
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки!вСЬКОі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про з~тв~рдження договорів оренди землі, договорів І 
КУПІВЛ1-ПРО~ажу земельних ділянок та договорів 

про внесення ЗМІН дО договорів оренди земельних ділянок 

Розглянувши ~одання земельного відділу від 06.01.2009 Н!! 3 щодо 
з~твердження ДОГОВ?РІВ оренди землі, договорів купівлі-продажу земельних 

Д~OK та ДОГОВОРІВ про внесення змін до договорів оренди земельних 
ДІЛЯнок, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу Украіни, ч.І.п.43 ст.26, ч.З.п.3 
пn.І6 ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"», а 
також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань розвитку та 

благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 
інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

'J 

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

І.І.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначеиня. укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Шана-Газ», зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! SЗ від 18.01.2008р.; 

І.2.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Ірина», зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі _ продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! S6 від 16.01:.20~8p.; . 

І.З.Договір купівлі-продажу земелЬНОІ д!лянки несшьськогосподарського 

призначення укладений між БРО~~РСЬКОІО МІСЬКОЮ paдo~ та гром~нино.м 
Ярошенко ОлександроМ АнаТОЛ1иовичем, зареєстрован~и в КНИЗІ записІВ 

. Il'VПl.ВЛІ· продажу та дарування земельних дшянок Броварського 
ДОГОВОРІВ "'J •• - • • . ..лу земельНИХ реСУРСІВ за Н!! 62 ВІД 2І.Оl.2008р.; 
МІСЬКОГО ВІДДІ .. . . 

1 4 Д . тnlпівлі-ПРОДа>КУ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ несшьськогосподарського 
. . ОГОВІР "'J • 

адениА між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 
призначення укл . .... 
об ві повідальністю ,,яРОСВІТ», зареєстровани~ в КНИЗІ заПИСІВ 
меже~ою . Д • прода'\ft'\1 та дарування земельних ДІЛЯНОК Броварського 

ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - 5AI .... J. 6· 21 01 ?008 . . . .. них реСУРСІВ за Н!! 3 ВІД . .- р., 
МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земель 



· .. 
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1.5.Договір куПіВ~і-~одажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення .укл~ении . МІЖ Броварською міською радою та товариством з 
обм.еж~ною ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Анкад" , зареєстрований в книзі записів договорів 
КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельн.их peC?'P~iB за К! 64 від 21.0 1.2008р.; 

1.6.ДОГОВ1Р КУП1ВЛІ-ПРОДажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Будінвестпроект", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за N2 65 від 22.01.2008р.; 

1.7.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та малим 
підприємством "Аліса", зареєстрований в книзі записів договорів купівлі -
продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за N! 67 від 22.01.2008р.; 

1.8.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Павлученко Володимиром Григоровичем , зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за К! 68 від 23.01.2008р.; 

1.9.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та громадянами 
Шелест Наталією Василівною та Шелест Вікторією Вікторівною, зареєстрований 
в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за К! 69 від 24.01.2008р.; 

1.10.Договір купівлі-продажу земельної д!лянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською МІСЬКОЮ радо.ю та І)'омадянко~ 
Хамчук Світланою Вікторівною, зареєстрований в КНИЗІ запИСІВ ДОГОВОРІВ 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за К! 70 від 25.0 1.~0~8p.; . 

1.11.Договір купівлі-продажу земеЛЬНОl Д~нки неС1Льськогосподарського 

укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та приватним 
призначення . . .. . 
. Фабер" зареєстрований в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ -

ПІДПРИЄМСТВОМ ", . Б .. . 
ування Земельних ДІЛЯНОК роварського МІСЬКОГО ВІДДШУ 

продажу та дар . . 
земельних ресурсів за N!! 71 ВІД 29.01.2008р.,.. . . 

2 Д . півлі-продажу земелЬНОІ ДІЛЯНКИ неСІльськогосподарського 1.1 . ОГОВІР ку . 
й між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 

призначення укладеии. П Плюс" зареєстnований в книзі записів 
б . відалЬНІСТЮ" олюС '.1' 

О меже~ою ВІ~П~ та да ування земельних ділянок Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу . зРа ~ro 72 від 29.01.2008р.· . . .. мельних реСУРСІВ "1:" , 

МІСЬКОГО ВІДДІЛУ ~e півлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
1.13.ДОГОВІР КУ... .ж Броварською міською радою та громадянином 

призначення укладении ~колайовичем, зареєстрований В книзі записів 
Кадькаленко .~колою жу та дарування земельних ділянок Броварського 
договорів КУПІВЛІ - прода с рсів за N!! 73 від 30.01.2008р.; 
міського відділу земе~н~ p~дy ажу земельної ділянки несільськогосподарського 

1.14.Договір КУПІВЛІ-ПР 
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;ризначенНJI rкл~ений .між Броварською міською радою та товариством з 
Ібме~еною ВІДП~В1ДалЬ~IС:Ю "Броварське А т-l 063", зареєстрований в книзі 
.апИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок 
>роварського Mi~ЬKOГO. ві~ілу земельних ресурсів за Н!! 74 від 30.01.2008р.; 

1.IS.ДОГОВIР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної ділянки несільськогосподарського 
JризначенНJI укладений між Броварською міською радою та громадянином 
Строй Олександром Васильовичем, зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н2 75 від З 1.01.2008р.; 

1.16.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Рось", зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н2 76 від 11.02.2008р.; 

1.17.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначеННJI укладений між Броварською міською радою та малим 
підприємством "Аліса", зареєстрований в книзі записів договорів купівлі -
продажу та дapyвaнНJI земельних ділянок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за N2 77 від 13.0З.2008р.; 

1.18.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Білоусько Петром Кириловичем, зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за,N'S! 78 від 14.03.2008р.; 

1.19.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначенНJI укладений між Броварсь~ою міс~кою радою та. прив~т~ 
підприємством "Єдність", зареєстров~ии в КНИЗІ запИСІВ ДOГ~BOPIB куп~вл~ -
продажу та дapYBaнНJI земельних ДІЛянок Броварського МІСЬКОГО вІДДІЛУ 

земельних ресурсів за N2 79 від 18.03.2008р.;.. . . 
1.20.Договір купівлі-продажу земелЬНОІ ДІ~НКИ неС1льськогосподарського 

призначення укладений між Броварськ~ю М1СЬ.КОЮ ~адою та. прив~~ 
підприємством "Домінант", зареєстров~ии в КНИБ ЗІ запиСІВ ДOГ~BOPIB КУП.ІВЛ.І -t продажу та дapyвaнНJI зе~ельних Д1Ля~ок роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів за NS! 80 ВІД 18.03.2008р.,. . 

1.21.Договір купівлі-продажу земельної ДІ~НКИ неСІЛьськогосподарського 
й між Броварською МІСЬКОЮ радою та колективним 

призначення укладени АШ 13262" зареєстрований в книзі записів . Броварське - , 
ПІДПРИЄ~СТВО~ ': ажу та дарування земельних ділянок Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - прод . ~ro 81 від 02 04.2008р.· · .. емельних ресурСІВ за "1:' • , 

МІСЬКОГО ВІДДІЛУ З •• родажу земельної ділянки несільськогосподарського 
1.22.Договір КУПІВЛ~-П між Броварською міською радою та закритим 

призначення укладении Ф а Рітейл", зареєстрований в книзі записів 
акціонерним :ов.ариством~ : дарування земельних ділянок Броварського 
договорів КУПІВЛІ - ПРОД ес сів за,N'S! 82 від 03.04.2008р.; 
міського відділу земе~ьн!", р ,n~ земельної ділянки несільськогосподарського 

1 23 Д .р КУПІВЛІ-ПРОм~·,.1 . 
· . ОГОВІ ... іж Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 

, ПDизначення укладении м 
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обм.еж~ною відповідальністю "Дельта", зареєстрований в книзі записів договорів 
кrПІ~ЛІ - продажу та ~арування земельних ділянок Броварського міського 
ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ за Н!! 83 від 08.04.2008р.; 

1.24.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обм.еж~ною відповідальністю "Реал", зареєстрований в книзі записів договорів 
КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! 84 від 10.04.2008р.; 

1.2S.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Союз-Авто», зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 8S від 16.04.2008р.; 

1.26.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міСЬКОIО радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Вентмонтаж", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 86 від 23.04.2008р.; 

1.27.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та відкритим 
акціонерним товариством "Агрохімцентр", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 87 від 14.0S.2008p.; 

І.28.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Паламарчук Миколою Миколайовичем, зареєстрований в. книзі 
записів договорів купівлі - продажу та ~арування. земельних дUlЯНОК 
Броварського міського відділу земельних pecr.p~1B за Н!! 88.ВІД 16.05.2008р.; 

І.29.Договір купівлі-продажу земеЛЬНО1 Д1~НКИ несшьськогосподарського 

призначення укладений між. Броварсь~ою МІСЬКОЮ радою .. та пр~ва~ 
підприємцем Нікітіною ВіКТОРІЄЮ ГеннадllВНОЮ ,зареєстро~ании в КНИЗІ заПИСІВ 
договорів купівлі - продажу та дарування. земельних ДІЛЯНОК Броварського 
міського відділу земельнИХ ресурсів за Н!! 89 .~1Д. 03.0б.2008р.; 

І.30.Договір купівлі-продажу земельНОІ ~ІЛЯНКИ несшьськогосподарського 
VТl'падений між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 

призначення J .. -. ".... 

б ·ДПОВІ·дальністю Формула, зареєстровании в КНИЗІ заПИСІВ 
о меженою вІ " . . .. продажу та дарування земельних ДШЯНОК Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - . . 3 07 2008 . . .. мельНИХ реСУРСІВ за Н!! 90 ВІД о.. р., 
МІСЬКОГО ВІДДlлr зе півлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

І.3І.ДОГОВIР ку ний між Броварською міською радою та товариством з 
призначення .~:e альністю "Інтерметалпласт" , зареєстро~аний в книзі записів 
обмеже~ою Bl~ . Д П одажу та дарування земельних дшянок Броварського 
ДОГОВОРІВ І<У?lВЛl Р ИХ ресурсів за Н!! 91 від 09.07.2008р.; 
міського Biдд~ земеf:;_продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

І.32.ДОГОВIР куп .. між Броварською міською радою та громадянами 
призначення укладенИИ м Петровичем, Гладишевською Лілією Аскольдівною, 
Гладиmевським АскоЛЬД0 



s 

Гладиш~всько~ . Тетяною Аскольдівною, зареєстрований в книзі записів 
Д~ГOBOPIB . ~ІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІСЬКОГО ВІДДШУ земельних ресурсів за Н!! 93 від 22.07.2008р.; 

1.3З.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
при~начення укладений між Броварською міською радою та громадянином 
НаСІКОВСЬКИМ Олександром Володимировичем, зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 94 від 29.07.2008р.; 

1.34.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Петюлевичем Валерієм Антоновичем, зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 95 від 29.07.2008р.; 

І.35.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міськоІО радою та виробничо

комерційною фірмою "Бджілка", зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! 9б від 04.08.2008р.; 

І.3б.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Шараповою Наталією Михайлівною, зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 97 від 05.08.2008р.; 

1.37.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та акціонерним 
товариством закритого типу "Євровікнобуд", зареєстрова~й в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та. дарування. земельних ДІЛЯНОК Броварського 
міського відділу земельних реСУРСІВ за Н!! 99 ВІД Іl.08.2008р.; 

1.38. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварсь~ою 
міською радою та приватним підприємцем Безсмертним СеРГІЄМ 
Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Держав~ог~ 
підприємства «Центр державного земельного Kaдacтp~ при Державному КОМІтетІ 

У .. земельних ресурсаХ» за N!!04073З800001 ВІД 20.02.2007р.; 
краІНИ по .. . w • Б 

1.З9.Договір оренди земеЛЬНОІ ДІ~КИ укладении МІЖ роварськ~ю 

міською радою та приватним ПІДПРИЄМ~~М Губано~~ ~~PГIЄM 
Вячеславовичем, зареєстрован~й У ~~KOНКOMI. роваРСЬКОl МІСЬКОI ради, 

· аписів деnжавНОl реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис за 
про що у КНИЗІ З r 

ХоЗ від 21.05.2007р.; .. . w • Б - д. ренди земельно І ДІЛянки укладении МІЖ роварською 
. 1.40. ОГОВІР о п иватним підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 

МІСЬКОЮ paдo~ та ико~комі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
зареєстровании У в. апис з ,,-ro 12 · Об Об 2007 . .. ... ОГОВОРІВ оренди вчинено з а oI'~ ВІД .. р., 
державно! реєстрацl1 Д нди земельної ділянки укладений між Броварською 

1.41.ДОГОВ1Р оре п иватнИМ підприємцем Туровцем Володимиром 
міською радою та Р ованнй У виконкомі Броварської міської ради, 
Миколайовиче.м, з~реє::авної реєстрації договорів оренди вчинено запис за 
про що у КНИЗl заПИСІВ Д r 
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N!!13 від Об.Об.2007р.; 
. 1.42.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

MICЬKO~ радою та приватним підприємцем Зайцевою Валентиною 
ВаС~ЛІВНО~, зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у 
КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за Н!!20 від 
20.0б.2007р.; 

1.43.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОIО радОIО та громадянином Задорожним Анатолієм Андрійовичем, 
зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за Н!!28 від 20.07.2007р.; 

1.44.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бабицьким Валерієм 
Івановичем, зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, про що у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за Н!!З0 від 
23.07.2007р.; 

1.45.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бабицьким Валерієм 
Івановичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 

оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!!35 від 

22.08.2007р.; 
l.4б.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Головко Євгеном 
Григоровичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!!39 від 

05.09.2007р.; 
1.4 7 .Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватни~ під~риємцем ~брамово~.. Ларисо~ 
Пилипівною зареєстрований У КНИЗІ запИСІВ держаВНОІ реєстрацll ДОГОВОРІВ 

оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 1698 від 
16.10.2007р.; .. . .. . 

1.48.Договір оренди земеЛЬНОl ДІ~НКИ укладении МІЖ Броварською 
міською радою та приватни~ Пlдпр~ємцем. Касьян В~лодимиро~ 
В овичем зареєстровании у КНИЗІ заПИСІВ державНОl peecтpaцu 
олодимир, . Б ... .. 

договорів оренди землі виконавчого КОМІтету роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за 

,N.o 1699 від 16.10.2007р.; . .. . 
- 1 49 Д . оренди земельної ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 

. . ОГОВІР Т ТІ· 
міською радою та приватним підприємц:м ороп~~ою етя~ою ваНІВНОЮ: 

.. книзі записів державНОl реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

зареєстровании ~тeтy Броварської міської ради за Н!!1721 від 17.1 0.2007р.; 
виконавчого кОМІ .. . .. . Б 

1 50.Договір оренди земельно 1 • ДІЛЯНКИ уклакдениби МІЖ ровва~ськ~ю 
.. приватним ПІдприємцем ол асинським ІталlЄМ 

М~СЬКОЮ радою та ований У книзі записів державної реєстрації договорів 
ВІкторовиче~, зареєстр ого комітету Броварської міської ради за Н!!55 від 
оренди зеМЛІ виконавч 

28.12.2007р.; 
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1.51.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та громадянкою Кушпіль Любов Михайлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Ng58 від 08.01.2008р.; 

1.52.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Гамарра Капуняй Карлос Альберто, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Ng040833800011 від 23.01.2008р.; 
1.53.Договір оренди земельної ділянки 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 Ng0406338003 15 від 03.07.2006р; 
1.54.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та виробничо-комерційна фірма «Бджілка», зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» 

за Ng040633800328 від 13.07.2006р.; 
1.55.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та малим приватним підприємством «Атлант 
ПлюС», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Ng040633800344 від 07.08.2006р.; 

1.56. Договір оренди земельної ділянки укладеного між 

Броварською міською радою та :оварис:вом ... з. обм.:жен~~ 
відповідальністю «Брігус», зареєстровании у КИІВСЬЮИ реГlOналЬНІИ фШІІ 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру п~и 

Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ng040633800367 вІД 

27.09.2006р.; . 
1.57.Договір оренди земельної ділянки укл~ени~ МІЖ. Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ «Ірина», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного п~~ємуства .~<цeHТP 

мельного Kaдacтp:v при Державному КОМІтеТІ кра1НИ по 
державного зе J. 

земельних ресурсах» за Н!!040633800365 ~IД 27.09.2006р.;.. . 
1.58.Договір оренди земельної ДІЛЯНКИ у~аден~и MI~ Бро~арською 

міською радою та товариством з ~~мф~ж.~ндою ВІДПОВlда;хЬНIСТЮ « онцпол», 
... Ки·· ькій регіональНIИ ШІІ ержавноro Пlдприємства« ентр 

зареєстровании у ІВС кадастру при Державному комітеті України по 
державного земеЛЬ~::~~04063380 від 02.10.2006р. 0368; 
земельних ресур~аю -и земельної ділянки укладений між Броварською 

. 1.59.ДОГОВIР ОР=Н=ватним підприємством «Візит», зареєстрований у 
Ml~~KO~ ... рад~ю та .... р філії Державного підприємства «Центр державного 
КИІВСЬКІИ реГІоналЬНIИ Д жавному комітеті Украіни по земельних ресурсах» 
земельного кадастру при ер 
за Н!! 040633800389 від 25.10.2006р.; 
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. l.БО.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Орієнтир», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» заN2040б33800419 від 28.11.200бр.; 

l.б І.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Глобал 17 
Ріел Істейтс», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» зaN204073380000б від 22.02.2007р.; 

І.б2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та спеЦІаЛІзована монтажно-експлуатаційна дільниця 
Управління Державтоінспекції Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ У країни в Київській області, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
Н2040733800009 від 22.02.2007р.; 

l.б3.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариство з обмеженою відповідальністю «Гутта», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсаІО) за Ng040733800012 від 27.02.2007р.; 

l.б4.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватною проектно-виробничою фірмою 
«М-ЕКО», зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного Kaдac~y при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» зaNg040733800028 ВІД 13.03.2007р.; 

1.б5.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та релігійною .. громадою Римсько-Католи..цька ~ep~~ 
«Пресвятої Діви Марії НеустаННОІ Допомоги», зареєстровании у КИІВСЬЮИ 
регіональній філії Державного П.ідп~иємств.~ <<Центр державного земельного 
кадастру при Державному КОМІтетІ Укра1НИ по земельних ресурсаІО) за 

Н!! 040733800029 від 13.03.2007р.; 
1.бб.Договір оренди земельної ділянки укладений Mi~ Бр~варс~кою 

. ю та товариством з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ 
МІСЬКОЮ радо .. Ки·' ... . . й ф' '.' 
«Броварибудвироби», зареєстровании у ІВСЬЮИ реГІоналЬНІ ШІІ 

. иємства «Центр державного земельного кадастру при 

ддержавноro Пl~. УкраїНИ по земельних ресурсах» за Н!! 040733800042 від 
ержавному КОМІтетІ 

10.04.2007р.; 0'1· ДІ·ЛЯНКИ укладений між Броварською 
67 Д 'р оренди земельн 

1. . ОГОВІ иством З обмеженою відповідальністю «Ірина», 
міською радо;о ~ .. TOB~~ регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
зареєстровании у ІВСЬЮИкадастру при Державному комітеті Украіни по 
державного земельнОГО 0040733800052 від 23.05.2007р.;.. . 
земельних pecyp~ax» за ,N'L емельноі ділянки укладении МІЖ БроваРСЬКОIО 

1.б8.ДОГОВIР орендИ з 
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міською радою та Дочірнє підприємство відкритого акціонерного 
товариств~ <d<иївхліб «Хлібокомбінат .N'e 1 О», зареєстрований у 
ВИКОНКОМІ Броварської міської ради, про що у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди вчинено за .N'e6 від 23.0S.2007p.; 

. 1.69.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та дочірнім підприємством відкритого акціонерного 
товариства «Київхліб «Хлібокомбінат .N'e 1 О», зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсюш 
за .N'e040833800081 від 17.04.2008р.; 

1.70. Договір оренди земельної ділянки 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 ресурсаІО> 
за Не040633800128 від 27.03.2006р.; 

1.71. Договір оренди земельної ділянки 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 ресурсаІО> 

за Ne04083380003S від 12.06.2008р.; 
1.72.Договір оренди земельної ділянки 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 Не040833800019 від 01.02.2008р.; 

1.73. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством ,,шор", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсаІО> 
за Nе040633800З 14 від ЗО.06.2006р.; 

1.74. Договір оренди земель~ої ділянки укладе~~~ між Броварськ~ю 
міською радою та приватним ПІДПРИЄМС:ВОМ "ВетБIО, зареєстровании у 
ТZ'.... 'и" регіональній філії Державного ПІдприємства «Центр державного 
~IBCЬК1 . . У .. 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ Кра1НИ по земельних ресурсаІО> 

за Не040633800277 від 18.0S.2006p.; .. . .. . 
1 75 Д ір оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
. . огов б' . . П 

міською радою та товариством ~ о меж.~фо~ .~lдДПОВlдалЬНlСТ~" антера 
JПд" зареєстрований у Київській реnоналЬНдlИ ІЛII ержавн~го f!IДПу ри~мства , емельного кадастру при ержавному КОМІтетІ кра1НИ по 
<<Центр державного ~Зза Хо040833800039 від 01.07.2008р.; 
земельних pecypc~ е;ди земельної ділянки укладений між Броварською 

1 76 ДОГОВІР ор б' . . Д " . .. та товариством з о меженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ" елана, 

МІСЬКОЮ рад.?ю к .. ·й регіональній філії Державного підприємства «Центр 
зареєстровании У и;:ас:: кадастру при. Державному комітеті України по 
державного земель 0040533800049 ВІД 08.06.200Sp.; .. . 
земельних pecyp~ax» за NL земельної ділянки укладении МІЖ БроварськоlO 

1.77.ДОГОВIР орендИ 



10 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Делана" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за N!!0405ЗЗ800050 від 08.06.2005р.; 
1.78.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Формула", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за N20407ЗЗ7001З5 від 24. 1 0.2007р.; 
1.79.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженОІО відповідальністю "Шана-Газ", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за N!!0407ЗЗ800149 від 16.11.2007р.; 
1.80. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Брігус", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсаІО> за N20406ЗЗ800049 від 08.02.2006р.; 
1.8І.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
"Торговельно-будівельний дім "ОЛДІ", зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 

N!!О407З3800І52 від 22.11.2007р.; 
1.82. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Давар" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного пі~пр~ємства .~(цeHТP 
державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по 
земельних ресурсах» за H!!0406338003~2 в.ід 31.07.200бр.; w • 

1.83.Договір оренди земеЛЬНОІ д1ЛЯНКИ уклад.ении. МІЖ . Броварсько:? 
міською радою та товариством з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Давар , 

анни'" у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр зареєстров . . У .. 
державного земельного кадастру при. Державному КОМІтеТІ кра1НИ по 
земельних ресурсах» за N!!040б33800~~1 ~IД 31.07.200бр.; w • 

1 84 Д . оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
. . ОГОВІР . . . Б 

. а товариствОМ з обмеженою ВІДПОВlдалЬНIС:rю" роварська 
МІСЬКОЮ радою т .. у.,... .~ • .~ ф .... 

... " зареєстровании у ~IBCЬKl1'1 репональш1'1 Шll 
художня маистерня, 

. ємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державного m~ри. УкраїНИ по земельних ресурсаІО> за ,N!zО40БЗЗ800З 13 від 
Державному КОМІтетІ 

29.06.2006р.; . ельної ділянки укладений між Броварською 
. 1.85.ДОГОВIР орендИ ~:ариством з обмеженою відповідальністю фірма 

МІСЬКОЮ радОЮ та овакий У КиївськіЙ регіональній філії Державного 
"Укрнафтарезерв" , зареєстр НОГО земельного кадастру при Державному комітеті 
підприємства «Центр держав ах» за Н!!542 від 14.05.2004р.; 
Украіни по земельНИХ ресурс 
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1.8б.Договір оренди земельної ділянки 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 Ng04053380022б від lб.12.2005р.; 

1.87. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Полюс 
плюс", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Ng040400700089 від 12.01.2005р.; 

1.88.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Ірина", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Ng040733800168 від 18.12.2007р.; 
1.89.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Славутич", 
а зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Ng040533800043 від 30.05.2005р.; 

1.90.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та закритим акціонерним товариством "Фірма 
Теnлицьтехмонтаж", зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру п~и 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ng040733800121 ВІД 

28.09.2007р.; 
1.91.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

· радою та закритим акціонерним товариством "Броварський 
МІСЬКОЮ W у.... . w • ... ф. . .. 
меблевий комбінат", зареєстровании у AnIВСЬКІИ репоналЬНIИ ІЛІІ 

Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру п~и 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ng040533800108 ВІД 

29.07.2005р.; . ий . Б 
1.92.Договір оренди земельної Дl~КИ укладен МІЖ ровар~ькою 

· адою та закритим аКЦІонерним товариством "УКР81нська 
МІСЬКОЮ р . ." 

·й бнича фірма С1Льськогосподарських ПІДПРИЄМСТВ , 
комерЦl но-виро .w ф .... д . ц 
зареєстрований у Київській регіоналЬНIИ 1Л1l ержавного Пl~пр~ємуства .~< ентр 

ного кадастру при Державному КОМІтеТІ кр81НИ по 
державного земель 
земельних есурсах» за Ng571 від 25.06.2004р.; . 

р. и земельної ділянки укладений МІЖ Броварською 
· 1.93.ДОГОВIР оренда відкритИМ акціонерним товариством "Броварське 

МІСЬКОЮ радою т . ..ro 50" зареєстрований У Київській 
б· не упраВЛІННЯ"'~ , 

~OBO- !~Іве:п:.. Д жавного підприємства «Центр державного земельного 
реГlоналЬНIИ фlЛll ер комітеті України по земельних ресурсах» за 
кадастру при ДержавноМУ . 
N204063З80008~ від 09.0З.2006~~~ьної ділянки укладений між Броварською 

1.94.ДОГОВIР оренди ~epHiм підприєМСТВОМ "Апрітек" , зареєстрований у 
міською радою та ДаЧІ 
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Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за N!040SЗЗ 800098 від 20.07.2005р.; 

. 1.9S.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та орендним підприємством ,,Броварипромжитлобуд", 
зареєстрований У Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!040633800349 від 12.08.2006р.; 

1.96.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
місько!о радою та колективним підприємством "Броварське АТП 13262", 
зареєстрований У Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Н2040733800133 від 17.10.2007р.; 
1.97.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Кулик Валерієм Вікторовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Н2040633800057 від 17.02.2006р.; 

1.98. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Арендар Анатолієм 
Олексійовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н! 759 від 
23.l1.2004p.; 

1.99.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Іваницьким Миколою 
Григоровичем, зареєстрований ~ книзі записів ~.ep~aBH~Ї реєстрації ДOГOBOP~B 
оренди землі виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради за Н! 16 ВІД 
12.06.2007р.; 

1.100. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприє~цем CeMe~eHKO Cep~єм Івановичем~ 
зареєстрований У книзі записів .~ержав~ОI реєстраЦll ДOГOB~PIB оренди З~МЛl 
виконавчого комітету БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради за Н! 507(т) ВІД 12.01.2005р., 

1.1 О I.Договір оренди земельної діJIJlНКИ укладений ~іж ~роварською 
· адою та приватним підприємцем Кулик ВалеРІЄМ ВІкторовичем, 

МІСЬКОЮ р .. .... . 
.. У КНИЗІ· записів державно 1 реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

зареєстровании . .. . 
І·тету Броварської МІСЬКОI ради за НІ! 725 ВІД 26.1 О.2004р.; 

виконавчого ком .. . ... . Б 

1 1 02 Д · оренди земеЛЬНОІ ДІЛянки укладении МІЖ роварською . . оroВlр . . .... 
· та зовнішньоеКОНОМІЧНОЮ ПРОМИСЛОВО-ІнвеСТИЦІИНОЮ 

МІСЬКОЮ радою ....... . .. 

Ф. П· ЛТД" зареєстровании У КНИЗІ запИСІВ державНОl реєстрацll 
ІРМОЮ." олаРIС .' виконавчого комітету Броварської міської ради за 

ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

Н! 362 від 28.01.200Sp.; .. д: n«uКИ укладений між Броварською 
Д . ренди земеЛЬНОІ u.апп 

· 1.103. ОГОВІР о ом&дяНКОЮ Хаменyшtсо Ларисою Олександрівною, 
МІСЬКОЮ р~ою та. з::Исів державної реєстрації договорів оренди землі 
зареєстровании ~ КНИЗІ ської міської ради за Н! 81 О від 14.02.2005р.; 
виконавчогО KO~ITeтy Бровар мельної ділянки укладений між Броварською 

1.104.дОГОВIР оренди зе 
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міською радою та громадянином Несін Миколою Степановичем .. . . ' 
зареєстровании ! КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KO~ITeтy Броварської міської ради за Н!! 43 від 15.11.2007р.; 

. 1.105.ДОГОВIР оренди земельної ділянки 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 
України по земельних ресурсюш за Н!!040733800028 від 13.03.2007р.; 

1.106.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Вілар" 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Н!!040633800261 від 12.05.2006р.; 
1.107.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Цеоліт" 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті У країни по 

І земельних ресурсах» за Н!!040400700093 від 19.01.2005р.; 

1.108.Договір оренди земельної ділянки 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 України по 
земельних ресурсах» за Н!!040533800143 від 14.09.2005р.; 

1.109.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «АМТ llласт», зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за Н!! 040533800155 від 21.09.2005р.; 

1.110.Договір оренди земельної ділянки укл~ений між Броварською 
міською радою та приватним виро~ничим ~~~приємс:вом «KaMaH»~ 
зареєстрований у книзі записів .~ержав~О1 peЄCТP~11 Д.ОГОВОРІВ орен~и зеМЛІ 

t виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за NL290 ВІД 14.~9.2002p., 
1.III.Договір оренди земельної ділянки укладе.ниЙ мІЖ Броварсь~ою 

міською радою та приватним підприємс:вом «НІда», зареєстровании у 
Тf'.... • w • нальній філії Державного ПІдприємства «Центр державного 
AJf11ВСЬЮИ реГІ0 . . У .. 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ кр81НИ ПО земельних ресурсах» 

за Ко 040633800141 від 29.03.2006р.; .. . 
- . ди земельної ділянки укладении МІЖ Броварською 

. 1.l12.ДОГОВIР орен атною фірмою «ТСО», зареєстрований у Київській 
МІСЬКОЮ радою та прив Ц 

• • w ф. ... Де жавного підприємства « ентр державного земельного 
реПОН8JIЬНІИ lЛll Р .. України по земельних ресурс8Х» за 
кадастру при Державному КОМІтеТІ 

Н!! 040633800122 від 24.03.2006р.; "1 ділянки укладений між Броварською 
1 113 Д . орендИ земельНО 

. · . ОГОВІР підприємсТВОМ «Аліса», зареєстрований у Київській 
МІСЬКОЮ радою та малИМ го підприємства <<Центр державного земельного 

. регіональній філії Державно 
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кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
Н!! 040633800144 від 29.03.2006р.; 

1.114.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 

земельних реСУрсах» за Н!! 040633800337 від 21.07.2006р.; 
1.IIS.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міСЬКОIО радою та приватним підприємцем Щербак Станіславом 
Володимировичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800085 від 09.03.2006р.; 

1.116.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсаІО) за Н!! 040633800259 від 12.05.2006р.; 
1.117. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н!! 040633800259 від 12.05.2006р.; 

1.118.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсаІО) за Н!! 040633800339 від 24.07.2006р.; 

1.119.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та прив~тним. підпр~ємц~~. Шакун Катер~ною Антонівною, 
зареєстрований у Київсьюй реГІоналЬНІЙ фІЛІІ Державного п~пр~ємства .~<цeHТP 
державного земельного кадастру при Державному КОМІтетІ УКРаіНИ по 
земельних ресурсаІО> за Н!! 040633800~S3 . від 15.02.2006р.;... . 

1.120.Договір оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Брова~ською 
М· дОЮ та приватним підприємцем Орел Ларисою МихаЙЛІВНОЮ, 
ІСЬКОЮ ра . ф' ... д . ц 

зареєстрований у Київській регіональНІЙ ІЛІІ ержавного п~пр~ємуства .~( ентр 
ельного кадастру при Державному КОМІтетІ КРаІНИ по 

державного зуремсоv,"," за Ха 040533800207 від 21.l1.2005p.; 
земельних рес UOIV' - •• • й . Б 

1.121.Договір оренди земеЛЬНОІ ДlЛЯНК~ y~aдeH~. МІЖ ~ова~ською 
міською радою та приватним підпр~~мф~е~. дваНІНОIО ВІ;ланою ван~~~ою, 

... Ки" ькій регіоналЬНIИ ІЛІІ ержавного ПІдприємства <u...eнтp 
зареєстровании у ІВС П И Державному комітеті України по 
державного земельно:о Ха ~:;;~~OO 1 ~4 від 03.08.2005р.; 
земельних pecypc~» з -и земельної ділянки укладений між Броварською 

. 1.122. ДОГОВІР оренд иватнИМ підприємцем Налбандян Армаісом 
МІСЬКОЮ радою та пр ... у Київській' регіональній філії Державного 
Сергійовичем, зареєстрован:;.о земельНОГО кадастру при Державному комітеті 
підприємства «Центр держав 
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Украіни по зем~ьних ресурсах» за Н!! 040533800124 від 10.08.2005р.; 
. 1.123.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ ~адою та приватним підприємцем Беліченко Світланою 
В.ОЛОДИМИРІВНОЮ, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
ПІдп~~ємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
УкраІНИ по земе~ьних ресурсах» за Н!! 040733800105 від 07.08.2007р.; 

1.124.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Н!! 040633800259 від 12.05.2006р.; 
1.125.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Іваницьким Миколою 
Григоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за Н!! 040633800270 від 17.05.2006р.; 

1.126.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
І міською радою та приватним підприємцем Золотарьовим Олександром 
Анатолійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040533800236 від 28.12.2005р.; 

1.127.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Носок Наталією Анатоліївною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040533800067 від 22.06.2005р.; 

1.128.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Зайцевим Сергієм 
Олександровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Держав~ог~ 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру ~ри Державному КОМІтетІ 
Украіни по земельних ресурсах» за Н!! 040633800014 ВІД 27.01.2006р.; 

t 1.129.Договір оренди земельної ділянки. уклад~ниЙ. між Бр~варською 
міською радою та приватним підприємцем ПІШИМ ВІталІЄМ ЛеОНТІйовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного п~~ємства .~<цeнтp 
державного земельного кадастру при ~ержавному КОМІтетІ УкраІНИ по 
земельних ресурсаІО> за Н!! 04083380~.036. ВІД 18.06.2008р.;... . Б 

1 130 Д . оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ роварською 
. . ОГОВІР . . . Б' 

міською радою та товариством з ~бмеже~ .. ОЮф.В~~ПДВlдалЬНIСТЮ . "IНОМ-
С" зареєстрований У Київській реГІоналЬНIИд ІЛl1 ержавно~о ~Ідупри~ства 

, мельноГО кадастру при ержавному КОМІтетІ краІНИ по 
<<Центр державного зе Ко040533800056 від 09.06.2005р.; 
земельних ресУ1?Сах» за ; земельної ділянки укладений між Броварською 

. 1.131.ДОГОВIР оренд риством з обмеженою відповідальністю "Ресторан 
М1СЬКОЮ радою та това ий у Київській регіональній філії Державного 
"Орхідея", зареєстрован вногО земельногО кадастру при Державному комітеті 
підприємства «Центр держа ах» за Н!!040733800175 від 29.12.2007р.; 

І Украіни по земельних ресурс 
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1.132.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та закритим акціонерним товариством "Енергоприлад" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за НеО40633800048 від 08.02.2006р.; 
1.13З.Договір оренди земельної ділянки 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 Nе0407ЗЗ800161 від 11.12.2007р.; 

1.134.Договір оренди земельної ділянки 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 У країни по 
земельних ресурсах» за Не040833800004 від 18.01.2008р.; 

1.135.Договір оренди земельної ділянки 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 України по 
земельних ресурсаІО> за Не040833800005 від 18.01.2008р.; 

1.136.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОJО 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Булраш" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсаІО> за Nе0407З3800162 від 11.12.2007р.; 

1.137.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
"Київспецрезерв" , зареєстрований У Київській регіональній філії Держав~ог~ 
підприємства «Центр державного земельного кадастр! при Державному КОМІтеТІ 
України по земельних ресурсах» за НеО40833800029 ВІД 01.04.2008р.; 

1.138.Договір оренди земельної ділянки ~клад~ний ~іж Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою Вlдпо..вlдал~.НIСТ~ "Бр~варсь~~ 
деревообробне підприємство "Явір", зареєстровании у КиlВСЬЮИ реГІ0налЬНІИ 
філії Де жавного підприємства «Центр державного земельного кадастру ~и 

Д Р l'тетl' України по земельних ресурсаІО> за Не040833800018 ВІД 
ержавному ком 

29.01.2008р.; .. : 0# • Б 
1139 Д . оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ укладении м!ж роварською 
. · ОГОВІР оо Ф м ПІДП иє . спільниМ украlНСЬКО- ранцузьки Р мством з 

МІСЬКОЮ радою та фІІ й К оо 'й . . 'ями Основа-Солси ,зареєстровани у ИІВСЬЮ 
Іноземними lнвеСТИЦl" ~тт. 

• ..... оо. Де жавного підприємства <'Чентр державного земельного 
реnоналЬНIИ фlЛll Р мітеті України по земельних ресурсах» за 
кадастру при Державному ко 

ХеО40400700076. від 22.1 O:O~:~~ЬHOї ділянки укладений між Броварською 
1.140ДОГОВIР ореид иватиим підприємцем Іваницьким Миколою 

міською радою та пр ий У Київській регіональній філії Державного 
Григоровичем, зареєстрован 
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під~~ємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
УкраІНИ по земе!lьних.ре~урсах» за Н!! 040633800269 від 17.05.2006р.; 

1.141.ДОГОВIР куПІВЛІ-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення ~кл~ений !"іж Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою. ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Зернопереробний комплекс", зареєстрований в 
книзі заПИСІВ договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 1 від 09.01.2007р.; 

1.142.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Сер го" , зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Не 3 від 13.02.2007р.; 

1.143.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Вікна Старт", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Не 4 від 19.02.2007р.; 

1.144.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Базильським Андрієм Васильовичем, зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 5 від 22.02.2007р.; 

1.145.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Світлотехніка", зареєстрований В 
книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 7 від 01.03.2007р.; 

1.146.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською ~іСЬКОЮ. paдo~ та гром~ни~о~ 
Чайкою Петром Дмитровичем, зареєстро~ании В КНИЗІ заПИСІВ Д~ГOBOPIB ~I~I 

_ продажу та дарування земельних дшянок Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ 

земельних ресурсів за Н!! 8 від 01.03.2007р.; .. . . 
1.147.Договір купівлі-продажу земеЛЬНОІ дl~нки несшьськогосподарського 

призначення укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою .. та пр~ват~ 
підприємцем Скуйбідою Юрієм Станіславовичем, зареєстро~ании в КНИЗІ запИСІВ 

. .. прода'\Тl'V та дарування земельних ДІЛЯНОК Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - "" •• J • 

. •• eMenьннx ресурсів за N!! 9 ВІД 12.03.2007р.; 
МІСЬКОГО ВІДДту з .. . . 

1 148 Д . півnі-продажу земельНОІ дшянки несшьськогосподарського 
. . ОГОВІР ку . ю т т 

нии.. між Броварською МІСЬКОЮ радо а овариством з 
призначення укладе ... ф. В . . anьністю виробничо-комеРЦIИНОЮ ІРМОЮ" анкорс-
обмеженою ВІДПОВІД.. . аписів договорів купівлі - ПРОДажу та 
т ...." стровании в кНИЗІ з 
реИДІНГ , зареє . янок Броварського міського відділу земельних ресурсів 

дарування земельних ДІЛ 

за Н!! 10 від 14.03.2007~.;. одажу земельної ділянки несільськогосподарського 
1.149.Договір КУПІВ~І1-П~ж БроваРСЬКОIО міською радою та приватним 

призначення укладении :~ ячеславом Віталійовичем, зареєстрований в книзі 
о ПІдприємцем Завадським 
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записів ДOГOB~piB ~івл.і - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Н!! 11 від 16.05.2007р.; 

1.150.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та громадянином 
Пр~с~пою Іваном Федоровичем, зареєстрований в книзі записів договорів 
КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! 12 від 21.05.2007р.; 

І.151.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міСЬКОIО радою та громадянами 
Волчелюк Валерієм Леонідовичем, Падучак -Коваль Любов"ю Любомирівною, 
Бородавко Сергієм Петровичем, Литвин Сергієм Валентиновичем, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 13 від 
24.05.2007р.; 

1.152.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Світоч Два", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 14 від 24.05.2007р.; 

1.153.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємством "АвтореалКом" , зареєстрований в книзі записів договорів купівлі 
- продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за Н!! 15 від 24.05.2007р.; 

1.154.Доroвір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватною фірмою 
"Нікола", зареєстрований В книзі записів ~OГOBopi~ ~іВЛі - продажу :а 
дарування земельних ділянок Броварського МІСЬКОГО ВІДДілу земельних реСУРСІВ 

за Н!! 16 від 29.05.2007р.; 
1.155.Договір купівлі-продажу земельної ~іЛJ[НКИ несільськогосподарського 

призначення укладений між Бров~~ською МІСЬКОЮ .. радою . та то~ариством . з 
обмеженою відповідальністю ,,ясеН1 , зареєстро~ании в КНИЗ1 заПИСІВ ДO~OBOPIB 
купівлі - продажу та ~арування ~емельних дІЛ~НОК Броварського МІСЬКОГО 
відділу земельних реСУРС1В за Н!! 17 ВІД 06.06.~0~7p., . 

1.156.Доroвір купівлі-продажу земеЛЬНОІ ~1ЛJ[НКИ неСІЛьськогосподарського 

адений між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з призначення укл " .... 
б . ·дальН1·СТЮ МЖК-І, зареєстровании в КНИЗІ запИСІВ 

о меженою ВІДПОВІ" . 
. .. продажу та дарування земельних ДІЛянок Броварського 

ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - . . 7 06 2007 о . .. льНИХ реСУРСІВ за Н!! 18 ВІД о.. ро, 
МІСЬКОГО BIДД~ земе івлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

1.157.ДОГОВIР куп .. між Броварською міською радою та товариством з 
призначення укладении . фе ,вl'ктор" зареєстрований в книзі записів 
б о· далЬНІСТЮ ка, , 

о меже~ою B~~BI ажу та дарування земельних ділянок Броварського 
Д~ГOBOPIB • ~IВЛl - пр: ес сів за Н!! 19 від 08006.2007р.; 
МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земе~ьн о Ро,пУРажу земельної ділянки несільськогосподарського 

1158 Д · КУПІВЛІ-ПР,... о о оroВlР '" Броварською міською радою та товариством з 
І призначення укладении МІЖ 



19 

обмеже~ою Ві~П~ВідалЬНістю "Діалог-Сервіс", зареєстрований в книзі записів 
Д~ГOBOPIB . ~IВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІСЬКОГО ВІДДШУ ~емел~н~х ресурсів за Nи 21 від 13 .06.2007р.; 

1.159. ДОГОВІР КУПІВЛІ-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Рось", зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Nи 22 від 04.07.2007р.; 

1.160.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "ЗАТ Енергоприлад" , зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Nи 23 від 17.07 .2007р.; 

1.161.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та закритим 
акціонерним товариством "Фірма Теплицьтехмонтаж" , зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Nи 24 від 07.08.2007р.; 

1.162.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та відкритим 
акціонерним товариством "Торговий дім Ліза", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Nи 26 від 15.08.2007р.; 

1.163.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Промислово-інвестиційна група "Столиця", 
зареєстрований в книзі записів ~OГOBopi~ ~івлі - продажу ;а дapyвaH~ 
земельних ділянок Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ за Nи 27 ВІД 

17.08.2007р.; .. . . 
1.164.Договір купівлі-продажу земелЬНОІ Д~нки неСІльськогоспо~арського 

призначення укладений між Бро~арською MICЬ~O~ радою та aкцlOHep~ 
товариством "Українська автомобшьна корпораЦІЯ , зареєстрований в. КНИЗІ 

~ записів договорів купівлі - продажу та ~арування. земельних ДІЛЯНОК 
Броварського міського відділу земельних peC?'P~IB за Nи 28.ВІД 17.08.2007р.; 

1 165 Д . купівлі-продажу земелЬНОІ дшянки несшьськогосподарського . . ОГОВІР . 
призначення укладений між Броварською MICЬKO~ paдo~ та гр.омадянино~ 
Лисенко Володимиром Івановичем, зареєстров~ии в КНИЗІ запИСІВ ДO~OBOPIB 

. . дарування земельних дшянок Броварського МІСЬКОГО 
КУПІВЛІ - продажу та . 7 . 
. . сур сів за Ко 29 ВІД 23.08.200 р., 

В1ДДІЛУ земельн~ ре івлі-ПРОД~ земельної ділянки несільськогосподарського 
1.166.ДОГОВІР куп w .ж Броварською міською радою та товариством з 

призначення укладении ~1 А ЛТП" зареєстрований в книзі записів 
б . овідалЬНІСТЮ "стро ~ , 

о меже~ою Blf1д. та арування земельних ділянок Броварського 
д~roBOPIB .~IВЛІ - прод~ сі:заNИ 30 від 23.08.2007р.; 
МІСЬКОГО ВІДДШУ земел~н~ р y~ земельної ділянки несільськогосподарського 

1.167 .Договір КУПl~ЛІ-~РО~роварською міською радою та товариством з 
~ Призначення укладении МІЖ 
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обм.еж~ною відповідальністю "Делана" , зареєстрований в книзі записів договорів 
КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! З 1 від 12.09.2007р.; 

1.168. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю кафе "Віктор", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! З2 від lЗ.О9.2007р.; 

1.169.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Боюн Володимиром Миколайовичем, зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! ЗЗ від 25.09.2007р.; 

1.170.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Мрії збуваються", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! З4 від 25.09.2007р.; 

1.171.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Вілар" , зареєстрований в книзі записів договорів 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! З5 від 25.09.2007р.; 

1.172.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Білоусько Петром Кириловичем, зареєстров~ний в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! З6 ~iд.26.09.2007?; 

1.173.Договір купівлі-продажу земеЛЬНОI ~ІЛЯНКИ неСІЛьськогосподарського 

призначення укладений між Брова~сько~, МІСЬКОЮ радою .. та TOBap~CTBOM . з 
обмеженою відповідальністю "ЕЛОІмпекс, зареєстрован~и в КНИЗІ запиСІВ 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 37 ~iд.02.10.2007?; 

1.174.Договір купівлі-продажу земеЛЬНОІ ~ШJ(НКИ неСІЛьськогосподарського 

ений між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з призначення уклад .. .. . 
б .. алЬНІ·СТЮ Олімп" зареєстровании в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ 

о меженою ВІДПОВІД " '. . . . а дарування земельних ДІЛянок Броварського МІСЬКОГО 
КУПІВЛІ - продажу Т • • 
. . есурсів за Н!! 38 В1Д 11.10.2007р., 

ВІДДілу земельн~ р . . продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
1.175.ДОГОВlР КУПІВ:І1-між Броварською міською радою та приватним 

призначення укладении Миколайовичем зареєстрований в книзі 
· Б ВолодимиРОМ ' П1дпр~ємцем O~H івлі _ продажу та дарування земельних ділянок 

запиСІВ ДOГOB~PIB ~ . земельних ресурсів за Н!! 39 від 11.1 О.2007р.; 
Броварського МІСЬКОГО ВІ~1ЛУ ажу земельної ділянки несільськогосподарського 

1.176.Договір купі~I-~і~: Броварською міською радою та приват~им 
призначення укладении ОлександрОМ Володимировичем, зареєстровании в 
підприємцем гороховським 
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книзі записів ~OГOBopi~ ~півлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Н!! 40 від 11.1 0.2007р.; 

1.177.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприє~цем Б.~євим Ігорем Володимировичем, зареєстрований в книзі записів 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 

міського відділу земельних ресурсів за Н!! 41 від 12.10.2007р.; 
1.178.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення укладений між БроварськоlO міСЬКОIО радою та товариством з 
обмеженою відповідальністlО фірма "Гонпол", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 42 від 17.1 0.2007р.; 

1.179.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між БроварськоlO міСЬКОIО радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Продагросервіс", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 43 від 22.1 0.2007р.; 

І.І80.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємством "Дека-Інвест", зареєстрований в книзі записів договорів купівлі -
продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за Н!! 44 від 29.10.2007р.; 

І.181.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Техноекспорт", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 45 від 05.Іl.2007р.; 

1.182.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Брова~ською міською ... радою . та то~ариством . з 
обмеженою відповідальністю "Ірина , зареєстровании в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ 
купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 

І відділу земельних ресурсів за Н!! 46 від 05.11.~0~7p.; . 
1.183.Договір купівлі-продажу земельно І ~ІЛЯНКИ неСІЛьськогосподарського 

призначення укладений між Броварською ~ІСЬКОЮ радою :а TOBap~CTBOM • з 
обмеженою відповідальністю "Техиоекспорт , зареєстров~нии в КНИЗІ запИСІВ 

. .. продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - • 11 2007 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 47 ~IД .05.. .р.; 

1 84 Д . півлі-продажу земеЛЬНОІ ДІЛянки неСІЛьськогосподарського 
.1 . ОГОВІР ку . 

.. між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 
призначення .укл~ении . стю Ірина" зареєстрований в книзі записів договорів 
обм.еж~ною ВІДПОВlдалЬН~арув;ння з~мельних ділянок Броварського міського 
кrпl~1 - продажу та сів за Н!! 48 від 05.11.2007р.; . 
ВІДДІЛУ земель~ pec~ лі-п одажу земельної ділянки неСІЛЬськогосподарського 

1.185.ДОГОВIР КУПІВ... .~ Б оварською міською радою та товариством з 
призначення . укл~ении .:ю efвpo-APT-cepBic", зареєстрований в книзі записів 
Обмеже~ою Вl~О~lдалЬНl " та дарування земельних ділянок Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу 
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міського відділr зем~ьн~ ресурсів за Н!! 49 від 1 З 01102007ро; 
1.186.ДОГОВIР куПІВЛІ-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обм.еж~ною відповідальністю "Олта" , зареєстрований в книзі записів договорів 
КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! 50 від 2101102007ро; 

10187 о оДоговір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Інватех" , зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 51 від 2601102007ро; 

101880Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємством "Реабілітаційно-оздоровчий центр "ІПА", зареєстрований в 
книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 52 від 29.1102007ро; 

101890Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Гапон Євгенієм Михайловичем, зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 53 від 2901102007ро; 

101900Договір купівлі-продажу земельної ділянки несіль~ькогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Шлях-Юг", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 54 від 200 1202007р.; 

101910Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Кулагою Петром 
Володимировичем, зареєстрований У Київській регіональній філії Держав~ог~ 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~ри Державному КОМІтетІ 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800275 ВІД 1700502007ро; 

101920Договір оренди земель~ої ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним ПІдприємцем Басараб Олегом Івановичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного п~~ємства o~<цeHТP 

мельНОГО кадастру при Державному КОМІтеТІ Укрatни по 
державного зе о 

ypcdV\o\o за ХА 040633800345 ВІД 0800802006ро; 
земельних рес fUV' - оо о .. о Б 

1 193 Д . оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ роварською 
о о ого ВІР В" О о А 

о приватним підприємцем онна леКСІЄМ вакумовичем, 
МІСЬКОЮ радою та о .. фо Ооо Д · ц .. К ООвській регіоналЬНIН 1Лll ержавного ПІдприємства « ентр 
зареєстровании у ИІ ого кадастру при Державному комітеті України по 
державного земельн а ХА 040633800073 від 0100302006ро; 
земельних pec~cax» :н .; земельної ділянки укладений між Броварською 

101940ДОГОВlР ор датним підприємцем Басараб Олегом Івановичем, 
міською радо;о та "ПРИ~й регіональній філії Державного підприємства «Центр 
зареєстровании У КИІВСЬКl кадастрУ при Державному комітеті України по 
державного земельного ... rо 040633800254 від 10.0502006ро; 

І земельних ресурсах» за J'~ 



23 

. 1.195.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Басараб Іриною Миколаївною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних реСУІ?сах» за Н!! 040633800255 від 10.05.2006р.; 
1.196.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та громадянином Дубовим Юрієм Петровичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за К!! 040633800372 від 04.10.2006р.; 

І.197.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Івашковським Віталієм Володимировичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсюш за К!! 040633800347 від 09.08.2006р.; 
1.198.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Туровцем Володимиром 
І Михайловичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 

підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040533800139 від 31.08.2005р.; 

1.199.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Дутим Юрієм Григоровичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за К!! 040533800135 від 31.08.2005р.; 

1.200.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Дутим Юрієм Григоровичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного пі~пр~ємства ~<цeHТP 
державного земельного кадастру при ~ержавному КОМІтеТІ Укршни по 
земельних ресурсах» за Н!! 04053380~.032. ВІД 18.05.2005р.;... . 

1.20І.Договір оренди земеЛЬНОl. ДІЛЯНКИ укладении м~ж Брова~ською 
міською радою та приватн~м Пl~~р~є~цем Щербак. НІНОЮ ІЛЛІВНОЮ, 
зареєстрований у Київській реГІоналЬНIИ фШl1 Державного п~пр~ємства .~<цeнтp 
державного земельного кадастру при ~ержавному КОМІтеТІ Укршни по 
земельних ресурсах» за Н!! 04053380~.192. ВІД 03.11.2005р.;... . 

1 202 Д . оренди земеЛЬНОl дшянки укладении МІЖ Броварською 
. . ОГОВІР . Н б А· . та приватним ПІдприємцем ал андян рмаlСОМ 

МІСЬКОЮ радою .. .... . .... ф. ... д 
С .... єстрований У КИІВСЬЮИ репоналЬНIИ lЛll ержавного 
еРГІиовичем, заре Д. . . ц державного земельногО кадастру при ержавному КОМІтеТІ 

П1дп~.иємства « eH~ ес сах» за Н!! 040633800176 від 07.04.2006р.; 
УкраІНИ по земельн Р ур .. Дl·ЛЯНКИ укладений між Броварською 

1 203 Д . оренди земеЛЬНОl 
. . ОГОВIР м підприємцем Руденко. Миколою · Та приватни -

МІСЬКОЮ радою ... у Київській регіональній філії Державного 
Д зареєстровании . . 
митровичем, авного земельного кадастру при Державному КОМІтетІ 

підприємства <<Центр держ ах» за Н!! 040633800182 від 11.04.2006р.; 
України по земе~ьних ресурс емельноі ділянки укладений між Броварською 

1.204.ДОГОВIР орендИ з 
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міською радою та приватним підприємцем РУСJlанович Яною Леонідівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства ·«Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 544 від 14.05.2004р.; 

. 1.205.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Варенко Галиною Трохимівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсвх» за Н!! 633 від 10.09.2004р.; 

1.206.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Зайцевою ВалеНТИНОJО 
Василівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040533800180 від 14.l0.2005p.; 

1.207.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Афіцьким Олександром 
Юрійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040533800142 від 14.09.2005р.; 

1.208.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Журбенко Валентиною 
Петрівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040533800228 від 21.l2.2005p.; 

1.209.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та виробничо-комерційною фірмою "Кобол", зареєстрований 
у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за Н!! 040400700091 від 13.0 1.2005р.; 

1.210.Договір оренди земельної ділянки укладени~ між Броварською 
міською радою та громадянами Мельник Cepг!є~ Васильо~ичем :а 
Сапожніковим Дмитром Олександровиче~, зареєстровании . у КНИЗІ заПИСl~ 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету Броварсько! 
міської ради за Н!! 292 від 19.08.2002?.; . v • 

1.211.Договір оренди земелЬНОl Д1ЛJlнки укладении . МІЖ Броварською 
. та приватним підприємцем Шматок СтаНІславом Івановичем, 

МІСЬКОЮ радою .. ... о о 
.. НИЗІ· записів державно І реєстраЦI1 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

зареєстровании у Ко.. 696 . 04 1 О 2007 . 
• Р'М/. Броварської МІСЬКОІ ради за Н!! 1 ВІД .. ро, 

ВИІ(онавчого KOMITv • .1 •• • нки укладений' між Броварською 
1212Договір оренди земелЬНОl ДlЛЯ 

. о та громадянами Ковальчук Василем Миколайовичем, 
МІСЬКОІО p~OIO і записів державної реєстрації договорів оренди землі 
зареєстровании у книз .0 о·· ... .: 1843/б · 19 06 2008 о · Б ва сЬКОl МІСЬКОІ ради за J,!! ВІД о о ро, 
виконавчого КОМІТету ро р . НО·l· ділянки укладений між Броварською 

1 Д О оренди земель 
1.2 З о ОГОВІР н ним підприємством "Броварипромжитлобуд", 

міською радою T~ o~: дегіонanьній філії Державного підприємства «Центр 
зареєстрований у КИІВСЬJ(lИ Растру при Державному комітеті У країни по 

І державного земельноГО кад 
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земельних ресурс~ю) за Ng 040733800068 від 22.06.2007р.; 
. 1.214.ДОГОВlР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю Елліс" 
- К " , зареєстровании у иївській регіональній філії Державного підприємства «Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних pecypc~) за Ng 040633800015 від 30.01.2006р.; 
. 1.215.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Олда" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Ng 040633800392 від 30.l0.2006p.; 
1.216.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю науково
виробнича фірма "Паритет", зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ng 040633800153 від 
03.04.2006р.; 

1.217.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Полатовською Любов'ю 
Василівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за Ng 040533800004 від 02.02.2005р.; 

1.218. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Гузько Віктором Івановичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Ng 040533800071 від 22.06.200Sp.; 

1.219.Договір оренди земельної ділянки укладений м~ж Б~оварс~кою 
міською радою та товариством.. з ... обм~женою... ВІ.д~~ВlдаЛЬНIСТЮ 
"Будконтракт" , зареєстрований У КиlВСЬЮИ репоналЬНIИ ф1Лll Держав~ог~ 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру ~и Державному КОМІтетІ 
України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800295 ВІД 05.06.~006p.; 

І 1.220.Договір оренди земельної ділянки укладени~ МІЖ Броварсь~ою 
міською радою та приватним підприємс:вом "Агат, зареєстровании у 
у.... ... I·ОНальніЙ філії Державного ПІдприємства <<Центр державного 
AJtIВСЬЮИ рег . . У .. 

""'у при Державному КОМІтетІ краши по земельних ресурсах» 
земельного кадас",І"' 
за Н!! 040400700065 від 07.09.2004р.; .. . . 

1221 Д . купівлі-продажу земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ неСІльськогосподарського 
. . ОГОВІР . 

ний між Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 

прбизиачення .УКЛ8l1:е ьиістю Глобал 17 Ріел Істейтс", зареєстрований в книзі 
о межеиою ВІДПОВІДал . ." ажу та дарування земельних ділянок 
записів договорів КУПІВЛІ - прод . 7 . 29 05 6 . ві і земельНИХ реСУРСІВ за Н!! 1 ВІД . .200 р.; 
Броварського MICЬKOГ~ ~ 1ІУодажу земельної ділянки несільськогосподарського 1 222 Д . КУПІВЛІ-ПР 

· . ОГОВІР "".ж Броварською міською радою та громадянином 
призначення укладениИ ~~ ичем зареєстрований в книзі записів договорів 
Дрєновим Ігорем АнаТОЛІИОВ ння' земельних ділянок Броварського міського 

t купівлі - продажу та дарува 
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відділу земельних ресурсів за Н!! 18 від 29.05.200бр.; 
1.223.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення .укл~ениЙ . між Броварською міською радою та товариством з 
об~еж~ною ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Брігус", зареєстрований в книзі записів договорів 
КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
відділу земельних ресурсів за Н!! 21 від 2б.Об.200бр.; 

1.224.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Кольчевським Юрієм Павловичем, зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 22 від 27.0б.200бр.; 

1.225. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та колективним 
підприємством "Рем взуття" , зареєстрований в книзі записів договорів купівлі -
продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу 

земельних ресурсів за Н!! 23 від 29.0б.200бр.; 
1.22б.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Будконструкція" , зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 24 від ОS.07.200бр.; 

1.227.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Васильковим Павлом Яковичем, зареєстрований В книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 26 від 2З.08.2006р.; 

1.228.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Поліцейський фінансово-правовий коледж", 
зареєстрований в книзі записів ДOГOBopi~ ~півлі - продажу ~a дapYBaH~ 
земельних ділянок Броварського міського ВІДДІЛУ земельних peCYP~IB за Н!! 27 ВІД 

~ 12.10.2006р.; .. . . 
1.229.Договір купівлі-продажу земеЛЬНОІ ДІ~НКИ неСІЛьськогосподарського 

призначення укладений між Броварською МІСЬКОЮ радо .. ю та ~иватни.м 
підприємцем Селіним Петром Юрійовичем, зареєстров~ии в КНИЗІ заПИСІВ 

. .. продюку та дарування земельних ДІЛЯНОК Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - . о 2006 . · . о мельник ресурсів за Н!! 28 ВІД 11.1. р., 
МІСЬКОГО ВІДДІЛУ зе о. . . 

1.230. Договір купівлі-продажу земеЛЬНОІ ДI~ неСІльськогосподарського 
.. між Броварською МІСЬКОІО радою та приватним 

призначення укладении .. . . 
· . Ігорем Петровичем, зареєстровании В КНИЗІ запИСІВ 

. П1дприє~цем ~ак'уленкq 'ажу та дарування земельних ділянок Броварського 
ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - прод . ~rD 31 ВІ·Д 1 О 11.2006р: · .. ельних 'реСУРСІВ за oI'~ • , 

. МІСЬКОГО ВІДДІЛУ озем . і п одажу земельної ділянки несільськогосподарського 
1.23 I.ДОГОВIР КУПІВ~:- ~ к Б оварською міською радою та приватним 

призначення укладении ~~~ А~атоліївНОЮ, зареєстрований в книзі записів 
ПІДПриємцем Головач НадІ а дарування земельних ділянок Броварського 
договорів купівлі - продажу т 
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міського відділу .земел~н~ ресурсів за Ни 32 від 13.11.2006р.; 
1.232.ДОГОВIР КУПІ~ЛІ-~родажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення .укла~ении . МІЖ Броварською міською радою та товариством з 
обм.еж~ною ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Сер го" , зареєстрований в книзі записів договорів 
кrПІ~ЛІ - продажу та ~арування земельних ділянок Броварського міського 
ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ за Н!! 33 від 13.11.2006р.; 

1.233. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та закритим 
акціонерним товариством "фірма Теплицьтехмонтаж" , зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Ни 35 від 27.11.2006р.; 

. 1.234. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Управління будівництва 
"Закордонмонтажспецбуд", зареєстрований в книзі записів договорів. купівлі -
продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за Ни 3 7 від 26.06.2006р.; 

1.235.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Аквілон", зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Nи 38 від 21.12.2006р.; 

1.236.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та відкритим 
акціонерним товариством "Броварський побуткомбінат", зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних дiJUlНOK 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Ни 39 від 26. 12.2006р.; 

1.237.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Брова~ською MiC~KO~, радою та в~ит~ 
акціонерним товариством "Броварськии пОбуткомбІнат, ' зареєстровании ~ КНИЗІ 
записів договорів купівлі - продажу та ~apYBaHНJI. земельних Д1ЛJlнок 

~ Броварського міського відділу земе~ьних реСУРСІВ за Ни 40 ВІД 26.12.~0~6p.; . 
1.238.Договір про внесення ЗМІН до ~OГ?BOPY оренди земе~ЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 

22.06.2005р. Ни 040533800071 укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ paдo~ та 
приватним підприємцем Гузько Віктором. Івановичем, зареєстровании у 

К .. . w • нальній філії Державного ПІдприємства «Центр державного 
ИІВСЬКІИ реГІО . . У .. 

земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ кра1НИ по земельних ресурсах» 

заN.о040933800004 від 09.01.2009р.; .. . . 
- 1 239 Д . о внесення змін до договору оренди земельно І дІЛЯНКИ ВІД . . ОГОВІР пр w • Б . 

05062006 N.o 040633800295 укладении МІЖ роварською МІСЬКОЮ радою та 
.. р. - б ою ВІ·дповідальніСТIО "Будконтракт" , зареєстрований у 

товариством з о межен . лт 
Ки.. . w • ·й філії Державного ПІдприємства <'Чентр державного 

ІВСЬЮИ реГІональНІ Д ржавному комітеті України по земельних ресурсах» 
земельного кадастру при е 

за Nи040933800003 від 09.01.2009р.; І·Н дО договору оренди земельної ділянки від 
1 240 Д . про внесенНЯ зм . 

~ .. ОГОВІР 700065 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 
, 07.09.2004р. Ни 040400 . 
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приватним підприємством "Агат", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!040933800002 від 
09.01.2009р.; 

1.241.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
03.04.2006р. Н!! 040633800153 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма 
"Паритет" , зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за Н!!040833800127 від 29.12.2008р.; 

1.242.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
22.06.2007р. Н!! 040733800068 укладений між Броварською міською радою та 
орендним підприємством "Броварипромжитлобуд", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за Н!!040933800006 від 09.01.2009р.; 

1.243.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
30.01.2006р. Н!! 040633800015 укладений між Броварською міСЬКОlО радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Елліс" , зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 

за Не040933800005 від 09.01.2009р.; 
1.244.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

30.10.2006р. Н!! 040633800392 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Олда" , зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
заНе040933800001 від 09.01.2009р.; 

1.245.Договір оренди земельної діл~ІСИ укладени~ між Броварською 
міською радою та приват.ним Пl~приємцем ~аицевою ~алентино~ 
Василівною, зареєстрований У КНИЗІ заПИСІВ ~~p~aвH~.1 реєстраЦll ДOГOBOP~B 

t оренди землі виконавчого комітету БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради за Н!! 233 ВІД 

14.02.2002р.; ... . Б 
1 246 Д .р оренди земельної ДІЛянки укладении МІЖ роварською 
. . ОГОВІ В А··· . . та громадянкою Кравченко алентиною наТОЛllВНОЮ, 

МІСЬКОЮ радою ... ф. . .. д . ц 
зареєстрований у Київській регіоналЬНIИ ІЛII ержавного ПІ~пр~ємуства .~( ентр 

го кадастру при Державному КОМІтетІ краІНИ по 
державного земеЛЬН~а N.o 040633800431 від 14.12.2006р.; 
земельних ресур.сах» - земельної ділянки укладений між Броварською 

. 1.247.ДОГОВlР оренди иватним підприємцем Разумовим Веніаміном 
МІСЬКОЮ радою та пр й у Київській регіональній філії Державного 
Вол овичем зареєстровани . . 

. одимир , авноГО земельного кадастру при Державному КОМІтетІ 
ПІдприємства «Центр держ ах» за Не 040733800025 від 12.03.2007р.; 
України по земельних ресурс 'І· ділянки укладений між Броварською 

1 · нди земельНО 
.248.ДОГОВIР оре ним підприємцем Шептало вим Сергієм 

міською радою та приват й у Київській регіональній філії Державного 
Миколайовичем, зареєстровани 
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підприємства <<Цен'Ір державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по зем~льних ресурсах» за Не 040733800026 від 12.03.2007р.; 

1.249.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Кристал", 
зареЄС'Ірований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040533800136 від 31.08.2005p.; 

1.250.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та акціонерним товариством "У країнська автомобільна 
корпорація", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Не 040633800059 від 21.02.2006р.; 

1.251.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Проектно
будівельна компанія "Зодчий", зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040733800113 від 
16.08.2007р.; 

1.252.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Вінсо" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурс8Х» за Н!! 040533800084 від 12.07.2005р.; 

1.253.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Основа", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при ~ержавному комітеті Украіни по 
земельних ресурс8Х» за Н!! 040633800165 ВІД 04.04.2006р.; 

1.254.Договір оренди земельної ~іЛЯНКИ. укладений між Броварсько~ 
міською радою та прив~тним. ~IД!1~~ЄMCTBOM ,,~YCTaHг-ABTO П, 
зареЄС'Ірований у Київській реГІоналЬНIИ фІЛІІ Державного Пl~р~ємства .~<цeHТP 
державного земельногО кадастру при Державному КОМІтетІ УкраІНИ по 

~ земельних ресурс8Х» від 05.02.2008р.; . 
1 255 Д .р оренди земельної ділянки укладений МІЖ Броварською 
. . ОГОВІ Є . " .. 

. приватним підприємством " ДНІСТЬ , зареєстровании у 
МІСЬКОЮ радою та . 
У.... ... . ній філії Державного ПІдприємства «Центр державного 
АИІВСЬЮИ реГІОНаль . . У .. 

". и Державноuv КОМІтеТІ краІНИ по земельних ресурсах» 
земельного кадастру пр ..• " 
за 't.ro 040733800080 від 05.07.2007р.; .. . 

J,!. •• • нки укладении МІЖ Броварською 1 256 Д . енди земеЛЬНОl ДІЛя 
. . . ОГОВІР ор алежнОЮ релігійною громадою євангельських 

МІСЬКОЮ радою. та И:~іИНЯ" зареєстрований у Київській регіональній філії 
ХРИСТИЯН "Хвала І покn 'де жавного земельного кадастру при 
Державного під?ри~муств~. (:~ель:их ресурсах» за Н!! 040733800066 від 
Державному КОМІтеТІ краІНИ 

18.06.2007р.; ельної ділянки укладений між Броварською 
1.257.Договір оренди .зе~ пНЯМ Українського акціонерного промислово-

І міською радою та ВІДД1Ле 
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інвестиційного банку, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 
Н!! 224 від 17.01.2002р.; 

1.258.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
"Укртехкомплекс" , зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н2.040400700087 від 08.12.2004ро; 

1.259.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
18.0602007р. Н!! 040733800066 укладений між Броварською міською радою та 
незалежною релігійною громадою євангельських християн "Хвала і 
поклоніння", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Н2040933800015 від 1000102009ро; 

1.2600Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
08.12.2004ро Н!! 040400700087 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Укртехкомплекс", зареєстрований 
у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 

заN!!0409ЗЗ800014 від 1000102009ро; 
102610Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

3100802005ро Н!! 040533800136 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Кристал", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурс8Х» 

за N!!0409ЗЗ800012 від 1000102009ро; 
1.2620Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

12.0702005ро Н!! 040533800084 ~аден~й між .Бр~~арською міськ~ю р~ою :~ 
товариством з обмеженою віДПОВІдалЬНІСТЮ "БІНСО ,зареєстровании у КиlВСЬКlИ 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 

• Ng0409ЗЗ800007 від 1000102009ро; оо о о 
, 1.26З.Договір про внесення змін до ДO~BOPY оренди земе~ЬНОІ дІЛЯНКИ вщ 
0400402006ро Н!! 0406ЗЗ800165 укладений ~DK Броварськ~~ МІСЬКОЮ радою та 

б еженою відповідалЬНІСТЮ "Основа, зареєстрований у 
~~~оарис~ом ~ О МОи'" філії Державного підприємства «Центр державного 
АИІВСЬЮИ реГІоналЬНІ о о оо 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах» 

за ](00409ЗЗ 8000 11 від 10.0 102009ро; оо • о 
- . ення змін до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ вщ 
1 264 ДОГОВІР про внес о Б о 

2 • . о 0406ЗЗ800059 укладений МІЖ роварськ~ю МІСЬКОЮ радою. та 
1.02.2006р. Н!. У "нська автомоБІльна корпорацІЯ" 

. ариством "краІ , 
аЩlОнерним ... тов.. .... гіональній філії Державного підприємства «Центр 
зареєстровании у КиIВСЬЮИ ре при Державному комітеті України по 
державного земельнОГО ~:;С:БООlЗ від 10.01.2009р.; 
земельних ресурсах» за N!!O змін до договору оренди земельної ділянки від 

1.2б5.Договір про внес4ез
н:ш кладений між Броварською міською радою та 

~ 14.12.2006р. Н!! 0406ЗЗ800 У 
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ГPO~aдJlHK~~ Кр~~ченко Валентиною Анатоліївною, зареєстрований у Київській 
репоналЬНIИ фlЛI1 Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
Н!!040933800020 від 10.01.2009р.; 

1.266.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
05.07.2007р. Н!! 040733800080 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємством "Єдність", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ng040933800010 від 
10.01.2009р.; 

1.267.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.03.2007р. Н!! 040733800025 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Разумовим Веніаміном Володимировичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсаІО> за Н!!040933800009 від 10.01.2009р.; 
1.268.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

12.03.2007р. Н!! 040733800026 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Шепталовим Сергієм Миколайовичем, зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за Н!!040933 800008 від 10.0 1.2009р.; 

1.269.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 18.05.2007р. за Н!! 831, укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "Мустанг-Авто 11", зареєстрований 
у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» 
за Н!!040933800019 від 10.01.2009р.; .. . 

1.270.Договір про внесення змін до догов?ру оренди земелЬНОІ ~1ЛЯнки 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаРІУСОМ Бро~ар~ького МІСЬКОГО 
нотаріального округу 11.07.2007р. за Н!! 1229, ~аде.нии ~ІЖ Броварською 

t міською радою та товариством з обмежено~ ВІД~~ВІД~ЬНІС:Ю ,,пр~ .. е~~: 
б . ~CI' Зодчии"" зареєстровании у КИІВСЬЮИ реГІоналЬНIИ фШІІ 
УДІвельна компан.&А " ' 
Д . иємства ~TTeHТP державного земельного кадастру при 
ержавного mдпр U-.\I • 

Д . . Укра·I·НИ по земельних ресурсах» за Н!!040933800017 ВІД 
ержавному КОМ1тетl 

10.01.2009р: .. . 
'. есення змін до договору оренди земеЛЬНО1 ДШЯНКИ 

~.271.ДOГOBIP про вн В П приватним нотаріусом Броварського міського 
ПОСВІдченого Лазарєвою .. 02 J.ro 329 укладений між Броварською . гу 04 02 20 р. за J,:" , 

н~таРlального окру .. ·ої особою-підприємцем Зайцевою Валентиною 
МІСЬК~Ю радою та фIЗИЧ~ у Київській регіональній філії Державного 
В.асИJIШНОЮ, зареєстровании гО земельногО кадастру при Державному комітеті 
ПlДПриємства <<Центр державно Хо040933800018 від 10.01.2009р.; 
Yttn •• ЛЬНИХ ресурс8Х» за - .. . •• t"atни по земе мін до договору оренди земельно І ДІЛЯНКИ 

1.272.Договір про внес~ня ;иватним нотаріусом Броварського міського 
t посвідченого Лазарєвою В. · п 
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нотаріального округу 24.12.2001 р. за Н!! 3800, укладений між Броварською 
міською рад~ю та акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком 
(закрите aкцIOH~pHe товариство), зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного ПІдприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!040933800016 від 
10.01.2009р.; 

~.273.ДOГOBip про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
ПОСВІдченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 03.10.2007р. за Н!! 1800, договір про внесення змін до 
договору оренди земельної ділянки посвідченого Базир Н.М. приватним 
нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 22.07.2008р. за 
Н!! 1758, укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю " ТРИНЕТРИ", зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
Н!!040833800126 від 30.12.2008р.; 

1.274. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "Броварижитлобуд" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н!! 040833800124 від 26.12.2008р.; 

1.275.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "Броварижитлобуд" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н!! 040833800125 від 26.12.2008р.; 

1.276. Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською М!,ською радою T~ TOBap~CTBOM. з 
обмеженою відповідальністю "Металпресмаш , зареєстровании в КНИЗІ заПИСІВ 
договорів купівлі - продюку та. дарування ~емельних діл~нок Броварського 
міського відділу земельних реСУРСІВ за Н!! 1 O~ BI~ 20.11.200.8р., 

1.277.Договір купівлі-продажу земеЛЬН01 Дl~КИ неС1Льськогосподарс~ко~о 

призначення укладений між Броварс~кою MI~ЬKOIO. радою T~ ДO:IP~M 
підприємством "Апрітек", зареєстров~ии в К;ИЗІ запИСІВ ДO~BOPIB куп!вл~ -
продажу та дарування земс:пьних ДІЛЯНО.К роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ 

земельних ресурсів за Н!! 106 ВІД 19.12.2008p .. ~ . . 
1.278.Договір купівлі-проДажу земеЛЬНОІ ДІЛЯ~КИ неС1Льськогосподар.ського 

призначення укладений між Броварською M~CЬKO~ р~ою тта спlгльни~ 
. Ф . товариства з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ" ранс- руп , 

П1дnpиємство~ У ОР~зі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
зареєстров~и в кБн ського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 105 
земельних ДІЛЯНОК ровар 

від 09.12.2008р.; ної ділянки укладений між Броварською 
1.279.Договір оренди земел:м підприємцем Трофимовичем Юрієм 

міською радоЮ та при ва;н у Київській регіональній філії Державного 
~митровичем, зареєстрован~го земельноГО кадастру при Державному комітеті 
ПІдприємства «Центр державн 
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України по земе~ьних ресурсах» за Ни 040533800196 від 07.11.2005р.; 
1.280.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Дущенко Іриною Василівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресур.сах» за Ни 040633800065 від 22.02.2006р.; 
і .281.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та громадянином Боб ко· Русланом Володимировичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за Ни 040733800046 від 13.04.2007р.; 
1.282.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Багіровою Тетяною Олексіївною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру ПРІ:І Державному комітеті України по 

земельних ресурсаІО> за Nи 040633800289 від 30.05.2006р.; 
1.283.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Котенок Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Ни 34 від 
16.08.2007р.; 

1.284.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Проскурко Валентиною 
Миколаївною, зареєстрований У книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Ни 18 від 
15.06.2007р.; 

1.285. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та гром~янином Ан;-оненко B~~OPOM О~ександровичем~ 
зареєстрований у книзі записІВ державНОl реєстраЦll ДО;ОВОРІВ оренди зеМЛІ 

виконавчого комітету Броварської міської ради за Ни 27 ВІД 12.07.2007р.; 
1.286. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та громадянином Кузнє~овим Кос~~нтином ~алентиновичем~ 
зареєстрований у книзі записів державНОl реєстрацll до. ГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

виконавчого комітету Броварської міської ради за Nи 26 ВІД 11.07 .2~0~p.; 
1 287 Д . про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ . . ОГОВІР ... . Б . 

. 30052006 't.ro040633800289 укладении МІЖ роварською МІською 
ВІД .. р. .I'~ • ТО ... 

'U'Y'n1 підприємцем БагІРОВОЮ ет яною :леКСІІВНОЮ, 
радою та приват.пz,щ.. .. .... . 

... . записів державНОІ реєстрацl1 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
зареєстровании у КНИЗІ .... 6 2008. 

. Броварської МІСЬКОІ ради ВІД 2 .12. р., 
Виконавчого КОМІТету .. . 

. есення змін до договору оренди земеЛЬНОl Д1Лянки 

. 1.288.ДОГОВIР П~~:~733800046 укладений між Броварською міською 
ВІД lЗ.04.2007р. 2 Б бко Русланом Володимировичем, зареєстрований 
радою :а гро~адяниНОМ .? еєстраціі договорів оренди землі виконавчого 
у КНИЗІ заПИСІВ державно 1 ~ • 12 12 2008р' · .. . ЬКОl радИ ВІД .. ., 
КОМІТету БроваРСЬКОl МІС ня змін до договору оренди земельної ділянки від 

1.289.Договір про BHOeocoe:S V1tпадеиий між Броварською міською радою та 22.02.2006р. Nи0406ЗЗ 8 J .-. 
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приватним підприємцем Дущенко Іриною Василівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.12.2008р.; 

1.290.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
07.11.2005р. . Н!!040533800 196 укладений між Броварською міською радою та 
прив~тним . ПІдприємцем Трофимович Юрієм Дмитровичем, зареєстрований у 
КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 10.12.2008р.; 

1.291.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
11.07.2007р. Н!! 26 укладений між Броварською міською радою та громадянином 
Кузнєцовим Костянтином Валентиновичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від О 1.12.2008р.; 

1.292.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.07.2007р. Н!! 27 укладений між Броварською міською радою та громадянином 
Антоненко Віктором Олександровичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 11.12.2008р.; 

1.293. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
15.06.2007р. Н!! 18 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Проскурко Валентиною Миколаївною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 10.12.2008р.; 

1.294.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
11.07.2007р. Н!! 26 укладений між Броварською міською радою та ~иват~ 
підприємцем Котенок Володимиром .Григоровичем, . зареєстровании у ~ИЗІ 
записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 31.12.2~08p.; ... . 
1.295.Договір оренди земеЛЬНОІ дшянки у~адении МІЖ Броварською 

міською радою та приватним п.ідприє~ .. цем. ~~чевим Ігорем І.вановичем, 
зареєстрований у Київській реГІоналЬНIИ фШll Державного ~Ід~риємс~а 
«Центр державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ 
по земельних ресурсах» за Н!! 0405338~0179 від 14.10.2~05~.; 

1 296 Д . оренди земельної дшянки укладении МІЖ Броварською 
· . ОГОВІР . м· О . та приватним ПІдприємцем аРІНИЧ ксаною 

МІСЬКОЮ радою . .... .... ф. ... д 
МИ .. єстрований У КиїВСЬКІИ репоналЬНIИ ІЛІІ ержавного 

колаlВНОЮ, заре 
. Ц нтр державного земельного кадастру при Державному 
П1~иє~ства .~( е мельНИХ ресурсах» за Н!! 040533800122 від 
КОМІтеп УкраІНИ по зе 

10.08.2005р.; .. ДІ·ЛЯНКИ укладений між Броварською 
1 296 Д . ренди земеЛЬНОІ 

. . . ОГОВІР О атним підприємцем Христинченко Майєю 
МІСЬКОЮ радою та ПРИВний у Київській регіональній філії Державного 
~натоліівною, зареєстрова ого земельного кадастру при Державному 
ПІДприємства «Центр державн ресурсах» за Н!! 040533800093 від 
комітеті Украіни по земельних 

13.07.2005р.; льноі ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
1.297.Договір орендИ земе 
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міською радою та приватним підприємцем Савицьким Сергієм 
Володимиров~чем, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного ПІд~ри~мства .. «Центр державного земельного кадастру при 
~ержавному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах» за Н2 040633800430 
ВІД 13.12.2006р.; 

. 1.298.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Литвиченко АллOlО 

Анатоліївною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н2 040633800395 від 
01.11.2006р.; 

1.299.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Котенок Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н2 040533800116 від 
04.08.2005р.; 

1.300.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Жевнеревич Вікентієм Антоновичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України 
по земельних ресурсах» за Н2 040533800020 від 28.04.2005р.; 

1.301.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
28.04.2005р. Н2040533800020 укладений між Броварською міською радою та 
громaдmином Жевнеревич Вікентієм Антоновичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.12.~008p.; .. . . 

1.302.Договір про внесення ЗМІН дО ДОГОВОРУ оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 

04.08.2005р. N204053З800116 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Котенок Володим~ом Григоров.ичем, зареєстрова~ий у 
книзі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 29.12.2008р.; .. . . 
1.303.Договір про внесення змін дО ДOГ~BOPY оренди зеМ~ЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 

01.11.2006р. N2040633800395 укладений МІЖ Бровар:.ькою МІСЬКОЮ радою ... та 
приватним підприємцем Литвиченко Ал~ою АнаТОЛllВ~ОЮ, зареєстрован~и у 
книзі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 12.12.2008р.; .. . . 
I.З04.Договір про внесення змін ДО ~ОГ~ВОРБУ оренди земе~ЬНОІ д1ЛJlНКИ ВІД 

13 12 2006 ,N.о04063З800430 укладенни МІЖ роварською МІСЬКОЮ радою та 
.. р.. - СавицЬКИМ Сергієм Володимировичем, зареєстрований 

приват~ ПІ~риємцем 0.1. реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
у КНИЗІ запИСІВ державн . 2008 . 

. .. іської ради ВІД 10.12. р., 
КОМІтету БроваР.СЬКОI м несення змін ДО договору оренди земе~ьної ділянки від 

1.З05.ДОГОВIР про в 0122 кладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 
10.08.2005р. N!!О405ЗЗ80 у Оксаною Миколаївною, зареєстрований у 
ПРиватним піДПРИЄМЦ~~ маРИ::;Чдоговорів оренди землі виконавчого комітету 
kнизі записів держаВНОІ реєстра 
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Броварської міської ради від 10.12.2008р.; 
І.ЗОб.Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 

lЗ.07.200Sр. N!!040SЗЗ80009З укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Христинченко Майєю Анатоліївною, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.12.2008р. 

м.Бровари 

від ІЗ січня 2009 року 
Н!! ~Y3-53, р.) 

.. 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

. · за пропозиціЄЮ земельного ВІДД1ЛУ, 
постійної комісії з питань ... 
розвитку та благоустро~ теРИТО:ІИ, 
земельНИХ відносин, аРХІтектур , . . .. 
будівництва та JнвеСТИЦІИ -
виконуюча обов'язки начальника 

земельного відділу - заступник 
начальника з~мельного відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов' язки начальника 
ЮРИдичного відділу - головний 
спеціаліст ЮРИДИЧНого відцілу 

Начальник з~ального відділу 

Голова постійної коміс'ОО 
розвитку та б 11 З ПИтань 
земельних BiД~~~:HCТPO~ територій, 
б . , аРXJтеlМ'vnИ 
УДІВНИЦтва та інвестицій --. J!I , 

В.О.А. 

і 
І 

і 

І 

А.в.Баба~ 

Н.І,[иаJ"f 

-
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Договір N91 

"ро В1ІесешlЛ ЗJI,і" до договору оре"д" 3eJ1'eJlь"оl дiлR1ІКІІ 
від ІВ "eplllR 2007 рок)' .Ne0407ЗЗВОО066 

місто Бровари Київської області 

11 грУДllВ дві Тllсвчі восьмого РОКУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області lоридична особа за 
законодавс:вом України, і~ентифікаційний код за даНIfМИ єдрпоу '26376375, lоридична 
адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'язки 
міського ГОЛОВІ! - секретаря роди Сапожка Ігоря 8аСІІЛЬОВllча який діє на підставі ст.42 
Закону УкраіНІ! «Про місцеве самоврядування в Украіні», з OДHO~O боку, та 

ОРЕНДАР: Незалежна релігійна громада євангельських хриCТИJIН <<Хвала і 
поклоніння», ЮРІ!дична адреса: м.Бровари, вул.Гагаріна,22, ідентифікаційний код 
22202514 в особі пресвітера АфОllіна БОРІІса ВіКТОРОВllча, який діє на підставі статуту, 
зареєстрованого радою у справах релігій при Кабінеті Міністрів Украіни від 11.05.1994 
року за .N!!170/694, далі -"ОРЕНДАР", 3 другої сmОРО1lU, уклали цей Договір про наступие: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розумїlочи 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавствІ, що 
регуmоють укладений ними правочии (зокремІ, 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 
.Пськоі ради від 16.10.2008 року N!!898-47-05 та кеРУ10ЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІ! земельної ділянки від 18 червня 2007 року уклали цей 
Договір N!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної дinяики 
від 18 червня 2007 року за N!! 040733800066 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
. 1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викnа~~ ~ наступн~й peд~iї: .. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земелЬНОІ Д1ЛJlИки зnдио довІДКИ B1ДДUIY земельних 
ресурсів у місті Броварах Київської області B~ 0~.12.2008poкy N!! 04-3/13-312~~8 становить : 
-496212 (чотиристадев'JlНОСТО шість тисяч дaICn ДВВИaдцJlТЬ) гривень ОО коПlИОк. 

1.2. Пункт 3. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 26.04.2012 року. Шеля 

. '- го Договору ОРЕНДАР має переважне право поновnеННJI ЙОГО на 
ЗВКUlЧеННJI строку ДІІ ЦЬО .. • о . 
новий строк У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ за 3 календарних диш ~o 
закінчення ~oкy дії цього ДОГОВОр'у письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 

• • • 
продовжити його ДІЮ. ЕНДАРЯ . 

; Положення цього Договору про переважне право ОР не застосовуються У 

разі: . призначенням' 
- використанні земельної дїJIJlИКИ не з~ ЦlЛЬО~ИМ , 
- порушеИИJI термінів сплати оренднО1 ~a~» 
- допущеИИJI погіршення стану земельНОІ Д . 

викласти в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 договору ope~ ~ и) відсотка від нормативної грошової оцінки 

«4.1. Орендна плата становИТЬ 3 ~O \тр . 
земельної дiлJIНки - 496 212 грив~~ І CКJI~~є. ecJIТ шість) гривень 36 копійок на рік. 
-14886,36 (чотирнадцять тисяч ВІСІМСОТ ВІС1Мд • ... 

ІСТИ У наСТУПНІЙ реДакц1I: 
1.4. Пункт 4.3 Договору ОРеНДИ викл 
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BHOCIIТЬCI рівними часткам .. щомісячно ПРОТJrГО~ 

«4.3. ОреllДII~ плата пНltX за oCТDВНiM кanендарним Дllем звіПIОГО (поnaТl\о І 30 (~ 
ICWlCIIДDPIIIIX ~Двна:ихом перерахувllННJl на розрахунковиП Pa.~}'JIOKвoro) ІІЬ] 
~~~~~~~2700005 УД)< у Кlsївськїй обnа~ t:t; Києво, код ЗКПО 23571923, Мфо 

- Б ке ВДІ<, код кnаСИФIКВЦl1 13050200 - оренда землі.. t 
одсржувач - роварсь ' 

1.5. ПУІІІСТ 4.5.2 Договору ореНДІ! викласти в наступній ~cдaKцiї: 
«4.5.2. зміllll розмірів земельно"! податку. та ~OK opel~Д~OI ~Л~ТJІ, ]міНIІ IІIIpчr. 
грошової ouillКll, піДВllщеННI цІН, таРI!фIВ, ЗМІНИ коефЩIСIІТIВ IІІпеКС8(Ііі, 8iIJ:J 

ЗDКОІІОДDDСТВОМ. . 
У ВІІПОДКУ віДМОВl1 ОрендаРІ Зr:«IНИТИ орендну ~лату ІІа умоов,'(, Вllзиа'fCEJI 

Доroвору. OpellДoдaвeць має право РОЗІрвати цей ДОГОВІР в ОДНОСТОРОІІІІЬО~ІУП 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені ЦІІМ ДоrоlOpok 
заБОРroввності ВВажається податковим боргом 1 стягується З нарахув8И1WI 
нараховується на cYJtIY податкового боргу (з урахуванням штрафllllХ CUIDii 
H8JlВHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки HaцioHв,1ык1v 
YкpaiНlI, діlОЧОЇ на день виникнеННJI такого податкового боргу або на день Ь 
чвстпні) погашення, ЗВJIежно від того, яка з величин таких ставок є біЛЬШОJO,]І 
КВJIендарRПЙ день прострочеННJI У його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язввий в п'JlТИДенний термін після державної peєap.1liї 
Доroвору та/або будь-яких додаткових угод' Договорів про внесеННJI змін та 11 
Доroвору тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової cnr&би 11 
знаходжеНRJI земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4,6 
зr.dсту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін піCJIJI державної реєстрації цього Договору тalабо • 
додаткових УГОД, ,Договорів про внесеВИJI змін та доповнень до Договору
B~OBiднy копію органу державної податкової служби за місцем знаходжеJlld . 
ДІЛЯНКИ». 

. 1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктОМ 12.3.4. J1> 
ЗМІСТУ: 

«12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ порJlдIC)' У 
передбачених законом та цим Договором». 

і 1.1~. Пункт 12.4 Договору ореlщи викласти в наступній редакції: 
~~2.4. РОЗІРВання Договору оренди землі за ініціативою ОрендодавЦІ ~_!III1'IЇI~ 

РЯДКУ допускається у разі невиконанНJI Орендарем вимог пунктУ 4, ПIДІ'lр"· 
даного Договору»., 

2. Цей Договір підпЯraє державній реєстраціі. 

р~.;щ~ей Договір набирає ЧИННості пісЛSl підпИС8l1НJ1 CТOPOH-:~ ~:~ 
1 та застосов ЄТЬСЯ о п оові осин о вивикли З 01.10.20 

j(01І 
4. Обов'язок то" реєarpa!1 \ 

пов'ЯЗВИI' з Й ~ ,...0 подВIIВJI ЦЬОГО Договору на державнУ •• 0 ~ .. ' 
ого державною. О anlQtlnAмoo' , ,1і"'1 

реєстраЦІЄЮ, ПОКЛ8ДmОТЬСJl ва реР#'\ ~ _1;~ 
5. hппi е SJfJ 2 '~ 

N!!0407З380ПП:~:~ Д~~BOPY_ оренди земельної дЇJIJПU(И від 18 q Р 
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6. Цей Договір укладено у трьох приміРIIliIСОХ, що MalOTL однакову IОРИД1fЧНУ 

сипу. один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в ОРСІІДОРН. третій - в органі, ЯКИЙ 
провів його деР)lсавну реєстраціІО - Київській регіОНВЛlallій філії Дсржавного піДПРllємства 
"ЦеllТРУ державного земельного кадастру при ДержаВІІОМУ lсомітсті УкраїІIИ по земельним 

" ресурсам • 

РеКВЇ3IIТ11 сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

'РОllаРС6ка А';С6ка рада K"ill~6Koi області 

ОРJfДIiЧllВ адреса: 

деllтифіквціRllиіі код 26376375 
{иівськ • бл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15 
] особі п 'O~ICKa Іzоря ВаС'иІ60ВІІ',а 

/ LB.CRlIO;JICKOI 
--~~~Ч-:.--

мп 

ОІ'ЕІІДАР 

Незале~ІСllа реліzllїllа zрОА,ада 
єваllгl!Jl6С6К11Х .'fJIlICIIIIIRII 
«Хвала і IIOIUlOllilllll'» 
IОридична адрсса: 
ідентифіl,аціЙIIИЙ І'ОД 22202514 
м.Бровари, вул. pilla.22, 
в особі Афо,,; llI1 (ІРІІси "ІІІ0РОВ"ЧIl 



ДОГОВір Ng1 

Про 8несеннв зм;н до договору оренди земельно; д;ЛRнни 8;13 

08 грудня 2004 рону Н9040400700087 

Місто Бровари Київської області 

СімнадцІТОГО грудня дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рська міська рада Київської області, lоридична особа за 
звхонодав:твом УкраїНІ!, ідентифікаційний код З8 даними ЄДРПОУ 26376375, юридична 
адреса: КИшська обл., м. Бровари, вул. Гагарінв, 15, в особі виконуючого обов'язки міського 
ГОJlОВИ - секретаря ради Сапожка Ігоря ВасИJIЬОВИЧв, JIICИЙ діє на підставі ст.42 Звхону 
Украіни «Про місцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідВJIЬніСТІО «УкртеХКОМJШекс», юридична 
адреса: м.Київ-128, вул.Туполєвв,17, ідентифікаційний код 24379323 ( свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи, зареєстроване виконавчим комітетом Броварської 
міської ради Київської області від 17.09.1996 року Н!!4114), в особі директора Шпильового 
ВичеСJlава Володимирович&, який діє на підставі статуту, ДВJIi -"ОРЕНДАР", з друго' 
сторони, укпали цей Договір про наступне: 

• Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значеННJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного звхонодавства, що 
регуmoють укпадений НИМИ правочив (зокремв, з вимогамИ щодо недійсності правочину). 
згідно рішеНIUI Броварської міської ради від 20.12.2007 року Ню61-30-05 «Про продаж 
земeJIЬНИХ дimmOK та BHeCeRНJI змін до рішень Броварської міської ради». відповідно до 
затвердженої рішеНВJIМ Броварською міською радою від «30» вересня 2008 року N!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари. рішеНВJI Броварської міської ради від 
16.10.2008року Н!!898-47-05 та керУІОЧИСЬ положеНВJIМИ пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 08 грудня 2004 року yICJIВJIИ цей Договір Н!! 1 (надDЛЇ -Договір) 
про BHeCeННJI змін до Договору оренди земельної дimппcв від 08 грудня 2004року за 
Н!! 040 (HaдВJIЇ - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункту 1.1 доповнити словами наступного змісту: 
Відповідно до рішеННJI Броварсько~ MiCЬK~i ради від 20.12.~0~7 po~ Ню61-30-05 ссПро 

продаж земеJlЬНИХ ділинок та внесения змІН до рuпень БроваРСЬК~l М1СЬКОl ради~). товариству з 
~меженою відповідвпьнісТlO ссУкртехкомплекс» продана У впаСНІСТЬ земельна д~a площею 
1.9882га ДJIJI обслуговувВННJI комбінату. по виробництву харчо~их продуктІВ по вул. 
Виробничв,8. В користуванні на умовах оренди зВ1IИППfЛась земельна Д1JIJIНICa площею 0,0118га. 

Кадастровий номер земельно! ділJlВКП: 32 10600000:00:059; 

. 1.2. Пункт 2.1 Договору оренди виICJIВСТИ в наступній редахціі: 
В . а з8Г8JIЬНОЮ ПJlощею 0,0118ra. 

. оренду передається зеМCJlЬна ДiЛJIНК ступній редакції: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИICJlасти в H~ • • 

. • земельної дiJDIНКИ зnдио довІДКИ Biдцiny земельних 
«2.3. ~opM~~Ha грошо~аОl0~08РОКУ Н!! 04-3/13-3/1041 araновить : 
ресУРСІВ у MlCn Бровари BJД • • .... 

) гривні ОО КОП1Иок. -2633 ( дві тисячі шістсот тридцRТЬ три •• 

НІ грошова оцінка земельної ДЇЛJIНXИ/I";~ДНО ДOB~ Biдцiny земeJIЬВИX 
ормативна • 11 2008 оку Н!! 04-3/13-3 І"" araновить • 

. ресурсів у місті Бровари BJД 05.. р. • 
: •• ) rpИВНl ОО копїйок. 
~-lS 203 { П»)JlТНадцІТЬ тисяч ДВ1С'П три 



ВIIКnВСТИ В наступній редахЦll: 
1 2 n ІСТ 3 1 Доroвору ореид11 
• . ув • • ОКОМ НІ S (П))ІТЬ) років, терміном до 2 J .09.2011 

«3.1. ЦеВ ДоroВIР укладено стр ору орЕНДАР має переважне право nOH08J,e~ ~ 
ЗШllченНІ строку ДІЇ ЦЬO~ ~;~ ПОВІІнеи не пізніше ніж за 30 кanенnаРІІ1І1 й«ї 
IІ0ВІІІ1 строк. У цьo.!~ рlІЗl Доroвору ПDсьt.IОВО повідомиm ОРЕНДОдАВЦЯ 11, ~ 
3ШІІЧСІІІІІ ctpoкy ДІІ цьoro про 1 
ПРОДОВlClтl lIoro дію. 

Д вору про переввжне право ОРЕНДАР Я не застосовw- А_ 
ПOJlожеиНl цьоro 01'0 ",v'IIIJI~~ 

• - дbuппal не за цільовим призначеШIВМ; 
_ BIIKOPIICТDНIII ЗОІCnЬНОI 

_ ПОРУШСІIНJI тераІінів СПJIаm opeВДJJoi плаnr; 
_ допУЩСПНІ погіршенНІ CТDII)' земeJlЬНОЇ дiJuпncи». 

l.з.пункт4.1 ДоroDОРУ ореЙдп ВJUCJJасти D наступнiJі редакції: 
«4.1. Орендна IUIВТI за зоseJlыІ)' дimт~ площею.О,О150га починаючи 3 паПІ 
доroвору кyniвni продажу земельної ДШJПIКИ несшьськогосподарськоro ПрllЗна. 
22.01 2007 року за N!22 становить S% (П»JIТЬ) відсотків від нормативної rpoшової 
ЗeAlcnьноі дinянкп - 2 633 I'pllВeHЬ - і cxnвдає: 

-91.0Ozpll (девМІІОСnZО одllо) гривня ОО копійок - за період 3 22.01.08 до зо.о9.08р 

Орендна пnатв ставов1ПЬ S % (п»пь) відсотків від нормативної грошової оціиЕИ 
дimnual-1S 203 rpпвень і cКn8ДIє ПОЧИlWочи з01.10.2008 року: 

760,15 (сЬ,соnz иl;сmдесяnr) гРllвень J j "O/lliio" ІІа рі". 

1.4.Пункт 4.3 ДоroВОРУ ореиди впnacти У наступній редакції: 

«43. Opeuдвl плата ВВОСИ'I'ЬCJI 'ріввими частками щомісячно ПРОТJlГОМ 30 ( ICIUIClII1IIInIInv •• . 
.... ,.- Д1ІІВ, НlctyIIНИX за 0C'l'8ВRiМ кanеадарвим днем звітиоro (податковоro) - . 

)'P8XYВIUIВS пдв ШJUlXDМ перер8X}'В8IDDI на розрахунковий рахунок .. 
]і 33210812700005 УДК у Київській oбnaсті М. КиЄВ&, код ЗКПО 23S71923, МФО 
ОДСРЖУВI1l- Броварське Вдк, код класифікації 13050200 _ оренда землі». 

1.S.Пункт 4.6.2 Доroвору о 
«4.6.2. зміни розмі • ренди ВИІШІC'DI в наступній редакції: 
!'рОтової оцінки p~ земenьно~ подancy та ставок орендвоі плати, зміИ~ но 
3I1КOROДUctlQ)l. ' lUДВищеНIDI цm, тарифів, зміни коефіцієнтів індеКСIU1II, 

у випадку відмови Оренда • __ J 
Доroвору. ОреНДОдаВець Має п рв. ЗМІНИТИ орендну плату на умовах, ВII3U1 'J 

раво РОЗІрвати цей Договір в односторонньомУ порІРУ 
4 1.6.П)'lПrr4.6.4 ДоroВОРу о 

ес .6.4. у разі вевпесеина о ренди .. ВИlClIасти в наступній редакції: JOPO"e 
за6орroвавостї ВВIDICaєtьca п реВДНОІ 1IJJати у строки, визначені цим Доro adr 
~PaxOB)'ЄТьca на СУМУ по~ одатковlІМ боргом і стягується з иврaxyaasllJ)l 
13 P03P8XYRкy 120 Bi.цc:no-:.. • ВОro боргу (з YP&xY8ВВJIJIМ штрафних санкцій за іХ ~ 
ДC:НJ. lUНикн -"A&IJ РІЧНИх обnitc оо y_VJIJJ.pp"·, 
_QQrO • C1IКJI ТВКооо подаТКОВ ОВОI ставки Національного банка J\~ JIO 
lIPOCtP ВІД тооо, JIКa з leJJичик ого боргу або на день ЙОГО (його чаC1Jllll~ 

ОЧClRIUI У йооо спnati». таких ставок є більmОІО, за кожниА J(IIJI 

1.7. ПYRtaY 6 n 
редalЩii: ~oroBOPY орендИ о c:nr • .,со 
6 Д ПQВНИТИ новим підпунктом 6.4 виlCll1 

ес .4. ОрClНДар 3060 ' 
:Що860 6удь..11ОІх д:~1i в П'ЯТИденний TN\~.. • .. "ії nЬO(O ~ 

недатв В· :-.... оВих)То Д :..-IН ПІCJIJI державної реєС1Р- р.о 
-ет.ноу'':::ВЩВУ I(ОПЬо o~roBOPIB про внесевня змін та допо~~ 

· дeJиaaвor lIO,Цam)aoi cпyzби за J<1CII'" r 
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I.И.Пушст 9 Договору ОРСІЩИ доповниm новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.'1.6. 11 11"I'I'llдеШIІІІІ 'гсрміll після державної реєстрації ЦЬОГО Договору тв/або будь-JIXИX 
ДtJДlІ'l'lСtШШС yroJt. дOl'ОlІорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо нвдати 
IIIДШJlІIДIlУ IСШllю ОРІ'ІШУ держаВIІОЇ податкової служби за місцем знаходжеllНЯ земельної 
JtIJI'IIII(II)). 

І.(). I1УIІІ('I' 12.2 ДОI'ОIIОРУ ОРСІІДИ доповниm новим підпунктом 12.2.8. наступного змісту: 
ес 12.2.К. IlІіl,іl\'I'lшс.'IО О'nllіс'і із СторіІІ в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У випадках, передбачених 
!ІШ(ШЮМ '1,\ І,ІІМ ДОI'ОIIОРОМ)). 

1.9. l1уш('г 12.3 Договору оренди викласm в наступній редакції: 

« 121~' 1'0:1 і РІІІШШІ Договору оренди землі за ініціативою Орендодавця в односторонньому 
'ЮI'JlДIСУ ДОIIУСКItСТLСЯ У разі невиконання Орендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 
ДІІІЮІ'О Де.'I·ОIIОРУ. 

2.Цеll Договір підлягає державній реєстрації. 

3.Цеll Договір І,абирає чинності після підписання сторонами та ЙОГО державної 
1'&:СU'I'Рlщії '1'11 :ІІІС'ГОСОВУСТЬСЯ до правовідносин що виникли з 01.1 0.2008 року. 

4.0GОIІ'ЯЗОIС щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
шш"I:JШlі:J 1101'0 державною реєстраціЄІО, покладаються на Орендодавця. 

5.111І111 YMOIIII договору оренди земельної діJIJIНJCИ від 08 грудня 2004 роху за 

Nu(JtI040()7()0087 ЗOJlишаються без змін. 

(1. І ~cll Договір уклвдено у трьох примірниках, що мають o~aкOBY юр.иди'ПІУ силr' 
ОДІІІІ :1 'ІІСІІХ :ШdХОДИТЬCJI в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органІ, який ПРОВІВ 
"01'0 ДСI')I((IІІIIУ реєстрацію - КиїВСЬкій регіональній ~ілі~ Держ~ного підприємства "цe~y 
/(UI'ЖIIІІIIОI'а :ІСМСЛЬНОГО кадастру при Державному КОМІтеті УКР81НИ по земельним ресурсам 
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Договор Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 31 серпня 2005 року Н9040533800136 
Mic'ro Бровари Київської області 

_ гру дня дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області. юридична особа за 
законодав~~вом Украіни, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, lоридична 
адреса: Кювська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'язки міського 
голо~и - секрс:вря ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі СТ.42 Закону 
УКРВJни «Про МІсцеве самоврядування в Україні», 3 одніс;' сторони, та 

І ОРЕНДАР: товариство з обмеженою відповідальністю «Кристал», юридична адреса: 
вул.Шляхова,4-Ас. ОБУХОВiJчі. Іванківський район, ідентифікаційний код 05472985, 
(свідоцтво про державну перереєстрацію юридичної особи, заресстрованого Іванківською 
районною державНОJО адміністрацією Київської області за N!! 1 337 105 ООО) 000077 від 
19.11.2003 року) в особі директора Міщенка Миколи Васильович&, JIlCИЙ дi€ на підставі 
статуту. надалі - "ОРЕНДАР", з другої стОРОllи, уклали l\СЙ Договір про наступне: 

Ді,очи добровільно і перебувВJОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своіх дій. попередньо ознайомлені з ПРiJписами цивільного законодавства, що 
реГУЛJОЮТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності праВОЧltНу), 

. відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радою від «30» вересня 2008 
року N!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста оо Бровари :а кеРУfОЧИСЬ 
положеннями ПУНК'!'ів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ~OГOBOPY .оренди земелЬНОІ д~лянки вІД <(31») серпня 
2005 року уклали цей Договір N!! 1 (ltадшtl - ДоговІР) про внесеНlIЯ З~ІН дО ДO~OBOPY opeHДJ' 

, зеr.fельної ділянки від 31.08.:!О05, року за p.N!! 0405338001 36 (надалІ - Договір ореllдll) про 
таке: 

~ I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. tIункт 2.3 Договору оренди виЮtа~ти в наступній редакції': 

, 3 Н оцінка земельної ділянки на період будівництва згідно витягу з «..... ормативна грошова ." • .. 
, • оо 'оо нормативну грошову ОЦІнку ЗСl\feJ1ЬНОІ ДlJIЯJfКИ ВІДДІЛ)' земельних 
1еХИІЧНОl докумеНТВЦI1 про.. оо б ., 3010 2008РОІСУ Ng04-3113 -3/1620 становить 158 
ресурсів в місті Броварах КиіВСЬК~1 ~ л~ст.1 B~laor:.) гр' ивснь оо копійок. 
216 (' 'сім тИСЯЧ ДВІСТІ ШІС1Н8Дцп." 

сто п ятдеСJIТ ВІ . ьної діпянки з ДОПІ здачі об'єкта в експлуатаціlО згідно 
Нормативна грошова OЦlH~ З:М;нормативку rpoшову оцінку земельної ділянки відділу 

Витягу з технічної д~ку.меитаЦІ:.х kиїВСЬКОЇ області становИ1'Ь від 30.10.2008року N!!04-3/13 -
земельних ресурсів в Ml~ Бровар 'ять тисяч сімсот дев'ЯТНадцять) гривень оо копійок)). 
3/1619 379719 (триста СІмдеСJlТ дев . 



. 3 Пункту 3 Доroвору оренди внести 1міни, заміНIiВЩIt U\ld.... • 
1.2. В ПІДпункт • .... 'I'I-~ 

цифру «3.1)) та ВlfКЛОС'П1 В наС1)'ПНIЯ редакЦll. . . 
ІЗ 1 Ц n Доroвір укладено строком на І (один) рІК, сеРМIНОМ до 16.1 0.2009 ~ ~ 
с '.' е 01tV дії ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР має переважне право Понов.lеННI·'· 
заКІн~еНIIJI CТPy'.~ ому разі ОРЕНДАР повинен ке пізніше ніж за зо кanендаРНIІ\ '.1, 
ІIОВИn строк. ЦЬ . ОРЕ !1 
'JDкінчення строку дії UbOro Дого аору письмово ПОВідомити НДОдАВЦЯ ~!: 
ПРОДОВЖlIТlS його дію. 

ПоложеНJIR ЦЬОГО Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІОТЬСІ~it 

_ ВIІКОРIІстанні земcnьної дїЛJIНКJ! не за цільовим призначенням; 

_ порушенНІ термінів сплаТlf орендної плати; 

_ допущенНІ погіршенНІ стану земcnьноі ділJIНКИ». 

I.З.Пункт З Договору оренди доповнити новим піДПУНJcrом З.2 наступного ]Mi~. 

ссЗ.2 Строк, передбачений' ДЛЯ будівництва об'єкта містобудування (введеННІ об'n:: 
експлуатацію), встановлениіі терміном до 16.10.2009 року, згідно рішеНIІJI 811E08!F. 

комітету БроварськоУ міської ради від 05.12.2008 року N!!б J 6. 

1.4,Пункт4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата.становить 7 (сім) % від нормативної rpошової оцінки земельної
-15~ 21б грив~нь -1 ~КJIaДaє 11 075,12 (одинадцять тисяч сімдесят п'ять) гривень 12-' 
на рІК - на пеРІОД БУДІвництва; 

Орендна плата становить 7 (сім) % від нормативної грошової оцінки земельноі~ 
З79 719 rpивень - і смвдає 26580,33 (двадцять шість тисяч П'RТСОТ вісімдеСЯТ) ~ 
З3 копійки на рік - з КD-. CIL"'-. . _ш затвердження Any державної комісії про прийНЯТfIl 8 ек "І 
З8КU1Чевоro БУДІвництва об'єкту; 

1.5.Пymcт4.1 Догов~ру оренди доповнити новим підпунктом 4.1.1 HacТYRfloro1~ 
~«4.1.1. Розмір opeHftBoї плати збі~ЬШУЄТЬСR в 5 (п'ять) разів в разі переВIIU1е~1 

HOВneнoro ДlIJI БУДІВНИЦТВ б' . , ексlll,·"-
визначеного У n 3 2 " .... о Д а о єкта МІСТОбудування (введення об єJCТY 8 І 

• • - ro orOBOpy. 

l.б.Пункт 41 Догово ros.\IiC1f 
4 1 2 " ру оренди ДОповнити новим підпунктом 4.1.2 наСТУПИО .. .J 

« .' • . Смата орендної ппа . . ' J1o'IJIP:. 
MICJlЦR, НRI':'I'VnИОro за • ти у РОЗМІРІ, передбаченому n 4 1.1 здійсвюЄТЬСЯ .-s' • - .. ~.. МІСІцем' • • . рllц· .... 
МІСТОбудуВання (BBcдeННJI Об,є~lК1нченНJI строку, встановленого ДJUI БУД1~оroВОрУ" 

. -... ~ в еКсплуатацію), визначеного у п.].2 цьоГО 1" 
.' 

1.7.ПУНКТ4.З Договору оренди 
4 ВИКJJасти у наступ . НО·.. _ .. J « .3. ОрендНа ПП нln реДВКЦll: (r.ii 

КІП атв ВНОСИТЬСR • 30 • -;.d 
еи.цаРНlО( днів, наступних за о РІВ~ИМИ частками щомісJIЧВО протяro~1 BOro) &11":. 

УР8ХУ&анНІ пдв tIIIUIX C1'aIfИІМ К8JIендарним днем 1вітного (подаТКО ~I 
~~~1081270000S УДК У o~u:=axyвaнB~ на розрахунковий рвхуноК О ~ФО s2 

Рxtyвач - БроваРське вдк, облac:n м. Киrва, ІСОД зкпо 23511923, 
КОД класифІкації 13050200 _ оренда зcмnі). 



1.8.П!нкт 4.5.~ ~OГOBOPY оренди Викласти в наступній редакції: 
:c4.S.2. ЗМІНИ. РОЗМlР~В земельног~ податку та ставок орендної плати, зміни нормативної 
грОШОВОЇ ОЦІнки, П1ДВlfщення Ulll. таРlfфів, зміни коефіцієнтів індексації, Вlfзначених 
законодавством. 

у випадКУ відмови Орендаря. змінити орендну плату на умовах, визначених п.4.5 
ІОroвору, Орендодавець має право РОЗІрвати цей Договір в односторонньому порядку.» 

1.9.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.S.4. у раз.і невнесення ореНДIІОЇ плати у строки, визначені ЦІ'М Договором, сумв 
заборгованОСТІ вважається податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ з нарахуванням пені, що 
иараховуєrься на СУМУ податковоро боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) 
із розрахУНКУ 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка Украіни, діючої на 
ДeJIЬ виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашення, 
зanежнО від того, яка з величин таких ставок є більшою, за КО'ІСНий календарний день 
прострочення У його сплаті». 

1.10. ПУНКТ 6.4. Договору оренди викласти в наступній редакціі': 
«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 

"'МeJlЬНОЇ ділянки». 
І 
о 

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-яких 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати 

; відповідну копію органУ державної податкової служби за місцем знаходження земельної 
і дinвнки». 
І 

~ 
~i 1.12. ПУНКТ 12.3 Договору ореllДИ доповнити новим підпунктом 12.3.4. наступного 
і змісту: 

! «12.3.4. іllіціnтивою ОДllієї із Сторін в односторонньому порядку У випадках, передбачених 
е.у ЗDКОІІОМ тn ЦІІМ Договором». 
I~ 

)1 1. І З. ПУІІІ('І' 12.4 ДОI'01IОI1У оренди викласти в наСТУПllій редакції: 
і8 . . 'ціативою Орендодавця в ОДНОСТОРОННЬОМУ r «12.4.РозіРШIІІШI Догоnору ореllДИ зеМЛІ ,З~ ІНІ 
: ПОРИДІСУ ДОІІУСІСІ\СТІ.С.І в IIOCТYlll1JlX ВИПnДl'ах. 

r1 t 4 6 3 та п 9.4 даного ДОГОВОРУ; 

~
I - ІІСІJІІІСОІІШІШІ Ореllдарем вимог п. ,., •. 

'оо У на бvдівництво об єrry МІстобудування, якщо ., • 11 I1п:.і 3UlсіJl'lеJlllЯ СТРОКУ ДІІ ДОЗВОЛ ~O б' 
.. І О виконання БУДІвельних ро ІТ; ,. PCIlAap зп ц,,'і 'ІОС не ПРИСТУПИТЬ до .,' 
f, .. встанОВJIеиого ДІІЯ БУДІвництва об єкта МІстобудування 

і • О рt\З1 ЗОIСlllіlеllНЯ СТРОКУ. п З 2 цього Договору. 
; (введе1JIІЯ ОО'СІС'ГУ о експлуатаціЮ), визначеногО У •. 

~ ., жавній реєстрації. 
2.Це'і ДОI'OIIIР ПІдлягає дер 



З.ЦсЙ Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної 
11&:сс:троціі та застосовується до правовідносин шо ВlfНИКnИ з 01.10.2008 року. 

4.0бов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та Вllтрати, 
IIОIІ'.IЗО11і з ЙОГО держаВНОІ0 реєстрацією, покладаються на Орендодавця. 

~ S.llIwi умови договору оренди земельної ділянки від 31.08.2005 року за 
р.Н!! 040533800136 запишаються без змін. 

6. Цей Договір yкnaдeHO у, трьох примірниках, що мають однакову 10РИДИЧНУ сипу, 
ОДІІН З яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Ореllдаря, третій - в органі, який провів 
nоro державну реєстрацію - київсы�ійй регіональній філії Державного підприємства "Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам" 

РеквїЗ11Т11 сторі •• 

ОРСllдодпвець 

_ Броворська міська радо кнїосы1оїї оБJlасті 

'ідентиФіlсаціЙllиJі код 26376375 

і 

Кllївська обл., м. Бровари, вул. Гагпрінп, 15 

в особі Сапожка 

Ігоря Васильовича 

" - , 
-' '.. . 

'. -. .' 
; , . і і . .. 
: :', 

• :·1' 

1-r 

Оре.IДОР 

ТОВ «Криствn)) 

вул. Шnяхова,4-А 

с.Обуховичі 



Договір Не} 

"ро BllecellllR 3А,іll до договору opelldll :le.Jf.ел"ІІ0f ділвlll(ІІ 
від 12 ЛІ""IR 2005 року .NiJ0405JJ800084 

місто Бровари Київської області 

18 Лllстопада дві тш:ичі DOCLl\loro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області lоридичва особа за 
ЗDКонодав~ом Украіни, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ '26376375, lоридичва 
адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОнуІочого обов'взки 
міського голови - секретаря ради Сапо_ка Ігори НаСIIЛЬОВllча, який діє на підставі ст.42 
Закову України «Про місцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю ееБінсо», lоридична адреса: 
м.КlIЇВ, Столичне шосе,41-А, ідентифікаційний код 30936870 в особі генерального 
директора Посредllікова Сергіи ІОріііОВllча, який діє на підставі свідоцтва про державну 
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, виданого 
Харківською районною державною адміністрацією м.Києва від 05.06.2000 року за 
Н!!05086, далі -"ОРЕНДАР", :І друzой' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавств&, що 
регулюють укладений ними правочин (зокрем&, 3 вимогами щодо недійсності правочиву), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від ее30» вересня 2008 року 
Н!!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеRНJI Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та кеРУIОЧИСЬ положенНJlМИ пунктів 4.5.1, 
4.5.2 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 12 ЛИПНJI 2005 року укпanи цей 
Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про BHeCeRНJI змін до Договору оренди земельноі дimппcи 
від 12 JIИIIВJI 2005 року за р.Н!! 040533800084 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклас,:и ~ на~й peд~ii: .. 

е<2.3. Нормативна Ірошова оцінка земельНОІ ДIJIJШКИ зnдво ДOBJДIOI ВЩДШУ земельних 

ресурсів у місті Броварах Київської області від 27.~0.2008 року Не 04:3/13-3/!~06 становить: 
_ 481193 (чотириста вісімдесят одна тисяча сто дев шосто три) гривВ1 ОО коmиох. , 

1.2. Пункт 3. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ее3. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 26.05.2010 року. ПіCЛJI 

. ... го Договору ОРЕНДАР має переважне право поновnеВВJI його на 
зшвчеВВJI строку ДІІ цьо .• . 30 . 

.. У му разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ за календарних ДВ1В до 
но~ии строк. цьо ї цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
ЗшвченВJI строку ~ , 

про~овжити його дuo. Д у про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
ПоложеВВJI цього оговор 

разі: . .. '" "cnпt", не за цільовим призначенНJIМ; - викориCТ8JПl1 земеЛЬНОІ ,...04_____ . 
"плати· - порymеВВJI термінів сплати opeВДIIOI .. • ' 

допущеВВJI погірmеввя ставу земельНО1 ДiJIJППCИ». 
ен и викласти в наступній редакції: 

1.3. Пункт 4.1 Договору ОР7 ~L (ім) відсотків від нормативної грошової оцінки 
4 1 О та становитЬ 7'0 с « •• ревдва пла: .• складає: 
земельної дiJIJпucи-481193,00 !р~НІ1твісімдесJlТТРИ) гривні 51 копійка на рік. 
- 33683,51 (тридцJlТЬ три тиСЯЧІ ППСТСО •. .. 

класти У наступній реДВКЦ11: 
1.4. Пункт 4.3 Договору оренди ви 



СТаИУ зе)leJlЬНОЇ ділянки. о. 
_ допущеиня поriршенИJI . 

о еИДJf викласти в наступній редаl<Цїї' 
1.3. пуикr4. 1 Д::~J(сім відсотків) від нормативної ГPO~'oВOi 

"4.1. Орендна пnата стан 93 ОО rpJfВHi і складає: 33 683, 51 (ТРIІДI!Іть " 
.. іляИJ(l1 - 481 1 ,. 1]I"r. 

зе.leJlЬНОI Д ні S 1 копійка) на Р1К. 
шістсот BicBlДeCJIТ тpll IPUВ 

4.3 Доroвору ореИДJI викласти У наступній редаКції: 
1.4. пута НОСIПЬСЯ рівними частками ЩОМІСЯЧНо прота..... 

"4 3 Орендна плата в . -''''1It • • днів наступНИХ за остаННІМ календаРНIІМ Дне" 
(ТРІІДЦR'ПІ) кanе~арИlSX ез" oxyв8ВНJI ПДВ ШЛЯХОМ пере~ 
(подвтковоro)а .llСЯ~к аі,еидо:вЦJI К!!33210812700005 УДК у КJfїВСЬQЙ • 

розрахункоВlf := 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВІ 
.1. КвО&, КОД . " 
КЛВСlrфікаціі 13050200 - оренда зеМЛІ. 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступнШ peд~~ii: 
114.5.2. З.fіШf розмірів земельного податку ~ ставок. оренДнО1 ПJIЩ 
JIОРllаuшноі грошової оціИIOl, підвищеННJI ЦІн, тарифІВ, зміНІ{ Jj 

індексації, ВlfЗначених законодавством. 
У Blmaдкy відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, 

п.4.5. Договору. ОревдС?дввець має право розірвати цей Договір в oдн~ 
порадку." 

1.6. Пунп 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
114.5.4. Уразі HeBHeceННJ( орендної !шати у crpоки, визначені цим ДofOВDJJOV. 
заборгованості вважаєrься податковю.r боргом і стягуєrься 3 HapllX)~ 
що нараховуЄ1'LСЯ на ~IY податкового боргу (з урахуванням шrpафНlIХ 
іх ~IIBHocтi) із розрaxymcy 120% (відсотків) річних облікової 
Н8Цlонального банка Украіни, дuочої на день виникнення такого n 
боргу або на день його (його частині) погашення залежно від тoro, яка J 

таких ставок є більшою, за коЖНИй календарний Д~HЬ прострочення У noro 

1.7. Пуюа 6.4 Договору оренди ВИJ(JIасти в наступній ред81О1ЇЇ: 

"6.4. Орендар зобов'язаний ' "pe~ 
Договору та/або буJJ1,-ЯХИХ в п JlТИДенний термін після ~ержавНОІнессJIIII 
ДОповнень до Догов додаткових угод. Договорш про в ої 
CJIy)Кби за місцем з ору тощо надати відповідну копіlO органу держави 

І нахОдЖеННя земельної ділянки." 

1.8. ПуШа 9 Д _! .. rn1JIt1fJ 
. ~ГOBOPY оренди доповнити новиМ fW'&"J.' 

"9 4 наступного 3MICnY· 
• .6. в п' ЯТИДеНІІИІ ••• 11, roвf 

будь-ЯІаtX до~аткових :.а,ерМдlН Пl~ дерхсавної реєстрації цьоГО ~:ь p.O~ ТОЩО НаДаТИ вїдпо . ~ ?ГОВОРІВ про внесеНИJl змін та ДОІІоВJI бll" 
зиах~ДХ(еRlDlземenь~~~=" органу державної податковоЇ C1f.'J" 

1.9. ПіJnnrn- tfII 
lfаC'l'ynи --,rцa;c 123з nyн оn09111 
у аипan:~ змісту: "12.3.3. ін:' lQ'Y 12.3 Договору ореJJдИ 11 ,nnJIII~ 

---, перед6а1Jеln~ ЩlаТИвою однієї із eTOniн в оДНОСТОу-
.~ 3IU(ОИо~· та :.t" 

П& цим Доroвором." 
.-J.' ", 



1.10 •• Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
"12.4. РОЗlРВанНJI Договору оренди землі за ініціативою OpeHДoдaвЦJ1 в 
односторонньому порядку допускається у разі невиконання Орендарем пункту 4, 
піДПУНктів 6.4. та 9.4. даного Договору." 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

І 3. Цей Договір набирає чинності після підписанНJI сторонами та його 
державної реєстрації та застосовується до правовідносин шо виникли з 01.10.2008 
ШЖL 

4. Обов' язок щодо подаllНJI цього Договору на державну реєстрацію та 
ВИ'l'pаТlі, пов'язані з його державНОIО peєcтpaцiЄlO, покладаються на OpeHдoдaBЦJ1. 

5. Інші умови договору оренди земельної ділянки від 12 ЛИПНJI 2005 року 
за Х!040533800084 залишаlОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, ЩО МаІОТЬ однакову 
10рИДИЧНУ силу, один з яких знаходиться в OpeндoдaвЦJ1, другий - в Орендаря, 

третій - в органі, який провів його державну реєстрацію - Київській регіональній 
філії Державного підприємства "ЦеIlТРУ державного земельного кадастру при 

Державному комітеті У країни по земельним ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
Київської області 
ЮРИдична адреса: 
Київська обл., М. Бровари 

в}'л. ГагарінІ, 15 
в особі 
СаIJО31Сl(а Ігоря ВаСlUl60Вllча 
ідешифікаційний код 26376375 

Реквізити сторін 

ОРЕНДАР 

ТОБ "Бінсо" 

ЮРИдИЧНа адреса: 03127 
м. Київ, пр-т 40-річчя ЖОВТНJI, 120 корп. 1 
·в особі 

Посредн;кова Сергія ЮріііОВllча 
ідентифікаційний код 30936870 
р/р 2600530600 в АБ "Діамант" м.І<иїв 
МФО 320854 



Договор Ng1 

Про sнесення змін до договору оренди земельної ділянкu 

еід 04 кsітня 2006 рону НІІ040633800165 
Місто Бровари Київської області 

;Восьмого гpyДВJI дві тисА восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області юридична особа за 
ЗDJ(ОНОдав~:rвом Украіни, ідентифікаційний код за даними єдрпоу 26376375, юридична 
адреса: Київська обл., м. БроваР8, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНУІочого обов'язки міського 
гопови - ceкpcn:apJl ради СапО)І(J(а ІгОРJl Васильовича, JlКИЙ діє на підставі ст.42 Закону 
Украіни <<Про МІсцеве самовридуввнНJI в Україні», РОЗПОРJlдЖенНJI Броварської міської ради 
від 24.07.2008 року Н!!128 з одного боку, та . 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСНОВа», юридична адреса: 
м. Київ, вул. Ковпака,17, ідентифікаційний код 13669489, в особі директора Карпенка Юрів 
Володимировича, JlКИЙ діє на підставі cтaтyry, зареєстрованого Печерською районною ум. 
Києві державною адміністрацією за Н!!З8757 від 15.09.2003року 3 другоС сторони, уклали цей 
Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та JlСНій пам'пі, розуміючи 
звачеИВJI своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного заководавства, що 
ferynюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочиву), 
відповідно до затвердженої рішеННJIМ Броварською міською радою від «30)) вереси 2008 
року Н!! 883-46-05 нормативвої грошової оцінки земель міста Бровари та керуючись 
попожеИВJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 Договору оренди земельної дimппcи від е(04)) квiТRJI 
2007року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про BHeCeНRJI змін до Договору оренди 
земельної дimппcи від 04 квiТНJI.2006 року за р.Н!! 040633800165 (надалі - Договір орендІІ) 

про ТВІСе: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

, 1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

ес5. Нормативна грошова оцінка земельної ~ ва періо~ б?дівницt.ва ~riдвo ВIlТJП')' 
з технічної документації про нормативну грошову ощнку земельНОl ДIJUIНКИ B1ДдUIY зсмепьвих 

'ресурсів в м. Броварах від 05.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1754 ~овить 4790341 (чотири 
мільйони сімсот дeB)JIВOCТO ТИCJIЧ триста сорок одна) гривНJI ОО копійок. 

Н грошова Оmuvя земельної ДЇJIJIRКИ з дати здачі об'єкта в експлуатацію ормативва Ч~-- • оо • 

. ~гідио внт. З технічної документації ~o нормативну грошову oЦUlК)' зсмепьвОl Д1JUIВКИ 
... ..:_. игу • В М Бnоварах вш 05.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1753 становить 
~lY земельних ресурСІВ . r t .. • • • • • • , 
.r1149881' (одивaдцJIТЬ мільйонів чотириста дeB))JIНOCТO ВІСІМ ТИCJIЧ ВІСІМСОТ BIClМНвдцaть) 

,rpивеиь ОО копїйою). 
, 12 В • 3 Пvmt'I'V 3 Договору оренди внести зміни, замінивши цифру е(3)) ва 

•• П1Дll)'llX1' 'J"."-" • • •• 

ЦИфру ес3.1» та викласти його в наступнІЙ реДВКЦll: • 
. «3 • ком ва 5 (ш)ить) років, терміном до 16.03.2011року. Шели 
: .1. Цей ДОГОВІР yxnадево стро ОРЕНДАР має переввжве право пововnеНRJI ЙОГО ва 
~ВКінчеВВJI строку діі ЦЬОГ? ДO~НДAPBOPY повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до 
~ОВd строх. У цьому разІ ОР письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про вамір 
311IdвчеВВJI строку діі цього договору 
nPодов~ w • 

! ИОГО дuo. ОРЕНдАРЯ не застосовуютьси у разі: 
11 ПоложеНRJI цього договору про переважне право. ' 

цiJIьовим призвачеНJIJIМ, 
; ВlП(ористанні земельної ДЇJIJIIПCИ не за 

~ ПОР}'ПІеНJUI термінів сплати оренДНОЇ плати; 
L enьHOЇ ДЇJUIIIXИ»)' 
РДОnYЩеННJl погіршеННJI ставу зем 



\ 
І 

\ 
! 
\ 

1.3. Пувп 3 договору оренди до~оввити HOB~ Підп~КТОМ 3.2 Hacl'YnJforo }\fi..':\J' 
сс3.2 Строк, передбачений ДJUI БУДІВництва об ЄІСТа МІстобудування (вве.) . 
ексuпyатацію). BcтaвOB~e~ тep~OM до 26.06.2010 року. згідно Ріtuен::иа/. 
K9MЇтetY Броварсьхоі МlСЬКОI рад ВІД 05.12.2008 року. ~~ .• 

1.4.Пувкт 4.1 Доroвору оревди вИJ(JJ8СТИ в наступній редакції: 

«4.l. ОреWUl& пnата CТ8JIовип. 5 % (ш)пь) відсотків від нормативної F)Ю .' 
земепьноі дinsuп<и - 4 790 341 rjJивень - і складає 239 517,05 ( двісті тридшть "'~~. 
триста сорок одна) гривня 05 копійок на рік - на період будівництва. JeLt1 

Оревдва пnата становИТЬ 5 % (п»~) відсотків ві!! нормативноі rpo"'O":ej 
земельної ДЇJUIНХИ - 11498 818 гривень - І складає 574940,90 ( П»Jrтсот CL'L1ccr 
тисв'ІЇ дев»псот сорок) гривенЬ 90 копійок на рік - з дати затвердженНR АКІ//} • 

комісі! про nPUUНRmmя в експлуаmtЩію закінченого будівництва оБJJє, .. mу; 

1.5.Пyиr4.1 Доroвору оревди доповнити новим підпунктом 4.1.1 нlC1YПНOro 

ес 4.l.1. Розмір ореидвоі плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевиШtl!l 
вставовпевоro Д1IJI будівВИltВа об'єхта містобудувавНJI (введення об'єкту в 
визиаченого У п.3.2 цього Договору. 

1.6.пувп4.1 Договору оренди доповвити новим підпунктом 4.1.2 нас1}'ПRorO . 

(с4.1.2. СПJlата оревдвоі мати у розмірі, передбаченому n.4.l.l здійснюєтьа 
МЇCJЩl, RactyПного за місвцем закіичеНВJI строку, встановленого ДJUI будівиlllllit 
мїстобудувaвu (введеlПlJl об'єпу в експлуатацію), визначеного у п.з.2 цьогоД~ 

. 1.7.пупт 43 Договору оренди вJПCJJасти у наступній редакції: .. 

оо .. 

«4.3. Оревдва пnата вноситьCJI рівlDIМИ ЧаСТКаМИ щомісячно ПРОТJJ'OМ 30 (. 
JaШeВДaрвих диів, нacтynиих за остаииім календарним днем звіmоro (поJ1lIlOВOCO) 
YPIlX)'В8ВlDl пдв UШJIXОМ перервхуваиии на розрахунковий рахунок О o~· 
33210812700005 Y]IJ.< у. Київській області М. Києва, код ЗКПО 23571923. МФО 
одержувач ~ Броварське Вдк, код класифікації 13050200 - оренда землі». 

,. • 1.8.пувкт 4.S.2 Договору ореиди вИІСЛ8СТИ В наступній редакції: 
«4.5.2. ~. РОЗмір~ земельного податку та ставок оревдНОЇ плати, ~ 
rpОШОВОl ОЦUlICИ, mдвищеlПlJl цін,. тарифів змїви коефіцієнтів iвдeKcвun. 
зцонодавством. ' 

«4 5 i·9;'-~ 4.5.4 Доroвору оревди викласти в наetyпній редахціі: OrOrJI1 
заб~Р~В8В:: невиесеииа ореидвоі плати у строхи, визначені циМ Д 
нараховується н:~ажаttЬCJI податковим боргом і стягуЄТЬСJl З Hap~ 
із р03рll;XYИltY 120 :.м~ по~~овоro б~~?, (з.. ypвxyвaнНJIМ штрафних caкlO1l:,..... 
день BJ.- щ moB Рl'ІВИХ оБJUJ(ОВОI ставки Національного банка у :\ t: 

~_еИИR такого Податк чacfllJII1 
звnеао вщ· то' овоro борry або на день йоro (йоГО ..,с.' 

го. яка з величи А J(8II''''''' 
nP0cтpo'leRJUt у Аого сплаті». н таких ставОК Є більшою, за кожин 

. 1.10. Пyиn 6.4. Догово о 
«6.4. Оревдар зобов'оВВИй ру ~ ВИКЛасти в иacryпиiй peдuцiї: .. JJ,pJ 

. тв/або бу.ць..uиx дoдaТJt в п JlТВДеВИИі терміи піCJUI держaвJlоі petC11'8J1I~ 1 
тощо JlвдаТИ ВЇДПовЇДІІу OB~ yroд. Договорів про внесеИИJI змів 'ra допо~, 
земепьtоі діланlCИ). коП1Ю орraиy державної податково~ служби 3' 1d1 

1.11.~ 9.1.3 п" 9 .' ~~ 
:::м закОНОдаВСТВОМ. ~ ~ ~ Розмір орендної плати У ~roJIII ~ 

чати. CJtt в ОДНОсторонньому порядкУ без 



1.12. Пункт 9 Договору opeНДlt доповвити вовим пiдuyюcтом 9.4.6 наступного змісту: 
«9.4.6. в п'пидевний тep~ піCJlSl державвої реєстрації цього Договору тalабо будь-JПCИX 
д~да~ових ~д, ДоговорlВ про B~eCeHНJI змів та доповнень до Договору тощо надати 
B~OB1дJIY копno opraнy державно! податкової служби за місцем знцодженНJI земcnьної 
ДJJIJППCИ». 

1.13. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. наступного 
змїС'1')': 

«12.3.4. ініціативою однієї із Сторів в односторонньому порядку у випадках, передбачених 
законом та цим Договором)). . 

1.14. Пункт 12.4 ,поговору. оренди викnасти в такій редаlщії: 

«12.4.РозірвавНJI Договору оренди землі за Інщіативою Орендодавцк в 
односторонньому порJlДIC)' допускається в наступних випадках: 

- невиконаниJl Орендарем вимог п.4, п. 6.3, та п.9.4 цього Договору; 

- в разі заЮнчеНВJI строку дії дозволу на будівництво об'єкту містобудув8.ВНJI, JПaЦО 
Орендар за цей час ве приступить до виковВВВJI будівcnьних робіт; 

- в разі заЮнчеНВJI строку, встановленого ДJJJI будівництва об'єкта містобудувaнНJI 
(BBeдeВВJI об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір пiдmlrає державній реєстрації. 

3.ЦеЙ Договір набирає чинності піCЛJI підписвнНJI сторонами та його державної 
реєстрації та заСТОСОВУЄТЬСJl до цравовinносин що виникли з 01.10.2008 року. 

4.0бов'изок щодо под8ИНJI цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 

пов'JlЗаві з його державною реєстрацією, ПОКЛадаІОТЬСJl на Орендода8ЦИ. 

5.Iвmi умови договору оренди земельної дimlвки від 04 квіТНJl 2006 року за 

.N! 040633800165 зanиmaютьCJI без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірнихах, що мають o~aкOBY ю~идичну сиnr, 
одни з JIICИX зваходитьCJI в OpeвдoдaвЦJI, другий - в ОрендаРJl, трenй - в орnun, JIXИЙ провІВ 

r ioro державну реєстрацію - І<иів~ькіЙ регіовальвіІ ~~ Дep~HOГO підприємства &Cцe~y 
державного земельного кадастру при Державному КОМ1тen Украши по земeJIЬВИМ ресурсам 

РеквЬИ'ПІ стор.їи 

Орендар 

ТОБ CCOCHOB~) 

ідентифїкаційниї код 13669489 

м.Квїв, вул~mта;~ . 
. ? i-~~~.~ ~ в осоБІ ., ~ ,НІС РІА О~D~имировича 

1I ,.:? toZl '~'.I'a" ~ ~ \ • - _. ____ "h .ііі І 

\~ ~. Ідечтщы�:оttl.іtll'ц)) "J/J 
~. ~ і'Н"'''· • It.. 0(. 1'.011 .~UU7·'U ,:, с: о. 

,,~. • /. 1'.. ~'1 
~ ... ,:. ~' .. _"'~) ...• 

•• ~.c: '" (1"" ' ...... ;., .. Ї, 
,~. l' • ,.-<."" 

~..:::"I'" 

~ аво У квївській perio.вaпьвili фiJJiI ДepZВllllOl'll 
'M~~ Доroвір зареє~: земельного ICaдl1C'1'py при Державному ICOMi~ Yкp&!wt по 
• ~и~~ "ЦентрУ ДqJ)lC8ВИ е Жваному реє і земель вчинено запис ВІД && -І'Р " 
зЬМ6Лі~ ~~ урсам" про щ~Yj1. Р. заNe W;c!lV~t" 

JiOlianb\la .' , : 21 20 tA:L СР 
,-,(НП' ,,,,.,,.. - ;;. 
~ ~&31~·\LS і .!f ~"--"""'~~ 

~ ~!~!!1 'f'~~~t.~';-. Басюра Олександр Васильович 
)~:n-r.·c t1, 1,. , 
:,""u.,A .," 



Додаткова угода Ns2 

Про внесення змІн до догО80РУ оренди земельної діляниu від 

21люmого 2006 рону NS0406ЗЗВОО059 
Місто Бровари Київської області 

~ Четвертого гpyДВJI дві тисячі восьмого року 

. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області lоридична особа за 
з8КОНОдав~~ом Украіни, ідентифікаційний код за дaRlВfИ єдрпоу 26376375, юридичНа 
адреса: КИІВська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, lS, в особі виконуючого обов'язки міського 

. ronови - секр~ря . ради Сanо,жка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
Украіви <сПро МІсцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

OPEнд!J': Акціонерне то~ариство «Українська автомобільна корпорацїв», lоридичва 
адреса: м. КИІВ, вул. ЧервоноаРМІЙСЬКІ, 15/2, ідентифікаційний код 03121566 ( свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи, зареєстроване Печерською райОННОIО 
ДержавНОIО адміністрацією у м. Києві за Н!!1 0701080004001610 від 19.04.1994року) в особі 
roлови правліННJI Козіса Олександра МиколайовичІ, який діє на підставі C'J'8'IY1"Y, далі оо 
"ОРЕНДАР", 3 другої" сторони, уклали цей Договір про наступне: 

ДіIОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значеННJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавствІ, що 
їРегуmoють укладений ними правочин (зокремІ, з вимогами щодо недійсності правочину), 
~riдкo рішення Броварської міської ради від 26.07.2007року Х!397-24-05 «Про продаж 
IЗel\lельвих дinвнOK, HaдaнНJI дозволу на ПРОДаж земельних дinвнoК», рішення від 
: 26.06.08 Хе774-38-05 та відповідно ДО затвердженої рішенНJIМ БроваРСЬКОIО міською радою 
І від 30 вересПR 2008 року Хе 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, 
рішеННJI Броварської міської ради від 20.11.2008року .N!928-49-05 та керуючись положеНВJIМИ 
Іпунпів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дinJlнки від 21 moтoгo 2006 року 
: yкnanи цю додаткову угоду за Н!!2 (надалі Угода) про BHeCeHНJI змін до Договору оренди 
земельної дinвики від 21 JПQТого 2006року за.N'!! 040633800059 (надалі - Договір оренди) про 
таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: . 
1.1. Пувхту 1.1 доповнити словами наступного ЗМІСТУ: 
Відповідно до рішення Броварської міської p~ від 26.06.2008 року за М774-38-05 

«Про припинення права користуваннв земельНИМИ ДlJUlНJ(ами, HIIДIIННJI в оренду зем~них 
дimтOK .•• » та рішенНJI від 26.07.2007 року X!397-24-0~ «Про продаж земельних ~oк. 
НIIДIIИИJ[ дозволу на продаж земельних ДЇnЯНОЮ), акЦІонерному товариству ССУКРI1НСЬКВ 
:автомобinьна корпорація)) продана У вnacH~cть земельна ~a площею 10,1011га ДJIJI 
~удівиицтва та обcnyroвувaннJI заводу mвидкомоНТУЄМИХ бу~вель по вул. KP-:;;;~KOГO, ~ 8-в, 
~B користуванні на умовах оренди зaJIJППилась земс:льна ДШJПIКВ ПnОЩ~IО 20' 082r&00'8ЗnДНО 
'довідки ( форма 6-зем) відділу земельНИХ ресурсІВ в м. Броварах ВІД •• року 
'NиО4-3/13-3/1092. " 

Кадастровий номер земельоої дїJJJlОКn: 32 1060000000047: 

наступній редакції: 
1.2. Пушёт 2.1 Договору оренди викласти в 

і . aranьною площею О,5592га. 
'оренду передається земельна ДinJIIIКI з наступній редакції: 
. 1.1. Пункт 2.3 Договору оренди вИКnВСТИ в . • 

• емельної дїJJJIНКII зnдно довІДКИ відділу земельних 
«2.3. Нормативна. грошова ОЦІнка з о .N'! 04-3/13-3/1091 становить: 
ресуРсів у місті Броварах від 20.08.2008р IC'J • 
І • • СО ак вісім) гривень ОО копійок. 
~ lSS 248 ( сто П))АТдecJ1Т п)JlТЬ тиCJIII ДВІСТІ Р 



. шова оцїшса земcnьвої дimmки зпдно AOBi.lUclf . . 
НОРМ~Бна rpo ід 12 11.2008року N! 04-3/13-3/1832 становить. 8Щni'l)' 11:1.. 

ресурсів у МIСТ1 роварах в • . . . ~ 

_ 758 428 (сімсот п)итдесАТ вісім тиCJrl чотириста ДВaДЦRТЬ ВІСІМ) ГРliвень оо КОпіЛ . 

1.2.Пунп 3.1 Доroвору оренди викnaсти в наступній редакції: ot І 
Д • vvnaдeвo терміном до 26.06.201 Ороку. Після заКінчеННJI j «3.1. Цей OroBIP ~.-. ~ ctpoh • 

OroBO ОРВНДАР має переважне право по~овл~ння "~ГO на НОВJrй C1'pOIC. У ~I ~ 
~PEНДAPPY ПОВІІнен не пізніше ніж за 2 ( два) М~СЯЦІ до закІнчення c~oкy діі lUaOrO ~I 

• ..-. ОРВНДО П А 'RЦЯ про намІР продовжити його дНО ~ 
письмово ПОВIДОmn... ~ . 

ПопожеRВJI цьоro Договору про переважне право ОРЕНДАР Я не заСТОСО8YlOnq 
• J 

_ . використанні земenьноі ділянки не за ЦІЛЬовим призначенням; 

_ поpymеввя термінів смати оревдвої плати; 

_ доnyщеииl поriрmеввя ставу зсмenьної ДЇJIJIНКИ». 

І.З.Пункт 4.1 Договору оренди ВИ1ШacтR в наступній редакції: 

«4.1. Ореидва пnaта за зсмenьну дimппcy пnощею О,5592га сплаЧУЄТЬСJl з 24.т. 
СТВІІОВИТЬ: 

- 7 % (С!)І) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки - 155248 
CКn8ДIЄ 10 867.36 (дecJlТЬ ТИСІЧ вісімсот шістдесят сім) гривень 36 копійок на рік-І 
з 24.03.08 до 30.09.2008року; 

- 7% (сім) відсотків від нормативвої rpoшової оцінки земenьної дimmки - 758428 
CJCJI8ДIЄ 53 089.9' ( Ш)JlТдссят три тиСІЧЇ вісімдесят дев»ять) гривень 96 копіііок-в 
DОЧИll8l0ЧИ З 01.10.2008 рои. 

1.4.Пувкт4.3 ДоroвоРУ оренди ВlПCJlасти у наступній редахції: 

«4.3. Оревдва ппата вноситьCl рівними частками щомісJl1ПlО протяroАf 30 t 
UnClЩ8рвих днів, вactyIIНИX за ocraввiм капендарним днем звіmоro (ПОДВ11ШJIIII1I) 
~. B~ ва розрахунковий рахунок ОрендодавЦІ N!! 3321081270000s 
КВіВСЬКіА ~~ м. Києва, IЮд ЗКПО 23571923. МФО 821018. одержувач - БровapG1l 
КОД кnасифucaцu 13050200 - оренда землі». 

• . l.s.Пункт 4.5.2 Договору ОРевди Викласти :~ .... 
«4.5.2. зміни о •• В наct)'ПНш peд8КЦJI. . 

_ . Р ЗМlр~ земenьвоro податку та ставок ореидиої плати, ЗМUlП 
1'рОШОВОl оцuпcи. mДВищеиu' ф' .. ... а"1; 
законодавством. ЦІН. тари ІВ. зміни коефіціЄН'ІЇВ IвдeA~' 

у вlІП8ДІсу відмови Оренда • JJI3I1f1C81S, 
ДоroВОРУ. Орекдодавець має ря • змUIИТИ орендну плату ва умовах, _.ntlJ 

ПРаво РОЗІрвати цей Договір в односторонНЬОАІ)' nuI"""" І 

1.6'nУНКТ4.5.5 Доroвору 
«4.5.5. ~ разі вевиесевня о о:евди .. вВXf8СТИ в наступній редакції: ~ І 
за60Рroввиості вважа Р НДІІОl плати У строхи визначені цим Дого ~ 
~apaxOB)'Є'rЬca на cyмyr:r;oCJI податковим боргом і ~ється з Hapaxyв~, 
13 розрlІХ)'Іпсу 120 BiдcOткi~OBOro б~гу (з УРахувввним штрафних санкцій З~ rt #ft 
:евь ВИНикневна тaкoro п~ ЧВІІХ облікової СТ8ВІСИ Національного банка Y~~ 
:ежио від ТОГО. JDCa з B~BOro боргу або ва день його (йоro Ч8C'fIПU~, 

ocrp01leннa У ЙОГО сllЛaтї»). таких ставок є більшою, за коxaпdt J(8JI 

1.7·~6.4П . 
«6.4. О YJUttY 6 договору ОР . . ... 
'11116 РСllAaр 30бов'R3IИJJй. енди ВlПCJJасти в ноВІЙ peдaI(Цll. fftd 

О буlUa-JIКЮt в n J1ТИдеВНИІ • .оо ЦJtOfO ~-, 
ТОщо 1І8дати вїдn:О=-nовlDC Yl'oA, дОгов ~AIlH niCJUl державної реєстраЦll р.о УІ. 
-enьuoi AЇnatпси ВIД1Іу kопію opraнy арІВ про BHeceНIUI змін та доповнеJIЬ ,.~ 
. ). держввної ПОдаТІСової служби за Micuetd 



- ~.--

І.В.Пункт 9 Договору оренди ДОПОВІІИТИ новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 
((9.4.6. в п'втиденниА тep~iH після держаВflОЇ реєстрації цього Договору тalабо БУДЬ-JlКИХ 
J,ОДRТК~ВИХ yг~д, ДОГОВОРІВ про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати 
IIiAII00lA11Y КОП110 органу державної податкової служби за місцем знаходженНJI земельної 
дlJlJIІІКl1» • 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. наступного змісту: 
ес 12.3.4. іllіціативою однієї із Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених 
~:JItI(OIIOM та цим Договором». 

1:9. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

(( 12.4. РозірванНJI Договору оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в односторонньому 
ІІОРЯДКУ допускається у разі неl;tlfконання Орендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 
ДОllОro Договору. 

2.Ця Угода піДЛJlГaЄ державній реєстрації. 

3.Ця Угода набирає чинності після підписання сторонами та ЇЇ державної реєстрації. 

4.0БОВ'JlЗОК щодо поданНJI цієї Угоди на державну реєстраціІО та витрати, пов'взвні з 
-іі. державноlO реєстрацією, покладаються на Орендодавця. 

5.Інші умови договору оренди земельної дimпп<и від 21 лютого 2906 року за 

IН!О40633ВОО059 залишаються без змін. 

І 6. ця Угода укладена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з 
іких знахОДИТЬСJl в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в op~i, JIКИЙ провів його 
ідержавну реєстраціlO - Київській регіональній ф~ії ~ерж~ноro ПІдприємства "цe~y 
fдержавного земельного кадастру при Державному КОМІТеті УкраІНИ по земельним ресурсам 

PeKBiзllnl стор іІІ 

Орендодавець 

~I Броварська Mic~!<..D: рЩtа ~ЇВCЬKOЇ області 
, ,·.·0 о 
~O ~oд 26З7~оЗ~5 

~ Київська .... , ~POBap~;~~~~:'~~piHa, 15 
І \ о !. 

О.Щ1і)>Q.а fropJl Васильов~а 
, ; • !- І" 

) ,- f:,o'l 
-./ ~ ' .. -/.: 

", ..... " ~L.. 
"... С •• :.: 

OpellДap 

АТ ссУкраінська автомобільна корпорацію) 

Юридична адреса: 

=~~~о~~оармj,ЙСllка,1 512, м. Київ, 

Ші .. КfoIi'f{:а DлеКСaRJU»а Миколайовича 

~_ .... =-----z:>~::-"",.....,:=І"'''';васюра Олександр Васильович 

' .. 
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Договір НеІ 
"ро ""ЄСЄІІІІВ »1;" do dOZOBOPY ope"dll :JеАlел.ll0f diлRІІКІІ 

tI;d 14 zpydllR 2006 року N90406JJB004J1 
місто Бровари Київської області 

29 грудоя дві Тllсичі ВОСЬ&ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична 
особа за законодавством України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 
26376375, юридична адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15, в особі 
вmcоиуючоro обов 'изки міського гопови - секретаРJl ради Сапоаска Ігори 
ВаСII.JIЬОВllча, JlКИй діє на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве 
самовридувaннJI в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: гр.Кравченко Валентина АнатоліївнІ, lоридична 
вдреса:с.Кuжичі р-н Броварський обл .. Київська вуп.Дачна,33, ідентифікаційний 
код 2889706443, далі -"ОРЕНДАР", :J другоС сторони, уклали цей Договір про 
наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та Jlсній пам'аті, 
розуміючи значенНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавствІ, що реГУПЮIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочииу), відповідно до затвердженої рішенНJIМ Броварської 
міськоі ради від (<30» вереСНJI 2008 року Х!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішенНJI Броварської міської ради від 1 б.l 0.2008 
роху Н!!898-47-05, від 29.05.2008 року Хи744-37-05 та керуючись попожеННJIМИ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земenы�оїї дimппcи від 14 ГРУДНJI200б 
роху уклали цей Договір Хи 1 (надалі - Договір) про BHeCeВНJI змін до Договору 
оренди земельної дinи:н:ки від 14 гpyДНJI 200б року за .N'!!040б33800431 (надалі -
Догоtlір оренди) про таке: 

1. Внести до Доroвору оренди наступні зміни: 

1.1. Пувхт 2.3 Договору оренди викnа~ в ~аступвій .редакції:. .. 
«2.3. Нормативна грошова оцінка зе~ельно! ~. зnдно довІДКИ B~ 
земельних ресурсів у місті Броварах КиївСЬК01 облаСТІ вІД 25.12.2008 року Х!. 04-
3/13-3/2312 становить: . . 

_ 78 733 (Сімдесят вісім ТИCJIЧ сімсот tpиw:ить .tpи) грив~ оо KO~OK.» . . 
(<2 3 Но мативна грошова оцінка земельНОІ ДlЛJlНКИ зnдно довІДКИ вІДДІЛ)' 
зе~~m: ресурсів у місті Броварах Київськоі області від 21.10.2008 року .N'!!04-

3/13-3/1386 становить: ,., , . . ) ОО 
І" - 124 998 (Сто двВДЦflТЬ чотири ТИCJlЧl дев JПCOТ дев JlНOctO ВІС1М гривень 

копійок.» 

1 2 П 3 1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
• • ~ . о ОКОМ на 2 (ДВа) роки, терміном до 29.05.2010 року. 

«3.1. Цей ~OГOBlP уклвден ~ го Договору ОРЕНДАР має переввжве право 
ШCЛJI зВІОВЧеННЯ строку дп :0 у цьому разі ОРЕНДАР повивеи не пізніше ніж 
поновлення ЙОГО на нов.ИЙ стр adнчеННJI строку діі цього Договору письмово 
за 30 кanендарних ДН1В 1; з о намір продовжити його дію. 
повідомити ОРЕНДОДАВ Д :Нору про перевшкне право ОРЕНДАРЯ не 

ПОJlОжеНИJI цього о 

застосовують~ У разі: ноі ДЇJIJIНКИ не за цільовим призначенНJIМ; 
- вmcористaвm зе~~ ндноі плати; 
_ порушеНИJl терМІНІВ сплати оре • 



2 

.. дiтmки)) 
допущення поriршення стану зеМeJlЬНО1 . 

l'з.ПYlIКТ 4.1 Доroвору оревди вmшасти в наступній редакції: 
«4.1. Оре11Д11а пnаta на період з 29.05.200~ po~ по ЗО.09.20?8 ~iK стаНовиn ііІ 
(сім) відсотків від Ilормативноі ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земельнОІ Д1ЛІ!lКІІ - 78 1]1 
rpllBeHh і CICJIDДDє: . 

_ 1 837,10 (Одна тисnа вісімсот тридцкть СІМ) гривеllЬ 1 О копіПок» ~ 

«4.1. Орендна пnата ПОЧ1mDlОЧИ з 01.10.2008 року становить 7% (сім) вшconu 
від 110pManlBHoi грошовqї оціНХІІ зе"leJlЬНОЇ дinaНЮI - 124 998 гривень і СКnIl.Ш; 
_ 8 749,86 (Dicir.1 nlCn сімсот сорок дев'пь) гривень 8б копійок в рік.)) 

1.4.Пункт 4.3 ДоroВОРу оренди викласти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно npOТlro)l 30 
('1'рпдцR1И) кanевдаршfX днів, нacryпвиx. за останнім кanендарним днем зш 
(податковоro) МЇCIЦI без урахуванвя ІЩВ DIJlRXОМ перерахування на розрахут'\lld 
рахунок OpeндoдaвцR Ne 33217815700005 УДК у Київській області М. КlIЄВl,ID.1 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське вдк. код клаС11фіаві 
13050500 - ореада землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 ДоroВОРу оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земem.ноro податку та ~OK орендної nлаТlI, ~. 
~opMaТl~!,OЇ грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни кос:фіuі[JIIIJ 
IндeKCIЦl1, визначених законодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на yмo~ 
В1І3вачеиих п.4.5 Доroвору, Орендодавець має право розірвати цеП ДоroВІР 
OД1l0CТOpoввьoмy порJlД1C)')). 

1.6. Пункт 4.5.4 Доroвору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі BeBHcceНIUI орендної плати у строки визначені цим доroвоР" 
Cyr.I~ заборroв~ості вважається податковим борroм 'і стпується з Hapax~ 
пеш. що нараховується на .~"IIII 
СаВКЦіА З - • суму податковоro борry (з урахуванням ~ 

Наці а ІХ НIUDПlОcn113 розрахунку 120 відсотків річних обnіКО~~1ІІІС 
OIlВJlЬHOro бавка України • - p.u1 .. .,....~ 

50pry або ва й ' ДUОЧОІ на день ВИllИКНеННJI тaкoro ПО ~ 
таких cтaвOKД~' oro (йоro частиві) поrвmеиня, зanежво від тoro, яка з _ 
сnnaті». ШЬ~ОIО, за коЖНИЙ кanевдарвиl день простроченНІ У 

1.7. Пуип 6.4 ДоroВОРу . .ОО 
«6.4. Орендар зобов'язаний О~FНДИ викласти в ~~ніЙ редакцl1оО с: . 
ЦЬoro AOroBOPY твlабо б в n ЯТИДенний терМІН ПlCJIJI державНО1 ~1IJ 
та доповнень ДО Доrов~1J1a·аких. дoдaткo~ угод. Доrоворів про внес с ."" 
ПОдаТКОВО! CJlyЖ6и за міс ру тощо НадаТи ВIДПОDЇдну копіJО орraИY 11 Р 

1 8 n цсм знахОДЖСНlUlземenьuої діJUlНКИ». ,. 
H~.·· УІІIn' 9 ДоroВОРУ . __ ...nJ)f • 
--·lА&DОro змісту: оренди доповнити новИМ пїДП),РРО-

«9.4.7. в п'mщemrиn 
~.IКВX ДОдa'rкОВИХ ~М:: ~CJUI державної реєстрації цьоГО доroВОР;~ 
~~roBOPY тощо lІІІДаТа відп • roBopiB про BHeCeННJI змін та 110JlO~ 
lСЦем знlХОджепиа -ешь OB~ КопіlО opraнy дерхсавноі податковоі 

НОl д1JUnпcи)). 
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1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступноГО змісту: «12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
порвдку У ВИПадках. передбачених законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ссI2.4. Розірвано Договору оренди землі за ініціативою Орендодавцн в 
односторонньому порJIДJCy допускаЄТЬСJl у разі невиконанНJI Орендарем вимог 

пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вважаєтьСJl розірв'авим 
за ініціаТИВОІО Орендодавцн з моменту набyrrJl чинності відповідного рішеННJI 
суду, прИЙНJlТOго на вим~гу Орендодавцн)). 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності піСJIJI підписанНJI сторонами та його 
державної реєстрації та заСТОСОВУЄТЬСJl до правовідНОСИН шо виникли з 01.10.2008 
~ 

4. Обов 'пок щодо поданНJI цього Договору на державну реєстраціІО та 
витрати, пов 'пані з його державною реєстрацією, покладаютьСJl на ОрендоДа&ЦН. 

5. hпui умови договору оренди земельної дїJlJlнки від 14 гpyДНJI 2006 року за 
Н!!0406338000431 запишаютьСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOВAPCiJ/G4 М1CiJ/G4 РАДА 
KH1BCЬKoloВnACTl 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
в особі Сапожка Ігори ВаСИJlЬОВИЧ, 

LB.Callo31CKO 

ОРЕНДАР 

Кра,ченко ВалеНIІІ"на Анаlllол;;'на 
Юридична адреса : 
вул. Дачва,33 

с.Квюкичі 
р-н Броварський 
обл. Київська 

,.~ . 
" , 

" "І . / 
, .. . \ ' 

мп .... 

" І 

" 

,\ о, .. 

І 

І , 

мп 

.': ,. (npll ..... 1l0m ПСЧlm1 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_,,-------2008 року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

виконуючого обов'язки 'міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядуванНJJ в Україні", РОЗПОРJlДЖенНJJ Броварської міськоі ради від 

24.07.2008 N!! 128 <<Про виконання обов'язків міського головИ» з однієї 

сторони, та громадянка Кравченко ВаJJентина Анатояіївна з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Кравченко 

В.lлеllТllllа Анатояіівна ПРИЙНJJЛа земельну дiJIJIНКy площею 0,0889га, ДЛJJ 

обслуговування нежитлових приміщень по ВУJJ.Шевченка,8-а в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 29.05.2008 року за Н!!744-37-05 

на умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 29.05.2010 року. 

Цей Arr CКJIaдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРОВtlрсьна АІісы(a рада 
K"I'OCI,l(ol· області 
IОРИДИ1ша адреса : 
м, Бровори, оуn.Гагаріна,15 
ВИКОIlУIОЧИЙ обов'язки міського 
го ви,- сеlсретар міської ради 

'.: . . ••. і·· 
# • і • 

(:" ~" (, ; 

ПРИЙRяв: 

гр.КравчеНI(О Валенn,"на 
Анamолі;Вllа 
Юридична адреса: м.Бровари 

ву.ц.Шевченка,8-а 
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Договір Не2 

"ро ""есе",fЛ 3ІІ,і" ,)0 ,)огОtlОРУ оре",)" 3f!J1,єл."оr ,)ілв"КІІ 
ві,) 05 ЛІІ",fЛ 2007 року Аі0407ЗЗВОООВО 

місто Бровари Київської області 

11 ГРУДІІВ дві ТlICJlчі ВОСЬІ\ІОГО року 

OPEНДOДAВE~: .Бровар~ька. міська рада Київської області, юридична особа за 
законодав~ом УкраІНИ, ІДентифІкацІЙНИЙ код за даними єдрпоу 26376375, ЮРИДИЧНІ: 
адреса: Ки1Вська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконyrочого обов'язки 
міського голови - секретаРJl ради Сапожкв Ігорв ВВСІІЛЬОВІІЧВ JlКИЙ діє на підставі ст.42 
Закону Украіни ееПро місцеве самОВРJlдуванНJI в Україні», з OДHO~O боку, та 

ОРЕНДАР: Приватне підприємство «Єдність», юридична адреса: 07400, м.Бровари, 
вул.Будьонного,14, ідентифікаційний код 31648169 (статут, зареєстрований державним 
реєстратором від 02.10.2006 року за Н!!1 355 105 0003 000383), в особі директора rpillLKB 
СтВllіслввв ВОЛОДIIМIIРОВIIЧВ, Jlкій діє на підставі наказу від 15.01.2008 року Н!!I-к, далі -
"ОРЕНДАР", 3 друго;' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та Jlсній пам'яті, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенНJIМ Броварської міської ради від ее30» BepeCНJI 2008 року 
Н!!88з-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішенНJI Броварської 
r.ficLKOЇ ради від 16.10.2008 року НI!898-47-05 та керуючись положеННJIМИ пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 05 ЛИПНJI 2007 року уклали цей 
Договір НІ! 2 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної дiлJlнки 
від 05 nИПНJl 2007 року за НІ!040733800080 (надалі - Договір оренди) ПР,~ таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклас;и ~ наступн!й peд~iї: .. 

ее2.3. Нормативна грошова оцінка земельНОІ ДІЛЯНКИ зГІДНО ДОВІДКИ ВІДДІЛУ земельних 

ресурсів у місті Броварах Київської області від ~2.12.2~08poкy.~!! 04-3/13-3/1987 становить: 
_ 43 472 (сорок три тисячі чотириста сімдесят ДВІ) ГРИВНІ оо КОП1ИОк. 

1.2. Пункт 3. Договору оренди викласти в наступній ~eдaкцiї: . . 
е(3. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, теРМІНОМ до 26.04.2012 року. Шеля 

• ... Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на 
ЗВК1НЧення стр;ку ДІІ цьог? ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до 
но~ий строк. цьо~цьразогlо Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
ЗВlQнчення строку ДП 

продовжити його діІо. .L переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУЮТЬСJl у 
ПоложеННJI цього Договору про 

разі:, . изначенНJIМ. 
• •• "; "avJtU не за цІЛЬОВИМ пр , - використвнш земельНОІ ,ци---- .. лати· - порушеННJI термінів сплати орендвО1 п.. . ' 

• ану земельНОІ дUIJlНки». 
допущеННJI попршеННJI ст . . .. 

е и викласти в наступШЙ редВКЦ1l: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ор ~L (. ) відсотків від нормативної грошової оцінки 

4 1 О становитЬ 7 70 СІМ 
ес .. p:~a плат:з 472 ОО гривні і складає: • 
земельНО1 Д1JlJlН1(И -., J ) ні 04 копійки на РІК. 
- 3043,04 (три тисJIЧI сорок три грив •• .. 

, асти У наСТУПНій peдaкцn: 
1.4. Пункт 4.3 договору оренди викл 



J. 

4 3 О дна ПJlв...n ВНОСIПЬСЯ ріВНJіМИ частками щоміСЯЧIІО про І « ., ре" ~~~. . ТІІГО" 'r 
ІІИХ днів, наС'І)'ПИИХ за останнІМ календарним днем ЗВІТНОГО (ПО.1ilтr\ J J I~ 

КШІСІIДnР пдв UlJlЯXОМ перерахуввнНJI на розраХУНКОВ1ІЙ f\!.I:\ OвorOI~] 
УРUХУDIllIllЯ оо ',к б . У. ЗК , .... ~1IOI\ ( ..... 
Nu 33210812700005 У1$. У Киівсьюn О ла~ ~: n.JfEB~ код ПО 23571923. ,,'~~. 
OAcp1teyBat l _ Броварське Вдк, код клаСИфlкаUl1 13050_00 - ореНда 1СМ.lі'I, ~Jt 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакиії. 

«4.5.2. зміни розмірів земельно"! податку. та CТ~OK ope~д~oї ~naTlI. l\lіНIІ 
грошової оціИКlf. піД81fщеИНJl ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIСНТIВ illllel\ciUlli, a~ 
заКОIl0давством.. " 

у ВIІПВДКУ відмови ОрендаРJI зt:f1НИТИ орендну ~naтy на УМовах. B1I11la'!Clll 

Договору. Орендодавець має право РОЗІрвати цей дОГОВІР В ОДНОСТОРОННIаО\І} П~ 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди виклаСТIІ в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесеННІ орендної плати У строки, визначені UlIМ доrоlOprt 
заборгованості вважаЄТЬСJl податковим боргом і стягусться З Hapa.'(YBiUllU\I • 

l1аРВХОВУЄТЬСJl на суму податкового боргу (З урахуванням штрафllИХ с_ 
I1MBHOcri) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Націона.,. 
УкраіНII, діючої на день виникнеННІ такого податкового боргу або на день .. 
частині) поrвшенИJI, залежно від того, яка з величин таких ставОК є більwою.1& 
KвneHдвpHllii день прострочеlПlJl у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орекдар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної рш1pli , 
ДоroВОРУ тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін таао 
ДO~BOPY ТОЩО надати відповідну копіІО органу державної податкової служби 11 ,ї 
ЗllвходженlUI земельної ділянки». 

• 1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 
ЗМІСТУ: 

«9.4.6. D п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору тalабо~ .. і 
Д?ДВТК~DИХ yг~д. Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТOIIJI 

ДB~OBIДIIY копоо opraнy держаної податкової служби за місцем знаходжеlllll IЛRIIКIt». 

ЗМі(!'I'V.1:~1·2П.зУ4НЮ: 1.2:3 Договору оренди доповнити новим підпунктОМ 12.3.4· 
-.~... " ІНЩlативою о ·оо. С . JДК'J У 

перед6ачеllНХ зак ДНІЄІ 13 торш В односторонньому пор 
ОНом та цим Договором)); 

1.10. П)'В1tt 124 До ... 
«12.4. РозірваННІ Дo~ говору оренди ВИlCЛасти в наступній редвкцll: ~ 
пор~ку ДОПУСКВЄtьСI BOP~ оренди ~eМJIi за ініціативою OpeIIДoAOВWl ~ oДII кdв,., 
дВПо1'О AOroBOPY». у РВЗІ неВИkОНaвu Орендарем вимог ПУНКТУ 4, ПIДlJ)'Jl 

2. ЦеR AoroBip п' 
3 1ДJIJIraє державній реєстрації. 

pc~r.-rn' ~eR Доroвір набирає •. flof'O ~ 
-о!'IЩІD з~сов чинноСТ1 ШСЛІ підписання сторонамІ! та 

mся опав • 08 о '. 4. 060в' І ов Осин О виникли з 01.10.20 
ПОВ'JJЗaні ІІЗОК ЩОдо ПОдаВ іlO 11 

3 Аоro державною реє ня ~oгo Договору на державну peecтpaJ1 
S. Imui страЦ1Є1О, ПОКЛвдаються на ОрендодавЦІ· 

}f204О7338000Го'ОВИ Доroвору оренди . Os -пИJI 2001 
3aJnr"'А___ б земельної ,,; п..uки ВІД JI~' 
---мacuoться ез з ... · _АА" 

тlН. 

" 



j 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що маlОТЬ однакову IОРIIДИЧНУ 
СIIJІУ. од .... І З яких знаходиться в Орендодавця, другиЯ - в Орендаря, третіЯ - в органі, який 
IIPOllil1 "ого державну реєстраціlО - Київській регіОНВJlьніЯ філії Державного підприємства 
"ЦСI11'РУ державного земельного кадастру при Державному комітеті УкраїНІI по земельним 
11ССУРСОМ" . 

РеКВЇ3IIТ11 сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 
IОРllдlІll11В адреса: 

ІДСllТIfФіlсвціЙНlіЙ код 26376375 
ICIIYIICLICB обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15 

особі 

/ І.В. CallO:llCKo/ 
--~~~--

. МП 

І' 

ОРЕНДАР 

Приватне підприємство "Єдність)) 
Юридична адреса: 
ідентифікаціЯниЯ код 31648169 
Київська обл., м.Бровари, 

вул.Будьонного,14 
В особі rpl1l6NII С/llIІIІIСЛIІIlIІ ВОЛО()IIJ""РОIlI"1І 

_________ /С.В.ГР;ІІЬКО/ 



Договір Не1 
"ро Bllecell'lR ЗJI.і" до договору opelld" :lе.л.ел""оf ділв""" 

від 12 6еранв 2007 року .Ns040733B0002S 
місто Бровари Київської області 

22 rpудпя дві 11lсячі ВОСЬ1\IОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична 
особа за законодавством України, ідеНТІ!фікаціііllИЙ код за даними ЄДРПОУ 
26376375, 10ридична адреса: Київська обл., м. Броunри, вул. Гагарін&, 15, в особі 
виконуючого обов 'ИЗІЩ міського голови - сеlсретари ради Сапожка Ігори 
ВаСUJlЬОВllча, JIКИЙ діс на підставі ст.42 3111(ОНУ України «Про місцеве 
самоврвдуваннв в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Разумов Веніамін ВОЛОДІІМИРОВИЧ, юридична адреса: 
м.Бровари, вул.Горького,5 кв.3б, ідентифікаційний код 2548717950, дanі -
"ОРЕНДАР", :І другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та исній пам'вті, 
розуміючи значенни своїх дій, попередньо ознаАо.шені з приписами цивільного 
захонодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрем&, з вимогами 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенНJIМ Броварської 
міської ради від «30) вереснв 2008 року N!!883-4б-05 нормативної грошової 
оцівхи земель міста Бровари, та рішеННJI Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Nз898-47-05, від 25.01.2007 року N!!221-1б-05 та кеРУ10ЧИСЬ положеННJIМИ 
пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділввки від 12 берсзнв 
2007 року уклали цей Договір N!! 1 (ІІадалі - Договір) про BHeCeННJI змін до 
Договору оренди земельної дinинки від 12 березНJI 2007 року за Н!!040733800025 
(надалі - Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні змінІ!: 
. 1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в ~аступній.редакціі:. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка зе~enьво! д1ЛJl~. зnдно ДОВJДКИ B~ 
земельних ресурсів у місті Броварах ·КиївСЬКОІ облаСТІ ВІД 11.12.2008 року N1. 04-

3/13-312114 становить: . . ) оо 
_ 588367,00 (п'псот вісїмдесвт вісім ТИCJ!Ч триста пnстдесп СІМ гривень 

копїйок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди ВИlCJlасти D наступній.ред~і: 
. а ено терміном до 25.01.2012 року. ПІCЛJI ЗВК1нчеННJI строку 

«~.: 1. Цей ДОГОВІР ~:EHДAP має переважне право поновленнв його на н?виіі 
ДІІ цього ДOГOBOP~ ОРЕНДАР пЬвинен не пізніше. ніж за 30 календарних ДНІВ до 
стр?к. У цьому раз •.. цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
ЗВК1нченНJI строку ДІІ . 
вамір продовжити йоГО ДUOд. вору про переважне право ОРЕНДАРЯ ве 

ПОЛО)lсенвя цього ого 

застосовуютьс~ У разі: .. ~n'"'КИ не за цільовим призначенНJlМ; 
- використанНІ зеаleJIЬВОI р,и-- .. плати • 

. ·в сплати ореllДНОl , 
- поруіиеННJI Tep~lHI стану зеl\ICnЬНОЇ дїЛJIВКJI». 
_ допущенвя попрmеННJl ... 

. вди викласти в llаступвій редакцll: 
1.3.ПУНКТ 4.1 Договору оре 7% (сім) відСОТ1сів від нормативної грошової 

«4.1. Орендна плата CTaн~::~67 оо гривень і CКJ1DДaє: . 
оцінки земельної дїЛJПIКИ - , сто BiciмдeCJIТ п'вть) гривень 69 КОПій~Ю) 

_ 41 185,69 (сорок одна тисича 



1.4.Пунхт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 

4 3 Орендна плата ВНОСИТЬСJl рівними часткам. и щомісячно ПП-
ес • • • станн "V'lrОЧ '. (тридцRТИ) квnеидариих ДИІВ, наступних за о ІМ календарним днем . ~. 

(податкового) МЇCJIIVI без урахувlUlllJl пдв ШЛJIXОМ пе~~ах~ання На P03pa~~ 
рахунок ОреидодввцR ]fg 33217815700005 УДК у КИІВСЬЮЙ області м. Кп::
ЗКПО 23571923, МФО.821018, одержувач - Броварське ВДК, код хлас:и~lf 
13050500 - оренда земnt)). 

1.5. Пуихт 4.5.2 ДOГ~BOPY оренди викnасти в наступній редакції: 

«4.5.2. зміни розмір~. зе~ельног~ податку ~ ставок ~peHД~OЇ плати, ~ 
нормативної ГРОШОВОI оцtИКИ, ПІДВищеННJl ЦІн, тарифІВ, ЗМІНИ коеФі_ 
індексації, визначених законодавством. 

У випадку відмови ОрендаРJl змінити орендну плату на _ 
визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Доroвірl 
односторонньому порядк1)). 

1.6. Пунхт 4.5.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHeCeННJI орендної плати у строки, визначені цим Доro. 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стигується 3 Hapaxyвaвm 
пені, що нарахОВУЄТЬСJl на суму податкового боргу (з ypaxyввнНJIМ штрафвп 
camщiА за іх наивності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової СІ1ЕІІ 
НaцiOH8JlЬHOГO 'банка Украіни, діючої на день виникнеННJI такоro поДВ1lOlll 
борry або на день його (його частині) погашеВВJI, залежно від того, яка 3 КIIIt! 
таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочещ У ІІІ 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викnaсти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидениий термін ПЇCJIJI державної p~ 
цього Договору тalабо будь-JПCИX додаткових угод, Договорів про BHeccВВl ~ 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу дсpaJ\' 
податкової служби за місцем знаходжеННJI земельної ділянки». 

1 8 П . VIItmJ)I 9.41 
•• ункт 9 Договору оренди доповнити новим ПJДП/·· 

наступного змісту: ,t/11 
«9.4.6. в П'JlТИДеlППlЙ термін ПЇCJIJI державної реєстрації цього доroвору _ ~ 
будь-пих додаткових угод, Договорів про BHeCeВВJI змін та ДO~O:-!I 
Д~ГOBOPY тощо надати відповідну копію оргаиу державної податкоВО1 

МІсцем знаходжеВНJIземenьної дiJuппcи». t 
r . % _IIIflТOM ІР 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим пщul---- o~ 
H~OГO змісту: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в OД1l0C1OP 
поридку у випадках, передбачених законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору opeH~ викnасти в наступній редакції: рР' І 
«12.4. РозірвВВВJI Договору оренди землі за ініціаТИВО1О OpeSДO ~ 
oднocтopo~oмy ~opJlДКy допускаєтьCJI у разі невиконання Оре_реМ 
nyнxтy 4, П1ДПуНКТів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір пiдпиraє державній реєстраціі. 



з 
3. Цей Договір набирає ЧИВRості піCJUI підпИCВRRJI сторонами та його 

держввної реєстрації та застосовується до правовідносин шо виникпи З 01.10.2008 
1Ш!L 

4. Обов'язок щодо подвння цього Договору на держввну реєстрацію та 
витрати, ПОВ'JI3вні з ЙОГО деРЖВВНОIО реєстрацією. поxnвдаються на Орендодавця. 

5. Інші умови договору ореllДИ земельної дїJulR1CИ від 12 березня 2007 раху 
за N!0407ЗЗ80002S ЗВnИWaJОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір уxnодено у трьох примірниквх, що мають однакову 
10рИДИЧИУ силу. ОДИН З яких ЗІІВХОДИТЬСЯ В Орендодавця, дрyrиA - в Орендаря, 
третій - в органі, якиА провів Аого державну реєстрацію - КиівськШ регіонвnьній 
4)іліі Державного підприсмства "Центру державного земельного квдастру при 
Державному комітеті України по земельним ресурсвм". 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

6I'ОВАРС"КА МІС"КА РАДА 
Кlllвс"коl0ВЛАСТI 
10PlfAlfllllO ОДреса : 
м. Бровори, оул.Гагарінв, 1 S 
u особі С.ІIIО'ККlllгори ВаСIIЛЬОВПЧ. 

.' " \ І •• І _, ... 

,. (. . ..... .: 
, . . , . . ..,'. 
"." " І .' ,': { : 
" ' 
,О .' \ 

мп \ , 
" . -, .... - -~ 

І '. 

" " 

LB.CaIlO~CRO 

ОРЕНДАР 

ПРlltlа"",,,,; 1I1dllp"ЄA"!l(' 
Разу.л'Оtl Ве"іllJl.Ї" Волоd'U""РОtlll'l 
Юридична адреса: 

вул. roPLxoro.S хв.Зб 
м. Бровари 

обл. Київсьха 

.Ah., dI"J) _ ..... :;;I-ug.~~ ___ в.в.Разу.л'Оtl 

Ї~~~~~~~@~:::::::==::~~ Васюра Оле"саlldр BaCIUl601l"., 



Договір НеІ 
"ро о"есе"'lR :м./" do dOlOOOP] opelldll Jел.ел""оr dіллllКlI 

o/d 12 6epalIR 2007 poкy.Ni0407JJB00026 
місто Бровари КиїВСЬКОЇ області 

22 rpYAHR дві ТlIСRчі Dосы\оrоo РОКУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична 
особа за захонодввством України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 
26376375, юридична адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретар. ради Сапожка IroplI 
ВаСDJlЬОВllча, JIICИЙ діє' на підставі ст.42 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядуввнНJI в Украіні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Шепталов СерпА Миколаііович, юридична адреса: 
м.Бровари, вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО, 18/1 кв.55, ідентифіквціАниі код 2325214958, далі 
-"ОРЕНДАР", J друго!' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Дuочи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та .сніЙ пам'аті, 
розуміючи значеRНJI своїх дій, попередньо ознаііомлені з приписами цивільного 
законодавств&, що регуmОІОТЬ укладений ними правочин (зокрем&, з вимогами 
щодо недійсності правочиву), відповідно до затвердженої рішеВВJIМ Броварської 
міської ради від «30)) вересИJI 2008 року Не883-46-05 нормативної грошової 
оцівки земель міста Бровари, та рішенИJI Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!898-47-05, від 25.01.2007 року Не221-16-05 та керуючись ПОЛОЖСНВІІМи 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дimппcи від 12 берсзва 
2007 року уклали цей Договір Не 1 (надалі - Договір) про BHeCeВВJI змів до 
Договору оренди земельної дimппcи від 12 берсзва2007 року за Ne040733800026 
(надалі - Договір оренди) про таке: ' 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викла~ в ~аступвіЙ.реДВІЩіі:. •• 

<а.3. Нормативна гpo~o~a оцшха з~ельн~~ д~. зnдво ДОВ1ДІСИ В~ШУ 
земельних ресурсів у МІСТІ Броварах КИІВСЬКОI облаСТІ вІД 08.12.2008 року Н!. 04-
3/13-312084 становиrь: '., 

_ 221069,00 Cдвicri дввдцRТЬ одна ТИCJIЧВ 1111CТДCCJ1Т, дев пь) гривень оо 
копійоlС.)) 

1.2.ПУНКТ 3.1 Договору оренди викласти в наступній.редвкц~ї: 
3 1 Ц й Договір укладено терміном до 25.01.2012 року. ШCJUI ЗВІС1НчеВВJI С'1'року 

ес • .:, е Д ОРЕНДАР має переважне право поновлeВВJI його на новиіі 
ДІІ цього OГOBOP~ ОРЕНДАР повИнен не пізніше ніж за 30 календарних днів дО 
C~~K. У цьому ~д\ї цього договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
зшнчеRНJI стро ... ". . 

• продоВЖИТИ його Д1ІО. . 
ВВМ1р Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 

положеВНJI цього 

застосовуютьс~ У разі: оо .dnavltИ не за цільовим призначеНИJlМ; 
ористaнm земельНО1 р.и_--

- вик мінів сплати ореНднОЇ плати; 
- порушеввя тер. шенНЯ стану земельної ДЇЛJlНlOl). 
_ допущеВНJl попр • 'оо 

во у оренди викласти в наступнШ редВКЦl1: 
l.з.пункт4.1 Дого ~ 10% (дecJlТЬ) відсотків від нормативної грошової 

«4.1. Орендна ~~=~221 069,00 гривень і СICJIадає: • 
оцінки земельНО1 р.и---- • тиCJIЧЇ сто шість) гривень 90 коmйою) 

_ 22 106,90 (двВДЦJlТЬ ДВІ . 
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4 3 Д roBOP'v ореНД11 ВJ!КJIасти у наступній редакції: 
1.4.ПУJIIСТ. о ~ • 

CIf1'ЬCJI рівними частками ЩОМІСЯЧНо ПРОТІІГО 
((4.3. ОРСlІдна мата ВНОїв наСТУПН11Х за останнім календарним 1U,елr з/І ~ 
(TpIIДЦRТII) lCIUI~ндap~IX ди ах' пдв ШJIJIXОМ перерахування На розра.'<)1f ~ 
(noдaткoBoro) МІСЯЦІ ~~32=0000S УДК У Київській області м. KIIcв:.°8P,J 
~~~о~з~~~r.::О 0821018, одержувач - Броварське ВДК, код кnаСIIФіХ:; І 
13050500 - оренда зеМJIЇ». 

1.5. Пунп 4.5.2 ДоroВОРУ оренди ВИlCJlасти в наступній редакції: 
«4.5.2. 3Millll розмірів 3~Me.nьHOro податку ~ ставок ~pe~oї nлаТlI, l\li .. 
IlормаТИВІІОЇ грошової оцінки, підвищеННJI ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефіUіDIJII 
ЇIIACKcoцiї, DJlзначевпх звонодавСТВОМ. • 

У ВIIПВДКУ відмови Орендаря ЗМІНИТИ opeHДH~ плату на умовах. 

ВІ1311ачсних п.4.5 ДоroВОРУ, Орендодавець має право РОЗІрвати цеЯ Договір І 
ОДНОСТОРОІІНЬОМУ ПОРЯДКУ». 

1.6. Пунп 4.5.4 Доroвору оренди ВИICJIасти В наступній редакції: 
«4.5.4. У рвзі невнесення орендної мати у строки, визначені ЦИМ ДоroвоpDll, 
сума звборговвності ввlDКВЄ1'ЬСЯ податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ З нарахував. 
ПСllі, що нвраховується нв суму податкового боргу (З урахуванням uпpaфш 
CDllкціlt 3В іх HВlDHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставп 
НвціОllDJIЬНОro бвнка Украіни, діючої на день виникнення Taкoro податковora 
борry вбо НВ день йоro (його чвстиві) поrвmеиu, залежно від того, яка 3 ВeJIIIЧIII 
ТDICIIX ставок Є бinьшоlO, за кожний кanеидариий день простроченНІ у 1ОІІ 
смвті». 

1.7. Пункт 6.4 ДоroВОРу оренди ВИКJIасти В наступній редакції: 
((б.~ Орендар зобов'язВRИЙ в п'JlТИДеRВИЙ термів піcmr державної peє~ 
цьо Доroвору твlвбо будь-яких додаткових угод Договорів про внесенНІ
'l'I Доповнень до Договору ТОЩО надати відпов;'mrv копію органу дер_ 
подаповоі """",,;и за МІ' --.~ 

_al
lAV СЦем зиаходжеllllJlземenьноі ділянки». . . 

1.8. П~ 9 Договору оренди доповнити новим п' '"""'ктом 9.4" 
НВСТУПВоro ЗМІсту: Ч'> •• ~ •• 

«9.4.6. в п'mfДеНІІИЙ те • і ~ 
будь-JIICИX додаткових рмlН ПІCJUI де~жавноі реєстраціі цього Договору , 
Доroвору ТОЩО и-n- ~Д'. ДоговорІВ про виесенИJI змін та доповнень .. 

• _аА В1ДПОВlmrv копuo' м cn·-"JlJO, 
МІсцем звахОАХСеНИЯз :.""? оргаиу державної подаТКОВОI I"'V І 

емenьИОl дшRmcи»). . 

І. 1.9. п)'ВКТ 12.3 Договору І 12J.4 
Нвctyпвоro 3toIiсту: ((12 3 4 • • • оренди доповнити новим підпункто" JDIЬO"1 
порlД1Cy у B~вдкax. пер~Дб~Ч=ативоlO ОДВЇєї і із Сторів воднОСТОРО 

110 n . закОНО.1 та цим Договором)). 
124 • • )'вкт 12.4 Догаво 

ес " Розірвання догово ру оренди ВИXnасти В наступнііі редакції: .. І 
OДВOCТOPO~oмy ПОрІДКу ру оренди зеМJIi за ініціативою ОрендОД" ВJIIILf 
lIYВkТY 4, ~ 6.4 та 9~::аnьCJI у разі Q:евиховВВИJI ОрендареМ 

2. Цей доroв' • Договору.) 
lРПaдпяraє 

3 Ц й дер_ній реестр_"," 
• е Доro" -.уІ. 

дel»laвHoi pe~ ~!p наБНрає ЧИНно • • 111 іІОІ! 
~ --· .. aцll1'1 ~COB trь~ СТІ ~1CJU1 підПисанНJI CТOPOH~llll 

о П оові осин о виниlCJDIз О • 
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4. Обов'изок щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та 
ІШ'І'РОТИ, пов'взані з Аого державною реєстрацією. покnвдlUОТЬCJI на Орендодавця. 

5. Інші умови договору оренди земельної дїЛJIнхи від 12 березНJI 2007 роху 
:10 Нп04073З800026 залишаються без змін. 

6. Цей Договір yкnaдeHo у трьох примірниках, що мВlОТЬ однакову 
IОРИДИЧИУ силу, один з JlКИХ знаходиться в Орендодавця, другиА - в ОрендаРJl, 
третій - в органі, J1XИй провів його державну реєстрацію - Київській регіональній 
філії Державного підприємства "Центру державного земельного кадастру при 

Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам". 

ОРЕНДОМВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Кlllвськоl0ІШАСТІ 
ІОРlfДИ'IIIО адреса: 
м. Бровори, вул.Гагаріна, 15 
u особі Сапожка Ігоря ВаСDЛЬОВIIЧ. 

І.В. СаllО;НСНО 

• '. ., .: І ,,_. ',. е., ' . 
• '.... о .0 t J і 1/' ,. ,. ': . • . . " r·· • , ..... І 

і, ,:,. ('1/ , 

;~п .>J. І 
І' \ 

.. 

ОРЕНДАР 

Пр""а""",,; IIidllp"ЄA.e,(, 
Шеll",IІЛОtl Сергі,; М"нола,;о""., 
RJридичнаадреса: 

вул. ЧеРНJIXівського,18/1 хв.55 
м.Бровари 

обл. Київська 

-_""q...-ЬA~-
см.Шеll",lІЛоtl 

• єстроввно У Київській регіонanьніА філії Державноro 
~oroBIP звре жввноro земельноro квдастру при Державному KOM~ 

~дп~а ЦеllТРУ дер It о що У Державному реєстрі земель вчинено звnис вІД 
'"': ,KpuD .'. земельним ресурсам пр ~~ 
,\'.І(І! • ІІІ.: .,Z'; .2~.заJ&a~ 
.~. f·~,~rZ--~"'" 

:.' • ... .. ~':b o.t. . Васюрn ОленспнІр Bnc,ur60llU., 
,.1 ьха ,. 

• J' • • 
ІС СІ і,:' 'І"";;: і ~ 
'jI\.",,!liC!o\.Ii'l' І' .,)~ I.:.~ 
'" 26:179385 I.~ ,,:>..;' 
o~ t~!!7 ~j.:"---" 
-.. v ....... ~t· .. ·.:'І"'Г 'h: .. ~ii" .. ,. о.'" .. ,':t-~ 
~I~' 



ДОГОВIРХеl 
про 811еССlll18 :ааllll до доro.ору opellДlI :l1!"IмыІІ� дlnНlІlСІ1 пос.IдЧl!1І0ro IiОIlР Н.1\І. np".8Т1111"1 

IІ0таріусом IiP08DPCLICOro allc.,кoro IIOTDplu.,lIoro olCpYry 18.05.1007 POКY:lD р-М 831 

""сто Вро .... K"rKмar oIinoanl. 
1Р""""тwo 1pJIdI ... 1 mIIа,,' .IІСІоА'WO року. 

МІІ, шо ПШnIlСМIІI:ІІ ШІІКЧС. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ: B"OOA~CЬ~A І\ІІСЬІ'А РАДА Кlllоськоl ОGЛАСТІ, 'ОР"IІ'IЧ'18 щсс:а: 
1I.&pOI.plI, .yn.farapllla, 15, IIІСlmIФ.каЦlRIІІIR КОА 26376375, (Сlі.аацво про АСJIЖIII'І)' pccc:rpaullO 1Ор.IІІІ.Чllоі ос:обll серіІ 
АОО 16094185, .'1lW1C асpжll8l1l1М pccerplПUpOll lIІКО"IШ'lОru КOMi'rny IiРОI.рСІоКОі М/CJoкоі РDAlI КIlІlс.коі о6mlС1і 
B.o.Ky.sIlCWJIIIII, Дa!D nPO.С.ІІСIІІ'~ aqnкaalloi рССС1рlWі 08.04.2002 року 110Мер JanIll:У про acp;кull)' pccc:rpaullO І 355 120 
0000002270) І осоБІ ccкpmap. м.с.коl Pllllll. 11.мчасоIО 311іRСIІІОIOЧОru nOIIlOIIllllCIII .. М/СІоКОМ ron011l САПОЖКЛ ІГОРЯ 
ВАСИnЬОВИЧА, іасlmlфікаціRlІІ1R 110Мер 28368Ш75, що :lІРСDЩJОlllПIА п а.арсс:оlO: Кllіас ... ~ac:n, AI.&palUlpll, 
lyn.M_КOle.кol'O, 6уд.59, ІIСІ.п Аіс •• а ni./lC11lll Зпону УКРІІІІІІ -Про міецеlе СUlОlрllД)'lаlll" І Украіllі-, :І Ollllld 
&:І'ОраНІІ, 111 

ОРЕНДАР: ПРIIВАТlIЕ ПІДПРІІСJ\ІСТDО "J\ІУСГЛІІГ-АВТО 11", IOpllllll'lll. особ. 3D JaКOlloдalCnOM 
УкраіНІІ, іасlmlфікauіRlІlІR "омер 34837572, IОР'IІІ'I'І •• а арсса· 07400, Кllіве ... 06nac:n, M.&pOlaplI, ІУn.ГllПlріllD, 26 
(ellaaЦ11l0 про асРЖIІІIІІУ реа:траціlO 10Р'IІІІ'Чllоі особll серів АОО .Ni 094001, IIUIDIIOru АС,..ІІІІІМ pea:tpll11lpoI' 
ІIІКОIІUЧОro KOMiтny БРОlаре.ко' міе'КОі РDAlI B.o.Ky.sIlCЦOI •• M 1001.2007 року, номер :lIІIІІСУ про асР .. ІИУ PCa:tp1Ulї1O 
13551020000 002093) а ос:06і IIIlpclCТOpa ШПЕТНОro AНДPIJI ВІКТОЮВИЧА, іllClmlФіlСаціЯllІІЯ 1І0мер 2764615875, 
преa:tpОIUНОro :lа ІШРесоlO КllіIС'КI 06тum., Mic:ro ВК'UI.кіl, ІУnIЩ. Щорса, 6уа.І3, 'ІОІЯ Аіс ІІа пiдcmlaі 1І0lоі 
pCIIIIICUЇI cnnyry :lapeCC1pOIDlloi асР"ІIІІ'М PCCC1pIl11lPOM ІIІКОIІНЧОru комітету GРОlарс.коі "Іс.коі РDAlI faIIauoM Г.В. 
АІІ11І pea:тpaцli 25.11.2008 року, 1І0 .. ер :lDП1IСУ 13551050004002093, J "РУММ боку. раом iMe1l088111 c:roPOlIlL 

ДllОЧlІ до6роаіп.,10 і ncpc6yaDlO'l1l ПР" 311Dpoaoll)' ршумі 11ІВCllіЯ naм'm. РOJyМIIОЧIІ :lIІI'Іеlll" саоіх дїА, nonepl:lll"o 
ШIІDlloмnеll1 lІотаріусом :І np,mllCUlII W.lin.1I01'O JDКDИDAUС11ІD, ІЦО peryтo.cm. YКnIдCНlIЯ 11І ... 11 nPHO'llUI (JoкpeMD, :І 
ІІІМОПІМІІ щодо lІедіЯснос:ті ПРНОЧІІІІУ), liAnОlіаІ,о до :l1I1Rp.alКlшоі рішClП .... &раlарс.коlO міе,коlO PUDIO Ііа 30 вереСНІ 
2008 року N! 883-46-05 111 ІIд 16 жоm .. 2008 раку N!898-47-05 IlOpMmlllloi l1Іошоааі оці, .... хмм. .. ima &p081p1l11l 
кepyao'lIlC' nOnD1llCIII .. MII nyI.1С1'і8 ДoroloPY оре'lІІІ' :lеl'Cn'llоі дinaH1II1 lід 18 'Іра, .. 2007 року YКnIUlII цеЯ ДоМ8ір .N'! І 
(.lDcJul - ДfRIИIlр) про IHccelll .. змін до Дorolopy ОРС'ІІІІІ :lе .. Cn.1l0і AinанlСІ' ПОСlідчеllOru &allp Н.М. ПРIВIП1fIlА'"D11Plус:ом 
GpoalpCloкora MicLКOro llО1'ІріUnLlюra О"РУ'1' 18 'IpU'" 2007 раку 38 p..N'! 831 (11DAIUIі - ДtROIlр оре""") пра таке: 

І. BlleCnI до ДоrolОру opellllllllкtynHi :1 .. 1111І: 
n'ИIllll2.J. д.,,,,, rmm"" lеАlІ!l.uюr.тщ , "оqmm"lii pd ... 1IIr: 

а2.3. Нормmll'Ш I1ІОШОІ. ouillКll JCМCn.lloi ~II~II lІІа перім &,аі81П1~ :I~I~ 81rrary :І 1'І!ХІlіЧllоі AOII)'МI!I~1 
npo иормm18ИУ I1ІОШОІУ оцінку :lс .. cn .. юі дinaH1II1 ІWIUI)' xмenIolIllX ~'B У 111m &poupax КlIiaCloкоі 06nam І" 
23.10.2008 року N! 04-311з-311420 C11II.Olln1o 238633.00 (дІІісті 'lpIUlllmo lіclм 11.&:1'1 wic:rccrr 'lplw.m. 'ІрІІ) 111111111 ОО 
кoniRoJC. , • • • і 

Hop •• mI8H. I1ІОDlОІ. oцill" ХІ'Cn"lDі РІМІ :І fVП" _чІ .06 ama І cКCnn~1O :lПІІІІ~ Ilrrary :І 1'І!ХІІІЧНО 
AOII)'Mclnuцii про lIopMmlll1)' I1ІОШ08У оціНIІ)' :lе"Cn"lDі AUI8I1IC1. liддiny :I~Cn'1II1X PI:CY!'CII У .. 1m &pOI!'PDx Ка,іlCloкоі 
оlinасті Ііа 23.10.2008 рокуК! 04-3/13-3/1419 CnUIOI.n1o І 193 165.00 (011І111 .. UI.ЯОІІ &:1'0 АСІ 1110&:1'0 'lp1l1111!1Ч' c:ro шlc:raec:aт 
n'.n) I1ІlІlен. оо копіЯоJC.». 

n'''IlIII.f.I. Д.80" 911М1Ju ."g.DIIU • IIoqmn",a М.ІіУт 
«3.1. ЦсЯ Дorollp yкnlдClfo С1рОКОМ АО 18 "lpН'" 2012 роll)': Пісмзu1l1чеIU .. С1року !p1.UIoO~ ДоМIОРУ ОРЕНДАР 

мас nepe ..... lc npHO ПОIІОВnСIІІ .. Roм nl 1І0llІЯ С1р0lC. У WoDMY раl ОРЕНДАР ~llІиеи не паНlше 1"':lІ.2 (.!ІІІ.) міCllli до 
. 1 ra ДoI'OIDP.1, !J1ICI!"010 nOliдaMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про '1ВМ1р npoдonnml RoI'O ДIIО. 

~=:::I =: ~:':PY "I!О п~і'Щё-РіН!.аР. ~РЕНДАРЯ He:l~Iyнm.1:II У раl: 
IlIКOPIIC11llIlII хмСІі,ноі ~~I i\!~'UI!'''OIIlM nplаиаченl ..... 
ПОРV"'І!ІІІ" тemiflda еnninl ope"l1JiНO! ~~I; 

1--':1",_.. • .• Cn.1f!~UClI, 
допущсllt .. П9"РPl.:: :':1~~НIlаж!\і 06'oma Mlc:ro6yдYl.H'" (ІІСАСІІ'" 06'ЕІС'І)' І еlССnnymщllО), до 01.12.2010 

З.l.l.Crpoк. 19?:'D8f. .'1,'" I~'r&'ltr~ -:11 
POICY». .,:~ :. . m . ~,,;. dtiМ.inJ."." .ш .• ' . ".qmn",a М •• 

\\ '. ",--' дindnc9 11. "ерlОА &,а\llПlцnD l'IОСlтl:ll OpcIIA8pI!М У 11І0WОlіЯ фор .. і • 
ес4.1. OpelUU18 ~1118 ~ 3a!~'~" ~ (сО 'ок сІ .. 111С1Ч сімсот .lll1UIIII1Io шіm.) rptlll!Н' ОО копlRoк па рік, ІЦО 

IW&lОИ ..... lіR llUUO'I'i yкpit!nl:.:.~.1 4~·~r.iau .. :'.оі!.1ШшDlОі ouillllll х.,cn,"оі дlnallllll - 238 633.00 I1II18el .. , opelUUlD 
С11ІІIОlln1o 20 % (Aa1UlU'Їlo) ~ч-.!"І; І tr icc~IO 8110elm&:ll OpellA8pe .. У I1ІОlllDlіЯ формІ І tllШЇОllDIn.llіR llIIPCJIi 
пnma:іа :lC"I!IIIoIIY дfnalllC)':i III!'~ ~чl о ~I~~ 111С1'1 шlcm:oт "Ip'~ "ІрІІ) 111118111.00· копlЯwc на p~ IЦO.CICIIWC 20 % 
УкраіtllІ • сумі 238633,00 (ааlст "Ip'~ lоі оціlІlІІl- 1193165.00 11І"IClI', :lМIО ДОІIAкiI 1ft 313 ІЧ' 1~.I2.2008 року 
(.!ІІІ1LQWП1o) .Iдcondl .Ід 1I0pMml.lloi 11І0ШО шчеlll .. О еИАИоt IUIml :11 JeМCn.11)' дlnalllC)': •• . • • 
.IIКOIlКOMY БРОІ.рс.коі •• іCJoкоі РIUllI пра ~DI 1:1І ~ 5 (n'm.) раіl в раl neреаlfще .. ".: С1рОІС)'. ••• ~Іoanеиаru дпа 

4.1.1. PcDмip OpelUUloi nnlПll :І UI'ШУСВ ~CICCIIIt)'II1'IIО).lIDIlDчеllOl'Оуn.8.1 UIoDI'OДora~opy. 
&,дil'OlЦ11llo6'011I Mic:ro&,ДYIDlIIII (1IeдeH'~ f~IЧelIОМУ n.4.I.1 •• Jll\RclUOmCa ПОЧIlIlIІОЧIІ :І МІСІ .... 1І1C1ytП1О"? Ja 

4.1.2. Cruurrв opelUUlOi IUIIПIІ У рО3МIР hl!PCj,V_111IIIЦIIII otrama мlmJliyдyllllВ" (1"1ІІІІІ oFfIПY в СКСПІІ)'ІІІІЩІЮ). 
І -::І еlll" _- .cmulOВnelloro ДІІІ IlIt' ••• • ·'І;.\\(. 

М І:ІІЦІ!М :lIIIUIІЧ -·r--I' . . . . . . 
.lаlfIЧClfОro у п.3.1.1 ЦIooro ДoralopYI.~..f. 411lt1Н1111 9.'" ."lfJIamч' '",П:т'''''''' -. . . .. ,: 

и",. - -- ІІНІІ'ІІІ 'Iamcaм" npcmtra .. 30 ('lpIWnI) КDIICIIA8pIПIХ дІ,і •• IIIJCIYIUIIIX 
4.3 OpelUUl1 l1IUI1II ІlfOClтCl шамl"'ІНО Р .. il:lllUl UIIIЮCOaI nepepaxyaDlII~ ІІІ p~p.sylllCO.1I11 pasyllolC 

:11 ocmu:.jM' lCII/IC'fДllPIO'" Дllем 3BtnlOl'O • 
• __ .~ ... ~ .... j ...... ,..1. 

І 

, --- , . 
• ,._ ••• ;( J' ,,0. іyilз .. і:Ь,,"· ::r:.~.;,;i r:..::. ': •.. .:.-' , . 

.. 



ОМ 33210112700005 УДК "І К,ІІас.кIІ oCinac:..t II.Кllсва, кал ЗКПО 23571923. Мфо 8110". 
ОРСІІДОДІІВ... 13050200 0JrP. ... 
Вроаарс ... '&! вдк. ...... nPI13n.'IClm:,tmJ 1.5.4. ;;"",,,,, "м"." .ІІIlII,,"!"' • ""qnrm"ii ре.,"""І: . 

а4 5 4 У раl ІІСІІІССС"''' ОРСllAllоі IUIml у c:rpOIClI, 8813110 .. СIІІ ІВІМ ДоroIОРОМ. сума 1DБОРl1ll11facn • .., 
• • • І СІ :І lІарахуаlll'''М nc"i, шо lIapaxo.ycn.CII ІІа суму nO.lUJ11(o.oro боРІ)' 11 \ о; 

n~:~r:..=~alx ':.'::cml ь po:spllX)'lllC)' 120 lШccmd. рі""IІ" 06nіко~, С111.1С1І Ha"io"M."DrD ~"I.a y'::~lo ~ 
W1JI "--ІОМ боР"' або ІІа ДС". nОМ (nом .. aCnIHI) nOrDWC""I. 1МCЖllП 114 ТІІI1І ~ 
ІІа ДCII" аlllIllIOIСIІІ" 18IIDra n_._ " . ." І с:... ' 
ТDlCIIX cmI80lC с: 6in.WOIO, 38_"IІ кancIUIIP""i АСІІ. npoc:rpo"CIII" У nОМ CMm» 

«"'РІ аl. 8".'".,,01' "ре"." .""".,,,,m,, 11".'&8' nldn .. ",,,,,n.,, ІІIІСIШ'''''1Шl ~"/t'I!!J.'& 
«12.4.6. IнfuiamШОIO CIAIlid Ь Croplll • СІАІIОстаро,,"r.oму nopllJlXY У IIІПIlAlCllX. псрелбаЧСІІ11І __ n ~ 

Домаором ... 
т"".", 11.$. 8"",,"Р! Mell." fllltJ!lIcm" • ""cmrm"ii Mdll,",/r; 

112.5. PcDipllln" Домаору ОРСIUРI :lсашl 3D IlIillїmllolO OPCIIДO.IUIIWI а CIAIloc:roPOI"'.OMY nopl.uy .1Dn)CIInI.1, 

1l1U:IYII1II1IC IIІПDдICIUC: 
-ІІСІІІICDІІІІІІ" ОРСIUUlPСІІ .1I"or п.4.I, 6.2.2., 6.3., 9.5. _ІОМ Домаору, 
_ • раl ...... СIІI .. Clpоку да ДlDlМy ІІа буді.1ІІ11Р110 об'ony містабудуаа"'lІ. 8.ЩО Орс'I4ІР ]11 исА Час ІІС 1IPII:IfO:ir\, 
.ІІКО"."''' будlаСІІ.'Пас робh; 
_ І раl :lUЇIIЧClIІ" c:rpoкy, ICnUlDancllora .IUII будllllllllПlа 06'oma міCТDБУДУІlІlІlІ (11cдclll18 06'0."1)' І QCIU)m;a 

.lаl .... ClIОМ У n.3.1.1. ua.oм ДоМIОРУ. 
Дом.lр .11ІІІКПоСІ pD3lpalllllM :lа IHIUЇmllOlo ОРСIIдDЛIIIIWI :І МО.IСlnY np"RIIIТТII ІЇЛnОlідноro CY./llllllI1l ріааа, 
2. ЦCR ДоМlір ni.lUllnu: дcJl*ll8l1in рcшrplluii. 
3. ЦсП Дом.ір 1_IІРIc: "IUlllom niCIIII niдnllCIIIИd cтapOII ... 1I 111 nОМ ДСржа8110і pca:tpaUii та 1ImXIII)tII.1. 

прuо.IдиоCl"" шо .ІІИІІІСІІІІ:І І 110m .. 2008 року. • 
4. 06о.'13О1С IIIDЛO nOJllUII .. IILОМ Домаору ІІа дcp1IID.IIY pccapaцilO 111 DIПJlml. 110. '1D1l1і ., lIOrD ..... І 

рcmpaцJщ nOКnIUlll101loCl Иd OpcКдOдJllIIII. ! 
5. Blnpml no.'aaнl:l Іом IlO1Dplllll .. HIIM nOCliд .. cIIIII.I. покnlUllllO'ПoCl на OpelUUIPI І 
6. llаІІі УМОІІІ ДОМIoРУ орсllAll :lI:MCIIIolloi дjnalllCll, ПОСlід"СIlОМ liallp Н.М. npll.m..... IIDТDpiycoм lipaqaш L 

мlс.ICDМ IІcnвplan.иоra 01Cpyl}' 18.05.2007 року :11 p.N! 831 :llUlIIWaкm.ca ба :Імін. f 
7. ЦсІ Дом.ір yкnaacllo У "D'11Ip.ox nplIМipllII1CIIX, що .Iвкrn. D.lUIDКO.Y IОРIIдIlЧIІУ СІШУ. ОЛІІ" :І 111І11"'" 

npllDmlora ilcmaplyca liро.арс.ком міс.ком IIcrnpllUllollora ОICpYl}' liallp Н.М. :lа IUlPCCOIO: КllіlС." aIiDIm. .. ffL'qI 
буn. НCSIІІС8ІIDЩ бу ... 7, ДРYl1IІ -. 0PCIIДCIAIIIWI, 1рСТЇn -. OpCII.IUIP" .. mscprlln - • opМUli. 111І10 npDIil JIanI~ 
pca:tp1lUЇ1O- liро.арCloICDМ)' Ilддini ДcpacuHoM 3СМСІІ.иоra Кaдacrpy. 

8. JI. nP1:ДCТU1011C ОРЕНДОДАВЦЯ. САПОЖКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ. піДn"':УЮЧІІ цсО 4DlVlip. )IIL1III ~ 
.дinClllcт 1!lМlр. IіРОВАРСЬкоl МІськоl РАДИ киlВськоІ ОliЛАСТI :sдinClllml ЦСП дorolip пра 11 __ )f.I1 
доМ.ОРУ ОРI:IIдІI xмni і npо .iдcyn.icт моіх :lanсрсчu .. WDЛO IСОІІСІlоі:l УМОІ IILОМ ДОМ.ОРУ. 

9. JI. nP1:ДCТU1B11C ОРЕНДАРЯ, ШПЕТНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ пiдnllСУЮЧIІ исО АОl1ІІір. JШ1III ~ 
.діRсиіст НІМІрі. ПРПВЛТlIОГО ПІДПРІІЄІ\ІСТВЛ .,мУCfЛIIГ-АВТО-II"' :sдinclllml цсП дorolip "ро.-
до дora.opy OpCIIДII хмnі І про .lдcymicn. моіх :sancpCIII:II. WDЛO IСОІІСІlоі:l У.ІО .... ом дoralOpy. 

Ра.ЬU/IIII сторІІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ІіРОВАРСЬКА МІСЬКА P~ Кlllпськоl 
OIiJlACn 

ОРЕНДАР: 

i.IIcsmlфilaщiRlІІ1R ІСОД 26376375, IОрllДlІЧ1І8 адрсса: 
Кllі.СІо .... olill .. м. liPO.lpII, .уn. г .... рі .... 15 

•• • особі. '. 
• ІСІІ мlс.ком f'DIIO.'I- C8IIpmp. 

~ І • 

ІГО ВАСИЛЬОВИЧА 

ПРІІВЛ 'ПІЕ ПlДпrllЄМCl'ВО 
"I\ІУCfЛНГ-АDТО 11", ~ 

ЇДСlmlфіlC8llЇRIІІІR 1І0Мер ]48]7S72,IDPI~ ..... JI 
07400, Кllі8с.а обnDC'11o. ".&pO"PII, ІУ' 

• осоБІ ДIIpС!nopI ""ВItЧА 
J.UJ: __ ~~tН.ДРI.я BIJC1'Or-v 



ДОГОВІР 14і І 
про 811еСІ:ІІІІН змlll АО Aoro80p)' opellДll :аемen"IIОТ дlлНlllСІ1 ПОСDlдчеllоrо 1ill311p Н.М. ПРІ18аТІІІІАІ lІопріусоаl 

IiPODDPC"KOro 1I.lc"Koro IlопрlULIІОro OKpyry 11.07.2007 року 3І роХl 1119 

""m,o ВРО.IlРІІ Kllr.C6кor ОМІІСІ,,! 
7putJ,pnrlМO ZPJ'tJ,UI tJ.1 nи'CJI.,I.ос .. ,,1МО РОКУ 

МІ .. що nlдmlCМ1IC11I1I .... C: 
OPEHДOдAB~ЦЬ: Б~ОВАРСL~А МІСЬКА РАДА Кlllвськоl ОБЛАСТІ, IОрІІДІІЧllа адрсса: 

М·&РОlаРII, Iyn.ranplIID, IS, IДСlmlФlкаQlnlllln КОД 2637637S, (CBЇДOЦ11l0 про дep1lCllIIIY рса:траціlO IОРllдІlЧllоі особ .. 
ссріі АОО ММ185, ВІІДІІІС ДСРИCIUIЩІМ рсестраТОРО.1 lllКОІIDDЧОro КOMiТl:'l)' &РОllрс"коі .Ііськоі рад" Кllіlськоі 06nDm 
B.O.Ky:aIIIЦOBIIM, дата ПРОDСДСІІІІ. ДCPЖUllоі PCtC1pIIUЇ 08.04.2002 року IІО.lер 38ПIII:)' про дер_11)' рса:траціlO 
1 355 120 0000 002270) в осо61 Cl:Кpmap. мlс"коі Рaдll, 11IМЧlСОDО здіnСlllOІОЧОro ПОIIIОII .. III. .11cr.кoro ronOlll, 
САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА, ід~lmlфіКDldnlllln ІІО.ІСР 283682227S, ЩО :аарса:трОDD'Щn 38 адрес01О: КllіlСЬ" 
06nDcn.. M.&p08apll, Byn.M_КODCЬКOro, буд.59, RКlln діе ІІа пlДC'Пl8і 3аКОІІУ УКРlіНl1 "Про .lіСЦСІС c:aм08pRД)'8lllll. 8 
YКPDЇIII", 3 одІllсі CТDpOIlII, та 
O~ ТОВАРІІСТВО ] ОIiJ\olЕЖЕIIОIО ВІДПОВlдАЛLШСТІО "проЕlrrIlо-GудIвEJIы�АA 

КОl\IПAНIJI "ЗОДЧlln", 10РllдllЧllа особа :аа ,аКОIIОДІІСТ80М Украіllll, іДСlmlФIКDціnlllln 1І0.lер 32156501, 
IОРIIДІIЧIID мрсса: 03127, М.Кllіа пр-т.40 річч. ЖОD11I1, БУ4о120, корп.l (свіДОЦТ80 про дсржаlllУ рса:траціlO 
IOpllДIl.Hoi особll сері. АОО N!!059952. IIIД8110ro ДСР.ІІІІІМ рсестраТОРО.1 M.B.rynin Гonосііlськоі р'nОllllоі У 
м.lCllсві дер_lІоі адміllістраціі, дата ПРОlедСlll1І ДСРllCllllllоі рса:траціі 19.11.2002 року, НО.ІСР заПll1:)' про 
IICIUO.ClIIIІ BlдoMOcm:n про IОрllдІlЧIІУ особу ДО ЄДІ' 1068120 0000 015096) в особі дllрсктора ПАВЛЕНКА 
ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА, іДСН11IФіnціnlllln 1І0.'ер 2390911691, 31PCCCТPOBDlIOro 3В адресоlO: .1.Кllів, 
вуn.Тросmшсцька. буд.7в, кв.223, RКlln діс ІІВ підстааі IІ0lоі pcдDlCЦIЇ Ств1У1У ТОВ "ПРОЕКТНО-&УДlВЕЛЬНА 
КОМПАНIJI "зодчий" 3Dpea:тpolDlloro дера,lІІllllМ рса:тратором Поroрілко Т.М. Гоnосііlськоі pDnoНIIoi 
дер_'lоі вдмillicтpDЦIЇ У м.Кllсві дата рса:трвціі 06.04.2006 року, 1І0.lер 38П111:)' 10681050001015096, 3 дpyroro боку, 
раом іменоваllі СТОРОНІІ. 

ДiJotnI ДОбровільно і персБУВІІОЧ11 прll 3ДОр0DO.IУ pOJyмi 111 ІСІlіn пвм'аті, Р03У"lіIOЧII 3I18.CIIНR своіх діА, 
ПОпcpeднloO 03llа110.ШCllі IlотвріУСО.1 3 ПРIIПIICDIII IUIDЇnIollOro заКОIІOДllDCТ8D, що perymolOТЬ )'ІШlUlClUln 111 .. 111 ПРDDОЧIПI 
(зокрема, 3 ВIWОrDМllЩОДО исдіnСIІОс:ті прааОЧIIНУ), lідпОlідно до :lB11ICpд1lCClloi рішсННR" &РОlаРСЬКОIО міськоlO PIUlOIO 
lід 30 BepCCНR 2008 року N!! 883-46-05 111 від 16 1IIU8ТIII 2008 роху N!!898-47-05 HOPMDТl18110i rpowoloi оціНКlI ЗСМClllo 
MiCl1l &РО88р11 111 КСРYlОЧIIСЬ пonожеШІІМIІ пушml ДоroВОРУ opellдll •• Iмы�оіi дinalOOI від 11 тlnН. 2007 роху укпапll 
ЦеІ1 ДoroBip N!! І (IIDдlUli - Доroвір) про виссеlllll nril! до ДоroаорУ OPeндJl зсмcnы�оіi дin.НКlI посвїдчсноro ~alip H.~. 
ПРII8DТ1UIМ нотвріусом 6polapcькoro MicIoКOro IloтaplВnIoНoro oкpyry 11.07.2007 року :Ja p.Ni! 1229 (11DдIUII - ДoroBIP 

OPCluUt) про ma:: . . 
1. Blleml до ДoroBOpy ОРСIІдІI наС1УІІІІІ з .. ,ml: _ 

Пv"rт, 5 glJltl.opv 0'!f",)u '1!A1Л18~lUIllсп,!, • ""сп.",,!,',, p.lOcll:. _ 
«5. НОРМ.ПIВllа rpowola оціш ... :аемCllloИОЇ ДШR~І НІ перІОД б)'дllllll~ 3~1~ Bll'lllry 3 ТСХІII.ноі дoкy.I~11 

про норма11I8НУ rpOWOBY оцінку 30lмьноі дімlООI Biддrny зем~Ь!111Х РССУРСІВ у .. 1m 6~01~ax КllТlськоі 06nam ІІД 
20.10.2008 року 14і! 04-3/13-3/1316 C1DНOlllТЬ 264 934,00 (дalm ШIСТдесат ЧD1Irpl1 11IСІІЧI деl JIТCOТ трlUЩRТlo ЧD1Irpll) 

rpl18IU оо кoninoк. І" техні -
НopMm18Ha rpowo .. оцінка 3СМСІІІоноі дimuOOI 3 ~I~. ~б'acra в ехсnnyaта:;IО 3ПfI.'1~ :1І'ІІІ1'1 :І КІ іі ЧlI~~ 

ДOКYМClIТDЦIЇ про IIOPMDТlI8II)' rpoWOIY оцінку 3СМСІІІоноі ДUIIНКlI BUUUI!>' 3смcnы�ІІх pc~ В У Mlm • роварах І ІСЬКО) 
06nacri від 20.10.2008 року 14і! 04-3/13-311317 C1IIIOll1ТЬ 635 841,00 (ШIС:ТСcrr тpllДlll1lo n m. 11IСІІЧ ВІСІМСОТ сорок ОДІІ)' 

11'118100 оо хоniПок.». І'''' --.І а.. 
П"НItII. в glJltl80Pl1 орен,)" .UIUIIICIIIU • "qqny"H .. pcиllltU • _ 

• ОКО.І до 11 тlПIll 2012 року. ПICU :lахі.IЧСНН. строку діІ цьoro ДоrolОРУ .' 
"8. Цеп ДoroBIP yкnадсИО стр НIUI noro ІІІ ПОI,IR строк. У цьому раl ОРЕНДАР ПОIШIСН ІІС пl:анlше IIUк :10 2 

ОРЕНДАР має пеР~88ЖНе право ПОII:-:аro ДоrolОРУ ПIIСЬМОВО повїДОМlтl ОРЕНДОДАВЦІ про нвмір ПРОДОІ .. ml 
(два) місацї до :а8КІНЧСНIUI строку ДІ 

Roro діІО. е npuo ОРЕНДАРЯ Ilе 3IICТOCOByкrтw:a У раї: 
ПOnmRlDII цьoro ДO~BOPY про nii~aal не 38 цim.ol' ... nPll3llD.ClUWli 

BIUCDpIIC1llPI' _IСІІІоНО ,.., .. 1001 _ 
nop,VlIICНlII тсрмІ,йв c:nnaПI ОРClІдІlоі nn~lі 

~- • С18Н)' земem.1l0і ДUIIIIКlI. • • .._ •• r ... \ 11 
доnyщemut nonplUCIIНII 1Cu' ЦlВI o6'bmI мlсто6удУВВIIІІІ (BBeдelllll 06'СІСІ)' В Cкc .... .l ... _1t ДО 

8.1. CrpoIC, BCТDlloвnCНICn _ u.l:IUBml • '. 
nllтll2010 pOIC)'». • ні пр OНl,,)и .ІІIUIІІСІІІи. НІІСІІІ"",,'іі pedllltull: • 

п"lІ~т , DlQ80__ іод будllНIIЦТ88 BIIOCIIТIoCR OPCIIДDpC.1 У f1Юwовln фОР.11 в 
«9 OpcндtIB nmna 38 _ІМ.'!)' дiм~ НВ пс:с.'псcrr сорок lісl.l) I1ІII8С ... 02 кoninКlI ІІВ ріlC, що C1IIIOll1ТЬ 

'laцioH~dR IIIUIкm Укр.іllll В сумі 1 948,o~ ~CDI п:~::'мы�оіi дinaНJCII- 264 934,00 ~lllelrЬ: ОРClIАІ!1 1Ш818 ~ 3CМ~HY 
3 "('lpll) Biдc:cmaIBiA 1І0раlmшиоі 11'0ШО801 uiнКllТЬc:a ОрСІIADРСМ У 11I01U0Bln 'ОР"І В 'IDlUОIlDllloНіП BВnнm УКРllIПI. в 
дUwncy 3 ДВnI зда.і o6'DCТD В еКСlШ)'а'l'lЩbo IIIO~ ) rplI8С'" 23 IОпilbal на рllC, що СІСІІ_С 3 " (ТРІІ) Blдc:cmal ІІД 

• 19015,23 (дeB'RТНВдЦnЬ 'ПІСІ. Ct.1дCCIIТ Пс'" .10 ДOBIдJaI14i! 252 відР8.12.2008.року ВIIІСОІIКОМУ &РОlврськоі 
c:yr.u оТ oЦЇIIICII- 635 841,00 rpllD .... _І 
~=::: ::::наЧСНIIІ орClUUlоТnnl'Пl =r:";Y(D,.,.)'~aiB В раі перСІIІІЦСl1ІІІ строху, B~IOВnClloro ДІІІ 

9.1. Ро:амір орСНдНоі nnml :l6lnь1llY І ac:nn)'D'l'llцllO), B'I3Ha.cнoro У D.8.11UoOr:t? ~roIOPY. 
б)'дівmlЦІВІ o6'DCТD місто6)'дуІІ8І1111 • • .: .-. .:: •• 1': : ..... - .о, 

,. __ , "",,,,~-I ,._-. . '. 
:- е ,'\' • , 

.... ;е.. ~:'.4·.:'·' .:. .•• . . е ,. _.-- I
~··I' 
~": . ··і. . 

-', ... 
'. в""- ,-.,' ,:1 " ... l1і"111 СЛt.:::.~ ;. .. .' .. __ ,"·':і'-:"' _ :.w. - - • 



оі І У роnr'рІ, псрмбачс •• о.1)' п.9.1. :шіПСtllоt11oС. ПО'IІІ"аIOЧ" 1 ,,; 
9.2. ~мna орсІlдІl nnm DllClIОІ'О Д1116yдiIIIIlЦl1ta 06'аста .. іс:тоБУА)'8аIШ. (ІІСАС"' •• об'О! ЦІ,.. ~a.. 

мlСІІ&СМ ,.tallЧCllllІ c:IJIOІУ. ІС'І'ІІІЮ і1') • ~~I 
DlallAча.ОІ'О У п ••• 1 w.a1'O ~:::'11 DIllfJIDM "ne~,.и .ultllIlСІІШ " ІІІІсml·,,,,lа nctJal(uir: .-""\ 

Оре nmna DtlOCSn1oCII ШО"'&:ІІ'ІІІО Р'І'''''''' npcmaraM 30 (ТРltJUUl'Пl) IW1сItJlIРН", .1 • 
.. 11. 11дІ'1 ДІ'С" 31mюro (n0ДD11C080ro) .lіс:аWl ШJUtХО" псрсрахуааlltll ІІа РD1РІІУ, ІІІ .. ~ 

~:::'=::~;~.12700005 УДК у K .. Тac.~ln 06nаcтt .1.к"tIIа. КІІД ЗКПО 2.157J92J. МФО ~~~~II' ,..~ 
ре ЦК ІСDJI np'Dlla .. cllIIlI 13050100.... .." 

-Вроаарс"... ОР",І", 14 11tшmlНl' llIIе" •• ІUЮlD~U • ,,"cтvm,la paJ'If!U!:. • 
14 У 11 _.ссе'"1І орС'IдІ'Оі 1IIJ8111 У c:rpOtal, 8.аначс ... ШІ .. ДоrОDОром, сума 3a1iop~ 
СІ. ра і CDrymca , IlaplUl)'lllll"'IM nClli. шо lIapaxo8yt11oCI ІІа суму nOАIt11юDоrо бор , 

~: CDI~:18 іх ........ ocnf) Ь po:tpaxytncy 120 8iдccmci8 річ,,"х 06nіховоі ~B"'I IIaЦioнan.нa% (І )~ 
~ ІІА ДClI. 111І".talС"'1І ТIIICDI'O nQДD11Cbloro борІ')' 160 ІІа ДСІІ. noro (noro '11m",,) ПОfa?,Сtltll, _ &.аа y~ 
lIIIO'f _ ... v .. 6іш.шotO за IСОЖІltln tcllllClUUlРI"'Я ДСІ'" прострочс .... & у Roro спnаn» lIUtIO IU~. 
3 ІМІІ'ІІІІІ 'І'ІІІСІIJC ... - .. • • • ОУlllтl ЗВ РIШІ.nn, n",,,tJu tJDn.III''''. "ІІІ"'" 116)1111'" "acml'III'Dln ~"IРШ!і 

СІ- illlцlanlAOtO 0Дt111i' 1з Cropіll а OДtIОСТОРОIІІ ... ОМУ порВДК)' У ІIІПD4КDX. nCРСА611ЧСІІІІх ", ........ 
-:a~ 

Дonшopoмl, О,,,юn ЗІ DtRtJ8Il11' IlIIС"')" .ultllacn,,, • тllкіа р.киіl: 
сс39. РозіРІDНIІІ ДОl'Oаору ope,tДtl зс.uaі 311 i"iuimflOIO OPC:IIДOдDBWI D ОДІІОCТDpoIlItLO\lУ ПDpl.uy .1IIIIJ 

IIJU:lYlUUIX alтllдlalX: СІІ\1. 
-1ІС8II1СОIІDIпll ОpcllADРСМ lІІМОГ n.9, 20. 31 ~Iora Дoral~PY; . 
_ І pl31_11'ІСІ1І1І c:rpoкy діі ДО3IО11)' ІІа 6У4l1.IIІЦТІІО 06 any t.llс:тоБУД)'8аtltlR •• ИЩО ОРСll4llР :Ja ЦСП Час ІІС 
до IIIКVlfIllllIl 6удіlІШ.\ІІIJC робіт; ~ 
_ І раї _11'11111111 c:rpoкy, DCТIU.oвnclloro ДIUI буДЇІНllЦТllа об'Dm1 r.,істоБУДУ811t1t1R (88САСIІІ .. 06'R1) • CUIIJI 

I.WI ... ctlOI'O У n.8.1 ШоОro Дoraaopy. .11:1І 
Дol'Olip I .... Cn'СВ p03ip881n'" за ініціаТ1lаою oPC:НДOдDIЦJt 3 r.,ot.llltlтy IIPIIRII11ТII liJlllOliaq а 

• • p'lllClnll». 
2. ЦеІІ Доrallр nїДlllrac дqgaшнin реестрації. 
З. ЦеІІ Дoroвip 118бtspас .. IІІIНості nїCnI пiдntlС81Ш& старо".,.". та noro дсржа8110Ї pCCC1paWl Т111ICIaaIj1llila 

npuoвідноcs .... шо ІІUIIIICIIIІ3 І _811112008 року. 
4. О6ов'lІ3ОХ щодо ПОДІІ"" ШоОro ДОI'OIОРУ ІІа дcpжD8НУ РССС1раці.о та Ilnpm., ПО8'ІІ1ІІІІі 1_.1ІрІІІ 

рса:траціао, nOICllDlDlO'l'loCll на OpctIдOдDllЦJt. 
5. Blnplnl nOl'Jl3Dlfi 3 J10r0 lІотвріlUUolІІ"l noсвїД'lIlНIІОI. ПОКnIlдDlOТloСІІ ІІа Opc:tI48pl. 

. 6.IнwiYМOIII дorolOPY ope.tДtl зcwlШJtноі дiJtIHlCIl, ПОСІЇДЧСІІОro БD3t1р Н.М. nptl8aYНIIAl Hcmpi)CQII (ptt!;1a 
.. il:lolCDfO lIoтвpi8llloHOro ОІСР)'І')' 11.07.2007 року 311 р-Н! 1229 JIUIItWIllOТЬCR бс3 змін. 

7. ЦСІІ Доrolїр YКnIlДClIO у чontploOX ПР'lAlірнlltсllX, ЩО MDIOТIo ОДИ8КОІУ topltДtl'lflY ClIІІ)', 04І1Н ] UIII JIIIII:rJ 
У nPI1llllТ110ro mmapiyc:a JiPOlllpClolCOl'O Micыcoo Hoтвpiвn .. "oro ОКРУІ')' Jia3I1P Н.М. :Ja IUQlCCOIO: КІІіІаа bJ 
.. .Jipo8Dp11, буn. HaВnC1lllocтi, буд. 7, дрynlА - І ОрсидодвIWl, трстіn - І 0PCIWPI, чcтacpmR •• ОРІІІІі. aa1Q11 
J10r0 дсрІС88ll)' реєстрацію - БРОlарсьхому BЇДДЇnЇ Дер1lCll8ИОro Земcm.ноrо KD4IIc:rpy. • 

8. Jl, Пpeдc'l'll8llllК ОРЕНДОдАВця. САПОЖКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, niдnllcylD'lll цclllOf'IIIЇP, ~~ 
дiJ1cнim. намірів БРОВАРСькоJ МІськоl РАДИ киlвськоl ОІШАCТl34іRСtrlm, ue114OI'D8Їp npo ... ., 
дoroaopy Opellдll 3Саті і про вJдcynrim. r.loix 3IU1ерсчснІо щодо 1С0ltCноі 3 )'МОІ uьora доro8ОРУ. 

9. Jl, npeдC'l'll8IOIК ОРЕНДАРя. ПАВЛЕнко ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, пШntlcylD'lll UdI ,����'���iP.-' 
дiJ1cllim. наміріl ТОВАРИСТВА З ОJiМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНICТlО "ПРОЕКТНО.&УДІВЕЛЬНА~ 
.,зоДЧИЙ" :udnCluml ЦeIt дol'Olip про ІнессИІ" змін ДО дorolOPY OpCltДtl зс.uaі і про li4c:yntim аааіх __ 
кoanlоі:l УМОІ ШоОro доrolОРУ. 

РМ'ЬllllШ епюрів 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl 
ОGЛAСТ1 

ОРННДАР. 

іде.mlфіхаціnllllJ1 код 26376375,topllДlllflll адрес:а: 
I<Іlіll:lo" 0611 •• м. БРОІІІІрII, І)'n. ГвrapiHI, 15 
І особі с:схретв міС.lCDі paдll, Т1 ..... ВСОІО 

:udnClUОЮЧOl'O І ODUrellIllMICIoICDro 1'on0811 

САПО РЛ ВАСИЛЬОВИЧА 
.' 

ТОВАР}ІСТВО 3 OIiAlE""ElI~1). 
ВIДПОВIДАЛLIІІCТlО "ПРй[Е ч~ 
ВУ ДIBEJIЬHA КОІ\ІПАІІІЯ,.J~ 

ідеНТt.ФіlCllціRи"R ltOalСР 321S6S~I, ~ 
адрсса: 03127, .1.КltiI np-T.40PI .... 

буд.l20, aopn.l 
• ·1 oc~i Дllpt:ICfOPIIВAIIOВU', 

пАВЛЕНЦ oJIЁ САН ~ 
1 •• , .. \~ _ ~, , .. ,;\9. 
:/ t І • .• ...... • ".' [, 

r -. • \ " 

\ 

І! -. t ";._.: •••• , : 
.. а .. ' .... ' • 
\' .. '. '. .' ;.~.' : ; ~~ 

' ... ' ... Іі- • .-' • • "D1Ip/JCII' 
_ .aaralip ПDCIlа'lt:llD .. ItOlD .... ~to' !' ~ 1IP.'!IIfIIIIII _._~.fI!!.,rr: 

, '. ta ..... :;;:;...~ 



.. 

ДОГОВІР 
. .'. .. 

про внесеннв змін до договору оренди земельної діЛRнltи, nосвідченого 
ЛАЗАРЄВО,,! в.п., приватним нотаріусом БРО8,арсьного мlсьного 

нотаРІального онругу, 04 лютого 2002 рону за p.Ng329. 
Аflсто Spнaf1ll KllrlJCNDr _астІ. . 
.аdЧllm. треm.ІМІІ гpyaНII ., mllt:llЧ'IJDt:W,WQ рtжy 

_ OPE~ДOдABEЦЬ: Броварська мІська ра"а КII\'вськоТ області, IOpIUU"'Ha особа за ЗlJCOноаааством 
Yкpalllll, ftIIСЦС3II~О.ІІЖСIIIIJI: КlIЇВСЬка область, місто БроваРII, ВУЛIIWl ГarвpiHa. 15, іаеRl'llфікаціПmdl ко,,: 
2637637S, в осоБІ ВllКОН)'lОЧОro оБОВ'IЗКlI MicIeKOro ronOBl1 - секретар. міськоі РIUUI CanD:1lClta /гарв 
Bacun.~и,,~, ПJdI ПРОЖllDає в ftsicтi БРОlарвх. по IУЛlщі MIIJIКOICltKOro, будинок 59, КJIiBCltKOi області, 
fдеRl'lI~lкаЦlПmIЙ номер 2836822275, та Аіє на пі"ставі ст.42 ЗПОIIУ УкраТНlI,Дро місцеве самОlРJЩYllаНIIJI в 
УкраіНІ", з oaнoro боку, та 

ОРЕНДАР: фы�чllаa особа-пlaПРIIЕАlець Зайцева BanelmlllD ВаСlшlвна, іаеRl'llфікаціЙНІIЙ Hoftlep 
2075001786, місце ПрОЖІІванн.: КlIЇВСltка облacтr., місто БРОlаРI!, ІУЛІІЦІ Москоасltка. 61, Cliaoцrвo про 
держаІНУ реєстраціlO фіЗIІЧНОЇ ос0611 - nianpllEМ1UI, lllUНe державНI"1 реєстратором lllКОНUЧОro комітету 
БРОlарсltкоі ftlicltKoi Paдll КlIЇIСItКОЇ області про прОlедену 12 серПIUI 1996 року державну peEC1paцUo в 
ЄдllНoftSY дерЖIUIномуреєстрі за HOftlepOM 2 355 017 0000 001098, з illWOro боку, 

РЧІІ доБРОlільно і переБУВIІОЧU прll ЗДОрОIОМУ розумі та .cнiR пам'щ розуміlOЧИ значеНIIJI СІОіх 
АіА, попередньо ознаRомnені з ПР11П11сам11 ЦlI8ЇnЬHoro ЗІКоноаааства. що реryЛlOIOТIt yкnaдeНldl НlIftПI 
правОЧ'IН (зокрема. з IliМonМH щодо нодіПсності правОЧISИY), lідпОlідно до рiwеllНR БРОlарсltкоі місltкоІ 
paall ссПро прнmlНОННR праlа KopHCТYВaнНR зомenltНИМl1 PHкaмl!, HIIДIIНIIJI в оренду земenltНlIХ дimnlок, 
НIUШННR до']волів ІІа BllroтoвnoHНR технічної "окумонтаціі по ОфОРМnОННІО прпа KOPHCТYВaнНR зоftlenltНllМІ1 
"ЇJUlНКDШ IОрlUUIЧНl1М і фіЗ11ЧН11М особам» віа 16 ЖОІТНR 2008 року піа 1ё898-47-О5, та до звтвор.ц.еноt 
рiwОНIIJIМ БРОlарсltКОIО MicltKOIO рааоlO Ііа сс30» 10POCНR 2008 року 1ё 883-46-05 HOpMml8HOi rpОШОlоі 
оцЬооl зомель міста БРОlарн, 

уклtlllu цlii ДогOlIір (надtlll; - ДDlOIIір) про ІІН'С'1І1U1 310.;11 до ДDlOlIОРУ аР'ІІди за.ельноl diJuull."U, 
nOCllid"'IIWO ЛQЗа]JЄ80Ю В.П.. nРUllаnaнш. lІаmарiyt:oA. ВРlНlарського 1o.;CЬКDгD lIomapltlllfIlIDгD округу 
04.02.2002 року,а р.МЗ29. (І,адtllll-дDlOlIір аР'lІдu) про mllК': 

І. ВНОСТІІ дО ДоrolОРУ оронааl наC'l)'Пllі зміни: 

1.1. Пункт 1.3 ДоrolОРУ оронан Іпкnасти І наступиШ Peдaкцl1: 

«1.3 Шcmr закінчeJIIIJI C'lpоку ДІЇ Цltoro Доrol~РУ. OPE~ДAP має перОI~е пр~о ПОНО~ОННR aoro на 
НОВIIЙ C'lpок. У .. ому разі ОРЕНДАР ПОВИНОН но Пl3Нlwе HDК за 3~ квnоидаРВlIХ ДВID д~ ЗВКІJlllеННR C'lpоку 
ДІЇ llЬoro ДоroВОру nuсыtоIоo ПОlіаомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР ПРОДОIDIIIТIІ йоro ДІІО. 

с 

р 

ПапожеНІ" Цltoro ДоrolОРУ про ПОРОlшкне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОlyкm.cR у разі: 

_ використанні зомелltНОЇ дinRнки 110 за цinltOBliм ПРll3начонlUIМ; 

_ акщо ПРОДОВZОИИJI ДоrolОРУ Іпмaraє ЗВСТОСУВIlНllR KOНКYPOНТВIIX умов поредачі в ороНАУі 

_ порушеИИJI тepr-liнiв сnnаТlI оровдноІ nnати; 

ДОnYЩОННJI поriршеИИJI стану зсмenьнрі ДЇJUIНКlO). 

1.2. Пункт 2.1 ДоroВОРУ ОРОНДІІllікпаСТІI І наступніR родакціі: 
етаНОВІІТЬ 10 % (дeCJlТlt) lіасоткіl ІШ пормаТll8ноt rpОШОlоі oцillКll земenltноt 

~ с12.I. Орендна nnата. "'''ІІ''ІІЄ 2 875 90 (дві ТnСllчі oicїftICOТ сїftIДОСП п'an.) Ірн. на ріп. 
"inRНКlі - 28 759 'Ривень - І с_о_ ~ , 
І 1.3. пункт 2.2 ДоrolОРУ opeНДIIlllJCDВCТJl1 нacтynпШ РедакціЇ: . • • 

~t оцінка зеftleJIЬноt дїJUIНКП згідно BIIТRI')' з ТОХНlчноі докумеИ1ВЦlі про 
~ са.2. Hopr.laTDD. rpОWОlаелltноі дїJUIНКII ІЩllІlОro Віддіпоr-І зcftleJIышх ресурсів у ft.icтi Броварах 
lорматнвну IpO~OBY ОцiНlC)'2ЗО: оку за }(е04-зіI3-3/1342, СТІНОllПЬ 28 759,00 ~DDДЦR'Пo вlС"1 ТlIСІ'Ч сіаlсат 

_ .і:иівськоі облаСТІ 21 z08'l1lll Р 
If' 'ятдеснт дев'ЯТЬ) 11'118е1IЬ ОО КОПШОК». . 

~I'~ ДоrolОРУ 
Р' 6k8UШIio,асm у наступній редакції: 

(1pllДЦlml) кanOuдapJDIX анІ .. " . -.' 
IWUIXOМ 

UI~~IДOJUl81:UJ}(e .J,J."V'''_ 

fpepa)'llJa •• i'il" 1923 ""ФО 821 П1В ... o",o~A"';; ~~~!~p.9~ICe P.~ 
r-I:-КJIEВa.~ 

==~~~ & ... ",,JV.IOVV - орощua Зcмnl». 
ЗЮlО 2357 , ~y~ .' •• ;Т·· •••••• - • • .. 



О оlflUl ДОПОlшmt НОІІАІ пiдnУ""'ТОt.I 2.5.3 Hatlyn І 
1.6. Пуа,кт2.S ДО!'l~О:!м~.иоro податку та стаВОК оренлноі nлаТIt,1"і"l. ~ra)~ 
"2.5.3 3М!ІІJl РО3М'fl8 зміНІ. коефіцlєmiв іНдексації, ВJl3начсНlIХ заkОIlО4.,cr:"~~ 

ОШIIКlI, пlJlDlІЩОИl1А ЦlI',1'IIP1~ ~llдapA 3Aliuunl оре'14")' nnа1)' 'Іа )'~IOBal, ВI111IаЧtlhl~' 1 
у 811ПDдКУ 81дм0811 ІР OpelWI. ЯКЩО, с 8fw,IOB8 від добровілыlrоo fI01i s lI.1.S ~ 

СТОРО'ІІ. pDJp.IBalOТlo Aon8 Р aєrьal )' qДОВОl!l1)' порядlCp). Р" ... ~ 
,raдalO craplll, цeJI A0:uдa~:::I:OНДII ДОПОВНlm. НОВlо.'ll nYН~'1 6.8, 6.9 наcryпноro' І 

1.7. РosдШ РСllдНоі MaТlI у СТРОЮІ, Вll3начеНI ЦlIМ Доro80РОМ 1Iciat І 
се6.8 У раї НОII.е;"ОIІ Оі mryєrьCJI 3 нарахувВИН.~1 ПСllі, ЩО IІарах08Уcn.ц' ~ ~ 

8alUК8тC. пQ4IIТICОІIIМ O:~ ClIIКUЇП 3D іх HВRBIIOCТЇ) із розрахунку J 20 віДСОТХіа РіЧ~ t),> ~ 
60Рl')' (1 ураХУВlUllІlМ .;"'~НJI дЬо'lоі НІ де.", ВllНllкнеННJI тaJCoгb 'податковоrо борry або'" ~ 
HaЦЇOIIDnLIIOro 61111Ш кра.о ~iд тато, па 3 ВМІМІН тaJCJlX ставок Є білLШОЮ, за kОilatИR ііі -. ": 
Ч8ml.lі) ПОl'DUlеllНl, 3DПеІС! ~ 

npоcrpОЧСIПIl у noro С::'~DJПIП 8 п'mWШIПIП термін піcnа державноі реЄСТР.nіТ u.oro ! 
«6.9 OpcНДIIP' yroII. Доrolорів про BHCCOНКJI 3Mill та ДОПОВllен. ДО Договору ТОЩо ~i 

6у~JlJCJIХ Io.um.=:xllo\' податковсіі сшужбl' 3В місце •• 3НІХоджеllНJI зсмельноі ДЇЛІМklfD ~ 
КOnllO oprall)' Acr-- 'І • 7 J 6 • 1.8. РО:lДіл 1 ДоroВОРУ OPCIUPI ДОПОВНІІТІІ НОВJfI\Ш ПlдпунктаМl1 .. ,7.1.7 JJI~IIIn' 

ес7.1.6. У 81f1ПU1К)' відмОВІ' OpelUlВPI зміНllТlІ орендну nnату, AoroBip 0PCНlUI 3CMUJoJroi-., 
6)'1'11 роslРlllюlR ОpOllAОДВВцем В OJUIOCТOPOНllloOI\f)' ПОРIU1КY"· : 

а7.1.7. Po:UpвlUlJII .чоroВОРУ ореНДІ! ЗСМJIі З8 ініЦЇОТJIВОЮ ОрендодавЦІ І OДII~J 
AOD)'CкamCl )' ра3і НDПКОНIUПUI ОреllADРСМ ВИМОГ пункту 2.4, 2.~ ~o~ Доro.~ру. Дoro.f.
розірваНI"1 3. ініціа11IВОЮ OpeЦДOДIВЦII 3 моменту IIo6ynJl 'IIIHHOCТJ ВІДПОВІДНОГО РIШI:IІИІ СУ.17. tЩ 
на IIIМOry ОремодввЦІІ». 

2. ЦсА ДoroBip niДnRrat держаВlriП poecтpouїi. 

3. На611р8Е 'ІlnUШСТЇ Доroвір nїCJUI пiдmlСВJIJUI Сторонами, проведенНІ Roro AcpDllIDf 
acrpСDlVШСВ до правові_Син:l 01,10.2008 року. 

4. Обов'пох ЩОДО ПОдaн1lJl ЦIIoro AOroBOPY на державну реєстрацію та "npщ 
дepDВH010 ресстрвціоо, поtШl,ЦlUOТЬcJI на Орс:ндодав1Ul. 

S. BIIТpDТ1I пов'пані:l noro HoтapianьНlfМ посвідченням, ПОКЛадаІОТ&С. на ОреИJIIPІ. 

6. ДaHlln Договір t HeBiA'Et.lHOIO чаСТИНОl0 AOroBOPY оренди земельноі дїЛ.НЮI. 

7. 1иwi )'ІІІОВІІ ДО1'Овору ореКДІІ ЗСМenLноі дітІнКІІ, посвідчено1'О Лазарєвою B'n, 
нотаріусом Вроварсьхоro міськоfO Hoтвpiam.HofO oкpyry 05 moтoro 2002 року :lа p.N!329 
:lмін. 

8. ЦеП ltOroBЇP укпвдено )' чompьох Dpuмірнихах, що MIUOТЬ однакову IOpnДll'III)' СІІіІУ, 
З~ОДIm.СІ у приватноro нотаріуса Броварсьхоro Mic.KOro IIoтвpiВnЬHoro окруІ')' лuapaoіВJL 
КJIIBc.кa 06ласть.. ... ВроваРI!, вул. Кяївсьа, 139, дрyrиA _ в Орендодав1Ul, третій - в 
opraHi, ІКІІО ПРОВІВ Пого держuну реєстрацію - Броварському відділі Держааноro ЗемrenwlOПlI-1 

'реквыl1'll сторіп: 

OpCJIДap 

ФЬU'lпа о~о6а-підDРПOlе:UI 
3аliцева ВалеНТІІра BII~ 

ідентифікаційний номер 20150017 , місІО 
місце ПРОЖИВВННJI: Київська облаСТЬ, 
Бровари, вулиЦІ московсько, 61 . 



ДОГОВІР ; 

~PO внесеннв змін до договору оренди.земельно; діЛRнни, nосвідченого 
ЛА3АРЄВОК! в.п., приватним нотаріусом Броварсьного місьного 

нотаРІального онругу, 24 груднв 2001 РОНУ. за р.NsзвОО. 
AlIt:mD Gpo8apu I6lre.nr ""'=1. 
м'ми"""" w-НІ mJII:IItIl.lJCWf., PtJIlJI 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Ііраварс.ка "llс.1CD рада Хllівс.lCD' області 10рlU&llЧllа особа 3& ЗIIICDIIDдlШC'I1IDloI Украіни. 
r.IIСЦl::lllахОДЖСIIIIІ:, КJIЇlcькa облаc:n.. .. Істо БРОlаРIІ, ІУЛIIЦl raraplllD, '15, IдCНnIФlхаціПIUlП код: 26376375, І особі 
ВIfICDllУІОЧОro 0601 Jl31CJ1 .. ICLKOro roлоаll - сеКРСТВРІ .. Іськаі PIUIII Canacrttl 1Z11p11 Ваt:UJl'tнlUча, IlIln прШІСІ1l1ІЕ І .Ilm 
Б~аlар~ по ІУJllщl MDI_KORCLKOro,. 6у.IUIІІОК 59, КІІЇВСЬКОЇ OMкri, IдСlmlФlаціПIПlП 110"ер 2836822275, та дІє ІІа 
ПШСТВІІ ст.42 заКОllУ Украlllll ,.Про МІСЦСВС caMOBpIIJIYBallll1 В УкраіІІі", 3 OДllOro боку, та 

ОРЕНДАР: AKulallepllIIR JCа"іерцlПIlIIП праМllслааD-IIIDеmlЦlRIIІІR баllК (заКРIIТС aacцlalleplle ТUBapllmla), 
10РlІдІlЧllа особа за захОIIОдaDСТ80 .. Україшl, .. іСЦС3llахореlllll: .. Істо КIIЇв. ПРОІУЛОК ШСІЧСІІІСІІ, 12, lдеКnIФlacвцll1JПIП 
код: 00039002, СllдоЦПІО про дер"'l!)' РСЕС1рац!IО ЮРIU&llЧllоі особll серії А ОО КеО19025, ІИДІІІIОro ДeplrUlПIМ 
pcc:crpaтopo.I ШСlчсшСЇIСLкоі рВnОllllОЇ У .Іісті Кllєві державllоі WllldcтpВЦIЇ про ДС.,.....!), реєстрацію ЮРlІдІІЧllоі ос0611 
26.08.1992 року за Нll 074 120 0000 013048, І осоБІ керysочоі філlоо «ВiддinСIПIl ПРО.lllllec:r6D1nCY І ... Броварах 
КlIЇlськоі обnвcтf» }.(UftllЛаєц, КатеРI"'" СеА.еніени, lа ПРО"Іває а 'Iicтf Броварах, аулнЦІ ЧерlUIXDВСЬJCDro, БУДlПIОК 19-
а, DDpтllpa 67, Кllїаської омасті, та діє на підставІ довlрСllОсті, пос.IдчСllоі 10 .Omlll 2008 року CrapocтillOIO Н.с., 
прlllll1ТlІII" Ilотвріусо .. КJIЇ.CLKOro MlcLKOro Ilотврівnьиоro ОкруІу, І реєстрІ за N..a4367, з IlfШОro 60КУ, 

діЮЧ11 добровільно і переб~.DlDЧIІ прll 3.IIopo.ot.!)' РО3,.ІI та ІсаІІА П"І'иі, РD3умlючи знаЧСИНІ своіх дln' 
поперСДІIЬО 0311Вnо"шСІІЇ 3 ПРИПllС .. Ш Цlllільноro :JDICОIІDдlШСТВD, що PCl)'тOI011o yкnадСIПfА 10.,,"1 правОЧIПI (ЗОКРCr.lD, з 
.1."IOI'IIItfII щодо HcWnCHOcтi ПРВВОЧИl!)'), IUmOBUuIO до ріWСИIІІ БроваРСLlCоі "Ііської PIUIН «Про ПРИПИІІСIIU права 
КOPIICТYВDIIНI зеаlenьнИr.lИ дlulllCllA"1, IІадDlІНl І оренду 31:t.ІcnыlІх дlтlllОIC, IllUIDInll ДШIOnїD на 8ІII'DТDIUICIDII ТCXJІІЧllоі 
доасумСКІ1ІЦІї по оформnClПflO првва KOpllcтyвDIIНl ЗCr.lст.НI."IИ дlмtuawИ ЮРJU&ИЧIUW І фi:Jич111lМ oco6вr.t та .IICCClПIl 
3.lіll до рішCl" Броварської міської PIUIII» .ід 20 ЛIIСТОПIUlВ 2008 року під N!92849-05, та до ЗlD1lcpJPCCllоі рlшCНIUW 
Броварською .. іСLКОЮ радою .ід «30» верССIІІ 2008 року Н! 88346-05 II0PMDТlIIHOЇ f1JOWOIOЇ оцlнacи земст. міста 
Бро.ари, 

)llUflJfll це;' ДtNOfI;р (HadflJfi - ДoztнJip) про ,,,,есеllН. D.iH до ДtNOfIQРУ opeHdu ЗftA.а.ноr dilииlщ nосеіdченого 
Лtuaраою В.n.. npuеаmНиА' ноmаріусОА' БрtнJapt:.кOZll A.iclaltQZll ноmарw.нога attpyq 24./2.2001 Рtжy .JtI p.Ni3BOO, 
(Hadui -ДozlJtlір apelldu) npo 1ІІІІК8: 

2. Внести до Доro.ору opellдll НІС'І)'ІІНЇ зміНlI: 

1.1. ПYllml 1.2 Доro.оРУ opelfДlI .IfКJl8CnI • IIIІС1')'ПНЇП РCДlllЩlї: 

«1.2 ЗUIМ .. 118 дlnВll1CD Ilaдaєn.cв 118 У"lавах apellДll СТРОlCDм ІІВ 2 ~B8) paКlI до cialllaдQRТDro rpYДlIR двІ 
ТlIСАчі дecRТOГO року, 'рВ обслугаВУDаllНА іСllУlОчаі епаРУДIІ-ЗlAші КО"lерцlАIIОГО BIIICDPIICТВHHA. па бул.вару 
НUВЛІЖиоcтl, l4-а (ЧDТIlрнадЦRТlt-а) в "llстl Ііроварах КIIТВCJoICDТ області.» 

1.2. ПYlun' 1.3 Доro.ору оренди ІИКnDCI'И І lf8C'I'YПНіП редакціі: 

«1.3 ПіCJII зUЇНЧClIU строку дії цьoro ДоroвоРУ ОРЕНДАР "ІІІЕ перС.""С право ПОНО8JICIUII noro на НО.11А 
ctpol. У цьому раі ОРЕНДАР ПО.lnrен не nbнішС 11" за 30 IIUICllдВршrx ДІІі. до зaxfнчCIUII строку діі цьoro Доro.ору 
письмово ПОllдОМlml ОРЕНДОДАВЦЯ про IlІІМlр npDдО8ЖІml noro дfro. . 

ПолоDlПfl Wooro ДоrolОРУ про пере ..... с првво ОРЕНДАРЯ ІІС ЗIlCТOСОlyкm.СІ У раl: 

_ ВИКОРИCТDIlнІ 2СМenьної дІлІШОІІІ&: 28 ціnьо ..... ПРll3начеmlRМ; 

Доro.ор'v a"MDI'DE ЗIlCТOС)'8DИIIIкоикуреlmlffX умо. перCW1чl 8 OPClIД)'; 
RКЩО продоаеНIІІ 'J 

• ПОРУШ_ІІ тepMilIЇD CMDТlI ~pelfДlloi ~I; 
і' 1101» .: ДОnYЩСl1ІІІ поriршClUII С'І'ІІІІУ зсмCllfdIО дuw . 

1.3.Пyнxr 2.1 Дorolopy ОРClUPІ81nШВCnl D НlC'l')'llllfn PCW1acцii: 
. % (ДCClТlO) .lдcoтrcl •• Ід II0Р"DТlIВИОї f1Jowo.oi оц1НIІI земельної дlnnlll - 326 

«2. 1. OpellдlIa мата CТDIIOIIIТЬ 1 О • ТlIClчі wlm:oт wlстдecn даі) f1JIL на рік». , 
620 I'рIl.СИЬ - І складає 32 662,00 (ТРІШЦRТL ДІІ. 

1 4 П ucr 2 2 ДоroIОР)' ОРСIIдIl ВИIСІ'ВCnI І Il8crynнln рc:дauщii: 
•• УІ • • дїJIII11I1 зrfдно .IIТIJ)' з ТCXJIІЧllоі доасумeamщii про HOPMВТIIDНY 

«2.2. Hop.lml8lla rpo~o" oцilnca ~:аen:r:шом зСМeJILlUfX ресурсІ. у Mim Броварах КlIЇ.СЬІСОі 06nacri .и 
I'pDDlOIY оціІІІС)' зсмenы�оіi ДiJIIНICII, B.fДIII 326620 ОО (ТРШ:І'ІІ ДaUЦIIТIO шlm. 111СВЧ шІстсот ДІІІІДЦІІ'І1о) І'рllllll" 
nJlcronlUl12008 року 31 N!04-3/1з-3/1802 ~1D8Iт. • 
оо .~: 

~,p~1 )' нac:rynHin pCIUIfCЦii: 

- - _. 
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Договір ХІІ 
"ро Вllесеll1'В ЗА';ІІ до договору opelldll )l!Alелыl;; дiлRІІКІІ 

в;д os "еРВІІВ 2006 року Нe040633B0029S 
місто Бровари Київської області 

19 zpydllR дві "'"СЯ"; ВОСЬА,ого ро,,, 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, lоридична особа за 
законодавс:вом України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, юридична 
~peca: Кlf1вська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'язки 
МІСЬКОГО гол.?ви - ceKPc:тap~ ради Сапожка Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, який діє на підставі ст.42 
Закону УКРаіНИ «Про МІсцеве саМОВРЯДУВallНЯ в Україні)), з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальніСТІО підприємство 
«Будконтрвкт)), юридична адреса: 07400, r.f.Бровари. вул.Шевченка,27, ідентифікаційний 
код 33212451 в особі директора ЯКII~I'lУка Віктора АфаllасіііОВllча, який діє на підставі 
статуту, зареєстрованого державним реєстратором від 06.07.2005 року за Н21 355 105 0001 
000358, далі -"ОРЕНДАР", ) другої· сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознаііомлені 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 
1(2883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеВНJI Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року N2898-47-0S та керуючись поло)кенНJlМИ пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 05 червня 2006 року уклали цей 
Договір Н2 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельноі ділянки 
від 05 червня 2006 року за р.1(20406З3800295 (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 ~a період БУД!В~llЦтва ~~o 

витягу з технічноі дo~~нтaцiї про H?pMa~BНY гро.ш~ву ОЦІНку земельНОІ ДШJIНКИ вщцшу 
земельних ресурсів у МІСТІ Броварах КиIВСЬКОІ облаСТІ ВЩ 12.12.2008 року Н204-3/13-312165 
становить 190872 (сто дев'яносто тисяч вісімсот Сі~ес:ят дві) гривні ОО копіііо.к. , 

Нормативна грошова оцінка земелЬНОІ ДІЛянки з дaТlI здаЧІ 06 є~ в 
еlссплуатацuо згідно витягу з технічноі дo~eнтaцi~ ~o нормативну ~ошо~у o~ 

•• : .. ..uvи в; пп; IТV земельних реСУРСІВ у МІСТІ Броварах КиївСЬКОІ облacn 
земельнО1 ДulAПAl& --.~ 45 " . . 
від 12.12.2008 року 1(204-З/ІЗ-3121~ становить 381 7 \триста BIClмдeCJIТ одна тисяча 
сімсот сорок п'ять) гривень ОО копійок)). 

В • 3 Пунпу 3 Договору оренди внести зміни, замівивши цифру «3») 
1.2. ПlдпунІСТ. , . '. 

Ф 3 1 икласти в настymnй реДВКЦ11: 
на ци Р! ес .. »;а в ено оком на 5 (п'ять) років, терміном до 23.03.2011 року. Після 
«3.1. Цеи ДОГОВІР уклад стр ОРЕНДАР має переважне право поновлення ЙОГО на . ії ЦЬОГО Договору 
заюнченни строку Д • ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до 
новий СТРОК. У цьo~!. разІ Д говору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
закінченни строку ДІІ ЦЬОГО О 

продов)кити йогО ДЇІО. Д У про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
Положении цього оговор 

разі: •. . нки не за цільовим призначенням; 
_ використанні земелЬНОІ ДІЛИ .. . 

.. ати ореНДНОI плати, 
порушенНJI Tep~IHIB спn стану земельної ділинки». . 
допущення ПОГlршенНJI • • 

доповнити новим пщпунктом 3.2 наступного ЗМІСТУ: 
1.3. Пункт З Договору орендИ . 



2 
(е3.2. CТPOIC передбачеlшfi дnя будіВlІІlЦТва об'єlrn1 міСТОБУДУВDlllІI (8 
СКСШIУUТDI&і.о), ВСТОllовnеlшR TCPMillOM до 01.12.201 О року, згїд"о РіШ:--~ 
Iшмі"С1'У Броварської міської paдll від 05.12.2008 року Н!6 І 6. .. ~ 

1.4. ПУІІКТ 4.1 Договору ореНДІІ BI.КJJBCТlI в наступнШ редакції: 
ее4.1. OpellДlID ппото CТOIIOBIIYL 10 ~ (!1есять) відсотків від "~pManI8floi rpo • 
3CMCJIIIIIOЇ діЛЯllКlI - 190 872 ГРIIВНI - І CКJJDдaє 19 087,20 (дев IТllіЩl1RТ1.1J ~ 
сім) ГPllBellL 20 копіRок ІІа рік - ІІа Ilеріод 6удіВlIlщmtlQ; І", ' 

OPCHAIIO мата CТDIIOBIIТЬ 0,1 % (нуль uinSfX одна, десята) віДСОТКа ві 
І'рошовоі оціlIкllзем~ы�оїї дinЯ!IКlI - 381 745 грllВСIІЬ - І складає 381,74 (1pI~ '. 
о/що) грllВllЯ 74 KOnlRКlI ІІа РІК - З дa"'I~ ЗQmвеР():Ж~IІІIR 1І"",у depJtCtlrtJoi '. 
щmlїllllnlmR tJ eKclVlJIQIIlQllilO ЗQкіllчеllОZО 6удrВIІІЩ"'ВЙ об с""'у: ~ 

1.5. ПYlIКТ 4.1 Договору ореllДИ ДОПОВІІІІТІІ НОВІІМ піДПУIJJ<ТОМ 4 1,1 
, " 

~~ . 
• 4.1.1. Розмір орендної плати збільwусться в 5 (п 'ИТЬ) разів в ра1і псрс:вп_ 

IІС'П1110вленого дnя будіВIШЦТВО об'ЄКТD містобудуваНJlЯ (введення об'єкту в ~ 
IШЗllочеllОГО у п.3.2. цього Договору. 

1.6. Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНlIТIІ НОВІ ІМ піДПУlll\їОМ 4.11 
змісту: 
(с4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому П.4.I.l здіііСНIОСТЬСІ 
міСИllИ, IlocтynHoro за місяuем закінчеllНЯ строку, встановленого для будіВИlIIIJII1 
містобудуввкня (введеllНЯ об'єкту в ексnлуатаціJO), визночеllОГО у п.3.l шоro 

1.7. Пункт 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакції: 
«4.3. Ореllдна плата вноситься рівними частками щомісячно ПРОТJIгом зо ( 
IСІUІЩIДUРIIИХ днів, наступних за останнім кanендарним днем звітного (подatКOВІІІ1І) • 
УІ1ІІХУDDІІІІН пдв WJIJIXом перерахування на розрахУНКОВllfi рв,'<УИОJ\ 
НІ! 33210812700005 УДК У Київській області м. Киево. код ЗКПО 23571923, МФО 
оД&:рж)'поч - Броварське ВДК, код кnасифікauіі 13050200 - оренда землі)). 

1.8. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ее4.5,2. змі'IИ розмірів земельного податку та ставок орендної плаТlІ, 3~lіИJI 
1'"ШIIОllоі оцінки, підвищення цін, тарнфів, зміни коефіцієнтів іНДСI\СаІІіі. 
'JItICOIIOItllnCТDoM. 

у DlIПОДКУ відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, BI~ 
ДОI1Jllt1РУ, OPCllAoдaвeUL має право розірвати цей Договір в однОСТОРОННЬОМУ 

1.9. ПУ~ІКТ 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: , 
ее4.5.4. У РОЗІ невнесення орендної плати у строки визначені ЦІ •• І дorof11 
311GoproUOHocтi вважається податковим боргом і ст;гується з Hapaxyв~ 
IIDnt'ХОllУ~I~СЯ ІІа суму податковоГо боргу (з урахуввкням wтpафJlJ~ 
ШІІIIІІОС'ГI) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних б' " ставЮI НIІЦIОІІ' 
у к"п" • " о ЛІКОВОІ .... (. 

І' II'~', ДІІОІІОІ ІІа день ВИНllквенНR такого податкового боргу або на Д~ 
'IDС-Гlllll) IlогаWСIIНЯ, залежно від того Іка з величин таких ставок є бiJlыllJI 
КtUIСIЩUРllllП Aellb прострочення у йог~ сплаті)). 

6 4 ~.IO. ПУІІКТ 6.4. Договору ореНДІІ ВIІJ(JlВСТII в наступній редакції: _~ 

А
С( •• РСIIДОР зобов'язаНІІІі в п'ятиденний термін після державної ~~.~ ... 

ДОІ"ОІІОРУ ТQ/обо будь-яких ДОДаТКових угод, Договорів про внесенНІ змін !АіІ 
ОГОООРУ тощо lIaдaТlI відпов'lД • ої CJl7·~ 

ЗllnXОltжеНIІЯ земельно", д' ну КОПІЮ орraиу дерхсввної податкоа 
IJlRНКlI)). 

1.11. ПУІІКТ 9 Догово м 9.4.6 
змісту: ру оренди доповнити новим пiдnунКТО 



«I),il,6, 11 п'ятиденний термін п' j 
(і)'ДI,-JII(ШС додаткових угод До . ІСЛЯ державної реєстрації цього Договору та/або 
Illщtl'I'11 Ilідповідну копіlО ~p ГОВОРІВ про ~.несення змін та доповнень дО ДОГОВОРУ тощо 
'IUMUJII,lloi діЛЯIІК(f). гану державНО1 податкової службll за місцем знаходження 

1.12. Пункт 12.3 Договору орен . 
:lмIС1'У: ДІІ ДОПОВНИТІІ новим пщпунктом 12.3.4. наступного 

(С 12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в од 
б носторонньому порядку У випадках, 

IIUPUIt вчених законом та ЦИМ Договором»). 

1.1~. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в такій редакції: 
е( 12.4. РОЗІРВання Договор>:, оренди землі за ініціативою Орендодавця в односторонньому 
ІІОРИДКУ допускається В наступних випадках: 

- неВI{~ОН~НЯ Орендарем вимог п.4, п. 6.3, та п.9.4 цього Договору; 
- В разІ ЗВКlнченНJI строку діі дозволу на будівництво об'єкту містобудування, якщо 

Ореllдар за це.Й ча~ не приступить до виконання будівельних робіт; 
- в разІ Закінчення строку, встановленого для будівництва об'єкта містобудуванНJI 

(BoeдeННJI об'єкту в експлуатацію), визначеного у П.3.2 цього Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної 
реєстрації та застосовується до правовідносин шо виникли :І 01.10.2008 року. 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на дерхсавну реєстраціlО та витрати, 
пов'язані з його державною реєстрацією, поклвдаються на Орендодавця. 

5. hппi умови договору оренди земельної дimmки від OS червня 2006 року за 
Н20406ЗЗ80029S залИWаІОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 
один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, пий 
провів його держаВIlУ реєстрацію - Київській регіональній філії . Державн~го 
підприємства "ЦеIlТРУ державного земельного кадастру при Державному КОМІТСТ1 Укрatии 
по земельним ресурсам". 

РеквїЗllТl1 сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броllарсы(a А.іС"I(" /JtI,)lI к"їtlсы(;; області 
ІОРИдИчиа.адреса: 
ідеl!ти,ікаціЙllй'fі: код. 26376375 . 

: Київ обл., м. Бровари, вул. ГaгapIH~ IS 
,~~c.o ,.' а" '1ci~ill~tfJli" :~аС'Ul"Оtl"ча ' ;.' ,., \ .. . \. ~'. 

:! .' 1.:" і '.\ ):-. '\ ~ 
і .' , .. ' . -, І:' І і 

) ..... "о '; 
оо /O,V і1lв. CaIlO:JICKO/ 

-:,:-\.....,.~,~~..;I-~/~--,. .: 
\. .) . 
".мп ,.-. '. r, _ ... \. .1 ",.' , . .,~. . -;::. 

ОРЕНДАР 



ДОГОВірНе1 
"ро tlHe~e"'1R ВІ;" do dOlOtl0P1 op'!IIdu ЗеАreJI""оf diлRllltll 

tlid 22."еРtlІIR 2005 рону .NR040533B00071 
МІсто Бровари Київської області 

22 rpудпи дві ТlIСИ'lі BOCL"loro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КJIЇBCЬKOЇ області, юридична 
особа за законодавством України, ідентифікаціЙІІИЙ код за даними ЄДРПОУ 
26376375. IОридична адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря ради Сапожка Іrори 
ВаСIIJlЬОВII'Іа, який діе на підставі ст.42 3al(011Y України «Про місцеве 
самоврядування в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Гузько Віктор Іванович, юридична адреса: м.Кнїв, 
прос.Маповського,22-а кв.202 ідентифікаційний код 2007800070, далі -
"ОРЕНДАР", з друго!' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміІочи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавствІ, що реГУЛJОЮТЬ укладений ними правочин (зокремІ, з вимогами 

щодо недійсності npавочиву), відповідно до затвердженої рішеНJUIМ Броварської 
міської ради від «30)) вересня 2008 року Н!883-46-05 нормативної rpошовоі 
оцінки земель міста Бровари. та ріmеввя Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!!898-47-05. від 10.03.2005 року N!666-32-04 та керуючись положеВВJIМИ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 22 червня 2005 
року уклали цей Договір Н! 1 (надалі - Договір) про внесення змін дО ДOГOB~PY 
оренди земельної ділянки від 22 червня 2005 року за Н!040533800071 (надМІ -
Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні змінІl: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИJ(JIа~ в ~аступніЙ .редакції:. .. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка зе".!ельно~ д~. ЗГ1ДНо довІДКИ B~ 
земельних ресурсів у місті Броварах КИІВСЬКОІ оБЛ:1СТ1.J1Щ 07.11.2008 року Н!. 04-
3/13-3/1758 становить: ., • • 

_ 400 978,00 (Чотириста тисяч дcв'JlТCOТ С1МДесп ВІСІМ) rpивевь оо копійоlС.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: . 
сс3.1. Цей Договір укладено терміном на 5 (п'ять) років до 10.03.2010 року. ШCJJЯ 

• .оо цього Договору ОРЕ1-ЩАР має переважне право 
ЗlUQнченНJI строку ДІІ ок У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
поновпенНJI його на но~ий стр '. строку дії цього Договору ПІІСЬМОВО 
за 30 календарних ДНІВ до заюнче~ й' 

ОДАВЦЯ про нВМ1Р продовжити ОГО дuo. 
повідомити ОРЕНД ~ о перевшее право ОРЕНДАРЯ не 

ПопожеННJI цього Договору пр 

застосовуютьс~ У разі: оо ~nallТt'" не за цільовим призначеВНJIМ; 
- використанНІ зеМЩНОІ p,w_.-- оо пnа-' . • сплати ореВДИОl а ....... 
- порушення Tep~1ВIВ земельної ДЇJUUl1СИ)); 
_ допущеННJI поnршеВЮІ ставу ..оо 

. вшcnаСТИ в наСТУПНІЙ реДВКЦll: 
1.3.ПУНКТ 4.1 Договору 01~~ C,ttесять) відсотків від нормативної rpomoBoї 

«4.1. Орендна пnа~а CTaнOB~ 978 оо rpивевь і СІЩDДlє: .• 
оцівки земельної дiJUПIICИ - ~. ~ шістдесят ві::ім) гривень 46 копійок в рlІО) 

_ 28 068,46 (ДВВДЦJ1ТЬ Blctld ти 

сти у наступній редакції: 
1.4.Пункт 4.3 договору ореНДІІ вшcnа . 



2 r 
«4.3. Орендна мата ВНОСIIТЬСJI рівними частками щоміСJlЧНО n І 
(ТРЩЩІТИ) КВJIендврних днів, наступвих за останнім калеНДаРНIL\1 poy~ t 
(податковоro) міCJЩJI без ypвxyвВНВJI пдв пuurxом перерахуваНIІJlllВ lUIе.\І ~ 
рахунок ОреидодовЦR Не 33217815700005 УДК у КиїВСькій Обл~~~ 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське 8ДК Ко м, kн~t: 

• , д IiJIвcв&i.....; 
13050500 - оренда зcмm)). ~ 

1.5. Пункт 4.5.2 ДоroВОРу оренди викnасти в наступній редаКції: 

«4.5.2. змі~ розмірі~. зе~ельног~ податку T~ ставок ~peHДHOЇ nпanr, 
нормаТИВНОl ГРОШОВОl ОЦІнки, ПІДвищення ЦІн, тарифІВ, зміlfll xnм' ~ . - ~~ lндексаlЩ, ВllЗначених законодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на 
ВllЗначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати ЦеП До: 
односторонньому порадку)). ' 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHeCeННJI орендної плати у СТРОКІІ, визначені ЦІІМ ДоrolOp.\ 
сума заборгованості вважається податковим боргом і СТЯГУЄТЬСJl 3 Н&рахуІІЕа 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з ypaxYBВННnI ш1рфв 
CВВJCЦїй за їх HВJlВHocтi) із розрахунку 120 відсотків річних обліхоаоі m:п 
HВЦЇOH8JlЬHOГO банка Украіни, діючої на день виникненНJI Taкoro ПОдапВ1 
боргу або на день його (його частині) погашенНJI, залежно від Toro, Пl3 Вt1IiI 
таких ставок є більшою, за кожний квnендарний день простроченНІ у 1m , 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'изаниіі в п'итиденний термін пісnи держаної ~ 
цього ДоroВОРу тalабо будь-иких додаткових угод, Договорів про внесеJIIII ~ 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію opraнy AepJlS1 
податкової служби за місцем знаходжеННJI земельної ділинки)), 

, amr ~tI 1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим пlДпyнt: 
llаступвого змісту: 'It 
«9.4.7. в п'атидеilВий термів піCJIJI державної реєстрації цього доroвору;, 
будь-JПCИX додаткових yroд, Договорів про внесении змін та дo~:-. 
Договору тощо надати відповідну копію opraвy державної подаТКОВО1 

місцем знаходжеНВJI земельної діJIJIВICИ)). 
, 12J.( 

. 1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новИМ п~ ~ 
ІІаступного змісту: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в одноС1О 
пdридtey у ВИПВД1СВХ, передбачених ЗlJКоном та цим Договором)), . . 

1 t 
1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викnасти в наступній pcдВКU 'ор" І 

ссI2.4. РозірввнНJI Договору оренди землі за ініціативОЮ Qpc:IIдperol' 
ОД1l0СТОронньому порядку допускаЄться у разі HeBIIKoH8ВНJI OpeJlдll 
IІУl1lау 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір пiдпиraє державній реєстрації. ~ 
18 

3. ~ей Дoгo~ip набирає чинності піCJIJI підписВННJI CТOPO~I, 
ДСРЖDDІІОІ реЄстрацlі та застоCQВ ЄТЬся о авов· осИН о виниКШ1 З 
IШ!SX& 

'. --"~-
4. Обов'изок Щ ву pc:ЄC!:"~ 

ВIІТрати, пов'извві й ОД0 ПОдaВВJI цього Договору па дерХСВВ Opc:!U' .... 
3 ого державною реєстрацією, поклвдвютьCJI ва 
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5. Ішпі уаfОВИ договору О 
,N'2040S33800071 зВnИШВlо ........ ребнди ~eMenьHoi дїJIJlнки від 22 чеРВИJl200S року за .131_ езЗМІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOBAPC~КA МІСЬКА PA;l(A 
кнlBC~Kol ОIiЛАСТI 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 S 
в осо Сапожка Ігоря ВаСnЛlaОВПЧ. 

("\ .. 
LB.Ca"D~ICHD 

, ... --;. .. ::: . 
J#'ff.. •• .,.. •• 

.,._ .. е .. , :~ ; ." "' .... ~. ~ . 

І
, -.:, (' \ , . \ r . .\- .,~ .. --- .. '"-

І оа. А • 

І . " "':.' ,..,.- - - .. , . ", . '! І ;,. '. ! . III І 'І ~ 
". f' • " • t .ny ,.-- , . .. . 
,mlJ ... ,. І. ...... , \ 1/ .. , 
• \. І • '0' .' 

\

' ... ~." - ,о": .о.) 
~.t-, ._,~ 

'-. '. -" ... '. ... ' 
,,~ ...... , ". 

ОРЕндАР 

пп rj1:JbHD ВlнlnОР /tlа1lОtI"" 
Юридична адреса: 
ПРОС.М8Jlковського,22-а кв.202 
М. Киів 

в.LГрЬНD . 

мп 
( nplI, •• ttaCn neчari) 



ДОГОВір Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земenьно; ділянкu від 07 вересня 
2004 рону N. 040400700065 

Місто Бровари Київської області 

12 грудня дві тисячі Восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київськоі області lоридична особа за 
закоиодав~:mом Украіни, ідеНТJfфікаційний .КОд за даними єдрпоу 26376375, юридична 
адреса: Киlвська обл., м. Бровари, вул. Гагар1На, 15, в особі виконуючого обов'язки міського 
roпови - секретаря ради Свпожка Ігоря Васиnьовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Приватне підприємство «Агат», юридична адреса: м. Бровари, 
вуп.Маповського,71-б, ідентифікаційний код 30727836 в особі директора Петренка Сергія 
івановИЧІ, па діє ва підставі статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської 
.іської ради за Не 2288 від 25 JПOтого 2000 року з другого боку, на далі -"ОРЕНДАР", 3 

"ругоС сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільво і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
3ВІЧeJIRJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
регуJПOЮТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженого рішенням БроваРСЬКОIО міською радою від «30)) BepeCIIJI 2008 
роху N! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішеНRJIМ Броварською 
міСЬКОЮ радою від «16)) жовтня 2008 року 1і883-46-05 та керуючись положеllНJlМИ пувхтів 
4.6.2.4.6.3 та 9.2.3 Договору оренди земельної дimппcи від 07 BepellJl 2004 року уклали цей 
Доroвір N!! 1 (надалі - Договір) про BHeCeHНJI змін до Договору оренди земельноі дinJппcи від 
від 07 вереСRJI 2004 роху .Н!! 040400700065 (надалі -Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пувхт 2.3 Договору оренди ВИXJIасти в наступній редакції: 

te2.3. Нормативна грошова оцівха земельної дinJппcи згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Броварах від 08. 12.2008роху 1і 04-3/13-31l074 становить : 

_224111 Ірн.(двісті двадцать чотири тисячі сто ОДИНaдцJ1ТЬ грн. оо коп.) . 
, 

1.2.Пунхт 3.1 Договору оренди ВИXJIа~ти в наступній редакції: 
~.1. Цей Договір укладево строком ва 2 (ДВа) роки, терміном до 24.04.2010 року. ШCJUI 
3аКівче-.. 'оо Д ору ОРЕНДАР має переважне право поновnеВНJI йоro ва 

ПАІІ строху ДІІ цього ОГОВ • • 2 ( )" • 
ltoВd строк У цьому разі ОРЕНДАР повинен не піЗНІше НІЖ за два ~lCJ1Ц1 до ЗllX1JlЧеВRJI 
~ ооо • • ОРЕНДОДАВЦЯ про HВМJp продовжити йоro 
.,ху ДІІ цьoro Договору письмово ПОВІДомити . 

П ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разі: 
ОJ!ожеlUlJl цього Договору про переважне право 

• lJucopистанві земельної ДЇJIJJИXИ ве за цільовим призначенRJIМ; 

• IІоРУпІеRНJ[ термінів сплати орендної плати; 
• ЦоlIYЩенu погірmеввя ставу земельної ділянКИ)), 

r lЗ.IIyвn 4.1 Доroвору оревди- ВИКJIIO'ІИ'І1І· 



1.4.ПУІІІСТ 4.1 ДоговорУ OPCIIДII ВJlклаСТІf в наСТУПl.ifi редакції 

4 1 О пла:ra стоllОВІIТЬ 7 % (сім) відсотків від lІормаПIВJlОЇ ГРОШової аці-
ес •• РСllДllа ..... t 
дimrlIКlI- 224 111 rpJIBCl1Ь - і складає: 
15687,77 (пmlllДЦlТЬ ТlIСJrЧ шісот вісімдесят сім) ГРllвеl.Ь 77 копійок на рік. 

1.5.П)'lIКТ 4.4 Договору оренди викласти У наС1)'ПніR редакції: 

«4.3. OpCIIДНa ПJШТР аllОСllТЬСЯ ріВ!IИМII часткам'l щоміС~ЧIIО ПРОТIТОМ 30 (1Jt 
IСВПСlfДl1РIПIХ Дllів. НDС1)'ПІПIХ за OCТPIIНIM KaneндapHflM днем ЗВІП.Оro (ПОllll11oВOПl)_ 
ур8Х)'ВВlПIЯ пдв ШJlЯXОf\1 псрерахування нв розрахунковий pa.~YlIOk 
Н! 33210812700005 УДК У КJIЇBcькill області м. Києва, код ЗКПО 23571923. Мфо 
одержуввч • Бровврськс Вдк. код масифікації 13050200 - оренда землі)). 

l.б.Пункт4.6.2 Договору орендн викласти в наступній редакції: 
«4.б.2. Зf\lіНII розмірів земсльного податку та ставок ореНдllОЇ плаТll, зміни 
грошової оціlllС1l, підвищеННR цін, тарифів, зміНІI коефіцієнтів індекс:аші, 
ЗВІСОІІОДВDCТВOМ. 

У ВИП8ДlC)' відмови ОрендаРJl змінити орендну плату на умовах, ВIDIIRШ 
Доroвору, Орсндодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому ПОРЩJ 

1.7.Пунхт 4.б.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
е(4.б.4. У разі невнесекня орендної плати у строки, визначені ЦІІМ Доrol!p.'l. 
звборroваності вважаєтьси податковим боргом і ствгуєтьси З нарвхуванва. 
~арвховуєтr.ся на суму податкового боргу (з урахуванним штрафних санкцій 31 іх • 
ІЗ розрахУНк)' 120 відсотків річних облікової ставки HaцioHВJlЬHOГO банка YкpaiD. 
дснь ВllНикнення такого податкового боргу або на день його (його чаC11llll1 
3ІШсжво від того, JJIC8 З вenичии тахих ставок є більшою, за кожниіі шeJl.!lll!ll 
прострочення у його сплаті)). 

1.8. Пункт б Договору орснди ДОПОВНJmI новим пїJlП)-
Ilаступноro змісту: 

«б.5. Орсндар зобов'из8НИЙ В п'JlТИДенний термін піCJUI державної petC11Jaцii liJIOIO 
тв/або будь.~ додаткових yroд, Договорів про внесенИJI змін та доповнень;1О 
тощо H~~ ВlДПовідву копію oprвнy державної податкової cnyжбll за міс:цОІ 
ЗСМCJJЬНОl Д1JIJППШ». 

1.9.Пункт 9 Договору орснди Доповнити новим пiдnyи1СТОм 9.5.б ноcтynиоro ]3liClf 
«9.S.б. в п'J1ТИДенний тept.l· . ТaJafIJ • 
додаткових .IН ШCJIJI дсржавної реєстрації цього ДоroВОРУ ТOtI 
вtДПО • ~д, Доrовор1В про внссеlUUl змін та доповнень до ДоroВОРУ 

ОВlДИу коппо oprвнy Д -...:І!JIIII 
дUutHК1I». ержавНОl податкової служби за міСЦef\1 зпIlXО~-

ЗМі~:О. П)'НКТ 12.2 Договору орснди доповнити новим підп)'нК1'Оlоl 12,2.8. 

«12.2.8. ініціаТИВОIО однієї із сто . _ootrd. 
ЗВКОl10М та Ц1UoI Договор РІН В ОДНОСТОРОННЬОf\ty порJlДК)' У ВІІП"""--' 

ом». 

1.11. пункт 12.3 догово 
«123 роз· ру оренди ВИlCJlасти в наступнШ редакції: 

• IРВ8НЦ Договору ор. ОР.ІІ • 
порJlД1C)' AOnYCKaєтьCJI у раз. енди зсмт за ініціативою ОрендодавЦІ ~~ .. ~ 
дВIloro Доroвору. Доrові І невиконlIННJI Орендарем вимог пyнкt)' 4, пUv1l"·JJJ! 
IІІ1бyrrJl чинності DiдnовЩ: вa~aєтьCJI РОЗірваним за ініціативою opeJUl~ 

ого Рlшенни суду, приЙlU1ТОro на вимоГУ opeн,Q 



2.ЦеЙ Договір пiдmrraє державній реєстрації. 

3.ЦеЙ Договір набирає чинності піС1lJl підnисвнu сторонами та його державної 
peeetpaцii та застосовується до правовідносин що виникли з 01.10.2008 року. 

4.0бов'язок щодо подавня цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
.пов'язаиі з його державною peєcтpaцiЄJo, покладаються на Орендодавця. 

S.Інші умови договору оренди земельної ділянки від 07 вересИJI 2004 року за 

N!040400700065 запишаються без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну сиny, 
оДИН з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, JIКИЙ провів 
йоro державну реєстрацію - Київській регіональній філії Державного підприємства "Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам" 

PCKBi:lllm сторів 

Орендодавець ОРСlщар 

l4 Броварська міська рада Київської області 
:. ... ідентифіквц' код 26376375 

пп ссАгат)) 

as 
Jti -~I--~'I-'--"~~~~I~~~~o~o~i---------

\ 

\' '. І .. , ..... : 
;Q3I \\; О,.. , • .# / ~ о о';:. /, 

мп о. '- ". ОО І. 
О, О .. __ ...... ОО IJJ 
.... \ .1, - ;r 

'.. '" ~: .' с· .~ """ " .' )I",r~ .•..•• :. • 

J Д~ .. :::"-":,~ 

1 

Юридична адреса: 

вуп.~аиковського, 71-б,м.Бровари, 

в особі Петренка Сергія Івановича 
7 

--~ВВСЮРВ Олександр lIacиm.oв1I'I 



Договір КІ2 

"ро BllecellllR JJI,ill до договору ОРfшдll 'J1!А.елыll1 дїЛВIІКІІ 
від ОЗ кві",,,л 2006 року М040633ВООl S3 

місто Бровари Київської області 

16 грУДllD дві Тllсичі BOCLl\lOrO року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, IОРJJДична особа за 
законодав~ом України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, lоридична 
~eca: КпIВСЬка обл., м. ,Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі виконуючого обов'язки 
МІСЬКОГО ГОЛ.?ВІІ - секр~аря ради Сапожка Ігоря ВаСllЛЬОВllча, який діє на підставі ст.42 
Закову УКРВІНи «Про МІсцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ТоваРlіСТВО 3 обмежеНОIО відповідальністю науково-виробнича фірма 
ссПаритcn), юридична адреса: 07400, м.Бровари, бульв.Незалежності,9-А кв.81, 
ідеНТІlфікаціЙНllЙ код 13736108, в особі директора Фролова ОлеlСС8llдра АllатоліЙОВllча, 
який діє на підставі cтaтyry, зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської міської 
ради від 15.12.1992 року за Н!406-434-ТОВ, далі -"ОРЕНДАР", з другої сторони, уклали 
цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
значенНJI своіх дій, попередньо ознайомлені з, приписами цивільного законодавствІ, що 
регуmoють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30» вересня 2008 року 
N!88З-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеННJI Броварської 
міської ради від 16.1 0.2008 року Н!898-47-05 та керуючись положениями пунктів 4.5.2, 
4.5.З та 9.1.З Договору оренди земельної ділянки від ОЗ квiТНJI 2006 року уклали цей 
Договір Ни 2 (надалі - Договір) про BHeCeHНJI змін до Договору оренди земельвої ділянки 
від оз квiТllJl2006 року за р.Ни040633800153 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: , 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викла~ ~ наступн!й peд~ii: .. 

ес2.3. Нормативна грошова оцінка земельНОI ДIЛJIНКИ зГІДНО ДОВІДКИ ВІДДІЛУ зеr.ICnЬНИХ 

реС)'Рсів У місті Броварах Київської області від 08.12.2008року Nи 04-3/13-312069 становить : 
_ 273 888 (двісті сімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят вісім) гривень оо копійок. 

1.2. Пункт З.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: . 
ес3.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 21.02.2013 poкy~ mеля 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. перев~е право поновnенНJI ио~ ва 

ий У разІ· ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ за зо календарних ДНІВ до НОВ СТРОК. цьому . ОРЕНДОДАВЦЯ • . . .. цього Договору письмово ПОВІДОМИТИ про намІР 
заюнчення строку ДІІ ~ 

продовжити ЙОГО діІо.· НДАРЯ 
Положення ЦЬОГО Договору про переважне право ОРЕ не застосовуютьCJI у 

разі: . e~"" •. . .. . не "'а ЦІЛЬОВИМ признач ПPlU.', - ВИКОРИСТВННlземеnЬНОlДUDIНКИ~. • 
- порушення термінів сплати ореНДНОI плати, .. ,,; "СШКИ)) 
- допущенНJI погіршення стану земельНОІ ,...и-". • 

викласти в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ope~(д сять) відсотків від нормативної грошової оцінки 

«4.1. Орендна плата становИТЬ 10 тО ~ • 

земельної дiтmки - 273 888,00 гривень ! ~кл::.. вісім) гривень 80 копійок на рік. 
-27 388,80 {двадцять сім тисяч триста ВІСІМД 

сти у наступній редакції: 
1.4. Пункт 4.З Договору ореНДІІ викла 



4 3 ОР.,ІДІ'. ltJIIIТII 811QC11ТLC11 ріаввми 2 чa<:r'IiВJ>IИ ЩОМі,СRЧНО II)IOТIrГOM 30 ( І 
« • • AlliB Ilаct)'ПНllХ за останнім кanендарН1ПtІ днем ЗВІТНОГО (noдanoвoro) ~ 
КIUIСIІІUlрШIХ ПДВ' UШIIXОМ перерахуввнНJI на розрахунковий р8Х}'IОК ~I 
УPJІХУ.ІІІІІШІ .' ки зкпо ,J 
Н!! 33210812700005 УДК У КlIЇВСЬЮЯ обла~ ~~ ЄВ8, код 2357!923. МФОllJl 
,ІJtСРЖУIIО'1 - Броварське ВДК, код КЛВС11ф1кац11 J 3050200 - оренда земЛІ», ' 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 дОГОВОРУ ореНдІІ викласти в наступній редакції: 

«4.5.2. зміШI розмір!в земenьно~ податку. та CT~BOK opel!Д~OЇ ?n~TII, зміНIІ KOpt.qrJ 
l'pulllnlloї оціllКИ, ПIДВlіщеННJI ЦІн, таРlfфlВ, ЗМІНИ коефЩIЄНТIВ Індексації. в 
ЗIIKollnJtuucтuoM. 

. у UІІПОДJСУ віДМОВІ! ОрендаРJl змінити орендну плату ІІа умовах, ВJlзна"eJIIt 
ДUI'UIIОРУ. ОРСllдодавець Mat право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОННЬОМУ поршр 

І.б. ПУШСТ 4.5.4 дОГОВОРУ ореНдІІ викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У розі I!eBBCCeHНJI орендної плати У строки, визначені цим Доrовоpov, 
:шGОРГОUDIІОсті вввжаєтьCJI подаТКОВИМ боргом і СТJlГУЄТЬСJl З HapaxYBaнHRМ" 
1II1p1IXOUYCТЬCJI на СрІУ податкового боргу (3 урахуванНJlМ штрафНIІХ санruill 
шIJlыlсті)) із розрахУНКУ 120 відсотків річних обліковоі ставки HaцioHanLRoro 
УКРІIТIIІІ, діJОЧОЇ ва день виникнеННJI такого податкового боргу або на деІIЬ йоro 
'ltICТlllli) погашенНJI, звnежво від того, яка 3 величин таких ставок є більшою, за 
KWlCIIДOPJlJ!A день простроченНJI у його сплаті». 

1.7. ПУIfКТ 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'JI38НИЙ в П'JlТИДенний термін після державної p«crpaIIIЇ 
Договору тв/або БУДЬ-JlКИХ додаткових угод, Договорів про внесеННІ змін та доп , 
Догооору тощо надати відповідну копію органУ державної податкової служб" ]І 
ЗIIu,'СОДЖСНIIJI земcnьної дїЛJlнки». 

І.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктоМ 9.4.6 
змісту: 

«9.4.6. в П'JlТИДенниit термін піCЛJI державної реєстраціі цього договору тaJабо 
додаткових угод Договорів про BHCCeHНJI змін та доповнень до договору ТОШО 
О!ДІІ0Відну копію ~praвy державної податкової служби за місцем знаходжеНJd 
ДIЛЯIIК.і). 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4· JIDCI) • 
змісту: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порФ')' у 
передбачених З&КОном та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ссI2.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціаТИВОIО ОрендодавLUI ~ ~86J 
порядку допускаЄТЬСJl У разі невиtCонВнНJI Орендарем вимог пункту 4, П1)1 
дDllOГO Договору». 

2. Цей Договір пiдnиraє державній реєстрації. 
, 111 jlorD 

3. Цей Договір набирає чинності піСЛJI ПІДП' исввНJI стороноаІІІ 

Реєстр ... О 2008 о &Цll та застосов eтьcst опавові носив о ВИНИI(JIИ :І 01.1. ~ 18 

пов' JIЗ 4. ?бов' аок щодо подана цього Договору на державнУ реє ,. 
анІ з ЙОГО державНОIО реєстраціЄIО, ПОкnaдalОТЬСJl на OpeIlдOД8JU 2cdJ ;! 
s. Івші . 03 J(lї'fIIJ 

Н!О406338001Гз'ОВИ договору оренди земельної дimmJCИ ВіД 
зanИШВlOТLСJl без змін. 



3 
6. Цей Договір yкnaдeHO у трьох примірниках, що мають однакову IОрИДИЧИУ 

СIIПУ. ОДlfИ з ЯКИХ знаходиться ~ Орендодавцн, другий - в Орендаря, третій - в органі, який 
провів його державну реєстрацlІО - Київській регіональній філії Державного підприємства 
"Центру державного земельного кадастру Прlі Державному комітеті Украіни по земельним 

" ресурсам • 

Рскві311Т11 сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська ЛI;ська рада Кrcrаськоl06ласті 

ОРЕНДАР 

ТОВ НВФ «ПаРllIІІЄ"''' 

Киів 

і 
І • 

( 
J 
• 

ОО 

.; ... -...... 



ДоговІр NS1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки від 

22 червня 2007 року Не 040733800068 
Місто БроваРIІ l(иївської області 

03 ГРУДІІЯ дві Тllсячі восьмого POICY 

ОРВНДОДАВЕЦЬ: Броварсы�аa міСЬІса рОДD кlIївсы�оїї області 10РllдJtчна особа за 
IOICOIIOl&nB~!BOM УlсраїJlIІ. ідеllТlJфіlсаціГrIJИГr ІСОД зо д1lJ1ІІМ11 ЄДРПОУ 26376375. 10РIJдична 
шрссп: I(IIIDCI.KO обл., м. Бровари. вул. Гагарі ІІа. 15, в особі ВIJКОIlУJOЧОГО обов 'язки міського 
ronoPII - сскреторя рОДIІ СОПОЖІСО Ігоря ВаСlJльовича, ЯКИЙ діє на підставі СТ.42 Закону 
YlcpOЇ11II ((Про місцевс СОМОВРЯДУJІОІІІІЯ n Україні», з ОДІІОГО БОIСУ, то 

ОРВНДАР: ореllДllе підприсмство «Броварипромжитлобуд», IОрlІдична адреса: 
\І.Бровор" бульв.НеЗOnСЖlІості,14, ідеllТllфікаціГrшrГr код 05472985 (свідоцтво про державну 
I1срсрссстрпціlО суб'СIСТО піДIJРIІСМШЩЬКОЇ діялыІсті,, виданого вшсонкомом Броварської 
\lіСIІIСОЇ PIIДII зп Н!!05472985 від 25 грудня 1996 РOJСУ) в особі керуlOЧОГО орендним 
l1іДПРllСМСТDОМ ЛеВIІЦlаlСОГО Сергія ВОЛОДНМИРОВllча, ЯIСИГr діє на підставі CTa1Yl'Y, надалі -
'ОРЕНДАР". 3 {J)JJ/ёIo" сmориllll, Уlслалll цей Договір про ІІаступне: 

ДіIО'111 добровілыІо і псреБУВОIОЧIІ при здоровому розумі та яснiГr пам'яті, розуміючи 
ІІІО'ІСІІІІЯ своїх ДіП, попереДIІЬО ознаГrомлеllі з приписами цивільного законодавства, що 
іСГУЛlОIОТI, Уlсладеllиf~ ІІИМИ ПРОВОЧИІІ (зокрема, з вимогами щодо недійсності праВОЧJ.fНУ) до 
)ОТDСРДЖСJlОЇ рішеllШIМ Броворсы�оІо MiCbKOIO paдolO від «30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
IIОРМОТIIDJlОЇ І'РОШОВОЇ оціlllСИ земель міста Бровари. рішеllНЯ Броварської місы�оїї РОДИ від 
16.10.2008 РО ІСУ Не898-47-05 та кеРУIOЧIІСЬ положеflllЯМIІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
ореllДl1 ЗСМCJІЬІІОЇ діЛJlJIlСИ від І О сеРПІІЯ 2005 року УIСЛали цей Договір Н!! 1 (110далі - Договір) 
про DllссеllJ1Я змін ДО ДОГОВОРУ ореllДИ земелыІїї ділянки від 22 червня 2007 року за р.Н!! 
040733800068 (надonі - Договір ореllдll) про таке: 

1.811еСТII до Договору ореllДИ JlаСТУПllі зміни: 

1.1. Пушст 2.3 Договору ореllДИ викласти в наСТУПllій редакції: 

1(2.3. �-ІОРМОТІIDJIО грошова оціlllСО зем~ы�Joїї діЛЯJlКИ згідно довідки відділу земen~~,их 
ресурсів У міС'гі Броворцх l(иївсы�оїї оБЛаСТІ ВІД 24.10.2008рOJСУ Н!! 04-3/13-3/1463 станОВIП'Ь. 

·531 465 (п'т'СОТ ТРИДЦЯ1'Ь ОДІІО тнCJIЧО чотириста шістдесят п'ять) ГPllBeHb ОО копійок. 

1.2. ПУІІІСТ 3 дОГОВОРУ ореllДИ ВИICnОСТИ в І1аступній редакції: 
Із. ЦСIl Договір УІСЛОДСІІО С1'рОIСОМ 110 S (п'ять) років, терміном до 26.04.2012 року. Після 

кіll'lClIШI ОТрОIСУ ді'і ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР має п~ревm~l,е право поновлення Ao~o на 
ОЩIП о у · ОРЕНДАР ПОВlше11 не піЗJllше ШЖ за ЗО JСВ1lеIlДОРНИХ ДНІВ до 

11101(. ЦІ,ОМУ РОЗІ • ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
OKIII'IOIIIIII C'f)]OICY дії Uboro Договору П~ІСЬМОВО повtДОМИТJl 
ІРОДОDЖІІТІІ "ОГО діlО. 

. О ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВYlОТЬСJl У разі: ЛОПО)f(ОIIllП ЦІ.ОІ·О дОГОВОРУ про переВОЖllе прав 

hllKOPIICTQllIJi ЗОМОЛl,Jlоі' діmllllШ ІІС за ціЛЬООllМ ПРIfЗllочеIШЯМ; 

IIОРУIJJClIІІП 'гсрміпіп СПЛО·Г'" ОРОJlДJlОЇ плат"; 

ItnПУЩСlІlIJ1 Jluгі)]IUСIIШI О'I'ОJlУ зомелыІїї діЛЯIIIСII».. ... 

І.З. ПУШ('І' 4.1 дОГОВОРУ ореllДИ ВIiКЛQСТII о IIOCTYnlllR pe~aкЦll: оо оо' 
( • ) відсотків ВІД нормативно І грошовоt ОЦІнки 

«4.1. ОРСІЩІШ IIJIO'rtl ОТОIIООI1ТЬ 7, % СІМ 37202 SS ГРIl. (тридцять сім тltсяч двісті дві) 
~CMCnI.1l0r І\ІІІІІІІІ(ІІ - S31 46Srpll, І clcnnдaє І 
ГРІІІІІІІ 55 l(oniflOIC 110 pil(». 



1.4. ПУІІКТ 4.3. ДОГОВОРУ ОРСIlДII BllкnaCТII У IlaCТYnllin редакції: 

4 3 О плn..... BllOCllnCR ріВ1111М11 чаCТКllJ\fl1 щоміСЯLlНО rrРОТЯГЩf 30 ( 
ес •• РСllДllа ..... • . т 

ICWICIIДOPIIIIX ДІІів, IlacтynllllX за OC1'DlIIIIM кanClrдapKIIM дксм 3nIТJIO~O (ППJ1iJТI\ОН(JГОJ \fiQJg 
УРIIХУВDlIІІJI ПДВ UIJUIХОМ псрсрахуваllllll. ка розрахУIІКОВIlП pa.~YIIOI\ OpcJl.1(J.liI81111 
33210812700005 УДК у КIІЇВСЬкіП облаС'П t.t. КИЄВо, КОД ЗКПО 23571923. МФО 121" 
одсржувач _ Броварське ВДК, код кnаСJtфікації 13050200 - орснда 1CM.'lill. VI", 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору OPCHAII B11кnaCТ11 в наСТУПІІНі рсдаКl1ії 
сс4.5.2. зміШI розмірів 3CMCnLIIOГO податку. та CT~BOK ореН.ДІ.IОЇ .пла!". 1міЮf IIOP\f11l!; 
І-рошовоі оціllКИ, піДВllщеНlfR ціll, таРllфlВ, ЗМІНИ коефЩJСНТJR НIДСКСОI1lї. 8111" 
1BICOlloдaBCТВOM. . 
У ПllПадку відмов .. Орендара зміНІІТlI орендну плату на умовах. ВII'3l1uчеlIIIХ п .. 5 дОrDi; 
ОРСllДОДавсць мас право розірвати цеП Договір в ОДНОСТОРОНIІІ.ому ПОРЯДКУ." 

l.б. ПytlКТ 4.5.4 Договору оренди ВИКn8СТИ в наступніП редакції: І 
«4.5.4. У разі HeBllecellHJI орендної плати У строк... ВlІзначені Ц"~I ДОГОВоро\!' І 
заБОРГОВlJIlОсті вво)каЄТЬСJl подаТКОВlіМ боргом і СТJlГУСТЬСЯ З lІараХУВОШIRМ пені.· .. 
IlарахОВУЄТЬСІ ІІа СУМУ податкового боргу (з урахуваНIІЯМ штрафНlIХ callKuiii 13 їх Н 
із розрвхytlКУ 120 відсотків річних облікової стаВКIІ НаціОllального банка YKpaїIIII.lIiJOlli 
ДСІІЬ BllHllxнellllJl такого податкового боргу або на день його (Пого 'lаСТlші) по 
зanежно від того, JlКВ з ВCnИЧlіН ТВІСІіХ ставок Є більшоlO, за КОЖНІІіі калеttдарнm1 
прострочеНl1Я У Пого сплаті». 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Договору оренди викласти в наступній редакuії: 

«6.4. Орендар зобов'язаlШП в П'JlТИденниА термін піСЛJl державної peEcTpauiї uboro До 
тalабо БУДЬ-JllОіХ додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнеllЬ до До 
ТОЩО H~~i відповідну копіlО органу державної податкової служБJJ за MicueM ЗНIL'і 
земenьUОl ДIJIJIRКП». 

1.8. Пункт 9 ДОГОВОРУ оренди доповнити новим піДПytlКТОМ 9.4.6 наступнОГО зміC1f 

«9.4.6. в п'RТJlДеННIIП 1ep~iH після державної реєстрації цього Договору тalабо б~ 
д~дa~OBliX yг~д, ДОГОВОРІВ про внесеННJI змін та доповнень до Договору тоШО 
В~ДПОВІДНУ КОПІЮ органу державної податкової служби за місцем знаходжеНllя]t)l~ 
ДШJIRКlI». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. наcтyDИОro-
(сI2.3.4. ініціаUIВОЮ OДllieї із С . р 
зDКОНОм та ЦИМ n. ТОРІН В OДIIOCТOPOHHЬOMY поридку У випадках. пе 

ноговором». 

1.10. пуНкт 12.4 Договору f 
• оренди Вllкnасти в наступній редакції: 

«12.4. РОЗIРВВІПІЯ Договору. CtO~ 
ПОРSДКY доnyскаєrьСJl у разі оренди зеМЛІ за ініціаТИВОIО ОреllдОдввUЯ ~ ОДНО'8 6.411 
даного ДОГОВОРУ.». неВlіКОНВИНJl Орендарем вимог пункту 4, ПІДпунКТІ 

2.цеІі Договір піДJIRгає державній реєстрації. 
3.ЦеП Договір набирає •• J1J 

реєстрації та заСТОСОВУЄТЬСJl .D ЧlfННО~ П1ели підпllСВННJJ СТОРОНВІIl та ВоГО 
406 ' Л правОВШНОСJіН шо ВIООООІи З 01.10.2008 pOK~ 
• ОВ RЗОК щодо ПОдaRUи • '(11 

пов'кзвні з Пого державНОIО реє ~oгo Договору на державну реєстраЦІЮ 
страцІЄЮ, ПОКJIадаІОТЬСJl на ОреидодавЦJI. 



,- ~-

S.Iнwi умови договору оренди земельної діnЯНКl1 від 22 червня 2007 року за р.Н!! 
040733800068 залИW8ІОТЬСЯ без змін. 

б. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 
ОДИ.і З ЯIСИХ знаходитьс~ в OpeндoдввЦJI, дрynfЙ - в Орендаря, треті" _ в органі, ЯIOIЙ провів 
fioro державну реєстраЦІ10 - Київській регіональній філії Державного підприємства "Центру 
'ержnвногО земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам" 

РСI(віЗIIТlI сторіІІ 

ОРСllДодввець 

)ська міСЬІса рада Київської області 

~ікаційний код 26376375 

ка обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 1 5 

і Сапохска Ігоря В 
! 

.. 

І 
І 

f 
! 

) 
,! 
~ 

І 

, . 
'. 

ОРСllДар 

ОП ссБроварипромжитлобуд» 

бульв. Незалежності, 14 м.Бровари 

Ін. код 05472985 

в особі Левицького Сергія Володимировича 



Договор Ne2 

Про внесення змін до договору оренди земельно)· дlЛЯНNU 

від 30 січня 2006 рону НВ040633800015 
Місто Бровари Київської області 

(I1»JlТНDДЦJIТOГO гpyДНJI дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області юридична особа за 
3DICOHOдaв:mOM України, ідентифікаційний .код за даними єдрпоу 26376375, юридична 
адреса: I(ИIВСЬКВ обл., м. Бровари, вул. ГагаРІна, 15, в особі виконуючого обов'язки міського 
ronoBlf - ceкpcn:apJl ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
УкраіНИ «Про МІсцеве самоврядування в Україні)), розпорядження Броварської міської ради 
Від 24.07.2008 року Н!!128 з одного боку, та 

ОРЕНДАР: !овари~о з Об~еж~ною відповідвльніСТ10 «Елліс)), lоридична адреса: 
,..Бровари, вул. Кірова,86, ІДентифІкацІЙНИЙ код 20576722, в особі директора Заєць Юрія 
Опексійовича, JIКИЙ діє ва підставі cтaтyry, зареєстрованого державним реєстратороо 
ВlІКонавчого комітету Броварської міської ради від 22.05.2002 року Н!!1646 3 другое cmopOllU, 
yкn8JШ цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значеННJI своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
.rymoють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!!619-32-05 та 
затвердженої рішеВВJIМ Броварською міською радою від «30)) вересня 2008 року Н!! 883-46-05 

, нормативної грошової оцівхи земель міста Бровари та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та п.9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від «30)) січня 2006 року уклали цей 
Доroвір Н!! 2 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 

, 30 сіЧНR2006 року за р.Н!! 040633800015 (надалі - Договір оренди) про таке: 

l.Бнести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИЮІасти в наступній редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва згідно ВИТJll')' 
• З технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відцілу земепьних 

: JICCYPCiВ в м. Броварах від 08.11.2007року Н!! 04-3/13-3/1501 становить: 

·32730 (1р_ дві тисячі сімсот тридцять) гривень оо копійок . 
. Нормативва грошова оцінка земельної ~ на період ~r~ництв~ з~о ВИТJII')' з 

~чвоі документації про нормативну грошову оцшку земепьНОІ Д1JUIВКИ В1ДЦШ)' земепьних 
І. ів в м. Броварах від 27.10.2008року Н!! 04-3/13-3/1500 становить: 

·40 601 (сорок ТИCJIЧ шістсот одна) ГРИВID1 оо копійок. 
Нормативна грошова оцінха земельної дiJIJппcи з дати зда~ об'єкта в екс~атацію ~~o 

lIrrIrY з технічної документації про вормативну грошову oцmкy земепьнОI ДUIJIНКИ ВІДДІЛ)' 
1Cмenьниx ресурсів в м. Броварах від 17.10.2008року Н!!04-3/13-3/1499 становить: 

• 203005 (двісті три тисячі п»Jlть) гривень ОО копїЙОЮ>. 
1.2. В підпувхт 3 Пункту 3 Договору оренди внести зміни, замінивши цифру «3» ва 

IUsФру «3.1» та викласти його в наступній редакції: • 
.з.l ТТеЙ Д • 2 ( а) роки терміном до 25.10.2009року. ШсШl 
:Ib:~ ~ ОГОВІР укладево строком ва дв , раво поновлеВНJI його на 
~euaи стр оо. Д ОРЕНДАР має переВlDlCllе п 
__ ІІІ оку дп цього оговору .' ніж за 30 хапендарних днів до 
~ІІЧ СТрОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ~В1Ше ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
"ро евllJl строку дії цього Договору письмово ПОВІДоМИТИ 

t
Цо8tcJrrи його дUo. • 
І1оn ОРЕНДАР:Я не заСТОСОВУЮТЬСJl у разІ: 

• О)J(еНИа цього Договору про переВlDlCllе право 
'~p ВJ!М' Метанні земельної діЛJIНXИ не за цільовим призначен , 



- ДОПУЩС'ШІ ПОПРШСІІНІІ стану зеr..eJlЬJIОЇ діМIIКШ». 

I.З. Пушст З Доroвору ореНДІІ ДОПОВНJmlllОВllr.I пiдnУНКТОr.. 3.2 наступноro • 
3)J1CJ). 

(сЗ.2 Строк, передбаЧСllllfi ДIUI будіВНIЩТВD об'єкта містобудуваНllR (введеІІ", . 
скспnуатаціІО). ВСТВІIОDJJСlшfi тсрміно., до 25.10.2009року, згідllО рішеННR Браваре ~ 
радll від 05.12.2008 року NеБJБ. lataj 

1.4.ПУJIIСТ 4.1 Договору ореНдІІ BllкnaCТII а ностуrшіfi редакції: 

с(4.1. Opellдlla пnато станОВІІТЬ 10 % (десять) відсотків від lІормаТIІВНої rpo • 
земеnЬJIОЇ дїJUlJIKl1 - З2 7ЗОГРI.вень - і скпадає: WoIOj 

2 334,02 ( дві ТlIСRчі триста ТPIIДWlТЬ чотири) гривні 02 копіПКIІ - ІІа "е ій,) ". 

з J4.0/.о8доЗО./09.0Вр. . 

OpellДHO пnато cТOll0allТЬ. 10 % (деСІТЬ) відсотків від нормаТIІВНОЇ I]JOш • 
земелыІїї діJUШКl1 - 40 БО І гривень - і скпадає: DIOj 

4 ОБО, І О ( ЧОТllРlf ТlIСlчі шістдесят) ГPllBeHII 1 О копіПок - 11(1 ІІЄ іад б 'дів"", 'RIlIIlItJIj 
0/. /0.2008 ро",,,. ~ 
ОреllДна мата CТDHOBHТЬ 1 О % (деСJlТЬ) відсотків від нормативної грошової оцінrи 

діМІIКlI - 20З 005ГРlІвень - і складає: 

20 ЗОО,50 (двадцять ТИСRЧ триста ) гривень 50 копіПок на рік - 1 даnlll Jamвtptbтv 
деpзiCtlfJllоf І\QJlІ;С;!' про IІРIІZЇІІвтnlR fJ ЄКСІVI)/аmацію lQІ\іIlЧlmо~о буrJі",,,,,,nrва 06"fЗitIfJ: 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.lllaC'l)'llHDRI . 

ес 4.1.1. Розмір орендної пnати збілЬШУЄТЬСR в 5 (П'ІТь) разів в разі nepleBIIDWID~ 
BcтaнoвneHOГO ДnI будівництва об'єкта містобудування (введеННJI об'єкту в 
ВlІзначеного у п.3.2 цього Договору. 

l.б.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 4.1.2 И8СТVПlfOIDJd 

((4.1 .2. Сплата орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіfiСIIIOt:'lК' 
місяUR, наступного за міСАцем звкінченНR строку, BcтaнoвneHoгo ДJUI будіВRI/ІІІІ 
містобудуванНІ (введення об'єкту в експлуатацію), визначеного у П.3.2 Цioro nomlllllJ&. 

1.7.Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступнііі редакції: 

(4.3. OpeIiдlla плата вноситься рівними частками щомісячно npOTJU'Oa. ЗО 
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітноro (пOДl111«lвoro) 
ypaxyвВНJUI пдв WJUlXОМ перерахування на розрахУНКОВI.fi pax)'lIОЕ ФО 
НІ! 33210812700005 УДК У Київській області м. Києво. код зкпо 2357J92.3, М 
одержувач - Броварське Вдк, код класифікації 13050200 - ореНдВ землі». 

1.8.Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступніn редакції: . 
«(4.5.2. зміни розмірів земельноro податку та ставок opeНд~OЇ ~B'!I" ~)ljJIJ~ 
грошової оцінки, підвищенНR цін, таРlfфів, зміни коефіЦІЄНТІВ IIIдe"CIIII1 

законодавством. . х 8JPJ13'1d" 
У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на уarоВШ , у aopVJf" 

Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір. в одно~rН'IЬОlll 
1.9.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наСТУПНІЙ реДDl\-ЦII: "11М дo~ 

(4.5.4. У разі HeBHeceHНR орендної мати У СТРОКІІ, ВlІзначеНIНD увllll"'" 
заборгованості вважається подаТКОВlіМ боргом і стягуєтьсЯ з ~lШjn 33 i~ 

( wтpафНl1Х с ... • 
нараховуаься на суму податкового боргу з ypaxYBaнHI~ БВlIJCD 
із розрахунку 120 відсотків річних обnіковоі ставки нацl0нanЬН07поro 
день виникнення такого податковоro боргу або на день J1oГO ЖlIIРІ 
зanе>JСНО від того, яка з вcnичин таких ставок є більШОIО, за ІСО 
прострочення у ЙОГО сплаті)). • ції: ... 

1 1 О Пункт б 4 Договору оренди викласти в наступШП редак оо peєctPJII11 ІІІІ 
• • • • g •• я державно' нс'" r 

((б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденниn ~PMIH ПІСЛ змі •• тв допо~ 
та/або будь-яких додаткових угод, ДОГОВОРІВ про внесеНllЯоо .-t;IJ зІ alIC~ 

• оо по. "'аТКОВОІ СЛІ"''' 
тощо HВДlТIf відповідну КОПІJО органу державНОl м нoro 

зеМeJlЬНОЇ дімнки)). . ктоМ 9.4.6 I1oc:rYJI 
1.11. ПунJCТ 9 Договору оренди ДОПОВНИТlI НОВІІМ ПlДпун 

r 



.... ~.., 
«9.4.6. в п'ятиденний тер"!ін піСJIJI державної p~єcтpaцiї цього Договору тalабо будь-яких 
д?датк.ових yг~д, ДОГОВОРІВ про в~есеНIIЯ З"lін та доповнень до Договору тощо нодаТl1 
ВІДПОВІДНУ КОПІ10 органу державної податкової службll за місцем знаходження земелы�оїї 
ДЇJUJIIКlI)). 

1.12. Пункт 12.3 Договору ореНДІі ДОПОВНlmі НОВІІМ підпунктом 12.3.4. наступного 
змісту: 

«12.3.4. ініціаТlfВОIО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У виподка.", передбачеНIІХ 
IзакОllОr.l та ЦlfM Договором). 

1.14. Пункт 12.4 Договору оренди ВlіклаСТJі в такій редакції: 

ссI2.4.Розірвання Договору ореНДІі землі за ІНІЦіативою Орендодавця в 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку Допускасться В lІаСТУПIІИХ випадках: 

- невихонанНJI Орендаре"Ї вимог п.4, п. б.З, та П.9.4 цього Договору; 

- в разі закінчення СТРОІСУ дії дозволу на будівництво об'єкту містобудування, якщо 
Орендар за цей час не ПРИСТУПИТЬ дО виконання будівельних робіт; 

- в разі закінчення СТРОКУ. встановленого для будівництва об'єкта містобудування 
(введеННJI об'єкту в експлуатацію). визначеного у п.З.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реестрації. 

З.ЦеЙ Договір набирає чинності після піДШlсання сторонами та його державної 
іеєстрації та зас~осовується до правовіДНОСllН шо виникли з 01.10.2008 року. 

, 4.0бов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстрацпо та витрати, 
пов'язані з його державною реєстрацією, покладаються на Орендодавця. 

5.Інші умови договору оренди земельної ділянки від 30 січня 200б року за 
ОН! 040б33800015 залишаються без змін. 

б. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що МаІОТЬ O~HaкOBY ю~идичну сиnr' 
один з JIКИX звахОДИТЬСJl в Орендодавця, другий - в Орендаря, трепй - в органІ, пий ПРОВІВ 
його державну реєстрацію - Київській регіональній ~ілі~ Держ.~ного підприємства &&цe~y 
дерхсавного земельного кадастру при Державному КОМІтетІ УКРаіНИ по земельним ресурсам 

РеквїЗllПI сторін 

Орендодавець 

І Броварська міська рада Київської області 

ідентифікаційний код 2637б375 

ри, вул. Гагаріна, 15 

, 
: 

. , , , 
І':' . "і 
; --: ;' 

\ 
... ' " ... 6ТТ.' /'."/ ;1 .• .' \. !yи~ .. J. 'І 

.'. .'., _/ <'i,t 
.\. ,;- , .. --~., tJ .1._ , .. '.~ * -с.:_ .~,' 

",- ~ І '. .o!~. "r-' .. .,: .'" """ .. "'-.:.:::.:;;,:';:;;" .. 

' .. , . , 

OpellAap 

ТОВ «Елліс») 

ідентифікаційниї код 2057б722 

м.Бровари, вул. Кірова,8б, 

В особі ЗаЄЦЬ,ІО . 
-:' 

" 

BaClopa Олександр Васильович 



Договор Ng1 

Про внесення змін до догО80РУ оренди земельної ділянки 

від 30ЖО8mНR 2006 рону НІ040633800392 
Місто Бровари Київської облаcri 

Восьмого гpyДВJI дві ТИСА восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської облаcri, юридична особа за 
законодав~:rвом Украіни, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, юридична 
адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі виконуючого обов'юки міського 
roло~и - секрcn:вря ради Сапржка Ігоря Васильович&, який діє на підставі ст.42 Закону 
Укршни «Про МІсцеве самоврадування в Украіні)) розпорядження Броварської міської ради 
від 24.07.2008 року Не128 з одноro боку, та ' 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю ccOnдa)), юридична адреса: 
!.1.Бровари, вул. ГОРЬКОГО,5, кв.2, ідентифікаційний код 33341620 (свідоцтво про державну 
реєстрацпо ІОРИДНЧИОЇ особи, зареєстроване виконавчим комітетом Броварської міської ради 
від 17.03.2005 року НеІ 355 1020000000556) в особі генерального директора Пляса Олексів 
Миколайович&, який діє на підставі статуту, зареєстрованого державним реєстратором 
виконавчоro комітету Броварської міської ради 11.05.2007 року НеІ 355 105 0004 000556 3 

другое сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Дпочи добровільно і перебувшочи при здоровому розумі та ясній пам'аті, розуміючи 
значеНВJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавств&, що 
регуmoють укладений ними правочин (зокрем&, з вимогами щодо недійсності правочиву), 
згідво pimeRJIJI Броварської міської ради від 25.07.2008 року 3807-40-05 та відповідно до 
затвердженої рішеRВJIМ Броварською міСЬКОIО радОIО від «30) BepeCВJI 2008 року Не 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та віж 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та 
керуючись положенВJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3, 9.1.3 Договору оренди земельної дinявки від 
ее30» жовТНJI 2006 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про BHeCeRВJI змів до 
Договору оренди земельної діпявкн від 30 жовтня 2006 року за рЯе040633800392 (надалі

Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Доroвору оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної д~ на періо~ б!дів~а ~riднo витary 
з технічної документації про нормативну грошову оц1НКУ земСПЬНОl ДIJDIНКИ BJДДUIy земспьних 

ресурсів в м. Броварах від 17.l0.2008poкy Н!! 04-3/13-3/1287 становить: 

477 266 ( чотириста сїмдесп сім тисяч двісті шістдесят шість) гривень ОО копійок. 

Н ~'IIHa грошова оцінка земель~ої дinявки з дати здачі об'єкта в експлуатацію згідно 
OPMII~,"" • .. . • • 

·чної документації про нормативну грошову оцшку земСПЬНОl ДШJIВКИ BJДДUIy 
8ИТагу З техвl • В М Броварах Київської області від 17.l0.2008poкy Не 04-3/13-3/1286 
lемenьних ресурсІВ • 
:тавовить : 
1 145 438 ( один мільйон сто сорок П)ПЬ ТИСА чотириста тридцять вісім) гривень ОО 

:ОПЇЙою). 
.' з пункту 3 Доroвору оренди внести зміни, замінивши цифру ее3» на 

1.2. В ПJдIIYВКТ ій редакції. 
ифру «З 1» та ВИJ(JIасти йоro в наступи • 

• • ено строком на 2 (два) роки, терміном до 25.07.20 1 Ороку. Шепа 
(З.l. Цей ДOГO~IP ~aд Доroвору ОРЕНДАР має переважне право поновпеНВJI його ва 
udичеВВJI строху ДІІ ЦЬОГ? ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 калеНдаРНИХ днів до 
)вий стрОК. У цьo~ разІ Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про вамір 
IКЇвчеВВJI строху ДІІ цьоГО 
)одовжити йоГО дію. 11. 

Д ВО у про переважне право ОРЕНДАР не застосовуютьса у разІ: 
ПоложеВВJI цьогО ого Р 

.. ДЇJIJIИКИ не за цільовим призначеНВJIМ; 
використавві земельНО1 



- ПОРУWСІІІІЯ тepMilliB СПЛВТlI ОРСІІДІІОЇ плаТІІ; 

- ДОПУЩСІІІІЯ погіРWСllІІЯ стаllУ ЗСМельної діnЯIІКI!». 

1.3. ПУІІКТ 3 ДоroВОРУ OPCIlAII ДОПОВІІІІТІІ ІІОВІІМ піДПУІІКТОМ 3' 
• .- IIOCТYIllloro • 

сс3.2 Строк, псредбаЧСlшR ДNЯ БУДIВIШЦТОD об'Сlm Містаб"'ДУ '\lIC1)~ . п· ~ паШІН (ВВ .... 
скспnуаТDlЩО), BCТDlloonel1ll теРМIІІОМ ДО 25.01.2010paK)'. ''''іДIІО • -..,1:1111І 00·11І) 
paдll від OS.12.2008 року Ке61 6. РІІІIСIІІІIІ GI1ОВilрсьkOj lIiQ, 

1.4.ПУIІ1СТ 4.1 ДоroВОРУ ОРСllдll ВІІ КNOCТI' О 11 ОС::1)' 111І і n ('С:Шl\llії: 
сс4.1. Орендна мата стаllОВJlть1 % (сім) відсотків віл Ilt'(1Mi1TIIBllaї Ір _ 
діnЯIIКII- 417 266 ГРlІвеllЬ - і скло.дас: ОШОВОІ OlliHII1I X\lt.1, 

33408,62 ( ТРllдцяТЬ три Тllсячі ЧОТIIРItCТD вісім) ГР"ІІСІІІ. 62 KoraiRKII ІІа і. 
6yдitlllllllmOOj РІС. ~ 

OpellДНa мата стаllОВIІТЬ 7% (сім) відсотків від IIO('Mtl""HIIOЇ ГРОШОВО- . 
дinя11КlI-114S 438rpllBeHb - і Clcnaдac: І ОЩ111Cl11C\lQ. 

80 180,66 (вісімдесят ТIІCJlЧ сто вісімдесят) 1-р"веIlЬ 66 l'UlIЇfiок ІІа рік. J (),т",] 
А ~ r· .н. . "_~ nl{my utp3lCtlOllO І{O.JIІІСІІ про nРUU1lяnrmR (11!"·':n.'І.У"n7""ІІО 1""·;"'Н!lmі·(І (j),(І;""'",mnu 068019: 

I.S. ПУІІІ(Т 4.1 дОГОВОРУ оренди ДОПОDШІТІІ IlаВIІМ 11 іlІIІ УIllП" ОМ 4.1.1 IIUC1)'llllora111iar 

ес 4.1.1. Розмір ореll!!НОЇ плоти ~біlIыu(їl.сяя IJ 5 (ІІ·МТІ.) ("ні .. " I'П1і IICpelllllllCHHICI\t 
BCТDIloвneHOГO ДnB БУДІвництва оБСІСТ8 МIс::,·о6УДУВUlIІІ,. (IJI'С.1СIІІIМ об'tI\І~ OCIiCD.1\m:t 

ВIІЗllаченого У п.3.2 цього ДОГОВОРУ. • , 

1.6.Пункт4.1 Договору оренди ДОПО81ШТІІІЮІШМ lІі.'1П~IІКlам 412110L"1)'Пllоra1\1ЇС1)' 

«4.1.2. Сплата opelfAlloi плати у розмірі. персдбаЧСJlОМ)' п.4.1.1 JдіііСlllоcn.cl ВОЧІІШ 
'fісяWl. IІаступного за місвцем закіlfчеНIfЯ строку. DСНJllПWI~IIUП1 I'lЛЯ будіВИllln1.1 ri 
містобудування (введеннв об'скту в експлуатаuіJО). DJI·JJIП'IС.ЮГО > П.3.1111.0ГО ДorolOp)" 

1.7.Пунltт 4.3 Договору оренди ВИlCnВСТII У lІаступніП реД8Кllїі: 

сс4.3. Орендна мата вноситься рівним,.. 'JОСТJC8АIИ щоміСЯЧIІО протягом 30 (. 
капендарних днів, наступних за останнім кanеliдарІIIJМ J1IIeM 1вітltого (ItОЗl1nta80ro)
урахуваннв пдв wnяxом перерахуванІІЯ ІІа P01p8.\:YIIKODllii рао\:)'ІIОК С. 
Н! 33210812700005 УДК у Київській області М. КJlСВа. код ЗКПО 23511923. МФО 
одержувач - Броварське ВДК. код класифікації 13050:ШО - преJlдП 1~Mnitl 

1.8.Пунltт 4.5.2 ДОГОВОРУ оренди ВИК1IUСТIІ в 118СТУllllіП реіІіІ"lІії' . о 
«4.5.2. зміни розмірів земельного ПОДВТІ'У та cтnвtЖ apCII.1JIOЇ ПЛІІ~". 1MI"~ И 
-'. . ,. . І 'І((істіо 1II.Il'$L"I1UII. ГРОШОВОІ ОЦІНКИ, П1ДВllщення Цlи. тарш ІІВ. ЗМІІІІІ косе J 

заКОIlОдавством. nll3t{tIIIJ 
у випадку відмови Орендаря . змі ІІІ I'rll upellllllY 11!ltHY ІШ YMUPn'''. 81 ... ,І\'} 

А . - . CTOPOtllllot1M)' по..-, 
оroвору, Орендодавець МІС право рО3IрIJВТ" lLен ДШ'ШIIР І' O~IHO 

1.9.Пунltт 4.5.4 Договору ореНДІ І ВIIICnВCТlI в IІВСТУllllііі редокції: доroВО'!' 
(с4.5.4. У разі невнесення opeJJAHoi плати у c:-гроlCll, 811111В'IСIІІ ЦII~У8:Р1И'" • 
заборroВВllОсті вважається ПОДВТІ(ОВIІМ боргом і стягуcrЬСМ 1 IIОРт ""·ІП 33 ЇІ 

І. ІІІХ CnJI.... . 
IfUРUХОПУСТЬСЯ на СУМУ податкового боргу (3 ура.'tУВВIШЯМ ШТРIІ( .. I·б 11 Ys.-р3ЇIIІІ. 
із ро'рахушсу 120 відсотків ріЧНІIХ обnікової стаВКIІ HBuiuliD1lbllor~1 ІІІІК чаС11lиі) 
деlll. ІІІІІІІІІ'ІІСННЯ такого податкового боргу або 110 деtlЬ ііаІ'О (І ОI'OIIП J(IIJICI 

• б· 10 зп коЖlI ЗМСЖІІО ВІД того, JlI'1 З величин таких ставок є 111hШО, 

ПРОС1·РО'IСIIШI у Яого смln». 

1.10. ПУІІКТ 6.4. ДОГОВОРУ ореllД" ВliacnВСТIІ в наСТУПJlііі pCДnK~ii: 'ССТ(1l1иіі 1(IIIIIt , 
«6.4. 0pulrдop зобов'язаlшА в п'JlТllдеШlllfi термін після .'t&:РіIШІІI•'О1 . ре ,І10ПОВI1&:111І ~ 
тalабо бущ.-'ІІСІІХ ДOДnТlCOBIIX УГОД, Договорів про ПllссеllllЯ _ 1MI'~ .~ І зU міСIІС)І 
ТОщu IlII/u,'rll відповіДIlУ копіlО оргаllУ держаВllоі nOJLDTKOIILlI Cll~ ;кОI 
зеМСІIМI()Ї IlіЛЯIІКIШ. 



1 11. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНI1ТИ • 
• НОВИМ ШДПУIІІ(тОМ 9.4.6 lІаСТУПIІОГО змісту: 

946 В п'ятиденний термін після держав .. '-
к • • • Д' 1101 peccтpaUII иього Договору та/або БУДЬ-ЯКІ ІХ 
nOAaTK~B"X y~д, ОГОВОРІВ про внесеНІІЯ змін та ДОll0ВІІСllЬ ДО Договору тощо надати 
ріпПОВ1ДllУ ІСОПІІО органу деР'lсавної податкової СJlужбll ·)3 міСI!ем 1ШlходжеШІЯ 1емельної 
аіnЯIIКIf)). 

" 1.12. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВІІІІТІІ HOIIIIM l1illll\'Hl\rOM 12.3.4. Ilастvпного 
ЗМіСТУ: '. 

«12.3.4. ініціаТИВОIО однісї із Сторін в ОДНОС1·0РОIІНЬОМУ ІІОРЯДІ(}" У ВIIП8дI(ах. персдбаLlеНIІХ 
зрконоМ та цим Договором)). 

1.14. Пункт 12.4 Договору оре!'fДIІ ВІІІ(ЛОСТІІ в Тl1кііі рсдшщії: 

ссI2.4.Розірвання Договору оренди землі 10 IІІщіО·ll1ВОIO Оf1еll110давuя в 
односторонньому ПОРЯДІСУ допускається в ІІВСТУПНИХ ВIІП3ДI(ВХ: 

- невиконання Орендарем вимог п.4, п. 6.3. тв п.9.4 ЦI,OI"O Договору: 

- в разі закінчення СТРОІСУ дії дозволу на будіВIІІЩТВО об' СІ<Т)' містобуд)'ваIlНJI. ЯJСЩО 
OpellДВP за цей час не приступить до виконаJlI1Я будівельних робі,.: 

- в разі закінчення строку, встановлеllОI'О ДJlЯ будіВНllllТВО об'("кта містобудування 
(введення об'єкту в експnуатаціJO), визначеного у п.3.2 НІ,ОГО Договору. 

• 2.ЦеА Договір підлягає дерхсавній peEcтpauiї. 

З.ЦеЙ Договір набирас ~lинності після 11 іДШlсаllШІ сторонами ·Г3 iiOI·O державної 
реєстрацііта застосовується до правовіДIІОСИIІ що В111ІІ11(JIИ .) 01.10.2008 рОК". 

4.0бов'язок щодо подаНIІЯ цього Договору ІІа дерЖDlШУ ресс·грuuію та ВlІтрати. 
пов'JI3вні з його державНОІО ресстраціЄIО. ПОЮlздаlОТЬСЯ lli1 ОреНДОДU8UЯ. 

S.1нmi умови договору оренди земелыlїї діЛЯIІКИ від 30 жовтня 2006 року за 
.N! 040633800392 зanишаlОТЬСЯ без зміll. 

І 6. Цей Договір укладено у трьох приміРIІИКах. що МОЮТЬ ОДI1I1I(ОВУ 10рИДІІЧНУ силу, 
І ОДИН 3 ЯКИХ знахОДlіТЬСЯ в Орендодавця, другий - в Ореllдаря. третій - в оргаl1і, який провів 
І йоro державну реєстраціJO _ Київській регіОJlальній філії Державного підприсмства "Центру 
:державноro земельного·кадастру при Державному Ісомітеті УlсрnїllИ по земельним ресурсам" 

РСlсвїЗllТl1 сторіІІ 

ОРlшдар 

ТОВ ССОЛД3» 

JдеНТliфікаuіііШIЙ ІСОД 33341620 

М. БроваРII. вуJl.горы�ого •• 5. кв.2. 

" ....... ,,"""" RnrllnhORllLI 



ЛІ. Бровар" 

ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 
ДО доrовоРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

ВШ 31 с:ерОIIЯ 2005 POISY Х-040533800139 

.. -/&1J-"_-=~~'1:...-___ 2ООВр. 

Ми, що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА далі _ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі ВIIКОII)'IОЧОГО обов'В3КII міс:ького ГОЛОВІІ- C:~KPeтapa 
pOД11 Саоожко Ігоря Ва.~I!~ЬОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 
caмoB~ВДYВaннв в УКРВ1НІ та ПРllваТllІІО ОЩОРIІІ:J\lець Ту ровець ВОЛОДІІJ\ІІІР 
МпхаUЛОВIIЧ, уклали Додаткову угоду до Договору оренди земельної дїЛJIнки від 
31 серпнв200S року N!!0405338001З9 про наступне: 

Відповідно до рішенНJI сесії Броварської міської ради від 25.07.2008 року за 
N_801-40-05, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до 0.1.1. і викnасти його в наступній редакції: 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенНJI сесії Броварської міської ради 

Київської області від 25.07.2008 року N_807-40-05 надає, а ОРЕНДАР приймає в 
строкове платне користуваннв земельну ділянку площею 0,0019га для 

06cnyroвуваИІІЯ кіос:ку, яка знаходитьси по вул.ОліJ\lПіОс:ькій,2 в J\I.Броварп. 
Згідно з планом землекористуванни, що є невід'ємною частиною цього Договору та 
довідки виданої відділом земельних ресурсів у м.Броварах Київської області від 
13.08.2008 року N!!04-3/13-З/10б2 та земельно-кадастрової документації Броварського 
)Ііського відділу земельних ресурсів ци земельна ділинка рахуєтьси в зеМJIJIX 
комерційного оризвачеRНJI Броварської міської ради. 

2. до 0.2.3. викnасти його в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної дїЛJIнки згідно довідки відділу 

земельних ресурсів у м.Броварах Київської області від lЗ.О8.08р. N!!О4-З/ІЗ-З/І0бl 

ставовить: 

- 2910 (дві тнсичі дев'ятсот десить) гривень оо копійок; 

3. до 0.3.1. і викnасти його в наступній редакції: . 
Договір yкJIвдeHo на 1 (ОДІІІІ) рік, TepJ\liHOJ\I ДО 25.07.2009 року. Шели 

закінчеННJI строКу договору ОРЕНДАР має перев~~ пр~о поновлеННJI його на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П1ЗНlше НІЖ за 30 калеllДарп~ 
дпів до захінчеНИJI строку дії договору повідомити пись~о~о орендодавця ~o намІР 
продовжити його дію. ПРП впкорш:таНllі земелыІІ� ДІЛПІІКD ие за ЦШЬОВШІ 
пршпачеRDRJ\I ореодар втрачає оереважне право па поиовлеllllR договору 

ореllДП. 

4 4 1 астн його в наcn:yпвій редакції: 
Р•• дО о. • BНICJI стаПОВІІТЬ 10% від IІ0Рl\ІаТІІвпоі грошовоі OЦblКD і . Ічиа орендиа оnата 

C1CJlaAae: 
_ 291,00 (двісті дев'япосто одпа) ГPllBellIt оо копіilок. 

5. до 0.4.2 і BНlCJIacтн його в наступній редакціїм: ельні '" "cnrnt державної або 
Об • ендноі плати за зе ~"'6#66_-. 

числеННJI рОЗМІРУ ор внним іх цільового призначенни та 
КОмунвпьноі власності здїйсшоється з урахув ством за затвердженими Кабінетом 
kоефіцієнтів індексації, визначених законодав ід 'час укладвннв або зміни умов 
Міністрів Украіни формами, що запов~ЮТЬCJI п 
.цоговору оренди чи продовження його ДІІ. 

И е охції· . 
б. до п.4.3 внкnaсти його в наступНІ р ~ . ~o рівними частками протягом 30 
Орендна плата вноснтьCJI орендарс:м ЩОМІ арним днем звітного (податкового) 

kanеRДaрних днів, наступних за останНІМ календ 



2 
MiCRЦJI IIШJIXОМ перерахУВ8ІIНЯ на рахунок ГУ Дl(у КIII 
~1.Kllcвa МФО 821018 код 23571923 р/р 332178]5700005 _ Бровавс.tII 
КЛDСllфіКDціі 13050500 - OPCIIДB :Jc~lni. p~ 

7. до 0.4.5.2 Вllкласти ЙОГО в наступній редакції: 
З.ІЇВІІ розмірів земельного податку, підвищення цін, таРllфів _ 

індексації. Вll3начених законодавством. Змінювати opCllДlIY ~ 
ділянЮI піCJIJI затвердження нових ставок та після зr.rіНIf HOPM~ 
оціНКII. У випадку відмови ОРЕНДАРЯ змінити орендну ПJlВ1)' 
З~fenьноі ділянки може бути розірваний Броварською Mi~1OIO 
односторонньому порядку. 

8. до 0.4.5.4 і викласти його в наступній редакції: 
у разі невнесення орендної плати у строки, визнаЧС'lі Цlrм 

нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафнпх 
ШUIВI!ОСті) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Націо 
Украіни. діючої на день виникнення такого податкового борry або Haдm 
частини) погашення, залежно від того, яка з величин Т8КІIХ mвox є 
кожний календарний день прострочення у його сплаті. 

9. Всі івші умови Договору залишаються без змін. 

ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору ореІАІІ 
дinmlКИ від ЗІ серпня200S року заN!!040SЗЗ8001З9. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Ш'ОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

IОРllдична адреса : 
м. Бровари, ВУJJ.Гагарінв,IS 
IJIІІСОIІYlочиА обов'язки міського 
I'OJI І І - секретар ради 

ОРЕНДАР 

ПП Туро,еl(6 ВDЛоdllAlUPМі 
Юридична адреса: 

вул.Короленкв.64 кв.55 
м. Бровари 

обл. Київська 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" іГ" 11 __ ...;.Т'..:..-..-" __ .2008 року м. Бровари 

Ми, що. підписалися нижче: Броварська міська рада, в особ 

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря ради Сапожка ІГОРІ 

ВаСIIЛЬОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та приватний підприємеЦJ 

Туровець ВОЛОДИМIIР МllхаЙЛОВllЧ з другої сторони, склали цей Акт прс 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а приватний підприємеЦІ 

Туровець ВОЛОДИМИР Михайлович прийняв земельну ділянку площек 

О,ОО19га по вул.ОлімпіЙськіЙ,2 для обслуговування кіоску у м.БроваРII 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року за K!!807-40-0~ 

на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 25.07.2009 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОI4 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНяв: 

ПП ТУРОВЄІ(" в.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Короленка,64 кв.55 

~-м~~_1 В.М.Туровець І 



" 

ДОГОВІР ОРЕНДИ 3ЕМJП 

А"сто вро.",. Kur,c.ltor омастІ 
7)1 •• 11І0 ІРУ.'" •• 1 mUCII,,1 С.IМ'1Il0 polty. 

ОРСllдодаIСЦ.: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КldBCЬKOI ОGJIAСП с:о6 
у.,uaПI,IдcamIФlaaudПlоlllасод за дalП1М11 єдрпоу 26376375, lOp'rдll'II18 адреса. Кlli~CIo:I::"~ :PO.~'" ~Yn~=~O~ 
аСа6І АНдРЄЄВА ВАСИJШ OJlEКCAНДPOB~ 11011І діє ІІа пlдcnші доаірCl;Ості, пос:аідчCl~і і 1.07.2007 po~ 311 p.NI 1230 
н.м.&amp nplllmulМ Ilотарlусом IiРОIв,СІоКОro "IСІоКОro IloтapillllloHOro Okpyr)', 3 одІlОro 60КУ, та 

0pa1llVo ТОВЛРllcrDО 3 ОВМЕЖЕUОІО ВIДПОВlДt\.IIЬшспо есФlJIAЙТ (ШОС .. , ІдСlmlФіаціПmlП код 
35262305, аор'IДІIІІНIІ ос06а 31 заКОIIОДІІІСТ80 .. Украіllll, аоРllДllч •• а адрсса: 02140, ... Кllіl, ІУ.ІІІІQII ГРІІШ", 6уд.3 ... 
(CliAoцuo про ДСР"'І!)' рссстра~іlO 10Р •• IДllЧllоі ос0611 ссріі АОl НІІ01329,в •• даl.С ДСР"'ІІІІ" РССС1раторо .. ЖурullСЬКОIО 
т.о. Дlрmщькоі paROНlloi І .. ІСТІ КІІСВІ дср",ноі aдJolillicтpllldi, дата ПРОlедсш .. дер_ноі рсестраціі 11.07.2007 року, 
номер 3DR.ICY І ЄAIIIIO .. Y ДСР"ІІІО"У РССС1'рі 10РIIДІIЧНI.Х осі6 та Фі3I1ЧIІ •• Х ocl6-пlДnPIlСМців 1065 1020000009667), І особі 
aupcmpl ФЕНЧЕНКА СЕРПJI володимировиЧА, що 3IPCecтpO ... llln за адрссо.о: ... Кllіl, IУn.ФРOnСlщіі, 6уд.l/11, 
... 78, laJR дІє ІІа пlдC1'8lI CТ8~ тов ссФinВnт ПJlIОCIt зарСестрОIIН"П 11.07.2007 року но"ер 31111'СУ 10651020000009667 
ACJI~ШІМ РССС1Раторо .. ЖУРUIDСЬасоlO Т.О. Даршщькоі РlПОНllоі І .. icri КІ.сві дср",ноі aдr.IiHicтpвцii, 3 дpyroro 60КУ, 
PUОМIUСИОВDIIlстороНl" 

... ...."...10' ~ ІРІ 31tcpмr1.'0' ~rI""'Jtadii _ .. _~".vlннl~IIIVI"" c:WIf:rdlii.lIIIIIitp8JI,." tIJIudlllAuaеІІ "О
~ J npIUIIlt:tIA,u qu.lnw,1IltI JlI"""NaIf:mlll, Щ" pIIlJ1IIItIItНIуllIIdeuIі '1ІІМ1l ",..."". 

і (JIII9I&"'" J ...... 1RIU1Il щ.lI8liia.ocml пptI.О"ШО'),УlfЛtlЛU qll!li ~1p nPtI tIfIIU: 

Пре.,emДDlO'ОW 
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31 капln .. nlM. JaII'I1 06'СК'1'8 D eKcnnyaтaqllO, щоміCl'lllО nplJТllroM 30 ('lpIUU.."I) lCIUIеlUllРlПnI 41lі. и:,-.... , 
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17. УМОІІІ :І&с:рс:.с:ІП18 C:nUI)' o6'amt арСIIДІI: 

• :lСіс:раею18 Icpxн.aro ШDРУI'P'JlI1Y та nonlnwCln18 ІІІШІІХ ICOpIlCIIIIX IIIIDCnl8OC'l't:n :к:мCllWllli .lialна; 
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38КОllодаВС11IОМ УКІ,,,'"ІІ, IщmlllфlНIIIІIIIIIІІ" 1С11/& 3В дDН.IМ.1 єдрпоу 26376375, ЮР11JUlЧ1l11IpCq: IIQI& 
а6п., .. ,БРОООР'І, 11)%1'", "1111'", 181 " ",,,101 ЛІІ/~ІІЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, IІkJlА дЇЕ" ~ 
доаіРСllості, 11"&:IIII"'Ollllr 11 ,07 ,~(Ш'І. І"'ІСУ :ІІІ рЯ!! 1230 Н.М.БВЗIIp ПРlІваТНIІМ нотаріусом S ІІЬ 
MictoKOra 111'1"1,11"11,1111'11 "НI')'8')! IІt1lnk'ЛІІ, а ОреllД8р: ТОВАРИСТВО 3 OIiA~ 
IIIДПОВIДAJII.ІIIС':'I'Ю .,IІІI,IЛlІ'I' ІІJІЮС», ідеНТ'lфікаціЯНlIП КОД 35262305, ЮР11lUlЧ:
'1IIKOIIOдDBCТII(,M у 111""8"', '1'1""'''111І11 11/&1,0&:0: 02140, м.Кllів, вуnиlUI ГР.іШКD, буд.З-І, (СІіІа: 
І'СР_ВВІІУ 11&:1'11 ""щllll І","'ІІІ'І"'''У СІ"І,ClII сері! ~O 1 ~ 1 О 1329, B~aHe. ~СРЖІ~1І11М pcqa. 
ЖУІ'llхіВСI,КIIІІI Т,О, Jtl'IШ""IIIiПУ IIІІІІI)ІІ'lоі 8 МІСТІ КІІЄВІ держаВНОI aдMIHICТPIQli, даТІ IIJIOIQ 
1""'ЖОllllоі I'CI'U"II'IIIlr І ',011~(l1I7 І''''')', Ilомер З8ПllСУ в ЄДІІНОМУ державному рсєстрі ІОР ...... 
""'ІІІ"ІІІІХ IJCln.'IIJtIIllII' АЩ'" І 0,.5 102 0000 009667), в особі днректора ФЕНЧЕНІСА с': 
ІЮJІ'ЩИМІІІ'(ЩІІ' А І Щ~"''''''''~''"1'ШШIIIIА за адреСОIО: м.Киів, вуn.Фроnенціі, буд. 1111, а.1 ..... 
1111 ІІІ/'&: r'lIIl '11111" У 11 'Щ (сфlIllШТ МІОС» зареєстрований 11.07.2007 року вакер 111 

'Об' І 02С10()()(І(lІІ(JO' І,ІіllИf'''''''I'' ,'UI:CTpaтopOM Журахівською т.о. ДаРНllЦькоі paOoКllO' llІ\аі І 
J't',JЖIІІІІІI'У ""MI"IUII,",tlf, 11І""'11І1/111 11 оренду земельну діл.НКУ площею 0,0499 ra. з "ІІХ O,OI17I1-J 
ОnМt'И(с.'lІtI; 11 1ІІ'lilllщ.!І~1ІІ11І .,і 111*"11"1'111І14 коридор мереж комунікацій, ДпJI будіВНІЩ11І1 n ~1 
ОфIОIlIl.І"I'І '11t'JI",,,,,,1 1,~jЩ,), r.. ',,,~шl комерційного призначенНJI З8 адресою: К'ІТВСЬІСІ -m.. 
1'11(1111І111І, 'I)IJ'I,,,".I '"' "1,1118 111'"1'111І1 роз •• lщеннн с:тадIОIIУ «Спартак», {надалі - ЗС.Iem.на aWвa~ 

"lfllIIlЩ1tllіll"'11І11'" "'~'I!II""IIY дlnRllКИ 3210600000:00:024:005 
" . .. .. :....... .. 
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.. IJIIJIІ.lIIФIКltllШIIІІIІ ",.~, '1\' 1/[,,'111~~:єRПОУ ідентифікаціАниR код 35262305, IОрlJlШl 
'-ПJI,о.I~7~,.tilt'іltl}"іll' '1J,~bc:i:,JUtiвCькa' адреса: 02140, м.КlIІв, ВУЛIIIUI ГРllШn.6уjiJI 
\1(1'1""11. {,I;~""",,", I'YJ}\ГDtt.Piнi1·~· 
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.,_.1'In., ідсlm'фікаціПIllIП код за ДlUII'.'11 єдрпоу 261\дА3763 lOlloCLKOI ОIiJJАСП ..... luulЧl'а особ 
lar-о;Un1ltЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДР 75,IDpIUUIЧIID. _' ._,. а за 3IUCOHDДIUICТ1IOr.1 

І acci61~' . ОВИЧА, ІIQIП 4іс на' • ~cca. КIІІВСЬка 06n., аl,&роааРIІ, BYJl.farapill8, 15,8 
JI1d.5IJ1IJ1 npl18am'IAIIIOТIp'YCO.1 5po8apc.кoro .'ic.кaro 1І0Т1І • nl4c:ra81 4081РСIІСМ:т1, пос:вl4'lСlюі І 1.07.2007 РОКУ 311 p.N! 1230 

. 0PC:tVIIJf. ТОВАРИcrво :І ОGМЕЖЕНОІО Оlдпо:~IUI.IIОro oКPYfY, 3 omlOro боку, та 
І зn62305, ,ор,lДІlЧ'lа особа за заКОIІО4ВDСтаом YКPDЇI д,\J(LНІСПо ссФІЛАnТ плroс.. 14СIIТ1IФіlCDціПIIllП 1С04 
( (CllAoЦТDO про ДОР"ВІІУ реєстрацію IОРIl41IЧI,оі 0~~6 IОРI41!,,"а црсса: 02140, М.Кllів, .~nlЩR fPIIWКD, БУ4.3-8, 

JC7plxiIC.КOID Т.О. Дaplllrц.кoi раПОIll,оі а місті Кllс.і 4C"WDr::.~I! AO~ .х.ІОІ.329, 8114allC 4СРЖll8Щ'''' рСестраторо", 
, 11.07.2007 роху, lІоа,ср заПІІСУ D ЄдIIJlОМУ 4ержааllОМУ р • 01 a4r.IIIIICТPIIQli, 4Dтa ПРОІС4СІШR 4ср_а.ноі рсестраціі 
, ОООО 00'667),8 особі Allponopa ФЕНЧЕНКА СЕРГІЯ :~~61 :РI411"""" oci~ та Фі31.I"tll!" oci6-пі4прIlСМQі. 1065 102 ! 3Ipetc1P0IUllln за адресою: ... Кllі., .УJl.ФРОJlСlщіі, 6У4. 1111 ~I МИРОВИЧ~, 14еl"!"IФlкаЦlПlШП 110мер 234~602992, що 
І зареtc1PDlа'IОro 11.07.2007 року lІомер заПІІСУ 10651020000·78, ІIСІIП 411: ІІа nl4CТUli CТU1Y1Y ТОВ ССфlJlаПт ПЛЮС» 

дlpIпII&ыо; panOIIHO; 8 .Іісті КІІС8і держа8НО; a4r.lillicтpa ._ 009667 4epWD8t111r.1 реєстраТОРО"1 Журахі8С.КОIО Т.О. 
І ЦІІ, 3 4pyroro боку, разоr.1 iMCH08alli СТаРОІІ". 

І 1iNН' 1tJfiptJtIiл6IfD/~, nPI' ~'O' J1fЧJ",d mtllfаІііі І • .,., • 
nlllpїJ'C&'I:J nPlІlШt:tIAІU ІСІІ.lл.,,1МО :JaКOIIQtJo rl,fJtDJttliнJчll RIflIII!IШ/I ~IIi;, 1ІІІІ"""'''' tIJ"IIiituUlI!ItI нtI-

(ЗоКPUІ". :J "IМDltIA'" 11(_ IIf!tJlii 8ОІі'''''' 11(0 pt!ZJ'ЛIQIQI". у""а""'".ї ІІІиІІІ npaIO'IШІ 
CllfJOI 1IpII60.,UIO'J, УlUIIIIIи IC~Ї tJolo8ip IIрО "",а: 

І •• Ор."enДflltJ80PJ' 
І. OpClIДOДII8cц. зnдно з Р1ШОНIСІ'" &роварс.каі .,ic~i plUUl КIІ;8СЬКОЇ обл •• 20 

LпmIllClllUl права кop"cтy&DННR ЗСМCnЬНIІМIІ 4іпІІІКВ 11СТІ 814 ГPY4t1~ 2007 року N!! 560-30-05 "Про 
~~.. _ • • ІІІ, HIUUUIt.. 8 ОРСІЩУ ЗСМІ:ІІ.НIt" 4tJ1Іtlок, HIUUlНHI У nOCТЇnHe 

IIIJIIlcryaaвнa земen.НОl Д~IHICII, HII4DHHR дОЗ8ОЛІІ ІІа llІroтoвnеtlИI техиічноі 4ОКУ.lснтації по офОРМnСНIІІО права 
IDPпrnyввнН8 3СМCn.НlIМІI JIUDIНICDn, 1О~II4ІIЧНIІМ і Фі3I1ЧНlI'" особам та 811СССННІ змі" 40 piwcн. &РО88РС.КОЇ .Ііс:ькоі pWI" 
RIДIti І Орендар ПРllJlмає в opcн.ar теРМIНО.1 на 5 (П'lІn') років 3СА1І:ІІЬ"У 4inRHкy nnOЩСIО 0,0700 ra, а то.,у чш:m 0,0338 га
xмn! обмеженоro IIIКОРIІСТ8Нна ІнженерНllП КOPl140P мсреж каr.lунікаціП, JIIIII БУ4і81щuтва офісно-торгі8C/1JoНОfO центру _ 
xмm КOMepQinHoro 8I1КOPII~HНR, за IUlSИ:СОIO: КІІЇВСЬІШ o6пaCТL, IІІісто Броварtl, .уntlЦН rarapltla в panolli розиlще"'IR 
cnдiDl1)' .сП8рт81О), (ІІІІДІШІ - ЗО.,Cn.llа 4tJIllln). 

КaAacrpollln НО.lер зо.,en.ноі діпIНIО132І0600000:00:024:0518. 

06'oun O~".II 
2. В OpCIfД)' ПepeдllЄ1'loСІ ЗСММloна ділІНка заraп.tlоlO ПJlОЩСIO 0,0700 .... 
3. НІ3ОІClПtllіП дinвнцi б)'дівni та СПОРУДІ' lідсутні. 
4. Земcn.на дinaНка перСДВЄ1'loСІ в орсн.цу без буді8C1Uo та cnopy.IL 

5. Hop .. ml8НD rpOW088 оціна 3СМCn.tlоі ділllНlClf на період буді8НІІЦТВА згі4НО 811Т111)' З технічної докумснтаціі про 
IfOJIMml8НY I1ЮWОІУ оцінку зсмcn.uоf МНІСІІ Gp08apcIoКOro .,icькoro IWЇJly 3еАICn.НIІ" ресурсіl .і4 28.12.2007 року НІ 04-
3/13-31І55 станО81ІТІо 42 509,00 (сорок 4Ві Т1ICRчі П'ІТСОТ 4С8'ln') rpIlIC". ОО кaninolC, 

Норма111811а rpoW08a оцінка зсмcn.ноі 4ілRНІОІ з 4DТII _чі 06'CkТD 8 сксnлуатаціlO згі4НО 8ltТIIl)' 3 технічноі 4Окумснтаціі 
про ИОР"8111111)' rpOWOBY оцінку зе.,Cn.IІО; 4ЇnlHICII Gp08apcLкafO иіс.коro 8ід4ілу земenЬtlllХ ресурсі8 lід 28.12.2007 року N!! 
04-3113-3/154 C1'DIIOIIm. 212 543, ОО (двісті двaHII4ЦRТЬ 11ICRЧ п' m:oт сорок 11'11) ГPllВlli ОО копіПоlC, 

6. зсмcnы�І� дin.1І1CD, "ка порсдвЄ1'loСІ 8 opcllдY, но .18Е НC4QЛікі8, ЩО мoжyn. ncpCWКOДWDТII її сфеКТ1II110МУ 8l1кapllCТВHlnO. 
0рс11ДDД88СЦIo свіДЧ11Тlo, ЩО Зl"ІІДІІНа зе.,l:ІІ.на ділRНn .,8 Mor.lelrr пі4ПIІCDНИR шоro ДОf080РУ .,ікаму iIIWO.IY 8 орсн.цу .,0 

3111Н1, 110 ПРOДDIСа, 110 ПО4ВРОІВНа, ilIWII., способо., но 8iдчylCeн8, ІІС заCТD8JIеllа, під ЗDбоРОllОЮ (Dpcwтor.l) ІІС ncpоБУВ8є, 
судОвоro спору щодо lІоі, 8 також прав у 1]'СТЇХ осіб ІК І меах, так і. 3D М~Ш Украі'lІІ 110 маІ:, ІК 8НОСОК до cтa~l~ фо.1дУ 
IDpIIДllЧНIIХ осіб 110 ВIIСсена. 3О.IМІона ДlЛRIІIСВ 3HIXOдIIТЬCR ycтalll, П08Н1С'ПО ПРII4D1110МУ ДIUI І"КОР"CТDIШR " за ЦШIoDІII.' 

W'P'ОП8чеш..... . 
., 7.IНWla OCOfiпIIBOcтeJ1 об'єкта OPeндll, ІКЇ .,cnкyn.lnЛllНyтll "а орендні 8ІДІІОСІІІІІІ Hcr.'8E. 

Стро« dlrДflltJ.ОРl 
8. Цсп Доroвір укпадоно строко'" на 5 (п'ІТto) рокіl з дml niдmlCDHU шоro Дoro8~PY. ПіCnI 3DкінчсННІ C1p~~ діі ~ro 

Дaroвopy ОРЕНДАР має перОlажно прпо ПОНОВnСНI" Поro ІІа HOВII~ ClpОК. У ЦІоОМУ разІ ОРЕНДАР П~І'ІНОН но ПI3IIIШО HI~ та 
2 (08) МЇСІІЦЇ до заКЇ.lЧенюr строку ДІЇ ЦIoOro ДоrolОру nIIC ... OIO nOllдOMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про Har.IlP ПРОДОI"I111 noro 4110. 

Пр • ПО' дl-ВІІІСІІ ІІС ЗD ціп.О8,,"1 ПР"ЗllаЧСIIIR"1 ОРСllДар Втрlчає персва.'Іlе право ІІа 
І' DIIIСОр"С'ПІІIІIІ 3Dlen. 11 .... 

ІDIІDanСllllП oIIorOBOpy ОРСІІДІІ. 
ОрІнін" М"''''' . . . 

9 ор . на період буді81111ЦТ8а 8HOClIТItCI OpCНдDPOM У rpОWОІIП фОРМІ 8 НDЦlонan.міП 
: ендна lUIа~ З8 ЗОМC:n.11)' ДІЛ.НХУ. істі п'JlТдССІІТ) rpИ8ОН. 90 копіПок "а рік, ОРСll4llа ПJlDТII за зсмenьну дmRIПСУ з 

:roтr УТаїНН І СУМІ 4 250,90 (~OnIpИ n'С8Ч1 ~POH4DPCM У rpowo8in формі 8 IllціОllan.llіП BanIDТЇ YкpaiНlI 8 cyt..i 21254,30 
, __ І_~Ч об'DmI В ~~ТDЦIЮ 8НОсаІТІоСІ) н'130 копіПок на рік, згідllО ДOBiДКII.М! 340 8ід 28.J2.2007 роху 8l1КОнка .. у 
\tIIIIWImO ОДІІ. ТИClЧ. ДВІСТІ п'ПДeCRт ЧOnlр11 rplll • 
lipoq -. орОндНоі nnanl зD зсмenLIІУ ДIJIIHXY. 

РСЬКОІ "llс.коі ради про ВlонаЧОНIІR • ділlНlО1 дерЖ88110і або комунan.ноі вnacHpcтi 3дinCIIIOcn,CR з 
ІО. ОБЧIІCnОНIIR роз.,іру орондноі nnа111 за .зc:r.IC:n~НI iндeкcawl 11І3Н8'1СІІІІХ заісоНО4DІСТ1ІОМ, за 3DТ8OpдDIIIIMII 

~~ICIM іх цїnLОІОro ПРl11начеНII. та коефlWЄНn під Час yкn.:u.иНR або 3111іНІІ УМ08 доroвору ОРСН411 ЧІІ ПРОДОІ_ІІНІ 
I\8Ulllcтo", Міllістріl УкраїН" фОР"I.""', ЩО З8ПОВlUOlOТloCR 
lIarO ДІЇ. рfШСlllfR с:ссіі від 20.12.2007 роlC)' щоміCRЧllО рі8НIІ"Ш 

І кoninКlllla псрlод 6удіОllllЦТВD та І сумі 1 771,19 (0411. ТІІСА'І. 
'І1Cnaщ11 8 ITДCCnТ .......... ш 
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12. О ........ "чD np""VIrIIlir ТD 11IUIIIt11 .. nOCllfl' D РDXYIІОК о,СIl.llllоі МІТlI 04IOJ'МЛIlпt.СІІ ІІі :'111111' ast. -r- --- І' . 1.1""\11 • 13.l'ш .. ір ОреІІАІlоі Mml ncpcr.lllUlllCnOCll1 Р83 • 11.,..." -

_ 1111101 )'МО. rocnoдDploD .. III •• псредбl'!СІ ... Х .llDro·OPO"; .' '" 
• змlІІIІ ршмlрі. зсмc.n"llоra ПDJlDТlC)'. ПI".IIШ~ШI. ОІІІ.І ТDРllфlD, 1МІІІІІ коефЩI"ПIIl ill.ilCICCllllii, '" 
• змlІIІI ршмlрl. ОРСІІАІIОТ MDТlI 3. зс .. c.n"ll), ~I.II.IIIC)' nlc.n. 1DТ8СРnЖСIІІIIІ ІІОВІІ' ,става" OJ1tll"n;Ja.ll1l~CIIfI, 
• norlpwcIII" enпl)' ОРСІШОDІІІ.ОТ ,с"c.n"llоі ,.ln.I'1СІ1 ІІС , 1""I,opell.llnp". що ІІІnТRСРлжс"о ;Щk>::'If • 
• ІІІІШІІХ DllnllдtCDXo псред6аЧСIIIІХ 1DJCDIIOM.. etlтalfw, 
14. У раl ІIС8lIСССІ •• 1І OPCIWloi MDТlI У стрОIСІІ. ~1111ID'ICIII ЩІ,.І Доranоро". cnpIR:tIlI"I.c" ІІС,," ) РОІ ' . 

3. ко_шn ДClI" npacnpo.CIIII. МDТCЖ)' ІІССМІЧСІІОІ CYМII '. IСОЖ1I11П ЛСІІ" ПрОC'ТJIО'11:1І1І1І чtpi 1ID.n~ 
У ..... " .""'Ор"сnr.lllur Jl!.t'I!ЛІІІ"r dlлllllКU 

15. 3cмc.nlotID •• 11118 ncpuaCnOCl в О~СІЩ)' ДП. 6у~іRlllщm~ о41іСIIО·ТUl'гіnI:ЛIolIIlГll IIcllrl') 
16. ЦIn"'DI ПР"3IІАЧІIІI. 3C,.lc.nIolloi ,.І.ІІІІІІСІІ - 3С,.1І11 КOMCpnlnllOI о Olll(OPIII:1 ПІІІІІІ 
17. УМОDllз6срСІІІСIІIІ. С11ІII)' 06"сlCПl ОрСIІ4ІI: • • 

• з6epclкcШ" .cpxllloOra WDP), ,?УІІТ)' ТD nanlnWC~III •• ІІІШІІХ КOPIIC~fll' nЛІІCnIRОСТсR 1C"fЛWtaj , 

• :wctICТ :lCМc.n"IIОТ дlл.1І1СІ1 Dca 3DБР)',.IІСIІІI. ХІМІЧІІІІМІІ ТD PMIOltmllllll\1II l1!:Чаа ~ 
1111І\1" 13 ІЦ і..... 

РУПНув"п"ї --
• ОРЕНДАР ІІС MDC пр"l ба ОФОР,.UlСIIІІI )' DCТDІІОDЛСІІО,.І)' 1111COII04lllCnO\l 

".~ 1��i-.. nPlDIІІЧClОIІ 31Mc.nIolloT дin.ШСЩ -'-, 
• 110188111І. ,..одlо, псрса611ЧСІІІІХ ЦІІМ ДoroDOPOM 1160 іllШIІ" IIcoCixinlfllX МІІ 1ГIІ:I1С.-"" 

У .. , •• " 1 СІІІРОIl" "getJa,,' JI!JI'I!Л"ІІ01 tJilutllKU • opf!IIdJ' І ~ , 
18. Осреда .. 311.c.nIolloi дiлRІIIСІ' в орllЩ)' uinclOoCnOCl 3 POJp06nClltfRM проскту lі Bi.aвCДCIIIIII, 
OIдc:тDвDtD PDJpo6n11l"1 npoeктy .ЇДnсаlllllR 3ІМc.nlo"оі ,.inІ"КIІ с: ріШСlІlІІ БроааРС .. lСоі міСlоllOі PiWI К • 

29.11.2007 раlC)' NI 540·29-05 "Пра npIП""II'". np.1 I(ОР"С1)'.IIІ'" 'Cfofcп""".11 діЛRllа\lll. 11ІІІІІ .... НІ .... • 

дiлRІІОк. ncpua.)' в nocтin"l КOPIlC1)'ll""11 ,смc.n"!IІІХ 4in.IІОК, 1lIU1111111І, ЛО~ВОnіR 1111 IlfrotoIUIC""1 1UtIi:\���i-' 
,офарМnClПna np... КOPIlC1)'ll"'I'. 3Iмc.n""",.1ІІ ,.ІЛІ"ІСІІ ЮР"""'І""М І 1\111lfЧІІІІМ OC06ar.f та ІІІСССНІІІ ' 

&РОВlРСЬКОТ міської JНIДII". -. 
ОрrDИbaui. POJp06n11l1'. npoetny ві,.8саСIІІ •• ,смc.n""оі ,.іЛRIІКIІ і В1І11'1І111. lІоо'1І111l1і • ЦІІМ. n0Ulllllcmcl 

19.111ші УМОІ" ПepeAllчі 3er.len""oi ,.in.НIСІI. ОрСIЩУ .i,.cyтtli. • 
20. ОереАІІ.в зсмc.nыlіi ділllllCll Ореll4DРЮ :міnСIІЮCnOС. піспІ деРЖllllllnі pcrcrplluii w.ara Jlaratap,. 

np"П .... п .. ·псредачі. 
Н. niAmtDI cr.2S ЗВtcOll)' YKpallll. "Оро ОРС'Ш)' 'Сlllnl" від 06.IО.1998р K1161-XIV OPCII4IP'l n'lI11f.1l1D1 

aCrr"'IIIDT pecnp ... ii aoraaop1 ОрСllД1І 3CII.mIolloT ,.inВIІКІ' ACrrolC1lBIIOi або Kur.I),"IU'''lloi ..,..ICllan! Ja6n' 
копІю aOroBOP), .lдповlдl.ОIl.)' oprall)' ,.Cpa. ... DI.oT податковоі my ... 1iIl. 

У .. , •• " n •• f!p"elllUf JI!JI'I!ЛІІІ.r diJU"'K" 
21. ШС.ІІІ np"mUlеиНl дir Доro80Р)' OPIIUllP ПО.lртає 0PI'IДDдD.UCDi 'JCMCп"")' ,.іЛlfllК)' 'І СТ8l1і.1ІС ripuNJ 

У IКCW)' lін OДePJCII8 іі І ОРClЩУ. 
OpeндDдlllll", )' Р83і noripWltll" IСОр"СІ'ІІХ маС11110СТС" opclIaonDllni '1&:"'ClI,,"оі nїU1f1ll, RDI'lІ8і 

enпl)', "DC npaвo ІІ. ІIдwIRЩY8DННI збlmci8 )' РOJмірі. 11І3I1ВЧІIІО.I)' cтopOIlD"'". ЯКІЩJ l.'1UРОIШ"" не 8ІСІІІ)1І 
ршмір ІЇДWtaЩYD"l'" збlmcil, спір РШD'13)'CnOCl )' судово,..)' порlДlC)'. 

22. ЗдlПCllеиі Орендаре .. 6а зroАаI oP111ДDдI81U1 IIIТpIl11I ІІа пanіПШІІIІ'1І ОРСIfДОПОIltІі JCМCllwcOЇ ........ 
liдaкpeмlml CiCJ 3Dnaд!aHH. Шкоді' qjn дimlllцl. нс пiдnal'lltOТlo IЇДWKO,.)'8aIltIlO. 

23. Оanіпwеи... С11ІII)' 311len.ноі дімl'lСІ" ПРОІсаІні 0PIIl4DPC,.1 ,а nlfCbMolIUltJ IruлОIО 1 Ора"
пfдпaraиm. liдwtaЩYDDНtno. 

24. OPIIUIIP МІС npaвo ІІ. IlдwкoдyDDНII. ,бlmі.. 3DnoдilHllx ),lІвспідок IІСНIlIСОIІIІIІІIН ()рсс--
neprдCia .. clolX "І" ДoroIOPO". ~ 

3бlmc8М1І 1lІ8ЖІІІotLctt: 
ФUnl'lllі IlnPll11" ШІХ 0PClUUlP 38311 ... У 'В·.ЗIС)' 3 III.IIICDIIDIIII.,.I або IІСIІМI.'ЖІlllfol НIlIІОIIІІIІІІІІ f4 

Opellдaдll8qer.I, .а 1'ІІКОІС Ilnpm, •• ю OpIIIДDP JДinCIIIII вбо ПОВІІНІН JДinclllm. ДП. sіЩ'UWI&:1І1І1 саПI" naPJIIICIIIII' 
ДОХОДІІ: ІІСІ ОреІUlllР Mlr бll pl!anIoIIO O1pIl,..aТlI в p83II1I1.11IJCtIOro lIІIСОН.НI'. ОРСIIЛOJ1UОц&:М умоn ДototIf1. 

25. POJIIIP ""'11I'1I1I1Х IIIТpDТ OpIIUlllp. 111311ВЧВCnOCl ІІВ підcnші aolC)'lI'IHТВnlollo IIUn ut:pДЖІ:IІIІХ даllllL 
• 06.t'1!Жf!!"U1 (.6nIlUlrmIlUl) ЩDtJD "'Il.риСІІIDIІІ'" JIt."l!Лlllоr tJlл"",", • ІІІС 

26. ЗnдJlО D!IC1I081C)' НІ! 04·7110-3n8 ВІД 28.12.2007 рОIC)' про 06 .. 1*1111І. ІІа Ilкop"CТUIII IC".t:Il,"UTAЇJII1III'o~ 
ОрllЩ)' тв "Ф~ ~IOC» &pO.DpC"КOro "lic"кol'O lіддїл)' 31 •• en"ШIХ Рlсурсі., 1с •• c.n,,"а JtinllllllD noallllll3 .;,.....,: 
ДОІрIl".ШWl 060. I3I1В 3ІМЛIIСОРIІС1У8ача. 3to1iCl)' добросусіДСТ8а ТD обtolежеtl" прав 1111 шМЛIО в- _ 
103,111 Земen.IlОro KoдeКC)'YКPВЇIIII, ст .. 35 ЗDICDІІ)' УкраїНІІ «ПРО OXOPOII)' 3Ito1en.», 3IIKOtlOДDBCI1I1 пра o~ )С 
с:ерrдalllЩ8 (код 8111COpllC11UlНl 30lc.nьноі ділllllCll - 1.11.4.(31r.len" кotolcpuintlora npIl111."CIII"~ 
IШ8СllфіlCll1DpD цIm.oDOro .IIICOPIII:r1UIIII зсмen.IІIІХ діл.нок). 

ОРІІОІI.06 .. ежеlllll на llllCopllC11UIНI ДIUIoi земenыlіi ДЇЛІІНКlI: 
1.1. З"lна ц!л.авоro lIIIOPIIC'nItItII. _ (JIIII" 
1.3. ДoтpIl .... 1НI РІІСІІ.ІУ IIIICDptlC11lIIl11 31.lenь ДIUI OXOPOIIHIIX і ctllli11lP1I1!"3~IICIIIIX 

зaran"IОIO nnощеlО 0.0338 МІ - І .. ежах іllжеНlРНОro КОРІШОРУ .lерІЖ КО.'),lІllCDшА). 



ПРШ:"I)'пml до аllКОРltстаЩ18 -іетоIIО" • 
ДO~Clma. ща посаідчус праао ІІа НСі,':' дllllIНICU ~ .С'І1ІІІО8ІІСІIl18 іі меж • IІІпурі (на місцеlОсті), aдepallIUI 
Yкpalllll). 4Ср-1І01 peterpllЦl1 :lа6ора118аьСІІ (cr .. cr. 125, 126 3CMeп.lloro кадСIССУ 
3а ПОРУШСІІІІІ 3СММIоIІОro 38КDtl0.llll8cnta • 

3riднo .IICIIO.КY Упраапіllllll Mic:ro6YAy.alllll .:а"« ~61111ccyn. ІОРІІДІІЧІ'У .ідПо.iдa.n.llі~ ,"тlО ,акону. 
о6МСІССІIRI та 06тl_11II1 KOPIICl)'.alllll :JCMeп.HOIO дinl:PXl~tI li~apc.КOi міс.коі Рід" К!! 1484 .ід 05.12.2007 року про 
IIIII&Dc:lJ'Daoro М811)' та IІlдnопlтlО до рcnрвхущсі IКОIO, Mlc:ro6ymaHi обмежеНІІІ та 06тna:нHI :lCМJlCICDpIICnYВ8l1111 'ПтIО 
JD6)'AOIII): D МОЩ IIIKotl8l1l1X ТОВ ссЕкспcpnlО-КОllсу.n.тauinlllln цelrтp)) (6с:І права 

- C11Ioplml та 386азПСЧlrnl УМ0811 .i.n.tlоro до 
іllЖCllерllllХ мереж, що :ltlВXOдll'l'1oCI 8 Межах 383 С1УПУ дпа npaкnа.аСtltll tlОDlIX, peкotlC1pYlCЦii та CКCMYDТDцii іСIІ)'ІОЧIІХ 
- ,еиeJIыla дiтll'кa МОЩСІО 0.0338 па • 'межах іl"I'lClIОі ТCPllТDpii; 

27. Передача в opClIД)' :lСММЬtlоі дi'nltlКlllIC с nКCtlcptltlX КОРtlдорі. мереж КO~IYllilCDUin. 
'ІРС'ІіХ осі6 на шо дi.nlIlКY. пlдCТD8010 дпа ПРllпtltlСtltll а60 :1,,111111 06МО-_IІ. (о6тlaЖСI") та інш"х прав 

28. Права орсндода.ЦІІ. І",иl праІІа та 06011 'IIJICU сторІ" 
ОреИДOДllllCЦlo мас право: 

- nepcalpml цi.n~o.c IIIICOPIIC1'DlIIIII :lСмм.ноі дШIІНКlI; 
- ДOC'lPОКО.О рШlр.аТlI дaHlln Доrolір у .IIПaдlClX, П-"6 
_ :lиішml po:l .. ip opellДlloi MaТlI -r- ачсшlХ ЧIПIllIlМ иконодааcrвО~1 Украіllll та дaНlI"1 Доro.орО"I; 

OДIIOcropOIll"OMY порадку 6C:J ,roдil ОРЕнЬл;~~1UUCDX, псред6аЧСІІІІХ ЧІІІІНІІМ :JaКDlloдa.C11IOM УкраіНlІ, • ТО"'У 'І"мl • 

- BIIMIII'DТlI від OP~НДAP Я с.осчаСtlоro .llс::Оll ... ОРСIIДlIОТ МIІ'Пt; 
- OpellДDДD.c~ ЗМІІIIDС OPCII~ м8'І)' :І. '~ICJI.IlY дШllllасу піC/UI 'аТВСРдЖСІll18 ІІО.ІІХ ста.ОК oРСllдода.цем; 
- .IIМDI'DТII Від ОРЕНДАРЯ .lдwкo.цyвaHI18 C~III ореlсдНоі MaТlI , Часу ПРllnllll'rnI ріШСllІІІС Бро.арс.коі міс.коі pDДII 

.ід 20.12. 2007 року про ICDдIIН'" :I~ICn.lloT дШlІШОI до підпllС8НIІR Д81IОro Доro.ору. 
29. 060В'R3I01 ОРСIIдОда.WI. 

OpeндOД88CЦJt ,о6оВ 'uDlUdi: 
- псрeдml хмм.ну дi.nacнкy ОРЕНДАРЮ :lа Акта"1 ПРllnМ8І1118-персдачі: 

- ncpeдml. K~II~ВНHI ,смеп.IIУ рнасу у СТВІlі, що .ідпо.ідас ~10.8J.1 Д81IОro Доro.ору; 
- не 8ЧRRA'П1 ДlА, ІКІ 6 переwкоджатl ~PEHДAPEBl КОрllC'JY811'П1СІ ОРСIСДО.81ID1D ~1м.1C01O РIСКОIO; 
- nonepeдtml ~РЕНДАРЯ ПР~ OCO~II.1 в.naml.ocri та недo.nіlOlзсмм.иоі дi.nllllCll, lкі • процесі іі .IIICDpIlC'nU .... мaжyn. 

cnpImШlml CICOJIОnЧНО ие6C:JПСЧНI HaCJIIДКII ДnIC AO.aci.n.nl або ПрIО.ССІ'ІI до поriРWСIІНR стану C8J.loi :JCMeп.Hoi дi.nalllOl. 
зо. Прuа ОРСндаРI. 

Орендар зе .. cm.ноі дi.nallКll мас право: 
- O1pllМanl Від ОРЕНДОДАВЦЯ :lемcn.ну дi.nl'IКУ у КOpIIC'l)'881f'" ,а Актом ПРIІП .. lаllНlІ-псрсдачі: 

: - c:aмOCnnНo roCnOД8pJO&aТl1 "а :lсм.nі , ДOТP"M_IIНR умо_ Д8ІІоro ДоroIОРУ; 
і - піCl1llзакіНЧОННІ строку, на ІКІІП 6уло YКnILQCHO даНIІА Доro.ір, ОРЕНДАР, у .IIПадку IIВ.ІІСЖНОro .IІКОНан ... обов'акі. 
_ідро.їдно дО УМОВ ДDНoro Доro.ОРУ, мас за іНШІІХ рі.них умо. перс.ажне право на nOlloв.neнllR Д81IОro Доrо.ору; 

• ОРІ!НДАР, ПlIR відпОВідно до :lUOНУ ".оже мати у в.nacHocтi opellдOвaнy 3CМMWI)' рику, мас перс.ажнс право 188 

DplIдIJaннa іі У IIJIDCНЇcn. У разі продажу цієї ЗСММWlоі дi.naНlОl, :lа ~IO.II, що .ін смачус ціll)', ,а IКОIO .она npoдam.ca, а у pll3Ї 
1 rrpoдury на конкурсі (аукціоні) - ІКІЦО Roro ПРОПО:JIщіR с рі_ноlO З nPОПО:JIЩЇCID, ІКІ С нaRоШ1tШОЮ із 38пропоно.анllХ 
lУ"IClUIIСІІМІI конкурсу (аукціону). 

Орендар мас Т8JCOЖ переВlUlCllе прuо ІІа .ІІКУП орендо.аної дinaнlCll • рвзі ПРIІRНI1ТR 1UOro ріШСНllі OpeIIдOДUQOI. 
J 31. OpCIfДIIP земcnьноі дi.naНКlI ,о60в'I38НIfП:: 

_ НlД8ВaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ "IОЖІІ •• вість здіn~НID.8Тl1 КOlrтpo.nll :lа ."ICDpIlC'l'8HHRM ~ICn.HO~ дi.nІСIСКlI; 
:J • ВШСОрllC1DВ)'8811' з~cn.ну дi.nlllКУ ,а цi.n.O.II~' ПРIDнаЧСНIIІ"I; 

- своєчасно смачува111 орендну мату; • 
jII _ НІ доnycкml xiMi .... oro 'ІІІ 6УДІо-RКОro iH~oro 'а'удис ..... ~Ii 

• nїД1pllМ)'8a111 земм.ну дUuulКY В laureжнoму СОНl11lРИОМУ станlі • 
~ _ у n'R11lДCR1ПdI строк пісП .... дepжD8Ноі pcєcтpвw1 ДlНоro Доro.ору ОрСllДІ1 'С"leJlЬиоі дl.llRlІКІl иадаТlI копіlO AOrollDpy 
IЇДnOВЇДНOMY opraнy дepD8110i податкової c.nуж611і 

1'10"" .IInlll"o.OlO 'ІІ"If('ІІIUI ,,60 nОШlfOtbIu"'1R 06'DOIІІІ Оpl/ІІ" ЧІІ iitRO ч"стu"" • 
..- 32. РII3IІІС ВlmlUUШlОro Зllllщенна а60 ПОШКОД1КСНIIІ 06'СКТІІ OpCIlДI' ЧІІ Roro ЧDCТIІНІІ несе 0pCllДDp. 
~ CIIIJНlX1I1111'" D6r~нn,a ОР'ІІІ" 
..... 33 ~. -11:.І- ор.Н"'1 може 6Vnl ,астрахо.аИIIП на .се. період діі цьoro Доro.ору 3D 61U1C1U1НJ1М 
;а... • OInДНO 3 ШІМ доroвором uu w.' -- J •• 

fI. )pelfДllpll. 
З4. CtpaxyвaHHI об'єкта ореНДІІ здіRСНЮЕ op~llд8p. вина CBOro 06ов'ІЗК)' СТОРОІІОІО Іка ПО.lІниа 'rlднo 3 ШІ"І 

ііі. 35. СТОРОНІІ ДОМОIIUlНСІ про те, ЩО У рВЗI НСВI':U~оже застраху.аТlI Поro і .1I~arml .ідщко.цувВНIIІ .Іnpат ІІа 
,..',oraaopoM зас:трахуваТlI o6'tкТ ОрСНДlI, APyra сторон 

~УВІШІІ. з...lна J'AlO' ДIJlDlОРl' ",.m""""1R ,1tRO ,,11 
_" • СІ У ПllсьмовlП формі :lа .заDIНОЮ ЗІ'ОДОЮ сторін. 
JII\ - 36. Змі'lа УМОВ Доroвору ЗДIRСНIОtтЬд У спір розв'.З)'Єl'ЬСІ У СУДОВОМУ порадку. 

у разі .lедОСВПlc:JIНJI зroДlI ЩОДО УМОВ. oroвop 
З7.діR Доrolор)' ПРИnИНJItтЬсв У рІЗІ: "0' 

3аКЇІІЧc:JIНl строку, на IКlIП noro 6y~o )'lСІІаде 'Іість' 
,..1 - Придбанна Орендарем зсмen.ноі ДIJlJНIСІI У апІСІ ~ а60 npll.IYCOBOro відчухсенна 311NСШWlоі дi.nllllОI , "IОТІlвів 

_' ~ nu,~w 

lCIIin.ноі 

.' .. 
І 
І. 
j ~- ..•• : і· • . .. 



- ЛіuiJuшiТ IОРllAІІ'ІІ10і OCOGI�-CJpClUlllрІІ. 
Aorolip npllnllllllc:r1oCll тalC01К І IIIWIIX IllnlUllCllx. ПСРе46аЧI:IIІІ" 1ItkOlfO .. 

ЗВ.д11l ДоrolОР1 np"nllllllc:r1oCll ШnIlХОМ noro pO'Jip8BIIIIII 1В 
ІІ3ІІОIІІОІО зroдolО стор'щ 

• pIWClIIIII'" суду ІІІ 11.,..01'1 O.IUlid із сторіІІ УIІаcnідок IfCnllkОlfDЩ'1І ~ 
ДarolOpoM, та IIIIcnfдoK IlmlUllCOВOro :llfIlWCIIII., ПОU'КО.4ЖС!fIIllІ Upl:'IЛОRаlluі • щ!уrmo CТ~ 
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ооо •• м.ІіРІ'ItI',1ІІ. 11)'11.1'111 111,1111І, I~. 11 l,с,,&11 ЛІ ЩІ'С('ОЛ ВЛСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, IIllln діє на підставі 
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"UI,жааної адмініС1'Р""IУ, "1''''''111'1'' 11 "l't'IIII), 'І&!"'С:ІІІ,ІІУ діJlЯНКУ ПJlощеlО 0,0499 ra, :І НІІХ 0,0117 ra - зе"'Jlі 
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- 1I01lcp&Wml ОРЕIIДЛР'я про oco6n1l8i anltcrll80cri та IІсдonіКІI x.IcnыІїї РllІОl, lкі 8 npoцeci іі 811кoptlC'l1lln18 "ОЖ)'l'lo 

СIlРIІ'"llІmIIlКOJlогіЧIІО IIc6nnc,,"i lІаcnі.lllClllІ/ІІ ДО8кімl а60 nPlI38CC111 .110 погіРШClU" crDJl)' cltМoY 3CМCnЬHOЇ РНІСІІ. 
30. ПРllаа Op&:II.IIDPI. 

ОРСІIЛDР :JCМCn.HOЇ дїJtltl101 .. ас праао: 
• О1рIlМ8'П1 від OPEНДOДAВЦJI 3CМCnЬН)' .IIЇJunI1C)' )' I\'OPIIc:ryD8НIII 311 Aкro.1 nPldbtDlп .. -персда .. і; 
• CDМoc:nRllO rocnOДDpI08mllla зсиnі 3 ДCnPI ... Dln .. )'Мов .IIDIIoro Дoroaopy, 
- пlcna :suiII'lСИНІ crpotc)', ІІа І"ІА 6)'nо )'ІС/І8.ІІСІІО .IIDIпlR Доro.lр, ОРЕНДАР, )' DtIllll.lllC)' llIUICIКНora 81tкotlDlIНl 0608'акі8 

пlлnоаWIО до )'МО8 .IIDIIora Доra80РУ, .. ас за іltшl" рі8lП" УМ08 перса~IС npuo на nOIIODnC11Н8 ~ra Дora8Dpy, 
• ОРЕНДАР, шlR 8Ї.1moaiднo до 3atCON)' .. mкc •• ml у anlClIOС11 OPClI.IIO~DlI)' _I~ ДUUIIIIC)', мас перса .... С npaao I~ 

111'11461111І11 уі У вnвсиіcrь У pD3i npOДllЖ)' ша ЗСММ.ІІОЇ alm!HКlI, 3~ УМ0811, ІЦО 81Н ClШа'l)'С ЦІІІ)', за ІКОІО 80lla '!Р0Д8С1Ьса, 11 )' pD31 
IIpoдlUlC)' ІІа КOlIlC)'pci (a)'ICЦiOIli) • ІЩО Аоro nPОП03IЩ18 с РІ8НОІ0 3 nPОU03Iщ1сю, lа с н,ncrШЬШОІО 13 3DnpOПОІІОВDlUІХ 
yotllСlІlІlCItМtI КOIIIC)'pC)' (ІІУКЦЇОН)'). • 

0PI:IIIIDP мас ТDlШЖ ncpcalUКllC nplt80 на 8111С)'П ОРСНда8D110Ї .ІІіпаН"1 а pD31 nptlnНl1Тll11tllOro РIШСННl OpCIWUID8ЦCМ. 
31. OPCIIдDP :JCМCn.Hoi .llinaIlКlI зо608'аDlIІIR: 

• IIl.III8ml ОРЕНДОДАВЦJO "OЖn1l81crь 3ДlRCНlOaml XOН1potlЬ ,..IIКOP"crDJIНI .. 3CМCnWloi дIJIIIllIOl; 
- aIlКDpItCТ08)'81Ї'D1 :JcмcJlы�)' .llinallкY за цUu.o811" npIDlla .. cln .... ; 

• С80СЧDCНО c:nц~ml ОРСНДИ1 hntnY; і: 
- ІІС доnyca111 хіМічпоіа .. 11 6уд.-lкоra iiJ!Uoro u6py.IIJICUНI ~I; 
• niдтplllol)'llml зі:мCJllotl)' ДiJWaCY 8 lUUldctIO"), CDIIi11lplla.1)' crDJlli • 
_ )' n'апlдCНlUІА СІрОК піСІІІ дcp3lDlllIOЇ pCCCIP8ЦIi ДDlIOI'D ДоГО80Р), OPCIIдU зсммьноТ .IIUUIІІХІІ НадІІ111 каппо дaroaop)' 

.iмOBIдaIO~ DpI'ltї)o дср .... ItОЇ ПDДD1'lШ80Ї cnуж6l1; , 
l'Ia,,~ .иn"lно •• ~"UUCelll" ,,60 nOI"КD~НI" 06 QtllIII оре"lи .,и iJlRD .,,,cn.,,,,.,, 

32. Р СНІІІ 860 ПОШIСОД1ІССННІ об'аста OPClI.IIII .. 11 Поro чacrtUlІІlІССС ОРСІI.IIDР· 
ІI:JІІІС 811na.дICD80ra 3111ІІІІ CпrpIиJt"III .. 06'oun" opel.l" • 

... ....n.1 .ІОЖС 6""1 :JDC1paxoa8lIllR на 8СС. neplOД.!lli цьоro Доroвор)' 311 6 ..... 118 .. 
33. ЗГWІО 3 ЦІ'" .ІІ0roаором Ou DC1' ор_ І" 

I>рсаlJUlpl. 
34. Страхуаанlll 06'оста DpCII.ІІІI здіRсtllОС 0~~~UCOI18lB" C801'D 06ов'І3ІІ)' cropoltotO,... П081tшlа :srWIO 3 ЦlI" 
35. СтаРОІІІІ ДO .. 08IWIC8 про те. 11І0)' pD31 OtКC заС1рllX)'8а111 Поro і 81D181'D111 8ІдшtcQ,ЦY8D1РІІ .lпрDТ на С1рахуаDШІІ. 

1U1I1ІЬПРОМ 31crpllX)'88'П1 of1ocr opCtfДlI, дpyra cro
b
P0

1l8
.. " .. -.o' ... ' .... unullelll .. iJtRfIll1 

ЗАІ '" l~IDI ".-- '1"1 ..... П 
tlCЬM08Їn фО~lі 311 8заDIIІDlО зroдОIО crop І. 

36. з .. іl .. )'М08 Доra8Dp)' :JдIAeInOl:l1oд
Cl У п СІІІр Р03В'13)'СІЬСІІ У С)'дово .. )' 1ID)mдJC)'. 

У pD3i lІeдDClПICl",1 3raдtl шодо )'М08 ol'Daopy 
37.діl До У pui: • 

--- . ," . , .. ' .. .,. , 
, .' 



• 

'За1С!IІ'I!:111І11 c:'IJ'UlC)',lIa ІIIJІА Roro буда ухmuuшо; 
• IIРllJаІіРlІІlІІ ОрClШllр&:М JCМcn""oi ainllfllJl У IUIIIClllcn.; 

• DІІІС)'ІІ)' :ШNCn""oJ дinlllllJl ДІІІ cyc:nin""'1X ncnpc6 lбо np"MYCOnOro віА'І)'ЖСІIІIІІ 1CМCn~lIoi JIiq"1IJt J 11 ' 
Ilсоб.ІдІloc:тt Р nDpJJllC)', RСТІІІІОІЛС"ОМ), 3UO"ОМі 1IRCIia~ 

• JJllСulлuwllОРIUU'Чllоі oco6"-ОРClІАІрі. 
Jturaalp "p"n"'IIm.CII1II1CD11r • І"ш". DllnlUlJCl!Xo передбlчаш. 11UCa1l0М 

ЗВоДІ_ Дoronop)' npllnlllllm.CII WМXOM Roro ро3IР""lІlІlІ 
8110111010 :lrDдDIO сторl"і 

• piWClIIIIIM cylfY ІІІ I"Nory OlIIllci 1з сторі" у"вcnіАо. IICIIIICOIIIIIIIII лр)'rDIO C'ТIlJlllllllkl 161/1'. . 
• .. _ , 1111, _4~ 

ДоrolОРОN, 111 P"ICnIДOIC DllnlUllCOloro 3""ЩСIІІІIІ, ПОWJ(OЛ*СІІ"" ОРСIIДОРIIІО, 1CMCnI.IIQI nln.lIlIlI •• 111: ic:mnlll "-
P"КOP"CТIIIIIIIO, а ТІІІСОІІС :І іIlШІІ. пlдСТІІІІ, 8I1:111I'IСIІІI. 1ІIСОІІОМ. ~I 

З9. PO:lїpIIIlIIll Д0r08opy ОрСIІдІI xмni І OlIIIOCТOPO'III~OM)' nOPIIAIC)' aon)'cмumoC.· 
УМОІОІО рo:slРІІІПIІІ цьoro Доro80РУ 8 OAllocтopDJlllloOМY nopllAК)' с IICВIIJ(OIIIIIIII ОрсIlЛllJ1l:М 11,'1.11 ІІІ. h 11 1I1LJ1 

alllCOplICТllllI1I :lСМCIUo"оі AinlllllOllI ЦЇnIoOIIIM nPIDIШЧClIІIІІМ. аа, І 
40. Псрсхlд прна ВnDCIIOCn ІІІ ОРCll408111)' :lСМCn"'" AinI"1С)' до lIP)'rDi осоБІІ. D '"'кп .. Pl:llpllllli lоІІаl ......., 

Ор&:ІІАІРІІ 'Іе с n!дcтuOlo ДІІ8 змІIІІ' УМ08 або pOJlpllIII'1II Дoroвopy. 1:6 
ВI.n", • .,ис",. стllpl" ;,,, "пи,",,,,,,,, .. 8611 "1!"""DlCІІI! ""Кt""""'. Д,,,,,,,,,,,, 

41.30 'ICВIlКOIII'UlII або 'ICIIВnCIICI.C І"КОІІІІ"'. ДоrolОРУ СТОРОIll'IІССyn. lIi/lll&lIliдulll.llil:lI.lIiIUII~lIillllll.1ll1UDlJ1I~ 
Дarolapy. -., 

42.CmpOIIII, Іка nopYWlsna :lo6oa'.JllIIIII, lIЇnlollllm.cll lід ІЇДповіДlUlIoШ'с:ті. ІІІСІІІІІ 11111І11/111111:)11:. ""ІІІС 11If>_=, 
lІе 3 ПІІІІІІІ. 1 

Прu,"",.нl nМllже"". 
4З.ЦС:П Дoroaip ІІlбllplС ..... шості піc:nll пiдnllClUlІ1ІІ CТDpOI'_1I1 та Roro ДСРЖnUllllі I'L" I:lр.IlОі І 

Цсп Доrolір YКnlUlCllO У "ОТІIploOІС nplIMipllll1C1X, ЩО .Іllст. ОДІІІІІІОВУ IOPIIДII'lIlY СllnУ. 1111111І 'І ..... , 1l1UII,IIImCI1Jt81: 

нотаріуса Iipoaapc.\COrD MICIoКDro Itoтapi .... noro oxpyry &Ultp н.м. 38 aдpCCOIO: КІІЇІІСІ.ІСР &Itilllll:ll •• M.lipc!llllflll, 61' 
6уд.1, JlPyntП - • Орсtщoдll'~' тpcтin - • Opcmдвpll, "C:nCp11ln - D OPI'lllli. ІІІСІІІІ "j1Щlіll Ihllll lIL'JICIII7 paz:;a 
lіроаарCloІаМУ Іlддiлі Дc:p1lCU11Oro 30len"поro Кадастру. 

Нсвlд'СМIIІІМ" .. аст"' .... 1 дoroloPY с: 
М811 або СХСМІ JOtCnIo"OЇ дinlltlOl; 
1CIIllIC'Ip08IIR МІН JC:Men,,"OЇ дlnllllОl 3 вІАоСїрlUlCCllllІМ 06меасе"lо (о6t11М:IІІ.) )' іі IІl1l&ІІllІІСlllllllі ІІІ 111:11І ...... 

ccpli1)'riai 
акт ІIDtlачеtl1lll Мас зсмen~llОі ДЇЛІ'ІІОІ • шпурі (НІ allc:цeвocn); 
акт nPllRMI�II���-перCAlчl об'СІСТІІ OpCIIAIl; 

nPOClCf liдlCACIIIIII 3СМСІІІоIIОЇ alllllIllOI. 

ОРЕНДодАВЕЦЬ: 
GPOBAPCLКA МІСЬКА РАДА КlflвCЬKOI 

ОJiЛACn, 
!деаmtфіIШldRш.R код за ДІІ""'" ЄДРПОУ 26316375, 

IСІрJuut .. IШ адрс:с:а: КаIiIС:Ька oCinacn.. M.lipoaapl" 
8ул.Гaraріtш, 15 • 

• • особі 
АНДРЄЄВА ВАСИJlJI ОЛЕКС 

ПІДПИСИ СТОІ'ІІІ 



• 
АКТ 

ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДА ЧІ 

МІсто Бровар" K"r.CtHOr 06ласп.L 
Дnl ""'СІІ"І Cttм'OlO рону lPJ'd'1R ./I"CJl'(R ".ad'(R"'t .OCЬ./I'OlO ""ело. 

-

011&:11І&0/(1111&:1&1.: .. lil'~DAP~LK~' МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ. IОрІІДІІЧllа особа за 
ЗDIСО\llI/LIІIІІІ'IIItIМ УI(I'II11I11. IДСIІТІІФlкаwRlшR код за дa11llM11 єдрпоу 2637637' ЮрlWlЧна адреса: Юlівська 
обл •• r.,.lil,"I1I1I I11, IIYII.I'III·I!pillD. 1St в особі АНДРЄЄВА ВАСИJIJI ОЛЕКСАНДРОВИЧА. JlKIIR діє на підставі 
дuпіРІШIІІІll, IЮ&:IІI/"IСIl01 11.07.2007 року за р.Н! 1230 Н.М.Ба:JllР nPllВaТlll1М Ilотвріусом Броварського 
міСI.К"I" 111111І1,11111І,1101'11 "КРУІ')'. З одного боку. "~р~dала, а 
Ор:lиlІll': 'І'СШЛІ'ІІС'І'ІІО ] ОБМЕЖЕНОІО ВJДnОВІДАЛЬНIСТIО "БУЛРАШ", IОРllДІlЧна особа за 
З31Сlщtl/LІІІІІІІІІІІМ УКІЩУІІІІ. іДСllТltфікаціRНIlП ІІОМСР 3S31S634. ЮрllДllЧllа адреса: 02140. М.КІІЇВ вул.ГРllШка 
МвК&:IІМII, ЗА (t:IIIЩЩI'IIU IІрО державну реєстрацію 10РJІДlІЧНОЇ особн cepїJI АОl Н! 101S88. Вlшаного 
ДСРЖІІІІІІІІМ 1'&:I'ОIIIІІ'I"ІIІІМ IIС/,бвRло О.А. ДаРНllWoкоі panOНlloi державноі вдміністрашї У М.Кllєві 13.08.2007 
року ""М"І' :1І11111"У 11І11І ІІКШО'ІСІІІ(R відомостеА про ЮрlWI'ІНУ особу до ЄДР 1 06' 1020000009778) в особі 
fCI1el'\UIIoIIIIIII Щ11'LЩ1"l1ll ІЮІJИСЕНКА АНДРІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, ідеНТІlфікаціЯНJIR номер 249410S632, 
о"' '11І1'111'111110111&111111 'Ш II/'PCCOIO: м.Кнів. вул.Бажана, буд.7б. 0.248. пиП діє на підставі новоі редакції 
CnlIУI)', '11111111'011'111І111І"'1' І,сржавннм реєстратором Золотаренко Т.А. ДapНlIЦItKOЇ раАОllllОЇ державної 

~lllllellll'"I" )' M.I(III'III/,II'rll рсестрації 24.12.2007 року реєстраціАнl1Й номер 106S10S0001009778 nР"n'lR. і' 
, opelllLY 'ILlМLlШ,IІ)' "І/"'ІІІ(У 'rcpMiHOM на S (п'пь) років земельну рнку площеЮ 0,0496 ra - ЗеАші 
оБМСИI""IJ1I' IIIIKOI,II!:'IIIIIIIJI іllженерний коридор мереж комунікацій. ДIUI будіВНJщтва торгово-офісноro 
",,""IІ"КіІУ' 'І!М/ІІ 1(11МСlщіltllОro BUOPIICТIНИR по ВУЛlщі raraplllB в paROlli Р0311іщеllНR CТIIДIOIIY 
.СШІІ'ІІІІ(" 11 АІІ"ІІ'.І"''''ІІІІІ Кllівськоі області, (надалі - земcnьна дinRнка). 

l(n/IIIlЩIІ11ІІ11ІIІОМUI' ~UMWILIIOЇ дinRнюs 3110600000:00:014:0517 . 

• 
()/'І(І ІД( J/М/JЕЦЬ: 

1ІІ1(8""'1r: ... tл Мlс •• КА РАДА 
,шlll(:м()1 UI;JlACTI. 

Ра.Ь""", сторІ" 
ОРЕНДАР: 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДІІОВIДAJIЬІПСТЮ "БУJIPАШ", ЮрllДІІ'ІНа 
особа за законодавством Yкpaiнll. ідСНТllфікаціRНlIR 

Hot.tep 3S31S634. ЮрUДИ'IIID адреса: 02140, м.ІСШв 
вул.ГРJlШка МВКСІlМа, 3А 

I/і'іlllllфlJ(llІІllllІІllІl(щt:1О ,,,lІІltМИ єдрпоу 
10,\'/oj"~, "'ІІІІ/ІІІ'ІІІІ'IIJLРССВ: Київська 
IInllll~II., ",lil'I1I11'I"', IIYJI,I"BrapiHa, l' 

ПlДlIИСИ СТОРІН 
в особі 

генеральноro директора 

БОРИСЕНКА 
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМJП 

• A"DrlO Вро •• ри КllІ.с.коІ обл.стl 
~ Д •• "ц.т. mpt!m •• ." II11Dr10n_". ".1 mUCl,,1 C'D.llfRtI РО"", 
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.l.aocIpc .. lml сіа 1DI1aa11I1I1. ШICDIIIІ ціп "luI, ІІС ni.alhcl'lllOТlo 01.aw1CQly1D1I1I1D. ___ ....-. 

23. ПаІ1IПWСIПIl CnUI)' зсмепlollоі 418.111111, npDIIC4C1I1 ОрСIIIIDpСМ 3І nllCIoMOlD1O зroJD111 J ~ ~ 
nlмanucm .IawIllЩJlDlIlUO. __ ._...-

24. DJlClUIDp "ІС "PUO "І .IawIlDAYlDlIІI' 'JIi1mcil JDI1oai.II". 111ОепіАОІС ІІСІ"ІІОIIDII"І upc--
!ICpQOІЧСІІIІIС ШІМ Дoroaop.... ' 

ЗОсmaunl.lDIIIIIOnoc:I: ........ 

ФDlmPlIІI .111рІІ111, І"" OpelllllP Ш11D1 1 30'nlC)' 1 11CD1І1СІІІ1DlIІIІ'1 060 ІІСІІІІІІ-"І" ."':,0 ...... 
DpccUlOADlUCМ, ."_lІnpО11I, IссІ OpllUlllP ulRcllllD 160 nOlllllCCI UinClllmlllll' .іАІIОOnCl"11 С..,о ~. 

ДоICDAII, .ССІ 0PClUlllp .. Ir ОсІ PCUIoIIO спрllМО11I І раі 1I111C1К110rD 01111011011І1. ОрсIlllOADI- ума. _Со 
25. PDJ .. lp ФIllmSЧIІІ .. III1pDТ OPCllIIDpI .lnIlО"IС11оСІІIІО пl.acnшl ADIIY'''C1I11UI101I0 "~'''' 

ОІЩI»IUJІІ .. (,,6тJulu1l'1II) и(IIН .u""puenUlIIНII 'Ulм.lІ'" ,*",,/111 .. lІІі ~ 
8 26. ЗrWIО .ІІСІІОІІС)' J& 04-31IО-УІ32.1а 19.10.2007 року про 06MnCCIIIII ІІа .IIICDPIICТDIIIII -;'JIIIIII . 
DpCIЩУ ТОВ \lВ)'АРIWIІ BpolllpClolcDro .. lcIolCDrD lіаАІа, 1CMeпlollll. ресурсІ .. 1смcn .. 1І0 _1"11 _СІ! ...... 

~~~IIIM npoalll. оОМСІІІСІIь. ІCnU'ОOnССIІІ. Y1IpIЇIIC.,1I1IM IІІ1РСIІФIIIDТDpОМ ІІа ollICDJlIICТDI"1I 
- .... 8UПI.IІI1OJ1I1CnSIllIl (кааl.II.4). 

• 1256.іа І-
ЗМID OIIClIDDIC)' Ynpunllllll .. II:J'OOY.II)'IDlIIII ,. ap.imcrypll вроаорсыcDi ",IOllOi р_1 1& ІІІ 

._111 ,. afinl1ICR1I' ICapIIC1)'IIOIIK' JalCn .. IID1O •• ІІICDІО .. 1cro6yaїIIII oO .. nCClIIl• ,. a611J111C1;'jIIIIII): 
IllUlВq!DIOro МIIq" .l.anaaWIO.aa PDJpU11Icc11 МОЩ .1111011'0.11І. ТОВ ttКoIIC11ll111lll (CiCJ np:;,.uif ,. ~ 

і CI1IOplms ,. 31СіаПСЧlml )'Мао" 114.1101'0 ADC1)'n1 м. npOICIIIACIIII' 110..... JlCllDIІ 
.... Icplll ...... ,. cnapy.a, що JII01llllll11d:l І межаlС Jnlll'lClloT ТCPlnopli; 



• _м ... а J&!naIllCII ПnОЩClО 0,0083 ra 8 MI:ICIUC !'IМCHepIlOI'O КDp'IДOp7 мережі ЛЕП; 
• :м:",м ... а ./1ІІІІІ11. ПnОIЦClO 0,0~27 ra І .'СЖІІ" 111ЖС1ІІ:р'lоl'O КОРIIДОРУ •• ерсжі 80д0ПОCТDЧIIІII •• 

27. ПсрCJIJЧD 8 ОРClUO' :lС.ICn.,IОI .11ln.,11СІ1 ІІС С пl.llCТD801O ма nP'lnIlIlCII". 160 :lмllІІl обr.'С"АССII. (oбтInIn:llЬ) та illlllll" npаа 
.. осіб І" ШО _lІІе)'. 

[",,,І npn," nlllо60' '.,иu сп.орlll 
28. Праа ОРСlfACWl8W1. 

0pcIUIIUIDIICЦI. MDC npaDO: 
• пСРСllpl11l цlnWlDC IlIlCDpIICТIIII". зсмcn."оі .ain.IIICII; 

• JUIC1PCIICDDO pD3~PDD11I.IIDIIIIA Дol'Olip У 811nawcax. ПСРC.ll6DЧСIІIІ. ЧІІІІІІІІМ 3llКOIID.IIDDCТDO .. Y"-РDіllll та .ІІаШI .. ДоroDОро.,; 
• змl,пml РОЗМІР opclllUloi пnаТlI ~ IIІПа.аКDX. псрс.а6DЧСIІІ'. ЧІІІІІІІІМ заМОIІD,QаICТDОМ У !СраіНIІ. а ТОМУ ЧIІС:nі 8 

ІІІІІICICRJPOII"IoDМ)' ПОрllДlC)' 6С:І :lro.IIIl ОРЕНДАР JI; 
• IIІ",anml lід ОРЕНдАР.я СВОСЧІС"ОГО І"СССІІІІІ ОРСlfJlJlоі пnаТlI; 
• 0PClUUJJlll8CЦIo wllllOC ОРСІІ.ІІ"У пnD1)' :11 3С.,Cn.IІУ .ain11l1C)' п!cn. 3D111СР.ІІЖСIІIІ. 1.01 ••• CТDBOIC ОРСIІДО.llІ8ЦС .. ; 
• 81111anml lід ОРЕНДАР.я Іl.awК~IIIН. СУМІІ. 0pc'UUIO' ПnD111 3 часу np"A"R'nI ріШСIІ"1 6РОllрс.моі мlс.коі plUllI 

11125.10.2007 року про "IUID"'II х •• cn .. "оі .ІІШ.ІІІСІІ .ао ПЩnIlС811111 .IIDIIOro ДoroloPY. 
29. 0601 '131С11 0PCII.IID.lllllWI. 

ОРClUIОАDІ.Щ. зо6оа'08lOlА: 
• ncpumI3CМCn.'IY дina"lС)' ОРЕНДАРЮ :lа AIn'DM npllnМа" ... ·ncpe.aaЧі; 
• ncpl!All111 • IІОР"С'І)'8D1I111 3СМCn.IІУ дІм11ІС)' У CТDHi, ЩО Ilдnoll.IIDC У.IОI'" .IIDI.oro ДоroIОРУ; 
• ІІС ІЧIDJmI дія. lкі 6 ПСРСWICO.IIЖIUIІІ ОРЕНДАРЕВІ МOpllC'l)'8DТlICR 0PC'I.II08DIIOIO 3Cft.Cn.1I0IO .ainlIlКO'O; 
• noncpQlml ОРЕНДАр.я про осо6111181 8ІІаС11180СТЇ 11I11cдoniКlI Х"Cn.llоі .11IЛ'НIСІI, .кі 8 процссІ П lIIКOP"CТIIJIIII "0Ж)'1'Іо 

cnpIl'llllnml cxanОПЧIІО IІсбсзпсчкl KacnїДICII ДП. ДOlкinn. або nP'I3DCC111 до ПОПРШСІІІІІ С11ІIІУ ClDloi 3С.'Cn.1l0і дin.,IКII. 
3Оо Права ОрСІIADР •• 

0PaUPIP зсаlClllollоі .ІІinlНКlI мас пра80: 
'1ПJIllllml аlд ОРЕНДОДАВЦЯ 3Cft.Cn.HY .ain11l1C)' У мopllc:тyalllll. 311 Актом ПРIІАмаlllll·псредачі; 
• cвмcн:riAHO roCnD.IIDplOlD111 на хr.ші 3 ДО1рш •• аlllll yr.'01 4Qlloro ДоroIDpУ; 
• піClll3lllCЇRЧСИН. С1р01C)'. ка ІКІІА 6уло YКn8дCHO РНІІА Доrolір, ОРЕНДАР. у ІІІП8.ll1C)' IІDIICЖlIОro lIIКOlla" ... обоl'пкіа 

ІЇІІІІОІ_ АО ~DI _IDro Дoroaору, M8C:IВ інш"х ріВllІ1Х )'10'01 ПСрСllUICI'С npпо ІІа ПОН08llСIІIІ • .IIDIІОГО ДоrОIОру; 
• ОРЕНДАР, /lКlIА ІIдnОlШио до заКОI!)' .'ОХСС MD111 У 8ІІаСІІОСТЇ 0pcl1дD8aHY :lСМCn.'!), ainalllC)'. МІС nCPСІIDICI'С npпо ІШ 

1ІрІ .... Пу IІІDC1lіСТІо у раі npDДDЖ)' цісі Х.'Cn.llоі дin.IІIСІ., ,а ,.,0811. ЩО lіll смачус ціну. за .МО.О Іона npо.аатса, а у раі 
IIPCIDII)' ІІІ ICDНlС)'рсl (lyкцiOlli) • .ІСІЦО Aoro ПРОПШl1ці. с pilllOIO 3 ПРОПО:IІІШао. .ха с IШnб'шIoWОIO ї3 3DnpDn01l08DIIIUC 
)WНIIIIМH ICDlІlС)'реу (аукціону). '0. • 

Opcиup МІС 'I'IIICUж ,іСРСDUClIС npD80 ІІІ ІІІІС)'П OPCll.IIOIDlloi дin.IIКI. І раі npIIRII11ТII11IМOro рIШСIІ'" 0PCIIдD.llD8ЦCМ. 
31. Opcиuр ХМCn.,IОТ дinlНlСІ1 зобо.'оа,ПIА: 

'1fIII8I8ТI1 OP.EtiAO~BЦlO ;"ожт .. lcno 3діАСНЮІD11IКОtnpon. 3. 811КDpllCТIIJIHIM зсмcn."оі дin.ИКl'і 
• IІI11Dp1.стоіуі6тіl зсмcn.;'l)' дtn.llII)' 3. цb;WlIIIМ nPII3КDЧClIІІIМ; 
• CIOt'W:НO с:МаЧ)'lDТII оренді!)' пn8'l)'; 
• нeдoпycJanil хі .. іЧIІОro 'lJ16yДlo'.КOI'O ы�оro :ІІІбруДІІСIIІІ. х.ші; 
• nlmpllМ)'8D111 3CIoicnloнy дinamcy в HIUlClКНOM)' CDllітаркому CТDIII; 

• • у П'I11IАСIIІIIІО Ї='rp01C nlСЇІІ дcpжUіlОЇ РССС1раціі _IOro ДоrolОРУ 0PCIIlUI :н:мcn."оі дIмIIКI. H8.IID111 мопіlO дorolDpY 
.... 1ІІМу OPI'DII)' дсрасІІ8110Ї ПDДD'l'lCOвоі Cll)'8C6IL 

РШ,,1t ."nllllto.OltI ~II"'1f8"Ulllfio nо",,",dжl/ІІU106'DUllllо,.,,I,, "" UOltI "ІІСІІІ"", .. 
32. РІІ'"ІС DllnaдкolOro :lIІIIЩСНІIІ Ібо ПОWІСОДЖСІІІІІ 06'CICТD OpCIllU1 ЧІІ Aoro ЧDС11II11II1ССС ОРClIADР. 

СnrpЩ811111U1 06'QtlllllIIJIг"I" • . 
~. ЗrUu,о 3 ЦlI" дorolOPOM об"ocr ОРСІІ.ІІІІ ~101ICC 6)'111 3IIc:rpaxolDlllln ІІа ІСС. період діі ""ОГО ДоrolОРУ 3~ 61U1111НН11M • 

34. C1pDXyUn1tl 06'с:кта Opcll.llll здіАсlUОС ОРСIIADР. : 
• 3S.,CтopOIllI ДO .. OIIIIIIICR про ТІ:, що у palllC8I1МOIIIIIIII CIOro оБОI"31С)' CТOPOIIOJD, .ка nOIIPn.. 3І'ЇдІ1.0 :І ШІМ 
~ 3DC1p8XyIIТlI об"acr 0PCIIlUI, дpyra старОІІа мохсе :laC1plUC)'llaТlI noro І all~lanm.. Іl.awICOд,)'llDlIІІI IlnpaT на 
-·r-l-m~. ~ 

- 3AlIІІIІ JWIII ДlJllllоруl .""""811U1 iJOltI 111 
У 3&. з .. I'1І УМDl ДorolOPY здlАСИlOmCR у nllC.M08iA формІ 3D IзаОIllОIО :lrD.Q01O сторіІІ. :1 !llADсаПlClIIII :l1'DдI1 ЩОДО У.'08 ДorolOpy спір РШІ'.з)'t:'I'ItC. У СУДОІО'І), Пор • .ІІІС)'. 
• .діі .Дorolop1 npllnlllllaw:a у раl: 
• 3аі1'ЧСИIІІ CЩJОIC)', ІШ ІІСІІА Roro 6уnо YКnaдcllo; 

. .. , 
- .. . . 

" . • 1--

• вПРIIA6а1ll1l Opctl.ll8pCM :IaICn.1l0i діпlНКlI у вnaClliCТIo; 
lІ ..... у •••• іі -1-- . сб 60 YCD80ro 8'·Ч-ІІIІ. 3СМCn.IШЇ дinKIIICI. :І •• Onl.1a CJtn1nw1llТ -".. _Cn"ИО "", .. 1001 ДП. CYCnШ.ИII" пcnp І npll" ш ,,-

• ПI~~Оaтl- nopllДlC)', 8CТDHODIICIIOMY 3_КOIIOM; 
д.oraat -ЩІІЦІ1 IОРIUUlЧllоі oco61I-ОРСIIIUIр8. 

38 J..Dpllnllltlm.CR 'I'8ICDIК ІІНШІІ" ВІІПIAIWC. псредбаЧСИIUC :lDlCDIІОМ. 
І .;:,. Дoroaopy npllnlllllm.CR IWUlКОМ Aoro розlР_DlIІIІ 3І: 

НDlО 3roдcna сторін' 
&...: __ РlшаОI8М суду 118 IIIM~I')' Dдllit:Т Ь сторІ.. )'ІllІСІІlдок IІСIIlКОКDlIIІІ .IIpyrolO CТOPOIIOIO оБОI·Пкі.. пере.абаЧС'U~ 
~ ІНICllIдах IlmllДlCOlOro 3НIIІЦСІIIІІ ПОWICOДЖCJ.ІІІ 0pClIДDIDI.OY :lcr.ICn.HOЇ _" .... 1ІІІІ IcnmlО ncpcWICOд18К " 

39 1'031 І 'I1IКDIC 3 illWl1X пlдcтu, 1113111ЧСН:UC 3DКDIIDM. 
• РВ""ІІ Дoroвop)' ОРСllдll зс.ші 8 поpllДlC)' ДОnYСIС1ІС11еСІІ. 

{~.....-.... .... ~ ... I ..... ~~ 
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У"оао,о pcDіР81ШІІІ ЦLOI'D ДoI'D80py 8 О,ІІ •• остаро •••• ьому ПОР • .ІІку С IІС8"1(01l1l""" ОРС'ШDpe\l 9 
8I1кор •• СТІІI.IІ xмenL'loi дinllllOlЗD ЦЇnЬО811 .. прIlJIІ8"С.IІІ.... n • n./o,lltt 

.. О. Перехід npau вnaClIOcтi 118 OPC.1.ll0aaIlY JCMCnLIIY .11ln.IІКУ ло ЛРyroТ ОСООІІ. 11 1'11"-0-" 1ІСОР11ІІ. • 
Оpl:'l.llllplllІС С пlдcmшо.о ДІІІІ J .. IIOI УМ08 860 РОJіР88Ш" Доroаору. lІІІІі8 

В'tJlІ".'tJал.,,'ст. ст"р'" 'ІІ "8UИ""""''' 116" "І!"алежlll! '''''''ІІ.''IUI RfllD8 
41.3а 1IC8I1КOIIIIIII. 860 IІСIІВnСЖІIС 811КOllallll. Доr080РУ старОlІ" IICc:yn. nі.llппаіnan.llіт lia:bta ДoroaoPy. .11 
"2.С1ар01llI, Іка ПОРУШlша Jo608 'IIJIIIIII., Jainhll.m.CII вія ві.llповіАмыІсті.. 18СШО _01111 401ех, ІІІІ ае 

ІІІ: J ti а'IІ'IІ. • 
Лр"иl"ІСI!" nМQже"" • 

.. з.цсn Доro8ір .ш6l1рас "1ІІ'"0сті піcn. пі.llllllсаlll'lІ старо"аr.lll та Roro 4CP1lCllDlloi pcrl:1pllwi 
Цсп Дoro8IР. YКnIAI:IIO у "OТI.p~x ПРlІмірtII!ICD'(. ШО ftllllOТL ОI1I1I1IСОВ)' ЮР"ЛІІЧІІУ С'ІІІ)'. ОІІІІ11 1 ІІІІ 

nplI8II1110ro ИОТІІр'уса &pD8apcLКOro M'CLКOro lIoтop'DnLIIOro 0КPYry &а111Р (І.М. 111 IlAрссою КIІТк.п 0&._ 
HCJlUlCIICI.oc:тi. 6уА. 7, .apY"ln - 8 0PCIIAO.IID8W1. 1pc:rin - 8 0PCII.llDp •• '1l:І'Вcpтlln - 8 орnиі. 1ІІІ11111р111і 
PCCC1pIlQЇIO- &Р08арсько.,у 8і.ll.llinі ДСРЖD8110ro 3СМCnЬІІОro Квдаару. 

НсаіА'ОIІІIІ"" чаCnlllаftlll .IIOroaopy с:: 
маll або схема JC"CnLlloT .ain1l1l1Cl'; 
1IIUUIc:rp0811n М.ІІ JI:.,cnьиоі .ain.IIKII J аіА06РIІЖС'Ш.ftl 06мсжеll. (06тll_IIIo) У ІТ RIІICDРIІІ:rllииі ,.ICIID18I 

ССР8і1У'Ї8і 
aкr 8.l3l1аЧСІІIІ. ..еж :н:.'cnыlіi .ІІinllИlСІ1 8 IІlПУРі (ІІа .licUC80c:тi); 
aкr ПРlln .. IІIІ ... псреда"і 06'скта ОРI:IІДIІ; 

npoc'"" 8ЇА1едсllll. JCМCnLIIOi дinlllllCl'і 

OPEНДOДlfBEЦЬ· 
Iі'ОВА'СЬКА МІСЬКА ~ КllІвськоІ 

O~cтr. .. 
_иn.ФIICDIIiRlu.R _іа.йі\ .... едР.пОУ-26376375, 

top.IдJ.Ч.1І Dдpec:a:.Kї.i.cьa D6лacm. .... і.ЇіРtJь.РI .. 
( rI"I~' •. 

Ре".Ьunш с",орl" 
OPEНJUP. 

ТОПЛI'lІcroо] ОIiМЕ"А\ЕІ1011 
ВIДПОIIЩAJJЬШCnО .sYлrAl/Jto 

і.llСlm.ФікаціnllllR код ]5] 156]4, IDP ..... ~ 
...KIIЇII. IІУJlIІІIІІ rP"WIII MpC���/�,"�'-' 

і _УJI •• prap 118, I;J ... .' • ,. • 

,о' .\ ".~ .• -.~\ . nlДnНCHCТOPIH 
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;!I~.: •• J: .... : .• ' .. ' :,: .r •• •••••• ;" ..... '~ ' •• 
..... f:.~ -, • • .... ' • 

• \~,~~:., і-·:-. : : · Л І( І • 
(-І;' ~"'. ••••••• , І 

.... v_hl!'lшlll.,I~.IIIII1II't' ~11'ЩОllсtа'8'I'I'I' 8"'1'(.1' ' !'.\ і' "',, .'111. 81 • псОlllІІІ ....... IIIIIІІI.оу ,.lсжl3сI\IcJlы�оіi ділВUЮI 
шt$~,'~'::~f.-\.' :".. • ІІХ І'" зО"I)II'IШІІІI 

Ао 

~L200.J!p, . . ' 
м.Бровnри 

IIИМI'I'IIIIJlt~:'IUIШIIIIРСД~DlrИIС тоо ,'С КОИСТЛІІ'ГЛ" 
_~f.~ І 

1,'",ш:аIТ ІІа ВИJCонаllШI роБІт 
1111111181111111UІшків (землеКО))IIСТУIIR111IФ _..:.!:.:..;~:...--Ц~~::!::!~~ __ 

повноважекНR. ПРС:»~(К._1W1:QIІ4~!llJіРlllllIJ M:icu:ctP()CTj та поroджеНИJl 
IПМ'I~VЖlзем~ноід~ки __ ~~~~~~~~~~~ ____________ __ 

UlІКОіJUtТ6СJlзаЩtPесою ~~ . 
межі на місцевості прохоДJlТЬ по -.;;...~~:'_~~ .... '4~z..~ ___________ _ 

'ІІІПКІІХ претензій при вствковnевиі зовкimньoі мс)кі ІІС 30J1DЛСll0. Межі погоджені і ве 
КПlI'austrь спірних питавь. Межові зв8ІСИ, JПCИМИ заlсріПnСllВ 3СМCnЬІ1В' діJUПП(В в ICЇJIьxoCТЇ 

И;_~mШТ;;' показані представвихом відцілу ІІа місцевостІ та псрсдоні на зберiraввJI 
IJ (землекористувачу). Розміри та місцезrlаХОДХССll11Я земельної дiтlвхи 

на абрисі ва звороті ~~axтy. JJ 
~1ІІ0uаДiJIWD:и. надано і ~.o j. ~ A.e(l'i'P ;%І. 
~o земenьво-кадастрової ДОІС)'Ме_1l«~ ~ ~;'Y.!I т. 

f цей акт є·підставою дл. прИАwrl1J1 рішeвu 

\
" ОфоIJМJIeJurJw докуМентів, що посвідчують пРlІ!g! 

Arr.cxnвдeииl В 2-х. примірJDП(ВХ: .... 

Предcтaвmuc землевnасmпcа 
(земnекористувача) . 

ПредcraвВВ1С тов 1& т,n,~~~~~ч.~fН'''''tf.r..~~п 

. ПредcтUвик ВlI1tOпому 

І • 

.-' 

ПредсТавник СУМЬКВИХ 
3CМJieвnаCВИIdв (ЗeмJIехористувачів) 

. . ' 

. . 
. 11 
: 1'''ltcrraвmпc БроваРСЬІСоrо 
.. ,:~~'.I~I~~oa·o вІдділу земельних _ .............. ,11111 .. - , 

коtm~~IШИЮ3В~ИМ 

~ИС'l'YВ8ІП1JI землею. 

-

. . 
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Л 1('1' 
111'11 "МЛ ІІІІІІ-ІІ to:I'I'~ДЛ ЧІ 

М Ir І" lil"'''''1111 It •• TII" ... tIlT IІБJlllсоrl. 
Jtlll""&:"'I' &:10(11\11І1'" Іш.t)' JII"'IIIII"'I'I AlI"II'IIIIIII~ rllllltllптоrо ЧІІСЛD. 

ope""IIIIIII'~'II" IІI'НIIЛI'смеА. М.lсltltЛ "Mt" 1(11111(:8.1(01 OliJIACTl, IОР'IДIIЧllа особа за 
3а,,'О""IІПЩIII1"~' YI"'I'~II", 1"'ШТllфIКПЦllllllllt КЩІ '1ІІ/1111111МІІ С:"І'ІІОУ 2r.',ti37S, IОРll411чна IUIpeca: КJliBcькa 
;06n., M,IIIIIII'"llIl,I')'IIoI III'lll,IIIII, І S, в оси(іl ЛІ ЩІ'<.:(!І'Л I'Л(!llml ОJІВІ«(;ЛІІДІ'ОDИЧЛ, _Klln діє ІІа підставі 
'АОаіре'II1I1I', ІIIIUII'"щm'IУ 11,07.2007 року '1/1 1"НІ 1:1,10 ",М,IІ"""1 ІІ,JII11ІІ11111М lIoтnpiycoftl Gроварсьасоro 
'міська"' 1101"111'111111111І11 округу ІІе"еl)ІІШІ, 11 0111'1111І'1'1 "'(JIІЛІ"ІС'І'ІJО 3 О&МЕЖЕНОIO 
IвІДПо1'ЩАJII.ІІЮ'I'1(t (СГlУ Л РАШ)), іllUll1I1фlк"""',,,," ""І' зsз І 563.1, 1011111111'11І11 адресв: 02140, 
.. ,lCJlіВ, "~'IIIII~,llt1I11I"1t МІІІССІІМВ, буд.З-о, (СІІ'"'ІІІІІІ'І 11І10 Ilt'I'J""I111Y 1'''I:СТI'IIІІI'(1 IОР11411'IІІОі особll серіі 
АОI Нe\OI~",,'lIIll1lllli' JIUI1)КIІDlfиftl рСССТРIІ1''''ЩМ ""/tft"""CI О,Л, ДIlРІІІЩI,КС,Т IIIIIIOlllloi n Аlісті Кllєві 
аера'llаУ """"""'1""'''' ІІВТП проведс""" ""І'Ж"''''"' l,о,'сrlllЩIУ 13,ОИ,2001 1'0 ку, lІомер заПllСУ 8 
Єдиному 'tdl'ИШ",'ltМ), ,'ОСС'I'рі IОРllДIfЧlfIIХ 0010 '11' ф1'1ІІІ1ІІ1ІІ1 t,uIO-lІlдrIРШ:МIІIIІ IОб5 102 0000 009778), в 
особі nlrра~10І1~'IІРI'lltШИКА АНДРІЯ ОЛJШІІ"'ІІІІОІІІІ'ІЛ, щО зпреССТРОUUllllП зо ОllреСОІО: Аі.КlІів, 
npоспеtn' ""*h"~r· OYJ,,7G, кв.248, _киП nlc "" 111""11",1 c'rll1YТY ТОО ссGУllРОUШ ЗПРСССТРОDаНIІП 
lЗ,08.20071'ОКf 11t1~1@'1 '1I1'lІІеу 10651 020000009778 ""I'і~I"IIЩМ 11&:сеТ\1ПТОРОМ Нuдбаn.nо О.Л. ДПРІІІщькоі 
раПонноі n Mlu. t 1\111.111 ""І'ЖUВНОЇ aдMiltiCTplllllr, 11'1111111111111 ""I'ОШlУ зсмcllыty 4іЛ_IІКУ П'nОЩСIО 0,0499 па. 
3 ІОІХ 0,01 ,О· 11\ '. '~'IPMIII (1бмеженого ОIІКClIIІІІІ'IІI11I1I1 ... IШКUIІUРlllln КОРІІДОР мереж KOMYlliкaqin, дп-
6уnїllOщтРq ;1\ ІІІ'Р;ІУІ t"'~IІІI11I1Я торгово-офlСIlLII'О "tlMtlllttllOY а· '1"",,,1 KOMCpqinllOro ПР"ЗІІВ"СІШ_ за anресоlO: 
1CJlfвська ollJldelll,."IJHI'JI1C1I1DPII, 8УЛІІІUl ГПI111'11І111І1'"I1"'II,ш',мIЩUIІІIН стадіону ссСпартар. 

КllцaCТI'cthllll ,,~'IVI' ',смc.nьної дi.n_НКIІ 321 ()(іIJIІІJ()ОIООШ2,IIОООб, . . ,', . . ' .... ~ .. '. ' ... 
f • .' '.;. " /ІМ"",!" ('11"'11111 
~;ЧJЇіt;llJ/оI",ВЕЦЬ: ОРЕНДАР.' 

&РОІІАІІС:І;ІМ МІСЬКА РАДА 'І'ООАРИСТВО 3 О&МЕЖЕНОЮ 
'lfllllЮМtоl ОБЛАСТІ, IІІДП.ООI~НlСТЮ сс&УЛРАW», 

ідеНnlфlКnlllltiШl1 КClД за двНl1М11 ЄДІJПОУ IIІСIІТlІІlJlквwnниR КОД З53 15634, ІОРІІДІІЧНD 
26З7б31~І1'IIJII"I"lІІа 2' ~i.DCI,KII ІІІІІ'''СІІ: 02 140, м.Кllів, ВУЛИЦІ ГРllшка МаКСIIМ&, 
оМаСI., ~'" lіСtllClРИ JJ:~:S~ буд.3-а 

оО·· r~ '30 • о' б . Іl/,If" ЮІІ (,"/УІ,.," 
, • . ,~обі·\.'--:: ~ 11 ,Н \ 8 особі ДІІректора 

АНДРС('І'Л ІІЛСІ ' Я ~ ""~c -"~,§. JlOji I~~'~~ lіОРИСЕНКА АНДРІЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
, .,~ -"\ ~,'" 

: • " '(.,t 
... \ . ·:,1, 'n 

~ ~ \:.' І,' 
І:' , '............ • •• ~ •• ,. ,\ С' , ... IL -!' 

.... t} J! ., ,;;-,,~ ,,':.J" 
... ....::. .. . .. .".,.,. -------........ 
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Аllсто Бро.ор" K,,'.ctlrD' ом"сті 
д."tJ'fllтDlD ЛЮnlDlD "., nI"CII""OCUltNO роиу. 

OpeIIAOA88eц~: ВРОВАРСЬКА мІсы�А РАдА Кlllоськоl ОJiЛАСТІ, ЮРllДІlЧllа осо6а за ШCDІІDдDаC11l0М 
Украіllll,lдсІmlФIЮЩIПllIIП код за даШlМl1 єдрпоу 26]76]75, 1ОрllДlІЧllа 1UlpСС8: КtIЇacьa 06n., м,&рааар", Byn.rarapilla, 15, о 
oca&l АНДРЄСОА ВАClfJIJ! ОЛЕКСАНДРОВ~, IІXlIП діе 1!8 підставі даlіРСllасті, ПОСІЇДЧClIОЇ 11.07.2007 раку 3D рЯ! 1230 
И.М.&1DI1р ПРlllа11111М IloтoplycaM &pooapcLКOro MICLкora IlOТDpllIRLlIOra aкp~, :. OДIIOro боку, 111 

ОраUIIP: TOBAPIICI'DO ] ОGМЕЖЕJlОIО ОJДПООJДЛЛЬJПСТІО «ІСІІІОСПЕЦРЕЗЕРВ., ідеlmlФіlCDціnШln код 
]4493719, юрIIА"'І111 особа.:'1 :.aKOIIOдDOCТ1l0M YкpaїlI",. ЮРllдll'lllа ~peca: 07403, Кllївс.ка 06nаcn., M.&pO.ap.u. 
l)'n.&)'ALollllora, 6)'д.146, (COIAOI1ТDO про aep!"aOIlY peecтpaQIIO 10РІІДІІЧІІОІ ос0611 серії АОI .Nh129]9Z, .IІДlще Aep"OI"'M 
pCcctpDТOPOM Ду611111_ А.& .• IIK~!laB·loro Kor.IITeтy ШСІ'IСlІкі.с.кої раПОlшоі У місті Кllсві держааllОЇ aдмillicтpauii, aa11l 
npOloдClIII. дсржаВІIОI реєстраЦIІ 18.07.2006 РОК)" Ilомер :.апIlСУ про acp_Ollly ресстраціlO І 074 1070004018449), • особі 
.llIІРСКТОРО ДУ&ІНІНА СВГЕНІЛ ДМИТРОВИЧА, іДСНТllфікаціRНIІR IІОМер 2979609451, що зарес:строааШIR :.а адресою: 
П.lіас ... 06nаcn., М.ЧСРООllоrрад, ІУЯ C.6allAcplI, 6ya.1S, кa.]S, _КІІА діс: ІІа піДСТОlі IІОlоі ре.аакціі CТOтyr)' ТОВ 
ссКlfIВСПЕЦРЕЗЕРВ .. зарсєстроваllllR 15 05.2007 РОКУ IІО.lер заПIlС)' 1074105000]018449 деР,,"II.1 реестраТОРО"1 ДуБІІІ'" 
А.&. llIкallla"oro комітету ШСЬ'IСlІкі_СI,коі panOlllloi У місті Кllсві дсржаlllОЇ адміністрації, 3 .ap)'roro боку, PUOM 
іМСllОІІlІ1 СТОрОIШ, 

.""", ~wюі ~ при JCIqJDaru!JI pqщіnllllfOШ1111WDtl.ptIf)wllючuJllllЧlfUІІІ ~_IIDIII!ptIiJI'6D QJllIlilIUUlS" ". 
nU1piJCDAI :J nPU""CIJA'" q",іл."1IlD :JfIND"rнJat:m.", "(О pezyJlJlЖJlllfllllJU1tJeнuіі ""'11" "",..",,, 

(Jt»qwA.", :J 'UAltIlIU." щobD ,,«Jliiа.tи:mi nptIIО""'Іу), IIU1I1/JIl ц8і tJIIlDIIip nptIl1ІІІие: 
"реаemДІІІО'ОРI 

І. 0PCIIДOДIUII:ЦIo ]1'іДIIО :І ріWСШIllr.1 &pOlapCloКoi MiCLКOi Paдll Кtlilc.кai обпасті від 2s 311081111І 2007 року .N!! 483-28-05 
"ПРО np"nllHCНIIR Ilрапа кop"c:тyвaIlНR зсмеп."'I"111 дїМИnМll, Ilааа"'lR в ОРСІЩУ зсмеп.11І1ІС дїМIІOlC, IIIIДIUIIIII )' постіВl1С 
IФJIllctyIID1111R 1смen"llоі діll.IІКII, III1Д1UIH. ДO:J.onіl ІІа IlIrDТOВnCIIII. 1СХІlі,,"оі ДOкyr.IClIТIIЦIЇ по офор"rnеНIIІО праа каР"С1Уоаllllll 
XМCllLlIIІМII дUlRllКШIІІ IОрIІД"'ІИIІМ і фыlIIІww осоБDl та 1І11ССС111111 »Іін до рішснь &роварськоТ міс.коі paдll" lІада.:. а 0PClIдDP 
ПРII" .. ас о ОрсlЩУ тcpMillOll1 на 5 (п'.,..) років ,смеп.l!)' дімнку МОЩСІО 1,4248 ra 3 IІІI1С 0,1252 ra - ,eмni оБМСЖСІlоra 
llIICOPllCТDIlI1R - іllЖCllСРllІІR КOPIIДOP мерС1К комунікаціВ, ДIUI o6CJI)'IUy&1UIНII MвJlno.oro taWIUIСIСС)' - 3DUti проr.шcnoвоСІЇ ,а 
upccDIO: 1'"їасІоIСІІ 06nасть, IІlіcro БроваРII, .УЛlIQR Б)'ДЬОllllоra 146 (чaтuРllадцlП1a nітерв 6), (НllДlUli - ЗСМCIILllа дWIlICII). 

КIІДІІС1рООlln ІІОМСР зCftlеп.ної дiмJIICII 32 10600000:00:042:0504. 
06'Dt111 Opt!lltJU 

2. О ОРI:IЩУ ncpcдвc:n.CI зёмепLна дімнка зaranLllОЮ МОЩClО 1,4248 ra. . ~ 
3. ІІа ]ШICn.llіn дin.иці pO:J11lWOBaнe нерухоме мВnIlО, 8 С8ме мІІІІІІ0811В комnnещ що НIIRС".ат. ТОВ 

.КИ'"СІІІЩІІЕ]ЕРВ» ІІа пїдствві AOroIOP)' kynibni-прOДllЖ)', посвіДЧClIОro 19.12.2006 року, flIЇДIolC 0.&., ПРlшmtlw І.атарі)'сом 
IMucLlml11 .. ic"xuro 1I0000piM.Horo окр)'1')' 3D РЯІІ14168 та дaroBOp), купівnі-продасу, посвїдчсноra 05.02.2007 раку, Гldдюк 0.&., 
1Ip1l"IIII11IM Ilатарі)'сом КtliBc.кora IIlicькoro HoтopillRLllora oкp~ З8 рЯ!2237. 

4. 3'*1:1І"110 дin.1I1CD ncpr:дnc:n.CI • OpClIДY , б)'діВММII та спорУД"Ш. 
S.llopMDТllallD rpowo.a оцінка :JCМCllLlloi дiмJlICIl :JrїДН0 .1І1'ІІІ')' , 1СХІlі,,"ої дoxyмcmaцil' про нopr.lDТlШIІУ rpOWOB)' oцїНtc)' 

1СІІCnІеllоі ДЬІ.ІІКІІ &poaDpc.кoro Mic.кaro .iддiny 3СМCn.НІIІС рссурсіа від 16.11.2007 року N!! 04-3/13-3/1560 С'ПІІIОВIm. 
І 018 656,00 (ОДІІІІ MЇn1,nb11 aiciMllaдцImo ТlIClЧ шіс:тсот п'пДCCRТ wicn.) rp.шеll. оо капШок. 

6. 3СМCn.1І0 дїnаllЩ IІIС8 nepr:дnc:n.CR 8 орClЩ)', не мас IllЩaniJci., щО Mmкyn. ПCJlCllПClWD11I П сфcm18110111)' 
ІIІIIDpDСІ'ІІIІIІІО. 

OpCllADдJlal:l'I, спlдЧl11'lte що 3I'IIДIU10 3сМCIIIdII дinaнкa на MOМClIТ nlдnllCIIНIIR цьoro Даraвору нікоltl)' іIIWОМУ. 0РСИДУ не . 
• '1, ІІС "РnJІІIllа. ІІІ: Ilадароьанв. iHWl1М способам Ilе Biд1fY*Cl1D. lІе З8C11l8llснв. під заБОРОIІО'О (.pCWТOM) не персбувв.:. cyдa.ora 
cnopy l1UIЛD Ilсі, а 'ПІКC»It прав )' третіх осіб аlС • масах. tIIIC і за .1C1dМ11 УкрВЇlU1 не .Іа.:. IUC .ІІССОК да C'ПIТ)'tIIО"! фО11ДУ 
IОрIUIIIЧIIIIХ осІб ІІС Dllесtшв. Зсмcn.н. дімика 31WCDд1тCII У стані, nO.lliC'l1O ПРllдD1110МУ ДІІІІ .llкарllС'ПІН11R П З8 ЦШ.О.ІІМ 

.. "'I3ІI'''СIІІIIІІІІ. . 
~ 7. III1ОIIIС oco6nllaocтcn об'DmI OPCIIДII, JUCi 1IImкyt'L .nтUI)"ПI на ОРСІІДІlі .іднDCIОIІІ Ilсмас. 

СтроIt.tJI1ДIllD,О" •• _ 
8. Цсп Дaro.ip ytcJIвдено строком ІІа S (п'ать) рокі. 3 да111 niдmlCDItнll цьaro Дara.opy. ПїСІІІ :WCUI'IClIIIII ~~кy ДI~ цьoro 

~y ОРЕНДАР М'С nepС.lUlCllе npво ПОllовnеmш nora 11. HO.IIR crpoIC. У ЦLOItI)' раі ОРЕНДАР ~ОВШlеll не nl:JlIlWe IIUIC та 2 
WI) мlCllці до :JaICЇIІЧСIІIIІІ С1року діі ЦJ.Oro ДоroооРУ mlCЬМOBO павідаМlтl ОРЕНДОДАВЦЯ про 1'''llр прода ... ml nora дlІО. 

Прu ВllКОРIІСТОlші 'CftICnLlloT дїnnllKII пе зв ціпьоаНl1 ПРII3llачеIШDІІІ apenд_p &Тра'I_С переоа."е право 11. 
llall-- І • ... '11111. aoraDoPY opellДlI. 

ОРеІlі"" ма." .., . 
7 9. Орендна мата 3D зеr.ICn ... У дinRlIIC)' DIIOClI1'LCR Орендарем У "Рошо.іn формі в IIDЦlOI~8JlL1I~n ~ ~кра1іШ в СУМІ 
1305,91 (ciмдecRт ОДІ!)' 11IС11Ч)' тpllC11l п'ать) rpIIOCI" 92 каnilbal на рїх. що С'ПІНО.lnЬ 7 (cw) .IД~. ~IД l!!'p.IDТl18Hoi 

IJIallJlIIDi ОцlНЮI 1018656,00 rpll.eH" 3riднo ДOBiдtal .Ni!39 .ід 13.02.2008 РО"'У BIIICItIIКOМY &ро.арСЬКОI Мlськаl Paдll про 
~o DpeИдt.оі Mml за ЗСМCIILН)' дlтuucy. • і аБО .. """'IILНОЇ MВCIIOCIЇ 3діnї:юоm.СІІ , 
)111І_ • 06tnlСІІClІІІІІ РO:JМЇру OPCllДlloi MDТlI ,а 3ОІм ... 1 ДUlRНIII дcpDIИО ка_" .. _._ 
!-1 ........ 111 ·ІІС .. І""А еф' ·ат·. іl ............ П: .lана'lСЮIІС 3I1JCOНОДІ8С1110М, за ,aТВcpдJКClolМIl ......... 01'0 n Il3l1а'lClОIІІ 'ІІі ка ЩІ - • • kl6iIJeroM MiH'lcrp' У _~ рф __ ... -t. ЧВС _ .... nllllll. вбо 'ІІІІІНІ умов дaraBopy OpCllДI1 'ІІІ продаа"l'" iIaI1J .:. І. кр .. 11І1 OPMвr.III. що '8ІІ0.НІОІ .... - I~ 1-'--·'-... ,. О!І? 
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'lвС'І1ІІМIІ І СУМІ S '42,16 (? нть ТІІСН'І дсn nCn1 С?РОК дni) ГРІІІІІІІ 16 "nllillm. IU), 
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3rUulo .:сасу Упрunіllll_ Micтa6y.цYulll'" та' apJCЇТaa)'pll &po.apc.:-.mi "іа.хоі paдll Н!! 1110 а14 19,09.2007 року про 

06МС1ІССIШ- 111 III~. kO~IIC1YDallll_ 3CМM.!1010 ДЇn_IIXOIO, мfcraбуАіаllі а6МСЖСІII18 1'8 06таЖСIII18 xr.rncxopllC'I)'DIIIPI. зrідllO " 
lСІІА\ІС1роаоl'O nnану та DШnОDIДIIО до PCnPIIX)'IIICI~ nnощ DIlXOIIIIIIIX ТОВ «KOllcmlllТD» (6c:s пр"в 31161ДОВII): 

- ~plm, '1'1І забc:mСОllml РІО_ІІ Drn.IIora доступу ма np0КnIUWII18 ІІО_ІІХ, РСКОIІІ:'РУICIU11'8 СХСl1ll7llташї іс"У'ОЧШС 
IІnКCllерШI~ мсрсж, що 311ВXaдR11oca ... сасах 3ІІ:ІllаЧСІІО' 1'срlnuріі; 
аlcnыІD д~_"кa nnощcrо 0,1 125 rD - а .. сасах іЮКСllСРllОI'O XOPII4OPY .lсрСИС тсщаопастача ... 18; 
3С"СШLIІD Д~n_llкa nnощcra 0,0127 rD - • r.IСЖІІХ іШlІІ:llСРllОI'O KOPltдOpy .IСРсисі канмЬуаll"'18; 
3СМCШLІШ ~"KII nnощcra 0,0385 rD - • межах іllЖl:llСРllОI'O ХОРII4ОРУ "Іерсжі ruОПОcmlЧDIІII_' 

- 3СММ.llа ДШ_IСК8 D "ежах ЧСРВО""Х піl.іП ayn,.&YдLOllora. ' 
27 •• Пср~ча D ОР~ІЩУ хr.'СШLIІОЇ діп_llІО' ІІС С пfдcтaaою дпа nPIІПІПlcrП18I160 з .. іllll об .. асеаlL (06rnlcllL) та іlllllllХ nPDD 

1P&mX ОСl6 ІІа ШО дш_llасу. 

28. ПРDDа opcatдOдaвЦII. 
/",,,1 пр"." nr" 116". "~It" стll/l'" 

OpCllдOдllacЦlo мас право: 

- ncpcaipml цїn"oac allкopllcmlllll_ 3С"М.IІОЇ aiмlllClli 
- aOlI'!Poxoao розірааТ11 даШIП Доraпір У allnaдКDX, псрсд6l1ЧС"11Х ЧlПIІIII"1 3ІІКОllодааC1'llО" Yкpaillll та даШIМ ДОl'Oаороr.l; 

Or.llll1ml Р03"IІР apellдlloi маТ11 У allnВДкax, ПсрСА6а"сапlХ '1ЩIIІII"1 311XOlloдll8CТDOM Укра'IIІІ, а ТО"ІУ '1llмі 8 
CUIIIOC:ТOPOII""O"IY пор_дку 6сз зraДlI О!'ЕНДАРЯ; 

- 811маnml _ід ОРЕНДАРЯ C80ClIDCllora 811С""I18 opcrlJUlOi MaТ1li 
- ОрсаtдoдaпСUIo :І .. іIllО&: ОРСІІЛІІУ мату за :lСММ.IІУ дім ... су піспа 3llтacpJUIII:IIl18 ІІО.ІІХ CТlШOk 0PCltдoдII8ucм; 

~"MBMТ11 аід ОРЕ! (ДАРЯ 8іДШКОДУВІІІІI_ СРІІІ opcrlJUloi мaтll :І часу ПРIlПII8ml рішcm18 &РООIlРСЬХОЇ .Ііс.хої радll аlд-
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35. СтарО'"1 ДОМ08IІп .. СІ nl.'O 't;e, що 'J ':нll ,.10_ :l1C1paxyaaТlI 101'0 і .",,&raТlI .ідшкоду.анна 8111р1Т 118 С1рахуаанllll. 
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- ... ~ .. oi .. • .. ·11101 У .. -, • • • ..-
ПРltд6ВИI18 ОрСIlдIР.СМ :lсм....... .КlІХ потрс6 а6'о nplPI)'Coaol'O .1дIfyIICI .... 3CМCnЬHOI дrnaH101 3 "ОТІІ.І. cyc:nшы�оІ� 

- ВІІІСУПУ :lСММ.llоі ДШRНlОt ДІІІІ с:ус 
:o6xJдrIOCТЇ а ПОРІІДК'/, aC:nUIOВnellof4Y 3ІКО11О.1• 

- Ліпiдauіі IOPIIдl ... !IOЇ ос:об"-ОРСIU1lР~ 
І \ •• ~ ..... ,_.~ .... ,~~ 
,І 

-
.:: '\ \ 

-

І. 
\, ' 

,-- .4О .. ~ ..... :, 

1,1 І ' 

~ 
') :4O .. :~ \~~.:,; 



Доmаір ПР"ПШIICТloCl тако. 8 іllWЩС OIIIllдlCDX. псреаба'lСIПIХ заКОIІО.I. 
38./\і. Доroвору ПРIIПIШRcn.с:а ШnIХОМ поro рmірваШIR 3І: 

пзасмllOЮ lroдDЮ сторіщ 
- ріОIС"'IRМ СУДУ ІІа 1..,.'01)' OДllici із сторіІІ Уlllcnідок IІС811КОИDlШR дрyroю СТОрОНОIO '. 

Доro'ором, та ,"аcnідок DlmaдKoBoro 3111IШСIІIІR, ПОWКОДЖСІІІІR ОРСllдооаllОЇ 1смcnыlіi діл.","!, ~ 11111. 
ІШКОР"СТІШІІО, а таКОЖ 3 іllШІІХ niдcтDD, ВІDІІІЧСІІІІХ закОIlОМ. ІІКС ICIIInIo 

39. РшірааlUlR Дaroaopy ОРСIIдІI :ICМJIi .0ДlIOCТOPOIlIlЬOMY nopRДКY дonускатса 
У.lоаОIО рmіроаШIR цьoro ДоroООРУ , ОДІIОСТОРОИllЬOМУ ПОРІДІС)' с IlcallКOIIDl1I11 Оре1lAilРСМ n 9 n.10 

.IItсоршmаШII зе.lcnыІї дinl1l1ClІ за цun'ОВl1М np1Оllа'lС1I1IRМ. . • • 11\\. 
40. Псрехід RpII8D МВСІІОСТЇ ІІа .ІlдоаDlIУ зсмcnыІy дівRИКУ до APyroї осо6 .. , а nкo. pcopraк. 

oРСIІДВРI ІІІ С niacтaOOIO МІ зміllll умоа обо розіраDlUIR ДaroBOpy. 
B"no,ldIUf611ICn'6 cn.орlll ~II 11,,111(011,,11І11І ,,60 ІІ'ІІIUfI!.ЖІІ' '",",ІССІІІ',. дwtJ'lIfI1 

4' .3а IІСОIlКОIІDlIIІІ або ІІСІІІПСІСІІС ,"конаШIR Доrовору старОШІ HCc:yrь аідпоаіllanь .. іcn. Di4llOliallO;JII 

Дoroaopy. 
42.CтopOIIO, Іка ПОРУWllЛа 30600'130111І1, заілЬ"IСТЬСІ аід aiдnoaiдanыlc:тi, RКШО вона ао8САс, що ІІІ: 

ІІС ') іі а",,,,. · ..... 1_'~1 

ОР"I(;ІІI("; ntJJIOJltlll'lII 
43.ЦcD Дoroaір II8б1tpас 'ІШ"IОсті nieм пiдmlсаШIR сторонам .. 1'8 nOro державної pcєctpвwї. 

ЦеП Дaroaip УklllІ&СllО у 'ІОТ1IРЬОХ nPllміРШIКDX, шо IІ'DlОТЬ однакову 1Ор11дll'lIІУ С1ту, ОДІ", :І 11011( 3IfUQIIImCI 
lІотаріуса БРО88РСЬКОro MiCLКOro HoтapiIIIПoHOro oкpyry БUltp Н.М. 3D IU1PCCOIO: Кt'ЇacЬкa oбnоm., M.6poUptt, 6у3. 
6уд.7, Apyrlln - D Op8l1ДOДlUlц.. 'lpетіІІ - 8 OPCНДllpa. 'Ieтвcpndl - в орro"і. ..... 'П провів Roro jЩIDIIIJ рш;а 
Броварському .іддіпі ДСРЖDlIІІОro 3eмem.1I0ro Kaaaerpy. 

Нcuш'СМIІIІМ" 'ІОС11l11а .... доroаору є: 
МОІІ або С:ХС.ІО 3с.'cnыlіi дinIIlКl'; 
КDдDC'lpООIlП МОІІ llмcnыlіi ділlНЮI 3 8ідображеНI"М обмсжскь (оБТJrжеНЬ) У її ВIlКОРIІІ:ТDниі та .C����O���C���181Qi'D-,1 .... 

ccpaiтyria; 
lІІС1' 81I3Н."СНIІІ .. еа зсмcm.1І0і дUцнЮІ 8 lIa1)lpi (на .. ісцевості); 
lІІС1' прIlП .... IIІІ-ПсРеаа .. і об'єкта ОРСІІДІІ; 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА IСІІlDськоl 

ОSЛАСТІ, 

іAetmlФЇlCIIUїRIПIП JCOД! :з:~аr:~~~:~~~~::~ 
10РIШ"'ІlІа цресо: К. 

мп 

.. ' .. 
.: 

Рааlзu"ш еторlll 
ОРЕНДАР: 

ТОВАРИСТВО] ОSl\fEЖElJОЮ 
ВlДDОВIДAJIЬШСТIO dldвсПEЦl'ЄJEPI" 

ідоtmlфіlCllціdllllП код 34493729.IOPIUIII .. ttJ~;' 
заКОІІОдD8СТВОМ У краіНlІ, ІОРІІДІІ'ІІІІ upcca: \" 

Кtli8CЬкa 06nаст ... ft,.БроваРIІ, оуп,&у"онноro. 6Ja 
ПЩПИСИ СТОРІН 

а особі AI('~~~Rltill!~ .. ДУБІНІНА н 



АКТ 
1111(1 11С'I",llовnеНIIП ІІН місцевості ТІ погоджеllllЯ зовнішньоr I'lежі зе~lenы�оrr діnЯIІІ(11 

TOIl ~ ПСр'~ачі I\IС3СОВIIХ знаків 110 зберіГПlJIlП 
_ ...~t"/h:(fC'E3CГ'B ' 

11.t!.t.11 '7~ 200.2!р, м,Бровари 

МІІ. JJrtжчепЩписші. представник 

.'~t~rJ\II(О~-ІСТАНтІА·" .$ё~~,.LY. 
"111011111111 підстввl ліцензіі на ВИІсонання робіт 
1~'lIi'llcyrHocтi зеМJlеВ1іа'НИіt.іі. (Jсrtfn":'kClристуввчіп): ~Д. ~~.f"dCl?ЕЦ'lйЕ.!JёР& 
..... 

'.!',I'OJ&CTDDHJrKiB ВИКОНІСОМУ ~~ 7LJ. 
:,.11 оуміжких землевласників ('3емлеКОРИС;ТУDа'lів): 

І ---------------------------,.. 
..... . 
1110 ІІРСД·ЯВИЛИ свої повноваження. провели встаНQ,nення на місцевості та погодження 
~OtllIIWHbOЇ мех(ї земельної діnSlnКИ т& .. ~tZL:8C/? Е../(С'ЕЗ EtD,8 ... 
. ' 
а 

!що 311~ОДИТЬСЯ за адресою ~Ct'~ 6""'~p~ /~-eГ ' 
:JI'ЗIIDЧ~llі межі на місцо:вості про16Цїїть ПО()_-:~:"::"';;~~;"'~;"''''';:;;'';:;;;'~~~;.jj;f~С; ________________ _ 

НІRКИХ претензій npll ВСТ8Jiоолевнї зовнішньої межі не заявnено, МеЖі поroджені j не 
IIІІIСЛlIКВІОТЬ спірниХ питань, Межові знаки, ЯJ'ИМИ закріплеllа земельна діляНка в l\;nЬKOCТЇ 
• ШТ, показані предС1'ОВНИКОМ вімілу на місцевості та передані на зберіПJ1ІН~ 
SCMm:вnaC1l111'), (землгКОРКС'Гjilі1(У), РС'Jзміри та місцезнаход)кення земcnьної дin~.IC.1 
І ' б' , '-'''-'оказІВ! на n рис! на З~Ор'ОТI даноr'O a~""9'.; •• '" ~ 
1'llІощаділянки. наданої 7l7B« rК!aUC/?Et{eE3.єPB t, 
:.,'ІДІІО земельно-кадастрової доКУМt:JlТlції a-:кnaдaє /. Iz/i, ra. 

цей.оП є пjдставоIt~ д1ІЯ l1JjlJАНЯТТЯ рішення по фОКТJoІЧНОМУ КОРИС1Уванню 3 Ha,,~HIIltI 
оформленням док}'Меln1в, шо посвідчують право власності або користування землею, 

Акт складений в 2-~: rrриміРЮІІ'D."t, 
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ОПИС МЕЖ 

ІІ\
А ~ АО Р ·~aMAI 38r.KapMCT.(8YA.&YAbDHHDrD) 

АО ·~IMAI з.r.каDИСТ.СВУА.&УАьаннаrа) 1 
АО ·ЛоМЧІнка З.Л. ,.4311&. М. І. 

" 

,,~;.": -:: . 
НаЧDllIoНllК БРОВfРСIoJCОi'Q , 
місlоКОro BЇJUIЇJJY.' зо)eЛr.,- • , 

• 1/\·'· І •••• 
реСурСІВ ,', ~ " • ,':. , 

( ... & (.. ~ ... 
• ..., ,. е • 

• ,: ,І" "._, 
,~., -; . ' '.;' 
~ .. :~ •... '!' 
~j •• ~ 7 .... е.' _.. .. .,~ 
,.~~.~. .... ~ /. :,':: 
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, УМОВН І ПDЗНАЧЕНН": 
,,' І ""ІІВНВРНИ" карИАар МІРІ' KJlIC:IIOlal~l'" 
,зГIАна YKparHCbKara 

(,,~~1 твпnаправlА 
Аа Д ·~aMAI кмrв.а6А.Аlр •• ПIАПРИЕМСТВ. 

па ПАІМІннl" спр.вl В тв.ринництвl 
ІІІ А А Aq А ·~aMIII кааПlратмву -МаАУС - • оо 

г-:::;:, ,а Т"С'У 
~ газаправl А С8рВАньа 

• 

EKcnnlKaulA a'M'n~HM. 
, 

ВАаснмкм :ІВМАІ, ' 
:І.мnакормстуваЧI т. 

)І.М" І А8Р"ВНО' 
~~CHOCTII н. наА.нl 
"У аАаен eT~ .Во 

кормету.аННА 

I~>I канаnlзаul~ напарН8 
фарма a-а8М 

.n~H. 
ппо_ 
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,\ 1('1' 
111'11"1\1'\1111'1.11 Ю'І':ДА '11 І 

''''1'11І'' "~"'"I''''' "'",,,,.,,,,,,, ""'",r",' 
""",lItн"""", ,''''''''','11 "", """'Н'" "", .... "" .. " '''''.''. 

• ~ 

0PCIIJl0I1U ІІІ: НІ. lil'ClIIA 1'8 ' •• 1,',\ М'8 '.,.,' А 1''\/іА Іщlll(· ... «()( ОІіJlЛС11, К'РItJlIІ'lНI 
111KOIIOJlDBCТBOI\I УКI'II1I1I1. 1/1"IІI"фl'І",IIIІ"IIІІ '11111 '1' 1',III"~t1t ('Дl'IIС)У 1(,37(, 17~, I"Р"n"'lІІа aJPtCQ ~ І 
обn., ",БРОВІІРІІ, ІІУІІ.І'ІІІ IІI'іllll. І'. 11 111'1111І ЛІ 1/11"'( 'ІІЛ ІІЛС 'ІІЮІ ()JII~J«( ·ЛІІДІ'(JІЩЧЛ. 11",,11 m( НІ ~. 
nовіРСllості. посрі/I'11:1І11І 11 (1'/ .'011" ІІІ"')' "І II,Нu 1;1111 11 М lill'lII., 111'111І111111І\1 нотаріусо ... Ii~ 
.. iCLKoro 1I0тapian""UI't' "КІ')" )', "1"'11І"'1' ПІІ"),, "I'II8!"".щ 

Opc:tшар: ТОDЛІ'ІІ( "І'ІІС' " 8 ШІ\І МІ,' І :11 ... " ІІІДІ ЮIIIДAJIМIІСТIO IfКllіВСПЕIU't1D1t, 
і"'ЩТllфікаціR.шR КОД 30\011117."', 1""11І111111І11 11І'1'('111 ІІІ IІІКIІIІCl/IІІIІС: rlШМ Украlllll. IОРll.lllІЧНllJlрса 0740~ 
ІС"ТІІС"КІІ обпость, .. ,GI1\11ШIЩ. 11)'11,11>"_1.1)111І11І 11, f)'II. 1'111, (~ •• III'1II111t1 IІр0 I1сржавну Рl:єстрацію Юрll.1lrtlll 
",:\16" ссріі ЛО І Н!! І 2IІ)I'2. 11111І1"'" lII'I'ilillllllllM 1'1""'11111111І1&1" /ty(jIllIU Л Б 8111'ОllаlЧОro IOIlimr 

111&:II'ICIIKiBCLKOЇ раRОlllюі у мll..1 1(111111 'II'II"illlll"" l",мllІl,: І,'lщії. ІIU nІ "р081:.111:1І1І11 .11l:ржаlноі PC(crpqi 
IН.1І7,2006 року, ІІОІ\ІСР '1111І111.')' "'ІІІ ''''1\1'''11'11)' 1'\'''1'1'11111'(1 107.1 1()7 0004 018449). 8 особі .1нрсnap 
Jt"liIllIllA ЄВГЕНlJI ДМІІ ІІ'ІІІІІІ'ІЛ. 1"1'1'11111111("""'11111\ IІШ,I~J1 2979609451. що 1apC(rrpoulldll 
IIIII'I:~"IO: Львівська обnuс 11 •• м 11"111111111"1"1'1' ІІ)'І\.С '.11111І"&1111І. 0)'11,25, кв 35. RlшR діє ІІа nimui_ 
1"'/IІІКllіі статуту ТОВ ccl(IIYllt 'І "ЩІ' С'ІІІІ',ІІІ "'11'''''' '1""""11111 І 5,05,2007 року номер UIIItJ 
ІIІ'IоІIШі()003018449 дер)l(IІIІIIІIМ І"'І(ЩІІІІІ','ІІМ Jt)'nllllll ЛД IІІIКОllавчого комітету Шеl~е"&ішаі 
11"I\IІI111l1і у місті Кщ:оі деРЖІІІІІІСl1 ""М 11111' І 111І111' "'''''1",,811. " ",'СІІІІУ тсрміном на 5 (п'т) рОIll JN.1IIJ 
"'"ІІІІК)' IIJl0шеl0 1.4248 1'1І :І 1II1~ 11.\' ~~! ІІІ 'I"~I'II 1.(lМ"ЖUIІIJIIІ IIIIKOP"CТDIIНJI - іНЖI:НI:РНIІR EDPІШІІ!"" 

. ti"-І>'lІll1lщіl\, дп. обcnуroВУlІІlІЩIІ ~"'''"''"111 ,. !iIIM"""""), ... ·I&I~I.II\ IІJ1Utoшcnовостї за а.арссою' Кllilва 
_1011"'" ,,' lІ,істо SPODOPII, Dутщ" li)'/I"IIIIIII'I 11 ".N ('11І111І1111І/11111 11, Jltl'l:PO 6), 

1(1I"11~'1 Р0н"А "омер зеtolelll.lll1і 11/11І11І1(11 .'1 II"іIltIIlfIllIЩllct·ll:СІ~Ct". 
. 
, , .. *. 

ОРЕНДОДАВЕЦІ,: 

Ш'ОIIЛI'СЬКА МІСЬІ(Л I'MtA 
1(ІІІІІськоІ ОSЛАС'І'І, 

,.'. tj'''"lltфIICltllШIIІІI\ код 311 JlDHlltoIlI ('Jtl'II('Y 
)1\,1'11,,\'15. І&1J1l1l1l1чна адреса: КIІУIlС',lіl' 
"с\'I"'!lI., ",.Iifll1ROP", ayn.rol'U11illll. І ~ 

" 

11"'''11І''' ("'''''''11 ОРЕНДАР: 
"'ШІЛІ'ИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ІІ'ДІ'С ШIДAJlLНIСТЮ ссКIfIВСПЕЦРEJЄ:: 
Ilt~IІ'IІІI"КlщJlllllln код 34493729. ЮрlШIІЧНl , 

'ІІІ '1І'КІІІІIJІ1аоством Украіllll. ЮР'Шllчиа upcca: 
07403, Кllівськв оБПIСТЬ. to,,6p08apn. 

nуn,БУДЬОIІНОГО, БУ.ll,І4Б 
ІІІДІІИСИ СТОРІН 

ІДІІ( " ІІІ'ІЛ 
в особі Jlltpeктopa 

ДУJШІІНА ЄВГЕНІЯ ДМитровНЧА 



~. ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

.1. БРОВВРІІ 

ІіроворсыcD "І'сыcD Рода" (/() .. ~H..R .. 20R6jJ. 
орс,шодавеш: IiPOB8PCЬK~, "llcь~ paad D особі міського ГOnОВIІ AIITOllclrкD Вlln'OрDЛeiёUIIДРОВIIЧD, що діє на 
nlAC11UIi 3ВКОllУ УкраТНIІ Про ."ецеве СВМОВРЯДУВВІШЯ в УкраіІІі" 3 ОДІІОГО боку та ореl'дВР: ГРО"ІIIJ!Н'ІІІІІ 
ІDDШКОВ&:LКІІП ВіталlП ВОЛОДІІ"ІІІРОВІІ'І, 10РІІДІІЧІІD IUIреса: оБЛ .. Кllівськв М. БроваРІІ, аул.ГрушеВСЬКОГО,1711 кв.42, 
іАСlmlФікацfПllІІR код 2067309832 з другого, YКnВnIl цеП договір про 1ІІ1Ж'lснаDедене: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

. 1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДllО до рішення сесіі Броварськоі міськоі РIUI" КlІївськоі облвсті від 01.06.2006 
РОКУ »27-05-05 Ilадає, а ОРЕНДАР ПРІІАмає в строкове платне КОР'ІС'І)'ВDННЯ земenы�у діЛRНку площею 0,0042rn 
ІЛ.06елуroВУВОIIІІЯ rврожу по вул. ГрушеВСLКОГО в РОПОІІІ роз .. lщеllllЯ буд • .1617/1, в "І. ІіРОВОРII. 3гідно З 
ПnDIІОМ землекор"C'l)'ВВНIUI, ШО є невід'ЄМНОIО чаСТIІНОЮ ЦЬОГО Договору та довідк" Вllданоі БроваРСЬКIІМ міСЬКIІМ 
BiJudnor.I3CMenIoHIIX ресурсів за Х!929-04-3/4 від 12.07.2006 року та зсмenы�о-кадастровоіi документацїі Броварського 
"ItКOro аiJшіпу зоаllШЬНl1Х ресурсів, зеМІШЬНD ділRНП рахуєrьcJl в зеМЛJlХ тpatlCnOp1)' в межах Броварськоі міськоі 
paAlL 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1.8 орен.цу передається зеМІШьна ділянка заranЬНОIО nлощеlО 0,ОЧ42m. 
2.2 На зеr.IІШьніR ділRнці відсутні об'ЄКТlI нерухомЬго мвПнв. а також інші об'ЄКТlI інфраСТРУКТУР'I; 
2.3. HOpMml8Ha грошова оцінка зеМІШьноі діЛЯНКIІ згідно довіДКIІ Бровврського міського Bi.nдiny зеМІШЬnllХ 

ресурсів від 12.07.2006 року за НI928-О4-3/4 становить 3625 (ТРІІ Т'ICRчl шІстсот ДВIIJ!ЦЯТЬ п'ЯТЬ) ГРllвень; 
2.4. 3er.lenIoHB ділянц яка передається в оренду, не має недonіків, ШО можуть переШКОДIIТ.1 П ефеКТllВНОМУ 

lIІКОР"СТВНIDO. 

2.5. ПРllзміні ( реорrisнізвцїr) ОРЕНДАРЯ Договір ореНдИ не зберіrвє IfJlнність. 

З. Строк дії договору 

3.1. Доroвір умадено ІІВ 2. (двв ) РОКІІ дО 01.06.2008 po~. Піcnя закіНlfенlUI ~oкr ДO~BOPY ope~дap .має 
.ване право поновnенlUI Пого на НОВlsП СТРОК. У цІоОМУ раl орендар ПОВllllен не ПІЗНІше НІЖ за 2 "Ш:ПЦ' до 
n;нчення строку діі договору повідОМIІтll ПІІСЬМОВО opeндoдввЦJI про намір ПРОДОВЖIIТIf Boro діlО. 
• ОРІЇ DIIKOPIICТ8111113UIMLlloi дmЯ11К11 ІІІ' '8 цlлЬОВII"1 ПР11311вче1111Я1\1 OPCIIДBP втрвчає ~ере~ажtlе право 118 
"loaпellllB JIoroBOPY opellДll. . 

4. OpelIДIIB плвта 

4.I.РіЧllа opCllДlla плата склодвє 36-25 (ТРІІДЦЯ'!'Ь шість) гр'IВОНЬ 25 копіnО~і •• ... 
4.2. 06ЧlfcnеННJI розміру орендноі nлаТl1 за зеМЛIО здіRСНЮЄТЬСR з урахува~няt.l ІндеКСІВ IІІфJJJlЦII. • 
4.3.0рендиа мата BHOCIIТЬCI opellДDpeM, ПОЧІІНВІОЧІІ з ДНІ ПРІІАНR1ТJI РІшення cec~ вІд 01.0.6.2006 ріВНИМIІ 

lCncaми до J5 серпlUl і 15 ЛІIСТОПIlдll, WЛІІХОМ перерахуваННІ на рахУJlОК УДК У KIITBCЬКtn облаСТІ .м.Кllєва МФО 
11018 КОД 23571923 р/р 33210815600005 _ Бровврське ВДК. КОД кnаСllфfкаціі 13050500 - ~pe~ зеМЛІ. 

4 А Пер ... cnуг в рахУІІОК ореНдJlОУ nЛВТIІ ОФОРМJUtЄТЬСR ВІДПОВІДНІІМІІ вктаМ'I. .... еда.,а ПРОДУКЦІІ та HQДВHНJI ПО . 
. 4.5. Р03&llр opelllIlloT nЛDТl1 переГЛЯД8єrьCR у ра,і : • 

4.5.1. змін .. )')ІОВ гocno.nвploDBHlUI, передбвчеllllХ договором, ів том ЧJlслі ВІІВCnідок інфJJяціі' 
4.5.2. зміllll розмірів зеаlельноro подаТКУ, пfДDJlшеllll1l цін, таРllф ,У У , 

:~З4' в іНШІ!" ВIIПадК8Х, передбвчеНJIХ 3ВКОНОМіОК11 Вll3llDчені Wlr.r Aoroвopor.l, спраВЛRЄТЬСЯ пенн У розмірі 
)lUIіА ~: У раl HeBHeceHНJI орендноі I1I!ml у стр ~IIЬ n острочеlllUl мвтсжу. 

4
1101 CТilBКJI національного бвнку УКРВІНО 3В кожен Д Р НКЩО ОРЕНДАР , ПОВВЖІІІІХ ПР .. ЧІІН ТJlмчасово не 
.S.5. ОреНдна мата сnpаUЛIІЄТЬCJl' також f у ВIlПВДках, 

~"CТo8YЄ земельну ДЇnIlHКY ЗD ЦІІ" Договором. • . 



5. УІ.ОВІІ ВІІКОРІІСТ81111П ]е~IСЛLlfоі діЛЯIfКII. 

'.1. Зе.ICnLIID дїЛ.IIКD псреllDCТLСn в ОРСІІАУ МН оБCnУГО8уваtll'Я гаражу. 
5.2. 'цїЛЬОВС ПР"'"ВЧСІІІІ. ,емcnыlіi діn.IfIШ - ,емлі траtlСПОРТУ. '3. ОреllllDР Ilе має права без ОФОРМЛСtfНJI у встаНОnnСtlому 1аКОІ'О.ІШвmО\l ПОnl, ... ' 
. ' ro-,W! 

ПРII'llвчеН,II. ,е.'cnыlіi ДIЛJlIIКIІ. 

6. УI\IОВIІ і СТРОКІІ псреда'Іі ]сI\Iслыfїї діЛИ111\11 В орmзr. 

6.1. f1срсДВчв зсr.,enыlіi дїЛRllКl1 в оронду ,діПСНЮtlЬСR бе] розроблеlfИRМ npocl'!Y і 
П;ДCТl1ВОIО м. BIII'OТOВnCHIIR проеК1)' віАІОДУ є ріwеШІЯ сесії Броварської міс"кої РІ.1" li.t • 
Не923-44-04. 

6.2.11Iші УМОВ.І перодачі земenы�оіi АЇЛRІІКІІ в ореНАУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ ПСpeлl[, І О 
opellll)' земenьну ДЇЛRIfIСУ вїльну 8ід БУд .... КI'Х .,вПНОВIІХ прав і ПРСТСIf]іА третіх осіб, про І. І 
ДОl'Oвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Ч •• ОРЕНДАР 110 МОГЛІІ знаТ.І. 

6.3. Передача ,омenыlіi AЇJIJlНIШ орондаРЮ ЗАіПСНЮCТLСR піCnR держав"оТ рссс:трашї ШОfU 
за DIC1'Ur., ПРIlП",аII11R -:передачі. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСрllСlflfП :Jеl\lслы�оіi ділПlfКfl. 

7.1. ПіепR ПРІ'ПІ'НОНIIR дії доroвору орондар повертає орендодавце8і ЗС"'CnЬНУ ,iлllІІУ У 
порі81IRНО з ТІ'''', у якому він одоржав П в ороllll)'. 

Орендодавець у разі погіРШОННR КОР"СНІІХ ВJlaCn'BOcтen орендованоі 3Сr.lcnьної дinІ"ІіИ, ІІІ 
П ~HY, має прно ІІІ відШIСОдyDDННJI збlпкі8 У розмірі, Вll3начоно.,у CТOPOI'Dr.'I'. Якщо ctopolf&llH-, 

t. 

про розмір BiДWKOДYBaIIllK збlІТКЇВ, спір ро]в'КЗУCТLCR У судовому порядку. ' 
72. 3діПснені ореllдаре", без 31'ОД'1 opeндoдuЦJI ВІ1Тр8ТІІ на поліпшсння оре'JA08I"оі 1CVCJI8 

неМОЖJIІІВО BiltoкpeMlrrl' без заподіRННR ШКОД" ціп ДЇЛJlнці, но піМJlгають віДШКОl1У8аfflffО. 
7.3. qonіпшенНJI стану зе",enьноі дiтrHКlI, проведоні орендаре", за п •• с .. ,,1080'0 1roACJlO 1 

но піJUUlraIO'Пt ВЇAWКОдyDDJ'НЮ. 
• • ІІСІІІІID'-7.4. Орендар ",ає право ІІІ відwкодуваНИJl збlпків, заПОД.ЯІШХ 8"аtЛ.доІС 

зобов'я]ань, перодбаЧОllІІХ ЦІ,м ДОI'080РО"'. . 
3GIП1С'ІІ"Ш D8ВЖ8IОТ1оСН: CJI1IIfIl 
7.5. фВКТI,чні втраТІ', JlКlIX орондар зазнав в зв'кзку 3 HOBI.KOlla •• III.M або .1.CI.8A І IJIII • 

ltOI'DBOpy opel.ltOДIIBЦC"', а також BIItp8Т1I, JlКЇ орондар ]ДіВсн •• в а60 Р081'"01 U.nCH.m 
nopywellol'D права; J,ICSI)"-

7 .6. ДОХОДІ', акі ореш.ар ",ir 611 реально OТPI,,,,aТl' в разі нвnежНОI'D вшсонаНІ'" орс:::;..сlfllJ'" 
• 7.7. Розмір фаКnIЧНl1Х BlrtpaТ орондаРJl Вll3начвЄПtCR на пІдставі ltOКYMOH11UIIIHO n 

8. Обl\lСЖСllllJl (обтmкеПlfП) щодо ВПКОРllC'l1lflРJl 
зсмсльпоі ділJlНКlf. 

, 
• • ·ff1I'CJlCJlflIfA ,." 

8.1. Нв OPCIIдOIIНY земenьну дinаlllСУ BcтallOВnOHO 06мсжс.ша 27 кв.м. - • • 
вdДОПОCТDЧDJ'IIЯ. 

9.lІlші права та обов'аКl1 сторіІІ. 
~ . ~-ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalrrye, ЩО зеt.lмьиа дinянКD с У nOI'D вnaCHoCТЇ, НіКОМУ IH~ UJO' 

заБОРОI.ОIО (арештом), заставоlO 110 поре6уває і вІІІ "'ІЄ ЗВІСонні nOB •• OluceHltR ncprJllllll1 
1.lІдІІваТI' інші праІ'" 8113111ЧОllі ЦІ,м доroвором. • 

9.I.Права opeltДOДBBЦn: 

9.1.1 nepeBipm. цinьo~o BIIКOPIICТDHIIR .'мы�оіi дinаl'КІ'; 1JjI1J~ 
9.1.2 ДОСТРОКОІО рО31рВlml цсВ ДОl'Dвір У BI'na.цкax. псрсд61чеllllХ .. tIt,Нllаl ." 

ДОГОІОРОМ; ~ • 
9.1.3. з",іlllml розмір apCНllHoT МВТІІ У IflПОДІаІХ, ПСрсАбаЧОllІІХ ЧІІІ'І.І'М 3fUtOHOJI8I 

DдI.OcтopOflflLOMY ПОJИlJUC)' 6ез ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; CJ 

9.1.4. IllMaraТl' в!д ОРВНДАРЯ СlоєчаСIІОГО DllссеНІІЯ OPOllдlloi маТІ'; ...". ріІРСIfII' • 
9.1.S.DI.".aIUТlI вІД ОРЕНДАРЯ вiдwкодуваш.а СУ"ІІІ ОРОНДІ.оі МaТll з ЧІСУ nрl.П 

рад .. про 11!'JID'IfIЯ зеаlмь .. оі дія.IІКI' до пiдnllСВНIIR цього ДОГОВО • 
9.2. ОБОВ'Я31С1' ор,шдода8ЦП: ру, ....ОІІІІІІІ 
9.2.1. ПСpeдlDlm' :SCJolenIoII)' діпаllКУ ПО аlCl)'; ......-



9.3. Права ОРСllДарп: , 
9.3.1. O1pII)I~ТlI по акту зе~len."11У дї,"!нку у KopIICТYBaHIIJI; , 
9 3.2 ПОllовnюваТlI AoroBIP ПIСЛІ заКlllЧеНl1R I!'moкy П 'У •• • • 

• • -'r oro ДІ в разlВIДСyrноСТІ прсmШЗIП ЩОДО зобов'13ан .. на 
атаі тepMilty opellдl!; , 
J 9.4. 060В'П3КII ОРСllдарп: 

і 

9.4.1.lllUIDваТlI ОРЕНДОДАВЦЮ ,..ОЖJlІІвіCТlt здіП~lповаТII контрол .. за BIIKOPIICТIIIHIr.t uitT зеr.tenьноУ дinJlНКIІ; 
9.4.2.BllкopIICТOBYBaТlI 3СІ\ІCnІоІІУ дlлRIІІСУ за ulлloОВlll\1 npII:JllallCIIIIRI\I; 
9.4.3.СDосчаСIIО соnачуваТlI OPCIlAIIY плату; 
9.4.4.llе допускаТlI Х31іЧІІОro ЧІІ БУДЬ-ІКОro іllШОro заБРУДllСllНJI 3Сr.tЛJl' 
9.4.S. niдтpllMYBaTl1 П в IlвnеЖНО"'У,санітаРIIО,..У CТDlli; • 

'10. РІІЗІІК ВllПадковоl'О ЗІІІІЩСІІІІВ або ПОШКОДЖСІІІІВ 
об'єкта ОрСllДl1 ЧІІ ЙОГО чаСТIIIIII. 

10:1. PII:JIIK ВllПадковоro ЗНllщеllНJI або пошкоджеННJI об'єкта ореНДІІ ЧІІ Аоro чаСТІllll1 flесе орендар, 

II.CтpaxyiJalIBB об"єкта чо ЙОГО чаСТІIIIII. 

11.IЗгідно З ШІМ доroворо", об"єкт оренди не піДnJlгає страхуванНlО, 

12. Зl\fіВl1 умов договору і ПРllПllllеввв ЙОГО діі 

12.1. Зміна YI\IOB доroвору здіRСНЮЮТloСJl у nllCIoMOBiR Фор,..і за взаємною зroдою сторін. У разі fleAOCJlrHeHHJI 
'OJUІ щодо Зl\lіНl1 умов AoroBOPY спір розв'Jl3УIОТloСJl у судовому ПОРJIДку. 

12.2. Діі доroвору ОрllПllНRIОТLСR у раі: 
12.2.1.закінченНR строку, на JlКltI1 Поro було yкnaдeHo; 
12.2.2.ПСРед8чі орендаРІО зе,..en .. ноі AUurHКlI у власність; 
12.2.3. ВlnCYПY ЗІІМeJIIoнрі дїJUlHКlI ДJIR суспin"них потреб або ПРllМУСОВОro відчужеННІ земenьноі AUurUII з 

IIt1IIЇВ суспіт.ноі необхідності в порJIдICY. встановленому закОНОI\I, відповідно до ст.147 Зеr.tenьноro кодексу, 
11р11'RI1; 

12.2.4. Доroвір nPНПИНRЄТltCJI також в інших випадквх. передбачеНIІХ законом. 
12.3. ДіТ договору OPIIOIIIIRIOTIoCn WЛRХОI\I Воro pOJipBallllR за: 
12'з.l. В:JaOIHOIO зroдою сторін; 
12,З.2 рішенНІМ суду на ВIIМОI}' однієї із сторін у наслідок HeBllКOHaRНl друroю стороною оБОВ'13ків. 

еред6ачеНIIХ AoroBOPOM, та внacnідОК випадковоro ЗНllщенНІ. пошкодженНІ орендованої земenltної AUurH~II. Jlке 
:nnНo перешкоджає П ВIIКОРllстанню. а також з iНW11X підстав. Вll:JначеНl1Х законом. 

12'з'з.невиконвнНR орендарем 0.9.4.2 дaнoro дoroBOPY за рішенНRМ суду. відповідно до ст.141,144 3Cl\ICnItlloro 
IlAI!ІСеу Укра'llll; 

12.4. РозірваіlllR ДОГОВОРУ в ОДIIОСТОРОIШIoОI\ІУ оорядку дооускаЄПtcn; 
• УМ08010 розірвВННR AoroBOPY В односторонньому порRдlCY. є HeBllKoHВННl Ope~pel\l о .4.3. п, 9.4~. 
І, 12.5. Перехід права впасності на маПно орендаРІ на ІНШУ 10рllДlІЧIty або ФIЗIIЧIty особу є ПІдставою дnJl 
Cl3IР8аннн доroвору. .' 

13. ВЇДПОВЇДDJIьвість старів за BCBOKOllaBllB або 
пеПDJIсжве BllKOBallWl договору 

. 
13.1. За HeBllKOнaнНR ~бо ненмежне ВІІКОНВННН AoroBOPY CТOPOНlI несуть BЇДnOBЇДВnЬHicть відповідно до закону' 

1 fU,ora Доroв ару. • •• • 
13.2.Сторона. ІКІ оорYWlша зобов'13ВННR. звin .. НlЄТltCJI вІД ВIДПОВlДВJIьноСТІ. нкщо вона доведе. що ue 

ОРУшеНIIR CТВnOCI не з П ВIIНИ. 

14. ПРllкїпцсві поло_епив. 

• 1 . •• niдrulCВННH сторона,..11 та Поro державноТ реєстрlЩlї. • , 
Цеп до 4.!.ЦеПдоroвір набирає ЧІІНН~СТІ mCЛJI що МІІОТІо однакову ЮРІІДUЧНУ СІШУ. OДIIН З ІКlIХ знахоДlIТloCJI в 
PI!JtДon~BIP yкnaдeHo у tp .. ox ПРИМIРпНl~рraні ІКІІП провів дерхшвlty реєстраuiю. 

--uн. дрynlА - в орендаРІ. tpm - • 



Hcolд'CI\IIIIII\III чаСТІ111В1\111 договору є: 

квдаСТРОВllІі ман зеlolельно! ділJlНКIf 3 відображеlfН_АІ обмeїkeltl. (1Iiir-... І -
пствновлеНIЇХ сервітутіВі -_o_~ І' 

акт npиRому-передачі земельно! ділJlНКIf; 
акт перенесеННJI в натуру З0внішньо! межі ,емелы�оіi ДЇЛJlIІКI. (копі.) 
акт про передачу ІІа зберіralfНJI BCТВHoвneHl1X меЖОВIІХ 311аків anасНIІХУ (~1Ip1lCl)1I1)1 

ОРlшдодавець 

Броварська міська рада 
в особі 

. міськоro ronОВl1 

ОО 

Антоненка Віктора ОлеКСІІІДРОВlfча 

15. РеКВЬllТl1 &:Торі.1 

МісцезнаходЖенНJI lорltдllЧНОУ особи 

07400 Кlіївська область, 
м.БроваРII, аул.Гаraріна, 15 

О 

IдеиrифікацїПниЯ код 26316275 

• • 
мп NI __ _ 

07400. Мо Бровари, ВУЛо rarapJHa, 150 

JПдппеп сторів 

Optn.up 

IВІW"'ОIШnl Ва 
паспорт ссрil МЕ JёI\1I!: 
BllдlUUdI &JICIIIIDIIDI МІ • 
УкраїН" у КиiImiI rb\ 
06 JlI.ПНJI2002 риу. t4 

Місце npQ8llllll'

оБJIооКIІЇВС." N ~ U 
ВУJlо fpywcbc..-оro.І1 IJ; 

Jдс:кn.фiкaUiJIJIJ1R -



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ. ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

IlйL" .I1Н..! 2006 року м. Бровари . 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

міськоro голови Антоненка Віктора Олександровича, що діє на підставі 

Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

та громаДИНllН Івашковський Віталій ВОЛОДІІМИРОВІІЧ з другої сторони . 

СКЛВ:JIИ цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада пер,едала, а громаДИНllН ІваШКОВСЬКllЙ 

Віталій Володимирович прийняв земельну ділянку площею 0,0042га по 

вул. Грушевського в районі розміщення буд.N!17/1 для обслуговування 

гаражу. Зем~на ділянка надана рішенням сесії Броварської міської р~и 

від 01.06.2006 року Не27-05-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

РОКІІ до 01.06.2008 року. 

ПРИЙНЯЛА: 
Івamковський Віталій Володимирович, 
який проживає за адресою: 

вул.Груmевського,17/1 кв.42 
м.Бровари 

обл .. Київська 

:>:- jl 
/ в.'-Івашковський / 



АКТ 

про ПСрСl13ЧУ "а зберіга'lІtА астанов .- • 
влас ( лених межових знаКІВ 

ииасу КОРистувачу) земельної l1іЛАИКИ 

fLltЦ'd(!.l;/1!иJ7 ,е !J 

МІС нижчепідписані: 

ІIРСnСТlUllflСК організації, що виконала роботи по встановлению межових знахів земельної 
nlmШ"'I, шо иuана вище вказаному власиику ( користувачу ), 

• "011 "КОНСТАНТА" ~r=mищр (:::::'7f}j}o.Д r. J1 

,!:",nе'lлuсtlнк (землекористувач) __ -;;~~~'aatA~=-=~~-=:!-~~~:"'====:'-~~~':'''!:.~~ __ 
(П.l.1ї фі1Н'С"ОЇ особ". "U •• IOpM.IIН't"oi особи) 

.. 
"РСnСТlWtlНК міської (сільсько"О ради __________________ _ 

мІського (раЯонного) відділу земельннх ресурсів _.-.'3ё-=?#піР.~~·=.І~-=-w~~...::Jii~~L-. ~Л~. __ 
~ (П.l.Iі.) 

~lСmиlІІ цей акт про те. шо межові знаки земельної діЛІІНКИ встановлені (відноanсиі) на 

t.tICIIC'IOCTi 8 кількості __ 4 __ шт. і ~:J;,ДaJfі на збс:ріганНR землевласнику 
ІJСМІІСКОРНСТУВІЧУ) _______ ~~~...=:....t~-:-:~------.:;...;.rм~-&и/-:;:----::-:-~-• ...;:.8:...-;. .. -

(П.l.Iї. фіJмч"оі особ". "ІЗ" IОРИ.ll"ч"оt особи) 

л .. ; C~IJ1CHO в трьох прнмірни 

Прсnстuник організації. що 
Jюботн по НСТ8JiонлеtlllЮ меж 

. 
Прслставник міської (сільської) ра.ан . 

Представник міського (районного) 
аід4іnу 1СМСnЬНИХ ресурсів 

. . ':.: ..... ~ .. - . . ,. -. . ." '. . 
. ·Ij It"~ ,.". ;.'·r?~)fO~ 

-. 

... 





. . . 
М.,. ,,,,/ІС'4сп.l1"МСD" •. npc.l1CТollI""" тов конет АНТА·· 5'ёet!.с~ ~ . Д. 

11 ('Р.ІС),1"')сТ' )СМI1СВnlсннк.1І pCMnc"'0pl\C'TY·· .. '·)· 

~dц/CtиY ,8 . .,g. 

npO'","b~l\)"oгo 110 11\ ,1 ___ ._ ... ____________ ....:... ______ _ 

",;J"O ~,шс,,,,1І .. ", .. "11 ... "0""",,,, 1'1.. 11'.:1 ___________ _ 

MC)o.OIl' ,",1С11 11 lC'I1~ICOCT' ~Ц'T ПСРСА'", • натурі ПРСАСТ •• ННІСУ 
lі1",ОIl,,""'& ЩІ • .:uro , "11':1111.21:110 1I • .:.Jnoll'.:JW, .. H'CT .. 1. ·'К lБСРСЖС"НI. 

?OJ,,:,'p.' та ..... ,C'UC'"I\O.1if(C"". ""сЖОIІН~ 1НІІСів 1СМСnЬНО' А.nанlСН ПОIСІЗані 

"" .. pu ....... 

Ucfl З"! ( ПI.!lСтавою !1J1a ПРНАнаnа р,шСННJI по фа"тнчно~у корнстуааиНЮ., 

ЛІС' C~l1aI1CHH" в !110Х прнм'р""IСI\ 

Прсl1\, ':lIІ""/С Броварс"IСОГО 
.... с .. "nго '''.:L.'1'n~· ,емеn'."Н.' 
pctypCII 

: 
, .. -'. 
. : І ~" •• ...... ~ 

- .0· \. 
,...: '\',~f\ \\ 

'І ,і 

, 
І 

I1 І 
І, ./ 



, ' 
".: :. 
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.. 
" 

А.БРИс JЕМЕЛЬно( ДIЛЯНКh 
, 

І, 
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. 
J, 
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, 
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.~ . 

,~ 
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• 

Н 1.1 ,4\ .10 Б 

Uї.1 D .:JU 13 

Оі.) 13 .:.ru f 

Ві:. (' .1u '1\ 

Ui.'I Д ,10 Е 

~' 

h ,111.1 J: ,ІІІ 1\ ____ 

AnplI~ L'WЛ 
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І • 
11 JI Л 11 :lОВllіШllіх меж землекористування 

( !\UрU'гкuс-грОКОUОI'О 110 умовах оренди) 
~~о~:~u\\!.'Ь~\)"'ц'С\ ~ о t!) 
11)'11, \'~ '" єь ~bt<QrO -i~ /4 

, .. #frt~,--,-,,;;,,,;;,----_ 

Масштаб І: І ОО 
ОПИС МЕЖ: 
Від А до А - 'Jсмлі 1U"WlbtIOIOO КОРШ:ТУUUІІІІИ 

+ 
Ah..,. перенесення в ІІUПРУ 30UlliWllboi межі 1емельноі ділянки: 

: 

31ranIaHI МОЩІ: lt 2. \(, • ~ 

~ ОбмсжеННIІ: 
. ( 'ЬОt\D"РОЬ\" - a'1~~.M) . .' ) t . 0-' .' 

.. ~-:.- ) 
• ОО - ~ 

---30Iнlwна меЖІ 

земcn"ноі Аїланки 

. ~ . 

Межі 1смenьноі ділянки ІИ1наЧI;Н~і:2~~~:::::::~~,"1 і ОII.П.) 
на MicueloCTi та Iка1ан оренДІ 

... ---.... - .. 

Начальник БРОВIРСЬКОI'О міського (Шокун М,А.) 
liдAЇnY 1еме:tьНИХ ресурсів .!A~-----



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

M.6pODDPlf 

; liроввр&:ькв "І'&:Ька Рада "!)І' .. f)-UJ6~.!/ .. 20~. 
ОРЕнДОДАВЕЦЬ: Iip~aap&:Io~a ".i~ькa рад8. в _ ОС?бі ЗІC'l)'ПlllffCD I\ficIoKOro ГОЛОВІІ АlfJlрссаа Ва&:lfЛЯ 
Оlll!ксаflJlРОDflча, що ДІЄ ІІа ПІдстаВІ Закону Yкpalllll Про місцеве саМОВРJlдуваННJI в Україні". ДовіреlІості 
,1420.06.2007 року N!2-S3/S'S з OДfIOro боку, та 

ОРЕНДАР: ПРlfвапшП. пIдПР!IЕ"'~ЦЬ Ш"lаток Ствl.lслав IDаl'ОD"Ч, 10РI'ДI.ЧI.а IIlIpeca: 
r.1.&pODDpl', Dул.м.лаryl.,ової,7 кв.41 L!1е!m.ф.каЦIПlшR код 2J92S0161S, JlКI'П діє І.а підставі свідоцтва про 
аержаВl1)' pccc:rpaqilO ФIЗIIЧJfОЇ особll - ПIДПР.IEr.ЩJl, BllдalfOro ВflконаВЧflМ комітетом 6роварсЕ.КОЇ місЕ.КОЇ paдll 
вlа 09.09.1996р. за .м2 355 017 0000 000570, ДIUIi ·"ОРЕНДАР", з rJpyzor сторо"". yкnanII цеП Доroвір про 
IІВС1)'І111С: 

1. Предмет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ DiдnOBilIlIO до ріШСlfНJI сесії 6роварської міської радfl КІІЇВСЬКОЇ області 
,Іа 23.08.2007 року .N11428-26-05 нада.:. а ОРЕНДАР приАмає в строкове платне KopIIC'l)'Bal'HJI зеl\.ельну ділJlНКУ 
МОщelО 0,00191'8, ДnЯ обслуговуваlШЯ кіо&:ку. JlКI'П знахОДИТЬСJl ПО бульв.НезаЛе"dCl.ості,15 В " •• БроваРII. 
3riJuш з MaHOl\1 зеl\шеКОРIIC'l)'ваННR. що є невід'ємною чаСТIfНОIО qIoOro ДоroвоРУ та довідки ВI.даноі 
&роваРСЬКIIМ ~fiCIoКlI~1 відділом земелЬНIІХ ресурсів від 13.09.2007 року за 1/904-3/13-3/1315 та земелыІ
ааастрової документації 6poDapcIoKoro MicIoKoro відділу зсмenЬНIІХ ресурсів QJI земельна ділRJfICD paxyєn.CH в 
~МJlIIX КDMepqinHoro ПРIf3lfаченНІ в межах 6роварської міської радlІ. 

2. Об'єкт ореПДl1 

2.1. В оренду передаєn.cи земельна ділJlНКВ ЗaraJlЬНОIО площею 0,00191'8. 
2.2. Нв земenьніП ділRнці розміщені об'єкти HepyxoMoro маАнв. икі RВЛJlЮТЬCJI власніСТІО OpeHДIpJl. 
2.3. HopMaТlIBHa rpошова оцінкв земельної ділRНКИ згідно довіДlfl 6POBBPCIoKOro MicIoKoro відділу 

3СММЕ.НIIХ ресурсів від 13.09.2007 року за Не04-3/13-3/13 14 становить: 
- 8 637 (вІ&:I". nl&:ЯЧ шіст&:от ТPIIдQRТЬ &:ім) rpl'BetiIo. 
2.5. Зе,..enьна дimrнкв, ика передaєn.с" в оренду, не має таКIІХ недоліків, що можуть переШКОДИТl1 її 

ефеml8НОМУ використанню. 
2.6. ПРllзміні (реорraнізаwі) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІ. не зберіraє ЧJfнність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доroвір yкnaдeHO на 1 (ОДІІІІ) рік. терміном до 23.08.2008 року. ПіCnJl заКЇнчеlfНJI С1року lIoroBOPY 
орендар має переважне право поновленНІ noro на НОВІ.І С1рОк, У ЦЬОМУ разі орендар ПОВІІнен не пізніше ніж 
~ 2 1І.lсяцl до закінченНJI С1року діі lIOroBOpy повідОМllТ1f ПИСЬМОВО орендодввWI про намір ПРОДОВJCIfТII Aoro 
ДIlO. ПРІІ DllкopllCТ8.IHi зе",мьноТ ділЯllка, не 38 цілЬОВІІ'" ПРI131IачеIIlIЯ". opellдap втрачає переваЖlft 
~palO па поновnеНllЯ договору opellдll. 

• 

4. bpel1ДН8 ПJJата 

4.1. РІчна opellДlla MaТD &:ТllIІОВIПЬ 10 % від нор",аПIВIIОТ грошовоТ оціНКl1 і &:lСІІадаЕ: 
- 863,70 ( ві&:іа,&:от шістдесят TpII) rpllBHi 70 копіПок; 

4.2. ОБЧllcnеННR розміру орендної плаТІ. за земenьні ділJlНКl1 державної або коr.аунапьної влаСIІОсті 
здіПСlnOЄТIrCJI з урахуванНІМ іх цільовоro призначеННR та коефіцієнтів індекса!"ії, ВllзначеНllХ законодввством, 
11 ЗВ'l1lеРдЖеНllМl1 Кабінетом Міністрів УкраїНl1 формами, що заПОВНЮІОТЬСR ПІД ЧІС YКnвдDHHH вбо зміНІI y~IOB 
Aoroвopy ореllдИ Чlf продовжеННJI Boro діі; 

4.3.0pellДlla MaТD ВІІО&:ІПЬ&:Я ПОЧIII.аIОЧII 3 ДІІЯ ПРIIПIIПТТЯ рlшеllllЯ від 23.08.2007 POICY що",~сячно 
pllllll.1II чаеткааш протнгом 30 калеllДВРllІІХ ДІІів, IlaeтynllllX за Oc:тDHHI"1 калеIIдВРI'II"1 lIlle", 3Bmloro 
(пlІ4Ітковоro) "'.&:ЯЦЯ ШЛЯХО'" персрахування 118 paXYllOK УДК У КllТаськlП областІ "І. КІІЕва МФО 821018 
ІСОД 23571923 p/p 33217815700005 -liроварське ВДК. КОД lСІІаСllФlквцП 13050500 - ореl!да зе.lllлl. . 

4 4 П - поcnуг в рахунок орендної nлаТlI офОРМЛJlЄТЬСR ВIДПОВIДIIІ~fll BImIMII. " ередача ПрОДУКЦІІ та HDдвHНI 

4.5. РОЗ".ір opellдlloT маТІI переглядаєrь&:я у разі : 
4.5.1 ·міНII ум ДВРlоваННIІ передбачеНl1Х lIoroBOPOM; •• • • • • ОВ roспо t • і таРlfфів З"lіни коефЩIЄНТIВ Індексаціі. 
4.5.2. зміllИ розмірів земельноro податку, ПlДвищеНllJI Ц н, ' , 

; -",чеНIIХ законодавством' 
• • 



5. YJ\IOBil ВІІКОрІІСТ81111Я зеМСЛlallоі діJJИllКl1 

5.1. Земe.nьна ділJlНІСІ передається в оренду дnя обслуговування кіоску; 
5.2. Цільове ПРllзначеlllUl земельної дiтrHKII- землі комерціЯного BllкopIICТnHHI. 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлеННІ у встановленому заКОНО4lве:твом Пllpla) 

цільове ПРll3начення земe.nьної ділянкlt. 

6. YJ\IOBII і СТРОКП передачі зеJ\oleJJlaноі діJJЯНКJI в 0PClrдy 

б.l. Передача зеftle.nьноі ділянкн в оренду здіАснюється без розроблеННІ npоеtny її 8ЇJ11!!ae_ 

б.2. Інші УМОВІІ передачі земe.nьної ділЯНЮІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а OPEHДAPIiJf.1 
оренду земe.nьН)' ділЯНК)' вільну від будь-якнх маІІНОВllХ прав і претензіЯ третіх осіб, про IlIIIln 
УlШадання Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не моглн ,каТ.I. ~ 

БЗ. Передача земcnьноі ділЯНКJI орендарю здіRСНЮЄТЬСІ niCJIJI державноr peEcтpaun ЦЬОro ДОІЩ1 
за актом приЯмання - передачі. 
б.4. ІІа осиові ст.25 ЗаКОllУ УкраТl1ll "Про opellДY зеаші" від 06.10.1998р oMt6t-ХIVIfIII'. 

П'RТllдеllllllП строк піcnн держаВllоr рсєстрацlr llorOBOpy ОРСІІДІІ зоаleJIы�оtt дlлЯНКП JlРI, 
коftlуllDлы�отT влаСІ10m зобов'нзв,шП .laдaТlI копію договору BiдnOBiдlloalY opraHY державна' IWIIII 
службll. 

, 
7. УМОВІІ поверненнв зеJ\leJJlaноі дїJJJlHКD 

• nyCDi' 7.1. Після прнпинення діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦВВlзеftleJIЬНУ ДIIIRІІ", 
riршому порівняно З ТІІМ, У якому він одержав П В оренду. • _'-

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршення КОРІІСНИХ влаСТlІвостеR орендованої ,е"leJlЬНОТ JUlRKIII~. 
із зміною П стану, має првво на відшкодуаання збитків у розмірі, визначеному CТOPOHllftlll. JI,,-шо 
доCJIrityro ЗГОДІІ про розмір відшкодування збитків, спір розв'нзується у CYAOBOftty порвдку· ... atJiJlil& 

7.2. ЗдіПс~ені opellдapeм без ЗГОДІІ орендодавЦІ витрати на поліпшеННR орендованоТ !емеп 
Jlкі неможлнво відоісреМИТl1 без заподіяння шкоди ціП дinянці, не підnвratOТЬ вїдшкодуввНИІО. D\O ~', 

7.3. ПоліпшеНН8 стану зеr.ICnЬНОЇ ДЇnRНКи, проведені ОРВНДАРЕМ за. nllcьftlOI н'" ~ І 
ОРЕНДОДАВЦЕМ зе.ші, не пiдnJlraкm. відшкодуваllНlО. УМОВІІ, обсяrll і С1рОКII 81дшкодyll ін. 
Вlпрат за ПРО8едені ним поліпшення стану земcnыlіi ділRНКИ Вll3начaroТЬCJI окре,.ІОЮ yroJOJO &:ІОр оре' 

7.4. Орендар має право на відШКОд)'ванНR збиткіі, заподіJlНИХ унаслідок неВІІкОIIDННІ 
!обов'JI,анft , передбачеНl1Х ЦІІМ договором. • 

ЗбllТКВАll1 вввжаютьсн: IJiO')'" 
7.5. Фаmlчні втpaтll, JlКIIХ ОРЕНДАР зазнав у ЗВ'НЗIC)' з неВIІконаНIIВ.' або Hellllll~Н11ft1 B~. I~ 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також Вlпраnl, які ОРЕНДАР здіПСlІІlВ або ПОВIІнен 3ДlАСНlпІl _.ІС\І 
свого порушеного праваі ЕНДОДАISIY 

7.б. ДОХОДІІ, Jlкі ОРЕНДАР Mir бll рeanьно 0ТPllr.la111 в разі належного BIIKOНDHНJI ОР 
умов договору. ІІІІХ' 

7.7. Po,r.lip фаm,чнltX B1rтpaт орендаря Вll3начаєтьCJI на підставі AOlC)'ftlOнтanhHO підтверД1Кll 

8. ОбаlєжеllllJl (обтяжеНІІЯ) ЩОДО ВІІКОРІІCТSШІЯ 
ЗСJ\leJlьноі діJШllКlI 

• оеі6; 
8.1. На орендовану ,омcnьну ділЯНIС)' не встановлено обмеження, обтяжеllНЯ та інші права-qsetL" 



І:{:{'-: 9. інші OPIlВ8 та Обов'аа сторІн 
';Уl~ііil.ilj,OJtЛIШЦЬ I'DpBlnYt. що ЗСММЬ!ІВ .АілJlllка Є У noro впасності, Ilіко"у іllШОМУ не ІіАчужеІІІ, пІд 
~IIPI)IIIII" (11""111111"')' ЗВCТDІОІО не псрсбуввс І ІШ .Іас заКОНІІі ПОІІІОІDЖСНІІJI порс:даlаnl шо АілJlНКУ І ОРСIІАУ, 
,А".l Іі 111І11 11І,1111І1, ПIlЗI1Вllонl ЦІІ" Aorolopo ... 

І L •. 0': ,,1.111"'111І ОРСІІДОАВDЦВ: 
Ч:' ': і. 0;1.1, IІсрспlрПІI цільове ВІІКОР"СТВНІІЯ зе .. мы�оіi діЛJllfКII' 
.: ~il,2. І,ОСТРОКОВО розіРВВТIІ ЦСП Доrolір у ВIIПадках, псродбаllСlІlІХ ІІІІНІІІІ" заКОlfодаlСТВОМ та QII .. 
ііі UIIOIIIIЩ • 

9.1.3. змlllllТl1 РОЗМІР ОРОlщноі nЛВТIІ у ВflПадках, породбаЧОlfllХ ЧІШН"" законодавство .. , І то .. у Чllслі а 
~lk'lOltlr(llIIILOMY ПОРJШICY без зroАl1 ОРЕНДАРЯ; 

9.1,4. DIIMBI'DТlI lіА.ОРЕНДАРЯ CBOЄ~BCIIOГO ВIІСССIfНЯ ОРСfШНОТ nЛВТI!; 
. 9.1.5. BII.IDI'DTII вщ ОРЕНДАРЯ ВIДШКОАУВВНlfЯ СУ.Ш ОРОНДlfоі nлвти з чвсу ПРIIПНJlТТJI ріШОII'IЯ 
1І..,lІкоМ1 аlА 23.04.20004року Ао niДnllcalllfJl uaooro ДоroаоРУ; 

9.2. ОБОD'Я3КII ОРСIIАОАаDЦЯ: 
9.2.1. пере.цвввтllзе .. мы�y АілЯIІКУ ПО акту. 
93. ПраDа ОРСllAаря: 
93.1. OТPllMaТlI по акту зоr.tМlону АіЛJlНКУ у КОРIIСТУlаННI; 
93.2. ПОllОlШlоааnl Аоговір піСЛJl закіНЧСНIІJI С1року Пого діТ І разі відсутності претензіП, щодо 

0608'dlИ" ІІВ nPOТJl3і терміну ореНАIі. 
9.4. 060в'ЯЗIСІI орендаря: 
9.4.1.IIDADВBТlI ОРЕНДОДАВЦЮ можливість здіАСНЮlаnl КОНТРОЛЬ за Інкор"стаННІМ цієТ зоммьноі 

~НIII;.4 • о , 

о І' .2. BIlКOPllCТODYBaTl1 зеl\lМЬНУ ДІЛЯІІКУ за ЦUlЬОВIII\I ОРІUllачеlllfЯI\I; 
9.43. своєчасно сnлаЧУlати ОРОНАНУ nла'l)'; 

і 90404. но доnyскаТIІ хімічного чи БУАЬ-JlКОГО іншого забруднеННІ ЗО.ШІ; 
: 9.4.5. пїДТРlfМУlати її в наложному санітарному CТDIIi; 
! 9.4.6. пісм звкіНЧОННJI терміну .11І1 Договору ореНАИ ПОlернynl зомельну ділянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 
~DМY стані ПО акту. 
І 

1 

І 

J 

& 

10. РИЗІІК вопвдковоrо ЗНllщеиви або пошкодженив 
об'єкта ореНД0 чи йоrо частини 

10.1. РII3ИК I1IПВАКОІОГО ЗНИЩОННJI або поwкоmкeння об'єкта ореНДІІ ЧІІ Пого lІаCnIНИ несе ОРЕНДАР. 

11. ЗміН11 умов доrовору і припоиеИl1В йоrо діі 

11.1. 3міна У"ОВ Договору здіАСНIОЮТЬСЯ У nисьмовіА фор .. і за ВЗВЄМНОЮ згодою сторін. 
У разі НОДОCRГНОННЯ згоди щодо зміНl1 умов доroвору спір розв'IЗУЮТЬСЯ у СУДОВО.IУ порндку. 

11.2. ДіТ AOroBOPY ОРІІПІІІІЯІОТЬСЯ у разі: 
11.2.1. закінченНІ СТРОКУ. на JlкиА Аого було yкJIВAeHo; 
11.2.2. придбання ОРЕНДАРЕМ зомenьноТ ділІНКИ у власність; • м ••• 

11.2.3. npltМYCOBOГO lіДЧУЖОННI зомenьноТ ділlНКl1 з МОТІlвіl СУСПШЬНОІ необхlДНОС!1 ВIДПОIIДНО 112 
, .147 Заl ЬІ.ОГО ко ек Ук аТІІІІ' 

11.2.4. ДОГОlір ПРИПІІНJIЄТЬСЯ таКОЖ В інших ВНПВАК8Х, псредбачеНl1Х звконом. 
11.3. ДІі lIOrolOpy ОРIIПIIIIЯIОТІоСЯ WnЯХОl\1 Roro розіРВDІІІІЯ за: , 

J 
11.3.1. D3аємНОЮ згодою сторін· 
11.3.2. рішенням СУАУ вiдnовщ.:о до чинного законоДDВСТВВ УкраіНII. 
11.4. Розірвання ДОГОІОРУ 8 односторонньому ПОРЯДКУ ДОnYСКDEТltCя; 

JM08010 розіРІВННЯ Договору В односторонньому ПОРJIДкує неl.lконання Орендаре.. 0.4.3, 0.9.4.2, 

1!.5. ,Перехід права власності на ManHo ОРОllдаря H~ іншу 10РІШІІЧlty або фіЗllЧНУ особу, а також 
raкlJІЦlllOРIUlІІчноі особи-орон.ааРI є підставОIО ДnJl РОЗIРВВIIНЯ ДОГОВОРУ· 

12. відповідалы�ість сторів за неВllконаНl1В або 
ненаJlеЖllе ВllкоиапllВ доrовоРУ 

11.1 3 11 несуть відПОliдвnьність відповідно до 
11· а lІеВllКОНВlІl1І вбо неналожне В .. КОІІВННЯ доГОВОРУ сторон 
11.2lU.oeтaro ДОговору.' • • повiдвnыlстl,' ЯКЩО вонв доведе, ЩО це 

' • .,.,~ POII, ЯlCa ПОРУШlша зобов'язаННІ, ЗlільняЄТЬСЯ ВІД ВІД ........ _-- ·. 



,І' 13. ПрпкІпцеві ІІОЛ"","ПНА \ 
J 
І 

,.. 13.1. ЦеП Доroвір набнрає ЧIІНIІОсті пісп. піДПИСВIШЯ cтopOllaMl1 та По \ 
! ЦеП AoroBip yкnaдeHo У 'І1'lоох ПРIІміРНIfКВХ, що маІОТ .. OДllaкo~ Aepaca.нot~ 

/ВХОДIIТIоСЯ В opeНAoдaBIUI. ДРУГІІА - В орендаря. 'І1'етіА - n opralli, ККlln nPO~B =: ~ , 
І Нсвlд'ЕІ\IIIIII\III ЧВ&mIIIВIШI договору є: 1 

> КвдаСТРОВllА ман земелloноі ділЯНКИ 3 віДОбражСІІІІЯМ обмеЖСll1о (oбmкеи.), і...\ 
BcтaнoвneHIfX сервітутів; І 

> акт ПРllnому-передачі зе~lельноі ділЯНКIf. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
11 особі заСТУПНllКВ MicloКOro roJIOBIf 
A"apt:Єfl" В"СUЛII ОЛl!нс""аРОІІ""" 

14. PeICВb11Т11 сторі •• 

ОРЕНДАР 

ПП Ш,А,,,,,,оlt Сm"ІІ/CllDlIID1f" .... 

0рС11AD 
ОJlСІо'С1 

ріlDСlІ1І 
а5ресо 

aoro•il 

09.06 

Місцезнаходження юрндичноі особн 

o,aDl 
...!ір 
In''1і1' 

IIDІУ 

Місце проживаННR фїЗlІчноіacoh \ 1рІІІ 
юридична адреса: КUТ'С61t1 "1.,~ 
,ул.МЛazyllо,оr.1,1t •• 41 

07400 К"ІllС6Н" оliл"сm&, 
" .. Бро,,,р .. , IIJ1Л.ГIIZ"рl"",15 

IдеllТИфікаціАНIІА КОД 26376375 Ідентифікаuiltlшlt lІомер 2391101171 
.. 

15. ПїдПIIСП сторів 

І ,./ 

O~,~ ,-1,:.. .... 
\..... І, Cl.u/'V'-

-~---~--

..... \~ .. 
~ ~'" .,.~~ +' ~"...-:-:::-. :.. 

&1.> "'~. ~, ми (3a~!! nC'lll1ll
l
) 

~ ..,-. е... ..". .. " ,,'" .. ~ .~." ~ .. ).~ , . =- !: [;, .. :1 _.::: - ~. .:! ,:.' 
;r: ".-. -.. .';' " .', -:. '" ~:-.,ft: .-:,)::.. І' ~IJ 

9 1'1. .-:- -,.'~ І\. ·"/.І 
.:,.; 4. ~.,:,.'J ....::. і'} 

.;} "-___ е.-" .... ~ -f. " .~. ;- .,. V~ ... .. , 

... ., 1I '.' ,І •. -' 
.. ~!. "). • -:; fI ~,-..... -. .... -........ .~ 

".. • у КtIIOI ~poi_ "",ГОВІР 3BpeЄcтpDOBIIO у ВlІконкомі BpOBapCloкoi MiCloкoi радІ'. про ШО ~ 

реєараЦ1Ї договорів opellДll вчtlнено запис .1~ " Р І.. ~IJ 6-:p~a 20 lY- ро ,,, ft!. 

мп 



ДОГОВІР 

ОРЕНДІ'. ЗЕМF.льноі ДІЛЯНКИ 

м. БроВІР" 

ВllКОllаВЧllП КОАllтет &РОВDРСЬКОТ АIIСI.кьі Рluщ .. _,р __ "_-'«С...tfWtfl •• 20f'_p. 
О ,uaOДllDOUIo: DIIKOIIDB'lIIn "-ОАllтет г.рооарськоі Аllськоі IIuдll n особі міського ruЛОDIІ AtlTOlle1l1CU BI .. -r0РD 
о~"t81U1РDВIІЧ8, ЩО діс 118 підставі 3аКОllУ УкраїНIІ "Про міСllсое саМОВРЯЛ}'паtIIIЯ .. УI"Рllї"і" 'J оаl.ОГО БОIСУ, 
I~CIIII' OIl"OIl"O"'y під 09.07.04 Н!!288 та орондар: l'ромаДtllІка 8аРСІІКО Гатlfll TPOXII~linIlU, "ІСа IIРОЖlшае 'ІВ 
~ресою ",.Бровзр.', буn"оJfС1IUJСЖllості,IS-u ко.42 ідеап IІфіlСD11іііНllіі "од 1534185721 'J lIpyrc.,ro, УIUJ.uщ 11сJl 
ADlUaip про 11ІІ1ІСЧ&:ІІlІведснс: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідllО до рішенtlя BllKotlKOMY БроваРСhКОЇ міської рааll Кllїпськоі облаС1і .. іll 
0'.06.2004 року »2ВВ IIDДllє. а ОРЕНДАР npllnAf8C 8 строковс WIBTlle КОРШ:'lуваlt1lя земелЬtlУ lIіЛЯIІІСУ WІОЩСІО 
o.oOl9ra ДnЯ 06CDуrОВУВDІІІІЯ "ICTaneBOI'O raроЖ)' яка :ШОХОДІІ rIoCA 110 вул.Королеll"" BpOnOll1 БУll. НІ!5В 
... IiРОВIРI'. :Jriallo з моном зомnеКОР"С:ТУВlltltIЯ. що r lІевіll"(l\fIIQЮ 'ІUСТІІІІОЮ цього ДОI'ОDОРУ та довіДКIІ 

~ u.uшноі Броваре.""", міським відділом земcJIыхx ресурсів Н!!204 від 24.06.2004 року 1'11 з&:мenЬflО-КDДIIСТРОnОТ 
, aoкyмe,mцiї Бровврськоro АІіс"коro відділу земелЬНlfХ ресурсів ця земельнв ділянка рахується в 10МnИХ 
І 1pIIICIIOp1Y В межвх Броварської міської род ... 

2. 06"єкт орепди. 

2.1.8 ОрОIЩУ перерстьcJIзсмелы�RR ділянка заl'IUII.IІОЮ мощеlО О,ООI9ПІ. 
2.1. На зе"lenьніП діля.щі відСУТІІі об"СIСТIІ tlepyxor.fO' о маnllа. 
и.НОРМIІТItІНІ rpOWOBB oui"I\'D земельної діІIПН"" )1 іДIІО довіДКIІ GpOBapCIoKOI'O міСЬКОI'О BiJ1AiJIY 

2C .. en~HIIX ресурсів від 24.06.04 38 N!203 стаНОВИТЬ 1987 (ОДІІа Тllсяча вісі"1десят сі,,) 11'.IВО"Ь. 
2.5. 3емenЬ"1І lIілянКІІ, _ка переll8ЄТЬСЯ о opellДY. не має недоліків, що можуть переи'КОдllПI іТ 

сфеmlВIІОМУ В"КОР"CТDІШЮ. , 
2.6. ПРIf зміні ( реОРl'Dtlізацjf ) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберіrnс: 'lIftlність. 

3. Строк діі доrовору 

З.І. До"Овір YКJlaaellO 110 3 (ТРІІ) РОКІІ до 09.06.07 POICY. ПіСllЯ ЗDкінче .... я строку договору орсtanир має 
nt~altlrtlo Ilра80 поtlовnеtlШI Поro •• а НОВІІЯ строк. У цьому разі орендар ПОВШІ(:ІІ не пізніше tlіж ЗD 2 "lісяцllIО 
3ilJd1!Чен"" строку діі AOI'OBOPY повідом,fТИ письмово орендодввWI про І,амір "родовж.m. I\oro діlО. 

4. ОреІlдlІ!І плата 

:~. ~Рlщqни миra DllOClfТLCJf ореІІдврем у формі 1'11 розмірі 0-31 (TpIIДЦtlТh oдllB) копіПКI1 1а 1 ...... АІ. 
43' Ічна ореlСД .. И плата складає 5 - 89 (п"нТІо) ,-р.,ренlо 89 копіАок: 
.ііgб'IІІСЛСНItR розміру орендної маТІ1 за зеr.tЛIО здіПСШОСТЬСЯ з уракУНllНIСЯМ illACI,ciB інфлпціТ. 

J ~a;; ре'1Д1І8 IUltlта ВІІОСІІТЬСН ПОЧllllllOЧl1 ] ДІІЯ ПРIIПня'П ярІшеНІІЯ віа 09.06.04 ОДflОРПDВ", WЛЯХОI\I 
І 37118100:=~~~ 1111 раХУНОIС УДК у КllІвськіП ОШlастl М.КІІСВП МФО 821018 код 26376375 plр 
~ 4.$ П - &РОВВРСЬКОі мlськоІ paдlI. Код IСІІВСI,Фі ..... цil13050S00 - ОрlШДR ЗСА.лі. 

4.,' Р о~,.и Продукції1'll НІІД8I1НН послуг В рахунок opellДHoT nлаТlI ОФОРМЛJft:l'ЬСR віДllоuіДtШМIІ ВК1ІМIІ. 
4 6'1 ОІ" •• Р °PllfДIIOI мат .. персглядвtтLCR У PB:J' • 
4:63.' ~:!tllI умов. ~СПО4DРlоваtш_, передбачсtlllХ ДO~OBOPOMi 
4 fi з' а ."11І РОЗ\llРl8 земм"ноro nOДIT"'V. піДВllщеllНЯ цІн 1'ОРllфіR, у тому 'шcnі ВlІвcnіаок інфn_ціі: 

" IІІОlltх R ." • 4.6" v • "пипкох, перса6а"IШИХ звконом' 
\10) ..,. , p8JI 110 • 

"ІРІ hОЛВlnllОТ став l'etellHH ОРСllДllоі плаПI у СТрIIК", ВІІ3lfDчеllі ЦІІА. ДОГОВОРОАІ, СПРRDЛtlСТLС" Ш!1І11 у 
4.6.5. Оре, 11 КІІ IIDціОllllЛLIІОГО 6811КУ УкраtШI 38 КОЖСІІ aellh IІрострочеllllН платежу. 

~lIcto8Yt зо ІД D Ma:ra С:ПРIІВnRЄТI.СЯ 1'ОIСОЖ і У випадках. RКЩО ОРЕНДАР З ПОВUЖІ ... Х пр •• чиtl ТІІМ"ОСОВО 11" 
MI!nLIlY ДІЛянку за ЦJIM Доroвором. 
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І. • '''11І1 \ ""111І ." '" І"" ,'" 11 11" 11, 'р, '" "'.' , .,., , "'І .', 'І" "I.,.~:! 

"/h!IIII\ 1"'11"11,11\ '11"11".\ 11І'1111\ ІІІ' ІІІ 11 11.11' \. ,.11І. 1111· "1'.11І І 11"'1'11.111 'І""ь 
)'I'Щ"IiЩllll/tllllllll"\\ ( 'І" ")lCI!!"", 'іІ .. ..,111'/ //.'/,\ ,. 11, ~I'" 1/11 .11.1111 

,. , '1""'''1;''1;1 1"\', 11.11'" 11 "1/11.11 "1"'" 1"111 1111, 11"" 11' , ІІІ( ІІІ 1','A.'III"Q""F=i 

". ) '''''11І1 і &·І,Щ",. Щ"'" ш •• ; 1&'\1&'.11'11"; IЇIIIQ 

Щ ІІІ, 11"., 11'11\1'11,.1111111 /1""'"1.1''' 

7. ) ·\lfI'1II щmс.',ш(·,,,,,, 'с"IШ.'J.I.8",; ,.іІ.IІ"", •. 
'І 1/,. ," "1"'11111" 111" '11 ,., ...... , ,.. .. ... " ІІІ іІ' • ; І. І.,,, '1.'111'1.0111І ' •• \ ~\lH" J ""l'іIlIЩIІIІ І 111'1 \ '11 ... ·'· 11111., І, ".1 ", 11. ,.,.. ". 

(),"·ІІІІІ'/І.ІІІ'·"', \ "., " 111111"11І' 11І1:1 '''''11'' "11' ,. І". 1111І11. 'І:іі ""~II'IIII .. tI'llI ":'1"11.' іі 
'1IIIilll"" ії ~'I;III\ .... :11 ІІР,ІІІІІ 1Іі1 III'IIII""'I~ 1111111)1 :\11І 11. іІІ) "І"мірі. IIIII"U'I~II'IY} ,,'ro:~,"r.J 
ДСIL'НІІІ)'НІ 11"1111 ІІІ'" ,'''ll\Іі" 111'''''''''''\''''''11., .11І111,11І. &.ІІі" рн·m"»,}. 11,&:11, LY,1II111111)"f'F 

7.1 '1/Iіі!"IIІ'/lі "/11''''1.1'''''' 111'1 1111111І "І"'ЩІ\IJЩІІІIJІ IШIР'НIІ ІІа lIunilllll&:lI'"IIj\I' _ 
НIiї ІІС:І\IС'ЖIIІ/IІI1 1/;/111"''''''''1111 II~'I "11І"'1;1111І111 11І""/111 .. ііі /1;1ІІIІщі. не lIiJUlllrclI011.lIii\UlМO'c 

7.3. IІlІlІіllЩ~1\1\1І "1.111' "'І\І~"ІІ,ІІЩ •• illlllll'll. IIJШllСJ.еlfі ОРС:IІI1ІРСА. 'NI "'1t~\II1I'I'" 
·\"·MJ,i. ",,' ІІі 1'11111 т", •• 11; • .,11 .... 1./\ 11'''''111' 

7. ,. ()/)І:" 'а" М,І' 111'.11'" 11.1 11І'111''''''1' 11.111\1)1 :6t1l1rits. 1411,,;,і.,IІІ'І )'H:JL.:ILIUL r;tI ·,,,с,, "'''11 1&"11' •• "".1"./1' ....... '11" 11І11\1 '.,., 11І"'/'''\1 
·11і .. IlfЩ't1ll 11І&:1'''11І111','''' 

7.5. С'!і"""""; 111"/11І1. Н'",\ II/'~II'''''' 1&111111І. ) JO"R1ICY 1 ІІеlШ"О'lаНIIІІ" :або'ikJIII 
J&ЩУІІІ&І,JУ "ІIС/lJIIIJIIІІЩ",". :1 1: .... 111' 11І11""'11. ""і орендар здinСffll8 або поаllllСН UI 
ШIРУЩСllіІІ І) '1'»111:'; "...".., 

7.6. І,І'~"JIIІ. ІІІ. і 11'11'11/1111' lІІіl "" ,'e'U".IIO 01'раІМIІТIІ 11 РО; Han~"JlDro • ДІІІ ""ору. N." 
7 7 І , . І . . 1\\lL'IIn''''' " "IМlІ' , '.I~ '''''11І1' 1111'1':81 ""I:IІ}щ"н Пll·ша.щ .. с:,, 11І1 (ІІдсralt,Л'IJ:. 

Н. ()fil\l~жеJШ& (Об'rщкеIJIIJJ) шодо DIfJ .. OpllrraJII 
:JеА.ельноі діJlАlIJtII. 

8. І. "11 "'МІІІІІІІІІІІ) IL'I\'t:JII,'IY /(;І'''"ку Ifе 8CТUllоuлеflО oGl\lеЖIЩIІJl. uБТllх;ен'" т: iIi~ 

І, ....... і прuв" 'ru I)бf)U"П1.m СI'орі ... 

d 
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9.4.2.alllcopIICТOByвaТlI зсммьну РНКУ за цілЬОІI ... 1 nPlонаЧСННl.I: 
9.4.3.саоєчасно СlШаЧУВВТlI орсНдНУ IШВ1У; 
9.4.4.IIС ДОnYСКВТІI хімічноro ЧІІ будь-паro iHworo заБРУДНСllНІ ЗС.wa· 
9 .... 5. піА1рlrмyвaТlI іі І НМОЖНОМУ санітаРІІОМУ стані; , 
9.4.6.~ICIIR закінчеННІ терміну Дll ДоroВОРУ OPCIIДII повериynl зсмc:nы�)' РНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ: 

1ІlUІСЖІІОМУ СТВІІІ ПО 8JC'I)'. 

10. Р0311К ВОПlІДКовоrо 31111ще11О. а60 пошкоджеоо. 
06"єкта opellДll 'ІІІ йоrо 'IaCТn.III. 

10.1. PIOIIK DIШllДКOlоro.ЗНIIЩСННJI або ПОWКОдЖСllНІ об"єК1'8 OPCIIДII ЧІІ noro чаСТІIНl1 НССС ОРСНllllР. 

II.CтpaxyBallll. 06"єкта '10 iioro 'IaCТIIIIII. 

II.l.ЗriAНо з ЦlIМ дoroDOPOM об"єкт OPCIlдII НС nїJUUlrae: С1рІХ)'8анНІО. 

12. 31\Iiвll У&ІОВ доrовору і ПРUПІІUСІІІІ. iioro діі 

12.1. Зміна )'МОВ Aorolopy 3ДЇACНlOIOТIoCJI у mlCJaMOBin формі за l13aCМllOIO згодоlO сторін. 
У разі HeдOCKrнOHНJI ЗГОДІІ щодо змінll умов договору спір РОЗІ"пyнm.CJI у С)'ДОІОМУ ПОPJlДК)'. 

12.2. ДIt ДОГОВОРУ ПРIIПIIНRIОТ.ен у ра!l: 
12.2.1.закінчеlDlR СТРОКУ. на RКlIA noro буnо укп8ДСНО; 
12.2.2.nPltдбllDlR OPOНllllPOM зомenьноі дiJuuual у впасність; 
12.2.3. 11tкyП)' зомem.ноі дinкНКI' ДIIJI C)'Cnim.HIIX потреб або примусового відчужсННl seммьиоі 

AIn_IIIСІIЗ MOТlllil cycninьHOi необхідності І ПОРКДКУ, BcтaнoВnCHoмy законам; 
12.2.4. nіквідаціі фЬнчноі особн-ороНllllI'R. 
ДОГОlір nplППlНRcrr.cк тако. в інших BНnaдax. передбачеlUlX законом. 
12.2.5. Діі Aoro80PY nPlnПllUl101'ЬCR lDJIJIXом nого розіРІанНІ за: 
12.2.6. l13аt:МJIою зroдоlO сторін; 
12.2.7 рішеННJIМ С)'ду на ІІІМОІ')' однієі із сторін у lIIICJIідок неlИlCOНВННR дpyrolO стараноlO обов"l3Idв, 

neРСА6ачеНIIХ ДОГОІОРОМ, та lнacnfдOK BlmaдкOBOГO зннщоННR. ПОШКОДЖСННl орондаваноі земсшьноі дinnкп, 
.ке істотно перешкод1l8Є іі ІIUCOрИCТlllRlO, а ТІКО. з iнuulX підC'1'D8. ВJDначеНl1Х законом. 

12.3. РозіРІIIDIR AorolOPY в одностаРОННЬОМ)' порцку ДOnYCl8Є'l'ЬCJl; 
УМОВОІО PD3ЇpвaнНl Aorolopy в односторонньому парвдку е HCIIIJCOНВННR OpeНIIIIPOМ п .4.4, п. 9.4З. 

12.4. Перехід npава впасності на мшо ОРСНllllР. на іншу ЮрИДН'lну або фізичну особу, а ТІКО. 
pcoPlUbaцiJ ЮРlfДНЧНоі особl'-ОРендар. е підставою ДIIJI разіРІВННR Aorolopy. 

Право на opeнд08Вll)' земenьну дinкнкy у разі смерті фїЗllЧноі особн - орендарк, засуджеННІ або 
06мІІІенНІ П дicsдaтнocтi за рішеllНRМ суду переходnn. до СП8ДlCOЄМЦЇВ або ЇНШІІХ осіб, пі внкориставyнm. цю 
-MLНY Aiuнкy разом 3 opeНllllpllМ. JWIJIXOM псрeyкnaдaннR договору ОРСНДІ' зомпL 

13. ВЇДПОВЇД8JIЬиість СТОРів за иеВllковаJIJIJI а60 
веиалeacnе ВDКОваиВR доrовору 

13.1. За НСІИlCOНІННІ або ненмежно BIIКOНDННI договору cтapOНSI несуть відповiдanьність відповідна до 
-ну 11 Цl.Qro AOI"OBOPY. 

13.2.Cropона, па ПОР)'llllша зобов"R3IIDIR. звїJlЬНRЄТЬCR віА BiдnOliдam.HOcтi. ПЩО вона дОВоде, що це 
IІОрушеIIНl CnШОCR не 3 іі ВИНІ'. 

14. Прпкinцеві ПОJlожеиПJI. 

14.1.ЦеП AOI"OBip набlrpає ЧllRRОсті піcmr пiдmlсаннк сторонамll та noro деРЖ8llноі реєстраціі. 
~" AOI"OIЇP YlШaдоно У трьох npнмfрнпках, ЩО "uo.n oДНllCOlr ЮрllДlfЧlІ)' СИJl)'. ~ДlIВ 3 ПlIХ 

І opeндoдuЦl, дpynІй _ В орондарк, третій - І OPI'ВНI, 1ІК1IА проllВ деpЖ8DИ)' pCЄC1p8ЦllO. 

НеІІ .. " 
'" ЕМНІІА'" чаmlllаАII. ДОГОВОРУ є: 

nпaн або схема зеМlШЬноі дbuoпcи' . 
, llдaatpollln ІШан 3СМІШІоноі ~I 3 віА~брuceНRRМ обмежень (o6тuceнь) у П внкорпстанні та 

lІІe&nос cePllтyтiв; 
: 8h3начсИНR меж зсммьноі дiпuual в Haт.vpi (на .Іісцевості); 

nPlll1mbhHl-Персдачі об"єкта opeндu; 



15. Реиві:Jlml сторі.1 

OpeIIДOAaBeQ. 
Виконавчий комітет 
Броварської міської ради в 
особі міського голови 
Антоненка Віктора Олександровича 

МісцeJН8ХОдЖОННR IОРІlД1tЧноі осоБІ! 

0074 КJI1'вc,кa обmtCТlt, 
... БроваРI" .yn.rarapiнa, 15 

ІдеНТІlфiкaцiJbпdl код 

ПїдПU&:11 сторів 

). 

І . 

. ~P.~'.;/' 
І , ~, Aиroнонко В.О. 
\ \ ': 

'. ':мп ~ І : . -,- ...... . ' , ,.... .'-.... ... 
" .. ,. ... 

Op~ \ 
Варенко ГапИиа т ~ 
паспорт серil СК ~ 
виданого МВ І'У .~ 
в КиїВСЬкій 06_ 
22 ЖОВТІІІ 1998 р. 

.. о?Є 
КJIT.C .. ICD 06пат, N.&\IIIIIVI onc. 
бул .... НОЗueжJlоcri, 15-1114\ ",\с'" 

Ф. . ran 
IAeНnI IICDЦlАюlА номер 1~ ~ 

\ 90' 

O~ ). r.t~ , 

мп 

Дoraalp заpetcтpо.ано у Юliвськilt pyriOlUlJJЬd філir центру ДерасаВІІОro земcnыІJ'D -'" ~ 
16 8?і. що у Деp*uНОМУ реестрі З0Меш. .чинено 3ВП1IС.ід .. "р" ~ -- \ 

Карпенка лJOJPlll!ll ~ 



ДОДАТКОВА УГОДА N! t 

ДО договору ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛJІНКИ 
Піп t О І'СРССІІSI 2004»019' J(!!633 

м.Бровари .. а'І') _" -б-,r~' _{.=f~.:...;'t' I~_ 2005р. 

Mlf, що пїДшtСВnSfСЯ НИЖ1fе: Броварська I\lіСЬІ'а рвда, далі -
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ'" в особі псршого ЗПС1'УПlНlка міського ГОJlОRlІ КllSllllщі 
ОлеКС:lJlдра АllатолїUОВllча, що діс ІІа підставі ст. 42 Закону УкраїШI "Про 
місцеnc самОВРЯДУВIШШI в Україні", з Щ)ІІ;С; стортт. тв ГРО"'ВДІІllка ВаРСllКО 
fалllll:а ТРОХllміВllа, далі -"ОРЕНДАР", з ()ру;оої сmОРОlІи, уклanи Додаткову 
yгoll'/ до Договору оренди земеЛЬJJОЇ ділянки 1а N!!6ЗЗ від t О верссня 2004 
року 1ІрО JIOC'L'YJ1HC: 

І. Відповідно до ріШ~ШIЯ сесії bpOQaPCbl(OЇ міської роди від 26.05.05 
Н!726-34-04 внеСТIІ зміни дО П.4.2 і вик.lаСJ·И 1101'08 lІаступній редакції: 

Річна орендна плата IЮЧI1Шll\.)ЧII від 31.03.05 складuг. 19-87 
(деВ"RТlIВДЦПТЬ) гривень 87 КОlljйок; 

2. п.З ДОПОВНІfТИ словами: 
Прп DUКОРllстаИllі '1е"'СЛLllоі ДЇЛПІІКІІ ІІС ]8 •• ЇЛЬОВІІ'" ПрI13118ЧСIIIISI". 
орс.щпр втрачзс пеРСВПЖllЄ право иа шшовлt'JIIISI ДО"ОВОРУ ореНДІ'. 

3. п.4.4. ВЮ(J1асти в наступній r~}\С1Jщії: 
OpCIIДI.a плата ВІІОСИТЬСS щоміевЧllО ріВI'I'''.И частка"'11 IlротаГОА' 

3В KuellДapullx ДІІЇВ, IlаС:ТУПНIIХ за ос:таlшіl\l IС8ЛСllДаРIІІ'''1 Дllе", звіТllОГО 
(податкового) I\lісицв WЛIІХОr.. перерахУВОllПИ ІІа р:аХУІIОК УДК У КI.і·вськііі 

омаеті "1.Кllєва МФО 821018 код 23571923 р/р 33213815500005 - БРОD:аРСLке 
вДІ(. Код КJJаСlіфікаціі 13050500 - ОРСllда :JС"lлі. 

4. добавити п.6.4. j викnаС'flf ЙОJ'О в наступній редакції: 
ВідrlOвідио до ст.25 3ar~OltY УкраіllD "Про ОрСllДУ зсаші" від 

06.10.1998р. ХІ 161-X1V орендар у IlttsrrllДcHlllli тераlіп пjCJIJI дсрасаВllоі 
ресетраціі договору орендп земсоІIы�оіi дїJJИllКl1 :JоБОВ"JJЗDIПJіі I_ОДВТlI копіlО 
договору ВЇДПОВЩIIОАIУ органу держаВJlоі IlодатlСОВОЇ eJlУ'.Е611. 

5. добавln'И П.] 2.2.8. і викласти його в І1аступній редакції: 
3В рішеJІІІИІI СУДУ, ВЇДПОВЩІІО ДО n.141,144 ]Сl\IСЛLIJОГО КОДСКеу 

Украї'III; 
6. Всі інші умови Договору за.rrюпаЮТJ)СR бе1 зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІОридична адреса : 
м. Бровари, вул.Гагарін~ 15 

.... ;:;::::_~~!t~иіі заступник міського голови 
·"".··ii~9:':I:~.::· ~, , . ,- ...... - ~: .. 
о" J \) ",' ., .- ... -~ ,. . ... .. , -:'/ .... , ..... ', ~ tJ; · ____ .... ." -::.... ~ 

~.~;~,.~.~. ~C~~.~*~~~;;~~~~ :! І·,; . .,..... 
.~, -
t \ \ ~" •. ' : І , .' .J(ИJПtИЦJl 

1..' \ ., .,'" " ,'.~. -•• ;1 . . / . ' ........ ---

ОРЕНДАР 

Варенко ГОJlина Трохимівно. 
ЮР'fДична адреС0: 
м.Бровари, 
бульв.Незanежності,15-а, кв.42 

п_ Г.Т.Варенко ~-
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ДОДАТКОВА УГОДА Н!!І 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

Від 10 вереСllЯ 2004 року N!!633 

.. 08/ " &ie~~td-, 2007р. 

МІІ. що пїДПllСDJIllСЯ Нllжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі _ 
"ОРВНДОДАВЕЦЬ". в особі 3B&:'I}'OllllKB I\lіського ГОnОВl1 АІІДРЄЄВВ ВаСllnЯ 
ОnексаIIДРОВIIЧВ, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самовридуванНJI в 
УкрВЇllі". довіреності від 20.06.2007 року за N!2-SЗISlS та ГРОl\tВДЯІІка BapellKO 
ГалОllВ ТРОХIII\ІіВIIВ. уклanll Додаткову угоду до Договору оренди земельної 
дїJulНКlI від 1 о вересня 2004 року Nи6ЗЗ про наступне: 

Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 26.07.2007 року за 
Х!398-24-05. Вllести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до 0.2.3 і викласти його в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної дinянки згідно довідки Броварського 

міського відділу земельних ресурсів від 19.09.2007 за N!!04-З/lS-ЗI71З становить: 
- 3455 (ТР.І тосячі ЧО11lрП&:ТВ о))ятде&:RТ О))ять) гривень. 

2. до 0.3.1. ВИКJIасти його в наступній редакції: 
Договір укладено на 2 ( ДВВ ) роко. термы�І\Іt до 26.07.2009 року. mcnя 

заківчеНВJI строку договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повивен не пізніше ніж за 30 календврпих 
доів до закінчеНВJI строку дії договору повідомити письмово оревдодавци про намір 
продовжити його дію. ПР.І ВDКорп&:Таппі земenьпоі дїnBllКO пе 3В ціnЬОВПl\t 
ПРIDоачеIIПRl\~ орендар втрачає оереВllЖllе орвво па ооповnеППR договору 

openдo. 

3. до 0.4.1 і ВИКJIасти його в наступній редакції: 
OpeOДllB оnатв &:Т8ПОВПТJ. 1% від IIOPMBТDBllOi грошовоі оціllКlI і cкnвдaє: 
- 34,55 (тридцять чотпрп) гривні 55 копійок в рік. 

4. до 0.4.2. ВИКJIасти його в наступній редакції: 
Обчислено розміру орендної плати за земельні дinянки державної або 

КОмунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та 
коефіцієнтів індексації. ВlІ3начених законодавСТВОМ, за затвердженими Кабінетом 
Міністрів Украіни формами, що запОВНЮIОТЬCJI під час укладання або зміни умов 
договору оренди чи продовження його дії. 

5. до п.4.3 ВИКJIасти ЙОГО в наступній редакції: 
Орендна плата вноситься орендарем. починаючи з 26.07.2007 року щомісячно 

рівНllМП ча&:ТК8МП до 15 серопв і 15 ЛП&:ТООВДВ ШJIJlXОМ перерахування на рахунок 
гУдкУ Кпlвськоr облвm м.Кпєвв МФО 821018 код 23571923 
р/р 33217815700005 _ Бровврське удк. Код КЛВСllфікацП 13050500 - opellДa 
зеl\lnL 

6. до 0.4.5.2 ВИКJIасти його в наступній редакції: •. ... 
3 . . . . иа цІН· тарифІВ змІНИ коефЩlЄНТ1В • МІни p03Mlpm земельного податку. П1ДВищенпп. • 

ІНДексації. визначених законодавством. 



/ 
2 

7. до п. 4.6.4. і BIIКJIBCТlI ЙОГО ~ наступній редаКції: 
У разі неВllесеllНЯ оренднО1 плати у СТРОК" 811311 І 

б ( 'аЧені, 
IIOpaxOBycтьcJI на суму ПОІ.ц2ао1'К~ВОГО . opl!' ВКЛIОЧ8l0Ч.1 СУму ~ 
II0000IIOcтi) із розрахунку ВІДСОТКІВ РІЧJІИХ облікової . -'!'i~ 
Украї'lflІ, діlочоі на деllЬ Вlfникне!lНЯ такого податкового ~~ _ ' 
чаСТІflШ) поramенн., залежно вІД того, яка з вenl'ЧІ'Н 1Щ~ 100 .. 
КОЖlшR Kaneнд!lpHIIIi день прострочення у Аого СПлаті. C11Ior, 

7. до 0.12.3. ВlfКJIасти ЙОГО В наступній редакції: 
Розірвання д~roBOPY в односторонньому ПОРЯДКУ ДОПУСII'IЄn.ct 
УМОВОІО РОЗIРВавн. договору В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПClpJ.Qxy 

Орендарем 0.4.4, 0.9.4.2, 0.9.4.3. ( 

8. Всі інші умови Договору залишаюТЬСЯ без ЗА,ін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАІ(А 

ІОридичва адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, І 5 
Заступник міського голови 

.o~ 
.:,; .. ~ ·t~ ......... 

.... ,. о о ~I , і.о ,. 
,'~', • .. • • .:*:.~. 

1.-' ~ ,.. t~~' • • .,' ,,, .-"\ " . . :-!' rJ.·' . . _'. 
11 ,'./ о, \ 
'.,,' і.і· r.,a.' •• : • f • • ; 

,І (~;";I I:~ ',.! ' І, r.! ІІІ 
'\ о.' \ І, '/ ' • ~ ~ .1_ ' .. ' ..' 'І " І '. .,., " . ~ \\ ., ... -. , \,':, мп ,,' "/ 

'\ ' . .. , ~ .. " 
\", . . ,. .. .. 
""."': .', ,")J';-

";.' ' .... , J -1 е- .. : .. 

"е .::' •• -:, .... 

B.O.A.lliJpeє. 

ОРЕндЛ. 

ВаР'"НD г.т. 
ЮрllДllЧR8 адрес:а : 
бульв. Незалежнoc:D,lSt. 
м. БроваРl1 

мп 
( nplllllllllllm nc ... ,і) 



.. АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

ее 01,1" Be/u:eet.d. -- , 2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
заступника міського голови Андрєєва Василя ОлексаIIДРОВI.ча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-5З/515 з однієї сторони, та громадянка 

Варенко ГаЛІІна ТРОХllмівна з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а ГPOMВДJIHKa Варенко ГаЛI.на 

ТРОХllмівна прийняла земельну ділянку площею 0,0019гв, ДJIJI 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по вул. Короленка в 

районі буд. Н!!50 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

26.07.2007 року за N!!З98-24-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) роки, 

до 26.07.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Б~овари, вул.Гагаріна, IS 
ЗасТуЩїJIК міс го голови 

.' 

. 
( і І ~'. і, 
І : ' 

\ ' ::':': / В.О.Андрєєв / 
----Щ-~..::..J.:. 

ПРИЙIIЯJIA: 

Громадянка 

Варенко FlUllllla TPOXlUliBHa 

Юридична адреса: м.Бровари 
бульв. Незалежності,15-а, кв.42 

/a~ І г.т.Вареllкоl 
-~~---

мп ( 38 НlUIрності ПС'lаТКII) 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

М. БРОВВРІІ 

• )іроввре.... мІе.... Рвда "и .. ~ оа 20РГр. 
OPCllдoдaвeць. JїpOB~pe .... a.le .. ~ рВД8 в OCO~I п~ршоro ЗВС1УПllllка міськоro ronОВl1 КIІЯlllщl Олскеаlшра 
АllвтonfПОDllЧD, що ДІЄ ІІа ПІДстаВІ ЗВКОІІУ Yкpalllll Про місцеве C8МOBp.дyDBIIIIR в Yкpailli" з ОАllОro боlC)', та 
opCIUUlP: ПРllDаПIllП П~ПРIІС:аlец ... ЖурОе.IХО ВВЛСIІТlIІІD ПетрJВllа, IDрllllllЧНВ IІІреса: м. БРОВОРІІ, вуn. 
ГPYWСDС~КОro.з" кв.73,. IАСlmIФікаWП!'IfП. КОА 201З.50З82~, .ка Аіс ІІа піАCТlві СВЩОЦ11JD про АеpжaD1'У 
рcccnpaЦІІО cyyr Є~ Пllll!РIІСМllІЩЬКОI AIMbllocti-ФI3IIЧНОI особll, зареЄСТРО80110ro BIlКOllaB'IIIM KO~liтeтoM 
&РОІврськоі МІСЬКОІ PIIДII ВІД 1 8.1 1 .1996роlC)' зо Nв3S0S, з АРУroro, YКnMIf цеП Аоroвір про 1lllЖЧеllаВСАена: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідІІа ДО рішеНl1R сасіі Бровврськоі міськоі РІІІІІ Кllівськоі області віА 
08.09.2005 року oM780-37-D4 НIlAlє, в ОРЕНДАР nPlfАмає в строкове nnmle КОРI'С1УванНІ зсмc.nы�у AЇn.HIC)' 
МОЩСID 0,01501'8 дnя оОe.nуroвуваllНЯ ПРI.мfЩОIIIIЯ Mal'8.1l11lY "Д'IТRЧ'ІП eвlт" та вnаштуваllllЯ лlтtlloОro 

~Jllln.uIIЧI.ка, якв ЗIl8ХОА'IТІоСЯ па Оул .. в.НesВЛСЖІlоm В М. !іроваРII. ЗrUurо З МІІІОМ земпаКОРIIC'l)'8ВНIIR, що 
є нсвід"О'НОЮ чаcnlНОЮ ЦIooro Доroвору та AOBЇДКl' ВlUUIноі БроваРСЬКllМ ~liCIoКlII\' BillllїnO~1 земcnыJIх 
ресурсів N!S62 віА 02.1 1 .2005 рОIC)' та земc.nЬНО-КІІІВстровоі AOIC)'MellТ8wi Броварськоro міськоro BЇUЇnY 
3смcnы�Іх ресурсів WI зомenьна Ainlнка РIІХ)'ЄТЬCl В земпsx кoмepцiRнoro BIllCOPIICТIHIIR в ~Іежах Бровврськоі 
місьхоі paдll. 

2. 06"єкт ореНД0. 

2.1.В орендУ передаЄТЬClземcnьна дin8Hкa зaranr.НОID мощеЮ 0,01501'8. • 
2.2 На земenьJdП дїn.нцi розташовані 06"єктн нерухомоro моПнв, lкі JUШllО'І'ЬСІ ВПІСНIС110 npеНADРІ. 
2.3.HopMaТlIBHa Ірошова оцінка земenьноі АinRНКlI зrUurо АОВЇAКlI Броварсько~ ~licIoKOro BЇUiny 

зеМCnЬНl1Х ресурсів вїД 02.11.05 за N!S63 становить - 39218 (ТРII.ІІЦIІТІо АОВ"ЯТЬ таlСЯЧ АВlеті aieIMIIВДЦRТlo) 
rpIIlCHIo.· •• 

2.4. Земc.nьна дїJUlHкa, .ка передаєтьСІ в арендУ, не моє IICAOnIIClB, ЩО можyn. переШКОАlml П 
сфеmlВНОМУ ВIІКОРНстанню. ." 

2.5. ПРllзміні ( реорraніЗ8ЦІ1) ОРЕНДАРЯ ДоroВIР opeНAlI НО зберnє ЧІІННІСТЬ. 

3. Строк діі доrовору 

І П' • • 3.1. Доroвір YКnїДOHo на 1 (ОАІІІІ) рік, тepalllloa. до 08.09.2006 року •• ІCJUI З8КІнчеllНl cтpo~ A~roB0pY 
_ НН8 Aoro на НОВНП строк. У цьому разІ ОРОНАОР ПОВllllен не ПІЗНІше нпк 
-.. -НJUlP Має переважне право поновnе . • про НІмір ПРОАОDЖlml Поro 
38 2 ~llеЯQі до закінчеl'НІ строку діі AOroBOpy ПОВIАОl\lІml ПIlС.I\IОВО opeHAOADDUR 
·:10 n І ..... IIO~ .. І-ЯІІІСІІ 110 ЗІ ЦШЬОВllаl ПРIDоачеlll.яаl ОРОIlADР втраЧDС переВlUlCllа 
~ •• РІІ ІIIIСОр"&:Т8I1Н зОМ..... '. ,"ІОІ' 

npa80 ІІІ ПОllовnеllllЯ договору OPOII.IIII. 

4. Орендна пnата 

( ПIСІІЧI дeB"RТCOТ шlет.аееят) IpIIBeH. 90 копіПок; 
4.1. РІЧll8 OPOIl.lll18 плата складає 1968-90 ОА'18 nCHloєn.cl 3 урахуВІННlМ illAВкciB іllфмwl; 
4.2.0БЧllспе'IНІ розміру орендноі MaТlI З8 ЗCМnЮ ~ пП'11ІТПІ рlшеllllЯ ВЩ 08.09.2005року щоаllсячно 
4.3.0pell.lllla плата BHOCIIТloCA ПОЧJшаlOЧIІ :І АІІЯ Р nllllX ЗD оста.ll.іаl калОIlADРllllаl Alloal звmlОro 

plB11IIM11 Чlеткааlll nponroal 30 калОI1.ll8Р"'1Х Дlllв, lІасту УДК у КJlівсьJdП обл8сті а •• Коша МФО 821018 
(noдDТICoBoro) аlісяця UШЯХОМ перераХУВ81111R ІІа раХУllОIС КЛ8СІІФilC8ЦІТ 13050500 - opOll.lla зеашl. 
КОА 2357J923 p/p 33213815500005 _JїpOBapeькe ВДК. КОА ендноі IUIIІ'І1I ОфОр~ШRЕТЬСІ BiAIIOBЇДIIII~1II aКТDAIII. 

4.4. Передача ПРОДУКЦll та НадаНН. поспуг в paxyll~~ ор 
4.5. Ро:.аlір ОРО'l.ІІlІоІ плат .. переглядається у рll3 ';'вором' .: 
4.5.1. зміНІ' умов rocnoдaplOBOHIIR, перодбач.еНIIХ Ао uill, ~РllфіВ, У ТОМУ Чllспі BHacпlдOK інфпlціі; 
4 5.2 ' • • ro попа,"", fI1AIl.щенн. • • 31\1ІНІІ розм,р'в зеАfenьно ~'''J' • 
4.5.3. 8 іНШltX ВIІПDДIС8Х, пеРСАбачеНІІХ. закон:, ОКІІ, ВІDН8Чelll Qllal AoroBopoal, СПР8ВnНєn.ся nCII. у 
4.5.4. У разІ НСВІІОСОІІІІЯ OPOllДlloI ~aTII ~, р ... ___ ._.. ....... ..""aoтnn ......... матcжv. 

__ .. - _оо ___ • ____ оО.. оо _ .. _ 



І , 4.s.S. OpellДlllI IUIВта СnpllМІCТЬCJI також і 
In У Вlпuuucax. ІКЩО ОРЕНДАР, пова_IIIIХ ПР"ЧІІІІ тnаlчасово 

ІІС ВІІ':ОРІІСТОВУЄ 3CalenlollY .І Н"КУ ,а ЦllаІ ДоroВОРОal. 

5. УМОВІІ BllKopucтallllB зе~leJJLuоі дinВОКII. 

S.I. 3CMCII~111I 4ЇJIlllxa псрелаcn.c:l 8 ОрСIЩ)' дпl a6cnyroвуааНІІI ПРlІміщеllll1 МllnrJlШУ "ДIIТJI'lІІn саЇТ" 
та вnаШ1)'DВIIIIІ nтlЬОro мвRдaIIЧIІ1С8. 

S.2. ЦinЬОВС ПРІIJllачеlПIІ 'емcnьноі ainlllKII- ,смnі KOMepuinlloro lIIКOP"CТIIIIII. 
S.3. OpCIUUlP ІІС M~C права БC'J офор.mСIІНI У aCТВIIODJIClror.,y 'IIKOIIOJU1BCТDOM ПОрlаку ,r.,іШ08mr ціnьове 

ПРІIJІІІІЧСІІІІІ зсмcnы�оіi ДШIIIКlr. 

6. YalOBl1 і С:ТРОКІІ передачі зеМeJJLllоі ділВПКl1 в opellДY. 

6.1. Псрсдача земсІІыlіi ainlllKI\ 8 OPCНJI)' ціnСlnOEТloCЯ БC'J розробпеllНI npaек-ry її 8іlUlСДСIІНІ. 
б.2.Інші yмo~" пер~чі зем~ьноі діпlНКIІ 8 оренду: ОРЕНДОдАВЕЦЬ псредас. 8 ОРЕНдАР Rplln'IIIЄ 8 

opelUl)' зсмcnыІy AlnlHКY 8ШЬНУ ВІД буДЬ-ЯКlIХ мaRH0810C прав і npcтellJin 1ротіх осіб, про IКlОС 8 I\IOMelrr 
)'lCllIlJUl,ННI Aoroвopy ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР Ilе Mornll знаm. 

6.3. Передача земСІІЬНОУ дinlllКlI орондаРЮ ціnсlllOЄТloCl niCJUI державllОУ РСЄС1рIlЦїТ I'ЬОro ДОГОВОРУ 
зв актом ПРIIRt.lаIIIlЯ - псредачl. 

6.4. ІІа ОСІІовІ ст.25 3aKOIIY YKpall1ll "Про OPClrдy :lс"шl" Від 06.10.1998р К1161-ХIV ОРСllДар у 
П"ЯТlIAСlІ1l11n &:ТрОК піеля ДСРЕВllоІ рсєnpацП дoraBOpy ope"ДII Jea'MIolloI дlnНIІКl1 дeVdCDBlloI або 
h-аr.IУllanlollоl вnaCllocтi :lобов"ааlllln 111148Т11 капіlD доroвору вІдповІдІІОМУ oРl'8llУ держаВllоІ податковаl 
CRуж6IL 

7. УМОВН поверuеuпв земельпоі ДЇJlвПКSI. 

7. І. ПіCnI ПРllтlНСНIІІ ДІ) догоаору oРСндар повортає ОРСНДОД88певі зсмenьну дinlШСУ YCТIlli, ІІС гіршому 
~piaНRНo З Тlu." У ІКОМУ Bill одержав її в оронду. 
, ОРСНДОJUШСЦЬ У разі погіРШСНl1І KOPIICHIOC MacnlBocтen орендованоі земcnьноі AinRНКlI, пов"аиfllХ із 
IMillOlO її стану, має право на відШКОАУВанlll збlmciв У розмірі, ВllJначеному CТOP0Н8r.III • .якщо CТOPOIIIII\III 110 
1OCIntyrO зroДl' про розr.,ір BЇДlUKo.цyBaHtUI збlmciв, спІр Р03В"I3)'ЄІ'ІоСІ У судовому порядку. 

7.2. 3aincHeHi орендаром без зroди OpCНJlOДUЦII Вlпраl1l на пonfпшеНIІІ орендованої земenьиоl дinRНКlI, 
хі IIСІоlоаашво відокреМlтl без заподіаННR ШКОДИ ціІ ДЇJUIНЩ не ni.IUUI1'll1011t ВЇAlDко.цуванНЮ. 

7.3. Пonіnшсннв стану зсмельної дinRнки, проведсні OP01lДlpOM за ПIlСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ з ОРСlШодввцеr.1 
:мn~ не піМlraJO'I1o відшко.оуванmo. 

7.4. Орендар має право на аідшко.цуввнtUI збитків, заподilnпlХ унаслідОК неВlІКОНВНtUI opeHдoдaвцer.1 
бов"аеllЬ , передбачеНIІХ цим доroвором. 

36uткal\1II вважаlDТЬСЯ: 
7.s. фаmlЧні втрати, lКИХ орендар З83II88 у зв"аку з ИСВІIКОНВННRМ вбо иeнanСЖНIIr.. ~llКOllaНIIIМ умов 

гаlOру орендодавцеа., а тaкmк BIrrp8TII, IкІ орендар здіnСНlID 1160 П0811неll :JДinCHlтl lUIR ВIДНОВnОИНR свого 
'УШоноro права; • 

7.6. ДОХОди. акі орендар Mir бll реально O1pllМml в р831 нвneжноro ВIIКОН8Н1ІІ opeндo.uaвцer.I УМОВ 

ОIOРУ. ..' 
7.7. PO:lr.,ip фllКТИЧИl1Х Вlпрат орендаРІ внзначаЄ'І'ІеСІІ на пuumшl докумеНТIIJIЬИО пщтаердже'IІІХ даНІІХ 

8. ОбмежеППJl (обтJDКеВВJI) щодо вuкорпетаJПIВ 
зе~leJJ.воі ДЇJUIВКП. 

~ .. 
. 8 1 Н • -иомено об&,uccнНJI 1Ш0щеlO O,OOS7ra - lН1КСнери"n KOPIIДOP ••• а орендовану земenьну ДІЛІІнку в ....... 
• rl3onocтalfalfD. 

9.lоші права та обов"soкu сторів • . 
Qpaun, дinaнкa є У nоro ВnВClloCТЇ, кікому іJlШО8.'У не відчужеІІІ. під 
»І -.,...ОДАВЕЦЬ rapamyE. що земепьн, а і зако1Пlї повно8ІЖe1IНJI пере.цавarпl ЦІО дinRнкy в ореlЩ)', 
O~ (арештом), заставою но перебуває в н ... ає 

cn, '"ші правв. вmиачені ЦlIМ доroвором. 
'.I.Права ope11A0Д88UВ: '. НJOI. 
:.1.1 перевірш. цinЬOBC викор"станна ~е ... епькоі дinl пеРе.цбачеНIIХ ЧІІННІІМ законодавствоr.І та ЦlI"І 

.1.2 досТрОКОВО розірваТI! цей ДоroВlР у .11падках, ,ou. . 
, -. бвчеКІIХ ЧIІННlIМ 3llКOlloд,aвcт80M, в тor.ty ЧIІCnI В 
.13. З"іКlm! розмір орендкоі мати У BI!~ перед 

\РОllllloOt.tу ПОРRAКY без зroДl! ОРЕНДЛРЯї 



14. ПРllкїпцсві ПОЛО.СПІІВ. 

14.1.ЦеА AOI'OBip І.абllрає Чllllllom піси. пїДnI.С8І.11R CТOPOIIIМII та nol'O держааtlоr реєстрацаТ. 
ЦсА AOl'081p )'КJIвдel.o У ТРIaOХ ПРllмірtlllках, ЩО МDlать OдtlaKoвy IOpllДll'IНY СІШУ. Oдl.l. :І .К'ІХ 

:JIfIUCOДIIТLCII D ОРСШДОДDIJIUI, APYnlR - в OPCltдaPI,1pCТiA - в opralli, .KI'n провів ДСрЖIІІ"'У реєстраціlO. 
HCDIд"orIIIIArll чаСТІШ." .. AOroBOPY с 
кадаСТРОВI!" ~BH :lемcnьноТ ДШ.НКІІ :J відоБРВІССН'18М обмежень (оБТRЖCІ'Ь) У П ВIllСОРI'СТІІнні та 

aCТDlloanCHl1X cepBI1yt1B; 
акт про 8CТDllоanеИllllllа місцевості та поroджеш .. :lовніШlllаОі межі зе.,enьноі дїn.IIКlI (копі.); 
акт про перСIІСССIІІ" в ІІатуру З0вніШllьоі межі земenьtlоі ДШRІІКІІ (копіа); 
акт ПРIIRому-псреда'll ЗСМCn'llоі ДШ.IІК1I; 

15. PCKDbrml сторін 

ОРСИДОД8ВСЦЬ 

Броварська міська рада 

в особі першого заступника 
міського голови 
Кивниці Олександра Анатолійовича 

МісцезнвходжеНIIR ЮРllдІl'lноі особll 

07400 КIІЇВСЬка o6JIacn., 
••• БРО8ВР", Byn.rarapiHa, 15 

JдеНТI.ФікаціЯннЯ код 26376275 

ОРСІІД8Р 

пп Журбсшсо Вanснтина ПетрівнІ, 
Jlка діє на підставі свідоцтва про 
державну ресстраціlО суб"єкта 
підприємницької діЯЛЬІІОсті - фізИЧНОЇ 
особи, видане ВИКОІІВВЧИМ 

комітетом Броварської міськоі ради 
від 18.11.1996 року за N!!ЗSОS 

Місце прожнваШI. фI31"lllоі особll 

м.Броварн. 
вyn.rpywelcItкaro,3, кв.73 

Іденn.ФіаціПIIНП IІОМСр 2013503824 

Підписа еторін 

:\ / 
МП "'. 

, , 
• І 

". . - -
.1·· . 

)l(урбснко 8.П. 

.. .. .! мп . '. 

Карпенко ЛIОДfollша Русиані8на 



• ОРЕНДАРЯ своєчаснОro 8HI:CeHНR орендноі мат,,; 
9.1.4. IIIManrnll~ ОРЕНДАРЯ 8ЇДU1KOJIYВaнНR СУМ" орендноі IШml 3 9.t.s.III.I~ТI~ ~I~I про нвдаНИJlземenьноі дїJUlHКlI до підnнсання IUaOro Aoro~ ~ 

I .. KOIIКOMY вбо ."СItКОI р_ • pr. , 
9.2. 060в"Я:lКl1 ореПдОДВD~' 
9.2.1. переДВВaтll ,еМeJlЬНУ AiJUПIК)' по 1К1У. 
9.3. Права ореllAаря: • ~ 
9 3 1 oТP1IМIТlI ПО аКІ)' земenьНУ ДUUlHК)' у користуванНJI; 9.3.2, поновmoВaтlІ доroвір піCJUI зВКЇllЧl:ИНJJ строку Яоro діі в разі вїдc:ynюm 

so&oв""'. , .. IIJI01II3I ......... lнy IIJIOIIДII- """ 
9,4, Обов"R3К1I ореllДаря:' .' 9.4.1.11OдIUIВ'П1 ОРЕНДОДАВЦЮ мOЖJII"ІСТЬ ЗДІЯСJПовати контроль :lа BIIKopllmlllll\laili, 

дів""К\\; " 9,4,2,BIllCOPII&:ТOBYBaТlI ,еаle.rlЬНУ ДUlЯНКУ ,. ЦUlЬОВIIМ ПРII:lllаЧСIIIIR"І; 
9.4.З.ClоєчасIl0 сnnачуваnl ОРI:IIДН)' ма1)'і 
9.4.3.ш: доП)'скаnl хіміЧIІОro ЧІІ БУДЬ-JlКОro іншоro забруднення зеМnR; 
9.4.4, піАтрllМ)'lI'Пl" в IlanежиоМУ санітарному стані; 
9.4.S.niCnI закїnчеННI1ерміну діі Доroвору оренди повернути земельну дinвнку ОР_І! 

IIвneXnIOMY C'I'DIli по aК'l)'. 

10. Ршвк BВD8ДКOBOГO знищеННR або пошкодженнв 
06"єкта оревдв чи його чаCТDВВ. 

10.1. PII:JIIК ВИП8дlCOвого зиищеИИJIабо пошкодження об"єкта ореНдИ чи Roro Ч8m'ИU-

11.СтрпyJi8DВR 06"єкта ЧІІ його чаCТDНВ. 

11.I.3ПАНО 3 ЦИ~ договором об"єкт оренди не пїJl,ПJlгає страхуванню. 

І 
І 

12.1. Зuiнar"""_3ДЇIICIaIIIIrno у ~ формІ ... --,""""' ...... J у р131 недОСRПIеННllзroДlf ЩОДО зміни умов AoroBOpy спір розв"R:Jyютьct У С'/АОIО'І1 ) 

12. 3мівв умов договору і прllDНневни його діі 

12,2. ДІ' AoroBOpy пр"пlняlOТЬes у рої' 
~~~~.3aIdН'leHH crpoкy, на ІКІІП його бу~О укладено; 
12.2,З.nPlщ6ВН1111 оренд.арем земельної дiJuaнки у впасність' JIIII 

• : _І'ІСУІ!У земCllltноУ діпlНКИ ДIUI суспinltНИХ потреб або nPl"I)'C08
0ro ,іАЧУ,с 

AIJIJIHКlI з МОТІІІ18 суспuп.ноі нео6х' • 12.2 4 Догові IДIIOCТI в порадку, BCТ8НoвneHoMY законом; 
12.3' дк р npИІІННІІЄІ'ЬСІ також 8 інших _ипвдках. передбачених законо'" 
12 З'1 'AoroBoPY ПРIIПIIНЯJOТЬeR ШІІяхам Itаro рo:sір.ання 311: 

• • • В:lIЄМНОЮ зroдою сторін' 
12.3.2. рішенням суду , .- JViff". "!""'"113118,..........-_ на • .....,. oдиId Ь CrOPIН У .....,;ао........ ~~ АтIНКlI. Іке істотно перешко~~ОііМ' та 8НICJIЩО~ випадковоro знищеННІ, поШКОДllCеtUUl __ .-ао ... 
І - -икорнcтaниtO • • в,аначен,," 3!Р'''Р-
2.3.3, I"В"КОIІ.НIIЯ ' а 'І'8КС»К 3 ІНШИХ ПІдстав, cy~, • ст.141,144 3eMenIoHoro 1CQ"e-' yapellA8Peм 0.9.4.2. данаro даroвоРУ 38 рішеll1l.'" 

12 4
• ,.. ...... у краtllЩ 

• • P03IPВВlIIUl AOro80 І Умовою po:si ни: в OДIIOCТOPOHНЬOМY варНАКУ доnyскаЄnOCIІ ; 11' opc~ 
9.43. Р договору 11 OДIIOCТOPOHНЬOМY nopJIAICY є неВІUC01uPI rtJtI·' 

12.5. Перехід права JIJI • 60 фіз1tЧІІУ реоР""Іі,ація IОрНДlfЧНОТ ОС06И-ор':'ОСТІ на ~anнo орендар. Н8 ЇНlll)' ІОРІІДІIIJН)' І П ...... __ I\IUIPI ~-- posipввнн8~. ""'" ~ 
-.. п ~ 311 ріше - IUIWII<)' у plDl смерті ..,......r аСа6ІІ • Т ... "'*"" :lемcnьну дівІНКУ Р130М з оренда :НJlM суду переходить АО спвдкоємцїв а60 іІІU111Х ~I , Р М. ІІШІХОМ ПepeytШІІД8ІІНІ AOroBop)' ор!НДlІ,еМЛI• 

13 В' • або • IДПОВIД8JJЬuість сторін З8 веврковаРll1І 
вевuежве виковании договоРУ ~ 

13.1. 3а невиконвнНJI а6 . , ........ іС1'" 'IКOIIV о ненanежне : .. n0811"'""·-
.J '111 IUoOro Aoroaopy. виконвник noro_opy сторон" НеСУТЬ в.,..· _А 13.2.Сторон. І . ,о, .. ". 

... ка noрушиnа ,060В" • 1111І10 . . _ _ __ Jl:JВНИК, ~вinьИRЄТІоС. від відпо_iAВJlltllОС11, rr1 



АКТ 
ІІРО В&:11шовлеllllR ІІа I'tsї&щевоm та погоджеllllR 10вніWllьоі I\lежі зеl'tSeJIьноі дinВНКl1 

"-'!L" __ .III!Q~' ____ 200Г р. м.Бровври 

Ми, нижчепідписані. представник Броварського міського відділу КИЇВСЬКІ 
регіональної філії Державного підприємства" Центр державного земельного кадастру пр 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах" 
діlОЧИ на підставі ліцеНlії на виконання робіт 
в присyrиості землевласників (землекористувачів): _~ ___________ _ 

" /",. ~lГeн/U2 13 /). 

представників виконкому '7ite,. (l7ItМ сІі. ~. .. 
та суміжних землевласників (землекористуаачів): 1('/1 • 14~ І'цив'?У 

шо пред' явили свої повноваження. провели астановлення на місцевості та погодження 
10внішньої межі земельної дimrнки 11. Jt. ~1f1 qtЦtIЧJ ~. о. 

що знаходиться 38 адресою d)A fr( НQQ.иw~ 0fИ.?' І( 
Зазначені межі на місцевості проходять по ---Ib .. '42 __ ... I:.#~·A"'.tЦt_~K __________ _ 

.. 
Ніяких претензіЯ при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі погоджені і не 

викликають спірних питань. Межові знаки. вкнми закріплена земельна діnянJCa в кШькостї 
'f шт. показані представником відділу на місцевості та передані на зберігання 

землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної ділянки 
(,оказані на абрисі на звороті даного акту. 
nЛоwaдinянки, наданої _____________________________________ _ 
згідно земельно-кадастрової документації складає О, ()".n:J ra. 

Цей акт є підставою ДnH ПРИЙНRПя рішення по фВIn'Ичному користуванню з наступним 
оформленням документів. шо посвідчу.оть право власності або користуванНJI землею. 

Акт СlCJlвдений в 2-х примірниках. 

Представник землевласника 

(землекористувача) 

Представник відділу 

Представник виконкому 

Представник суміжних . 
землевласників (землекористуваЧІВ) 

Представник Броsaрськог~" .;'-
MicbKoro відділу земenьн~~ .. p~C~C~B 

".-.' 7' •• - • : •• 



АКТ 

ПРИЙОМУ~ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯнки 

2005 року 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська РЩІ 

першого заступника міського голови Кllвниці 

АнаТОJlійовича, що діє на підставі Закону Украіни 

самоврядувaннJI в Украіні", з однієї сторони, та ПРІІВ8ТRllіі підп 

Журбенко В8Jlентина Петрівна з другої сторони, склали цей 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Журбенко Вв; 

Петрівна прийняла земельну дimmку ШІощею 0,015011 

БУJlьв.НезаJlежності, для обсnyгoвувaннJI приміщеНШІ магазИН)' 11 

світ" та влашЇуваивя літнього майданчика. Земельна дїJJJl1ll8 

рішенНJIМ сесії Броварської міської ради від 08.09.2005року Xa78O-!~ 
умовах оренди терміном на 1 ( один) рік, до 08.09.2006 РО5)" 

Цей Акт СЮІадено у трьох примірниках і є HeBiд'йdJlOlO ~ 
договору оренди земельної дiзunbcи. 

ПВРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
lоридична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Перший заступник 
міського голови 

" . . . ' 

ІІРийЮIJIA : 
ІПІ ЖурбеUICО вЛ., ОА' 

eCOav ' 
па проживає за Вд~ 1tВ-'13 
вул.грушевськоГО, t 

м.Бровари 



АКТ 
про перенесення в натуру . ... - . 

ЗОВНІШНЬОІ межІ земелЬНОI ДІЛ_ВІСН 

вул. в;; мJ. 

" 10 .. _--::;.01& ______ 200.f'" р. 

,.Ми. ~иж~спіДПНС~!lі,. ~pcдcтaBIIHK Броварського міського аiJlдiлу 
КИ1ВСЬКОІ реГlоналЬНОI фІЛІЇ Державного підприємства" Центр держааноro 
земельного квластру при Державному комітеті України по ЗСМc:JIЬНИХ 
ресурсах" 

в присугності землевласників (землекористувачів): 

представник виконкому c7f;; ~H"'" tf.. в. 
діючи на підставі дозволу виконко Н! 213 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плаиу земельної дімики 

проживаючого по вул, ___________________ _ 

згідно рішеИНІ міськвиконкому Н!! від __________ _ 

Межеві знаки в кількості У шт. передані в натурі предctaВJUlJC)' 
замовника. на JlКОro і Haкna.aeHO відповідальиість за іх збережеНIUI. 

Розміри та місцсзиаходжеННJI межевих знаків зсмельноі дimrихи поD:saвi 
нв кроках. 
Цей акт є підставою ДIUI ПРИЯНRТfI рішеННІ по факТичному кориС'І}'В8ИНЮ. 
Aкr ск.падениЙ в двох примірниках. 

Представник землевласника 

(землекористувача) 

Представник відділу 

Представник виконкому. ,{ ';,':. ' 
',.. • .... • 1 

-

Представник Броввр~Ьк~r.o.: ,:.' .:: ,: .' 
. них'" • І • міськоГо відділу зе~lenь , '. '. і _];41 !:~~~~~~_':f!:._-:S:....:;;::;м.:~7Г~"":;'~'t' 

ресурсі а • ',: '\ 
~., . 



АБРИС ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНки ~ 

l 

--------------~--------~ 
ОПIll: ме.: . -~ I.ВїдАдоБ уn "г..lЧlLц/З? -

:. ::::~ =:::. =;::;; 
4. BbГAO~-:=.: ::=::;= ~ 
s. Від ддо Е __________ ----=-----
б. Від Е до А ------~-....:......--__:::;~==т~ 

Абрис склав: ----'-Qt...c....dr-s....:...-J.~~-~ 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОl ДІЛЯнки 

r Оош: меж: 

ВЩЛдоS 7(П " .. _;л- _~ . --..N.~ • 
. - ~~ ....... ~ 
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м. БроваРIf 

ДОДАТКОВА УГОДА Nel 
до Договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Від 21· гpyдllB 2005 року Н!040533800228 

2006р. 

Ми, що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі _ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заступника .Ііського голови ВО:ШJlка Ссрriи 
МllxаііJJовпча, довірСllіcn. від 01.08.2006 року .N"!2-1S/1872, що діє на підставі 
~. 42 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні" та ПРІІваТПllіі 
ПIДПрПЄАIСЦЬ Жур6еllКО B8JJelIТlllla ПетрівІІа -"ОРЕНДАР", 3 другої cmopOIIIl, 
уклали Додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки 
Н2040533800228 від 21 грудня 2005 роху про наступне: 

Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 21.09.2006 роху за 
Н2112-08-05, внести зміни до наступних пунктів договору: 

l.до п.2.3 і вихласти його в наступній редакції: 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки Броварського 
міського відділу земельних ресурсів від 20.12.2006 за N!!1359-04-3/3, ВXJПOчаючи 
коефіцієнт індексації грошової оціихи - 1,035, затверджений Наказом 
Державного комітету Украіни по земельним ресурсам від 27.01.2006 роху 
Н!!НР/18/15121111 «Про ПОРJIДок нормативної грошової оцінхи земель 
сіпьськогосподарського призначення та населених ~», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05 квітня 2006 роху за N!!З88/12262 становить 
40590 (Сорок ТlIСВЧ п'втсот дев'вносто) гривень. 

2. до п.З.l. ВИК1Іасти його в наступній редакції: 

Договір укладено терміном .,а 1 (ОДОН) рік до 21.09.2007 року. ШCJIJI 
звхіичеНВJI строху договору орендар має переважн~ право ~оновлеввя .ііо"? на 
новий строк. У цьому разі орендар повивен не mзНlШе нпк за 2 аllСВЦI ~o 
захівчеввя строху діі договору ПО8ідо~ письмово ~peндoдaвЦJI п~о нвпр 
продовжити ЙОГО дію. Про вокоростаОПI ЗОleJIьноі ДШВIIКО Ilе за ЦШЬОВIIl'1 
прпзначеНIIRl'1 орендар втрачає переВlDlCllе право ІІа ПОНОВnСllНВ договору 

ореНД0. 

3. до п.4.1 викласти його в наC'1')'Пllій редахції: 
ПЛ"' ..... схпвдає 2029-50 (Дві ТDсвчі двадцвть дев'ять) 

Річна орендна ~~~ 

гривень 50 ІСопійок. 



4. до п.4.3 викласти його в наступній редакції: 

Орендна плата вноситься орендарем, починаючи з ОI.ОIМ 

відповідно до Наказу Державного комітету Украіни по зеr.rельиlВf о 
27.01.2006 року за NiliP/18/15/21/11 «Про порядок нормативної rpoшoai 
земель сільськогосподарського призначення та населеВJIХ о 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украіни 05 Di11fl 2006 ~ 
N!!З88/12262 щомісJIЧВО рівними частками протягом зо KaneRllJPВll 
наступних за оставиім календарним днем звітного (податкового) .. ісо 
перерахування на рахунок ГУДКУ Київської області м.КиЄВ8 МФ~ 8210~ 
23571923 р/р 33210815600005 - Броварське УДК. Код класифіJWIU І. 
оренда землі. 

6. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 

~~~~~L_ С.М.ВозИJIК 

ОРЕНДАР 
ІП1 Журбеsко В.ПО 

еса
о 

юридична ндр '. 6 ",~I 
бульв.НезалежнoC11f 
м.Бровари 

обл.Київська 
".. 

"" ~влd 



'. 

АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛLВоі ДІ.1ІЯІІКИ 

~:,,: ·'~.t.!G_,,~~:!..::!.tl(t:.:..::S!:=.-_____ 2006 року 
М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Бровареla1С8 міеька Рада, в особі 
:ШС'I'УПJlика міського ГОЛови Возияка CepriJt Мllхайловича, що діє на 
.. ідставі Закону Украіни "Про місцеве самОВРЯдуВання в Україні", 
довіреність від 01.08.2006 N!!2-1S/1872, Відповідно до рішення сесіі від 

21.09.2006 року N!! 112-08-05 з одвієї СТОрони, '1'а ПРllваТНllЙ підПРllємець 
Журбенко ВалеНТІІна ПетріВJlа ідеНТИфікаЦійний код 2013503824 з 
другої сторони сКЛaJIlІ цей Акт про наСтупне: 

Броварська I\lіська Рада передала, а Приватний підПРllємець 
Журбевко Валентона ПетріВJlа ПРИЙНЯВ Земельну дimппcy Ш10щею 

О О 150 га по бульв.Незалежності, для 06сJIyroвування приміщення , 
магазину «ДиТЯЧИЙ світ» та влaJIIТУАШЩя ліТІІLОro майданчику. Земельна 

ділянка надана рішеlllflМ сесії від 21,09.2006 За К!!112-08-05 на умовах 
оренди терміном ва 1 (один) ріК до 21,09.2007 року • 

• 
Цей A.ICr складено у трьох 111'IIМIРIІИках і Є невід'ємною частиною 

ель .. : ..... ,о,ІСI·I. договору оренди зем НОІ Ди~ 

. ".;. ПРИйняЛА: 
.. ,'.:;. приватний підприємець 

.. ;:: )"УР6еНКО Валентина Петрівна, 
І • 

:' :)~~: юса ПроЖltває за адресою: 
. :~: '0"':''': GУЛЬВJIезалежності,6 кв.41 •• , ·...!і·· , Б .... ~ .. ~ м Рова 

: '~';':~i1";" б' ;) I<ssiPII 
',.,.' [1 .. ;-. О )Л. вська .11" ,., .' ___ 

":-.!'::~.: .... ~ ~ · ,~.~ .... : /." .~ 
• ',.':- .ііІ.у·• :..,'. ~;.. ,~.I"-', 
· ...... -.:'. '., l ;" б І · .:: tt~':!;:;= ':'~i ____ І В.П.Жур енхо 
.• ·"'1~~ :'" ; ~:; ·i~:~'!'1' • '. ·,:r:.ii'~f." " . ,':tit'· .. ~~ ... '~ , , ..• е, :"'\t 
і ".~~ .-.~_. 
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ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 
ДО Договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Від 21 rpYДIIR 2005 року Ne040533800228 

; 11. БроваРІ! 2006р. 

МІ!, що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі _ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заступника міського голови ВО:JJlнка Серriя 
Михайловича, довіреність вщ 01.08.2006 року N!2-15/1812, щО діє на підставі 
ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні" та npllBamllii 
підпрllDlець ЖурбеllКО Валеllnlllа Петрівна -"ОРЕНДАР", 3 другоі стОРОНІІ, 
YКnaпI! Додаткову угоду До Договору ореflДИ земельної дimпucи 
N!0405ЗЗ800228 від 21 грудня 2005 року про наступне: 

Відповідно до рішеНRJI сесії Броварської міської ради від 21.09.2006 року за 
N!112-08-05, внести зміни до наступиих пунктів договору: 

l.до п.2.З і викласти його в наступній редакції: 

Нормативна грошова оцінка земельної дiJIJппcи згідно довідки Броварського 
міського відділу земельних ресурсів від 20.12.2006 за N!IЗ59-04-ЗIЗ, ВКJПQчаючи 
коефіцієнт індексації грошової оцінхи - 1,035, затверджений Наказом 
Державного комітету Украіни по земельним ресурсам від 27.01.2006 року 
NiliP/18/15121111 «Про ПОРJIДок нормативної грошової оцівхи земель 
сільськогосподарського призначеНВJI та населених ~», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції Украіни 05 квiТВJI 2006 року за N!З88/12262 становить 
40590 ( Сорок шенч П'ЯТСОТ дев'RПОСТО ) гривень. 

2. до п.З .1. викласти його в наступній редакції: 

Договір укладено терміном :иа 1 (ОдВВ) рік до 21.09.2007 року. ШCJIJI 
заківчеНВJI строку договору орендар має переважне право поно~еННJI його на 
новий строх. У цьому разі орендар повинен не пізніше вьк за 2 Ilісвці до 
закінчеНВJI строку діі договору повідомити письмово орендодавця про намір 
продовжити його дію. При ВИКОРllстаВllі ЗelleJIЬDоі дїJJRВКO Ilе за цїJIЬOBDlI 
ПРИ:JllачеIIНRII орендар втрачає переВlUКllе право ва ПОDОВJIевuв договору 

ореНДІ •• 

3. до п.4.1 викnасти його в наступній редахції: 

пл ....... cvnВДDЄ 2029-50 (Дві mсвчі двадцять дев'ять) Річна орендна r6J.r6"'& 

гривень SO хопійох. 
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5. до п.4.3 ВИlCJlасти йоro в наступній редакції: 
Орендна плата вноситьCJI орендарем, починаючи з 23.08.2007 року щоміCJl1lll0 

ріUllИМИ чвстками ПРОТJlГOМ ЗО lCВJIeндapннx днів, наступних за останнім 
К&UIСIIДВрIIИМ Дllем зві'l1l0ro (податкового) MicJIЦJI ШJIJIXом перерахувВIПIJI на рахунок 
ГУДКУ К •• ІвськоІ 06nастІ I\I.Кllєва МФО 821018 код 23571923 
рlр 33217815700005 - Броварське удк. Код кnаСllфікаціі 13050500 - openдa 
земnl. . 

6. до ••• 4.5.2 ВИlCJlасти його в наступній редакції: 
ЗміllИ розмірів земельного податку, підвищенНJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 

Illдсксаціі. визначених законодавством. 

7. до 0.4.5.4 і ВИJCJШСТИ йОГО В наступній редакції: 
У розі HeBHeCeНJUI орендної плати у строки, визначені цим договором, пеllJl 

IІПРВХОDУЄТЬСJl на суму податкового боргу (вкmoчаючи суму штрафних санкцій за іх 
Il000Вllості) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки HaцioH8JlЬHOГO банку 

':,: УКРВЇІІИ. діючої на день виникненНJI такого податкового боргу або на день його (його 
., ІІВСТИНИ) поramеНJUl, залежно від того, па з вenичин таких ставок є бinьmою, за 

КОЖllиіі J(ВJJевдарний день прострочеННJI у йоro сплаті. 

8. Всі інші умови Доroвору зaлиmаюТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРО/UPСЬ~ М1CЬ~ РАДА 
ІОридичва адреса: 

М. Бровари, вузі.Гагаріва,15 
Заступвик місь ro roлови 

ОРЕНДАР 

ЛЛ Жур6енко в.н. 
Юридична адреса: 

вул. Незалеxmості,б, кв.41 
м.Бровари 
обл. Київська 

~ 
.~~~.~.-~.~~ ... ~л.журNнко 

. ,:. ,. ':..-1..,) ,:. 
, ~.r .:_, .. 

;'1 ~ ,.,:.-:.,... ' .. : 
І .. ,... ~', _ ""&11 • 

'1-< 0::) Ь "tli":"TL оо': ' .. :' 
•• ,- • ; е. .t ••• \; ~ ;і е.· ''': ·~I· •• 
\',. .:. 'ее 1f ...... ... ••• _.. е. 

\\.: -"... ", .,.. ,;,r,.. ', .. ' ..... '.::~'-
мп ' 

( при ИUlИОС1і ncчшl 



ДОДАТКОВА УГОДА .N!1 ! 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДI.JIJIВКп ! 

від 21 груди. 2005 року ,N"s040533800228 І 

11 о/,} ,. ю41tUid. І 

~t\ 
~~ , 
~,~~. Що пjДПИСВJIИСJl нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА .Л11 
,\,~, •• О.цлвЕЦЬ", в особі заетупвпК8 міського roлово АІ.1Р1 
, ~t" ~РОВlІЧа, що діє ва підставі Закову Украіни "Про місцеве , 
~ ~-.~ .цОВіревості від 20.0~.2007 роК?' за N!!2-53/51S та ПРО8ltвd , 
:: ~i о Вanевтива ПетрІВна ( св1ДОЦТВО про державну ~ 
~. :t і~ttРRємци, зареєctpовавого ВИІСовавчим комітетом Бро .... 
,: ~~19g6 роху N!!2 3550170000003572), уклали дoдaТКO~4:~ 
,~~ "~Boi ділянки від 10 серпвя 2006 роху N!04063380~ 23;1' 
~6 ... :bIДВO до рішеВВJJ сесії Броварської міської ради ВІД 

~_ S, ввести зміни до ваступних пymcтiв договору: 
о, 

~ ""- ~a .. 2 3 • • ... 
• ~~ •• 1 ВИICJJасти ЙОГО в ваступній реДВКЦII: . вiJII8 .. ] 
,~ ~Q.'l'Ивна грошова оцінка земельної ДЇJIJПUCИ зІ1дНО ~;'13ВO~] 

~ .. 1Дділу земельних ресурсів від 02.10.2007 за ~~3/13 евь. 
88 ( lDістдесвт вісім твсвч сто вісімдесвт ВІ&: .. І) rpnВ 

~ ~а .. .з'l . .... ІІІ ' 
" '~~a. .. ВИICJJaсти ЙОГО в наступній редвкцU. З0ВJОU1 ;1 
~~lP укладено на 2 (два) роки, термівОl\1 ДО 2 ~ JIO~1. 
'~"--~ ~~ СТроху договору ОРЕНДАР має перевlDКII~ прав pЇJt "І 'І '" '~01(. у цьому разі ОРЕНДАР повивен не JI1ЗНiIJICI Sд' 
'-.. ,~~ строху діі договору повідомити письмово ::nJCII JIf": 
~~.. його дію. При використанні земельноі Д POII080IJCY] 

~. ".м орендар втрачає переважне нраво ІІа 
I\.'~ 
t~~ .. 4 1 . • .... Id~1 
, ~ ".. • • І викnасти ЙОГО в наступній редвкцП. воі оП'" 
\ о о:··а ПJIата становить 5% від HopMaТlIBHoi гpo~: I(OlliA~ 

\ ":~ ~O н ТВCJIчі чоТІ вета eB»JI'I'Ь ивеНЬ 

\'~ \,~ ~~ ".4.2. викnасти ЙОГО в наступнШ редакціі: . ~:fd 
, '\ ~~::elllbl розміру оревдвої плати за зем~JII цiJJЬoIofO,p 
\\.~ ~"\'i ~acHOcтi ЗДЇЙСlПоєтьCJI з ypвxyвВНJlJlftl ІХ 1'IIC~ ~, 

." .: Illдексвціі, визначених ЗВJCонодВ8СТВОМ, за ;Лo.ri' 
~n IСрnїви формами, що ЗВПОВIUOІОТЬCJI під час 

еqди чи продовжеllllJl його діі. 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJIЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

заступника міського голови Возника Сергіи МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреність від 01.08.2006 N!!2-15/1872, відповідно до рішення сесії від 

21.09.2006 року .N!!112-08-05 з однієї сторони, та ПРllваТНllЙ пїДПРllємець 

Журбенко Валентина Петрівна ідентифікаційний код 2013503824 з 

другої сторони склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllватний ПЇДПРllємець 

Журбенко ВалеНТlfна Петрівна прийняв земельну ділянку площею 

0,0150 га по бульв.Незалежності, для обслуговування приміщення 

магазину «Дитячий світ» та влаштування літнього майданчику. Земельна 

дішппса надана рішенням сесії від 21.09.2006 за .N!112-08-0S на умовах 

оренди терміном на 1 (один) рік до 21.09.2007 року. 
. . . , 

Цей Arr складено У трьох ПРИМІРНИКах 1 є невІД ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДAJ1A: 
Броварська міська рада 
юридична адреса: 

~~и~ул.гагаріна,lS 
~~KOГO голови 
''O+t:;~ '\~~\': '.. .., 

І -) . j , t 
.,~~ I .... ~. .Вознякl 
'"f. .. ~ ~y). 
~., .. ·.1 
~ . {" ~' ••• ,. 1-' 
.... :.,. __ .::..--' 7 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Журбешсо Валентина Петрівна, 
яка проживає за адресою: 

бульв.Незалежності,б кв.41 
м.Бровари 
обл.Київська _ 

L 
... .;., .,. ~ ,.:;...,....--

;.;~l~IY~· 
и f,.'~ І В.П.Журбенко І 
~.., . ," 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ІІЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
заступника міського голови Андрєєва ВаСllЛR ОлексаllДРОВllча, що діє lІа 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреності від 20.06.2007 року Nе2-5З/5 15 з однієї сторони, та ПРllваТllllіі 

підПРllємець Журбенко Валентина Петрівна з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підприємець 

Журбенко Валентина Петрівна прийняла земельну ділянку площею 

0,0150га, ДJUI обслуговування приміщення магазину «Дитячий світ» та 

влаштування літнього майданчика по вул. Незалежності М. Бровари. 

Земельна дiлJIВка надана рішенням сесії від 23.08.2007 року за Ne428-26-05 

на умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 23.08.2009 року. 
. . . , 

Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 

Юридична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Заступник міського голови 

# ." 

.' ." '. 
І B.O:~HдPЄЄB / 

---'-.:..lL--Ir- . : . і:' 

'. .' 

ПРИЙНяв: 

Приватний підприємець 
Жур6єнко Валєнn,"на ПЄІІ'Р;ВIlа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Незалежності,6, кв.41 

~ 
~/--.R'~ оо ';0",/ в.п..жур6Єll"О / 

,R'//F.."(J . : . '.' 

мп ( за IIВlВИОсті печаті) 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ 

.1. БроваРl1 

БроваРСLка "llська Рада" -/0 .. ~~~ .. 20~. 
OpeIIДOДIDeЦII: БроваРСLка Аllська pllДll в особі MicLKoro roлОВIІ AllТollcllкa 1КТ0ра ОлексаllДРОВllча, шо 
діє на підставі ЗаКОIlУ УкраіШI "Про ~licцeBe caMODpRдyВalllUl В Україні" з OlIHoro боку та орендар: ПРllваТlIІІП 
nl/ulPllDICUL Басараб Iplllla МІІколаtОIlDо IОРllДllЧllа адреса: M.GpoBap", вул.Котовськоro,SS 
іаеln1lФікаціПllllП • КОА 2~71171 0700 RKlln діє ІІа підставі cBiдoцrвa про державну peєcтpaцilO суб"ЄIm1 
пiдnРllЄМНllЦЬкоі АUШЬНОСТ10 Bllдalloro ВІІКОНКОМОМ GpoBapcIoKoї міської радll 3D N!23SS0170000002234 від 
30.09.2001р. 3 apyroro. уклалll цеП aoroBip про НIIЖ'fСJfавсдеIIС: 

І 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BianOBiДlIO до рішення сесії GpoBapcIoKoї міської ради КІІЇВСЬКОЇ області від 
23.03.2006 року оМ955-46-04 надає, а ОРЕНДАР npllnMac в строкове маТllе KopllCТYBallllR зе.,елы�)' ділRНКУ 
nnощею 0,0019 ra дли 06слуговуваllИЯ кіоску, ЯКІІП знаХОДllТLСR по вул.ЧlC1Ulова в Р-1І1 РОЗ"llщеllllR 
б)'д • .Ni12 "1.БроваРII. Згідно з маном землекорнстуваllНRо ЩО є HeBia"OfIIOJO чаСТI'НОJO шоro Дотовору та 
довідКl1 ВllДВноі БроваРСЬКІ ІМ міСЬК1IМ відділом земелЬНIІХ ресурсів від 14.04.2006 N!S12-04-313 та зе"lельно
кадас1Ровоі документаціі Броварського міського відділу земелЬНl1Х ресурсів 1UI земельна ділянlCD рахуСТЬСІІ в 
3СММХ КО"lерціПНОГО ВIIКОРIfC:ТанНІІ в межах Броварської міської Рад1l. 

2. 06"єкт ореНДІІ. 

2.1.8 орен.цу передаЄТЬСJl земельна ділянка заranьною мощеJO 0,0019 ra. 
2.2. на земельиїП дinянці відсутні об"CКnI Ilepyxo"loro маПна. 
23.Нормативна грошова оцінка земельної дinRИКИ згідно aOBiдк11 GpoвapcIoKoгo MicfoКOro відділу 

зсмепЬНlfX ресурсів від 14.04.2006 за N!SIЗ-04-313 станОВIlТЬ 2965 (Дві ТlICSlЧ дев'ятсот шlC'QtССВТ п'ять ) 

I1шаеиь• • • 2.s. Земельна дїJJJIHкa, Jlка передається в ореи.цу, не має неДОЛІКІВ, що можуть перешкод.тl П 

сфеlП1IВНО.IУ ВІIКОРllстанню. • • 
• 2.6. При зміні ( реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір opeMIII.e збеРlraє ЧИННІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

з 1 Договір УlШвдено терміном ІІВ 3 (Tpll) POКlI АО 2з.0з.20OSроКУ. ПїCJIJI звкїиченНR C1pOh.~ д~roBO~y 
• . о 10 I!'ntOK У "LOМY разі ореНдаР ПОВІlнен не ПІЗНІше НІЖ орендар .. ає переважне право поновленНR ого на НОВІ -·r • - • 

за 2 Аlісяці до закіиченНІІ С1року діі договору повіДОМllТlI nllCIoMOIO орендодвв1Ul про Н_'lр ПРОДОВЖІІТІІ noгo 
.1... П • ельно. nїЛЯllКlI Ilе за цІлЬОВІІ'" ПРIІЗllвчеНII.'" орендар втрачає переважне ....... РІІ ВІІКОРІІСТІІІІІІІ зе,,1 '. ,.. 
npa!lO на ПОllовлеllllR договору opellДll. 

4. Орендна плата 

296-50 ~Bicтl дев'.НОСТО шІсть) rplIBeH," 50 копіПок. 
4.1. РіЧІІа opellДlla ~aТ8 СlСЛад~Є землю здіОСIIlOt:rЬСН з урахуваllИll" індексів інфmщіі. 
4.2. ОБЧlfcnенНІІ РОЗМІРУ ореНДНОI !шати за ДІІ. ПРllfill1lТПl рішеllll. від 23 .. 03.2006 року щоа.IСНЧIIО 
4.з.ОреИАИа плата ВІІОСІІТЬСЯ ПОЧІІІІВЮЧІІ 3 ІІВ ПНІІХ зв ОСТ8llні". календаР'III"1 дне". звlтиоro 

ріВIIII.'11 частка,..11 протигоаl 30 калеllAар'IІІХ АІllв, :: y~ У КllІвськіА областІ "1.Кllєва МФО 821018 
(податкового) місяця шляхоаl перераХ)'ваllНИ ІІа pa~:m кnаСllфікаuii 13050500 - ореlfA8 зе"шL 
код 23571923 р/р 33210815600005 -Бровврське ~OK ореидноі пnаТlI офорМJUlЄfЬСR відnовіАИНМІІ aктar.ІИ. 

4.4. Передача ПРОдУкціі 1'8 HDДlHНII nOCJl)'l' 8 і . 
4.5. Розмір OPCIIдIIO' nлаТlI переl'ЛRД8Єf1oCR У :ВЗо:.авором' 
4.5. І. зміНlI УМОВ господарюваНІ", передба:еНI Д нм цін ~рифів. У тому чucnі ВНIlCnідок і •• фnRціУ; 
4.5.2. Зltlінн роз •• ірів земельноro податку, Пlда~~е • 
4.S3. В іНШIІХ Bllnaдквx, передба~енux зlКОНО • Вll3начені Ц11М lIOroBapOM. СПРI8ЛJIСТЬCR пем У розмірі 

о 4.S.4. У разі невнесеННJI ореНДНОI !Ша~1 У CТPOКl~ ень npострочеИНJI Пnllтежу. 
ПодаіВноі CТD8К11 HВЦЇOН8JlЬHOГO банку Украша за коже Д .-"0 ОРЕНДАР з ПОВDЖНІІХ прllЧllll ТllмчаСОIО Ilе 

такОЖ і У ВIІПадКВXt .. -
4.5.S. Орендна плата спрВВЛJIЄТЬCJI 

~"КOpIICТOBYЄ земCJlЬИУ дїJJJIHКY за Ц1IМ ДоroворОМ. 

,. 



S. УаlОВl1 ВIIКОРllста.IНИ зеl\lелы�оїї діЛИIIКІI. 

S.I. ЗемenЬІІВ ділІНІШ переАВЄТЬCJI в оренду Дnl обслуroвуваННI кіоску. 
S.2. Цільове ПРl1311вчеllНІ земenьної діЛІНКIt - землі комерціАноro викор"СТ8ННJI. 
S.3. ОреНАВР не мвє права без оформленНІ у встановленому законодавством порн.аку :JміlllОIlЛl с: 

призначення зсмenЬ110Ї ділННКlі. 

6. УМОВІІ і СТРОКІІ передачі зсиcJIыoїї IсіЛКИКlf D opelllJ)'. 

6.1. ПереА8ча земельної ділННКИ в оренду здіЙСНЮЄТЬСR без РО1роБJІСІІІІJlМ IІrюсny п віaшrвa 
6.2.Інші УМОВІ' пере.uчі земельної рнки в оренду: ОРЕНДОДАВШ ('. 1I~1'I:JIIIt. IJ OPEНJWIfIk 

оренду земenьну рнку вільну від БУДЬ-lКИХ майнових прав і npCТCII,iA 1f'Cli~ .,сіб, "РО .II1tIP 
УКnIЩ8ННІ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли знаТIІ. 

6.3. Передача земельної ділlНКlt орендарю здіRСНІОЄТЬСІ післн державної рс:rс:rр;щії" ... " .. J_ 
за актом приАманНІ - пере.uчі. 

6.4. На ОСІІові cт.2S З.КО"У Укра"НII "Про opellД)' зе&.лі" вш 06.IО.1998р N.'61·X'V 
п'ЯТllДеllllllR строк піc:nя держаВІІО" реєстрацП ДОГОВОРУ opel1Jlll зе&'eJlЬ'lОі JliJ.SIJlItJl Jtr"" 
КО"IУllan .. llоі впаС110сті зоБОВ'Я381111R 118Д8ТІІ копію ДОГОВОРУ ВЩПОВШ.ІО&.У ОРП"')' II~P''''''III''' 
enужбll. 

7. Умови повернснНJI земельної ділИIIКII. 

7. І. ШСЛІ ПРJtПllнеННl діі договору opeн.up повертає орендодавцеві земельну дiлJІІКУ '1-' 
порівНlНО з тим, у нкому він одержав іТ в ореlШУ. . ~" 

ОреНДОАаВець У разі погіршеННІ корисних властивостеR opellдooaHoi зеМe/lIоNоі ди;: 
зміною іТ стану, має право на відшкодуванНІ збитків у розмірі, ВИЗlsаченому сторон.'н. 
доснгнуто згоди про розмір вЩшКОll)'ВанНІ збитків, спір РОЗВ"ІЗУЄТЬСІ у судовому порJJ1К)'· r 

7.2. ЗдіАснені орен.аарем без згоди OpeНAOA8ВWI витрати на ПWlіllWСНtuI ореНдовано 
нкі немож.'1И80 відОКРСМИnl без ЗВnОАЇНННJI ШКОДИ ціА ділянці, не піДnRгають відШlСОдУ~ J 

7.3. ПопіпwеННR стану земсшьноі дimrНIОI. проведені орендарем за п"сьмОВОЮ 3 

землі. не пiдnнraJOТЬ вЩwКОДУВDНЮО. ,fIIII" 
7 .4. Орендар має право на відшкодуванНІ збитків, заПОДЇRНltХ унacnїДОХ неВll1СО 

зобов"язонь • передбачених ЦltМ доroвором. 
3б11ТК81'1ІІ В8SЖlltoТ"ея: t:JCII'l" 
7 S. фВКnlЧні втрата., яких opeн.up зазнав у зв"uJCy З HeBllKoнaнllJlМ або HelfJlll РІ'" 

договору орсндоАаВцем, а також віrrpaти. lкі орендар здіАснив або повинен здіnСNIJ111 
порушеного права; 0'/11111" "" 

7.6. доходи, lкі орендар міг би реlUlltНО OТPlfМanl в разі нan_-НОI'O 8.11 _.,; 
Договору. 1I01l1Jl1lCP""" 

7.7. Розмір фактичних ВН'lpат орсн.аарll в"значаєтьсн на підставі до~"Сlrrunь 

8. Обl\lсжеНIISI (оБТJDКенни) щодо В11коР11 
C-I1ІІIРIl 

земельпоі AimlIIKI1• А 
'ІІІІІ'''''НІІ 1'8' 

В.l. На opeНДOВDJlY земсшьну ДШІНКУ не встановлено обмежеllНІІ, oб'rJDКON 

9. Інші права та оБОВ"R3КJ1 сторін. .., 

• ',."rA1 ''''''';1 
ОРЕнДОДАВЕЦЬ rapatnyE, що земсшltна Aiтuuca є у nоro вnacнoCТ1, ~fII , 

бо оНОIO (арештом), застав~ю не перебуває і він має законні повновaJCCНИR :1 
зв р ТІ! інші права, DlаначеНI ЦlIМ доroВОРОМ.; 
... nn... . __ ........ : , 

--.. , .. ". "imrНКllі __ "uII""toI 

~ 



• 9.3.2 n&mfl •• lIQP3Т1I AOl'OIip пісп. ЗІкі.lче.I.18 строку 'Roro Діі в РDЗі відсуп.ості прстснзіR, щодо 
)0608"IЗІ.IЬ .11 ПРOТJl3і терміІІ)' 0pC'fДlI. 

9 .... 060D"RЗКII ОРIШДIРН: 
9.4.1.'IIІДІІІІТlI ОРЕНДОДАВЦJO моаошвіCТJo здіRС'IIОВІТlI ко.rtpОЛL ЗD ВIIКОрIICТDIIIIЯ" цієї ЗС"C:nLIIОЇ 

',AinRIIКЩ 
9 .... 2.ВIIКОР"стОВУВІТII зеаICn .. I.У дlлНIІІС)' ЗІ цlл"ОDI'М ПРI13.lаче.IIIНIЩ 
9.4.3.СВОСЧІС'IО СМІ'I)'IВТlI ОРС'ІД'І)' мвту; 
9.4.4.IІС ДОПУСКВТlI XiMi'lIIol'O ЧІІ БУд .... кОro іншоro звБРУДIІСНI18 зсr.ШR· 
9.4.5. підтрllМУВВТlI іі І "вnсжно"у свнітаРIІОМУ CТDlli; , 
9.4.б.пісп. звкі'I'IСIІ'I. терміllУ дії ДОI'OIОРУ ОРСllдll ПОІСР'1yrt1 ЗСr.tСЛЬ'IУ діЛRНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

lІonСЖIIОr.tУ С11Іні по акту. 

. 
10. Pl1311K ВІІПВДКОВОГО 31111щеllllИ або ПОШКОlOкеllllИ 

об"спа opellДll ЧІІ ЙОГО 'laCТIIIIII. 

10.1. РII3IIК ВllпадКОIОI'O ЗНIІЩСН.18 вбо пошкоджсння o6"Ctml ореНДІІ ЧІІ Roro 'IВCТlIІШ нссе opellДDp • 

II.СтрахуваlIIIИ об"спа ЧІІ ЙОГО чаСТІШII. 

11.1.ЗriдlIО З ЦlIМ AOI'OBOPOM 06"єlП' ореНДІ І НС підnяfВС страхуВВНIІІО. 

12. Зміllll ~IOB договору і ПрllППllеllllИ ЙОГО діі 

12.1. Змінв умов AOroBOPY здіfiСНlOIОТLСR У Пllсь"овіА формі зв ВЗІЄМНОЮ зroДОJО сторін. 
у РDЗі HeДOCHrнCHHB зroди щодо зміНlI умов AorOBOpy спір розв"RЗYlOТLСR У СУДОВОМУ ПОРRДку. 

12.2. Діі AorOBOpy ПРІІПІІІІRІОТ .. СН У Рlзl: 
12.2.1.закіиченНJI строку, НІ ЯКІІR fioro було укладено; 
12.2.2.ПРlfДбанНJI opellДDpeM земc:nьної ділRНКlf У влвсність; 
12.2.3. ВІІКУПУ земc:nьної рнки дnя суспілLН.IХ П011'еб Ібо npllMYCOBoro відчужеН'18 зсмc:nьної 

AЇJUIHКlI З МОТІlвів суспільної необхідності в ПОРRДку, ВCТDновленому законом; 
12.2.4. ліквідаЦІЇ фізичної особll-орендаРR. 
Доroвір nPlfПlfНJIЄI'ItCJI також в інших в"падках, передбвчеНIІХ законом. 
12.3. Діі AorODOpy ПРІІПІІ.ІНІОТ .. СН ШЛНХОl\f fioro розlрваllllR за: 
12.3.1. ВЗВЄМНОІО ЗI'OДОIО сторін; 
12.3.2.рішеННRМ сур;у на BllMOry однієї із сторін унаспідок HCBIlКOHBННJI дрyroю СТОРОНОЮ оБОВ"ОI\;В, 

псред6вчеНlfX AOI'OBOPOM, та внаспідок ВllПадкоаоl'O знищенНJI, пошкодженНJI орендованої земепьноі AinRHKII, 
Іке iCТOТIIO перешкоджає 11 ВНКОРJlСТВННЮ, а також з інших підстав, В.l3начешlХ законом. 

12.3.3. IICBllKOllallllH opelfДapel, п.9.4.2. Aa'loro AorOBOpy за рlшеНllНl\1 СУДУ, вlдповlдllО до 
ет.141,144 3ealen .. lloro кодексу Yкpaillll; 

12.4. РозірввнНJI AorOBOpy в односторонньому порвдку допускаєтьсв; 
УМОВОIO розірванІ" AOI'OBOpy в односторонньому порвдку є неВ.lконаННІ Орендарем n .4.4, п. 9.4.3. 

12.5. Перехід npвва власності на маАно ореllДDРИ нв іншу ЮРIIдІIЧНУ або фіЗIІЧНУ особу, в також 
pcoprallbDЦЇR 10РlfдИЧНОЇ особll-ореIlДDР. є підставою ДП. розірввнНJI AOI'OBOPY. 

Право ІІа орендовану земenьну дinнHКY у РDЗі смерті фіЗlfЧноі особ" - opellДВpJl, засуджеННR вбо 
06іlожеНI1811 діЄЗДВТlfості за рішенНRМ суду перехОДltть до спадкоємців або iНWlrx осіб, які ВllкоРItСТОВуІОТЬ цю 
зсмenьну ділRНКУ РDЗом 3 орендарем, шляхом персуlCJIlІДІІННJI AOI'OBOPY орендІІ зеr.ші. 

13. Відповідuьпість сторін зв неВllКОНВllНИ вбо 
IICllUexcJle ВllкопаllП. договору 

13.1. За HeBIIKOHaHНJI або неналежне ВІІКОНВНН. AOI'OBOPY СТОРОІІІІ несуть відпоаідальність відповідно дО 
:ШКОІІУ 1'1 ЦIIoro AOI'OBOpy. 

13.2.СТОРОIlа, .ка порушипа зобов"авиНJI, звілЬНJIЄТloС. від відповідальності, .КЩО вона доведе, що це 
ІІОРУШСІІІІН cтвnoc. не 3 11 ВИНІІ. 

14. Прикінцеві ПОJlожеIIНSI. 

14.I,цсА AOI'OBip набllрає ЧlllІНОсті піСЛR підПlіСВlIНJI СТОРОНІМИ та nOI'O деРЖВВllОТ реєстраціТ. 
ЦеА AOI'OBip укладено у ТРЬОХ ПРlІміРНIІІСах що мають однакову IОрllДlІЧНУ СІІЛУ, ОД •• Н 

111I1XOAIm.cR в орендодавца, дpynlП _ в opellДВp., третіЯ' - в ормні, ІКlIА провіа державну реЄС1рвціIО. 

Нсвlд"Оlllllаlll чаСТІlllаl\.11 AorOBOpy .:: 
ВІСТ ПРIІRмаllНJI-передачі 06"єкта оренди; 

з .КІІХ 



."IIHOt' дїJUlHКlI З відображенням обмежеJfЬ (ОБТJrАіе"') у _111_,. 
aдac:tpOBldI nnaн зеМWІ 'І па "'. 

ВС1ІIІОIІІСНIIХ ссрвіtyliв. 

15. РеКВЬПТl1 сторі •• 

ОРСllДодввець 

Броварська міська рада 
в особі 
міського fOJlOBl1 

Антоllенка Віктора Олександровича 

МісцаН8ХОДЖСIIIІЯ IОРIUUlЧНОЇ особll 

0074 КllїВСЬка обпacn.. 
M.Gpoвapll, вул.Гвraріна. 15 

IДСlmlФіlClЩiПНllП код 2БЗ7БЗ75 

ОреlЩUР 
ПП Басараб І.М., щО діє "а_ 
свідоцтва про дсржаПllУ PC«'IJt: 
суб"єкта піДПРИГ.АfIllЩI.кої аіш 
виданого ВИКОIІКU~fUАІ Бра. 

міськоі Ради за N!!235S017rxD1!. 
від ЗО.ОЗ.2001р. 

Місце nPОЖllВВННJI фіЗIІЧНоі .. 

Київська область, ... Бровар" 
вул.Котовськоro,SS 

., 258711пr 
IДСlmIФIК8ЦIRниJI номер 

Підппеи сторін 
,""' ..... -н:--... , .. 

---~L--__ 'Аитаненко В О 
\ . . 

мп 

.. 

... , ........... .. 

: 

.. .. ' J/ 

І 

~ 
І 

t , , 

Aoroaip 38/1CC1:q101U1O К. ~" 
........ A�,-~aфgi.У У ItlClollin JICI'iOНan І ,11CIf.~ 

... .не 'vпи'1d/"~cnwп ... ~It -"IIOI'D пlдnp"смc:rва ecЦclrrp)' дсрІІІІІllOI'D-:4а 
" :' • :~ t. : : . про що у ДерхаІІIІІОМУ рeanplзсмcnlt ІЧllllllНО :IIInllll D 

.' ,'... .. .' .. ", 
І:" .... .." ..... \ •• , ,. '"..''' .. \ ., 
.' .. .. ". ... 'І \:', мп.. --:, 

' ... ~ .. f І .. '.' ~ ~ 
':. t ' .. . 

' .... -.... ~ .. -.. ,' 



АКТ 
flIJИЙОМУ,.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

• f (, •• " Лll~,,,,,~--,~,...;;..f ___ 200 6' року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

мl,II.I(ОГО голопи Антоненка Віктора Олександровича, що діє на підставі 

t'IMtlly УI(раїIІИ "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до 

l,іlll(ШIІЯ сесії від 23.03.2006 року N!!955-46-04 з однієї сторони, та 

ІІІЩШІТІІІІЙ підприємець Басараб Ірина Миколаївна ідентифікаційний 

ttll!t Z587117107, з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підпрllємець 

tіlif.· .. I)~lб ІРІІна Миколаївна прийняла земельну ділянку площею 0,00]9 

1\\ 110 Dул.Чк~ова в р-ні розміщення буд.N!!12 для обслуговування кіоску. 

It'M(1J11.Ha дiJIJlНКa надана рішенням сесії від 23.03.2006 за N!!955-46-04 на 

НtI1ШI:< оренди терміном на 3 (три) роки до 23.03.2009 року. 

'. ; .. ' Цей Ап складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

. ~(іtі.1·~lюру оренди земельної ділянки. 
• j "';' • . .... 

ПЕРЕДАЛА: 
)сы�аu міська рада 

'0--."""-" 11 Н а адреса : 
ЮРІ", вул.Гагаріна,lS 

·_".X,"I~'J lі .. голова .... ' 

.' 

',. 

, 

" . 

,: 

ІІРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Басараб Ірина Миколаївна, 
яка проживає за адресою: 

вул.Котовського,55 

м.Бровари 

обл.Київська 

-,-~~r-- І І.М.Басараб І 



АІ(Т 

110 IICPCIICC~IIIISI D ІІО'І'УРУ ЗОllllіllllll.ОЇ r.lсжі 3CI\ICJILIIOЇ діJISlllІСl1 

_------.;.:./І.....;..;I1..--/;і:-' ~~~",# ,;

DYJJ' __ ~;"--М_ . . Ц~Ї~ . (._'l __ 
і 1. 'І" . " . , . А" /1 t:','-:~ .. 2()()" І' . . -
І 

І .. 
\ Ми, IIІІЖ'IUI~IJtШIСШIІІ, IІІ,СЖ"ГIШJIIIІС (iI'OlsopCLKoro міСI.кш'Н 'IСМСШ,IІП-КiJ}13С'1 р(шпm БШРt) _ 

\ _ . 'h(II~.tI« t'-_Al--:,. ___ _ 
. "lІІшсуа'IЮСГI 'ІСМJIСIШnСIIIIКШ (1СМJIСКОРIIС11'Iшчін): 

._---_. ._-----

\ _.... .. ~.-!!!! . .. ~;'.J-t:~'~t1 F .L __ ~. __ ... _ ... _ .. 
,----------- .. ---~---------------------------------------------

IIРCJtс:mПШIК ІШІ\(ШКОМУ __ ~іt~f;~~~.;.:...;.:'А~;...' __ ---:6:::.!?--.:.Р ____ _ 

l,iIO'llln 11І1 l�iACT-dUі J10:IIШJlУ ВИКОJlКОМУ Н!! 273 

І'ПltIIIIUРСЩIIІІХ J~cllyr;'Til\ IІі)( 24 llllСТПlшщt І C)t)2 І'ОКУ 

IICPCIICCnII 11 ІІатуру мсжі ІІа піДСТ'аІві пmшу 3СМСЛlo110Ї діJ1JШКlt 

___ /1// /i!...·t!:.:.~:~r __ 
"1'ttЖIIШII()'IШ'О IIU IIYJI. . --____ о ____ • 

21'iJщu ріОIСlІІ1SI MЇCLICUIIKOHKOMY НІ! _. 

Мсжсnі :ШПКІІ D кількості ( 'І) IlсреДПlrі n Іrnтурі rlРСДСТіІО1111КУ 'ШМПIIllIllСU, ІН\ 'ІКПГО і 
IІІII(ІIІДСIIО ОЇДJlоuіДUJJьиість за іх збсреЖСНIIJI. 

\~I' "ІСТ С IlіДСТUllOlО IVIЯ ПРIІііIlJl1,.. рїIUСШIJl по фuктичному КОРltСТУJИШШО. 
І 

\Т СItIIIV(Сlшіі 11 двох примірниках. 

l'I'~"e1'nIlIIIIIC 3Сl\ШСUnlСІІІІК8 .. ,-.". ur /:~ 

Ge~~~~~~~~~-~~t 
1U.UII!KOII'lcТyBB '.8) 

1I1'.',,'rlll\lIIl1r til()IJO 

'11'~'tC:I'''1II1111C IШК()IIIСОl'tt 



\ 

. ... :., . •... ~. .. ",,,.,, .... 

, 
.. 

. \ .. . \ 
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~.. ""l '" МA.V 200-L р. -- --~~~---------

Ми. нижчопідПИСВІlі: 
:c:raвИНIС opralli,aцii, ща виконапа рабати ва встановлонню межових ЗIJВКЇв земcnьноі діл.НIСН, 
, '" 
·адава вищо вквзаному власнику (користувачу), 

J е LAA.I МJ,н,~- К4'1"itМ...? М /-е ~N!)&O 
(нааа d'рraнїзIЩ1Ї. пас ... п. 1:1ї.) 

--
.., р .",« (! .l'V2q,.l ~ "'4" t:Г .m /1hi'~ t'-'. ~ 

:вnаСIIИК (,омnокчристувач) /І /l ~6ч::~, ~ r 1-« N. 
(П. І. Ії. фы�чнаfoёoбil.. Ilаа. ЮРlUUIчнаі особи) 

;ra&IIИК сinьськоі (сcnищноі, міської) ради _______________________________ _ 
\~ 11 .,L ~ .L~ ~ ~ ,1101'0 (міського) відділу зомcnьиих ресурсів _____ '{.._Ie,м,_~~.,,-c-' .f.~7~-t.--~~':А1:__--Q---~....:;;J'-------

(Л.I.Iї.) 

І цей ur про те, що межові знаки земельноі ділянки встановлоні (відиовлені) на мїсцевоcn в 

сті 'І шт. і передані на зберіl'lUПDl землевласнику (земпекористувачу) 

1//1 6k~A/f"r І", #. 

Ar:r СIШВДово в трьох примірниках. 

1' .. # 

~ІЩ,ІС eIпЬ&::"Koi 
I~", "11&::LlCo1) РllДи4~~~~~7-----------------
І ; 

. -. '. 



r 

11 JI" Н )()/І",:-," ":'J1,I~"UPII\.'I. ,І.ІІІІІН 

ІIСЩШI1Irl' ""1"''')1,' " ",ІОнах 'Ч>С:ІІ!ІІІ 

ПІП Бвсарa.G I.M. 
A~------, 

~~;r;,:-т~~~ __ 

1. О 

1,61 3.20 
19КВ.М. 

3,20 -1.61 

1,0 

масштвб 1:100 

, ОПИС МЕЖ ------ ... . . 

1,0 

А до А~землі загального користув. 
'М. БРDвари;, . , . 

•• 

Н. 

.. 

1.35 1,0 

. 3,20 
о', 68 1,61 Н. 1,61 

, ,', 3,20 

1.0 

1,0 

_---- 90ВИI~ 
з~lІеl ' 

:1 11І""/ll,lІоі' діnlllllШ ВИ:J,t:l'I&:II. 'І ...... ,:e"o)c~ і 
,4.11,,1 (lJIОIІІ&IІ/ІIО , • 

df·p 
.' ~п'8)1.I; 

, ;, : . ~~ .' ",; : ' . ,---... .-....., . 
, . """' ....... , '.', 

, ' оо •• • ........ ~_ •• -.... І '.';:Д" ~ , 
, ' " ' , \., , 

, , ", il.j:~~ іі 
п; І L" 

!І ; -

. .- .. : -.. -
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ДОГОВІР 
ОРЕНДi'l3ЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

&ро_РI' БроваРСL~а I\lіСlока Рада" f).J .. ~ " 2000 року. 
ЕНдОДАВЕЦЬ: Ii~OBapCLKa a!iCLКD рада в осоБІ п~ршого заСТУПНIІІС8 міського ГОЛОВІІ КІІЯlllщl OnCICCOllApa 
р тonIRОDIIЧD. ЩО ДІІ: 110 підстаІІ Закону України "Про Мlсцеае саМОВРIІДУВВНЮl в Україні" з ОдJlОГО боку. Aoaipellocтi 
UIOI.04.03 з. 1422-61299 та ОРЕНДАР: TOBapllCТBO :І ~liмсжеllОIO вlAповlдПnLlfістао lfaYKOBO-ВllроlillllllП фІрма 
... 
1 111'п" 10РlfДІІчна адреса: м.Бровар", пр.Н&:3меЖIfОСТI, БУд.9-А, ка.81, ідентифікаціПllllП код 13736108 в особі 
Р' о А·П п··· . КТОР. фролова neKcalfДpa • наТОЛІ ОВllча, ІІКИ дІЄ ІІа ПІдстаВІ ста~заресстроваlfОГО виконкомом Броварської 

r.IDTpaAll З8 N..a406-434-ТОВ ВІД 15.12.1992 року з ДРУГОГО боку, YКnMII цеП Aoroaip про Нllжченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.0РЕНДОДАВВЦЬ відповідно до рішення сесії Броварської міської ради Кllівської області від 23.02.2006pOICY 
і923-44-04 HIДDE, а ОРВНДАР ПРIfПмвє в строкове матне KOPl1CТYВBHHII земельну ділІІНКУ мощею О,0850га. дЛЯ 
DJWIIPCIIIIR тeplrropli I\laГD3II11Y "rIIOI\I" по ВУn.КIIЇВСLкіП.231 в 1\1. БроваРII. Згідно з маном землеКОРJIC:1уваННIІ, що 
ВCIJ.q"EМHOIO ЧВCТlIНОIО цього Договору та довідки виданої Броварським міським відділом земелЬНllХ ресурсів N!297 від 
J.o3.2006 року та земельно-кадвстровоі документаціі Броварського міського відділу земельних ресурсів ця земелЬІІа 
rкa t: зе.ШIІМIІ комерціЯного ВІ1КОРИстання в межах Броварськоі міської ради • 

• 
2. Об"скт opellДll. 

2.1. В орен.цу ~epeдaЄТЬCII земельна ділІІнка заranLНОЮ мощею 0.0850 га. 
.. 2.2. На земельніП дiтlHцi відсутні об"єкти HepyxoMoro маЯна. 

23. Нормативнв грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки Броварського міського відділу земелЬЩIХ 
СС))lCіl ІіА 09.03.2006 року. за N!298 з урахуванНІ'" коефіцієнтів індексації становить : 

- 10895 (двадця'I'L ТIfСЯЧ вісімсот деВ"IІНОСТО П"ІІТЬ ) гривень на період будівництва; 
- 104465 ( СТО чотири ТИСllчі чотириста шістдесят пf'JIТЬ ) гривень 3 дати затверджеННІ Апу Державної комісії 

роnpиАIfI1ТII в ексмуатацію закінченого будівництва об"єпу; 
2.4. Земельна ДЇЛJIнка, яка передається в оренду не має недоліків, що можyrь перешкодml П ефеКnIВНОМУ 

IІІІІрНCllНJOO. • 
2.5. ПРІІ З.lіні (реорганізаЦlї) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає чинність. 

3. Строк діі доrовору 

3. Договір yкnaдeHO ІІа 2 (два) РОКІ'. TepalillOM до 23.02.2008року. ПіCJUI закінчеННІ строку договору ОРЕНДАР 
t~.lЖJfе право поновnення Яого на новиЯ строк. У цьому разі ОРЕНДАР nOBJIHeH не ~ізніше ніж за 2 місяці до 
~.~еlfltR С1року Дll договору повідомити ПИСЬМОВО орендодавця про намір ПРОДОВЖИТlI НОГО ДІЮ. . 
..: Пр" ВIIКОРIICТD'lJlі зеl\leJJLllоі дinВJlК'1 110 за цinLОВI'М ПР .. :lначеIIIIЯI\I орендвр втра'lає переваЖllе право ІІа 
~eqlIR AoroBOpy OPOIIAII. . 

.. 
4. OpellДHa плата . 

raaiJIoa; 4.1. РІчна 0pOlfДHa пnата ІІа період будівіlllцтва cкnaдaє 1044-15 ( одоа ТIIСВ'lО сорок 'IOТJlpll ) гриані 75 

~ РІЧІІа OPOllAlla плата 3 дат .. затверджеllJlЯ A~ ДCPКDBIIO' npIIRI\IВnLllo'·KOl\licn: про ПРІІRІІІПТІІ в 
~ЦІID закіllчеllОГО будіВІllЩТВВ cкnaдaє 5223-25 ( П"ВТL ТlіСIІЧ двІсті двадЦЯТЬ ТPII} IJ'IIBHI 25 КОПIПок; 
.2. 06ЧllcnенНJI розміру ореНдНО' мати за зеМЛIО здіЯсНlО~СЯ 3 урахувВННIІМ індеКСІВ ІНфлIlЦії. 

~Ica 4J.OpellДlla плата BIIOCIIТbCВ opeJlДapel\f ПО'lIllїОIОЧIЇ 3 ДІІВ прllПНRТТR ріwеllllЯ сесіІ Від 23.02.2006 року 
~~ЧІІО рlВН111\111 ча&:ТJCaМII n отвгом 30 KвnellДap'IIIX днів. ~IDCТYnIIllX за ocтallllil\l KвnellAaplllll\1 Allel\f звlТJIОГО 
t...".!BOГO) I\lіСRЦЯ wn р І 33213812600005 УДlС У КllівськіА областІ "1.Кllєва МФО 821018 ...... -,1923 ВХОI\I перерахуваНllВ ІІа Р р 

4.4. n - ВРОВОРСLке ~ДK. Код lCJIаСIIФ.ікацil13050200 - opOllДa ЗСI\Шфі. ся відповідНИМIІ актамll. 
ередачв ПРОДУКЦІі та надання поcnyr в рахунок орендноі мати о арМЛIІЄТЬ 

~ 



·1.5. "Cl1111'" с,,'&!IІІIШJі ІІJІПТІІ IIСРСГnПДОСТLСП У розl : 
4.5.1. ~M'"'' УIІШIII11СIIОДnРIОВВIІІIR, псрсдба:'СIШХ ДОI11В?РОМ, , , 
4.5.2. :lмІІІІI рР1мl"іI13СМСЛLIIОI11 подвтку, ПIДВIІ~СШfЯ цltl, таР"фlВ, 'І ТОМУ ЧІІСЛІ ВltаСnізо~ i"~,,;, 
4.S.3. ІІІІІІІІІІХ ІІІІІІПДКОХ, псрсдбачеlШХ заКОIІОМ" ' 
'1.5.'1. У Рllзl Ш:llIIССОIIIIІ OPClfДllof мат" У СТРОК", ВIІЗШ1',СJfI (111М ДоговорО\l, cnp:a1L1.n~CI 

110/&111111111' С'І"ІІІІСІІ Il,щlСJllІІJlllllОГО БОIllСУ Ylcpnrllll зо IСОЖIIllП дсщ. ПрО"РО',сщ,q ""ІатеоАі) It~~ 
IСClЖIIІІII/ІIШI, 1111ItС'1 1'11'1&:111111. 

'I.S.S.0р&ШЩIІІ IUlп'm спраonясться також і У Вllпадках, ЯКЩО ОРЕІІДАР ] ПО8іІillltlf\ n;~,;., 
IIIIKOI"''''1UIIYC ЗСМCJІІ,ІІУ Д'ЛJІІІКУ ЗВ UIIM Договором, 

5. УІ\10ВІІ ВIIІ,ОРIІстаIIIIП ЗСІ\ІСЛLІІОЇ діЛIIIII(II. 

s.I.зсмcJIы�пп дlлпшсв псрадвсться ВОРСІІДУ дNЯ розширеllllЯ території м~raзl(11)' "ГHO~I", 
S.2.Цlльоuа ПРI'3110"I:IIIIЯ зсммыlіi дIлЯIIКIІ- замлі KOMCpuin,foro ВIІКОр"СТІШIЯ; 
S.3. ОРВІІДЛІJ ІІа мвс прввв без оформлеНIІЯ 'І BCТDHoona.IOMY заКОIІОдDВСТВОМ nopUrt ,,

ІІР"310'11:11111 ЗI:МCJIІ,1І0'{ дlЛRIІКЩ 

6. У 1\10ВІІ і СТРОКІІ псрсда-ІЇ 3Cl\fCnLlloi AinOII"" в орщ 

6.1. Псрс.nв'IВ зсмельноі діЛЯIfКIf В оренду здіRСfflОСТЬСЯ 3 розроблен НІМ ПРОСХ1)' ії ВШIUCIІІ!І. 
h"ruтОDЛСIІІ'Я проеК'l)' відводу є ріше'IНIІ сесіУ Броворськоі міськоі рвд" від 27,1 O,200Spoкy N!805·38.a4, 

6.2.IІІшl УМОВIf переда'lі земелы�оіi ділJlНКIt в ОрСJlДУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ порсдає, в OPEHДAP~lII 
ОРСIІдУ зсмельну ділЯНКУ вілЬНУ від будь-якltх моАНОВlіХ првв і прстсюіn третіх осіб. про 11111 І 

ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС.. МІО' t 
б.3. Псрс.nв"В зСr.tельноі ділЯНКl1 ореНДОРІО здіRСНIОСТ"СЯ після держаоної pctcтpaUII uьoro-

ПРllnМВШія-псрсдвчі, 'І\' 
6.4. BIДnOBiдllO ДО ст.25 30lCOIIY Украіllll "Про opellny землі" від 06.ІО.І998р, m!':;" 

П"ПТlIДСIIIШn TCP~IIII пІсля дсржаВllОТ рсєстраціі договору OPCIIДII зеl\lenЬflОТ дlлЯllКIІ зоб08 • 
договору вlдПОВШIІОlІlУ oprallY держаВllОТ податковоУ службlС. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСРIIСIIПJl 3сl\olелы�оіi діnЯIIКII. 
, PFJJ 

7.1. ПІсля ПрltПIШСlІІlЯ дІі AOI11BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земen.Н)' 
гlршому поріВIІЯIІО з ТlIМ, У ЯКОМУ віll одержав 11 D оренду, 1о1l0Т ~~ 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ~ разІ погірwення КОР'іСНIІХ вnостивостеR орендоооноі 3eМ~ ~ І 
ЗМ/ІІО'О 11 CТDIIY, має првво ІІВ ВIДWКОДУВВlllfЯ збllТКів У розмірі, Оft3наченому CТOPOHllfttll, я"шо : 
Зroд •• про розмір в'ДWКОДУВDllIfЯ збllТків, спір розв"1І3Уєn.ся у СУДОВОМУ ПОРJlДКУ· 0'-" 

7.3. 3дlhl:IICHI ОРЕНДАРЕМ баз ЗГОДII ОРЕНДОДАВЦЯ ВI1ТРВТIIIIО поліПWОIlНЯ ореІІІ! , 
ІкllІСМОЖJIItDО оіДОКРСМlтl без заподіяння шкодlt ціП дlЛЯlщі, не підnяnuот" відwкоДУВанню, rO,4DIO J orfJ' .. 

7.~. ПonlпwеШl1І СТ8I1У зсмелы�оїї ділЯНКII, проведеІІі ОРЕНДАРЕМ зв ПIІСЬr.lОВОJ(J 3 " 
ЗСlllлі, ІІС nlдnlll'llOTIa віДШКОДУВВIІІIІО. atI- (}If1i 

7.S.0PEHДAP ІІІОС првво ІІВ вIДШКОД)'ВI1II11Я збlmlв, звподіЯНIІХ УIІІcnlдОК неlllКОIf 

зоБОО""31:IІЬ , псредБО'IСIІІIХ Цltlll дoroBopOM. 
3бllТІСОМІІ ВВR'КUІОТЬС:П: eJlptll -: 
7.S.фоКТIt'1ІІ1 nТPOT.', "КІІХ ОРЕНДАР зазllDВ У ЗВ"язку 3 HCBItKO.IOHII"~1 вбо ~e:lТIl"" 8iJ 

ДОI11ПОру ОРЕНДОДАВЦЕМ, о також ВІІТРВТІІ, якІ ОРЕНДАР здіЯСНItD обо ПОВІІІІОІІ ЦІП .• ""II.~ 
IIOPYUJCIIOI11 ПРОВОі OPEIfIf'" 

7.6OДOXOДII, які ОРЕНДАР міг бll РСDЛЬІІО DТpIlIllOTII В разі, ,нanе)КIІОro 0llKOIII
1IIII , 

ItorOBOpy. 'J1ТIe~ 
7.7. Розм'р фОКТIІ'IІІIIХ ВІІТРВТ ОРЕНДАР SJ ВII3I1ВЧВСТЬСЯ 110 підставі ДOКYMCIIТВnlotlD п' 

nIJltIllKII. 

, 
4 

, cтallllJl 
8.061\1ШКСIIIIП (06ТJШCСIШП) щодо ВПlсорl1 . 

ЗСl\fcnьпоі діЛПJIКlI. .....~ 
"""1r , 11111111І1 Пг , 

8.1. НА opallAOnOIlY зсIІІслы�y ділllllКУ ІІІ: BcтallOВnOllO об~IС".кОIIllП о6ТЯ".кОIIIlЯ '1111 ~ 
82П ' І БD3:.11 
• • среllD'IВ It apCllдy земслыlтT дlnЯIІКl1 ІІС Е підставою ДЛ" ПРllПllllеllllfl 8 



9. Illші права та обов"Я3КII стор іІІ. 

і РЕНДОДА8ЕЦЬ I'DраН1)'~ що земмьна ~ЇJUlHKa с у Аоro власності, нікому іншому ІІС віДЧУЖСIIа. під заБОРОНОIО 
~, ,.стаІОІО lІе псребуває І ві .. мвє ЗВКОІІНІ повноважеllllJl перСАаваТlI ШО дімнку в оренду, lIaдaBaТlI інші праВІ, 
І ШІМ Aoro80pO.I. 

СІ! 1 n Іва орСllДодавцп: 
• ::I:l.~epeIipAТlI цільоае BIIKopllcтaHII~ зе.lелыlіi ділJlIІКIf; 

9.1.2. дaCIPOК080 р~зірваnl цсА. ДоroВIР у ВIІПадках, псредбачеНl1Х ЧІІНІІНМ законодавством та ЦІІМ Доroвором; 
,IJ.зміIRml РОЗМІР OPCIIДНOI JUlaТlI у випадках, псредбаЧСllІІХ Ч"Н"'ІМ законодавством, в ТОМУ Чllcnl в 
• ..uMY ПОРIдКУ без Зl'Oдll ОРЕНДАРЯ; 

9 ~~ 8I1МDП1nl віА ОРЕНДАРЯ своєчаСIІОro внссеНI" орсндної MBnl; _ 
,:I:S:.IIMaranl від ОРЕНДА~Я вlдшко~аННJI СУМІІ ОРСНдllОЇ матії' з часу nPIІА'I.тr. рішенн. ВІІКОНКОМУ або 

(РІА" про lIaдallHI земcnы�оїї ДJЛІІІІКІІ АО ПІДПllсаllНR ЦЬОГО дОГОВОРУ; -=. 
,J, 060В"13КIІ OPCIIAOAaBQ~: .. 
9.2.1. перllДD8аnlзе.lenьну ДІЛJШКУ по акту. 
9з. ПРІва орСIIД8РП: • 
9З.I. cnpllMITII по alC'J)' земenьну ДІЛІІНКУ у корш:туваННJI; 
9З.1 nOllOВnl08aTJI AOI'OBip піCnIl закінчеННJI строку Вого дії В разі BiAcyrHOcтi претензіЯ, шодо зобов".зан .. ІІа 

faP 1tpulнy ореНДIf. 
І 9.4.0608"13КІI ОРlшдарп: 
. 9.4.1. HlдDllanl ОРЕНДОДАВЦЮ можливість здіRСНlO8ати контрon" за DИКОРlfСТІННІІМ цієТ земел"ної діЛ.НКlf; 

9.4.2. 811КOPIICТ08YB8TII зс.leJlы�)' ДЇЛВІІІСУ ЗD цJлЬОВIІ"t ПРІІЗНDЧСІІІІR"І; 
і 9.4З. своєчасно смачуваnl орендну мату; 
~ 9.4.4. lІе ДопускаТlI хімічного 'ІІІ БУДЬ-JlКОГО іншого забруднеННJI зеМЛJl; r 9.4.5. піАТРІlмувати ir ~ належному санітарному стані; 

10. PII3IIK Вllпадкового ЗНllщення або пошкодження 
об"єкта openДll ЧІІ його частпни. 

10.1. РIl3IIК 8ипадК080ГО зн"щеННJI або пошкодженн. об"єкта орендн 'ІІІ ВОГО частини несе ОРЕНДАР. 

11. Страхуваннв об"єкта ЧІ! його чаСТIIНII. 

11.lЗriдна з ШІМ договором об"єкт оренди не пімвгає страхуванню. 

12. 3~lіllП ~IOB договору і ПРППlfиеННR його діі 

111. з .. 1111 УІ\ІОВ доroвору здіRС:1ІІ0ЮТЬС:R У ПIIс:ь .. ові8 формІ 3В ВЗІІЄМІІОЮ ЗГОДОІО с:торін. 
І У раl НЦОСНПІСJIIІВ ЗГОДІІ щодо 3"lі811 УІ\ІОВ ДОГОВОРУ с:пір РО:JВ"ВЗУЮТЬС:Я У С:УДОВОI\.У порядкУ. 

1 1~ ДIr Д~ГOBOPY ПРІІПIIJІПІОТЬС:В у разі: 
• І .1. :І8КІиченн. строку, на нкнА Ного було укладено; 
'і I~ ПРlfДбаННR орендарем земenьноі ДЇnJlНКИ у власніст .. ; 
tн •... , З. l'IКУпу 3емenьно1' дinlНКИ МJI с:успіЛЬНIIХ потреб або примусового відчужеННІ земельної ділRНК" з мarивів 
"""'IaкQ' неа6хіди • 112.4 • • ОСТІ 8 порядку, встановленому законом; 

112.5 nSlCll~'i ІОРИДІІЧНОТ особи-орендаРIl. 
12J.дJr ДorollP ПРIІПIІНJIЄТ .. ся також D iНWllX випадквх. передбачеll~ законом. 
12.3 1 АОГОВОРу ПрIIПI18ЯIОТЬС:Я WЛВХОI\I Вого розlРВDННЯ З8: 
12.32' I3;ВЕМИОIO зroДОIO сторін;· .. • 
~ :шенИRМ суду на аимоry однієї із сторін унаспідок !lеВllконаННJI j1РУГОЮ сто~оною обов R3КІВ, 
1Ir:t....:.~-.QjI roaopoM, та внаслідок випаДковоro знищенJUI пошкоджеННJI орендовано, земenьної ДIЛJlНКн. Іке Істотно 
· ........ п llIКOPllCТI • ' J... •. 12.3J. 11 ННІО, а також з ІНШИХ підста8, визначеНІIХ З8КОНОМ. . 
~al1I eBlIlCOllBllHB орсн.цаРС"І п.9.4.2. Д8110ГО договору 38 ріШСIIНВ"I. СУДУ, вlдповlдllО до с:т.141,144 
L 12.4 ~eкey УкраТIШ; . 
-''tIIIIa~I="НІ Доroаору в односгоронньому порядку допускаєтьсв: 
1h ... 12.s. n . ltOro8Dpy в односторонньому ПОРІДКУ Є невиконанНІ ОРЕНДАРЕМ п. 4.3 .. п. 9.4.3. • • 
~'аса7ехщ Права ВЛасНОсті на маАно ореЯlUlРJl на іншу юридичну або фізllЧНУ особу, а також peOpI'DHI'J8UIJl 
~ np.:OPellДaPR є підставою дпв розірванНІ Договору; 
~ 3. р' На орендовану земельну дinlHКY у разі смерті фі31ІЧНОЇ особи - opeндapJl, засу_еННR або Обмеж~ННR ir 
;.. lDpellJlaре~Ш~ CY1rJ переходить до спадкоємців або інших осіб, JllCi ВИКОР"СТО8УІОТЬ шо земenLНУ ДШІІІІКУ 
"\ ,ІХ 811КОРИстовYlОТЬ Цlо земenlaНУ ДЇJUlHКY разом з орендарем, ШЛRXом переукnІДВННК Договору оренди 

• 



13. ВідповідаJJьність сторів зо IleBllKOIIBIlllR або 
ІІСІІDJJСЖІІС BIIKOIIBIIIIJI ДОГовору 

13.1. За невиконаllНЯ або ненanежне виконання договору СТОРОНІІ неcyn. lіДПОliдan.' . 
цього Договору. Иltn~ 

13.2.Сторона. яка порушила зобов"язання, звільняється від BiAnOBiдaniol'Ocтi ІІКЩ ) _ • о 8ОИIJllllo .. 
CТВJIОСЯ не з 11 ВИНlі. -~: 

14. ПРlflсіllцеві ПОJJОЖСІІПSI. 

14.1.цсА договір набllрає чинності піcnя піДШ'СВНtlя СТОрО'ІВМIі та Пого державкоірetcrpaw1 
ЦеП Договір укладено у трьох пр",.ірниквх, що МВ'ОТЬ однакову .оршшчну СІUI" О'" 

tIO 'А' " ' І. ....и 1 ... 
орендодавWI, ДРУГИ'1 - в ореliдаря, треТІ - в оргаНІ. ЯКІ'" ПРОВ.lJ.деРЖВВffУ petcтpaui.o, 

-:. 
HeBiд"Cl\tlllll\tll ЧDСТlll18JШІ договору Є: 

~ 

• • кадастровиR ПJlан земельної ділянки з відображеННJiМ обмежень (обтяжек.) у 1і ВIІІОрIlCl!.'і 
сеРВI1УТIВ; 

акт вствновnення на місцевості та погодження зовнішньоі межі земenьноі дinllНJШ (unia~ 
акт на перенесення в Ha'l)'py зовнішньої межі земельної ділянки (копія); 
акт npиRмання-передвчі об"єктв оренди; 

Орендодавець 

Броварська міська рада в 
особі першого заступника 
міського голови 

15. РеквїЗ11ТИ сторіІІ 

Орендар 

ТОВ НВФ "Паритет", JlI(е діє BaDЇJi! 
зареєстрованого виконавчтr хо~ima!I , 
міської ради за N!406-434-TOB ВІД JS.1!i 

Кюівиці Олександра Анатолійовича в особі директора 
Фролова Олександра AвaтoniAoВII'D 

місuезнаходження ЮРИДJ'ЧНОУ особи 

07400 К'ІЇВСЬКВ область; 
м.Gровари, вул.Гагарінв. IS 

ідеllтифікаuiАниЯ код 2БЗ7БЗ7S 

. . 
" 

, . :: 
·"1 " 

.. 'МП .. ' ' 

-' . 
, .' J 

'І 

ияниЦІІ 

місuезнаходженНJI юр'lJIlІ"ноі особо 

м. Бровари, 
пр.Незanежності,9-А. КІ.81 

ідеНТllфікаuiRНIІR код 13736108 

!ПдПlfСII стор іІІ 

----
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І 

АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БроварсЬ!са міська рада, в особі 

першоГО заступника міського голови 'з' питань діяльності 

виконавчих органів ради Кииниці o .. 1el(caHДp~ АнатоліЙОВllча, 
що діє на підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в 

Україні ", довіреності вjд 01.04.03 за N22-6/299, та ТОВПРІІСТВО 3 

обl\fежеНОIО відповідальністю haYKOBO-ВI(робиича фірма 

"ПаРІІтет" в особі директора Фролова Олександра Анатолійовича, з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство 3 обмежеНОIО 

відповідальністю науково-виробнича фірма "Гном" прийняло 

земельну ділянку площею 0,08S0ra по вул.КиївськіЙ, 231 - землі 

комерційного використання. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 23.02.2006p.N!923-44-04 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

роки до 23.02.2008 року. 

Цей Aкr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДА.ЛА: 
Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Перший заступник міського 
Голови. 

приЙня.ло: 



- 29 _ fo,~6,"./ N j(jj---::іFОУ 
І АКТ ftr :> '?, /(), :;Jp' 

; tllllH 11:' ,..іС:llсвос:ті ТІІ ІІОГОДЖСІІІІИ ЗОВllіWllLОі межі зеА r о 
ІІІОВП leJlLIIO ДІЛЯНКІІ 

І ТОВ НВФ. ntLp~rnf!m· 

rr:=! :шu.('" р, Б 
~ М., рооаРIf 

(, ....... lIiallll~lIi. "r><:'C".UIII,g БPUІШРСLКОГО MicLKOГO 8іадіnу КиіВСLкоі _ 
І loi фіІІіі дсржаUJlОl'О IIIJlII(1IICMCTU&l .0 ЦСІІТР деРЖ811110ГО 1емеnь.,ого кадастру Прll 

1
:111 • У .. .. 

MV І'оміТ&:ТI КРІІІІІІІ Ilи 'J\:M\:JII,IIIIX ресурсах 
tJ, ,.. 1:_ 
піДСТllllі ліЦСII'111 11:1 IШКtш:.tIIIIЯ (1П\lIТ 

locтi зсмnсвлаСШlкіu (:SСМnСКОР'lстувачіu): ~ ___ -=--:-________ _ 
то п • 

І · ~ LJ 1IIIKilllllll'UIIKUMY ЄOI'8 r.. ен l4Q (ІІі. Q 

t"':!"' ....... '"'Kill (1CM"CKUpIIC'yu.'1iu): $17 « &9""'~E'.9 d,q ,4иа..-

, 
~IПЬСЯ'Jllа.'1РССОIC.1 f2чА щ,оl'цц J ,t:J L 
ІІі ~1C"d\i IlіІ місцсвості прt)ХtЛтII по ....... ~~I.·А~Ё=Q:..Аl!~ ____________ _ 

ІХ IIPCTCII'Jiii при DстаlJОПЛСllні 'Іовнішньоі межі не 1аявлено. Межі погоджені і не 
:п. спіРНІІХ l1итань. Межові знаки, RКИМИ закріranена земельна ділянка в кількості 
ШТ. ПОКІ1аJlі ПРСДСТ&lDIIIIКОМ відділу ІІВ місцсвості та передані на зберіганНJI 

аСНIJJ'у (зсмлскорист)'вачу). Розміри та місцезнаходжеННR земельної ділJlНКИ 
і 110 аБРllсі 11:1 'ІDороті ДОIІОІ'О акту, ' 
.1іnRIfIЩо IIUЛіlJlоі _____ ._' r о 8 Н 8 Ф " nll'. ~ • 
1C.leJll,lItt·KUJ1ICTPUUOЇ ДОКУМ\:IІ'гиніі CКJIuдиc f44Jl!P га. 

Ir-: 
, lIС1і1I1IJJIК Б ' 
~ItLk • РооаРСЬКОІ'О 

01\) IІI'и' 
, о IlJJу 'leMCJII,IIIJX (1~cypcill 
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АКТ 

"РО ncpCltccellllH в натуру ]OBI.iwtlboi межі земельttОЇ дїЛИНIСН 

Т08 НВФ І, DflЛЬ тf!.{.i, " 
- v 

-
вуn._ 7С;/'I" kJI , J31 

.. О1 .. " 200J-p . -
МІІ. IlІІж~епіДПИС~.lІі •• ~.~с:дстаВШIК Б~оu~рського М'іс"ко,'О uідділу 

київської р&:"Iошulы�оІ� фlJIІІ ДС:РЖUІІІІUІ'U '1,.uIlP'ICMC1UiI оо ЦеJlТР .uсржа8НОГО 
]с:мcJlы�оІ'оo кадастру Ilрll ДсржаUIІОМУ комітеті УКРІІЇJlJl '10 'Jсмслыfхx 
ресурсах" 

8 прнсynlості зсмлевnасників (зсмлекористувачів): 

ТО /J HIJ ф "flryш~" 

npoлcтuнн, інконкому єf fз і f-/t ко d-. 8. 
лію .. и ІІа підставі дозволу ОІІКОІІКОМУ -із 
pll1ll народних дспутатів від 24 ЛИС10llіШU І t)L)2 року 
пс:рснссnн в натуру межі ІІа підставі ІІЛану 'JeMCJlbIIOЇ ДIЛJlJfInt 

тов .. Л. J4.Ч 'h'U9O •• 
/ 

IIРОЖИВаючого .10 BYJI. JC:"'d'UJt:fl, J з І • 
lJ.,rC'.)-J;-(;·~ .,:7 71: f)r: 

]гідно piwcНtIJl міськвиконкому нІ! НI.LI ~ т • ''' .. f,' .~~ ---- ~ 

• 

Межеві ЗІСОКН в кіnькості {" шт, 11cpc.uUJli в lІа'гурі 1Ipc:.uCTaUHHKY 
\і!МОВllнка. ІІІІ ІКОГО і Iluклw.aСIIU uiAI1uuiJlWIa.JliCTa. 'Ііі їх 'Jбсрсжсшіи. 

Розміри та місuсзнаходжеllНR МСЖС8ИХ знаків зсмсльної ділянки показані 
ІІІ кроках. 

Цей ахт с підставою ДЛЯ приАНЯПJl рішения по фактичному користуванню. 
Акт скnадениЯ в двох ·примірниках. • 

ПРС4Ставник Броварського 
"Іськоrо 8ід.аілу земельннх 
РСсурсів 
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АІ. БрОВIlР" 

ДОДАТКОВА УГОДА N!!l 
до договору ОРЕНДІ і ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯШСИ 

від 03 квіТlIИ 2006 року N!!040633800153 

200Вр. 

МІІ, що пїДПІІСВJIIfСJl НИ)lсче: БРОВАРСЬІСА мІсы�А РАДА, далі 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі ЗОСТУПlIIIIСП MiCLlcoro ГОЛОВІІ АІІДРССВО ВОСІІЛИ 
ОnСКСОIIДРОВII'IО, що діє на підставі Закону У країНIІ "Пgо місцеве самовридуванНJI в 
ухрвїиі", довіреності від 25.01.2008 року за N!!2-15/149 t'8. ТОВПРІІСТВО з обl\lСЖСllОIО 
вїдповідDлы�істIоo IIOYICOBO-ВllроБШIЧП фірма «ПаРIIТCn) в особі директора ФРОЛОВ0 
ОnСКСОllДРО АІІотолinОВІІЧО, укпamІ Додаткову угоду до Договору оренди земельної 
дiтulЮI від 03 квiТНJI2006 року N!!040633800153 про наступне: 

Відповідно до рішенНJI сесії Броварської міської ради від 21.02.2008 року 
1UБSО-33-05 та від 21.02.2008 POICY N!!647-33-05 «Про затвсрджеllllИ IIOPMOТlIBIIOЇ 
rpошовоі ouilllClI ЗСl\lель місто БРОВОРІ!)), внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.2.3 і викnасти ЙОГО в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної дinинки згідно довідки Броварського міського 

Biддiny земельних ресурсів від 09.03.2006 року N!!298 становить: 

- 20 895 (Двадцить ТlIСИЧ Bicil\fCOT дсв'ИIIОСТО п'ять) гривень - но період 
БУДШПIIЦТВО; 

- 104 465 (сто ЧОТlIРII Тllсичі ЧОТllрllСТО шістдесит п'ить) гривень - з ДOТlI 
3I1ТВСРД;КСIIIIИ Акту ДеРЖОВllоі Ісомісіі про ПРIIі1IIИТТИ В експлуотоціlО зокіпчеllОГО 
будівввцтво об'єкту; 

HopMaТlIBHa грошова оцінка земельної діnИНJQI згідно довідки Броварського міського 

відділу зем~них ресурсів від 26.03.2008 за N904-3/13-3/422 становить: 

-313337 (TpIICТO трllllnДЦИТЬ ТIIСJlЧ TpllCТO ТРІІДЦИТЬ сім) гривень; 

2. до п.3 викnасти його в настуDИій редакції: 
Договір YКJIвдeHO на 5 (п'ить) рокіВ, TepMiHOl\1 до 21.02.2013 POICY. Піcnи закінчеННJI 

С1року договору ОРЕНДАР має переважне право поновnеИНJI його на новий строк. У 
цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 місиці до закінченНJI строку дії 
доroвору повідомити письмово орендодавЦJl про намір ПРОДОВ)ІСИТИ його діlО. ПРІІ 
ВDКОРВСТОIПlі зеl\lслы�оіi діЛJlНКl1 Ilе зо ціЛЬОВllМ ПРllзнаЧСllІІJll\1 OPCIIДOP ВТРОЧОЄ 

пеРСВDЖllе прово НО ПОIIОВЛСНIIJI договору opellAII. 

3. до п.4.1. і ВИКJIасти його в наступній редакції: 

DnСlЩllа плота СТОНОВІІТЬ 10% Від IIOPMOТlIBlloi mошовоі ооіНIС11 і склодоє: 

- 51,38 (п'JlтдеСJlТ OAIIO) rpllBllJI 38 копійок': ІІа період буДЇВllІІЦТВО з 
21.02.2008 роху по 29.02.2008 року; 

- 256,88 (двісті П'JlТДСCnТ шість) грllвепь 88 IСОПійок - з ДОТІІ зотвеnд)кеllНИ Акп 
С ЖаВноі KOl\licii п о n IIЙIIЯТТИ в ек ота ilO ЗОlсіllчепого б іВПl1 а за 

період з 21.02.2008 року ПО 29.02.2008 року; 
Річна ореПДllа плота ПОЧІІНОІОЧІІ Від 01.03.2008 POICY склnдоє: 

-31333,70 (ТРІІДЦИТЬ одна TII~O тpllCТO TPIIAЦJlТL ТPII) гривні 70 копійок. 
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4. до 0.4.2. Dllклас:п! ііого D H~~HiA редакції: . . 
Об'lllслеиня розttlJРУ ореНДНОІ плаТJI за земельНІ ДlJIJlНКl1 державної або КОМУllальної 

ВClIОсті здіЙСНIОЄТЬСЯ 3 урахуванням їх цілЬОDОГО призначеllНЯ та коефіцієнтів 
~fДeкcaцiї, DJl3ИачеJІПХ законод~CТDОМ, за затверджеНИМl1 Кабіиетом Міністрів України 
фоpldlUtlll• що запОD.~ОIОТЬСЯ ПІД час Уlшвдання або зміни умов договору оренди ЧИ 
продоваССllНЯ йоГО ДІІ. 

5. до п.4.3 DllклаСТJI ЙОГО в наступнifі редакції: 
Ореl1дltа плата ВltОСIJТЬСЯ орендарем, ПОЧlшаlОЧl1 з 21.02.2008 року щомісячно 

ріВllllAll1 часткамІ! протягом 30 K~eHдapHIIX днів, lfacтynHIIX за останнім календарним 
_ІСІ\І звіТІІОГО (подаТКОDОГО) МІСЯЦЯ шляхом перерахування ІІа рахУІIОК ГУДІ(У 
ICIIЇOCLKOЇ облості І\І.І(ІІСОО МФО 821018 КОД 2~571923 Р 33210812700005 -
SРООПРСЬІСС УДІ(.I(од Iслосшl.іJсоції І3050200 - ОРСIІда \·смnі. 

б. до п.4.5.2 Dикласти ЙОГО D наступній редакції: 
3мівп розміріD земельного податку, підвищення цін, тарифіD, зміни коефіцієнтіD 

індексації, ВJfЗначених законодавством. Змінювати орендну плату за земельні діJIJlНIСИ 
піш затверджеННJI нових ставок. У ВlіПадку відмови ОРСПдВРИ змінити орендну плату, 
доroвір ореНДІ! земenьпоі дinянки може бути розірваний Броварською міСЬКОIО радОIО в 
односторонньому порядку. 

7. до п.4.5.4 і ВI!кnасти ЙОГО в наступній редакції: 
у разі HeBHeceННJI орендної плаТJі у стрОКII, визначені ЦtiM договором, пеня 

HBpaxOByєt'ЬCB на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за іх 
НВlВності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
УкраїНII, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його 
чвcmни) погвшеНВJI, звnежно від того, па з величин таких ставок є більшою, за кожний 
JC8JJсщцарllИЙ день прострочеННJI у його сплаті. 

8. Всі інші умови Договору ЗВnIШl8ЮТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД'А 

Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступвик міського голови 

ТОВ НВФ 

ОРЕНДАР 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2008 року м. Бровари 

МІ!, що підписалися нижче: Броварсы�аa міська рада, в особі 
'. 

зВСТУПНlіка міського голови Аllдрєєва ВаСllЛП ОлексаllДРОВllllа, що діє на 

підставі Закону Украі·ни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року Н!!2-15/149 з однієї сторони, та TOBapllCТBO 

3 обl\lежеUОIО відповідальніСТIО haYKOBO-Вllробlllfча фірма ссПаРIIТе1"), в 

особі директора Фролова Олександра АнатоліііОВllча з другої сторони, 

склали цей Ax:r про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРIІСТВО з обмежеllОIО 

відПОВЇДальніСТIО haYKOBO-ВlfроБНllча фірма <<ПаРlfтеn) прийняло 

земельну ділянку площею 0,0850га, для розширення території магазину по 

вул.lUlївськіЙ,231 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 21.02.2008 року за Не650-33-05 на умовах оренди на 5 (п'ять) років, 

терміном до 21.02.2013 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ІОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник міського голови 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ НВФ «ПаРllnIВIІI» 
Юридична адреса: 

07400, м.Бровари, 
бульв.Незалежності,9-а кв.81 
Директор 

О.А. ФроловІ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІJlЯНКИ 

liровареька "llеька Рада" J.l .. ,~ .. 20 Р1-року. 
InОДАОIЩI.: г.рпппреloка Аllеька рада в особі Аlіськоro ronоаll AllTOIICllкa Вlкто • ОnСКelIIДРОВllча, що діє на 
ЇЗIlКОJlУ УкраТIIII"ПРО місцеве Car.,oBpJlJlYBaIIIUl в Україні" з OДlloro боку, та 
':дАр: OpellДll&: IlтПРllОIСТВО ."SроваРIIПРОАIЖllТnобуд", ЮрIІДI"lllа IUIреса: м. БроваРII, ВУJI. Нозмсжності, 14, 
. фl .... dnllltn код 05472985 ( СВІДоцтва про державну реєстрацІю суВ"єкта піДПРШ:МIIIЩЬКОї JIiMIIllOcтi, BltдDllOГO 
~OM &роварської мІськоТ раді' за Н!05472985 вІд 25 гpyДlUl 1996р) в особі ВllКОltylOчого обов"оКl' керуючоro 
unlМ nlдnpIICr.tCТDOM ЛеВllЦЬКОГО Сергіl ВOJIОДIlr.шровt,ч.. IKI'n діє ІІа підставі cтa1YlY з ДРУГОГО боку. УКllaJll' цеп 
lip про IІІIЖ'IСIIDведСllе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеНllІ сссії Броварської міської PIUIII КІІЇВСЬКОЇ о6JIасті від 
.ЗОО7ро .. 'У ~05-20-05 ПРllnr.,ає в строкове матне KopllC1)'BaHIII зсмenы�y ДШІН .. ')' МОЩСІО 0,2156111 N, ДNЯ 
t11llyaOlllll Dllробllllчо-nабораТОРIIОГО КО"lПnсксу, Іка ЗII8ХОДIIТЬСI по буnьв. НезВnС' ..... lос:тI,14 в 1'1. 5pODapll. 
ID 3 МІІІО.' зеr.шеКОрllC'JYllанНR, що є HeBiд"DIHolo чаСТІІНОЮ цього дОГОВОРУ та ДOBiJ1Кl' BltдDHOЇ БроварсьКltr.' 
..... ІWdnом ЗеА'елЬНIIХ ресурсів К!04-3/13-3n70 від 30.05.2007 року та зеr.lельно-ка.аастрової документації 
apcIoXOI'D MiCiIКOI'O Iiддiny земелЬНl1Х рссурсів WI земельна ДШІНка є зеМММl1 пр~IItCJIОВОсті в межах Броварської 
шtpalUL , 

2. 06"єкт opellДll. 

2.1. Воренау псредається земельна дімнка зaranьною МОЩСЮ 0,2156 n. 
2~ на зсмenы�RR дїJulHЦЇ розміщені OВ"ЄJmI нерухомого MВnН" акі UnJlЮТІоСI вnасніcnо орсндаРI; 
23. Норr.ll'ПlВна !рошова оцінка зеr.lельної .ІІШІНКlI згідно довідКl1 Броварського міського BiJudпy земелЬНl1Х 

pcillIA30.05.2007 р. за.N..оО4-3/13-3n70 станОВIІТІо: 
- 281703 (двісті вісім.аесат о.ана Тllсяча сімсот три) IpllBHi ; 

2.4. 3емcnьна РНЦ Іка передвється в оренцу не має HeJlOJliKiB, що мoжyn. пеРСШКОДln1I П ефеmlВНОМУ 
1pI\mIIIIID. 

15. ПРІІ зміІІі (реорrallізаці1) ОРЕНДАРЯ Договір opellJll1 не зберіraє ЧIIНність. 

3. Строк діІ доrОDОру 

3. Дol'Olip )'lCJlll.llено ІІа 5'( п"ять ) років до 26.04.2012року. ПіCJIJI закінчеllНR строку договору ОРЕНДАР має 
lІрІ8о понов.пснНR noгo. на НОВІІА строк. У цьому разІ ОРЕНДАР повннеll не пїЗllіше ніж за 2 Аllащl до 

СІІІІІ &:Іроку діі .IIOI'OBOpy повідОМlml письмово opeн.aoдaDWI про намір ПРОДОВЖJml його дію. 
OPII вllкорІІcтDlllllзеАlenы�оіi .ІІInЯIIКII Ilе за цілЬОВІІІ'І ПРІІзначеllllЯАI opellДap втрачає переважне право на 

І "І ДОГОВОРУ ореНДІІ. . . 

4. OpellДI18 пnата 

4.1. РІЧІІІ opCllДlla плата cкn~aє 3% від II0p'AlaТlIBIIOI грошовоr оцlНКl1 І CКn8ДВє: 
4 8451,09 (вlсlАI ТIIClЧ ЧОТllрllста п"Rтдес:ят O.lllla ) !pIIBНR 09 копlRок; • • 
.2. 06ЧІІCnСННl розміру орен.аноі маПІ за земельні рню, .ІІержавноі або КOAIYHВJlЬHOi anaсноcn ЗДIПСНЮЄТЬСI 

І"JllllШlru. • іх цШьового ПРІІЗНlчеННR та коефіцїєкriв ін.аексвшї. ВllЗначеНlIХ заIСО~ОдавСПІОМ, за затверджеНlWJI 
МUnстрів УкраїI"' формамll, що ЗІПОВНЮIOТЬCl під час YКnaдDННR або зr.IІН11 )'&ІОВ договору opellДll ЧІІ 

-Ьогоm'і· 
4Зо , • реНДІІа пnата alloellТLcR opCllДapeAI ПОЧllllаlОЧl1 з .ІІІІЯ ПРІІRІIJПТR рlшеllllR сесіі від 26.04.2006 року 
ч: рIВIШ.I'1 частка .... ПрОТЯГОАI 30 кanellДapllllx .ІІlllв, IlаСТ)'ПIIIIХ за OCТDIIIIIAI кanellдapllllAI JIlleAI 3Bmloro 

11 1'0) мІСЯЦІ WnЯХОАI перерахуваllllR ІІа р/р 33210812100005 УДК У КllівськlА 06nас:т1 1'1. Кllєва МФО 
~ 2.1571923 - JipoDapeIoкe вДІ(. Код кnаСllфlкацit 13050200 - opellДa зеАшL • • . u: DеJJeJII'lВ npо.ауlCЦlї та HIIДIIHНJJ поc:nyг в рахунок орендної MaТlI офорашвtтЬCR ВIДПОВIДНItr.111 atmUolll. 
405 f'-r.!lp ореНДІІОУ пnаТl1 переГnllДвmCl У роl : 

, •• :lМIНII умов roСПОДВрlОВІННR, передбlчеНlIХ ДОГОВОРО"і .. 



4.5.2 зміНIІ розмірів земелыІго nOAan'Y, піДВllщеННJI иін, таРllфів, зміНl1 ко " І 
законодавством; СФIWonia" ! 

4.5.3. в інших ВIlПадках, передбачеllJlХ законом; 
4.5.4. У разі IlеВllесеllllЯ opellAlloi плаТl1 у строк .. , ВI131.0чеl.і ЦІ.А. доrов 

подвlnllО' етаВКlI НаціОIIОЛ .. ,IОГО БОIIК)' Украіllll 3В КОЖlllln деl'Ь ПРОnPОЧf:::~~~ра&tra!oJ 
кожаlllЙ деll .. проетрОЧС'IІІЯ. TQ) ~ 

4.5.5.0рендна мата СnPВВЛIІЄТЬСJI також і У DI'Па.ак8Х, ІКЩО ОРЕНДАР 3 по ~ 
МIk1IJIIICRI8YC~нy дімнху:18 UIIМ ДоГОВОРОМ. ......1 

s. УМОВІІ ВIJIСОРІІСТВІІІІИ зеJ\leJIы�оіi дШвmm. І 

S.J.Зeмem.нa Аімшеа tIe]JOJUI<I"W'O ~ "!,,,НАУ /1118~'" !,1рОІіни'l1)o~J 
S.2.цШьове ПРIDначенНJI земелЬНОI ДIЛJlНКИ - зеМЛІ ПОМІІСЛОВОCТJ; j 
S.3. ОРЕНДА! .не має права без оформлеННІ У встановленому 3ВХОНОДUtrlDV DIIpOfJ 

nP11311ачеННІІ земелЬНОI Д1ЛJlНКlI; І 
І 
І 

6. УМОВІІ і СТрОКl1 передачі зеl\lелы�оіділlпIllI~~ 

б.l. Передача земельної ділJlНКИ в оренду ]ді ПСНІОЄТЬСЯ без розробnСlІІl1І просtn)' іі.iut.иa І 
б.2. Інші УМОВJI передачі земельної ділllНКIt в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псредас, а OPEНA"~tI 

оренду земельну дinянку вільну від БУДЬ-IІКIІХ маі1110ВIIХ прав і npcmaii 
JlIСІIХ В момент )'JCJIaдaRНJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕндАР І 

б.3. Передача земельноі дШяНЮI орендарю здіАСНЮЄТЬСIІ після ДCp1КDBHOi pempauif .... 
ПРldIAlIUllUl-передачі. 

б.4. На основі ст.25 З8КО"У УКР8і"11 "Про оре'IДУ зеА.лі" від 06.10.1998р 1&161.XlV:l 
строк пімн державно' реЄСТР8ціі ДОГОВОРУ ореНДІ' зеА.ель.,оі ДЇЛRІІШІ дер"А1118НОТ.6о . J 

зоБОВ"НЗ811110 'IВД8Т11 копію ДОГОВОРУ Bi.цnOBiдlloa.y OpГU'IY держаВllоІ ПОДВТКО80Т tЛріllo 

7. УМОВИ nOBepllellBB земельпоіДЇJUIl1ЮL 

• 7.1 •• Після ПРІШllНеННJI ДІЇ AOroBOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕнДОДАВЦЕВІ XlfClllfI' 
пршому ПОРІВНJI1IО з 'ПІМ, У ІІКОМУ він одержав 1ї в оренду. .~ 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршенlU1 КОРl1СН1ІХ ВЛDCТlIDОстеП opeндoBDИof ~ СІІ1" 
зt.'lНОlО ti ~, "I~Є право на відшко~анНJI збитків у розмірі, ВllЗнвченому cтopo_1L 
зroДl1 про P03M~P ВlДШко.цуввнНJI збlПКIВ, спір РОЗ8"R3)'ЄТІоСJI У СУДОВОМУ пор.JIКY. • ~I 

• 7.3. ЗДI~снені ОРЕНДАРЕМ без зroДl1 ОРЕНДОДАВЦЯ ВlnpаТ11 на ~lnШенна 
nІ неМОЖJUIDО BlДoкpeMlml без заподіRННIІ ШКОДІІ ціА ділJlнuі не піДnRnUOТЬ вшшlCCJJ1Yl8llНlD' JtOP'IC 

• 7.~. Поліпше~1U1 стану зеt.leJlЬНОЇ ділJlНКIІ, проведен'і ОРЕНДАРЕМ за ПllСlo)lоВІІJD 
зeмnt. не ПIДlUlraкm. ВlДШко.цуваншо. ' , • _,І 

n 7.S.0PEНДAP має право на BЇДWKO.цyвaнJUI збlmcїв, запоДЇJIН11Х унаCnUlОI не 
зобов 13ень, передбачеНlIХ цим дoroBOPOt.t. ; , 

Зб.lТа .... 8ВIІЖІІIОТЬСН: . , кс"'" 
7.S.фаIml'lНЇ втратн. нкнх ОРЕНДАР зазнав у' зв"аку з НeзJlХонDJI)IIIМ або 'nCJllllft' 

AoroloPY ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також Вlnp8Т11 Jlкі ОРЕНДАР здіАСНІIВ або П0811не8 3/11 
Порушеноro права; , ", 

7 .6oAOXOДlI, Jlкі ОРЕНДАР міг бн реально DТpIDlaТII в разі НIJIе',киоl'O .IІІіІІ .... 
AOro80PY. ~ 

7.7. Розмір фаtml'lНІIХ Вll1рат ОРЕНДАРЯ ІllЗllачаЄТЬСJI на підc:raвї AOIC)'МI:JI18II·11D 

JlС11І ..... 
8.0баlежеинв (оБТJDКевuв) щодо ВJI-Р 

зеа.eJlЬвоі діл_ВIСІI. їt# 

8.1. На ореНдоІ • о.озО8rt .. 
IСОмунїкаціП' ану земenьну ДUlННКУ встановлено обмеженJUI JUlоШl:1D .ііі , ~~ 

8.2.Переда'lа в ор JUI або ". 
дUwtlUl. eНllY зов.'eJlьноі ділRНКIІ не є nlдcтaвOIO Д1UI прlІПІІНС8 

• 



9,lllші права та 060В"Sl3КII eтopill, 

ОРЕндоДЛDЕЦl1 I'DPIlII1Y!1 !U0 зсr.lепьна ~iпllllca супого впаСІІасті, Ilікоа,>, іншоr.tУ НС віАЧУЖСllа. під заБОРОIІОIO 
!110М)' :ІІІCПlРОIО ІІС lІІ:рс6упос І ВІН мас заКО11111 ПОВllоважСlІl1І псреаваТlI ШО .IIiпRlIКY ВорСНАУ, НlUUUlаТlI іllші правІ. 
1ІС11і UlI.1 ДОГОПОРОМ. 

J 9.I.Пров .. ОРСІІДО/~ПDЦЯ: • • 
9.1.1. псрспіРІТllllU1"~ОС BIIKOPIICТDIIII~ 3Сr.tCnЬНОI.llШІНКIІ; 
9.1.2. JIoctpOKOOO p~lpвaTII ucn ДОГОВІР У ВIІПIU1КВX. псрсдбаЧСlІl1Х ЧІІІІНІІМ 3ВКОНО.lllВCТlом та Шlr.t ДоговороаІ; 
9.1.3.3.ІIIІІIТІI РОЗМІР ОрСllДllоі MaТlI У ВIІПпац передбаЧСlІl1Х ЧIIlIllIlr.1 3BKOIIO.IIIIВCТlOM, І тому Чllcnі в 
III1ЬDMY ІІОРІДКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; 

~1.4. IIIMII'DТlI а!Д ОРЕНДАРЯ СІ~СЧDСІІОГО ВІІСССІІІІІ ОРСIШllоі МВТlI; 
9.I.S.BIIMaI'DТlI ВІД ОРЕН1!"~Я ВШWКО".-ВІIНR C)'r.Ш ОРСlШllоі Mml 3 часу nPlІRIUIТПI ріШСIІНR ВIlКОНКОМУ вбо 

IОТpIUIlІ прп 1ІІU101l1l1 зсr.le.nыІІ� Д~IIIKII .110 ПI.llПIІСВIIІІJI цього Договору; 
9.2. Обов"II:lКIІ ореll.llОДDDЦЯ,. 
9.2.1. IІсредаввтllзсмe.nы�)' .ІІШJlIІ""), по окту. 

9.3. Прово ореIШОРЯ: • 
93.1. cnp"МОnl по акту зсмепыІy .ІІШJlIIКУ у KOPIIC1)'80HIIJI; 
93.2. поновmоввn, договір піCnI З0кїІІЧСІІІІІ строку Аого діі в pD3i BiДC)'ТIIOcтi ПРСТСlоіR. щодо зоБОI"13ВIІІ. ІІа 

іаlтсрмlну ОРСНДlI. 
: 9.4.0боВ"Я3КII ореIlДDРЯ: 
t 9.4.1. IІIІдІІВОnl ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIІІвість здіRСlllOlDТlI КОIIТpОЛЬ 3В ІIІКОрIICТDШIlr.1 цієізсмепыlіi .ІІЇЛІНКІІ; 
, 9.4.2. BIIКOPIICТOBYBDТlI зеаlenы�уy .ІІlnянку 3В цlnЬОВllаl ПРI131IDЧСllllяаl; 
І 9.43. своєчвсно смачуваТlІ ОРСНАНУ МВ1)'; 
і 9.4.4. ІІС ДОnYСКlТlI хіr.tіЧIІОГО ЧІІ БУДЬ-ІКОГО іншого зобруАНСННІ зсr.ШJl; 
~ 9.4.5. пiJnplВI)'ІDТlI 11 В НlUlежному санітарному СТІні; 

~r 

і 
10. РІІЗІІК ВllПадкового :JОПЩСIIIISl а60 ПОШКОДЖСІІПSI 

06"єкта ореnдп ЧІІ ЙОГО чаeтnВII. 

10.1. PII3IIK ВIlПадкового 3Н1lшенНR або пошкоджеННІ об"єкта ореНДІІ ЧІІ Пого ЧІСТІІНІІ несе ОРЕНДАР • 

.; 
І 11, CтpaXYBallllSl 06"єкта ЧІІ ЙОГО ча&:'l'llllll. 

~ ll.1зriJlно 3 ЦlВІ договором 06"єкт ореНДІІ не пiдnRraє страхуванню. 
ij 12. 31\Iillll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРППППСІІВSI ЙОГО діі 

II~ 12.1. З.lїна умов договору здїПсlD010ТЬCR У Пllсьмовїn формі 3В 83аємноlO 3ГО.llОlO сторін, 
У раї НСДОСІntСННR ЗГОДІІ шодо зміНl1 УМОВ договору спір Р03В"RЗyкm.c:JI У судовому ПОрJl.llК)', 

IU. ДІІ ДОГОВОРУ ОРІІПІІІІRІОТЬСR У pll3i: 
J 12.2.1, .кіНЧСНIIІ строку, на aКSIR Пого було yкJIl.lleHO; 

_~I2.2.2, IІрllДбlННR ОРСН.lllрем зеr.tепьноі ДЇЛJIНКlI У впасність; , • , , 

/:

. IW, .'txyny зсr.lепьноі діпlНКlI Дnl суспіпЬНl1Х потреб або nplBIYCOBOГO ВrдчyжeННl зеr.tепЬНОI ДШRІІКSІ з MDТlIBIB 
r необхідності в ПОРJI.IIК)', BcтaнoвneHoMY 3ІКоном; 

~ 
12.2.4. ліквідаЦІЇ IОРIIДl1Чноі особll-ореНДВРI, 
12.2.5, AOI'OBip nPllПІlНRСТЬCR також. іНШl1Х випадках, передбвчеНl" 'ІКоноа., 
~lЗ. ДІІ ДОГОВОРУ ОрllОllКRЮТЬСЯ wnвхоаl Doro розіРВDllНЯ за: 
13.1. bl1QIHOIO згодою сторін; " ' 
113з.ріwеннн.. суду НІ ВIІМОI")' однієі із сторін У нвcnідок IICBIIКDHIIHНR .дpyrDlO C:O~OHOIO обо~ Jl3К1В, 

AOrDIOPOM, та внаспідок ВІІПВДКОВОГО ЗНllшенНJI, пошкоджеННІ ОРСІШОВВНОІ зсr.lепЬНОI ДШRНКSI, .ке ІСТОТНО 
1і .llкоршmuuDO а також, іНШl1Х піАстав, внзнвчеНlIХ законоr.., 

lUЗ. lІеВlllСОllВllllВ ~peндapcal 0.9.4.2. ДDllOro ДOroBOpy ,а ріШСllllяаl СУІІУ, вІдповІдІІа до ст.141,144 
І: ~КC)' YKpa11111 • 
n!.OJIPвaИНR ДоroIОРУ. односторонньоа!)' оорадку ДОnYC:КlЄ'І'ІоСІОР' ЕНДАРЕМ п 4 3 п n 4.3 
..... IP.ВIUUI п є HelllКOHIННR ' •• , ,7, , 

12.5 n . ~orolOPY В односторонньоа!)' порJl.llК)' бо фізllЧНУ особу а також pcopraнbaцiR 
і срсхщ права впасності НІ MВnHO орСНДllрl на іншу IDрllДlIЧНУ It , 

ПIls.~06I1-орендарІ є niAcтaвOIO ДJIJI pD3ipBallНJl ДОГОВОРУ; \' б opeu .... pl 3a'""~eННl або обr.lсжеНIIІ 11 
.'-- на ореи"ован 'у разі смерті' фізllЧllО. осо 11 - --, -J 
~0Cri 'ОН, у ,емепьну дШRНКУ • І 'в або іlПшIХ осіб, акі BIIKOPIICТOB)'IOТIo ЦlО земепьну 
.u....ky "" ... 3D РlшеННRМ суду псрсхоДlIТЬ до сПDдКDD Шну дinRlІКУ рll30а. з ОрСН.lllре •• , ШnIХОr.. oepeyкnIAIHНR 

• JIOr...:.~_ ......... 1 3 opeН.lllpeм, акі BIIKOPIICТOByкm. шо ,емепь 
",r.чupy ОРСIUUI'СЛі;, 



-

13. відповідaJJы�істьь сторіІІ ]а IIСВllКОllаllllЯ або 
ПСllаJlСЖВС ВllконаllНВ договору 

13.1. За HCDIllCOHBНU вбо неНDJlсжне IIIKOHBHНJI ДОГОІОРУ СТОРОНІІ несуп. lіВПОВЇJJanЬИіm _~I 

ш.оro Доroвору. ".. .• • 
13.2.Сторона. ІКВ ПОРУШІШВ 30601 Jl3BHНJI, 31ШЬНJIЄТЬСІ ІІД ІIДПОIIДanьноСТ1, НИЩ0 вона "0It.I.:.~ 

С'ІІІІDCJI не 3 іі ВІІІІІІ. 

14. ПРllкіпцеві ПОJlожеIIllВ. 

14.1.цеА дoroDip нв61lpає ЧllННОсті піC/IJI пiдmlСВlIНJI сторонами та Аого деРЖВВtlоі pempawї 
ЦсА ДoroBlp УКnIШСIIО У трьох ПРIUlіРНIІКВХ, ЩО МDlОТЬ однаКОlУ ЮРIІДlfчtlу СІШУ. от,"] ІІІ. 

ОРСІШО.IIIIDWI, дpynlA - І ОРСIlдllРI, тpeтlA - І opraнi, JlКIIП провів державну реєстрацію. 

НСІ"'"аlІІll.1ІІ чаmlllВ.1ІІ aoroBOPY є: 
IСІШІІС1рОDIIR ман 3CMCnIolloi дinllНКl1 3 lід06ражеlfНJlМ обмежень (обтнжень) У П BII1I1IJI11CIJR11 

ссрві1)'Тів; 

ІКТ про ICТlHOвneHНJI на місцевості та погоджеННJI зовнішньої межі земcnьноі діл.ККlI (EllniI~ 
ВІ\'Т про перснссеНllJIІ натурУ зовнішньої межі земельної дїJJJJHKl1 (копіІІ). 
ІКТ ПРIІRО"lу-псредачі земcnьноі дinIlНКИ. 

Орендодавець 

БроварсЬІСа міська рада 
в особі 

міськоro roпови 

15. Реквїзптn сторі.1 

Орендар 

ОП "Броварипромжитлобуд", 

Антоненка ВЇПОра ОпеКсандровича 
що діє на підставі свідоцтва про дc:~ 
реєстрацію суб"єкта підприємн~~; 
ВИД8Вого вихонкомом БроварсЬКОI 

міСЦС3НlХОдЖеНIIJI ЮРlfДJlЧноі особи 
07400 Каlівська 06nвс:ть 
м.ВроваРI" вyn.ranpi~': lS 

!АСlmlФікаціnНlllt код 2637637S 

2S ГPYДВJI 1996 року .за N!OS47298S ~ 
Виконуючиі обов"JJЗКИ кер}'lОЧОro 
Левицький Сергій ВОПОДИl\lИРОВltЧ 

МісцезнаходжеННJlIОРllДllЧноі особlr 

м. БроваРl1, 
вуn.Незanежності,14 

ідеНТИфікаціnНJd1 код 05472985 

ПїдЩIСU ~opiu 

Оре._р 

мп 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

.. Д" IJrCt..t. 2007року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська l\licLKa рада, в особі 

l\licLKoro ГОЛОВІ. AllTOllellKa Віктора ОлексаllдРОВllча, що 

діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з однієї сторони,. та ОреНДllе підПРllЄМетво 

"БроваРIIПРОМЖllтло6уд", в особі виконуючого обов"язки 

керyJОЧОГО підприємством Левицького Сергія Володимировича з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ОП 

"БроваРJIПРОМЖllтло6уд" прийняло земельну ділянку площею 

О,2156га по бульв. Незалежності,14 для обслуговування виробничо

лабораторного приміщеНШІ- землі промисловості. Земельна ділянка 

надана ріmеввям сесії від 26.04.2007 року N!!305-20-05 на умовах 

оренди, терміном на 5 (п"ить) років до 26.04.2012 року. 
. . . , 

Цей Arr Сl(Jlадено у трьох ПрИМІрниках 1 Є неВІД ємною 

частиною договору оренди. 

ІІВРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Міський голова 

ПРИЙНЯJlО: 



АКТ " І 
про BCТlllOBnellНR 118 ft.ісцевоcrі ТІ погоджеllllR ЗОВIII'WIIЬО'" і . 

- ft.еЖI зеft.enы�оo ДШНІІКН 

м.. ~~.e;e~i .. 
""_" ~~ 200~ р, . • 
~ м.Бро·вари 

,ми, н~]К~е~J.qпи~аНі.· пре~ставник Броварського міського. ріDJiілу Київської 
І' реГlоналЬНОI фIЛl._ Д~ржав~~го Пlдrlриємства оо Центр державного земельного ка.аастру при 
Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по 'J~мельних p&:cypcaX'~A І 
діючи ив пі~ставі ліuензії H~ виконання робіт ~~ ~/? 
8 присутності земnевл _сників (землекорнстувач!!l: J 

~~~ .г, 

Пре.ІІСТІІІників виконкому ~є~ l::.B. . І 
, 

шо пред'явили сво' повноваження. провели ~~ня на місцевості та погодження 
. зовнішньої межі зем.ельної ділянкt. ао. ~~~~e4<?~. 

, І' 
" ' 'f І 

ЩQ1НВХОДИТЬСR 3. 8JIpecoJO. ~6':' ~ УУ 
: Зазначені мёжі на ~licueBocTi п OXUШїть п~ ~ r І 

Н• '" .,.., ~ , , . 
ІЯКИХ претеН31" при встановленНІ ЗОВНlШНЬОI меЖІ не заявлено, теЖI погоджеНІ _ не 

викликають спірних' питань, Межові' знаки, якими закріплена '3емельна ділянка в кількості 
/3 шт, показані представником відділу на MicueBocti. та І на зберігання 

зе",левласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної ділянки 
показані на абрисі на ' 
Ппоща діЛЯНКИ,',наданої '" 
згідно земельно-кадастрової 

• 

Представник DJJ,ШЦ',.1 

предСТUНИК;;;~і!~~illІ~IІ~~::~;:::~:::І::::~::;:~~ Предстuник сvr.ІІIЖ:НJlNIC/ 
землевласників 

Представник БDс)ваIDсьJ~I!І!1 
t.siCItKoro відділу .II .. ~q~.11f1! "'~Ie~_ 

.. о' 
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2. ВIдDАОв-~~~4r';'w.:t~·1 , .' :-і/. 
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.) 3. BIAAAO,,'-~еМ,,~RI~ .~~.~ 

.. ,~ :~::::: ~ =~,.~~ 
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І 6: ВІд Е ДQ7І(.'...:-~I.#~~~uи~~ц~~~~:-j~ .. , І 
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-;: ІЧ 10 3 - 'I.~ .' .' :О, :\," (~" 2.It) , 
~ 4. 3-d'" ~~ .. AI' -г- - Г'. 



І , 

АКТ ! 
про перенесеllНЯ в Ilа1}'ру зовнішньоі межі земельноі dілRНIСН 

І 
(I/1.~~,*eи~~" : 

вуn.Iф:~' t'f' 
.. 

tI ~~ 2006:р . 

Ми, нижчепідписаиі, представник Броварського міського відділу 
Киі'вськоі регіональної фіnії Державного підприємства" Цен1р державного 
земельного ~C1py при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" ~ 7,//. ' , 

І 
І 

в присутності землевласників (земnекористувачів): , ; 
І 
І 

(/Il"ba;>tf'~.«~ ~! 

ПРОЖИВаІОчого по вул. ~. "Р' , 
згідно рішення міСЬКВИКQНКОМУ НІ!' від ______ --:-___ _ 

'/ 
Межеві знаки в кількості J( шт. передані в натурі представннку 

замовника, на якого і накладено відповідальність за їх ЗбереженН~. 

Розміри та місцезнаходження межевих знаків земельної діJIJIНКИ показані 
на кроках. : 
Цей акт є підставою ДJII прийняття рішення по фактичному KOP~CТY~ВННJO. 
Ап скnцений в двох примірниках. . 
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ДОГОВІР 
ОРЕЦДИЗЕМЕЛЬноlдLЛЯНКИ 

BpOBapelo~ АllеІоIСІІ РадІ 11 :lі. .. [ї'/і' .ц;{ аа 20 ('flpoкy. 
дОДАВЕЦЬ: ВроаареІоIСІІ Аllеь .... рада в ос06і ~flcLKoro rОЛОВIІ АІІТОІІ&ШІСІІ ВllП'ора ОnСКе8IIДРОВllча, що діЄ ІІВ 
1I ЗDКОII)' Yкpaillll "Про місцево CBMOBplдy8alllll в Україllі" з OlIIIOro 60КУ, та ОРЕНДАР: TOBapllCТBO з 
icllOIO вIдПОDIдDЛIоIII~о "Ennl~", 10pIIДIPlHa Dдp~ca: м. ~pOBaP.II, ВУJI.Кіровв.В6, іДОlmlфікаціПllІІП КОД 20576722 в 
'AllРсктора Заєць JOРІІ ОJlО,":IПОВIPlв. ІКІІП ДІЄ ІІа ПІдставІ CТD1YI)', ЗВрСЄСТРОВDlIОro ВІІКОІІВВ'ІІВІ Kor.fiтaтor.f 
рськоімlськоіРВДllза NиI646 ВІД 22.05.2002року з apyroro 60КУ, YКnВJIII цеП lIoroBip про НlfЖllОllподеllе: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДІІа до ріШСНllR сесіі Бровврської міської радll КІІЇВСЬКОЇ області від 01.12.2005року 
~g.o.. IIВДВє, а ОРЕНДАР ПРІІПмає в строково MaТlle KOPIIC1)'llBIIIII зомc:JIЬНУ ділІНКУ мощею O,0360ra, ДnH 
РІ1Р1І1 18 06cnyroBy&aHНI MDnI3llhy-квФе дnl тopriВJIi ПРОДОВОЛЬЧІВШ товарar.ш та товарar.ш народноro СПОЖlшаlll1l 
IL КОРОЛСlllса, D раПОllі розміщеlllll 6YlI11IIКY.Ni23 В 1'1. Вроваіlll. 3riДlIO з MallOM ЗОМJlОКОРllC1)'llанНІ, що є 
СмноJO чаС111110Ю цьoro AOroBOpy та довіДКIІ ВІІДІНОЇ БроваРСЬКIIr.1 міСЬКl1М відділО~1 зомc:JIы�l1х росурсів N!!752 від 
2005 року 18 зе .. c:JIЬНО-кадастрової документації Броварськоrо MicLKoro відділу земc:JIы�l1х ресурсів WI зеr.lc:JIы�аa 
21 є 3CМJlD!II КOMepuinНoro BIIKOPIICТDHНI в межах Броварської міської paдll. 

2. 06"єкт ореНДІ •. 

і 2.1. Воренцу псродаЄТЬcR ЗОМc:JIьна дїJllнкa заfDJIЬНОЮ мощою 0,0360 n. 
; 2.2. На 30Mc:JILнiJ1 ділІнці відсутні 06"ЄКnl HepyxoMoro MВnlla та інші 06"ЄЄICТII іllфРIIC'I'p)'JnYPII. 
І 2.3. Норr.lmшна rpошова оцінка ЗОМc:JIьноі ділlНКlI зПдно довідкаl Броварськоro MicioКOro відділу зеМc:JIЬН11Х 
:івlїд2В.12.05р. заN!751 CТDHOBlfТL 18824 (віеіАlllадцвтlo ТlleJlЧ BielAfeOT ДBaдцRТlo ЧOТlIРII) rplШllі. 
І 2.4. Зеr.lc:JIЬна дїJIIHICВ, Іка перодаЄТLCR в оронцу но має недоліків, що мoжyrь ПОРОШКОДlml П ефеmlВНОr.ty 
І 

Ic:raнНJO. 

: 2.5. ПРІІ З.lіні (реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір OPOНДII но з6еріraє Чllнність. 
І 

3. Строк діі AoroBopy 

. 3. ДoroBip укпадено ІІа 2 "'ва) POКlI, TepAlillOAI до 01.12.2007року. ПїCJII закінчеННІ строку lIOroBOPY ОРЕНДАР 
~eвacнe орпо ПОIIОDJIОННl Поro на НОВІІП строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІНОН но пізнішо ніж за 2 Аlіащі до 
еННІ С1року ДІЇ lIOroBOpy повідомlІТІІ ПІІСLМОВО орондоДІШWI про намір nPОДОВЖJml Поro дОо. 
; ПРІІ BllJCDPlleТJIlllli зеr.ICJllоllоі ділВllКllllе за .. ілІоОВІІІ'І Прl13lllчеllllВАI орендар втрачає переВlІЖllе право ІІа 
~I!IIII. lIOfDBOpy opellДll. 

4. Орендоа пnата 

і 4.1. Річна opellДНa lШата CКnDДDє 941-20 (дев"втеот &:ОРОК DДна).rpIШIIR 20 КО?іПОК.. • 
І 4.2. 06ЧllcnеllНl РОВlіру opeНДIIOЇ lШаТlІ за землю здіАСIDОЄТLCR з ypaxyвIНIIR~1 ІндеКСІВ III~Цlї. 
І 4'з.0peIIДIID пnата ВllоеllТЬСВ opellДapeAI ПОЧllllаlОЧl1 3 ДІІВ ПРІІRІІВТТВ рlШСllllВ eeelr вІД 01.12.05 ЩОАlіСВЧllО 
11 •• чаnкaАll1 протвroАI 30 lCВJIеидаРllІІХ lIlllB IlаnYПІІІІХ за OCТIIlllliAI кanellДlpllllAI днеАI 3BIТlIOfD (податковоrо) 
~ ШЛІХОМ персрахуваllllВ ІІа paXYllOK уДК У КllТвеloкlА оliластl АІ.КІІЄВІ МФО 821018 ICDД 23571923 р/р 
112500005 _ Вровареloке ВДІ(. Код клаеllФlка .. 1r 13050200 - opellДa зеАIJII. •• 
/4.4. Передач. nPО.цyкцJЇ та HDДDIIНI поcnyг в рахунок opeНДIloi МIІТlI офорr.tJIRЄТLCR ВIДПОВIДНІВIIIIUП1IМII. 
, 4.5. Po:sr.llp ореНДllОТ пnаТlI перегnвдвєтьев У разі: 
; 4.5.1. змlНlI умов roсподаРIОВВННl, передбачеНl1Х Доroворо,,; •• ........ W\ 

4 5 •• •• таРllфів У тому ЧІICnI BHaCnIДOK Ін ....... ЦІ.; , 
І • .2. 3МІІПІ РОЗМІрів земсшьноro податку, ПlДDllЩеННl ЦІн. • 

4.5.3.1 іНШІIХ ВIIП."vav передбачеНl1Х закоНО"; і І 

1

4.5. --- OКlI Вllзначеlll "111'1 ДОfDВОРОАI, еПрІВnВЄl'ЬСВ пеllВ У рОЗАI Р 
4. У pullleBlleeellllB opellДlloT маТl1 У стр , П енlо прострочеllНВ матежу IlееПnlчеllОТ СУАІІІ 31 

:ОІ nВB1C11 На .. іОIIВЛIoIIОro баllКУ Укра11111 31 JCDJICIIII Д 
І :~5HЬ прострочеllllВ. • вдках 8КЩО ОРЕНДАР з ПОВВЖНІІХ ПрlPl11Н Тlwчасово не 
~ .5.0рендна IШDта CnPaDJJIEТIoCR також І У ВIШ • 
і Вує земмьну дiJunucY ЗІ ЦlIМ ДоroворОМ. 



і 
5. YalOBl1 Вllкорш:таllllН ]e~leJlLlloi ДЇЛНІІL' 'r "'1. 

. '.1.3смenы�вB дiпIHКD псрсдаcn.ся в ОрСlІlI)' дпJl будіВlllluтва та Обc:nyroвува", .. "1r'II 
Щ'ІЩСІІІІUІЬЧІІМІІ ТОВВРВІІІ та ТОВВРВІІІ наРОДIІОГО СПОЖIІваIШR; ~. 

S.2,цШЬОDС nPll3llвчеlllll зс"Іenы�оїї ділJlIIh.'І - зе"ші комерціАllОro ІIIКОРlІстаlllІІ; 
S.3. ОРЕНДАР ІІС "ІВЄ права без офор"шеНIIJI у BCТDlloвnellOMY законоnaвmО\f 

ІІІ""ІІІІ"ІСІІІІІ зе"IcJlыоіi діпІIIКII; 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ псредачі ]Cl\leJlLIIOЇ nL1Rllk'lll аРІЧ 

6.1. Персдача земenы�оіi ДЇnIIIKII в ореllду здіПСlПоcrьСR з розроблСllllR прОСnY іі -івана. 
IlIIlIrraвncll1IR проекту відводу є рішеlllll сссіі Броварської міської радll 10.1 0.200Spoкy за K0666-32~ 

6.2. IlІші У"ІОВІІ псредачі зсмcJlы�оіi ділR11К11 D ореllДУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псрсnaс, а ОРЕНдАР ,,"І 
OPCIIдy зе"Icnы�)' ДЇJJRIIКY вілыl)' від БУДЬ-RКIІХ ManllOB11X прав і nPСТСlоіП третіх осіб, про •• '1111 vrcr 

Дш'Овору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС \10 

6.3. Передача земcnы�оіi дinJlHKII орендарю здіПсюоcrьСJl піCnJl деРЖВВllоі рссстраші WoOro JIIЩ! 
IIРIlПМВІlllІ-псрсдачі. 

6.4. ІІа оеllові ет.2S 3аКОllУ Yкpaillll "Пра OPOIIДY ЗОlші" від 06.10.1998р .N!lбl-ХIVорсIШPf 
строк піCJIЯ деР_Вllоі реєстрацlt доroвору opelllIll :sel\.enIolloi дlnН11К11 ДСР-"''ВВllоі в60 1 .. 0"' ...... 
з060в"язаllllП IlaдaТlI копію доroвору BIдnOBiдIIOI\.Y OPrDllY держаВІІОУ подвтковоУ rлу.к6ll. 

7. УаlОВП ПОВСРПСПІІИ :JсаlелLllоі ділИIIЮI. 

-" 7.1. ПіCJUI ПРllmlllСНIIR діі дОГОВОРУ ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зсмcnW!Y • j 
гіРШОМУ поріВНRllО 3 11"", У JlКQMY він одержав іі В opCНJIY. _ - JJi..1I 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погіРШОННR КOPIICHIIX ВnВСТІIВОстеП орендованОI ЗС"lм.ИОI • 
3Mill01O іі CТDIIY, "'ІЄ право НІІ вїдшкоАУВIUIIUI з61mciв У роз",ірі, ВІDІШЧОІІОМУ стаРОНUIІІ. J)\ШІО ~ 
31'OдJI про розмір ВЇДШКОАУВ8IIНR з61m.і&, спір розв"аyєt'ЬCR у СУдОВО"1)' порRдКY. _~ 

7.3. 3ninCHClli ОРЕНДАРЕМ 6ез 31'ОДlІ ОРЕНДОДАВЦЯ BlnpIТlI 1111 поліпшснНІ ореНд0 
які НСМОЖІІІІВО BЇД0кpc"llmt 603 заподіяНI" ШКОДlt ціА дinJnщi, НС пiд.unють вїдшкодувllJllllO. roAIIlO 3 _ 

7.4. ПоліпшсННR стану зсмcnьної lIWНКJI, проводоні ОРЕНДАРЕМ 38 ПIIСЬМОВОIO 3 

зс"ші, 110 пiдnнnuoть ВЇДШКОАУВІІЮDО. JI8IIIfJ 0-
" 7.s.0PEHДAP МІІЄ право НІІ BЇДWКO.цy&IIННR збllТків, заподіяНl1Х унаcnідоІС ІІСІ"ІО 

з060В • аСII. , передбllЧОlll1Х ЦlIМ ДOI'OBOPO"'. 
3611ткal\Sll ВВDЖDЮТЬ&:R: ІІІІ_JIJ , 
7.S.фtumlЧні В1'рIl11I, НКlIХ ОРЕНДАР 383110 У зв"аку 3 HCBIIKOHDНHJlM або ~CI mrnl JIIII аі11" 

AOI'OBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ, D також ВlnpІ11', Jlкi ОРЕНДАР :sдincHIIВ або ПОВІІІІСН :lДlnС .. 
nopYWCllOI'O пров; op~ 

7.6.дoxoДJI, Jlкi ОРЕНДАР міг 611 реапьно O1'pI"'laТlI в раі нanежноJ'O ВIIІОJIIIIIIІ .... 
lIOI'OBOPY. ~JII\I" 

7.7. Розмір фUnIЧНl1Х BlnpDТ ОРЕНДАРЯ ВIDllІЧDt:rItCR ІІа підC'l1lВі aoкyмcН11IIJIollO n 

стаРІ.' 8.06а1ШКСIIПИ (о6ТJDКeJIПИ) щодо ВllкОРl1 
зоаlсл.поі ДЇnИВIСІI. t.f 

_і_неР ..... 
• 8:1. НІІ ОРСIIДОВIUІУ 3с.'сшы�y дinHlllcy BCТDIIOВnCIIO OOI\I_eIIllR nЛОЩСIО 0,0180111 ІІІ 

1CIU1!UI13IЩIП та В масах черВОНl1Х JlilliR ВУJl.КОРОЛСltкa; • iнll обrA~ 
• 8.2.ПередаЧIІ В OPOIJЦY зсмсшьноі дiullКJl 110 Є підставою ДIUI ПРІІПШІСІUІІ або :ІМ 

дuuПlКJl •. 

. ,. Інші права та 060В"ИКII сторїlI. ",,_ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ МРlUnyє, що зer.Iсшы�ш дітlllКІІ є у ПОI'O ВnВCllocri, Ilіко,,'У іІРІІОІоІУ :;е::: ., 
(арештом), 3ВС'ІВВОIO ІІС персбуває і Bill мас заКОllні nOBHOJlUCCHl1R перCДllВll11I ЦJO дinlHКY В 
ВI13н.чені ЦlIМ ДOI'OBOPO"" 

,.I.Првп opellДDД8BQR: 1) 
:. ~~. nepcaipR111 цinltOle DIllCOPIIC1llНIIR ,еМСШЬJlоі ДЇUIIКlI; ~ ,. tII~ ,. 
91.3' дoC'lpOKoao розірваТlI цеП ДОl'08ір У BllnaдICIIX, передбачеНl1Х ЧІІННІІМ 3ІІКОнОДІІІІ IJдIIIC'III0Jlo 

ОдІIОСТО' .:ІМішml Р03мір opellДllOY IUIИІ, оу 811ПaдlCllX, псредбачеНl1Х ЧІІІІІІІ'" зaJCOН 
POllНltOмy ПОРІІДІС)' бе:І'roдJl ОРЕНДАРЯ; . 
'.1.4. 811MВl'DТJI аід ОРЕНДАРІВ 

п С80ЄЧВСНОI'O внеССIПIR OPCНДIIOY MaТlI; 



aratIl від ОРЕНДАРЯ DUuu"1щуаВIIIIJI суАІІІ OPCllДlloi 1UJВ'П1 3 ЧВСУ ПРIlПIUl1Тl ріШСlllUl ВIІКОНКОAlУ або 
9.IJ.lIDI _1111 зсаlCn.11оі дinlllКl1 до пiдnШ:ШIIUl w.oro Доroвору; 

_-t1dИl11lJlO І • 
..... ..-- "IIJ",I ОРСІІІІОДІDЦЯ. 

tJ. O~13CMCn.11)' дinJlІ"'У ПО 1ІК1У. 
9.2.I.n opellllapA: 
9.3. орааl 1111 по ІІКІ)' 3е1\1Cn.11)" дinJlIICY У KOPIIC'l)'llIIIlUl; 
9з.l. CnPI~""'_""'1 доralір пlсм заКЇJIIIСlllUl строку noro ДІі В Р13і BiAcynlOcтi ПРСТСll3іП ЩОДО зоБОI"13I11I. ІІа 9JJ. nOIIO ...... _.. • 

• .,мlll)' opcllllll. 
IIJI 0601"RJKII ОРСIUlDРЯ: •• 

9.4'1 IIJUIIIIII11I ОРЕНДОДАВЦІО AlОЖnIIDIСТЬ 3ДIПСlDоваТlI КОlnPОЛ. 3В BIIKOPIICТ8IIIU1M цієї зсltlСЛ.IІОЇ lIЇJUIIIКlI; 
9,~з: 111" .. рlll:ТОD)'DІПI зеАIмы�уy дlnНIІІСУ 31 цInЬОВIІА' ПР":ІІІВЧС.ІІІRА.; 
9. СВOC'lаСllО СlUlачуваТlI ОРС'ІДІІ)' lШаty; 
9~~. ІС Aonycкanl xialilfllora ЧІІ будь-якоro ІІІШОГО .38БРУДIIСIIIUl зсмлі; 
9~ ~. Ir_IDl)'Dllnl П IIIDJlСЖIІОI\SY СlllllтаР.IОI\IУ СТВІІІ; 
9 ... ",·0.,.1" 

10. РП:ІІІК DІІПDДКОDОГО 31111ЩСІІІІJJ або ПОШКОДЖСІІІІR 
06 "єкта ОРСllдl1 ЧІІ Вого чаСТIIIIII. 

10.1. РІОІІХ BllnaдкolO~ 31111ЩСНІUI або ПОШКОДЖСІІІІІ об"єкта OPCII4I1 ЧІІ nOГO Ч8СТ1I.111 нссе ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваППR 06"єкта ЧІІ Вого чаСТІIIIII. 

II.lЗriAно 3 ШDІ lIOraBOpOAl об"єкт OPCНДII не niдrurraE страхуванНlО. 

~ 12. Зllіпв УІІОВ ДОГОВОРУ і ПрВПВПСllUR Вого діі 

~ 111. Зміна умов lIOI'OBOPY здіПСIDОIOТloCJI У ПІІСЬМ08іЯ формі 38 взаємною 3ГОДОЮ сторін. 
!DIIJIOCIПfСIDllзroДlI ЩОДО ВlіН11 УМ08 доroВОРУ спір P03B"O)'lOТЬCJI У судовому ПОрJIJPCY. 

112. дif ДоrolОру ПРIIПIIllRIОТЬСН У pD3i: 
\21\. 3ШнчСНІІІ строку, на шtП Яоro було УJCJIВДСНО; 
1122. IIpIIA6aНlll оре_рем зе.ICUlltНОУ дUunool У впасність; 

, 1W. Iltxyny 3САІCIUoноі дinlmal ДIUI cycnim.НlIX потрсб або прltмyCового lідчужеllllJl земел.ної дїJUlНКlI 3 ltl0Тl18i8 
2ЇluDtнco6xiднocтi І порцку, 8CТВНOВJICHOМY 3ІКОНОМ; 
І Ш. Ш_ЇIOРllДІlЧНоі особll-орендаря. 
. 1U.S. дormp DpIШIIНJlmc:a також 8 iнwllX 81Шадках. передбачеНl1Х ЗIКOIIOltl. 

І ~ ДІІ AorolOpy ПрllПllНRIОТЬСН wлнхоаl noro pnlpBBH'IR 3В: 
" • и..І.l. 131018010 зroдоlO сторін' 
• Il3з. рішClOllМ суду на BI';'Ory однієУ Ь сторін У наслідок HCBllКOHaнНl дpyroю стороною оБОI"13Ш, 

IUJrolOPOM, та ВІІICJIЇДОК ВIШВДКОВОro 3НDЩeНllJl, ПОШlСоджеНIIJI орендованоУ земельноf дїJUlНICIl, JUCe icтarнo 
IUJ. п lIIItopllCТIIlНlO, а також з інших підстав, Вll3наЧСНl1Х 3ІКоном. 

lIelllКOllallНR opCllДapeM п.9.4.2. Д8наro доroвору 38 piwellllRI" СУДУ, BiдnOBiдllO дО СТ.141,144 
ІЦ 111 ~ Укра'ІІІІ 

• !'шIРIIННR Дoralopy В oднocтopoННloOМY nOPJIJPCY допусК8Є'1'1tCJ1: 
.:t1lRR:' доro80РУ І односторонньому порядку Є HeBllKOIUIIIНR ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. 

'oca&CJ1CXi4 пpuа масності ІІІ ManНO орендар. на іншу IOPНДIIlfНY або фЬнчну особу, В також реорraнiзаціJl 
n IJoOP8_pa є пїдcтuою ДIUI розіРІВНIIJI Доroвору; _ 
, ~ на ореВДОІану зеl\flшы�у ДЇJIIнкy У раї смерті фы�lfноїї особll - орендарІ, засу_еННR або об.IСЖОННІ 11 

1~lIUе"!ІІМ суду перехоДІІТЬ до спадкоємців 8бо iНW11X осіб, JUCi BIIKOPIICТO&yJOТЬ ЦlО земел.ну дімнку 
,Іа IIIІОрПСТОВyкm. цю земem.нy дimrlПСУ Р130М 3 ope~peм, WJUlXом переукпllДlUllUl ДоrolОРУ ореНДІІ 

13. ВїдповїдlШЬвість сторів за псвпковаППR або 
пепuаспе ввкопапOJl ДОГОВОРУ 

Ь.l.3а ... -:- -1kO ....... -вб • • • •• ну та "6';"1' '.....,.. о неllВJlежне 8НКОНІНIIJI дoroBOpy СТОРОНІІ несуть 81Д110BIДIIJI.HICТЬ 81Д1108ІДНО до зІКО 

1It1~ Іка nOPYIWlIJa З0бов"оlННl, звim.НlЄТЬCJI від BiдnoBЇДВJIЬНocтi, ЯКЩО вона доведе, що це поpywеНIIJI 

ItlliJJt 14. Првкiuцеві положенпи. 
~1p-ra.lp 11861' -

r
Yk4a.Цe &рає 'ІIIННОсті піCJUI піДnНС8Н1IJI сторонамll '111 noro дсрЖВВllоі pCєcтp8ЦIl. . 

1IIYrм" • :: у ТРЬОХ nPllМipннкax, що МIІІО'І'Іо однакову ЮРlfДIlIfН)' СІШУ, ОДlШ 3 IІКlIХ 3118ХОДIIТЬCJI В 
PCIlДaPI, треті! - в opraнi, JlJClIВ прові8 дерЖIIJIНУ реєстрацію • 

• 



Нсвlд"ЕАIIIIII\III чаСТІIII.1\111 договору є: 
JClдDC1pOBIIA !ШВlI земenltllоі дїJIJlНК11 з відображеНIUlМ обмежень (Об1'JГ&СНь) у її. 

серві1)'ТЇВ· ~ 
~кт про BCТDIIOВJIellНJIllI місцевості та поroджеlllUl ЗОВllіШllltої межі 3СМCnЬІІоі а'.IIIJJІ ' 
акт про передачу на ~беріraнНJI .. М~ЖОВID' знаків влаСНIIJСУ (КОРIІС:'lувачу) зсмw,НОі~' 
акт ПРIIRому-передаЧI зсмenltllОI ДШJlНКlt; t •. 

15. РеквїЗlml сторіІІ 

ОРСlщодавсць OpCllAap 

Броварська міська рада в 
особі 

ТОВ "Ennіс" . 
що діє на підставі cтaтyry • заРСЄClpOEiiI , 

міського голови виконавчим комітетом Броварської Ві 
Антоненка Віктора Олександровича за N! 1 б4б від 22.05.2002 року \ 

міСЦС3IIІХоджеmlJl ЮРllД1lЧноі особll 

07400 КsliBCЬxa облаcn., 
м.Бровар". BYJl.farapiHa, 15 

ідеlП11фbaщlRНІІR код 26376375 

,-~~::-." ....... .,. 
.... ~ 'І • .... :t"l .. ~. ,': е._ .' .1/,.' ~',~ ... '. . ..-- ...... с·" ,." . .-, .'-.~ 

.rt·, "/" мп". ' ..... ~\ 
{ ~. .. .. ". \U~ •. ц,,..... • J '-' 
,i~~.~'·,· . .:' :.-, 1,',:. \' .:. , .,,\.. ..... , "/~-' 

\"і, • .:, , .. : ... - "., ,.' t1 
.: r:" ..... _.; "8/ ;.~ 
"~' .~;.. :. '/ #/ .... ': 
~ ::" .', - .... е ...... , .' ';'. 

~.v ... : . .:. 'J6' •• ~ .·А 
~~ . .-.: 

Директор \ 
Заєць Юрій Олексійович 

місцезнаходження ЮРllДllЧноі особll 

м.Бровари. 
ВУJl.Кіровв,86 

• 

ідекrифікаціRниR код 20576722 
ПідППСD сторів 

-

" 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

I\lіського ГОЛОВІІ AllTOllellKa Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в У країні", з 

однієі сторони, та TOBaplICTBO з обмежеllОIО відповідалыlстIоo 

"Елліс" в особі директора Заєць Юрія Олексійовича з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCTBO з 

обмеженою відповідалы�істюю "Елліс" ПРИЙНJIЛо земельну діnянку 

площею 0,0360га по вул. Королеllка, в районі розміщення буд. 

Ne23 в м. Бровар.. ДJIJI будівництва та обсnyrовуванНJI 

магазину-кафе ДJIJI торгівлі продовольчими товарами та товарами 

народного споживанНJI - землі комерційного використанНJI. 

Земельна дimmкa надава рішеВНJIМ сесії від 01.12.2005року за 

N!!8~2-39-04 на умовах оренци, терміном на 2 ( два) роки до 

01.12.2007 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 
, 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, IS 
Міський голова 

ПРИЙНЯЛО: 
ТОВ "Вл.піс" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул.Кірова, 86 



АКТ 
про пСРСllес:еllllЯ в натуру ЗОВllіШllьоі межі земельної діЛЯНКl1 

т-л4 ~ .,., 
, ~' о " C.:~ .::~/~8 --

200~p. 

МІІ, 1lllжчепіДПllсаllі, предстаВНllК Броварського міського відділу 
(1lївськоі peгiOllВnЬHoi філії Державного підприємства " Центр державного 
.C&ICJlLlloro кодастру при Державному комітеті УкраїIІИ по зеМCJlЬJIИХ 
ІССУРСах " 

І ПРllсутності землевласників (зе~шекористувачів): 

IредстаВНIІК ВИКОІІКОМУ ~~Y&~ ....&&,.1 :т. ~ 
,іIОЧIIIIІ Ilідставі дозволу викои'кому Н!! 273 
""11 народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
&СРCllесли в натуру межі на підставі плану зем~ьної діЛJlНКИ 

~"Jfl f' ,." 
/7/0 ., СС ~.:~/~., 
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ДОДАТКОВА УГОДА N!!l 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІJIЯВКИ 

Від 30 еіЧІІJl 2006 року М040633800015 

АІ. ВРО8I1Р" "/& "~l~'k{} n'Q.8 tL 2007р. 

Мп, що пі~canиCJI .нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дanі -
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ. в. особ! за~Пllllка I\lieLKoro rОЛОВl1 Андрєєва ВаС:IIЛJl 
О.пскс:аUДРОВllча, що ДІЄ на ПІДставІ Закону Украіни "Про місцеве самоврвдувlШНJ( в 
украіні", довіреності від 20.06.2007 року за Н!!2-53/515 та TOBaplleтнo 3 обl\lСЖСВОIО 
BЇДDOBiдanLllieТJO (сЕ.пліо) в особі директора Заєць IОрів Олскс:іliоввча. )'КJIanи 
додаткову угоду до Договору оренди земельної дiтmки від 30 сіЧIIJI 2006 року 
Н!О4063380001 S про наступне: 

Відповідно до рішеННJI сесіі Броварської міської ради від 25.10.2007 року за 
~483-28-05, внести зміни до наступних пунктів доrовору: 

1. до п.l.l. ВИЮІасти йоrо в наступній редакції: 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННJI сесії Броварської міської PQДII 

Київської області від 25.10.2007 року Хе483-28-05 надає. а ОРЕНДАР приймає в 
строкове платне користуванНJI земельну ДЇЛJIнку площею 0,0360ra, ДJUI будівництва 
та обcлyroВУВВВВJl адміністративної будівлі по вул.Коропевка в райові 
розаliщеввв буд. Х!23 в м.Бровари. Згідно з планом землекориcryванНJI, що є 
невід'ємною частиною цьoro Договору та довідки виданої Броварським міським 
відцілом земельних ресурсів від 08.11.2007 Н!04-3/13-311503 та земельно-кадастрової 
докумевтаціі Броварського міськоrо відділу земельних ресурсів ЦJI земельна дimrнкa 
є ЗeМJDIМН комерційного викориcтaнНJI в межах Броварської міської ради. 

2. до п.2.3 і ВИЮJасти йоrо в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної дiтmки згідно довідки Броварського 

міського відділу земельних ресурсів від 08.11.2007 за Н!!04-3/13-3/1501 ва період 
6удіввпцтва становить: 

- 32 730 (тpllДЦJlТЬ дві ТОeRчі еіаlС:ОТ трпдцять) гривень. 

Нормативна грошова оцінка земельної дiтmки зriдво довідки Броварського 
міського відділу земельних ресурсів від 08.11.2007 за Н!!04-3/13-3/1502 3 дато 
затвердzеввв Аrпy Дер_аввоі коміс:іі про приliввттв в екс:нлуатацiJо 
заківчевоrо будіввицтва становить: 

-163 651 (сто шістдеевт тpll тоевчі шіетеот п'втдеевт одна) ГРИВ0. 
3. до п.3 ВИЮJасти його в наступній редакції: 
Договір укладено на 2 (два) роко, термівом до 25.10.2009 року. ПіCJIJI 

зіківчеВВJI строку AoroBopy ОРЕНДАР має переважне. ~aвo П~НОВJIеВВJI. йо~ на 
новнІ строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не mзНlШе ВlЖ за 2 allc:JJQI ~o 
заківчеВВJI строку діі договору . повідомити письмово opeвдoДВDЦJI про Н8М1р 
продовжити ЙОГО дію. Прп ВDКорпетаові зеаle.llьпоі дiлJlвко ве за цJлЬОВDl\1 
Dpll3вачевввм орецдар втрачає переваисое право па пововлеввв доrовору 
opeвдu. 

4. до п.4.1. і ВИЮІасти його в наступній редакції: І' • • 

Р• BOBDТЬ 1% від вораlатовпоі rpОШОВОI OЦlBКD І 
l'ІОа орспдпа ПJlата ета 

Скпадає: . • б • 
- 327,30 (трпста двадцять еім) гривень 30 копійок - ва пеРІОД удшвоцтва; 

• шість) гривень 51 копійка - з дато 
- 1 636,51 (одна ТОeJIЧ8 ШІСТСОТ ТPI~ЦJIТЬ ВЙllJlТТR В екашуатацЬо 

затверджевВR Ar.ay Державвоl КОМIСіУ про пр . 
заtciвчевоro будівВВQТВа; ... 

__ ~iI eД8ICЦи· 

5. до 0.4.2. викласти його в НA\ll.lИпа- Р • . .. ;ncnnnr державної або 
Об • ї плати за земельш w---.-

числеВВJI РОЗМІру оревдво "х цільового призначевu та 
kO~IUIЬHoi власності ЗДЇЙСШОЄТЬСJl з ypaxyвaвJIJIМ ~a затверджеНими Кабінетом 
kOефщієвтів індексації, визначених ЗВІСонодввством, 
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Міністрів Украіии формами, щО ЗDПОВИІОІОТЬСЯ під час ухпадВИНJI або зміНl1 умов 
AoroBOpy ореНДІІ ЧlI продовженНJI ЙОГО дії. 

5. до п.4.3 викnасти ЙОГО в наступній редакції: 
Орендна мата вноситься орендарем. ПОЧИНВlОЧИ з 25.10.2007 року щоміCJIЧIIО 

ріВПl1МІ1 частками ~OTJIГOM ЗО календарних днів. наступних за останнім 
кanепдариим днем ЗВІТНОГО (податкового) місяця lWUlXом перерахуввиНJI на рахунок 
ГУДКУ Київської області I\I.Кш:ва МФО 821018 код 23571923 
р/р 33210812700005 - Броварське удк. Код кnаСllфікаціі 13050200 - opellДa 
зе"lяі. 

6. до 0.4.5.2 ВИКJIасти ЙОГО в наступній редакції: 
Зміни розмірів земельного податку. підвищенНJI цін, тарифів, зміни 

коефіцієнтів індексації, визначених законодавством. Змінювати орендну плату за 
земельні дітппси піCJIJI затвердженНJI нових ставок. У випадку відмови Ореnдари 
з.dвитИ орендну плату, договір оренди земельної дinRнки може бyrи розірв8.ІІИЙ 
Броварською міСЬКОIО радою в ОДНОСТОРОННЬОМУ поридку. 

7. до 0.4.5.4 і викnасти його в наступній редакції: 
У разі BeBHeCeННJI орендної плати у строки. визначені цим договором, пеНJI 

нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за іх . 
HUВВocтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
Украіви, діючої ва день вивикненНJI такого податкового боргу або на день його (його 
частиви) погamеВВR, залежно від того. JIКВ З величин таких ставок є більшою, за 
коlCIIИit календарний день прострочеННJI у його сплаті. 

8. Всі інші умови дОГОВОРУ залишаються без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВОСЬКА. М1СЬКА. PAJ.rA 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гara . а, IS 

, Заступник міськог 

ОРЕНДАР 

ТОВ «Елліе» 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Кірова,8б 
Директор 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJIЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заступника міського гоnови Аllдрєєва ВаСllЛП ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-S3/S 1 5 з однієї сторони, та Товариство 

3 обмеженою відповідальніСТIО (<Елліс», в особі директора Заєць Юрів 

Олексійовича з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з обмежеНОIО 

відповідальністю «Елліс» ПРИЙНJIЛо земельну ділянку площею 0,0360га, 

ДJIJI будівництва та обслуговування адмініСtpативної будівлі по 

вул.Короленка в районі розміщеннв буд.N!23 в м.Бровари. Земельна 

дimmкa надана рішенням сесії від 25.10.2007 року за Н!483-28-05 на 

умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 25.10.2009 року. 

Цей Ап CIOIsдeHO у 'Ірьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
юридичва адреса: 
М. Бровари, вул.Г рінІ, 1 5 
ЗactyInппc міс го голови 

І 

І1Ри Й нЯJlО: 

тов «Елліс» 
Юридична адреса: 

м.Бровари, вул.Кірова,86 
Директор 

J. • . , 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

~ 
.lipoDIIpll 

!іРОВlре .. ка ~Ileькa Рпаа .. ..,# .. ?~,., .. 20()6 Р-='ІСУ. 
,ЕНДОДАВЕЦЬ: !ipOBap~ .. кв ~'Ie .. ~ рада в осоБІ :JonynHH ..... Afie"Koro головп ВОJНЯIС8 CepriR J\IIнхаПЛОВІІ.,:8 ШО 
іс 811 піАc:nші Закону УкраІН" "Про МIСцевс СІАІовр_цуваlllU1 D Україні" аовірсності від 01.08.2006 року за N!2-1 5/1 812 3 
aкoFO боку, та ОР,ЕНДАР: T~BapIICТBCI з 06Ме8е'IОIO. вlдповlдал .. иіc:no "Опаа" ЮРIUUlЧна ;шрсса: м. Брон.ри, 
'jI.fop.xoro,S,u.2, адСНТllФlкаwПНIІЯ код 33341620, в ос061 директора HaciкoacLKoro Олсксандра ВОЛОдJlМIlРОВllЧа, ІІКИП 

r піАС1ІІІі С1'І'ІУІУ. зарсє~оавиоro державним реСС1ратором за N! 1 355 102 ООО 0000556 віа 17.03.200Spoкy ~ 

І 
і 

ro 6o~'Y, yкnanи цсП AOroBIP про НlfА<Чснавсаене: \ 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

; l.l.0РЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШСІl1lJl сссії Броварської міської радll Кlrїacьиої області від 11.09.21)06 
~ »112.08-05 ивдає, а ОРЕНДАР приймає в С1роковс матнс КОР"C'lYJlВИIIJI ЗСМСІІЬ'Jy дiлRнку ПJlОЩСIО 0.70001'3, ."ЛI; 

'IНІІІ1ПIІ та 06cnyroBYВIIНIUI в .. р06tПРIОЇ 61311, Іка зиаХОДИТИR по вул. КyryиВD D p.AOIII Р03мlщеИlfSl 1 ОП 
аркам" • аІ. !іровари. Зriдно 3 МВИОАІ зсмлскорнС1У88IIIUI, що Є невщ"ОIНОЮ чаC'nlНОЮ uьoro Доroвору 1u доаіДА"Н 

і Броварським Micькqм відділом 3СМСІІЬНИХ ресурсів 1'511110-04-3/3 вш 12.IО.200броку та ,e"e.'LRo-КaдDClrot'~Оі· 
• earraшl Броварськоro міського віAJIiny зсмельних ресурсів WI ЗСМCllЬна ділRИК& є ЗСМJUlМн nPОМИСЛОDосТі І !.і'::О- і&\. 

.кої міськоі plДll. 

(\ & 2. Об"єкт ореНД0. 

І 2.1. В оренду псрсдаЄТЬCJI,сr.fСІІьна.IIЇJШнка зarвm.ною мощсю О,7000та. 
2.2. На 3сr.tCllьиіА дinRнці відсутні об"ЄJmf HCPYXOMOro MaRнa а тако. іlІші 06"єК11t інфраструк1)'Рllі 

І 23. HOPMaТl .. нa rpошова оцінка ЗСМCllЬноі дinmoal 3rШно JIOBUucII БРОВlpськоrо ",iCLKoro l!іAJIiny З~МeJJЬRIIХ 
;реї. Ііа 12.10.2006 рокузаN91109-О4-313 становить: 

- 185920 (сто BiciмдecRТ п"вть тнCJIЧ дев"ВТС:от дIIвдWIТIo ) !pIlBeНIo на період будіВНJIIЖt1Iа; 
- 446180 ( "отириста сорок шіcn ТИСІЧ C'1'U Biciмдec:RТ ) !рИВСНЬ з дати затверJIЖСНIUI Апу Дер.аsиої K01.tit'i',' 

Dpld1иaтnlв ексnnyaтaцiю закінчеиоro будіВИIЩ11lа об"єкту; 
2.4. Земельна дiпnка. JIКI передаєтьсн в орен.ау не має недоліків, що можyn. перСWlCOдl1Тl1 її ефеl\"15НО!.~) 

2,S. При зміиі ( реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренди не з6еріraє '1И1lИість. 

3. СтрОК діі доrовору 

І 3. Дorolip УКnІЩсно ІІа 2 '( два) ро ...... до 21 вересн. 2008 року. ПїCJIII закінчеtJIUI C1pO~'Y ~!)rOB~PY OPEH~? ~,,.:: 

FC: право поноanенн. Roro на ИОltdl строк. У Цltoмy разі ОРЕНДАР ПОВIJНеи Іее ~Нlше НІЖ 1а 2 k!letrui .::0 

""СННІ строку діі JIOroBOpy повідомити ПИСЬt.IОВО opeндoдuWl про намір ПРОnОВ.lm, Roro дІЮ. 
При аикористаині земел"но' ДШ.ІІICJІ ие з. цIn .. OBIIM прlРв:а .. ениям opeНJIВp втрачас переважне npSBO Иа 

ОМеннв noro.opy оренди. 

4. Оревдва ПJlата 

4.1. РІЧНІ орендв. плата ва період буА1вивцтва СICllIUUIЕ 5 577,60 ( п" ...... тнев" n"RYCOТ еlмnсспт с,." ) 

'ОkOniRo~ .. 
'ІЧИІ ' • АІП)' Дер:кавно' ПРIІАаlВnЬНОТ ~-омlсП про прнRИSIТПI в 

таЦІю 3а1d ореllДиаб~~та з даnr заТ8е~l:;=; "О (·тринццІІТЬ ТllеІІ" трНСТВ вlсl~lJIееят n"srn. ) ТР.ІВеНіа 40 
'ВоIC; нченоro УAlВИИЦТ8а CItJIlДає .. 

4,2 061Qf . '11 ється з )'PвxyввНIIIМ iндeRCЇB інфляшl. 
4.3: о слеНIUI розиіру орендноі ПJJmI за 3~O 1д1 СІОО - 11 n и'IНRnИ рішеННR еесil вш 11.09.2006 po:ry 
.... о ренди. плата 8ИОСІІТloСІІ орендарем ПОЧИН_ІО",И 3 ДJI =II~ З5 остаИlllа, JC8JIеIUlllРНИ:\1 ;me" :iSiTSttT'J 

aor:;вннми часткамн протяrом ЗО lCL'1eNJ18PHIIX J(И~з::=оос УДК у КІ.Ів&:Itкll! обnаm М. КІІЄ" МФО 
18 _ MI&:SIIUI WЛІІZОМ перераSYD2ВИR 1.8 paSYllOK 332 - nL 

23571923 -Броварське ВДІ(. }[QJI кла\'~;фIJrацil J ;1'J§0100 - opetlJlll им 



4.4. Передача ПРО~ІСЦІЇ та 1(&4aННJI nO"IRIr ВР"'''' Г 45 Р І -'J aAJHOK Clре'UDlОіnn А.-
•• 03"~ Р ореНАllОТ nлатн переГЛRА8ЄТЬсп у раз( : ат" O""P\f.1Itn:. • 

4.5.1. ЗМІНІ' УМОВ господаРJOванн" передбачених Д ~!~ 
4.5.2. зr.lіll1( розr.tіріа земcnы�огоo П~.ІІат"" пшв' ищенОГОВ~РОМ; 1 
4 5 3 • .'J' НІ ШІІ таРllфів 

• • • В IJfШIIХ ВllПlUlКах, передбlчеНl1Х ЗIІ"ОIlО"'. ' • У ТОМУ '11IC.'Ii.~ 
4.5.4. У ро]1 неВJI&~сеннн opel'1I110i плат., у "~OКl "І, 

ПОАвіОноТ етаВElI Н.uIОI'ВЛЬНОГD б.юсу Укр.1І111 38 1С~~ВН~lачеНI QII'" Доroаоро",СІІра 
КО*"ІІА Aell .. Прос:трочеlll'Я. піП пень ПРоttpОЧfllql n'1ІТ:( 

4.S.5.0реIlАиа мата сnpaвnІЄТЬСІ ТВ"ОЖ і у ВІШ 
ІІІКОРltСТО8УЕ земenьну l1ілRШСУ за UИAІ Договором. amcax. ІКЩО ОРЕндАР 1 ~, ~ ': 

ІІІ' 
J$ 

5 У riI • I\fОВИ ВИКОРIJI:ТDИНD 3D1ельноі .1L11ИJal, 

5.1.3~MenIoHa АіЛRнка переlШєn.СI в ореиJl)' JIU БУ.ІІіВННU1'1Iа та обcnyroа анн.. • . : 
5.2.ціпloове призначеИНJI земелhноі lIinRНXН - зем."і nPОМIfCJIовості. ув IJfJl'JDl!;r:Зі!/7 r;o 
5.3. ОРЕНдАР не МІС права б~з офоРo.uJе,rня у u ' OID 

ПРlоначеННR ]емельної діл"нки; . CТllfоеnекому '!аkО"О:J1За!ОIl fIi:~;j:\ 

ара 

6. Умови j CТPO~II передачі зе~lелЬRоі аj.lІШI~. : 

б.l. Передача. зеl\.ельної .ІІЇЛ"ККlf n ореІ'4У здіПСЩОП1tСR 'J РО1роблСtlt1J" npomy п· оо. 
розробленн. проеtny ВІдведенн" земельної nіn"tI".1 є рішеtllfJl "ро tfllJll1lttlЯ AOJDIJJIY ма ІИI'01Ql.·t1'J- t 
23.03.2006 року за N!9S5-4б-04;. . І 

б.2.lнші умов" Ilереnaчі 1CMeJltoJJrlї діЛМНIЩ n орСtlЛУ: nl'F.lІ1ln/IАI1ЕЦL n ..... 0tЄ: с 
орен.ау ,емcnь,ІУ дinlШКУ піЛhll)' віл буДЬ-nКIIХ Mlln"OBII~ npaa і npmlliJ 

IКlІХ D момент YtcJllДII11II1I ДОГОВОРУ ОРЕІІДОДАВЕЦЬ Ч'І ОРЕндАР а: 
б.3. ПСРСР'ІІІ 'CMCnIolloi діп"НКІІ оре::'IДllРІО здіііСlnOЄТloCR піcnа державної pctстрашї 1III'n:

ПРllnМВIІІI,,-перер·.і. 

6.4. На ОСІІові а.25 3aKOl11 Украіlll' "Про 0PeJIJIY 3Сl\sлl" від 06.IО.I998р oМI6J.XIVo~ 
CТPOI' піСЛR дерас8ВI.оі petcтp_Uii AomBoP1 opellllU ,емenьноТ ДШRН"ІІ НUІТН копію aorolOPJ 
державпоТ подат~овоі СЛyxdiн. 

7. УltlОВП повервеВIIJI 3BleJlЬBOi дiлnвкu. 

7.1. ПіCIUI Dpипине .... діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеІІ~ 
гіршому порівJUlНО з ТlІМ. у вому він oдepICU га JI оревцу. _ CJIWIOi~ 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ 1 разі поriршсння "ОрНСIПIХ IUI8C'J1DC)CТCA оренАОlаноl 3~JiIIIO CIt'J\~ 
3ft.іпоJO га стану. має право на ВЇ./IWкодуааЮJl збиncїв у розмірі, ВIDН&ченому сторокамlL 
зroан про ро,мір відшкоаувlUПla збитків, спір p03B"13YЄТL~ у судовому nopQ1CY. • .. ~i 

7.3. 3Ai~CHeHi ОРЕНДАРЕМ .без згоди OP~H~O~BI.VI ~lnPIТII НІ ПQJПnШС':нюо. • 
аю немC»ICJIИВО 81.110кремlІТИ без запоДl.ННЯ шкоди ЦlА JlWlНU1, не пtдlJlПU01'lt вfluDкодyl ato ~ I~' 

7.4. ПоліnwеИJUI стану зеМeJJlоноі діл_IIЮ', проведеІІі ОРЕНДАРЕМ 31 nIIC.MOB ~ 
землі, не niJuulraкm. BiДWKOдylllНlDO. • ок ItCId~1f!JIIII f'i 

7.S.0PEНДAP має прuо 118 відшкоцyuaН'I" збlrrкіа, зanoдWoIХ yвacnш 
зо60в"язенlо , передбачеНl1Х цим договором. • 

3битка"IН вважаlOТЬСЯ: .. або ИСIJIII-- ;; 
7.S.фаlСТичні B1pВn" RКИХ ОРЕНДАР 313нав у 3U"JJ3JC)' :І IlеаИXDНlИНІ '1ICIIWIlCtJll11l ~ 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а твкож виrpaПl, які ОРЕНДАР 3діііс!'нв або П081 ~ 
порушеного праВ8: •• ' • oro ВIIКОIfIIIII' 

7.б.дОХОМI, які ОРЕНДАР міг бl. pelUJloHO O11JИМD1U-.fI 1'111' Ilaneacн • ___ ~. 
ДОГОВОРУ· • • JC)IMcнnJlLIIO ~ 

7.7. Розмір фВlCТltчlU1Х витрат ОРЕНДАР JJ 1113J1DчаЄnOCJII,а ПlдcтuВt .110 

8.0бмежеlDUl (оБТJDКення) щодо OllRopnC11lJlll' 

зеаІeJlltJlоі ДЇJUIIIКJI. • ~C 

ofjraJrCJlJJI та iJfUn ..-~ 
8. J • На орендовану 3eAlелwry дtпапу не встаномсио обм.аJlU, неННІ аБО 3MbtJI 
8.2.Передача в opel(Jly зеМeJJldlОЇ дimlикк не є niAC1'IIIOIO Д1ІІІ npИШI 

JlїmlИ10L ' 



'.Інші праио та 060в"RЗr.и сторін. 

'ІдОДАВЕЦЬ rвРІИІУ~ ~O ,смenldll ~1НJr.I с У Яоro масності. нiKO~ іншому не ві.uчy;кена, під.заб?РОНОЮ 
~IOIO не перебуває І ВІН маЕ 'ІКОШІІ ПО8НОВlЖeННR передаааТ11 шо .ашанку в орен.ау, налаваТl1 ІНШ. прав&. 

~
DroIOPD", 

~. .1 opeII.llOJla.uв: • 
ncpellрlТІl uin~ве 8ИКОРIІС:ТIН~ ,емельно' .ашоки; 
AIJC'IPOКOIO Р03IРВIПI цеЯ Доro8.р у ІІШII.IIUX, пере.абачешDC 1f11Н1fI1М ЗІконо.аа8CТUОr.t та WIМ Договором: 

!,міlпml pOJMip ореlшноі nnаnl у IIIПIUUCDX, пере.абlчених ЧІІННИМ ЗІКОНО.аавстаоr.t. в тому чнепі D 
Laмy noplJUCY ба ЗrDJ1ll ОРЕНДАРЯ; 

/

.lIl11mnlBI.a ОРЕНДАРЯ CB~E'lICHOro внесеННІ ореи.аноі nnlТИ; 
Jнмam11 1ЇJ1 ОРЕНДАРЯ lUUШCО.цу&IНlUI суми opelUlНoi мати з часу npнА.urmI рішенНІ 81IКОИ"ОАt:l ~G~ 

~ (JIIID НllllНIІІ земenьноі дїJUlHКlI .110 ni.anlICIНЮI цьоro Договору; 

Ь&оI"1IJ1СІ1 opellДoдalUВ: 
І,. пcpeJUl'ПlЗемenьну дiJunucy по aкry. 

~р.п opCIUlDPR: • 
1. O1pllМanl по aкry земельну J1UIIIHКY у КорИctylllUПШ; 

Ііі noнo8lllOIInl договір піcnа закінчена строку його .аії в разі ві.асутності npeтelf:Jirt, що.ао зобов"JtWfh н:: 
'ну орсИIUf. 
0601"IJКlI орена.рр: 
І. IWIIIIПI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖІІнвість 3J1iЙСIDOВВТ1t КОН1рOJ1ь 31 BHKOPIfC1ТaRНJlM шєі земельної .аілr.НІ\:S: 
, 1 •• k"Opllcтolyвam земельну ДШIІНасу за цілЬОВIІМ ПРI131IачеННRr •• ; 

, • ClКЧIСКО смачувати opellJ1НY rша1У; 
: ИСJIDІІ)'СD'ПІ хімічного '111 БУДЬ-JlКОro iнwoгo забруднеНИlзeмnі; 
'!' niaтplSМYВIТИ її В нanежному санітарному стані; 

10. РОВК ВDП8Дковоrо зввщевВR або пошкоджеВВJI 
06"єкта оренди ЧИ йоro частвои. 

1. Pпшr І.IIIUXOВОГО 3Н1I1ЦеRIUI або ПОDlКOджеRRJI об"єкта орен.ан .... йоrо частини несе ОРЕНДАР. 

11. CтpaxyB8BВJI об"єкта ЧІІ йоrо чаСТИН0. 

lзtiaно J ШІМ .aOroBOPOM об"єкт орои.ан не nїДlUlraє cтpaxyвlUUllO. 

12. Зміви умов доrовору і првпивеВВIІ йоrо діі 

~311iнa УМОВ .aoroBOPY 3.!dJ1сшоють" У ШIСftМовїЯ формі за 83КМROIO ,ro.aOIO сторІн. 
РІ1І11CADcInte1lНl3ro.аи ЩОАО зміни умов АОТОВОРУ спір ро3В"JЗYI01ЬC.. У су.аовому пороку. 
r'~roвopy ПРНПIIНRНІТІоСЯ У раl: 
• 311іIfllСIIIUI строку, на.киЯ Aoro було )'КІІІІАено; 

!u IІрІІ6нНІ орен.аарем земел.ноі ДШІНКП у вnacвicть; • 
.. • • ~ зеМмьноі дiJwncи AU СУСПШЬННХ потреб або примусового ві.ачужеН118 земenьноі дimuoal 3 NОТ1ШШ 
!~ І пор • .аку. DCТlНовпеиоasy 3ІКоном; 
u.s: mlll~ IОрlUlИЧноі особи-орен.аар •• 
!J.1Ut -.. nPИnИІІІЕТЬС8 тако. І інших lIИII&J1КIIX. перuбачеНlIХ ЗlКOном. 
ЦІ. :::ОРУ ПРIIППИ.IОТЬСЯ шлоsоаl noro розірв.нов 3:1: • 
!.J~ • lfOIO 31'OAOlO сторін; ,. .. . 
.... plDlcll .... 1 су.ау на вимоry ОJlRієі із сторін У насіІ'Гдок HeBIIКoнaНIUI .apyrolO CТO~OHOIO обо~ :l3КШ. 
~:ro'DpOM. та Iнacnї.lloK ВиnaдКовоro ЗШШ1еНJIJI. ПОШКОД8еННІІ оремована\' ,eMenьHoT J1UIIIНICI1. яке ІСїОТНО 
\3.3. ~,a 1'UOЖ 3 інших пі.астав. В!t3uчеиих 3В1Шном І 
____ I.IlКОНIННВ opell,ll8pal п.'.4.2. Д8поro дoro.oPY 3В рlшеННRМ СУДУ, BlдnOBlдllO ао С1·.!41,а .. .; 
Lc. ~1pttzcy Украіни 
I~.HH доruвору в OДHacтoPOllBЬOМY ПОРЯ"К)' АОПУСК8Є'ПеСВ: 9 4 З ' 
lІ. Ь""':"'"7 ДoralOpy 8 oднocтopoRRЬO"-Y ПОРІДКУ с неlПО!IIIDШ ОРЕНДАРЕМ n. 4.3., n. • • • . • 
.. ~~ nPUa --- ості ., • ..p .... uauu або фізичну особу, а тахо1lt реорntRJ'awя • lI&.~orupelUlap -,,:,," на маАно орен.ааpll на 1НШУ ... _-.. •• J 

~1IIIy R t ПIAC1aвОIO ДIJJI ршірВ8ННR Доroвору; або обмежеНRJI П .aiЄ!J1aТHOCl і 
ііі !:Уау п:;мenьну аімику У разі cMepn фізичної особі' - opelUUlPI, звсу=н:ю ,еммьКУ Ainанку р330АІ з 
;.Jt~~ОllИТЬ АО CnaдlCOємWB або'інших осіб, які DИКОРИСТОDJ._.- 8IfiUI Договору оре.шн змі;. 

lYIOn. ЦІО sемельку .аїJUlIІКУ разом 3 ОРОlUlарем. UШJIXом переукпв.а 



13. Відповідальнkrь сторін за НСВt'~(Jиаl\:іН або 
невалеЖlfе ВIIJ:Оffі1ИIШ іШГен,nр: 

13.1. 3а неDllКОIШllНl або IIСНDJlежнс Blll:OllllfJfJl договору СН)Р'JlfIl III"'~II. 'Ii.'I11111111\"""rт~!i:_ .• 
цьoro ДоroВОРу. •. , . '.' 

13.2.Сторона, JIJCII ПОРУШIUlD зоБОВ"'3DIlIUI, 3ВІЛLНltїLСІ DIJI ItIЛІІUlІllJ:!JII.IІЩ'I'. ".:ЩІ) 81)'11 1~!'" . 

C11UIOCllle:l П 11,"11. .. .... , 

14. Прикіицеві ПОЛО)ї:tННП. 

14.toЦen .ІІоroвір набllpає ЧllННОсті піCnJl ni.llnlfcaHllJI сторонаМl1 13 fiшl' "rl' '1:1111111' PI'11 tpaQii 
ЦеП Доroвір yкnцeHo у 1рьох приміРIІИ~'8Х, що мають "JtlliJklJIIY "'1'11І'11'''', 1""\. ;'Щ 11tJ:. 

opelUlO./IIUIWl, .llPУПln - І opell.llDpl,1pcтiR - в органі. IкиА провів l1СІ)IІШПIl) /І'" L '/1.11І11., • 

Невlа"ЄМНIІМIІ ЧІІСТІІІІІМІІ договору с: 
адаСТРОВllА маll зеМCnltноі дinJlНКIІ :І відображенНІМ O/"4e",·elll. ,.ІІЇ'І/."·,,,., \ 1'111.,. '''(;1'''1' 

cepBi'l)'1'ЇB; 
акт про BCТlНoanelIHII.1 місцевості та поroджеННJI ЗОВllі'1JlfLUI І\'С:Ж' '&:\1"·11 111.1 " I~"., •....• ;, 
акт на переlІесенНJlВ Hltypy :iOBlliWllboi межі земenltllО: ділянки (ко"іll'. 
aкr ПРllnому-переда1lі зеМlШltноі дімнlСИ; 

OpellДoдaBeц .. 

Броварська місы�а рада В 
особі звc:ryпвика 
міського голови 
Возива CepriJI МИХВЙJlовича 

.. ,іСWS3l1lХоджеИНl'DplШИчноі особlf 

07400 'КllівсІока обnacть. 
M.&p08apl., вул.Гаraріllа, 15 

іАСНnlфікauiАииR код 26376375 

І' .' .,' . ...--... • . 
І 

;/' .,.' . 
' •. ('.1 ._--\ 

II,~'M 

\'. : .... /, '. ..' • о. І 

15. Рекаі1ИТІІ старів 

Орендар 

ТОВ "OJJДa" 
в особі директора 
Насіковського Олександра ВОЛОДІІМП~ 

місцезиаходженНJI ЮРИJIlfчноі особ" 

07400, М. GР08ари, 
вул, fopLltoro,S. каЗ 

ідентифікauiRииА код 33341620 

ПiдnllС11 a'opill 

\ -"'.. )':' ') 
\' .-. .... . . . "') ......... / . . 
...' д \ . . '\ ,1 "1"~ " • al'alllp \ з~~l:сстра8"'О кs • . ... стеА • r 
:St"tII.HO~ lCIU1Dё'rPy М де Ікав У liDC.Kln perloнant.llln філіТ Д"раmВIІ\'ro 11'lIllrl/C д,рР'tI!~ 
"'І"ІІО"О 38ПI'С вІ. .. ~ ~::n УкраІНIІ ПО земр .. иим pe~~FDМ" 1II~~,,t, 

~ ......... =. ___ 20 ()б р. заN!WIJt1~:1".,,~, 

мп 

~. 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІJ1ЯНК:И 

2006 року М. Бровари 

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

заступника IІіського голови Возняка Сергія МнхаііЛОВlfча, що 

діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування l' 

Україні ", довіреності від 01.08.2006 року N!!2-15/1872 з однієj· 
о 

CTOPOНlI, та TOBapIICТ80 з обrttежеНОIО відповідальніСТIО "Олдз" в 

особі директора Насі,совського Олександра .вОЛОДJfМ'IРОDIIЧаі .; 

другої сторони, СІCJlали цей Аь.-т про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з об1'tlежеИОIО 

відповідальністю "Олда " прийняло земельну ділянку площею 

О,7000га по вул. Кутузова в райові розміщення ТОВ "Нарком" 

ДЛJI будівництва та обслуговування виробничої бази - землі 

промисловості. Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської 

міської ради від 21.09.2006року Nel12-08-05 на умовах оренди, 

терміном на 2 (два) роки до 21.09.2008 року. 

Цей Arr CICJIaдeHO у трьох приміршпсах і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
аЬІса міська рада 
о, p~~peca: 
мrВровари,:вул.Гагаріиа,15 
ЗІ\СТУПНИ\ к: Mic~xoгo голови 

)0: , \} 
, \. JJ., :: . ; і 
у-ь. І '"(!J 

'" ,. , -" • ,,'І 

;:::>_~~~С.М.ВозНJIX І 

ІІРИЙНЯЛО: 
ТОВ "Олда" 
ІОридична адреса: 

вул.ГОРЬ1Соro,S, кв.2 
:::_ М. Бровари, 

Директор 

О.В.НасіКОВСЬУ.ІШ 
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IL"'rIlIICIIUICIIIIII 11І1 ~Ш:ЦСПUСТІ ТІ' ПОГОI1ЖСIIIIП ]ОВllіШllьоі l\ІС"ті ]еl\~елы�оіi lIіJIЯllКl1 ' 

"~ , 

тов .. (JtllP ., , -
".J!!_··_..JО~.rI!.---- 2ШJ-'. р. м,Броuuр .. 

'МІІ: 1IIIЖ'lепіnПllеОllі. Щ1~JIС:ТШIІIІІК БРОllаРСI.кщ'о MiCI.Kc.1ro підnілу КІІЇВСЬКОЇ 
pa:riOIlOn"'10'j філії ДерЖОRIfОГО піШIРlfГМС'ГIШ .0 І tetl"p деРЖUПНОl'О 'J&:M&:JlbHOrU KUДBCТP)' rlp" 

J1а:рЖ~I""О~!)' KOM!'Г~7i Y"~~IЇIIII Ш1 'I~M~JI"'III~, Р&:СУРС;ІХ" 
l1ilO'IIIIIO Пlдс..'ТОllllllll~IІ'Ш 110 ІШКШІШ"IJІ рощ І 
n IIPIIC)~lIucтi 1СМJІсплаСlllfкіп (зсмлекс.1РИСТУ:О'lіll): ______________ _ 

_ ТО8 • O~!#e 

npa:.1CТOnIIllKill IIІІКОIІІ,е1МУ __ -~p.д ~ elt~ ~·~a-==,:--________ _ 
ТІ1 с\'міЖIIІІХ ',еМ!I&:IІЛUСlІІlкіп ('ICM.'lc~c.1P"C I'УIIU'IЇIІ): -....lhn. в 4ЕИ M....J! D ед , 
Тов м 1Iflf"lffldt· ; ,КВ О "r««РО1",)ЛJ,r "r"t: 

1110 прел'ЯПllо'lll свої' пt1ПllоппжеIIllИ. "pOnCJIII пс..'Т"IІОВЛСIІІIЯ ІІа міСllсоості та погодження 
1РВllіШІІЬОЇ ~Іежі 1емеЛllнс.,.j ліЛЯIІК" _____ ,___ _ ____________ _ 

'['0& • О""р • 
WО1НDХD.1I1ТЬСЯ1D олреСОIО ~_ ~ _____ ~ _______ _ 

ЗП11111'I&ші )Іежі 110 міСllспостТПJ1~с.;nЯТI1 ~с..r_~ __ ~ ... 1tЧ-С:::;;..оІ'А=и;А===:L<I!)ІІІ!=-_________ _ 

Ні.КIІХ IIpeTell1in пр" ПСТUIІШUIСllllі 'ЮllllіlJIIIІ.tіj мсжі ш: 'ШЯІІJІ~ІЮ, Мс:жі 1І0ГОl1жені і не 
DIІК:IІІКUIс..1ТЬ спіРШI~ ПlIТОНЬ. Межові ЗIІОКllо якими 18кріплена земельна ділянка В кількості 

11 , шт. ,ПОКUЗОllі преДСТnllllИКОМ пі.міllУ 110 міс~епості то передоні 110 1берігвння 
'h:)I:S~L,acIIIIK)' ('J~~IJICKUPIIC'I')'lItl'I)'). !'с."lміР.1 ти міСIIс.!'sші~UJIЖСIІШI 'ICMCJlbllOЇ діЛЯIІКИ 
IЮk'U1Ullі 1111 uБРllсі lІи 'ІІЮРО1'і ДШIс.1I'О ШСТ)" 
11:.I&1llluдіJIИIІКIІ. ШUШІШЇ' rol3 ~_t!?~9J'1 • 

, ·1ГIJlШ1 1СМС:IІІІЮ-I\'U,'lUС1'РС.1I1t1Ї ДUК)'МСIІТШlїj СКJШДШ' (), ~o 111. 

НеП а"ї r lIi!ILOТOROIO ;UІИ IІрIlПIlНl-I'Н [1іlllСIІIIJI І..., фШ,ТIІ' 
а"'аРМ:SСIШRМ JlОI\ОУ~lс:н,'іll. ще1 IШСllіJl'IУЮ'I'11 ІІРШШ ~iiБt~:\nlll("I"\'I'11 

Л"ї СК:IІ1.'1&:lІІіП 11 2-~ ""имі[1I1ИКt'~о 

'ПР~.1стаDНIІК 1емлеllJlаСІІНКО 
(зем:rеКОРlfС1)'ВО'lа) ~~~~~~~ 

ПреЗСТООllІІК відділу 

ПреДСТDDНIІК ВИКОНКОМУ 

Пре.1L'ТООIIІІК суміЖШIХ 
1СМ.'lеМВСllІІкіn 

П~:1L'ТUIІIIІІI\ Б(1tlПЩ1СIII\Ш'О 
"IChI\O~ , • 

О 1І1:1.11:ау lсме!Iы�хx pccypcil' 
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118 IICI)CIICC~I'IISI ІІІШТУР)' :ІОВІІЇПІІІЬОЇ межі 3CMeJILIIOЇ I!Ї_11ІIIІІ(11 
\ 

І 
, __ ._7'O(j -, 

ее O&I(~ 10 ______ ._ •• __ • ________ _ 

L- ------- -.-------.-.. --.-.-.-------
I~------ ----------.-----------
~ оо ~C _ .. __ 200-'-- 11. 

г-
І МІІ .IІІЖ11&:пі/lJ1JIL-Ulfі, :Jрr.ДС1і1IIffИК 
\ ' ___ о .J;e~~A r._~ __ ._ 
kyn,ocтi :J~M:I~t'n~I&:HIIKiu (:ICMJI~KUI)JIC I·YOtl',ill). 

І!.--_--- то!> м cO~ ____ - ___ .. ______ _ 
І 

і .. ------
F"'" п-

~"'"' ••• , ... -u"y _~€."'/!:Q _дo.~.; 0 ____ • _____ • __ _ 

Ііі на tli.'1C1':tui ДО:ШСJJlУ UИК,",НКОМУ НО! ~ ї J 

~POIIIIIIX ДСШУ'Ш'I'іll Ilід 24 mн:тс.ШU/ІІ1 J 1)92 P:.JKY 

- • І Г" I1 ,штvру мс:жі 11І1 піДСТИJlі Пn:ШУ :J:Mem.lloї літ ІІІ'" 
7'013 а '. . 

і---------- -.":....I.:....~_3l'------_.----.------
~ючого по ВУ;І. __ ~ ____ . ________________ _ 

\Ріше.ННJI міСI.КIШКО.IКОAlУ Н! __ • ___ Ilі.'l __ .• _ 

li 31ШКІІ 11 кіJII.кості С .f f ) 11С~J>СДtШI Р ШI'I1'рі IIJ1СiLС1'ПIІШII:У 311,.IООНИКD. на ЯКОГО і 
~IIO lJіl1пuвідt1ш.llістt. 'Іа їх збереження. 

~1\11 ",ісut""JtША(1JtЖСIIIIII меЖС811Х 111QjCill :Jt'''I~'h''OЇ ;:.іmlll"lІ 110I\О'IОIІ. НО кроках. 
І 

I~K ~po.apc .. JCoro 
...uaY)CMCn"HHX 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... liрооар" 

, IїpooapCIaКU "lіСІака , '·П.llП .. ..z!,1'{ _ ". ~~_ оо 2Q!'~-p. 
~ ....... сЦІо: IipoDapCLk"8 allCLКU рода в осоБІ першого заСТУПЩlка місы�гtl� ІМОІ'" Кlllllш,і ОnСКСlщр"а 

0pCI1Aw- ." За У""П ' '" 

а 

_lnOBIIII8, шо ДІЄ ІІа ПIДCТllВI КOIIY Kpalllll ро Мlсцсве саМОВРЯl1уваЩ11І в УкраіІІі" з Oi1l101"O баку, 
ЛІ 'PCIIOCТЇ ІІа 22.05.02 за N!!2-14/4б9 та OpelCl1Bp: ПРІ'UВТ""П пInПРIІС"I&ЩII rYJIoKO Оіпор ІПОІІОВІІЧ, 
ДII8~1111II1I IUIрсс:а: М.ЮIТu. uул.МUКОІСЬКОI:О' 22-а, K8,20~ ідс.mIФіка"іПIIllIl код 2001800070. ЯКІІА діс 'Іа 
~BI cBЇl1oцтoa про дсрх!ао.1)' ресстраЦI.О суб"скта ПIДПРllСМllffllЬКОЇ дiJlJIJ.floc:тi. ВІІЛUflоm RllKnlll\OMUM 
GpoUaPC"JiOi мlс"коТ радІ І ВІД 03 ЛlIL'ТОllаltа 2003року 1В Н!!24693. 1 ItPyrorCI, YIUIWIII "е" .поговір про 
IIIr .... eHucnelle: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОНОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДflО до рішеlШІ сссії GpoaapchKoi ",іс"коі pBJ!II КIIТОСI.кої облас:ті оід 
lo.03J005 POh")' .NЬб66-32-04 111ШIlс, а оРш-tдлР ПРІІАмас В строкове маТІІС КОРИС1УваIllIЯ зеМClII.ну діЛІІН~"у 
I1IIOB~1O О,3072П1 ДnH 06e.nyroaYBB'''''' ІІС ЖIlТnОВОГО ПРI,,,,іЩСIІІIR, НІСа ]IIRIO.llIIThCR ПО nyn.IiOI")'IICIoKill, 26-б 
8'" IiР08IРII. Зriдно З lU1alIOM зсмле"ОР"С:ТУНDНIfIl. що (' IІсвід"( МІІОІО '18&:11111010 ІІЬОГО ДОГО80РУ 1а довіВКl1 
ІlIJllllоі IiроваРСЬКI'М міСЬ"'ІМ відl1ілом 1CIltCJII.llltX ресурсів га 'Jсмслы�n-кадпстrовоїї ДОІСУмttmщіі Бровuрсlol(ОГО 
"ЇC!o.tOI'O віддіllУ земenЬШIХ pecypcil. lU1 1&:\I~1I10Ila J\іJIЯIІКI& pU1tyc rhCtl " 1t:MJtRX ПРОМ.lcnовості 8 мсжах 
&РОllрськоі .. іськоТ PIДJI· 

2. Об"скr opCIIДII. 

2.1.8 ореНДУ передаєтьс_ '3емenы�аa діл_нка заГlUlьtlОIО nЛОЩСIO 0,3072га. 
21 На земелы�іll ділЯНI(; розміЩСllі об"СКТІI нерухомого MaAtID, нкі ЯВЛRЮТЬСЯ 81lаСllіс:тю орендар_: 
2З.НОРМI1ТJ.Вllа rpowoBa оцінка земельної' ділинки згідtlО Д08іДІШ Броuарськогu міського відділу 

ха'еІІЬНJlI( ресурсів аід 28.01.04 ']а N!!S3 становить - 141 496 (сто сорок ОДІІВ 'fl'CnЧП "ОТIIРllста Д~В"ПIІОtТо 
шlт ) rpll8CIIЬ; 

2.4. Зе\lenьна ділJlIІІСа. Jlка псредаЕ.'ТЬСН в opellДY, нс має JlсдonікіА, ЩО можyn. переWКОДИl1l П 
cфmнвНОМУ 8I1корJlСТВIIНЮ. 

2.5. ПРJl зміні ( реорraні:шціТ) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає ЧltlшіCТlt. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Договір уклвдеltо ІІа 5 (ІІ"ПТ") років до 10.03.2010 РОКУ. ПіC1lИ закіllчеНflJI строку ДОГОВОРУ орсндар 
.. ає переважне право поновnеНllJI ilого ІІІ НОВІІА строк. У цьому разі орендар "0811І1&:11 'Іа піЗllіше 'Ііж за 2 
мацІ до :saкінчеННJI строку діТ ДОГОВОРУ повіДОМIГГIt nllCЬM080 орсндодавця про IlаАlір ПРОДОВЖ." 11 Аого дію •• 
ПРІІ Bllкopl.eтвllНi зеаle.JllallОТ ДШRІІКIJ ІІС за ціnloОВllаІ ПРІІЗІІВЧСІІІІП". OPCIIДHP втрачас пере8UЖІІС 111.8ВО 
IIIIIOlloвnellllR ДОГО80РУ ОРСІІДІІ. 

4. OpellДlla плата 

4.1. РIЧI.8 ореНА"1 nnата СlCJlnдас 4244-88 (ЧОТ_ІРІІ ТIIСЯ'lі' ДBltТl сорок 'IOT~lpll) "P1J~lli 8Н .~01,ii10K; 
4.2.0БЧ'lcnеННJI розміру орендноТ nЛІТ.. за землю :JДіПСНЮЄТЬСJI з ура.~уванним IІІдеКСIВ IнфпИIЩ; 

ч. 4,з.ОрtllДна nnата ВIIОСIIТІаСА ПОЧІІнаlО'll13 ДІІП ПРI.ПIIЯnn рlWСllllП від 10.03.05 ",ОI\IIСП'IІІО pl~IIII"1II 
(n nиa'lІІ npoтнroal 30 ICIIJ1ellllapllllx .1111Ів, IlaC:ТYnllllX ЗD OCТDlllllal KMellДapllIl~' ДІІС" 3RПІІОro 

-1C080I'O) аllСЯЦR ШJIНХОI\I ncpep.XY8allllR ІІВ РОХУІІОК УДК У 1(lliDСlокІП обпастІ "І.КІІСВІІ МФО 821018 
lfo'US71923 рlр 33213815500005 _ Броварське ВДк. КОД lCJIаСllфіасацiJ 13050500 - opC~lдa :J~"tnl. 

4,4. Передача продукЦtl та надаН1U1 поC1lУГ в РІІХ)"ІОК орендноТ nлаТlI ОфОРМnllСТЬСJI ВІДПОВJДНІІМІІ ВК'ПІr.IІІ. 
~S. РО:lAlір ОРСІІДl10Т пnаТl1 11ерегnпдоєrься У РIІ'3і : ' 
.5.1. зміШI УА'ОВ господар.ованНJI передБВIIСН'IХ договором; •••• 

4.5.2. зr.tіш. розмірів земenьного ~OДIТКY, піДВllще'IНИ цін, тарифів. у 1'ОI\ІУ 'ШСЛІ ВIІОClI'ДОК IІІфnlu.і: 
4.5.3 •• іllШlіх ВІІП б ЗВІ\'ОНОМ' 4s .. Dдкax, перед ачених, ОIlОРО"1 еllРОPJIПtтloеп ІІСНП У 

POJ І ••• у рвзі НСDllссеllllП ОРСllAноl nJIDTl1 у стрОКІ', BI13118'1elll UII"I дor • 
.. рі n0481"llоі ' у 11111 за кожеll де .. 1о проtТРОЧСllІІП IІnПТШk'У. 

45 5 стаВК.. I1l1ціОllUlollОГО бnнку кр.. ОРЕНДАР з П08811(1І111 npll'lllII ТIІ"I'lаС080 
lІе 'II~ • • ОРОІІДІІІ ПJІІ". спраВnJlСТЬСЯ також І у ВIIПадках. JlКЩО 

Р"СТОВУІ: ЗСАІМЬІІУ ДШПІІІСУ зіІ Цllаl ДоroВОРОI\'. 



5. ~'I\ІCtlШ ІШКОІШС І 1111І111 IC\IL'JII,IIIIЇ ,1і.IIІІII\II, 

" І, 'І.'М,"І"'''' 'lі,"III .. іl ІІL'І,,'ЩІ' ІІ,СІІ ""rCII:1)' /1'1" ",i~ 1\ 1111І\ l'іІ""1І "" іІ,,, '''''''"і, .,~" 
'" ,', HIII,III"'III'llIlIil'I.'IIII" IL'Щ"llоІllІі 11І,'1111"" IL'\I 11 "I",\IIIL "'''1'''' 
." І 'р,'IІІIIІI' ІІІ' МІІІ 11І':\11:1 I'L'IIIIII"I'IIIJICIIIIII " IIL:':II' '" ."II"'I~ .... ,.,." ',"" "1"', ""1'1"\ 

, ' , '~'" 
1111\1 IIIII'IL'IIIIII I.'ML"IItIII'1 J\lIІІIІШIІ " 

(І. УМОВІІ і строюr ІІерсдаl'IЇ lСМі·:II.IIІІЇ :limllll\ll "1IJIq. 

" І II&!I'L'JIII'III I~M~II"'III'i IliJII1I11\1I R ореllдУ ,niiiCIIIII' П.е" БL' І І'" II'"CiJIL' 11 11 11 "I'''L'~I\ і ,. , '.'I'f\. 
11,1.11111І1 )''''11111І IICI'~III~'li 'ICM~I.II('IЇ 11іn,,"кl 11, '~,J1CIIJlY' ()І',Н IJLОНЛItІ' НІ. 11"1'\:,'", ""I'III~'; 

111"'1111\ II1Щ·J\I.IІ\' 11 ІІІІІ І "'\' ІІІ/ІІ.ІІУ ІІІ!І 6УJII.·ІIІ(IІ'1( \I,IIIII"'"I~ 111'.11. І "I'L'I\:,",II 'I'L'II' IIL"I 
'. .' • fl~' •• , 

,'І, Ііі '1,11111'1 Jtl\l "'"111~ 111'1 І ЩІ))\Л"'" t', 'ІІІ ('1'1 ІІ;ІЛ,' '11' .,11, '11' '1,,'1" 

• 11, " 11"'1"'/1:1'11І "''''L'II"lIlIi l11/1ЯІІІ:ІІ L'IJ':IІ1ШРI" IJliikllltl' I',~ 11 11 k.1I1 :11'1' ' •• 111111'1 \'L' L '\',1111' ""'01' 
, .' ІІІ 11 lіІІ 'М ІІІІІІІІМІІІІІІІІ IIL'I'L'IIU'II, 

11,,1, 111І Ш'IIf",1 "1,25 '1:lI(ОІIУ У~l1піllll "11 р" ореІ..,)' 1L'\IJli" ІІІІІ 116,111,1 'І'ІН" ,\il6l\lI 
11"11 І 11/IL'1II11111 '·II."'t lIirJIII 11l:pa~OOlloi PCfC1 (Іllllіі 11CJ1 CJlШI'У ItjIL'IIJIII IL'''I&:.II.IIIII ,ILIV"~ •• 

IlІІ"УIIllШ,IIІІУ IІЩ"·IШL"111.Jfirщ"111.ІШI.1 IІОДО111 асІ1l1іllJ 1111& 11&11І11)' l,іJШIIІІI'IІІ"") "ІІІ UII) 1111&, •• ;, 

"JI)':ICfill, 

7. УІ\10DІІ IIОВСIНlСIIШI І.'МС,''''''ІЇ і.і",,,,,,,", 

7.1, Ili~IIII ІІІ'ІІІІІІІІ&:ІІІІИ діі ДОГОВОРУ ОРСІІДОР ІІІ\ІІСРНІІ "р!:"'" "I,III1't:lli II'ML'.II,II) 1';'.".\' ,!) • 

11111'11111111111 І '111М. )' """МУ Ilіll одсржав 'ІЇ U OP~IIДY, 
()І"ШІІІІ}ІІІІ"ЩІ. 'І 1't1'li lІогіршеннн КОРІІСІІІІХ RJIt1СТIІIЮС І сіl 111\':1\111111011111' І\:\lС'IIоІI.1І ,І' ".". ,. 

'I,..illlllll )ї' &:11111'1. МІІС "11"I1О 110 віДШlmЦУВОllІІR збllТКЇR у PL'1Mipi, 1І1111111'IСIІIІМУ ~1II1'l1l1n"" ип .. r: 
111'1:""11'1'" 11 ЩІІІ "І'" 11\) IMil' IliДUIKOAYBOIIlf" збl1ткі", Сllі('l РО1""" 'УІ 11.1:11 ':І L'УJІЩІІЩУ IIl1p.n~) 

7,2. Зllіll&:IІL'1І1 ('I'СЩIllРСМ бсз згод" OPCIIA0J111II11R 111І'1 РОТІІ 111& IІШlіlllll':lІlІlІ \lpt:III1"I~lIh" ecvt'" 
"ІІі 1ІL'IІШіIШIІIІІ,"і/ll1I1j1rМIІI'1І БС'J 1010ді""I1" IIIKOAllllill піn"lщі, щ: "i/IJllII,"IIII, 1IIIIIIIIiIln)II.III".' 

7.3, 111I1Iilllll~1II111 СIlIllУ :lсмenlt"ОЇ nіЛ""КIІ, ПIЮllсдсщі 111'':11І,.11).:'' І.' '11'1:1,&1111111111 II,II ... "!f< 
'1L'\llIi, ІІС IIIJIJllIIIII'НI, 1І11,IІІIШДУІШIШIО, 

7,·1, ()1'1:1\J1І111 МІІІ' "риво 110 BiAWKOlIYROIIIIR ',б ІІІ .. іп. '1111 11'/' і '11 11 1\ Yllil' J'I'IIIIi IIL'III,~,"I1I1'" ~ 
'lІ.аllll"IІ'IСIІI, , 1І~I,сдбll'IСIІІIХ IUiM ДОГОВОРОМ, 

'filllltllllШ ."'.IJкalllrl'l.eR: 
7 ,5, фlllC'lІІ'lІlі " .... 111111. ЯКІІХ ОРСIІ.lШР ЗD3I1ВВ У зв"изку :І ІІСІІ"КІШІІІІІІІІМ ІІІЇІІ 11':11:1111:,.111111 ~ ... -

1"'''11І'11')' "1'~II/IІ1/I11IЩСМ, t1 lи"Оil( UIIТPOT", Jlкі oРСIlДОР здіПСlІlІ1І Ilб,) ШІІІІІІІL:ІІ \ІІіlll:lІlІ lІl ,L'."~ 
III'I'YIlIt:1I111 ,) 11І111"'1: ,\" 

7 .І., 11I1""ltll, IІІсі "11СIІІЩР міl 611 PClUlltllO U1 Р"М" ІІІ 11 ('1111 і IIIUIL'i"''''"' '111"'1\1;111" •• 11"'" 
1111І 11І11І1\)', .' 

7 7 І' 'І ,"iJlII~rl.1' " "ІМІІІ 1IIIІШI'IІI11~ IIll1pur ОРl:lІ.lШРtI UIІЗIІП'lllt:Ir.С:1 1111 11 іllС1 11І1 і !І"І') ,"'111,,'11,111 

8. 061\1С',кеIШП (о6"ПЖСIIIШ) щодо l'III(IIII1IL'11111I111 

зеl\le.lI ... lоі діJIIIIІІСII. 

К І І '11 114111 IlItctCt' 
, ' " !}І І'I'LI\lJIІ'ШIII)' 'JС"'ШІІ.ІІУ ді/lЯIІІСУ BCТDllounello ОО"'L'ЖІ:ІІІІІІ 1IJ1ІІ1ІІ~IІII, • 

МL'І'L'ЖІ 11І11І1 ІILlIСII\ІЩСI'I:/III'I: 

'). IlІІоі ІІРПІSП та flБОВ"SI:JIСII e'I'opill. 

'1!f·1 

,оО ОI'НIlДt)ДЛIIIЩI. 1111\IIII'IYt'. ЩІ' 'CMCJlltIlO дlJІRIІІСП С У 1101'0 IUIIICIll1C'II. IІIКIІМУ 111111"1 ;:."tlll' 
1І111111'"I11I1t, (111''''IІІII1М)' ., '1,1:1111111111 "І ' III~ 1.11111\(\ ІІС lІ&:рс(іУIIОС І віll МОС 3UKOIIIII 11011110II11JК&!1I1I11 ІІІ: 
І"'І"'ІІІІІІІ 111І111111111111, 11І1'11111'1&:111 11І1'" JlОI'ШIОРО",. 

",1.111""11І lІІ.rlllllll'IIІІЩI: 
'І,І,І ""'I'L'IIIIIIIIII l,іІI ' І'" ') І ., 1.IlЬс 11I1ІЩIIllL.'1111111J1 ,eM~;a""0'( І.ІІІІІІІКІІ' I~.'IIII' 

, ... /ІІІ\: 11\111\&11111 11ІІ'IЇ • ІІІІІІІІІІМ ' 
ДЩ'І'ІІІ'ІІІ'М: P"U1ll 1tr:11 I{СІІ'ІІІlір У ІІIІІIП/IlO.І'. IІСI'С/,(іП'IСIIІI!С І 

СІ""'" 
'J.I,:\, "Milllllll IIІУl",і 'I:аКIІIІ"",11І 

"І111І1L1I11I'I1ІI11I,СІ"'у ІІІ (іІІ OI'UIIAIl&IT 11/11І rll у ІІІІІІПДКОХ, rlcpC/I(jlllICIIII" 'IIIIIIIII~I 
'1·IІJ1\СУ )&:'1 1ПЩІІ ()1'І~IIДЛI)SI: 

'І,' ,'1,1111111111'1111111111 ()111111) , ' 
• (лІ $І &:1ІІ'('IІІUIІШ'ClIІШ!С&:lIlIИ &111&Ш/lШ,Т ЩІІ"". 



9.1.5.аll.'1І1'О1І1 nіл ОРЕНДАРЯ 8і,аIUКО~D.аlItlЯ СУМІ', ОРС:ІІlIllпі 'ІЛОТІІ 1 ',асу IІР"П"яття ріШСlltl. 
ба міськоі pa,all про lІ:шаlltfя зсмелы�оI� ЛШЯІІКІ' ,ао ПJ,аn"СІІНltН IIhO' (1 ДО'11ПОРУ' 

;011"o~l)' І - • 
J:/l1i 9.2. 0600"ОІ .... 1 аРСІI;tолаDI~П: 

9.2.1. ncpeдlll8nl з.:".СЛЬtfУ ДlЛltfку по а .. "1)'. 

9.3. Пра.а аРСІ.,ааро: • 
9З.I. cnpllMDТlI по акту 3с"!слы�у Дlляtf,?, У КОРIIС1)'П8If11.: 
9З.2. ПОJlОВnЮІІАТІI. AOГOOIP nlCn. 38КIІІ'lеl1llЯ строку noro діі D Рl11і ni,acyrtfocтi ПРСТСtl1іП. щодо 

• • ..... all .. 118 протязі ТСРМ"'У 0PCtf,all. 
І ,0&0 9 .... 0601l"03KII apCllДap": " 
~ 9.4.1.НDЛDВaТll ОРЕНДОДАВЦЮ r.tОЖJIІІВIС1I. 1,a'nCtfIOnarll KOIIТPOnb 1а ВI'''ОР"CТllIIІЯМ Ilієі 3С"'СЛLtfоі 

;\iAIIII:Jli " 
, 9 .... 2.BI� .. -ОРllстао)·.а rll 3CII'ClILIIY ЛІЛА"'':)' JII І(ІЛІ.ОВІ'''' "РIIJIID'lrllflИ"'; 

9.4З.СDОС'IDСIІ0 Сnn8'lуваТIІ ореllЛIІУ ПЛU1 у. 

9.4З.ІІС доnyскаТIІ хі,.,і'1ІІ0ГО 'ІІІ буль-якого іlllJЮГО 1вБРУJ1f1СIІІIЯ 1СМЛЯ; 
9.4.4. nїДТPIIMYnDTII1i в IІDlIСЖIІО"'У callirdplIOMY c:тalli; 
9.4,S.niCnR 'Dкіll'IСIIIIЯ тep",illY дії дОГОВОРУ ОРСIІ,а1, ПОПСРlеУ111 ',е"'С:Л"I'У діЛНlt""), ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

1/3..СЖlfOаIУ С1'lші по ОКТУ. 

J О. 1)IІ:1lf1i IшпаДIСОВОГО 'ШІІІЦСІІІІІІ або fIОfIIКОJl;I~еIllIП 
06"('I("I'2І ОРСІЩІІ 'ІІІ ііОl'О 'lаСТIIIIІІ. 

10.1. РІ""К 8I1na.a"OBoro 'IІІ.ЩСtfll .. або па'UКОДЖСIШЯ об"єJCТD ОРСІІД" ЧІІ Аого 'ІІІСТІ'ІШ ІІССС opCllдar. 

II.СтраХУВВI1JI8 об"єкта ЧІІ ііого чаСТIШII. 

11.I.Згідно :І Ш'М norooopo,., об"fКТ 0PCfI,a1l "е пімяГІІ( tтpaXYBO'I'I'O, 

12. Зl\fіlШ УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПрllШlllСlІІlН ЙОГО діі 

12.1. Зміна УМОВ ,aOroBOpy з,аіПСНIОIОТЬСJI У ПI,сьмовіА формі 18 В38ЄМI.ОIO 1roЛОІО сторі ... 
У разі нсдосягнеllНЯ :lго,аl' щоло зміш, УМОВ ,aOroBOpy спір розв"ЯЗУfОТLCЯ У СУДОВОМУ порнд",)" 

12.2. Діі дого.ору ПрlШllllRЮТЬСЯ У разі: 
12.2.I.закінчеltllя строку, ІІа ЯК"П його було YКnВДCHO: 
12.2.2.ПРJ,дбаННIІ орсндарсt.I,емCJlЬНОЇ ,аіЛЯIfКIІ У масність; 
12.2.3. ПJl"''У'1)' земеЛhНОЇ дin,,"ки мн суспілЬtll':< потреб або npJlMycoBoro віЛ'IY'f\"С1t11l 3':M&:.IIlolloi 

,inaНКИ:l МОТІlвів суспinы�оїї IІсобхідностї в "орядку. BCТDHOIUICIIOMY 3I1К&)НОМ; 
12.2,4.Договір ПрltfШIfЯЄТLСЯ також в іtllJШ:С BltflnДкax, J1средбаче",,, заКОIIОМ. 

12.3. Діі договору IlpllnllHOIOТbCR UJЛRХО'" "ого Р01іРВ8ННН за: 
12.3.1. взаємною ,rOAOIO сторі .. ; 
12.3.2. рішеНIІЯМ су.ау на Blft.lOry о,анісі і'] сторі.. У наcnідок IlеВIІКОllаllllЯ ,аругою СТОРОII(1Ю 

6о."пків, псрсдбаЧСllІIХ AoronopOM, та aH8CJliдoK ОllПВДКОDОro :JН/lЩСIIНЯ, ПОlUкоджеllНЯ ОРСllДОВВllоі земель"оі 
ів'IIКIt, яке іСТО1l10 перешкоджає 1і BI'KOPItCТ8HIIIO, в також 3 іНШllХ пі,астао, ВII3ІlвчеIШХ 38КОIIОМ. 

12.3.3. IIСВIIКUНПIIJIЯ ОрСIІДОрС'" п.9.4.2. aallOt-o дого.орУ за рішеllllНІІ' суду, відllовілllО да 
r.141,144 3еА,елЬІІОІ'О KoдeK~Y Укрnіllll; 

12.4. Po,ipBatlH" ДОГОВОРУ IJ ОДIІОСТОРОJlНЬОМУ поряд","), доrlУСкаcrься; 
YMOBOIO розіроаНIІ" ДОГОВОРУ D ОДJlОСТОрОН"ЬОМУ порядку Є IlеВIІКОI.аIItlЯ Opell.aapeM n .4.4, п. 

4.3. 
12.S. Перехід правв 8Jlасності ІІа MOf1Ho орен.ааря ІІа іншу ЮРІІДІІ'ІНУ або фіЗllЧIІУ особу, а також 

ОРПlllіЗllція ЮрltДI.чноі осоБJt-ОРСIl.ааря є підставою ДІІЯ ро,іРВ8tlJlЯ ,aOroBOpy. 
Право 110 ОрСIIДОВО"У земenы�y ДЇJUlHКY У разі смерті Фі'I'Ч!lоі ОС~БJt - ~pell~pH. засу.nжel.111 або 

'\JC'Atellllя.1і діє:uштності '8 рішенням су.ау nepeXOAJIТb ДО СПIllКОСМЦtВ або ШШІІХ .0Сlб, ІКІ BIIKOPIICТOBYIOТh ЦІО 
\\tIIIaIIY ДШЯIlh.'У Pll30M з oРСIlДОРСМ, шляхом переУКnlдllllШI договору ореНДІ' 1С"ШI. 

13. ВідповідалLllіСТЬ сторін за Ilе8J11(0.18П1111 або 
Ilепалехше 8111(ОН811118 ДОГОВОР)' 

13.1. За IlеВlІконання або lІеналежне ВІІКОНІШJUI договорУ СТОрОIШ несуть відповідonы�ість відповїДIІО до 
:О'ІУ 1u ЦЬОго oЦoroBOpy • 

13.2.СтоРОIlа, яка ~ОРYWllЛа зоБОВ"ЯЗDННJI, ,вільняється від відповідалыІстІ,' ЯКЩО BOlla ДОllеде, що це 
))wеНIІЯ CТВnося ІІС '] П 011І11І. 

14. ПРlIJdlщеві положення. 



1".I.Цеlі договір I1l1бllрас '1IIIf1tOL,.i після lIillllll"'''''''' ~ 
• • , '''1'''1/.1\11І . . r ЦсП ДОГОВІР YКIII1ACIIO у 'рa.nх fff1I1Mi''''"h'''' 11"1 ,., 1/11І11,... • ~ 

• о. \1;1/" 11 .,........ , " 
ЗIIIІХПIllIТI.СII в OPClInO/1I1BIU1. l1РУІІІ'і - III)P~I/JIiII')' 'І" 1/" І І • І' 1/ •• 1111'1) ....... 4h:,.1 

• • '1'1.1111 " -1"~ , l-іеUIА"r:аIIIIIМII чнсrlшu"'tII J10r()l"',,~· • : 111І "10'11'" ІІР'},. 
КёlДІІС'I(10ПIIJI nЛl1.. ,е~~Jlhtші 1IiJ'I\II'" • q'1~ 

• • ., •• ,,. •• ІІі'. І .... , 

OCТDIIODJICIIIIX сервітутів; " ІІІ ;"'II'і N . б" \1,.\ I1КТ пр.. Мl1lltlя-переna'll О (IПіl 1tf'~'IІII" " 

15. I)CKI'ЇIIIIII '·I.tpill \ 

OpCllДoдaBCЦЬ 
Броварська MiCblCU рі1і1С1 
8 особі першого 18СТУШlltК8 
міського ГОЛОШі 
КИSJlJlщі 01lСlссаJlдра Анатол і ПаВИ чtl 

МіСЦСЗЧl1ходжеННR lорmШ'1ІІ0Ї особll 

07400 КlIЇВСЬКВ облаСТh. 
м.БРОВВРlt, BYJI.ralё1piHu, 15 

IдеllТltфікnuіАниП КОД 26376275 

( )ІІІ·ІІІ.ІІ. 
1111 І '. " 11' 11" І І 

ІІІ' II'~. 
Щ, 1/11 11' 1111111 І ' 

, .'I'I'~II' 
ІЩІ"І'ІІІ \11111І11.1.... • 

.IIAlI~, 

II"I\"'"'"\I"\II'I~IIMI 
• \11." 

ІІІД ()l 11 ~IIJ" 11I1~\ I.I~" . ' .. 

ПідlllJСП сторін 

• м IUIII про 1111І У 
ЦсП JloroBip зuрсєс:rpоввно У 811KOt1Kor.si Бровврської МІСЬКОІ р , 
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Л ІСТ 

111'11 іі()I\" )/-ІІІІ~І'ІІ:ДЛ '11 'I'~M КЛ ьноі ДІЛЯНКИ 

М. Бровари 

МІІ, ЩО lIiJtIltI(.'IIJIII~~1 ІІІІЖ'ІС: 1)IЩШIРСlаl(SI MiClal(a рада, в особі 

nСРIIЮJ'О '1IJ~~'I'VIIIIIII(l1 . І 'ClJЮ 111 І ОлеКС811дра 

АІШ'І'С'JІІІІСШІІ'ІІ', ІІ\() JLir 1111 lIiД~'1 ані '~ШШІІУ УI<(1ёIЇtlИ "Про місцеве 

CtlMOlIl"JIJLYl1l11l11JI 11 YI(l"l1i'lIi''. JLоніl"t.'lю~ті "ід () I.О4.0З зп К!! 2-6/299, З однієї 

С'I'ОJlШIІІ, '1'11 1111 1")':'''''1) l.iICTOI) ІШІІІІШІІ'І ·І другої сторони склали цей Акт 

про Jl8C1'YfllIC: 

БроRtlрсы�uu міСIJIСН рада передала, а ПП Гузько Віктор lваНОВllЧ 

прийняв зеМeJlЬНУ ділянку площею 0,3072га, в тому числі 0,0314га - землі 

обмеженого використання - інженерний коридор лінії електропередач по 

вул.Богунського,26-б для обслуговування не житлових будівель (землі 

промисловості). Земельна ділянка надана рішенням сесії від 10.03.05 

N!ббб-З2-04 ва умовах оренди терміном на 5 (п"ять) рік до 10.03.2010 

року. 

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

договору оренди земельної ДЇЛЯНJСИ. 

прИЙНЯВ : 
ІПІ Гузько Віктор Іванович, 
JlI(IfЙ проживає за адреСОIО : 
просп.Мuковського, 

буд.22-А I<в.202 
м.Бровари 

.І.ГУЗЬI<О/ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ , 

.liро_РII 

'" А;. ' , БроварсыcD "lc~lCD. Рвда" .')-/ •• КJ'L"t'~~ і, .. 20:j..!-p. 
І fAIJJUIIcw.: іровврсыcD "lсыcD рвдв D осоБІ МIСЬХОГО ГОЛОІІІ AllTOllCllKa ВІктора ОЛСКе&IШРОDllча, що діс: 110 
реl і 3111СО11)' УкраіНІ' "Про місцеве CIMOIP_JI)'OOIlIIJl в УхраТllі" , OДlIOro боку. та орсщдар: ПРllDаТllС пlдПРllЕАl&:ТІІlJ r:: IОРllДІlЧllа 1ІІ1Рсса: м.БРОDlРII,. ВУJl.t.?DRХООDсьхоro.71-б. ідеНnIФіхацlnlШn ход 30727836 І особі ДllреlП'OРU 
.:сІ';' Серп. )IIІIОВll'lо, JlXlIА діє 110 ПІДставІ C'I'D'IYIY, 'lpcEcтpoBalloro lllхоиаlЧl1М хомітетом Броварсьхоі міськоі РОДІ І 
'Jt2288 від 25.02.2000 року з другого, YXnDJIII цеП договір про 1lllЖЧеиаведеllе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.0РБНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеНIIJI сесіі Броварськоі міськоі Paдll Кllївсьхоі обпасті від 11.07.2004року 
""3-23-24 1ІІдІІє, І ОРЕНДАР npld1мac в строкове Мlтне KOP"C1')'lalllUl ,емenы�у дin_НКУ мощею 0,1707n, IUIJI 
cayroayвaннa сlСІІвду-мaRстерНЇ, , НІІХ 0,0354n - ,eмni обмеженоro IllКOpllCТDНIUI, І тому ЧJlcnі 0,0147n - ilnкelleplli 
puaapn мер_ кoмyнiкauiA ta 0,0107в - проізд. _ха 311IXOДII'rЬCJI по вул.КllівськllІ,111 ftI.БроваРII. Згідно, MallOM 
dROplJC1Ylll1llUl, що Е нсвїД"ЕМНОЮ ЧВCnIНОIО цьoro Договору ta ДOBiДКJI ВНДlноі Броварським місьюlМ BiддiJtOM 
awIIlХ ресурсів раку 3D N!З83 вЇД 02.08.04 ta земenЬJlо-кадастрОlОТ дохументаші Броварсьхого місьхого віддіпу 
kaullX ресурсів Е 3et.UUlМИ ПРОМllCnОВОсті БроварсьхоТ місьхоі рад". 

2. Об"єкт оренди. 

2.1. В орен.цу передаєnсвзсмenьна ДЇJUIнкa 3ar8J1ЬНОЮ мощею 0,1707n. 
2.2. Наземcnьнilt дimuщi розміщені об"єктн HepyxoMoro мвАна, _кt JIIIJIIIIO'I'ЬC lJIacнїC'l1O орендара. 
2З. НОРМШDlна rpошова оцінка земenьної дімнЮI 3гідно ДOBiДКJl Броварсьхоro ft.ісьхоro Biддiny земenьюlХ 

:)'JICЇI 38 lё382 від 02.08.04 станОВIІТІо 170947 ( сто еімдееят ТlIСИЧ дeB"RТCOТ сорок сlАI ) rplшень. 
2.4. 3емет.на дimuпcв, па передаєnCJI В оренду, не має недоліків, що мaжyn. переШXOДlml П ефеmШІІОМУ 

;opиcraиню. 

2.5. Прп зміні (піквідаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІІ не зберіraє Чllнність. 

3. Строк діі доrовоРУ 

3.1oДOJ'OBip укпадено на 2 ( два) РОJal до 11.01.1006 року. ПіCJIR закінчеНIUI строку ,"oroBOPY орендар має 
ICIIDC прuо ПОНОlJlеннs Roro на НОВІІА строх. У цьому pui орендар П081D1ен не пізніше ніж за 2 мІсвці да закінчеНIUI 
оку JIii дoJ'OBOPY ПОВЇДОМИТlI письмово орендодавQII пра намір nPОДОВЖJml Аого дію. 

4. Орепдпа плата 

4.1. Орендна IШ8ta BHOCIIТЬCJI орендарем у формі та розмірі 1-89 ( одна) rplIB. 89 копіІох за 1 кв."I. 
4.2. РІчна орендна плата складає 5116-13 ( п"вть ТlIСНЧ сто шlmlадцRТL ). rplше~. 13 KoniJbaI; 
4З. O6wJllcnеннs розміру оревдноі пnаТlI за зеftUПO 3ДіRснюєnCJI :І ypaxy1IlН1U1М ІНДексІВ tнфmщir. 
4.4.0Рlндиа плата BllOCllncн ПОЧllllаlОЧl1 3 ДIIЯ ПРIIЇlIUl1Тll рlwеllllИ від 12.01.04 що",fсвчно рIВНII'1ІІ 

:МІІ npDТJIro"l 30 калеllДарнux .111Ів, .lаСТУП.IIIХ за OCТII.IIII", квлеlrдаР'III'" дне", звlТllОro (податковоro) "llсвlUl • 
.. перерUYВDllllИ ІІа paXY'IOK УДК у XlIІвськl1І оliластl ".XlIЕва МФО 811018асод 16376375 р/р 37118100600001 

PO"PClaКOI ,,1а.коІ plДll. Код К'ЛICJlфlICDQtt 13050100 - opellДll зе,шl. • • . 
4J. Передача npо.цукціі ta IIIДIННJI поcnyr В рахунок орендноі пnаТlI ОфОРМJIJIЄncJI ВIдПОВIДНІIМIIIІКТІІМIL 
:~. Р03Аllр орендноІ плат .. переглвдаЄI'LСВ у РІ!І : 

.1. _іни УМОВ roсподарюв8НIUI. передбачеюlХ доro80РОМ; ., •• 
:"IIIЇj4.6.2. -іни на зак~нодавчому рівні ршмірів земепьноro податку, підвl~ННJI wн. taРllфlВ, У тому ЧlICJII BHDCJIIдoK 

46з • •. , . • 81НШ1ІХ Blfmln_v . 6 них ЗIКOНОМ' . ' 
4.6,4 " -'- перед аче • І Д roBOPOftl спраВЛRЄl'LСВ пеllЯ У РОЗftllрl IIJIq ·'РulllеВ.lесе.IIIИ орендноІ nлаТlI у СТРОКІІ, ВIDlllчеl1 UII'" о • 
01 h'lBICII Н •• 1 6 У .... а КО-ІІІІП деll. простроче'I'IИ платncy Ilесплачеllоf СУ"ІІІ за 

~1I.Aeo ачаОII8ЛЬНОro allКY KpalВll з - . 
І L праетрочеll.IR. 



4.6.5. ОРСlfAll1І ПnIl'Пl СПnIlЧУС'І1оСІ 181_ 
IlІІсорш:rolУС :lсмcnы�у A1n1111)' :ІІІ ШІМ ДоraIОРОМ. 

у Illпаац IКWO ОРЕНДАР 1 па-... 

5. УІІОВІІ Dllкорш:таlШВ :Jе~lелы�оїї дinHIIКn. 

5.1. ЗСМCnIoIII AUulllкa ncpclllcn.c:l І ОРСIIJІУ МІ обc=;n>"'ОlуваНIIJI c~a.ay-Manmplli; 
5.2. ЦШЬОІО ПРІОІІІІІІСІІІІІ :lCMCnIoI.oT ДlМНКН - ЗСМnI ПРОМIІCnОIОrn; 

..... 

5.3. ОРЕНДАР 110 МІС прuа бп ОфОРМnСНIІІ У IcтalloВnCHoMY порнАКу 1MiНJOlт uL'WlIC 
A1n~ ~ 

6. УІІОВІІ і СТРОКІІ передачі ]el\leJlLIIOЇ ДЇnIПКn. uJIIQ. . 
6.1. ПсредаЧІ зсr.ICnIoIIОТ дinlНКlI І орсНдУ здїRСlnOЄТЬС:1 БС1 розроблеНIIJI npоеtny іі lіш.пlllll. 
6.2. Illwl yr.IOIII передачі ЗСМCnloноТ дinRllКlI В ореНдУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а OPEНJW_ 

3смcnы�у A1n1111)' ІInы�у Ilд БУДЬ-ІIСІIХ ManНolllX праl і прстеюіR 'ТретіХ осіб, про НКІІХ • MOMCнr YI.'WIIa 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС MOrJll1 знаТlI. 

6.3. Псредача :lСМCnIoIlОТ дinRИКІ' орендарІО ЗJURСНІОЄТІоСІ піcnR державноТ PCEC1pIWЇ UWIПJ JRIP. 
прIIПмаlllll-псрода'll. • 

7. УІІОВІІ повеРI.еппв ]еl\leJlЬПОЇ ДШЯIIКlI. 

7.1. ПICnI npllnllllClIl1I Дll AOrolOPY орендар ПОlер18Е ореНдодавцсві ЗСМCJIIoНУ дї.'IItIIy У ші.. 
порlllllllО :І ТlIr.I, УІІОМУ lill одержав П в ореНдУ. 

7.2.0РСIIдОIllВ&ЩIo У раl поriрwеННl IОР"СНIIХ вnarnlВocтeR ореНдОВаної зе.,CJlIоНОЇ AЇIIIНDt, .. -
п CТlIIУ, мас ПрВІО ІІа liдwKO~BIUIНII збlmdв У розмірі, ВIDначеноr.IУ стороllUШ. JlJШ&О с:торо"В 1IC.1IICIIIF 
РDЗмlр ІIдwIО~IВlllllзбlmcіl, спір РD3в"ауєn.cя У CYAOBOr.ty порllДlC)'. .' 

7.3. ЗдlПСllСll1 opCllДDper.1 бe:s зroДJI opeuO.IIIВWI Вlnpа111 на ПOJJіnwенНІ оренаоааноі JCIUID 
ІІСМОЖJIІІІО IIAolper.llml БС1 заподїІІННl ШХОДJІ ціп ДinRНЦi. не пїДlutI'l1011o BЇДWКOдyвaнНlO. 

7.4. ПOJllПWСlІІ1І C'l'DIІУ земCJIIoНОЇ дbuuuo .. проведені орендарем за mlCIoMOBOIO зroдDlО 3 OPCВ:IIJIII 
nlДnJlralOТL IIДWKO~IIIIIUO .за зroДОIO сторін. 

7.5.0pcllДDp r.IBE право НІ вiдuuш~1НІІІІ збlmciв. ЗІПодillюlХ yнacniдOK неВllКО1ІІНІІІ орсн:ш]UIIII 
псрсдбlllСlll1Х ЦІ.,.І AOroIOPOr.I. 

З611ТICRr.1ІІ ВВІ1ІС8IОТЬев: 
7.5.фlmIЧIII 8'!pIТl" ІІСІІХ орсндар зазнав У 31"аку :І иеВllІСонlUllUUt1 або HeHuaaaDI .IIIO~~ 

0PCIIдOllllцcr.I, І також 8111p1Тl" lкі орендар здіПСНІІВ або ПОВllНен здіПСНlml ДJUlBЇдНOВIIeННl ClОМ ~ 
7.7. ДОХОДИ. ІІІ opellДDp r.lir бll реат.НО DтpIIftII111 в разі НlШежноro ВllІСОнання орс~сша:~~,.. 
7.В. РDЗмlр фlml'lllllХ 8111рат ореНдаР. ВIDПЧaєn.cя на підставі ДО~lеН11lJПoНО nшnс.,.---

8. 0611ежешш (06ТJDКeDПВ) ЩОДО BDKOpDnaDJII 
зеlleJIЬпоі ділипкп. 

.~ 

В.l. НІ opellДoalllY :lеr.IСШІоНУ ДinRНКY ВC'l'DНОJUlено обмежеННІ MOIЦClO О,03S8ПJ, • ",'101 "'" 
ІІІЖОІІОРІІІ IOPIIдOPII .. ер_ коr.tyllіlCllЦіП 1'8 0,01071'8 • проhд. 

,О Іпші права та 060В"1І31О1 сторіІ •• 
8ist 

. і ЇIIШОU)' -9.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalll)'Eo що зеМCJIIoIlа дітlllка с У Поru MBCIIOcтl, I1 КОМ),. • lfIII 
:IIIGopOIIOIO (I\POWТO.,). :llcтaaOIO 110 перебуває і він r.lae заКОllllІ ІІОUІІОВDЖСІІЇІІІ II&:р&:ДІ1Р1111I wo aiлJIII.'/ 
IШIIIIIРОIIR, IЩ3111\'1О1І1",1.1 AOroDOP0"'. 

9.2 .Прввв opellдOДIBцa: 
9.2.~. ПОРОI\IРIТІI цlnLOBO llІКОРIІC'l'DlllUI ЗС,..CJlLIlОТ дUllIllKIIi fllIJIIIlI' 
9.~ ••• AOC'lpOKoao розlРDаТlI ЦСП Доroвір У аIIПDДКDХ. Ilcpcд6a'ICIIIIX '11111111І.' 3IUtQ~.-IL • '" 
9 ••• 3.:а.,IЩIТlI РО3.llр opellДlloT MaТlI У аl'ПDдICIUC. псрсд6а'IСШIХ ІІІІННІІМ 3IUtQJIIIIIiII"'O-_· 

ОАllоcrl&)I"ЩlllaQr.,), 11аРІАКУ аа :lroДlI ОРЕНДАРJI' 
9.2.4. l'I''''I\I'DТlII\Iд ОРЕНДАРJI CBOC'lacH~ru ВllесеНIІІ орсндної МВТlI; iJI&CIIIII tIS 

І 9.2.5.IIIIr.tnI'DТlI Ilд ОРЕНДАРЛ 8ЇдWкоцуваю .. cyJolll орендноТ МІТІІ 3 часу nPlJi1Нllll Р 
,.. OI.KaY PlUUIII110 111І""11111 :aer.,anLlIoT AiulllCll до nlдnllCDIIНI Ц1ooro Доroвору; '.3. nаllll"IІ:аКIІ ОР'IЩОДІDЦI1: 

9.3.1. IIUPWUIIIII1'11 30.'MIoII)' дШ.ше)' по IUC'IY~ 



, . 

.~ 

і 

10. Р'DПК вппазкового JlIIIIDe&IUI а60 по~ 
06"0..,.. ореа:ш 'nІ ЙОГО ~СIвва. 

11. СтрП)"Ваввв 06"0..,.. 'nІ ЙОГО -aaCIDВJL 

І І. І Зriluо 3 ШВl.llоro8ОрОИ об"'cxr ореІСІІI НС JJЇ.:1:J.IIи C1J'2X)1IZВ!!JD. 

12. 3!IЇВп РІОВ договор)· і DplШВВe&IUI йоro зв ; 
Іі 12.1. Зміна УМОІ .IIorolOPY 3JlinClDOJ01'Ia у ШIClaUОliD формі 38 ,",rмвOJD 3rDШDD c:m;ШL 
~ у раі IrCJIOCllJ'НСllllllзrollJl шо.llО :sиіЮI УМОІ JIorolOpy CDЇP poD"D)1ОПоСІ У C:Y.!!.O!IDКY~'" 

і 12.2. Дl1 JIOrDlOPY nPІIllJlНlllO'lloC У раї: 
~ 12.2.lзахінчСIІІІІІ СІрОКУ. на вип noro було yaucнo; 

12.2.2. nPlш61ННJ1 ОРСJUllрем зсиem.ноі JIiтUnaI у в:w:вicn.; 
і 12.2J. 1ІІІ)'ІІ)' 3СИСІІЬноі .llїUНJOI .IUIJI cycnim.ннx Dcnpcб z60 DpIDl)'aJЗОro ~ 3C:!II-,..an' і· Ііі -СН 3 Е:в3 

rИОі нс06хі.аності • nopJUUCY. вcr.urOВnCHOМ)' :saкaBOII; 
. I2.2А. nillїIWUЇ ЮРlrдlРІНоі аса6и-CJpeJUII)& 
! ІШ. ДОrDlір DpIПnIНlЄ11оС8 також. iнDnlX IJIIII.!UaIX. осра6а'lСIIJIX 3UDВOJL 

12.2.6. Дl1.11OrDlopy npиmlJUlJ011oC8 IWIIXОИ 1I0ro ршірlUlll8 :ІІІ: 
12.2.7.IDIDIНОЮ зroдою crapiR. 
piwOIllWl СУІІУ на ІІ"'ОІУ адНЇЕЇ Ь crapiH У наспіаок ВСlВОIІІІІІІІ IIp)ТDJO C1DPO!!OIO оїХвSпЗ. ~а..о:;::;єп 

_ром. та ІНІСІІЇДОК ІИПlUUCDlОro 31D1ШCJIНJI, ПОlDJCOтЕеlІІІ8 орсвз.оIUlОЇ:К:Кe:D.вої :Ii:mrn,. п: ictemD or;t" И'h5Y її 
IDpJlmншo, а ТlXоас 3 іНШІIХ nїдcru, ІJDначсюlХ :saкaHOм. 

12J. Po:sip8IННII.llOrolopy в opocrapoнньoмy DOPUJC)' .A01I)'CIICIК8 ВС JIOD)1:Dmnr: 

12.4.ПорсхiJI права впаснасті на ОРСН.ІІОІІИУ зс .. em.ну .IIЇJШIКY .Аа JlP)'l'DЇ особв, а 1UItIO ;Dni'1!пijJD;ШJ!"1іііі1Ї ~ 
-РІ с nW:тaвою дпа :sмїНII умов або pcnipllJUUl .AoroIOPY. 

13. Відповідальність &:ТОРів за веВIlEОВаввв або 
Ilевалеаше ВВКОВ8IIIuI доrовору 

13.1. За IІ0ІІІІШНlJUІІІ або Іlснanежне ВІІКОНІНІІІІ .AOrolOpy craРОЮI иcc:yn. ІЇJlDОIiD:D.вicn. вi:шaзi:ж&D33.U1!S)·U 
IIWJro AOrDIOpy. 
13.2.Сторона, .ка ПОРУШJШа з0601"оаНIІІІ, 31inЬІІІІС11оСІІ Ііа lUumIЇJWD,ВосП, DDIO вова .;zoвa~ шо = DDp)lDe&D 

cranOCJI ІІС 3 Іі 1111111. 

14. ПРllкіlщеві DОJlожевUJI. 

14.I.Цcn AOrDlip IІа611рає ЧllllНОcтf niCJUI niдnllCIНIIII craронаии та noro .AOpDIIROЇpetCipaaii. 
Цсп .IIOrDoip )'JCIIIДCIIO у 1рЮХ nPllМіРН11ках. шо МIIIO'11t o~вy ЮРIUIIІ'ІІІ)' ~, OJIIIII 3 DШC 3IIISO.1II1К8 • 

°PCIIДO_ц,r, .IIPYnln _ в 0PClfJlllp., 1ретіll - І opraнi, nІ ... nPОІIВ дср2ІІ8НУ pm:tpaWIO. 

8&:01.1І"011І11& ... чаmша& ... доraDОру с • 
1itnIв~C1poolln ImDlI :lOMenLlloi д1тr11K11 :І lідо6ражсю .... 06 .. sсиь (о61Dteиь) У П IllXDpllCI'IIIНI 'ІВ lICIUIDВ:Iевшс 

81n' OIDIII'IOIIIIII MCJJC :lOMenLlloi ДWІІЮІ І Ila'lypi (118 міСЦСlосп1; 
81n' ПРllnМlllllІІ-псредачі 06"cКТD OPOI1Дl1i 



ОрСlfДодаасць 

БроDDрсыcl1 "lіськв рада 
в особі 
"Ііськоro ГОЛОВІІ 

15. РеКВЬllТlI сторі •• 

Оре •• дар 

ПП "А" . гат ,Jlке ДІЄ на піДСТаві 

AllТOllelllCl1 Віктора ОJlександровича 

зар~єстрованого ВИКОНІВЧIIAt СІа1),. 
КОМІтетом Броварської міської 
від 25.02.2000року за Н22288 в:: 
директора Петренка СеРПJlI __ 

МІсце 3111ХОдІССІПІІІDplUnІЧllоі особll 

07400 кІІтвсыcl абnllC'l'ltw 
... БроваРII, вyJI.ГаraріИD, 15 

IAcНnlфікаціRIUlR КОА 26376375 

Місце зиаходже'IІІR ЮРIIJUlЧIlОТ 0СО6Н 

... БроваРII, 
вул.МlUIковсltкоro,71-6 

ІдеJIТJlфікаціRИllR код 30727836 

16. Підписи сторін 

ІСарпwo JIКWIIIID 



АКТ 

І 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

r ; 
І "д:L" «(ll~/tLg 2004 року м. Бровари 

І Ми. що підписалиCJI нижче: Броварська міська рада, в особі 
І 
І 

міськоro roлови Антоненка Віктора ОлексаllДровнча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванWl в Україні", 

3 однієї сторони, та Приватне підпрllЄМСТВО "Агат", в особі 

директора Петренка Сергія Івановича з другої сторони, склали цей 

Акт про наступне: 

БроварськоУ міськоУ рада передала, а пп "Агат" прийняло 

земельну ділянку площею 0,2707 га по вул.КнУвськіЙ,221 ДJIJI 

обcnyroвувaнuя складу-майстерні. Земельна ділянка надана 

рішеШIJIМ сесії від 22.07.04 N!!493-2З-24 на умовах оренди, терміном 

ва2 (два) роки до 22.07.2006 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
IОрИДИЧна адреса: 
м.Бровари,вул.Гагаріиа, 1 5 
Міський Голова 

-. . . 

прИЙНЯJlО: 

ІПІ "Агат" 
Юридична адреса: м.Бровари 
ВУЛ.МaJII(овського,71-6 
Директор 



АКТ 

іовлеllllJll18 Alicueuoc'ri та IlогоджеllllSl зовніШIІЬОЇ межі зеАlenы�oїї ділИ11К11 
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11 n 12 vf-ro m.ll 
---~~-
- 1/1 200. ~ р. 
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r;.lіКчепідПlfсані, пре}ll.'таВНIiК ТОВ ОО КОllстаllта" 

М, Бровври 

• 
і . 

~Bi ni.цe~i~ на .1I.'~.HaнH •. :,.р_об_і_т _________________ _ 

,llХДСПутаnв ВІд _______________ р, 

:ті зе)шевnаСJlltків (зеМJILОl\ористувачів): 

r n~,~~~m_' __ ~-.-__________________ ___ 
~a 811КОІІКОМУ ~/.1cf..;..'/.:..;~H:....;..;..;.~.;;..~......:....Тo_ • .::.~..:..' _____________ _ 

& :sс",nсвnаСШlків (ЗСМnСI\IIРIІС1'УП:l'lіll): __ -:-: ______________ _ 

t 7;.dрЖ2I1- tltд&'c'=,1I JlД ЛI73J,!/КРIJОШ.//О: 
І 

t
lUl11 спаї поановаження, Щ10ВСJШ вс;ановnення нв місцевості та погодження ЗОВJlішньої 
ьної діnlНКИ /7;Z _ hum 
IТЬСJl3В uресою: , ~~" ffv/:-.. /t-:, t':""'6-,gq--p,-'2.-'/-----------

)І&:жі на міСЦСООС1'і ПРОХОJІ ,'1'11 hO Hl1Ji?.e:q..:.~~V~--------------

~----------- ,-----
1І11Х претеllзій при l1C'rUII ,UШ:lші 'JоuttіШll110Ї мсжі не :taxunel10, Мс:жі погоджені і не 

ifL СllіРНIfХ пнтаНІІ, Меж .lІі 'JШ1Юl, JlКIІМИ звкріплена зсмельна діJlянка u КЇnJ,Koc'l'i 

t-________ ~:..:r;=--- 1111', lшкuзuні I1рсдстаВНIІКОAl ТОВ" КОНСТВНТО"І 

на місцевості та персдвні на збсрігаllНЯ землевnаСJIIIJ.'У 

Рllctyвачу), РозміРIІ та міСI1'::Ші1ХОДЖСННИ земельної діЛJlНКll показані на абрисі на звороті 
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ДОДАТКОВА УГОДА Хеl 

ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМFJlьноl ДІЛЯНКИ 
Від 07 вереСПR 2004poкv .м0404007000б5 

11 f,p- .. _---І-~~ •• ~"t:::..:..I~t:.-- 2005 рік 

MJI, що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
"орЕНдОДАВЕЦЬ", в особі першого заступника міського голови ХI.Вlшці 
Олексаrrдpl АІIІтоnіnОВII'ІI. що діє на підставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
C.MOBplдYDВJlНJI в Україні", 3 однієС сторони, та Прпваше підПРИЄI\IСТ80 СІ мат", 
JOРІІДІІ1JII8 вдрсса: м.Бровари, вул.Мааковськоrо,71-б, ідентифікаційний код 30727836 в 
особі дпректора Петренка Серпя IвaнOBJI1I8, JDCИЙ діє на підставі cтaтyry. 
3IpeєcтpOBВIIOro виконкомом Бровар~ькоі міської ради за Н!2288 від 25.02.2000року, 
yxnanп додаткову угоду до доrовору оренди за 14'!040400700065 від 07.09.2004роху. 

Відповідно до рішеВВJI сесіі Броварськоі міської ради від 07.07.05 
N!747-ЗS-04 та п.12.2.2. договору оревдв земельвоі дiuвки від 07.09.04 
Ne040400700065 внести зміни до п.l.l і викласти його в ЦIW1')'ПВіА редакції: 

Згідко рішеВВJI 'сесії Броварськоі міськоі раДи від 07.07.05 Нв747-35-04 
Unро продаж земельних дїЛJlJlок та наданна дозволів на продаж земельних дімнок" 
ПП "мт" продана у власність земельна ділmка площею 0,1151 по вул.КиївськіЯ,221 
ДІІІ обcnyroвувlННJI складу-маАстерні, D користуванні ва умовах оренди ПП "Агат" 
31JDIШIfЛВСЬ земcnьна дїЛJIJIка площею 0.1449га. 

І, п.2.1 викnасти в наступній peдaкJdї: 
в оренді перебуває земельна дimппcа заranЬНОIО площею 0,1449 п; 
2. п.З доповнити мовами: 

ПРІІ ВПIСОРllСТlшні земenы�оtt ділR11К11 не за цілЬОВИМ ПРI13НІ'ІеШIJlI\I opellAap 
втрачає переважне право па ПОIIОВnСНJIJI AorOBOpy ореlІДЩ 

3. п.2.3. викnасти в ваступвій редащіі: 
. Нормативна грошова оцінка земельноі дiuвки 3 урвхуваннам коефіцієнтів 
lRДexcaцii згідно довідки Броварського міського BiддUty земeJIЬJUIX ресурсів від 
29.11.05 Не622 становить 9б330 (дев".IIОСТО шіcrь ТИCJJЧ тpllCТ8 трпдцвть) гривень; 

4. п.4.2 викласти в наступній редакціі: 
РіЧІІІ орендна плата ПО'lllпаючи 3 даТи реєстраціі доroвору купівлі

продlUk"У 3е&lenьноі дinиаІКl1 несільськоroСDодареькоrо ПРl1311ачеJІНR за оМІ04 від 17 
ееРIlllJl 200Spoкy скпадає 2889 90 ( дві тисячі вісімсот BiciarдeCJIТ деа"вть ) гривень 
90 kОПійок' ..' . , 

S.ОреПДІIІ пnата ВIIОСIIТЬСП JЦоаdСJlЧПО рівНОЮI часткаМ.1 протвrОl\1 30 
-ендарна днів IJlе'І')'ПНJIX за останнім кanеllДаРІІПМ Allel\l звіТllоrо 
(noAВТlCOBOro) aliCJI~JI ШnJlХОМ псрсрахуваllВJI ва рахунок УДК У Кпівській обnlсті 
·1.1(IIЄВ8 МФО 821018 код 23511923 p/p 33216812500005 - Броварське ВДІС. І(од 
JarаСllфіJCацlt 13050200 - орснда зсаші. 



б. добавити 0.6.4. і внкnасти 101'0 в ваctyllВіl редакції: . 
ВїдповїДllО ,до с:т.25 3_KOI!)' Укр.YвlI "Про ОРСІІД)' ЗСl\lnі" від 06.10.1998р. 

lбl-XIV OPCUД-P У п"JIТIIДСllllнl термін пlCЛJI деР"Вllоl рсєс:тр_цil договору 
:СІІДІІ зсl\lcnы�оl� дlnBHКlI з060в"а_ввl. ВIД.тв копЬо договору відповідНОI\!)' 

1'111)' державноУ оод_тково! enyж6u. І 
ар 7. добавити 0.12.2.8. і викnасти йоl'O в вactyПВiI редакції: 

3а рішсаIIIВ •• суду, вїдповїдпо до ст.141,144 3eMeJlы�огоo кодексу Укра111І'; 
8. Всі інші умови ДОl'Oвору зВJDШIIlЮТЬCJI без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&роВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
юрпдuчва адреса: 
ltl. БроваРІ', вуn.Гагаріва. 1 S 
ПерlDJdt заступнИК 
міськоro ronОВИ 

ОРЕНДАР 

ІПІ "Лraт" 
Юридична адреса: 
byn.MukOBCbKOI'O,71-б, 
м.Бровари 
Директор 

~ .. 
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ВІА А Аа А -38NЯI 06N.карИСт.NIМ ТОВ ·YKpnpoNcK.o".,TDB "Т ••• фаН-С8РВ'С".,П" "Агат". 
Е 

В'А Е Аа Ж -ПриваТН8 П'АПРИЕМСТВО "Агат". 

В'А Ж Аа 3 -з.Nnl заг.карист.Свуя.Киrвська). 

В'А 3 АО И -3.Мn. звг.корист.сву •• w.ВЧ8нка). 

В'А ІІІ АО Е -3.Мnl УА ППЗ "VKpnow'B". 

,'AnptlE"C'80 "Ага,". 

KtI'BCbKa,221 

НА YМDBAX DPEH.1U4 

КАдАСТРОВИЙ ПЛАН 

З21D&DDDDDDОО15: 
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~,. ВРDlар" 

ДОДАТКОВА УГОДА Н!!4 

дО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Віц 07 вереСllП 2004 року N!040400700065 

2008р. 

Мп, що пїДПIJСВJIИСJl . нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дani -
IIQРБНдОДАВЕЦЬ". в осоБІ заСТУПІІІІка I\lіського ГОЛОВІІ АllДрєєва ВаСllЛП 
Опекса'fДровuча, що діє на підставі Закону УкраїНИ "Про місцеве самоврядуввнни в 
Украіні", довіреності від 25.01.2008 року за К22-15/149 та ПРllоаТllе підПРllЄl\ICТDО 
аМа,,) в особі AIJpeктopa Петренка Сергіи 100110ВIIЧО, уклалИ Додаткову угоду до 
ДoroBDPY оренди земельної ділиики від 07 вересни 2004 року К2040400700065 про 
88С1)'ПНС: 

Відповідно до ріmеНШІ сесіі Броварської міської ради від 24.04.2008 року за 
. ~7JS·36-05, внести зміни до наступних пунктів договорів: 

ОО 

1. до п.2.3 і ВИXJIасти його в наступній редакції: 
НОРМВПDна грошова оцінка земельної ділинки площею 01449га згідно довідки 

вiдцiny'зсмельвих ресурсів в м. Броварах від OS.06.2008poкy за К204-3/13-3/880 становить : 
-В6 683 (BiciмдecRТ шість тис.ч шістсот вісімдесят трп) ГРllвпі; 

2. до п3.1 і доповнити його словами: 

Доroвір оревди подовжено на 2 (два) РОКИ. терміном до 24.04.20 1 Ороку. 

3. до п.4.2 і викласти його в наступній редакції: 
РІчна ореllДпа плата CТOIIOBOYЬ 7% від BOPl\lOТlIBooi rpошовоі oQillКJ1 і складає: 
- 6067,80 ( шість тисич шістдесвт cil\l) гривень 80 копійок; 

6. ДО 0.4.3. і викласти його в наступній редакції: 
06'DfcnеllИJl розміру оревдної плати за земельні дiJIJпucи державної або KOМYНВJIЬHOЇ 

-ності 3ДЇЙсНlОЄТЬCJI З урахувllНИJlМ їх цільового приз'наченни та коефіцієнтів індексації, 
IDзВI'ІСВИХ законодавством, за затвердженими Кабінетом MiHiarpiв Украіни формамИ. що 
3аПоlJПolOТЬCJl під час VltПаданНJI або зміни умов договору оренди чи продовжено його JUl; J'_. 

7. ДО 0.4.4. і викласти його в наступніА редакції: 
lIn Орендна ПJlата вноситьCJI орендарем щомісJIЧIIО рівн~и часткar.IИ протJIГO~ 30 

eJfДaРНИХ двів, наступних за останнім кмендарним днем ~BlТНOГO (податкового) MICJIЦJI 
lIInIxо&( перерахувlUПlJl на рахунок УДК у Кпіоськііі облаCnI\I. Коєва МФО 821018 код 
:~~23 р/р 33210812700005 _ Броварське ВДК. Код класифікації 13050200 - opellДa 



АКТ 

прийОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 ,"'/ " tti."IIl/I !i 
...;..--

2008 року М. Бровари 

МІ!. що підписалlіСЯ нижче: Броварська міська рада. в особі 

заСТУПНluca міського голови Андрєєва ВаСllЛЯ Олександровича, що діє 

на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

довіреності від 25.01.2008 року N!!2-15/149 з однієї сторони. та 

Прuватне ПЇДПРІІЄМСТВО «Агат» в особі директора Петренка Сергія 

1в8110Вllча 3 другої сторони. склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllватне підприємство 

rAran) прийняло земельну ділянку площею О,1449га для 

06cnyrовування складу-майстерні по вул. Кllівській,221 в м. 

БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 24.04.2008року 

N!71S-Зб-О5 на умовах оренди терміном на 2 (два) РОКІ. дО 

24.04.2010року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРО''1РС6I(а Jfl;C6Ha рада 
ЮРИДична адреса : 
~ Gровари, вул.Гагаріна,l 5 
ctyпник міськ . голови 

ПРИЙНЯЛО: 



2 

.. 6 2,і BllкnaCТII йоГО D наСТУПІІіА редакції: 
S. до зd' .'11'1 розмірів зсаlCnЬІIОГО податку, підвищеllМ цін, таРllфів, зміНl1 коефіцієнтів 

• Мll З • . . 
І _ "llаЧСIIIIХ закОНОдавством. МlllІоваПI орендну плату за земелЬІІІ ДШJIІІКІJ 

_111111 вІ.... .... . у 
iIfAC"-' СІІІІІ ІІОВІІХ ставОК та ПІСЛЯ ЗМІНИ ГРОШОВОІ ОЦІІІКИ земель М. БроваРІІ. 
аіcnJ 3~=II ОРЕНДАРЯ зміllll1'!f opellДlIY плату, договір оренди земельної діЛЯНК.J 

IIJ'nu#I озіРВDJIllП БроваРСЬКОIО МІСЬКОІО радО10 в односторонньому порядку. 
Jlo_6yn1P 

N 
4,6,4, і BllкnaCТlI Пого в IlаступніR редакції: 

"до • •. • 
у разі ІIСВllеССИl1JI ореНДИОI плаТlI У строки, визначеНІ ЦІІМ договором, пем 

crься 110 СУМУ податкового боргу (ВКЛlочаIОЧИ СУМУ штраф 11 их санкцій за їх 
вapa2t:~) із розрDXУllКУ 120 відсотків річних обліковоі ставки націонвлы�огоo баllКУ 
JIII8! І "іlочоі ІІа деllЬ ВJIНllкнеНl1Я такого податкового боргу або на день його (його 
Y~'III , ІІІІ'. б. 
';;111І) dоПWIСllНЯ, звлежно ВІД того, яка з. велИЧИl1 таких ставок с ІЛЬШОІО, за кожн •• й 
JIIIСІIДllРНIIА день прострочеНl1Я У його сплаТІ. 

10. Всі інші yr.IOBII Договору залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСllКА АІІСІІ/СА РАДА 
ЮРJlДПчна адреса : 
м,Бровври, вул.Гагаріна,15 
3вcтyпнmc міського голови 

ОРЕНДАР 

ПП «Ага",» 
IОридична адреса: 
вул. Маяковського, 71-б, 
м. Бровари 

Директор 

ЦІ додаткова угода є HeBЇДEМHOIO чаСТИНОІ0 договору оренди земельної ДШJlНІСИ від 
07 вереспв 2004 року ЗD N!040400700065, 



.·'1 t: 
(1 , .. _' 

І ; • &рОDllРII, 
• МіСІО 101'0 авІ ТlICJI'II.I1pyroro року. 
І D'J1O",II~I, ШО nl.l1nllcanllCR IIIfЖЧС: ВlіКОНАВ~IfЙ КОМІТЕТ IiРОВАрськоІ Мlськоі РАДИ, JUUli -

І н ~ДABEЦЬ'" D осоБІ першоro ~аС1)'ПllІІка MICLKOr:o roло~" ГР~НЧУКА Л~ОНІДА АВРАМОВИЧА, НКІІ" 
"ОРЕ ~ аl.&РОIІрlІ, бул. НезanеЖIІОСТl, буд.6, кв.42, та ДІЄ ІІа ПІдстаВІ ДОllреlIОСТІ, lllдalloi GpolapCLKIIM міСЬКllМ 

• JlСIllIlll ПС1РСIlКО І.З. 04.01.2002 р. за Не 2-14/09, 3 odllicr СRlОРОlІи, та ПРlllаТllllП піДПРllОlець ЗАЙЦЕВА 
І ~::'TIIHA ВАСИЛІВНА, дanl- "ОРЕНДАР", ідеlmlФікацlПIШП код 2075001786, нка мешкає І ~I. Gpoaap", 
~. 110' 06llастІ, вул. МОСКОIСЬn, буд. N! 61, 3 dp)rгDr СRlОРО"", YКnВIIII цсП Доrolір про таке: 
JillТJc. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ, DідnоDIДllО до рішеllllR allKOllKOMY GpoBapcLKoi міськоі paдll Кllівськоі області від 
111]1)'41112001 року J(e 46', надає, а ОРЕНДАР ПРІІПмас ~ ТlIМ'lаСОlе KopllC1)'BaHIIR, ІІа умовах opellдll, земc:nьну . 
;лnu:Y IUIОШСIO 56,0 K"'~I., розтаШ~lану D M.Gpolapll зпдно з MallOM землеКОРIIС1)'lаlIIIR, ЩО є IlеlіД"ОIllОЮ 
_ІКDJO uьorv ДоrolОРУ, Jlка згlДНО земслы�о-кIІдастроlоіi документаціі БРОlарськоro MieLKoro lідділу 
_CnW1111C ресурсІв, рахуєтьсн І зеМЛRХ зaraльноro KopllC1)'laIIH' І ~Іежах GpoBapCLKoi міськоі радll cтallOM ІІа 

01.01.2002 РО"')', зПдllО доаідКIІ lllдalloi БРОlаРСЬКIІМ міСЬКIІМ lідділом земелЬНIІХ ресурсі І lід 10.01.2002 року Не 

01. 
1.2. 3tAІlЛ611' дlлRІІll' ІІ,д'ЕІIІ6CJ1 11, у",о,ах ОРе/Ід" ln~p",'"O.1' до ІВ Iруд,UI 2011 (d., ""'CJI'" 

",..lцRтtllD) року, _ О'СЛ'lо.,"ІІ'UI ",,1л60111 110 аули,.' КОРОЛ~ІІR', 52, 3011, - В, р,ііОll - JO, 3, рtlXJ'ІІОIl 
JlIfII .. "1Lt Jt."tл6 (Jt.'IЛIIlОАІ~РІ(/';ІІОIО "PIO"'''~'''UI) ",Іс"" !іро.,р", 

13. По зDКЇнчеНIUО тep~lillY діі ДоrolОРУ ОРЕНДАР має переlажне праlО на ПОllовлеННR доrolОРУ ІІа 
IIOIlln тсраlін. У цьому разі зацікавлена сторона ПОІІІнна ПОlіДОМllТl1 ПІІСЬМОВО друІ}' сторону про бажанн, ЩОДО 
ароАО_НIIІ Jir ДоroВОРу на новнП термін не пізніше, ніж за два міс.ці до Поro закінчеННR. 

ПРІІ 3"lіні (реорrинЬаці1) ОРЕНДАРЯ Доrolір ореНДІ! не зберігає ЧlІнність. 
2.0РЕНДНА ПЛАТА 

2.1. РOJмlр орендноі маТl1 cтaHOl11ТЬ 39,15 (ТPIY1"~lI'l!~RYЬ) ~1'!tel.IL 15~)ПОК за І ІРІ.М. 
2.2.ГрОШОDD оцінка земельноі ДЇЛfIJJlfFIШfIЄй< U~~~iif~.~R~ljд~c~~JIt2t~').l1'llleHL. 
2J.Рlчна орендна мата CКn8ДIЄ 1'4~;...:,~jt:от-іороIC.НО,"'РII' 11'11'ень •• f:копtRок. 
2.4.0pellДНa плата смачуєтьсн ОРЕНДАРЕМ щоміСRЧНО до 15 числа НВС1)'ПНОro ~ricRUR UШRXОМ 

IICJICIIIXY8IIHНI на рахУНОК УДК у КllівськіП області міста КІlєва МФО 821018 КОД 23571923 р/р 33213813900005. 
15.PmMip opCllдlloi JUlml :lr.lllllOm.cJI 8 ОДНОСТОРОIIIIIoOМУ ПОРІдІС)' ОРЕНДОДАВЦЕМ 6сз :lrDДlI ОРЕНДАРЯ У 

ІІІІІІРІХ: 

15.1. 36in.WClIIII розr.lірl8 СТІІ8К1I:1смелIoIlОГD податху; 
15~ ПРО_ІІІІ illдl:кc:auii rpошовоі oцillКlI зоml, :lПдIIО ЧІІНІІОГD :lDlCOH0дD8CТ118 Yкpaillll. 

.. 

2.6.0РЕНДОДАВЕЦЬ шlс .... ОВО П08ідоr.mlС ОРЕНДАРЯ про :І .. ІІІУ розмІру ОРl:ндноі JUlml та дату, :І lхоі вона 
uiIIcJaamcI, зri.aно n.2.5. ЦIoOГD ДOГDBOPY. 

І • І' І о. 

І ~-~ 2.1.0pctWIB МІІТІІ cnраlUUlєrloСН тако. і у 8I1ПUІСІІХ, ІІСШО ОРЕНДАР :І пов .... их ПрllЧlІІ1 ТІ."ІЧDCОВО ІІІ: BIIXOPIICТOBYC 
JCIICaItу -НІС)' 3В УМОВІМІІ ДOГD80PY. 

3.ПРАВА І ОSОВ"Я3КИ OPEНДOДABЦJI • 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'DplllТ)'J:, шо ЗОICnIoIlD дїnIHKB С У ПОГD вnacJlocтi І він мас 3DlCDlші nOBllOBlUlCCllll1 ПС:РCA8llDТIІ ЦІО 

JiUJtIY 'І l1WЧ8СОВІ: ХОРІІІ:ТУВІІІІІІ ІІа УМОВІХ ореНДІІ, Iluuml іllші прllllll, ВІ1311аЧІ:ІІІ У ЦЬОМУ ДOГD80pl. 
3.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ .. вс прuо: 

].1.1. Псрсвlрml IdпIoOBI: BIIKOP"CТDIIIII :lI:MCnlolloi дinlllКIІ; 
].1.2. ДОС1рОКОВО розlРВІТІI цеП ДOГDBip у ВІІПUІСІІХ, перс:д6аЧI:IIIIХ ЧIІIIНI."IЗDICDII0дD8ствоr.1 та wlftl ДOГDBOPO"; 
].IJ.3Mllllml розr.rlр opellдlloi JUlml у ВІІПUІСІІХ, псрс:д6ачеtlllХ ЧИІІІІІІ" :lDlCOlloдDBCТ80r.I, в тor.IY Чllcnl8 OДIIOCТOPOllllloor.IY 

IIOPQIY Ііа 3roдН ОРЕНДАРЯ зПдllО п.2.5. Wooro ДOГDBOPY; 
].1.4.IIІМII'In1І від ОРЕНДАРЯ С80ЄЧDCІІОГD 811ceclllll OPl:llдlloT JUlmr; • 
].IJ.llwamll від ОРЕНДАРЯ відШIСОДУВІІIНІ СУ.ІІІ opCIUIlloi JUlmr :І 'ІІІ&:)' !'РІІПІІІТПІ рlШI:III,,! BIlXOllxor.IY або ~IIClolCoT 

pqи про HIUWIIII 3СМCnІоllОТ дlлllllСll до пlдПIІClUlІ1І ЦIoOГD Договору, ІЩО цеП 1'Срr.ШI ПС:РI:ВIІІЦУС дВВ ~IICJ1цi. 
3 3~ ОРЕНДОДАВЕЦЬ з0608"Uуt:rLCJI: 
~I. ncprдa1113CМCnLIIY діnllllСУ ОРЕНДАРІО по UIYO • 
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n ПАН 
ЗОВНІШНІХ МЕЖ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

приватний пll1приеr1еuь Зайuева Валентина Василівна 

в 3 _---7-.-7-----~4 r 

56 Тl'J!.M. 

о п и с МЕЖ 

землі загального користування 
землі загального користування 
землі загального користування 
землі загального корист~вання 
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"Іського вlддlлu земе- /7; о" І" В. М:'Чепuсенко 
льних pec~pclB ~I: 
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І ІІРИЙОМУ-IIEРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" /'Ї ,. t (. (о,:;'" 'і.і. L· '4", ---- 2002 року м.Бровари 

Ми, що нижче підписалися: ВllКОllаВЧllЙ комітет Броварської міської 

pOДll, в особі першого заступника міського голови ГРllllчука ЛеОllіда 

Авр"l\IОDIIЧВ, що діє на підставі довіреності за Н!! 2-14/893, з однієї сторони, 

та приватний підприємець Зайцева ВалеНТllllа ВаСllліВllа, 

ідентифікаційний код 2075001786, з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Виконавчий комітет Броварської міської ради передав, а приватний 

підприємець Зайцева В.В. ПРИЙНJIЛа земельну ділянку площею 56,0 м2 по 

вуn.Короленка, 52 ДJDI обслуговування павільйону. Земельна ділянка надана 

рішеВВJIМ Броварської міської ради від 18.12.01 Н!! 465, в тимчасове 

користування на умовах оренди, терміном на 10 років до 18.12.2011 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАВ: 
Виконавчий комітет 
Броварської міськоі ради 
м.Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 

. Зайцева В.В., що MeDIКaє за 
адресою: м.Бровари, вул .. 
Московська,буд.61 

~~:.....-_____ IВ.в.зайцева/ 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ3ЕМЕЛьноІдLЛЯНКИ 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

: 1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ aUmoBiДJIO до piwellllJl c~ciї Броварс"кої міс"кої PWI КlIЇВС"КОЇ області від 
: 31.01J006 раку 1681-07-05 НІІДІІЕ. а ОРЕНДАР ПРIІІІмвє D строкове nnaТlle Kop"C1YВaflllJl земcn"иу дimlflКУ 
, IIIIOIЦClO 0,0119 nІ, ДЛR 06rлуroвуааlШR 1ІІ!ЖІІтлоаllХ ПРIII'IIЩСIІІІ, RКII ЗllаХОДllТІоCR по вул.WеВЧСllкв,l-а 
: м.IiРОDlРII. Зnдно з nn~IIО.' зе~е~РIIC'l)'DаllllJl, ШО є IleB~"ЄM~OIO '1BCnfllOIO u .. oro Доroвору та довіДКlI 
І .IUIIIIOЇ Iiроварс .. КІ'" .'ІС.КІ'" вІДДШО.' • зС.fCn ...... IХ. реСУРСІВ ВІД 26.1 0.~006 Н!! 1172-04-313 та ЗСМCn"IIО
IIIIIJC1POBOT ДОJCplе.lТDWl Броварс"коro MIC"КOro аlДДапу зеМCn"НIIХ реСУРСІВ 1UI ЗСМCn"llа дin,нка paxyєn.c:. В 
І JeМIIIX h1JMOpuIAHOAНIHKOPHC'I'IН1UI В межах Броварс"коТ міс"кої радІІ. 

,
. 7fil11",,,e""~tlnn' 

2. 06"єкт opellДll. 

2.1.8 ореащу передаєn.c:l ЗС.ICn.НВ ДЇЛІнка зanш.НОIO nnОЩСIО 0,0889 ra. 
2.2. На земсп"ніll дin'Hцi розміщсні 06"tm, HepyxOMoro маІІна.1КЇ .ВJIJIIOТIoC. вnacllicno орендар •• 
2З.НормаТlIВIІІ Ірошова оцінка земcn"ноТ дімНК11 зriдно довiJuo, Бровврс"коro Mic.кoro відділу 

,емen.НІІХ ресурсів від 26.10.2006 за N!! 1173-04-3/3 станОВIІТІо: 
- 74338 (Cll'lДecнт ЧOТllр11 ТlICRчl тpllCТВ тplIДЦRТЬ Blcll'l) rpllBellIo ОО кооіllок. 
2.5. Зсмсп.lІІ ДЇЛІНКD, .ка оередаєтьCl в оренду, не має неДOJlіків, що можуть переWКOДJтl П 

ефсlmllНОМУ BllКDpllCТ8Н1DO. 
2.6. ПРІІ Вlіlli ( реорraнiз8ЦІ1) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІІ не з6еріraє '1llНніСТІо. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Доroвір укпадено терміном ІІа 1 (ОДІІН) рік до 31.08.2007 року. ПіCJUI зDКЇнчеНl1JI строку доroвору 
DpeIUIIp має перевlІІОІС право поновnеНIIJI 1101'0 на НОВІІІІ строк. У ЦЬО.'У разі opellдlp ПОВlІнен не пізніше ніж 
.2 мlащl до закінчеНIIJI строку діі доroвору повідОМlтl ПІІСЬМОВО opeIIДoДlB1UI про намір ПРОДОВЖJml lIoro 
.. ПРІІ BIIКOPIICТВHIII зеl'lельноt дlлRНКl1 не за цілЬОВІІІ'І ОРUЗllачеНllRl'1 opellДap втрачає оереваЖllе 
ораВ0 118 ПОllовлеllllR доroвору opel~ll. 

4. Орендна ПJJата 

4.1. РІЧІ18 opeIIДlla плата складає 2230,14 (ДвІ ТlICRчі двІсті ТРІІДЦИТЬ) IpllBeH. 14 копіПок; 
4.2. 06'1llспеНJUI розміру opelQНoї MaТlI 38 зсмmo здіllсНlOєn.c:I з урахуванНІм індексів інфJUЩll. 
4.3. OpellДHa плата BHOCIIТloCR opellДape.l, ООЧllllаlОЧl1 з дн. OPIIIIIIR1ТR рlшеllllR сес" від 31.08.06 

pllН"'lll '1аета.111 до 15 cepOllR І 15 Лllстооада, ШЛRХО.І оерерахуваНII. ІІа paXYllOK в ГYД~ КllІвськоІ 
lIIInacrt м.Кllоа МФО 821018 код 23571'23 plр 33210815600005 - Броварське Удк. Код клаСllфlкацїt 
13050500 - opel1Д8 зашl. • • 

4А. Передача ПРОдyкцJl та НІДІНIIJI поcnyr в рахунок орсндноІ nnаТlI офОРМJUlЄ'І'ЬСІ ВlДпоаIДНI"'I. aкraAfII. 
4.5. Ршмір opellДllot nлаТlI оереГЛRд8Е'ПоСR у разі: 
4.5.1. зміЮI у.IОВ roсподаРIOВВИНl, перед6ачсНlІХ доroвором;. ..._. 
4.5.2. з •• іЮІ розмірів зсмen"ноro податку, пїДВІІЩеНIUI цін, таРllфlВ, У ТО •• У '1IIСПI внаспlДОК IНфтrw., 
4.5.3. • iнwioc ВIIПадках. оеред6ачеНlfX законом; • • 

• 4.5.4. У разі HCBHeCeНJUI орендної MaТlI у CТPOКlI, ВlfЗначені W". доroВОРОАl, спрaвmrєn.c:l пеllJl у роз."р. 
lIDQillноТ CТUКlI націонап.ноro банку Україна за кожен день ПРОС1рочеНIUI nnатежу. 

4 с с ор . у ВIШnllVnV .КЩО ОРЕНДАР з ПОВ_НlIХ Opl"'IIH ТlI •• '1асово нс • oJoJ. сндиа nnата спрaвmrЄ'І'ЬСІ тако. І __ ,. 
1Irop11c:roByt: земen.asy ДЇЛІнку за ЦlIМ Доroвором. 



5. Yal0811 BIIKopllcтallll. :JC3IMLlloi 1_ ~ 
AIollRllk'.. ~ 

5.1. зсr.lenы�аa дinlШСВ псрс.ааЄnСІ в орснду дnl обслуговуванНІ Не"4КIIt".. \ 
і . . ''''81\1t 1IDIIIn .. _ і 5.2. Цільовс ПРIDllаЧСlІІ1І :lСМCnIoНО ДUlІНКlI - :lсr.1Л1 ПРОМIICnОІОІстї. . ~ ,~. 

5.3. OpcllДDP ІІС мас права 60 оформnснlUI У BcтaHoвneHOМY за"ОНОllавс:тва.. r 
nPlDIШЧСlll1І :lсмcnы�оіi РНКІІ. ~~ . 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ передачі 1еJ\IМь •• оідш· 
AIIIOt.~ 

6.1. ПсрuaЧ8 :lcr.ICnIolloi дinІIІКl1 в opellдY здіRСIUОЄnСR бп розро6JIеНІІІІМ ІІРОС • 
6.2.lllші yr.I0811 передачі :lcr.lcnltlloi дinІllКlI в ОРСІІДУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пс"" lі1у ~ 

ОрСIЩУ :lcr.ICnIoII)' ДШIIIКУ ВUlЬНУ ВІД YAIr-.КІ'" ма ІІОВІ'" прав І npncнзіR 1рСТіх асі6, ...-• • • 6 R • r-JII[, І ~_'IL 
укnадаlllll ДОГОDОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ IIII ОРЕНДАР ІІС МОГЛllзнаnl. ""_ 

6.3. ПСРСдаЧD :lCMcnltlloi Aiмll,?1 ОРСllдарю здіRСlnocn.СR пісп. дс:ржаl'IОі PC[C1J!aIuї 
'І aкror.1 nPlIRr.IDИНR - псрсдаЧI. -
6.4. На ОСІІ081 ст.2S 3aКOIIY УКР811111 "Про opellДY 31!млl" ВІ.ІІ 06.IО.1998р ХіІІІ. 

п'RТllДеllllllА строк пlcn. деpacllВIIО' peCCТP8ЦIТ AoroBOpy opellдll ЗI!"IМlоllаf ilLl1 ... " 
КОМУІІІЛЬІІО' 1Л8СІІОcтl з060в'.38111IR IІад8ТІІ KonllO AorOBOpy відП081.11110МУ opral'Y .1СVllllf 
cnужСіll. 

7. YalOBl1 nOBepllellll. :Jеа.елы�оіi ділRIIIСII. 

7.1. ПіCЛR ПРlmllНСННR діі AorOBOpy орсндар ПОВСртаС орсндодавцеві зсмen.ну .aL'lllllYYC!Ii 
поріВllІlІО :І ТlIМ, У ІХОМУ lін одержав іТ І орснду. 

OpclIДOдaвcЦlo У раі помршенНR КОРIIСНIІХ вnaCТSl80cтcA OPCllдOBDHoi зсмen.иаі m.'llЩlІ' 
,міною іТ стану, мас прно на вiдwКОДУВВИИR збlmcil У розr.lірі, Вll3начсиому C1OpOIWIIL _ 

доc:пнyro зroдll про розмір вїДWКОДУВВИИR збlmcів, спір розв".зуt:ТloСR у СУДОІО'іУ nOрlА&)'. 
7.2. 3діАснсні орсндарсм бсз зroдll OPCIIдOДU1Ul ВlnpаТlI на поліпwснНІІ ОрСНДОllllOі X!D 

ui НСМOЖnИ80 BiдOКPCМНТII бсз 38ПОдїJIНИR шкоди ціА дinoцi, нс пiдmrraкm. BЇlIWKOдylllllllO. 
7 . .3. ПOJlіпwеШIІ стану зсмcnltноі дїJl8Н1C11, проведені ОРСНд8реАI ЗІ nllCltМoвolO 31Q1111 

,cмni, не пiдmrnucm. liдwкодyвaиlllO. 
7.4. Орсндар МІС прно на ІЇДWКО.цу&1IИJUI збlmcil, З8ПодіRНIDС унacnідОIС иеlllllllllllll 

soБОI"аень , псрсдбаЧСНl1Х ЦlIМ AOroBOpOM. 
3611Т1C8r.1II ВВIUlC810ТЬСЯ: 
7.5. фUnlЧld 81paТlI, RICIIX орсндар зl3НН У ЗІ"аку 3 HeIIIKOHaHIIR'" або Иl:иanCDIUI • 

дoroBOPY opellДoДUЦCM, а 'І'8ІСОЖ BlnpaТll, .хі орсндар здіRСНllІ або ПОВІІНІ:Н здіRСИlml JUII 
nopyweHoro права; 

7.6. ДОХОДІІ, акі орсндар міг бll РСlUlltНО D1'pIIManl в разі нanсжиоro BIIКOIf8НIII 
AOroBOPY. 

7.7. Розмір фUnIЧИИХ Ilnpат орсндар. Іизна~аЄI'ЬCJI на підставі ДOкyAleН11UlIoНO niJPJCP»IIII 

8. 06меженllJl (о6ТJDlCепп.) ЩОДО ВПКОРI.твНІ 
земельноі діл.нко. 

'1$ 
8.1. На ореНдовану зе"IСШltну дiJlRику ICТlHoвncHo обмеженИR МОЩeJD 0,0178 ra -]СІІІ 

ВIIКОРIICТlНIIІ_ imкeHcplIIlA КОРllДОр .lсрnC КOr.tyНixaцiA • . 
9.lІlші права та 060В"JI3IС11 сторів. 

. ОРЕНД0 вс ~1 
3860РОНОIO (ap=~ЦЬ raраlП)'t:, що ЗСМCJIItНа дш.нка с У noro впасності, нікомУ інша:-pIIf' 
нaдaВanl іншІ пр М, :sacтaв~1O Ilе псре6уавє і він мас 'ІКонні ПОВНОlшкенНR псpeдurn' 

9 1 D ава, Вll3l1ачеlU IUІМ дoroIDpOM. 
•• Р.·. opellДoдaBIIR' 

9.1.1 nepeaіркn, ЦІП • 
9 1.2 достр Іооаll lllКOPllCnUIНR зеМСШLноі дш.НІСІI· ......,. 

ДorolOPDMi ОКОІО PD3ipвaТlI цеП AOJ'Olip у BlтllДКllX, ;срсдбачсНlIХ ЧІІННІ'" зрОfIUiP"'-
9.1.3. зміНlml PD3Mi CIID'It.-

одІІoc:ropoИll1tOМy nOp8J1VUP6oPlllIIUIOt nnаnl у ІIШадкВХ, псредбаЧlІlП1Х ЧIIННlIМ ЗUOIIO-
914 --І С33I'DдlIОРЕНПАDО. . ••• 81lМaraТIIliд ОРЕН ~ п, 

.1:_ 9.1.5.lllМaranl ІіА OPEH~JI СВосчас:ноro ІНСССIUIII ОР.СІІДНОТ Мaтll' ._ ....... 1 
-- мlс:.кот РаДІ М"РJI 8lдwK00Цy8 • 'JdlJIIТIt pllll"--

9.1. О ~ про IllUUUIwIuмenltиоі • 8НИR СУМІІ орендно! MaТlI :І часу пр 
9.2 1 608 ЯJІСІІ ореIIДОД •• IIR' дuulНlCJI ДО пiдmlCIIIИJI w.oro AOrolOPYi 

•• П~lземcuu. I_~ 
9.з. Пр ... ОреІ" • Іау AUUlIIКy ПО ak'l)'. 
9З.l. '"Pl.~ ра. 

-aТlI по lk'I)' 311МfлIt • 
. ну дuullIXy У КOPllC1YВaНlllli 



І 

1Oa:uaAt11 aoroaip niCIUI ЗlІкіll.,еlllUl CТPOI\')' noro діі а разі 8Uacyn.OCТЇ npcтe • .,in, шодо 
.9;-;' :~i тcpMil1)' ореlШIІ. 

'JiJSI - oao.-аКlI аРflШ8РR: 
::~I.JCLSIA111 ОРЕНДОДАВЦІО "ОЖnl.аість здіПСIfIО811Т11 КОlrrpоль за а •• кор"ста.f11I.. цісі зе.'c:nы�оіi 

~ ,u8IIIcDрIIсто8у8аnlзсаlenы�уy дlnАIІІС)' за цlnЬОВllаl ПР"ЗllаIIСIІIIRаl; 
,: .. ;.ClОС'ІШ.о Сnnll~ТlI ОрСllдІ1)' nnа1)'і • 
9.4.4.11е доnyc:lIDТIl XL\lIЧIІОro 'ІІІ буд",,~оro IllШОro ~БРУДIIСIIІUl ,еМЛI; 
94.5 ni.:rrp'L\I)'IIПI1 П 8 IшnеЖlIОМУ call1llpllO.IY стаtll; 
,: ... 6~nir:JJ1l :шdнчеlllUl тсрміll)' діі Доroаору ОРСIIдІ' noacpltyТ1. зс.,c:nы�)' ainlllКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

JD,1CIDIDМY cт.ud ао UI)'. 

10. РI13IIК ВllПDДковоrо 31111ЩСІІІІR а60 поmКОДЖСllllR 
06"cкra ОрСllДl1 -ІІІ i.oro чаСТIIIIII. 

10.1. Рlа.1Jt 81~'080ro Зtll'ШСІIIUI або ПОШКОДЖСШ., об"єК1l opellдl' 'І" Поro чаСТІ.1І1І ІІССС opellJIDp • 

11.CrpaSYBaIIIIR 06"єкта ЧІІ iioro чаСТІIIIII. 

11.IЗrilurо з ww JIOro80pO .. об"EJn' ОРСІІД.ІІ.С niДnlrDI: стрвхуваНIDО. 

12. 3&lillll У&ІОВ доrовору і ПрllПllПСllllR iioro діі 

12.1. Зміна УМО8 aoroвapy здіПсюоlOТloCJl у nllCL.,08in фор.,і ,а 8заDІНОЮ ,roДОЮ сторін. 
у P;Di недOCllnrеlllUlзroДI. щодо з .. іНII УМ08 доro80РУ спір РОЗ8"U)'lOТloСI у СУД080 •• У ПОРІДКУ. 

112. Да1 aoroaapy ПРIIПII.IRIОТЬев у разі: 
ll:!.l.зuiнчсlDUI С1роК)'. ІІа JlКlIП noro було yкnaдeHO; 
12ЗЗ.np1Ш6aнlUl ореauшрем зс.rc:nьноі дiмllKlr у вnaclliCТlt; 
lШ. 8пyny зсмenы�оіi 'PIIКlI ДnII суспinы�ІІхx потреб або ПР.IМУС080ro відчуженНІ зе •• enы�оіi 

Dвa:l UCJl1l8ia с:усninноі необхUuIОсті 8 ПОРJIДК)', вcтaнoвneHoмy ЗDКоtlо.,; 
12З.4. ліl8Uшші фі:lІІчноі особll-ореIlДlРJl. 
дoraaip DpIUDDlltnCJI тако. а і11Ш11Х allnaдnx. персдбаЧСlІІ1Х законо ••• 
113. дir aaroaapy ПРllПllllRIОТЬев WЛRхоаl noro розlрваll"R за: 
1и.l. DlDIНОІО ЗrDдОЮ сторіНі 
lU.2.рішсlІНІОІ суду на 81",ІОІУ ОДllієі із сторіІІ YllacпiдOK HC811КOHaнНl дрyro'о CТOpOIIO'O 0б08"Uків. 

~.СІІНІlШra80ра ... та 8Н1cпUaOK 81.падК080ro ЗНllщеlllUl, пошкоджеllНl ореНА081ноі зс •• enьноі дімНКI', 
-1C\VnIa IlepelDIDJIIШЄ іі' 81'КОРIІС:Т11I1IDО. а 1UОЖ з іНШl1Х піаC'l1l8. 8І.,.IІ'ІеНIIХ 'ІКОН0.'. 

113.3. HHIIКDI181111B apellДapeal п.9.4.2. aalloro aaroBopy за рIШСIІIІН.' CYIf1, ВШПОВШІІО да 
R'.I~ltl"" 3eмen.Hora ,,-оде,,'С)' Уасрв1'І.,." 
• 1~. Ро:ІіРIІаІІІІІІ дoro8apy 8 aJIII~cтapOНIILOМY ПОРJlДКУ доnyскаєтьск; 
IllllalDpcD'lUНIoIIara8apy 8 OДlIOCТOPOHIIЬO"ty ПОРIJllC)' Є HC8I1KOI.IIIIUI ОреlШ8рем n .4.4, п. 9.4.3. 
~. Перехщ права масності ІІІ МІПно OpellДDpJl 1.1 іншу ЮРIIдІIЧНУ або фізllЧll)' особу, а також 

IОрIWlЧнаt особll-ореllДDРI є підста8010 ДnK розlрваlllUl aoroBOpy. 
~ н:' opellдOIDll)' 'с"lenы�)' alмНКУ у pD3i смерті фы�чноіi особll - орсндар', 'DcyаженlUI Ібо -.,. :п 411:L!1aтиoc:ri за ріШСIПUl.' суду перехОДІІТЬ до спадкоємцl8 Ібо іllШl1Х осіб. Jlкі 8I1KOPIICТOвyкm. цю 

ну IWIaIlly разом з opellдDpe.l, UШRXоt.1 nePCYКnllДlllIIUl доroвору ореНАl1 зе.ші. 

13. відповїдалы�ість сторіІІ за IICBIIKOIIBIIIIJI а60 
IIСllалежllС BllKOllallllR доrовору 

13.1. За ИQIIItO б • І І. • 
-.у tllIWI IlіІІ.", а а IIСllanСЖІ.е 811KOIIIНIUI доroвоРУ СТОрОНl1 HecyТlt 8ідпо8Iд1u1ы�. сть 8щП08ІДНО до 

11.21 ra 4Drolopy. 
,, __ ~нa. Іка ПОРУШIUlа зоб08"JI'IIIIUI. З8lnЬІUlЄl'ЬCІ 8ід 8ідП08іДIUIьності, ІІКЩО 801'1 Д08СДе, ШО це 

•• .... ОСІllе з П 811І11І. 

14. ПРllкіlщсві ПОЛО.СІІІІR. 
14.1-Цсn 4Dra • 

1It&Iв .. _ Цеп АО ~IP Ilабllрае: ЧlІІlІІОcтl піcnR піаПIlСІlllUI cтapollDIII та noro деРЖ88ноі peEC'I]JBQii. 
~ І оре':: УІШ_ІІО 'J трьох npll.,ipIIIIKIX. що "IDlOТla OДllaKOBY ЮрlЩ11'l11)' СІШУ. ~allll , ККІІХ 

-IUI • .apyn.n - в 0PCIIДDPR. третіn - D oprDlli. JlКlln ПР08і8 державll)' реєстраШIО. 
\ 



... r 

'JIItW.. 9.3.2 ПОIlО8llЮ~nl ~orolip "'СМ 3lUdнченIUI С1ро",-у Roro діі І раі liAcynlocтi npeтelDiR, щодо 
"'o6O."JJIIIIIo ІІІ np0ТJl31 теРАlІІ1)' ореНДІІ. 

Оа... 9 .... О&ОО"А3КII opelfДlpR: 
• .." 9.4.1.lllUI8DInl ОРЕНДОДАВЦJO АIОЖІІlllіcm. 3діRСllЮllnl КOIl1pOn. 31 IllKopllcтalllllAI цієї зеММ.IIОЇ 

\ЇlllIІКЩ 
9.4.2.01IКOPlla:roOYODТJI зеАlen"IIУ дlnАIІІС)' 3В ц1n .. oBIIM ПРl13llDчеllllRАlі 
9.4.3.CIOClfICIIO СIUIІЧ)'8lnl opellДll)' lUIа'l')'; 'II.~ 
9.4.4.IIС AOl1)'CICDnl хіміЧllОro 'ІІІ БУДIo-JlКОro іllШОro ЗlБРУДllе1111l 3СМЛІ; 

I~ 9.4.S. niдrpllAl)'IID111 ті в IIМе'ІКІIОАI)' cII.iтaplloAIY стаІІі; 
I~ 9.4.6.пісм 3lкill'lelllUl тepAlil1)' дії ДоroВОРУ ОрСllДІ1 nOBcpll)'111 зеАІМIоНУ ДШІІІКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
~ ,Un_IOMY cl'l1lli ПО IUC'I')'. 

I~ 
\lQ, 
Jtar~ 

1 

10. РI13IIК ВІІПОДКОВОГО ЗllllщеllllR а60 пошкоджеllllR 
06"скта ореНДІІ ЧІІ ЙОГО чаCnIIIII. 

10.1. РІОІІК BllnIIдКoloro :JН"ЩСІ'ІІІ або пошкоджеНlІ1 o6"ЄICТD opelfДIl ЧІІ Roro чаCnIНl1 IІссе opeНlllp • 

II.CТPIIXYBaIIIIR 06"єкта ЧІІ ЙОГО чаCnIПlI. 

11.I.Зriдно з WW доrolОрОМ 06"єкт opelllllllle nїдnlrac с:трахуваНIІЮ. 

" : 12. 31\Iillll УІ\ІОВ договору і ПРИПllllеllllR його діі 

~ 12.1. "'lвaуаша _ ... _ у ппс ...... іП фopuі,. ...... ною........, cropfи. 
tJ) У раі HCДOClrнeHIUI зroдн ЩОДО зміни умов AOroBOPY спір розв"оyкm.СІ У СУДОВОАІУ порядку. 

12.2. дit AOroBOpy ПР'ІПІ'ІІRЮТ"СН у раї: 

, 
12.2.1.311СінчеННR строку, на ІЮІR Roro було ytCJIQeHO; 
12.2.2.np.sдбllllUl орендарем земм.ноі дinяикll у anac:Hicm.; 

ІІІ 12.2.3. вmcyny зеАlмьноі дїJaRНICII lUUI СУСПШIоНIIХ потреб або ПРJIМУСОВОro відчуженlUI зеr.IМIо1l0Ї 
;м-нш 3 моп .. ів суспinьної необхідності в порRдКY, встановленому законом; 

11 12.2.4. ліквiдaцtї фїз,I'ІНОЇ осоБJ.-орендар .. 
1 Доroвір ПРJШJIIUIЄТЬСI також в інших ВИnадхах, передбачеНl1Х законом. 
І 12.3. Arr AoroBOPY npllnl.HRJOТIoCR ШЛRХОМ Поro ро,ІРВ811НА '8: 
І 12.3.1. взаємною зroдою сторін; 
~ 12.3.2.рішеНIIDI суду на вммо!')' однієі iJ сторін У Hac:niдOK неВllКОНВНl1І дpyrolO CТOPOIIOIO оБОВ"l3кіВ, 
lDCpCA6ачеНlIХ доroвором, та внаcnідок ВJШQКОВОro ЗНllЩеННR, пошкодженlUI орендованоі зеr.IМЬНОЇ дinIНЮr. 
ае icnmco перешкоджає ті ВI.КОРllстаиНlO, а також з іншllХ підстав. ВIDначеИlIХ закОНОАІ. 
і 12.3.3. oeBllКOllllll1R орепдарer.1 0.9.4.2. AВI.0ro AOroBOpy 3В рlшеННRАI суду, BlдnOBlдllO до 
,cr.141.t44 3Blen"HOro кодексу Украtиl'; 
І 12.4. РозірваНIUI AOroBOpy в односторонньому порцку доnyскаЄТЬCl; 

rUOBOID ро,ірввнlUI AOroBOPY в односторонньому noPJIAICY є HeBllКOНIНIUI Орендарем n .4.4, п. 9.4.3. 
. 12.5. Перехід права власності на ManНo орендарІ на іншу IОрllДllЧНУ або фы�чну особу, а також 
peopraнb.цIt JOР'fДllЧноf особн-орендара є підставоJO Д,IIJI розірвlIIIUI AOroBOPY. 

ПPUО на орендовану земмьну дїJaJlику у раї САlерті фїЗIІ'Іноі особll - орендар., заСУдЖеНIUI або 
06межеНIІІ П діадатиості за рішенlUIМ суду перехоДПТla дО CI18дКOЄМЦЇВ або інШІIХ осіб, акі BIIКOP"CТOByкm. цю 
1еМШНу дinlнку разом :І орендарем, UlJUlXОМ переуМадаННR AOroBOpy ореНДІІ землі. 

13. Відповідальпість &:ТОРЬІ за певиконаUIIR а60 
Ilепалежие виконаНUR договору 

1Ц. За HeBllJCOHIIIIUI або ненмежне ВIСКОНанlUl AOroBOPY CТOPOНlI несуть BiдnOBЇДВnIoIIЇcm. відповідно до 
_ну 1ІШоro AOroBOPY. • ., • 

13.2.Сторона, .ка ПОРУШlша зоБОВ"Jl31111U1, звшыuI'l'locJl вІД ВІДПОВІДІІІЬНОСТІ, якщо вона доведе, що це 
lDpywеиlІІ C1'DJJос:я ое з П ВІІНІІ. 

14. Пршdвцеві поло.еIIIIR. 

14.1.Цеп доroвір набlrpає ЧllННОсті niCIUI niдm'ClННЯ СТОРОН"ІІІ та Roro державної реестраЦІЇ. 
Цеп доroвір умадено у трьох nPllМipHIIICax, що AIIl101'Ь oднaкOB~ ЮРIIдISЧНУ СІШ)'. ~ДlIИ З ІЮІХ 

lIXOДarnQ 11 орендоДІВЦІІ, друпrR _ І орендаРJl, трстіll - в opraнi, JlКltR ПРОВІВ державну реєс:траwю. 



Нl:о"'''ОIІІII''1ІІ чаСТІIII."'11 Aarooapy с:: 

Ilпаlаll.IІ.ПСpcJUlчі a6"c~'ТD арс'ІдІI; 
аl« ~OBlln lIIIall зсаlCn.JlаТ дinКllКlI :І вїдаБРВЖСІІІUlМ абаlСЖСII. (а6тRжсн.) У іТ ВllкаРIIСТВ"'lі та 
ІСІІІІІІ :--'1' IО_ШIХ сеРІ •• " •• , • • • 

• - пра ПСРСJlСССIІІIR І ІІ.'!УРУ :lOIIIIWII.aT .Ісасl 3С.ICn.'lоі ДUIRllКllї 
аКІ' •• • r' - І __ 
аКІ' пра IcтallOВnClll1R ІІІ .,ICцelDC11 та поroJIЖСll1IR :lО811IШН.а. МС'АСІ ,саlCJI.IІОI AUUlIIКlI. 

ОреllДОДDвець 

Броварська міська рада 
в особі заступника 
міського голови 

15. PeICВbllnl сторі •• 

ВО311J1ка CepГЇJI МJfXвйловича 

МіСце3l1аходжсНIIR ЮРIWlЧноі особll 

0074 КJITlc.кa oбnacm.. 
аl.БРОlаРII, Byn.rarapiнa. 1 s 

ІдСln1lфікaidnниn код 26376375 

Ореlщар 

КравчеflКО ВanеНТllна Анатоліівна. 
паспорт cepїJI СМ 368329 
виданиі Броварським РВГУ МВС 
Украіни в Київськііі області 
від 16.03.2001 року 
довідка від 30.11.2006 року Н!!2966 
видана Княжицькою сільською радою 
Броварського раііону Київської області 

Місце npожнваНIUI фl:lllЧноі особll 

Кllівс.ка омаcn.. р-и БРОВВРС.КlIП 
с.КнRжllЧі ВУJI.Дачи .. 33 

lДСln1lФікаціnЮln иомер 2889706443 

Підписп старів 

\ ,. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

l .. ~t
І 

2006 року м. Бровари 

І ми . l ' що ПІДПИСалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

і:тупника міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

f
' ставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
віреність від 01.08.2006 Н!!2-15/1872 відповідно до рішення сесіі від 

.08.2006 року Н!!88-07-05 з однієї сторони, та громадЯllка Кравченко 

~леНТllна Анатоліївна ідентифікаційний код 2889706443. з другої 
І "Акт горони склали цеи про наступне: 
І 
І 

j 
Броварська міська Рада передала, а громадянка Кравченко 

алентина Анатоліівна прийняла земельну дimmкy площею 0,0889 га по 

~л.mевченка,8-а ДJIJI обслуговування нежитлових приміщень. Земельна 
{ілянка надана рішенням сесіі від 31.08.2006 року Н!!88-07-05 на умовах 
І 
>ренди терміном на 1 (один) рік до 31.08.2007 року. 

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

~OГOBOPY оренди земельноі дiлJппm. 

і ПЕРЕДAJIA: .. . 
~pOBapcькa МІська рада 

;ОРИДична адреса: 
~. Бровари, вул.Гагарінn, 15 
~ас'l}'lIНИК міського голови 

ІІРИЙНЯЛА: 
Кравченко Валентина Анатоліївна, 
яка проживає за адресою: 

вул.Дачна,33 

с.Княжичі 
р-н Броварський 
обл.Київська 

-~=p----
І В.А.Кравченко / 



АКТ 

110 nCI)C'lcce'IIIS' u ШІТУРУ :JOD.tїUIIILOЇ І\ІСЖЇ зеl\ІeJlЬІІОЇ дїJIJШI(I' 

і ' r- Гр ~'" 6 Шk-o 
~._8' 
~и~ _2001.IJ. -

I,НIIЖ'lспідпнсані, прr.дcn·вuни(( БРtlВаРL:ЬКОГО міСI.кого 814 .. 'А' 

l(ep~ !/./2. 
ос.'Ті 3C.иICвnaCHIIKio (:JСМJIСIСОРIІС'гувuчіJІ): 

L---_--,рqRrщ,;..о---'!J.-,д,. ________ _ 

1-------------:=--------
КIIКВIII\ОIiКОМУ _~Ij_'_~ 18.-________ ----. __ -
IlіДСТІІві дозволу виконкому H~ 173 

РОДІІІІХ AellY'111'riu від 24 ШIСТШIUI1U 1 ~)92 р~жу 

11 D НI1ТУРУ межі lІа lIіДСТВllі МІШУ ]'~МСnIalJl)Ї діn,нкJ.I 

~ _____ ~4~~ ~~ __ ~~ ____________ ____ 

IІОЧОГОПОВУ1I, __ UoL'l.~~. __ 2- "_,, ___________ _ 

І 
ішеННJI міськвиконкому Н!! 

іі 311ОКІІ ь кількості t& ~14.") пе·РСДDllj 
.сНО відпuвіДl1111.l1іСТL за їх збережеННІ, 

оід __ . ________________ _ 

в Ha'rypi rll]CAcтaUlifl!'Y замовникв, на якого 

~~------~~~---~ 

18.,/) . 

. 'О. 

~~ 
~~~~~~~;~~~Ч~~ ~.~. 



• 

АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДJЛЯНІ\ІІ 

OnllC ~Іеж: 

3. Від В AO,(-=~~~~:L.-~.!J.l-J,~. !.!--~LA------< 

". Ві., r до Д ----~--=--___r------=--
S. ВіАдАоЕ ~ 

. ,6. Від Е 40 А ----~--'---~~--J.,--
" 

Абрис ск:.ав: _____ ' :":" _~~_~-(==--

- .. 



АКТ 

_аIIОD:JlшtlR 1111 )liCI1l~HOC1'i та .ІОГОДЖСІІІІН "JODI.iwIILO"1 .. І ........ • " • .... • ....... 1 1еl\ІСЛLІІОІ ДIЛНlI~11 

~д. ,КоаIl2ЄНКЙ BtI~tl!tm~Uu А ... ~ _ щ - --~ ~ .ztн.~",~." І U fЩ 

,.-" ~ __ . :!Oo~" - м"Бровuри 

АІІ. 1lllЖЧСllіДllllсані. IIpe~C1 авник Броварського міського відділу Київськоі 
,нanы�оіi фіJlі,і Д~ржаUІ!~JI"О IІІдlІ Jщt"МС І оа оо 11cll111 ilСРЖUІІIІЩ U "I&:M&:JlhHOrO каластру I1р" 
",ІІІІІОМ)' ~OMITC"'I YKpUlIIl1 IIU IсмеJII,Щ" PCCYP~"~"' 
ІІІ на IlіJlставі Jlіцеюіі на НltКUНilННИ рuбі І 
IIСУТІlості 1е~іJII=Н:lис.tIIкін ("JеМJ.скt1JШС І YHil'li'I)" ______________ _ 

JP4 fJ 2 e.HКrQ IJ J 

IміЖІIІІХ 1емnеВЛDСІІІІкіп ("lсмnеКUРI1СТУВD'lіп): ______________ _ 

hpеД'Jl811Л11 свої ПОRIIОDажеНltJl. ПРОНС:1ІІ ПСГО'ІОН!ІСІІІІИ 118 міСIІ&~вос:ті та погодженttJl 
lШllьоі межі :JcMcnblloї JliJIJlIIK.1 др оflг.єик.п f3 аІ.· ' 
І " 

IP~CTaBHHK Броварського I~Ькщ" , • 
u 81;&;11:1)' "I~M~:llaltllX PCC)"Pcill 



• 
/ 

І 
t1/.78 

/ 
/ 

/ 

КАДАСТРовий 
321D6DDDDDD1S: 

.~ .. : -:;-.. - .... 
щ,iikк .:BP~BapCЬKOГO міського 
,1Ь·;·,1аd~еАьних ресурсіВ: 

·1 "і' J-: If· 
~.(J.~ r 'V' М.А.Шокун 

.' ~lt!'1 " 
: ...... . .... , 

.~:'~ •.... ::.;.'. ~:'':/:' . ~ .; .... '(': .•. 
.:t.l:l.~,,-.і;~ .• J 
--~--.~ n 14 СМЕ JI 

,.& А ..аа & -38М'" КОВО .Kt"8тan"d"atolYH8Hlpra •• 
".& & ..аа В -38М", -ОС88r8'Dnа,.раа,, 38&УАа,,). 

ПЛАН 

7.09 

УМовн І nOЗНАЧЕННА: (' • ~ ....... 1 .......... Т • "у •.•. с ........ ). 

І I 'H"HBPH~~ каРМАар Мврв. KaMYHiK.иi~ ~ ______ зr.Ана VKp.'HCbKarD КnВСМфіКВТDРВ ".2 

IГtb1і _____ Е_''_С_n~"_'_"~'~ц~'~R_~38~w~8~~~~~Н~М_.~У~r~'~А-~,-________ ~~~~~B~-~~~I~M~--_, 
В",сн""" 38Wli,. 

~,w",,,ap"cTY,,~, т, 
~I"~' АІР .. 8наl 

'",снаСТI І н, "а.,н' 
у ''''СН CT~ ,Ва 
"ар"сту"нн" 

w 
~ 
р 

= ОА 

" • 

Itdll."HI,a В'''8Н'''"8 АН8та" ІІІ"' 

•• y ..... ~."" •• 8-. 
Технічна АокуNвнтаuіЯ • 

• 3 з.W".ус'раа ШDАа с""ВА'НН" 
.8. WD пас,' 

• 

8L18HTp АЗК8 



Micro &poвapl"1PlllluцmJro серПІІІ авІ 'nICl'l1 .IIpyroro раху. 

Ма .. шо nl.anllCIIIIllCl 11І .... 0 IiРОВАРСЬКЛ І\ІІСЬКА РАДА Кlllвськоl ОIiJlAСІ'I IОРIIдИ'lllа арс:са: 
ІІІРІІ. ВУІ. ГllПlрlllа 15, .IIIUIі -"ОРЕНДОдАВЕЦЬ", в особі ncpworo 3actynllllKa мІсько":' rolOB11 3 nlmu .. 
DcrIВIIICDIIDlЧIIХ opnUliB рІІд11 КИJlНИЦI ОЛЕКСАНДРА АНА ТОЛIЙОВИЧл. ІІСІІА .11lс ІІа підCТIIDІ ст. 423aкDII)' 
11111 Пра мlсцеlе caмoap8ЦY8wnll в YкpUЇIIi" 1'8 рlШСllllІ &ровврськоі мlс.коі РIІдІI від 05.07.2002р., Н!75-04-24, :І 
mJpallll 1'8 I\fелL11111С ССРrlП DаСIШLОDII'I, що МСШІСІІС за UPCCOIO М,&РОІВРн, lуn.НС3IU1С1С110Щ бу ... 7, a.J69 І 
СІІІКВІ ДaIIIТJlO ОЛСIСІ!ІІIIДРОDII'I, що МСШІСІІС за UPCCOIO ftl.&pOBBPII, вуn. ЧСРIIІХОВс.JCDro, бу.ll.19-б, а.28, .IIIUIІ _ 
!ДАРІ-, 3 .IIP'JI'Di cтap01ll1o )'lCll1UI11 шR Доrollр ПРО тако: 

1. ПРЕДМЕТ договору 
І. І. ОРЕНДОдАВЕЦЬ, BiдnOBiдllO.110 ріШСllНІ &РОВІрськоі ftllCLJCDi РIUIІІ Кllівськоі 06nacтi від 05 n11П11l 2002 

fI 75-04-24, IIIIдIIro а ОРЕНДАРІ ПРІІRftl8lOТlt в opcll.ll)', зсммьну .11lnlllX)' ПnОЩСIО 0.3191 n, po:muuoвwl)' 38 
110: M.&paIBPIIo aYI.&oI)'IICLlCoro, 26-1 (дDUUПIo wlc:n. "а"), 30118-21, pbRoll-57. 3rUul0 3 ПnWIОМ 
COPIIC1)'DDIIIII, ШО С Ilcaiд'CМIIOIO ЧDCТIIIIОIO ЦIoDro ДоrolОРУ 1'8.1101ШIСІI Ill.ІІІНоі &POUPCLICIDI .IIСЬІСIUoI lі.ІІ.ІІІІОМ 
."ІІХ рссурсll МІ444 lід 18.07.2002 раху 1'8 3CMMbll0-lСІІдlстровоі .ІІ0rcyмСIП'DQіі &pOBBpcLкora .licLKoro lі.а.аiny 
.ШUC ресурсІв ЦІ 3смcnы�аa .ІІЇЛ1Н" с забу.llОВWlllМl1 зсftШlМl1 /xftlnl промимовоcтU 8 МСІСІІХ &рОВІРСЬІСОі .lіСЬІСОі 

1.2. 3"tla.,," ,)IIUI",", ""')"On'СІІ ІІ",А,о.1IJt ор",,)и mqщlнtW 11" 10 (,)tCllm.) рою. ,)0 05 ЛUnl1ll 2012 року 
МlЛU8l1ll,).' n",CII"',)''''''',)Цlfmllltl року), - О't:Лyzoq.",,,IІІ,,I.,,,",,,)11ІІ1 по """чІ BtRJIIC'IUIlD, 26-11, :1011,,
а"" -51, ,,, р"",,,оlt ,,,,,')0'''''11% :І."а. Ь.,ual nрІМ'Ut:Ло.оcmll A,ICnI" Вро.ор", 

І. 3. По зwcіllЧСllll1О ТCP.lill)' діі Доroвору ОРЕНДАРІ .11ІІОТІо псрсllUCllС право 118 nOllOВnCIUII .IIoroвopy Н8 
tcpМIII. У ЦLDftI)' раі зацlкавlCSI8 стаРОІІа ПОВИlll18 повідОftпml ШIСЬМОІО .ІІРУ1)' старОl1)' про 6acan11l що.ао 
ISCIПІІ.ІІЇЇ Доroвору НІ HOIIIR термін 110 пЬніwс. ІІі. 3В ава .Іісаці .110 Roro закінчСНIIІ. :. • . -.-4., 

2. ОРЕНДНА ПJIA ТА .' 
2. І. PD3Мip ОРCllдНоі МШІ CТlUIОВIrп. 1.38 (DJIII)') f1J11l11IO 38 JCDпlRок за ln. .1. . 
2. 2. РІ'ІІІІ opCIIДH. плата ClCllllдaE 4 403.58 (ЧOnIРII 'пІСІчі Ч011lРIІІ:ra 11Ш) f1JIIIHi 58 копіАок. 
2. 3. Грошова oqbla 3CftlcтHoi .IIiJIIIUCII CКnIlдDE 146 594 (cro сорок шіc:n. 'ПICl'l п'ИСот .IICB'IIIOcro ЧOnIpII) 

L .1 

2. 4. ОРСIIдІIВ мата СМDЧУErЬCI ОРЕНДАРЯМИ ЩО.ІІСІ'ІНО .110 15 Чllма IIвc:rynнOro мІClЦІ WJIIXDМ 
axyaaнlll НІ рахунок УДК У KlliBcькfA 06nасті міста КlIЄВВ МФО 821018 ход 23571923 plр 332ІЗ81390РОО5. 

2. 5. PD3Мip opCIIдНoi МШІ :willlOcrLCI а DJIIIOcroPOIIIILO.1)' поpt.llху ОРЕНДОдАВЦЕМ 603 31'DJ111 
IДAPШ УІІІПUICDX: 

2. 5. І. зlі'rnLШОННІ ршміріа став"l 3CМCnLllOro ПDдlll1C'J: 
2. 5. 2. nPОВС:ДСIIНІ il8дCкcaцii f1JoWOBoi oцiНICII зcмnl, 3МІ0 ЧlUlНоro 3111Ш1ІDJlUCПD УкрUЇIUI. 
2. 6. ОРЕНДОдАВЕЦЬ ПIIСЬМОВО П08ідоМJIIЄ ОРЕНДАРІВ про ВІІІІ)' РШ.llру ОРСIСдІIОЇ ппiml 1'8~, :І Ікоі 

lIIiRcmomc:a. 3МІ0 n. 2.5. ЦLoro Доroвору. . : . _ 
2. 7. OpcilдllB nnaтa cnp8IUIlєrLСІ Т8ICCJ* І у BIIIUIдICIXo ІКЩО ОРЕНДАРІ :І nO~f!C ПРІІЧІІН 'qDIЧDCОВО 110 

IІCIDIyI: 3СМCnЬІІ)' ДiJWnCY 38 УМОВ.ІІІ Доroвору. . 
З.ПРАВА І ОIiОВ'JI3К1I OPEНДOДAВЦR . ,~ . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ npwrryє. що 3СМCnLllа дUuullCD є У Roro МасІ.IОсті і 8ill ~ 38.011111 nODlIOllUCClll1I 
ІІІІІІ1 ЦID .IIiJ11sIXY,)' 'ПlМ'lвсово JCDp"c:ryвamIlIID уаlОВах ОРСICдlIо 111IдII8m1 ПI8UІ права Вlаllач~ у ЦLO.I)' Дoroвopl. 

3. І. ОРЕНДОдАВЕЦЬ МаЕ права: 
3. 1. І. Псровірml ціп .. во BIIICDPIICТIUII18 :lOftlcтHoi .IIiJ111ll1l; " 
3. 1. 2. дoClpOJCDВO ра3IРВШI цсП Доroвір у ~ ВIIПIlдlCЦ псрс:д6аЧСIПIХ ЧIUUUDI 3DICDIIDJlUcraOM та ІОІМ 

ІІІРОМ; 
3.1З. змllпа РОВllр ОРClUUlоі МШІ У ВIIПIlдlllXe псрс:д6аЧСIIIIХ '11111111'" 3D1CDHDJIU~.I. В ТDftI)' ЧllмІ а 

crapoин.ому ПОPQlC'l60з 3rDдll ОРЕНДАРЯзrUulО П. 2. 5. ЦLoro Доro80РУо 
3.1.4. 81"'IU'811IBiд ОРЕндАРЯ CaOЄ'l8CIloro ВІІО"ІОІІ 0pollдlloinnmr; 
3.1.5.111М1II'Im1 аід ОРЕНДАРЯ відШJCDД)'IIWIl18 &:уаІІІ OPOICдIIOЇ nnШI 3 ЧІСУ ПРІІАІІІ'ІТІ plWCS111I 111"'OHICDftI)' 

~lDi PUlI пра 1IlUUUIНI 30ftlелLllоі дiJIIllrdi до niдmlCDJII18 ЦLDro ДоrolОру. I~ ~~ ,термы� ПОРСВІІІІІ)'Є р88 

3.2. орвндоДАвЕЦЬ зо60I'I3)'ЄТLCI: • 
3.2.1. ncpa:дm13OftICnLII)' ділвНlC)' ОРЕНДАРІО по IUCI"J; 

• 3.2.2. ПОПСРС:Дlml ОРЕНДАРІВ про ршlРВWIНl.llОroвору У nOPJUUC)', ncpc:д6a'.lollOftl)' ЧIППIIW :SaкDIIDJlUcraO", 
СIІІу PD3Мlpy OPCIlдlloi IШmI умов ЦLDro Доroвору, • '. 

, І ОIiОВ'SКП ОРЕНДАРІВ 
4.1. ОРЕНДАРІ 

\. 



• • 4.1.1. III/IIIIImI ОРЕlfДОДЛВWО Moacnllllc:r. ulRClnOanc IDІ-. 
.ІІІпІlllllі ....... ,. 11 ......... 

4.1.2. 1IIIOPllmJDya:m1 :lОІМ.11)' .ІІіпаІІІ)' МІІІ :18 ula.all", ПРІІ:ІІ,,'І .~ 
4.IЗ. СІІК'ІІСІІО СМІ")"1m1 орсІUIII1 n''І8ІУ, а" ..... 
4.1.4. ІІС mm)'CUnI.I .... llOra 'І" вy .... lOra illUlora 1Ібру.lllIClI"I1aL'і 1I1111f1p1aaq 
4.IJ. пІш 3I8ilI'lCIIIIII тep.,ill1.111J Дoraaapy opcIWI ПОICJlII)'І'ІIХМС".иу.1lL1lJ ~~ __ 
4.2. ОРЕIfДАРI., ... npuo. IIJ -~ 
4. 2.1. ІІІР".,ІІІІI оо UIY хмеп."у .llinlll81 У ІОІІІІСІ)'ІІІ"ІІ. ') 
4.2.2. IOpIlctyI8I1l"IlnUIIII" 1ІрІІ1ІІ" 

5.00ВЕІ'IIЕIIIIЯ ]E:\IEJlLIIOI ДUlЯII"'1 
5. І. 3СIІСІІ."1 "І'" nOlCpl1lC11oC8 ОРЕIfДЛРЕМ "с пї1"ішс ,О .ІІІІіІ пlщ JIIi.... • 
5 .2. OClllinUlClII1I СТІІ'У Хllеп.IIОІ "11111, nPОІСІІС"і ОРЕIIl1AРЯМlt rin 1~1IJ.ti"'1J 

nlau...... IJI)~.-:., 
6. II11III YJ\JOBII 

6. 1.1'11:1111 l"nll/lllDlora OOUIIlD.1lRlCIIIII 160 '''''ЩС''''І а6'МІІ ареlІАІI "11 Aoro "1С1І1Н1І, І. 
'І" ОРЕlfдАРlВ, 1ІСС)'ІІо ОРЕІІДДР' au._IIIII) 

6.2. ОРЕIfДОдАВЕЦЬ 1ІСрСЛІІt, І ОРЕ' ІДЛР, npIIRMaкm. І аРСIUI)' ХМCn.IІУ ,аі._"ау І' 
npCТCII:I'n"m. асі&, пра ІIСІ18 І .. аМСI" fIUIІІІС"11І Дoralapy OPEllnOJlAВEЦL 'ІІІ OPElfJWI' I:::':'UIta.t.. 

6. 3. Ope.lC1'Dl"". ОРЕНЛОДЛОЦЯ СlіАчlm. ша ХМCn.1І1 .11І"1"" .аа .. о .. апу ruun.a .... ":.... 
ІІС 11ІІ'ІуаеІ11, nlA 3Ifiapa"OIO (арсunaМ), 11'ІІІОІ8 JllCl8IDID, І 1Uмy 'ІlІспі nD.llllnlO1D1D ІІС ncpc6)'I. cra..-' 
npu '11рС1і11 осіб .к І МCIICD, 10 • :11 MCIIo1lМ" Yкpllillll. "СМК • .., .. 

6 .4. Фur llacynlосП 'Ібораllll '1DI1D'ICllOi хмcn."аl .llilla1l1U1 ПiJmcp.!ljll)nШ llо1ІІОІі.1І. 
6. 5. OepC.IIII'l. wd і хмеп."о' ""ІСІІ І eyCiaPC11Дf uiАСlllаrп,СІ11ІІ.1U11 .DIIIID.'IJ OPEI_~' 

ібо мlСІоIOІ РІ.ІІІІ) УМОІ" ncpC.IIII"i І еу6орСIЩf IIO"I'IDID'I1oCI ДaralapaM q60pelWl, ІІІІА )1L'1U1mc8 ~ -
:IIICD"lI/UIIm. УкрІІі"" '0.11І111 CIC3CNМlP Дaralopy еуСіареlUlIІ "1UIImO" ОРЕIІДОllARЦЮ • 

6.6. Ор" llA'lflll:lIIlI а6о ,міl" IIIlClnl .. cnарУAlI (Iiy.lllllli). дІІl РD1міЩСНIIІ І .. і IIUIIII .... 
ООI""С" І 1I'"'IllIIn термІ" n"c."olo nOli.aaMlml ОРЕНДОдАВЦЯ ТІ li.oмOllmlCl Ііа хмс,'.11D1 O1L1IItIII В РІ -. 
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(1ІIСІоIOІ РІ.ІІІІ). 

7. УМОВІІ доcrrОКОDОГО РШІРОАІІІІJI ДОГОВОР)' 
7. І. Дoralip JlllClllDIIIIID np"nlllllnw:l У раї. 
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АКТ 

прИЙОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1./9" ееРI1I/11 --- 2002 року м. Бровари 

МІІ. що 1ІІ01С'lе підписалися: Броварська міська рада, в особі 

міського rOJIOOIf AllTOlleHKa Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

ЗакоНУ Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні ",з однієї сторони, та 

грОМDДЯІШ: МСЛЬІІІІК Сергій ВаСllЛЬОВllЧ та Сапожніков ДМІІТРО 

ОлсксаШДРОUI11• , з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Брооарсы�аa міська рада передала, а громадяни МельникС.В. та 

СапожнікооД.О прийняли земельну ділянку площею 0,3191 га по 

вуn.БогунськіЙ, 26-а для обслуговування адмінбудівлі. Земельна ділянка 

IIВДВllа рішенням сесії від 05.07.02 Н!! 75-04-24 на умовах оренди, терміном 

ІІа І О років . 

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

цоroвору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
м. БР~~~.::Гагаріиа, 15 
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ПРИИНЯJIИ: 
Мельник С.В., який мешкає 

за адресою: м. Бровари, 

вул. Черняхівського 19-б, кв. 25 
Сапожніков Д.О., який мешкає 

за адресою: М. Бровари, 

вул. Незалежності 7, кв. 169 

C7~ - IС.в.мeлr.ниx І 
; 

/Д.О.СапожнікОв / 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИЗЕМЕЛьноlдLЛЯНКИ 

. " 

Броварсь..... AllcLICD Рода" 11 .. ~" .. 20/!L.p. 
І ..... Броаарська Аlіська рада D особі .. іського ГОЛОВІІ AllТOllCllкa їiїnlїPїOлсксаflДРОВIIІIО, ШО 
~I~e і' 3al\'Oll)' Yкpaillll "Про .. ісцеае СІ"ОВРJlЦ)'ВІIІІIІ в Україні" з ОДНОГО боку та opeIlДlp: ПРllDаТlIllП 
"С ІІІ nuac:: IBallllULlClln Мlllсonа rPllroPOBllll, IОРІlДl11ша адрсса: .1.БроваРIІ, вул. чсрнJIxовсы\ого,23-вB КВ.16 
nl:lnPII~ICuiRIIIIR код І5108І3916, IКlIП діє ІІВ підставі cBiдoЦТUB про ДСРЖВВІІ)' рсєстрвціlО суб"ЄI\'ТІ 
~lrn:=flЦIoI\'OT AillJlыІсті,' ВIIдІІIІОГС! ВIIКОНКО"ОМ БровврськоТ міськоТ радll зв .Ni6020 аlд 09.02.2000р. з 
niAfIP уММl1 цсА AoroBip про IІІIЖЧСllавеДСllе: 
JIII)'ПII'D, 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І І ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДllО до ріШС1ІІ1JI сссії Броварської міської рад.. КtIЇBCLKOЇ області від 
2l02J006 ро",. .923-44-04 111IдDє, а ОРЕНДАР ПРIlПмає в строковс матнс KopllcтyвaHl1I зсмcnыty дinJlНКУ 

'''''10 00022 ra ДnH 06&:ЛУГОВУВОIIIIR кІоску, НIClIП ЗІІОХОДІІТЬСR по вул.КIIТВСЬКО В panOlli РОJАlіЩСllІІR 
МО- І. • .. Д & ..»16. АІ.БРОВОРІІ. ЗnдllО З маНО.1 ЗСМnСКОРllctyВОllllІ, ЩО Є НСВІД t:МHOIO чаСТІІНОЮ ЦЬОГО оговору та 
~~II ІІUIIIIОЇ БРО8аР~.!'КlIМ міСЬКІІ" Dі~ШОМ ЗС~~ЬІІІІХ рссурсів від 03:05.2006 Nи600-О~-3/3 та зсмcnы�о-
. aampDIOЇ ДОКУМСIП11ЦII Броварськоro МІСЬКОГО ваддtny ЗСМCnЬНІIХ РССУРСІВ WI зсмcnьна ДШІнка рахУЄТЬСІ в 
11СМІІІХ t.'O.lcpuiRIlOro BIIKopllC1UН.1I в межах Броварської міської радІ І. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1.8 орснду псрсдаєтЬСJl земепьна рнка загапьною мощсю 0,0022 га 
2.2. На зсмепы�іRR ДШJlНці Biдcyrнi об"СК'П1 нерухомого маАна. 
:t3.HOpftlmIBD грошова оцінка зсмельної ДШJlНКlI згідно довідкаl Броварського міського ВІДДШУ 

ХМСІІ"ІІІІХ ресурсів від 03.05.2006 за N!S99-04-313 стаНОВІІТЬ 3109 (ТРІІ Тllсячі mlCOT ДСВ'ЯТЬ ) ГPIIBCIIЬ. 
2.5. 3er.leпIoнa дinJlНка, .ка псредаm.СJI в орен.цу, нс .. ає недоліків, ЩО "ІОЖУТЬ псреШКОД11Т11 іі 

rфemllНО.ty ВІІІ\'ОРІІCТDНШО. 
16. ПРllзміні (рсоргвніЗDЦIі) ОРЕНДАРЯ Договір орсндн не збсрігає чинність. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. AOI'OBip укпвдено тер.lіном до 23.08.2006 року. ПїCJUI ЗШНЧСННJI строку договору орсндар має 
~ право ПОНОВJIСІІНJI Пого на НОВIІА СТРОК. У ЦЬОМУ разі орендар ПОВІІнен не пізнішс ніж за 2 АlіСАцl до 
JUllІЧeJllІІ ctpOI\')' діі ДОГО80РУ ПОВЇДОAllml ПlfСЬМОВО орсндодDВWI про Н"lір ПРОДО8ЖІmf Roro дію. ПРІІ 
IІІIС11РllmПllі зеаlrлыltt дlлЯНКl1 Ilе З8 цілЬОВІІІ'І ПРJDнаЧСНllЯАI ОРСllДар втрвчає псрсваЖllе право на 
DOиоanеlll18 договору opellAlf. 

4. Орендна плата 

_ 4.I.OpellДlla мата за період з 23.02.2ООіір. по 23.08.2006р. СlCllодає 185,45 ( &:то вlсlАlДесят п'ять ) 
·",·&еН" 45 копіRок. 

:.2. 06ЧllcnеНtIJI розміру орсндної ма111 за ЗСМnIО здinснюm.СI з ypaxyвallНJIM індексів ін4шJlціі. 
Jl/aиQ з.Оре11Дl18 мат0 ВНО&:ІІТЬСЯ ПОЧlll1810ЧІІ 3 ДНЯ ПРІІПнriття рlwеllНЯ від 23.02.2006 року ЩОАІІСЯЧІІО 
(IIDQ tщ ча~111 ПРОТНГОМ 30 lCDЛеlIДDРІІІІХ днів, наСТУПНllХ за ОСТllІІнlАI lCDЛеllДаРНllАI днеаl звітllОro 
~~=) МlаіЦН WЛЯХОАІ персрахуваllll. ІІа рахунок УДК у КlltвськіП області АI.КIIЄ8а МФО 8210І8 

4.4 n р/р 33210815600005 - Броварське ВДК. Ход lСІІаСllфlкацli 13050500 - opellДa ЗСАшl. 
4і ередача про.цyкцsі та наданн. поcnyr В рахунок орендної маТl1 ОфОР.WЄJ'loCR відповіДНllМl1 n~lII. 
4.5 IPba~lp ореНДllОТ nлаТlI персглядаЄПоСЯ у розі: 
4.5"': З::~ІІ умов ~.сподарюванНJI, псредбачених ДОГОВОРОМ;. •••• 
4.5З .ІНІІ РОЗМІРІВ зсмcnьного податку, підвищенНJI цін, таРllфlВ, У ТОМУ ЧIІCJl1 ВНacJlадок JнфJUщіі. 
4.5.4: ; InW!1Х BllnaдКaX, псрсдбаЧСНl1Х ЗDКОНОАf; • • 

lІо.ЬіlbtОІ C1Uв:1 HC~HCCCIIН. орсндноі маТIІ У строки, визначсні ШІМ договором, спраВnRЄТЬСI ПСНJI У РОЗМІРІ 
4.5.5. оре НlІЦlОНanьного бвнку Україна за кожен день простроче'IНJI nnanr.кy. 

'-tapИcro llJUtа nnата СПРВВnIЄТloСI також і У ВIIПадках, ІКЩО ОРЕНДАР з ПО8113СНlІХ ПР"ЧІІН 11IМЧDСО80 не 
~ Іує 3еМCnЬНУ дinJlнку за ШІМ Догоаором. 



5. У 1\10811 811КОРІІ 
eJ'DIIIII :lesl 

5. І. 3СМCnЬІІІ дїЛlшеl ncpCJlamc. в е.1ы�DтT id.,. 
5.2. ЦЇnЬOBC Прl13111ЧСІІІІR 3е ... Cn .... оі О~IЩ4у JUII ОБCllyroВYIat .... 
5.3. ОРСIIADР ІІС мас праВІ 6c:s офо ,.ди.. .. КІІ - 3CМni roilCPIli:II~. 

npll:Jlla'ICIIIII 3с.'cJlы�оіi ДЇnIIIКJI. Р ІдеІІІІІІ '1 ВС1'аllовпСIIО"'У IIOro ."~ 

6. У 1\10811 і СТРОКІІ n • 
СРспа'll 3с\ltlJы�Dтt 

б.l. ПСpcADЧІ зсмм .. "оі nlnRШЩ D opell"" .... І·n 
• • ".1'" СIІЮcn.c:. 6CJ 

б.2.JIIШI )'АІОВІІ перСДI'1І 3СММІоІІоі ninlllll(lI D 1IOJpa&,'rин.1І 
ОРСІUIY 3СММЬІІ)' дїЛlllk'У ВЇЛhllУ ojn 6ynl.-III(IIX ",a::~~~~ OPEH~OдABEЦL 118!0_ 

yкnaдalllll ДоroООРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНдАР прав І npeqll1in ,:. 
б 3 П - . Ifе fo10rJ111111111 ·r·,. ІІ!ІІ 
•• еРСАО'lа :JCMMbtlOI nlJlJlIIKl1 ореllларю ціnсlСІОСТLc: . І. '"'" 

за актом nPllnMallllR - персда'lі. • Пlа. <1CJ1ЖullDі 
б.4. На 0&:11001 ст.25 ]01(011)' Укра'llІІ "Про ОРСІІІІ" 1С 

n'RТ1lдeIllIllR строк пІсля деРЖО&IIОТ ресс:траllіі лоro80'р~ \1.'11".14 О&.lо.l99Ір 
... І 6 ' J преl/JIlf Je\lt.'I Koal)'lIOnIaIIO. DJI&&:ІІОСТ 30 0& 03811110 '!адаТIІ KOIIIIO 1I0Г080РУ вщпо •• "1181 

слуа.1іII. 0101110\1' 

7. YJ\I0811 ПОDСРІІСІІІІН :lсIIмы�оіi ділАllk,l. 

• 7.1. ПіCnI nPl'ПllнеН~IR діі ДOГOB~PY ореltАар повертас ОРСl/JIОJШIIІІСві 1I:Menw'Y 
ПОРІВІIRНО 3 ТІІМ, У ЯКОМУ ВІН одержав" 8 ореllДУ. 

Орендодавець У разі погіршеННR КОР"СІІІІХ вnaCТIIBoc:тeA ореНJIоваltої 1C\lt1101tai 

3,.lillOIO іТ стаНУ, має право Н8 віДШКОДУ8анНІІ 1бlrrків у розмірі. Вll3начено", rYIIPOIII .... 
дOCJImyтo ЗГОДІІ про розr.tір відшкодуваlllUl збlrrків, спір p03B"nYCnC:. у ty4010IIY napt11). 

7.2. 3діnСllені орсндарем 6ез 3ГOдl' ope'IДoдa8ЦR Вlnpаn, ІІа поліпшеННІ IІІІІ!ПDlllіlr1 
акі IlеМОЖnllВО Binoкper.llmt 6e:s заподіllllUl ШКОД" ціП дiJJ,нці, не пiлunucm..~ 

7.3. Поліпшення стану земeJJыfіi дinlНJЩ npоведеІlі ОРСlIJшре .. 31 ШIС""0111D 
зсмnі, не пiдnЯnUОТЬ віДШКОДУВlІlJfIО. 

7.4. Орсндар r.,ac право на BiДWKoДYBaIIНJI збlтів, 3DпоAЇJIИIІХ унааіаак --"і!а 
зо60В"R3СIІЬ , передбачеНIІХ ЦlIМ ДОГОВОРОМ. 

3бllТlC8аlll 808ЖІІIОТЬСR: або 
7.S. фаmlЧllі втраТlf, ЯКJІХ орендар зазна8 У ЗВ"118\)' з неВIІКОIІІКИ'''' uj1lC1\CНlIII\III:lUU

8

""'1 
ДОГОВОРУ Ope.IДOдaDцet.l, а таКОЖ Вlпрат", IІхі орснлар 1JIiRc:tllll або повинен 
поруwеJlОГО права; . oro ......... 

7.б. ДОХ0ДІІ, Ікі OpeНAllp міг 611 реanЬІІО OТPllМaТlI в РID' нaJlC'4tI'" 
AoroIOPY. • mвi аоJCY)IСJf11ll.ИО 

7.7. Ро:щір фаkїllЧlІІlХ 81npат орендар. ВJlзначатс. на ош 

) о BIIKOPIIC1'lIllII 
8. ОБJ\lсжеllllJl (оБТIІЖСIII11 Щ~Д 

3сJ\Іе.ІІы�оіi ДIЛВIIКU. 

• об1UiCНН' 11 i8IIIЇ 
В 1 еtlО обмС'.ксIПlR, • • На оре'lДо&а.1)' земелы�)' ділl'llС)' не ВCТlиоan . 

б "JDКJI &:ТоріІІ. 
9. Інші пра8а та о 08 . 

ості. Jli~'OMY IИUJOll) 
• Є У Roro anaСК ~"~d1II 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnYt:. що зеfalелЬНD ДШJІІІКD • ООВ110важеJltfl П~ 
'lБОРОlfОIO (врешто •• ), заcтauоlO не перебуває і аіН МІЄ 3ІКОl1tl' 

НllUaaтs, інші правІ, ВII3ІfDчені ЦІ ••• AOroBOPOr.,. 
9.1.Права ope.IДOД&OЦR: • • 11"11' КІРІ 
9.1.1 переlірпи цinьoBe BIlКOPIICТIIIIIR зе",елL.IОJ дUIJI ' редба'leиtlХ ЧІІІІ 

Д 9.1.2 ДОС1рОКОВО розіРВІТl' цеП договір У 811naдквx. ое ]II\OJIOPI~ 
oroloPOM; ед6аЧСIIIIХ чlllll ..... 

9.1.3. зміНlтl розмір opellДНoT nnаТJI У ІІІПIIДICDX. пер ..:"А.' 
ОдНостаРОИНLО"'У ПОРІДКУ без зroДlI ОРЕНДАРЯ; IIДHOiJl/lanl; ~P""-

9.1.4. 811fa1ll'DТlI8ЇД ОРЕНДАРЯ СВОЄЧІСНОГО внесеНІІІ O~oi JIIIInl' Ч8q :; 
9.1.S.BIIMI1I'DТII від ОРЕНДАРЯ відшкодYDІlІlIR cyr.1II оре ooL,,", ДorDBOpYi 

або МіС ...... " . ' IICDlIIIIII8V'-'"" РIAIІ про НадаННІ земельноТ ДUIJIНКІІ до пiAD ;.2. 06ОО"Я3КIІ ореllДодаDЦН: 
.2.1. передаваТllземельну ділRНКУ по аЦУ. 



І РІ ОРСIllIIРЯ: • 
9,3.1 рІ 11 ПО ІІСІ)' зсr.Iслы�)' дlnlllllСУ У ИОРШ:ТУІОІІІІІІ; 
9J.I· 01P1I.la~0IlTII доювlр пlСЛIІ Зlиlll'IСIIІІIІ строку noIO діі в разі Bincynlocтї ПРСТСllзіП. щодо 
9.3.2 nOIIc:=...1 тср.IIIIУ opCIIдII. 
",)ІІІ. ІІа п, ... ···-

,!JJI Об а"НЗКII ОРСIIДIРН: 
9.4'1 ~nBanl ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnllвість здіПСIllОВВПI КОlnPОnЬ 3І BIIKOPIICТDlflllI .. цісі 3с"cnы�оіi 
9.4 •• 11-

""1111111; • 2 IКВР11стоауаОТ11 ЗС"'СЛL"У дlЛlIІІКУ за цInЬОВII'" ПрI131IВ'IСIIIIR"'; 
9 •••• РІ ОТУ' 

4J.cnoC'lacII0 сма'lуааПI ОрСllДllУ 1m '. 
9'4 4 ІІС ДОll)'CкаПI хlмl'шоra 'ІІІ БУДЬ-lІкоra ІІІШОІО зоБРУДllСllll1І 3СМЛIІ; 
;'4'5' nlдтpllMYBOnl1i О IIВnСЖIIОМУ COlllтapllOMY CТDlli; 
9:4:6:lllcnа 3Iкlll'IСІII" тcpMilty діі Договору OPCIlAII ПОВСрll)'Тl1 3смcnы�у ДЇnЯІIКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

.... _ІІОМ)' mlll ПО alC'l)'. 

10. РІ13111С BllllnДlCOBoro 31111ЩСІІІІП п60 ПОШКОДЖСІІІІR 
06"СКТII ОрСllДl1 IIII lіого IIOCТIIIIII. 

10.1. PII3IIK ВІlПlдковоra ЗІІІІЩСІІІІЯ або пошкоджсшш об"скта ОРСllдll ЧІІ noгo ЧОСТІІІІІІІІССС opCllдap • 

11.СтРПХУВПIIIIП 06"скто ЧІІ його ЧОСТІІІІІІ. 

11.1.3riaII0 3 QII". доюпоро". об"скт OPCIIAI' ІІС підnяI'DС СТРОХУВDІШІО. 

12. Зl\lіllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПрllПllllСllllП його діі 

12.1. 3MiIIIY".OB ДОГОВОРУ здіПСlllОIОТLСЯ У ПIІСhмовіП формі 3І В3ВСМІІОЮ ЗГОДОІО сторіІІ. 
У ра11 ІIСДОСЯПIСIІІIЯ зraДl1 щодо зміllll умов договору спір Р03в"ЯЗУЮТLCЯ У судовому порядку. 

12.2. ДІІ noronopy ПРІІІІІІІІПІОТLСІІ у разl: 
12.2.1.3Iкlll'IСIIIIІ строку, ІІа ІКІІІІ noIO буnо УlUlадСIІО; 
12.2.2.ПРI1Д6111111 ОрСllДlрСМ зсмcnы�оіi n1n1l11K11 У вnocllicть; 
12.2.3. ВІІІСУПУ зсмcnы�оіi alnlllKl1 Дnl суспinы�ltхx потрсб вбо ПРІІМУСОВОГО віД'IУЖСІIIIЯ зеМСШLllоі 

аНIII:! МОТІlв11 cycnlnLlloi IІсобхіДllості В ПОРІІДКУ, BCТDlloВnCIIOr.,y ЗВКОІІОМ; 
12.2.4. лlКllдaцlї 411311'IIIОі особll-ОРСІШВРЯ. 
Дoronlp ПР"ПІІІІЯСТЬСЯ також В іllШIІХ ВIІПадках. псрсдБО'IСIІІIХ ЗВКОІІОМ. 
12.3. дп AoroBOPY ПРІІПІІІІПІOТLСR ЦШRХО'" nOГO розlрваllllR зо: 
12.3.1. 131C".11010 зraДОIО старін; 
12J.2.pIWCIIJIR'" суду ІІВ ВIІМОI)' ОДlllсі із старіІІ У IІвcnідок ІІСІІІКОІІІІІІІЯ APYIOIO CТOPOIIOIO оБОВ"IІЗків. 

IICpr6ЧСIIIIХ доroвором, та .Вllвcnідок nllnaдKOBOГO 31111ЩСIIIIЯ, ПОШКОДЖСІІІIR ореllДОВlшоі зеМCnLllоі ДЇЛІІІІКІІ, 
І'С Immlo переwкоджас Ті BIIKOPIICТIIIIIIO, О також З і11Ш11Х підстаВ, ВlіЗIIВ'IСIІІIХ 30KOIIO".. 

І 12.303. IICBllКOllnllllH opClllInpc", 11.9.4.2. nallOГO договору за ріШСIIIIА'" суду, вlдповlд,1O да 
n •• 1.І443сАIclIы�оro кодсксу YKpor,l", 
І 12.4. РOJIРІВIІІIН договору В OAIIOCТOPOIllIЬOMY порядку доnyскаcrJ.ся; 
~po:sIРDDIІІIR AOl'OlOpy U OAllocтapOlIIlIoOMY порвдку є IIСВllИОlfВНllЯ oРСlшврем n .4.4, п. 9.4.3. 
PIapna' 12.S. ПерохІд првnв annCllocтl ІІВ MOnllO ОРОI1Д1РЯ ІІВ illWY 10PIIAII'IIIY або фіЗII'llty uсобу. а також 

~IJaQI.IOPIIAII'IIIOi oc0611-аРСIIADРЯ С піДCТnВОIО дnя розірваШIR ДОГОВОРУ. 
allJr.к ра.О ІІІ ОРСІІДООВІІУ зсмcnыІy ДЇЛЯІІКУ У разі смсрті фlЗII'IIIОі особll - ОрСIІДlра, ЗВСУДЖСІІНR вбо 
__ ~~IIIIII: дlC3JШ1110cтl зв piWOllIIIM суду ПСРСХОДIIТЬ дА спадкосмців або ІІІШІІХ осіб, які аllКОРllставують WO 

ІУ д ІІІІІСУ р8:ІОАI :І 0POIIADPCM, ШЛІХОМ IIСРСУIUIDдDIIIIR ДОІОоору opellДll зеr.ші. 

13. Dідповідолы�істьь сторіІІ 3В ІІСВІІКОІІОІІІІП а60 
ІІСІІОЛ_ІІС ВІІКОl181111П ДОГОВОРУ 

1IIaJJyl~l.;.:a IIIIOIIKOIIIIIIIR вбо IIСIIВnСЖIIС UІІКОІІВІІІІЯ договору cтapOlll1 ІІССУТЬ відповідanіоl1істІо відповідІІа да 
13,2 ro ADrollOpy. 

~1IIC1111~~~1I0, НКО ІІОРУІІІІІЛВ з060U"1І301ll11, зuіnLllЯCТLСЯ від вlдповідanыlстl,' ІІКЩО BOIIB доведс, що це 
-· .... осн 110 З П ВІІІІІІ. 

14. ПРlllсіllЦсві ІІОЛО'КСІІІІП. 
14. I .ЦenAoroulp І 6 '1' 

~ Цеп Aoroul 10 ІІРОС 1ІІІІІІІ0стl IІlспп IllnПllсаllll1 CТOPOllBfoIl1 та noгo ДСpжDВllоі реЄСТРВЦІ. 
QQILcIl ь О СІ Р УlfJJnД&ЩО У ТРЬОХ IIPIIMlpIIIIKax, що ".ВlОТЬ OДlIOKOOY IOPlllIll'llty СІШУ, ОДІІІІ 3 ІІКІІХ 

Р IJtOAUIIIUI, apyrll" - В ОРUІIДDРИ, третіn _ В opralll, ИКlln провів деРЖUВllУ реЄСТРlщіlО. 



Ilсвlд"СI'IIIІІI'IІІ 'IПСТIIІІОI'IIIДОГОВОРУ с: 
оп прIIRмаIllIJl-ПСрСда'lі 06"cICТD ОРСIIlIІІ; ! 
КDlШС1рОВIІR • M~" зсмcnы�оіi ділIlIlК" з віnображС'IІІRМ об,.с:-.кс"ь (~ І' 

ПCТDIІОВnСIІІIХ ССРВI1УІ1В; н.) ) , 
оп про псрсдачу ІІа збсріl'DllllІІ ПCТnIlОВnl:ІІIІХ меЖОПIlХ Зllаків вnaC:1I111Cy (1іО \{ 
оп ІІа ПСРСІІСССІІІІJI о IIО1УРУ ЗОВllіWIІLОЇ межі 1СМl:m.ІІОЇ nіпІІ"'.... РIІС1)"'І)I,1 

15. Рскві111ТІІ стор іІІ 

ОРlшдодавсць 
Броварська міська радо 
в особі 
міського ГОnОВI! 
AllТOllellKO Віктор Оnександрович 

МісцсзItВХОДЖСI ••• 1І IОРIІДIІ'II'ОЇ особll 

0074 Кllівська область, 
",.Броварі" вул.ГаraріllD, 15 

IДСIІТllфікаціRIІІ.R КОД 26376275 

ОРСlшар 
ПП IПОIІІЩЬКllіі М.Г., wозКВ' 11 

свідоцтво про ДСpiliD8l1)' 
суб"сКТD піДПРIIСАIllIIUЬroi' • 

Вllданого DIIKOIIKO~IO\l 

міської Радll 1а К!6010.ь 

м icuc 11РОЖІІPRІІІІІ фПll'ІlШі ааа 

КIІЇВСЬка облllС1h, м.liро83рН 
пуп. Чср"яхоас:ькоro. 23-1 а 16 

IДСНТllфікаuіRІІІІR lІомер 15іОІІі\ 

ПідПШ:11 сторі.1 

__ --::ж...._.:.... ___ В.О.АIIТО'IСIІКО 

... 
мп " МП 

-._ ... ' 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

'. ~~~" ~'R" h1/lt11'ЧUf ~ , ,,' 
200д.РоКУ М. Бровари 

~ 
, . Б . Р б· ~I МИ, що ПІДПИСалися нижче: роварська МІська ада, в осо І 

ськоro голови Антоненка Віктора Олександровича, що діє на підставі 

~KOJlY України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до 

;шенНJI сесії від 23.02.2006 року Н!!923-44-04 з однієї сторони, та 

РllваТIШЇl ПЇДПРllємець IваНllЦЬКllЙ Мllкола ГРІІГОРОВІІЧ 

,ентифікаційний код 1570813916, з другої сторони склали цей Акт про 

Іступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПрпваТНІІЇІ ПЇДПРllємець 

;аНИЦЬКIIU Микола ГРІІГОРОВІІЧ ПРИЙНJIв земельну ділянку площею 

0022 га по вул.Київська в районі розміщенНJI буд. 168 для обслуговуванНJI 

:>ску. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 23.02.2006 за Н!!923-

-04 на умовах оренди терміном до 23.08.2006 року. 

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

говору оренди земельноі ділянки. 

IIEРЕДАЛА: 
)варська міська рада 

ИДична адреса: 
, . 
)ровари, вул.ГагаРІНа, 1 5 
LКИЙ голова .' _ ..... -. 

..... 
.. . ~. 

V \, 
~ ___ .....:/В.О.АнтонеНко/ 
, 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Іваницький Микола Григорович, 

який проживає за адресою: 

вул. Черняховського,23-а кв.16 
м.Бровари 

обл.Київська 

r !]J@{ І М.Г.lввницький І 
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АКТ 

ІІРО Ilсрсда'IУ 11І1 збсріl'81111И BCT8110BJICIIIIX І\ІСЖОВІІХ ЗШIІ,ів 
UJIUCIIIIICY (КОРIIС1'УDIІЧУ) зсI\Icnы�оїї діJIПlIКl1 

;.І~~~~~~~(П~,~I~.ь~.~I~&і~=I~IЧ~II~~~О=С~Об~I~',~If~U~U~.~Ю~Р~ІUU=-І'~ІІ~[І~~~~~~~~~-------------
11 межах ~h~....І.I .... =>~,'ft20~...с...:.-;t6 ...... QDJ,~ач~:L.:.~ __________ ciJIa.CI,KUЇ (МIСа.коП раДl1 

1',.І4!.. Jt.1..i..:-СIа ~Ц А'" райuну 
Г I<tIЇBCIIKOЇ оБJJасті 

. 
1IIIЖЧСIJіДПlIСUllі: 
к ОРГОl1ізвції, ЩО UJIKOIIWlll рuБUТIІ ПО ВСТІLIIОВЛСІІНJU межових :Ш~Кіо :SCMCJJbHOЇ діІІННКІа. 

ІІІШС DкаЗВllОМУ ВІIUСIIIIК)' (КUРИС1'УВВЧУ), 

~~k~e~.~~~.~ _________ ___ 
~ IІІа1аа oprulli38uii, "ocuдa, П. І .. Б.) --------

--------.- _. 
ІІК (:Jсr.ШС:КОРИСТУОU'I) _ ГІп. 'J--',o~1Ц«.JАп и...и.tї &./-"' 

(П. І. Б. Фі311ЧllоikOбll, IIIUDD IОРIШII'IIIОI' uс:обll) 

к сіІlltса.коі (CCnIIWtloї, Mi\:bICOЇ) PMli -..�.C-зQ ... ~12fJ~91;1:&..'.{,;е-;....z:"..цц:)=:;;:J._.....:../ ... , .L&-=-___________ _ 
І, у 

(MicLKOro) відділу :sеМCnLIІЮс. ресурсів ~Ш~I..ос;)~'~4''''J'-І-4~МI!:::L--зм.~!..о-r.LА.L-______ _ 
О (11. І. Б.) 

акт ПРО те, ЩО межuві :JШlкlt 'lемcnьtlОЇ діJIJlНКИ встаllовлеllі (віJ1НUВntші) на міСЦСВОС'I'і ІІ 

___ t .... I _ шт. і переДОJlі ІІа :JберіГ31111J1 землевлаСIІИКУ (зсr.шекорш:тувачу) 

,1п ~~ со..н4 І 44.40 tftЦltt4 Ц. r 
(11. І. Б. фі111'1ІІ0і особll, IIU'J8U IUPllдJllllto1 особll) 

CКnOДCIIO В трьох ПРl1міРllltких. 

. . .. . 
"~'.~.!' . ... -. 
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ДОДАТКОВА УГОДА Nel 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Від 17 траВІІН 2006 року Н!040633800269 

,.1. БроваРl1 

МІІ, що Пцьїдп:'lcaJlllСЯ Нбl!жче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дanі -
1І0РЕНДОДАВВ .' в. осо. 1 заСТУПНlІка міського голови ВО]llнка ССРПR 
МІІSllinОВllча, ДОВIРСIІICТlt ВІД 01.08.2006 року N!!2-1S/1872, щО діє на підставі 
".42 Закову УкраіН11 "Про місцеве самоврядування в Україllі" та npllBaTllllii 
пїдпрllОIСЦЬ Iваllllцыclіі Мllкола ГРIIГОРОВIIЧ -"ОРЕНДАР", 3 друzої старо"", 
ухпlUlll Додаткову угоду до Договору оренди зеАfenьної ділЯНКIІ 
N!0406ЗЗ3800269 від 17 травня 2006 року про наС'l}'пне: 

Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 26.10.2006 року за 
N!141-10-0S, внеcrи зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.3.1 і виклаcrи його в наС'l}'пній редакції: 

Договір укладено терміном до 09.02.2007 року. ПіCJIR закінчення строку 
доroвору орендар ltlat переважне право поновлення його на новий строк. У цьому 
]Ш3і орендар повинен не пізніше ніж за 2 I'lіснці до закінчення строку дії 
доroвору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. 
Прп BOKopocтalllli зеl'lслы�оіi ділRIІКl1 Ilе ]а цілЬОВllМ ПРI131IачеНIШI'. opeuдap 

втраЧDЄ переважне право ІІа пововлевон договору ореuдп. 

2. до п.4.1 і викласти ЙОГО в наС1}'ПНій редакції: 

Орендна плата за період з 26.10.2006 рік по 09.02.2007 рік складає 108,73 
(Сто вісіа.) гривень 73 копійки. 

3. до п.4.3 і виклacrи ЙОГО В наС'l}'пній редакції: 

Орендна плата вноситься орендарем, починаючи з 01.01.2006 року 
відповідно до Наказу Державного комітету Украіни по земельним ресурсам з 
27.01.2006 року за Н!!НР/18/15121111 «Про порядок нормативної грошової оцінки 
3QleJIЬ сільськогосподарського призначення та насenених ПУНКТЇD», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украіни OS квітня 2006 року за 
N!388112262 щомісячно рівними частками протягом 30 кanендарних днів, 
Jtacтyпних за останнім кanендарним днем звітного (податкового) місяця шляхом 
перерахування на рахунок УДК у КиЇВСЬкій області м.Києва МФО 821018 код 
23571923 р/р 33210815600005 - Броварське вдк. Код класифікації 13050500 -
орепда землі. . 

4. Всі інші )'ltIОВИ Договору залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
5РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
lOPUДllчна адреса: 
~ари, вул.Гагаріна,15 

ОРЕНДАР 
ІПІ Івашщький Микола Григорович,. 
Юридична адреса: 

вул. ЧерНRXовського,23-а кв.16 
м.Бровари 

.Київ~ьXD 

~:.....аnl-A~I-М.Г.ІваницьКИЙ 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_,,-------0-.2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

заступника міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреність від 01.08.2006 Н!!2-15/1872, відповідно до рішення сесії від 

26.10.2006 року NgI41-10-05 з однієї сторони, та Приватний піДПРllємець 

lВВllllЦЬКllЙ Мllкола ГРІІГОРОВИЧ ідентифікаційний код 1570813916 з 

другої сторони ,склали цей Акт про наступне: 

Бро,арська міська Рада передала, а ПриваТНllЙ підприємець 

IвВIIIIЦЬКIIЙ Микола ГРИГОРОВlfЧ прийняв земельну ділянку площею 

0.0022 га по вул.Київській В районі розміщення буд. 168, ДЛЯ 

обслуговування ' кіоску. Земельна ділянка надана рішеННSIМ сесії від 

26.10.2006 року Ng141-10-05 на умовах оренди терміном до 09.02.2007 

року. 

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

Договору оренди земельної діляцки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
IОРИДИчна адреса: 
;. Бровари, вул.Гагарmа, 1 5 
аступник міського голови . 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Іваницький Микола Григорович, 
який проживає за адресою: 

вул.ЧеРНJIXовського,23-а кв.16 
м.Бровари 

об Київська 

/ М.Г.Іваницький / 
-44-.нтv:w-~-



;11. Бро,ар" 

ДОДАТКОВА УГОДА N!2 
ДО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Від 11 тnаВІІИ 2006 року Н.040633800269 

" ()б" ~ 2007р. 

МІІ, ЩО підПИСВJIllСJl нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі "Ііс"кого ГОJlОВII AllTOllellKB Віктора 
ОnСКСIIIДРОВIIЧВ, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні" та ПРllВВТllllfi оідорllDlец.. lВВllпц .. кпfi МIIКОJlВ ГРІІГОРОВІІЧ, уклanи 
Додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки від 17 травня 2006 року 
N!О406ЗЗ800269 про наступне: 

Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 26.04.2007 року за 
N!30S-20-0S, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.2.3 і ВИКJJаСТlI ЙОГО в наступній редакції: 
Hop"laТIIBHa rpошова оцінка земельної ділянки згідно довідки Броварського 

.ІЇського відділу земельних ресурсів від 25.05.2007 за N!!04-З/ІЗ-ЗI757 становить: 
4088 ("OТlIPII тпевчі BicDrдecDТ вісDі) rpивень. 

2. до 0.3.1. ВИКJJасти його в наступній редакції: 
Договір YКJJвдeHo на 1 ( одпн ) рік, терміпоаl до 26.04.2008 року. ПіCJIJI 

закінчення строку договору ОРЕНДАР має переважне право ПОНОВJIення його на 
НОВІІіі строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 калепдврпlІХ 
дніl до заківчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про Har.dp 
ПРОДОIDКИТИ його дію. ПРІІ ВПКОРllстаппі зеаlел .. пої ДШИІІКІІ не ЗІ цiJI .. овпаl 
ПРD3иаllепиваl орепдар втрачає oepeBlDКlle право па ПОНОВJlеПllR договору 

oРСIIДИ. 

3. до п.4.1 і ВИКJJасти ЙОГО в Ba~ редакції: 
ОреПДllа ПJlата стаПОВl1ТІа 10% від Ilораlатпвоої грошовоі оціпкrl і складає: 

408,80 ( ЧОТllрllста вісі"l) rpивень 80 копійок в рік. 

4. до 0.4.2.1 ВИКJJасти ЙОГО в ваступній редакції: 
Обчислення розміру орендної MaТII за земельвї дinяики державної або 

КОМ}'Нвпьної ВJIacHocтi здійснюється з урахуванням іх цільового призначення та 
kО~~іцієитів індексації, визначених заководавств~м, за затвердженими ~біветом 
МїкIC1piв Украіни формами, що звповшоються ПІД час УКЛIlДlUlНJl або 3ltIШИ умов 
доroвору оренди чи продовжеНВJI його дії. 

S. до п.4.3 ВИКJJасТІІ його в наступній редакції: • 
. Орендна плата ВНОСИТЬСJl орендарем, поЧИНаІОЧИ з 26.04.2007 року ЩОМ1~О 

РIВНIIМИ частками ПРОТJIГOм 30 кanендарних днів, наступних за OCТ8Нll1М 
JCanеlJДaрвим днем звітного (податкового) MiCJIЦJI ШJIЯXом перерахування ва рахунок 



'ДКУ KllillCI.Kui обnвсті І\І.КІІІ:ВВ МФО 821018 
~ 33:117815700005 - БРОВВРСЬІСС УДІ(. Код КЛВСllфікаціі 
,саті. 

код 23571923 
13050500 - ОрСllДВ 

б. до 0.4.6.2 BltКJIDCТl1 його в наСТУПJlій редакції: 
З.lіНII розмірів земелЬJIОГО податку, підвищеНJlJI цін, тарифів, зміНІI коефіцієнтів 

iJlдcKcвцii, ВllЗJlачеJlllХ ЗВКdIIОДВВCТDОМ. 

7. Всі інші УМОВІІ ДОГОВОРу ЗВJIIIШВJОТЬСJl без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

вroВАРСlaКА МІСЬКА РАДА 
ЮРUДlIЧllа адреса: 

.1. БроваРII, вуп.Гагаріна, 1 5 
МіСЬКJIП гопова 

ОРЕНДАР 

ПП Іва",,,(,,к,,,; м.г. 

IОРlіДична адреса: 
вуп. ЧеРНJIXовського,23-а кв. І б 
м. Бровари 

обп. Київська 

--I~~~~_ м.г.Іва"",("к"" 

мп (ПР" 111ІІІ81ШСТЇ ПСЧIDі) 



АКТ 

ПрИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

кого голови AllTOllellKa BilCТopa ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

ну Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні" з однієї сторони, 

ЗРllВDТllІІіі підпрllємець ІваНllЦЬКllіі Мllкола ГРІІГОРОВІІЧ з другої 

ОНІІ, склали цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підпрllємець 

, .. м г .. . 
IПЦЬКlIII Ilкола рllГОрОВИЧ ПРИИНJIв земельну ДlЛJlнку площею 

22го, ДЛJI обспуговуванНJI кіоску, по вул.КllївськіЙ в районі 

lіщеllllВ буд. К!168 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ 

: від 26.04.2007 року за К!305-20-05 на умовах оренди на 

.00) рік, терміном до 26.04.2008 року. 

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

ІВОРУ оренди. 

о 

~: 
ареька міська рада 

IЧна адреса: 

вари, вул.Гагаріна, 1 5 
kldiroлова 

~_ / B.O.A.II'"0lleIII(O / 

ПРИЙllЯВ: 

Приватний підприємець 

lBall"qbl("r; м.г. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. ЧеРНJIXовського,23-а кв.16 

- / Мer.lBQn"r(bl("r; / 
'-J~~~-

мп ( 3В ннвності ПОЧDті) 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

tJ М. ipoвapll 

• 5роаарс........ а.іс......... • Рада 1& 1"1' .. ~alиtL .. 20 Iif р. 
OpCМAOJIIIcw.: 5роварс"ка M~IoIC8 p~a • осоБІ МIСIoКОГО ГОЛОВІІ АIIТОI.lшка її1СТОР• ОлеКС8I.ДРОВlfча, що 
'с на nlllC'l1llli ЗахОJI)' УкраТІІІІ Про "ІІСЦСВС саМОlРlауваШIJI І Україні" '3 одного боку та оренаар: Пр.,ватlшО 

:bOPIIOICUL К)'лаПl ~cтpo ~OnОД~lаll~РОВIІЧ, ЮРllа'fЧl'а аареса: м.БроваРIІ, ІулJ1угова,14 ідеlm.ФікаuіRtII.П 
IOS 1419410114, ІКIlП ДІЄ ІІа ПІдстаВІ. СВІДОцтва про асржаВІI)' рсєстрацї,о суб"tкта пі'nПРllсt.flШЦЬКОЇ аіlльtlості, 
SlQIIIIOrD BtlKOHkOMOM БРОІ~РСloкоі "IІськоі рааll за Н!!23550 170000003165 віа 14.11.200 J р. '3 аругого, УКnШIll цсП 
soro1ip про НIIЖ"СllввеДСНС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lіаПОlіано ао рішеt!н" сесії БРОВВРСloкоі А.іської рааll КllїВСІокоі об.nасті віа 
!3.02.2006 рОIC)' »923-44-04 IIВUє. а ОРЕНДАР npllnMat І СТРОКОВС маПlе КОРIIС1)'ваШIJI зсмелLtlУ аіп •• IКУ 
L'ІОШCJO 0,002 t ra ДnЯ 06елуroвуваllllЯ кіоску а скпаді naBЇnLOOIIY очікуваllllЯ, ПК"" :llfаХОДIfТЬСЯ по 
1)·л.КР8~Iс:ькоro,16 а •• liроваРIf. Згідно з маном '3емлеКОР"С1)'88Н"., шо с невід"смною чаСТIІНОЮ цього 
\OrolOPY 111 довідКIІ BllДDHOi БроваРС"КIІМ міським _ідатом 1емел"НIIХ ресурсів від 06.04.2006 Н!464-04-313 та 
NCIIІоИD-lІШІІctpoВО{ AOk-ументаuіі Броварського міського відаinу зеА,елЬНlfХ ресурсів WI земельна ",тlНка 
'К)'tПoCIВ зеr.шlХ kO",ерціАного IIІКОрIІСТ8ННI В межах БроварсloКОЇ "Ііської рааи. 

2. Об"є~-r opellДll. 

2. І.В opelfJ1Y передаєтьсв зеММlона дїЛIІНка загальною мошею 0,0021 ra. 
2.2. На земелlollіП aimrHui відсутні об"ЄКТIІ нерухомого маПна. 
1'з.НормаПllна грошова ouiHkїi зсмельноі дinllНJШ згідно довіДКl' Броварського МіС .... Оlа ВlДДш)' 

:aJCIIWfIIX ресурсів lід 06.04.2006 за Ка463-04-3/3 станОВІІТЬ 1926 ( ОДІІа ТllСRча дев'птсот двадUЯТЬ шість) 
_ИIо. 

2.5. Земельна aimrHкa, Іка передаєтloСВ І ореJЩY, не ",ає недоліків, шо можyn. переШКОДlІТІ' іТ 
temlИОІIУ ВII~'ОРllстанню. 

2.6. ПРllзміні ( реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір opeНJUI не зберіraс 'шнність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доroвір yкnцeHo терміном до 08.09.2006 року. Піелl закіlАенНІ строку аоГО80РУ apellMp ",ає 
pellQe право поновлеННІ Ного на НОІнА СТРОІС. У ц"ому разі орсНдаР ПОВІІнен кс пізніше ніж за 2 "llсяцl до 
IЇll'lенНІ строку діі аоговору ПОВЩОМИТІ' письмово оремоlt8ВШІ пРо намір ПРОД08ЖlІТИ Вого дію. ПРІІ 
IJmр"mЩII 3сммы10Іt дlпЯlllС11 не З8 ЦЇnЬOB'IM ПРI.знаЧОllняаl ОРl8ІДар втрачає переважне право на 
IHOIJ1tHHlaorOBOPY ореНДІІ. 

4. Орендоа плата 

4.1. Річна opelIДI18 плата СКЛDДає J 92-60 (Сто дев'ЯIIОСТО двІ) rpHIHi 60 копіА~к. •• ._ 
4.'2.. 06чllcnеНI .. розміру орендної nnати за землю здїПСIDOЄТІоСВ з ураху8111НІМ IцеЕСIІ Iнфn'ЦlI. • 
4З.ОptlЩllа nnата 8110СllnСП ПОЧllИаЮЧl1 :І ДНЯ ПРllil.IЯТТЯ ріше"нn вш 23.02.2006 року ІЦО.ІІСЯ&ІНО 

ІІІ .... " Ч8&:ТКа"111 протяroа. 30 календаРНIІІС дlllв наСТУПНllХ З8 останнІа. кaneндapHllM днеа. :lBJтнOro 
IaIncolQro) аllсяци ШЛЯХО'" перерах.уваl"'Я на Р;Х),ІІОІС YДJC у КII{8ськіlt області М.КІІЄВВ МФО 821018 
t13571923 plр 33210815600005 _ Броварське вдк. Код К'ЛаСIIФIICDЦП 13050500 - ореl!д8 :І~аlЛl. 

4,4. Пе-".ча іі nYVIIOK орендноі nnanl офорММЕТЬсв 8IДПОВIД'Шr.ш almlMII. 4 r_ про.цyкцJ та НIІД8ННІ nocnyr 8 p~",. 
4 .s. РОЗ"llр opellДlloi nлаnl переГЛRдаєrьсн у разІ : 
4J·I.змuш УМОІ raсподаРЮI8ННІ пеnl!дбаченіlХ договором; ., • ...... _ 

• • • ' у-. • • НСПІ 1.lacJl1дОК ш ........ ЦlI· J.2. 3МІНІІ РОЗМІРІВ зеr.,ельного податку ПJДDищеИНJI ЦІн. таРllфll, У тor.,y ч , 
4JJ. 11НШltX б t НОМ' 4J,4 У • аипцК8Х, перед ачеНl1Х зако, • говором, СПРaaJIlІЄТЬСВ nCI .. у РОЗ.lірі 

Ііі! .' раl неІнесеННІ орендиоТ nлanl у СТРОЮІ, RизнsчеНI ЦlIМ IIJJ 
1101 C1Iвкu • _у, день прострОЧСflНl матежу. 
4,sJ о Н8Ціонanloноro банку УКРАІна ~a ~'Ожен • ОРЕНДАР З ПОIIDk'Н11Х nPИЧllН nIМЧ&СОІО Ііе 

Dpltcra' реНАНа nnата СnPllЛJlєrloСЛ таКОЖ 1 У 8ИnDдКвх. ІІІШІО . 
IIYtземenlo.ty дinaн~1' за цим Договором. . \ ... 

--' 



5. УІ\ІОВІІ ВIIКОРIІС:таЩIП зеl\'."L . 
• -. 1101 ltL'1In.1r, 

5.1. ЗСМCJlLна дїn.11I1Ca ПСРСlШCТLCJI о ОРСІШУ МІ ОбслуговуваІІІ" кі [ 
5.2. Ціnьовс ПР"3Ш"IС'IІUI 3с"'cnыотT дinRIfKl1 - ЗСr.t.,і KOMepцiRlloro ~I\)', C~~ ..... ."., 
5.3. ОрСIIДІІР ІІС_МВС права без ОФорt.тСlfШI У aCТDtlOВnClfoMY 1аКОІІо 1IOp~ ~~ 

ІВ'ІСІІІІІ 'JCr.tCnIolfOI діпlllllШ. ~~. 1 tt*'fIJI 

. -~ 6. УІ\ІОВІІ І СТРОКІІ передачі зе •• елlallоі • ,.~~ 
Ш111111. ,L'JUo""'"" 

6.1. ПСРеда'IО 3С"'Cn"НОЇ дinllШСІІ R 0PCIIJ1)' ,діАСIfIОСТЬСІ 6c:s JЮ3робпСIІІЦ 
6.2.llfwi УМОВІІ псредачі 3CMCnIaltoi дїЛRIІКJt а ОРСІIJJУ: ОРЕНДОдАВЕЦЬ" "РІса)і 

шду 3СМCn ... IУ діпlшеу аіп .. ,1У аід БУДIо-RКIІХ ",аПІIОВI'" прав і nPCТСlQіА ;:r.1fF. 'LUt'; 
1aдBltllR Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕIIДАР ІІС МОГЛIl111IТ1f. rd., ,~ 

б.3. ПеРСМ'IВ зсмcnы�оіi дinIII~" ОРСllдаРІО minCIIIOCТhClI nісnа Jlep-Ar.I8НOi~ ':-_ 
за Iкта,.1 ПРIlП"'DШIR - псредаЧI. t.: 
6.4. На 01:11001 ст.25 3аКОІІУ YKpail ... "Про 01'1:'1./1) 11:мnl" 814 06.18.199fpJ." 

'RТlIДIЩIIllП строк пІсля дсра.,.РllоІ ресстраllіі договору ОрсllЛlІ 1f"e.,.1IOI u: 
OMYllMLlloI вnаСllостlзобоо'Я3DIШП "адат" копl.о договору вшпоnl4110\l) OJlfll1 
лу.-бll. 

",1.1'1 

7. У&ІОВІІ ПОВСР.'СІІІІВ 3C&lenLIIOi дїЛИII"'" 

7.1. Пlел" ПРllпшtеНIІА діі дoroBOpy орсндар повер гаІ: орсItД01lа""С81 1С\lr.шу Щ' 
поріВIІ" 110 , ТНМ, У АКОМУ ві .. одержав її 8 ОРСНАУ. ILIЗr 

ОрСlтодавсЦІо У разі погіршеННR КОРІІСНІІХ вnастивостсіІ ОРСltдованоі XIQIfi 
,міlІОIO П стаll)', "ІІЄ право на відшкодуваННІ зб'lТкіа у розмірі. ISlп"ачено"У C1IIJIP-II 
ДОС.ПIУТО ,roa" про роз.tір відШКОJ1)'8анНІ зБJlТків, спір РО18"нзустьсн)' CYIIOlOll)'na;c!. 

7.2. 3діПснеllі opeltДQpeM без згод .. opellAoAaBЦJI В.I1'JШТIІ ІІа nMinwcllНl opcu.'II!I 111 • 
• а.; ІІСМОЖJШВО відокреМllТ1f без ЗlподіRllІІА ШКОДІ! ціП дїЛRнuі. ІІе niд.nRralOT' .iDlurqs W 

7.3. ПonіпwенНА стану земenьної дїЛRНКI!, проведені ОРСIlJUlРС" за п"",lІО&'Оа IU 
,e,.Uli. не піМАnUОТЬ аіДWКОДУВІШIIO. . W 

7.4. OpeltДQp має право на віДШКОJ1)'8&ННІ збtlТ"ів. 34110ДІ.НІ'" >,иаслШOl а: 
:шБОВ"JI3ень , передбаченшс ШfМ договором. ,. 

3б.lТа .... DDDЖ8IОТЬСЯ: ~ 11 
7.5. фактичні втрат .. , ІЮІХ орендар D:шаа у 38"131,)' 3 "е811"Оlll""'\& або._, Д 

дOroBOPY OpeHAoдaвucм. а також 8итрапl, Ікі орендар 3АіПС"lt8 або ПО81f1lCll - U 
поруwсноro првав; ..-:' J: 

7.6. доходи, акі opeltДQp ",ir бll реanltНО 01JшмаТIt 8 разі Insne-"'ИOfO І 
Доroвору. . I\I~ • 

7.7. Розмір фаКnIЧtlИХ BltтpI1T ореЩШРА 811,начаЄТltCІІ на піАCПUlІ ДО" 

JIIt'OPIIfIIII' 8. 06АІСЖСІІНD (о6ТDжеНIIЯ) щодо 
зе&fелы�оіi ДЇЛ.ПIClI• 

8.1. На opelfДOBal1Y зе,.fСШЬНУ дinaику 8СТ8ноanе'IО обмеженНІ пп 
&""'111 

QII&CIII-""'" 

мереж комунікаціЯ. 

9. Illші права та 060в"аКI' стаРО" 
"0Cfї.~ ОРЕНДОДАВЕЦЬ nlplUnyє. ЩО ,et.lenltHa діпкнка с У поro -::'..-мlll 

заБОРОIІОIO (арештом), заставОIO не перебуває і віll "ІВС :saKOIIHi пОВ, 
НIUШ88ПI інші права.. В.ОН8чеJ.і ШfМ договором. 

9.1.Права opealДOдD8ЦA: ." 
9.1.1 nepe8ipml ШдloOве ВШ'ОРIІCТ8lIНR зеr.senьноТ дїJIІІИIСIІ; дба'lСIІІ" .А 
9.1.2 достроково розіРUПІ цеП Доroвір У BJlnllJUC8X, рере ,. 

Договором; ... ~ 'І,,,,",,,, 
9.1.3. ,,,,іНIIТIІ РОЗ"lір орендноТ мати )' 8ИПIШtcaX, персдбачС . 

OAIIOCТOPOIIНIoOMY nOPIIAКY без згода. ОРЕНДАРЯ; tJ1IIof 11.",,,.; djrl 
9.1.4. BIIMBraTII8iA ОРЕНДАРЯ С80Є'I8СИОro а"есе"'1ІІ ореl (пп'''''!, 

• 9 .1.S.ВJІМIUUПJ від ОРЕНДАРЯ ВЇJ1шкодуаaJlНR С1"JlI ореllJ1ИС:О ~' 
або Мlськоі РІШІl про HaдlQlНI земenьноТ діпJlНКJI ДО підПJlса""" dJOO 

:.~. Обоо"n:lRlI OPtlIДOДHЦn: 
.. 1. пеРСАа8аПJ ,емепltl!), АіпАНКУ по aК'l)'. 



~ . 
• -,/-

.. oprIUlBPR: L ПР. ВІСІ)' земепы�)' дinlllКУ У KopIIC1)'IaIIНl; . 
1.I.OtPl .... nl:1 доroвір піспl :II"ilIllCIIIII строку Roro діі в раі BiдeyтllOcтi ПРСТСIDіR. щодо 
1.% nOl~i тep.lil!), ОРСIUlII. 
JI1. '" п,...··- П' А 060D"RJKII ОРСlшар • • 
9.. . •••• 11'І11 ОРЕНДОДАВЦІО r.lОЖllll8ість DlRclU08ml контроль за Вllкорш:т.lllНIІМ цієї 3CMeпlolloi 
' .... 1.'-·· 

, p"CТODVDDТlI зсаlМLllУ дlnАIІІСУ 3В ЦШLОDllаl ПРI13I1DЧСIIIIRаl; 
9.4J.Dllh"O # • 

ОС'І.СІІО сnn.чувml ОРСндну nnа,!),. 
,.4J

4
·CI onveкanl хімічноro ЧІІ будь-акоro іllШОro :sаБРУДIІСIШ. 3СА.Лlr; 

9.4. .110 р< "J - ". 
!JppIlA.yвanl П D J'anCЖJ'ОМУ CDIII'ТDpllOМY стаНІ. 

9·A4~. ~CII. закіlIЧСIШ. терміІІ)' діі AOro80PY ОРСІUIIІ повеРНУПI 3CA.eпIoII)' діл.нку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
, •• u.п 

tJl/ muli по .К1)'. 

10. Pl1311К ВІІПОДКОВОГО ЗllllщеllllR або пошкоджеШIR 
об"єкта opellAl1 ЧІІ ЙОГО чаСТ"'IІІ. 

10.1. РІВІІК DllпlUUCODОro 3НІІЩСIIJІІ вбо пошкоджеНJII Об"ЄJm1 opellДlI ЧІ' Поro чаСТ11Н11 несе орендар. 

11.СтрпуваППR об"єкта чп його чаСТІIIIII. 

11.IЗrWIО 3 ЦІІМ доroворо., об"єкт ореНДІІ не піДnllгає С1рвхуванн.о. 

12. 31\lіпll У1\IОВ договору і прппннеllllR ЙОГО діі 

111. ЗміН8 умов доroвору :sдiRСНJOЮТЬСІІ у письмовіR формі зв ВЗDЄМНОЮ згодою сторін. 
У раі недосаrнСІІІІІЗГОДlI щодо змінн умов доroвору спір розв"IІЗУЮТЬСІІ у СУДОВОА'У ПОрJlДh')'. 

12.2. ДІІ ДОГОВОРУ npllnllllRIOTLCR У разі: 
111I.311КЇН'le.IHI СТРОКУ. на ІІКlIА Roro БУJlО yкnaдello; 
12.2.2.lІрllДбанllR ореІІдІІреА' земenьноі дімнкн у ВJlacHicть; 
I2.2J. Bllкyny зеМCJlьноі дinaнКl' ДIIR суспільних ПО1реб або прнмусовоro відчужеННR земепьноі 

11 UOnllil суспinЬНОі необхідності в порвдку. BCТВНOВJIeHoмy законом; 
1114. ліквідації фізичної особll-орендаРIl. 
Дal'Olip IІрIlПIІНІІЄ110Cll також в іНШІІХ ВИnВДКВХо передбачеlUfX законом. 
12J. ДІї договору npllnllllRJOТЬCR ШЛRхоа. Вого розірваllllR за: 
IlЗ.l. ~IIOIO зroдоlO сторін; 

• 12З~РIШОНIІІМ суду на ВI!МОI)' одИієі із сторін у вамідок HelllKOНDННR дрyroю СТОрОIІОЮ оБОВ"lІ3кіl • 
... AOroВOPO.I. та ІН'спідок ВIІП8ДКОВОro знищеННІІ. пошкоджеНJII орендоввиої земепьноі дinJlНI\"1I. 
'DIIIa nepeWEOJlЖDє П BIIКOP"CТВННlO. а також з іншltX підстав. 1113наченItX законом. 
I~~ HeBllКOIIDllIlR орендареа. п.9.4.2. даноrо aoroBoPY за рішеНIІRа. суду, відповідно ДО 

І oJaIenLHOГO коде-YKpalllll' 
12А Pcq' --J , 

ІІІ .' 1р181ІИl дoroaopy в односторонньому порадку допускається; 
~tllИ'" AO~BOPY І ОДНClсторонньому ПОРІІДКУ є HeBlfКOHВННII Орендарем n .4.4. п. 9.4.3 • 

.... . Перехsд., права масності на мвАно орендаря на іншу ЮРНДII1111)' або фіЗ1111НУ особу. а також 
_ IОрIlJUlЧНОlос06I1-DpCWРЯ Є підставою дnя розірвВННІІ договору • .... n: opellДOB.aнy ~eMeпьнy дinllllКY у раї смерті фіЗІ1ЧНОЇ особll - орендаРІІ. заСУд1l\"СНIІІ або 

IWIY Ііа." tlJlaтнoc:n за РlшеННlА. суду переХОДІІТЬ до спадкоємців або іНШIІХ осіб. llкі ВllкорltСТОВУЮТЬ wo 
ку раОМ зорендаре ••• WJl8хом переуКn8ДВНІIІ доroвору ореНДІІ землі. 

13. Відповїдuьоість сторів за певпковаННR або 
Ilеовлежпе викопаll8R ДОГОВОРУ 

1).1.з& 
.. "e8hkOlfIIlJIR аб • • • • • ""11І.о1'0 АО о неналежне allKOHaHНI доroаору староН1. несуть ВІДПОВIДDIIЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО до 

Il2.CnJpo ro8OPY. 
-..... C11nD~ І" ПОРУuщnа зоб08"lІ3аНIІІІ. звinы11єтьcJ1 від BiдnOBiдanIoIIOcтi. JlКЩО вона доведе. що це 

lІе 3 П ІІІНІ.. • 

14.1.цr. 
14. Прикінцеві ПОJlожевн. 

, 11. .ІІОl'Оаір на6 
~ ~b Аоl'Оаір 'lpає ЧllНlІОсті піcnа niдnllCaHНI сторонами 1в noro держввноі реєс:траціі • 
.... q.1IJIeIuu) )'ItJIaдеllО у 1рьох nPІІАlірниках. ЩО MВJOТЬ однакову 10РІІДІІЧНУ ClfJl)': OДlIH З ІІКІІХ 

-ЦR. JlPYnlA - В орендаРІ. 1рстїА _ В орвні. JlКІ.А провів державну реєстрацію. 



• HeBIд"OIIIIIl'1II чаmlllаl'IIIАОroвору с: 
акт ПРIIП,.lаlllll-персаачі об"єкra ~PCHAII; 
кa.aacтpoalln nnall ЗСr.lCn .. llоt АШІІІКІІ з віАображСllІІJlМ обмежен" (обтвЖСЩIt) у її ІН 

BC11IlloВnClll1X ссрві1)'Тів; • • _ • ~I 
aw..,. про пеРСllеССlll1І в ІІатуру ЗОВНIШII .. оt М.,.&І земел .. НОI АШ.ІІІКІІ; 
акт про персаачу на збсріraнlll BCТDIloВnCllllX меЖОВIІХ 311аКІВ влаСlllІІСУ (КОРllстувачу) 3e .. e.'lWlaiJ. ... iI 

15. РеКВЬllТl1 сторі •• 

ОрСllДОДDВСЦЬ 

Броварська міська рада 
в особі 
міського ГОПОВІІ 
Антоненка Віктора Опександровича 

МісцезнахоАЖеННJI ЮРIЩllчиоt особи 

0074 КJIЇBc"кa обпасть, 
,.,.Бровари, &уn.Гaraріиа. IS 

ІДСИТІlфікаціПНllП код 26376375 

OpellДap 

ПП Кудаl'а П.В .• щО діі- ІІа lІідставі 
свіД(Щ'гоа про ДСРЖШІІІУ рсr:cтpauiю 
суб"сктn JJіДПРИЄМІIIЩI.коі діильноаі, 
видаllОГО виконкомом БропаРСЬLlІЇ 

міської Ради зв N!!2З550170()()ООІ)jJ6; 

від ] 4. ] 1.2001 р. 

Місце ПРОЖllваНllJI фіЗllчноі особи 

l(иїаСLка обnасть, ... БроваРII 
BynJlYГOBa. 14 

IДСIIТ.IФікаціПIIllП номер 2429410114 

Підписи сторін 

OpellДDp 

_~сІ~ ___ п.в.К):1ІІ r;""!" - -""";.:--_....z;...;..:.... ____ "-нroHCНКo В.О. 

мn\ , .. \ . ".: .. _ · 1.) 
'.. . . .... ". _ _ :.І" 

~ -.-.---.. 

МП 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ . 

2006' року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

міського голови Антоненка Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

Закону у країни "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до 

ріwення сесії від 23.02.2006 року Н!!923-44-04 з однієї сторони, та 

ПРllваТllllЙ підприємець Кулага Петро ВОЛОДIIМIIРОВIIЧ 

ідентиф~каційний код 2429410114, з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПриваТІІИЙ підПРИЄ1\lець 

Кулага Петро Володимирович прийняв земельну ділянку площею 

0,0021 га по вул.Красовського,16 для обслуговування кіоску в складі 

павільйону очікування. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії 
. 

ВІД 

23.02.2006 за Н!!923-44-04 на умовах оренди терміном до 08.09.2006 

року. 

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

договору оренди земельної діЛJIНI(И. 

І1ЕРЕДАЛА: 
Gроварська міська рада 
ЮР.~на адреса: 
\І •• Бро~а~, вул.Гагаріна, 15 
МІСЬІаІЙ Голова 
---;' \\ 

. .\ 

'1 ' І : . : і 

'#7''/ ........,. 1/В.О.Антоиенко/ 
.' 

'.~ 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Кулага Петро Володимирович, 

який проживає за адресою: 

вул.Лугова, 14 
м.Бровари 

обл.Київська 4' 1п.в.Кулагаl 



АКТ . 
про перенесення 8 натуру зовнішньоі межі зсмельноі дlл.нІСН 

~ЛQ ~q Петро J90с.Ц)§Ct..иWl?tJ~2. --
.'I1,.2Іраео8с:6/(4Ч2J ,,'" 

.. 1)/ •. f) tl 200" р. -
Ми. иижчспі4l1исані. пре'.аста8ННК тов "КОНСТАНТА ОО 

• 
• присутності ]СМЛС8ласннків (]еМЛСКОРИСТУ88чів): 

~ІОИ 11. в 
П~4~аИИК8ИКОНКОМУ __________ ~_~~ ______________________ _ 
Jіаочи иа пі4СТ88і .аО:'IОЛ)' 8ИКО •• КОМ)' Не 273 
pl!lH HIPO.uHHX .!ІСПУТIТі~ аі.а ~4 nИС!ОПВД8 1992 РОК),м • 
перенесли 11 НІТУР)' меж. НП П'I1СТ081 ПЛІІ'), 1емсm,НОІ д.ланки 

A:Ц,;UI ?2 /l.~. 
прожиааtoЧОГО по 8)·.'1. _________________ • .:,. _____ _ 

1ri:lHo рішеННІ міськвиконком)' Nv ___ lІі4 _____________ _ 

МеЖ08і 1маІСИ 8 кіла.кості ~,к ІіIТ. персані І натурі пре.аСТ88ННКУ 
J.A.08HHKU. lІа .КОГО і НІКЛUСНО lIiAnolliAw'18HiCТ18 :.а іх :lбереженн •• 

Розмірн та міСUС1наХО.1жеННJI МСЖОВНХ ]наків :,смc:nьної' .аїЛJlНКН покl38НЇ 
н. кроках, 

ЦеА акт, пі.аста80Ю дІІl ПРНАНJlтrJl рішеННlI по фахтичному lСористуванню. 
::8 J 

Акт СКЛllIсннА в .!ІВОХ npH~lipHHKax. 

Прелставннк 1СМ.1СlnIСННКО .. Л. в. ( ]СМЛСlСорнсТ)'вача ) 

Пре.аставник ТОВ "KOHcr ї)ir.".4. 

Пре4C'Fавиик ВИКОНІСОМ)' 
rA.6 . 

-ПреДС І аlllИIС ІіРО.lРСа.кого 
MicltlCnrO Dі.цділ)· 1е:'Ic:nы�юсc eн.r/I' 
рес)'рсі І . . 

... 

.. 

4 



о . . 

А&РИС ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
о. 

• 

. . - -

" 

-----------------------------------------------ОПІІ" меж: 

І. Bi.1.~.:IO Б ________ ....:-___ -------------

2. Ві.2 6 ЗО В ---------r-----------~ 
З. Від 1).:10 Г --.-__ .....;:..... _______ ----~~ 

". L'i;& r' .10 Д ~ --------------------------------
S. Віn дАО Е ~ 

о 

6. Аі:& І: :&" Л ./ 

AiiP"C.rп~ ~e',«. ::: 



АКТ 

-

11" 
ми нижчсоідписані: 

представНИК орraвізаціі, ЩО виховала роботи оо встановленню межових знаків зс:меш.ноі 
дімНIСН, що нвдана вище вказаному власвику ( кориctyВa1l)' ), 

ТОВ" КОНСТАНТА" ih"~Ай;) Yh. 
( поC8їllїiiБ.) 

зcмnеапкпк (ЗCМJJСКОРИC'1')'llач) __ ---::':!-~~~"L.4~I//І;;.;._:'l.д~--=/l.~:.....=.:В=.а..--~-~--
(П'illФьичиоr особ", :..:. .. ;ОРИдНЧиоr асоби) 

предстввник місьJШЇ (cinьcЬK~Ї) Ради c7ipf}t.0 ~Hk:Q CIiL f!:,. 
міськоro (PaiiOВROro) від.аiny земельвих рссурсів ШОIf1It,д. VI. 

(П.І.В.) 

:аIUlИ цеА axr про те, що межові знаки земельної дimmкн B~OВJICHi (~iдвoВllc:вi) , ва 

.ісцевостї в кinьKOcтi _-=у ___ шт. і пеРc:дallі!lа зберіl'llПlJl зCМJJeJШ8CJIIIIC)' 

'зcмnекористувачу) _____ -.t;,С5=j~"lA~f,I~SI!."І..8s....~I7~ • .;.:8:::::...-. ___ 0 :---:'':''':'':-:-:;::;--__ _ 

(м.і фЬИЧНоr особи, иа .. IdРlUUlЧиоl асоби) 

An СlШвдеио в трьох примірниках. 

3eмneвnасНИІС (зсмлскориC'1')'llВЧ) 



2.20 
21КВ.М . 

2.90 

. 
П л А Н ЗОВІІЇWІІЇХ меж землекористуваННR 

( короткострокового на умовах оренди) 
~Q.2 Q n,тро BD .... O'~IМICLJO"I4~ 

aYJI. Хро СР«С6КрІО 'є г • • 

Масштаб І: І ОО 
ОПИС МЕЖ: 
Ві.'! А ДО А - 1емnі 3BraJlbHOrO користуванн. 

Акт перенесеННА в НІПРУ :аовнішвьо[ межі зеМeJlЬВО[ дЇЛRва: 
.... _4'.t!J ~ 

_"'4 • _C'co~ 

... .Q",'20 - -
З8ran.Н8 моща: al..O 14 . ..u 

"оО 
Р. 
o~ 

I"t>r,,. • 

oM~i земельнот діnJlНКИ 8 h .... 

на Мlсце80сті та 8К831ні орсн.uрю 

~І~,,"ик liРОIІРС"КОГО міського 
lUUtIЯУ земелЬНIІХ ресурсів.: ;.'/~~~~:::::~ (Шокун М.А.) 

.... 

ОбмежеННІ: 

(19,1,",4;8 

( 

- IJ.J,O",) 
-ІО,О ."Со) 

) 



м.БрОDВрll 

ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 
ДО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

від 17 траВІІВ 2006 року К!040533800275 

" () ~ .. t.«Lf!L.Ц.I?Лn.p 2006р. 

МlI, що пїДПllСaJIllCJI lІижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заступника міського голови BO:lIIRKD Ссргіи 
~fllSаnЛОDUЧD, довірСllіen. від 01.08.2006 року Х!2-15/1872, щО діє на підставі 
cr.42 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" та ПРllВDnШП 
ПЩПрllDIСЦЬ Купага Петро ВОnОДllаШРОВllЧ - "ОРЕНДАР", 3 другої старо"", 
укпanJl Додаткову yroд;у до Договору оренди земельної дinяНК11 
X.a040S3380027S від 17 травня 2006 року про наступне: 

Відповідно до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 21.09.2006 року :lа 
К1112-08-О5 та від 26.10.2006 року К!141-10-05 внести зміни до наступних 
ІІ)'ІІІ\"ТЇВ доroвору: 

1. до п.3.1.і викласти йоro в наступній редакції: 

Доroвір укладено терміном до 09.08.2007року. ПіCJIJI заківчеВВJI строку 
доroвору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому 
разі орендар повинен Ilе пізніше ніж за 2 аlісвці до заківчеВВJI строку дії 
дoroвopy повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію. 

ПРІІ ВUКОРllСТDПllі зе&leJlьноі дinВllКlI не за цinЬОВП&1 ПРll3начеllПВ&1 орендар 
втрачає псреважпс право па поповлеПl1R договору ореНДІ •. 

3. до п.4.1 і викласти йоro в наступній редакції: 

OpellДBa пnата за період від 21.09.2006 року до 09.08.2007 року складає 
154,61 (ето т)втдcCJIТ чоnspп) rpивні 61 копіЙКа. 

4. до п.4.З і викласти його в наcn:yпній редакції: 

Орендна плата вноситься орендарем, ПОЧИНВlочи з 21.09.2006 року 
щоміCJJЧПо рівними частками ПРОТJlГом ЗО календарних днів, наступиих за 
ocтaнnu.. календарним днем звітного (податкового) MicJIЦJI шляхом 
ПqJepaxyвВIIIUI на рахунок УДК у Кпївській обпасті &1.Кпєва МФО 821018 код 
23571923 р/р 33210815600005 _ Броварське ВДК. Код кnаСllфікаціі 13050500 -
opellДl зеаші. 

б. Всі інші умови Доroвору ЗВЛИШ8JОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ ОРЕНДАР 
~~~~Ь1CA МІСЬКА РАДА пп Кулага П.В .. 
-І'цдичва адреса: Юридична адреса: 

~~ваРИt ВУл.Гагаріва,IS вул.Лyroва,14 
-IJllllик міськоro roлови м. Бровари 

afl1ёt 

1 ., *~ ді 11,,/\ 
~~~7-~ ~ \. М.ВозНJIК cqurrq П.В.Кулага 

__ ~IO h 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

~ " 1.t,~,ml'/laP!k 2006 року м. Бровари 
Г 6 

і 
і Ми. що підписалися нижче: Броварська міська Рада. в особі 
І 

)tynника міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 
~cтaвi Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні". 

~ipeHOcтi від 01.08.2006 Н!!2-15/1872, відповідно до рішення сесії від 

'09.2006 року Н!!112-08-05 та 26.10.2006 року Н!!І4І-ІО-05 з однієї 
~ та При~твиіі иідприємець Кула ... Петро Володимирович 
rтпфікаціЙНИЙ код 2429410114 з другої сторони склали цей Акт про 

~e: 
Броварська міська Рада передала, а ПРllваТllИЙ підпрllємець 

lIIara Петро ВОЛОДІІМВРОВИЧ прийняв земельну ділянку площею 

11 га ПО вул.Красовського,16, для обслуговування кіоску в складі 

. ьіону очікування. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

9.1006 року NeI12-08-05 та 26.10.2006 року ХеI41-10-05 на умовах 

терміном до 09.08.2007 РОКУ. . . 
Цей An складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

аору оренди земельної дimmки. 

І1ЕРЕДАЛА' 
ва • 
реы(a міська рада 
~aaдpeca' 
'Ро • 
n...-Рв, ВУл.Гагаріна, 15 
'/ІІІІИІ( • 
di=~M ...... ICLKOrO голови 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Кулага Петро ~олодимирович, 
JIКИЙ проживає за адресою: 

вул.Лугова, 14 
м. Бровари 

О~БЛ Київська 

~-
/ П.В.Кулага / 



ДОДАТКОВА УГОДА К!!2 
дО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Віц 17 трав". 2006 року Н.040633800275 

.. J і" If"!~н.!l 2001р. 

МІІ, ЩО пїДПllСaJIllСR нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, двni _ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заcтynllllК8 I\lіСlaКОГО ГОЛОВІІ АllДрєєва Васол. 
ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврндуванИJl в 
Украіні", довіреності від 20.06.2007 року за N!!2-5З/515 та ПРІІваТllllіі oiдopllЄl\leQIa 
Кулаn Петро ВОЛОДIII\IIIРОВИЧ, уклали Додаткову угоду до Договору оренди 
ЗСМeJlЬ110Ї дїJUDlJCII від 17 трввИJl 2006 року N20406ЗЗ800275 про наступне: 

Відповідно до рішеRНJl сесії Броварської міської ради від 23.08.2007 року за 
К!428-26-О5, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до 0.2.3 і викласти його в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної дimппcи згідно довідки Броварського 

міськоro відділу земельних ресурсів від 11.09.2007 за N!04-З/ІЗ-З/1290 становить: 
-1538 (одна ТlICJlча п'итсот трпдциТla вісі'l) гривень. 

2. до 0.3.1. ВИЮJасти його в Hacтynнiii редакції: 
Доroвір укладено Tepa.illOM до 23.09.2007 РОКУ. Після захінчеRНJl строку 

доroвору ОРЕНДАР має переважне право ооновлеННR його на новнА строк. У цьому 
разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 калепдарlllІХ дніа до захінчеННR 
строку діі договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його 
дію. При використанні зеМeJJьвоі ДШИВКП не за цш.овим прmпачеППDI 
орендар втрачає переважне право на ПОНОВJIевнв договору ореJJДП. 

3. до п.4.1 і ВИXJIасти його в наступній редакції: 
Орспдоа плата стаВОВІІТЬ 10% від Ilора.атпвноі грошовоі оціокп і CКJIDДaє: 
- 13,48 ( тpooDДЦIIТЬ) гривень 48 копійок тераlїпоаl з 23.08.2007 "Року 

по 23.09.2007 року. 
. 

4. до 0.4.2. ВИlCЛасти його в наступній редакції: 
ОбчислеВВR розміру орендної плати за земельні дimппcи державної або 

xOМYВlUlЬВoї ВJl8CHOCТЇ здійснюється з ypaxyвaннRМ іх цільового npизвачеННR та 
:~iцi~B індексації, визначених законодавством. за затвердженими к.абіветом 

HIC'l'pIВ Украіни формами, що заповнюються під час уклад8ННR або змІНИ умов 
Доroвору оревди чи продовжеННR його дії. 

s. до п.4.3 викласти його в наступній peдalCЦії: 
. ОреНДНа !Шата вноситься о"ендарем ПОЧНН8ЮЧИ з 23.08.2007 року щомісJIIПIО 

РIІIІЬо_ r' . _QAUI .. аСТІСаМи протJIrOМ ЗО квnендарних днів. наступних за оставшм 
гу СllДapним двем звітного (податковоro) міCJПVI ШJIJlXОМ перерахув8ННR на рахунок 
ДkY I(піВClaкоі області а •• КlIЄ8а МФО 821018 код 23571923 

:: ~321781S700005 _ Броварське удк. Код КJlаспфікаціі 13050500 - оревда 
IJIІ. 
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б. ДО 0.4.5.2 B11кnaCТ11 ЙОГО в IlаСТУПllі~ редакції: 
• З .. іllll розмірів 3~MCnLIIOГO оодатку, ПIДВllщенWI uill, тарифів, зміни коефіціЄJпів 
Ь-. Вll3llаЧСШl1Х ЗDКОIIОда8СТВОМ. . 
І 

І 

1. до 0.4.5.4 і BllкnaCТII ЙОГО ~ наСТУПllіR редакції: • 
у Рll3і IleBuecellHJI ореНДНОI плати У СТРОЮІ, визначеll1 цИМ ДOГOBOPO~I, пеllJl 

~раховуєrьCJI1lа CYf'ty податков~го борry (ВКЛlочarочи СУМУ штрафних санкцій за іх 
ІРВlIОсті) із розрахунку 120 відсотків річних обліковоі ставки Національного банку 

~
."II' ДЇJочоі на деllЬ BIUIIIКlle~WI такого податкового борry або на деllЬ. йоrо (його 
11111) поraшеllllJl, залежно вІД ТОГО, .вка з величин таких ставок є БШЬШОIО, за 
1Пt капеllДОРIПIЙ день простроченWI У його сплаті. . 

8. до 0.12.4. ВllклаСТІI його в наступній редакції: 
РозіРВDll1IJI ДОГОВОРУ в ОДНОСТОРОIlНЬОМУ ПОрJlДК)' допускаєтьCJI: 

У.ІОВОЮ розірвВllWI ДОГОВОРУ в односторонньому порядку є неВИКОНВlUlJI 

ре.( 0.4.3. 0.9.4.2. п.9.4.3. 

9. Всі інші умови дОГОВОРУ звлишarОТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

і1ОВАРС61CA МІС"КА РАДА 

Орвдочна адреса: 
L Бровари, вул.Гагарінl, 15 
:a,mmк місьхого голови 

ОРЕНДАР 

ПП КУЛlIZа ЛоВ. 
Юридична адреса : 
вул.луговl, 14 
м. Бровари 
обл. Київська 

ЛоВ.Кулага 
• 

мп 
( nPllllulllom IJCIIm1 



АКТ 

пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

,ОСТУПIJlfка міського голови Андрєєва ВаСllЛИ Олексаllдровича, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 року Н!!2-53/515 з однієї сторони, та ПРllваТНllЙ 

IIЇДПРІІємець Кулага Петро ВОЛОДИМIIРОВИЧ з другої сторони, склали цей 

Лtrr про наступне: 

Броварська міська рада передал&, а Приватний підприємець 

Кулага Петро ВОЛОДИМИРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 

О,О021га, ДJIJI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.Красовськоro,16 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесіі 

від 23.08.2007 року за Не428-26-05, терміном з 23.08.2007 року до 

13.09.2007 року. 

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

Договору оренди. 

IIEPEДAJIA: 

Вроварська міська рада 
IОРИДИЧНа адреса: 
;. Бровари, вул.Гагарін&, 15 
11t'1'Yl1Rик • кого голови 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
Кулага ПеnlpО ВолодllAlllpОВ"" 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Лугов&, 14 

~ / п.в.кул(IZ(J/ 

мп ( за IllUUIИОсті печm1 



.... вро,ар" 

ДОДАТКОВА УГОДА Н!!3 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Від 17 траВІІН 2006 року М040633800275 

11 rК) "Ш~ 2007р • 

Мп, що підпнC8JlИСЯ иижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі 
"ОрЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заСТУПОIIК8 I\lіеького гоnово Аодрєєва Ваеоnи 

і ОnеКСDПДРОВlJ1Iа, що діє на підставі Звхону України "Про місцеве caмoBpJIД)'ВIIВВJI в 

І' Украіні", довіреності від 20.06.2007 року за N92-S3IS 1 5 та ПРІІваТnllіі оідПРПОIСЦЬ 
, !(ynafD Петро ВоnодпаIDРОВUЧ, уклали Додатхову угоду до дОГОВОРУ оренди 
_шної дiJuппcи від 17 тpaвНJI 2006 року Ng04063380027S про наступне: 

Відповідно до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 25.10.2007 року за 
Ж83-28-05, ввести зміни до наступних пунктів ДОГОВОРУ: 

І 1. до п.2.3 і ВИICJlасти його в наступній редахціі: 
І Нормашвва rpomoBa оцінка земельної дimппcи згідно довідки Броварського 
! мicьxoro відділу земenьвих ресурсів від 12.11.2007 за Ng04-3/13-3/1S37 становить: 
, -1538 ( одпа тnсича п'итеот трпдцить вісім) rpивень. 

2. до п.3.1. ВlIКJJасти його в ваступній редакції: 
Доroвір укладево на 1 ( один) Рік. терміпом до 25.10.2008 року. mCJJJI 

311ЇJm1lllJl строку договору ОРЕНДАР має переважне право ПОВОВJIеВWI ЙОГО ва 
BOвd строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен ве пізніше віж за 30 кanenдарвп 
ДНІВ дО ЗВКЇВЧCВIUI ctpoкy діі ДОГОВОРУ повідомити письмово орендоДа&ЦИ про вамір 
DpoДОIDIВТИ його дію. Про впкорветапві земenьоої ДЇnRВКП не за цim.овпм 
DpDJпачlШIIJIМ орендар втрачає перев .... е право оа поновnенВR договору 
opeвдu. 

3. до п.4.1. і ВlIКJJасти його в ваступиій редакції: 
РіЧНІ оревдпа пnата cтaBOBnТЬ 10% від нормативвої грошової oцinкn і 

аашд.є: , 
:.153,80 ( сто п'итдееит трв) гривні 80 копійок в ріК0 

4. до п.4,з. ВIІЮІаСТИ йоro в наступній редакції: • 
• Оревдва плата ввоситься орендарем, починаючи з 25.10.2007 року ЩОМ1~О 
РіВВВМИ 'І8СТХаМИ ПРOТJlrOм 30 календарних днів, наступних за OC'1'8llВ1М 
~вим днем звітноro (податховоro) МЇCJЩJI ПШJIXом перерахув8ВWI ва рахунок 
~ Киівеькоі області al.КlIEВa МФО 821018 код 23571923 
~~21781S70000S _ Броварське удк. Код клаеофікації 13050500 - ореада 

, S'зД~ П,4,5.2. ВИЮІасти йоro в наступній редакції: . ., 
~iцi ~ • РОЗмірі~ земельноro податку, підвище~ ЦІН, тарифІВ, зМlНИ 
3e:1.renr.aї ЄJrriВ ІВДексВЦ1Ї, визначених звхонодавством. ЗМ1Шовати орендну ПJlату за 

дЇJuппcи піCJUI затверджеВНJI нових ставок. у випадку відмови ОрепдаРR 
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_illlrtll opelrдI!Y плату, договір оренди зеМeJlЬНОУ дimшlOl може бyrи розірваний 
SpODllPCItKOIO )11CItXOIO радОІО D односторонньому порядку. 

6. Всі iНJDi )')1088 Договору ЗDJIИШВlоться без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

, ... ,' .. ~ ~.,() '\ 

і' •• -, "\ 1':-' -' ... . ". ,.. - .. ,'! .. ,' \ 
'. "". '~~ . . '1&1 ...• ,~ ,";' 'Ф,\\ .. 't .. 1\ 

. \\ .. i~ \". J )і. - ,: }. ~i .: :: .J \:.: .. } J -. :.1 J \ " .. : . . 
'.\ •• ' о' І ,~. ,І 

,І '. / "'1.' 
" ._;' .:::=' 1'1 
. • '. '4 • • '.,t# 

""1 1.- '> '1 .... r C:,ntJ~,,~' 
.-- •. := ." 

ОРЕНДАР 

ЛЛ Кулага ЛгnrРD Волоj,UfIUРD8"., 
Юридичиа адреса : 
м.Бровари,вул~yroв~14 
Приватний підприємець 

n'В.Кулаzа 

мп 
(nPllllll8нom nCЧlR'IDI) 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
• 

і 3ІІСТУПJllІка міського голови Allдp~ЄBa ВаСllЛЯ ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", 

!дОВіреності від 20.06.2007 року .N'и2-S3/S1S з однієї сторони, та ПриваТІІИЙ 
! 
підПРllЄllець Кула\га Петро Володимирович з другої сторони, склали цей 

Лrr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТНllЙ підприємець 

Кулаl'O Петро Володимирович ПРИЙНJIВ земельну ділянку площею 

0,00211'8, ДJUI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

аул,Красовського,16 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесіі 

від 25.10.2007 року за Ne483-28-05 на умовах оренди на 1 (один) рік, 

терміном до 25.10.2008 року. 
, 

Цей Arr СIOlвдено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

AOroвopy оренди . 

. 
IIEРЕДАЛА: 

Вроварська міська рада 
IОрllдична адреса 
;. Бровари, вуn.п 
IСтуПlfИ(( мі го голови 

/. ... ;~ , 

/.:,- ." 'J 1 
І; І, .~ , с;; ,! В.О.Андрєєв / 
'. : ,,~': 

.( ~n І \ .~: \\ 
І ·'~I.'i ,':о' 9 ~\ 
'\ ... ,'\I:t, . ., _ _ І. p~ 

і • ~ ::. 
\ І : ~ 

.,' '. ;;". -1.\ ." ~( " .~,;- ./ 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

Кулаzа ПеnlJ'О волоыlllIJ10в'''',' 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул. Лугова, 14 

t/e= /п.в.кулaza/ 
мп 

( 3В Н8R1HOCТЇ nelf8ТКJl) 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

ІіРОООРСЬК8 Аllська. Рад~ " 0-/." ~ .. 20t1r р . 
• DPCbh'D IІllсьn раllа а осоБІ ncpwoгo ,аС1УПllllка MlcbKoro ГОЛОВІІ 1(IIRlllщl ОnсксаШlра 

:, ДІС: ІІІ підставІ 3aKOllY Украіlll' "Про місцеас C8Aloap.IlYDallll. а Україні" :І ОДIІОГО боку, 
11.04.03 ,а N!2-БI299 та ОРСIIJUlР: ПРllваТlIІІ~ n~npIIOICIIL ВОПllа ОnсксlП ~BaКY.IOBII'I, 
• N &рооаРII, Dул.ВО33ЄДllllllf.,9 К8.1" ІIІСНТlIФlкаЦIПШIП КОД 1766705718, JlКIІА IIIC ІІа підставі 
~BII)' pcCCТPIWIO суб"скта піIlПРIIС~IІІIЩЬ1(оі ді?ыІсті,' ВllдаllОГО DIfKOIIKOMOM GpOBIPCIo/(OЇ 
i36S8 від І 1.12.1996р., другого, УМІЛlI цсП ДОГОВІР про НIІЖЧСllаВСllсltс: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ДОДА8ЕЦЬ aiдnOBillllO АО ріWСНШI сссі\' Броварської міської радlf КІ.ЇВСІо/(ої області від 
»863-41-04 НадаЄо а ОРЕНДАР ПРІІПмає в строковс nлаТIІС КОРlІстуваlЩ. 'СМСЛЬІІУ діЛJlІІКУ 
Іа ДnH 06Cn)'ГOBYBaIIllR кіоску, RK'ln :lHaXOIIlrrLCR ПО вуn. Га га рІ ІІа D Р-'lі pOJlIllWCllIIR 
ІР'" ЗrWlО , маНО.1 ,смлскор"стуваННJI, ЩО с HCBiA"tMHOIO чаСТlllfОIО ULOro Договору та 
'&poвaPCIoКlIr.f міСЬКllАI відділом ,смелЬНlIХ рссурсів віА 13.02.2006 Н!!І82 та зсмелLНО
MeН1llll1 &poBapcLКOro MicLKoro відділу зсмелЬШIХ рссурсів ЦІІ зсмелыfa дinJl"ка рахУЄТЬСJl в 
101'0 BII~'OPIICТIНIIR В Аtсжах Броварськоі міської радlf. 

2. Об"єкт OPCIIAII. 

:;іу передаmcJl,еМeJlьна АinlНка ,аranьною nЛОЩСІО 0,0030 ra. 
• en.иіП lIiпllщі віАсутні об"ЄКТIІ нсрухомого маnна . 
. _на rpowola оцінка 'САІCnЬНОЇ АілIНК" згідно довіДК.1 Броварського міського ВІДДІЛУ 
'\hвш 13.02.2006 ,aNel81 становить 6798 (ШІсть ТlICnЧ cllllCOT дсв'ЯIІОСТО oicllll) rpIIBCHb. 
~ РИп, Іка псредаєтьсн ВОРСНАУ, нс має НСАоліків, що можуть ПСРСШКОАІІТІІ ії 
~НIO. 

, оп (peopraнbaцii) ОРЕНДАР JI Договір OPCНAli нс ,бсрігає ЧlІнність. 

3. СтРОК діі AorOBOpy 

р УІІІІІАСНО терміном на І(ОАИН) АО 29.12.2006 року. Ліеп. ,акінчснн. строку АОГОВОРУ 
• е право поновлсння Roro на новиR строк. У цьому разі OPCНADp ПОВІІНСН НС пізнішс "іж 
иченНІ строку Аіі АОroвору ООlіАОМИТН OIICLMOBO 0PCHAOAВВЦR про намір ПРОАОВЖlml Roro 

\ IlnВlIIll зеlllenыlіi АШRІІКІІ ІІС ,а ЦШЬОВІІІІІ ПРll3llаЧСllІІЯАI ОРСllдар втрачає персвааше 
,tIIlll аоroвору opellllll. 

4. OpCIIДlla плата 

"1І1а пnата СlCJlцає 679 - 80 (ШІстсот ciМAC~T ІІСВ'НТЬ) rpl'8CHЬ 80 копіПок. 
НІІІ РОЗМіру орендноі маТІ' ,а зсмлю 'AiACHIOЄ'I'ЬCI , урахуваННІ"1 індсксів іНфЛlцlі. 
lIna11l ВIlО&:IГГЬCn OO'lllllalO'll1 , АІІЯ ПРIIПI.ЯтrR рlWСlІІlЯ від 29.12.2005 року WОl\IIСЯЧIІО 

" ПРOТRroАI зо lCDJIellllap'IIIX .111Ів, Ila&:1')'nlllll ,а OCТIIIIIIIAI KanC'1II8plllllll АІІСІІІ 'BmlOГO 
~I IIUIRХОИ перераХУВПlІlІН на раху"ок УДК у КllівськіП 06ластllll.КIІІ:8D МФО 821018 

13815500005 - вР08арськс ВДІ(. КОІІ клаСllфlквціі 13050500 - opelllla 3САlлl. 
I!poAyкЦtї тц НlUUIння послуг В рахунок орсндноі nлаТIІ офОРмп.єтьсн BiДnOBiAНllMl1 актаМIІ. 

:.uallot ПnВnl переГnRllаєn.сн у разІ: 
\IOJ ~.СПОдllрюванНR, псрсд.баЧСНIIХ АОГОВОРОМ; 
ІІІ .::11 земenЬІIОro ПОIlDТКУ. піАВIІЩСННІ цІн. таРllфів, у тому Чllслі внасліАОК інфnlцlі; 
1111 lI.IUCaX. пеРС:АбачеНІIХ ,аконам; • • 

ІІІ • НесеllИI ОРСllAноі MaТlI у строки, Вll3на'lсні цим АОГОВОРОМ. спраВnJlЄ'І'ЬСІ ПСН. у РО'МIРI 
IliOIl"'IoIIOro банку УкраіНІ,а кожсн АСНЬ ПРОСТРОЧСННІ nnа1'СЖУ. 
~ спраВnІЄТIoСI також і у ВIIПадках, ІІКЩО ОРЕНДАР, поважниХ npll'lllH Тllмчасово НС 
_ику за ЦІ"" Доroвором. 

5. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllИ зсl\lcnы�оіi ділИIIКII. 

-11111І переаЄТЬСІ В ОРСllAУ МІ Обслу~вуваllНІ кіоску. 



5.2. Ціпьове ПРll3начеНl1R земельноі дїJIЯНКIІ- землі комер 'п ~ 
5.3. Opellдap Ilе має права без оформлсння У встановлеНО"I~1 ного BIlIt0PlltтaHII. 

оо • J заКОIfО.llaВ_ ' ' 
ПР'lзнаЧСIIІІЯ земелЬНОI ДІЛЯНКIt. "'.0" ПОР'іІа) , ' 

"" 6. УМОВІІ і СТРОК.І псрсда'IЇ ЗСJ\lCJJL оо • ~ 
1101 ltL'IRlII\II 8 OPlb І t 

6.1. Передача земелЬІІОЇ діпЯНКl1 ВОРСІІДУ здіПСIІIОСТЬСJJ без розроб .' r 
• '., • :nеннк", npO~n..' . 

6.2.1I1ШI УМОВІІ псредаЧI земелы�оI� ДІЛЯНКІІ в оренду: ОРЕНДОдАВЕЦЬ "'1111~41 
opellд)' земельну дїлянку вїльну від БУДЬ-ЯКІІХ маПНОВIІХ прав і "pmloin ":~ ,І O~IJ 
укnDдDННЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР IІе МОГЛІІ знаТlІ, 11' ОСіб, npo "'1 

6.3. Передача земелыІїї дїЛЯllКl1 ореllдаРIО здіПСIІІОСТЬСJJ піСЛJJ4ержаВlfоіре[ ... 
за aICТOM ПРIІАмаШIЯ - псредачі. tlJlaUII_~ 
6.4. На ОСllовl cт.2S ЗаКОIІУ Україflll "Про opel14Y землІ" віл 0610 1998~' І 

П'ЯТlIДСIІІШn строк пlспя держаDIlОТ реестрації 40ГОВОРУ OPCl1411 ]e"I~L'IIOi Р, .1161'\1\" . ""1."1III~ KOl\tYllaJlIalloT DJlaellom з060D'язаlШn IlaдaТlI КОПІІО 40ГОВОРУ ві4ПОВШIfО~IУ opnllY ііІ І 
спуж61'. pa....,l~ 

7. УМОВІІ ПОВСРІІСІШИ зсJ\Iслы�оіi дїЛПIIКII. 

7.1. Після пр"пItНСННЯ діТ договору орсндар повсртає opeH404aBueBi зс",enlollУ аinlиК)'уаЩl 
порівняно 3 ТItМ. У ЯКОМУ він одсржав П в орснду. 

Орсндодавсць У разі погіршсння КОрИСНlIХ влаСТIІВОстеП ореН40ваноі зс",enlollоі lІімнц"" 
3MiHOIO \ї стаНУ. має право на відшкодування збllтків у розмірі, Вll3наченоr.tу СТОРОНІ"ІІ "1llllС; 
досягнуто ЗГОдlt про розмір відшкодування збllТків, спір розв"JJЗУЄТЬСJJ у СУДОООМУ ПОРІЩ, 

7.2. 3діАснсні орсндарсм без 3ГОДІІ орсндодаВЦІ ВllтраТIt на пonіпwеНllR ОРСlІlоваИDі1СIІ'JIiE 
які нсможnltво віДОКРСl\tI1ти 6ез заподіЯIІНЯ ШКОДІІ ціА діЛJJнці, не niMJJralOТb BiAWKOIYOIllll1D 

7.3. Поліпшсння стану зсмcnьноТ діпЯНКll, провсдсні орендарем за ПIІСIо"'О80Ю 11'O/IIIIOJ. 

зсмлі, нс підnяraJOТЬ відwкодуванню. 
7.4. Орсндар !\Іає право на відшкодуваННJJ збllтків, заподіJJНllХ YHac:nil10K 111:011111І1-' 

з060В"язсн ... псрсдбачсних цим догоаором. 
З611ТICDІ\Ш DDаЖВIОТЬСЯ: ІІІ'" 
7 S фактичні втрати яких орсндар зазнав у зв"азку з НСВlІконаннн'" або НСНIJIСЖІІ11 

: ...... • •• ·n �T��IJII�-w-
договору орсндодаацсм. а також витрати, які орсндар здіRСНIІВ або ПОВІІнен 311 СНІ 
порушсного права; , ИНl орсН)1. 

7.б. ДОХОДИ. які орсндар міг 611 рсanьно отр"маТII В разі нanеЖllОro ВII"она 
Договору. о пі~ 
. 7.7. Розмір фаКТИЧНlіХ Вlітрат орендаря ВllзначаєrЬСJJ на підставі 4oкy",eHтanloH 

... 

. 8. 06l\1ежеНІІИ (о6тижеIIIIИ) щодо ВllкорПСТВllll1 
земельної ділИIIЮI. 

ІК 11 іllші nPP 
В.l. На ОРСНдовану зсмельну діпянку нс встановлсно 06межСННR, оБТJJЖСll1 

9.lllші ПрОВО ТО оБОВ"ОI"1 сторіІІ. 
~ ..... "'.'" JIC 

і 'коМУ ІР"·-' . ОРЕНДОДАВЕЦЬ rвpaН1)'Є. що зсмcnьна діпІНка є У noгo маСIІОСТ. НІ CJ1IIIIТII QICI.L1 
заБОРОНОIО (арештом). заетаВОIО нс псребуває і він має законні ПОВНОВDЖСНІІJJ пер 
надаваТIІ іншІ првп, ВlІзначсні ШІМ договором. 

9.1.Права оре_IДОдDВЦП: 
9.1.1 перевіРRТIІ цШьове DllКОРllетання земcnьноТ діпВIІКIІ; І _ ... 
9.1.2 дострокова розіРВВТIІ цсП Договір у випqКDX. перед6аЧСІІІІХ ЧІІІІ""" 

Договором; ~ ... 
9.1.3. змlНИТIІ розмір ореНАНоі МВТІІ У ВIІПадках. псрсд6аЧСНІІХ ЧІІНИІІМ ЗВКОН 

ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРRДку без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; • 
9.1.4. BIIMBrвТ11 від ОРЕНДАРЯ своєчасноro внесеІІНЯ ореидноі матЩ n ..". pllll 
9.1.S.BIIMarвТIt вІд ОРЕНДАРЯ BiДWКOAYBaHHa СУМІІ ореНДllОТ маТIІ 3 часу прll І 

або міськоі РIUUІ пра надаННВ зеr.tcnьноі діпВ11К11 до піДПllсання Цboro ДоговорУ; 
9.2. ОСіов"П31С1І ОРСІІДОДВВЦЯ' 
9.2.1', пере.авВВТ11 земcnьну Дin~HКY по aкty. 
9.3. Права ореlIДВРЯ: 
9.3.1, 0'Тр1lМ8Т11 по alrlV • • 
9.3.2 поновл "'J зе~cnьну AlnaII~ У КОРШ:1уваllна; • ~o&:fl 

з0608"R3.ІІЬ ІІа ПР~ВI8Т11 дlоroВIР пІспа 38КІНЧСІІНR строку noгo діі 8 pll:li BIJt 
-.,,3 терм ІІУ opellДll. 



, 9.4. ОООD"Я3КIІ ОРСIIдВРН: •• 
9.4.1.IIIUUIBDТlI ОРЕНДОДАВЦЮ .. ОЖnIlВIСТЬ 3АІRСІІюваТІІ КОlnPОЛL за ВІIКОРIІCnIШRМ цієї 3cMMы�оїї 

IllКllі In 
~ 9 .... 2.DIIKopllefOD)'DDTII 3сI"сІІы�)' А HII~")' 3В цInЬОВIІI" ПРllJflDЧ&ШIIRI'I; 

9 4'з.СІОЄЧВСIІ0 сма'l),ваТIІ ОРСІІАІІ)' МО'І)'; 
9:4.4.IІС АоП)'скаТIІ хі .. іЧIІОГО ЧІІ б)'АL-RКОГО іншого заБРУАtlС11111І 3СМЛR; 

~ 9.4.5. піАтр"")'Ватl іі в tlМСЖIIО"У СОllітаРllОМУ CТDlli; 
., 9А.б.піcnа закіllЧСНІІR тсрміll)' Аіі ДОГОВОРУ ОРСІІАІІ ПОВСРІІУТІІ зсr..CnLІIУ АіЛRllКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
t\сIlШОМУ стаІІі по Dtn)'. , 10. Pl1311K ВІІПВДКОВОГО 31111ЩСІІІІП обо ПОІDКОДЖСІIJIП 

об"СIП'О OPCIIДII 'ІІІ nого 'IOCТIIIIII. , , 
-

10.1. РІОІІК Вllпаакового ЗІШ~СІІІІR або ПОWКОАЖСЩІІІ об"сtml ОРСНАІІ ЧІІ Аого частщш НССС ОРСllаар. 

11.СТРОХУВОIIJIП об"скто 'ІІІ nого 'IOCТIII",. 

11.1.3гіАНО:l Ull .. АОГОВОРОМ об"єкт ореНАIІ нс niAIIllгac страХУlаllllЮ. 

І 
12. 31\Iillll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІІСІІІІП nого діі 

І 

і 

12.1. 3міна У"ОВ АОГОВОРУ ЗАіRСНIОІОТЬСІІ У ПIІСЬМОlіП формі за Ізаємною ЗГОАОЮ сторін. 
~ У раі НСАосагнеННІ :lГОАIІ ЩОАО зміНIІ умов АОГОІОРУ спір розв"R3УЮТLСIІ У СУАОІОМУ ПОРІІАКУ. 
І 12.2. Діі AorOBOpy ПР"ПІІІІЯІОТLСR У РDзі: 

:1 12.2.I.закіНЧСННR строку, на ІКIlП Пого було YКnIACHO; 
І 12.2.2.ПРllAбаННR оренаарсм зсммьноі АЇЛRНКІІ У власніСТL; 
J 12.2.3. ІШСУП)' зс",cnьноі АЇЛRНКІІ АІІІ суспinьних потреб або ПРІІМУСОВОГО віАЧУЖСННІ земмьноі 
"IRIНКІІ:І .10001віl суспinloноі необхіаності в ПОрRАКУ, BCnHoвncllOMY звконом; 
І 12.2.4. ліквiJuщії фі311чноі особll-орснааРIІ. 
~ Договір ПРИПІ'IIRСТЬСR тахож в іНЩIІХ ВІ'ПЦКВХ, пеРСАбачеНIІХ заКОIIО .... 
І 12.3. ДІУ AoroBop), ПРІІПІІІІЯІОТLСR ШnЯХОI\. Аоro розіРВDІІІІR за: 
І 12.3.1. взаСМНОIО 3ГОАОІ0 сторін; 
, 12.3.2.рішеIlНІМ СУАУ на ВІІМОГУ ОАнієі із сторін У наcnіАОК НСІllконаННІ APYГOIO CТOPOHOIO оБОВ"Rзків, 
1rPq6аЧIІНIІХ АОГОВОРО", та внаспідок ІІІПЦКОВОГО ЗНІІЩСННR, ПОWКОАЖСННR ОРСНАОlаноі 3СММІоllоі АinІIIКIІ, 
~ істотно псреwкоAЖDЄ іі ВІІКОР"СТВННЮ, а також з інwих піастав, ВIDначеНIІХ законом. 
~ 12.3.3. IIСВIlКОНDIIIIЯ ОРСllAаРСl'1 п.9.4.2. АВIІОro AorOBOpy 3В рIШСIIІІЯI" СУАУ, DЩПОВЇАІІО АО 
,.141,1443CIIIMLIIOro КОАСКСУ Укра'"", . 
, 12.4. РозірванНІ договору в односторонньому порааку АоП)'скаcrЬСR; 

12.5. Перехід пріва власності на мвАно орснаара НІ іншу ЮРIIAIІЧНУ або Фі:lllЧНУ особу, а також 
Pl'lllbaulR IОРIІАlІчноі особll-орснавРR є піАстаlОIО АІІІ pO:lipBaHHR АОГОІОРУ. ~
IDIO ршіРlанНR АОГОІОРУ в ОАНОСТОРОННЬОМУ ПОрІАКУ є НСІlІконаННІ Оренаарсм n .4.4, п. 9.4.3. 

Право на ореНАоаану земcnloНУ дinlНКУ У Р83і смсрті Фі:lllчноі особи - оренааРІ, заСУРСННR або 
межеННIІ іі АіаАВтності за ріШСННІМ СУАУ пеРСХОАИТЬ Ао спвакоєr.щіl або іНШIІХ осіб, Ікі llІІСОРllСТОIУЮТL шо 

емen"Ну АinІtlку рао .. :І оренаврсм, wnахом ПСРСУКnDAlННІ АОГОВОРУ ОРСНАІІ :lс"ші. 

13. ВідПОВЇДОJJьність сторіІІ 30 ІІСВІІКОІІОІІІІИ обо 
НСНDJlсжне ВІІКОІІОІІІІИ ДОГОВОРУ . 

І 13.1. За неВllконанНІ або ненмсжне BIIKOH~HHI АОГОВОРУ СТОРОНІІ НССУТЬ віАповіaanьність віАповіАНО АО 
-ку 11 Ul.OГO AorOBOpy. 

13.2.Сторона, Іка ПОРУWlша з0608"13аННR, :lвinьнааЬСІ віА віАповіaanьності, RКЩО вона АОВСАС, що цс 
lІоруШенц СТМОСІ не :І іі ВІІНІІ. 

14. ПРllкіlщсві ПОJJожеIIIIИ. 

14.I.ЦIІП AoroBip набирає ЧIІННОсті після niAnllcaHHR сторонами та Пого Асржавноі рсєстрації. 
JIIIXa Цеll АОГО8ір УlUlваСНО У трьох ПРlІміРНIІІСах, що МalОТЬ OAHaКOB~ ЮР"АІСЧН)' СІШУ, О!'"Н З 

I11II1'J.c:R а opeцoAВBЦR, ApyrllR _ в opeНADpI, третіА - в органІ, ІКІІА прОВІВ дсржавну peccтpaUIIO. 
ІКІІХ 

НеІІд" Itr 011І111\11І ЧDefllllDl\1ІІ доroВОРУ є: 
ПРlІlІмаННR-персавчі об"єкта ОРСНАIt; 

Ic11t~ODIIR ман :lCMCnIoHoT АinІНКIІ :І 
"'ІХ сеРlі1УТів; 

від06ражСІІНllloI 06мсжень (обтRжень) У іі BIlКOPIICТ8IIHi та 



.. ",;'. 

15. Рскпі111ТІІ стор іІІ 

ОРСШДОДDDСЦЬ 

Броварська міська рада 
в особі 
першого заcтynИІІКD міського ГОЛОВIf 
КlUlшщі ОлеКCDllДра Allатоnїйовича 

МIСЦС3l1аХОДЖС.IНIІIОРIІДlІчноі осоБJJ 

0074 КllіОСloка облаcn., 
••• 6рооар", oyn.rarapiHa, 1 S 

lдс.mrфlКllціПИIIR КОД 263762-7§ 

ОРСІЩОР 
П~ Война О.А., ЩОl1itиа~ 
СВІДоцтва про державну lJt«I; 
суб"єкта підпрllЕ.\ІНIIIlЬ11JЇ.it 
B~iДaH~ГO BIIKOIIKOMOM БJIO~ 
МІСЬКО' Ради З8 N!З6S8 віз IJ l 

Місце ПРОЖlfванн. Фі1I1Чноі «it 

КlІівсІока обnаС:ТL, м.Броup" 
вуn.ВО33СДН8.1ІІ',9 J(B.I7S 

IДСНТllфікаціR'IІІR номер 17ЮF 

ПідПllСl1 сторіІІ 

. : '.' ;, ... . " ... .. .. ~ --..• .,;:s--

ОРСIfДОР 

мп 



І. 

АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

~II!L"~ 
! 

200~poкy м. Бровари 

, Ми, що підписалися нижче: Броварська місы�аa Рада, в особі 
Іпершого заступника міського голови КІІПllllці Олсксаflдра 
l\llптоліііОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", довіреності від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії від 29.12.2005 року Н!!863-41-04 з однієї 
І 

'сторони, та ПРII~аТIIIIЙ підпрllємець Война Олексій АваКУМОВllЧ 

ідеНПіфікаційний код 1766705718. з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТНllіі підпрllємець 

ВоііllП Олексііі АваКУМО811Ч прийняв земельну ділянку площею 0,0030 

11 по вул.Гагаріна в р-ні розміщення буд.N!!14 для обслуговування кіоску. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 29.12.05 за Н!!863-41-04 на 

УМовах оренди терміном на 1 (один) рік до 29.12.2006 року. 

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

Договору оренди земельної ділянки. 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Война Олексій Авакумович, 
який проживає за адресою : 
вул.Воззєднання,9 кв. 175 
м.Бровари 

обл.І<иі 

І О.А.ВоЙна І 



, 11.1 '\ 11 'ltHIII і 1111І іх меж 'JCM.!II:I\Oprн: І) IJ,III ШІ 
\"'t'J1"'г.""С"l,,'''С''ЮI'С' I/U У~ШІШ/~ "f'CII:m \ 

І fРllllіl,гш,П'"і:JIIРllс)tСIІІ. В(1jі,ш О:'Сl\сіп Л'Iа"~ \Ю",," 

1 

7,~ 

~:::::=;IГ 

~2S3О,ОpJ(. ",О 
4ї 

!:::::::::::::::'-.J ,0\ 

таб 1:-200 

OnliC МЕЖ 
А JeAI.1i 1anuJbHOr(1 I\Ор'1Сl)"ІаJlНJI, 

АКТ перенесеlfН. в натуру ЗОВНІШНЬОЇ .. 1ежі земельно; ДI,lRНI\И 

,. '" '.-

.. 
.. ' .. 

. ' .. ', 

t •••• • 

" . ',' ;.', І:. ' .. І! і.. • ... 'І:' 
8,:74.: ..... " . ' 

, ' 

\lЩ',-КАJIIПЛ .. 

-... -.--, 
'І 

КВІТИ 

-, 
:' 

_""--:. ~" "71fI. ~ ..z ЛА' : .-------:-- : :' '*f'L'~ --' ,'.(.' . 
. ' .' . \ 

: ;, '. в м ЧС://\'СС:НІ\с.' --------,-----(' ~ -' ,', -.: . 
.. .. ...; .. -і··· ......... ', .. ';' ::-: ... " 

• • " • ' ..... ,. ,,' ''; , І . ~\" .. \' ~ . \ \ ... ~ .... ,: -' , 
~~.: . ';':.- " . .. . --. " 

" -



ВнесеlfНЯ змі .. та ПРО;Jовження cтpo~. зіі З : • orl)Er __ І 

.,~ \ 

. ' 
Відповідно до рішення В:.; . 

, ,.. \ І 
Продовжсна ТСРМІН ДІІ договору до -=:: .. 

" .. -J. І . . про що ~ ~~И31 заПИСIВ державНО1 PeF.Cl,..2:::t .зОіt)!tjРI5 tj~!!ЗИ !Чifnеі!l)~ .... \ 

Н! ___ _ 'о _ ___ ::,~ . 
-' 

І 

l 

\ 
Міський гопова BO.J.~· 

\ 

. o,,·~~~{·:\ 
r~~tl/.~ 

Внесении змін та проповження CTPOh.-У дії T~s ~ 
,~ ~~ ~ 

\~ ~I 

.. Ві.цповідко до р~еИИJI Від \~.;., ~ 
р~~о~жено :rePM~ діі ДОrOвору до ~\t~a.::"~ 
про ЩО у киИзі'З~сів державно і реєсчш!!іі .ilоrosоріз оре!ШИ 8чинено~J 

.. 100 t 
-----~_. Не ---- 1& 

.. . --' ... ~ .,~.' .... " . 
• .' ••.••• -} '~'!' t.,.. U • 

. r;/.~: 
;)J(:" • '. Мі' •• ' ····I·"rO~ • " І"" І . ськи JI а r • ':'. • :,:~::;.:.;. -., • . '" ов . .,.. ' ..... , .. : ',!, ',' , оо·, . -"..... -... .е., .. "-"":': r=:;::; _ .,':' 

, . 
- '. 

" , . е.. ': __ -

'- , ' 
- ~ е, - - : .. 

--- ----- - . . 
:: ~'.!Йёсе~~МіН ~ пї!ОДОВЖe.!lНЯ-СТ:2.0~Ді!-?-fо~~~~ . . - - -.-. ~ -

--... 
: , ... 

, - . 
- • В" : ' ~ .~ - - щnовщна до..рішеИня - ~:. - -, ---=00 ' ,,,.і. 

ПРОДОВXlеR.Q"te"рм1и ДІЇ доц)во • . -.. ВІ.!( =' - _ .-=-7. '../. 
. . про що :і ккизі 3 :. ру _ ~O оо" _. '. • = - o':J8II1'c. _ 

_ _- _ ВПUс1В державнОl peєctp8ЦII JlOroBOP1B opeНJ1l( B~HeH 
':' "ro_ - -- " - ..: - '80 ро .І,! • ': - .... .. - .. --

, . 
' .. 

Micbic~A ronова . 



• ! 

АКТ ... _.- .... _ .. 
про перенесенн. 8 Н8'1)'рУ 308нІшньоІ И_lзеиельноІ дin.на 

r1 n 60' fЦ1 О. rI:. 
і 

IУn. г;, еор ім, 
• 

200..{р. 

~, НИ8'lопlanисанJ, npeJlC'l'88HHK lipoвapc.Koro MiC:.KOro IIддJny 
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АКТ 

про переllllЧ)' ІІа :аберігаllНЯ встановленнх ме_овнх :ан.ків 
власнику ( КОРИC'l)'вачу) :аемельної ділянкн 

И • УІ. в о'; lt.!I О. VI. 
( Л,І.&. фізичноі особн. назва юридичної особн ) 

_міської' (сіnьської) ра.ан Dмсжах Ф~fе.&Н:· 

.i�Ciif4,9��w!fL.-~';.:q'f:г..:::~.,.А::."~It!/~=J'l.:.Оt~r_' __ раАону 
Киі"ської' об1іасті 

200.lp. 

МИ иижчепідписаиі: 
npcJlСПIИИК oprIHi:sauii', шо Іиконапl роботи по lСТ8Ноапенню Ме80.ИХ зиuї. 
1смсn.иоі діn_нки, шо НІШана вншс ВКІЗаному власнику ( КОРИС1Увачу ), 
&РОlІрс.киА міськиА віміn Київської' perioHВnbHoї фіnії' Державного пiдnpисмC1'1l8 -
.. UCHТP Асржuиоrо 3CMcna.Horo КIAIСТР), при Дсржавному комітеті УlСрІіии по 

'СМCn.ННХ pcc)'pclX~' , ~ ~ 1!J y:v .. _~ 
с пас.п. П.I.6.) 

1СМnСlnасиви (3СМ:lСКОРИСТ)'ВIЧ) __ ~b=-. f}.~.~-=-=={j:..;;t!J-=u"",:·~Ir.!i::о&..::--оІ"&~':.5оІ:L~ __ ~~~ __ _ 
. СП.I.6. Фl1нчнаі осоС5н. на .. IОРlUUlЧноr осаІlІ) 

_'Ї' 'G" Ll 
npcJlСТІІиик ~oi (сіnа.ськрі1 РIAИ __ ~fCчDf~'t...е...;;;~;...н..;,-.Je.o_~v~о~;... •• _r;;;J~. _____ _ 

мlс.кога (pIAoHHoro) 8іміnу ,емс:nьннх ресурсів _((щra.c:lI6::::l:~::;;і'.:!'It=--~,д.?!:~vI~.:..' ___ _ 
7г (П.I.6.) 

смми асА акт про хе. шо межові знаки ,емс:nьноі діnанки 8CТU1oanCHi (відноanсві) ив 

мlсце.ості • кіnькості у У шт. і пеРСА.ні н. :sбсріraНН8 зеМІІ~КУ 
(1СNnеКОРИСТУIIЧУ) ------/.'Ч:J.~.J:J~цz.~~~~~~:-------

• 
ПРCJIСТ.ІНИК oprIHi:Sluii,W;~~ n 
работи ПО ICТlНОlnСННЮ r.YI{j~J~ ~~~~"~~;L_.-:....,~::.::::.-~.:..:/:.....;. "- .. 

b.J/. 

.. 



м.5роварп 

ДОДАТКОВА УГОДА Nel 
ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Вів 01 бере:шя 2006 року N!040б33800073 

2007р. 

МlI, що пїДППC8JIIICJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
-ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заетуПllllка Аlіського ГОЛОВІІ Возника Сергш 
МшвііПОDJI1Iа, що діє на підставі Закову Украіни "Про місцеве самовридуванНJI в 
Украіві" Довіревості від 01.08.2006 року за N!2-1SI1872" та прuваnlJlЙ 
пiAnpПОIСЦЬ Войиа ОлексШ АвакуаlОВUЧ - "ОРЕНДАР", 3 другої сторо"и, 
Ya&ID1 Додаткову угоду до Договору оренди земельної ділиики 

N!04063380007З від 01 березНJI 2006 року про наступве: 

Відповідно до рішеВНJI сесії Броварської міської ради від 25.01.2007 року за 
lШl-16-05, ввести зміни до наступних пушстів договору: 

1. до п.3.1. вИКJI8CТИ ЙОГО в наступній редакції: 

Доroвір )'ICJI8ДeHo ва 1 ( один ) рік, TepMiнoal ДО 25.01.2008 року. ШCПJ[ 
.... eвu строку договору ОРЕНДАР має переввжве право ПОВОВJIеНИJI ЙОГО ва 
IO~ СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 калевдарпux 
~ до закіичеВВJI строку дії договору повідомити письмово ореидодввци про 
ВlМiр продовжити ііого дію. При ВDкориставні земельпоі ділвпкu не за' 
Id. ... 08IВI пртпачепняаl орендар втрачає перевuше право на поповленпя 
AaraBOpy орсвдп. 

2. до п.4.1 ВИlCJlасти ЙОГО в наступній редакції: 

Орендна пnата становить 10% від ВОРАI8Т1l8воі грошовоі оціпкп і 
crnIДIC 679,10 (шістсот СОfДесит дев "вть) гривень 80 копійок в рік. 

3. ДО п.4.2. ВИКЛасти його в вастymЇiй редакції: 
~~eBВJ1 розміру оревдвоі ШІати за земельні дimппcи державної або 
~" ~I !"ІВСВОсті здііісlПOЄТЬCJI 3 ypax.yвaнвJIМ іх цїJJЬOBOГO призначе~ та 
1~~ ~eKcaцii, визвачеиих заководавством, за затверджевими ~бlВетом 
~вo 18 УIСраїни формвми, що запОВlПОlОТЬСJl під час yкnaдaвнJI або ЗМlВИ умов 

ру оренди чи продовжеВНJI його діі. 
4. ДО п.4З ВllКJlасти його в наC'l')'ПllїЙ редакціі: 

...... !°Ptlrдвl IIJIlта вноситьCJI ореR'nяnем починаючи з 25 •• 01.2007 року 
,qqctчко • ~ , • 
~ рlJlJlими частками ПРOТJll'ОМ 30 хвnендарвих ДВ1В, иаступвих за 
"'~ klUJСНДаРИИМ днем звітного (податкового) МЇCJIЦJI ШЛJIXОМ перерах.увaвнJI 
'331108:0 ГУДКУ КuiвC:ЬKOi оБJlасті м.Квоа МФО 821018 код 23571923 p/~ 

0005 - Броварське УДК. КОД класпфікаціі 13050500 - оренда зеаШI. 



5. до 0.4.5.2 ВІІКJJВС'ПІ Ііоro В IIВC1)'IJиііі редахціі: І 
З,.lіllll розмірів 3СМCJlЬІІОro податку, підоllщеlllll ціll, 

косфіціЄJJТів illДeKcaцii. ВlІ3llвчеllllХ ЗDКОIIОдавством. 

б. Всі іllші ,.ІОВІІ Договору ЗВJlIIШ8JОТЬCJI без зміll. 

~~I 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІОРІІДІІЧІІВ aдpccn : 
,.1. БРОВВРІІ, вуn.ГarпріllD, 1 S 
ЗВctylJllllК міського ГОЛОВІ! 

ОРЕНДАР 

пп 80nllB ОлексіR Aвaq 
IОРИДIIЧIIВ адреса : ~ 
ВУЛ. B033"CДllaHIII,9, a.17~ 
М. БроваРIJ 
обл. КIІівсьха 

мп ( Прll IІІІІIВllОсті пC'llD) 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

звСТУПllJIка IІіського ГОЛОВІІ В0311яка Сергія Мllхайловича, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреності від 01.08.2006 року Н!!2-15/1872 , 3 однієї сторони, та ПРllваТНllЙ 

підПРllDlець Война Олексій Авакумович, з другої сторони склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Война Олексій АваКУМОВllЧ 

ПРИЙНJIв земельну ділянку площею 30.0 кв м ПО вул. Гагаріна, в районі 

розміщення буд.N!!14 ДJIJI обслуговування кіоску по ремонту взуття. Земельна 

дiлmкa надана рішенням сесії Броварської міської ради від 25.01.2007 року 

за N!221-16-05 ва умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 

25.01.2008 року .. 

Цей Ап складено у 'Ірьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ІІЕРЕДАВ: 
~poBapcысa міська рада, 
~РИДИчна адреса: 
~ Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
L1аC'l'yIJник . 
СЬКоro голови 

І 

ІІРИЙНЯВ : 
ІШ Война Олексій Авакумович 
який проживає за адресою: 

вул.Воз"ЄДНaнНJI,9 кв.175 
М. Бровари 

І О.А.ВоЙна І __ ..:::s&...w-~:-
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... &ро_р'l 

liровареloка мlеloка Рад. 1& 1'0 .. (/((!!n2~1/ .. 20 'Ор. 
UIOJIIICWo' Iiров.роlС8 мІська РІІДІІ в особі MicloKoro roJIOBII AnТOllclllCВ DїDP8 ОnеICC8IIДРО8JIЧв, що 

Оре' П~і зно,1)' Yкpaillll "Про місцсвс CDМОВРJЩ)'ВВlI'" в УкраТIlі" 3 oДlloro боку та ореНдаР: ПРIIВ8Т1IIIА 
аІС ІІІ --С.1о 5.l:8рв6 ОЛеr IВ8110ВIIЧ. IОРIIдІIЧНI IUlреcl: м.Броварll. BYJlJlepMo'noaa.4 ідеlmlфіlCВUfRНIІR код 
llanр ..... • • і .. . 6" • 2562308659 .lОln ДlС ІІІ n AC1lD' СВІДОЦШІ про держаВІ&)' pea:тpIЦlIO су ЄIП1t nlДnpllEМHlllUoкoT ДЇMIollOcтi 
8IfaIIIOI'D II:КOIlКOMOM БроварськаТ міСІоКОТРIUII13В Ne23SS0170000002233 від 27.03.2ОО2р. 3 другоro, укпапlІ цеП 
ао",.lр npo .u .... cllllcдc.lc: 

I.ПР~ЕТДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішен", сесіТ БР08lРСЬКОТ місlоКОТ РIUIIІ КJlТВСЬКОТ 06пасті від 
J3,03.2OD6 РОIC)' _55-46-04 JlIІдІ1Се І ОРЕНДАР ПРJlRмає В строкове nnа11IС корш:rУ8lНIUI зсмелЬJI)' ДШRИКУ 
I18DJ11CID 00017 ra ДmI 06cnyroDYВ811HR к10еку, ВКlln 311aXOДIm.eв па .уn.ЧlCIUIова • р-нl РО:JмlщеlIНR 
IJIIЛІО dPoBaplI. Зriдно 3 IUIІНом ЗСМnСКОРНcry&lUl'lR. ЩО Є Ilевід"ємноlO ЧIC11IJIОIO IUoOro Доroвору та 
ao.r.n IIIдІІНОТ БроваРС101І1М місlоlOlМ вїддinом земельних ресурсів від 14.04.2006 N!SI4-04-313 'I1t земельно
...... оТ дoкyмell'l'llldТ Броварського MicIoKOro вїддiny земелЬНl1Х рес:урс:ів 1UI зсмельиа дїJIRHкa paxyЄТЬCJI 8 
xмux IDMcpцiRlIOro 8111СОРІІCТDШUlВ межах БроаарськоТ міськоТ РIUIIІ. 

2. 06"єкт ореnдп. 

2.1.8 ореlЩ)' ПСРCДlЄ'l'loCJlзеМCJlЬJlа дiIUIнxa ,aranЬИОIO IUIOIЦCIO 0.0017 ra. 
2.2. На зсмlШJddl дimnщі відcyrиі об"ЄКТІI HepYXOMOro MaRн.. • 
2J.норматив... rpoш08l .оцінка земельноt дinRикн 3riдио довідки Броаарського Micькoro Biддiny 

XIICIIIoНlIX pccypcfB аід 14.04.2006 ,а N!S 15-04-3/4 CТDИ081111е 2653 (Дві Тllевч шfm:от n'втдCCJIТ трl' ) Ір_ні, 
2.5. Земcm.на дinRика, Rкa перeдaєn.cІ в оренду. не має HCДOJIiкiв, що можуть персшlOДII11J іі 

сфсlПllНОIІ)' l'IКОР"CТDmuo. 
2.6. ПРllзміні (peopraнbaцti) ОРЕНДАРЯ Договір opeJlдlI не зберіraє чннність. 

3. СтрОК ДІ' AorOBOpy 
, 
3.1. Дarolip )'JШIIACно 1ерміном 118 3 (ТPII) рОКl1 до 23.03.200' раку. ПїCJUI закїичсИIIR строку дoroвopy 

.., "ІЕ ncpeване прно ПОНОlJlеИIIR lого на НОВlln С1рОк. У 1UoOМ)' разі орендар ПОIJlнен не пізніше ніж 
~ 2 мlащl до ,uiичен", С1року ДІі дoroBOPY поаідомити mlCIoМOBO opeндoдl8Ц11 про намір ПРОДОІ .. ml loro 
- Прп lикаРJlnвннl ,емельно! дimlНК11 не 38 цtm.oвнм пршначеНИRМ opelfДDp втраЧ8Є перeв..uе 
араlD 01 ПОllовnеНИR допвору ореНДІІ. 

4. ОреlЩllа пnата 

4.1. Рlчиа opelfДlla мата cкnllдllЄ 265-30 (1uIlcтlшlСТДeeRТ п'lІТІо) ІРІІІСНЬ 3О коnilок. 
4.2. ОБЧ'lмеНIUI рО3міру орсидноі IUl8Т11 ,а 3eмn10 3ді1сюоcn.сн 'YPaXYaaIIIIRМ індексіа інфпацlr. 
4J.OpeJlдlI8 мата BllOarn.eв почннаlОЧН , днв ПРIІRиllТl'll рlшеПl1В ... 23.03.2006 раку щомісачио 

pfaUUМII Ч8encaми npDТRroM 30 lCIUIenдapIlllX ДІІІв, IlаС1УПllИХ за OnВlllll .. ~elfД8pHIIII дием ,.nоп 
(80Arncaвaro) мlС8Ц11 lWIUом nepepaSYBallllR Н8 PU)'lIOK УДК У KH!aeькtn ollnacтl М.ЮІЄВІІ МФО 821018 
IQ 23571923 plр 33210815600005 _ ІіроВ8РСЬке вдк. Код Кn8Сllфlкацit 13050500 - opellД8 :lеlшl. 

4.4. Передача npоAYJЩii'l1l Н8ДІІН1UI nocnyr. рахунок орсидноі 1Ul8111 офорМJIIEТloCl BlдnoBЇДII.IМJI актамll. 
4.5. Ршмlр орендно! MaТlI neper.IIRДIIEТloC8 у разІ: 
4.5.1. :wіЮI )'М08 rocnОДlрIOВВН .... передбачеИJIX дoroIOPOM;. .., 
4.5.2. змlни розмірів зсмет.иоro податку. ПЇДJІІІЦСНIIR цін, 1'ІРllфll. У тому ЧJlCJII lнacnlДOK IНфтuu'Тї 
4.5.3. І fнwJlX ІIШІдІ8Х, персд6ачсшlХ :lIJCDНам; 

1IDдв' 4.5.4. У раl нанесенlUI ореидноі IUl8Т11 у С1рОIClI, аlDивчсні цим дoroBOPOM. СПР8IJIJIEТloCJl пе ... у розмірі 
ЇЙlJоТ CТUКН НВЦЇОНІШЬНОГО банку Украіп за кожен дена. npocтpoчеJUUllUlа-mкy, 

4.5.5. Орендив мата CIIp8IIJDIЄТI.CR 1'81(01( і У IJlJ18дIC8Xt КІСІЦО ОРЕНДАР' ПОJIIIICИIІХ ПРI"'ИН ТllМчасОIО не 
1IIIap'lCrQayє 3СМСШloНУ дiIUIнкy за ЦІІМ ДОГОВОРОМ' 



5. УІ\ІОВІІ ВIIКОрll&:Т8II1IЯ зеl\ln" ~ 
-'ЬI1оідіпR 

IIIC1t. 
5.1. ЗеммьнаДЇJIJIНка передаEТЬCJI в о~еlЩУ дпl Обc.nyroвуванlUI JCi І 
5.2. Цшьове ПРIDначеНIIR зеММЬ'lоі JWIJIHKII - землі комерціRиоro ~Iy, І 
5.3. Орендар не має права без оформлеНIIR у BCТВHoвneHOMY 311(0 II"op~.... І _ • 1I0.QQ1"ho_ 

nP.l3l.ачеJIIIR зеММЬНОI ДШRНКІІ. ..""" ~ ~ 

6. УМОВ0 і строки передачі земель " ~. 
по. ділRhllll, ~~ 

-"А '" 6.1. Передача зеММЬНОI ДШRНКJІВ оре.щу ЗЛІ CНlOєn.cl без РОЗробл ~ • _ . енн ... 
6.2.lнші УМОВІІ передаЧІ земem.НОI ДШRНКН в оренлу: ОРЕНДОДАВЕЦь ~I' 

ореащу зе.IМЬНУ ДЇJIJIHКY вшьну від БУДЬ-ІКІIХ маАНОВl1Х прав і npетеlQ'n п~.~ 
yкnllДlUllUl Доl'OВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не моrЛlf знІТ... І 1perq ~ ~ ", 

6.3. Передача земельноі lIUur~'f ореllllllРЮ здіАСlnoєn.СI піCnI 4ержавнот .. j"" 
за апом ПР11nМаН11І - передаЧІ. PCEC1plqij tIa!~ 
6.4. На ОСІІові ст.25 Зако •• у Украі"1І "Про оренду :lемлl" від 0610199 .І 

П'lІТІlДеН'1ІІ11 строк піел. держаВllоr ркстраціі договору ореll411 JeM~~ І 8р ~III, 
кo •• ynUlollor впасності з060в'.зан •• 1І Haдan. копію ДОГОВОРУ BlдnoaiдllOMY o~~ ~ 
cnp6ll. IIJ 

7. УМОВ0 повернення земельноі ДШИІІICD. 

• 7.1. ПіCJUI припине~ діі ДOI'OB~Y орендар повертає OpeИlI04llBЦIIBi земen."У IIЇIIaaJI 
ПОрlВlIRНО з ТИМ. у ІКОМУ ВІН одержав 11 В оре.щу. 

OpellДoдaвeць У разі поriрwеННR корисних вnастивостеА орендованоТ 3eмem.IIIIi" 
зміною іі стану. має право на відшко.цуВВННR збитків у розмірі, Вll3нвченому craPOlllU.ra _ 
ДOCJl11lYТO Зl'Oди про розмір відшко.цуваНIIR збитків, спір розв"IІ3)'m.c. у судовому IICIJUJ 

7.2. Здійснені орендарем без ЗI'04І1 орендодавЦІ! витрати на пonіnwенм apclf/lllUli 
ні НОМOЖJlШlО відокремити без ЗВllодiRННR шкоди цій ділянці, не rПдnRlUПIt aЇJuDxuyuв 

7.3. ПoniпwеННR стану земem.ноі ДЇЛRНІСИ, проведені opeН4llpllM 31 ШIWlDlOlD JUIII 

земnі. не пiдnRraкrrь відшКО.цуванню. 
7.4. Орендар має право на відwко.цувВНIIR збитків. заподilних YHIICJIЇADIC JICIIIIIIВ І 

зоБОВ"J13е ... , передбачених цим договором. 
36иncaМІІ ВВIulc8IОТ1оСН: 
7.5. фактнчні втрати. яких opellД8p зазнав у 3В"ИКУ 3 HeBII1COHIUIНIМ а60 ~ , 

ДОI'OВОРУ opellДoдaвцeM. а також ВН'lpати, RJCi opellД8p здійснив або nOlllHeH ЦlnCНІПІJ.1 
noрушеноl'O права; 

7.б. доходи. які opellД8p міг би рeanьно О1римml В разі напОIOlОI'O 1І1111J1111111 
ДОI'OВОРУ. . 

7:7. Розмір фактичних ВН'lpат орендаРІ визначaE11tCR на підставі дoкyмeJl'lWllO 

8. 06мевсеввв (o6TJDКeHНВ) ЩОДО ВDКОРПcraвsr 
земельноl ДЇJUПIICIL ,._.-

8.1. На opellДOBaнy земельну ДЇJUIHКY не BcтaнoвneHo 06межеНlUl, обtlЖClIJII 

9.lвmi права та 060В"Jl:JJCII сторів. ......,1 
• нікомУ І ........ ~ 

ОРВНДОДАВЕЦЬ rapamyE, що земельна ДШRНКВ є у Ноro ВPICHOc:l'l, ~JII 
забороноlO (арештом). зacraвоlO не перебуває і він має законні ПОВllОВlUКеНJlI n 
надавати і1lDlі права. визначені цим договором. 

9.I.Права орендоД8ВЦВ: 

9.1.1 перевірати цim.oBO внкорнстанllR зомem.ноі ДЇJIJIнки; 'І"НІІР" .,s 
9.1.2 достроково розірвати цей ДОl'Oвір У BНnвдквx. передбачеНl1Х . .А 

ДОI'O.ОРОМі ~~r 
9.1.3. змінити розмір орендноі lUIати у ВИІІ8ДІС8Х, передбачеНl1Х ЧІІІІНІІМ 

одиоcroрониьому порвдку без Зl'Оди ОРЕНДАРЯ; І' ~ 
9.1.4. вимaraти від ОРЕНДАРЯ своЕЧВСНОI'O внеССIIIIR opeНДIloi маТІ, с'/ npldlJlll1l 
9.1.5.вимaraти від ОРВНДАРЯ відшко.цуваlПlR суми орендноі MaТll3 'Іа 

або міськоУ ради про нaдaННR земельноі дiтrнкн до підnиc:aннR цьоro ДоroIОРУ; 
902. 060В"R31СИ орендоД8ВЦВ: 
9.2.1. передавати земem.ну lIUurнкy по ВК'І)'. 
903. Права орендар.: 
9З.l. отримаТlI по ury земельну РИКУ у кориcnyвВННR; 
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88111 дorolJp пlс:м 3ІІк1IIЧСIIН8 строку noro ДІЇ 8 раї 8iac:ynlOcтi npe1Caain, ШО.llО 
tJ.2 -::;1 тсрмlll)' opelU1lI • 

.,.,....", ~I"JJICII oPCIUUlpJI: •• 
,.,. ~ ••• II'I'II ОРЕНДОДАВЦlО МOJШІ181С'11о :Wn&:IIЮDaТlI каІПрanь 3D 81IКОРШ:Т8ІmRМ шсТ земсшьноt 
,.4.IJ"""---

~ ICOpHn08,81Т11 :lеАlen.II, дlnRIІИУ 38 IІlnЬО811М ПРIDI18чеНIIRАI; ,.U'" ОСІІО &:ІІІІІ11)'8І111 OPell.llНY Matyi 
,.4З,сІОС'І nyc:lІ8'Пl xl .. IIIHol'O 1111 б)'ДfroJlКОro їншоro :lа6руднеНI18 зeмnl; 

• ,.4.4.11С рр Isмyaatll1i 8 IІIJIClCНОМУ C81li11lPIIOMY стані; , 'A~= _111І11018 'lCpMill)' ДІЇ ДorolOPY opell.llll ПОІернyrн зсмсшь,1)' .lliпRIIКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У ,.4.u 
~_nDar:ry. 

10. РП:JІІК ВППІІДИ080rо зпищеllИВ а60 поmко_еllllВ 
06"EICТD ореп.ци чи lioro чаenlИII. 

10.1. РІDІІІІІПnUUC01Оl"O :lШlЩеЮIІ або ПОШКО.ll1RIfНl об"сlП'8 ореll4ll ЧІІ noro чаC:nIIII' не&:е орендар. 

11.CrpuyваИIIВ 06"єкта чи loro чаl!ТllИII. 

11.I3JilнO:I Ш1М AOI"OIOPOM об"єкт оренди не піAlUП'8Є страхуванню. 

12. 3аlіоп умов AoroBopy і прнпивеВВR iioro діі 

12.1. ЗмІна УМDl ДОІ"О8ОРУ 3.11ЇRCIOOIOТIoI:B У ПНСЬМ08іЯ формі за I3ВСМНОЮ зro.llОЮ сторін. 
р У pui ИСДОClrнeННlзro.ІІН щодо зміНІ' УМ08 .llDrolOPY спір p038"ayкm.c:B у CY.llDBOMY ПОрВ.ІІК)'. 

12.2. ди oIIOl'DвopY ПРППIIНRнm.сн у ра1: 
I2.2.l.3ІІінчеllНR строку, на IКIIR Jloro буnо yкпВ.lleHOi 
IWonpItд6aннR ореlЩllрем земсшьноТ дUurНJCI' у масність; 
ІШ. 111І)'0)' 3IWenьноТ дinlнlСИ .IUIJI суспіпЬНl1Х потреб або ПРНМУС080ro 8ЇДt1yжeННІ земсшьноt 

і _IUOIIIIЇI cycnbu.нoT нeoбxiдtrості 8 порцку, встаноменому законом; 
12.2.4. JlїDЩaцtї фыlчотT осоБН-СІрендаРI. 
Дorнip nPnШlНlt:l"Ja тахо. в інших ВИIJIIДIC8X, nepСАбаченнх звконом. 

t 123. /IJI oIIOfOвopY ПРПППНRнrП.сн шnвsом Aol'O розIР"НRR 311: 
• 12J.I.II3IIDIIIОЮ 31"Одаю сторін; 

12J.2.рIшeНRIМ суду на 8ПМОry однієТ із сторін у наспідох не8ИКОНВНIUI .ІІРУІ'ОЮ СТОРОНОЮ 060в"l3. 
f .. ."... ... - ДОl'Oворам. та BHacniдox 81ПJI,ЦIШ80ro знищенц пошкоджеШІІ ореНДОlаноТ земсшьноt дiJuuncи, 
lІimвoпepemxoдJlaЄ п lикарllСТВШІЮ, а Т8JCC»К з інших пі.llСТІІ, визначенlІХ 3UOHOM. 

; IW. не.нкан.пвв оре ... р. п.'.4.2. Д8ИОI'O доro.ору 38 рlшенuнм суду, 8f.llnовfдио II.D 
, cr.IСI,I443емem.иоfO кодексу Укра,""; 

I~. Pcaip8ВННI.IIDl"OBOPY 8 односторонньому порJI.IIКY .ІІ0ПУСквm.cl; 
'''1fDJ1JIIIНМ ДDroIOpY в OДllocтopoннr.oмy Пopl.llК)' є Re8ИКОНВННІ Орендарем п .4.4, n. 9.4.3. 

• 12.5. Перехід пpua маСності на майно орендар. на іншу ЮРИДІІЧНУ або фї3IIЧНУ особу, а '1'8КОЖ 
'. JIIIJinвbIIdIlDJlПДН'lиоt О&:о6и-орендар. є підставОЮ.IUIJI po3ipВ8ННJI доroвору. 

Itpмo НІ opeвдallН)' земсшьну "ику у разі смерті фї3llЧноt осоБІ' - орендарі, засуДЖСШІІ або 
~.I AЇaдmlocтi 3в рішеИIUIМ СУI1Y переХОДІІТЬ дО СПВ.llКOОЩЇВ або іНШISX осі&. які ВИКОРИСТО8УЮТЬ цю 
---, IIIIIRIY раом 3 орендарем, 1WIIX0м переyкnaдaни:l доrolОру ореНДІІ зeмnі. 

13. Вїдповiдam.віс:ть nopiв 3. ве8uкоиапUR а60 
иевал .... е ввковавпв доroвору 

....... 13.1. За Не&IІІаНВШIR або ненanежне виконанНІ .II0ro8OPY старою, несуть 8IдsJOBiдam.нiCТlt Bi.IInoBlДllo .IID 
~,--~- . 13.2, ... roвapy • 
..... Cropo .... па Порушипа з060а"83I1UН1r, ЗВШЬНlЄПоСI від BiДlloBЇД8JIЬНOCТЇ, ІІСІЦО вона доведе, що це 

С1ІІІОС:а не 3 П ІШШ. 

14. Прmdвцеві DО.JI08еВВR. 

14.::n дDJ'D8ip вабl!рВЄ ЧІІННОСТЇ nїCJUI niдпиC8НIUI сторонами 1'1 Aol'O дераІІноТ ресстраціТ. 
~ дDJ'Dlip )'ІШ8дено у трьох ПРНМЇРJlИlClX, що MIII01'It однакову ЮрlІДІlЧН)' сппу, ОДlIИ 3 .ІСІІХ 

• D)Ieaдoдuц.. ДPYrJdI _ в орендара, третій - в opraнi. внп провів ДеРІСІВН)' реєстрацію. 

1111""'01 
_"",.. ИIІМн чаmsнаМIІ Aoro.opy с 

--передаЧі об"ЄlCI'8 оренди; 
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ICIUIIIcтpooldl rшВlI sсмс:пы�оіi дШnlll 3 OЇД06PUn:HIUIМ а&меаен. 'а&..-... . ~ 
OC1DIIOВnCIIIIX cepBhy1'iB. ~--.---) J , ..... r 

15. PcICВblml порі •• 

ОрСllДодавсць 

Броварська міська рада 
в особі 

MicLKoro roлови 
AlП'Оненка Віктора Олександровича 

Місцсзнвхо.mкСIIIUI ЮРIIдIIЧНОТ ос0611 

0074 ICJlівсltка 06л1lC'l1t, 
м.ВРОВIРII, .ул.Гвraріна. 15 

IдСJmIФіКDЦЇnНldlкод 26376375 

Орендар \1 
nІ'! Басараб 0.1., ЩоIЇЄlQni-. 
CB~Oцтвa про ДeJDrUUY ~ 
суб' єкта ПЇДnРНDlIIIПkai ~ 
виданоro ВИКОНКОМОМ 6 
міської PIWI за N!23SS0~ 
від 27.03.2002р. 

Місце ПРО'АrиааННІ фЬ1l'l1llli .. 

КнТвс.n 06nат, ... &JIOIIPII 
вулJIСРМОlnoва,4 

IДСlmlФіаuinНlln НОМСР 2S61III! 

. . -··.0 ПЇДПВСВ noрів 
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~ ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

~ 
200Lpoкy м. Бровари 

~ . 
Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

"lіськоro голови Аитоиеика Віктора Олексаидровича, що діє на підставі 

~ Закову Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", відповідно до 
~ рішеввя сесіі від 23.03.2006 року Н!!955-46-04 з однієї сторони, та 
І 

, Приватний підприємець Басараб Олеr ІваИОВllЧ ідентифікаційний код 

2562308659 з другої сторони склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 

Баеараб OJler Іваиович ПРИЙНJlв земельну дiлJJнку 1Ш0щею 0,0017 га по 

вуп.ЧІашова в р-иі розміщеННJI буд.N!!lО ДJIJI обслуговувaнвJ1 кіоску. 

Земельна ді.пяв:ка надана рimеНИJIМ сесіі від 23.03.2006 за Н!!955-46-04 на 

YМ~Bax оренди терміном на 3 (три) роки до 23.03.2009 року. 

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

договору оренди земельної дimuJки. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ІОРИДИЧНа адреса: 
М.Бровари,вул.Гагар~15 
~сыolй IJ)лова 

". .# .... ,. .. 

" , 

р 1В.~.Aвтoнeвкol 
.. 

І 

ІІРИЙНЯ8: 
Приватний підприємець 
Басараб Олег Іванович, 
JПCИЙ проживає за адресою: 

вул.Лермонтова,4 
м.Бровари 

обл.Київська 

Z І OJ.Басвраб І 



АКТ 
про JJсредачу 118 збсріrОllllJl встаllовлеllllХ 1'tlСЖОВІІХ Зllаків 

DЛОСІІІІІСУ (КОРllстувачу) зсмeJJы�оіi діЛRllКl1 

~ ()iJ't I,(~/L/ 
(П. І. S. фыllllDіi особн. 111138. ЮРидИЧноr ОСоБІ') 

• мСЖ8Х ___ ~~~~~ret~Jt_~;,,;,,::....::І=-"'--:-------- сілLСЬКОЇ (~CЬKoi) PDДJI 
__ ---'~~~~~у~:~~l~~~I~/~~~~~--~(О~----Рdа~ 

=- КJIЇBcЬKOЇ області 

МlI IПDКЧеПЇДПI!сані: • .:.к оpraпі31ціі, що BllKOllaJIa роБOnI по ВСТ8Иовnенню межових 311аКЇв 3~MCnЬHoi дїJUulКll, 

,анІ Ilоце ВКВ38J10МУ DJJаснику (користувачу), 
lе~"I~IJ-J(d~n-'~с?<k~---';Л~л-·rИ-IІ':-О---"tA!J.-'А-. -t!A,--~-~-~-tA.--,-.~-~-(-

(В83В. оРтвнЬ.ці1'. посада. П. І. S.) 

е-А( 

IIIICJJIII (зсшекористувач) ___ ---:~=;, -:~_=_+=-:.IdТ~-:---()-,...::/-I'.:..o _~-~-----
(П. 1. S. ФI3IIЧI.оі особll. 11838а IОРlІдІІЧноі особи) 

впсіпьської (ССШИЩИОі,ltlісьхоі) ради ___ .....;...м.~~~~..:::.:::.L.Jг ~~..:;;:..:~_---.:./_._4..:;,.....:.~ __ _ 

(міськоro) Biддiny земсш~ннх ресурсів ___ --=-( ,(.-:~;,.;'!'=-~:.;;·~r=~~'-I=-=:--_A_I.~#..~_~ __ _ 
(П.l.5.) 

цей акт про те, що межові знаки земельної дiJшucи ВСТВІІОJШеві (Biднoвneai) на мїсцевоcri в 

'І шт. і передані на зберіniнНJI землевласнику (землекористувачу) 

tїI t'./: 
П. 1. S. фы�чноtt особи. НІІ38а IОРИДllЧноТ особ'l) 

~. Y~~A#~ /0 
Arr CКJJaдellO ~ трьох примірвихах. 

1ІІІІ Ao"'r."~ :: ", ... 11.:1 •• •• ...;'=1 .... 0 
ІС орraпЬаціі o:aO"'O;'/i ..... n •• C ".о:. .. о:, "' ...... ~'::;10 • р І J '''0"'''&& І •••••••••• ; ••• .J~:~ t -С _') А ~~ 
О 0111 ПО • ,"" _ ~',ffl _Q"I,,(J°K с. ~ 

lІeJ11110 llеасОВllХ зпакlв А, 7 
-(Jeмл-риr:ryватt{!!,?'/;· ~~ $~ 0.1: 

ІІІ :. І 
ІІІС dnLCLICOi • •• / 

01, мJCЬKoi) РDДII ______ ,4.~....;.:..::о~;.~~;;:.,':.:.-r--~.:;=..'-·а:~::.~.;..;.::;.::;.::~-т:-, .... I--=---

ІІІІІІС раІіО.IІ(ОГО 
1'0) 81дAiny зеl\ІeJlLШIХ ___ X..J~~~~ __ ..:.l...:.,J.::..t ~~7# .. ~~:.;;~~ __ /'._rt.-;.;"'-;..:.. __ 

-- ---

ОО 

ЗАТ "GpoмpoII8""""'-lНl ро Зa.u. At Slfll-1StIO 
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АКТ 

'''ІІССС'ІІІІІ D IlnТУРУ ЗОВllіШllЬОЇ 1\lежі 3C1\IMIaIIOЇ ділИ.II'11 
IlоІІСI" • 

200.-:LIJ. 

IЖlJcnідПllсані. представник Броварського MicLKoro зсмcJIы�о-кадастровогоo БJОРО _ 
,.11І 1J'~ tD.. ~ 
:-==--~----.~======--------------iOCri 3CAU1свnаСИJІків (ЗСМnСКОРlIСТУВВЧЇВ): 

- ,O~ t9-/~ 

11О1"IIII\"ОIIКО&IУ Го/',,/І" ,~ 
підставі дозволу ВИКОШСОМУ Н! 273 

депутатів від 24 листопада 1992 року 

318111 D КЇnЬкocтi ( /І' ) передВJlі в натурі представИИI::! 3IUttОВНИХа. на якоro і 
BiдiJoBЇДIUIЬHicть за іх зБСРСЖСШlA, 

l1МЇсцсзнаходженни межСВlfХ 311аків 3СМCnЬ1l0Ї ДШRНКlI показані на кроках, 

_вою ДJUI ПРJfJbJЯ1ТJI ріШСllНJI ПО фаКТІіCJНОМУ КОРІІстуваННIО. 

~_i 8 ДВОХ прЮtпр~~ .;-~ , ':,- '~ 
::8: • . 



.. .. 
і. " 

----- . 



· .. 
П Л А Н :ШIJIIIІІJllі.~ ~.I~·". Jс.;М:I&:J\ОрнСТ~·U;ЩIСJf о 

,. • J 

\корLJТІ\U&:ТРОl\UIIU' \/ ІІ;! ~'''CnІlilХ' O'f~CII.aJ' \ 
Бгсг?Вё Слеr Івгнёsнч 
ву,,;. ЧКёJIСБё ,10 

~~~~----~--~~----~----------~ 

аСlВтаб 1: 1 ОО 
опИС МЕЖ 

~ А ,сипі 3IJ'IItltHOro КОр"С1')'НIІ 11 11 " 

~Hoї "Їд.ихн визначеІІі ііі. 
JleНАарlO' ""Ii.~~=~Кl:}' 

~Ie Обов"язки нач 
аемеЛI:НИХ P~CYP' 

і 
І 

~ 

ОО 

оо • 

о а 

.," .. 
о а 

ЗОБНіШНя межа 
земельної Ділянки 

.. О 

і о 



І 
і 
І 

'ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

і . ... &ров:аРII 

~ Iipaaopc:ь~"II ".Іс:ька . Радо" ()" .. ~.It.R .. 20flLp. 
r • сUto: Ііроворс:ька І'.Iс:ька P~O в особі .Ііськоro ГОЛОВІІ ~1!TDIICllкa ої ра ОnС:КС:ОIIДРDDIIЧО, ШО 
; OpClfAIIJIII 13акїШу УХРlіШI "Про МІСЦСВС calOBpllдyDlllIIII В YКPIIIII" З OдllOro боку та 0РСllдар: ПРІІDОТІШП 
І ~c ІІІ пlаC1ll &Іс:ароб Onc:r ІDОІІОDІІЧ, 10РІІДІІЧІІІ IUlpС:СI: М·&РОВlРIІ, вулJlС:РМОInOВD,4 іДСlmlФіКlціПНllП код 
"lsnPIIO~:Io 'Кlln діє ІІІ піДCТDві calдOЦТВI про дсржаВllУ РССС1рацію суб"сКТD підпрlІDlІlІІцькоі дімыlсті,' 
2562308 I'КОlІка.IОМ &роварськоі міськоі радll за N!!23SS0 170000002233 від 27.03.2002р. з другоro. YКnallll цсП 
l,taIII01'O 1I 
АО""'" про ІІІІІСЧСІІIDСДСІІС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідllО до рішеН"ІІ сссіі &роварської міської Радll Кllівськоі області lід. 
І 062006 року J\'!!26-05-05 IIDдDc, І ОРЕНДАР npllnMac в С1рОКОВС матнс KOPIICТYBBII.I. ЗСМCnЬ'IУ діл.IІКУ 

D. • /D О 0020 га длn обrлуroDУDОІІІІR кlос:ку в c:кnaдi повlnьПОllУ ОIIIКУВDIШЯ, ПКIIП 3.IIХОДIIТLc:R по 
~lal~lnC:Ioкln ВР-ІІІ РОЗ"ІІЩСІІІІЯ 6YДo.Nlll "1.GpOBlpll. ЗгіДIІО з МІІІОМ зеМЛСКОРIIСТУВІIIIIR. ШО с 
'J:ІІ~"СМИО/D IfICТIIIIOIO цwro Доroвору та довіДКIІ виданоі &роваРСЬКIІМ міСЬКllМ відділом ЗСМCnЬІIIIХ рссурсів 
н;: 25.07.2006 N!778-04-З'13 та зсмenЬНО-КDдDстровоі докумснтаціі &роварськоro MicIoKoro відділу зеМCnЬ'IIIХ 
~I:il ... зСМC:nЬНІ ДЇЛJllІка рахуЄТЬСJl в зс.mRХ комсрціПноro BIIKopllcтallHR в мсжаХ &роварськоі .,іськоі paдll. 

2. Об"єкт ореllДII. 

2.1.8 opcНJI)' псрсдаєтьсн зсмenьна ділJlIІК8 заranЬНОIО МОШСІО 0,0020 га. 
2.2. HI3CMC:nIoHin ділRнці відсутні об"ЄКТII нерухомоro маАна. 
2J.НDРlollnшна rpOWOBI оцінка зеlolCnЬНОЇ дїЛІІНКl1 зriдно довіДКIІ &РОВlРСЬКОro міськоro відділу 

ХМCn.ИIIХ рссурсів від 2S.07.2006 за N!779-04-313 CТDНOBIIТЬ 3121 (ТРІІ ТlIС:Rчі сто ДВІДЦЯТЬ ОДІІІ ) rpIIBНR. 
1.5. Зсмc:nьнlі дiлJlНЦ ака псрсдаЄТЬСR в оренду. нс має недоліків, шо .ІОЖУТЬ nepCWKoдlml її 

ефА'1ІIІИОМУ ВІІХОРІІCТDННЮ. 
2.6. ПРllзміні (рс:органЬаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір ОРСНДІІ НС з~ерігає Чllнність. 

3. Строк діі договору 

3.1. AoroBip yкnaдcHo терміном 110 1 (ОДІІІІ) рІк до 01.06.2007 року. ПіCJIR закінчснНІІ С1року доroвору 
IIJICIIДDP Ilас псрсважнс право поновлсННR Воro НІ II0в.,А С1рОК. У ЦЬО.'У разі орсндар ПОВІ'НСН нс піЗllіwе ніж 
~ 2 11(с:вцl до ЗDКЇнчеННJI'С1рОКУ дії доroвору повіДОМlml ПlIСЬМОВО opCHДOдaвЦl про намір nPОДОВЖllТ1І noro 
ІІІІІІ. ПРІІ BllКOPll&:ТIIlllli зсІ'.enы�оtt діпН11К11 ІІС 31 цInЬОВIІ'" ПР"ЗllочеIIIIЯl'1 ореllДОр ВТРІЧОЄ ПСРСВІЖІІС 
npI.O ІІа nOIlOВnCllllR доrовору ОРСІІДІІ. 

4. Ореllдна пnата 

4.1. РІЧІІа ОРСllДllа MOТD cКnDД~E 312-10 (ТPllal ДВlllадцнть) rplШСНЬ 10 копіПок. 
4.2. 06lfllCllCНIIR РОЗ&lіру орендноі мати за зе .. лю здіRСllЮЄТЬСJl з урахуваННІІ" індсксів іllфnаціі. • 

І 4.3.0peIIДIID MOТD ВIIОС:IIТІоС:Я ПОЧllнаlOЧl1 з ДІІЯ ПРІІПшrnя ріШСllllН від 01.06.2006 року щоа.IС:RЧIIО 
rn·UIII~11 ЧD&:І'ІСІІ"'І! протяrol" ЗО кanellДopllllX ДІІ ів, 111с:1)'ПIIIIХ зо Oallllli". кancllДoplllla. Дllе .. ЗВЇТlIОro 
IIDJaIlJllТicoBOro) &.IC:nUR UШRхоar пеРСРОХУВОllІІЯ ІІа POXYIIOK УДК), Кlllвс:ькlП 06n0стl І' •• КІІІ:ВО МФО 821018 

23571923 р/р 33210815600005 - БРОDорс:ьке вдк. Код КnОС:llфlкаціі 13050500 - opCllДa зсашl. 
4А. Перс:дача ПРОД)'КЦlїта НIUUUIНІІ ПОcJIУГ в рахунок орендноі nnanl ОфОР.ШJlЄТЬСН відповіДНlI"11 DІП'ВМІІ. :.5. РОЗ"~lр opellДllot пnаnl псреrnядоєтьея у рвзl : /.1. ЗМI~f умов ~сподаРЮВDlIНІІ, псрсдбаЧСНllХ доroВОРОМі. ..._. 
4·5.2. З&!IНlI РОЗМІРІВ зсмenьноro податку, піДВllЩСННI цін, таРllфlВ, У ТОМУ ЧIICJlI внаCJIIДОК IНфnRЦIІ, 
.5з. В ІНШІІХ ВIІПадкаХ передбачеНIІХ зDКОНОМ' 

4.5 4 У'" •• 
nOlll'n " разІ НсвнссеННІ opellДНoi маПІ у СТРОКІІ ВИЗllвчсні ЦІ'М доroвором, СПРОВЛJlЄТЬСН пеНR у р03.'lрl 

І НОТC:nШ .' , . 4.5 ХІІ HIЦlOllВnIoHOro банку Украіна зв кожен день ПРОСТРОЧСНІІІ платежу. 
ІІІ...... .S. ОрендНа мата справлRЄТЬСR також і у ІІІПВДКDX ІКЩО ОРЕНДАР з ПОВDЖНІІХ ПрllЧIІН ТlIМЧВСОВО не --"'tcro. ' І ~c зсмenьну ділRИКУ за ЦlIМ Доroвором. 

\ 



.---
5. YaIOBI. ВllКОРllстаllllП 1Cl\IeJJLlloi ді., r 

. ~- . 
• а .IIЇnHIIICII ncpe,lUlf:'l1oCR D ОРСНАУ МІ обслуговуваНІІА Kioc~1' 8 CkJ • .' 

5.1. зса.спь: n IDl,аЧСlll1R зеlo'cnы�оіi .ІІЇЛR"КІІ- землі KOMepuiAIIOГO ВllКОРIІ !l1.1i~ • 
5.2. ЦinЬОВ РІС "Іас права бе3 офОР~'ЛСIIНJI У BCТ3I'OвnettOMY 3аКОІ'О.1а8СТ8 С'ТаИIІІ ~ 
5.3. OpCIUIIIP І • о" 11IIJIIJ. " 

прllJllачсlfll. 3смc:nы�оіi .111J1.I,КlI. '>', 
6. YalOBl1 і СТРОКІІ псрсдачі ]С~IСЛhllоі ді.'я • 

'ІЮ. В 0Ptq. 

6.1. Перср"а 3СА,cnьноі .ННКІІ D ОрСІ'АУ ].ІІіRСІIЮСТЬСR бе] РО]робnСНIІIІ" IIJIOtIП) ii.bt..... f 
• 6.2.lllші YIo'OIII nCpe,!UI,.1 зем~ьноі .ІІЇЛRІІКІІ в оренду: ОРЕН~ОДЛВЕЦЬ ntреаас, І ~ 

зсМСЛLlry дimllIl)' вілы�уy ВІ.ІІ БУДЬ·RКIІХ ManllOBllX прав І ПРСТСІпіА tpcтi, . oPвt:I] 
0:=11111 ДоГОВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ OPEHД~P ІІС МОГЛIf ~lIaTIf. 0Сі6, IIJIO-.. 
'І 6.3. псредача ,CIoICnLlloi ділRН~1І ореllдаРIО ]ДIПСIІЮЄТLСJl ПlCnR державної Pfrt1paw'j_ 

3D uтoal ПРI'nr.'DIІIІR - персдаЧІ. . 
6.4. На ОСlJовl ст.жs 30КОІІУ УкраТ'ІІI "Про ОРСІllIУ 1с".лі" вІл 06.IО.1998р .\;161.11\ 

'n'mlACJllllln строк пfrля .ІІержаDIlОТ peccтpoulr договору ОРІШЛІІ )C~Ie.'''"0i .1L'11I 

коаl'lllаль.,оТ ВnBC.locтI зоБОD'R3аIIllП •• aдaТl. копіlО ДОГОВОР'І ОідПОВЇJlIIО~IУ ОРВН) J~ 
СІІуж6~. 

7. YaIOBI. ПОВСрllСllllП 1сІ\1eJJы�оіi ДЇnHIIKII. 

7.1. ПіCnR ПРI'ПI,ненНJI діі договору орендар повертає ОРСНДО.ІШвuсві зсмельну JlLUHI) )mil 

поріаНIІНО 3 ТlIМ, У IKOlolY він одержав П в opeНll)'. 
Орендодавець у рарі погіршеННR КОРІІСНІІХ вnaCTaIBocтeA ОРСJlдованоі зе~'CJI.ноі Ji.1ua,:ii 

,міною її стану, має право на відшкодуваННR ]битків У розмірі, ВlІзнаЧСJlОr.lУ CТOJlOll1'lH яа 
.IIoclmyro 3ГOДlI про розмір BЇДWKoдyвaнНJI збllТків, спір РОЗВ"ІІЗУЄТЬСА у СУАО80al)' порш) 

7.2. 3діПснені ореНДарем бсз 3ГOAI' opeHAoдaBWI ВІІТраТl1 на поліпшеННІ opelf.QOllllOiJCa 
llкі НСМОЖJ1JIВО вl.ІІокреМlтl бсз заподіRННЯ шкоди uiA дїЛJlнuі, не піДnІІraJOТЬ віАШкоаyuнНlO 

7.3. ПоліnшенНJI стану земельноі ділlНКII, проведені орендарем 38 ПIIС .... ОIOJO JIUIIOI 
и,mі, не пiдnlraкm. відшкодуванню. 

7 .~. Орсщр має право на ВЇДШКOlI)'ВІННJI збитків, заподіJlНI'" УН8cnіАОХ нсвlllOfWlfl 
3Обов"аень , пере~бlчеНlfX ШІМ договором. 

361IТКDi'111 DDаЖ8nrn.ея: . 
7.5. фаКТІІЧні втрати. ІКІІХ орендар 3113Нав у ЗВ"JI3ку З неВІІконаННІ" або .нcнancJ1lll!l ~ 

ДОПJВОРУ орендодавцеМ, а також витрати. Ікі орендар 3JlіПСНIIВ або ПО811НСН 3АIRСНlnИ JIjII 
порушеного права; rpt:1' 

7 .. 6. ДОХОДІ,: 'RЮ ореНдаР міг бl' реanьно отрш.IВТIІ В pll3i нanежноro .IIКOНllfНl 
ДОГОВОРУ. ~ 

7.7. Р03мір ф1КТltЧН11Х Вllтрат орендаря визнаЧІЄТЬСJl ІІа підставі AOIC)'''lcHtМWlO 

8. ОбаlсжеПRВ (оБТ~ЖСIIIIП) щодо ВІІКОРІІС'І'ІІННІ 
зсмcJlы�оіi ділВВКlI. 

OOOllra-~1 
8.1. На орендоаану зсмельну JlїЛJlНКУ ВС11Іноалено обмс:жеННJI моШСIO - , 

МСреж комунікаціП. • 

9. Інші права та оБОВ"ВЗЮI &:ТоріІ.. ;І! .. ~ItId' t • • • • HiJOMY 11111І"-1 PJ' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapВН1Yt. що земcnьна ділlНКD є У його впасноСТІ, ~-

~абоРОН~I~ (арештом), заставою не перёбуває і він .Іає законні повновlІЖСJlНIІ . 
адаВаТlllНШI права. ВllЗначені цим договором. 

9.I.Права opelIДOJIaBU: ~ 
9. І.l псреВ~РIІТІI цільове ВІІКОРІІC'ПIJІНR ,емenьноі .ІІілRIІКIІ; ше ЧІІННІ'" 
9.1.2 достроково розірвml ЦСП Договір У аlIПадКАХ. передбачсН __ ~I' 

Договоро.,; 5llIIDJCOJIP"'-
9 1 3· • б 101 ЧІІJIJIІІ"І • • • ЗМIНJm. P03r.tIP орендноі nлаТlI у випuКDX. перед ачеш,. 

одНосторонньому ПОPIJUCY бсз ЗГОДІ' ОРЕНДАРЯ;. . aТlI' rrt;' 
9.1.4. 811М11'DТИ від ОРЕНДАРЯ своєчасноro внесеННІ opeIIдlloi пп ' .. мі pplln-
9 1 .: • і nnаТll3 ч .... " • ..,.ВllМагвти ВІ.ІІ OPEНДAP~ BЇJIwKOnvalHНJI СУr.ш opeIIдllO р'''' 

а60 міс - rv ro доroвО ", ЬКОІ PWI про НIUl8ННI ,емenьноі .ІІілКНКl1 .110 niДnllcaHHR цьо 
9.2. 060в"аК1' орендодаDЦЯ: • 
9.2.1. передаВ.ТlI зеfolCnЬНУ ділКНХУ по акту. 
9.3. Права ОРС.IД_рВ: 



11111 ПО аКІ)' зеr.lenы�)' AЇnJlIIКY У KopllC'1)'8aHII.; 
9J·I. D1P1"'~ioвaТlI AOl"Daip пісп. зuіflчеfllUl строку nOI"D діі в разі BiJICYТllocтi претсlDіП. ЩОДО 
!J~ .. ::I~~OТII3i терміну opeI~". 

,0608"" .. 060D"Я3КII ор&шдаря. . . 
::4:1.llaдDBBTII ОРЕНДОДАВЦЮ r.lОЖnllвісТli здіПСlllоваТl1 КОIIТpОЛЬ за BIIKopIICТDHH.M цlєі земcnы�оіi 

,1n,lltcll; ,.4.2.DIlКOPIICТODYDDТlI зсr.IСІІLflУ дlnЯІІКУ за цlnЬООlІl\1 ПР"3I1DЧСIІIІЯI\I; 
9.4.з.свосчаСIІО CMa~>:BaТlI ореНАI!)' ма1)'; • 
9.4.4.lІе доnycка!'1 ХIr.IIЧIІОI"D 'ІІІ будь-.~ого шшого з~БРУДllеllll. земл.; 
9 4.S. niJrrpllMYIOTII га В IlanежlIОr.lУ саlllтарному стаНІ; 
,:4.6.піспJl3DкінчеIlIUl тepMillY діі Договору opellJll1 nOBcpllYТII земепь,!), AЇn.HКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

;ІІІІРСІІОМУ с:пші по акту. 

10. РІІЗІІК BIIODДKOBOГO ЗІІІІЩСІІІІП або поmКОДЖСllllП 
~б"єкта ОрСllДl1 -ІІІ ЙОГО чаСТIІІIІІ. 

10.1. РІІЗІІК IlІпадКОІОГО 3Нllщенн. або пошкоджеlШ. об"єкта opellJll1 ЧІІ Пого чаСТ11Н11 нес;е орендар. 

11.СтраХУВDIIIIП об"єкта ЧІІ ЙОГО чаСТIIIIII. 

·11.l.Згідно 3 QIIM договором об"єкт opellДlI"e підлягає cтpaxYDaIlHIO. 

12. ЗміН11 умов ДОГОВОРУ і ПрIIOIIIIСIIII. ЙОГО дії 

12.1. Зміна УМОВ договору здіПснююТloСЯ У ПllсьмовіR формі за взаємною згодою сторін. 
Уразі HeДOCJIrнeHHJl3ГOДlI ЩОДО зміНIІ умов договору спір РО3В"яз)'lOТloС. У СУАОВОМУ ПОРJlДКУ. 

12.2. Діі АОГОВОРУ ПрllПIШЯIОТLСЯ У разі: 
12.2.1.закінчен.u. строку. на _КIlП Пого було укладено; 
12.2.2.ПРllдбвння орендарем земепьноТ ділянки У власність; 
12.2.3. ВІІКУПУ земельноі дїnJlHКlI дл. суспільних потреб або примусового відчуженн. земепьної 

РККІ13 "ОТІlвів суспїnьноі необхідності в пор.дку. встановленому законом; 
• 12.2.4. ліквідації фїЗllЧноі особll-орендаря. 
ДОJ'Oвір.пРІIПllНЯЄТЬСЯ також. В інших ВIШадквх, передбачених законом. 
12.3. Діі АОГОВОРУ ПрІlПlШЯЮТЬСЯ WnЯХОI\I Пого розірваШIЯ за: 
12.3.1. азаЄМНОIО 3ГОАОЮ сторін; 
12.3.2.рішенням СУАУ на вимогу однієі із сторін у наслідок неВlІконання другою стороною обов"язків; 

передбачеНlSX договором, та внасліАок ВllПадкового 3Нlщення, пошкоджеННJI ореНДОВDllоі земельноі діляНКІІ, 
не icroтнo переШJШджDЕ га внкор"СТ8ННlО, а також з іНШISX піАстав, ВІDначеllНХ законом. 

12.3.3. IlеВllКОllDlІllЯ opellJIDpCl\t п.9.4.2. ДВІІОГО договору за рішеflllЯl\1 суду, BЇДnOBЇДllO до 
n.141,1443е1\1сІІыlгоo кодексу УкраіНIІі 

12.4. Розірввння АОГОВОРУ в ОАНОСТОРОННЬОМУ порядку допускається; 
Умовою розірвання договору в односторонньому ПОРJlДКУ Є неВІlконаННJI Орендарем п .4.4, п. 9.4.3. 

12.S. Перехід права власності на мвАно орендаря на іншу ЮРllдllЧНУ вбо ФЇЗІІЧНУ особу, а також 
реорraнізаці. ЮРlfДlfчноі особ1t-орендаря Е підстаВОIО ДІІ. розірвання JIOJ'OBOpy. 

Прuо на орендовану земельну ділянку у разі смерті ФіЗlІчноі осоБІ! - орендар., засудження або 
Обмеженн. іі дієздатності '3в рішенням СУАУ переходить до спадкоємців або іНШIІХ осіб, .кі BIIKOPIICТOBYIOTIo цю 
~Ien.нy ліп.нку разом з орендарем, 'шлпом переУКnDДВННJI договору ОреНАI! ,еАші. 

13. Відповідальність сторін за неВllКОllаllНП або 
IIСllаJlежllе ВllконаllllП ДОГОВОРУ 

13.1. За HeBiIKOHDННJI або ненuежне виконання договору СТОРОНІ! несуть віАповiAanьність віАповідно до 
.1іІКону та цьоro AoroBOPY. 
n 13.2.Сторона, акв ПОРУШlша зобов"JI3ВННЯ, звїnЬНJIЄТЬСЯ від відповіДDJJьності, JlКЩО вона доведе, що це 
ОРУшенНR CТlJJO~ не 3 ЇЇ вини. 

14. ПРllкінцеві ПОJlОЖСIIIIП. 

14.I.ЦеП договір набирвє ЧllННОСТЇ післ. піДПllсання сторонar.ш тв Пого державноі реєстраціі. 
Цеп договір yкnвдeHo у трьох ПРIІміРНJIIСах, ЩО Mal~'" oднaKOB~ ЮР"ДlIЧНУ СІІЛУ, О:"ІІН 3 

3HВXOAIIТLCJl В opeндoдaBЦR. друп!А _ D орендаря, третіП - в оргаНІ, .КlІП ПРОВІВ державну peєcтpaЦlIO. 
.КІІХ. 



Невlд"САIIIIIАIII чаСТllllаАlllДОГОВОРУ С: 

акт ПРllпмаllllн-псрсдачі Об"Є~ ~PCHlIlI; • 
KIIдIIC1pOalln план зсмenЬНОI ДІЛЯНКІІ з ВlдображСНII_М обмеЖСIІІ. (6 . 

• '. о ТIІ;ке".) 
aCТIlloвncllllX ССРВI1)'11В,. У 1і 

акт про ПСРСIIСССIIIІА в иа:r>'РУ ЗОВИIШlfЬОЇ мсжі зсмельної діл_НЮI; 
акт про псрсдачу ІІа ~БСРlralIIIН встаИОDЛСllllХ межОВИХ знаків вnаСllllКУ \"UliJlIC1rylllt\r\"k .. 

15. РсквіЗІІТlI сторі •• 

ОРС.IДОД8ВСЦЬ 
Броварська міська рада 
в особі 
міського голови 
Антоненка Віктора Олександровича 

МісцезнахОДЖСННJlIОРIШllЧНОЇ особll 

0074 КJIЇBCЬКВ область, 
м.Бровари, вуn.ГаraріиD. 15 

IдеНТlfфіквц~ПНIIП код 26376375 

ОРСIЩВр 
П~ Басараб 0.1., ЩО діє на nUCUa 
СВІдоцтва про державиу ~ 

суб"єкта. піДПРllЄМllllцькоі ~ 
виданого BIIKOIIKOMOM БроlapЩi • 
міської Paдll за N22ЗSSО17000Сі,Ot: 
від 27.03.2002р. 

Місцс ПРОЖllваННIІ фїзичної _ 

КllїВСloка обnасть. ... liроарн 
aynJIepr.toIIТOBa,4 

IДСНТIІФікаціnНlln номер 256Ш6.Ч 

ПїдПIIСII сторі •• 

Opel~ap 

o~ 

МП 



АКТ 

прdоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

• &І JL"- Цf?/lH.J 200,6" року м. Бровари 

. Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

міського голови Антоненка Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

Закову України "Про місцеве самоврядування в У країні", відповідно до 

рішеННJI сесії :від О 1.06.2006 року N!!26-05-05 з однієї сторони, та 

. ПРІІВ~ТНПЙ підприємець Басараб Олег Іванович ідентифікаційний код 

2562308659 з другої сторони склали цей Aк:r про наступне: 

. Броварська Micь~ Рада передала, а Приватний підприємець 

Басараб Олег Іванович прийняв земельну ділянку площею O,OO~O га по 

вул.Олімпійська в р-ні розміщення буд.N!! 1 для обслуговування кіоску в . . 
cкnaдi павіnьйону очікування. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

01.06.2006 за Н!!26-05-05 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 

01.06.2007 року. 

Цей Акт ркладено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною . 
договору оренди земельної ділянки. 

~.,....O.AнTOHeнкo/ 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Басараб Олег Іванович, 
який проживає за адресою: 

вул.Лермонтова,4 
м.Бровари 
обл.l<иівськ . 

~ 
__ ~~_ / О.І.Басараб / 



АКТ 
про перенесення В. натуру зовнішньої межі зе~lельної ділянки 

- n.,. Б~С9РQА D. J, 

вул. ~..,. 1 

І&..!!.-" __ ...;;O ..... ":......----200.,f р. 

Ми, нижчепідписані, представник Броварського міського ВІДДШУ 
І(иlвськоі регіональної філії Державного підприємства" Центр державного 
зеttleJIЬИОГО хадастру при Державному комітеті Ухраіви по земельних .. 
ресурсах 

в присyrиості землевласників (землекористувачів): 

l'J. n Б' Q~Jl~ lГ fJ ,7. , 
~ВИItOвкому ~i f-и/ЦJ .Jh.в, 
діючи на підставі дозволу викоНІ( НІ! 273 
ради народних депyrатів від 24 листопада 1992 роху 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної дішппси 

"'. и 

зПдво рішеВIIJI міськвиконкому НІ! від __________ _ 

Межові знВІСИ в ІСількості 't k шт. передані в натурі представвиху 
ЗВІОВІІИП. на вого і накладено відповідальиість за іх збережеВIIJI. 

Розміри та місцезнаходжеВIIJI межових знВХЇВ земельної дішппси показаиі 
нахрохах. 

Цей 8IQ' є підставою ДJIJI прИЙВJlТrJl рішеВIIJI по фактичному користуваввю. 
Ап сxnадений в двох примірвихах. 

Представвих зеМlJlеJ!lЛаj1~ 
(зеМlJlекористувача 

Представвик QЧЧ:~"'J\ 

~.;:.-_--=:....--==p=--~ t!). J . 
~~~~.bR:/L-J. f? 

Представвик Броварського 
міського відділу зеlt(eJIыDх.~~ 
рёсурсів 

Iі·В 



АБРИС ЗЕМЕЛьноl ДIJUIНКII 

--~-------------~~------~ 

.; ~ 'І .... /'.,~ 
/," 

• 

0011&: I\lас: 

1. ВідАдо,4 - .)СеНА.' 7fН.'~eи;;L ---
'. 

2. ВідБдоВ ---
3. Від В до r ---о· .. ---4. Відг.дод 

s. ВідДдоЕ ---
б. ВідЕдоА 

== t;:.d 
. 

Абрис СКЛІВ: ~ , 



-s-

АКТ 

передачу на зберігаllНЯ встановлених межових знаків 
про ) ОО О 

влаСН.ІКУ (КОР.Істува .. у земелыІІ� ДІЛЯНКИ 

R межах БjtJОfu,JЦJ ;0 _____ міської (сільської) ради 

ClL!:!2.!Itt..-..J=о.~t.t~;-=J.I:::...:::/It.:!,~' ,,=-"...!=(.:=6:..t:Jt.::J'r-:-I;_....!1і--_ рай он)' 
'7 Київської оБJlасті 

Ми ..... ж,.спідписа .. і: 
презставН1ІК оргаlfізаuіїо що ВИКОНDJJа роБОТ'1 по встановленню межових 1наків 1емельної 
зіnRIІКllо шо HuaHa више вказаному влаСIІИКУ ( користувачу ). 
БроваРСЬКlIR міський відділ Київськоі регіональної філії Державного підприємства 
"Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах оо 

( поса.!lil. П І.Б.) 

землевласник (1емлекористувач) _иh..&J.IІІ~".-:-:-:.:!ІБ~Q~С:":~~"'===:...ІІБ"~...!о&~О-lJOL....o, __ ~ __ _ 
(ІІ./.Б. фіJIІ'IІІТuсuGн, ІІU'ШU Inp11JI11'IIIUi &1CUGII) 

пptзmВНlIК ~liCЬKOЇ (сільської) ради -_,","С.~L...IIj~~~<J-'I ..... ' ..... f-...;.h~~~~.ur/i~~:......;..:o в~_.:...-__ _ 
)IiC:bKom (раЯонного) Bi.:uiJ'y 'JCMCJII,IIH:< pL:c)'J1ci'l _______________ _ 

(П./.Б.) 

С:1tJl1U'IІ uеЛ Ul\f про тео шо межові ЗШІКІІ 'J~М~JII,IШj' діЮIІІКИ IIC'11l1l0BJIClli (віДIІОВЛСllі) на 

міс:цевості в кіо1ькості __ ~ ___ шт, і передані на зберігання землевласнику 

:1емлеКОРlІстvвачv) h С r' J) ,.., 
'J J _____ ~,&n.~·D~~a~~~h~4~~~V~,~J~o~-----------------

А"ї ск.1адено D трьох 

ПРe.llставник орган 
Рt1БО1'И 11(1 RL'ТUІІ()НJІСІІІ. 

3rмлеі.,асник 

ПредстаВНlI!\ міської (сільсь!\ої) 

(П.I,Б:фі·1!І1IІІоі uсобll, ІІО1ВО IOPlll11111Hni осоБІІ) 

ПРe.nстаВН ' 
Bi.\Q' И!\ МІСЬКОГО (районного) 

IJJ)' земе.1ЬНЮС pec)'pciR 



.' 
./'" \ .,- \ 

\ 
\ 

"О ~ 
\'v' 

- 6-

3аhIJIьНВ ппоща: 2. О. О Jt 1: 

80бмежеННR: 
(l!!lle4l.t....tI ;, 'К (1- 8.0« L 

Ша ~Чі' ЄА eltтip ~_ с: 
( - (О, О ..ц.t ) 

30ltlіШІІll меЖІ 
- 1СМельноТ .ainllHtc 



ДОДАТКОВА УГОДА НІ1 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 

від 08 сеРПII. 2006 РОІСУ Хе040633800345 

2001р. 

МlІ що пїДПВСВJIИСJl нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі ~liCЬKOГO ГОЛОВІІ AllTOllellKa Віктора 
ОлекеаUДРОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврвдуванНJI в 
Украіні" та ПрпваТllllіі підПРllємець Басараб Олег ІваIIОВUЧ, уклали Додаткову 
yro~ до Договору оренди земельної дЇJuIнки від ОВ серпНJI 2006 року 
N!040б33800З4S про наступне: 

Відповідно до рішенНJI сесіі Броварської міськоі ради від 26.04.2007 року за 
](1305-20-05, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до 0.2.3 і ВИЮlасти його в наступній редакції: 
Нормативна Ірошова оцінка земельної дїJIJlнки зriдно довідки Броварського 

міського відділу зеr.tельних ресурсів від 07.06,2007 за N!!04-З/l З-З/ВЗЗ становить: 
3346 (ТР.І ТПCJIЧі троств сорок шість) гривень, 

2. до 0.3.1. ВИЮlасти його в наступній редакції: 
Договір укладено на 1 ( ОДПН ) рік, терміном до 26.04.2008 року. ПіCЛJI 

закінчеНИJI С'1'рщсу договору ОРЕНДАР має переважне право поновnеННJI його на 
Hoвnii строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 калеllДDРНl1Х 
JШiв ДО заківчеиВJI строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір 
ПРОДОВЖИТИ його дію. Прп впкорпстанuі земельної ділянки не ЗD ціЛЬОВU~1 
прmначеПВJIАI орендар втрачає переважне право на поновлення договору 
оренди. 

3. до 0.4.1 і викласти його в наступній редакції: 
334 6~(рeuдпа ОJlвта становпть 10% від нормаТllвпоі грошової оцінЮI і cКJIвдaє: 

І ТРпета тридцять ЧОТUРІІ) гривні 60 копійок в рік. 

4. ДО 0.4.2.1 Викласти його в наступній редакції: 
ОБЧИCJIеuu" ро ' . .. • • .. б 

kOМУНВnЬи .. ~ ~IPY. ореНДНОl плати за земельНІ. ~ державНОl а о 
kOeфїц' ~1 ~паСИОСТl здійСНЮЄТЬСJl з ypaxyвaннJIМ іх Ц1JIЬOBOro призначеННJI та 
Miнi~~ lН~eKcaцii, визначених заководавством, за затвердженими Кабіветом 
AoroВOpy країни формами, що запОВНЮІОТЬCJI під час yкnaд8ННJI або зміни умов 

5 оренди чи продовженНJI ЙОГО діі. . 

• до n'4.3 ВlПCJIасти й :3'" 
OI'CНдa ОГО В наступнU1 реД8КЦl1: 

P~ ч а ПЛата вноситься орендарем, починаючи з 26.04.2007 року щомісJIЧНО 
~еIJДари~ !ЧЮТJП'ОМ ЗО календарних днів, ваступних за останнім 

д ем ЗВІТНоro (податкового) місJПUI ШШlXом перерахуванВJI ва рахунок 



КllіВl:ькоі області I\I.КIІІ:ва МФО 821018 код 23571923 
~1'/8151000OS - Бровар.ьке YJI)(. Код кл ..... фікацli 13050500 - opeuдa 
Jc,lnl. 

, ДО 0.4.6.2 ВJfКnDС'Пf ііого в НDступні~ редакції: 
3~liHII розмірів зеМeJlЬІIОГО податку, ПІДвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 

prдCKcaцii; ВJIЗНDчеНJfХ законодавством. 

7. Всі іllші yr.IOBJf Договору ЗВJIИШВlОТЬCJI без змін . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

sP01W'C6КA ItIІС6КА P~A 
ЮРІlДllчна адреса: 

м. БроваРII, вуп.Гагаріна,l S 
, МiCЬКlI" roлова 

. 

ОРЕНДАР 

ПП Басараб Олег ltlallOllllQ 

Юридична адреса: 
вул.Лермонтова,4 

м. Бровари 

обл. Київська 

~ L OJ.Б1ICIlfНI6 
мп ( ПРІІІІU8Иocm псчlrti) 

.. 



АКТ 

DрИЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

li"lU~ ----- - , 
2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

. "оro голови Антонеика Віктора Олександровича, що діє на підставі 
)іlСЬ" . 

Закону УкраіНИ "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

та ПРllваТНllЙ підприємець Басараб Олег Іванович з другої сторони, 

СКJIaJIИ цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

Басараб Олег Іванович прийняв земельну ділянку площею 0,0020га, для 

обслуговування кіоску в смаді павільйону очікування по 

вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення буд. НІ1 в м.Бровари. Земельна 

дїШха надана рішенням сесії від 26.04.2007 року за Не305-20-05 на 

умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 26.04.2008 PQ~. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагарін&, 15 
Міський голова 

! 

ПРИЙНяв: 

Приватний підприємець 

Басара6 Олег /ваllОВllЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул. Лермонтов&,4 

Е /О.LБасара6/ 
l\1П ( за HU1IHOcтi початі) 



ДОДАТКОВА УГОДА .NЬ..3 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlJlЯllКИ 
вШ 13 с:іЧJJВ 2005 року N.040400700091 

11 сІl" (!,t: t;иc,L 200Вр. 

мп що підписвnиCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дani -
"орЕНдОДАВЕЦЬ". ~ ОСОб~ за~ПUlllса MiC~KO~~ rOJl~BU AlІдрєєва Вас:мв 
Олександровича, що ДІє на ПІДставІ Закону УкраІНИ Про МІсцеве самовридувlШJIJI в 
Украіні". довіреності від 20.06.2007 року за N!!2-5З/51 5 ~ ВupоБI!UIJо-ко~ер~іilва 
фIРI.D сcl(обоn)), Jоридична адреса: м.Бровари, ВУn.ГЛ1нки,З4, ІДеНТИфІКацІЙНИЙ 
код 13714586 в особі директора І(озареuка Петра ДМIП'ровича, JПCИіі діє на підставі 
rтrryry. зареєстрованого ВИlCонавчим комітетом Броварської міської ради 
від 18.02.1992 року за М1355 120 0000 001608 з другої СТОРОНИ, )'КJJanи Додаткову 
yroдy до ДоroвоРУ оренди земельної дiтlики від ІЗ січня 2005 року N!!040400700091 
про ваступие: 

Відповідно до рішеВНJI сесії Броварської міської ради від 27.12.2007 року за 
МS76-31-05. внести зміви до наступних пунктів договору: 

1. до п.2.3 і ВИICJlВСТИ його в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельноі ДЇJUППaI згідно довідки Броварського 

мicьxoro відділу земельних ресурсів від 17.01.2008 за N!!04-З/ІЗ-З/60 ва період 
6удіввицтва становить: 

-11168 (oДIIВaдцaть 'ПІС:ВЧ ето шіетдес:вт вісім) гривень. 

Нормативна грошова оцінка земельноі ДЇJUППaI згідно довідки Броварського 
мicыro Biд.цiny земельних ресурсів від 17.01.2008 за N!!04-З/ІЗ-З/59 з даш 
3DuepA1lemш Axry Дерасаввоі коміс:іі про прuiimnтв в екс:олуатацЬо 
Заківчевоro будів~DЦТВа становить: 

-22335 (1:tBaдцJI1'Ь дві тис:вчі трпс:та тpuдцвть п'вть) гривень. 

2. до п.3. ВИКJJасти його в наступній редакції: 
. Доroвір укладено ва 1 (одов) рік, терміном до 27.12.2008 року. ШCJJJI 

:к:еlllll строку договору ОРЕНДАР має переважне право поновnеВНJI ііого на 
D~ строк. У цьому разі ОРЕНДАР повииев не пізніше ніж за 2 міc:sщi до 
~ строку .діі доГовору повідомити письмово оревдодавци про намір 
ар:оВlarrи йоro дuo. Про BUКopoc:тaвui земельпоі дiJuппm ое за ЦЇJJЬOBUМ 
аре":''1еввим орендар втрачає переважне право па ПОПОВJIевВR oЦoroBopy 

3. до 0.4.2. і вlIКJIaсти його в наступній редакції: 
~':'~a орендна пnаТ8 етавовlІТЬ 7% від ворма11lввоі rpomoBoi оцївкп і 

.. 781.76 (cialCO " 
т ВIСDщеевт одоа) гривНJJ 76 копійок - ва період будіввицтва; 

.. IS6З 4S l 
311'11ер-'; \Одна ТUeJIЧа п'итс:от шіетдеевт тро) rpивні 45 копійок - з да11l 
3I1rin'1e"o::: .АІаУ Державпоі комісіі про проiburrrи в екс:пnyатацilо 

YДlВllnЦТВa; 
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11 4.3 BIIКnBCТJI йоro D наступній редакції: 
~::I~eH;" розміру орендної ПJlати за земел..ьні. ділянки державної або 

ІІОЇ ВJlacHOcтi здійсmоєrься з урахуванним ІХ цшьового призначеRНJ( та 
IСО"ф~I~Ь пів ЇИдексації, визначених звхонодавством, за затвердженими Кабінетом 
1СО1С І ЦI':'в УvnВЇІПI формами, що звповmОIОТЬСЯ під час укладання або зміни умов 
М 11 СІРі ··r Й •• 
доroвору оренди чи продовження oro ДІІ. 

S. дО п.4.4. викnаCТJIlоro в наступній редакції: 
Орендна ПJlВТ8 вноситься орендарем, починВlОЧИ з 27.12.2007 року щомісячно 

• тВОI частками ПРОТJl1"ом 30 календарних днів, наступних за оставнім 
:епдаршw днем звітноro (податкового) місJIЦJIIПJIJIXОМ перерахування на рахунок 
ГYl1)CY КlІівськоl області м.Кllєва МФО 821018 код 23571923 
plр 33210812700005 - Броварське УДК. Код КnDСllфікаціі 13050200 - орепда 

3Dші. 

6. до 11.4.6.2. викласти його в наступній редакції: 
Зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, зміни 

коефіцієнтів індексації, визначених звхонодавством. Зміmовати орендну ПJlату за 
_шиі дішппси після затвердження нових ставок. У випадку відмови Оревдарв 
:вdнптп оревдву плату, доroвір оренди земельної ділинки може бути розірвlUIИЙ 
БРОlаРСЬХО10 міСЬКОІО радою в односторонньому порядку. 

7. до 0.4.6.4. і викласти йоro в наступній редакції: 
у разі иеииесенu орендної ПJIати у ctpоки, визначені цим дoroBOPO~ оеня 

враховується ва суму податкового боргу (вкmoчаючи суму штрафних санкцій за іх 
lІ8ІВИості) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки HaцioВВJIЬBoro бавку 
Украівв, діІочої ва день ВИВИkВевня ТВ1Coro податкового боргу або ва день йоro (його 
'І8С'1'ИІІИ) поramеВВJI, зanежво від того, яка з величин таких ставок є більшою, за 
lOJOIJdt капевдарвий день прострочеВВJI у його СПJIаті. 

8. Всі іmпi умови Договору ЗВJIИШВlоться без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

W'A4Pc'1Ц МІСЬКА РАДА 
PDдичва адреса: 

:. БРОвари, вул.Гвraрїва, 1 S 
lCt)JUUUC місь го голови 

ОРЕНДАР 

Вllро6П".,О-КD./treр'fl,ЇНIІ фї]М'1І 
«Ко6ол» 
Юридичва адреса : 
м.Бровари, вуп.ГJIiвки,34 
Дирепор 



-.J-

АКТ 

прdоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

r 
.. J/" tJ< ШCl---- 2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

Івступника міського голови Андрєєва Васили Олександровича, що діє на 

d.цcтaвi Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

;овіреиості від 20.06.2007 року Н!!2-53/515 з однієї сторони, та 

Іпро6Вllчо-комерційна фірма «Кобол», в особі директора Хозаренка 

lетра Д&lитровича з другої сторони, сЮІВЛИ цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Виробничо-комерційна 

іраlВ «Кобол» прийшша земельну дimmкy площею 0,1080га ДJJJI 

ідївноцтва' та обелуroвуванни станції технічного обелуговуванВR 
, 

:rкoвп аD~мобiJIів по вул.Чкалова в М. Бровари. Земельна ділянка 

lДаІІа рішеllНЯМ сесії від 27.12.2007 року за К!576-31-05 на умовах оренди 

11 (ОДОІІ) рік, терміном до 27.12.2008 року. 

Цей Аn складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
roвopy оренди. 

ПЕРЕДАлА: 

ОІflРС6I(а"';С6I(а рада 
~It,ЦИЧJJа адреса : 
РОDари, ВУл.Гагаріиа, 15 
:tynllИк мі ого голови 

о' 

ПРИЙИЯЛА: 

· Вuро6НІІЧО-l(ол.єрціЙНа фї]м,а 
«Кобол» 
Юридична адреса: 
м.Бровари, вул.Гліики,34, 
ДИректор 



ДОДАТКОВА УГОДА N!! 2 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 
ВШ13 ci"I'JI 200Spoкy МО40400700091 

" е( "~ 2007р. 
&~. . . МlI ЩО пїДnИC8JIlіСJl нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далІ -
'ОРЕндоДАвЕЦЬ", в особі заступника міського голови В0311J1КВ CepriJI 
lusaЬовпча що діє на підставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
'I.\ІОВplД)'Ввш:. D Україні", довіреності від 01.08.2006 року за Н!! 2-15/1872 3 
.aнlєf сторони, та ВпроБВJrlо-комерцШна фіРl\lа "Кобол", в особі директора 
:шарeнn Петра Дмитровича, далі -"ОРЕНДАР", 3 другоС сторони, уклали 
{OДDТXOBY угоду до Договору оревди земельної дinинки Н!!040400700091 про 

вctyDВc: 

ВідпОВідно до рішеRНJI сесії Броварської міської ради від 
5.12.2006 РОКУ. Ne192-13-0S, внести зміни до наступних пунктів договору: 

~ 1. до пЗ.3. і ВИXJlасти його в наступній редакції: 
\ Норма'ІИВва грошова оцінка земельної дiлmки згідно довідки 

варського міського відділу земельних ресурсів від 26.01.2007 року за 
313-3/155, ВКJПOчаючи коефіцієнт індексації грошової оцінки - 1,035, 

_1ДЖС:ш Наказом Державного комітету Украіни по земельним ресурсам 
• 27.01.2006 року Н!НР/18/15121111 "Про порядок нормативної грошової 

земель сільськогосподарського npизначеИИJI та населених пунктів", 
_ого в Міиістерстві юстиції України 05 квіТИJI 2006 року за 

B8Iln6~ ставовить: . 
- 27151 ( ДВ8Дц.,.,. еВІ тиCR ето п"JlТдесJIТ одна) ГРИВНJI ва період 

ЬПцтва; 

HopMamввa грошова оцінка земельної дiлmки згідно довідки 
3I3Ь~O/ГO міського відділу земельних ресурсів від 26.01.2007 року за 

- 154. ВКJПQчвючи коефіцієнт індексації грошової оцінки - 1,035, 
2::~ІЙ НlUCВЗOм Державного комітету Украіви по земельним ресурсам 

• • • 006 р?ку 1МП'/18/15121111 "Про порядок нормативної грошової 
3CМenь СUlЬськогосподарського призначеИВJI та населених пунктів", 

BВll22~~Oro в Міністерстві юстиції України 05 квіТИJJ 2006 року за 
'~ становить: . 

• 54324 ( п". . 
3аТВе • JJТдecвт .. отрп тисJ(IП триета двадцить чотори) гривИ1 З 
еnо~~~~ПJl Aкry Державпоі КО.lісіі про прuiillJlТl'JI в еКСOJl)'атацЬо 

У",ВПпцтва об'єкту. 

І. до 11'з і 
. Дoro' ВИКПаСТИ його в наступній редакції: 

~~~aдeHO на 1 (один) рік, терміном до 25.12.2007року. ПіCJIJI 
• С'і}1оІС. У AoroBop>: ОРЕНДАР має переважне право поновленНJI ЙОГО на 

ева. СТро цьo~ разІ ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 місиці до 
l11f ііО: .11,11 договору повідомити письмово ореидодввци про намір 

дuO. 



CТlI зміЮI до 0.4.1. і викласти його в наступній редакції: 
2. вне 5DL • оо". • • 
OpCllДllP ояртр СТ8110ВIIТЬ 70 ВІД Ilop".PТlIBIIOI rpОШОВО. ОЦІІІКІІ І 

.'1ада;: 357,55 (ОДІІР ТlIСlча тpllcтa о"итдесит сі"l гривень 55 копійок) В рік 
рlод &удіВIIІІЦТВР; 

І пе 2 716,20 ( дві ТИCJIЧі COICOT шіСТllРДЦИТЬ гривень 20 копійок) В рік з 
Inl :JатосрДЖСIIНИ Aкry ДбеР~ВIIОі прIIй"IIIJIы�оіi КО"lісії про ПрllЙНИТТИ В 
:rnnYaТDQilo ,ркіllчеllОГО УДIВНllцтва 

3. BHeCТII зміни до п.4.2. і викласти його в наступній редакції: 
ОБЧllсленНJI розміру орендної плати за земельні ділянки державної або 

IМ)'llIUIЬHoi ~aCHOcтi ~~іfiсНlОЄТЬСЯ з урахуванням їх цільового призначення та 
lСфіціЄllТЇВ шдеКСВЦІІ, визначених законодавством, за затвердженими 

Шінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або 
Wnl умов доroвору оренди чи продовжеННJI його дії; 

4. ввесш зміни до п.4.3. і ВИКJIасти його в наступній редакції: 
ОРСІЩПВ мата ВНОСUТЬeJI орендарем ПОЧllllаючп , 25.12.2006 року 

IОШСВ'lIIО piвHHalll часткРМИ протигом 30 календарних днів, наступних за 
:rannbl квяеuдррниаl днем звіmого (податкового) "lісиЦR ШЛИО"І 
qlepuyвallllJllla рахунок УДК у КпівськЬі області M.КuЄBa МФО 821018 
од 13571923 р/р 33213812600005 - Броварське ВДІ(. Код класифікації 
3050200 - opeuдa зе"l.ІІі. 

5. ввести зміви до п. 4.5.2. і викласти його в наступній редакції: 
• ~I • розмірів земельного податку, підвищеВВJI цін, тарифів, зміни 

!leф1ЦlЄВТ1В ІНДексації, визначених законодавСТВОМ; 

6. Всі інші умо~и Договору залиІПШОТЬCJI без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~ьКA МІСЬКА РАДА 
"I'ЩUIЧRа адреса • .. в . 
~вaPH, ~Yn.Гarapiнa,lS 
;::'1U1UК МІСЬКого 
''''''ОВЦ 

ОРЕНДАР 

КПФ "Кобол" 
ІОридична адреса: м. Бровари, 

вул.Глінки,34, 
Директор 

, " ,:' ):.~'~J.~ П.д.І<озвренко І 
І, •• ,. • • •• • , .... . .~4. .. 
.. . мп (за НВJIBHOcтi почат!) , . 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,r " ~ __ 2007 року 
....... - м. Бровари 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

С1)'ІІшucа міського голови Возняка Сергія МихаЙЛОВІІча, що діє 

І підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

країні", довіреності від 01.08.2006 року за Н!!2-15/1872", з однієї 

~раНИ, та Вllробllllчо-комерційна фірма "Кобол" в особі 

!ректора Ko~apeнкa Петра Дмитровича з другої сторони, склали 

:it Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а КВФ "Кобол" ПРИЙНJlЛа 

:мепьну ділянку площею О,10В0га по вул. Чкалова для 

'АіВНllцтва та обслуговування станції технічного 
І 

~rOBYBaUUR легкових автомобілів. Земельна ділянка надана 

ell1lJlМ сесіі Броварської міської ради від 25.12.2006 року 

192-13-05 на умовах оренди, терміном на 1 (один) рік до 
12.2007 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 
ою договору оренди. 

І1ЕРЕДАЛА: 

вареЬка міська рада 
lJJUIчиа адреса : 
РОВ:If,в~л.ГагаРіна, 15 

к МІСЬкого голови 

ПРИЙНЯЛА: 

КПФ "Кобол" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул.Глінки,34, 
Директор 

___ ......:1 П.Д.Козаренко І 



ДОГОВІР 

ОРЕНДІ1 зЕмЕлы�оіi ДІЛЯНКИ 

GpOhUpCLK8 "llcькn Рада" 13 "_,_~~I •• 20t.l'6--;'oкy. 
ІІІЩЬ: Ііроnврська ІІllська родп ,В особі місь"ого !~on" ЛІІТОІІІШКD ВІктора ОJІСКСПІІДРОВІІ'ІU, що діє ІІа 

,1tд украі"'l "Про ",ісцсвс са,.,опрядуnаlflfЯ n УІ,раі'" з ОД.lОГО боку, та ОРElIДЛР: Вllробllll'IО-КОl'IСРI,іПIlО 
:::. lор"ДlІ1/ІІD ~pc:ca: ~.І.lіроп.аР.I~ nул.l-ліIlК.І.34 іДСIІТIІФіКОllіПtllIП. КОД 13714586.в особі AIlPCIfI~~ )(озареl!"1 

РІІІІІ, ПКІІ" ДІС' ІІІ ПІДCТDВІ СОlдоцтва ІІрО дсржаВIfУ ресстраЦIІО с)'б"єtn'D Пlлпр"смtIIЩЬКОІ ДIЯJ1ЬtIОСТІ -
II~I:ВII, :юрссстроваtlОro BIIKOIIDBI",,., "О,., ітсто", GpOBOpclolCOЇ М ісь"оі ралll зо НІ! 1772 від 03.07 .'997р. з другого 
ІІРІ. ", ІС' І I(сП aoroOIP про IІІlжчеtlnве~еl . 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.І.ОI1ЕIiДОДАВЕЦЬ BiдnoBiДIIO до ріlUеtltlя сес" Броварськоі міської раДIf ЮІївськ01 області від 16.12.04 
24 lсааас, D ОРЕНДАР nplln,.,Dt' в строкоае маТtlе КОР"СТУВІІІІНЯ земелыІ' дїляtlку ІШОІЦСЮ 0,1080.,.. для 

ІРІІ 11 о6cJlуroВУОDlftlя CТDllцii технічного оБСЛУГОВУВDlfНЯ ЛСГКОВІІХ автомобіліп. яка 1ШІХОДІІТLСЯ 110 

ааа, В ІІІ. IiРОВIlРII. 3гіДtlО З маном зс,.,лскор"стуваIlIlЯ, що С Ilепід"С,.,IIОIО '1ICТlltlOlO цього Договору та довіДКIІ 
Gpouрсы�аl� аlіСЬКllМ відділом зсмелЬtlllХ рссурсів Не657 від 28.12.2004 року та зсмелыІ-I.адастроuоіi 
і &po8apcLКOro міського відділу зе,.,сльtlllХ ресурсів uя зсмелыfa ділЯllка рахуєтloСН R зсмлях транспор1)' 

r місы\отT PDJ1I1. 

2. Об"єкт ОРСІІДІІ. 

2.1. В орен.ау передається земелЬІІа ділянка заranЬtlОIО мощеlО 0,1080.,.. 
2.2.118 зer.ІCnIo"іП ділянці роз,.,іщені об"єml lІерухомого ,.,аПllа які ЯМЯІОТLCЯ WlаСllіСТІО ореllДаря: 

. ~. Hopr.tanlBIfa грошова оцінка земелыlїї діnЯНКIІ згідно довідк" Бропарського міського відділу ЗСМCnI.IIІІХ 
11128.12.04 р. за 1&658 CТDIIOOIlТЬ : 
- 16 394 (lоі&:ТIlIlдЦЯТІо ТІ'СЯЧ Tp"CТD дев"ЯI.ОСТО "ОТIIР") ГРI"ні з урахуваШIНМ косфіllіСllТів індексації на 

IIII1DЧllОro будіВllllцтва ; 
- 26230 (двадцпть шІсть ТІІСRЧ двісті ТРЩЩRТL) гриве .... з Д1m1 3DтверджеШІЯ Апу ДержаВllоі KO~Iicii ПРО 
• ІКcnnуаТDціlО ЗDкінчеllОГО будіВlшцтва об"єuy; 

2,.1. ЗемCnlol1D дinЯIІКD. яка псредаЄТЬCJI в оренду не має І.едолі"ів, що можуть nepeWkOAlml П ефеКТIІВНОr.tу 
11І110, 

2J. Пр .. зміні ( рсоргаllїзаціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберігає 11111ІІ1ість. 

3. СТРОІС діі ДОГОВОРУ 

] до . 
~ n І'ООІР УlCIJадеllО ІІа 2 (доп) РОКІІ ДО 16 ГРУ,l1I1Я 2006 року. Піепя закіl11lеШІЯ строку договору OI'EHДAP ,..ає :80 nOllОlUlеlllfЯ "ого на 1I001ln строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllllеll lІе пі311іше lІіж за 2 J\lісяці до 

ІС)' діі дoroaopy nOBiAor.tlml ПІІСЬМООО opetlAOДDBWI про IIBr.tip ПРОДОВЖІІТІІ "ого JliIO. 

4. Ореllдllа плата 

4.1. OpeIIJUID 
_ 0.75 плата ВIІОСIIТЬСJl ореllдврем у форr.tі та розr.tірі : 
_ 1-10rpl: 3D IКв.ІІ' на період ПОТО'ІІІОГО будівшщтва; • 
R.'nf rp І за 11(11.'" з даТІ' затверджеlllfll Апу ДеРЖВВllоі пр"пr.tDлыlіi комісії про IIРIlП.IЯТТЯ в еКСlшуатаЦIІ( 

• .2 v1 ... D1IIIЧТDa; 
.РIЧIІ8 о 

РОOofiу. І pellДlla Плата ІІа перІод ПОТО'IIIОro 6удіВIllIUТВО, з1'1дllО Дозволу illcneKQii ДеРЖUВIІОn 
1'1'111: ~~LIIOro КОІІТРОЛІО складає 81 О - оо ( вісі",сот деСЯТL) ГРllве,IЬ ОО KOlliliOIC; 

..... 110 З.lСі Р ІІАІІа ІІЛОТО 3 AOТlI 3UТВСIWIЮІІІІЯ AlnY ДержаВllОТ прllпмалы�оіi 1COJ\llcii 111'0 ПРIlПIlПТГЯ 
4з. Осіч .. ~I'lеllоrо 6yniOllllQTBa СlСЛодас 1 296-00 ( ОДІІО ТІІСПЧО двістІ ДСВ"ПІІОСТО шість) 11'"ВОIІI. ОО копі'lок 
ЧОРI!IІД Ctlllll РОЗМіру 0PClfДHOi MaТlI за землю здіПСIІІОСТЬСП з урахуваlШЯ,.. іllдсксів іltфляції. 
II.rtJcaal::~ ":ата ВІІОСІІТЬСА opCllДapeJ\1 ПОЧІІІІRІОЧІІ 3 ДІІП ПРIIПIIЯТТП рIШС'IIIЯ ~eclТ від 16.12.04 що".іСИЧIІ 

_~'IIМ Пе ~ ТRroJ\130 KanellдaplJIlX ДІІ Ів, IIОС1)'ПIIllХ 3В OCТIIIIIIIl'1 кuлеIIДI1IIII11'" ДІІІ~"І 3ВітІ.01'O (1IOaOTKOBOr( 
""'IIUOOI_ Іі:о::IУВIІIІIІА 1111 раХУIІОК УДК у КllіВСLКіП області "'.КІІЄВО МФО 821018 IroA 26376375 РІ 

РСІоI(ОТ Аllеькот РОДІІ. Код tCЛDСllфlКDЦП 13050200 - opellДO :ас".лі. 



Kuii11llfllДDIIIIR послуг в раХУIІОК opctlAIIOЇ ІІЛОТІІ ОФОР\IJIМГl loCl1 • 4.5. ПсРСllDllа :~::T плаТlI переглядається у ра11 :. BI.l1111'i~ .. ".6. ро],,!lр ор OJUlPIOBlllfllR, пс:рс:дБIlIIСШIІХ Договором • 
• 1.".1. 'ІМІІІІІ умов,~сп'''''І''''ы�ого податку, ninnllU1CIIIIR 11ill, таРllфіп. у ТО"'> '''ІС;''І R 

., • ІІІ """,,"рІО .... "". ІІаС.1іl 
4.(1.-. 1"11І ,.... ОДК..... псрсдбllllСlІІlХ 3IIKOIIOM: n, '''4 .. ~ 
, 6] n іlllОtlХ 11111 '''''. • .. 
ч. .., І "С"ІІІІН ОРСllAllоі ПЛОТІІ УСТРОКІІ. 111І1110'1&:111 11111\1 ДОІ "П"РО'І .1 
.. (і .. У ра] IICnll.. .. _ , rllPII\; 
• І. • 1.1 І lІалы�ого баlltcy Укра"lІІ 10 КО".RІІІІП де.... "РIJ(' І РП'I~1І1111 ІНІ ~.rt~__.1 

"IJДllіlIIIllТ СllllllПI .. Пll Р • Qlr'AC) _ ; 

I1 IрострО'IСIIІІИ.. . 
""ЖІІІІ І,СІІІ.І 0- СПРIІВnІ"ЬСІ також І У nllnanкax. IІКЩL1 ОI'ЕIIДЛI' 1 lIu"~ .. 

4.".S.Opcllnllll м... .. ... "",,\ .... 11І. 11 
• RIIIlV 311 UII'" Догооороl'tl. "'""" ІІІІКС'"ІІІ: І LIIІУГ 'ІсмcnыІy ДІЛ "J 

5. УІ'ІОВІІ UIII(ОfШС-ПIІІШI IСIШ~JII.ll(Jі діЩIІIІЩ• 

s.I.3cMcnыDD дiJlIIIКD пср~дасться R opellny IUln ('іудіlllllЩIІШ .11 (I(j\:JIY"'II)"""1II trri 
06CnУПJРУРІІІІІІЯ nсгков",' DвтомобlЛlВ; • 

S.2oЦlnloDBC прIІ]IІDIIсІІшI1смcnыlіi дїЛЯIІКIІ 1CMJII II1ШIСIІ'II"У: 
S.3. ОРЕНДАР ІІС "'ІІЄ права БC'J ОфОРМJI&:lІlІn У ІІС IІI11ЩUI~IІСІ"'У ·lіIК.Щ.І/ЩІІС ІІІ"" 11І1"11,)_ .. 

ПРII1I1UIIСIІIІЯ 1смeJlыlіi діпЯIІКIІ; 

6. УАІОПІІ і СТРОКІІ ІІСРСДИ'ІЇ JСАlсш.IIIJЇ llіЩIІІКIІIІ.,., 

6.1. ПСРCllDIID зсмcJlыlіi діЛЯIІКIІ 11 ОI1СIIJ\у ·І/lіііСIІІО.'I.СА 1 PCJ·tptl(i/I&:III1A "P"~"-') Їl BI.I~ k"11III • 

ВIlГОТОW1СІІIІЯ 'lрОСК1)' вІдводу 'CMCJII.IICJЇ IlіJIЯIІКl1 С' ріlll&:IІ"" с&:сі; під 22.07.0411 Н!! І 93-23-24. 
6.2. IlІші У"'ОВІІ ПСРСда'lі 'CMCJIbIIC1Ї AiJlnlllCIIII (1РСIІІІУ: ОРШ ЩОДЛВЕЦЬ ПСРСIІОс, а ПРF.lfllлr", ... 

ОРСIIJ1У ЗСМeJll.IІУ діпЯІІІСУ віпыІy під БУ/&I,.НКIІХ м"lіЩ11111Х "11"0 і ІІреrcllзіП третіх осіб. про .ЕІI1I'· 
AOIVВOPY ОРЕНДОДАВЄЦI, 111І ОРШ !ДЛР не ІІ(ІЩ 

б.3. I1CPCllD'11I ЗО"'eJlЬІІОЇ диlЯIІКIІ О"IШ/UCРlt1 1/1іі!СІ"Оt71.ся ГlіCJIЯ держаПIlО; peccтpauii ULOrll ~ 
"р"П"'IІІНЯ-ІІСI'Cl1Dчі. 

7. УІ'ІОВІІ ПОПСРІІСІІІІІІ зсІ\IcJlы�оіi діЛЯIIК1I. 

• 7.1. Піcnя ПР"ПШІСНІІЯ діі ДOl'ОООРУ ОIJШЩЛIJ Щ1I1СI1ТUf' ()РЕІІДОДАВЦЕВІ 1е~'eJI.lІ)-' 
пршо",у порlОIfЯIІО' ТІІ"'. У яко",у віll одсржав П 11 орсщау. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У ра1і погіРWСІІIІЯ К.lрIIСIШХ UnОІо'ТIІІIОС'IСП opCtlnOPllfOi 1е",cn"ної ЗLUIIL( 
3МІІІ01O іі cтa,,~, M~Є ПрОDО ІІВ ВЇДUІКОДУВDІШЯ збlпкіu У розмірі. UIl31111'ICIIO"'Y C:ТOPOllllftJJJ. ЯКUІО ao~1 
1ro411 про роз",~р 014~КОДУRОIІНЯ збlmcів. спір РО1в"ЯЗУСТIoСЯ У CYI'OIlO"'Y ІІОРЯДКУ, _ 

• 7.3. З41~Сlfеlll ОРЕНДАРЕМ БC'J 3ГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ n'IТJ1BTII 118 поліПWСIІ"R ОРСИАОI3lfOl JIO 
як, "е~,OЖJI"ВО ВI~окреr.Шnl без ,аподіяння ШКОД" ціП ДЇnЯlщі. 110 'liMRIUIOTIo віПШКО4УВОIIІIІО. 1 

• 7 .~. ПОJllпшеllНЯ стаНУ зс"'мыlіi .аїЛЯНКIІ, ПРООСДСllі ОРЕIІДЛIJr~м '3В nllc .. ",OOOIO 1П1.!fOЮ 1019'· 
зеМnl. ІІС ПIДІІЯI'ІІIОТЬ BiДWКO,ц)'BaHlllo. orf):' 

6 оо 7.S.0PEHДAP має ПРІІВО ІІа віДШКО,ц)'В8IШR ,бllТкіп, 'ЩПU/,іЯIІIІХ Уllllcnідок II&:P",,'01I388' -
10 оо R1ellh. передбаЧСІIIJХ ЦІІМ AOroBOpOM. 

361rnca"lІІ DWlЖDlотьеR: 
7.S.фОКТ1IЧllі В""'аТІІ ЯК ОРЕН СAl1"'" JfI1. 

Aoronupy ОРЕНДОДАВЦЕМ их • ДАР 'lD~aB У 'В"Я'Ісу З ІІСUІІК.ІІІDІІШІ'" обl1 I.,ellllll :tJ Р 
ІІОРУШСІІОro ПР8ва; , 8 також BlnpOТII. ІКІ ОРЕНДАР здіііСlІ81U uбо ІІОРІІІІСІІ JдIRСИIl111 JI; 

7.6..aOXOAII. які ОРЕНДАР • ор-' 
дol'080PY. МІГ бll рeanlolJО O1pIlMIITII в ра'3і IІWІСЖІІОГl1 PII"OIlOIl". 

7.7. Розмір ф8КТ11"IІІ~Х ВІ ОР • _--*,$ 
ІТРОТ ЕНДАРJI ВІІЗllаllОЄfЬСЯ 118 підставі ДО"'УМОlrпull.1І0 nlll .-'" 

8.0бl'lежСIIIIЯ (обтRЖСIШR) щодо ПJIIСОРІІСТІ11І1Р 

3сІ'ІeJlы�оіi ділЯIIIСII. 

8.1. На ОРСІІДОВ8 
f'DJDnpOBlдltol "Ісреа.ії ІІу зо"'cJlыty дїnЯIlКУ 
• 8З.Передача в оре, 

Bc:тalloВnCIIO обмежеННR площеlD 0,0253111 - i~ 
обtJr,.cfli 

ІІС с підс:таВОIО ДnH ПРІІПІІНСІШЯ або 1.Iillll 4IJ1RIIІЩ. Іду ,еММIо .. оі діпЯИКIІ 

9.lllші права та обов"R3КII сторі.l. 
(apclJJТo ~РЕІЩОДЛВЕЦЬ rapalnYC . . ЇII"~ 
BII1"81Ie~~ ~~ста801O ІІС перСБУВDЄ і 'B~O.:::IMIolla ~іпянКІІ с У noro вnaCllocтi. нікому іJlШОМУ "pec~JD1' tIJfJ 

І AoroUOPO"'. '81\'01111І ПОВ1ІОВDЖeIlIlR ПСРeдDваТIІ ЦІО ділЯJI"')' D о 



ІIJIСIJIІІІІІИ: І зсftlcnы�оіi діпlllКIf; 
IJI' .... II,.r Illdnl.&JI'С Plllcopllc:rDlII

l
• падках псрсд6аЧСІІІІХ ЧlllШ'lftI закоtlодавство .. та otl~1 ДоroВОРО\l: 

1.1.,IL"JIC"i.,,'pu рU1ірПUПIIIСП.ДОroв,р у OllllnDД~ псрсдбаЧСlІІlХ ЧІІІІІІІІ" заКОIІОllавство"" в ТO~IY ЧШ:.,і в 
, •• "IС1РР·lІ Ір (lIК!'IAIІОI nnonl у а , 
~ , ІІІ JICIІМ ,'- ОРЕНДАРЯ' ,J,'" ,,11 І .'Іасу (ICJ 3111ДIІ clI~ro ОI1СССШIJl ОРСl1l1'lОЇ маТІІ; 

11"іоіі'і)' 11' Р'ІІ plll ОI'I~IIДЛРJI CO~C'IB ОІІІIR I!V .. II ОРСtllltlОі МВТІІ з 'Іасу ПРIlПIlR'П1l ріШСlІlUI BIIKOII"-O"~' або 
ІА 1111 .. 11111 ОI'ЕIІДЛРJl ІlдшКОАУІ -.І • 

"

J'III"I'II'" 1111І "AЇnIIlK'1 до піДПIlСВlІІlІ uьoro ДоroвоРУ, 
, ШJII""" 'lcr.ICnhII

O
' 

"'..,.., Р~'IAOJIаппн: 
LCJIIIIP"Alh":II1~" 3CMCnhIIY aїnlllКY по вrny. 
L'. ".:p~ • 
~ Ilр .... арrllJllІlІП• 3СМCnЬ"У д!nllfКY У КОРIfСТ)'ВВIIІІI:. •• •• _ 

J '1I1I'1.MnТllllO arny • І З8кіlіЧСІІІІІ строку noro ДІЇ D pD31 ВІЛСУТ"ОСТІ ПРСТСІОІП. ШОllО ]обо8 IІ1ВНЬ ІІа 
,Ї PllIIPPII'Ollnnl 1I0roBlP n СЛІ 
~ pJlCIIIIII, • 
L ()ІІСІр"IШClI аР~IIДUьДлвцlO ftlОЖnllвість здіПСlІІовml КОlrrpоль З8 OIlKOp"CТDIIIIR" uirї зе"enыlіi З~'RН"'І: 
t.l. l'IUIIIna1" оРЕIІД зс"ІcnыІ, дїnIIIКY за uіЛЬОВlfftl ПРIОllаЧСIIІІR .. ; 
J. 1II,.,,,,,,CТOBYnlnl 

4 ,СІІО cMD'lyaanl ОРСIІДlIУ nnВ'!)'; • 
4З.с.ОІ'1 "lіЧIIОro ЧIl6VДЬ-RКОro illWOro 38БРУlltlСІІІІR ЗСМЛІ; 
'4 IICIIOnYClCDn' ХІп '.І'. • 
іі 1ІЇЛ1Р"муааnl П n IlanСЖllоr.IУ С8штаРІІОМУ CТDш; 

10. РI13IIК ВІШDДКОВОГО ЗІІІІЩСІІІІВ обо ПОШІ(ОДЖСІІІІЯ 
об"єкто ОРСllдl1 'ІІІ ЙОГО ЧОСТІІІІІІ. 

І Р '811ПІІАкоаоl"O ЗІІІІЩС'ІІІ1 або ПОШКОД)КС:rI111 об"єкта ОРСtlдll 'ІІІ Пого 'IBCТIIIIII ІІССС ОРЕНДАР. 
',. 'ОIlК 

11. CтpOXYBOIIUB об"єкто ЧІІ його ЧОСТІІІІІІ. 

IЗriaJID 3 ЦІ.М дoronopoM об"єкт ОрСllД11 ІІС піДЛlraє стрвхуваННIО. 

12. ЗІ\ІЇІІІІ Yl'IОВ договору Ї ПрllПllllСllllВ ЙОГО діі 

.31Iilll умов AoroBOpry здіПСIІІОIОТЬСІ У П'ІСЬМОВіП формі з& ВЗ&СМНОІО зroДОIО сторіІІ. 
'pal'ltAOCInICIIIII ЗI"OДIІ ЩОДО зміllll умов ДОГОВОРУ спір розв"RЗУЮТЬСН У СУДОВО"'У ПОРІlI"~' 
~Дii Дoroвopy ПР"ПШIIIOТloCR у раі: 
~,. JiJIЇИ"С"'IR С1року, ІІа ІКIl" noro було УКЛDДСIlО; 
~ np''''''''1 0PCIIДВPCM зсмcnы�оїї ділlНКIІ У влаСІІість; 
:з. 1І11YR1 3~MCJlhlloi ДЇJlIIIKII дnI суспілы�ІІхx потрсб вбо np"MYCOBoro відчужеllllR зс",елыlіi lIЇЛRНIШ 3 "IОТІlвів 
,IICa6xWIOCТ' 8 ПОРІДКУ, BCТDlloanClloMY З8КОII0"'; 1 JlIП~lОрІІДIІ'IIIОЇ особll-ОРСІІДВРR. 
'J.tвlP ПРІІП""ІCI'ЬCR таКОЖ в іНШlах ВIlПадках, псрсдб&ЧСIIІІХ З&КОІІОМ. 
'1 ADroBOPY ПРІІПIJIІІ.ОТЬCR IW1IХОМ Пого розіРВ&IIIIR за: 
• , -"010 3fDДOlO сторіщ 

~1: ІІІ В".IОI)' OIilliEi із сторіІІ у нвcnідок IlеВIІКОllаШl1 другою CТOPOIIOIO оБОВ"Jl3";В, ПСРСАоаЧСНl1Х 
ІІІІо,1'ІІІІ011 ~ ~"ПIUU«J~оro ЗІІІІЩСІІІІR, ПОШКОДЖСlіllR ОРСllдоввиоі зсмслы�оіi діпНIIКIІ. JlКС icтomo ПСРСW"'ОD-а[ її 
:,Pcni",,~. ІІІШІІХ ПІДCТDВ, ВII3IIВЧСIIІІХ З8КОІІОМ 

.. _0111 ДОfDВОnV • 
IllipJiIlИI до rJ В ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ ПОРІДКУ допускаЄТЬСН' 
llJcpQlд П;::: в OдlIO~POIILO"'y поридку є IIСВIІI(ОIlВIIIIН ОРЕНДАРЕМ П. 4.4., п. 9.4.3. 
'ta6rI-ореIIJU1РIІ с: ~CIIOCТl 118 "'8nll~ ОРСIIдaРJl ІІа іllШУ 10РJІДІІЧІІУ або фіЗIІЧIlУ особу, & також рсорraнізаuіR 
--'''1 3c"cJlы�~ ~nolO дnl Р03IРВВIIIIR AOroBOPY; 
- СУ4У персхода'::' AIJIІІІКУ у раі CM~pтi фі311чиоі особll - OpCllдapR, заСУДЖСllllJI або обмажеllНR її діЄ3даТІIОсті 
~'d'"kOp"CТoBYtOТL ДО cnOДKoDlUlB або illWllX осіб, Jlкі BIIKOPIICТOB)'IOТIo шо ЗС"'СЛЬІІУ ділJl""~ PD30~' З 

Цlо ЗС"'СЛЬІІУ ділRIІКУ PD30M З opellДDpe"" ШЛJlХОМ ПСРСУКЛDдaIIIIJl Договору 0PCНlIII ХІІі;. 

13. DідПОВЇДОJJLllіеть сторіІІ 30 ІІСВІІКОІІОІІІІЯ або 
'1І 11еа IIСIIОJJCЖlIС BIIICOIIOIIIIB ДOГOBO~Y 

~ -'1111"1 Вбо IICIIВnCJК 
't!UPo ІІС BIIKOl181111R доroвору CТOPOIIII IICcyrL відповідалыlстьь відповіДIІО до за"'ОII)' та 
ІП"ІІ~ Іка nOPYWllIJQ 30бов" • 

RЗВШІІ, ЗВІЛЬІIJIСТЬСR від відповідальності, JlКЩО BOII& доведе, що ue ПОРУWСІІНR 



14. ПРІІКЇІЩСВЇ ПОЛОЖСІІІІВ. 

14.I.Цс" AOI'Ullip IІв611рас 1111ІІ"Ості піCnА ".iAnIlCUIIIIR CТOPOllllAtIt та "ого 4сржаВllоі рес І" 
ЦсП Aoгonip УЮІОДСІІО У 1рЬОХ ПРIlМIР'IІІКОх. шо МО'ОТІо 04110КОВУ ЮРI14"'IІІУ CII~ bl, 

'П • n . ·'z. 0411111 
ОРСШДО4DВWI, IIPYfl'n • в tIPCllllOPR, 1рСТ1 - В оргаш, НКІІ ПРОВІВ ДСРЖОВIIУ PCCC1pOlliIO, ''-1 

IIcalд"C:I'IIIIII'111 IIBCТIIIIOl'1II доroвору С:: 
кa.anr.тnOnlln МОІІ 1смcJlыfіi дїЛRIІКl1 ') відоБРОЖСШIRМ оБМСЖСllh (пБТНЖСIIt.) " її ОIIIі _... z DpIlt1a.1Ii 

ссрпі1У1ів; ...' _ , IIt 
акт про РС'ПІllоanСIІІIR ІІа МІСЦСВОСТІ та ПОГОДЖСІІІІІ 30ВIfIШllІоОl МСЖІ 'Jсr.tСЛt.llоі ділllll""' 

акт ІІа ПСРСІІСССШІR в 110ТУРУ 30BlliWIIt.oi мсжі зсмслt.llоі діЛIIIКIІ; • 

акт npllnor.ty-ncpc.an'li ')CMCnIolloi JIinRIIKil; 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

Броварська міська рада в 
особі 
міського ГОЛОВІ! 
AlJТOliCHKO Віктор ОлсксаНДРОВIІЧ 

міСЦС3IIDXо.ажСIIНR IOpIIДJI'llloi особи 

07400 КIІЇВСloка обnОСТь. 
м.ВРОВОРIІ, вул.Гогаріlfll, І S 

іllСIІТIІФікаціПIШП код 2637637S 

мп 

15. РСКВЇ111Т11 cтopїl1 

ОРСІЩUР 

ВКф"l{оБОJl" 

ЩО діс ІІа підставі свідоцтво. 
зареСС'ГРОВПJIОІ'О K()MiTC'fOM 

Броварської місы�оїї роди 
від 03.07.1998 року за Н!!1772 
Директор 

Козаренко Петро ДмИТРОВIІЧ 

міСЦС3IIDXо.ажСННR ЮР,ІД'ІЧНОЇ особ .. 

М. БРОВаРІІ, 
Byn.rnillКiI,34 

іДСltтllФікаціПllllП КОД 13714S86 

с 

I1 

UI~P)' 
Kopncllh'O ЛІ_ІІ 



АКТ 

~ оо 
ІІІ'ИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

r 
2004 ~oкy м.Бровари 

МІІ, ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

міС:М((1І"О ГОЛОВИ AHTOllellKa Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на 

1ІІІІстпuі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

10ДllісіСТОРОНИ, таВllроБНllчо-комерційна фірма "Кобол" в особі 

_lрсктора Козаренка Петра Дмитровича з другої сторони, склали 

цсіі Ап ПРО наступне: 

Броварська міська рада передала, а КВФ "Кобол" прийняла 

.земenьну ділянку площею 0,1080га по вул.Чкалова для 
! 

&удіВПllЦтва та обслуговування стаllціі теХllіЧllОГО 

06rлуrовуваllllR леГКОВllХ автомобілів. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії Броварської міської ради від 16.12.04 Ns588-28-24 на 

YlIОвах оренди, терміном на 2 (два) роки до 16.12.2006 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід 'ємною 

!llCnllt010 договору оренди. 

fIEРЕДАЛА: ІІРИЙНЯЛА: 

КПФ "Кобол" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул.Глінки,34, 

Директор 

..... -. .,.,.~:- ".... .. .... -. ,.- .. : . '...,\ 
.''. ... . .... " .:: ~ 

'::.. ·е. .: е, .!'~:: 
• '}' 1··-" • •• ~'i\ :: .... .. .... : .. (:. 

~I'. . .. )~ 
~j':' '~'.:.: :П~~.Козаренко/ ,. ~ 

''.~... .. " 

_, : І;' 



---.,;:/. - -;. ';:""1"· . 
І Начanьіїйк,; Вр.оварського мІ ського 
,.:Bj~-r:-1ii':') ~ ~ ~них ресурсі в: 
(~ r;"{:: ,I~ \ 11' ,#''':.\ е{) 

І... \. (. ... 
··~i ~.\I :~~~., Jl,J,; " •• А.Шокун 
.\~' ~ '; ':;,... .... • •• ,. :.:!, 
'\~";' :.;, . ., .оо .. :"":'~' "1:7/ 
\~:: ... i .. #!.$. t! ~-!';.'" \ .. !.:./ -' I.~"'· . ... .. ",'J" :,:' . '- : t._! ., :.~ . 

.... 'і J'" 1., .• -•.. ~. 

• 

:JI •••••• c ••• 

181І8 ....... 

ОПИС МЕ • 

ІІА А Аа & -38М_І ~ar.~DP.c,.caY •• ~ •• D •• ). 
ІІА & Аа А -Р.З.Р."І '.Р.'ОРІІ •• &ро •• рм. 

Е.с ........ ' .... . ....... ....... N 8c •• r. f18~J~';.J ~,..*""'" ~ ..•.... , •• с ••• ",,, •••• ••• а 34 . D а ... а.С8І' а.С8І' 

._.&pa.apM •• y •• ~a.o.a 

НА УМОВАХ ОРЕН" 

Мас .. 'а. 

КАЛАСТРD8ИЙ ПЛАН 
500 

1-." ... DSHE)l(, 
#O;OlS2 

Ар.у .... , 



-$3-
АКТ 

P;/;·:/~;: ~~ ;~~~y-;~.I 
(' .~ І 

mШIIIli'··'··-

•• 1 "li~цeBOcтi та погоджеllllR зовніШllьоі межі земелы�оіi ДЇЛВІІКН 

200.{ р. . 

LlШ~-=---пре;;вник $08 11~Нt:'tii..QkfНO" 
м. Бровари 

.A1O,lJe;j ~ /j 
,І' J1,?З . 

депутатів від .. 2~" .A~/~ 70".;l~~/~ (d 

_СВІІ8сннків (зеМЛeJCОРИС1')'вачів): 
• 

--:~9~92 ____ p. 

. ' 

bпCiвnaC:НlUCD (ЗeМJIСКОРИС1')'Вачів): ______________ _ 

свої поанов~eJUUI, провсши BCТlHOвneННJI на місцевості та погодхсеlDUl зовиішньої 

81'r 'Р,;, k'ooaд ., 

на місцевості проходять 

IIpmJI3bi при встановлениі зовнішньої мсжі не ЗlRмено. Межі погоджені і не 

Межові знаки, ЯКИМИ закрinnеНD земcJlы�аa ДЇJuIHкa в ICЇJIьKOcтi 

шт. показані предСТВВRИlCом Броварського виробюlЧОro 

-cm.иих рссурсів на місцевості та псредані на збсрігlННJl ЗСМnСВJIасuиxy 

Розміри та місцезнаходжсин. зсмелЬвої дimlвки показані ва абрисі ва звороті 

документаціі сxnвдає О. /~8 1'8. 
Е • • 
IliAcraIDЮ ~ приJiНJl1ТJI рішенн. по фактичвому КОрИC'l')'ваввю 3 наступинм 

що по~відчують право Вn~~ ,~~ .ІС~РИC'l')'ВВIПIJI землею. і' 
12-х ПРИМІРНИках /, -1 : ••• \·Оjф • . ,(' .. \~: ... ".. 

• f.: ~:. 

;i~· ... ·7·:, 'Н' f\n · ..... ,.&: І .oV \ Ю' ,.-

И: '\ · 'H"'~I" ". 
IJ.~~: ... ~ '" J .. 

.' . . .. , 
ip,~ ;<'(:117 iJJ ., 

t!.~: Оо' 

ОО 

( 

'-

': .. 
і 
;' 

~ 
j 
І 

І 

. І , 
і 

,. 
І 
о 



_----------~АБ~Р~и~с~3Е~~----Н-О~lroш~mnm~~ 
~ 

-- . -- --. ._-_ .•.. -

З~22 

\ 
. Б і _-_о --"---,-4 

3/. 6'1 

ОПНС I\lеж: 



.... 
~~fl~8~d=-____ ~ __________________________ ___ 

r#rJ, " 200~JJ. 
~,DродmвВИl<'~~ ... ~Нt"l1І'І'2Нma ., 
[, ~roAo'2 с'. ~ .. 
:....... · и 
CМnCIIIICHtaldB (зсмлекористувачів): 

, 13~ CfO. ~~~ " 

'конкаму ~~(~H.co $. /3. 
l18і Д03аопу виконкому Н! 273 

~yтaтiB від'24 ЛИ"ОТО(lвда 1992 року 
!уру .1С",кі ІІІ підставі МІШУ земCJlЬИОЇ ДШJ(ИКИ 
; 8IСФ" ;tCcE'a.e '" 

:ООIУn. V,cQoдo8tfJ 

~ .. ICЬOIIKOHico .. y 14'9 ~gJ -21-2" від --:;;2.='2...:..:1 1J=-".:......а.:.04.,nм:. ________ _ 
r • І 

~ •. КinЬІСОсті (-І ) передаІІі в натурі прсдставниа;у заМОВННЕа. на вого і 
~IIдIuIы�ість за іх збсреженНІ. t . 
F'8Ходжсннн межеВllХ Зllаків зсмcnы�оіi діл"ИЕИ показаІІІ на кроках. 
~ - . 
.: .. . . 
~DIO дnи ПРНnltJl1Т7і1:Р{ЇuСИИI по фактичному КОРltстуванню. 
~ r . . ' . , 'І . . І 

, дВОХ IIPHMipHIr,'PX: • 
1n ', • .. . 

• І влаСНI.КІ .~ •• 
1 ~4' 



ДОГОВІР 

Ш'F.Н.111 1F.Мt:льноі ДІЛЯНКИ 

... &рОрр" ,'" ~ • ~h 
n KOl'.ITCT ІіровврськоІ ~,iCЬKoi РВ.1.I" :. " •• //1,"(( (" t'f (( .. :!~. 

ОIlIСОIІІDЧD'Ч"'n KOl"'TCT Ііроварс .. коІ ~IIC"Koi раЛl1 в осо6і псршого заС1)'ПНlІка r.liclo"oro rO.,oBII 
1110' 011І(0111 •. . 3 У···П . ~ . АllатолlnОDIІЧI. шо .!ІІЄ ІІа ПlllСТІВ. а"он) "paIHII' ро MICUCIC саr.lОlРI.1УlаННI І 

o.1C .. "CI,UlPI 1I0lipeїlocтi lі.!l 01.04:03 за N!"-6fl99. ріШСННІ lі4 13.03.04 N!10.02.04 Н!!69 та ОРСН.1ар: 
.. , DlHoro 6о";;оь РусаllОВIІЧ Я'ІО ЛСОI.14іВIІR. ЮР".1I'ша а4реса: r.I.Броварlt. пуn.НnвnсжtlОсті, І 5-а 
"А n~n~::ln КОА 25478121 О І. Іка .!Ііс ІІа пі4ставі cBi40UТla про 4СрЖІВНУ реєстраuію суб"rкта 

_ФІ-:U ...... Ності III.:IatlOrO ІІІ"ОНКОМОАІ БРОlарсloКОЇ АІіськ01· рааlІ ЗІ Н!!9126 ві4 11.09.2003р. 1 
,,"-0111 ... , • 

)_" ЦСП lоroвір про НlІжчснаlСlIсне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

• 
І ОРЕнДОДАВЕЦЬ ІШnОlі4НО 40 рішеННІ ІІІКОНКОАІ)' БРОllРСIоКОЇ Аlіської РІШІІ КіСЇІСЬ"ОЇ об.,асті lі4 

І.. ак' оМІ84 111 Ііа 10.02.04 p.~!! 69 Ituac. І ОРЕНДАР ПРIІRмає І СТРОКОІІ: матне КОрllС1)'IIННІ 
~~~ мошеtD 931 КВ.а,. МІ обс.,)·ГОI)·lаННІ баllі-П'р~lоні. Іка знах0411ТІоСІ ПО вул.Кросовс"к~rо, 

5раар". 3ПАНО:l маном :lе~tnеКОР"С1)lаННI. шо є НІ:114 ЄМНОЮ ЧІСТlIНОЮ ulooro Договору та 4011.1"11 
&раарС"КIІМ міС"КItМ BiuiпOM ?e~~c.,ь,,"x ресурсів Н!!96 .Іі.!l 18.02.2004 po~'Y та земenltно- кuaCТPOBoi 
П &РОIlРС"КОro MicIoKoro 11.1.11.'1)' 1t\lI:.'ы�хx реС)'рСIІ UR земелltна 4/ЛIІНка раХУЄТltСIІ І зеAtnIХ 

nptDивчеННR 6РОІВРСIt"оі місlоКОЇ 1''';111. 

2. Об"rk-Т ореllДII. • 

ld ll.8 ap!!lU)' ПСРCAlCnСI зсме.'lttlа .1t'RHKa 11lПL1ЬНОІО п.10wею 932 КВ.М .. 
IІІС11~иіR AinІнці pO:lMiweHi ОО"Є"їlt Hep)'xoMoro маnна, а"і IlnlютltСI власністю ОреН4аРІ. 
А.нармаnllна flJowola OUiH"" земenlotlої .1іпlНКIІ згі4НО 40lі4КІІ БРОlаРСltкого AliCIoKOro D.4дIЛУ 

ресурсіl Ііа 18.02.04 за К!!89 cтaHOIIITIo 133509 (сто ТР"АUЯТ" ТР" Тllсячі п"ятсот 4СВ"ЯТ" ) 

. ]ьсе.1.иа АinІНа, Іка переаа"1tC1 І ореН4У, не має такі не40nі"ів. шо "IОЖУТIt перешкоаlml П 
у 1"IiОР"С1ІННІО. . 

6 ПР"1міні (рсорганізаuії) ОРЕНДАРЯ Догопір арснд" lІе 1берігаг 'IІІНllість. 

3. Строк діі договору 

І. Дoro8ip YКnIllCHO на 1 ( 0411Н) рік 40 10.02.2005 PO~1·. ПіС.'11 закінчеННІ CТPOI\'Y 40rolOPY ореН.1ар 
.!! праlО ПОtlОВnСННА noro на НОВІІА строк. У UIoOM~ ра1і орен.!1ВР ПОІlІнен не пі1ніше ніж :lа 2 

]І'""Ч!!НItIl строа .. у .,іі Aorolopy ПОlіllОМIІТIІ ПIІ~It\lОIО орtН.10Зі1IUR про намір ПР040lЖІІТІІ Пого 4i10. 

4. ОреНдllВ П.1аів 

I.OPfp'?D'l мата ІНОСIІТIоСІ opeHupeM у формі та Р01\lірі 1-43 ( ОД.ІН ) гpllBHI 43 копіАIШ 18 1 КВ, •• , 
,Іта~чна О~СІl.!lна мата с,,",апає 1599 -31 ( 011110 Т'І~П'ІП ІІ"ЯТ~ОТ деВ"ЯIIОСТО 4I:В"ЯТ .. ) ГР"lеНIt 31 
ООЧ У ЧІІСІІІ ЛДВ - 266 - 5S грн. . 

"~СНИR Розміру ОРСН4НОЇ маТIІ за 3СМnІО 34іПСНЮСТloСR 3 ура.'(УВ8ННІМ інаексів інфnllutt. 
110: au:aтa ІНОСIIТЬСЯ ПОЧllнаlO'lІІ з I1IIЯ ПРIlПІІНТТН piWCllllR вl4 10.02.04 wоміСRЧНО 40 15 

1637637; еНЦІ WЛRхоаl пСрсрllх)·Ва .... п 'Іа РІІХУІIПК УДК ). Кllівс"кіП області al.KIICBa МФО 
р/р 37118100600001 -Броварс"коі І'lіс"коі рll!!ll, КОА КnОСllфікаuіТ 13050500 - ОрСII.1В 

~ча ПРО.1\"кц"'l ". • 'UJ"lp ареНІ ~ І та нцаННА посn) r в рах}·tlОК ОРСШ1ll0і маТIІ офор~tnRСТIoСR Dt4ПОl14Нlltotll ah.їDAlII. 
1.11ІіІІІІ ) НОТ ПnаТ'1 псреГnRАОcr .. ся \. розі • 
, "01 rocno.11 . ' 

)ІІіltll РІпм' • РЮlаННI, пеРСl1баче'fIIХ 40ГОВОРОМ: • • 
~. І іltlUlllt III~II зе~Iе.'1IоНОГО ПО.1IТ"1·, пі.1ВIІU1СННІ LLitl. таРllфіl, )' ТO\lY ЧIIс.'1і IlІаСЛ.40К .нф.'IUіТ: 
. ~ РІ1і qkOЦ, перс:~ба'lttlll~ 1aKOIIO\l' 
h... Hel"eCCIltIR ' и' '. • зм ірі ...... , Нац' Ор~IIJItlПI IL11lTII \ С ІРО,,". ІІ\ІІІШ'І~Ш 1111\1 .1UrODopoM. Сllравnястьсн ПСІІН ~ ро 

IЩIа.,,,ного б \' • allh.1 • країна ,8 tщжеtl .1еш, IІрострочеН"R П:1атеit.1·· . 



4.6.5. ОреНАНІ MI~ СПРIВn'ЄТ.С' також і у .ИПUІСІХ. lІ"шо ОРЕНдАр 1 " 

.ІІКОРІІСТО.УС :lемen.нУ ran'HJ()' :11 ОІІМ Доrо.ором. ~~l 
о' , 

5. Y~IOBII Вllкорн"аllllА 1еМf.'It •• оlдlЛ· 
11Ікн. 

5 І 3емcn.н. JlїJIIIHICI переJllєта.СIІ • ореНJlУ МІІ обел) ro.)....... '-і. . 
• • " • • 1Ір&.,.1tI. 

5.2. Ціла.Оlе ПРIОНlчеllНl зсмcn.tlОI АanllИКIІ - 3СМЛІ "оисрlliАнаra lІІІаР 
5.3. OpeНJllp нс M~Є ПРІІІ бе3 офОРМЛСННІ У .становленому ....... --:-

ПРIDначснНІ земcnа.ноі АІЛІНІСІІ. ~ . • 
9~" 

6 У . . ,4. 
• І\ІОВІІІ "РОКІІ передаЧІ 1еМеАlІОІ.,.... 9~' 

, ' ''' А '-' ,. 
6.1. Пер_ч. :lсмcnа.ноі JlілllНКИ .0pctl.1) 1.1іЙСНIОСТIоСI бс3 рcnро6пс .... -. 

•. " . О -т-.,І 
6.2.lншl УМО.ІІ пеРClllЧI 3CМCnЬHOI АІЛІНІСН • ОРСНАУ: peНl10дaвcWo ....... ~ 

:lемenа.ну діл'НJ()' .іл.НУ Ііа БУJlа.,"ких маЙно.нх Прl. і прстс.оіn третіх аСіІ, ,..;;' 
ДОrDІОРУ ОреаОJl8IСШ ЧІІ ОреНАlР не моrлн )НlТИ. ' .... 

6.3. ПсрсА8Ч. :lсмепьноі JlілIН~Н орендарю 3АіnСНЮЄТloCІІ піСЛIІ держаlноі 1*аІІІІ ... 
:І. ІКТОМ npllnMIHНI- пеРСАаЧІ. 

7. Умови поверненнн земельнаі ф8ИКИ. 
. 

7.1. ПіСЛI прнпиненlUI діі ДоrolОРУ Оренаар повсртає OpcuoДUЦСlі земCIIWIJ ~I 
riршому порівНlНО з ТИМ, у ІКОМУ він одcpжu 11 І ОРСНдУ. • • '1 

OpeНAOJlUeWo у Рl3і поriршеННI корисних ВЛІСТИlостеА OPCНlOlIНoi _ea.нot ..... 
зміноlO П стану, має право на liДWKoдyвaHНI збитків У розмірі, .ю .... сноIІ)' тРОIIIIIIL" 
JlОСІІrиyro :lrDM про pcnмір .іАшкодуванlUI збитків, спір p031".,ytnC1 у ty8l8Oll)' nаршу. 

7.2. 3д1Аснені ореНд8рСМ бе1зroм ореНдодавUI ІИТРlТИ н. lІСІІІі ...... apcНIDuнotlllSii 
.кі немоЖJIИ.О відокремити бe:lзаПОJlіIНIUI ШКОДИ uіЯ дїЛlнuі, не пiдu ..... .......... 

7.3. ПоліпшснlUI стану земеп.ноі ділІНКИ, про.еJlені ОреIUllРС" 18 n.в "1I'UIIII1 

землі, не піlUUlraюn. lіAWКОДУННИІО. У МОІИ, оБСIП' і СТРОКІІ .іJIШКОayUннa ор .... 1IIJIII11 
полlпшенlUI стану земеп.ноТ JlїЛ.нlСИ ІЮНІЧВІОТа.с. окремою yroJlOIO сторін. 

7.4. OpelUllp має прпо НІ віАШКОll)'llНИІ збитків, Зlподі.ннх УНІСІ_ .1.1 •• 
зобо.".зен. , пеРWlчених ЦlIМ ДOroBDpOM. 

36НТ1С8МН ..... IОТІоСІІ: • 
7.5. фllCТИЧні ВтраТИ. IКИХ OpelUllp 113НІВ у зв"RЗКУ З не ... КОНІИИІІМ do."- . 

4DroIOPY OpeНl1oдaBucM, а також ВИ1рІТІІ. lІ"і Орендар иіnСНІІІ або ПОIIlНСН DICIIIII
nopyweHOro праВІ; 

1.6. дохом, ,кі 0PCIUllP Mir б .. реа., .. но ОтрIlМІП' І разі H8IIe8НOro а. & r"-
JlOI'O.opy. • 

7.7. Розмір фаКТИЧНИХ ВитрlТ ореНдарІІ .И1наЧlnloCl ИІ пшcтuі .aoJtYIIC8IIIDID ..... 

8. Обмеженн. (o61'1nRHH.) DlOJIО ... рІІС1ІВl. 
:sемельноr ДЇo11U1К1L 

8. І. На ореНl101lИУ земепа.ну діл_нку не ВCТlноваено оБМС8СНІІІІ, а&1аСННІ таlиUll npPIf'(iI 

'.Інші права та :обаВ"JI:lКН cтop~. 

б ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapltnyt:, що земепа.НІ дїЛ_нlСа є v Roro впасності, нікоМУ іншОМУ ~~ 
31 ОРОНОIO (арештом) .. • ." ..... 8111 JDII ~ 
н • ' .IСТВВОIO не перебуВlt: • в'н має 31конні повно.ажснНІІ пер~ 
_вати іНШІ пр ..... llЗн.чені uим дoro.opOM. 

9.I.Права opeIIДOД •• IUI: 
9.1.1 пере.ірllТИ •• 1-.0.. • ._ •• ..trt# • 9 1.2 IUII .... икористаНИ_ земепьної ДІЛ_НК'" ~. 

Доro.ор~м; • ВСТРОКОІО розір .. "'! ucR Доrolір у BI'naдll.'U, П~рсАбачених чи"И.... ",' 

'.1.3. змlиити розмір у 1IКD~., 
ОдИоcraроннlоОМУ n ареНАНо, МIТИ у ВIIПIUlК8X. персабlчснttX ч"иНИІІ 

, 1 4 oPRJUCy без 31'ОДН ОРЕНдАРЯ' . і ~ 
• • •• нм .... ти ІіА ОреНдІ ' .......... 

9.I.S.вим .... ти в' О РІ С80ЄЧIСНОro внссенн. ОРСНJIИоТ nnати; НJItII1Ii рІ .. ...-
ІІд 2З.О3.20004року до ::: peНJllp_ lідШ1СодуванlUI СУМН opeНl1HoT nnати 3 ЧВС)" пр '.2. 0110." МисаНІ" Ua.oro ДОrD.ОРУ; 

9 2 t IQІСН ореНДОД •• ЦIІ: ',3' n перOJWlaти земел.ну діл_нку по IIМ'V 
• р ... °PCIIJI8PII: ... ". 

9.3.1. ОТРНМІПІ по а 
_ кту земc.nа.иу діл.нку у ІСОРИС1УВDНН.; 



l
J-.· 

-,1-

r , по •• оanI08аТlI Aor08ip післ. закінченн. CТPOK~ noro зіТ І Рl1і liAcyrHocтi претензіR, ШОАО ,.J... D прOТllзі терміну рреlШII. 
,.н"" . . .. ;. ... Обоl"RJIСII Орl'ШlрR. • .' . 

~ ,lct4.1.111U118ІТ.1 ОРЕНДОДА8Ц.Ю МОЖnIIВIСТt. 1AlnClllOIITII KOttrpont. 11 ІШСОР"CТDННJlМ uicT 1емenІоноі 

ау. 94.2.IIIICDРНСТОІУ8аТIІ земе.,ьн)' Аіп.нку 1а uіЛ"ОВIІМ ПРI11наЧСННJlМ; 
І 9:4о3.саОC'lІСIIО СМІ.Ч>:-DТІІ орен.1НУ n"IТУ; , 

'8D111.../ 9.403.111: АОПУСКВТlI Х~IЧНОro ЧІІ БУАЬ-IІ~ОГО IІIШОГО 1~БРУАнеННJl1емn.; 
." 9.4.4. пlDТPІІмуваТІ111 І налеиСІІОМУ саНІтарному ста ... ; 

•. І 'І 10. РІ1311К Dllпадкового 31111ЩСІІНR або поwкоджеllllR 
..,'~ об"єкта ОРСllдl1 ЧІІ Roro чаСТIШН. 
il~ . І 

l8t 10.1. РII3IIК 811nuK080ro ЗНllшенн. або ПОWКОl1Же.flllІ об"сКТІ ореНАl1 Чlf Аоro чаСТИН11 несе оремар • 
.. 
" 

12. За.іllll У:\ІОВ договору і ПрllПllllСllllR Roro діі 

12.1. ЗмІна YM08Aoro80py ЗАіRснIОIОТIоС. У ПI,сьмовіR формі за 8ЗDСМНОЮ зroАОЮ сторін. 
YpD3i HeAoc.rнeHH. ЗГОАІ' ШОАО зміНІ' умов АОroвору спір розв"JlзytoТЬСJl у СУАОВОМУ ПОР.АКУ. 

12.1. ДІІ АОГОВОРУ npllnIIHRIDT"~R У РВ1.: 
12.2.1.3I1кінченн. строку, НІ .Klln Roro б)'ЛО YКnlDeHo; 
12.2.2.ПРlшБIНН. ореlШВрем земельноі зіп.ню, У вnacHicтlo; 
12.2.3. npllMycOBoro віАчуженн. земелt.ноі АіЛІНКIІ з МОТІІвів суспілt.ноі необхіАНОcтl вімовіАНО А2 

.1~73eмent."ora ка ІК Ук віНII· 
12.2.4. Договір npllnHНJlI:ТIaC. також в іНШIІХ ВI'П8l1ІС8Х, передбачених законом. 
12.3. ДІІ АОГОВОРУ ПРИПIIИRIDТ"~R ШЛRХОМ Аого РО11РВDНИR 1а: 
123.1. В3I1СМНОЮ згоl10Ю сторін: 
1203.2. рlшеННIІМ СУАУ віАповіАНО Ао ЧІІННОГО заКОНОl18ВСТВВ УкраіНИ. 
12.4. Розірванн. Договору в ОАНОСТОрОННІоОМУ ПОР.АКУ АОПУСКВI:ТloC.; 

YM08010 розірванНJI Договору І одностороньому ПОРІАКУ Є HeBIIKOHaHНJI ОреlШВрем п.4.4, п.9.4.3. 
12.5. ПерехіА ПРІВІ власності на ManHO ореНАаРІ на іншу ЮРІШІІЧНУ або фіЗISЧНУ особу, І також 

... .DIlDJ1Im· ВUЇllIOРIWIЧНОЇ особll-ореlШВР. є піАСТ8ВОЮ м. розірваНН.АОГОВОРУ. 

13. 8ідповідалы�істьь сторін за неВІІконанни або 
неналежне ВllконаНllИ договору 

13.1.3а неВІІконанн. або неналежне ВlІконанн. АОГОВОРУ СТОрОНI\ Hecyrt. віАповil18пьиіcn віАповШно Ао 
JUaнyll IIWJro АОГОВОРУ. • 
, 13.2.Сторона. .КВ ПОРУШlша зобов".занНJI, звілt.Н.ЄТЬСІ віА віАповіАanьності, акшо вона АовеАе, шо ue 
IIOpywIН mпoc. не з іТ ВИНІІ. 

14. ПРllкіlщеві положенни. 

14.I.ЦеА Аоговlр набllрас ЧlІнності післ. піДПllсанн. сторонаМl1 та Аого Аержавноі реєстрашl. 
Цеп Аоroвір YКn8l1eHO У трьох ПРllміРНlІках. шо мають ОАнакову ЮрlWIЧНУ CIUl)', О.l1lIН З .КИХ 

1IIцo.urnc. в ОРI:Нl10118ВUЯ. APyrllR _ в ореНl18Р., третіА - в органі. IKllq провів Аеpжuну ресстраuію. 

Не81д"ЄМНIІМII чаСТІlнаМIІ ДОГОІОРУ с: 
ман Ібо схема земельної Аin.НКIІ; 

11 КІАІСТРОВІІА ман земельної АїлаНКI' з ІIАображенн.м обмежень (обтRжень) У 11 111користанні 
ICIaIlOвneHllX cepliтyriB; • 

aкr 1113наченНІІ меж земельної Аin.НКII в натурі (на MicueIOCТI); 
aкr ПРIІRманн.-переl18чі 06"є,,'Т8 ореllАIІ; 

• 

15. Рскві311ТІІ сторіІІ 



OpellД~J'a.eQ. 

Виконавчий комітет 
Броварської міськоі ради в 
особі першого заступника 

міського голоаи 
КиJlниці Олександра АнатоліRовича 

МІсцезнаходжеННІ ЮРIШI.чноr особ .. 

074 оо КI.ївська область, 
м.БроваРI', вул.Гагаріна, 15 

Iденn.ФікаціЯНIІЯ КОА 26376375 
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ПП.Р?санОВИЧJlaIЛ '. 
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1а Н!9126 Bi.111.09.~ 
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~.БРОDаРIІ 

• ДОДАТКОВА УГОДА Не 1 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

Від 14 травн_ 2004 N!S44 

2006р. 

Ми, що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі міського голови АІlтоненка Bik-rop. 
ОлексаНДРОВIIЧ., що діє на підставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврsrдyвання в Україні", 3 однієї" старо,,", та ПРllваТllllЙ підприємець 
РусаВОВllЧ Яна Леонідівна, далі -'"ОРЕНДАР", 3 другоС старо,,", yкnaтl 
Додаткову угоду до Договору оренди земельної діJIЯНКR за N!S44 від 14 
травня 2004 року про наступне: 

I.Відповідно до п.з рішення сесії Броварської міської РІЩJІ від 
23.0З.2006роху за Н!955-46-04 внести зміни до п. 2. і викласти його в 
наступній редакції: 

Нормативна грошова оцінка зе:\fельної ділянки згідно довідки 
Броварського міського відділу земельних ресурсів від 26.04.200броху за N!!584-
04-З/З становить 138182 ( сто тpllДu_n BiciJ\I ТИС_Ч с:тот вісімдесят дві) 
rpllвиі; 

2 п.З.1. циклаСТІf в наступній редакції: 
Договір укладено на S (о"_ть) років терміном до 23.03.2011роК)·. Після 

:smнченНJI строху договору орендар має переважне право понов.'1енНJI його на 
новий строк. ПРІІ ВllКОРllстанні земелы�оіi ділRНКl1 не за ЦЇЛЬОВНІ\І 
аРIDиа'lеННRJ\I орендар втрачає переважllC: право на. nOllOBJleHHR договору 
орендн. 

3. п.4.2. викласти в иаСТ)'Пній редакції: 
Річна орендна мата складає 1381-82 (одна Тllсича тpllc:тa BiciмдeCJIТ 

ОДИІ ) гривни 82 копійки; , 
4. п.4.4. викласТJt в иасТ}'пній редакції: 
Орендна ПJlата вноситься :J дня ПРllіінR1ТЯ рішеННR від 

23.03.2006року щомісично ріВIIIIМ'1 частка)1ІІ прот_гоа. 30 кмендарннх 
nиїв, наСТУПНllХ за останні1\1 Ka..1elllIapllll1\1 ДНeJ\1 звітного (податкового) 
alic8QR IІІJlЯХОJ\I перерахуваННD на paXYllOK У ДІ( у Кllівськііі 06J1асті 
аl.Києва МФО 821018 код 23571923 р/р 33210815600005 - БроваРСЬRе ВДК. 
КОА клаСllфікаціі lЗОSОSЬО - ор&ш~а ]е)I.'1і. . •.. ·а 

6. добавити п.6.4. і ВlfхлаСТlf його в иаСТ)'ПНІА ре.1UЦШ 
Відповідно до ст.25 3aKOIIY УкраїИ11 "п~о оренду 3eJ\IJI~" від 

06.10.1998р. Хе 161-XIV opellJlap )' n"BTIL1ellllllii TepaliH nlCJIR державної 
реєстрації договор)' ореНДІ. ')е'lе.'1ьноі діаИНR11 ]обов"изаиніі Iluати копію 
договору відповідному oprall'· державноі ooдaTK~Boi CJl)'Жбll. 



· 
7 добавити п.12.3.3. і викласти його в наСl)·пніR редакції: 
• за рішеllllRl\1 суду. відпові.1110 до ст.141,144 Зе~lе"l"IIОГО КО.!lекС) 

YKpaillll; . 
8. Всі інші УМОВІІ Договору залишаються без ЗМІН. 

ОРЕНАОДАВЕЦЬ 

&РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
10РИДІІчна адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна.1 5 
МіСЬКI!А голова 

В.О.Антоненко 

ОРЕНДАР 

ПП Русанович Яllа ЛеонідіВІІ. 
м.Бровари 

вул.Незanежності,15-а. KB.9S 

.~~ c:l' Я.Л.Руано ... 
--=~~------



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

",. БРОlар" 

t Броварська "llська Раllа" 1)3 .. • Щ-(~f{I •• 20t'fp • 
.... BCU .. : Броварська "llська рава І особі першого заСТУПНl,ка міського ГОnОIІ' КI'Rlшul ОлеК&:DIІВРD 

0рС11A0- • І 'З У -"П . . тonlПоаlIЧD, шо ІІІС ІІа n встао, ВКОІСУ кра"lll ро M,cueoe самоор"дуваllШI І УкраїНІ" 3 oalIOГO бо"у. 
A"~ "ості віll 01.04.03 за Н1!2-61299 та орендар: ПРJlааТIШП пIIlПРII[:\ІеUL Щсрбак Нlllа IлліRНD. ЮРlflllt'ltIа 
JlОI~~: "1.БрDвар.t. вул.ГруwеD~"КОГО',I:а KI.~7 ілеНТllфіl(l~~Пf~JtП KO~ 2360113721. "КIlП ліг ІІІ пілсmві 
, отвв "ро ,ержаlНУ pcccтpaullo суб [кта пIлпрJI[мfIIщысІ� IІIАnЬ.ІОСТI. Bltlllltoro IIIKOIIKOMO'I Броварсь"пї 
C~ /lс:...\' pDJ111 31 N!4474 вlа 05.08. J 997р. 3 ІІРУГОГО. УКnІЛJI ucn договір про Щ.Ж'IСllаВСЛl:не: 
MIC~""I - . 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відпові,но 110 рішснн" сесії Броварс"ко'" міс"кої рад" КІ'ЇІС"КОЇ обпасті Ііа 
f/В.O~.ZOOS року ~780-37-04 НОІІа[. а OPE~ДAP npllnMa[ 8 строкове пnаТllе КОРІІстуваНIt" зсмсnыly lІіn"нку 
мошсю 0,0030 ''0 ІІЛR оБCllуг~вуваllllR КІОСКУ в склаІІІ павlЛЬПОllУ очIКУВDШIR, RКІІП 1f1аI0IltlТЬСЯ по 
1"л.Гаmрltlа,11 "1.БроваРII. ЗГ.ІІНО 3 ппоном зсмлскор"стувонн", шо с нсвіД"ЄМНОІО чаСТIІНОIО uьoro ДОГОВОРУ 
D /lОlі/l,," ВШlаllОЇ БроваРСЬКlIМ міСЬКIfМ віllllілом земел .. НlfХ рссурсів від 30.\0.2003 Н!!234/1 та 1cMenыІ-
IUIстрової IIOКYMeHтauii Броварського міського 8імілу земел .. них ресурсів UR земельна діЛRнка рахуєтьс" в 
ХМо'ІIХ KOMepuinHoro BIIKoptlCТDHH" в межах Броварської міської раlllf. 

2. Об"скт opellAII. 

2.1.8 оренду переIllЄТ .. С" земельна діл"нка загальною плошею 0,0030 гв. 
1.1. На земельніП ділянuі відсутні об"ЄКТJI нерухомого ManHa. 
2.3.НормаТlІвна грошова ouiHKa 1емел"ної віЛRН"" згі4НО 40віll"" Броварсько,о "іс"кпго nl!UI.I~ 

X.'CA~HIIX ресурсів ві, 30.1 0.04 за JV!!235i\ c,aHUBJI'" 8136 ( ВІсІ". ТІІСНЧ .1аісті TPIIIIURTL wln &. ) І РI'В:::а.. 
2.5. 3емелыla діЛRнка, нка переllDЄТЬСН в оренду, не мас неllоліків, ШО можуть переШК0411ТІІ її 

."'Т1ІIНОМУ В.fкорtlстаIlНЮ. 
1.6. ПРІІ зміні ( реоргвнізаuії) ОРЕНДАРЯ Договір ореНД'1 не зберігвt чинність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір укладено терміном до 08.09.2006 року. ПіСЛR закінчеННR СТРОКУ договору ореНIIDР "а[ 
.І.*не право поновлеННR Аого на новиА строк. У UЬOMY pll3i орендар повинен не пізніwе ніж 302 I\li&:RUIIlO 
IliіНЧСННI строку діі договору повідомити ПИСЬМ080 ореН,ОIlDВUЯ про намір ПРОД08ЖJІТJІ noro лію. Прtl 
ІIІКОРIІІ:таннl зеl\lмыlтT IІIЛЯIIКIІ Ilе за ulЛЬОDllМ пр"значеllllЯМ opelllIap втрачас переоаЖllе право ІІа 
nОllоanСlІІl1 1І0ГОВОРУ opellQII. 

4. ОРСllдllа плата 

4.1. Рlч"а opelllllla плата &:КЛDдаt 823-60 (Bicll\l&:OT IІвадцять TplI) ГPllBHi 60 копіRоlС. 
4.2.0БЧlfслення розміру орендної маТIt 30 зеМлю з,іRСНIОЄТ .. СR 3 урахуванннм іНдексів іНфлRuіі. 

ріа 4З.ОРС"JlIІ0 пnата ВІІОСІІТЬ&:Я ПОЧІІІІОІОЧІІ з дІІ Я ПРIІRІІЯ1ТЯ ріwеllllЯ вlА 08.09.2005 року wоміСRЧІІО 
( 1111"11І ЧО&:ТКОI\IІІ ПРОТЯГО"І 30 каnеllдаРIШХ 111110. lІаСТУПІІIІХ 30 ocтalllll"l калеllllОрlШ"1 Allel\l JBiTHOrn 
~~TICOBOГO) I\li&:IUR шляхом перерохуваllllЯ ІІа раХУllОК УДК у КIІТаськlП області M.KIII~Ba МФО 821018 
а 3571923 р/р 33213815500005 _ Броварське ВДК. Код кnа(:tIфlкаulТ 13050500 - opell~a зе~lлl. 

4.4. Переlllча продукuііта надоння послуг в рахунок орендно'" маТIІ ОФОРМЛRЕТЬСЯ ВІД"ОВIДНИМlt OКТl"". 
:.5. POJI\~lp opellAlloi пnаТІІ переГnЯllаtтЬ&:R у разІ: 
4~'~' 3МI~И умов ГОС"ОllDрюваННR, передбачених договором;. •.• • 

.... 3МІНІі розмірів земельного податку підвишення ЦІН, таРllфlВ, У тому чtlCnI внаСЛІДОК IНфЛRUIТ: 
45з • , 
4'5' • В IHW.'fX випаАках. передбачеНIІХ законом; • • • 

nUа8lА' .4. У ра31 невнесеннн орендної платlt у СТРОКІІ ВlІзначеНl ЦІІМ договором, справляється пеНR у р01Мlр' 
"Di~BIC • ' 4 5 II наUIОНального банку Украіна за кожен ден .. ПРОСТРО'lеННR матежу. 

__ kOpll~' ОреН'на мата спраВЛRЄТЬСR також і у ВltПВАках, RКШО ОРЕНДАР 3 поваЖНl1Х npll'IIIH тltмчасово не 

r- Ij< ....... ну 4IтоНКУ: ";м::=рпстаIlПВ 3011.ольпоі дinвIlКl'. -
5.1 З . • n . 

• емеп"на ділянка передаtтЬСR в ope.tay ІІІІН оБСЛУГОВУВОНllR кіоску в cкnaДI "ОВІЛ" OIlY ОЧIКУПОIlНЯ. 



5.. ре • • alCnO\! 

". ЦілЬО8С ПРIІ]наЧСННІ ]смельної lІіnlН/(1І - ]емлі комерціАного 8111(0 1: 
5·з- О Нllар НС має пра8D бе] оформлеННІ у 8становленом)' 1а"ОН04 PIICTIIfIf~ 

ПРIІJllачеННI ]CMCnЬHOllllnIHKII. 1�0P'.1't,--. , .... 

У . . ~ 
б. І'ІОВІІІ СТРОКIІ персдаЧІ ]СJ\IСЛLllоі • 

111.111111(11 r. .. 
. 'n б 80""1 :' .. : 

6 І ПерСlllча ]смельноТ IIlnlll/(1I І opellllY ]111 СНЮСТЬСІІ С] РО]РОблснн"... ' ,'" 
• • • IIPUI:~I\' ' 

6 " ІНШІ' УМ0811 перелачі ]смельноі ІІІЛІНКІІ в ореlfДУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ 11'1:,( 9," 
.-. , БП' ne\)fJlI( 

сlІlІ земельну lІіЛІllКУ вілы�уy ВІІІ '11110-1/(11" ма IfОВIІ" IІрав І преТI:If]іR Треті . ~ IIPI~~ 9," 
O~ УІІНІ ДоГО80РУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІІ: МОГЛІІ ]llаТII • ОСіб ~>.I, ус 
УКnIIll м • 'n' " 6.3. Переuча ]еAfenЬНОIІІIЛIIf~" ОРСНllарю 3111 СIІЮrтьс. ПlСЛ. l1ержаlllОЇ petl:Тpallii 

]І ІКТОМ ПРJlПмаННІ - псреlllЧI. III.oIO~ 
6.4. На ОСІІовІ ст.15 ]aKOIl1 У краіllll "Про ОрІШЛ1 ]е"lnі" віл 06.lо.1998р S,I, 

п'ЯnlаеllllllR строк після IІсржаВllоі рес:страцli договору ореllЛIІ ]Сі\IІ!ЛLlfоJ ~ І.", 
Ko".YIIDnbllor алDСllостl зоБОВ'Я3DIIІІR'IIDЛDТIІ К'опllО логовору BlanOBiIlIlO\lY Орга іІ ~""IIII ~ І( 

lІу ilrp'a 
с.'Іужбll. Iti, 

7. УМОВІІ повеРI.СIШR зеl'lслыlіi діЛПlfkll. 11 

7,1. ПіС:ЛІ ПРlfПJlнеННI lІіТ 1І0ГОВОРУ ореНllар поверта(' ореНllодавце8і ]e\le.llaH~ зіl~"~\ \ ,:, .. 
поріВНIНО J ТlIМ. У ІКОМУ він Оllержав її в ореНIІУ ., I~ 

OpeHIIOllaBeUb у рвзі погіршеННI KOP"CH"~ В.lаСТllвостеП орен.зО8аlftll le\le'IaIIt\, з" ••• ~ • 
]міною ЇЇ стану, мас право на BiIlWKOIIYBaHH. ]бllт"ів ~ Р01\lірі. вюначеНО\I~ СНІ!,"'І""" Я'L.:O-:· ,: 
.10С:IІГНУТО ]ГОІІ" про розмір віllШКОІІуваННIІ збllт"ів. спір P01B"II]~ стьс" ~ C~ ЗО80\\~ IIUpR 1~\ • І: 

7.2. ЗllіПснені ОРСН.!Іарем бе] ]rOlIll ореН.10.завuя ВllтраТIІ ка ПО.lіпшенн" O~IIJIIBJH'" I:v:· .. : І 
Ікі неможл"во відокреМIІТIІ бе] заподі.ННIІ ШКО.111 иіп зі.ll1нuі. не пі.з.ll1гак1ТІ. 8iJUI"UJ~II;lII",,1 , 

7.3. ПоліпwеННI стану земельної діЛ.НМI, прове.зені opCH.:Jape)\ ]а ПНСla"ОIОkl Irll.1lllll \~., І" 
]емлі, не пімигають віllWКОІІуванню. І 

.7.4. Оренлвр має право на віllWКОІІування ']бllт/(ів, заПОllіJlНlfХ унаcnіllОК He811KOНЦНl 
]обов"l]ен" • перелбачеНIfХ ЦИМ 1І0ГОВОРОМ. 

]O"TКUl\'11 вважаlOТЬСЯ: 
7.5. фаКТІІчні втраТІl, ІКІІХ оренлар зазнав у ]в"13I\У ] неВlІконаННIІМ або нснanеж"н" 1 ... .1М: І 

1І0ГОВОРУ opeHllollaBueM, а також ВllтраТІІ, Ікі орен.зар ].зіПСНIІВ або ПОВІІНСН ].1іАСНIIТII з.1~ .iзm1= І 
порушеного права; 

7.6. 1I0XOIIII, икі ореНllар Mir бll peВnbHo отр"маТII в ра]і на."Іежного Вllконанн. opt~ 
Договору. 

7.7. Ро]мір фаholllЧНlI" Вllтрат ореНllаРI ВlІзначаrтЬС:1І на пілставі .!ІокумеНТІ.'llaНО піЗТlrpJltllol\~ 

., 8. Обl'ІсжеННR (оБТRЖСННR) ЩОДО ВІІКОРІІСТВІІІІН 
:JСl'lсльноі діЛRНКII. 

В.І. На ореНlІовану ]емел"ну lІіЛІНКУ не вс:тановлено обмеженн., обт.жеННIІ та інші Пр3IJ~ 

9. Інші права та обов "В3КII сторіІ'. 

б ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, шо земел"на дinJlН~ є у Вого впасності, нікому іншоМУ ~ I~ I~ 
31 OPOHO~ (арештом), заставою не перебуває і він має законні ПОВНОВlжеННI ПСpelIаваТIІ шо jlL11H • 
НllIaват" ІНШІ права, Вlt:lначені UlfM 1І0ГОВОРОМ. 

9.1.Прввв ореаlllоаqвця: 
9.1.1 перевірRТИ ц'lJI 
9 1 2 ьоае аlfКОРИстанНR земел"ноі ДЇnIHKH' ~. 

ДOГOBO~~"'~ 1І0СТРОКОВО ро]ірваТIt цеП Доroвlр у випадках, п~реАбачеНI'Х ЧІІННІІМ заКОМО 
9.1.3. ]мIНIlТИ роз",ір ОМ І О" ,10')' 

О.1НОСТОронньому ПОРІІІ .:. реНАНОI nnат" у ВИПIllКDХ. перелбаченнх ЧІ.ННІІ'" ]ІКОНОlllІСТ • 
9 ку Ue] ЗГОlllf ОРЕНДАРJI' 
.1.4. BIIMaraTII вlІІ ОРЕНДА • 

9.I.S.8имаraти Bill ОРЕН РJI с.воєчасноro внесеННІ орендноі маТII; ішСIІ ... .-: 
або r.flCIoKoipllIlI про Н." ДAPJlBllIWKOIIYBaHНR су",и орендноі nnа"I' часу npllnHRтrR р 

_анни ,емел"нот І . 
9.2. 060В"П31С1І ОР""" 11 ЛІНКІ' 110 ПІдписаННІ шого Договору; 
9 2 І -- _оавоця: 
9'З' п' nepelllBaTII ]емел"ну lІіЛІНКУ по а'"'" 
" Рввв apellaapn: .. 'J' 

9.3.1. OТPIIMITII по І 
9.3.2 ПОНОвлювата кту ]е,,!ел ... ,у lІіЛIІНКУ у КОРІІСТУВІННІ' 

]оБОВ"1І1а" .. ІІІ ПРОТl11 тelp,,~raBIP . пlС:ЛІ закіН'lеННІ строку 'пого 
ІІНУ opellllll. 

, tcll1iO 

діі в pD1i BillcyтHoCTI РРС 



9 .... ОБОII"II:lIСII ОРСllаарп:. • " 
9 .... I.IIВIІ000ТII ОРЕНДОДАВЦIQ МОЖnllвlОТL заlПОlll080ТІІ KOIIТPOn .. 30 BIIKOPIICТOllt.JlM UICЇ 1емen1oІ.01 

9 .... 2.РIIКОРIІС:ТоауВВТII 3СІ'I&!ЛLIIУ alnnllRy 3А IllnЬООIІІ" ПРIIJtlп',еt't'ящ 
9 .. 3 СIIОСIIООІIО ОПnОI'УВОТIІ ороtllшу 'иІОТУ: 
9:4:":110 1I0ПУСКВТІІ x.~~cl'IIIOГO 'ІІІ 6yalo-Jl~oro іttшого з~БРУ.ІІtlоtltlJl 10МЛJl: 
9.4.5. пlllТРllМУВВТl1 11 О t.an~ЖI'ОМУ овtllтаРІIОМУ стаtll: 
9.4.6.пICnЯ звкltl'IСtШЯ, ТСРМІІІУ аlТ Договору ОРСІ'.ІІІІ ПОВОРIІУТIl3СМСЛIo"У .IIinJltlKY ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 
ІУ СТІІІІ по вкту. 

10. РII:lIІІС ВІІІІОДІССШUГО 31111ЩСІІІІП обо ПОWІСОДЖСІІІІП 
06"('1("1'11 ОРСIIl'" 'ІІІ "ого 'laCТIIIIII. 

10.1. РІ1311К ВllПВlIКОООГО 11111ШСtIIІJI 060 110ШКО.llЖСtltlJl об"скти OPCtl.ll1l 'ІІІ "ОГО 'IИСТllt'll НССС OPCtl.llOP , 

11.C-rРIІХУОRIIIIП об"сктп 'ІІІ ііого 'laCТIIIIII. 

11.1.3гI1l110 :І 1111,.. .поговором 06"скт ОрСlІ.ІІ1І ІІС піМJlГDС СТРОХУВИІІІІІО, 

12. Зl\lіllll УІ\ІОО ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІІСІІІІП ііого діі 

12.1. з ... 1110 умов 1I0ГОВОРУ 311іПСltlОlОТЬСJl У ПlІсьмовіП формі 1И ВЗИС,..ІІОЮ ЗГОДОІО сторіІІ. 
У рвзі IІСlIОСJlГIІСlІІlЯ ЗГОlllІ ШО.llО зміllll умов .ІІОГОВОРУ спір розв"язуються У СУ110ВОМ) nopll.llK)' 

12.2. ДIТ 1I0ГОВОРУ "Р"ПІІІІЯІОТLСЯ У pOJI: 
1~,~.1.1I1кіllll&шltя СТРОКУ, ІІа ЯКlI" ПОГО було укла.llСIІО: 
1~,~.~,ПРl\lIбаltllя opell.llapCM 3с,..слыІїї nіЛЯIІКIІ 'І власністlо: 
I~ ~ j, 8I1К>'П> 1CMCnloll01' діnЯIІКIІ дЛЯ суспіЛ"IIІІ~ потрсб або пр""'усового ві'nЧУЖСllltя 1смсnыILїї 
'I"ТlІвів c>cni.'101l01' IІс06хіДІІості в ПОРІІДКУ. ВСТПI.овnономузаКОI.ОМ: 

11~,2,.a, .,iKBi.1ouїi фі311чноі особll-ОРСllдаря, 
: .11.'ro.ip ПР"ПIllIIlr.ТЬСIІ також в іltШIІХ Вllпадках. псреl1БОЧСНlI\ 1аконом, 
'11.1. ..іІП .JDr080p~ ПРІ'ПІ'ІІАІОТІ.СR ІІІJІЯХО"І "ого ро]іРВDllltя JII: 

IlЗ.І. _0І110Ю 1ГОllОЮ сторіІІ; 
,12.31.ріШСIІІIІМ суа)' ІІВ ВItМОГУ оаніс1' із сторін у нвсnіаок НСВllконання другою стороною оБОВ··1І1ків. 
rllll~ loroIOPOM. ТВ Вllвсnіаок ВlfПаакового 3Нllшеltllll, пошкодження оренаованоТ зе,..enьноі дinJlНIЩ 
;0 перешкоджає 1і ВIIКОРllстаIlIllО. а також 3 іllШІІХ піастаа, 11І311а'lе11llХ 3BKOIIOM. 
111.3.3. IIIOIIKOIIOIIIIO ОРСllааРСl\1 п.9,4.1. aOlloro аоговору 3Н рIWСIIІІЯl" суау, BlдnOBial'O ао 
.~ 3е"IІЛI.IIОro IсоаСIССУ Уlсра'lfII; 
112.4. РО11роаllllЯ ао говору а ОДIІОСТОРОIШIоО,..У порядку допускастloСЯ : 
nlp.DIIIIR ДОГОООРУ в ОДIIОСТОРОIІІ.ІоО,..У ПОРЯДКУ є IlсаllкоltаllНЯ Ореllаарем п .4.4, п. 9,4.3. 
112.5. ПерехІд ПрВВD ВnBcllocTI ІІа маАllО ореltдаря на іншу 10Р"ДIІЧНУ або фі311ЧНУ особу. а також 
,uIIIОРlllI111ll0Тособll-ореllдаря с niAcтaBOIO дЛЯ розірааllllll ДОГОВОРУ, 
,во ІІа opellAOBOIIY 1смеЛloІІУ діЛЯllКУ у разі смерті ФіЗllЧllОЇ особll - оре.'.ІІаря. 1асу.1ЖСННЯ абu 
Ініі lІіС1110ТІІостlзо ріWСllІІЯМ СУДУ переХОДІІТЬ ДО спадкосмuіо або іllШIІХ осіб. які 111I,OP"C10uYlorlo UIO 

,лlnllllКУ розо,.. 1 opellllapeM. IUnяхом псрсукnаДВllІІ1І ДОГОВОРУ opellllll земnі, 

13. відпооідолы�істьь сторі .. зо ІІСОІІІСОІІОІІІІП або 
IIСllRлсашс ОIIIСОIIОIIIIП догооору 

І І' 
:1,' За IICUIIKOIIOIIIIR обо IIСllanСЖIІС ОIIКОIIОIIIIЯ ДОГОВОРУ СТОрОl1ІІ Ilесуть оіДПОlідanьністlо відповідно до 
,llULoro 40ГОВОРУ. 
~CTOPOIIO. нко ПОРУWІІЛВ зобов"НЗОIІІIН, звlЛlоlІЯСТЬСR від відповідanы�ості,' якшо 10.lа ДОІеде. шо ue 
І CТIUIOCH Ilе :І 11 ВІІІІІІ. 
і 

Аl] 14. ПРlllсіllЦсоі ПОЛО)ІССІІІІП. 

~ ~(cn ПоговІр IІвбllРОЄ '1ІlІІllостІ піспя піДПllСВllllЯ СТОРОІІВ,..ІІ тв Пого державноТ peEcтpauiY. 
~I" 1І0roоlр УКЛОдСllО у ТРЬОХ ПРllмIРIIІІКВХ. ШО ,..ОIОТЬ OДllaKOB~ 10РІІДІІЧІІУ CllnY. O~IIII 1 ЯКІІХ 
J. в °PCII404DDI1JI. дРУГllП • в ОРСlІдОРЯ, третlА - в opralli, ЯКІІR ПРОВІВ держовну реєстраЩIО, 

рІ 

IJa"С. ІІП" ІІІІІАІІІ 'ІІІСТІІІІІІІ\!ІІ договору с: 
1 BI�I�I�-IІСР&:nОllі об"скта ОРІШДІІ· POBlln • 
Ів" сер І ПnВl1 1&:"'&:11"'101· дlЛЯIІКl1 :І 

I'~ Ь1У11n 

ulдобраЖСlІІlНМ обмежеllЬ (оБТЯЖСIIЬ) У Ті IIIKOPIICТAIIHi та 



ahOТ про перwчу на з6сріrallllR acтaICoВnCICIIX МСЖОВІІХ :Інаків влаСНIІ"~ ("ор" • Т' - • • СТ)lач») 
акт про пеРlшеСIШІІR 8 ІІатуру 308111ШІІЬО меЖІ :JемсльtlОI 4InS"'''" 1C1lt\~ 

ОРСlllIОllОВСЦЬ 
Броварська міська рада 
в особі 

15. РСКВЇ:ШТІІ сторі'l 

першого заступиltка міського гоnови 
КИЯИlщі ОnексаlЩР АlІатоn.іfiОDIfЧ 

МіСUС1наХО4жеННІІ ЮРll411ЧНОЇ осоБІ І 

0074 КІІївська область. 
\І.БроваРIІ. 8ул.Гагаріна. І S 

I.1СНТllфікаuіRНIІП коа 

ОРСllllар 
П~ Щербак Н.І .. що .ilіс ІІа ni~ 
CBI~?иTBa ~PO дсржавн~' pr(C'Ip3Iu 
суб скта ПIдПР"СМllllUькоі зі.l~.'1 
В~ідаll~ГО ВIІКОtlКО'ІО" БроваРС~t:: 
МІСЬКОІ Panll ]В H!!4~14 
від 05.08. І 997р. 

Micut "pO,"'IlalIHII фIJІІЧН"1 1'І.,і" 

"11І8СIo .. а об.'аст". \1 БРОІ"Р" 
8)., Гр)'ше8с .. ,"ого.I.НІ 97 

l.аеНТIІФі .. аuіПНllП HO\lCP ШОllml 

ПідПllСl1 сторі •• 

~ 

OP ...... ~~ ~ ~ -=/1$& К'''НІІUI О.А. . ~-
~ 

мп 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНКИ 

,.. БроваРl1 

ІіроDарсыcD АІіська Рада" tJ' .. ~дbt.+е,.. .. 20 ~ р. 
ЕндОДЛВЕЦIJ: ІіроварсыcD I'tI!СЬК8 Р8д8. В особі псршоro звс1УJШка r.tiCLKOro ronoBl1 КІІНllllці 
~ .. 'CDJlдpa Аllатonі"ОВIІI.а, що ДІЄ ІІ' ПlДCТIDI Закону УкраіІIІІ "Про Аlісцсас саАІОВРJlдуваJlJlJl в Украіні" :І 
101'0 боку. довіРС'IОсті від 01.04.03 3В Н!!2-61299, та ОРЕНДАР: ПРllваnlllП пlдПРllЄI\ІСЦЬ ДутIIП IOpi" 
"rapOBIIII, IОРllДllЧJlа ~pcca: r.t.БроваРIІ, вуn.ПОСТIІШСВа, буд.56 кв.І, іДСtІТllфікаuiRШIR код 2183319937, 
Іn Аlє ІІа підставІ CB~O~TBB ~po держаВIlУ реєстрвцію суб"ЄКТD піДПРIІЄr.ttllЩLкоі дім ьності, BllДIllOro 
:OIlKO"'O'" Броварськаl АІIСЬКОI рад.. 3В Н!!6596 від 24.11.2000р. 3 apyroro, YICIIВnIf цеЯ AoroBip про 
IЧСJlllоедСIIС: 

І. ПРЕДМЕТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШСJІІ'. сссіі Бровврськоі міськоі радlf Кllівськаі обпасті від 
01.2005 POICY .NI!630-31-04 та від 10.03.05 Nе66б-32-04 Jlада.:. а ОРЕНДАР nPllАмас: в строковс МВТlIС 
РIІІ:1)'ВВIIІI. зеМeJJЬНУ ділянку мощею 0,0052rп дпа обcnyroВУВВllна павільПОIIУ •• ка 3HaxOДllТЬCI по 
n. O&OnOIlCLKiR в рвпо .. і РО31\ІіщеllllR буд..N!45 I'tI.SpOBaplI. 3гіДtlо 3 маІIОМ 3CMncKopllcтyвa11НR, що Є 
.іА"cr.tJlою чаСТІIИОIО w.oro Доroвору та довіДКIІ ВІІДІ1t10і БроваРСЬКIIr.t міСЬКIlМ відділом 3СМCJJЬІПІХ ресурсів 
N!26 аід 15.01.04 та ЗСМCJJьно-кадвстрової доК)'Мснтаціі БроварсloКОГО місloКОГО відділу зеМCJJЬJflIХ ресурсів 111 
~MЬJlB АШRНJaI pllA-yєn.CI В зсl'ttnllX комсрціПНОГО BlfKopJICТВНllR в межах Броварськоі міськоі радІІ. 

І 
І 2. 06"єкт орендп. 

І 2. 1.8 ОрСIІДУ передпєтьса зсftfCJJьна діланка заranьною мощею O,OOS2ra. 
і 2.2.На земепьніR дшанці відсутні об"ЄКТIІ нерухомого маАна • а також інші об"ЄКnI інфраC'llJУКТУРII. 
І 2З.НоrмаТJІВllа грошова оцінка земCJJЬНОЇ дшанки згідно довідки Броварського ftfiCbКOГO віддіпу 
eJlЬНl1Х ресурсів під 15.01.04 за Н!!26 CТВHOBlfТЬ 8072 (Bicil\! ТІІСRЧ cil\IlICCRT Дві) rpIIBI.i. 

2.5. 3eMenLlla дinІНка, ака передається 8 орен.цу, не має тaКlIX недоnіків, що можуть перешкаДlml іі 
mlBIIOMY ВllкорttCТDНIІЮ. 

2.5. ПРlІзміні ( реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не збсріraє ЧllнніСТ&. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Договір укладеllО 1111 3 (Tpll) РОКІІ дО 03.02.2008 року. Пі~а закінчеННR C'IlJoкy Д?~BOpy ~peндap 
~fC ncpeВlUКltе право nOHoвneHНII 110ГО на JlовиА C'IlJOK. У ЦЬОМУ разІ ореlfJU1Р ПОВ.I~ен lІе ПІЗНІше НІЖ з~ 2 
':ач, до закіllчеШIJl строку діі договору повідОМIІТІ' тlСЬМОВО орендодавЦІ про tllll\tlp ПРОДОВЖlml Поro дno. 

u DIlкорщ:тDlllllзеI'tIcJIыlff ділЯІІКІІ Ilе за цlлЬОВlll\1 ПРllЗllаЧСllllRl\1 opellДap втраllає переваanlС право на 
OMellllR договору opellДlI. 

4. OpeНДl18 ПJlата 

~ 4 • • • 15-52 ( П"RТІІВДЦНТЬ ) ГРlІвень 52 копіRКlI .1. Орендна мата ВНОСІтся орендарем У фОРМІ тв РОЗМІРІ 
J .".1. 

4.2.Річна opeндJlB матв CКIJВДI1Є 807 - 20 (вісімсот cil'tl) гp"BCIIL 20 копіАКJI; • •• ._'1' 

43. Об'шcnеflt" розftlір'v ореІlдноі маТIІ за землЮ здіRСНIОЄТЬСR з урахуВDlдННJlОЗМ02Jt1Д05еКСІВ IНфтrцu. 
44.1 " яnн ріШСН"R в •• ОДIlОРПОВО ШIIRХОМ 
•• ОрСIІДI18 мата BllnCIJTIaCR ПОІІllПаlОЧIІ з ДІІЯ ПР"оll23571923 УДК У КtliBCIaKiR області 1\1J(IIEВ8 

Ф I)'В811110 118 paXYHOlr Ііроварське вдк код 3КП . rлL 
04821018 р/р 33213815500005. Код клаСllфіlCDЦіТ 13050500 - ~P':= ~ФОРАlnЯЄТЬСI aiдnoBiдtlJIМIIIOO'8I'tIll • 

.5. Переда'IВ продухиіі тв Ilода ... " поcnуг в paxyH~K орендно 
4.6. POJAlip OPCIIДI-IO' 11JlaTII пеl1еглядаCТLСН )' р831 : ОМ' 
:.6.1. змін .. умов господаРIОВDННЯ, персдбач.еlllfX договор ~РllфіВ У тому Чllcnі BHвcniдoK іНфJlJщіі; 
.6.2. зміни розмірів зе .. іCJJЬНОГО податку, ПIДВllщеННR ЦІн, ' 

:.:.3. D ;НШI1Х випадка.'<, передБВllеНllХ звконом; ЗIІDЧСllі QIIA' AOГODopol'tl, справляl:ТІоСЯ nellR у 
"Ірі .4. у разі .. еЯІIСССIIIIR opellДtloi плаТl1 у стрОКII, в:о ... ACIIIa ПРОСТРОІІСІІІІН платn.'У. 

ЬDДьіПllоі стаВК11 Ilвціоllалы�огоo баl.КУ УкраУllа за 



4.6.S. ОРСЩШ8 МІІТВ СПРВВnRСТЬСJl також і у ВIIПDJIh1SX • 
81IKOPIICТODYE: земельну l1іЛR"'СУ 3В UIIM Доroвором. ' R"ЩО ОРЕНДЛр 1 llО_НI" np ..... 

S. Y~IOBII ВllКОРllстаllllИ зе~lnnы�о''1� д' 
• ..... ІЛНІІІ(ІІ. 

S.I. з~мелыІo l1ілllflК8 .lcpOl1aCТIoCR ВОРСІІДУ дЛR обc:nуroВУВВ'IНJI паа. 
S.2. ЦШЬ~Dе ПРl13ІСочеlflfR ]СМCn'.ної ділRIСК" _ зсмлі комсрціn"оro B:nOflY. 

. s.з. ОРЕНДАР 110 мас права бсз офОРАtnСIІНR У BCТUIIOВnCtlOAI Dp'ICТlfI"I. 
ЦШьове ПРI"на"СIIJ'R 'CMCJIIotlOЇ ділRIІКIf. У ]IKOHOIll8~" ~ . 

6. YalOBl1 і .СТРОКІІ передачі зе~IСЛLllоі діЛНІІ1\11 D oP'q. 

6.1. Пе~едачо земcnьtlо~ діЛRНКIІ D оренду здіПснlОСТЬС. БC:J розроблс,ltI. npoeny іі li3CJaa. 

6.2.ІНШI УМО~1t пере~ч. земС?ьної ділRІІКl1 в орен.цу: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переаас, а OPElfД,V 
ореllду ЗСМСЛЬflУ nШRflКУ ВIЛLIIУ ВІД БУДЬ-RКIІХ Manfloo.1X прао і претеlDіn третіх асі6. ПРО_І 
YКnIlДllHlfR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чtf ОРЕНДАР lІе МОГЛlI ]"aТl'. 

6.3. ПереlUl"1І ЗСМCnЬНОЇ дinЯIІКl1 орендвр'о здіПСН,ОtТЬСR піcn. llCJТ"''D8t1oi реrстр;щііUloOJ1lДanllr. 
31111КТОМ пр"П"анttR - передачі. • 

7. УаlОВl1 nOBepllellllB зеаlслы�оіi ділНIIКlI. 

7.1. ПіCnJl ПР"П""СНІІR ПП Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зсмеп .. , JlL1III11JC'I 
пршому поріВf1JIНО 3 ТИМ, У НКОМУ він одсржав іі В орен.цу. 

7.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеНIСR KOPIICHIIX МВCТlIВОстеn оренд0_оТ XIIC.1I&f • 
nOO"JI'I1HItX і, 'M;.fOIO іі стану, мас право на віДШIСОДУОВННR зб'lТків У Р03мірі, 8'13111"1:110"1 C1aPaDII 
сторонам" Ilе ДОСJlГНУТО 1rollII про розмір відшкодуваНI'R збlm;в. спір p03B"R3ycn.ct1 у CYIOlD'I/~. 

7.3. 3діАснеll; ОРСltдврем бсз ЗГОДІІ ореНдОДВВWI BIIТpIТlI на пonіпшенн. opcНДOUНOiXJIC81 
ккї неАІОЖJIllВО відокреМI1 ги без :.anOlliJlHJUI ШКОДІІ ціП ДЇЛJIнці. не niДllJlrDtoТЬ ВШWКОay8IUIНJO. r.JJ 

7.4. ПonіпшенНR cтalfY земельноі llWHKll, проведені ОРЕНДАРЕМ 31 тlС."
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не під.nкnuoть Biдw"oдyвaнlf1O. УМОВІІ. оБС.ПI і строК11 IЇJlWIDJ)~ 
Вlnpат ЗD проведені HII~I пonіпшеllJUI стану земельно' дinаН1СІI ВІI3НDчarcm.c:R oкpeMOIO YrOДOIO CJDP\I. __ __ 

7.5. Орендар має право на BЇnWКOдy8aHHI зб.mdв. звnодіRН'1Х YHКnїДOK "еl",",
зобов"оен" , передбачеШIХ Ц.ІМ договором. 

3бlІТІС8АІІІ вва_ються: JII'IIJ'III'. 
7.6. фl1ктичні втратн, ІКІІХ ОРЕНДАР зазнав У ЗВ"JI3КУ з неВIIКОIШІ.НІІАI а60 He"~~:,..,. • 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витраТII. касі ОРЕНДАР здіПСlІІlВ або ПО811нен UlnCИ 
сіого порушеноro праВІ; EHД~ 

7.7. ДОХОДІІ, Jllci ОРЕНДАР Mir бll реально O1pllAlaTl1 в разІ нanежноra 811,.0.IІIIНІ ОР 
договору. iJPICP.1JC_~ 

7.8. Розмір фаКТllЧНllХ 811ТрВТ орсндар" 8113НВЧlcrьсн Н8 піДCТD8і llOкyAlclrrвn.HO n 

8. 06аlежеWІВ (о6ТJlжеIIIIВ) щодо BIIKopIIC11l.IUJI 
зеаlслы�оіi ДЇЛВIIКlI. 

·tJ 
• • -~ н.ІІ 18 інші"'-"-В.І. На орендовану зе~lельну дІЛЯНКУ но встанОВJIІШО об.lСИI.НІІ. UVIII",e 

,. Illші права та 060в"ВЗКII сторіІІ. ..... 
~y 

• у іllWOAl)' ~.~odfl ОРВНДОДАВЕЦЬ raрв,пує, ШО земельна ДШRН1С8 є У noгo масності. н.,,-оа. І ШО";-' 
за60РОНОIО (арештам). зостаВОIO не перебуває і він має 38КОIU.і ПОВНО81D1Ce1ll1l ncpcДlJ8ll1 
11ад888ТИ i11U11 правв, О'I3I1В"l:ні ЦІІМ договором. 

'.I.Прапа ОllеlщодаDЦВ: f 
9.1.1 ncpcRlp.n, цшьове ВtlКОР'IСТВНIIН земельноТ llimll'ICI'; ~ 
9.1.2. доС1рОКО80 розіРВВnI цеП Договір У ВIIПВДКВХ. передбачеНl1Х ЧІІННІ'" 3 ~ 

Договором; ...... 
9.1.3. зміtl.fТИ pD1Mip opctfДНoi nnаТlI у Bllnв.д1CIIXo передбачеl'IIХ 'ІІІННІ'" _-OH~ 

ОДНОСТОРОШfЬОМУ ПОРІД,,">, бс:3 ЗГОДІІ ОРВНДАРЯ' ;, 
9.1.4. аllмаnm. від ОРВНДАРЯ С8осчаСI.а"ro ."есеl'Н. opelaдНoi маПІ; ...". ~, 

І 9. J .S.BIIMBnm. від ОРВНДАРЯ вlдWКОЦУИIІІUl СУМІІ opellДl.oT nnаТ'1 , "ВС)' ПРIIIt 
n дn"ca"III lUoOro Договору' :.2. 0608"IUKII ОР~'ЩoдD8ЦR: 

.2.1. nepeUВ8n1 земелЬ'IУ діпRШСУ по aln)'. 
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9З. ПРІВІ орс.шоря: . 
9З.I. oтpll"'IТlI ПО Iкry ЗСАІ~LI'r ДІЛІІІ~ У КОРIIC1)'D8111IЯ; 

, 93.2. nOIIOOnI?BBТlI. aoroOIP Пlспя ЗІКІІІ'ІСІІІІЯ строку Поro діі n рвзl DіДСУrlfОСТЇ "рстшзіП, ЩОДО 
_"pallh 1111 пpoтl31 ТСР"'ІІІУ ОРСIІДIf. 

9.4. ОGОП"Я'КІІ ОРС:ІІдарн: " 
9.4.1.1l1д11ВВТIІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJШВIС1Ь ЗДlПСІІІОD8ТІІ КОllrpоЛl. зп IIІІКОРIІСТ8ШIRМ І.ісі зсмcnыlтT 

JlalIІI"; •• 
І 9.4.2.аIІКОРIІСТОВУВІТIІ зс.lcnltl'У ДIЛJlIІКУ за UШЬОDІІМ ПрIf3I1О"СIШЯМ; 

• 9.4З.СВОС'IВСIІ0 смаЧУВІТIІ ОрСIlДIІУ мо1)'; 

9.4З.іІС ДОПУСКDТlI хімі'1ІІ0ro 'ІІІ БУД .... JlКОro іІІШОГО заБРУДllСllllJI ЗС.ШЯ; 
\ 9.4.4. пIдТР""'УОВТlI іі в IfWlСЖlfО,.,У СОllітаРIІОМУ СТВІІі; 
~ 9.4.S.пlcnя закіll'IСIІІIJl тepMillY Діі Договору ОрСIІДIІ ПОВСРІІУГ" ЗСМCnІоІІУ лілЯIІ"), ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
І • кту llна.аноаl)' C'l'll1ІІ ПО а , 

1(). '11311К ВIIПlIДКОВОГО ЗІІІІЩСІІІІR або ІІОІUКОДЖСІШR 
06"сктв ОРСІІДІІ -ІІІ ііого чаСТIІІШ. 

10.1. РІОІІК 811ПІЩКОВОro Зllllщеl"'Я або ПОWКОДЖСІІІІЯ об"сКТD ОРСІІДІІ 'ІІІ поro 'ІОСТШІІІІІССС ОРЕНдАР. 

12. З"lіllll У"'ОВ договору і ПРІІПІІІІСІІІІR ііОI'О діі 

12.1.3.11118 УМОВ Договору здinСНIОIОТLСR У ПllсьмооіА формі за 03BCMlt0lO 3ГОДОІО сторіІІ. 
У разі ІІСДОСЯГНСІІІІR ЗГОДІІ ЩОДО зміlflt умов ДОГОВОРУ спір РО'В"R1)'10ТЬСЯ У СУДОВО"У порядку. 

12.2. ДІТ договор)' ПРІ.ПІІІІЯ.ОТЬСН У разі: 
12.2.I.3lкіlfЧСIІІIЯ строку, 110 ЯКlIП Поro було yкnoдcHo; 
12.2.2.ПРI1Д6аlfllЯ ОРЕНДАРЕМ ЗСМCnLllоі діЛJl"КIІ У М8СІlістІо; 
12.2.3. ПР'IМУС080ГО ОЇД'ІУЖСІІІІІ ЗСМСІІI.llоі дїnIНКIІ з МОТlІвів суспїnы�оіi IІсобхіДllості BiдnOBiДlIO А! 

.1473flII!.lILlIoro кп ~KC У oillll' 
I2.2А. ДоroDір ПР"ПIIІІЯt"1'LCЯ таКОЖ D іllШIІХ ОIlПDДКОХ, псредб8'IСІІІIХ ЗОКОІІОМ. 
12J. ДIТ AOIVOOpy ПрllІІllІІНIОТЬСЯ U'ЛНХОl'1 Вага ро,іРОВllІІИ за: 
123.1. 83IIC""OIO :sruДOIO сторі,,; 
123.2. plWCIIIIRM СУI1У BiдnoBiДllo до '111ІІ1ІОro ЗІІКОІІОДВОСТОR УКРОЇtШ. 
12А. РcnірваШfJf Договору n ОДIIОСТОРОШIIоОМУ ПОРRJ1КУ ДОПУСКUСТIoСI; 
YM08D1O розіР8l1JlІJl Доroвору в ОДIІОСТОРОIІІоОМУ ПОРRДКУ С IICOIIKOIl81111J1 oРСIІДВРСМ п.4.4, п.9.4.3. 
I~J. ПерехІд праВІ вnocllocтi 110 MllnlfO Opcllдapll 110 ІІІШУ 10РIIДIІ'ШУ або фіЗIІ''''У особу, о також 
lі3ацІ. ЮРllдll'ltIоі особll-ОРСШдарн с nlACТDDOIO AllIІ розlРООІІІІR AoroBOPY. 

13. відповїдвлы�їстьь с:торіllЗВ IІСВІІКОШШllllп60 
ІІСІІВЛСЖІІС ВІІКОІІПІІІІЯ доа"овору 

13.I.Зt IІСDIІКОlІlШIН або IIСIІВJlСЖIІС OIlKOIIOIIIIR доroвору CТOPOIIII IICCyrl, bll1ll00iдonLlliCТL відповідlІО ДО 
l~oOro norooOP)·. • 
І" .. СтаРОІІ, ІКІ IIОРУШIUlа зобоь"JlЗОIШR, зоіЛlallЯСТIaСJl оlд вlдповIДllЛIоIІОС1'Ї, НКЩО 00110 доведс, ЩО це 

cranас:п lІе 'J \і ВІІІІІІ. 

14. ПРllКЇlщсві ПОJlОЖСIIIIR. 

14.I.цсп доro • оо .м 
Цск ВІр IlпбllРОС '1ІІllІІостl пlСЛR IІIДПlIСВIIІІI СТОРОІІRМІІ та noro ДСРЖRВІІОІ pctcтpaUII. 

D :oroDlp YICIJUДCIIO у ТРІаОХ прш.tіРIIІІКDX. ЩО МВІОТЬ ОДІІВКОВУ IОРIIдIl'IІІУ СІШУ. ОДІІІІ З АКlIХ 
PC"'~oдlOцп. APyr"n _ D ОРСllдDрЯ. третіП - в ортllі, JlIСIlП IІрооіо ДСРЖUВІІУ pct'C'rpuQIIO. 

IIChl -"". І,", ." _11 ... 1\111 'IBCТIll18"1II JIoroaopy с: 
ПРllnМDШlя-персдDЧ І об"СIm1 ОРСllдll; 



15. РеквїЗllТIІ сторіІІ 

Броварська міська рада 
в особі 
першого заступника 

міського ГОJЮDИ 
КиЯНIfЦЇ Олександра Анатолійовича 

МЇсцсзJtаходжеlі1іR IOP"lll'lIIoi особll 

074 ОО I'"inc.,кn оБJ1асть, 
м.БРОВUРIІ, DYJ1.rUI'DpiHI1, 15 

IДСlІтиФікаціRНltА код 26376375 

ОРСІІДПР 

ПП ~иіі I~piii rplIfOpoDII'f, 
якиіі Д1С ІІа ПІДставі соїnоФва 
~ержавну pecc-rpВIІЇЮ cyfjrna ~ 
ПlДПРИЄМШЩLК()Ї діlllЬ"octi 
за N!!БS9Б від 24.11.2000 poq 

MiClte ПрОЖIІІІІІlІІlЯ фі11t1llCоі аса6. 

КIІівська оБJI8С11 •• м.liршtlРIt 
UYJ1JIOC1l1wena. 56 \(11.1 

IДСllТIІФікаціntlllП 110мер 21 К]] 11J93} 

16. ПідПIІСIІ сторін 

• зaJIIICЇI" 
Договір зареєстровано у виконкомі Броварської міськоі paдll, "РО ЩО У "tllat 

реестрації договорів ореltДl1 ВЧllнено заПIIС. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

Ми, ЩО підписалися нижче: Броварської міської раДll, в особі 

першого заступника місы�огоo голови 1(IIВllllці Олсксаllдра 

АllотоліііОВllllа, що діє на підставі ЗаКОIlУ України "Про місцеве 

самоврядування вУкраїні", довіреності від О 1.04.03 за Не 2-6/299 з однієї 

СТОрОlllі, та Приватний підприємець ДуТIIЙ IОрій ГРІІГОРОВІІІІ 3 другої 

сторони Сlmвли цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп ДуТIIЙ IОрій ГРІІГОРОВІІІІ 

ПРlfЙНJIВ земельну ділянку площеlО 0,0052 га по вул.оБолоIIсы�їйй в раЙОllї , 

РО]l\lіЩСIIІІП буд. Не45 для обслуговування павільЙону. ЗемелЬІІа діЛЯНlса 

Ilадава рішенням сесіі' від 03.02.05 Ne630-31-04 та від 10.03.05 Ne666-32-04 

Ilвумовах ореllДИ терміном на 3 (три) рОIСИ ДО 03.02.2008 РОІСУ. 

Цей АіСТ СІспадено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОІО чаСТИНОIО 

доroВОРУ оренди земельної діЛJlНJСИ. 

n ПВРЕДАЛА: 
Роьарська міська рада 

IОРlfДИЧJIВ адреса : 
~' БРОВОРlf, вул.ГагаріJJа,1 5 
~РIUИЙ заСТУПI-JИJС 

:t.I,c~ 01" 
(~nt" " о ГОnови 
о1 ~t~ 
~~'-t. 
, ~Й "'1'f.'o;' ~~ 

І1РИЙІ-ІЯВ : 
ПП Дутий ІОрій Григорович 
JlIСИЙ проживає зп адреСОІО : 
вул.Постиwевn,5-б КВ.1 
м.Бровари 

~ІО.Г.Дутиlt І 



ДОГ 011111 
OIII~IIJtII ]I~MIUI"'I()Y jtIJIJIIII(11 . 

• 1, 1;111111111111 

1.,11111І111&: ••• 1.1 A.lc •• lfll 11111111" .1-/ ""(lln~I "20t'~';;: 
OPCllJlPIInllOllM І;,ІІІІІІІІ'СІ.ІІІІ AI'CI.1f11 1111/111 11 01:06111111'11101'0 '1IІС1')'ІІІIІІКIІ MICI.KOlll 11'JIUIIII 1(111І111І111 0/1111(11111І111'11 
Аllа11111111С11I11 III1, 11І18 IІIс: 11І1 111/ІС'111111 311І(011)' УКI'"ТIllI "IlI'О мIСIІС:JIІІ СПМШIРJlIІ)'ІIІІIIІІJI 11 YKpll~'III" :8 OllllOro бок),. 
~p.'pCIIOCII 111/1 О I,ОI~,ОЗ :11І N112·БI299 111 ОI'ОIllIIlР: (11111111І'1111І.1 111111І111І1:1'11111'. Дyrll.1 ІОІІІІІ Г,JII I'ОIJlJIІ 11 'І, 

IР/IІІ'IІІIIIІЛlJСС:Ш м,I'I'ШIІІIЩ 1I),II,lIoCTIIIIICIIII,S6 Iш.1 1111111 r1ll111K1ll11ft11ll1l КОІІ Z І Н33 І 9937, "КІІ" Jlir 11" пlJlI:Тlші 
:'nOI11Pn "Рll ІІОІ'ІСІІІІІІ)' I'ССС11'111111" c)'O"cml IІІII11РIІСМIІІЩI,КО~' IІІJlШ,ІюстІ, ІІІІІІІІІІШ'О IIІІКI1ІIКОМОМ GpUllllpCI.KOЇ 
мl,ьКР' РП/l" 111 НІІ659б 111/1 2,',II,2(ШОр, '1/II'),I1JrO, )'KJ"'JIII 1101111111 111111' "110 ІІШІ('ІОІІІІІІОІІСІІС: 

І, I1IIEДMI~'I' ДОГ()ІІОІІУ 

1,1. ОI'ПIІДОДЛIJШ tl. 1111111І11І1/11І0 11(1 І"ІІІСІІІІІІ &:&1&:1\' lil'I11I11I'CI,KO~' мlСl,КОТ рllllll I(II~'III:I,K"Y оБJlRстl 11 іІІ 
26.0~200' М7ZЗ·3,1·().І 'rll 111/' 07,07,2(1115 ІІ('ІС), .N117o�6-3S-(J" ІІІIJIШ·. 11 ОI'Ш ЩЛІ' III'IIII~IIIC 11 С1РОКОІІС "JIIITIIII 
JIIplICTfPnlllln :lимиlІІ,lІ), І,І/ІШІІС), llІIОIІІСI(1 0,0021 111 11/11І 00&:/1)'1'(11І)'111І11І11І IІІшIJII.It'IІІ)" ІІІСІІ'І 111111fIJІІІ fl.1I1I 11І1 
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1сuеnы�п'кпI/пс11101Iltуy ItШС),МUIІ'I'IЩIУ 1і"ШIІІI'СI.кш·u мll:l.К ... ·(1 IIIIUIIJI)' 'IСМОШ,,,"х l,ос),!,сlll 1111 :JC:MWII.1II1 IliJllIlIKII 
J1I~YIТIIC" 111СМІІІІХ ІСClМUIЩШIІШ'tIIllIК"IШС'11111111111 МС:)ІСІІХ Gl'tlIllIIICI.Kllf мIСI.КtlУ 1)111111, 

2. ОО"СІС'І' "РСlIJtII. 

2,1,11 0111'1111)' IICI'''/tllt''I.C:JI :S"MUIII.IIIII1I/IJ11IKII зпrnпl.ІІОICJ ІІJICJЩІІ", О.()О21 1,1, 
2,2, 1111 ЗОМСІІІ.ІІШ Itl/llllщllll/&С1l'lІl пб"СIС'І'1І ""P),XUMOI1J ~IIII1I11I, 
2,3,IInpAtll'fllllllll' 11'011І0111І "'ІІІІІСІІ З"МCJIІ.llоf 11111.11І1111 '11'11111І1 ІІШІІ/ІІІІІ G,'OIllIIJCI.Knl'C) MICI.KOI'O 1lllllІіл)' , 

.чеnыІІІс pec)'pclllllll& О 1,02,02 :ІІІ N112' С11111011111'1. 3194 ( 'Г11ІІ 'І'ІІСІІ'ІІ L"IСІIIСII'IIІШL"111 '''''І'ІІІШ ) І'РІІІІІІІ, 
2,5, 30миlІІ.1ІІ1 ItllllllllClI, '''ІІІ lIul'UIIIICТI.C" 11 ОР""ІІ),. 1111 МІІС IIUJI(IJIIKlu, ЩО МШIІ1I'I. Ш:РСІІІКОІІІІТІІ П' , 

rфeКJIІРIІОМУ IIIIKOI'IIC'I'IIIIIIIO, 
2,6, ПРІІ змІІІІ ( l'I!ОI"'IIІІIЗIІІ&IУ) ОI'I1НДЛI'JJ Доrollll' "1'''111І111111 :10"1,11111: '1ІІII11IСТI., 

3. CI'IJOIC дlУ AorOllCll'Y 

З.І, ItorCllllp УІШПД""U '1'''I,мIIІОМ 1&0 2ti.ОS,2(ШН I1ше)" rlIClII1 ЗlІкllІ'IОIІІІІI СТІ'ОІІ), 1І00"IІІОР), Оl'l:llІІllр МІІ( 
I"РСnЖIІО 11І1111І0 1І01lUIIJI"lllІІllІш'о 111І11011І111 C1'J101C, У ІІІ.ОМ), 1111'11 &1111111І111І1 110111111011 110 ІІІ:JIIІІІІС ,,1)11 :11І 2 ""СІІІІІІІО 
"'11111111І1" Cl11101С)' І&ІТ ІЩІ'ОUUІ')' 1lUІІІ/ШМІІ'rll ПІІСІ.МОІІО 011(11111"/11І111І11 "І'О IІІlмlр 1ІІ'ОІІОІІІІСІІ1'ІІ "оп, 11110, ПІШ 
ІІІКОllllе11111111 311Alf/lltlICJr 1.lmlll"" ІІІ :11І 1,lm,ПIШАI 1""3111,IIIШIІІIАI 01111111&1111 111'111І111І1: 11111&:111І*111 111111110 11І1 
Ahllllnпrllllll 1111І'(11І11І')' UfJI!IЩI'. 

4. ()IJUIIICIIII 11/111"'" 

4,1.1'1''''11 UI'flll&IШ 1fJIII'I'III!It/lllICIIC 31!МО (ТРШ!ТІII&IІIІ'IІ'I'llІІl&іt'I'I'I.) 11шuаlll. 40 IСОlllllоІС, 
4,2, Оn'IIІС/I"IІІIJII,озмll')' UI'''IЩIlОТ Il/IОТIІ :ш !lO~fnlO !lI&ШОIІІОС'I'І,СJI :І )'І'"Х),ІІ"ІІІIJIМ IlщаlСl:l1І ІІІІІІІІІІІІІУ, ", 

ріа ~.~.Op""111111 IIJІІІ'І'ІІ 1І111JІ!ІІ'І'It&ш 11І1'111111110'111 !І ДІІП 111111111111'1'1'11 ІІІІІІ&!ІІІІІІ 111/& 26.05.201)5 1111І1)' 1II1J"llell'IIICI :', 
In~II"" '1ІІ&'IІІIlАIІІ 111'0'111І'01'1 3" Itll/llll/,IIIШIIІ АІІІІІ, IIIIe'r)'lIlIlIx :11І Ilc'rlllllll", Itll/ll!lII&IIIIIIIIAI 1'1111'1 :lІІlrlШI'Ct ", 
.11.1 :~lfnll"l (І) мlеllllll ШJ.,ІХUМ 11111111111)'11І11І1111 1111 PIII)'llfllt У ДІ( ),'I(IIYlIl!laItltl 00/11І&1'1'1 1'1.1(111:111І МФО 821 О І Н 

:719131"11 J32lJНISfшuuоtl- "I'OII11I'&:I.ltu IIДI(, І(ОА It/lllСllфlltlщlУ 13050500 - 011UIЩ1l3&!Ашl, ~ 
~,4, ПUРUIlIlIIllIllJOJtY.щIУ '1'ІІ111ІДІІІІІІІІ 110011)"'11 РПХ)'ІІОК Ol101l1lllCIY IIJІІІ'І'ІІ UФUРМ/IJlL.,.I.UJlIII/ІІІUIІIIІIІІІМII ІІІСТПМІІ, 
4':"" ЩI1IІ fll.&lIІ/СІшr ШIІІ'I'IIIIUI'&lI'JIIl/tIШI'I.&!11 )' 1'11:111 
4',1, '~IIIIII ~AtUIlI'UUIІUJtIIll'UlIІШIШ, 1І0110JtбllllОllШС AnГOlIopCJM; 
4:,2. 1MIIIIII'U:lAtII"u ~"M"III.IIUI'O ІІОІІІІТК)'. IІl/tП"ЩОІІШlltlll, '1'1111ІІфlll, )' '111М)' tlllCшlllllllСlІllІUIС 1lІІllmщlУ; 
4 i~' "'ІІІІІІІХ IIIIJJnДКОХ, ""I'''/t(lIl'loIIIIX :JnKOIIOM; 

""'nl;~i ' V РО'JІІІ"UІІ"UОІІШІ OJ'''IЩIlОТ ШІП1'ІІ )' OТPOI(II, 1I1I:llIn'IOIII І"ІМ JiUI'UUUI'UM, СШІ'ІІІІ/ШС'І'І.СJI 11011І1 )' розмІрІ 
45 010111І11 IInIIIUIIUJII.IIUI'() nIШ"У Yl(11nYlln !lIІI(О)КОIІ/'ОIll, 1111CJО'І'11U'IUIІШIIllIПТU_)', 

"""~l:n ~IIUlllllln llllU'l/t Оlll1lШlшс'rllUJI 1111(0)1( І У ІІІІПІІ/'КRН, JlКЩО 011111 ЩЛІ' ~ IIUUlIJICIIIIX 11І""1111І "IІМ'IІІСОІIП 110 
\ УС 1ОАІаm",у ІllтlJI"У !JII НІІМ I(OI'OllopOM. 

\ 

І. VIШШII'IІIIIСОРIІОТПIllIll :IUI\ІUJ.ItIШУ дIJ'IIІІIСII, І ./ 
',1'30" ~ ", 

, OIIl,IIII/IIIIIIIII(IIII",'''/IIII:'I'',U" /І орощl)' дп" flБWIУГОllУlІlІlІlІІ1 кlоску. , ~ 



5 2. Цinьоос прIІ31IВ'IСIІІIІ зсr.sсІІыlіi ділlllКIІ - зсr.snі Kor.scpuinllOro BIKop"CТnIllII. 
і, ОРСIШnР ІІС "'ВС прввв бсз офорr.ШСIIJIЯ У встаllОвпсшоr.sу ЗОКОIIОДОВСТВОr.s пор.дку зr.sIIllОООТII ціnьоос 
• • ІІІ зсr.Icnы�оіi дlлIIlКIІ. 

ІІІ'11111і1'IСIІI , 

6. УІІОВІІ і ,C!POICII Ш~РСДП'lі :lСJ\IСЛLllоі діЛИllКl1 D ОРСІІДУ. 

6.1. пср_'IВ зс"'cnыlіi дlлlllКIІ n ОРСІІДУ здIПСIllОСТЬС. без розробnСIІІI.r.s проскту 11 віДОСДUIШ •• 

, 6.2.llІшl·У",ОВIІ ПСРСДВ'ІІ 3C"'CnLIIOY д1л11lК11 ВОРСІІДУ: ОРЕІІДОДАОЕЦЬ псрсдае, а ОРЕНДАР ПРIlПмпс R 

:lс.Icnы�уy ДШІІІКУ вlлыly вІд БУДЬ-ІКIІХ ",ОПІІОВІІХ пра о і npCТCll3in третіх осіб, пра АКІІХ о МОМ&:111 
opclUIYlIlI1I ДогооОРУ OPEHД~ДABEЦb 'ІІІ OPEHД~P ІІС r.sornll 3110ТII. 
)JllIAII6.,. ПсрСР'IВ зсr.Icnыl11 дlлЯIІКIІ ОРСІІДВРІО ЗДIПСIІІОСТLС. післ. ДСРЖООІІОЇ рсестроції цьоro Доroоору 

311 аIfПJ.1 nplln"'BIIIII - ПСРСДО'ІІ. 
6.4. ІІВ ОСIlООI ст.25 30lCOIIY Ylcpnlllll "Про OPClllIY 3CI\.nl" під 06.IО.1998р Х.161-ХIУ opCllnllp У 

'1ІТІ1/lСIIllIIП CТPOIC nlt.no ДСРЖПОIIОУ рссетРПIІ" Aoronopy OPCIIAII 3сІ\.cnы�оl� lIlnOlllCII ДСРЖПUllоі 1100 
:'O\l11IanLllor IUIOCllocтl 30600'030111І11 IІnДПТIІ 1(011110 Aorooopy nlдnonIдIIOl\.Y oprallY дСРЯСDDllоі 1I0lIll'I'l((lIIoi 

10,)" .. -011. 

7. УІІОВІІ ІІОПСРІІСІІІІИ :lсJ\IшIы�оіi діЛИIIIСII. 

7.1. ПІСЛІІ np"nllllCIIIII діі договору ОРСІІДПР поосртае ОРСlІдодовцсоі зсr.scnыІy діn.шсу YCТOIII, 110 гіршому 
noрl8111110:l ТІІМ. У lКО"'У Bill одсржов \1 ВОРСІІДУ. 

ОРIШJ10дDасuь У розі погlРWСІІІІЯ KOP"CIIIIX BnOCТllBOCТCn OPClIlIOBOIIOЇ зс"'cnыlтT діnИIIКIІ. nOO"n101ll1X і1 
1,,1"010 П CТDIIY. мос прооо 110 оIДWКОДУВОIШ. збllТкlа У розмірі, ОIlЗIIО'IСIІОМУ CТOPOIIOI\III • .якщо СТОРШІОМІІ ІІ&: 
аос.пtylO 31'ОДІІ про розмlр ollIWKOДYOOIIII. збllткіо, спір розв".ЗУСТЬСИ У СУДОВОМУ ПОРJlДКУ. 

, 7.2. 3AlnCIICIII ОРСlІдОРСМ без зroДIІ ОРСІІДОДОВЦІ ІІІІТРОТІІ 110 поnіПШСIІІI. ОРСІІДОООНОЇ 3CMCnlolloi niJIHllKll, 
ІІІІІСМОЖJIІІDО Dlдокрсr.ШТIІ без зоподіЯlІІlІ ШКОДІІ ціП діnJllщі, 110 nlдn.rOIOТb оіДШКОДУООIІІIІО. 

7.'. ПonlПWСIІШI cтallY зсмcnы�оіi ділlllКІІ, ПРООСДСllі ОРСІІДВРС'" 30 ПIІСЬr.tОООIО зrOlIOIO :І ОРСIІДОJU1IЩОМ 
1ІІІІ1. ІІС nWlIl'DlOТL BIДWKOДYBOIIIIIO. 

7.4. oРСIlДОр мос прово 110 оlДWКОДУВОlІІlЯ збllткіо, зоподіЩIІІХ УІІослІдок IIOOIIKOIIOIIIII OPOIIJ&OДUOIIOM 
_"111:1110 • псрсдБО'IСIIІІХ ЦlIМ договором. 

3611Т1CDMII RОПЖnIОТЬСО: 
7.5. фОICТlI'шl ВТРОТІІ. ЯКІІХ ОрСIІДВр ЗОЗІІОВ У зв"ЯЗКУ З IICBIIKOIIOIIIIJlM або IICIIВnCJlCIIIIM IІI1КОIІІIІІIIJIМ умоо 

1DI'DI0py 0PCIIAOДOOЦCM. О таКОЖ OIIТpOTII. ІкІ ОрСllДВр здlПСІІІІО обо ПООIШСII здіnСllllТl1 JUlJI lІіДIІОМОlІІlЯ CUOI'O 
nOPYWCIIOro ПРОВОі 

7.6. ДОХОдІІ. Ікl ОрСIІДВР ",Ir 611 pcвnыІo OТPIII\IDTII В розі IIВnСJlШОro ПIIКОIlПIllIЯ аР&ШДОДВUЦОI\І УМОВ 
Дoroвopy. 

7.7. PO:S.llp фоml'IІІIIХ Оllтрат OPClIlIDPI ВІІЗІІО'ІОСТЬСR 110 підставІ lIOКYI\ICIIТВnI.llo lІіД1'ВСРДЖОІІІІХ ДВНІІХ; 

8. ОБМСХССlІІ1R (оБТИ'КСIIIIИ) ЩОДО ВІІІСОРІІС'І'ПІІІІИ 
зсl\tcJIы�оіi діЛИIIКII. 

1.1. ІІа opellAOUOllY зсмcnы�уy дlЛЯIІІСУ 110 BCТDIIOВnCIlO обмсжеШIІ. оБТЯЖОIIІІ. та illwi прооо третіх осіб. 

9.111011 прово то оБОВ"ИЗКII сторіІІ. 

ОРІ!ІІДОДАВВЦЬ rapolIТYc. ЩО зсмcnыІo дlлЯIІКО супого ВnOCllocтl. IІlко",у ІІІШОМУ ІІС оIД'IУЖСt.о. під 
::11010 (арештом). зостаВОIО ІІС поребувоє І піll мос ЗОКОllllі ПОВІІОВОЖСІІІІR псреДОВОТl1 ша дlлЯIІКУ а ОРСІІДУ, 
~ I~WI право. ВІІЗІІО'ІСІІІ ЦlIМ lIOГOBopor.l. 
9" Рова ОРIШДОДПОIIП: • 
91.1 псрсвlРJlТlI цlльопо пIIкорIIcтDIIIIJIзсмcJlы�отT дlmlllКIIj 

IIorOID;~j 1I0СТРОКОІО розlРВОТ11 цсП Догопlр У ОIIПадкох. псредБО'IСIІІIХ 'ІІІІІІІІІМ ЗОКОІІОДВВСТООІ\І та QIIM 

913 І • ~~ • • 3М 11І1111 розмlр opOllдllOY ПЛОТІ І У ОIIПОДIСОХ. псродБО'IОIІІIХ 'ІІІІІІІІІМ ЗОКОІІОДВОСТООМ. О ТОМУ 'ІІІСЛІ О 
9 ~DIllILo"Y ІІОРЯДКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯj 
91 А. UII .. aI'8TII вІд ОРЕНДАРЯ СВОС'ІОСІІОГО ВІІСССІІІІІ OPClllIllOY МОТllі 

1Io~lc~k~iBII .. aI'8TII ulA ОРЕНДАРЯ оlДUІКОДУООllІІЯ СУr.ш OPOIIдIIOY 1UI0ТlІ З 'IO~Y ПРllnllJlТПІ plWCllIIJI BIIKOIIK9MY 

9• OPIIДIIIIPO IlnдпlllllземcnыІуy дlЛАllКl1 до пlДПllСОllllІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ • 
... 60В" 

9,2 І 1131СІІ ОI'IШДОJСПIЩО: 
І 9.3' і."СРСДnUUТIІЗОМWIІ.IIУ дlЛАlllеу по ПІСТУ. 

9.3: І ІІПЩІ OIII!IIAIIIIII: 

9'3.2' ~IO ""ОТІІІІО "ІСТ)' зсмcJlыІy lIlmlllKY У КОРIІСТУППlllllj 
t.f.o'~.lIIIIL І IIOIIJIIOUIITII noronlp пІсля зокlll'IОIIІІ" строку Пого дlТ u розІ віДСУТllостl ПРСТСllзlП. щодо 

18 "РОТАзl терм ІІІ)' OPCIIAII. 



,,, ОСіОD"Я'КII ОРСIIдDРЯ: 
·4·1 ...... BaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ АIОЖnllвість 34іОСIIJО • 9. • .11- ваТIІ контроль за DIIКOPIICТ8IIIIRAI UIEi зсAlелы�оіi 

, ІІЇІІ,IIКlI; • ....... 1- 1_ .. , .... 2.l!lIIcopllcтODyDDTII .с .. _.IoIIY дu.ПIІІСУ 3В Qu.100DIIAI ПРIl31IDчеIIllЯАI; 
9.4.3.CIQЄIlaCII0 CMa:l~aТlI OPOIIдII)' мату; 

9.4.4.IIС доnyскаТlI XlАII'IIIОГО ЧІІ буда.-І~ОГО іІІШОГО заБРУ411СІІІІR ЗСАШR; 
9.4.5. підтрllAl~ваТlI іТ в нan~ЖIIО~~У CВIII111PIIOAlY CТDlli; 
9.4.6.піCnlзаКIIIЧ011111І теРМІІІ)' ДІІ ДОГОООРУ opellllll ПОВСРltyТllЗСAlCnЬНУ 4in1НI\}' ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IfllleJllІОМУ C11UIi ПО 1К1)'. 

10. Pl1311K ВІІПОДКОВОГО 31111ЩСІІІІП або ПОWКОДЖСІІІІП 
об"єкта ОРСllдl1 ЧІІ його чаСТIІІIІІ. 

10.1. РII3IIК ВllПадкового 3НІІЩОІІНlllбо ПОШКОдЖСllНI об"єкта ореНДІІ ЧІІ Аого ЧВCnIНIII.ссе орсндар . 

II.СТРОХУВОIIІІП об"єкта ЧІІ його чаСТIIIIІІ. 

11.I.Згідно З ЦlIАI договором об"єкт OPCIIJ1II не піДnІГВЄ страхуванНlО. 

12. З".іllll умов договору і ПРIIПIIIIСIIПJl його діі 

12.1. ЗАlіна умов ДОГОВОРУ здіRСНlокm.СR У nllCЬMOBiR формі за взаDІІІОЮ ЗГО40Ю сторін. 
У разі неДОСlІгненНІ ЗГОДІІ щодо зміНIІ умов 40ГОВОРУ спір Р03в"я]yкm.СІ У СУ40ВОМУ порядку. 

12.2. ДіТ ДОГОВОРУ ПРIIПIIIIЯIОТЬСЯ У разі: 
12.2.1.закінчеННl строку, на ІІКІІВ Аого було yкna.aeHo; 
12.2.2.npндбанНl орендарем земельноі дinllНКl1 У впасність; 
12.23. викупу земельної дinllНКИ дnl суспinЬНIІХ потреб або оримусового ві4ЧУЖСННR ]емельноі 

ІЇІ!_ИІШ з AIDТIIBiB суспinьноі необхідності в ПОрІ4ІСУ, BCТDIloвneHoAIY законом; 
12.2.4. ліквідації фЬИЧНОі особll-ореН4DРЯ. 
Доroвір ПРllПJІНllєrЬСI також в інших випа.аК8Х, пере4бвчених законом. 
12.3. діі договору ПРllПlllШIОТlоея ШЛЯХОJ\І ВОГО розірваllНЯ за: 
12.3.1. взаDІНОЮ ЗГОДОЮ сторін; 
12.3.2.рішенНІІМ СУДУ на ВИМОI")' oднїєJ і] сторін унаспідок HeBIIKOHaнНII ДРУГОЮ СТОРОНОЮ обов"l]ків. 

IICpQ6aЧСНlIХ догоіором, та внаспідок ВIШадкового ]нищенНІ, пошкоджеННІ орендованої земcnьної дinllНКII, 
ке icroтио перешкоджає іі ВlfКOРИСТ8ННІО, а також] інших підстав, ВIf3начених ]аконом. .. 

12.3.3. неВllКОllаllllЯ ОрОНДВрОJ\I п.9.4.2. даного договору ]В рішеННЯJ\I суду, відповідІІа до r 

".141,144 3еАlen .. поro кодексу Украіllll; 
12.4. РозірвlННІІ договору В односторонньому ПОРIІ4ІСУ 40ПУСКlЄТЬСІІ; 

Умовою розірнННІІ договору В ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку є невиконанНІ OpeН4DpeAI п .4.4, п. 9.4.3. 
12.5. Перехід права власності на маВно opeН4DpI на іншу ЮрllДІlЧНУ або фы�чну особу, а також 

peopl'lНbaцia ЮРllДlfЧноі особи-орендаРJl є підставОIО ДJIJI розірвlННІІ договору. 
Прuо на орендовану зомельну дімнку У разі смерті фЬНЧНОі особll - ореН4DРЯ, ,асуджеНIIR або 

DliMQeНIII іТ дiaдlTHOcтi за рішоннвt суду перехоДltтЬ до спадкоємців або іншllХ осіб, Ікі ВІІКОРІІСТОВУЮТЬ цю 
3СІІcn.ну IinІНку рвзом 3 орендарем, ШJUlXОМ переукnаданНl договору ореНДІlзcмnі. 

13. Відповідольність сторів 3ІІ пеВПКОllаНПR або 
Ilеналcжuс впкононПD договору 

13.1. За HeBIIKOHaнНl або ненanежно внконанНIІ договору СТОРОНJI несуть відповідальність відоові4НО 40 
_ну та ш.оro договору. 

.r 

13.2.стороиа. яка ПОРУШlша зобов"lІ3анНІІ 3BЇnЬНIIЄl'loCll від.відповiдaJJьності, ІІЩО вона доведе, що ue 
I/орушСІІНІ cтanoCII не з ті ВІІІІН. ' .. 

r·. 
11· ... 

14. Прuкiuцеві DОЛОЖСDВJI. , .. -.-
14.I.Цеn договір набllpає Чltнності після nillnllcaHНI сторонамll та noгo державноі реєстрашl. 

1ItaJC Цеп AoroBip yкnaдeHo у ТРЬОХ ПРllAfіРНllКІХо що мають однакову ЮРIlДIIЧИУ СIIJlУ, 0411Н ] 
041IТLCI 8 орендодавЦІ, llPYTIIB _ ворендарlІ, 1ретіВ - в opraнi, ІІКІІВ провів державну peєcтpaцiJo. 

.... 
ЯКІІХ ... 

Невід" Itr OIHI"1II чвmlllаJ\ll1 договору є: 
RpllllmallHJl-передачі об"єкта оренди; 

1h. •. I�'b--О81d1 Пnан І' • вІД' обр ..... енIIJIМ об"'lежонь (o6тuceHЬ) У \і ВИКОРllстанні 111 .. ~;-,p :lемел .. но, ДШІІНКН :І ..... .. 
еНIІІС ССР8і1)'Тів. 



15. Рсквізlml сторін 

ОРСllДодавець 
Броварська міська рада 
в особі 
першого заступника міського голови 
КИJlниці Олександр Анатолійович 

МісцезнаХОДЖСНl1JI ЮРllДlІчноі особll 

0074 Кllівська область, 
м.БроваРIІ, Byn.ГarвpiHa, І S 

IдеНТllфікаuiRНIІR КОД 

ОРСlщар 
П~ Дyrий ІО.Г., ЩО дЇє IQ 
СВІДОцтва про держав"" ~ 
суб" . "/~ 

єкra П1ДПРIIDIНІ_ . 
виданого ВИКОllКОМом ~ 

міської Ради за N!БS96 вUlt: 

Місце ПРОЖIIВlННІ фпичllOi Iti 

КlIУВСЬка обnаm, м.liроар. 
вул.ЛОCТJlwева ,56 П.\ 

IдеНТllфікаuiRНllR номер 2\ІІі 

ПЇДПІІСІІ сторін 

_. ..:. ... .. ~ 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ІІЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200Гроку м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 
. 

Першого заступника МІСЬКОГО голови КllЯНllці Олександра 

АllотоліЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Украіні", довіреності від 01.04.03 за Х!! 2-6/299, 

відповідно до рішеШUI сесії від 26.05.2005 Х!!723-34-04 та від 07.07.2005 

року N!!746-З5-04 з однієї сторони, та Приватний підприємець Дутll" 

Юрій ГР.DГОРОВDЧ ідентифікаційний код 2183319937, з другої сторони 

сКJI8JIИ цей Aкr про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПриваТНІІЙ підприємець 

ДутIIЙ Юрій ГРІІГОРОВИЧ приЙНJIВ земельну ділянку площею 0,002 І га по 

вуn.Постиmева, 5-б ДJIJI обслуговування павільйову. Земельна ділянка 

надана рішеННJIМ сесії від 26.05.2005 Х!!723-34-04 та від 07.07.05 за Х!!746-

35-04 на умовах оренди терміном на 3 (три) роки до 26.05.2008 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

G ІІЕРЕДАЛА: 
РОварська міська рада 
lОРИДич~а=адрёёа .: 

~e~~~~~~~' .!Y~.~~pi.Ha, 15 
"'&&&пи заr.тvтrНИJ( .' 1'.' '" . • .:..-AJ .... \ QalCL! • ~ •• 
\, . ого ГОПQВИ' • 
• - \ \ \ І' 

~. 

пРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Дутий Юрій Григорович, 

який проживає за адресою: 

вул.Постишева ,56 кв. І 
м.Бровари 
обл. ··вська 

---,r;.&:.~---
І Ю.Г.Дутий І 
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В.М, ЧепусенlСО 



АКТ 

1111 pcpelleceHllB в Іlатуру ~ОВJlіШJIЬОЇ І\fежі земелы�оїї діЛПllКl1 

р . -і 
~~-~-~-~-t~--t-~~-.~~~-,~J-=~~~---------------------------

~ МII,llllЖчепідПltсані. прсдстаВllИК Броварського міського земельно-кадастрового БJОРО _ 

L ;9~МJ< ~, ~10 
І • ( о ) FYrн0cтi землевлаСНИКІВ землекористуваЧІВ : 

І ~ treиf, /.І) - r. 

НІІК ВІІКОНКОМУ 'U.t.,,:/ 4.~4Gt.~ 
в.підставі дозволу B~KOHKOМY Н!! 273 

родиllХ деnyraтів від 24 листопада 1992 року 

ІІІ натуру межі ва підставі плану земельної ділянки 

t;t) ,u d .t'P.. r 

рішеННІ міськвиконкому 1& ______ від _______________ _ 

і знахи в КЇJJЬKocтi ( q ) передані в натурі представнику замовника. на якого 
а відповідальність за іх збереження. 

'Іа місцезнаходження межевих зваків земельної дiтmки показані на кроках. 

СПщставою ДJUJ приАВJm'JI рішення по фактичному користуванню. 

IДeJlJlii в двох примірниках. 

р,#. 
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АКТ 

про передачу 118 зберіГВllllJl ВСТ8110вnеllИХ меЖОВllХ Зllаюв 
BnaCllllКY (кор~~стувачу) зеl\lеЛLllОЇ діЛИllКl1 

$Q ~ ~t.~ ~~A.? 
(П. І. В. Ф SI..,IfOЇ особll, НlЗlа ЮРІLQІІЧІІОЇ особll) 

8 мсжах _---~~.АЕ::;.ІІll~I'м~~-~~-~-.;;;.~-~------ сільської (міської) paдll 
__ ------~~-~_=------------району 

Київської облаСТІ 

({"_ t#tй1l~ 200~p. 

МІ. ншкчепідПJtсані: 
П;ІК організації, що Dиконanа роБОТlr по встановленНJО межових Зllаків земельної ділянки, 

_.ІІІЩС вказаному власнику (користувачу), 

Jp&.CIt.t /'tNA; -~et ~ ~'~"A. {JA~LJ~~A/~ 
(НВЗlа організації, ПОСада, п. І. Б.) 

~ )'( 

СІІІІСИІІК (землекористувач) ____ g~~~~~v._:_~;-:;~~h/.-.~r-.-----~~----
(п. І. Б. фїЗIIЧ"ОЇ· особи. "азвв ЮР'IJUIЧНОЇ особll) 

Н11Х сшьської (селищної, Ьііськоі) ради ___________________ _ 

(.liCLICOro) відділу земельних ресурсів ____ Ч,ид~.....g.у~с-~---к.-~-,--Р_.-~-.-;;.--
(П.І. Б.) 

цей акт про ТІ; ЩО межові знаки земельної ділянки встановлені (відновлені) на місцевості в 

IJ ШТ. і передані на зберігвнu землевласнику (землекористувачу) 
~ ~~ ,41,г. 

Arr CКnВДI:IIO В трьох ПРlімірииках. 

І . .: \ . ". . . . . .. 

'1.1.,. "J:""""K •• "PY1ltIPIUI" 2001 р. 3а". НІ SI"·ISOO 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 
M.5pOBDPII 

іроварська I'llська PDJla" .-і.? " ~! .. 20"Рр • 
•• ,,"ІІRІЩ": іроварська I'llська рада в особі заС1)' ЇЇЇЇКЇЇ міського ГОЛОВІІ Аllдрєєва ВаСllЛЯ ОЛl!ксаllДРОВllча 

0рС1- .0;1 У ~"П • , IIID діє ІІІ підстаВІ ~DKOII)' краlНl1 ро МІсцеве самоарJllІ)'ваНIІJI в Україllі" 3 одного боку, довіреності від 25.0 1.08 за 
."~.15/149тa opelfllllP: rpO~IDJlnllllll Ковальчук Ваl!llЛЬ МlllсonаПОВIIЧ, ЮРIІДІlЧllа адреса: КlIЇВСЬка обл. "..5pOlapll 
rq;.ФpylDе.11 fдСlmlФIКВЦIRllllR код 1413413339 3 другого, yкnaпll цсп договір про IlІlЖЧснаведенс: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВІЩЬ відповідно до ріШС1l1UI сесії 5роварської міської paдll КlIЇВСЬКОЇ області від 27.03.2008 
101 » б87-35-05та від 29.05.2008 ,м746-37-05 HВlUIє, а ОРЕНДАР nplln".ac І строкавс матне KOPllcтyDlHHJI 

:'еІІІІНУ дimlllКУ мощеlО 0,1366 m, в ТОI\.У Чllслl 0,1000rв, :І ІІІІХ 0,0042га - :lеl\lлl 061\IШh"СIIОГО ВІІКОРІІC'I'DІІІІЯ 
b_llfplllln КOPIIДOP I'lережі лlllit електропередач - дnn 06слуговуваllllП ЖIIЛОГО БУДllllКУ та roсподаРСЬКllХ 
6)'111вСІІЬ 18 !'w0366ГD - ДnЯ Beдelllln ос0611СТОГО cennIICL~O~ господар~ва, ЯICD :lJlаХОДIIТЬСЯ по ВУЛ.ФРУII:lс,11 1\1. 
IiроааРII. ЗJ1ДlIО 3 MaIIOI\~ землеК~РIІС1)'lаНJIJI, що є ~eBIД C".."OIO чаСТllllОIО цього Договору та lIOBUunI BllдDIIOЇ 
ataaШа.lзе"enьюlХ реСурСІВ У міСТІ Броварах КІІЇВСЬКО' облаСТІ за N!! 04-3/15-3/346 від 06.05.2008 року та земcnьно
IIJIIC1JIOBoT ДOкyl\leнтвцiТ Броварського МІСЬКОГО відділу земcnьних ресурсів, земcnьна ділJlНка рахуcn.СIІ в зе.ШIІХ 
lІПІІаваТ заБУДОІl1 Броварської міської радІІ. 

2. Об"єкт ореНДІ •• 

2.1.8 ореlЩУ передаcn.СIІ земcnьна діЛJlНКD заranьною мощею 0,1366 ГD. 
2.2 На ЗОIem.нїR дinвнцi Biдcyrнi об"ЄПlI неРУХО.IОГО .lаАна, D також інші об"ЄПlI іllфраСТРУIa)'pII; 
23. Норма11lВна грошова oцiHКD земcnьної дїЛJIНКlI площею 0,1000m згідно ДOBillКll відділу зеМCnЬНl1Х 

ресурсів У місті Броварах Кlйвської області від 06.05.2008 за Н!!04-3/15-3/345 cтaJlOBltтЬ 52 888 (п'ятдссят дві 
lІСІЧI lidlllCOТ Bic8I'IДccnт ВЇСЇI\I) гривень ОО копіВок та нормативна 11'0ШОВD оцінка земcnьноі ДШВНКІІ площеlО 
0.tl3661'13riднo ДOBiдКJl віддіпу зеМCnЬНltx ресурсів У місті Броварах І(иївськоі області від 06.05.2008 за N!!04-3/1S-

c:tIIIаВlnЬ 175 (~o cil\lДecnт п'ять) I1'llвень ОО копіНок. 
2.4. 3еммьнв дїЛJIнка, JlКВ передаcn.СJl в орен.цу, не має недоліків, що можуть переШКОДlml П сфеmшJIОМУ 

~пmнню. 

2.5. ПРІІ Dliвi ( реОРПlllї3аціl) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберіraє ЧIIННЇсть. 

3. CТPOIC діі договору 

3.1. ДaroBip )'IUIадено терміном ІІа 1 (ОДІІІІ) рік до 27.03.2010 року. ПіСЛJl закіиченlUI стро .. ")' договору орендар 
. nepellilНе право поновnеНJIJI Ного на НОВІІА строк. У ЦЬОМУ разі орендар ПОВlІнен не пізніше ніж за 2 I\llcnцї до 

flllll строку Дl1 lIorOBOPY nOBiaoMlmf ПИСЬМОВО opeНIIoдDDWI про намір ПРОДОВЖlml Аого JIiIO. ПРІІ 
umинi земепьноі дinJlНК11 не за цinЬОВllМ ПРll3начеНIUIl\1 ореНдаР В'lpачає переважне право на nOHoaпeHflJl 

ІІІРУ apelfДlL 

4. OpellДHa плата 
4.I.Річна opellДIIa мата CТlHOBltтЬ 1 % від норма11lDноі грошової оціНК11 і cКnВlUlЄ: 528 ( п'ятсот двадцять 
~'Р-ИIt 88 коniЯок за земcnьну дinJlНКУ мощею 0,10001"1; 

. 4.1.1. Річна opeНДIIB мата CТlHOBltтЬ 3% від нормативної грошової оціНК11 і cКnВlUlЄ: 5 (п'ять) грllDень 25 
К3Іп.lenьну дinRнкy мощею O,0366ra. 
Рlчll. opellДlla плата за зсl'lenы�уy alnnlllCY заrnnы�оIоo ПnОЩСIО 0,13661'8 cкnllДDЄ: 534 (п'ятсот ТPIIДЦRТЬ 
о) rpllBIII13 копіАок. . 
4.2. Об'lllcnеННJI Р03міру орендноі JUlam за земcnьні дinJlHKl1 державноі або КOI\IYHIIJIi,HOЇ вnacHocri 

3 YP~ВННJIМ Іх цim.OBOro ПРll3начеНJIJI та коефіцієm:їв i~eKcaцiї, ВII:JначеНlIХ з~конодDDCТlОМ, 3D 

Кlат Кабlнетаl\l Міністрів УкраіНl1 формамll, що заПОВНlОЮТЬСJl ПІД час yкnВlUlНIUI або ЗI\IIНlI УМОВ AoroBOPY 
'llllІродовжеННJI Horo дії. 

1 4З.ОРfllДllа мата BIIOCIIТIoCn ореІ"llареl\l ПОЧllllаlОЧl1 з ДІІЯ ПРIIПIIЯТI'R ріWСIIIIЯ' сесіТ від 26.01.06 
саЧка рІ - , і 811І111111 чаCТICD"111 протпго". 30 калеllДаРllllХ ДІІ ів, IlаC'l)'ПllllХ за OCТDIIII 1\1 кancllДllplllll\l ДНС"І 

OISnI (noдaТIC080ro) І\.іспцп WnПХОI\I перерахуваllllЯ ІІа раху"ок УДК У KlliBCIoKin обnа~і " •• Кllєва МФО 
4~ 23571923 р/р 331І 0815600005 _ Броварське вдк. Код кnаСllфікацП 1305050~ - op~llдa зе"lЛі. 
4.5, ередача про.цуКЦІ1 та H8ДlHНJI послуг в рахунок орендної маТl1 офОРI\ШJlЄТЬСR BIДnOBIДHIII\III aКТDIII. 

PlIJllllp ор • 
4.5.1. ЗМі eQlloT плаТlI переглnдаєrьсп У рDЗI : 
4.5.2 З '!ІІ )'ltloB I"ОсподаРlоваНIUI, передбачеНlIХ AOI"OBOPOM; •• •• 

• МІНІІ РO:JМірів земельноro податку, підвищеННR цІн, таРllфів, зміlПl коефlWЄН11В Індексації, в.изначе~11Х 
, М. ЗМіНlOВllТI1 орендну мату за земельні дinВНКlI пlСЛJl затаердженНJI ІІОВІІХ ~BOK та mCJUI ЗI\IIНlI 

__ ':01ll080і OЦЇНКII. У випВАКУ BWfOBl1 ОРЕНДАРЯ зміНIПlf орендну JUlату, ДОГОВІР оренді' зеl\lcnьноі 
4.53. 8 і:: PO:lipBlНl1A Броварською I\lіською радою в однОСТОРОННЬОМУ порвдку. . 

ІХ BHnaдxВx, передбачеНl1Х законом; 



4.5.4. У разі неВIІС:сенlUI ОрСIШНОі MaТlI У С1рОIЩ 1113111Ч-II· r 
( .' .. 111І1"10-noдaткaBOro борry ВКllIОЧDЮ"11 C~IY unpaФ.,ІIХ СІIІКЦIА:lІ їх IІПIІІОс:ті) . ,uВOpoJl, .... 

CТDIKI. HDЦЇOHanltlloro банку Украі'lІІ, діlочоі ІІа .111:11І. ІІІІІІІКІІСНІІІ ТD"o \3 розр~ 120~. 
) • .. го ПОа--

чаCnllll1 поraШI:IІІІІI, зanе:к"о 11.11 того, Іка :І ВI!JIІІЧІІІІ ТilIШХ стаВОК t 6.'''''10", Ііар&) 
простроче'lllІ У noгo CMaТl. Ш."'ОIO, 1& -.:' 

4.6.5. Оре'lдІlа M~тa спраВЛIЄТЬСR ТilI(ОЖ і У 111падках, ІКІІІО ОРЕНдА 
lIIfСОР"СТОВУС зеr.IСІІЬ.'У ДІЛІІІКУ за ЦllМ ДогаIОРОМ. р 3 no-... 

5. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllП 1сl\lелы�оід." 
5 1 З , ""ПIIКlI. •• еАІСІІьна ДІЛІНКD передаЄТЬСI В opellДY МІ обспУГОВУВІllНI ЖІШО 6 

JIIIII веде"'1І особllСТОГО ССІІІIІСIoКОГО господарства. го УІІІІІІІ) і 
'.2. ЦіпЬОІе ПРll3начеll1Ul :lсr.tелыlіi ділRIІКIІ - :lемлі ОДІІО- і .І110ПО.-Р"Ов -.... 01 і1СIIТJlВIOj 
5.3. ОРСlшар Ilе має права бе:l офорr.ШСНIIІ У BcтallOBnelIOr.ty 311(0НОІІ 116)1\ 

ПРII3.lаЧСIIIUI :lемСІІЬНОЇ діпЯIІІШ. вто" ~ 

,.4. 
,.4. 
'.4. 
'.4. 
М. 
9.4. 
'.4. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ псреда-Іі 3сІ\Іелы�оіi ділИII"'1 ВО_ 
6.1. Передач В земельної діпЯlІкit В opelU1Y :lдіПСlnoєтьсR :І РO:lробnенНRМ ПРОСJПyП. о 
6.2.1нші УМОВІІ передачі земелы�оїї діЛRllКl1 в ореlШУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ "epqц ~ 

оре.щу зеAfСІІЬ.'У дinяllКУ вілЬНУ від БУДЬ-ЯКIІХ маАНОВl1Х прав і npетеlоіА третіх осіб npa І ~ 

_faUt 

Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР НС МОГnSl знаТlI. ' 1ІІІІ1 
І-6.3. Передачв земельної ділян~н орендаРІО здіRсНlOtтЬсн піСЛJl.l1ержаlноі ресnpawl. 

за актом ПРІІRманlUI - переДВЧІ • 
• 6.4: відповідно ст:.2' 3аКОI,>:_УкраіНII ссПро ореlШ)' землі» .ві.l1. 06. І 0.9Вр. N!161.XlVo~ 

теРМІН ПІСЛЯ держаВllОI реЄС1раЦIІ .І10ГОВОру ореН.І111 земельно І .І1IЛIНI(IІ з060В'IDaIIIIR ІІІ:ІІІ 

відповідному opraнy держввноі податкової служб ... 

7. УІ\ІОВІІ повсрвеllвJlзеl\lелы�оіi ділПIIЮ'. 
7.1. Пїcna nplmllНellHI діі ДОГОВОРУ орендар повертає opeM0.l1DIЦCli 3СМen.ну JJiвшy r 11 

порівНJlНО з ТИМ, У ІКОМУ він одержав 1і в opeНl1)'. 
ОреlШодавець У разі погіршення КОР"СНИХ ВЛВСТІlВостеR Opell.l10BaHOЇ зе.len.иоі ..... 11· 

1і стану, має право на відшкодуваННІ зБJSтків У розr.lірі, Вll3наченому сторон ...... .яxwo C11IJIOIIIIII 
про pO:lMip .iдwKOдyDВННR збитків, спір розв'JI3УtтЬсн У судовому порІШК)'о _ 

7.2. Здійснені орендарем без згоди ореlШОдавЦR BIIТpDТII НІ поліпшеННІ opCllAllaнaixм::a 11 
немоЖJШВО Biдoxpetollml без звnодіяння ШКОДИ ціА ділянці, не пїJlllJlnUOТЬ lі.l1ШIОдy8lllll\lO. .... 

7.3. ПonіnшеllНl стану земельноУ ділянки, проведені орендаРСАI за mlСItМОІОЮ 21VA011 J І: 
не пiдmJnucm, відшкодуванню. • 11 

7.4. Орендар має право на вiдwкoДУВDlIНJI збlrfків, звnодіВНIІХ YHBCnIlOI к_ 12 
з060В'R3DНЬ , передбачених ЦJIМ договором. 

ЗбllТаr..11 вваЖВIОТЬС:Я: 
7.5. фamJЧНЇ втpaТlI, .КlIХ орендар зазнав У зв'JI3КУ з HeBllloНDIIIII". вбо ІІСІІ:':' • 

договору ореIШОдавце .. , в також витращ Ікі орендар 3l1iRCIIIID або ПОВІІІІІ:ІІ uinClI1 iJaI:a 
порушеного правВі 1JIOJOIIII&I'f" 

7.6. ДОХОДІІ, lкі орендар міг бll реanьно OТPIIr.taТlI в разі нanежноro 8111(0111111І8 OPC~ 
7.7. Розмір фlllmlЧНJfX .'Ітрат ореНДВРI.ll3начаtтЬсн на підставі .I10КY.ICII"UlbIIO n 

8. 06межеllВП (о6тпжеНIIП) щодо BJIICOPIICТOIIIII 
3еАlелы�оіi ділПIIКI'. 

• КOPIIC1illll1l -8.1. На ореІШовану земелы�у ДШІИКУ встановлено зеr.ші обмсжеllОro РІІ 
мережі пы�іi елеlC'lpопередвч. 

9. Інші права та 060В'ПЗКІІ сторіІІ. _. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapatnyE, що земельна дinянкв є У noгo вnacllocтi, ІІі КО:':: ;11 

забороною (арештам), ЗІСТВВОІО Ilе перебуває і віl' має законні ПОВlіОDDЖСІ111І ІІСР 
HDДDВaТlI інші право. Вll3наченІ цим ДOГOBOPOtol. 

9.1.Права 0pcllДoдaBЦn: 

9.1.1 nepeBipml цUn.oBe DlnCoРllCТillIНJIзеtolc:JIЬНОЇ дinJlНКII' 
9.1.2 достраісо80 pO:lipBaТlI цеА Договір У BllnaдкllX,' псродБR'IСIJIIХ '111111111" 

ДОГОВОРОto'; ~ І 
9.1.3. з.,lmm, розмір ореlШНОУ MaТlI У ВІІПIUUCIIX, перед6а'lеlJIIХ '111І11111" :lв,",1І 

011110cтapoIIНЬOМY паРJlдку 6ез ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ' 

9.1.4. BIIMaraТlI від ОРЕНДАРЯ своєчасно~ ВllесеНИJI ореН./1ноі маТІІ; ..тra PiIJfd" 
• 9.1.S.IIIMal'lТll від ОРЕНДАРЯ відШКОдyDаlП1І СУМ" opell.IIНOY маТІ' з 'lасУ npllnl O~ 

r.IІСЬКОЇ paдll про HaдaHНJI земельної ДШЯНКlІlIO пiдnllсанНJI цього Договору; 
9.2. 060В"П3КIІ 0PCIIДOдDBЦn: .. 

9.2.1. передавDТIlземельну дinallКY по aany; • arrII~ о, 
• 9.2.2. пер!.ІІВТ11 зсмельну ДWHКY У власність ОрендарІО піСЛI завершеНIІІ БУДIІІІl1 БУР~ 
=a.:u~1 кo .. iCI. MICJoКIIIKODOMY по розподілу земельнlUС ДШJlНОК, піМJI pmno'lB1D1'CI 



n вв opelUlDpn: 
93, рІ І • .,ІТІІ ПО DК1)' зоt.le.nьну дinlllКY У КОРШ:lуваlllll; 
:~l :О8JIIОВІТІI дoroBip піCnI звкі,lЧеlllUl С1рОК)' Roro діі в разі відсутності прстснзіR, щодо зобов"оаllЬ ІІа 
ItcP.lill)' ОРОІ.Д'" '. • 

,qмna 9JJ, BIIМIU11Т11 від 0PCIIдOДDBWI п~редаЧI 30АІCnЬІІОІ дlЛ111К11 У власність ІІа DllКОllаlПUI п.п.9.2.2; 

4 OIiOB"RJКlI ОРСІІДВРЯ: •• 
9'4'1 ..... ""aТlI ОРЕНДОДАВЦІО t.lОЖnIIВIСТЬ 3ДIRclUoBanl КО'I1рOnЬ за BIIKOPIICТDIIIIIAI цісі зеt.lcnьноі ділlllКII' 9 ,1- .1.' , 
'4',2 1�,,-орllстовуваnl3сАle.nы�)' ДІІ.ІІІК)' за ШnЬОВllt.I ПРIDначеlIJlJlt.l; 

9. .1 ТУ' 94J Сlоt'lаСIІО смачуваnl ОРСIIдНУ ма , 
9:4,4:1.0 ДОnYC:"1ІТlI хімічноro ЧІІ БУДЬ-I~Оro iHworo з~БРУДIIСIIНI 3СМЛJI; 
9.4.5. niJnp.l.,yвaТlI П в IІмеЖllОМУ CIIIIТD~IIOMY стаІІІ; _ • 
9.4.6. llІl'О1'Оl'lТlІ проеКТІ!>' дo~t.lcнтaUII~ ІІа забу.аову з&:мcnы�оІ� ДІЛ_І,К., ПРОВОДlfТl1 будіВНIІЦТВО У 

8ia1IDIIAI(OC'lї до BI'AlOr "ПраВIШ АІІСЦ&:ВОІ заБУДОВIІ • 

10. Pl1311K ВІІПОДКОВОГО 31111щеllllИ 060 пошкоджеШIИ 
06"єкrn opellДll ЧІІ Й.ОГО чаСТIIIIII. 

10.1. РІОІІХ ВllПВДКОВОro ЗНllщеНlІ1 або поwкодженНJI об"єКТD opellдll'lll Roro '1aCnIHl1 несе орендар. 

II.СтраХУВОIIIIИ 06"єкта ЧІІ ЙОГО ЧОСТІІІІІІ. 

11,lоЗriJlно 3 ЦІ .. І ДOroBOPO"1 об"єкт ореНДІІ не підпlГВЄ страхуванню. 

12. 3~lillll УI\IОВ договору і ПрІІПІІнеllllИ ЙОГО діі 

І 111. Зміна )'ltIOB дoroBOPY здіЯСНlОIOТЬСI У ПllсьмовіП формі 3І взаЄМНОIО зroДОIО сторін. У разі HeДOClrнeHНJI 
_ ЩОАІІ BliНlI )'ltIOB дoroBOPY спір РОЗВ"ОYlОТЬСI У судовому ПОРUК)'. 

12.2. діі договору ПРIIПIIIIНIОТЬСН У разі: 
12.2.I.шсінчеННR строку, на IКІ18 Boro було yкnaдeHo; 
12.2.2.передачі орендарю земe.nьноі ділlНКft У впасність; 
ІШ, Ilucyny земмьноі дїЛlНКlI МІ суспілЬНIІХ потреб або ПР.IМУСОВОro відчужеННІ земe.nьноі дiJwncl13 

IІаІІІІЇІ cycnilu.Koi необхідності в ПОрlдК)', BCТ8HoвneHot.ly законом; 
12.2.4. Договір nPllmlнaEТЬCl також в іНШllХ ВIIПадках, передбаченнх заКОНО"I. 
12J, діі договору nPllmПUlIOТЬСІ ШЛІХОМ Яоro розірванНІ за: 
123.1. 83IО1КОIO 3ГОДОЮ сторін; 
113.2 рішеННlAI суду на вимогу однієі із сторін У наcnідок HeBIJКOHaннI дрyroю стороною оБОВ"JDКЇВ, 

'1еRlІХ ДОГОВОрО"I, та внаcnідок ВllПaдКОВОro 3HluцeHНJI, пошкодженНІ орендованоі земe.nьноі ДЇЛІНКlI, Іке 
ncpешxoдlCaЄ 1т BIIKOPHCТIIНJDO, а також, інших підстав, ВlDначеНl1Х законом. 

1233, HeвllКOНВННl орендарем 0.9.4.2. дaнoro дoroBOpy ,а рішенНJlt.I суду, відповідно до ст .. 141, 144 
ra lI'Uдeкcy УкраіНII; 

114. РшірввнНl договору в односторонньому порJlДК)' ДОnYСКDЄТЬCl; 
YII\JlD1O )J03ipBВlIНI договору в односторонньому ПОРIдК)' є HeBllKOHaHНJI Орендарем n .4.4, п. 9.4,3, 

• 115. Перехід прна впасності на АfвЯно орендар. на іншу IОрllдllЧНУ або фізllЧНУ особу є підставОІО ДJIJI 
ADnIIOpy. 

ІІІ орендовану земe.nьну ДЇЛІНКУ У разі смерті фі31ІЧноі особи - орендаРІ, засуlOКOJIНJI або об"lеженНІ П 
~ Ja рішеННІ.1 Аlіськоі Радll або суду переХОДІІТЬ до спадкОЄАщів Dбо іНШІІХ осіб, lкі ВІІКОРІІСТОВУЮТЬ шо 
AIIIR1UtY разом 3 орендарем, ЦШОО"f переукnадаННI дoroBOPY ореНДІІ землі. 

13. відповідолы�ість сторіІІ зn IlеВЩСОllаlll1И nбо 
ненnлежве ВІІКОНОІІНИ договору 

13.1. За не.1 • • • • • lIOra IXOHall1Ul або ненапежне ВІІконаННI JIoroBOPY сторони несуть ВІДПОВІДІШЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО до 3акону 
Iз~raIDРУ. 

oRI'~'IIICIIiIl8'CтopOнa, ІІІ ПОРYWlша зобов"оаН8І, 3BinЬНJIЄfЬCI від відповiдanьності, ВКЩО вона доведе, що це 
CJanoQ не з1Т Bllml, 

14, Прикінцеві положеШIВ. 

14.I·Цen.aoro ' '. її. __ .1 ВІР набирає чинності niCJUI niдmlCIUIJUI СТОРОНаАlІІ ТІІ 80ro державНОI peєC1pВW , 
ч.': УІОІВДоно У трьох nPlІміРНlIках, що мають однакову rОРlfДІІЧНУ CI~, OДIIH 3 IКlIХ ЗНDXОДIIТЬСІ В 

дpynfЙ - в орендаРІ, третій _ в opraнi, .кнЯ провів державну реЄС1рIlЦlЮ. 



НевіА"Оlllllаlll ча&mIllDаlll договору с: І 

ІІІІА !ШІІІ зсr.Icnы�оіi аШllІКlI з вшображСlІlІlМ обмежень ' о 
JCWC1p0 \o6тQCн.' 

IІC'lDIІОDJIСIПIХ ccpBltyrlB; ~ , • 
aкr на nepC11CCC1111I D IIВ1УР)' ЗОВllіШllьоі мС",кі зсмcnы�оїї дinllllШ; " 
акт про ВC'lDIIОIIJIСIIIIІ !Іа MiCOCB~cт! 'nІ поroДЖС1ІІ1І ЗОВllішньої мС",кі зе.IcnыlтT .abq 
акт прIІRоr.IУ-ПСрeJID111 зсмcnы�оІ� lIUlIIIКII. ІІ8ІІ; 

OPCllдOJIDDeulo 

Броварсыш 
місьКІ рада в осоБІ 
заСТУПllllІШ fI,icLKOro гапОВl1 
АllдРССІа ВаСIUlI OncКCOllдpOBIJlla 

15. PCKoi:J11Т11 сторіІІ 

МіСUC3IIОХОДЖСНIUI ЮРlfДlJIIНОЇ особll 

07400 КlIЇBCЬКl область, 
r.1.БроваРII, Byn.rarapiHD, 15 

IДСJmlФікаuinНllR код 26376275 

ПїдПlIСП сторін 

ОРСllllР 

КооanЬЧУК 8аСIUI. Мllка; 
паспорт сері. СК N!05~ 
Оllаа'IІІА Ііроварс.1ІІМ MBry~ 
Украї'1ІІ в КІІїВС.кіА a6nIC1i ~ 
07 rpуди. 1995 року 

Місце проаШВIИIІІФ_" 

обn.КlIЇОСЬка м.liРОlap8 
вуn.ФРУ'Dе, І І 

Iде'lТtfфіквціRИIІR HOllrp '4ПІЕ 



АКТ 

JIPИЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 J1-" uМ!l.l ..);--1 
2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

38ct)'ПlПfК8 міськоГо голови Аllдрєєва ВаСIІЛЯ ОлексаНДРОВlfча, що діє на 

JJiдcтввi Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року N!!2-15/149 з однієї сторони, та громадяНИН 

КОВDJlЬЧУК БаСI.ЛЬ Мllколайович з другої сторони, склали цей Акт про 

t наступне: 
Броварська міська рада передала, а громадянин Ковальчук 

ВасlШЬ МпколаЙОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,1366га, для 

06cяyroвування ЖИТЛОВОГО будинку та господарських будівель по 

вуп.Фрувзе,11 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

27.03.2008 року за Н!!687-35-05 та від 29.05.2008 року за Н!!746-37-05 на 

умовах оренди терміном на 2 (два) роки до 27.03.2010 року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БРоварська міська рада 
ЮРІдИчиа адреса: 
м. Бровари, вул . .- ріна, 1 5 
3acтyпuЙк міс ого голови 

~~,-/ В.О.Андрєєв / 

IlPиЙВЯВ: 

Громадянин 

КовалЬЧУК ВаСIUlЬ МІІl(олаl;ОВ"Ч 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Фрунзе,11 

~ld. ! в.м.кОlltIЛ6ЧУ«! 
. 1/ 



АКТ 
DлеllllЯ на IІісцевості та погоджеllllЯ зовнішньої межі зеl\lСЛЬНОЇ діЛИllКl1 

о аста11О / /.. 
рр ~ю~аиуулl. ~~.1'~"~ a,1fe~~;e;O~1t' . .() ---Jt!" HI~;'~Y4"-"Y6200ї р. 
.. ~- rJ 

м.6ровар •• 

Нllжчепідписвні. предстівник тов ))ТєрМЇН)) ді10ЧИ на підставі ліцензіі на 
МlI, нк робіТ в присyrності землевласника (землекористувача): 

~-- І. 

-
J:"~i,t!~'/t./A! / ~ 

d' 

о 

ІЦознаходитьсяза адресою ______ .....;~~ ... ~r.p-._=:~f7'.'~L·~~--~-=;.,...._..:.А-"'------
ЗВ3Н8чені межі на місцевості проходить по oт;NZ)" 

НіJlКИХ претензій при вствновленні зовнішньоі межі ЗlUIв но. Межі погоджені і не 
IIIКnllK810ТЬ спірних питвнь. Межові знаки, JlКИМИ закріплена земельна ділянка в кількості 
___ ·шт. ПОК83вні представником ТОВ))Тєрмін)) на місцевості та передані на 

зберіraнНJI землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної 
дinlНКИ показані на абрисі на звороті даного ~..) . А 
Ппоща дїJUlнки. наданої r/~Sa ~)ЇI"~ .,,4, ar. 
згідно земельно-кадастрової документаціі складає d га. 

ЦеП ВІСТ Є підставою ДJUI прийнптя рішення по фактичному користуванню з наСТУПН1ІМ 
оформленним документів. що посвідчують право власності або користування землею. 
дп складений в 2-х примірниках. 

"~ 
П ~. , 
редставник землевласника о • і9. 

(землекористувача) 

Представник ТОВ ))Тєрмін)) 

Представник виконкому 

Представник суміжних 

Гордієнко т.в. І 

землевласників (землекористувачів) _......:.~---:7.:~~-7""'~~ ~::.::::~~-.IJ~~ 

П~едставник Броварського 
ltIlСI.Кого відділу земельних pecypcib._-PJ~~.6.оІ!І~~Г-_' шокунм.А. І 
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АБРИС ЗЕМЕльноl ДlЛЯUки 

l~~; 
li І 

І І 
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А'І' І., ,-. ,,> І 
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І 
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І 

І 

І гJ.' 
і·:· 

----------------------------------------~ 

1. 8ідАдо Б ;/d,uеий')t 

2. 8ідБдо В ~~u,t:!,.p 

З. Від В до r 

4, ВідГ до Д 

s. ВідддоІ 
б, 8ідЕдо А 

------------------~-----

" Абрис склав: 
----------~~~-------
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••• , "Р 1/111' .. .'м ... ',,~a' racn'Mp' Т.ОС. 
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КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
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І. \" 
В.О.НВЧВnЬНИК·~-d~~ 
у М:БРоівРв.~'~~~~ ..... __ . . . , . . . 

-.' 
УМОВН І поз\іАЧЕНН.А: 

ІНМВНВРНИR КОРИАОР мервм комунlКВцlR 
згlАНО Укрв,нського Кnвсифlквторв."2 

k?1 ПИ" 0.4 кв 
': ~ ~O ........ yi В.М. 
lа А "31~:la:c."r"~ В.М •• ~~H08a"08. В.М •• Гараха8С .. К .. " 
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І 34 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... !іро_аРII 

& OBlPCLh"l allcLh"l РВДВ" ~/ .. N . .. 20~. • 
;'euь: Броварська "llcьКl рвДв в осоБІ першого ЗІСТУПIII.КВ МІСЬКОГО ГОЛОВІ' КI.я.шцl 

Opt:IШ:lllтonfПОDIІIJВ, шо діє ІІІ підставі ЗІКОIlУ YКPIЇIIII "Про місцеве CIMOBPJlдyDIlIlIJI в УКРІЇllі" з 
o.1Ch'dllJlpl овіреllОсті від 01.04.03 ЗІ Н!!2-61299 та opellaap: ПРIІDВТIІI.n пIдПРIІІ:"IСЦЬ РУДСІІІСО МlІкоnа 
а.1Іl11l1І боку, ~ 11411'1111 адрсс&: M.GpOBlp", вул.ОлімпіПсь"... І О КD.64 код 1911214970, JlK"n діє ІІа підставі 
Д~IIIPOIII'" о :ерхClUШУ pecc:rplQilO суб"єna пїДnРllDllllЩЬКОЇ ді!шы�ості,' Bllдalloro IIIKOIIKO .. O.. 'РОВllРСЬКОЇ 
ClboJPII пр 3II.N!590S від 1.12.1999 р. З другого, yкnanl. цеП ДОГОВІР про IІШКЧСllавсденс: 
мїс.аі раІІІl 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

11 ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIІО до рішеllНJI сесії 'РОВlРСЬКОЇ .. іської paдll КІ.ївської області від 
012006 року ,м923-44-04 надає, І ОРЕНДАР nplln .. lt в строкове МІтне кор"стуваНIІJI земcnьну ДЇЛJlНКУ 
~ О 2000ГII ДЛR 06enуrОВУDDІІІІЯ BЇДКPlrroi ВВТОСТОЯІІКІІ (зу",nі ТРВIIСПОр1)') ЯКІ ЗllВХОДllтьеп по 
':LЧh"8JI~ва • paROllї .nеrкОllт.nmlЧIІОГО .. анежу в "І. Бровар... ЗгіДІIО 3 маном землеКОРIІС1)'ваНIUI, ШО є 
~OIHOID часrllllОIО ЦЬОГО Договору та довіДКIІ Вlfданої 'РОВlРСЬКIІМ .. іСЬКI"1 відділом зеМCnЬНlіХ ресурсів 
JЮ50 81417.03.2006 РОКУ та зеаfCnЬНО-кадастрової aoкyaleнтaqiї 'роварського .. іського відділу зе"fCnЬШIХ 

t JlfC)JlCi.1II ЗОlмьна дїЛІНКВ рахуєтьCJI в зеМЛІХ транспор1У 'роварської міської paдll. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1.8 оренду передаєтьCl зе"cnьна ділlНКВ заranьною мошею D,200Drв. 
2.2 На земмьніП дimшці відсутні об"ЄКnі нерухомого маііна а також інші об"єml іllфраструК1}'Р"; 
23.HOP.IDТlIBнa Ірошова оцінка зе"cnьної дinlHKJI зriдно довідк" 'роварського міського відділу 

JCIIШНІІХ ресурсів від 17.03.2006 року за N!З49 станОВ1ІТЬ 91 040 (ДСВ"ПІІОСТО OAIIB Тllalча СОРОК) 11",веIIЬ. 
2.4. Зеіlмьна дimшlCВ, Іка передаЄТЬСJI в оренду, не .. ає недоліків, шо .. ожyn. переШКОД1тl П 

cфmнaному ВIIКОРllстанню. 
2.5. ПРllЗіlіні ( реорraнізації ) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберігає ЧIIНllість. 

3. Строк діі договору 

3.1. ДaroBip yкJIвдeHO ІІа 1 (ОДІІН) рік ДО 23.02.2007 року. ПіСЛІ закінченНJI строку договору орендар .. ає 
~e право ПОНОВJIеННJI Поro на нов"О строк. У цьому разі орендар ПОВІІнен не пізніше ніж за 2 аllсяці до 
IlillчcIlНl С1року дії договору повідОМlтl nllCIoМOBO opellДOДllВIUI про намір nPОДО8Жlml Пого дію. 

ПРІІ ВIIКОРIIСТВIIІІI зеаlcnы�отT ділИllЮI не за цілЬОВllаl ПРllЗllаЧСllllяаl ОРСllДар втрачає 
DCJttaaше право ІІІ ПОllовnеllllЯ доroвору opellДll. 

4. ОреllДва плата 

:~:~ПІ opellДllB nл~Т8 склад8Є 4552-00 О (ЧОТlIРII Тllсячі п"ятсот П"ЯТД~Т дві) .1lJ.ИВ11і; • 
4J О ЧIІCllенUJI РОЗМІРУ opellДllOЇ маТIІ З8 зеftШlО здіПСIПОЄТЬСІ з УРВХУВ8НIОІаI ІндеКСІВ IНфлJlЦlі. 

tIaJn."ll· peltдlll плата BIIOCllТLCn ПОЧl1ll810'lll з ДІІЯ ПРІІRІІЯТТЯ ріwеllllЯ від 23.02.2006 року щоаllСП'lllО 
(~~~ftlll npoТAroftl 30 lC1UIeIIДBpIIIIX днів, ІІВСТУПІІІІХ 30 ОСТІlшіаl JCIIJIeIIДapllllal AIICI\I 3Bmloro 
Ia.1Us719U~ Illenцп Wnяхоаl nepepaXYBallllR ІІа paXYllOK УДК у к .. ТвськіВ області аl.КаIЄВВ МФО 821018 

4.4 n р/р 33210815600005 - БРОВ8рське вДІ(. КОД КJlаСllФIКlцit 13050500 - opellДB Зlашl. 
4і р ередача про,цуIЩlї та наданн. послуг В рахунОК орендноТ маПІ ОфОРМnIЄТЬСІ відповіДНJlМl1 aКТDAIII. 
4.5 1 ~"!Ip opellДlloT ПАаТl1 перегnядаЄТLСЯ у раl : 

• • .... IHllvu 
4.5.2 ЗМ' " ... ов господарюввННJI, передбачеНlfX доrоворои; 
4.53' .11111 РDЗAlірів земсшыІго податку піДВllщенн. цін таРllфів. у тому Чllслі ВН8слідок інфляції; 

• 8 IІIUlIIХ " 
4.5 А У • .11П1JUCDX. персдбачеlllfX законом,' 

ІІІІ... o'f. раl н •• ....... -і CJ1вk11 н е~неСеІlUJI орендноі ІШаТl1 у СТРОКІ" визначені ЦІ"І Aoгooopoal, СnPІВЛЯЄfЬСІ пен. у рОЗМІрІ 
о 4.5.5. оре IЦIOII~IoIIOro банку Украіна за кожен день простроченlUI матежу. '\. 
~1ICrU- Il,ЦІlа nЛ~та СПРIl8JUJЄТЬCJI 'IU)Сож і у ВИП"n_V икщо ОРЕНДАР s ПОIWКНІІХ nP11Ч11Н nlftl'laCOBO не 

-,,'- -ICnІоI''' д. -...... 
"' ""оку .. - ДоПlllllpOll. .1-

.. 



s. УІ\ІОВІІ DIІІ~ОРllстаlIIIЯ ]С~ІСЛLІІ - • 
OIJIL'IIIIIQJ. 

5.1. 3емenы�аa ділRllка псрсдаСТЬСIІ ~ O~CIIДY МІ Об~ГОDува"'fII Віл~'JI.naіllТDr-_ 
5.2. ЦІльавс ПРllЗllаЧСlfI1R ЗСМСЛЬІІОІ ДІЛІІІІКІІ - зсr.1Л1 1ра"споР1У.~'''''Ц 

5.3. OpCllдap Ilе мас права бсз ОФОРМЛСШІІІ у ВCТDIfОВnI:JIО"у за"Оllo4UcJlo 
ПРІІЗllачеlІНR земenьної ділRIfКIІ. "~" 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ IІсрсда1lі ]е~lел.llоі n. 
HL1IU ..... '" 

б.l. Псрсдача зсмслыfіi ділЯIІКIІ в оренду здіПСIІЮСТLCIІ з розроблСНIІI" ІІРОС _ • 
ПідстаВОIО розробnСШIR ПРОСIП')' віДВСДСШІIІ зсмелы�оіi l1inR""" є: рішсн 11)'.~ 

BllГDтaВnCIIll1I ПРОСIП')' відводу від 24.0 J .04 Н!!46. НІ nPO-=-
б.2.Jlfші умов." ПСРС~'lі зсм~ыfіi діЛIІ"КIІ в оренду' ОРЕНДОдАВЕЦЬ псрса •• ~ 

OPCIIдY зсмenы�)' ДIЛЯIІI\')' вIлыly ВІД будь-як"х маПІІОВІІХ прав і претеюіR 1peri, ucii. • 
УКJIDдllШІR Договору ОРЕІІДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР lІе МОГЛІІ 311аТIІ. 'І 

6.3. Псредача зсмельної ділян~" opClfдaplO здіПС"'ОСТЬСIІ піСЛlll1ерЖUllоіJlCШJl.1l11 13a1l!
за актом ПРllПМВllll1І - переДВЧІ. 

б.4. ІІа ОСllооl ст.25 3аКОІІУ УкрвflШ "Про ОрСllДУ зсаtлl" вl.ІІ 06.10'199lр ~"I\' 
П"RnIДСШШП строк піcnн дсржаВllоf ресстраціі ДОГОВОРУ ОРСlfl1lf Jс"ел.lloJ.tUaa1l 
коаIУIIUn .. IIОТ вnacllocтi зо60В"R:JВIШП IlадаТl1 копіlО договору 81дn081.11110\l7 OPnll)"'l 

cnужСіll. 

7. УІ\ІОВІІ повеРllеllllВ ]сl\lелы�оіi ділИIІІ,'I. 

7.1. Після ПРIІПlІнення дії договору орендар повертає opellJtoдanJU:ui 1С.ICJI.НУ .ІС! 
порівняно з тш.l. У якоаlУ віll одержав ті в оренду. • . 

Орендодавець у разі погіршеllНЯ КОР"СН"Х влаCnIВОстеП ope.fl10aOlloi JI:"C.1.1IOI

зміНОIО ті стаНУ. мвє право ІІа відшкодування збllТКів у розмірі, ВІОllа'IСІІО.IУ C'JDJlllIAd.Jcr 

дОCllгнуто ЗГОДІ. про pO:JMip відшкодування зБJlТків, спір РОЗВ"1І3УЄТЬСR ~ СУДОВО"7 ": 
7.2. 3діПСllені орендарсм без ЗГОДl1 орендоДDВЦЯ BltтpaТlI ІІа ПОЛIПWСІІІІ.1 .1 

які неаlDЖJIllВО ainoкpea11m. без зanодіЯНIUI ШКОДІІ ціП діЛІІнці. Ilе підlllfПllOТIt BUIW·1I.2)~1 
7.3. Поліпшення стаlІ)' земельноі ділІНКИ, проведсні орендарем 31 nllc.,,1JIIIIII 

зеаші. не піДІІЯraJOТЬ вїдwкадуваllНЮ. • JICIIIIIII" 
7.4. Орендар має прао на відшкодуваНШI збllТків, звподі.НIIХ yнaCnlJlQ1t 

зоБОВ"lзень • передбачеНl1Х ЦlIМ договорам. 
3611Т1CDaIll BBa.aIOТ .. CR: 60 ICI~ 
7.5. фаmlчні втpaТlI. ЯКlIХ орендар зазна у з."оку з неВflконаНIIІ.1 а i~III"""" 

ДОГОВОРУ орендодавце..... в також ВllТраТІІ. які орендар ЗАіПСНllВ або П081"IСIІ 111 

порушеного права; • PII.1Iн»11" 
7.6. ДОХОДИ. ІКЇ орендар мі.. бll реanьно OтpllMBТlI в разІ IIвn_"oro 

договору. _О''''' . 
. . і aoкy.lcl" ... ·-7.7. РозаllР фаКТІfЧНl1Х ВllТрат ореllДВРЯ ВIІЗначвєтьСІІ на ПІДста8 

&:11fIs. 
8. Обl\lсжеllllJl (обтmкеllllll) щодо ОІІІ\-ОРВ 

зеl\leJlЬDоі ДЇJJIIIIKII. 1IIilllfї~ 
обrlllll'С\ІІ". І 

8.1. На орендовВІІ)' зе .... елыly діл.нку не BC'l'DffOanellO обаleжt:IlfUf, '''111 або 1ІІЇ11' І 
8.2. Псредача в оренду зсмenьної ділRНКlI ІІа є підстввою дп. пр""""&: . 

та іНШ11Х прав третіх осіб ІІа цю ділянку. . 
9. Illші права та обов"JDКlI cтopill..JiII'~ 

• '",,"1 i"'~iI Dc"OCТI. ІІІ .... _:'d1II11' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rap8fnYt:. що земелЬІІа діЛlffКІІ с У ~oro пп DD1fCC,,"1 nСР-

заБОРОIІОІО (арештам), ЗВCТDВОІО не перебуває і оіll МВС З"КОШІІ ІІОІІІО 
надавапІ інші право, ВllЗllачсні ЦlI'" ДОГО80РОМ. ~.! 

9.1.Права opCllДoдaBЦH: ., 
9.1.1 перевіРЯТlI цільове ВllКОрІICТDННЯ зе",елЬffОЇ ділllffКfI; б НІІХ "IJJlllllII І' 
9.1.2 достроково ршіРВВТlI цеП Договір У ВIШВДК8Х. перед а"е ... ~ 

Договорам; н",РІ ~ 
9.1.3. зміНlml РОВlір opeНДIIOЇ МВТІІ у ВIIПIlД1CllX, передбачеНlIХ "11 І 

ОДНОCТDРОIllIItО"'У порцку без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ' ..... :nr.--A 
9 14 • ..... ,ої ... -' J 'РІ • • • BIfMDI'DТlI аід ОРЕНДАРЯ CJiОЄЧВСIIОГО внесенИІІ оре_ оі JIIIa1I1 ~ 
9.1.5.BIIMaIUТlI від ОРЕНДАРЯ вїдwкоAYJlDffИl суаІІІ opeНДlf ~roД 

DllКOllКOмy або ",іської радll про НlДDНня земenltноf ДЇЛІIlIОI да niдnllClllfl" 



06011"113101 ореlшодаD~R: 
9.2.. nepeJIIIIIBnl 3CA1CJ1LIl)' ДlЛI.I ... ')' по Bкry. 
9.2 •• 

ПрВВВ ореlШIlРIІ: • 
9.30. 01JШ~Іml по ВК1У 'СМCnЬІІУ дimшку У КОРIІС1)'8ВIІIIJI; 
9~J: ПОIlОВnЮОВnl до"!вір ~iCIII ,вкіlIЧС'IIUI строку Пого діі В разі відсynlОсті прстеllзіR, щодо 
9 30608"113811 .. ІІВ ПРОТJIЗІ ~PMIlfY opelfДll. 
9'" 0600"1І3К'1 ореlшаРR. • 
9.4: •• lllUIDIIml ОРЕНДОДАВЦJO АІОЖJIІІВІСТЬ здіRСIІЮlаТlI KOll1pOnL зв BllKopllcтalllUlM цієї земcnыІїї 

ДЇІІІІІКІІ; •• 
9.4.2.BIIКOPIICТOBYBBТlI земcnы�)' ДШJlIIКУ зв ЦШ"ОВІІМ ПРII3I1ВЧСIІIІJlМ; 

94J С80ЄІ.IСIIО СМВЧУВВТlI 0pC'fДIIY ма1)'і 
,:4J:IIO ДОnYСКВТlI хfАlіЧ'IОro ЧІІ БУДЬ-Jl~ОГО іншоro :s~БРУ4lIеIlIlJl зеМnJl; 
9.4.4. nUrrpllMyuanl \Ї D Ilan~IO~ С8штаРIІОМУ стаНІ; 
9.4.s.niCnI закїН'lеl!11JI теРАШІУ ДІІ Договору ОрСIІ4І1 повеРlfyrll ,емcnыfy ділІНку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IшnежllОМУ C1'DШ по аК1У. 

10. РІІЗІІК ВllПадкового ЗІІІІЩСІІІІ. або ПОWКОДЖСІІІІR 
об"ЄJn'а ОРСllдl1 ЧІІ ііого чаСТІIIIII • 

• 0 ••• РІDІІК IlInaдкoBoro '1ПlщеНІIJI або пошкоджеННJl об"єктв ореНДІІ ЧІІ Roro чаCnlllllllесе орендар. 

II.СтрахуваПIIВ об"ЄJn'а ЧІІ ііого чаСПIIIII. 

11.J.Зriдно з ЦlBlДOroBOPOM об"єкт ореНДІІ не nilUlJlrDE страхувВННIО. 

12. 31\Iillll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРІIDІIJIСUJІВ ііого діі 

12.1. ЗміІІа умов ДOroBOpy здіRСНЮЮТLCJI У ПlІсьмовіА формі зв взаємною згодою сторіІІ. 
У разі HOдOCJIrиeНIIJI ,roДlI ЩОДО ,міНIІ умов ДOroBOPY спір РОЗВ"ЯЗУЮТЬСІ У СУДОВОМУ ПОРІДКУ. 

12~ ДіУ договору ПРІІПІІНRІОТЬСR У рпl: 
12.2.lзахінчс.1НR строку, на ІІСНА Аого було укпадено; 
12.2.2.nPlsдбвнни орендарем зсмcnьноі дinJJнки У впасність; 

• 122J. IIJxyny зсмcnыlіi ділJlНКIІ lUIJI суспїnьних ПО1реб або ПРН .. ІУСОВОГО відчужеННІ земcnьноі 
-'1 MDТllli8 суспільної необхідності в пор.дку, BCТ8НoвneHoMY законом; 

ДоГОlір nPllШIИRЄI'LСН також в іНШIІХ Blmaдкax. передбачеНl1Х законом. 
12З. ДіУ договору ПРІІПІІІІRІОТЬСН UJЛНХОАІ nого разірваllllR за: 
lи.l. взаємною згодою сторін; 

аІіОа" • 1232. рішеННRМ СУ11У на ВІІМОІУ однієї із сторін У нacniдoK неВIІКОНВННІ другою стороною 
~"'., ~ередбачеНIIХ ДOI'OBOPOM, та внаслідок ВllПадкового ЗИllщенни, пошкоджеННІ орсндоввноТ зсмcnьноі 

це ІСТОТНО перешкоджає \ї ВIlКОРИaJ"aННІО, а також з іНШІIХ підaraв, ВІDнвчеН11Х законом. 
ClI411J2JЗ. IlеВ.11(О1І81111Н opelfДape,. п.9.4.2. даного AOfOBOpy за plweIIJlR" суду, BЇДnOBЇДllO до 
• , 3altllLIIOГO кодексу Украі'I'I' . 

YIIaIoJa 12.~. РО1ірванИR ДOI'OBOPY в OДII~CТOPOННЬOMY порJIДКУ доП)'СlCDЄТЬCJI; 
:1PIaННJI ~I'OBOPY в односторонньому порJlДК)' є HCВIIКOHВIIНJI Орендарем n .43, п. 9.4.3. 

~. ПерехІД права впасності на маЯно орендаря на іншу 'ОрlfДIІЧНУ або фі'ІІЧНУ особу, а також 
l1J!aВO IОРІІДІІЧНоr особll-ОреlfДlР. є підaraвою ДJIJI разірванНJI ДОГОВОРУ. 
~ _ ~a ареидоВ;'1ІУ земcnьну ДЇnJlHКY У разі смерті фіЗllчноі особ'l - орсндаРl, засудженНJI або 
~ ~ адатиоcn за рішен,1JIМ суду перехоДlIТL до спадкоємців або інших осіб, Ікі ВІІКОРИСТОВУЮТЬ цю 

ику разО.IЗ орен.царем. UШJIXOм персукпаданНJI договору OPCIIДII земnі. 

13. Відповідальність сторів за HeBUКOBaHllB або 
неналежне виконаllOВ дОГОВОРУ 

.... ~].1. За lІеllllO 
~lІl1WJro ",. НІІІІІІІ або IlсНвnежне ВIfКОНDНИІ ДОГОВОРУ СТОРОНІІ несут .. віДl10вUuш"ність відповідно до 
1]~roBOPY. 

""tacra.. &:raпo:i ІІа_ПОPYlUНnа зобов"JI3ВННJI, звіл .. НJlЄТЬCJI від BiДl10BiдanЬHOCТЇ, JlКЩО вона доведе, що цс 
Не 3 11 ВІІНІІ. . 

І І 14. Прпкінцеві поло_еннв. 
4.1-Цеь • 

"-. Це. :r:~: lІабllpає ЧllННості пі~ ПЇДІ1исанНJI сторонами та ПОГО державноі реєстрації. 
~ в DpellДo~КlJaДeHO у трьох ПРlfМіРНIІІСВХо що Мають однакову 10Р'fДИЧНУ ClfJl)', ОДІІН з ІКІІХ 

IUI, JlpyПIА - в OpCндapJl, 1ретіВ - В opraнi, JlКlIВ провів державну реєстрацію • 
• 



НевlА"DIІІIIr.ш ЧlСТІШl.111 ~oroBOPY є: 
МаІl вбо cxer.II земCJlЬНОЇ ДШ~"К~'; 
кадаСТРОВlln ма'l земenы�оJJ ДІЛRН".І 3 відображенням Обмежень (обт 

:-.,..; • r..-еlЦ,) , .. 
BCТDlloвnelll1X С:С:РВ".1' ,8, _ • ". • • 

акт ВtОllвчеll1lR меж земenыІІ1 ДIJ1Я~'СІ' в Ifатур' (на МIСцевОСТ1); 
вкт ПРllnr.IВIIIIІІ-передачі об"єlmt ореНДІІ; 
проект відведеlШR земeJlыІїї ДШRІІКJ' ; 

15. РеквіЗllТl1 сторі!1 

ОрСllДодавець 

ВІІКОUUЧJІЙ комітет 
Броварської міської ради в 
міського голови 
I<mtииці Олександр Анатолійович 

МісцезllllХОДЖСИИR IОР'IJ1JtЧиоі особи 

07400 Кs'ЇBcькa область, 
r.1.БРОВВрlt, вул.Гarвріна, 1S 

IдеИТllфікаціnНIІR код 26376275 

Шдппсп сторін 

Ореllдар 
ПП Руденко М.Л .. ЩIІ,hrlJ 
свідоцтва про ДСРЖilIlII~'" t:; 

6" . . .... ~ 
су скта ПІ/(IІРIt'·МIIIІІIL1ai.ir. 
RИДUII(}ГО ШІКОІІКО\І(І\І БJIO!;t 

міської РІІДІі ·Іа }(!!SC)OS віз 1[ 

Місце ПРОЖlluallllR фі ІІІ" ... 

I<Jlівська область, AI.Spoeaprr 
ВУJ1.ОлімпіПська, 10 n64 

IдеllТllфікаuiПШIА НD\lСР 19111151 

д . c:na~ OroB'P зареєстровано у ЮlівськїП pcIioН8l1ЬНЇn філіі "emvnnlloro rr;ДІІрll'" _ 
земcnьиоro кaдDc1py пр д . . І"( , •••• - ".ШСІ JiJAl 
земcnь вчllнеНо..... .п .. ер~иому КO()~9.:CТI УкраіНlІ по земCnЬШIAj nесур~' "Р. vV/~ 

...... lІс ВІД ~ " "у 20 р5 р. 'D.N!~ 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1111 "..!tJf~ _____ 2006 року 
----- м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 
. 

ПершогО заступника МІСЬКОГО голови Кllяниці Олександра 

АватоnіЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

;4амоврядуванШІ в Украіні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 23.02.2006 року 

1і923-44-04 з однієї сторони, та пп Руденко Микола ДМПТРОВІІЧУ з 

другої сторони склали цей AICr про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПП Руденко Микола 

ДаIUТРОВIIЧ прИЙШІВ земельну ділянку. площею 0,2000 га по 

вуя. Чкалова, в районі легкоатлетичного манежу для обслуговування 

відкритої автостоянки. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

13.02.2006 року К!!923-44-04 на умовах оренди терміном на 1 (ОдНН) рік 

~o 23.02.2007 року. 

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

Договору оренди земельної ділянки. 

ниця! 



АКТ 

'". оеренесе'IIIП в .ІВТУРУ зовнішньої I\lежі земeJIы�о'її діJI'.НКII 

4 
_ /t/Л ~K.co '~.f'О...ш:. 

~tkS-
eд(,Hh 200..2.... І'· 
~Р 

411, НllжчcnіДОI.санj. прсдС1 ник Броварського MicLKoro зсмenЬJ.О-КUДПСТРО80ГО бюро _ 
о r.R./I?, 

nrOCn землС8llвсників (:SСМn~КОРIiС"ry8вчіu): .... ' '; .. . .... . .. 
'. • «' " - , ОО 

IІІІІ_НІІІІоІУ Y"'t;i<' A'LO 

ІІІ підставі дозволу ВИКОНКО.I:~3 
JOДIUlХ депутатів від 24 ЛІIСТUllада 1992 року 

IJJIlнатуру ltlсжі на підставі пшшу зсмелы�оїї дinннхи 

. Н/І! ~ ~S?J. 
IІОЧОl'Oоо вуп. __________________________ _ 

шс~. А.іСЬDIIКОИJCОr.lУ Н!! _iA~':::..-___ від 2!. рІ, Ofe, 

D8IIJ В Kinькocтi ( It ) перс:даllї в натурі представНИI:У замовника, на JIКoro і 
10 вЩnовiдanьність за іх збереЖСННІ. , , . 
lІмісцезкаходженнн мсжёВllХ 11Iа:<іп земелыІїї діЛІНI\JIIIОК8ЗВllі на I\РОКах. 

І 
єпідmВDЮ ДJUI ПРИПJfJfМ'JI ріШСllНН 110 фактичному KopllCТ)'BaHIIIO. 

ЛCJrий 8 ДЬОХ Ilриltlіl)tlIІках. 

llIUJC 3eМJIевлаС:Нllка 

ІНІІІС 

1ІІ111С виконкому 

IЩrq.&N.Щay 

'fJ'~1tQZ 
, , 

. . , 

3,.,т "~"t,," "f'I"p'",,",lDilJ Р. Зru,,/t) ВS'.IJDU . 



АБРИС ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКи 

If , 
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..: _.- .. 
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~6. ь9 

,О 

.. ..... . . ...... - .-

. '". 

--------------------------------------~~ 
ОПИСМе8: 

1.BiдAдo&'.и~~.,' tJOfnOc§ д. fPoI(au, ' ~ 
2.вlдliдоfАіШ.іі··,:ЩU/A'- !ШJgt:mV~ !мой,) ~ 

'ZТ. о к-r 1/ І то (/1 
3. BiдBдoг _____________ ------~ 

~.,. 

4.ВідГ дoД _____________ -----~ 

5. Від Ддо В " ~ 
--~------------------------.. , 

6. Від БrДО А --'" 
----------------~--~~ 

'. А&рмс_С ~c' - ~J;:;. 
~ .!АТ·'".''''' ~~ 



• • 

, 
• 

АБРИС3Е~НОlдuШнки 

Опис MS:, 

,.,.-' . 
. . :3.Dїд'B:дог ____________ -----

4.ВїдГ дод ___________ ----
. . / 

~ ~BїдддoB _________________ -----~,. 

6.ВlдБдоА 4 
~J~ ~~ChМ!1~,j" . '. Абрис cкn •• : ~""' ~-=- - ~I =r-- ""-. lI". 

3AT~, ~ 
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)І. БроваРІ! 

ДОДАТКОВА УГОДА НІ 1 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 
Від 11 квітов 2006poкv Ne040633800182 

" -/І' " t.{Jft'rt.Ц~ Zl) 2007р. 

Ми, що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА особі 
311С'1)'пппка Ilіеького ГОnОВl1 ВОЗІІвка Серriи Михаоnовича, ЩО діє на підставі 
Закову Украіни "Про місцеве самовридуввнни в Україні" довіреності від 01.08.2006 
року за N92-1SI1872" БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі - "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", 3 

oдHiєf сторони, та Приватвио оідорllємець PyAellKO Микоnа ДаIllТРОВИЧ, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другое стОРОНІІ, уклали Додаткову угоду до Договору оренди 
зе.leJlЬВОЇ дimIнки N!!040633 800 182 від 11 квітни 2006 року про наступне: 

Відповідно до рimенни сесії Броварської міської ради від 25.01.2007 року за 
К!221-16-О5, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до 0.3.1. викласти його в наступній редакції: 

Договір укладено на 5 (о"ить) років, терміпом до 25.01.2012 року. Після 
заківчeввJI строку договору ОРЕНДАР має переважне право поновленни його на новий 
С'1рок. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 місяці до закінченни 
С'1року діі договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його 
дію. При викориетавиі зеlleJIьооі ДШВIIКlI ое за цїJIЬOBllII оризоачеВВВl1 орендар 
втрачає переважпе ораВ0 ва оооовnеВl1R договору оренди. 

2. до п.4.1 викласти його в ваступній редакції: 

ОреllДпа пnата етаНОВІІТЬ 5% від IlopllaТlIBlloi грошової OQUIКII і eКJJDДaє: 

- 4552,00 (чотпро тоеичі п"итеот п"итдееит дві) гривні ОО копійок в рік. 

3. до п.4.2. викласти його в наступній редакції: 

ОбчислеВВJI розміру орендної плати за земельні дimmки державної або 
КОМУНальної власності здійснюється з урахуввнвим іх цільового призначеВВJI та 
КО~Фіцієитів індексації визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом 
Міністрів Ухраіни Фо~мами, ЩО заповнюються під час ухпадавни або зміни умов 
ДОговору оренди чи продовжеВНJI його дії. 

4. до п.4.3 викласти його в наступній редакції: 

Орендна плата вноситься орендарем щоміCJIЧВО рівними ч~стками протJII'ОМ 30 
~еllДaрllИX днів наступних за останнім календарним днем ЗВlТНОГО (податкового) 
lt!ICIЦв lIlJUlxoM п'ерерахувВВНJI на рахунок ГУДКУ Кпівеькоі 06nаеті II.Кllєва МФО 
~1018 код 23571923 plp 33210815600005 _ Бровареьке удк. Код КJJаеllфікаціі 

050500 - opellДa земnі. 



5. до 0.4.5.2 ВИXJIасти його В наступній редакції: 

ЗміЮI РОЗl\lірів земельного податку, підвищення цін, таРlJфі . 
індексації, ВllЗначених законодавством. В. ]МІНИ ~ 

6. Всі інші УМОВIІ Договору залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЮРlfдична адреса : 
М. Бровари, вул.Гагаріна,lS 
ЗаС1)'ПНИК міського голови 

ОРЕНДАР 

ПП Руденко М.д. 
ІОридична адреса: 
вул.ОЛімПіЙсьКl, ) О КВ.б4 
м.Бровари 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"1/" ~ 2007 року м. Бровари -
Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заСТУПllllка міського ГОJJОВИ ВО311яка Сергія МихаЙЛОВІІча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від О 1.08.2006 року Ng2-15/1872, з однієї сторони, та пп 

PyACIIICO MllKOJJa ДМИТРОВІІЧУ з другої сторони склали цей Art про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а пп Руденко Мllкола 

Дl\ШТРОВIIЧ прийняв земельну ділянку площею 0,2000 га по 

вул. Чкалова, В районі JJегкоаТJJетичuого манежу для обслуговуванНJI 

відкритої автостоянки - землі транспорту. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 25.01.2007 року .N'!221-16-0S на умовах оренди 

терміном на 5 (п"ять) років до 25.01.2012 року. 

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

ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки. 

І1РИЙНЯВ : 
ІПІРуденко Микола Дмитрович 
який проживає за адресою : 
вул. Олімпійська, буд. 1 О кв.64 
м. Бровари 

:.fo&---
І М.Д.Руденко І 

-



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

~ .1. Spoвapll 

liроварс .. ка aliClo~ Рада м .{J.., .. .. 20$. 
OPSНДOДAВE~: Iipoвapc .. ~ ali~ .. кa в ~собl ,аСТУПIШКВ alicIoKoro голов" Воз к ерriи МI.хаl1лов •• ча 
IILO Jdt: на ntдmвl Закону YкpalНlI Про МІсцеве самоврядуванНІ в YкpaїHr' довірс ості від 01.08.2006 року за 
12.1511872 з одноro боку, та ОРЕНДАР: ПРllваТl.I.О nlдnpl'DreuIo Шепталов СерпО МllrcoлаRОВIІЧ, 
JDPIII1I'1Н1 адреса: М. 5POHPII, ВУJ1.чеРИІІХ~ВСЬфІ«?ro,I81I, кв.55, ідеlmlфікаціПНllП код 2325214958, ЯКlIR діє на 
JIIAeI8II1 свідоЦТВІ про державну peєcтpaцuo 1311Ч1.оі особи - niДnPllEМUl, ВllДІНОro ВlІконавЧJIМ Kot.liтeтoM 
5pDI8J1CЬкof ~IICЬKOЇ PIIдII за N!2 З55 ООО 0000 002044 від 17 .05.2005р., дllJJi - "ОРЕНДАР", з друго' cmOPOIIU, 
yPllllІ цеП ДОJ'Oвір про наступне: 

I.ПР~ЕТДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенНІ сесіі Броварської міської рад" від 25.01.2007 року за 
»211-16-05 НВДlє, а ОРЕНДАР ПРllймає в строкове lUIame КOPIIC'l)'В8HНI земмьну РНКУ lUIощеlO 0,0615 n 
.. o&cлyroВУ.ІIIІIR маАI'ОВОro комплексу, яка знаходиться по вул. С.Разіна, 5-а в "І. БроваРII. Згідно з 
.8IIDМ ,cмneкopllC1)'ВBННR, ЩО є невід"ємною чаCnIНОЮ цьoro Договору та довідки виданої БроварсьКІ." 
...... UшіпОAl зеAlМЬНl1Х ресурсів N!!04-3/1 3-3/382 від 12.02.2007 року та земельно-кадастрової AOКYt.leнтauii 
IpDIIpСЬШI'О ".іського .ЇJU1ЇJJY ,емельнlІХ ресурсів ЦІ земельна дiлJlнка РВХУЄТЬСІ в зеМJ1J1Х комерціАноro 
IIIIDPI\C'IIIIIIJI 8 меах Бронрської міської ради. 

2. 06"єкт оренди. 

2.1. Воренау передаєтьCl земельна дiJunuca зaram.ною JШощею O,0615n. 
2.2 Нl3eAleJlЬНЇЙ дiJwщi РОЗt.lіщені об"єкти HepyxOMOro мвАна, які IIJIJUIIOТЬCI anlСніс:по орендаря. 
и.норuаТJl8на rpошова оцінка земельної ділянки згідно довідки Броварськоro MicIoKOro віддіпу 

ІІІШННХ ресурсів від 12.02.2007 року за N!04-З/ІЗ-ЗI383 становить: 
1I sn (сто BI&:Їt.1 ТlIСВЧ П"ЯТСОТ сlаrдесят вісім) rpивень; 

2.4. Земen.на дiJUlнкв, ІІКВ передаєтьс. в оренду, не має иедOJlікїв, ЩО можуть переШКOдlml П 
ctmнвнoмy ВlIКОРПСТ8ННID. 

2.5. ПРllЗміні ( реорі'анiзawl) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренди не зберіraє ЧllНність. 
, ... 

3. Строк діі доrовору 

~~. Доro.ір УlCJlвдеио на 5 ( п"RТIo ) років, Tepalil.OII до 25.01.2012 року. ПіCJII закінченНІІ строку 
~ ~eндap має переважне право поноanенlUI Поro на новиА строК. У цьому разі орендар nOВllнеи ~e 
~ 38 2 ,,1&:RцI до закінченlUI строку Дll договору повідОМIПИ письмово OpeHДOдaвЦJI про намІР 
~lIПI Roro дuO' D • 
..... ри 8UКOPUtraHHi ЗUlen .. ноУ ДШЯНІСІІ не за ЦШ"ОВllаl ПРI131.ачеННRаl орендар втрачає перев_не 

ІІІ 80ИОlllенНR доroвору ореНДІІ. 

4. Орендна пnата 
4.1. РіЧНІ і і . 5 opellДHa пnата стаНОВl1ТІо S % від вор&.аПI81101 грошовоr оц НІСІІ складає. 
4.2. 418,60 ( п"srn. ТlIСВЧ ЧОТІlрll&mа Д8aдW1Т" вІсі". ) rpllВCHIo БО копійок; _'. 
~ 06чUCnенНJI P03t.lipy орендної nnaти 31 земельні aїJUlИICl1 державної або ко.,унаnЬНОI anaCHDCТ1 
~ , YPlXyвaННlM іх цШьовоro ПРll3RaченlUI та коефіцієнтів іпдексації, визначеНl1Х законодавСТВО~I, 

оре НПМІІ Кабінетом Міністрів Украіни формами, що зanОВНlОIОТЬСJl під час yкn8рН1UI або з.,іНlI умов 
ЦО IfIUI ЧІ' RpoдоlDКeИIIJI Horo Дll' 

Ч:::;'І ПЛата BIIOCIIТloCR ПО~IІІ.аIОЧII з ДВЯ пр"lІнS1'М'R рlшеllllЯ від 25.01.2007 року що".іСЯЧIIО 
llalo "ІІІ npOТRro". 30 lCIUIellДapllllx AlliB IlaCТYnllllX за OC'J'llllHial K8.IIelrдapllll"l Alleal 38iтllOro 

1Jsj19~)·li&:RQR UUlRxoal перерахуваllllЯ ІІа Р8'ХУIIОК УДК У Кпlвс"кlА обn8стl "І. I(IІІ:В8 МФО 821018 
4.4.Пе~ 33217815700005 _ БРО8арс .. ке вДІ(. Код КЛ8Сllфіквцir 13050500 - оре!lДа з!&шl 
4.s. '01"1 ~I ПРОДУкції та IlаданlUI поc.nyг в рахуиок орендної маТl1 офорМJ1lЄТЬСІ ВІДПОВІДИІІМІІ amulll. ( 
405.1. 3t.ai':lopeIIДIIOY nлаТl1 переГЛlІДаєтloeЯ у разІ : ---

уМов l'DсподарюваllНl, передбачеlПIХ доroвором; 



4.5.2. З.lіНlI розмірів земenьного податку, пїЛВllщеНlfR 
В.Dначен.1Х законодавСТВОМі 

4.5.3. в іНШl1Х ВIIПадках. передбачеНl1Х законом; 

.. 
цін, таРllфів. 1МіНІІ kI!М' 

--• .,11IioQa • 
... 

4.5.4. У роl lIeBllecellHR opellДlloi ПЛ8Т11 У nрОЮI, ВІ1311Dчеllі ЦІІ"І ДОГО80 о 
Р031\,lрl nOABlnllot СТВВІСІІ H8DlollВnIoIIoro б8Н~ УКР8іН8 38 1(00.кеll деllЬ проfТ O'I~ ", СnPl', 

4 5 5 OpelfДfla мата спраВЛRСТЬСЯ також І У ВIIП8дках. ЯКWО ОРЕНДА" І Р 11"1 ""1' ... 
• • • "flItЦ~'1II ~,. 

lІе DllкopllnoDYc зеl\IСПIo .. У дlnНll1С)' 3В OIIl\' ДОГОВОРОI\I. , прп .... "" 

s. У"ІОВІІ ВllКОРllстаllllЯ ]с"Iмы�оіi AiJlnll~", 

5.1. З~мenьна дівlНП передаСТЬСI ~ оренду АІІІ об~ГО8УВ~ННІ М.liнового КОМІІЛІ! 
5.2. Цшьове ПРllЗНDчеНl1І зеМC:nЬНОI ДШІНКІІ - зеr.ШI комеРUlАIІОro ВllКОРIІСПІlfll1 kCY; 
5.3. Орендар не має права без офорr.шеННI У встановленому заКОIIО.lll1ВСТ80М ІІО~RЛ • 

ПРllЗllаченНІ земenьноі діпІНКlI. . 11) 1"1"" 
6. У".ОВІ. іСТРОКІ. псрсдачі ]сI\Iмы�оіi ділНIIКI' ь О 

РClt1. 

6.1. Пе~едача земc:nьн~ї дівЯНКl1 ~ o~eHДY здіАСНЮСТЬСR без розроблеНI" прOl!IПу іі I~ 
6.2.IНШI УМОВІІ передаЧІ земелЬНОI ДШІІІКІІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ ncpcnar, а OPtJ!JLV 

орен.цу зе.tельну дівІНКУ вівьну від БУДJo.IКlIХ маRнових првв і npeтell1in третіх осі&. про ІІІІ1 
YКnDд8HНI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР lІе МОГЛІІ Зllатlt. 

6.3. Передача зеr.tenьної дівlНКl1 орендарю здіПСНЮСТЬСR піСЛR деРЖUllоі реєстрації laDlaіьіч 
за актом ПРllnМІННІ- передачі. 

6.4. ІІа ОСІІові n.25 3DKOIIY YKpailll1 "Про ор'шпу Jеl\tлl" 8ід 06.10.1998р !i161.XI\' 
n"RTIIAelll ... O npOK піcnя держаВllоі pecnpauli AOI'OBOpy ОР'ШДІІ Jсаlfлы�оіi aїn.H .... .IIpJ. 

КOl\'YIIВnlollot ВJl8clloni з060в"R381 ... 0 118Д8ТIІ копію ДОГОВОРУ вIдПОDIдIlОl\tУ opn"y jlepull! 
cnужбll. 

7. У"ІОВD повсрвеови ]СМСЛLllоі дШянки. 

7.1. ПіСІІІ ПРllПllНеННI дії договору орендар повертає ОРСШДОдDlщспі земfЛЬНУ aWНII1ymJ.1 
порівНlНО з ТlI.I, У НКОМУ він одержав її в оренду. 

Орендодавець У разі погіршенНІ корисних влаСТІ180с:тсR OPCIIAUUOlloi 1смenloноі Jlї,'lllll.ID 
зt.lіНОIО її станУ, має прВlО НІ відшкодуваННІ збlmciв У розмірі, DII:llla1Ic:tlo",y cтopoнa.\IIL" 
ДOClrнyтo зооди про розмір відшкоцуванНl збlSТКЇв, спір РОЗВ"I3УСТЬСR у СУДОНО",У nOfllJll'1. . 

7.2. ЗдіОснені орендарем без зоодн opeIIДoдaвwr ВllТратн на поліпrrrС:JIІІ' OPC:lUlo_JIdII 
JlIСі нc:r.IOЖnнао BiAoкpeMlmt без заподіІННІ ШКОДІІ uiП дiпIнui, не підпягаlОТ" ulAIUКOJlyвa1l1llll. 

7.3. ПоліпшенНІ стану земenьної діпІНКІІ, проведені орендарем за nllcLMO/101O ,_І 
земnї, не ПЇМIПUOТlo Відшкодуванню: .,_ 

7.4. Орендар має прВlО на ВJДШКОЦУВІННІ збllТків, запОДІЯНИХ YIIOCnIAOK IІС8111і11 
зоБОВ"l3ень , передбlчеНl1Х w"'t договором. 

3611Т1CD1\1ІІ вва"IОТIоСН: .. 
7.5. ФIКТIІчні втрати, ІКІІХ орендар зазнВІ у зв"IЗКУ з неВIІКОllаIIllЯr.t uСю ."CI .. UI ...... I~ . 

договору орендодавцем, а також ВllтраТlІ, Ікі орендар здіПСНltв або П0811111:11 'IItlnClllml а: 
порушеного прВllі 

7.6. ДОХОДІІ, Jlкі орендар міг бн реanьно OТPI"'tBТlI в разі нanСЖIІОro РIIКОН-
договору. ~ 

7.7. Розмір фактlАНИХ BltтplT орендара ВIОНlчастьCJI ІІа підставі ДОКУМСIІТІІІІ"tlО n 

CflllPlI 
8. Об".ежевUR (обтпжеIIIIJl) щодо Вllкораl 

зе".сльооі дїJIИIIЮ.. ~ 

8.1. На орендовану земc:nьну дimrнкy встановлено обмеженНІ nnошею O.023
sra" 

мереж KOl\tYIlllCDuln. 

9. Інші права та обов"икп сторів. 
• 111~ 

ОРЕНДОДА • lil'OмY IИI1JO ~~ б ВЕЦЬ гарантує, що земc:nьна дівlНП є у Ооro anaCIIOC'l1. І ~tII 
за OPOHOI~ (арештом). заставою lІе' переБУВІЄ і він t.lac заКОllllі повноважеllllR ПС і 
HaдaBaТlI ІНШІ правІ, В'онвчені ЦІІМ договором. 



I~I , J ПраВІ орендодавця: ; і І перевірml цinьoвe BllKOPllcтaнJIJI земenьноі дimrHКlI· 

1 
9:1з' ДОС1РОIШВО розірваТlI цеН Договір У ВІ'ПадаХ, пе~едбачеИJIХ ЧІІННІІМ законодавство •• та ШІМ 

fI..mJOPOW;. • -
1It'"- 9.1.3. змьпml рОЗ.llр ореНДНОI nnШI у ВIIПIUUCВX, передбачеНl1Х ЧІІИНІІ •• законодавс1'ВОМ D тому ЧI.Cllі в 

роННЬОМУ ПОРJUUCY без ЗГОДІІ ОРЕНДЛРJI; , 
aIIJIOCIO 9 І 4. В11М8І'8Т1IВід ОРЕНДАРЯ своєчвсного внесеНИJI ореидиоі nnаТlI. r 9:I:S.BIIМIII"IIТI1 від ОРВНДАРЯ вiJuпко.цуввИИJI c:yr.111 ореИJU'ОТ ~aТlI з часу nPl.RИJI1ТJI рішснНR 

_М)' або міськоі paдll про Н8ДIIИIUI земenьноі дш.НКІ' до ПЇДnIIC8ИIUI цього ДоГОВОРУ. 
, JIIIO 9.2. 060В"ЮКІІ opeндoдao~: ' 

9.2.1. передаваТlI зсммьну дUlJlllК)' по вкту. 
9.3. ПраВІ орендаРА: • 
9.3.1. cnplDlaТlI по вкту земenь~ ДШJIику у КОРIIС1}'ВВИJIJI; 
9.3.2. ПОНОВnЮВВТlI договір niCJIJI закінчеН'1JI строку Аого діі в разі відсутності npетензіR, щодо 

3Q6oI"13I1fЬ на npоті терміну ореНДІІ. 
9.4. 060в"R3ЮІ 0pelIДapA: 
9.4.I.H8ДUaТlI ОРЕНДОДАВЦlО МОЖJIllВість ЗДЇЯСНlOВIІТlI КОН1рOJlЬ за В'IКОР"СТ8ИИJ1.' цієі ЗСМCJlЬноТ 

JiPНIIгe 
9.4.2.BIIКOPIICТOBYBaТlI ,е.'eJlЬНУ дlnНІІКУ за ціпЬОВIII'І ПРJI3JlачеННRаl; 
9.4.3.своєчасно сnnaчуваТlI орендну nnа'!)'; 

9.4.3.не ДОnYCКАТlI хімічного ЧІІ БУДlo-JlКОГО іншого забруднеНIIJI зе.UUI; 
9.4.4. пїД'lpISМYВІТІІ її В нanежноr.ry санітарному стані; 

І 9.4.S.ni~ :wciиченНR терміну діі Договору оренди nOBep'tyТll зсr.tenьну дinJlHКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
DIJCIiIIOму c:mn по aкry. 

~ 10. РОЗІІК ВUП8Дковоrо зиuщеlllUl а60 пошкоджепПJI 
06"єкта ореНД0 чо iioro частпно. 

10.1. PIOIIK внпадкового знищенНR або поwкоджеНИJI o6"єJCТa ореНДІІ ЧИ Аого чаCnlИl1 несе орендар • 

II.СтрахуВ8ИВJI 06"єкта чо йоrо Ч8етпип. 

1 1.I.3riднo з цим договором об"єкт ореllДИ не niдlIJIrac СТРВХУВIИlDO. 

12. 3l\fїВп умов доrовору і ПРПDllвеВПJl йоrо діі 

12.1. 3.lіна умов ~OГOBOPY здїйсlDOlОТЬCJI У пИсьмовіЯ фОР.lі за JI3I1ЄМНОЮ ЗГОДОІО сторін. 
У разі недОCJU1lеНIUI згоди щодо змінИ умов договору спір розв"взyкm.cв у судовому поprдку. 

12.2. Діі договору ПР'ІП"НR'ОТЬCR у разі: 
12.2.I.закїнчеНIUI строку, на ихнА йоro було укпадено; 
12.2.2.npидбlНlUl орендарем земмьноі ДЇJlJlНICII у вnасиїс:ть; 

• 12.2.3. B'rкyny земenьноі дburики ДJUI суспinЬИІІХ потреб або nPl"ІУСОВОГО відчуженНR зеr.lмьноі 
r-н:l МOnrвїв сусnim.ноі необхідності В порllдJC)', встаиовnеному закОНО"I; 

12.2.4.ДОfOвір прИПИJIJIЄТЬCJI також В інших випадках, передбачеНlIХ законом. 
12.3. дit договору ПР'IП'IІIRЮТЬен WЛRХО"І ЙОГО PO:JiPBIHHR за: 
12.3.1. в:sаємною згодою сторін; . 
12.3.2. ріwеИWlaI I!VnV на ВІІМО"' однієі із сторін У наСПЇДОК невпконlUIИR дрyroю стороною 

а601"" • -J"J"J _ _ 

. ...kUI, ~ередба .. еИlIХ договором, та ВИВCJIЩОК ВIШад1СОВОГО 31П1Щ~ИНR, пошкоджеинв ореllДОВ~ОlземenЬНОI 
l.Uвц.кe ІСТОТНО перешкоджає її ВJUCOРИстаиню. а тaкcnк 3 ЇИWIIX ПЩСТВВ. Вll3начеИlIХ законом. 
tl:141 12.3.3. HeBIIКOHal.HR орендар"", п.'.4.2. даного договору за ~ішеIIIIR"1 суду, вlдповlдllО ДО 
• ,1443eмMIIHoro кодексу Украtl'П; .' . ,,' 

12А. Рo:sірвlНIUI договору В односторонньому порllдJC)' доnycкаЄТlt~, ;.'..' . , ., 
JAJ. УМОВою розір8ВНIUI договору В одиостороиньо.ry порllдJC)' Е HeBllКOHIНIIJI Ореидарем,П .4.3, п. 

• 12.5. Перехід праа вnacпості на мвАно ореllДlРJl на іншу ЮРІЩJІ'ІНУ або' ФЬJ';;НУ особу, а також 
"РІ1к13аціа JOРидJsчноі особн-орендаРJl є підCТUOIО ДllJI розіРВUIIJI lIOfOВOpy. ' , ., ' 
&ееае Право на ореидовану земenьну ДШJlНIС)' У разі смерті ф~JI'ІНО~ особll -. opel~pa, засуджеинв або 
, .. :-. іі .ціадатностї за рішеИНJIМ CY/JY переходslТЬ до спа.цкоєr.ЩIВ або IНWIIX .0Сlб, ІІКІ ВllКОрllСТОВуаоть цю 

AUlJlIIXy разом 3 орендарем, ШJlJlXом перeyкJlадвНIUI договору ореНДІlзе.ШI. 

13. вїдповїдuы�ість сторів за IleOBKOllallBn а60 
IlеllUСЖІlе ВDКОllапВJI доrовору 



13.1. За IlеВllконанllJl або неналежне BllKOHaнНJI договору СТОРОНІІ неcyn, в' , 
закону та ЦIoOro доroВОру. IJJпIll~ 

13.2.Сторонв, JlКВ ПОРУШlша зобов"JI3анНJI, звіл"НJlЄТЬСR від ві.llПОliлan.,н . 
порушеНIIJI CТВJIOCJl не з її ВІІНІІ. OCN, 11'11Іо ІІІІІ 

14. ПРllкінцеві положеНIІJI. 

14.1.цеА доro~ір набlspає ЧllННОсті піcnа пі,мlfсанНJI СТОрОНВIІІ та noro JlеPЖUноі Р«СІРІ::і 
ЦеА ДОГОВІР yкnвдeHo у 1р"ОХ npllftllpHIIKax, що маютlo О.llНI1'ОIУ topllllll'lll)' 

знахОДIП1оСІ В орендодвв1Ul, ДРУПІR - В орендаРІ, 1pmR - І opralli, НКIIП ПРОlіl.llеpжuиy::" 
Невlд"ЄАIIIIII\III Ч8СТІІІІВІ\ІІІ доroвору є: 

квдастрОВllА ман земenьноі ділlНКМ з відображенНJlМ обftlежен., (oбmiСIІІо) у jj 
BCТ8НoвneHIIX cepBiтyriB; 

акт BCТ8HoвneНIUI на місцевості та погодженНJI ЗОІніШJlloоі ме-,ю земen.,ноі .llїUIIIII (lOIIiIk 
8КТ ІІа перенесеННІ В на1УРУ :tовнішньоі межі ,еМC:nloноі дїЛRllКl1 (копі.); 
акт nPllRomy-передачі земen"ноі дїЛRНКlI; 

ОреllДодавець 
Броварська міс .. ка рада 
в особі 38С'І)'ПНIUC8 

міс"кого ГOJIOBII 

15. РеКВDПТD cтopil. 

ВОЗНJIка CepГЇJI МихaRnОВllЧD 

МісцезнаходжеНIIJI ЮРIШІІчноі особll 

07400 Кllївсloка область, 
м Броварп, вул. rarapiнa, 15 

ІдеlП'ИфікаціnНИП код 26376275 

Орендар 
ПП ШеПТІІІОI CepriR МJIIII,DIaщ 
JlКlIА .ІІіє пїllставі cвїJIolIIII npo 
державну pempauilO фОll'lнoflllll& • 
Bll./IDHOro ВllконавЧIDllіОмimDII 
БроваРСloкоі міськаі PUI 
за N!2 355 ООО 0000 002044 
ві.ll 17.05.2005 року 

Місце nPОЖlIІ8ННІ фiJlPUIOf -

.1, Бровар .. , , 
вул. ЧерНRXiвсьКОru, І 811, gj 

МП (:11І1 .... _--1 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заСТУПИllка міського ГОJJОВИ Возвяка Сергія МихаЙJJовича, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреності від 01.08.2006 року N!!2-15/1872 з однієї сторони, та 

ПрuваТИІІЙ підпрllємець Шепталов Сергій МИКОJJайович про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Шепталов Сергій 

Миколайович прийняв земельну ділянку площею 0,0615 га по 

вул. С.Разіва, 5-а в м. Бровари ДJIJI обслуговування майнового комплексу 

- землі комерційного використання. Земельна ділянка надана рішенням 

сесіі Броварської міської ради від 25.01.2007 року за Н!!221-16-05 на 

умовах оренди терміном на 5 (п"ить) років до 25.01.2012 року. 

Цей Aкr СІСЛадено У трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди земельної дізuппcи. 

. ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
ЗаC'l'yПник міського голови 

прИЙНЯВ: 

fПI Шепталов Сергій Миколайович, 
який проживає за адресою: 

вул. Черwixовського,18/1, кв.55, 
м.Бровари 



- ~:,-

АКТ 
про встаНDВЛlШНИ на I\lісцсвості 'rи ПСІГUДЖСІІІІИ JUDIIЇIIIIIa.oi l\І~жі 'Ісме.І1ЬtlО·Ї lIЇJIНllЮI 

n.n. Шеn':;'О.Аоі е. oll. 
--.. О! .. _....!()~, ___ 2Ш).l.. р. -- м.БРШJі.'Р" 

MJI:' ІІІІЖ'lепіnПJlСUllі. "РСJtС'НШIІІIК r;J1t1llUpcІ. кш'О міСI.когn lІіJLItілу КIІЇПСI.к"ї 
pcriOllanhllnї філії ДеРЖ11RНС1Гn піШlРl1ГМС11Ш •• І \~II"P J1срЖtШНОI'О ·ICMt:JII.ItOI·O ·KI1J1DCTP} "ри 
лс~жап"n~!)' KC'M!T~Ti YK.~tlїIIII щ, ·'CMc:н.IIII~. p~cypc,,~·· 
ailt"IIIIIU I1I11CТUIII ЛIl1СШ"J11 ШI ІІ"'ШШІІІIIJІ РІШІІ 
n IIPIlCYТllocтi 1СМЛСllлосtlикіп (1сМЛсКt'Р~IСТУIJtl'lі,,): .;----:::;~ _______ -_-_-

а а 1ttenmq d D tI_,~"С'""--_Jt~. _________ _ 

П~.1стаВIІІIКіп ІІІІКО.ІІІСОМУ __ , Top..8~e..н.К4 dh. 8ос.., • .-_________ _ 

ТDС:РIЇЖНlI~ ;СМ!IСIІЛDСlшкін ('IСМ:ІСКОРIІС'I)'IШ'lіll): rrfJlJ м /1iC~CКc+c2~ .. 

n.р Рq'IJ..и.о.f в, в .. 
шо преn·ІВIІ!IІІ свої п()внонаЖСIIІІИ. "fюпеJШ "стаllnВЛСIІІІЯ 11" міСllСIЮС'гі та ПОГО~lЖС:ІІНR 
1L'Dнішньоі )Іежі 1емеЛhнс.,і llіЛЯIІКIІ ~Jl-.Ш,e..J:иr:tt!!t иJ.._t!""'.L.J.АIlll:::lі...:.:...-_____ _ 

ШО 1НDХО.1I1ТЬСЯ 10 мресOlО /2,.и_е.-_~ .... '· ... М=:L.т:::.~::;.,,.....:-А~_-_-------
3111111111еllі )Іежі ІІІ MicHeBOCT~n.rtR·I·I. пt, ~jtВ~..Lg~'А=IUJf::::.:..,с.k:--:;._----

НіІl\lІХ n(1~Tell,in 11р" ПСТDIШllJIСllllі ·JIШllіШIІІ.ої м~жі ІІС ·ШИІІJІСІЮ. М&:жі IIt1Г\ШіК~lІі і lІе 
DІІ~JJIIШІ\"ТЬ спіРIIШ( ПІІТОНЬ. Межові ·шоК .... ИК!lМ.1 1пкріплена земеЛЬН11 ділянка в кі",ькості 

(t IUТ. покозаllі прсдста'JIIИКОМ ni.rL'tiny Шl ,..ЇсцеПОС1·Ї та ncpeAalli Ііа 1берігання 
'IС)l:IС:Н:lаСНJIК~' (·JС~IJIСКС1РIIС:·I'УIШ'IУ). I'О·lміР.1 111 ,..іСН\.""IІШ:«)JIЖСIІIІИ ·І&:МСJII.ІІОЇ зі:аи11 КІ1 
IІtlКІІ1іlllі ІШ uбрш:і "Ll !tIЮР\"гі :ІWІЩ'О ШС1·У.~ ~ 
11:ltll11U дііIИ"КIІ. ШVIUIlc.JЇ О. D. r!lD_'11J:!f1~ С. ~..:...,------
1111111t1·IСМС:I..,ю-кu:tUСТР\IІІt1Ї ;lUКУМСІІ11щїі С:ЮШДtIС' ~ t2 t; /J- 111. 

о • Неlі al\ї r піДСТОRОIО ;UІИ ІІІ'ІІІІІІИ'І-І'И l,illl~IIIIJI IIС1 Фlllrl'II'1ІІ11МУ КI11111~ТУIШlllllt'" Ш'~І'У"ІІІІМ 
ОфаРМ;tеНItИМ ltt1К\')IСlІтіR. 111І1 ІІClс"іJl"УЮ'I'I, IlрШЮ 1IJIIIСШ1.L:·I·і tl~C\ КС'Р" О, •• 'ІШІІІІК ·С&:М!І&:Ю. 
А ,. . ••. • •• ,... . 

", CКo1BJtellllfi I1 2-:< 1If'.IMil'lIItJ'~'X. '. .. •. ' 

ПР~ЗСТІВНИК 1емnеUnИСІІНКll .' 
(зеМ:JСКОРItСТУВПЧI) 

Презс:таDНJIК ві;ші.,у з.о. 

J;n"АШ1'"I.КIII·О 



---
АБРИС ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНки 

оа __ -

ОПIll: I\lеж: 

ВІ.& А .&а & -ТОВ -У''РС''lІа&у.&-. ~~w 
ВІ.& & .&а В -38МIІI 38r.Rap~C,.C8V~~~~1"8). 
81.& В .&а Г -38МIІI &pa88Pc~"ara PE~. 
81.& Г.&а Л -38МIІI 38r."ap~c'.C8YII.C,.P831"8). 
ВІ.& Л .&а А -ПІП Р8зума8 В.В. 

.. 

І І 

АБРllС СКЛав: ____________________ _ 



АКТ 

про перенесення в натуру З0внішньо'і межі земen~ноУ ділянки 

- О.n Шеn.mqtA.tJR (', .4 

-
".,D.L"_fJ=-'I----- 2001. р. 

МИ, ннжчепідписані, представник Броварського міського відділу 
Київської регіонanьної філії Державного підприсметва .. Центр державного 
земельноГО кадвстру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" 3""", ~', у ~ ~ :1. І" 

8 присутності зсмлевласників (землекористувачів): 

аn ЖепmРJЦJR ~..k. ---ПРeJlстаіник виконкому J .!!.rl.9 " ~!tJ42 Ji, в. 
АіlOЧН НІ підставі дозволу виїСО.&Ому Н! 273 
РIAИ народних депутатів від 24 листопада 1992 року , 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної діЛJlНКИ 

аа Ще.nn?q~ е ,до 

проживаючого по вул. <'. Ро ~; '1-R І Г 

зrіnно рішеННІ міС\lКВИКОНКОМУ N! від __________ _ 

Межові знV~tііёілько~ті- /1' шт. передані в натурі представнику 
1ІМовника, на ікого і накладеllО відповідальність за їх збереження . 

• 
Розміри та місцезнаходженtlЯ межових знаків земельноі' ділянки показані 

на кроках. 

ЦсН alcт с.підставою ДnJl приАlfJl1їJl ріШ,еннJi по фактичному користуванню. 
Акт скnадсниR 8 двох примірниках. 

Представник землевласііика 
( земnекористува,~:! >. ' 

і • 

Представник ВіІфіЛ)1і 
П \', '\ 
РСДставник виконкому' 

Представник Броварського 
"'IСЬКого відділу земenьних 
реСУРСів ~ 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

IipOBapclo~ •• Ісloка РІДа" .11' "ff/'~I .. 20t'~ року. 
ААВЕЦЬ: ірОВ8РСloка .!Ісloка рада _ в ~собl п~ршого ЗIСТУПНllка міського ГOJIOBII КIІВlllщl ОлеКСDllДРІ 

SIДQ о8ІІ'І., шо діє НІ nfдC11lВI З8КО~ YКP8lНlI Про Мlсцеlе CIМOBPJlJl)'BIHНJI в Украіні" з OlIllOГO боку, довіреності 
~03 311 J(!2-6Гl99 ... ОРВНДАР. TOBaplI&:rDo з обl\lеженою відповідалloністю "КРІІСТал" Юрll.ІІІlЧНI адреса· 
0111'· 4 А І' ай' ф" ,. -..~ ВYJl.U1mIXOBII: - ,.BaH~CЬKOГO рону, lДeJmI IкaЦlA~IIA код 3267843S в особі керіВНІІка Остапенко ОnеНIІ 
:.... аа діє на ПI.ІІC11lВI CBI.IIOЦl1lI про державну peЄC1pDЦIIO ЮРІІ.ІІНЧНОЇ особll, зареєстрованого IlallкiBCIoKOIO 

дерІІІІНОID одмініС1рІЩЇЄЮ Кllївськоі оБЛlсті за Кеl 337 120 0000 000077 від 19.11.2003р. з другого боку, 
асА lIorolip про НlDКlJeнaввдeHe: 

1.IІРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВВЦЬ відповідно до рішенНJI сесії БРОВIРСЬКОЇ міської радll Кнївської обпасті від 07.07.2005року 
1UIє. І ОРВНДАР приАМIЄ в строкове ПЛІтне корнстуванlUI земельну діnІНКУ площею 0,2729ra, ШlIІ 
11 обcnyroВУВIННR Jlабораторного корпусу, вка ЗIIІХОДIIТIоСВ па вул.ГОРIoКОГО,. в 1\1. SPOBDpll. Зпдно 3 

_CItDPIII:tYBaнu, що є невід"ємноlO чаcnmою цього Договору ... aOBiдк11 ВIIД8НОЇ БроваРСЬКIІМ міСЬКIІМ 
3ОІCJПoВlІХ ресурсів 1<.0421 від 26.07.2005 року та земельно-кадастрової документації Броварського міського 

• JCI(CII'НlIХ ресурсів Wlзеаlenьна ДЇJuIнкa є зеМnНr.f11 промнсловості Броварської міської paдll. 

2. 06"єкт ореllДИ. , 

2.1. В орсlЩ)' передаєтьсн земenьна ДЇJuIккa зaranьнОIO площею 0,2729 1'8. 

2.2. HIXМIIJIЬHiA рнці розміщені об"ЄКТІI нерухомого мaiblа, які ЯIlJUllOТЬСЯ вnасністю орендаря. 

І 23. HopMmllНl f1JОШОВI оцівкв земenьної дimnпaf згідно довідки Броварського міського віддіnу земелЬНl1Х 
~liA26.07.0Sp. за Ка420 С18НОВIIТЬ 75675 (сімдесят п"JIТIo mсяч шістсот clмдecвт п"RТIo) f1Jивеиь. 

! 2.4. 3смст.на дinJнкa, па переДlЄI'ЬCJI в ореlШУ не має HвдoniкiB, що можуть переШКОДIП'И П ефеКnIВIІОМУ . 
, 2J. ПРІІ 3Міві (реорraнiзllU1) ОРЕНДАР JI Договір ореН.ІІИ не зберіraє чинність. 

3. Строк діі договору 
. 

3,ДorolipyкnaдeHO Нll (ОДІІН) рік, терміном до 07.07.2006роlC)'. ПіCJlJlзаКЇнчення С1року договору ОРЕНДАР 
.tpcaqe право поновnеННJI його ва новнА С1рОКо У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 I\lісяцl до 

араку ДІЇ AOI'OBOPY повідОМJmI письмово орендодавЦІ про намір ПРОДОВЖlml Пого дію. 
Прп ВПICOРIIСТ8ннlзеl\lел.llоt дinRНКІІ не за цln.ОВIIМ ПРllЗllачеННRl\1 opellДap втрачає переважне права ІІа 

AOI"OBOP), ореНДІІ. 

4. Opeaдl.8 ПJl8та 

4.1.Р_о і\ 25'А 4.2. 06 рендна nnата cкnaдaє 2270 -25 ( двІ тисячі двІстІ сІмдеСЯТІ f1JllВeIIЬ ~O~I ОКО _ 
4.3.0 "Іспена розміру орендноі плати за зеМJDO здїRсlПOЄТЬCJI з урахувlUПUlМ індексІВ IНФJlJЩII • 
.. peIlДB'M'тa BHOCII11oCВ орендарем ПОЧllнаlОЧllЗ днв ПРllПнlI'П'R рlшеНllR сесlt від 07.07.05 ЩОl\lіСЯЧllО 
...,::амп apDТRГOM зо капендаРНllХ lIlliB наСТУПНllХ за остаНII"1 кanell.ll8pHlll\llIlleM звlтllОГО (ПD.IIDТКОВDго) 

11soo0 1I aepepaxyaallHR на paSYHOK УдК у КIIТвс.кIП області м.КIIЕва МФО 811018 код 23571923 р/р 
4.4, n 05-ІіроаIРС:а.ке ВДІ(. Код кnаСllфlкацlt 13050200 - оренда зеl\lлl. ., 
4.5.~ ~ЧІ nPОДУICЦJЇ та надаНIUI послуг в PВXYIIOK орендноі nnaти ОФОРМJlЯЄТЬСЯ вшn0ВІДНlUІ1І a..-raМIІ. 
4.5.1. ~.p Оренднот nnаТlI перегnвдаєrloСSl у разі: 
4.5.2, _~ уМОВ. ~СПОДlрюванlUI, передбачrних Доroвором; • •••• 
4.5З. в:; РШМIРI8 зеltlenьного податку, niдвищеННJI цін, таРllфlВ, У ТОіІУ ЧІІCJIІ ВI.аслIДОК ІНфляції, 

~
Щ У их BImaдкВx, передбачеНl1Х законом; . 

. tra.~QllleBHeceHHR opellДllot nnаТlI у СТРОЮІ, аllЗначенl ЦНІ\І ДОГОВОРО.І, спраВnRЄТЬСR пеНl1 )' РО31\1Ірl 
_.~ n І lIaqIOIIВn.IIOГO 6alllC)' УкраlНl1 за КОЖlIllП aell. ПРОСУрочеllllR платежу несnnаЧСllоl суаІІІ за 

РОnPочеllllН. 



CllДlla пnа11l CllpalUllICТI.CII таКОЖ і У 811Падках. ІІКЩО ОРЕНдАР 1 Пова ..... _ 
4.5.5.0р • ІІІІКУ ЗD ItllM Договором. --""щ IIh...I 

8111COpIICТOBYC зсмсІІы�)' ДІЛ r~,. Ір 

5. YalOBl1 ВllКОРllстаНllЯ 1Cl\leJIIalloi ni." 
"" .ІНІІ"'І. 

• ка псрсдастьCJI 8 ОРСИJl)' дlllІ будіВНlщтва і обcnyговуваlЩI nа""--
'.I.3с"Іcnы�аa ДlЛllиl.I'IСIIIIIІ зсмcnьиоі дїЛІІИКIІ- зсr.ші проr.ШCJIО80СТЇ; vVfl8ТOpIfara ..... 
'.2.цїnIo08C Прll3 ,.. 

ОРЕНДАР ІІС МІС прав. без офорr.ШСIІИJI у 8СТ8110впсному законошство\\ U ~. 
ПРll3llаЧСIІІIJI 'с"Icnыlіi дїnIlIlKII; .. 

б. YalOBl1 і СТРОЮІ передачі 1еl\Іслы�оіi lXUIR 
111\"'8~ 

6.1. Псрсдача зсмcnьиоТ дinlllllClI·B о~еИJl)' заіRСИЮЄПоСІІ без розроБЛСllНJI nPOCI\"1Y її В_а 
6.2. Ilаші У"ІОВІІ псрсдачі ЗСМCnLIlОТ l!1JUIНlCII 8 оренау: OPEHД.OДABE~ псредас, 8 ОРЕН:-

ОрСIЩУ зсмcnы�у aїJUlllКY вinыІу від буm.-ІІICJІХ маЯНОВ11Х прав І претснз\n третіх осіб, про ~ 
Договору ОРЕНДОДАВ!!ЦЬ ЧІІ • OPE~ДAP _ нс -.~ 

6.3. Передач. зсмcnьноТ l!1JUIHKII opellllВplO ЗДIRСЮОЄПоСJl ПICЛJI дсржа8110\ рССI:'1Jl8Ш'Т UJ4rO ~ 
прrrRМDIIІIJI-персдачі. 11." .-., • 

6.4. ІІІ ОСllооі ст.25 3акону УкраТн.. Про OPCIIДY зеr.'ЛI від 06.IО.1998р N!I6I-ХIVорr 
строк пlcnя держа8110Т РСЄСТР8ЦП aoro80py оренд" ЗСАlельноr ДЇЛRllftll Доро ..... ВНоТ в60 1\"0 1!Ір" 
JоБОВ"RJВlшR IIDдaТlI копІю aoroBOPY 8ЇдповідНОАІУ OPгallY державноі подаТlСовоі cnyddilJ. ~ 

7. Умови повсрвеВВR земелы�оіi ділRПIСІI. 

7.1. Пlсм ПРllпиненИJI ДІЇ ДОГО80РУ ОРЕНДАР ПО8ертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 3СМСАІІу m&J. 
ІіРШО"IУ порівИJlНО з ТlIМ, У вому він одержав П в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погірwенИJI КОР"СНІІХ anaCТllBocтcfl ОРОНАованоі 1С.lельноіAblщ 
зміllОIО іі стану, має право на відшкодуванИJI збитків У розмірі, ВІВНВЧСНОМУ сторона&lІІ. Jlrшo C1UpIIIIII 
зroДIІ про розt.lір вiдwКОДУВВИИJIзбlrrкiв, спір розв"пуєrьcJl У судовому порцку. 

7.3. 3aiRClleHi ОРЕНДАРЕМ без згоаи ОРЕНДОДАВЦЯ витрати нв поліnшснНІ opclUlOlllll1 
Jlh; неАІОlClllІВО 8ЇДolpCMlml без звnoдisнИJI ШКОДІІ ціА дinaюd. не підмraють ВЇДWКОдylllнюо. 

7.4. ПоліnшенИJI стану земenьноі дїЛВИКlа. проведені ОРЕНДАРЕМ зв mlСЬМОВОIO 1ПJAO\11 J 

землі, не ПЇдІІRraють вїдшкодyll8l11UO. 
7.S.0PEHДAP має право НВ відшкоауваННІ збитків, звnодїJIНltX унacnідОIt HC8lllCOJIIIIII 

зоБОВ"JI3еиь , передбачеНl1Х Wrr.1 AoroBopOM. 
361П1CDr.1ІІ 8BUCDICIТIo&:R: 
7.S.фаmАні втрвТІІ, яких ОРЕНДАР зазllав У зu"JlЗКУ 3 неВІІконаННІ" або ИСИUClll\l!l • 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також BllтpaТlI, JlKi ОРЕIIДАР здіRснив або ПОВІШСИ здіRсИ\ltll1о'ІІ 
nopyweHOro правв; • 

7.6.дoxoдsa. Jlкі ОРЕНДАР міг БJl peВnЬHO отримати в разі IIВnСЖIIОГО IIІКОНIІНІ\І ОР. 
аоГОВОРУ· 

7.7. Розмір фllC'J'lІЧИИХ 81lтpВТ ОРЕНДАРЯ ВIt3начаЄТЬСR на підставі докумсlmшыІo niJrPCPJJdP І· 
І 

8.06межеВНR (о6ТRжеllllll) щодо BIIKOPlltтDUU1 

земелы�оіi дїЛЯIIКII. 

._иepввtJP 
• 8. ~. Нв opeнaOBВRy земenьну ДЇЛJlИКУ BcтaHoвneHO 06r.lсжеllllR площеlО O,038Sn - 1 

КОМУИIIС8ЦІR; • rfttJtIl'" 
• 8З.Передача в ореlЩУ земenьноі дiJuппcи не є підста80Ю ДIIJI ПРІІПІІНСННJI або зМIНIІ 

l!IЛRНКlf. 

9. Інші права та 060В"ПКII сторів. , 
• rlflSl 

, ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyE. що земельна ДШJI. нка є У Roro впасності ніком), іншО.ау НС ~.~ rtP 
,арештом) застав ' 8 ореМ/' • • ою не перебуває і 8ін має законні ПО8Н08аженJUI передuаТlI 100 ДШRИК)' 
811311ачеНІ ЦІ .. І AOroBOpOM. 

9.1.Пра88 ореIIДОДВВЦR: ~ 
:. ~~. nepcBipml ~Be 81IКОРIICТD1ПШ земельноt дiJIJIнки; ~\l1S~' 
9·13· Д~C1pOK080 РОЗlрваТlI цеП Доroвір У ВIIПадках, передбачеНl1Х ЧІІНІІІІ" законо HoAI~ 

OДHOCТOP~H"" .3МlНИТJI розмір орендиоі мати У 8lfпааквх. передбачеНJIХ ЧIІННIIМ звко 
ому порадку без згоДІ! ОРВНДАРЯ ' 



І М.ІІ1,1111111& ОРЕНДАРЯ С~ОЄ'lасноro внесенlUI орендної MaТlI; 
R ":':::~IIIIIIIII 1111& ОРЕНДА~JI BIJWIKo~alllUl СУМІІ орендної MaТlI :І 'Іасу ПРІІАІІJIТI'Я рішення ВIIКОIІl\ОМУ пбt1 

І, Н' IIIIJIIIIIIIJI :lcr.tCnIoIIOЇ ДІЛКНКІІ до ПЩПІІСВННК шоro ДоroВОРУ; 
/ІІІ ІІІ • 
2, Оnlш"IIIІСII OPCIIДOADBUR •• 
• 2,1, 1IC:IJC:JUlIIDTII:I~MCnIolry ДІЛкнку по atny. 

J Щ'"ІІІІ CIPCIIДDpR. • 
"і І (1Iрllt,IВТIІIIО ОК'І)' земельну ltUUlНКY у KopllcтyвallllJl; 

::3:2: 1I01lIllUIIPDI1Т1. договір піспк закїнчеlUlJl строку Воro діі В разі відсутності претеllзіА, щодо зобов"я:sаllh 11:1 

ItpMIII)' opellДlI. 
9 ~ ОБJIIІ"II:lКIІ ОрСIIДIРИ: •• 
9"':1. ІІ_"ОТІ' ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJІІІВІСТЬ 3ДIACНlOBaТlI коН1рOnЬ за BIIKOP"CТВHIIJlr.t цієї зеr.tелыІїї дinЯIIКIІ; 
.j 4 2 IllllCOpllCТOBYВВТlI :lнleJlы�уy дlnВІІКУ 3В ц1nЬ08111\' npI13111'1CIIIIRI\'; 
9:":З: &:ІІО&:,.ОСІІО СlШа~у~аТlI opellДll)' lUIату; • 
',4,4. ІІС ЛОllускаТlI ХII\'I'ІНОro 'ІІІ БУДЬ-Jl~ro IНШОro за~рудненНR земля; 
9,4,5. 11ЇД1pIIMYBDТI'1i в нмежному СІНlтарному СТВНІ; 

10. РО:JПк ВIIП8Дковоrо Зllllщеннв або пошкодженнв 
об"єкта ореllдll ЧІІ йоrо чаСТIIПI •• 

Ш.І, PII3IIK ВIIПВДКОВОГО ЗНllЩеНIUI або пошкоджеНIUI об"єкта ореНДІІ 'ІІІ Воro 'ІаСТІtни несе ОРЕНДАР. 

11. CтpaxyBallНR 06"єкта чи його чаСТIIIIII. 

t t .1.ЗriдlIО З Цllft' договором об"єкr ореНдІІ не піДIUIГВЄ cтpaxyвВННlO. 

12. Зміни УМОВ доrовору і ПРОППllеllНВ йоrо діі 

12.1. ЗміНІ УМОВ ДОГОВОРУ здіПСlDOlОТЬСR У письмовіЯ формі за взаЄМНОIО зroдою сторін. 
у р:аі недоCJlПlеиня зroДlI щодо зміНl1 умов доroвору спір Р03В"JI3уют1оСК У судовому порядку. 

IUДIi Дaraiopy ПРППIlIlНIОТЬСR У раl: 
112.1. 311dнчеННI строку, на кквА Поro було укпадено; 
ІШ DpIщ6ання орендарем земlШЬНОЇ дinRНКIІ у впасність; 

. ІШ. вuxyny земenьної дinкнки ДnK суспільних потреб або примусовоro відчуженнк земельної дinlHKII з MOТllBill 
iI1IIUDtнco6xiднocтi в ПopRДкy, BCТВHOвneHOl\ty законом; 

112.4. niaiДlцaї 10РlІдІІЧноі особн-орендарк. 
~. ДoraBip nPПnllНJlєrьск також в інших випадках. передбачеНl1Х законом. 
113 rn AOfOBOPY ПРІІПІІНRIQТЬCR ШnRХОI\I noгo розlР8ВІІІІR зв: 
І .. ~ROIO зroдою сторін; 
~~ РlшеННRм суду на вимогу однієї із сторін у наспідок невиконаННІ ApyrolO стороною обов"изків. 
~ ADraвopo.I, та внacnідок виnадковоro знищенин. пошкодженнк орендоввної земельної дімНК&І. ІКС iCТOТI'O 
. 'Uз. 1і ВИКОРIІCТllbUo. В також З іІІШИХ підстав. Вll3начених законом. 

HqllКOh8RIIR opeндapel\' 0.9.4.2. Д8110ГО договору зв рішеllННI\' СУДУ, BiдOOBЇДllO до ст.141,144 
11.4 ~JCeY УкраТНIІ 

~~~"ИIIR ДoroBOPY в односторонш.о,ty порндку доnyскаєтьсн: 
11.5. ~ ДofOBDpy в односторонньо.І)' порцку є НCBlfКOHВННН ОРЕНДАРЕМ П. 4.3 •• п. 9.4.3 • 

..;:щ права Вn~Hocтi на маЯно opeндapJl на іншу ЮрНДІIЧНУ або фїЗllЧНУ особу, а також реорratJізаціl 
ПPllo "ОрендаРІ є ПІДставою ДnR розірвlUПUI Доroвору; 
• 11 іІІ орендовану земельну дiJIJIHКY у разі смерті фіЗllЧНОЇ особ.. - орендар., засуджеННІ або об .. еЖ~НIІJI її 

1~1JJe~ суду переходнn. до спадкоємців або іНШl1Х осіб, Ікі ВІІКОРІІСТОВУЮТЬ шо зе.lельну ДІЛІІ'КУ 
IIJCIBlnCOPIICТOByкm. цю земельну дшннку разом з орендарем. UШRХОМ переукnaдlНIUI Договору opelfДlS 

13. ВЇДПОВЇДlUIьність сторін за невпконаllНВ а60 
I~l . неПlUlmкне ВIІконаннв доrовору 

~~ IleaIlКОИIИНI б • • • •• • . і)і'і'У' І о ненвnежне виlСОНВННН доroвору СТОРОНІІ Hecyrr. ВIДПОВIДIlJIЬНIСТЬ ВІДПОВІДНО до закону та 

-1~"" НІСа ПО""',. • q,1IJtu. r.1U1IШВ ЗОБОВ"l3аННR, ЗВШЬННЕТЬСR від BiAnOBЇДВnIoHOCТl, ККЩО вона доведе. що це ПОРУШСIJIІR 



14. ПРlIJсївцеві ПОЛожеПIІR. 

14 І ЦеП nоroвір Шl611рас 'І ",шості IlіСЛIІ підтrcaннll сторонами та Вого J1 
• • #'о • ер-", ... Но. 

ЦеП Доroвір уlClШдСІІО У 'І1'ЬОХ IIpllMlpllllК8X, ~O Maкm. ~lIНaKoBY IОРIІJ1I1ЧНУ с І ~ 
ореlfАОlUlВWI, дpyr'IA - в ОРСIIJUlРIІ, 'І1'стіП - в oрl'ВИI, .киn ПРОВІВ державну рееСТр . IL'IY, O~ 

Невід"'"'''''''''' чаСТ"'I""'" договору с: llIUo. 1\ ' 
кaдac:rpODltn IUlBII ЗСМСЛLllоі діmШКlf з відображеНlfJlМ обмежснt. (обтнЖСНlt) ІВ . . Уіі, 

ССРВI1}'11а; • • 
акт про ВCТlllоanеllШI 110 МІСцевості тв погоджеННIІ 30ВНІШНа.ої межі зе~' . . ~~~ 
акт про передачу 110 з6СРIІ'ВНIІIІ вствновnеюlХ меЖОВl1Х знаК1В впaC:HIII~'Y (" !I .... (~ , 
акт ПРIIПому-передачі земent.ноі дїЛIІНКН; OP"tJ)1a'ly), ; 

OpellДoдaBeць 

Броварська міська рада в 
особі першого заступника 
міського голови 

15. РеквіЗIl11l сторіІІ 

Ореlщар 

ТОВ "Кристал" 

Кumщі Олександра Анатолійовича 

що діє на підставі свідоц11la, за 
Іванківською рвйонною ДеріЬа_ • . 

за N~1 337 1200000000077 вШI9.111,С ~ 

місцезнахОдЖеННllIOРНДІlчиоі особн 

07400 киівсысв обпасть, 
м.БроваРII, вул.Гaraріна, 15 

ідеmlфікаціRниА КОД 26376375 

КеРІВНИК . ".: 

Остапенко Олена Василівна . 

місцезнаходжеНИJt IОРllJUl'lиоі особи 

с.Обуховнчі. 
вуп.lUJUIхова,4-А 
lванківськиR район 

ідентнфікauiЯНllІ код 32678435 

ПiдnиСВ старів 

11 '. 



АКТ 

ІІІ)ИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

IIUl'lIJoro заступниха міського голови Кияниці Олександра 

ЛШ1'голійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

с&\моорядyDанни вУкраїні", з однієї сторони, та ТоваРllСТВО з 

оfil\IСЖСНОЮ відповідальністю "Кристал" , в особі керівника 

Остапенко Олени Василівни, з другої сторони, склали цей Акт про 

ІІаступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

обмежеВОIО відповідальністю "Кристал", ПРИЙНJIло земельну 

ділянку площею 0,2729га по вул.Горького,1 для будівництва і 

об~вування лабораторного корпусу. Земельна Д~Ka нццана 

рішеННJIМ сесіі від 07.07.05 Н2746-35-04 на умовах оренди, 

терміном на 1 (один) рік до 07.07.2006 року. 

Цей Акт СЮІадено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Ю~идичНа адреса: 
М,Бровари,вул.Гагаріна,15 
~ерlIJИi заступник 
~!В!aIiQr~ голови 

#- ' •• : \. • ... .. 

J§ .. ~I 
. .-/" .. -.-.-

.~. " .. - . . ..' '"'"""--
' ... .. . 

~ 

ІІРИИНЯЛО: 



, АКТ 

811-111111 ... , ",Ісцевості T~ погодженнв З0внішньої Me~i земельноі 
, ДІЛВНКИ 

тов "Кристал" 

Li:OUWJ.1 2ОО ~ р. . . 
"'''11/&11110111І1, Ilрсдставники ВІДДІЛУ 

м.Бровари 

J. І'" ОТІ'І.І JЦЮІІЗІІ на виконання робіт 
ІХ ДОIІУ"t''1'lu ulA .. "_' __ ---:~-_-_ р. 
'\ ,ttМlldlllIПСllltкlв(зеrttлекористувачів): -----І 
- 'ГОВ "Кристал" 

кІп 1"іКОIIКОМУ Гордієнко Т.В. 
~'OMII"llllnOI"'KiB (землекористувачів): _______ ~-----_ 
, , І(П "Кіоовгеологія" 

dllllll ОIIОУ ПОВІІоваження. провели встановлення на місцевості та погодження 
'~tажIЗСМСnЬНОі ділянки ТОВ "Кристал" ' 

5' 
UІТLСИ зп nдресою ВУЛ •• Горького. 1 
~Іtожllln місцевості проходять по кілках. паркану 

'іх 11рстензій при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі 
1110 викликають спірних питань. Межові знаки. якими закріплена земельна 
'8 кількості б шт. показані 
КОМ відділу на місцевості та передані на зберігання землевласнику 
~вачу). Розміри та місцезнаходження земельної дІлянки показані на, 
роті даного акту. 
діЛJlНКИ. наданої _ ТОВ "Кристал"_ • ...-___________ _ 
ьно-кадастрової документації складає 92729 га. 

є підставою дnя прийнятгя рішення по фактичному користуванню з 
оФОрмленням документів. що право власності або 
зеМЛею. •. 
ениА в 2-х примірниках. 

'НИІС зеМлевласника 
ОРhстувача) 

,8H~1C відділу 

81(ЬІС виконкому 

'1І1І1С СУМіжних 
'e11hlCiB 

~~IMne~t~nl~~~~LauiR' 



• 

J1< .lJf .. :U "', ~~!'!., ff і· . '-

опис МЕМ 

ВІА А Аа & -КП 8KlpDlrlDJarlR8. 

•• 
.. 

ВІА & Аа А -J'''''I JIr."ap .. c,.cly •. n.Vap8 1"""'.' 

• 



АКТ ~.~. 

, І 

, ••• III,UjdIIIIIH 11 ІІ_ТУРУ зовнішн .. оі масі зем ..... Н '11' • .. -. о. ДІЛRНІС" 

тов 

• • 
~!~OII~J'IIIICOIII. представник Biддiny_....I:д::;кM:;"B~P....:.~B:.... _---:~_--__ 
.. '.-. 
UoМJIОIIІIООIIИК;В (землекористувачів): 
:~ . "00 "Кристал" - ------------------------------------
~,. 

ЇlЇКOIIKOMY ,'о Гордієнко Т.В. 
AOTllil ДОЗDОnУ виконкому Ни 273 
ні допутатів від 24 листопада 1992 року 
"1І'1уру межІ на підставі плану земельної діJUlНКИ 

It нстал" 

110 оуп. ~ 

. .. 

R мІськвиконкому .N! ___ ~:..;;;;....~~ o ____ ~ __ ~~~~~---------, 
о • . 

11 D кlnькості ( б) передані в натурі представнику замовник&. ва 
110 відповідальність за їх збереженНJI. ; 

І 

IсцезнаходжеННJI м~жових знаків земельної діJUlНКИ показані на кроках. 

вою ДJIJI приАиПТJl рішення по фaIC'fНЧН~МУ користу~анню . . 
в двох примірниках. 

зеМnевласниlС8 
.ч.) . 

ІС aJцiny ,1, 

реlв ; 
,: '. 
\, . 
,о 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКи 

r" IipOBapcь~a aliCLкa Рада" N .. J/l}ml'U) .. 20 Р/"року. 
ВЕЦЬ: BpoBIp~ыcD ~liCЬKa рада _ в ~собl .псрwоro 3BcтynHIfК8 ",ісltКОГО roЛОВI' КІІЯllllцl Олекс:аllдра 

~? ша ДІ'є на ПІДстав. Закону Украlllll Про АІІСЦСВС самОВРІДУВВННІ в Україні" 3 oMoro боку 1'8 ОРЕНДАР' 
lаОIИ".' 61- ' • 2 ІР"СТВО "YKpaТlICLKa aBToalO ..,.ы�аa корпорацІя" IОРllJUlчна адрсса' r.t К'ІЇВ вул ЧСРВОllоаРAlіRсlt-
РІС ТОІ '" .., • '-

t фllClllliЯНІ1R код 03121566 в осоБІ ГОЛОВІ І праВnIllНІ Коз.са ОЛСКСDllдра МlІколаRОВIIQа. ІКІІА діє на підставі 
5Il1aCf1'11 pctCТPOlaнoro ПеQерськоlO paRQ'lllo.o ДсржаВНОIО DдмініС1рацієlO у ,.1. Києві за N!I 070 108 0004 ОО 161 О від 

3D IIlIVI'DrD баку УКnІЛ.1 цеП договір про Н'IЖ'lенаВСДСIIС: 
1994р. 3 ,.,.". - , 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ІІОРВНДОДАВВЦЬ BUutOBiДlIO до ріwеШIМ сссії БроварсltКОТ місltКОТ раді' КІІЇВСЬКОЇ області від 10.03.05 
2.84 нааає. І ОРЕНДАР ПРIIП.lає в СТРОКОВС платне KopllcтyвaHll1 зеAlеЛltНУ діЛІНКУ мощеlO І 0,6б03n, Дnl 

та абcnугаВУВВIІНI звводу ШВIІДКОAlОIIТУЄAlI.Х будівenlt по вул.КраС08СLкого,18-а в аl. IJpoDap.,. Згідно 3 

uaСКОРIІC1YllDННl, ЩО Є HeBiд'CAlIlOIO '.aCТJIIIOIO цltоro ДоroвоРУ 1'8 довідКlІ виданої БроваРСЬКИ.1 ",іСЬКIIМ 
• !СХМШІ.ІІХ ресурсів NeЗ72 від 19.07.200S року 1'8 земельно-кадастровоі докумеН1'8ції БроваРСltкоro AlicltKoro 
• !СІІCJI.НІІХ ресурсів ЦІ зе.lenьна діЛllІка рахуєта.с, в зеМЛІХ ПРОAlисловості в межах Броварськоі місltКОЇ Раді •• 

2. Об'СJСТ ОрСIIДП. 

2.1. В ореицу neРедаЄТЬCl земельна діл.нка загw.ьноlO мощеlО 10,бб03n. 
2l.HaXMeJI.Hin рнці РОЗ.lіщеllі об'ЄКТ'1 "CPYXOMOro АlаПна, Ікі .ВЛlIОТЬCl власністю орсндар'; 
23. Hopмmlaнa грашова оцінка земenltllоі діЛlНК'f з урахуванНІМ коефіцієнтів індексаціТ згідно довідКl1 

lIic.кal'O аідділу земenЬНІIХ ресурсів від 01.02.2006 р. за N!137 становить : 
• 1 68' ~IS ( ОДІІІІ аlшьПОl1 wicтcoт uісіаlдесят дев'ять ТIIСИЧ двІсті п'ятнадцять) rpивень на період 
6yJlї8HIIЦТII ; 
• ~ "3 612 (ЧОТIIРII аlШЬЙОlll1 wicтcu'r ДСВ 'ЯІІОСТО Tpll Тllсичі шістсот Д8DllаДЦЯТL) rpИВНI з дати 
наAlry ДeplCUноі ко .. ісіі про ПРИПІІ.ТТ. В ексrшyaтаціlO З8кінченого будівництва об'ЄК'J)'; 

2.4. 3екМIaНI дinlHК8, Іка передаСТЬСR в ореllДУ не має недоліків, що можyn. перешкодити її ефективному 

U.3аміНlC'RJріи у AoroBopi оренди ІІІ: ДопускаСТЬСR. 

3. CTPOIC діі AoroBopy 

3. Дornip yxnадеио ІІІ 1 (0.1111І1) рік до 10.03.2006року. ШСЛІ закінчеННІ С1року AOroBOPY ОРЕНДАР має 
!'PUO naНО811СИНІ Roro на НОВIfП строк. У цьому разі ОРВНДАР повинен не пізніше ніж З8 15 калеlІДаРНІІХ 

-"'11І С'ІрОку дії AOroBOPY повідОМИТIІ ПIfСЬМОВО орендодавЦІ про наАlір ПРОДОІЖIlТИ loro ді.о. 

4. ОРСlІДпа плата , 
4.1''''81 а . 1IICn,' PCUДBa плата ІІа псріод ПОТОЧIlОГО 6удіВІІІIQтва складає 50 676-45 ( п'ятдесят ТІІСВЧ шістсот 

ІІІ 1 rpИ8ен. 4! копіАок: q,q. ' 
apeuдl18 плаТІ :І ДІТІІ :lD1'UСРДЖСIIIIП Акту ДержаВllоr ПРllПаlаЛLllоf коаlісП про ПРIIПН","R в 

4J.~"ih .. el.aro будіВІІІІЦТВІ cКJJDдaC 140 808-36 ( сто сорок ТIIСИЧ вісіа.сот BiciJ\1 ) Ірнвень 36 копіПок; 
4J. o~HIfI розміру орендноі маТІ І за зеАIЛ'О здіПСШОЄТЬСIІ 3 урахуваННl1\І індексів інфЛlЦіТ. 
~ D IUJIT8 ВНОСІІТLСИ ОРlшдарсаl ІІОЧІІІІІІОЧІІ 3 ДІІЯ прпПнRТТR рішеllllR від 10.03.05 щоаlіСЯЧllО 
~" :со:атRroи 30 калеl.даРIІIIХ Дllio, Ilue-ryПIIIIХ ЗІ остаllпlJ\1 ICDлендаРЦIIJ\1 дпеаl :ІВІтного (ПОДDТКОВОro) 

_sPa:aXYBaIIllR ІІа paXYI'O'C УДІС у КllІвськіА області al. ІСllєва МФО 821018 код 23571'23 plр 
4A.~:, n аРСЬке ВДК.lСод lUIаСllфікпціі 13050200 - opellДa :ІсаІлі. 
ts. PaJa.lp а РО.цукціі та IID.цaнHJI послуг D рахУНОК орендноі плати офОР"IЛIЄТЬCl відповіДНllt.ll' актаМIІ. 
~J'lІІіни 'I~:~IIO' nлаТl1 пеРСГJlIIДІІаМ~11 І'С біЛLше OAIloro ра:lУ в рік У ВI.падку: 
4J :1.3JJ1trп Розм' ~cnодаРlOваlllll, ПСРСJtбаl.еШIХ ДОГОВОРО.'; • 
tsl1·'iJJlU.1X 811'Р18 земельного податку, піДВIІЩСНll1І цін, таРlfфів, у тому числі внаслідок IНфЛlціі; 

І A.llariplUl:IUt 1JaДkaX. передбачеllllХ :lаКОIІОМ; 
• стаllУ орендоваllОЇ 31:!.IСIII1I1ОТ діЛІНК'. не 3 вини ОрандаРІ, що підтверджуєтьCl ДОКУАІанта.lІІ; 



-
• 

.. 5 S. У ра,. nсаIIСС:СНIIВ ОРelШllоі плаТl1 у С:ТРОКІІ, ВI.,начеllі ОІІ"І Договара.., . , 
"'.ш, ::ТВВКІІ IlпUIОllал .... огО БD"~")' YKpaїl1II :аа КОЖІІІІП ден .. ПРостраЧСhhJl ..:::.IIJ.n.e. ...... "І"'РО:, 

111.11 Д&ШI.IlРОС:ТРО'IСIIІІR.. Qy 1Itcb.. ... 1 :."IJ. ~) 
4.5.6.0pCIIJI1I1 плата справл.єn.cR також І У ВIIПМIШХ, RКЩО ОРЕНдАР 3 пов~ ~ ~~I" 

'ІIІІС10ПУС зсмслt.llУ дlЛlШIC)' ,а ШВІ Доroвором. .,.... ~ "І'а' 11І11 
~I,i' 

5. У1\IОВII UllКОРllстаПllЯ зеl\lСЛLllоі ділПl1 
ІаІ. 

'.1. зсмсIIы�пn nlЛRШШ передаЄТЬСI 11 орс •• ду МІ будівн"цтва та oбcnуrовуваlfll, _ 
~~ , 

'.2. І &11ІІ.ш.с ПРІІ'І'В"СІІІІІ ,еа,enыfіi діЛRІ'КIІ - ,емлі ПРОМllсловості; 5.'. ОI'ШIДЛII ІІС має права без офор •• nеtШI У BCТВIIOвneHOMY ,aKotlOllllCТlOM ПОР' • 
"'11І"""11І'" :асмелlallо1 дIлR"КIІ; 4'у ___ 

""", 't&l' 

. ",.''''1 
: ,J,I. 

: tJ·
III

'· •• "". 11 
· .... Р.: 
1,,2.111 

1'jIt,IJI 
.,IJIІ 

6. У1\lоаш і СТРОКІІ псрсда'IЇ зеl\lenLпоі дinНII" .... ..-. ~f.('" 
щ ...... ;".4.1.' 

б.l. Ilсрс:дача ,с",enыlіi дlл.IIКI' n OPCIIAy здіRСIІІОСТЬСR бе, розроблеllНR прое",-у іі BiDcaluu. 
• • ,11 •• '1 

І 6.2. 111І01 УМОВІІ передачі 3С"lепьноі діЛllІКIІ в ОрСНДУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переаас. а ОРЕИlW 
'''.'''11І.11), nlllHIIKY вїльну від БУДЬ-.КJlХ маАIІОВ"" прав і претензіА третіх осіб, про IkI'Х В MOllrкr ~ 
IjllШ ЩО/,ЛDІЩЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли ЗllаТIІ. 

б.3. ІІС:РСADЧВ земenьноТ дїЛRНКlI орендарю здНіСIІІОЄТЬС. у п'.nlденнItЯ С1рок 3 ДІІ, ~ • 
l'U':IЩІІI"Jf "I.oro договору за актом іі ПРIІПмаlllll-псреда·,і. rQ 

б .... Ilв ОСІІовІ с:т.25 ЗаКОllУ УкрВіl1ll "l1ро ОРСІІДУ ЗСl'lлl" від 06.10.1998р .Ni161-XIV Optl.DPJIi 
І!І'ІШІС І.І&!ІІН ДCp1КDBIIOi реєс:траоlі договору ОрСIJД" 3Сl'Ісльпоt ділR11К11 дсржаВtlоt а60 IIOI1J1Q11 
II.fllш'ІI:lПIIllIIIIВДllТЯ копІю доroвору BiдllOBiAllOAIY Орl1t11У дсржаВllоі ПОДlІтковоі слт ... 1і ••• 

7. у 1\10011 ПООСРllеНllSI ЗС1\IСЛLllоі дi.rmпlШ. 

• tt2.11 
,Де 

".4.4." 
,:',f,J.n 

10.1. 

7.1. Пісм ПР"ПflнеIIНR діі ДоrollОРУ ОI'ЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ кмему PВJ' 11.1: 
,'I"1110"У порівНlНО з ТІІМ, У .кому він одержав іі 11 оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіРШСIШJl KopI.CIIIIX властивостеА орендованої :JCмu,коі.1ЇШЦа 
:tMIIIOIO іі станУ. має право І.а вїдшкодуванНJI збllтків у ро,мірі, ВlІзначеНО.IУ сторонааш. Якщо CIIIPfIIII 
:J"t'JIII про ро,мір вїдшксщуванНR ,битків, спір ро,в'.ЗУЄТЬСR У CYAOBOlolY порадку. 

7.3. 3діllснені ОРЕНДАРЕМ без 'ГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ Вllтрати на поnіпшенн. opcНADJlllOi 
"кIIII:МОЖnIIВО Bїдoкpelollml без заподіRНН. ШКОДІІ ціП дімнці, НС пiдnіnUOТЬ вiдwкодуваиtпO. 

7.4. ПоліпшеllНR стану ,смenьноі дїЛRНКIІ, провсдені ОРЕНДАРЕМ 311 ПIIС ••• ОВОIO srollDlD J 

:Ісмnl, Ilе пїlUUlnuoть ВЇДWКОдylШННIО. 
7.5. ОРЕНДАР "ІІЄ право на віДШКОДУUІІIІІ'R збнтків, звnодіRНІIХ унаслідок иеВllІО1tIIIRI 

зобов'.зань. передбачених ЦlIМ договором. 
ЗбllТа .. l" вважаIОТ .. СВ: 
7.6. ФВК'l1lчні BтpaТlI, RКИХ ОРЕНДАР З03111111 У ЗВ'R'ІС)' з неВIІКОНани •• , або нcНВJlOlllllll • 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також ВllтраТІІ, Ікі ОРЕНДАР здіПСНJ" або ПОВІІИС:Н :JдiRсиll1l »J 11! 
1І0рfШСНОro права; ~ IU 

7.7. ДОХОДИ, акі ОРЕНДАР міг бll PCIUIIoIIO OТPIIMaTII в pll3i нanежНОro ВlllШнlIfIIJ О. 13 
договору. .~ ___ ~ 

7.8. Розмір фВК'l1lчних витрат ОРЕНДАР Я IIІІ'tlВ'lаєтьс. на підставі l1окумеН13JlЬИО п~.--- IZ. 

8.06l\IСЖСIІІIIJ (CJБТIIЖСIІІISI) щодо ввкорВСТ81111J1 
3сl\Iслы�оіi ДЇЛDпки. 

8.1. На орендовану зе",епьну дinRlІlС)' bCТВlloaneHO обмехсенн, площею 0,42201'1І -~ 
епекrpопередач ; ,,-._~ 

8:2. Передача в ареНА)' земепltllоі діnІІІКIІ ІІС є nil1CТIIВOIO ДП' ПРllПІlненНJI або '.lіНII об 
дIUНКlI. 

9. lalwi І'р&ша та 0608 'пки сторін. ~ 

а ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує. ЩО ,eMeпItlla діла нп є У Поro впасності, нікому іншОМУ :;:;~, 
( pcwтo"9, 'аставоlO НС перебуває і аін має 3DKOIIIIЇ ПОU11оваже1l1Ul перс:даваn, шо дinlHI)' в " 
Вll3lll1чеНI ЦlIМ доroВОРО"I. . " 

'.I.Права oРСnдодвацп: "cIIlfllliI 
9.1.1. Bllr.,anml ВЇ- Ореьnnр • ВlI" пр'ОНl ,,"'/ __ ... ~ - • ."кор" ..... " .. """",н01 дім_ 311 "", .. • ~ 



! 9 І 2 po:sIPIIUTII І!"" договір У ВIIПадках, передбачеН'IХ :ІІ:НІІ.І законод 
• .' ІІІІІТІІ розмір орендноТ маТIІ У ВІІПадку п • авспом та Ц'ІМ ДОГОВОРО.І; 

9.1.3. :I~I І&ІІ'ІІ/ІКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ' роведеННІ Індексації грошової ouil'К1I земелloНОЇ дїЛІНКlI в 
І "I'\"IIII.n~l)' І J ' 
~I 91 •• 1,1111"111'11'11111111 О. ЕНДАРЯ с~оєчасного ІнесеННІ орендної маПІ' 

'1 ~ IIII~IIII'11111111J1 ОРЕНДАРЯ I'ДШкодуванНI СУ"" орен - ' 9 ... , 11 ),. ІІІІІІІІІКІІ від 1 О ОЗ os до піДП'lсан Д ДНОІ плаТIІ 3 часу ПРllП"JlТТI рішеННІ сесії .. iCIoKOЇ ради 
І.nрllll~ 1"М!!IІI. І І • • НІ UIoOГO оговору; 

І. ,,2. Onlllll"'IICII C8~'~"1I0дaaц~: 
'.2.1. ""І'''/ІІІТІІ зс"слыly ДІЛІНКУ по акту ПРIIП .. аННI-передачі земелloНОЇ діЛІНК'1 відповідно ДО п.6.З; 
, І 11111І11І118.8"1'IІIІРII: 

D ,';)'.І. 11ІІ1ІІ""ТIІ 110 arny ПРIIП •• аННJI-передачі відповідно до п. 6.3 Договору ореНДІІ земелІоНУ дinJlнку у 
iCI,~dllll.1 
;',9.,.2. ІІIJІІСІІІІЖІІС пр.поо на поновлеННІ ДO~~IOPY ореl'Д", Іке він реanізує відповідно до Ч'ІІІНОГО законодавства та 
!idl'101101ll1l1, ІІlсля ЗПКlllчеННI строку Пого ДІІ за У"ОВІІ ІІlконаlІНI Орендарем своїх оБОВ·lзків. передбачеНI'Х п.9.4. 
l.oI'1111,elll&II, 
: 9.~. Onllll"I:lK" ОРIШДIlРП: . 
~ ~ •• I.I. 1ІІІ/18110ТІІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnlllіcn здіПснювати са .. ОВРІДНIlП контроль за ВlІкор"стаННI.1 цієї 
M~IIO' 1t11l~IIКЩ '. 
_: ,9.~.2. IІIІІсор •• стовуааТII зI!I\IcJlыІy ДJЛНІІКУ зп ЦIЛЬОІIІI\I ПРIІ:lIІIІЧIШJIRI\I; 
;. ' ' .. 1.'. ІІІІОС'ІОС"О спла~>:&ати орендну плату; . 
:! О, ' •• 1 •• 1. 110 ДОПУСІШnl ХІ.І.'ІНОГО ЧІІ БУДЬ-I~ОГО ІНШОГО заБРУДJlеННI :lемлі; 
~ • ' •• 1.5, IIIJIТPIIMYBaT.f іі в налеЖНО.IУ стаНІ. 
!j. 
і:'> 

~ 
,'О' 

~;' 
~o 
о' 

10. Рпзик випадкового ЗППЩСІІІІИ або пошкоджеНllИ 
об'єкта ОРСПДІІ чи ЙОГО чаСТIIJIII. 

t.IO.l. РООIІІ"_ВОro .. аще .... вбо nO~ .. об'ЕІПВ ~, чи Оо ... чllCТtlНИ несе ОРЕНДАР. 
l:o 11. СтрахуваllВИ об'єкта чп ЙОГО чаСТПIIII. 
і ' 

11.1. ЗгіДНО:l ЦlIМ договором об'єкт оренди не підmlгає страхуванню. 

12. 3міlІП Yl\-IOB ДОГОВОРУ і ПРllпппеllПИ ЙОГО діі 

12.1. ЗміНІ у"ов договору здіПСНЮЮТЬСI у письмовіП формі за взаЄМНОIО ЗГОДОЮ сторін. 
Ураі HeдoClrнeHНI ЗГОДІ! щодо зміни умов ДОГОІОРУ спір РО:lв'IЗУЮТloСІ У судовому порадку. 

IцДlrДoгoBoPY ПРІІПUІІНІОТЬCJI у разі: 
IU.l. зuінченНІ строку, на .киВ Вого було укладено; 

• 1U2. ПРllДбанНІ орендарем земельної дinJlнки У власніcn; . 
• IU.3. ІІІІСУПУ зе .. ельноТ дinJlнки ДПІ суспільних потреб або примусового відчужеННІ земельної дїЛIНКlI з .. OnIBil 

І і иса~Х~О~і в порядку, Істановленому закОНОМ; 
IU,4. nlКItдaЦlї ЮРИДІ!ЧНОЇ особи-орендаРІ. 
lUJ. ДОГОlір ПРlfПИНIЄТЬСI також І інших випадках. передбачених законо .... 
1~·ДI1AoroBOPY ПРІІПUННІОТЬCJI ШЛНХОI\I ііого розіРllІlІlІR за: 

.1. I3lЕМною згодою сторін' 
~, 1.3.1. рішенНJI.. суду на ІИ~fОry однієТ із сторін У наспідок невиконаННІ другою стороною оБОI'IЗКЇВ, 

~ГOIOPOM, та внаспідок випадкового знищеННІ, пошкоджеННJI орендованої зе .. ельноТ дinJlНКII, ІКС істотно 
1Uз. 111'IКОРItСТВННIО, а також з інших підстав, визначених законо ... 

ora .НІВПКОІІІІІІІІН opellAllpel\1 п.9.4.2. даного ДОГОВОРУ ЗІІ ріШellllRl\1 СУДУ, відПОllдllО до с:т.141,144 
12.4, p:~IKC:Y УкраТН11 

PDJ' !pBaнНJI ДОГОВОРУ В односторонньому ПОРІДКУ допускаЄТЬСI: 
І,. IРІ",н. Договор,v І односторонньо.!у ПОРlnllV Є Сlfсте.fаПlчне неВJlконаиНJI ОРЕНДАРЕМ п. 4.З., п. 9.4.3. 
ч.3, Оерех·.1 ..... .1 б ф' б • • 

І-Ц права власності на .Іайно орендарІ на іншу ЮРИДlIЧНУ а о ІЗИЧНУ осо у, а також реорганl3lЩU1 
I�Co6I1-арендаРІ є підставою ДПІ розіРІанНІ Договору; 

13. Вїдповїдольоість стор іІІ за певпкопаllllИ або 
ПСDолеЖJIС ВllКОllаНПR доrовору 

11 11, за ІІІІІІК • • • • • 
f"J . ОlllИIfJI або неналежне виконаННІ договору сторОНIІ Hecyrь ВIДПОВIДВnЬНICn ВІДПОВ'ДНО до закОНУ та 

" С • 3n~1I0Ha. Іка ПОРУшила зобов'lзаННJI звіЛЬНIЄТЬCl від liДnOBiдanЬHOcтi. ІКЩО вона доведе, що це поруwеШ~1 
І 11.' /' J. 



14. ПРllКЇllцсві ПОJlОЖСПIIR. 

14.I.цсп дoro •• ip ШI&I.рас ЧllННОсті піCnI ПЇJU1I1СDlIНI сторонам" та Поro де.,. f 
ЦсП Доrollір yкnaдeHo У трьох ПРllмірншшх, що маюn. ОдНакО8У IОРIl4Uч НО ~ 

ОРСIlДОJUlIЩIІ, /lpyrllll - 11 Орс1lд11рll, третіА - в ОРnUlі, '"(ІІА провів держав .. у peCCТpaцj~ СПаУ, 0Jt,1 .. 
IlelliJt't"IIIIIMII чаСТІшааІІІ доroвору с • 
- КUДnСТРОIШП I1JIIII земеnыlіi діЛJIНКl1 3 відоБРІЖСНІІIІМ обмеже .... (Обтr.reн.) 

сервітутів; )' іі ~ 
- ВКТ 11рО BCТDlloВnCHH. І.а місцевості та поroджс.tНIІ З0внішньої Me-Iki зем." • 

. -. і . ....w'DiJli .. _ - NКТ IІl1l1СрСIІСССІШIІ в flатуру 30ВII'ШНЬОI меЖІ зсмenЬtlо дlJllltlКl' -..q; 
- акт "р"ПОМУ-ПСРСlШчі зе.lеnыlіi діЛIІIІКIІ; , 

OpCllДOAanCQL 

Броварсы�аa міська рода в 
особі першого заступника 

15. РСКВЬІІТІІ cтopil' 

OpellAap 

А Т "Українська автомобіт.на 

Кшmиці Олександра Анатолійовича 
на підставі CBЇДOцna про ДCJrIDIJ 
IОРИДИЧНОЇ особll, за N!I 070101" 
від 19.04.1994POI\1' 
Голова правління 
Козіс Олександр М,fколaDОІR 

_ ісцсзнаходженНJI 10РІІДlІЧllоі особll .,іСЦС31IаХОДЖСИIlIlIOРfl.lIllЧJlоі _ 

07400 1UIЇBcLKa облаcn, .,. Кllів, 
М. Бровар". вуn. Гагаріна, І S ВУЛ. ЧсрвоtlоарміRсьn, 1512 

Ь.сНТllфікаціRннП код 26376375 ЇДСtl11lфікauіRИIІR КОА 031215" 

ПідПllСО сторін 

.. 



АКТ 

1118.011·'()МУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
; , 

2006 року м. Бровари 

МІІ. що lІіДПlIСWIИСЯ IІІОlсче: БроваРСLка I\lіська рада, в особі Псршого 

.l1~~IO)"llIllltl' I'lіСI.кого ГОЛ~DІІ Кlll!lllщі ОлсксаJlДра АJJатоліііОВJI-Jа, що діє на 
111/''''1'11111 ЗIІІ'ОIlУ УJсраїJJИ "Про місцеве самоврядування в Україні", довіреності 

,lllд 01,011.03 зо N!!2-БI299, з однієї сторони, та АкціОllсрllС TOBapllCТBO 
о 

11)'III ... YIIC ... CII аВТОl\lобільва корпораців" в особі голови правління Козіса 

()ІІ"ІССІШДРП МllколаііОВDча з другої СТОРОНІІ, склали цей Акт про наступне: 

г.ровврська I\lіська рада передала, а АТ "Україllська аВТОl\lобільвв 

ItщtlШРlщіп" ПРИЙВJIJIа земельну ділянку площею 10.6603га по 

"УJI.I'рвсовського,18-а в м. Бровари для будівництва та обслуговування заводу 

IІІIШДКОМОНТУЄМlіХ будівель. Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 

10.03.05 N!66б-32-04 на умовах оренди, терміном на 1 ( ОДІІВ) рік ДО 10.03.2006 

року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРuдичНа адреса: 
м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15, 
П~РШИЙ заступник 
МІСЬКОго ГОлови 
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t~·: .: ІIIIICJIIСllеС:СIIIIП в ІІатуру зовнішньої межі зеl\ІелЬІІОЇ ділянки 
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К~IIIIIII ... епіlписаніl прсдстаВНIIК. ТОВ" KoHctahta" ____ , ___ -:... _____ _ 

li ~C~~O~ R. ~/. 
~,ooтl :аCМn~IUIвс:ниКіВ (3еМnскО~ис1УВіічіll): 
а', 'Т " 
~. !...:.r 

IИIOИ~ОМУ Sf~(:He~ 7: 4'. 
ИlllідСТВ8і Д03ВОIІУ ВИКОНКОМУ • 

І_"'ИІ дenymїB' . 
а натуру межі на підставі МІІІУ зсмenhl.оі діл.НІСН 

ООIУІІ, ______________ _ 

I�:r-'-п"" міСIІОIIКОНХО.'У Не _.;;;.;,:g;..;.~...;... __ від __ "'_'5: ___ ' _1J._~_._o._~~.'P_~. _________ _ 

3Jla~ • iIп.lCo~i· С. .І")' п"ёрСДа •• і в l.а1Урі r.рСДCТl8ltиа:у замовннка, на _кого і 
ІJДПОІWшьиіcтr. 31 i~ зберсжеНllІ, 

1'1 МісцезНlІХод.СННN МСЖСВІІХ Зlllхіu ЗСМСЛ.llоі діл.НЕІ' ІІОКІЗІІІЇ НІ ~POKIX, 

'n~lC1'IllalO АВІ ІJриАltАТІ'. рішеННІ по фахтичному КОРНС1')'ваннlО. 
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OIllIC 1'1_: 
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1. В!д А!,~.Б JfJY" J4'1R..t4N. ~QUJ~~Ч~~~ 
8Rj~ 

2. Від І) до В .а::~LJd(~~~~~.~~~~-г 

S. Ві,а .Ідо Е ?~;:.~i 7l'~ Б."~~~7.(':....._-----

6. Від Е до А ,1'4""; 7Р"" ~е~fO.:!:~~~~~=---:--



r 
l.IIUIИ ClоІ ПОDноважСННI, провми встаНОВЛСННІ на місцсвості та ПОГОДЖСННІ зовнішньої . ~ . 
аиаtдiuИ1СИ ff. ~t:4'''ill'6l!a flI'ml'.Noj/.I4 НО' bI/.,)пo~и,'.& • 
_саз. адресою: -- ~ ~. R,a:иo&6 НА?а Q-q ~ , 

, ~I , 

іllCliв.місцевості npOXOII.efn ІМ I?а(4ЧН(( /VAeиx 
, 7 V -

- прereнзіА при вста •• с IW'СJші зовніW'іLоі межі не завлсно. Межі поroдасеІlі і НС 
.. спірних питан •. Мсж"вї ']наки, JlКНМН закріnлсна зсмс:л ••• а ділянка в кinItKOL.oтi 

- J-В шт. показані IІрс:дстаВНИКОAl ТОВ" Константа" 
на місцсвості тв персда"і на збсріганНJI зсмлевласннку 

~'Iy). Розміри та місцезнаходжеННІ зсмenьноі діЛJIНКИ показані иа абрисі на звороті 
1ІІу. 

a-.AiniH~.HdдaвOi ,17: ~"'h('lLШ е1'Ьо,Щ)Iі,,~н(У #pl7t!JГ'Oиl$1/". 

• 
'/ 

!8rca.нOollJta_ •• е L'" ;/1 ~ , 
",,--&І'ОВОІ ДOKYMCIIТlцii СICJJ8Дає е ,,'- ,,11(/ ~ 1'8. t 

\ Itr t niдcтu • 
~" '. 010 е ДІ1І ПРIІАIIJI1ТI рішеННІ по факти~ному користуванню з H~~ 

АОхумеНТіВ, що посвід&'УIОТЬ право масності або користуваННІ зсмпеlO. 
, . 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО} ДІЛЯНКИ 

• GpoDapchl~8 \lic ... ta Рада "'.а_ _' .. _~~~~~. __ .. 201)J-року. 
• ДАВЕЦЬ: БРО8арсьJCU ~"CЬKO РОДІ" В ,~собl ?а:РIllОГО :sаt1)'ПlІІІ"U міс .. "о.·о голu"" КІІПlllщі ОЛ~Кtаllдра 

ча що діс на пlастаВI Закону )(KpallfJI Про Мlсцеае самовряnупаllНЯ В У""Р8Їllі" 1 ОДIІОro бо"),, та ОРЕНДАР: 

, 
~ .. 

&1180111 • І.· "В' " " • J w"C3h'fHOIO DIдпоDщвлы�lcтlo 'ІІСО IOPIIBII'IIt8 адреса: м.К",и. C10nlltltfc шосс. 4J-Л, іnСllТllфікаuіПlllln 
'118;'0, в особі rellcpanIoIIO~ ДІІректора П!,СР~llіКОRа. Сергія IОР!ПОВIf'ID. ЯКІІП ліс 110 IlіЛ~Ві CBinOl~TBO про 

pcmJ!IIWtO суб"с,,"11І nlдnptrallllfUIt~OI _ДIМltIIОCТl-IОРltД .. ЧIІОI осоБІІ, ВIlIUIНОГО ХаРКIВСhКОЮ раClОІIllОIО 
..... illictpaцiElO м.l(ш:ва за N!OS086 81Д 0).06.2000р. :І ДРУІ-Оro боку, УКЛВnIl ш:П доroаір про tIllЖ'IСllаВСДСllе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ bianODiAtlO до ріШСIІНЯ сссії БроварсltКОЇ міської ралll 1(lІівської області від 26.05.05 
lluaC. а ОРЕНДАР npllnMaE D строкове маТllе КОРИL"1УваНIfJI 1емеnыly ДЇnJlIIКY IІЛощею 0,2807rв, Al!1І 

.НІ UВnlloBoro коr.lnлексу, "КВ знаХОДIІТ .. СН в paiiOlli ПРО~IОy.JЛD D 1\1. !іроваРIІ. ЗгіДІIО :І nлаllОМ 
_IІС1УІІIІІІНІ, що Є lІепіД"СМIІОЮ 'lаСТIШОIО Цltого Договору та довіД"11 Bltдalloi БроваРСЬКIІМ місltКIІМ Bi.llдinOM 

рссурс:ів N!290 від 08.06.2005 року та земелltно-кадвстрової документації GpoBapcIoКOro місltКОГО відділу 
PCC)'JICiB Wlзсr.tс:nt.на BЇnllllln1 Ра.~ється в зсмлях промисловості В межах GpOBapChKoi r.lichk"OЇ радІІ. 

І', ~, 
~ J)" 2. Об"єкт ОР·ШАІІ. 
,~ 

• 11. В ореJЩY ltepCДl1ЄrbCR земельна ДЇnЯllhl1 заranltною мощею 0,2807га. 
~ 11 на _CIIhI.ln AЇJIЯlfuі розміщені об"є",. .. нерухомого маЯнв, які RВЛІІ.ОТЬСJI uлас:ніСТIО ореllJUSРЯ; 
'еаІі'С 2J. lІормаПI8I.1 грошова оціllка зеr.t~lttlоі ДЇnIlШШ згідно довідки Броварсltкого місІоКОГО Bi.llдїnY :lемелыІІх 
:::::::.:::~. ііі· Ііа 08.06.200Spoкy за .N!291 станОВІІТЬ : 

t! ·19'1381 (ето дсв"ВIІОето дев"нть ТlIСНЧ TpllCТ8 вісі~fДССПТ одна) rpll8lfJ1; 
14. 3с"'ШНl AЇnIlHкa., яка передаCТltСІ в оренду не має Ilедоліків. ШО можyrlt ш:решкодltТIt її ефеmlВllОМУ 

Г, • 
-;" 1.5.ПР.І з"іllі (реорrallізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір opellA~t не зберігвс ч"нність. 
k 

3. CТPOI: .ціі AoroBopy 

~ЯoraDірYКnIДeIIО ІІІ 5 (п"вть) років ,'epMЇIIOM до 26 траВІІН 2010 po~. Піспа закіН'IСIІНR СтрОКУ договору 
ІІІ ~ lІСрсважне право поновnеllНIІ noгo на 1I0BJln строк. У ЦItQМУ разі ОРЕНДАР ПО81t11СІІ не пізніше flїж ЗD :1 
~еНИІ строку діі договору повїдоr.ШТlt ПИСЬМОВО opeHAoдaB1UI про номір ПрОДОВЖIГГIІ Пого ailO. 
ра ВIIКВРlfетаlll.і 3Cl\IMIolloi дlлНlІlСІ1 110 38 Ilin"ОВIІМ ПРII3ШIЧСННRМ opellДap втрачає переваЖllС право 
... AQrOIlOpy ОРСI./lИ. 

4. ОреlЩUВ ПJlа1'а 
tl,,
~Оіч oPft1Д1I1 ПлаТІ eк.naдaC 5981-43 (lІ"нть ·rIIСЯЧ дев"птсот вісі~'деспт ОДІІП) rpIIOIIH 43 копinКIІ; t,,,- ·lII:ne ..... -. • • •• фп -.~IJI rv.nllpy ореНДtlоТ nтmI за :lеМЛIО здіПснюєrЬСJI з ypD.}'BaHfIIlAI ІндеКСІВ ІІІ ЯUІІ. 

plalll:~ ~:Iaтa BHOClrn.eB opellДapC~1 почtlllПIОЧl1 3 ДІІН IIPlliiHHJТR ріО.IСIIIIII сесіІ від :16.05.2005року 
~ 'Ikt аетка"ll' npoТRrollf 30 teanСlfцарlІІlХ ДІІ ів, IlаетуПIIJІS :18 ОСТИІІНІАІ кanеllJIИРIIІІ"1 ДІІС"І :JolTlloro 

,~P332168~;SIWlRXOM персраХ)'ВDllfrп ІІа paxYllftlC УДК у КIlІВС"lсіП ft6ласті І\І.І(ІІІ:ВО МФО 821018 КОД 
t!tcPcВачll n 00005 - !іРО8ІРСЬке - вдк. Ко.1IfЛПСI.Фікаuir 13050200 - opellltB ЗС~lлf. 
~taj"ipo РОАуКцііта lІадаlllІ. послуг 8 рахУ'ІО" ореНДIfОУ мати офорr.tЛIІС'ГItCJI BiдnOBiAllllr.lll аJmlI\IІІ. 
~I • Рl!llДllОі пл 
І. ·11111І"".. IТlI переrлпдоаа.св )' РІ:.і • 
чt . " ... 08 I'Ocno • 
~ ~ІІІИ Рт,І.' AlPIOD8IfHR, псредБD'IСНИХ ДОГОIfОРОМ; • 

( 3.IIIIIUWt 1,,::'3смenltНОro полатку, підвищеlllll цін, тарltфів, У тому '1llcnі BllacniaoK іllфnJlщі; 
tt )' Рl11111!ОІІ Ц перед6ачеtlих заКОIІОМ: 
~ "I:tt Нац' І есе,,". opellДlloT lU.з·rll ). PТnOKII 11I1311alllHI ЦПАІ ДОГОВОРО"', Сllравлнс:т .. сп ІІСІІН У РО11\lїрі ,,,........ ОI'ІЛhlIО 6 _. ,. • ~ 

• ··'PO'lI!Hlln. ГО 88ІС)' У"ра)"I"! 3В tСО~IСИllfi дсн" rtроетРО"СIШЯ flлатеасу 'lсеМ.ІIСIIО. С)'.ІІІ за 



~ s о la ПJ'В'ПІ СllраnЛRtтьа:я таt:t>ж І j "lt'I&lj\Mtl.;, ,,"Щ() ОI'U':IЛР 
4.~ .• peHl'l 

BIII\'OPltC'lOBYC 1tМепьн)' DЇJtИН"У)D 11.1'" Д"'ГОВUPU\1 

S. У 1\10811 B11KUIJIIe-гаJIНR 'JCl\lfJII_1I0i ~ai.II/'I"". 

5.I.Зсr.tcnь .. а дinRШса передucrьtR І ,,~eHДY для об~УГПОУJlаIltIЯ M~ii"(1BOГO Kn'''I:1l:lif\ 

'.2.цinьоас пr"зtfа'ІОІІІІІІ 1СМСЛЬІІОЇ ДІЛRІІКІІ - ЗС'ІЛІ ПРП,..ІІtЛОВПСТІ: '~ 
5.3. ОРЕНДА! .110 Ma~ права без офПРМJlеlll'. у RстаНf1ВЛСIfОМУ laI\Otfo.11111i.їIlU\I ІІІ"" 'р 

IІРll11tаЧСІІІІЯ 1смеlll,tlОI ЛLIJИ""И. ' 

6.1. псреJu1чllземслы�оіi JlіЛRllkll о ПрСЮІУ 1діАСlllОС 'І.СІ! бе, РП1"обll&:НIІI "pncrrry І; ai.1IItJClo:t " 
6.2. Illші )'МОВІІ переДВІІі ·Ісм~л .. lltіі дїJIJlIfI'" 11 ОРСНду: fJfJl.IIД()/(ЛВМ(Ь ПСРl:иаг, 3 ОР[IfA" 

ОРСIfІО' ЗСМель"у діmшку вілloll)' від БУJ1Ь-ЯI\Ш( Man"UUIIX ПР!"1 і rlpcrclI'jiii Ipelix РСіб.npo_і· 
J(OI'ODOPY ОРЕНДОДАВЕНЬ ІНІ ()РЮfДЛР ІІС ~ 

6.3. 11сродвчn 'JI:Мел""ої ді.l •• іКІІ opellU.1'J'IO JD іііr:IІЮf' ... .:" 1І1с.:!I!І JtCi"'llnllvi РІ:' nр:шіі IМD 
ПРIIПма.IIIИ-I1І::'СJIIІ" і, 

6.4. IllдnOnїnllC! до ст.25 Закон) У"аlt1їIЩ "ПІ)О .'рrЩ1У .:сr.tлї" "Їд f!6.1II.11J118p. .'''~t' 
П"ЯТI'ДС.IІІI.R теР"lі .. піcnи aCI»f\'8olloi реССТРВllіі Aontr.I.PY ПРСШІІІ 11:"'''''''''lІІі ,1i11A"~" ." 
AUroBUpy ПЇДПОВЇД.IОI\IУ oprв •• y l1СРЖВВllоі IIОltаТlСовоі CJI)'Жбll. 

7. УМОВІ' 110ВСРІІСШІR :JCI\ICJILIIOЇ дi.rIПIIКII. 

7.1. Після пр"пltllСНIiR дії ДС'I'ОI\OРУ ОРНІІДЛР павертаг ОРF.IЩОДАRttЕВI 1CVW) 

І'іршам) 11t1rіltflяllC) " 1II~. У Яl\')~." lIilf '.!1ep~,!,,, ',ї Ь оrеllДУ 
7.2. ОРШ IДOl1AA~,Цb j' РОЗІ l\оr'Їршt:IIliJl І;ОРЩ:.ІН,\ B,riSC11fttUClei~ t'реlf.lЮllаl1оі xytМQЇ 

:JMiHUIO ті стаНУ, маЕ праио НI1 віДWКОЛ)DВІІНЯ lб;t1 ків у р()з)!ірі, В.lзtlачс .. ому сторон:!",,,, ,,-
3'''ОДlI про РО1",ір RinlUKOJJYnВHHR 1бlІТКЇВ, спір РОЗIІ"ОуtТЬСJI у С)'ДОВОМУ ПОРІд8\)'. • 

7.3. ЗдіRснеllі ОРЕНДАРЕМ без "'ОД" ОРЕНДОДЛНЦЯ ВllтраТIІ 1111 lІолі"UlеlllllОРСIIJII&II 
Jlкі ІІСМОЖІШВО BiBoкpeMJITl1 бсз '3опадіJlННJI UIKOB" ціп діЛRlщі, lІе підnигаю,,, BiaWI\Cl.il)'BnlllllCl 

7.4. 110ліllwеНІІІІ стану 'JeMeJ1hlloi JllIJJlHKII. проведені ОРЕНДАРЕМ '3а ІІІІСЬАІоа010 IroJ111
1 

1еr.tлі, не підnяI'DЮТЬ віДШКО.llуваltНIО. 
7.5.0IJЕНДАР ",аЕ право ІІа віllWКОlJ\lНUННЯ зU,,'r .. ік. JUlщдіJlIІIІ'С 

1О60В"И:J«:Н!. • пtреJ\бlLченшс ІІІІМ uоroПОРОМ. • 

3Сїllта.IІ"111 BBa~'8IOTbCA: lf3!tI1# 
7.S.фаК1ичні втраТІІ, JlKltX ОРЕНДАР зазнав у :Js"":\,,.> J I/t:BIlf((ltlillIllIlAl абu ~c.:ictfIII's' 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, 11 також 8Jtтрати, Ікі ОРЕIIДдР ,діI1СIІІ'U збо II11UIIIICfI 1Jllii 
І10рушеtlого права; (JfJ 

7.6oAQXOllII. які ОРЕНДАР ~.iг бll peWlIoHO ОІРllмаТl1 D ра]і IІмС"",,,"I" 1./111'0 ...... 
AOI"080py. • ftiF~ 

7.7. Розмір фаmt'IНltх ВltтратОРЕНДЛР'я 81tзначаnloСR на підс.''88і ДО"'УМСlmtJlIоНОl.u 
·(tpllrJ811111 

8.0Ul\lfz\·'ШНП (оБТRжеJIІІП) ЩОJtt. 11111. 

3C .. leJlLlloi діJIИJIКII. ""'~~. 
8.1. На орснаО8аl'У земельну ділянку 

enСКТРОl\teрежі; 

U.CJldI:ID ..... 
aCТUlIOВn~HO об"IС'ЛI111• І ttJ 

n url&ll\1iflll 
• В.2.Переда'lа в оре.IДУ 3CMcдlollof діляltlill 

АIЛRНКІІ. 
Ilе С піДС111ао,о A/lJI nРІІ",,"СIІIІ 

'.ІІІШ; орапа 14 оБОВ"И:JКII c-fОIJіlf. .• 
р:'" 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ . ' .• І) iIl
IUOIlt

, (apcwтo ) rapalfrJt, ЩО 1eMc.nbllB яіnllНlС1 с у liого BnUC:H&JCТI. 1111'0 iЯJlІ->" 
ВIt:J"ачен~~ , '3ICТDBOIO не перебуває і він ~Iaє заКОlftJi поаИОDаЖСННfI псреДІІІІТІI ШО Д 

1 І'''М договором. 

9.I.Права оренаодавцп: ~ 
9.1.1. "cpC8ipIIТl' ціnьов" .А 9 1.2. " 8HKOPIICТDIIHR '3СМШlьнпі діnВНКІI' 311JCt'нo.'\P':,..s 
9' '1.3 Д~C1'pOKoao (1ьзіра:tТII ueri дnГОtsір оу 0111І8111(8,' "ере~ба'IСШI" 1111111'"'' І ~J'IIТ 

• .]MIHiITII I)О].lір О"" " '., '111111111' 
оаlIОСТОРQIIШ,g. ".',ДІ,ОІ П.iltt rIt )' 81111:1111\11'(, IІЄРС.1I)I1'IСНIІХ 

ІУ IІОРilДКУ бe'S зroДl1 ОI'ЕНl\ЛIJЯ, 
9.1.4. ВllматаТI, від ОРЕI.lДАР' - • ~ я СВОСЧDснаro анеС:СНIІН ореНДIІОI nnат'" 



.s .ат'МІ від ОРЕНДАРЯ віДWКОДУВі1IШJl СУМІ! І)р" - • 9.1 .811" .. ' .' .. І!ДІЮІ IIШГIII " 'ІПСУ 11pllntlJlТ11l РІШСІІІІІ ВtlкоtlКОМУ або 
пра IlIU1I1IШI земельtlОI ДUlІНI'" до ПIДПllсаllllJl 111.(11'0 J(Щ'1.lІІltру; 

:' ОБD8"ЯJIСII ОРСI1l10Д8ВI,Я:. 
9.2.1. передавати земельну ДlnЯН",), по аny. 

,,]. Пplва ореIШDРЯ: • 
9З.I.О1рtlМDТІІ по atny зе~Іел~"у дtnНI.IКУ у КОР"С'І)'ІІDІІІІЯ; 
9З3. nDIIOВnIODDТlI noroBlP ПІСЛR заКІнчеНІIJI строку "ого дії u ра1і оіІ,СУГllnсті 11РСТСtlзіП, ЩОДО зобов"Rзаlll. ІІа 

i1CJ!МIItY ОРСІШІІ. 
9.4. OIjDB"RJ~1I ПРСІІДВРП: ., 
9.4.1. ІІІАІ1ааТtI ОРЕНДОДАВЦЮ ~ІОЖnИUІСТ~ 3ДII1СIІІООК' It I\ОllТРnnЬ 3В BII;OP"CТDIIIIHM цієї зсмелы�оїї дїnHIIKII; 
9.42. 8ШСОР'ІстовуваТ'І земелыly ДUІИНКУ за ЦIJIIоОВIІМ Ilpll3l1l1'ICItHRM; 
9.4З. С80ЄЧDСНО CMa~~BT'1 орендну МВ1У; • 
9.4.4. tlСJlОПУСКDТlI ХIМІЧНОro ЧІІ БУДЬ-ІКОГО шшого 'JабруднеНIІІ земnі; 
9.4.5. niДТPIlMYBaTII П в ІІМСЖНОМУ санітарному СТВtlі; 

10. РПЗІІК випадкового ЗIIІІЩСIIІІSl або ПОWКОДЖСIIIISl 
об"Єlп'а ореНДІІ ЧІІ ііого ЧDС'fllllll. 

10.1. PIOIIK 811naдKoaoro 3111'ще1ll1R або ПОWКО,IUксlltlll об"скта OPCIIДIf 'ІІІ nOI'O 'laCТIIH .. несс ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваllllН об"єкта ЧІІ його чаСТIIНII. 

lІ.lЗМIІD З ЦlIМ noroBOPOM об"єкт ореllДИ не піАІІJlГDЄ страхуваННIО. 

12. ЗміН11 УМОВ договору і ПРIІПlІllСНltR його діі 

12.1. 3MilID У"ОВ AOroBOpy здіRСlflОIОТЬСR у ПИСЬМ08іЯ формі за 8заЄМНОІО зroдою сторіІІ. 
у раі недОCJIПIСИИR зroД'І щодо зміНIf умов AoroBOPY спір розв"RЗУIОТЬСJl У СУДОВОМУ ПОРJlДКУ. 

112. ДIr Договору ПР"ПІІІІЯЮТЬСП у разі: 
12.2.1. 31kіlІЧСИИJl С1року, ІІа RКІІЯ Roro буnо yкnвдeHo; 
112.2. npц6ВІІНІ орендарем земельної дiJIJlIfKII у власність; 
1~З. BII~'YIIY 3e"CJIIolloi дinННКIІ МІ суспілlotl1fХ потреб або пр"мусовоro віДЧУЖСllllЯ зеМeJlЬНОЇ дїnJlИКIІ з МОТІІвів 
І IIfa)(iXIAlIOC'1i в поряд",)" BcтalloвnclloMY "IКОНОМ; 
12:1.,4. Jlіnlдації IОРИДltчноі осаби-ореllдаРI. 
I~.s· ДОГОВір "РIІПШlнєтItСR також В іlllUІІХ ВШlіІДК8Х, l1ередбачеШIХ закuном. 
/23 ~ AOI'OBOPY ПрllПlІlІЯЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ROI'O Р03ЇРВ81111Я за: 
113' • n:acмНОIO змдою сторін; • 

.l. РIШСttИІМ суду на ВІІМОІ')' ОДllісі із сторіІІ У наслідок неВIІКОНВllІІЯ другою стороною оБОВ"R3КIВ, 
І'" АОГОвором, та внаслідок ПIlПІІДКОВОro З1fI"щеНIIЯ, поwкоджеllНJI ОРСНДОВВIІОї зсмельної ДЇnIIIICII, икс істотно 

l1.3з іі ІІІКОРІІСТВІІІІЮ, D також 3 іНШIІХ підстав, ВИ3IIDчеНIiХ заКОIІОМ. 
ru' tttВlllСОlІllШR ореидарем п.9.4.1. Aalloro договору 38 рішеllllllr.t еуду, BUtllODlдllO до Loy.141,144 

І,. ""ОАеа:еу Укра'll", 
щt.l'oJірваНII Д , . , , .. 

РО] • аГОВаРУ В ОД.ІОСТОРОІ ••• ЬОМ]"ПОРНДКУ ДОПУСIС8CJ'ЬСЯ: - , 
12.s. п!~I~ІІI Доroвору в одностонньому ПОРІЛКУ є JtеВІIКОНnНlІЯ ~PEIlДAPEM п. 4.3., п. ?4~. 
lIIptщq Р ХІД права масності на маНН0 opellдapl на іншу ЮРllдltЧflУ або фIЗIІ'IНУ особу, а також peOpralll3aЦlR 

ІІІІОТ Особll-D"'"Н' • 
, ІІІ DpeIUUl ,.- дap~ с ПIДСТ8ВОIО МН РОЗlРВ8ННІ ДоroвоРУ; _ • • 

• ~.. IGIllУ зсмелы�y дтннку у разі смертІ фіЗIІЧllоі особll _ орендаря, засуджеННІ або обмсженн~ 11 ДlєздаТНОСТI 
".Ії·суду nepeXOlUlТ1t до спnnкоємців або іНШIІХ осіб як; викорlfСТОВУIОТЬ шо :.сAtельну дutЯlltcy разоr.1 з , .... І RIIIrnII -, • 

, --.. IІСТО8У1ОТЬ IUO земельну ділJlНКУ разом з орендарем, IUnIKor.. переУtcnВДDННІ Доroпору ОРСІІДІІ 'Jелl;. 

13. 8ідоовїдалы�іе-fьь сторів за HeBUKOllallHII а60 
неналежне ВІІКОl181111П AoroBOpy 

13.1 за 
lI,a, • lІеВlllСОllаll .11: • • • • 
1),2l18ору, ІІІ aauO Нсимежllе UllконаНIІЯ дoroBOPY СТОрОIШ несуть вIДПОВІДDJ1ЬНIСТЬ ВІДПОВІДІІО до ЗВКОIlУ та 

lIt ,C,°PoIII, Іка 
1ііВМIJQ. ПОРУUlllла зоБОВ"ПЗDНIІR. зuілы�пcтLсRR від оідповідluIы�ос:ті,' RКЩО ВОl18 доведе. що це порушеllllR 



14. Прикінцеві ПОЛОЖСІІІІВ. 

14.I.ЦеА договір lIa(jllpar L/ІІШIUС ri nicJlJ1 11і nrЩС31'111І ClHP"~IiIMII та ііш n '''n, _ 
• ,.. "' .... 111ІІІІ f"" ~rr' -

І \еП Догоrtlр УК!l8JJеfЮ 'J rpl,o~ "J111,;іГЮ'І\IІ,<. tll(' Ща"'''''' "/1НUМIП\ І()",' \11' • ..:kl 
• - • ,. 111\ \.ILI\ '"~ , 

орендодuвWI, ДРУГИЙ - u орешшря. треТІА - 11 ОI'I1ІЩ ЯІШ" провів дtр_&вну J1CCCТJ'illlIIl' - - - 1.1р 

Невід"СМIIIIМII чаСТlІнам .. договору с: 
кадастровиА маІ! земельної ділян"и 3 відображеНlIJlМ обмсжсщ. (lІбlНЖt'IІІ.1 ) 'Ї IIII~UPIQ • 

• • , 'і. 
сеРВІТУТІВ; 

al\ї про DС18новnення на місцевості та ПОГОДЖСШfJ1 'Joolfiwlflaoї межі -ІСМШІІ.ІІОЇ n~I.IIK" 
акт на перенесення в ІІОТУРУ ЗОВflіl,tlllhuі межі ЗСI\ІСJlhlfOЇ JtiJIIIIII\ll: 

81\1 приАОМУ-lІсрсдnчі 'Ісмелhноі діЛ"НКІІ: 

15. РСlсвіЗII"11 сторі .. 

Орендодавець 

БроваРСJ,Кtt міСЬІ<8 "ада в 
особі першого З8с-гупника 

міського ГОІ10ВИ 
Кияниці ОлеКС8І1Дра Анатолійовича 

місцвзнаходжеНltR ЮРllдltЧllоі особи 

07400 КlІівська область. 
м.Броварlt. 8УJ1.Гаl'Вріна. 1 S 

ідеtrrllфіКВ'.1іі1111111 код 26376375 

Орендар 

ТОВ "'Вінсо" .1 
ЩО діє на підставі coiД~HTвa "ро д~ ~ 
ресс-rрацію суб"сКТR ПlДIlРJlrМJJlfI~~ 
виданого Харкіис",\О1О раЙО"'f~k' ~ 

• • • v'fl'Вn 11\ H~)086 8L1 
адМШlстrаЦJСIO M.IV .. -

Генеральний дире.~ор '. If 

[[осреДJljков СеРГIИ (ОрШОВ11 

,.",ої t1COO11 
,..ісuсзнаХОДЖСIfНR IOPIIJJI 

м.l(иіо. 
СТОЛlІчне luосс,41-Л 

• 30936870 
ідентиФіКВUI"Нltfi коД 

ПідПUСl1 С'l'орін 

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



А 1\ •. 

ПРИЙОМУ-ПЕІ)~ДЛЧІ 31~I\'1RЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200511Щ(У м. Бровари 

Ми~ що піДПИСDJІИО1 1111")1<"1(,': I;РОШ1{1('М(tl М1СЬК1\ рада, А особі 

першоГО заСТУШIІІ((а MI~I.I("II о І ОJlОІШ IС&l9111Іці ОJlеКС8идра 

АJ.втоліііОВII-Ш, що діс нп l1ідставі '~aKOIIY України "Про місцеве 

самоврядування в У країн і", з однієї сторони, 'га TOBapllCТBO з 

обмежеИОIО ві",повіД8J."JRістю "ВіІІСО" в особі генерального 

AnpeJC'Opa Посреднікова Сергія Юрійовича з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРllСТВО з 

оБАlехсеНОIО відповідвльиіСТIО "Віи~о" ЛРИЇJняло земельну ділянку 

IUlощею О,2807га в раііоні n РО 1\1 в)'зл а для обслуговування 

майНОВОГО комплексу. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

Броварської міської ради від 26.05.2005року Ne723-34-04 на умовах 

оренди, терміном на 5 (п"ИТЬ) років до 26.05.2010 рок)'. 

Цей Акт СЮJадено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиноlO договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРJlДична адреса: 
~1·~~~вул.Гагаріна, 15 

~:~.рщИЙ' rmc;ynНИІС: 
qrr:~,RdfD licib~'в~ 

v ~ '1' ~, \ 
r~ .4':.\ 
:" ~,# ~ ,s,p 
І t f 

і ;' . 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "8інсо" 
10ридична адреса: м.КиУв, 
С1'оличне шосе, 41-А 
Генеральний директор 

-. ., 
.. -. .-

'" t , • • :,.r .. . .. . ... 



АКТ 
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м. Бровари 
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;;' ІІХ депутатів від '0 ,. _______________ р. 
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[.. "'JlJ~D4,'JeUIt 3 -;- о cM~ ..шlС 
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PI,IIIII СВО І ПОВlІоважеННJI, провеШI встановлеННІ на МІсцеВОСТІ та погодженlUI зовнішньої 

ёп.коі ді.1I1НКII __ Т О S-l1.Jlіtt Ц) " ,.. _. 
~ • с 

~11a.c1l·'iI J.1P~~UI\J: . ___ .n'/'D-'В~K ~ 
t; ., , • .J' ,І,' {\lL'.i ":, ·.\I~"~I,."·l·1 IIJІU~'Щ'" І, __ #.ІО.._ к I_~~-L.~ _________ _ 

І. 
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о: :: . , . , 

• І ... , 
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f •• .., 
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ао, (ШР"':,\ Н:ШШr,. М~Жt'l,j 'ІІ 11І1\11 , JlIШМIІ 311кріллена зеМCJIЬНR ді111нка в кількості ..... 'I~ 
~ . ~ ~_ Ш1·. lІuквзані 11pCДCТ8BНJIKOM ' '. ::., .' ••• '. . .1.. 

'Оlfсmаll m~ но місцеВОС'I; та передані на зберігаННІ зсмnевnаснику ...• :~ .... 
r.СІ)'В8ЧУ). Розміри ;'0 міСllеЗНIІХОДЖСННJI земсnы�оіi діnlНКИ показані на абрисі на звороті .:. .. .. 

'. ру. . 
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~~~ОРllL'Т)'іа'lІl) \, .: .. '. : . . ":.1 
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~ __ --------.-------~--o,--------------_________________________ __ 
:.I~AUleВnIlCHHKi U ('Іем 11c:~c.'1111c·ryDu'liJI): , 

., ' :;.-----_._---_. ----------,--------------
;к 111"ОІіІСОМУ __ ._ 39,.,., e.!1~O . . JL-b._o _ 0 .. ' ___________ _ 

v,i.1cr ... i ДОЗПОnУ LШК\JІІ~UМУ Ноl::';:' 
!:ІІІХ .1crl)"l'DTiu від 24 JІІІL:ПІШІ}ІІІ 11)92 року 
~), 11;а1УРУ мсжі 11І1 lІіДС1'Шlі .,JІШ.У ]':МСlllаIlЙЇ .дішшк" 

., 
о .' 

11. 7" ~ Л. .. 
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Ід іlкОрвС'І'О~пі земen.нf~Sa цln.оввм при:sна'lеRRRМ; 
'АЗ. CIOЄ'IICIID cnnaчув&'DI орендку 1Ш8ty; 
'АА:1l{8дoпYcatи.;щ.nчиоrq'~іБУ~~fo.Ррп~",і~РУдиeнIIR 3eМJIi; 

.. 'A.s!,,~_~~.1f .• .,~~.~~~.~; ,І 
'п:rиr. ~i m о i)I~: '.' 'ї, :" І ' • ' • 

. ' ., , 10. РшdК BDDЦI(OBOrO звищеввв а60 ПОlDICодzевва 
, ; .. "~'i:. . ~ilfJ\О6t!~·'РelШв 'ІВ 10ro'Wfїlt'JBвD; "', ,'," 

. , rr!іГ'f'J~Н(( 
, 10.1 ~ 'Irtllliqlltmr 01",11 i~;~I; il r;'m~n~ 6'1'" оранДАР • J'IUIIAUIIIДIOAoro :unпцеlDUl auO пошко .... ., О єкта оренди чи noro частини несе Q • 

tlUtj:l" jOIIr7Jї1' ur1~Ulli.::':"Jii'iiii't."~ .. ·,;., І ' 
.. . 1. '-'ірIQ7I1ОU tкra 'ІВ oro Пет.ви. 

11.1Зriaнo ІІІІІМ дa~ВOPOM 06"~ Dpekди не ~є C1JIIXY88Н1ПО. 
t t. •• ; •••••• 

. , 
12. 3мівв умов доrовору ~ припввеввв йоrо діі 

12.1 'J:;.:.... ~8l,(J,,~\( r I~(" '$" kiIiё' .: . 

• ....... уМОІДоМвору rw~_·;t , ''''0,- 'їй" фо І' -,;.- ін. у РІ1І с У ашв рм 38 В38_,.0J0 ЗI'OДOJO crop ,." і , 

112.1IJr~ ЗI'Dди щодо:sмJни умов домвору спір pDD"ayJOТЬCR У судовому ПОрцк)' • 
• 12.1.1 •• :: !ИIIНIUIН:: у рпl: і '.' , 
11u. ~ -·rоJC)'. ~ 10М бyJtо yuaAeвo::t ~,"ll7~l; lt " 
1t2з' орендарем земепьноі дiтlнхи У впасиіcm.; . 

.... ~~i дiJUlнки Д,JI8 cycniт.ннx ПО1реб І!бо' nPНМУСО801'О відчуженНІ 3.Іельноі дїnRШШ 'J 

12.ц, ііа.' ~ ПDpQXy. ВС'І'ВІІрIЩOИ~ :IIUCOНOM; • 
12.2.s~~ ",lОрвди'lJlot особи-орендара.,' '. . . 
I13.ДІІ-О1O nPimВН.~ "~ В.!НШИХ BНJJ8ДIaUi. передбачених законом:;' . 
111.1. ~ nPВnНП.~ JUJJUati ЇorO'poslpBaRHR 38: ' о' 

• t11.t P~ 31'Oдoto CJDplИ' " , 

~ ~?1'iY на ~OIY oдl?lєi Ь сторін У васпІдок невиконанНІ. друІ'ОЮ стороною оБОВ"Jl3КЇВ, 
~.'~:~ tr __ ~':"~~К:~~іншиховоro., .. ~е~ ~~~~ ~~~~C?~~oi. ~еМCnlaноі ДЇJUIHКН. 11\'f 
,'.... • --&~I - • __ :1 .DlДCТ18 8IDначеlDlX законом. . . 
1Ц~ICey;=H ~peuдapeм· п.9.4.2. дaRoro "до;';вору' :і, 'pliв~H.M"cyдY.' вlдПО8lдно ДО. ст.141,144 
-. !i~P"'''Ir_ П. . о, ,_,_о . ... . 

DDiL.::~- ~raвaP1 . - , , .' 
11:s.~ ДarOiOpy. Q В ОДНостороннlІОМУ порlUUCY доnyсlC8єn'сн: 
~~ пр... вл:нacroроИJD.oМУ DOРЩКУ є Rе81IКОН8ИНR ОРЕНДАРЕМ п. 4.3 .. п. 9.4.3. 
't;,. ~~IItiHotac06It~HOCТ1 на маllно орендірн на Іншу ІОРІІДІІЧНУ або фЬнчну особу. а твкож 

.1r1t"'''IЦv. рендарн Є пlдСТВ8DІО AIUI P,OSlP88HHR Доro80РУ; 
t:J:r: ,...... • 
, \' ' '~'lj"it;1 



13. Відповідвльвіm старів 38 BeBBICOBIНD • 
• '&0 

. В~ВIUI~е B~OB8BВR доrовоРУ 
'. І 

І ,.13.I,:;іа He!l~o!f8!UUIa60 HeHaneICНe .~oН8ННJI дo~.opy ~poнн He~ .Iano.~. І 
w.oro Доroаору •. , ,1 ••••• ~ 

13.2.СтороН8, .ка ПОРУШlша зобо."1І38Н1U1. з.in .... mJ: •• iJI .ШnОlіш.наm. І_ 
craJlOCJI не 3 п.нни. -1ІСа 

" .. 
• І .11. •• ,., ., " '. 1~. Прnкiuцеві поло.евВJI. ',-.. , ...... , ,. . '. .,. . , .' 

14.I.цеІ доro.lр набнрає чинності nfCJIJI П.lдnнсан ... С'ІОронаМн '1'1 Aaro IepDaHor JICCIJIQI 
ЦеІ Дo~.lp укпадено у тр.ох nPIIМIP~ що M.~ o.IIНIIOВY IOpIUlJlllJty 

opeqoJiaiu.~.ttpyndI - B·opeНдlp8. тpmR -; в opraнl. виR про.l. деравну per&:lplUho. сау.lІІ, 
Невlд"ЕМННМН 'IaCТJIHaMH даraаар)' с .. ' •• , .•. 
lCВд8C1pa.нR ПІІІН земuьноr дїмнкн з відо6раженuм 06меае ... (~ ... ) '11i~ 

cepBityri.i . . 
акт про 8С'1'111Овпенu на місце.ості та поroдженu З0внішnаl мad1еМШJlDr -(СІ 
акт на перенесенu • на1УРУ зо.иіlDНloOl мeжlзеМeJIJoнаr ДiJUUaCН ( хоllll); 

І • " • 8кт nphRomy-передачlзеМeJIJoJIоі дШпlСНї' Оо':'" •• . -'І' .. ". 
15. РеквЬвтв старів 

...... 1'1, " '·.;r~t' •. · , 1'1 " •• "1 , .. " ,." "., , І.;· І. lі •.•.••.•.. 
OpeвдoД8BeЦJ. ., ОО. " , •• , Оренд8Р 

'001 

Броварська міська рада ВІ TQB IlеОНОВІ". ае діє ппіаші 
особі першоro заступвика зареєcrPоваВоrO Печерс.., 

• •• • І 

МІСЬКОro roлови "'11' I':.· ..... ;r •• :.· І :., .',' ,(. _', . ДP.nZ8ВIIОЮ 8ДМІВlcтp8ЦlDO • • 1.' •• '-І" •••• • • 

~i OneKcaвдpaAвaтonilollJllJ8': 11 щіі 'Н' IiBtд~~S,.9.~~QO~poкy 
. . Директор 

':: . "I'j'IO ' .. :,!", о, '. .' •• ' • .1. ТJ'''р'пе-о Юрій BOJIOДIIМIJJIOII' ," 'Н :,' ',' ~ аа 

МЇСЦe:JН8ХОдzeвml юрвдвчвоі особи 

07400 J(иiвська область, 
м.Бровари, вуп.Гагарівв, 15 

міСЦe:JвахО~eJIIII юpDдll'llїrJSb . ..-... ". . , 

'" 'І': І 03)~0"м.І<иів. 
вуп.Ковпвка,17 

~- •. I.J •• ;' ;l't i l l.al,! •• II,11I f ~:;I;n·lti.:.· '1. І " 

• ф" 6376 • ф' ·Ihndt ход 13-щевти іквціІІвий!lКОД • 2 375 І., '. "; "і JД~ .lкaЦJ~ . 
:('I"А'lи" ~t·ф, .• "..... .: ..... І 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕ~ЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДI.JIЯm(и' о 

ес lJf " ditJ'Zl.tt/l 200броку м.Бровари 

Ми, Щ~ підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

першого заступника міського голови Книнвці ОЛС:Ксввдра 

Анатолійовича, що діє на підставі Закову УІфаїни "Про, мїспеве ' 
," 

самоврядувaввJI в Украіні';, довіреності від' 01.04.03 ~a N!!2:-Б/299., з 

однієї сторони, та Товариство з' обмеженою Відпов~аЛЬВіCТlO 

"Основа", в особі директора Карпеmca Юрія Володимировича 'о з 
, ' ' 

другої сторони, СКJIaJIИ цей Arr про наступне: .. 
Броварська міська рада передал&, 'J;овариство з обм~евою 

відповідальністю "Основа", прИЙНJlJIО земельну дiшmкy площею 
, о 

10,4365га в райові Об''їздноі дороги ДЛJI будіввиптва та 

б . ~. 
о слyroвувaввJI промислового лоnстичного комплексу - земm' 

промисловості. Земельна дiлJIика надава рішеНIIJIМ' сесії ,від 
, , ' , 

16.03.2006 року Ne950-45 .. 04 на умовах оренди, терміном І H~ 5 

(п"ить) років до 16.03.2011 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору о~евди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 

Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Перший заступНик 
міського:.голови , ,. 

,.: ... ' . -"'С .~, 

І 

ПРИЙНЯЛО: 
, ~' 

ТОВ "Основа" 
Юридична адреса: 

м. Київ, 
вул.Ковпака,17 

~:Директор • ./-7 '\< '", 'о 
~ \\ .. ~"",~, .... 

" 

, . , ',. ' .. 
I.<,~~ 
", :' .. и .... 

І
) .:,..r,\;~-"'." - '~, 

u ' . " ,~ 
'f :;/ ' ,." 

{/ ~ ( (і ~,.; :~J,~ ~ \\ І Ю В КарпенкО І z.:--. 
f 
'. \, 
\;, 
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u ,-':" • .,.. . ••. ,- .~ 1)1 ..с ,. ,,, •• "", -, " 

~\ ~~ '11" .,., 1., ~ '. "\0; е ' 
.~\ 'о?. о .. "'" ,,··t.A,· 'с;" І 
.'. '~._ е. _tI ~ , 
" ' .. ------ "") ~/ ~~~ :; I)ID!'~"''o' "# 
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. , 

nеНII. на місцевостІ тк ІІОГUДЖСШІІR ]ООIIЇШllьоі 1\1е".кі 1сl\Іслы�оіi дЇЛRНКН 
PJIO .~,"D8 '" 
;J ТОВ. ~q 
,,--- 2(Ш( 11. 
,~" .. __ -,ои(--...... 

м.Бровари 

И*'lеflіl1IIИСDllі. Ilр&:дС І "111І1'" I;РШJuрс:а.КШ·LJ Mic:a.KU'·U ьіддіІ'У Київської 
МИ, 11 '.. оо l' .' Ilаї філії ДержапtlOl'О IІІJlІІJШГМС І на ~eHTp .~ержаIlНОГО 'Jемельного кадастру при 

pcriOllan.. у"омітеті YKJ1aїflH 110 ·J&:ML:JII.IIII~ р&:сурсах . 
IІl111ar;1В""М' Оо. б' 
/4"' iдCТOI,i niUCII'1I ІІП IlІІкt1IШIІШI ро ,'Г 

,tїJII"H 1111 :сті 3Сrdnс:вnасtlиків (:sеМJI~КUРИСТУUU'IІU): r--------------
.ррИС)'1'Н • Т О S , oeicJq " 

"'-=" r,- .... 
npt1C11Rli""in aHKOllKOMY ёJDр.~іі."tJL~~N;..,::Н;&.I!;о~"""-... rJ;L:.I..:... ~B.-L_. ________ _ 
IІcpUХіНИХ 1СМnСВЛDСІІикіll (:J&:MJIL:KUP"C "УIІ"',і'I): _____________ _ 

---------- --- ------_ •. _-----------t:-ареіІ·І811ml .~Boi rIОDIІ?D~ж.шIIJl. IlрLШ~JIII uстаШllшеНffJl на MicueBocTi та погоджеННR 
.іШІІI.ої М~жllJ&:Меn ... IОllrО6 --;-0 ---=--------------_------- _ _ _CI!#ll2.... . __________ _ 

18О1НI.1DJlИТЬСR.,"адресОIО fl А~о.и; /)$ "'("J~'" ~ 
Вlчс"і ~Іежі 118 Micucaocтi пра~6ДIІ·rl. 110 ---4к.~, А~&аIl:::JL...J!-~ ____ '_~ _______ _ 

HillillX IIP:Tet11iA при UCTUIIOllIIClllli ·ШllllіWIІІ.ої м&:жі ІІІ: ·IUИDll&:IІО. Межі погоджені і не 
IlllllllIіІІОТЬ спірннх IІнтань. МеЖUllі 1Ш1КН, Jlкими зuкріплена земельна діланка а кількості 

( ШТ. показані ПРСДСТUОlІІlКОftl відділу 110 Micu&:uoCTi та передані на 1берігаина 
_вnаснику (зс:мnеКОРИСТУВU'IУ). I)O'JMipH та місuе:IІІDходжеННJI 1смenьноі дшанlСН 
_Іні иа абрисі на звороті l1UIIOI'O :ак'!'):. со' 
.1bn1l1l.'ІілlllКИ. HlUlalloї' r о (1J .,:.....:O==:;.:~:z.=~:;...;=.q~~=r---______ _ 

~1~МtJII.щ).КuJ18сТРОuLJ·і l1L)КУМСЇ~ m"ЇГС~JIUДU(' =-Щї...І~Г 111. 

цсп акт r lІіl1ставоlO дllH ІІРИПІІ ФUКТИЧІІОМУ КUР.lстуваtlНЮ :І наступним 
ellll.M nокум~итіа. Ulо або користуваННR землею. 

A~'Т~KlIUnC:"'ln 112-х rlриміРI'''о.!.\А·.1 

ПJIQCТl8ННКСУМnRi'i1fX 
1t\i,'Jt8naCHHxia pe,~neXOIJ'HC:"~1I 

І 

1 , 

, .' 

~
/''I,o. ~ , '1~, f ; 'eetc'Z,' 

. ... ~ 



А&РИС ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

\ 

о.ше ~C1IC: 

І. ВіА А АО S ":_~4.l.~U[j!....,;ш:.~~:t:!:.!Li;.~..с.sp~~-
~.. ВіА S АО tf·-=_~~:!{!j!..-$J.U-..e:~~p.;e:.~ff~ 
3. ВіА В АО r 
4. ВіА r .по Д ---------------- . .,) 

S. Ві.nд.nо Е------------
О 

-----~ 
6. BiAEAOA-----------=-4 

J6F~ 
Абрис СК:..В: -~-~--



АКТ 

про ПСРСН~С:СННА в натуру :аовнішньоі межі :аемельнрі дїЛIІНIСН 

#Pd. a/r'~. 'І , --

Ми. иижчспі.аПИСlні. пре.аСТIВННК Броварського міського Biддiny 
КИЇІСЬІСОЇ регіонanьної' фіnії' ДержаІНОГО ПіА~рисмства .. Центр .ас:ржааноro 
зсмCnЬНОro ICUICТPY при Держаl1сому Kor.IITc:тi Украіни по зсмеnьних 
ресурсах" 

8 прису,тиості :'СМnСlnlсннків (:.емnекорнстувачів): 

~tf. t?~k"'.J~ 1/ 

ПРОЖИВlІОчогоповуn, .д, f!t~/~ ~/./. ~~h(r~ 7'-1-
Jtl.?:~Y· , 

згіllНО рішеННI міськвиконкому НІ' в.А 2-? /t'. t'5A 
го 

Ме_еві :аннн І кіnькості ", С) шт, ПСрс:4вні І натурі Прс:4cтuнику 
зам0lННlСа. на IKoro і HaкnueHO відповідвnьність ЗІ ЇХ :абереЖСННI. 

Розмірн та місцезнаходжеННІ межевих :,нахів земеnьної АіJUlНКИ ПОК838Ні 
НІІСРОКІХ, 

Цc~ ІКТ С підставОIO ДІІІ прнАНIТТI рішеННІ ПО ФIКТИЧНОМУ КОРНСТУВани~. 
AkТ· скnадениА І ДВОХ примірииках, 



АБРИС ЗЕМЕльноr ДІЛЯнки 

ОО 

ОО 

OIlHC меж: 

І. 8iJ1 А .... & • tlе.u Ll Dt? ~" /H<t':r. "'d'# 
2. Від & 40 ~ _ ."2 ~ ~,,&. 7 ~:г' RРIo/"г,-/л,~Q~ 

ІТ .;;Г' І 
3. Віл В 40 Г .......,/ 

4. Ві4 Г 40д __________ --~~ 

5. Ві4д 110 Е _______ .:..:-----~ 
6. ВЇ4Е40А ~ 

Абрисск~ •• : ~ ~ 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlЛJlНки 

". Вроварська ~.Icькa Рll,llа U {lГ.. .,f,Le.21�-<-І .. 2007 року. 
ЕЦЬ: lipoa.pcь~ •• Іська pll,lla в осоБІ .,Iсыco~"головII� AHTOHCIIIC8 Вlпора ОлеКС8IIДРОВI.ча що діє на 
украіНII"ПРО МІсцеве clUt.0-:pJUlYВВН': в УкраІНІ 3 Ol1Нoro боку, та 

~pll"Тlle ntдnpl'D'&:ТIIO • ЄднІсть, IOpl'lO~Ha аареса:, 07400 м. БроваРІ" вул.Будьонноro,14, 
код 31648169 в осоБІ. ДІІректора Телєпна Олега 8IКТОРОВISЧІІ, НКlIП діє на підставі cтa1YlY, 

~IlJlllllIllJl'ерІСІІ8НIВ' реєстратором ВІД 02.10.2006року за Х!!1 ЗSS 10' 0003 000383, 3 друroro, yкnaпll цеП Договір 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.I.оРЕНдОДАВЕЦЬ відповідно до рішенlUI cecif БроварськаТ •• lськаТ PII,III. КІІТВСЬКОТ області від 
,., »305-20-05 нвдвє. в ОРЕНДАР прНnМвє в С1рокове Ma11le КОрШ:ТУВВННR зеr.,enьну РНКУ мощеlO 
JIIII 06cnyroBYBallHR ІІІ! ж.ггловоТ будІвлІ по вул. Чквлова,3 в ••• БроваРІ'. 3riднo 3 Maнor., 

... 8CJ7II1III .... шо є Heвiд"olHolO ЧВС11ІНОIO цьоro ДоroВОРУ та довЇДКІ. Вllданоі БроварсьКІ"" Micыcнr.� BiддinoM 
рссурс:ів за К:04-3/13-3n69 B~ 30.0S.2007 року та земenьно-кадастровоі документашl. Броварськоro ",іськоro 

, JNCIIWIIIX ресурСІВ Цlземenьна ДШRнка є зе.ШRМl1 ПРО.lІІсловостl в межах Броварськоі Мlськоі рвтl. 

, , 
2. 06"єкт ореНД0. 

t ' 11.8 орснцу передаЄТЬCJlземenьна дimnnca зaranьною мощеlO 0,2030га. 
І-і , 2l на :sе.lшиіR ДЇJJJDIЦi РО3r..іщені об"ЄКТ11 нерухомоro мвОна вкі JIВJUIIOТЬCB масністю ореНдаРВ; . 

1\ і 13. Нopмamвиа rpошова оцінка земenьноі дimoпcи зriдно довЇДКІ. Броварського міськоro відділу земenЬНl1Х 

~ 
'1ia30,05.2007 року за N!!04-3/13-3n68 СТ8НОВиrь : 

'І • 135706 (сто ТPIIДQRТIo п"RТIo ТlII!RЧ dl\.COT шІсть) rpнвень; 

; , 

14.3cмem.нa дімнка. оа передаєтьCJI в орендУ не має недоліків, що можуть перешкодИТИ 1і ефеmlВНОr.sy 

11 Прп зміні (РеоР1'ВНЇ3ВЦ1l) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренди не зберіraє чинність. 

3. Строк діі договору 

3.Дol'Olip yxnaдeHo ІІа 5 ( п"RТIo ) років, тep •• IHOI\' ДО 26 KBIтнR 2012 року. Шcnв 38КЇнчеННJI строку доroвору 
~ переважне npвво пономеННJI йоro на новнА С1рОIС. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІшан не пізніше ніж за 2 

'-'еlllll C1pDкy ДіІ доroвору повідОМlnИ письмово opeндoдuЦII про намір ПРОДОВЖИТlI Воro дію. 
Прп IllIСОРIІ&:таН'11 зе.'I!ЛЬ'lоt ділRНКI' Ilе за цілЬОВI.I\. ПРllзначеllllR •• орендар втрачає переВ"'lе право на 
AOraвapy opellДll. 

4. ОреВДПD MaТD 
tLI'I.нa 
• 4071 орендна мата CТ8110BlrrIt 3 % від Hopl\.aТlIBllot грошовоУ oulllKl1 І CКJIII,IIIE : 
4'J.~8 (ЧOТlIРII ~СRчі cll\IДeCНT одна) rplfВlUI 18 копійок; _ • • 

іх l~ellllJl розr.IIРУ орендної мати за земельні дїJIJIНКИ державНОI або KoмyнanЬHoї масноСТІ 3ДlBclOOєrьcJI 3 
t.t!н. ~80ro npll3наченшr та коефіцієнтів індексаціі. Вll3начеюlХ законодавством. за затверджеНllМН 

1І_1С!р18 УІСраiJпl формамІ" що зanовlООЮТЬCJI під час укпаданНJI або зltlінн умов доroВОРУ ореНДІІ чи 
U. IlUI'О дl1; 

~_II lUIатв BHOClrrltcн opellД8pel\' ПОЧПНІІОЧІІ 3 JIl18 npllnllRТТR рlшеllН8 сесіТ від 26.04.2007 року 
~ 1:0 чаСТИВМ11 протнго •• 30 квлеllД8рllllS днІв наСТУПНllХ за OCТВlllli •• квлаlIД8РПIII\. JIllel\. 3Вlтного 

~U;19 IUIIIIJIRXO.' перерахуваННR на paXYllOK 33210812700005 УДК У КllІвськln області 1\ •• Кllєва МФО 
4.4.Пtpeдa~ - !lров.рс •• ВДІ(. Код клаСllфlкацit 13050200 - ОРl!llДа зс.шL • • 
4.s.PojMI DpОдylЩiIta наданlUl поcnyг в рахунок орендної MaТlI офОРМnВЄТЬСВВIДDОВlдНllМ1І актами. 
цl. 311~ ОреlfJUlоl MaТlI переГЛRд8ЄТ1о&:R у разІ : 
"'.2, _ilUlyМ~B ~~подарюванlUl. передбачених Доroвором; ." • • 

. \Sj' Р MIPIB зомem.ноro податку. піДВllщенlUI цін. таРllфів, ЗМІЮІ коефlШЄНТUI uщексаЦll. внзначеНl1Х 
·Іі __ _ 

-"11( ВIIn.,,_ .. 
----. передбвчеНl1Х законом; 



... 5 .... У разl ІІІ!ВІІІ!ССІІІІА ОРl!llВllоі плаТlI у CТPO~"I, DlІ:lllаЧllІ1 ЦІІ". доrol 
nOADlnllOf CТDBKII НацI0IlUЛ .. 1l0ГО 6all~")' YKpail1ll за ~VIКlllln ВІ"" простроч ара,., СІра" 
KO"AClllln ДІШL ПРОСТРОЧI!IIІІR. СІІІІ, 1L'Ia'1'&) ..... 

4.5.5.0peНAl.a мата cnpaan,cn.c" таl\ОЖ і У II'nDJIКDX. "І\ЩО ОРЕНдАР 1 
8111СОРІІСТО8УЄ ,емслы�)' вimrщсу за ЦІ'М Договором. nа-"ІІІ "-

S. УІ\ІОВІІ ВllКОРllаВШIЯ ]еIш~лы�оіi n'IЛR 
.. 111\,1, 

5.I.зсмслыla ВЇЛ"IІІС11 nepclIDCn:C. 8 0PCIIJI)' .м" обcnуговуваllll" l.еЖ'ПЛО80і 6уАіIll •• 
5.2.ЦЇЛЬО8С npll:JllIllClllfI зсмелыlіi ВЇЛ'ІІКІ' - землі nPОМIІCn080сті; І, 
5.3. ОРЕНДАР .ІІС мас праlа 6e:J ОфоРМЛСlllIJ1 'І Bc:тalloвne"oM'I 1IIКOlloaвmO" 

ПРII:JI.аЧСIШ" ,смсль"оТ BU1""KI; 1IapQq.: 

6. УІ\ІОВІІ і аРОКl1 передо·.і ]е~.елL'lоі IIЇ'ІIIIID.IJI 

6.1. Пере1lD1fа зсмслыlіi ВЇЛ"ІІКІІ в 0PClfJl)' здіПСlfIOCТЬС" без розроблСНII. прос,,"1У її Itвa.r. 
6.2. Інші yr.t0811 псреllDчі ~смсльноі. ВЇЛ""К". в OPClIay: ОРЕНДОДАВЕЦЬ nrpe.w.._ 

ОРСІШУ земслы�)' lIU1"II""), BU1IoII)' ІІВ БУДIrJlКlfX AlanttOBIIX прав і 1IpC'IaiI;t 
JlКlIХ В момснт УКllIIJUII.НJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ '/11 ОРЕНДАР.. 

6.3. ПСРClШча зсмсльної віЛ"НКII ОРСНlШрю звіRСlfЮЄТІоС" піCnIl держав"оі f)«CJp:IWi_D 
nPllllmahh,,-персвачі. 

6 .... На ОСllові ст.І5 За кешу YKpailll1 "Про 0PCIIJIY 1с.ші" вlІІ 06.IО.1998р JliI6l.XIV .... i 
строк пІсля bcp-,каВllоі РСССТРІІціі воговор)· ОРСІ'В" ЗС"IСЛLllоі Bint1I'~"1 "llllат .. .. "пlт .10,...,,_ 
JICY"''DBIIOi 1І0датковоі слу ... 1іIl. 

7. У 1\10011 nooepllellllJl зеl\leJlы�оіi дїJJПIІ .. 'I, 

7.1. Після nP'IПIIНСННІІ віі Договору ОРЕНДАР ПОIСртає ОРЕНДОдАВЦЕВІ 1C1IfJIII)' р 
гіршому порівНІІНО :І ТІІМ. У .КОМУ він овеРіІСІІl іі І opeНJ1)'. • •• 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршсш •• І\"ОРIIСНIІХ вnaCТIIBocтen ope"1I0вa"O'1C\lCo1"'~ 
зміною іі с:таll)'. мас право на відШКОJI)'DанНІІ зб.mcів У розr..ірі. ВIDllаЧСIIОМ'І c:тopoнaV'L II ..... ~ 
зrОД11 про розмір віВШКОJl)'ваННJI збllТl\ів. спір РО:lВ"IІ3УCТЬCJI У судово.,у ПОРJlА",),. • ._ ..... _ 

7.3. 3BiRCIICHi ОРЕНДАРЕМ без ЗГОВІІ ОРЕНДОДАВЦЯ В'прат" "8 ПOnlпwr,"IІ..,..-
які НСМОЖJI.ІВО Biд0кpcMlml 6ез запові.ШIІІ ШІ\ОВІІ ціП вїл"нці. ІІС піМJlПUO'Пo віАШ"ОIlУ_IUJn ,.....,. 

7.4. Поліпшснн" CТD'I)' :lсмслы�оїї ВЇЛ"НКlI. провсдсні ОРЕНДАРЕМ 31 ПllСь"DJIIIIII 
зсмлі. ІІС пiдn"I'DIОТlo відШКОJl)'ванню. ••• • I~ 6 

7.S.0PEHДAP має право на 8іВШІСOJI)'ваШІІІ :l61IТКIВ. :lВnOJIIIHIIX у'lIICJIl4ОIІ 
з060В"IІ3СIIЬ , псрсдбаЧСНlDt ЦlIМ ДОГОВОРОМ. 

36.IТКВ.1ІІ вваасаються: .. або ___ ' 
7.5.фа"їllЧні втрати. ІКІІХ ОРЕНДАР 3113нав У зв"JlЗ .. ")' ~ l�e811"-О"I,,'1І 'ІСJI uillcJlllll"" 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ. а таКОЖ ВllтраТII. JllСі ОРЕНДАР 3д,ПСШI8 або ПОllll 
порушсного права; • В115Df1311111 

7.6.д.ОХОВII, Jlкі ОРЕНДАР Mir бll реально ОТРllмаТl1 в разІ Iшnе-.кllОI'O 

договору. • • о .. ')'МctnaII.1ІО 
7.7. Розмір фаКn'ЧIІІIХ BltтpaT ОРЕНДАРЯ Вll:Jначаєп.с" на nlllC11lВl11 

IIKOPllcPJJIII 
8.0бl\lсжеllllJl (об1'JDk"еIIIIJl) щодо В 

зеl\lелы�оіi ДШЯІІКJІ. 

• nЛОШСIО о.ozб5l'-
8.1. На 0pclfДoBaнy зсмсльну JIU1"I'КY Bcтa.IOВnC.IO об.lси.-С'І". ЇJIII 

KO"I)'lliкauln; IInIIНC .. III або ,11 
8.2.ПСРСlIDча D орен.ау зсмenьноТ ВЇЛ"НКlI нс Є підc:raвоlO ІІЛІ пр 

дinIHKII. 

І 



9. Іuші права та оБОВ"ВЗКII &:Торіо. 

оДАВЕЦЬ J'DplН1)'~ ~o зе~fм,на ~Hкa є у noro власностї. нікому іншому не вi.lчyжeнв. під за60РОНОЮ 
І ~DJO не перебуває І ВІН має заКОННІ П08новuceШIJI пеРедаВаТlI шо ДЇJIJIнкy 8 орен.цу, HaaaвaТl. інші прав .. 
,...~ AfI'OвapoM. 
__ - apelIДDдIIBЦН: 
" • .npa .. Bipl111 uinьoBe 811КDPIIC'J'DН1II! зеМlШЬноі дinJlНКI'; 
'.і.I. ncpe аКО80 pO:JipBaТlI цеП ДоroВIР у DIШадках, перед6ачеНlІХ ЧІ.ННІВІ :JIКOHOдaDCТ80M та ШВІ Доro80РОМ; 
,,1.2. -:'1 pa:JMip орендноі !ШаТІ' у 81Шадках. перед6ачеJІІІХ ЧІIШIJІМ :J8KOHOдaDCТ80 .. , В тому Чllcnі В 
'.IJ.»I apIJIJY 6п ЗI'OДlI ОРЕНДАРЯ; 
~ :r.,,18iд ОРЕНДАРЯ своєчасноro 8несешur орендноі маТІ'; 

,.I
J
.4:8I'I1I1 8ід ОРЕНДАРЯ 8їдшко.цувВНIIJI СУМІ' орендноі !ШаТІ' 3 часу DpIIAНJIТI'JI рішеmur виконкому а60 

'.1 _ ....... :JeAlenItlloi дimlнКІІ до ПЇДnI'CВlIIUI IUooro ДоroвоРУ; 
а,-upol_ ... 

,,2. 05a8"1da.'1 opellДoдaBЦН:. 
9,2.1. пepua8llтаlземenьну дшвнку по акту. 

U.пра88 apellдllpB: 
,з.l.cnpUМllll ПО 8К'І)' зе~IМ~11)' дiJUll.IКY у КОР'IС'І)'вашur; • • • • 
,J,2. аона8lllOватаl ДОI'OВIР nlCJIJI ЗlIКJнченНJI строку Aoro діі 8 разІ ВШСУТНОСТІ претеН3ln, шодо з0608"аан. на 

.nPМiВY apelfJlll• 
,,4,05a8"IJКII ореl1Д8РИ: 
'.4.1. IIIдJIImlОРЕНДОДАВЦІО МОЖJIIlВість здіАСНЮ8ати контроль за ВИКОР.IСТ8ННJlМ цієі зеМlШЬноі дШJIНICН; 

, uз. .na.'OpIICТ08y&aТlI зеа.ел,ну дlлRНКУ 38 цIлЬОВllа, ПРII3Н8чеIIНRа'і 
'.4З. ClIІС'ІIСНО СJUlВЧУВВТlI орендну !Ш8..у, 
'.4.4. вс даnycaтаl хіа,ічноl'O ЧJI 6yдr.-uoro іншоro за6руднеmur землі; 
9.405. nїЮIШМУ81Т111і 8 напежному санітарному стані; 

10. Ршок ВИПDДковоrо знищенн. або ПОШКОДЖеввв 
об"єкта opeuдo .. и йоrо .. аетови. 

10.1. pnmx 1ІІП8дК0ВОl'O зннщеННJI а60 пошкоджеmur 06"єктв оренди чн його частини несе ОРВНДАР. 

11. CтpuyвaВВJI об"єкта .. о йоrо .. аетово. 

11.1Зtiaнo:J шw дoI'OBOPO&1 06"єкт оренд0 но пiдmlraє страхуванню. 

и. 3aliвo умов доrовору і пропопенuв йоrо діі 

~11.~3Iiвa ума. дol'OlOPY 3ДЇАСІІІОlОТЬса у nИСЬМ08ій формі за взаємною 3roдою сторін. 
'1U.;д:--mеllНR 31'ОДИ щодо зміни умов доro80РУ спір розв"оуІОТЬCJI У СУД080Му порадку. 
IU.l • ralOpy npllnllHRICIТIoeR у разІ: . 
lU.i "'І:ІОІІ С'ІрОку, на ПІІА noro 6уло уашадено; 
lUз lIJIDA6aННJ OpelUllpeм земenьноі дinJlНКИ у вnacнїcть; 
~ -шноі дiJurнки дu суспіл.них ·потреб а60 nPИМУС080ro 8ідчужеННR земм,ної дinaН1Q1 3 .'ОТII8ЇВ 

U24, ~ І ПDpJlДкy, 8CТIНoвneHoмy закоНОМ; 
111s. Дon,.i IОрnдuЧноі ОСОбll-орендар •• 
1JJ.1IJr4Dro: nPllllllllllmca також В інших ВНІІ8дІСІІХ, перед6ачоюІХ ЗІКоном. 
11J.i. -.:ару ПРIІПllНRlОТІ.ев ШIIJIsоа, nого розіРВ8ННН 38: 
!IJ.i. ro зroдою сторін; 

РЬВенн.м I!VIIV 6 " • ~ -J-v на 8ИМОГУ однієі із сторін унаспідок НПИКОНIННJI дpyroю стороною о 080Кl8, 

113.i1iIlllDp~HacniдoK 8~8ДК08~ro зшrщеННJJ, пошкоджеlїнJl ореНД08ВНОЇ земм,ноі дinJIнк'" пе істотно 
8ЬПlCOпа ' в ТІКОж з ІНШІІХ Підстав, 8нзначених законом 

11. 1CDв._. ,,":111І ореНД8реАІ п.9.4.2. Д8110ГО договору 38 рlшеllllна, суду, відповідно до ст.141,144 
"O"'~ '-.аТIІII . 
DDIi.:~"nqR доro 
~~ Дoroa аору 8 ОДllоеторОllllьоаlУ порядку допускаєrЬСН: 
~ ~PY 8 OдR~POHНЬOМY порвдку є НО8ИКОНIIННJI ОРВНДАРВМ П. 4.3., n. 9.4.3. • • 
~ IJIaCHOCТI на ManНo орендар. на іншу ЮРІІДІІЧНУ а60 фізичну ос06у. а також реорraназацUl 
tI!. ~ -:-cn: пJдc:тuОIО ДrUI ~O:JipBIННJI Доroвору; . _ • • 

'І4і t'iIaY ПepQо ну дuJJlнкy У разІ СМерті фі31ІЧноі особll - орендаРJl. засуджеmur або обмежен~ 11 ДІєздатноСТІ 
IJtaopllcтoa;: до СПадКОємці8 або іншux осі6, .асі 811КDPIICТ08Y10ТII цю зеММЬНУ ДUIRНКУ P~M 3 

цю зе.IмыІ)' дinJlнку разом зорендаре ... IDJUIXОМ neрeyкпaдIIIIНJI Доroвору орендп ЗМlі· 



13. вщповщIuIы�іnь сторіІІ 31 IlеВI.КОllаl 
1111860 

IlеПIUlе-dCIlе BIIKOllllll18 доrовоРУ 

13.1. З8 118ВIIКОН811111 в60 1181181181(118 BllKOllalllUl aoroBopy СТОРОИllllСc:yn. li.anOl' • • 
uьoro AoroBOPY. ша.1.нq ~, 

13.2.Сторонв. Іка ПОpyllllша з0608"138НIUI, З8ЇnltlUlCТЬCJI від 8ШПОВiaanьиoc:n. llIWa 
CТlUJOCI Н8 3 П 811НII. -lIIrJr,а, 

14. ПРllкіlщсві ПОnОЖСIIIIЯ. 

14.I.цс" доroвір на61lрас: ЧlIJfllості піСЛIІ niIInllCalftUl CТOPOIIDМII n nоro JlCp'aallol JICtCIPait 
ЦсП Доroвір YКnIlllCllo у 1'p~OX ПРllміРIІІ~Ках. що "'~OТЬ однаКО8У 1Ор1lJl1fll111 саау, "Іа. 

opeндoдD8W1, ДРУ"ІП - в орендар., 1pmn - в орraш, IIKlln ПРОВІ. дер-АСа.lfУ pc:tCТJJаШID. 
8еОШ"01l1ll"1ІІ чаСТІlllа"lll догоаору с: 
КllllDCТP0811n маll зеМCnltиоі ділllНКIІ з аідо6ражеllllllМ 06мС'«ещ, (oбтnrснlt) 'J D' 1ІІІІІрСІІ!і11 

ceP8hyri8; •• . _. і . I~ 
aкr про BCТ8HOВJICIIНR на Мlсце80СТ1 та поroджеllНl ЗО8111WJlItOІ межІ зсмultио шоа ,_ 
ВКТ 118 nepCtteCellН. в натуру ЗОВllіш .. ltоі межі зсмenltноі ділllИКIІ (копі.); 
вкт ПРIIПому-передвчі зеМCnLноі діл.НКI'; 

ОреllДодавець 

Броварська міська рада 
в особі міського голови 
AкroHeHкa Віктора Олександровича 

МісцезнаходженНJI юридичної особи: 
07400 Київська область, 
м. Бровари, вул. Гaroріна, 15 

lдентифікаціііниіі код 26376375 

..... ,......,rl.си СТОРІВ 

, . ,. ... 
і"~ { 
'І" ~ і"'.' 
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15. PeKBDlml еторіll 

Орсвдар 

ПП "Єдність". особі JIIIPCanap.1 
Дllpeкropa 

ТєлєгіJfD Олега 8j~-roрО8111/1 

МісцезНDXОДЖellJ11І ЮpllJlllчиоі aca&r 
07400 " •. БРО8аРI!, 
вул. БУДltOнноro,І4 

tдСJП'l.ФікаціПИIIR код ~ 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1& р;-" ,Ll'?1l~ 2007 року м. Бровари -
Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

міськоГо голови Антоненка Віктора Олексаllдровича, що діє на 

підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в У країні", 

з однієї сторони, та ПРllватне niдnpIIeMCTBO "Єдність" в особі 

Д1!ректора Телєгіна Олега Вікторовича з другої сторони, склали цей 

Art про наступне: 

Броварської міської рада передала, а пп "Єдність" 

прИЙНJIJIО земельну ділянку площею 0,20ЗОга по вул. Чкалова,З ДJIJI 

обслуговування не житлової будівлі - землі промисловості. 

Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 

26.04.2007року Н!305-20-05 на умовах оренди, терміном на 5 

(п"ЯТЬ) років до 26.04.2012 року. 

Цей Ап· складено у трьох примірниках і є невід' ємною 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРидиЧна адреса: 
м.?ровари,вул.Гагаріна, 1 5 
МісьХИіі Голова 

прИЙНЯJIО: 

ІПІ "Єдність" 
Юридична адреса: м. Бровари, 

вул.Будьонного,14 
Директор 
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про переllесеиия ~ натуру ЗОВllі~IIЬОї межі земельної діЛЯНКl1 
, та передаЧІ меЖОВII'( знаКІВ ІІа зберігання 

n.n. .. ЄаНісm ( .. --
, ' 

200.(.р. 

М.І, иижчеПЇJi':lltаніl , npr,t"r.ranHJfK Броварського міського відділу 
КиівськоУ регіонВnьчої філії Пе))жnвного підприємства 11 Центр державного 
Зе)lenьвоro кадастру праl ДеРЖ8&НОМУ комітеті України по земельних 

" pec~,.~,' 

в ПРllс~~c-ri землевлвсників (землекористувачів): 
, 

'оо а п. " Чн.ісm6 
~. ~L'1 

пред~НIIКВИКОНКОМУ е/йРд ~ E-J.tJЦJ (н&п 
діЮЧП ва підсrаві ДО:JВО:J)' 8ш~аt\КGіdУ К!! 273 
paдlllІЗРОДІIИХ деП)'I'атіll від 2L', і1НСТОПІЩа 1992 року 
перенесли в наТ)'РУ межі на підставі плану земельної дinJIНКИ 

аn. u ~cYh"crn 6 " 

~оживwючогоповул., ______________________________________ __ 

зriдно рішення мі~ЬКВИКОНI(ОМУ Ни від __________ _ 
• J! ••• 

М~~~і~~~а!<и В,~jльJ\ОL"Ті ~Г шr. передані в натурі представвиху 
З8МОВКИка. на якого і HёlRJl8ДCIIO sідповідальність за ЇХ збереженНJI. 

, Розміри та місцезнаходження межових знаків земельної ділянки похвзвні 
ва кроках. 

Цей,ВІСТ є rїiдставою ДJIJI прийня'М'я рішення по фактичному хориC'l')'В8НВІО. 
Акт, CКJIвдеНlfЙ в двох приміРIIИХах. ' ' 

. ' 

... ., ... , .. . . . "~,\.~",,, , 

Пр .' H~K~~.II'c~HKOMY. . .,. . ... 
ПредставН·~"БРАварсЬхого 
МІСЬКого відділу 1емелЬКRХ 
P~CyPciB 

: 
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ПРО переllесення в натуру ЗОВllіWllьоі межі земельної діЛЯНКl1 
. та передачі межОВІІ" знаків на зберігання 

ПП. « ЄІНіст' .. --
ауn._ . .. 

о· 

200' р . 

МІІ, ИИЖ'lепіn~Jlса}Jі,. npr.rr.TanНlfK Броварського міського відділу 
ICJlївськоі регіОН8Jlьчоі філії Цер)кавно(оо підприємства" Центр державного 
земельноГО кадастр)' ПРJ! Дсржuному комітеті Украіни по земельних 

" ресурpui ": .' 

в прпс~~сТі землевласників (землекористувачів): . 
' .. ап. " Єан.ісm6 

~. ~L') 
пред~НIІІ( виконкому ЄLOfJд t- енко (/&Г) 

діЮЧlI на пїдсшві AO:JВO:I)" вш;(\nкс.;tf)' Ни 273 
paдll Jl3РОДlІИХ деп)'rатіll від 2"· i1}Jt:TOnrt,Дa 1992 року 
перенесли в каТ)'РУ межі ка підставі плану земельної дШиики 

n. n. /"'а о ~ 
• U kr:jtr, СО1 6 

проживаючоro пo·Вул. ____________________ _ 

зriдно рішенНJI мі~~квикОНJ(ому Н!! від __________ _ 
.. " ., .' . 

М~О~іО·~·ищси в.l~лы\с:тіі "'..s- шт. передані в натурі предСТ8ВИИJCy 
замовкика, на nКОГСI і Иi1К.l18ДСIІ\1 відповідальність за іх збережено . 

. Розміри та місцезнаходжеННІ межових знаків земельноі дimппcи показані 
ва кроках. 

ЦеА.акт є rїiдcтaвolo ДJUI прийнятгя рішеиня по фактичному користувaиmo. 
AIn: СICJIвдений в двох примірниках. 

о· 

. ~. 
3.П . 

.. " .,L~ ...... -: .. 
Пр • . . :·~~iё~BIII(o~KoMY: .:' 

·Представ~~і;р~ваРёь~~·~ • 
МІСЬкого відділУ 1&:мелЬJ{ИХ 
P~yPciB 

.? .... (>') 
..; ->L.. 

Ф.в 
~~~~----~~--------
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І. в~'~':'Б --~ .... ~~,. '~'.-~ ... ~ 
2. B~~AO В - /І.Ло .. /0&:1. О. q/{ftl--

3. BiДB~pГ·:".~A-" '~ .. 1?L,·,;if!!IJd' 

4 .. :1i!A:~дi,A- ~. ·~D'?АІИ<.м· ~ 
, • с" '. • 

S. 8іДД'до'Е '. . -~ 
о" 

6. ,.від Е до Ао :;;t; 
-_-~----r'((:- ../ 

'. Абрис склав: ~ 

о' 

110 
Jr 

, 
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АКТ 

ellllH 1111 ~li&:UCBUcтi т., ПОГUПЖСIll1ll1001IіIUIIа.оі м&:жі 'Jсм&:ла.IІU'ї l1iJIH11li11 
ІО ,ttlllODJI 

, ~ . 
пп, " чн; c=", ... 'I....-_____________ _ 

2U()'f. р. 

ШI міСILСIЮС'l'j та flс.lгс.1ДЖС=НIІЯ JJpL'.'1·RRII!III Сllо1 ПОВtlОВОЖСllІІН, 11)101\&:1111 "СТОІІООJlСIІIIJI 
Іjwньоі)\~жі 1&:MeJll.HC.1Ї діЛЯІІКIІ ___ ,___ _ -, 

" 

1ІІО1І1D.~ОЗlIТЬСR 10 anРС:С:ОІО ~.,~~--ІІ.~зс.-____________ _ 
nalJtlli )Ісжі 118 МіСIІ&:постТї1"JК"І,.'1Н'11. П&а __ ",,"у , ~_~·а& ... А;8 __ с.Г ______ _ 

НіllШХ IIP~T~II'Iin "р" 11СТQІІШIJI~llІІі 'Ішшіllllll,t1Ї м~жі II~ 'ШНIШ~lltt, M~iI\i 1Н1 І"uдже 11 і і не 
IIL11111'UIML спіРlІІlХ ПІІТОІІІІ. Межові ')IIОКI1. ЯКІІМІІ 1Dкріплеtlо :ІсмеЛhtш JlіЛЯllКD о кі:1ькос:ті 

15 шт. ПОКU']Dllі преДСТDВIІИКОМ під,'tілу ша міСЦСІІОС1'і то I1среДОllj IiВ зберігання 
D.,elL,aclIIl"~' (·)C~IJICKUpIIC'I'YIJ1I'IY). I'О'lміРіоl '1''' міСIL\:'IІІUХUJLіІ\\:IІIIЯ 'ICM\:JIIIIIUЇ діЛЯIІКИ 
ІІІ_ІІі ІІВ uБРllсі 110 'IІІЩlt"I'j !аШIШ't' 111\1')'. • 

~llш;аUIIIIКII. ШI11UIIСо'Ї n. n_~hl,r4J':jL~_, ____ ", __ , 
1IJ,.11111С~IС:IlIIltI-I\U:ШС'l'РСоJlюі JLUK~'M\:IITUlliї СКJItIJШС' о, ~oзo I'tl, 

Пре.1~'Т'.аIIJlІI L' ~ • 

~li"L • " IJРОRUРСІІКШ't1 
~Knгo ві 11; • 
• • :11:JY lеМС;I),щtХ p~c~'J1~ill 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... &раIlРII 

&р........... М...... ....... ~ · ~ · 2О-дь. 
ААВЕЦЬ: вроварсыс8 AllcьКD В особі 38етуПIIllIС8 Аlіськоro ГОЛОВІІ ви серrfи МllхаRЛОВ.lча 

орЕНда niAставі Закону YкpailUI "Про місцеае С8МОВРJШy8аНJbl в У"-р8іні" довіреності від 01.08.2006 року ,а 
1III~:n ,0JUlOJ"O боку, 111 ОРЕНДАР: ПРIIDDТIllIП підпрпємець Р81У"IОВ Ве •• 18"11" ВОЛОДІІ"ШРОВІІЧ, 
J2-1 IUlJlCCВ: м. БроваРIІ, вул.Горькоro,S. кв.36. ідСlmlфікаuіRНllR код 2548717950. JlКSIA діє на підставі 
IJPIIIII"III про дер"НУ реєc:tpaWЮ фїЗll'lllоі осоБІ' - піДnPIIЄМWl, BllДaHoro ВIIКОНI8ЧIIМ комітетом SpoвapcloKoi 
=JllllU13I 162 ЗSS 001 0001 000724 від 29.06.2004р., дanі - "ОРЕНДАР", з другоl сторо,,", yкnaпll цеП 
ДаІ'ОІЇР вро НIC1YIJНe: 

I.ПР~МЕТДОГОВОРУ 

1.1. оРЕНДОДАВЕЦЬ BЇДnoBiднo до рішеНJbl сесіі SpoBapcloKoi міСlокоі PWI від 25.01.2007 РОКУ 1а 
!Ш1.16-05 надає. а ОРЕНДАР nPIIRMae: в строкове матне KoplIC1}llaнНJI ,емcnloНУ ДЇЛJJНКУ мощею 0,3410 га 
~ ak111fOВ)'ІІІIIНЯ AlaR •• oBoro 1СО"lплекеу, JJКa знахОДНТIoСJI ПО ВУЛ. С.Роі'18, 5 В .1. SPOB8pll. Згідно З 
... 3CМIIA'OPIfC1Y8IНIUI. що є невід"ємною ЧDCnIНОЮ цьoro Доroвору та довїДКІI 81шаноі Sp08apcloКSIM 
МiМIIN IiддinOM зeNе.пfoJШX ресурсів .N!04-3/13-3/384 від 12.02.2007 року та земcnьно-кадастровоі ДOКYMeктawi 
tpaIIpAl\"ОI'D MicьxoJ"O BiдIdny земcnfoНlIХ ресурсів WI зеr.lenьнв дЇJJRНК8 paxym.c:JJ В землях кor.tepuinНoro 
JIIDPIIC1IННII мСЖ8Х Броварськоі міськоі paдll. 

2. 06"єкт оревдо. 

2.1. ВОРСНАУ передаЄТloCllземem.нa діанка ЗIU'IJDdIОЮ мощею 0,3410ra. 
2.2 на 3еМCllltНЇП діпнці розr.lіщені об"єкти HepYXOMoro майнІ, иlСі JlВJIJJIOТfoCJI вnасністю орендар .. 
13.нopмamвнa rpoшова оцінка земenьноі дiuНІСИ ,riднo довїДКІI Spoвapcloкoro MicIoKOro відділу 

" lIItaDX ресурсів від 12.02.2007 року за Ка04-3/1 3-3/385 становить: 
- 602001 (шІстсот дві ТП&:RЧі одна) тpнвНJI; 

2.4. Зcuст.на дiJuпncв, па ПepeдaєrloCJI в оренду, не має недonіків, що можуть переWКОДlml 1і 
etcmaay IIIКOPIIC'l'llllНJq. 

15. при 3міні (peopraнbВЦ11) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає ЧIIННЇсть. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доrolір yкnaдeио на 5 ( п"ять ) років, тepAliнOl\1 до 25.01.2012 року. ПіCJUI зВКЇНЧОННJI строку 
.... !"ІІАІР має перeвucно право поновnеННJI ЙОГО на новий строк. У ЦIoOt.ty разі орС!ндар ПОВIІНен но 
~ 31 2 •• Ісяці до закіНЧОННJI строку діі договору повідОМlтl ПІlсloltlОВО opeндoдa8ЦR про IUlМip 
'-.uJIlіоro дію • 

..... п.:и IIUCoРПCТlНIІI Зel\lе./Іьноt ДШЯНІСІІ 1.0 ;за цlnЬОВllАI ПРllзначеННЯАI opellДap втрачає перев .... е 
IІI1ИОlUlеиНR доroВОру ope'IAII. . 

4. Орендоа мата 
4.1.ІЧ'ІUІ а 

-30 100 lsetlAИ' плата етаНОВІІТЬ 5 % від HopAlaТJIBHoI rpошовоt оціНЮI і складає :'. 
4J. 06чt. 1 (TpIIД~ ТJІСЯЧ ето ) трllDeНЬ 05 копійок; _ • 
~:I CIIeНQ P03ltfIPY opellДНoi IШmI за земenьні дiJunool державноі або кoмyнanьHOI вnacHocn 
~1IIaS ~M іх цШьовоro npшначeJПOI та коофіцієнтів індоксацаl, Вll3нвчеНl1Х закоНОда8СТВОМ, 
. ......,ape_I~1I IИeroм Міністрів Yкpвiml формам.1, що звповJDOЮТЬCJI під час )'ІСПaдaIIIUI або зміНl1 УМОВ 
.... сз.ОРIllJul DpoДОlЖeННJI1l0ro АІі; 
~":'nкa: ПЛата ВllОasтьея ПОЧllі.аlOЧII 3 ДltЯ ПРIIПIIЯТТR рішеПI.Я від 25.01.2001 РОКУ ЩОАlіcnчно 
~~ra) "І I1 ПРОТЯroАI 30 lС8ЛеllДар.IПХ ДI.Iв, IlacrynllllX за OCТВlllliAI калеllДаРlllll\1 днеАI 3Bimoro 

4 I'U p/p~~ IWllІХОм перерахуваllПЯ на раХУІIОК УДК у KllIBCЬкJn оБJJаетl АІ. Кllєва МФО 821018 
~ nepeдa'l' 17815700005 - Броварське вдк. Код клаСllфlкацlt 13050500 - оренда з!.шl J _ 
405 ~Ip орn:OAYюu'і '1'1 на.двНц поcшyr а рахунок оровдноІ IUI8ТII офорt.WЄТЬCJI aїДnOBlДНllAll1 8КТDМII. ~ 

.1'111111І1 УМ:: ~naтn переrл_єn.ея у Р831 ; 
по.цаРJOваlllUl. передбаченux JIoroBOPOM: 



ОIОIIDЧСIIIIХ 3DKOHOдlUlc:nlOM; , 
4.5.3. 8 і11Ш11Х DIIОIUll\Ц оереn6ачеlllІХ 38"'0110"1; 
4.5.4. у p8JI 1IC!811ec:eIIIIR opellAlloi nлаТlI )' стро ...... ' 811JІІ8чеlll 

pOJ.llpl 00n8101101 CТD8KII IIBlllOllВnLlloro 6811 ... ")' У ...... ВТІІВ 3В ... _..... ЦІІ\І aa~ 
4 5 5 О . 0'0 .u ... ",lllell~ пра -~ 

• •• pellmla мата справп.стьс. також І У ВIІОЦкц. ."ШО ОРЄ.. ~ 
1.0 81.КОР"СТО8УС JOAICnLIIY niп.llh")' 3В ЦІІ •• Договоро:". дАр J аа--. 

S. УІ\ІОВІІ BllKopllcтallllH 1el\IeJlLlloi aL'IRnlill, 

5.1. ЗСМCn"llа nїЛІII"'В персnвстІоС. І opeНJly .апl обcnуrol"'"анu. м n 5.2 Ц' • ~M .... а IIOIOI1IIDIIв_ )ff' 
• іЛ"ОІС ПРІОІІВЧСІШ. 1смen .. IlОТ nШ.НКIІ - зсr.ші комсрціАIІОro ІІІ _----ч 

5.3. OpellllDP lІе мвс орава БCJ офОРМnСІІIІ. у ІСТІllоanсноftlу 1аICOН ICOJIIICIIat • 
ПР'ОІІВ'ІС'ІІІІ 1емen"llоі .ІІіл.",,". lJJII8CtJCni ~ 

6. У"ІОВІІ і СТрОКl1 передачі :Je"le.IILlloi дin_. 

6.1. ПСРСlIDЧВ 1СМCn"IІОЇ nіп."КIІ в 0PClIlI)' 1.11inCIOOCТloC. бe:s РО1po6nСНIІІ . 
6 2 І • . - . IIpIIcllJi • • ІІШІ У.ІОВІІ ОСРС:lIDЧI 3С:МCn""01 .ІІШІ"КІІ D ореlШУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ n 

Р •.• б CJIf,Dr,. 
О СllnУ 1c",en~IIY nШ."КУ ІШ .. І'У Вln уд .... кIІХ M.nflOBIIX прав і npcremin 1JICIЇI асі. 
)'КJIВABIIIII ДОГОІОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР НС "'ОГЛIl1I1аТ1l. • 

6.3. ПСРСlID"'D 3СМС:Л""ОЇ nіn."КIІ ОРС"J1ВРЮ 1ltinctllOt"l'ЬCII піCnIl4СРЖUIlОТpcmpd~ 
3В вктом ОРIlПМВIlIf. - nc:pell • .,i. І 

" 6.4. ІІВ ОСllооl ~.25 ]B"OIIY УКРВТІІІІ "Про ОРСІІ.ІІ)' ]смl" ІIд 06.10.1"", 
о 8Т'ШОIІIIIIП СТРОК n.c:.n8 .ІІсри.'В8110Т РСС:СТРВЦІТ .ІІоговору ореllllll Ja,r.1.1IOl_ 
"ОАIУ.IМІо •• оі ВnBClIocтi зоб08"8311111П ІІВ.ІІВТІІ "опllО .ІІогооору IlJInOIIдIlO'll)' арl1lJ 
CJlу.к6ll. 

7. У "ІОВІІ nOBepllellllH :Je"leJlLlloi дія_ІІІ" •• 

7.1. Піc:.n. ПР"П'ІІІСННR діі .ІІоговору 0PCIIДDP ПОIСртас ОРСН40дааисlі JCMr.,WIY ~I 
порівНJlНО 1 ТІІМ, У .КОМУ lін одсржав іі 8 opeНll)'. 

ОреIШОllD8СЦ .. У Р83і погіРШСIІНR КОР"СН'ІХ MICТIIBoc:тeA opCНlloвaнol JCllr.'IWIIi_ 
зміllОIО іі ста''У, мвс првво на liAWKOll)'lBHIIR 1б.пкіl У розto1ірі, В'lJllачсно"У c:rapotIIIIIfc 
.ІІОСlП.УТО згоn" про Р01мір ВЇlIШКО.llуванНR збllТКів, спір Р031".зуcn.cll у cyaOIUI\l)' nopD). 

7.2. З.llіRснсні 0pcНllDpe", БCJ 1ГОАІl ореКllОд88W1 В'IТр8Т11 ІІа пonіПШСКI" оре .... 
акі нсr.IОЖnIlDО BЇlIoкpe",.тl БCJ 1аПО.llіlННІІ ШКО.llIІ ціА .llUuшці, ІІС: niДnllnucm. 8ЇJIWIII.1)~ 

7.3. ЛоліПШСН'fJI стану зсt.,en"ноі ділlШОl, ПРОlсдеl.і ОРС'IJllРС.' JI nlICWlO8lllOJUI& 
зс",лі, не оі.апlraюТІо ВЇlIwкодуванюо. 

7.4. ОРСІІДВР мвс право .11І 8Їl1wKoll)'8allНR збlmcll. заПОді.11І1Х укacnlAo" JICIIIIIIIIII 
зобоа"IІ3СНЬ • псреnБВЧСllІІХ ЦlI'" ДОГО80РО ... 

]БIlТКDАIІІ вважаються: ~ 
7.5. фаКТІІчні втраТІІ, ІІКІІХ opellдDp 183НВІ У ЗІ"R3"'У з Hclll«OIIIII ..... або::.,.."". 

ДОГО80РУ ореНДОllDIЦС"', а таКОЖ l'IТpDTII, Ікі 0pCНllDp здіRСНIІІ або ПОI"НСІІlІ 
порушсного праlа; • І .. "'-".е 

7.6. AOXOAlI, Ікі 0PCНllDp міг б" рсan"tlо oтptl.IDТ1. І ра, нвnсЖКОro 
ДОГОІОРУ· • І CIf1III'ItII~ 

7.7. Розмір фаmlЧflllХ І.npат OPC'lдDpl l.оtlDЧDCТloС. ІІІ пiДmll .IID"'YfoI 

8. О&"IС",кеПIIВ (оБТJJЖеIIllН) щодо DПh-ор.1tfIIIII 
:Jellслы�оіi діяRIIКlI. 

O.o21J911"II" 
8.1. НВ ОРСНДОlану зс",enЬ''У ділІНку ІС'ПІtlо8ltсно об.,сжсНIUI nnощС80 

АIОРас "оr.'УllllCDцIП. 

9.lllші права тв обоВ"R:JКU &:Торін. 
• lIilll\l1 і--: 

ОРЕНДОДАВВЦЬ rapа.П)'є, шо зсr.len"IID ./IЇIIIttllC8 с У ~oro ~~:..~ ~ 
заБОРОIІОЮ (арсшто •• ), застаао.о НС персбуває І він ",ає звко,,"1 п08 
HDдDBDnl іllші права. 8101lDЧСllі ЦІ'.' ДОГО80РО.I. 



І ПрllВIІ ope.rдOД08ЦB: 
,. І' І ПСРСlірJIТII цinюве BI~"DPIICТВIIIUI земen.ноt AЇJUIIIICII; 
9. • • n Д • 9.1.2 Aol:lPOKOBO Р03IРВІПI це OroBIP у BImaдx8X, перед6ачеНIIХ ЧІІННІІМ закОНОДавством та ЦlIМ 

Д ",ІаРОМ; • t 6 
о 9.1.3. sмlшml POSMIP opeНlUlo мапІ у ВIШадках, перед ачеНl1Х ЧІІННІІМ законодавСТВО"I. в ТО"ІУ Чllcnі в 

f 1ІІІЬОмУ порlUlКY 6113 зroДlI ОРЕНДАРЯ; 
~~OI.4. IIIМarat1IBЇД ОРЕНДАРЯ CDO~acHoro BHcceHНR opelUUlot MaТlI; 

,:I.S.IIIr.Illl"lt11 від ОРЕНДАРЯ ВUUUКО",,~ПUI CYМII. opCIIДlloi MaТlI З часу ПРllRlumн рішенНR 
кому а60 міс.коі plДll про H8ДIIIIНR земen.НОI ДUUlНIСН ДО ПIДПIfСВНI .. ЦItOro Доroвору; 

.\I~II '.2. ОбоВ"RJКII opellДoДD8~: 
9.2.1. передаваТllземen.ну ДUUllnCY по UI)'. 

9.3. ПраВІ ОРС'UUlРИ: " 
9J.l. otpltr.lml по акту зем~.~ ДUlJlII~ у KOPIIC'l)'l8I1JUI; _ 
9J.2. поновn~ваt1l. ДOroBIP ПІCJUI заКlнченНR С1року noro ДІІ D разі BЇДcyrнocтi npeтeшіП. ЩОДО 

_"Ю8llЬ на npDТl31 теР"IІНУ ореНДІІ. 
904. ОбоВ"R31С11 OPCIIДIlPR: •• 
9.4.I.НlUUlllаТІI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnIIDIСТЬ ЗдlПснюваТlI контрon. за ВIIКОРIIСТВНIUlМ цієТ земen.ноt 

__ r. 1_' 
9 ... .2.BllкopIICТD8y88TII зсI\seJIы�y ДUІRlltcy 3В ЦUlЬОВIIІ\I ПРII3I18чеIIНR"f; 
9.4J.свси:часно СМ.ЧУВ.ТlI ореllAllY мату; 

9.4J.HO ДОnYCКВТlI хімічноro чи буДlo-JIКоro іншоro з.брудненНR зеМJUl; 
904.4. niдrplfМYВDТIl іТ В нanежному саиітарному стані; 
9A.S.nїCJII закінченНR терміну діі ДоroвоРУ оренди повернyn. земen.ну дїuJncy ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

~IIIIICJIIIOМ)' стані по акту. 

• 
LI І 

10. Рп3DIC вuпвдковоrо знищевни а60 пошкодхсенnв 
06"єкra оренди чи йоrо частиви. 

10.1. РІОІІІС ВИnllДlCовоro ЗНluцеННR або пошкоджеННR об"ЄJn'8 оренди ЧИ йоro чаCТИlUI несе орендар. 

II.Страхуваввв 06"єкra чв йоrо чаСТШIИ. 

11.13riднo з ЦИl.1 договором об"єкт оренди не пiJuulгає С1рахуввнню. 

12. Змівв умов доrовору і ПРDDDвеввв йоrо діі 

12.1. Зміна умов доroвоРУ здіАсlПOJOТЬCJI У nис.мовіЙ формі за взаємною зroдою сторін. 
у разі неДОClПlеНIUIЗroди ЩОДО зміни умов доroвору спір розв"JI3)'IOТЬCJI у судовому порl.lUCY. 

12~ ДІІ договору ПрllПIІННlOТЬаІ У рпі: 
12.2.1.31ХінчеНIUI строку, на .кпЙ Roro було yкnвдeHO; 
12.2.2.DplщбвнНJI орендарем зеМeJlЬноі дімнки у ВJlВCHicn.; 

. 12.2.3. ВlfКYПY земen.ноt дimппcи ДJUI cycninыllx потреб або примусовоro вїдчужеННR зеМeJlЬНоі 
.... 3110nllїВ cycniт.Hoi необхідності в порцку, BCТ8НoвneHoмy законом; 

12.2.4.ДoroBip ПРIIПИНJIЄТЬCJI 18КОЖ в інших вlШ8ДК8Х, передбачеllllХ законом. 
12.3. ДіІ договору ПРІІПІІНRJOТЬ&:ІІ UШRХОI\. Roro розірваН"R за: 
12.3.1.I3~НОЮ ЗГОДОІО сторін; r 

а&оа" • 12J.2. рlШСННІМ суду на вимогу однієі із сторін У нacnїДoK невикоНВНIUI дрyroю стороною 
'-и. lJr.iJ, ~ередбачеllИX доroвором, 18 виacniдок ВIШадховоro знищеНIUI, пошкоджеНIUI орендоввноі зеr.leJIЬиоt 
~ ІСІ'ОТНО перешкоджає іТ BHКOPIICТВIIIIIO, а тако. з іНШІIХ підстав, Вll3нвчеllllХ законо" •• 

rr.141,144 3 .3~. IleBIIKOI18111IR. ореllдареl\S п.9.4.2. даllОГО доroВОру за ріше'lІІнаl суду, 8ідПО81д1lО до 
elllen.IIOГO KDДeкcv УкраІ"II· 

12.4Р' 'J , • 
• DЗIРВIІННІІ ДOro80PY в oднocтopoННWJМY порцку доnyс1CllЄТloCJl; 

'АЗ. Умовою розірвВННJI доroвору в односторошu.oму порвдку є неВНКОІІВНIIJI Орендаре.1 п .43, п. 

~:. Перехід права ВJl8CHocтi на маАно орендаРJl на іншу ЮР11Д1ІЧНУ або фізичну особу, а також 
'идuЧнОі особи-орендаРJl є підставою ДIJJI розірвlUUUI ДОГОВОРУ. 

~ Ji • PlВо на орендовану земeJlЬНУ РИКУ у разі смерті фізllЧноt особи - орендар., з&суджеННR або 
S .. дlaдa'rнor:ri за рішоННJIМ суду переходить до спадкоємців або інших осіб, ві ВIПСОРНСТОВYlОТЬ цю 

І Rky разОМ з орендарем, DШJIXOм перeyкпaдaIIIUI ДОГОВОРУ оренди зеМJIЇ. 

13. Вїдповїдаnьпість сторів за веВDкопапвв а60 
веВDJlежве виковаввв доrовору 



13.1. за JlCIIIKOHIUIНI вбо IIСНалс:жнс 811КOlllllIUI доro80РУ C:ТOPOllllllc:cyn. .ЬтО.,JI....... ~ 
3IUC01І)'"ПІ w.oro доro80РУ. ~~ 

13.2.СТОРОIlа, .ка ПОрушlUlІ :Jобов"паНl18, 38ШЬ.18єn.c:І від відпоаimшloНОCn, IIQцa 
ПОРУШСIІI18 C11UIOCI 110 :J іТ 81111І1. I\IJQ ~, 

14. Пршсіlщсві ПОЛОЖСІІІІR. 

J 4. J .цсп доroвір lаабllрає ЧllНllОсті піспl підПIlСВНII. С:ТОРОНІАІІІ та ПОт 4СРЖlaноТ 
ЦсА доroвір укпаасНО у 1рЬОХ ПРllміРIІШСах, що АIIJOТЬ 04НІІКОВУ ІОРІIDJIЧ ~ 

311вxoдalТЬCI В ОРСIlдOДВ8W1, дpynlA - в oРСIШDР., 1рстіА - в орrиllі. 1ІСlln провів 4CJТtQI:: aay,~, 
Невіа"ОШ'.АIІІ чаСТІшаАІІІ договору с ~ 
КlUШСТРОВIІR МІН ЗСМeJlЬJlОТ дinlJllC11 :J відображснlUIМ обмсжснь (o6тnrC1l1t) 1і 

ВСТВJlоanСlІІ1Х ccpaї1Yl'ЇB; 'J І lItJ&, 
вкт DCТВlloanClIIlI ІІВ місцсвості та поroджеНIІ. З0вніШllьоі мсжі 3смcllыоіi JlїЛlкru( • 
вкт ІІВ ПСРСІІСССІІІІІ в IIВ1)'ру. 30ВllіШtlьоТ мсжі 3СМCnЬtlоі дimtlllClI ,копіІ); -1 
вкт ПРllnОМУ-ПОРСШІчі 3смслы�оіi ДШ.Н,"І; 

Орспдодавсць 
БРОВІРСЬка міська рада 
в особі 3ВСТУПНllка 
міськоro ro.nOBII 

15. PCKBi3Im. сторів 

ВозlUlка Сергі. МllХаl1nО.llча 

МЇСЦС3llвходжеНIUIЮРИДIIЧJlОТ особ .. 

07400 KlfiBcIoкa облвсть, 
м БроваРII. вул. ГаrиріJlа, 15 

IдelП1lфlкаціnJlнR код 26376275 

ОРСlщар 
ПП Разyr.IО. Веніамін ~ 
ІКlln діє niJImвi "iJlоlПU ара 
держа.ну РСЄС1раиіlO фы�'l1llli0а6~~ 
.щшноrо BI1XOIU'lIl\lro\l. 

Броварс:ьхоі "lіС:lо"оі ра8П 
звки 355 0010001 ОООn4 
від 09.06.2004 ро")' 

Місце nPОЖІIВlНИІ фїJJmlof оа6 І 

М. БроварІІ, 
вул. fOPIoKOro,s, aJ6 

IДСIIТ"фікаuiRНIІR ромер 2SfI7Ii8 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

:JDСТУПllІІка міського ГОЛОВІІ Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від О 1.08.2006 року Н!!2-15/1872 з однієї сторони, та 

ПРllватвой підПРllємець Разумов Веніамін ВОЛОДИМIIРОВIIЧ про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Разумов Веніамін 

ВОЛОДIIl\fОРОВIIЧ прийняв земельну ділянку площею 0,3410 га по 

вул. С.Разіна, 5 :. в м. Бровари для обслуговування майнового комплексу 

- землі комерційного використання. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії Броварської міськоі ради від 25.01.2007 року за К!!221-16-05 на 

умовах оренди терміном на 5 (п"ять) років до 25.01.2012 року. 

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

договору opeнд~ земельної ділянки. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮрИДична адреса: 
;. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
~ міського голови 

w 

ІІРИИНЯВ: 

ІПІ Разумов Веніамін Володимирович, 
який проживає за адресою: 

вул. Горького,5, . 
м. Бровари 



АКТ-

про перенесення в натуру ЗОВllіwньої межі земел~ної ділянки 
, 

-
ій r 

~п,, __ ~е.~.~Г~lq~3~L~·48~-+J~~~--------------________ ~ ______ ___ 

.. ..!lL .. ~DutL-___ 200.l р. 

МИ, нижчепідписані, представник Броварського міського відділу 
Київської periOHВnbHOЇ' філіі' Держааного підприємства" Центр державного 
земenьноГО кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 

ресурсах 
.. 

8 присyrності землевласників (землеКОРИC'l}'вачів): 

• 

П.а еQ3V.,ч..о~S' 11.8 

представник виконкому e7i"дtJ.ti.tfNKt2 $./8 
діючи на підставі дозволу виконкоt.у НІ 273 
РІШИ народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної ділянки 

П,О Рq,»etfИ)6' /3. В. 

ПРОЖИВl1Очого по вул. ~ f'аЗі.h-9, ~-

зriдно рішення міськвиконкому НІ! від __________ _ 

Межові знаки в кількості t t шт, передані в натурі представнику 
3ІМовника\ на якого і накладено відповідальність за їх збереження, . . . ..... -
- Розм'іри та місцезнаходження межових знаків земC!lЬНС?Ї д\лянки показані 

на кроках. . 
ЦеА акт t підставою дnя ПРИЯНЯ1Тя рішення по фактичному користуванню. 
Акт складениЯ в двох примірниках. . 



АБРИС 3ЕМЕльноІ ДІЛЯНКи 

~--------------------~ 

.,. ... 

--------------------------------~Оn:П:II:с~М~е;ж~:--------

• 

Абрис сxnвв: ~ .. OJr 
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АКТ 

СІІІ"І Шll\lісuсоuсті та ПОГОllЖIШllП 10BIIЇWllLoi межі зсмслы�оіi lIiJIHllKII 
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" IIЖ'I&:піЛПIIСОllі.· IІІ'СJlс'rШIІІIIК ЬJ1ШlilJ1СJ.l<ОІ'(} міСI.кого пімілу КIfїПСI.кої 
.МІІ. :~ї філії ДеJ1ЖОНН(}ГО піlIПРIfГМС'I'IШ •• І (е.ll·J111СРЖUПНОI'О 'Jt:MeJII.lfOl·O каДilСТР)' ІIР" 

реП~llanhll" комітсті YKp;,'illll rю 'IСМt:ЛІ,II\І~ J1ecYJ1c;,~" 
ncp)lCilRlln) J оо, -' 

~IO'llllla Ilіnстапі ліll&Ш'JII II~ ПИКШІШІІІИ J10\1I'1' ') 
np1IC\I1110cтi 'JсмлеnлосшtрЮВ (1емлскс,'~.IСZU~1ІІ1 : ______________ _ 

8· n'n'Q~lIJ& Q Сі' О. Q. -П~.1С:ТIІDlІllкіп IIIIKOIIKOMY _~~--1l"'~ ----------
тас\'міЖНIІХ аСМ:lеllЛUСlшкіll ('ICM:ICKOPIIC'I'),IIU'lill): Серєае .11. СІ t!"uD",.8"iItD' 11,.7. 

flPp!:.:-!;!:;~?п!~~:;'~"::.4І!€ е..и ~ IPo..tи>la 'ее., 
~Пре.'t·ЯRII!l11 СІІОЇ ПОПІІОВDЖСІІІІЯ. "J1опеJIJI ПСТОІІОВЛСІІІІИ 110 міСШ:llості то погоджеllНЯ 
10внішньої )Ісжі 'JCMt:JIt.JIOЇ діЛЯIІКIІ • ___ • _____________ _ 

""n. PQ3l/oUDl 8.8. 
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:mllDчеllі )Ісжі 110 міСltепості пр6:<ОЛИТI, по lIЯJ"<!I~ ,. І<;А ~ k 

НіRIШХ 1IJ1~TCII,in "pll ПСТВIІШUlСllllі 1ШJllіIJIIIІ.ої межі ІІС 'ШИIJJІСІЮ, Мсжі IІс.lгоджеиі і не 
BIIICIIII\'UIOТb cniplIIl~ п"тонь. Межові Зllаки. яким .. 1акріплеНD земельна ділянка 8 Ki:JbKOCTi 
11 ШТ. 110казаllі предстаВIІИКОМ відділу 110 MicueBt.'1CTi та переДВІІі ІІВ зберігання 

1OL1CB:tDCIIIIKY ('JС~ІJІСКОРШ''''УІШ'ІУ), 1'с,)'lміР.1 'І'П мїСllС'ШШСОДЖСIІ IIJІ 'ICMCJlbl10Ї діЛЯIІКИ 
1lІІІІі1'Пlllі ШІ ;Іг,J1ш:і ШІ 'IІЮJ101'і l1ПllШ'О ;81('1)', 

I~ОlllааііIИIІКIІ. ШU1UЩ)Ї n. а рQ:JJJJ!&1..~~,--- . ______ _ 
1n''1l1'' 'ІСМС:І~ІІІ"-КU:ШС 111L111oї 110К)'МСII'l'L,ііff СКЖUІШ' О, З t І О 111, 
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 11з 
\!I"~' 11-" • 
,; ·.iJ\fIC'l'O;GpDDapll Klllac';кalDfin.tтi 

OAlllllIДQll11lra nllnnn Д81 ТlIСn'l' CLallara раку. 

ОрСllдад •• сЦЬ: SРОВАРСЬКА ltпCLКА РАДА КlIIDCLI(OI ОIiJJАСТІ. IОр'WIЧIIІІ осаСіа за 311К011oдD11C11101l1 
ylJllim'o iaelmlФіllllldJlшdllDД:lli дallІlМlІ ЄДРПОУ 16376375, 'ОРIWlЧllа адреса: I<Іlі8С.1ІІІ обn., м,&РО88рIl, .уn.Гвraріиа. 
• оса6і МЇCloICDI'D ran0811 АІПОНЕНКА ВІКІ'ОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ."ІЯ діІ: ІІа підCТll8і ст. 42 ЗIIICDІІУ YкpDilll1 

І ... І JIk:Ц.aC ClМо.РIІДУІІDlII18 D укр.rиl", 3 DДlIOro боку, та 
-Про ОрсІUSIP= ТOBA1'IIcrвO :J ОGМЕЖЕllОlО DJДПовrДАЛLІIIС'ПО .проЕtrrlfQ.GудlDEJJы�АA КО~ШАІПЯ 
JOД1JIIO·, IAСlmlФіnціDllІІD код 32156501, 10РІІДІІЧllа особа 38 заКОІІОAll8С11101l1 УКР8іlШ, IОРllдllЧllа ЦРl:са: 03127, 
&LI6u.. аросп.4D-річ .. ЖОIТlса, 6уд.l10, корп.l (ca.lдoЦТD~ про ДI:P~8I1Y РС~ІІІІІID IОРIІДll'lllоі особll ссрп АОО NII 
05'''2. ІІUIIIІС АCJJ!КPШІМ pCcc:1patopOM ГОnОСlіаС.КОI РІІЯОШІОІ У МІСТІ Кllсві ДСР"8110і uмlllіС1р8ЩЇ, дата 
aplllСАС1І11І дер .... IIОI РСсс:1рацlі 19.11.1001 року ІІОМСР :lIІПIlСУ ПРО 8КnIОЧI:IIІI. 8і.llОМОСТСЯ про 10Р"ДIІ'ІIІУ осоБУ .110 
rA1' 1068120 0000 015096), 8 особі д"Рl:ктора ТОІ.РІІСТВІ ПАВЛЕНКЛ ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА, 
~DtD з.адрССОIО: м.Кllі., Dyn.TpoC11lllcЦLKa, БУ.ІІ.7 •• К8.223, 'ІСІІЯ діІ: ІІІ підc:тuі 1І080і РC.lllІкціі Cтaтyry 
1OВAPIICJ'ВA З О&МEЖШlОIО вrдnОВ~НІС'ПО ,'nPOEKTHO-&УДlВЕЛЬНА КОМПAНIJI .зодчий", 

cccrpcIIIIlOtD дср"IIІIІМ РССС1раТОРОАI ГOnОС"Іськоі Р.ЯОШlоі У місті Кпсві .ІІС:РXCll8110і II./IAlilliC1pIlllїї, дата 
~1 06.04.2006 року, ІІОМСР 3.ПIlСУ 1068105000 І О 15096 :І ДPYrOnJ боку, fIIDDМ ЇМСІIOIIIIJІі c:ropcIIDI, 

.", ..... юl~.".", 1pl~'1JI ptIIJ'AIi mtlJltJdillfIIAID~ptIIpIЇIfIЧIl J/"""UIIf C8IIi:dlil,"""'16O OJllllйа.ШІ.и 
ІІ"""'Р6'СА'" npuпuau,. qutlln.,'DltI_.""'IC��-, "С" p8lJIЛююп,. yltll_u,ii """,и 1""""11І11 

f'Jtн9Ju"" , .1W0lfU'" щ. ,16Iliit:lltи:ml IIfНI8""u11JI), YltllflllU цеіі н../р npo lIUIIfe: 

ОреU,етДDltl."ру 
І. OpcIIAQДUcЦlo ,rlдllO 3 рішemсам &Р088рс.аі міськоі PUlI кJli'IIcыcDi обпасті від 14 Ч&:р81" 2007 року N113б7-21-0S 

""'" 1ІрІІІІІ1І1СІ1І1І npaal IIDpIlC1YllDlU18 3СМIШLНlIМI' дimnllC8МlI, IIUDlIНI І DPCIIД)' хмen.11І1Х дin8"0к. IIUDlIНI У постіRlIO 
IIIJIIICI7IIIIII1 3ОІСІІоиоі ДЇІІІІІІСІІ, IIIIдIUUI8 AO:l8Mi8 ІІІ аllПJТDIUIСlllса 'rCXIlічиоі ДDкyмCIIТIIQЇi по ОфОРМnl:lQ1ІО npll81 
~"UUll3Ol1Ul""IMII ДЇUnIClWlIIOpIIДlIЧНlIМ і фы�чІщАІ� особам та 811СССІІIIJI ШІІ ДО ріШClI.IiРО88рСЬкоі міськоі PUlI" 
..... OpeaIдlP nPldlМIС 8 OPCIfДY терміном 1111 5 (п'.,..) років 3СМIШLІІ)' .ІІimJllІС)' NNОЩСЮ 0,3808 в, за РІХ)'ІІОК 3СМcn. 
a..1OI'IICIID»PCIolOtD nPloнa..e.u18 - pinml, ДІІ8 будіВIПIЦТВ. 811p0бlllІЧоі б8311 - хаші nPОМIІCnОIОсті :ІІі адрсCOlD: 
Eatкa.a оІіаат, мІста BPDDDPII, .уnоц. МIП'IIlI)'РПD (I,uмi - хмenьна діШllln). 

liuacqlallull наааер земепLllоі дІт1ll1CU 32 10600000:00:035:0533. 

06'oun "Р.' •• 
2. В ореащу ncprдaтCl зсмеп"ll ДiJUUUCa 3вranLl'01O nnОЩСІО 0,3808 ra. 
З. lfaХМlWolІЇIl ДinIНЦi б)'дімі та СПОРУдІІ Diдcymi. 
4.3aaw.lllдinuкa nCP~СІІ8 орСІЩУ ба будіаlШL та споруд. 
'.1Iapмamaнa rpoШ08а oцiJ ... 3СМCllloної дiJwnal на період будіаluщтаа ,l'ЇДІІо 811Т111')' , тсхнічноі ДОlС)'Аlснтаціі npо 
~ IJIOIDDlY oцUacy 3CМCIILНOi дiJwnal &polapc.кoro A,iCLlCOro liддiny зсмеп.IПIХ рссурсі8 8ід 02.07.2007 року ом 
~]tJ].И4] craиollmo !кі 571,00 (дса' .. ,осто шlcn. ТlIClЧ п'm:oт ciAIДCCIТ ОДІ!)') rpll8lUO ОО IDnїnOIC. 

Ifopмшlllll I1ІОIU088 сщіllXl :JCМlШLної ДЇJUIIIICII 3 дaТlI здачІ 06' СІСІ'ІІ І CICCIUI)'II1'IЩо зriдно 81m11')' 3 'lUlliЧllоі 
~ npо IIIIpмamaJCy &'рОШО.)' оцінку зсмепLИDЇ ДШ'ІІІСІІ &pO.llpcькoro Mica.кoro .iддiny ,СМCIILИІІХ рссурсі8 8ід 

• JII07 раху .м 04-3113-3/944 cтanoal"" 231793,00 (дІісті 1p11ДlUl11e ОДІ!)' ТlIClЧ)' сімсот ДСВ'.ІІОСТО 1p11) 1р118"! ОО .... 
~18 AЇnIIUCa. lІС8 neprдat:'l1oCII 8 opllll,Ц)', 1111 мас Hcдoniкi8, що Mmкyn. nCPСШКOДJlll11I її СфClCl'lI8UОIol)' 

• DtJa--.. .. МО що ~ :JCМIШLІID ДЇJUIНКII на МОМClIТ пiдmlСІІІІНІ ЦLDtD Дoroaopy нікому illшОIol)'. Opell,Ц)' 
~ IIIIIpDДuta, 110 ПDД8pD8D1'" tшшDI способом 1111 11дчyzCJ1а. ІІС 38C1'111U1C1'" під заСіоРОНОIО (8p~.I) ІІІ: перебува .. 
~ СІІОРУ щодо неІ, 1'І1ІІСОІС прав У 1pmx осіб ІК 8 Мс:ах. так і 31 MC3IIWI1 YкpDilPI ІІС ма .. П 8ПllСРК Д~ CТII1)'1'IIoro 
Іі-. ........... ас осl& не 811СССІІ .. 3CМCIILI18 Рl'" 31f11XOД1m.ca у CТDIIi, ПOlшmо прllДD1l101ol)' ДІІ8 81,lCOpiIC11ll. її :ІІі 
~~h~Wq~ • 

t.ЬашIllIlalCim • • 
180crcll o6'arra opellДll, ні Mmкyn. InnllНynl НІ OPIIIIДIII 8JДНОСШUІ "!="ІIс:. 

I.~ n_. O,,,-,,"."ДOlll.,,ру ._ 
.... n-..~1I81P ~o СТРОIlOМ ІІа 5 (п'.,..) роlll 3 даТІ' niдmlCDIIIII ЦtOOrO Дoro80P),. Пісм 381С1I1ЧI:IІНІ &:Іроку ДІ' 
___ --."ЧУ ОРЕНДАР МІС перевlUlllІІ прll80 ПОIIОМClfI18 Doro ІІа 1І0811П С1р0ІС. У ЦLDMY раl ОРЕНДАР ПОІIІІIClI ІІС 
~I ~ ~) міСІЦЇ ДО :JIIICЇНЧlllП18 &:Іроку діі ЦLoro Доro80ру тlСЬМОІО по.ЇДОМlтl ОРВНДОДАВЦИ про lIWір 

n,.. IШD. 
~ "111Op11cranнl :lllalСІІІоноі дUwuol ІІС за цln"lllМ nPIOI,a.ClfIfaМ орендар 8."С перев ... 1О прll80 11. 

4IIroJopy DpcrQuI. 

': ~ . 0p.,'."IIIU111R111 .' • 
"'-Іі YIIpaim, lUIIТa .- :lI!ІоІСІІІоI!)' дbutнкy "І період Сіудl8Н1ЩТ111 8UОClП1оса ОРендарем УI]'ОШОІШ ФОРАІІ 8 НIЩІОIlIUllolIШ 
~2197r]~Pi 3" (1pII) 8iдc:cma18iд НОРМІТl18110і rpОШOlоі oцilllCll 311МCllLllоі ДШllIІСІI (9& 571,00 I1'II8C1f11), що 

a&'ana а' 11~ вісімсот деа'lUlОСТО сім) rptllClllo 13 коniАох 118 Ріх. 0реІ1ДІ18 мата з. ЗІІМCIILIІ)' ДЇJUIIIIC)' 3 JIII11t 
~-6953~0 ClCllIІДІІС 3 " (1pII) 8iдc:cma1 .ід IIОР.llmI8I1ОЇ rpошоаоі оціtIICIl (131793,00 &'рIIlClІІо), що 
·"I~Iip (UUcn..1IICIII дea'm:oт п'атДІІСІТ 1p11) &'p1181d ОО IIOIIЇDoIt аа рік. ~ дallдaloМ 155 lід 10.07.2007 
~~~ .. ICLlfai pllДll про 8101Iа.lІІl'" opCIfДIloi MaТlI за :JCМCIIIoI!)' ДUl8I1КY. _ • 
~ 11 ~todpY DpCIIДnoї; nтml за 311МС/ІІоН)' дinnкy 3дiDCНIOt:'I1oca 3 ypaxya8lU18~ 11. ЦUIIo080ro 
.~ IlDeфlqjarnв iиAexcaцrl, IIОНlчemlХ :JIIКOНOДII8C'1110M, за 3I1111срД8IIIIМ .. 1Ca6"lІlero.1 МїlnC1p'1 УкраіlПI 

"ІІІ УМОІ доro80ру ОРllllдІ1 ... ПРОДОI8ССІIl18 Doro діі. 

,: . 



І J.OpelUU18 nuna І'ІОСІПLCII ПDЧUl.8IОЧ.1 2 ДПН npIIA •• 1I1ТJI plwCUl'H сссlі ош 14.06мЖО07 ро..., Що"іCl'l • 
чаС'ПІ8М'1 D С1Мі 241.43 (дІlсті сорок одІІУ) '1'118.110 43 кoninlOl ПІ ncploд будlDППЦТВ8 1'11 8 сумі 57'.4. (n''': ~ 
.в'I,.) IpI.aClI. 48 капlВок пlcnа "8'11 DIi'CImI о СКСnnYІТ8ц1ro. ~міС8ЧIІО npoТIIroM 3В (1JIlцщrnl) II8IIcIf4IpIaQ ~ 
118cтynllllХ за DCmIIIIII .. IСМС1QIIIJПIІI" тlС" з.111101'0 (nOДll11COIIOro) МІС.ЦІ GCI ypaxyaalllll пдв DIJI.хо.. ... 
РIDРllX)'llКОIПn puyJlOIC 0PC'IДOJIDIЦI N! 33210112700005 УДК У K.ITncIoкro O&nаст' м.КIІСn" 10'04 ]КПО"=:-ІІ 
82101s.lІДсра;уааЧ-SРDDlРСLКС ВДК, !сод ПРIІJIІ8ЧI!IІПIl13050200. ,~Іфо 

12. Псредача npo.цyкw1 111.ІІІІ1ІІІ1111 nOCll)'l' І pDXyI'ОК орс8lДllоі МІІ'ПІ офОРММСТ1оС8 liлnОIWПІМ" lII.'tINII 
13. Ро,\llр apcllДlloT Мll'ПI ncpcm.дam.ca 'У раі: 

- зміlll' ';'01 roCnlWlpt01l811111, псрсд6аЧСІІІІХ дoroIlOPOM; 
- з .. 1.01 plDМipil JCMCnlollOro поДlltlC)', оідlllЩСllІ1І ці" і таРllфіа. зміШI косфіціаni. illДCKcaцii, ІІDІІІІЧС"І'" 

3D1COI11WI.cтao .. ї 
- поriРWСШІІ cmIIey opc'lДOJIIU.oi JCMcn ••• oi діяlllКl' ІІС 3 ІІІ"" opClrдap., що піJmJср.aжcrlО ЛОІС)'мстllo"': 
- • ыwІх .lInaaxax. псрcщGaЧСIІШС 3DКOIIOM. 

14. У раl IIC.IICC:CIIIII ОРClwюі маПІ 'У &:1'pOКlC, D.ОllаЧСllі ЦІІ.. Доro8DpOМ, enpам,СПоСІ ІІСІІІ 'І lІО2"ірі lIIL1IiII.i 
CТDllIOI НIiУ 3В ICOЖJшn ДСІ'" проctpoЧС"'1І nnaтсжу ІІссмаЧСIІОЇ С)'м" 3D КОЖlIIIR .ІІСІІ" ПPDC'f1lO'ІctШІ 

Умо.и .UlUlpucmalllUf ~eII'''O' rJlIиrlllUl 
J 5. 3cМCn.lla дlmШIID перСДІІC'ПtCII D ОрСIЩ)' МІ 6удіВ""ЦТ11а IllІpoGШI'lоі 6a1ll. 
16. ЦїnIoO.C nPШ'IІЧСIІ'ІІ ХМClllolюі _l��al-зсмnі nPOМllcпopocтi. 
17. УМО.І' J6cpacc1l11l cmIIey o6'CJmI ОРСIІаІI: 

• з6срCЖCJIІІІ ICPXНloOro шару rpymy 1'8 noninwCIIII' іlllІІll1t кop"ClnllC R/,am,uacm:R 1CNCII,нoi 4inImat, 
• 3ІІХIІСТ 3СМcn .... оі ДЇnI1lIO. lід 3DбрутIClIК. lСі.lіЧІІІIМIІ 1'8 радіоа," .ІР"""ІІ J1C'Ю8/1"IІоШ 111 liJI UIШI1Х lІРІІІІІІІіе 

PyRlty8DlUIIi 
• ОРЕндАР І'С IІlас npaaa 6CJ офоРМnСIІІІIІ , IICТIIIIIJUnCII".I, закаl1Oдll8стаом noplJllC)' J"uaoum ...... 

nP11311аЧCl1І1І 3CММlolloi дiпlIIКlІ; 
• aaalllUlllI 3IUIOдї8, псрсдбаЧСlІІ1Х ЦllllС ДоrollОРОМ або іlllШI" lIIт6xiдt"llC м. JбcpС'AlClnCl JCМC.1WIOЇ а'ІІІІІ. 

У".О,," І сmроlUl n.,edo"l ,,,..,enw,ur dіл."нu " OPf!l'rJy 
18. ПерСДВЧВ JCII'Cn.lloi ДЇnIlI.IO. в OpCIJДy uiAcltlDCТЬCll3 РDJpоблСI'I'IІМ I!рОС'"' " DЇДВcдCIIIlI. 
11iAcтaв01O po3p06nClIIII npocsny lідаСДСlnt. 3Саlcn."оі .ainlllllCll r: ріЩС""1І IiP08apcLscoi мі&:lolDi PUIf КIiICUIi 

оСіпасті lід 25.12.2006 poкy.Ni! 192-13-0S "Про ПР"ПШIСIII'. npава КOP"C'/)'IIUIIIII 'lCМC:n .. II .... 11 дімlflClUШ, IIUIIIIIII aPCIJ1 
зcr.ICn"'IІIХ ~tш.ltок. переда'!)' • noc:тiAllc IСОр"С1)'ІІаЩІІ 3С"Cn'I"IХ ,"umlllJlC, "UlIІІIIІІIІ ДOJ8oni8 118 IIIIV1'OUCIIIII -
дotcyМClrraцli по офОРМnСltlпо npaaa КOPIIC'I)'UIIIIII зсаlCnLItIDIІІ .ainllllКlt lОРIІІUl'IІІ"" і фіJ"ЧIІІI" особам" 

Opl'Dlrbauia plDроСіпС1ІІ1/І npocsny вїд8едс11'" 1СМCn"llоі діМ1І1СІ1 і "'I1]'ІВ ІІІ, ІІОР 'lIJIIIli J ш.... IШIIRJ1IIIIМI· 
Орс.шар •• 

19. ыwi РІОІІІ передачі заlcnыlіi ДЇІІІІІКІІ • OPCIJДy BЇACynli. -
20. Передача Jcмc:nыlii _"КlI OpcarдaPIO ,.іRCltlOC'ПoCll nic:n. дс:рж1ІllІlоі pcccтptll1l1 ЦIoIIro lJPrOtr1P'/ JI .... • 

прlІlWlUlІІ.-псрСДВ'lі. ІІЇСІІ 
на підставі ст.25 3D1COІІ1 Ухраіlllе"Про opClJДy зсаші" від 06.10.1998р X!l161-XIV OPCIIJWP yn'ml/&ClllUdtaplll .. 

"","оТ РССС1р1llU1 дoroaopy ОрСIІаІI 3СМCllLllоі _"IOI"1D8"oi або IсомylllІІІы�оіi IUIDСImc:П J06oI'1ISIIIIdI1WIIII 
дoraaop1 liдno.IдIIOМY OPI'lU'1 д.сРllClllllоі nlWlТКOloi c:nyж6l1. 

Умо," nNЦllle"'1R ,,..,1tЛ6,,оr rJIля"НIl. . ".,.. 
21. niCIIII nPlШIОlСІllІІ т1 Дoroвopy Oparдap повертас 0pcIIДQJID8ЦC11i 1CМcпldl' lіІ"IІII/С'І 'І CТllIІІ,IIС riJllll"1 

311 .... 1"КОМУ lі" одсржааu І ОРСЩД'У. • 'lsll1III ь.-І 
OpCllДOJlDlCЦlo У раі noripWClIIII корllClПIХ 1IJIIIC11 •• om:l1 ОРСlІДОВlllоі 3CМCIIL"oi 1IU1J1111C11. 1108 1IJ'IOf1f)1O,.:I 

CТlUey, мас право 111І IIдwICOДYlllUIIII1Cilmcil У РlDмірі, .101Iа"СIІ0", cmpDI.aмll. ЯКЩО С"'JICIІШІІІІ 111І • 

npo РIDМЇР aiдwкoдyвlUUII зSlmdl, спір PID8'aym.cI у судо.ому noplJllC)". • "lDі tbJ'III'O" 
22. ЗдіRClIClIЇ ОРClшарсас 6е1 31'OJU1 0PClIДQJID8Ц1 .1npa111 ка nOnlnWCllII1 0fШI1ЛІ1UII1luі :ІІ:МСІІ • 

IICМ01КllIIDO .iдoxpCМlm. 6а 3DDoдilllllll ШICOдJІ ціп .ain'llці. ІІС niд/ulnucm. liдwlCOД'/llllllllO. Op:l~ JCIt1I.. 
23. ПoninWСІIІІІ cmIIey Jcмe./Iыoii _Іаа., ПРОІСДСllі ОРСlUUIPСМ 311 I"'СІоМОnoaо :И1lЛl1l" , ,,,.. 

niдlllll'8lO11o ІЇДWкoд,y1lIlПUO. (J ~ --
24. ОРспдар мас npаво ІІа .ЇДWll&ЩYllаlПIl Jбпndа, ,anoдilllllX УІ,аспlдок 1ICRllІІОІІІІІІСІ pcs 

nCpcA6D'1CIUIX ЦІ'" ДoroaopoM. ~ 
З6111'1С11М1І .11IЖIUO'I'IoC8: 111М ""ІІ&ІІІІІІ11 .... )- ,.,... 
Фaaml'llll Dlnpll'Пl, lllОlХ OpCIlдIIP 3UIIII 'У 31'аку 3 1ІС1I1IСОIІIІІІІІІ.. а6о 11&:t!1І/ІСІІІ СІ _IV'~ 

ОрClIДОДIІІЩClоІ, а такоас Dlnpll'П" IІкІ ОрСІUUIP JдiAa"'l а!Ю noallllCl. :udRclllml АІІІ UIJUIIJlUI&:III DII JJptOIDP1. 
ДоходІ" IІкІ ОрсашаР .. ir 611 рСIIIUoІІО CnP.lМа11І І РI3I.IВnСЖІIОro. llllСОІllІlІlІ OpCI~ICМ':IIIC ДІІІnІІС. 
25. PD1follp фaum.".1І1Х IlnpaT ОРСlшаРIІ Il0llа'lаСІІоСІІ 118 пlдcтaal дoК)'ltlclnВnlollo 11 ІІІ ::,,,,,,, . __ oati ~ 

O6AIaa:nlUf (o6nиI~'''III) rqoda .иllириDlIlUIІIІІ ,е,"I!Л'" C1IJIIfI ~~ 
26 ЗriдslО ІIІСllоаку М 04-7110-31161 .ід 07.03.1007 раку про ПМ.ІІІ о&lС1ІСIІІCll18 =IЇI~"~'" 

.ка .~c:n.CII D ОpelЩ)' То.аРIICIDY 3 06мClllCJIОІО DIдno.I./uuJ.lllc:no "пpocmt0-6),діас;::1CL , ДCnPI'I'~ __ ~ 

.. 1C:LКOro DIJudny зсмcn ... tllХ ресурсі.. 3СМCn ... lа дinalllCD noatllltlB allllDpllCnOI 3CJIIIIOO ~~ . 
зсмnекоРІІC1)'llа'lі .. DCТ8IIOВnCltllX СТ. 96 3cмenwloro ІСОДСІССУ Украі'ІІI та oSalaccu" np~"1 y~ 
111 ЗСМCn"'IОro ІСОДСІСС)' УкраіlПI (ІІОД BIlКOP"CТ8lII11 JCМCnlolloi дUwlll' - 1.10.5. JI'iJUIO CJICIIICI'} ~ 
ЦЇnIoOBOI'O аlnCOPІІcmuпll 3ОІen .... 11Х дinalloac). а .1D1YP1 (на мі ~'1"" 

ПРIIc:t)'Па11' до І"ІСОІ»ІСТІІІВІІ xMenw.oT •• 110. до .CТDII08IICIBII 1т ~- 125 126 Зcat_1ICJIO 
ДОКУМClI1)', що посаlдчyс np_о ІІІ .1Сі та АСржавl.ОЇ РСССІРІЩІЇ - ,a&opalllcna \CТ'~c:do зrfIUID--'· 

за nop)'WClIIII 3Ca1c:т.I.Oro 3D1COІІQJUIIIeIU аlllllll ocolы� tlСС)'ТІо IОpшlSsч.еу ІIдпоI 
ТермІІІ діі ІIІСtlоаку: 

ДО 3МІ.ПllUlllCllllка ХМC:n"llоі AWIIКII; 
ДО з .. 111І. цiп .... oro nPlа'18"CltllІ 1Clolcn .... оі .11101. 



• 3JЇIIIO ,,,СIIDlIСУ уnpaвnіlПIІ ali~&YдYJIlIlllI,11I DpXЇ.1'I:КIyp1, ІіроаарCWlOi міа.хоі ра.1ІІl N! 301 Jiд 05.03.2007 року про . р" _cnыoii дlмllКll nfa &)'.ІІІВІІІІІСІІІО 0& ar:ry &lIC'lUCiyдYJIlI? .. , 2~МЬІІD дWиа .. ас Nic:r06ym8111 о6мСІІССІО" та 
~IIII ~ClCOPIIClY8I1UII 2rUul0 .~ICJ!.O nnlll)' та 8U111OIIДI,o .ІІІІ lJD3PIIXYI.ccia nnoщ. аlllCOlІlІ'llХ тов 

~na ;. JIЇIIЇI npocanyotoi .УПlщі. 
~ ~1Iii ,,,ClIО.1СУ ОДІІІІ рік. _. • r ~ .. a D ораЩ)' 2CМMWIOI ДUl8IIIOI 110 С пшстааОIO ДІЬІ ПРIlПШIОIО .. або 3Millll 06 .. аеи. (06rncel .. ) та іllШ.1Х 

_~a odбllа 100 дІмІПСУ • ...- ,,....-- І""" nР.8. т •• 608'1Q_ c:ntор'" 

21. Прlllа OJICIUIOдIIIIЦII· 
_."ІІ8ІІ:І1ІО ",ас nP/llО: 
~iJll1l' цIm.olO .IIIСОРIll:tlППІІ 3CМC:nLIIOi .1"101; 

_ Д1ICIJIDIOao розlр.аlll ДDluln ~BIP у 8ІШILlllCllXo псрсд6а"СIІІ'Х .. ШІІОІ •• JaICO"DJWIC11ION УкраїЮI 111 дallІІ"l 

~~тl розмір opCllдJloi nnml у "IПIllUWC, псрсд6аЧОІІІІХ '11111101.' :IaICOJlO.BC11ION УкраіlВІо R тому "lІмі а 
a.1IIIJCIOPOIIIlЬCIAI)' порІдІСУ 6сз 3roд11 ОРЕНДАРЯ; 

_ IIpW111l.1д ОРЕНдАРЯ саОСЧІСIІОro IIICCOIIIII OPCllДlloi Mm.; 
_ IIpCD11n1l ІIд ОРЕНдАР я в1дwкo.цyвll~lI. C)'folll OPOI~IOЇ Mall. 3 .. асу npllnlllТl'll ріШCl1ІІ1 іро.арської .IIGICOЇ Раді' 

11І14 .cpl11І2007 РОIC)' npо IIIWIIПIl2OlCnW.0І ДUI8I.IO • .ІІІІ ПШnIICUО .. дallOro ДoroBOpy. 
29. 060В'13КІ1 OpClIДOДlllЦII. 

OpcIUIIIдIICIIЬ з0600 'ПIІUSn: 
_ ncpc:JIInl3CМCnWI)' дInIllIC)' ОРЕНДАРЮ 3В Aкro .. 1 ПРlln'IIІШR-ncpeд8ЧЇ; 
_ псрeдl1lf' кapIIClY8ll'111 3СМCllLII)' дімlllC)' У стаІІі, що відпо.ідас yr.IO .... ДDIIoro Дoro'OPYi 
_ не ."ПIl1lI діІ. lкі & OOPC:IIIICCWICIUI' OPEНДAPEBlкopllcty8allICl OPClIДO.1II01O 3CIoICJlJoIIOlO •• lІСОlОі 
_lIOIIeplWml ОРЕНДАРЯ про оcoбn'lІі вnaC11I1OCТЇ та иeдonіlOl 3смсІІы�оїї дUwuo" ассі В npоцесі її 811ІСOJШCnUОІІ 

.,n. cnpll'llnnml CICDIIoriЧ1l0 lІс:безПОЧllі lIacniдICI' ДпІ ДOBкinna або ПРIОВСС1ІI .ІІІІ ПОПРШОІІІ" С11ІІ'У с ... ої 3СМCllLIІОЇ 

t ...... 
зо. Прuа opalдDpI. 

0РаІАІР xllcllыlтT дimnoa. "'вс npаво: 
-1IIpI1МD1I1.1д OPEНДOДAВЦJl3CМCnW'1 ДЇJUuncy 1 КОРІІС:ТУВІІІНІ 30 Aкro .. np,CnMIlllIl-nCPuaчї; 
_ ClllDClilluo rocnoдaplOJml па зeмni 3 ДO!p'WDlO" ,...ОВ ДІІIОro Дoroвopy; 
- аіСІІІ 3ІІІСЇІ1'ІаПІІ ClpОIC)', 110 1XI'n 6ynо )'ICIIaдeJ'O Дllllln ДoroIip. ОРЕНДАР, 1 81ШIІДІ()' HD/lC1КIIOro .ІІІСОНDIПII 

аІіоІ'аІіа JiДnOJiДНO .ІІІІ умо. ДIIIIOro Aol'O.OPY, ... ас 30 інш.1Х рі.юlХ умов переаUO'О право на ПОНОВnСIIНІ ДIIIIOI'O 
ДOnIaOPr. • 

-ОI'ЕНДАР,_. Ilдnoliднo .11113DIC011)' ма.е ... 0111 у вnDCI.OCТЇ орендОIIl'У 3CfoIм.1'У AЇnRIIIC)', &Іас ncpc.IUICI'O право ІІІ 
.......... її У IUIICIIiCТL У pa:si npoдucy ціеї 3CfoICJIJoHOЇ дinaнJOI, 31 УМОВІ" ЩО .ill cnnачус ціну, 30 IICDІО ІОна npо.С11оCl, І У 
pallIpQAIICy паllDШСУРсі (lукціОllі) - ІІСІЦО nOl'O пропоз.щ;. є рiJиOlО 3 nPОnOЗlщїао, аа с IШn6"шwuOlО із 3DnpОПОIl0.IІПIХ 
)WIDIaМU ІОІІІСУРСУ (аухціону). 

()PaUPIP 11І1: 1'IIIIOJt Пс:рс8ІІЖІІС ПРаво на ІІІІС)'П ОРСІІДОВІІІОЇ ДЇПRIlIОI В разі npllRlUIТТII ТIUCOro рішСІІНІ ОРClIДОДІІІЦСМ. 
31. ОрендаР зcucnw.оТ ДЇJUuIКlI зобов'аam.: 

-1IIIIImI1 ОРВНДОДАВЦlО МOЖn'lІіcn. 3дinClU08mlICOIIТpOlUo 30 IllICOJIlІС11ІІlНDIзсмм.ноі дім'ПСІ'і 
- IllliDpRI:11IIYI8Тl13Cto1CJ1Joнy дlnatncy 311 ЦЇПWJа ..... npIDНD .. а ....... ; 
- CIIIt'II&:НO смачувml орендну MDТYi 
- ~ ACШyI:IIIm xiмi'llloro 'ІІІ будrllCDl'О іншоl'O 3IСіР1.111IСШIІ х.ші; 
- 1lUllpUмyв81П:SCМcnway дUwllC)' в НDIIC*IIOМY CDIIiтaplIOUY С11ІІІі; 

• -у n'l1IfДaJm. СІРОХ nїCIII дepzllВlloi pa:crpaцii ДDI.oro Дoro'OPY opCl1ДI1 3CfoICllLlІОі дUwual 111ІдІ1І. копїlO A0l'080PY 
li:IIIaIIUOМY OPI'II'Y дср8ІІ8НОі подаТКОlоі cnyжбll. 

3 
РШІІК .una1К08WO :Jнuщftllllll аІіО nOIU~/1II o6'nun. opeнlu чи iiDlD чacnu", ... 

1. 1'11ІІ1k III111U1XO'oro 3ЮIЩCIUІІ 06'0 ПОllllCOджellІІІ об'ЕІС'І'ІІ OPCllдl' .11 nOl'O ЧDCnlllllllесе ОРClIДІІр. 
Сnариу.аНIІІІ 06'am,а ОJII"lи 

• ...:;... 3riAНO 3 ЦІ.... дoroВDpOМ 06'ЕІСІ' ОРСІ1д1I ... 08 6ynlзастраховam.П на lICCft перlод.дlї QIOOI'O Aol'O'OPY 
3 OpIlllЦlpl. 
4. С1рахув ...... 06'acra ОpclІдІI _СІОос орендаР. 

~ Ctvpoml "t4OIIllПІlса про то. ЩО у разі IlсвiuшlllllНl cвoro 060l'ІІ3Х)' С:ТОРОНОІО, ІІХІІ IІІІlІпаlІ 3rWIO 3 ЦІ .... 
ClpaayaIlll"~11'II 06'arr ОРClІдІ.. дpyrв c:ropOHa &108 застрахуаml noro і ІІWIU'IП'IІ аlдшlCOдylllUlНІ .Іnpат 110 

36.3мЬ.. ЗмІ". J''''O' ДW080Рl'''РU''UНftНІІ/І iiwo dll 
у \IIJi 1I~08 Дoraвopy JДЇIIcmoC11oCll У Ш'CL ... о.іR фор.U 30 8310001010 3roдDIO сторы�. 
37.дq до CIIntetllll 3roд1. щодо умо. Дoro.opy спІр P03B'II3)'CrIaCA у СУДОВО"'У IIIIP.дJCY. 
- ЗІIІІI::Dp1 I1JIШDnllm.са у Разі: - nJII~ СІРОХУ, НІ aun nOI'O буnо )'IfJUIДCI,oi 
: D OpalМpefol 3CМemo1.oi дUwllOl )' IIJIIICJlicn.; • ., 

~lOi ~CIIIoIIOT _IIJCIІ .IUII c:yc:ninwlllX потреб в6о nPllfol)'COIOro .ідчужсІ .... 3Cfo1м.IIОТ ДUIIIПClI 3 .. 011111. 
• Лі ... , c:ri. nOPRДlC)', BcтaIlOВnCКO ... )' 311CD110аl; 
AanJ.tp nplIIII IОрlrдllЧКOЇ oco6Jl-ОРClIд8,.. 
31.дt. nn_._~cn.ca 'І'ІІСОІС • buullX І'ШІІ.ІІІСІХ, передбачеаlllХ 3DICOII0I0I. 
• ~py nPIIIIIUllmca IІШІХам noro 30' 
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- Рішl:lll .... суду ІІа 111"Ory D.IIIlic:i і:. c:rapill УІІаc:nідок 111:81IКOllall~" .apyroIOi~OIlOIO 0601'111.;1. ~ 
Дaraaopo ... 111 Вllаc:nідок DlmlUlJCOloro JІІІІЩІ:ІІІ ... ПОWICDдЖCIIII. apclfДOlallOI Ic"IcnыІo 4IJI .......... 1CI: il:ТDтllo _~--ча 

ВIlКОРIІС'І'ІІІIІIІО •• 'IIIICDЖ :І ilIWISX піАcnш. 8I0I"'IClllnC IIКDIIO". ~i 
39.l'шіРlalП" Дaralapy OpCIUUI :к:мni 8 D.IIIlDcтapalnlloO .. Y ПОРЦІС)' ДOnyc:rcam.CI: 
Y .. ODOIO ршіРВDI.nC QIoOro Дaralopy І одНac:rapolПlIoOМУ napuxy с IІClШКОIІD..... 0PCSWpc:v n 9 і , 

• • ~I~ 
:lс"c:nыlтT ДUIIIIКII:IIIIUllIoODIIМ "PIOII ... Cln..... -.-.... 

40. ПI:РСХЇД пр". IInIIСІ'Ості ІІ. 0pCltдDDallY :lсмc:nыІy aїJUllltcy до npyroї осоБІІ, а така. рсорrallі1;щj'IDJI~ 
opcllДDpI ІІС С niдC11lll01D ДІІІ .ilOI УМОІ або ршіР8D111" ДaraDoPY· CIQ6. 

BltJno,ltJu."Ic:m. eIfIopl1l JII 118"KOIIIIII'" 1160 "I!"uattlll! 'ІІКІІ"""'" Л-'ІІМ. 
41.ЗD IICDIlКOIIDlIIII Dбо 1ІІ:ІІІІІCЖlІІ: I"КO"DIIII' ДоraDDpУ стаРОІ'" .. ссуть aiдnoaiAIuIыlc11o bimlOBiIUIO АО 1аОІІ) 

ДоraIОРУ. 11_ 
42.СтарО'I" .118 nop)'UI'UlD 30601'.:18111.,., uin1ol1'm.CI 8ід DiдnoliдIIILllocтi •• кщо 80111 .ІІ01САС, 11І0 це _ 

C'I1UIDCI ІІС J іТ ІІРІІІ. -"1""" 
"pllld"ql!" nIlЛIІЖI!ІІ'" 

43.Цdl ДoraDір ... 6'lpас ЧlІІlІІОсті піc:n. niдnllC8l11" cтapOIIDМII11I Roro дсраПІІIІІОЇ РСtc1pашї. 
ЦсА ДaraDip YXnIlAClIO У 'ID11lpLOX IIpllМiplIIllCDXo ща МalО11о OдlIIКD8)' IDplUU1'I11)' ClUI),. OJIInl 1 11І11 

IIpIlDD1110ra lІотвріуса &pODapcLКOro .. icькoro lIoтвpiВnLlloro oкpyry &D:IllP Н.М. JI IІІрI:СОIO. Кllіlа., •• 06.ТoIm,~ 
БУІІ. HC:lВnCJICIlocтї, буд. 7, ApynlR - D 0PClfДOдlllЦl, 1рстїА - 8 OpcsI.IIDР" .. eтвl:p11IR - R opra,n. шrП npolі11lonJ .... 
pea:rpaцi.o - &pODDPCLКOM)' Dwini Дc:pa8l1oro 3C"C:nLIIOro KDдDC7pY. 

HCDїд'QIIIII.1II 'IDCnI.IDМ.1 aoralop)' с: 
nnDl' або схеМІ :lcмc:nыІїї ДЇJUIll101i 
IСІІДІІС1рО811І nnDl' JcмcnыlTT ДЇJUIIlIOI J lїдобрвжеllН.,,1 06мexn:1ІЬ (обтnn:НL) У 11 8111CDp1ll:nUllli 'ІІІ ImIIOIIIcIaII 

ICМCnЬ.111X ccp8ityri8: 
DICI' 8IОIІІ'ІI:I." .. е. :lcмcnыІїї ДЇJUIIlIOI 8 lІаlУРі (І" місце8Ості); 
DICI' 1�pIlIboIDlU,,-псрCДll'lі o6'ama opelUUli 
прocкr 8ЇДВeдelll .. JCМC:nWloi дinllllOl. 

РІ!Н'Ь"ІІІ" Сlllорlll 
ОРЕНДАР. 
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АІ(Т 

ІІІ'ІІ"МАІІІІSІ-ПЕІ'ЕДАЧІ 

MICI(1 Gропар" КиїВСlalсоі "БJ"'С'І'і. 
д •• 111'СН'Іі сьомого рОIСУ JIII.IIIJ1 мIС'ЩIІ (ЩIIІІIІ/ЩIІ-ГОI'О 'шепа. 

ОреПАОААВСЦЬ: БРОIIАI'СIаІ(А МІСІ.ІСА І'АДА ((иінсько! ОБЛАСТІ. lоридична 
(IС(lб.. за законодавством У'(І"'Ї'Ш, IД(:ІІI·lІфllс.щillIllIП код за даними єдрпоу 26376375. 
11'1,IЩII'lна вдреса: КиїВСI.КIІ (lБJI., .... 1;11111111І11І' IIYJl,rllropillD. 15. в особі міського гоnови 
АI1ТОНЕНКА ВП<ТОРЛ ОJШІ«('ЛІІ)(JI(JІІИІІЛ, НlСIIIІ діс •• 0 підставі ст, 42 Закону Украіни 
1111110 місцеве СIlAIОВРЯДУВШ'Ш' 11 У'СIIІІI·IІI''. Щ'",',)""", 

а Оре.ЩАР: ТОВАРИСТІІ() 'І ()liMI'~')I(I~IIOIO ІІІДПОНJДAJIЬШСТЮ "ПРОЕКТНО. 
GУДШEJIЬНА КОМПАНІJІ .;ІОД'ІІІ"", IJ&UII'I'IІФіIСlщInIlИЙ код 32156501. ,оридична особа 
3П законодавством YKpOЇIIII, '''I'IЩI1 1 11ІІ1 IЩI,uе,,: 03127. м.Київ. просп.40-річчя Жовтня. 
6yn.l20, корп.1 (свідоцтво 111111 1t&:11)IСIІIIІІ)' l,uсе'I'lllщIIО IОРИДИЧНОЇ особи серії АОО НІ 059952. 
"'Ідо •• е державним РССС"'JI"'І'&lIШМ l'шюеl\'IIСІ,'С(,11' pn'~OIlHOЇ у місті Києві державної 
nAMillicтpauii, дата пропедеШIJ' ItU I'Ж'IІІIЮ\' l'Uf:U1'llІщі1' 19.11.2002 року номер запису про 
IІКJIIО'lення відомостей про ЮI'll/tll l lll)' щю(j), дО ЄДР І 068 120 0000 015096). в особі 
1'"l'сктора Товариства ПЛIJJІШ ІІ(Л ОJШІ(СЛІІ),І'Л ІВАНОВИЧА, зареєстрованого за 
ІІЩ'ССОІО: &I,Киів, ВУJl.ТРОС1·IIЩЩI,КII, (\),1,,71\, 1(1\.223, який діє на підставі новоі редакції 
СІІІТУТУ ТОВАРИСТВА З ОlіМНЖШ ЮІО I3IДПОВJДАЛЬЮСТІО "ПРОВКТНО
lіУl\lВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ,,30Д1 Iиl-t", :IIIIJUCC'I'pODaIlOГO державним реєстратором 
1'''llосіївської районної у міС'I'і І(Ш:ІІІ JtUI')ICIlItI101' lадміllістрації, дата реєстрації 06.04.2006 
ІШКУ. lІомер запису 1 ОБН 1 OSO()() І (J І S()С)б ",III17111'd 11 (,II1CIIДY земельну ділянку lUIощею 0,3808 
1'11, ЗD рахунок земель сіJIIIСII'((JI'СIСIIСЩIIIJСМШI't1 "11I1зlа'lення - pinтr. ДПJI будівництва 
1ІІІpuбllllЧОЇ бази - земnі ПІІОМIІСJIUlЮU'I'I ~'" IIДIJC:COIO: КІІЇВСЬКА область, alic:тo БРОВАРИ, 
ІІ)'JІІІЦП MeтlUl)'priB. 

КадаСТРОВI.Й иоаlер зсаlC.lII.IШУ I"JI'IIII~II 32 Н'БIJОООО:ОО:035:0533. 

1ІI,)",,,ш ,:,,"'рlll 
ОРЕНДАР: 

TODAPllcr&O:l ОGМЕЖЕНОІО 
1ІІДlІООIДAJIЬНІCnО "пrОЕКТІI().SYДІВ&llЬ1ІА 

КОМПАІІІЯ ":lОдчиn", 
IILСlСl1сфlкацїRlllсR код 32.156501,IОРllД1l'1l1а адреС0: 0312.7. 

м.К1Сіо, npocn.40-pl ..... ЖОВТІ". буд.I2.0. кopn.1 
t (.'У'С}/ІІІІ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКИ 

5ров.ре .. ка а.lе"кв РВАв" 11 .. ~. "t.. •• 2007 року. 
fВlДoДAВEЦЬ: Іїроваре .. ка а.іе .. ка рад. в особі •• Іе .. коro ГОЛОВІІ АllТОllеllка ВІ ОР. ОлекеаIIJlРОВII'І. ШО дІє на 
JllllЗUOIІ)'Украtнtl"ПРО місцеве CDIOBPRцy&DИIUl в УкраІІIЇ" З oдaoro боку, та 
_: наап-І •• релігі~ll. гp~a.~. ЄВ.llгел .. е"КIІХ ХРlleтJ.Я!1 "XB~a І nOIC.llOIlIIIlfR", IОРIIJРPlна апреса: 07400, 
~ .уа. ГllПlрааш,22, IДСНТlIФllCDЦlnНllR код 22202514, в осоБІ преСВІтера Афоніна Бор"са ВіКТОРОВІРІв, ІПСІІR діє 
laiJClllі c:rI1)'IY, зареєetpО88НОro paдo.~ у справвх релігіR прн Кабінеті Міністрів УкраТНl1 від 11 травlUl 1994 року 
d1Q.'649:1 apyroro боку, укпаJIIІ цеВ доroвар про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.0РЕНДОДАВЕЦЬ відпОВідно до рішенlUI еееіІ Броварс"ко' "Іе"коі радll Кllівс .. каІ облаc:тl від 
7 pOk")' »305-20-05 надає, а ОРЕНДАР ПРlrRмає В строкове матне KopIIC1)'llaНIUI земельну lIUuшку мошею 
JI раХУ.IОК зеа,м" •• іе .. коі радІ', ДЯR оliCnYГОВУВВНIІВ НeaClшоrо ПРIІ"іщеIIlIR па вуn. Г .... ріна,22 в 

UpJL Зriдно З 1Ш8Н0м зеашеКОРllC'l)'8аНIUI, що є невїд"ємноlO чаcnlНОЮ цьоro Доroвору та Д08iДКII ВIЩВНОТ 
ІМ міс.КlIМ 8iддїJ1oa. земепьНlIХ ресурсів за Ke04-3/13-3/818 від 06.06.2007 року та земсшьно-кадастрО80і 
.. Бро,врсьхоro міськоro Biддiny земсшьних ресурсів 1UI земсшьна дїJUIHкa є зеМЛRа... кaalepqlnllOro 
НІ. межах БРО8врськоі міськоі Радн. 

2. 06"єкт ореНД0. 

11. В орев.цу перeдaєrьCJIзеаlСШЬНВ дimoпca зaram.ною мошею 0,0742,,,,. 
2.2. На'ealшніlt дburнцi розміщені об"ЄX'l1I нерухомоro мвІн .. які IIВJIJIIOТЬCН 8Jl8CнiCТlO орендар.; 
2J. Hopмa1JllНl Ірошова оцінка зсмсшьноі дinJlики згідно довїДКІI Броварськоro міськоro Biддiny земсшьНlIХ 

• ІЇА 06.06.2007 року 38 N!04-3/13-3/817 СКЛадає: 
• U51'3 (двlетІ д.8ДЦRТIo П"JIТЬ ТПС:В'l двІсті дев "яноста ТРІІ) Іривні; 
2А. 3емшна дїЛІнка, ІІКВ передаЄТlaCJr в оренду не має HeдOJliкiв, шо аlОжyrь переШКОДlml іТ ефеmrвноаlУ . 
15. Прп зміні (реорraнiзlЦlі) ОРЕНДАРЯ Доroвір opeНДJI но зберiraє ЧlІНність. 

3. Строк діі договору 

з. Дotaaip YQa.цeнo ІІа 5 ( п"ять ) раків, теР"lіНО"1 до 26 квітня 2012 року. ШCJUI закінчеНIUI строку доroвору 
• ~ переl8lcНе право ПОНОDJIеНIUI Яоro на НОВІІЯ СТРОК. У цьому разі O~EHДAP ПО81ІНен не ~нішо ніж за 2 
~eJIIIII строку ДІЇ доroвору повідОМlm1 DИсь".ово opeНAoдaв1UI про Н8ftIIP продо ... ml Поro ДІЮ. 

РIJ IlllCOPllmuui земел"ноt дinЯНlСІlllІ за цinьо.паl ПРll3llачеllняаl орендар .трачає оере ..... lе права Н. 
ADfOaopy ареНДІІ. 

4~ Орендоа пnата 

t1.l'IчJJІ оре • 
• 11264.& 1ІДllа пnата СТ81'О.11ТЬ 5 " від HopalaТlIBHor грошовоt оцlНЮI і екладає • 

4J. 06чuCП: (OДIIH~ЦIIТЬ ТlIС:В'l д.іеті шіетдес:вт 'ІОТ'lрll ) rplrвнi 65 копiJbal; • • 
Іх • ІІНІІ Р03Мlру орендноі MaТlI зв земепьні дbuuual державиоі або КОМУНlUlЬиоt DJIасиоcn здШСIDOErЬСН з 

~~кu:alOro _ ПРll3нвчеНIUI та коефіцієнтів іидексвціі, ВI1ЗнвчеНlIХ закоНОД8Вством, З8 З8тверджеНlІМІІ 
Ц lIOrO дІlі УIСраіIПI формамll, щО ЗВП081D010ТЬСІІ під ЧВС yкпaдaIIНJI або змiНIr умов доroвору opeНДJI ЧІІ 

~.::: :паТІ вuоеllТЬея орендарем ОО'lIIII.IОЧII з ДІIR ПРIIПI.ЯТТR рішення еееіі від 26.04.2007 року 
~ IIIa.Цq aC:nCaM11 протяroаl 30 квneндapllllX ДІІів, IlаСТУПНl1Х за OCТВIIHII'I квnендаРIШ"1 днем звmlОГО 

~~19U lWIихоаl перерахуваНllЯ ІІа рахунок 33210812700005 УДК у XIIJвe .. Kin облаеті аl. КІIЕВа МФО 
.~ ... - іроваре"ке вдк. Ход кnаеllфікацir 13050200 - ореllДl1зеашL 

t.s.~"lp Op:~OoЦyJouї 18 lfI.IUUIНII поcnyr в рахунок орендноУ JШІТІІ офораШJIErЬСR .ідпо.iдJn.alll ataDlll • 
." .1Idaiis Yl40~"0' ПnаТlI нереглRДВЄТЬС:В у разі : 
~ 1ItiIJJJ Р ~~подаРЮ8IН1U1, передбачешlХ Доroвором; •• • • 

; OJMapaa земел.иоro податку, оідвllщеНIUI цін, таРllфів, за.іНlI коефІЦІЄНТІВ IНдОксаціТ, ВII3Н8чеНJIХ 
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4.S.3. в іІІШИХ ВIlПIUlКах. псредбаl'С'lJIХ 3I1КОIІО"І; 
4.5.4. у раз' ІІСВІІСССІІІІЯ ОРСШlllоt nЛDТl1 УСТрОКlІ, ВI1111пче.lі 111І\1 ДОГОnIJfЮ", СІІJIIIІ._ 

nOJIDIRIIOr стаВК.1 HDIIlotIM .. ,.oro GDI.КY УкрпtlШ 38 КО-""'''П дс.... "РОСТРОЧ~IItIА ІІ.ІІ"СІІ) 
КОЖІІІ.R деl." прострочеlШR. 

4.S.S.0PCtlJlIlD мата спраВnIСТЬСI також і у ВIІПIUIКах. ІКЩО ОРЕ' IДлr 1 ІІІНЩІІIR qIt 
81IКОРIIСТО8)'С :ser.,cnlt.1)' діЛІше)' 30 ШІ,., Договором. 

5. УаlОВl1 ВІІКОРІІСТDІІІІП ЗСl\lСЛLllоі l.ілИIІІ ..... 

S.I.Зсмельно діЛІlІка ПСРСlUlСТЬСІ в оренду МІ оБСЛУГОВУВаННІ IІС"АСIUlОГО ПРIf\lIШI:llIІІ. 
S2.Цільове Прl13118ЧСНІІІ земельної діЛІНКJI -зсмлі комсрціАIІОГО ВJlкор"стаlfИ.; 
S.3. ОРЕНДАР нс мас права без оформлсtlJl" У ВСТВІІОВЛСІІОМУ 311lfO'IOlIDIItJIICN lIIIFU1 

nPID.fDЧСIІНІ зсмельноі ділІНКІІ; 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ псредDчі ]с~lмы�оіJlі.lІ''''''� 

б. t. ПсреlUlча земелЬJlоі діЛІНК" о орснл,у :шіRСНЮСТЬСІ без розpoбnСІІ'IR пpotlC1)' ii.ЇJICIIII 
б.2. tlfші УМОВ" псреlUlчі зсмельної діл"НКIІ в OPCIIJIY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ ncpc.ut,tve 

оренл,у земелЬНУ діл""КУ вілЬНУ від будь-"tшх MOn"081IX npu і .-
JlICtІХ В MOMellT УКІІDlUIНН" ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ .. 11 opeНJW ~ 

б.3. ПереlUlча 3CMCnIolloi діл"нк" ОРСНlUIрЮ здіRСНЮСТЬСI піCnI дсржа8f1Of~-
nP··nMOHHR-переlUlчі. 'fI 

б.4. НВ ОСllо.і ст.25 3аКОІІУ Укра"1ІІ "Про оре.UlУ зеr.ші" BfJI 06. 10. І 99.р MI6I.JP .' 
строк після держа.llоі ресстраціі доroвору opellJlIl :sеatелыlіi дinЯIІКlI НU8Т11 .. 'ОПhoJOlllfl1 
держа.llоr податковоі служБІ •• 

7. У 1\IОВII ПОВСРІ.СІІІІП зсаlМLllоі lIіл'-

7.1. Пісм nPllПltнснНR дії ДОГО80РУ ОРЕНДАР поасpтD(' OI'НJ IltoJtADttE81 ., 
npwor.sy порівНRНО з T"r.I. у JlКОМУ він одержаВ ЇІ а OpeHJQf. _~ 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У рааі погірwсш,,, корltсtшх IІЛUС11IРОC'fсfi Ор&:ІІ/IІ,1ІІІІ ,.,.".....,( 

змі.,оlO ЇІ C1'ВJ1)', мвє право НІ відШКОJQfВВIfНR збнтків У розмірі. І"'IІІІі'I&:IІ&1М), C111J1U1 

зroДl1 про розмір відшкодува'IНI збllТків, спір ро3в"IЗУСТЬСIІ У СУДОВОМУ 1I000111t1C)'., ~ ...... ", .... 
7.3. ЗдіПснсні ОРЕНДАРЕМ ба 'ГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ в,пр"НІ ІІа !1t1Jl'.':,....~ 

пі немoжnltво відокреМllТ1І бe:s з.поді.нн. WКOJIII ціП дїл ... ці, не niдnllnalt)r,,"IItIIIi~ ........ ,. fI" 
7.4. ПоліпwеННІ СТВНУ :sсмельної дinRНКІІ, провсдеlfі ОРЕнДЛ"t:М ... 11' 

,емлі, не пiAn.raють BiawKOJQfBaHltlo. • ,JU(JliIIt" .. ' 
7.S.0PEHДAP має право на BiJIWKoдyoallll1 збllТків, 38ПОД,IІIІJlХ )' 

,обов".3СНЬ , псредбаЧС'IІІХ ШІМ догомором. .; 
3GIIТICD"1II ._DЖІІIОТІаСЯ: ІІІ"" , .. ;" 
7.S.фаКТlІчні BТPOТlI, JltCllХ ОРЕНДАР 3113110В У 3B"I:SIC)' ~ tlC8I1tcOJf:1.ItIll"'~'" 

ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ. а також BllтpOТlI, Ікі ОРЕНДАР 3JIlnCll1l8 або ..J 
nopywclIOГO права; CIШfOI" ,....... 

7.б.дохOJUI, Jlкі ОРЕНДАР міг бll реanЬІIО OТPItMaтtl в pa:si tfIIII ""і! 
AOroBOPY. і AO"~ 

7.7. Р03мір фаmlЧШIХ Вllтрат ОРЕНДАРЯ 81DНlЧВЄТIoCIІ111І пїJ1CТ118 
,; 

о РIII\"pIIl 
8 Об".ежеIIIIП (обтпжеIIllП) .. 0)1 

. і ілIJI~"f. 
зс".слы�оo Д '" 

". ... ' 
8. І. На ope'IДOВDII)' ,емenы�)' ділІНКУ 

КО"'У'lікацIП; 

:еtlllll rtЛоlfi .. BCТDI.oвnellO оа",. "',. 
пр .. ".,,,,,,,,, 

8.2.ПСРeJШЧI1 в opeНJIY ,емenьноі дїЛ""КII 
ділllIIКIІ. 

IfС Є підCТD80tO JIII. 



9.lllші права та 060в!'ПКJI &:ТоріІІ. 

рUП)'Є. ЩО зеlo'eJllона ~in.НКD І: У Rol"O впаС110сті, нікоloІУ іншоr.ty Ilе IШчужен" пш забороною 
І ~8EЦЬ ~uallE і III1 Iolal: заКО11111 ПОІllОlmкеНIIJI перелаваn, шо ДЇnIНКY І орен.ау, нaдaвanl інші праІ" P"-'dt вс ncрс 'J-
~~.,.._. ,.. 
· __ ~"IЦ.: . 
• ~~ uinloOІО Illh'ОРIIС'І8ІПD! зеМeJlІон01 ДUIJIHКlI; 
d"DCfCIipII1~ тіРIІТ11 цеП ДОI'QIIР У DllПадках, передба'lСlll1Х '1IIIIНIІМ закоllОдDDСТВОМ 1'8 ЦІ.,.І ДОI"OВОРО"; 
I~~· Р ір opellдlloi JIIIanl у ІIІПадках, передбl'lеНl1Х '111І1111.,.1 законодDDСТВОМ, В ТО.!)' ЧIІCJJі І 
~ ро»ІбcJ 'lVДII ОРЕНДАРЯі 
~~ ОРЕНДАРЯ СIОЄЧВСНОI"O IHecell1lll opeIIдlloi rшаnl; 
"' • .....-. ііі орЕНДАРЯ liдwКOдy8D11111 C)'r.111 opeIIдlloi rшаnl з часу npllRl1I'mI рішеНIІІІ IIIKOaкOr.ty вбо 
~1II • 'e)len.ноі дiтlllКlI до nїДnllCBHIIII ЦItOI"O ДОI"ODОРУ; 
,,1fO::-арСIIДОДІІDЦА: 
11'*' ..-mI'СМenloІІ)' дimrНХУ по IUC'I)'. 

l1L о IІUlDРВ: 
,JIpUI р І па lIr1)' 3CММloIl)' дimlllКУ У КOpllC1)'llBHlllli 
~::1I111 ДОIVlір nїCJIJI :lвкінчеНIІІІ C'lJ'oКY Rol"O дії В разі Biдcyrнocтi претензіR, щодо зобов"I3ВНIо на ..... 
~ .... apCIIДIPB: • 
~ lUJII1II орЕНдОДАВЦЮ МОЖJIllВіcn. здіRСНlOваnl КОН1рOnIo за BIIKopllcтaнllllM цієї земельної ДЇnIНКІI; 
_8IIIIpamJD)'Blnl 'РІМЬІІУ дlnИІІКУ ЗD цInЬОВllа. npI131ID'ICIIIIRa'i 
\U..-нa ClШlIІ)'ІІТ11 орендну JIIIату; 
t1t 8aon)'C111Т11 хімічноro ЧІІ будь-~І"О іншоl"O забруднеНIІІІ землі; 
1&1 IIiIIpIDIYIml" І Н8ІІежІІОloty санІтарному стані; 

10. Ршик випадкового знощенВR а60 пошкоджено. 
06"єкта ореодо чо його частоно. 

OU .... IUIIIIIIOВOIV 'ШIlQeНIUI або пошкоДJКeНIUI об"єктв оренди ЧИ 1101"0 чаСТІІНИ несе ОРЕНДАР. 

11. Cтpuyвaoнв 06"єкта чо ЙОГО Ч8СТООО. 

IbiвІ ІІІІМ АОroВОРОМ 06"ЕКТ оренди не niдnJlraє C'lJ'аху&анню. 

12. Зміни )'ІІОВ договору і првпонеllllВ його діі 

~:_AOroBOPY здiRсНlOIDТIoCJI У nисloМОВЇn формі за взаємною Зl"Oдою сторін. 
lв=--ш 'I'DДII щодо зміни УМОВ ДОl"Oвору спір розв"JI3)'JOn.cJI У СУДОВОМУ порlllКY. 
11. • ВОРУ ПРIlППНВlDn'СВ У разі: 
1l111iВ'1tнa Cl'pоку, на Пldi Roro буnо укладеНОі 
11. .... opeндlp~M ,еМeJllоноі дinaВJCИ у впасність; 
I~ -em.вoi дшIНКU ДJIJI сусninьних потреб або nplwycoaol"O відчужеНIIJI :lеМeJПoвоі ДUUUUa. з IoIOnIВЇВ 
14. ~ llIDpIдкy, ВСТ8Новпевому законом; 
IS.~ IDРIUUlЧНDi особll-орендаРI. 
1 ....... 10 DpnmIНlErloС8 також В інших BнnaдкIIX, передбачених законом. 
IL~ПРIlППНRlDn'еи ШnRХО". Поl'O РОJірваИИR за: 
~ __ JnJдoIO cropiн; 

~~ CYдil на. BnМory oднiєr із сторін У наСІІідок HeBlIКOH8НIUI дрyroю стороною оБОВ"l3ків, 
~.~ ВИВcnщок ВIІП8ДКОІОro 3ІlІlЩеНIIJI, пошкодхсеНН8 орендоваиоі земem.ноі дimuool, JlКe iCТDnlo 
, --1І8па ,І 'І1ІІС»К з інших підстав, ВИЗRa'lеlП1Х З8КОIIОМ 
~YICp8IIbI opelfДIpU. п.9.4.2. даllОI'O АОI'OВОРУ 38 рішеНllRа, суду, вlAповlAио АО ст.141,144 
:ti.:.. ~ql" Доl1l80 
. ~ДorDlDpy в ру в ОДНОСТОРОННЬО"'У поридку допускаєn.СR: . 
·~.1IJIIВa lІІаС oдНOcтopoННlooмy порlllКY є невикон8ННJI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.43. 
~~ t ~ на ManНo орендар. ва іншу ЮРИД1ІЧНУ або фізllЧНУ особу, 8 'lUОЖ реорraнізaцiJI 
,~-em.пу дina 010 ДІІ8 розірааlПUl ДоroВОРУі 
'''-~~дbrь IUCY У разі смерті фізнчноі осоБІI - орендар., засудхсеНIІІІ або обмежеНІІІІ іі дієздатності 

~1YJOrr. до СпадКоємців або іНШ11Х осіб акі ВІІКОРИСТОВУЮТЬ ЦlО зеlo.enloНУ ДЇJIJIHКY Разом з 
180 ,eltlCJIIoRy дbuuпcy разом :І ope~pCM, 1WUlX0'" переукпвданllll ДОI"OВОРУ ореНдІІ зелі;. 



13. BїдnoBЇДDJILlliCТL сторіІІ :ІВ IleBIIKOIIIIIII• а IlеllDJIе"dше BIIKOIIBIIIIR доrОDОРУ 60 

13.1. ЗІ 1I1:811KOIIIIIIIII 160 Hl:llвne-AClIC ВІІКОНІІІІ" .II0ro80py CТOPOIIII Hecyn,BЇJlnOB. • 
w.oro ДоroвоРУ. UlQWIi~ 

13.2.CтopOIIII, нкв ПОРУШIUlІ з0608"НЗІIIНR, 3Bїnы�.єтьснR віа вiJtnОВiJшn.IIОc:ri, .111110 
C11UIOCR ІІС 3 П ВІІІІІІ. ІОна 

14. ПРllкіlщсві ПОnОЖСIIIJR. 

14.I.ЦсП .IIoro8ip 1І1611РІС ЧШПlості niCJIR пі.llП"С8IIНR сторонаМl1 тв noro .ІІеро .... ноl PCtCIPaqi 
ЦСП Доroвір УlCJIааІ:ІІО У тр.ОХ ПР""lіРIIІІКІХ, шо r.tшоть О.llиакову ЮР11.ІІІІЧRy СIIІІу it 

ОРI:IШО.IIDВUR, .ІРУПІП - в 0PCII.IIDPR, тратіВ - в oprвtli, RK"n провів .11l:ржавиу Рettrpaцїю. ,D.1JDJ1 
Невlа"Оllшаlll ІІІCТlІІ18аlll .ІІ0ГО.ОРУ с: 

• • KD.IIDCТPOBI'n Маі' Зl:r.tельtlоі .IIЇnHtlКI' з віа06РажСIII .... 06"'СіКI:". (обnr.rеIlЬ) у 1і 8111Ц'РІІСІ1Ьі •.• 
CCpBltyI1B; 

Іn про BCТDIIOВnCHI .. на ",ісшвості '!'ІІ noro_l:tI.НR зОвllішl~ьО! r.tе-АП ]с"'enьноі aїIII1I1II ("'k 
аn про ПСРІ:ІІСССІІІ" в иа1)'РУ ЗОВlllшtlLOі "19(1 ЗС"lел.tlОI .ІІШ.ІІКІІ та пере.аачі \lQaIIa 

(копіа); 
Іn пр"Поr.tу-псрсаачі ЗСr.tельноі .IIЇnHIIKII; 

Орепдодавсць 

Броварська міська рада в 

особі 
міського голови 

15. РСКВЬІІТІІ сторіІІ 

Opcuдap 

Не:аanежна релігійна rpoMaдa ЄВІІІІІаІааІ 
хриCТИJIН "Хвала і ПОКJJоніННJ" 
в особі пресвітера 

Антоненка Віктора Олександровича Афоніна Бориса Вікторовича 

місцсзнахо.ІІЖСННR IОРll.ІІнчноі особll 

07400 КlІівськв область, 
м. БРОВlР", вул. Гlrвpiнв. 1 S 

і.llСНТІIФіквціПНllП коа 2637637S 

. 
'і . , . .. " , . , , , 
,\. мп 

.' .' 

.~ ~ 
.... 'оо' • • .. .. . ..;-: ... ~-_:- .. .., 

" 
.1. ,. 

'1 

",іСЦС3НDXО.lOКСИIIR ЮРll.ІІІlЧноі особll 

07400, М. БРОВВРІ" 
вул. Гlrвріив,22 

і.llСИnIФіквціnНlSn коа 22202S 14 

Підппеп сторін 



АКТ 

111'1'lйоМУ-ПЕРЕДА'П ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,,/'I .. ~ 2007 року 
М. Бровари 

МІІ, що підписалися JllDКче: Броварська міська рада, в особі 

'1II'ltltOl'ct І'ОЛОВІІ ABTOBellka Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на 
IIIJI~'IItI,1 зшсону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї 

fIЩ"'IIII, 'га Незалежна Рe.JJігіЙна громада євангельських християн 

IIКIIIШ18 І IIОКJIонінни" , в ОСобі пресвітера Афоніна Бориса Вікторовича 

1111'YI'tlY С'І'ОРОНИ, СI(JIВJIИ цей Акт про наступне: 

lil)onapCLKa міська рада передала, а та Незалежна 

'ІМ 11'І It ШІ ГРОМ,ада євавгепЬСЬКlIХ християн "Хвала і поклоніння", 

ЩIІІI\ШIJШ земельну ділянку ПЛощею 0,0742 га по вул. Гагаріна, 22 

lill" о(іШIУГОВУВавни неЖJfJIоro приміщення - землі комерційного 

1IIIК"11ІІС'I'і1llНЯ. Земельна дїJuunca надана рішенням сесії Броварської 

~1'~M(,,'i paд~ від 26.04.2007 року К!!305-20 .. 05 на умовах оренди, 

1І'llмІIІОМ ІІа 5 (п"ить) років до 26.04.2012 року. 

І \еlі Аю: складено у ТРьох примірниках і є невід' ємною частиною 

АI1І Ш"'І'У оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ill"'''''I'CIIKa міська рада 
1111~ll/tl"lIIa адреса: 
'1,III'шщри,вул.ГагаРіна, 1 S, 
МI~IIIЩlі l'Олова 

ІІРИЙНЯЛА: 

Незалежна релігійна громада 
євангельських християн . ." "Хвала 1 ПОКJIОН1ННJ1 

вул.Гагаріна 22 
Пресвіте. 



--------~ .. _.~.----~------~~~-----------------------------------,0_ '/. 
- у-

•• , 8" .' 
... АКТ .. "'~ 111'0. переlrесе}lfJЯ в натуру 30вніWJfьоі межі 3 el\ol ел ыll ої діЛЯНlСІ1 
"га передачі меЖОtllіК ЗНИlсів на зберігання 

"'11 L. " .. 

.л1!.'4..л e~ не р=це. c,"/fq "fJo.J.(~aq ЕВ'оНІе""''''"'''Х KIJцtmu.s 
" Х6'о А Q ',,(и(.АО',,' RН.я ' 

М.І, иижчепід~rtса·t1j, nprrr.'ranHJ!I( Броварського міського відділу 
1(lIrUCLI(O)' регіоналЬ1іоі' філії a~p)J(aBHOI о підприємства" Центр державного 
:,смельного кадастр}' при ДСРЖ8&IIОМУ l(омітеті України по земеnЬК1IХ 
ресурсах" 

.. , 

D присуііjо'сті землевласників (ЗСl\lлеrсориетувачів): .JIe Jq..л е Ж l< 9 h,." Ч ,;'; иq 
.', '.,. І 

"" . . " 'I.!'.Q"ц,R8=Q Е 'tllt2 е.А' с'~..их чuсmЧ$Н .. чt8q,дQ со nnК.&QЧLН".Jl 

.СГ. _ "*- Г'J 
прсдстаВНІІІ( ВИI(ОНlСОМУ ЄLrD Р 5 " Е Нl<о UIL. D 
діlОЧИ НІ\ піде raBi rUC.\:JBU:J}' D~ll~('ilKCM)' 1\'2273 
PUДII ІІЗРОДИИХ деп},гвтіr) !іід 2", ;НI':тошща 1992 РОІСУ , 
псрен\=сли u нат)'ру Ale~l(i на niJ!tTa~i ПІ1ану земельної діЛЯJII(IІJ/е,,'меЖ1(q Р~rIIЧI. 

l.ро..ч~ fBglt 2e",6C6l:U% .rpurmчдН .. Z(Q.A.q і n.D~tМJlf'·HH Jf " 
~ 

проживаl0ЧОГО по вул. є/а UI.ь , ltд J J,L 
" згідно рішення міСJJКВЮ(ОНJrо~у НІ! від _____________ _ 

Me)JCOBi знаки в 1\іЛЬJ\ОС1і шт. передані в натурі представнику 
заМОDЮЇ~~ ІІи ЛJ\ОГСІ і ltёlJtj1aдCII\.1 віДПОl\ідanьність за їх збереження. 

,', ",. 

Розміри та місцсзнаХОДЖСНIІЯ межовнх ЗНВI(іо земельної ділянкJ.l показані 
ІІІКРОКІХ. 

Цеп акт є rїiдcтaвOIO для ПР.ІRнятrя рішення по фаКТІІЧНОМУ користуванню. 
Акт скпадеІіlіЯ в,двох ПРИ~lіРJ{ИI(ах. ' 

.. 



АБРИС 

.. -.,. 

.', "1" 

опис МЕЖ 

в.А А Аа & -Аппа -АВАЛЬ· 
в.А & Аа а -ЗАТ -m,рw.18".~U.,,,ма", •• • 
а'А а АО r -38М.' "'8P'"~. ,.p~'ap.~ м.&ра •• р" 
в.А r Аа А -Аnn& -АВАЛЬ· 

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

• 

Абрис склав: ~.Q~ 
.І 



------_._ ... 
-tl-

АКТ 

~i(hu ItllllllШJIСlllll1 ІІІ I\Iic..,~~2i :rl_ погодженнSI ЗОDніWllьоі ~Іежі .ВА' eJIыllоі дїЛSlнlСИ 
""'I("~~ ~~~a.. .• ~~a., Є~~~X 
І "N(Ct!fU~ ,~~ ~ ~~&-"~ -
."а. , 

',f4 J.-. I":'t'~~ 200.€ р. м.БрОвари , tl , ... , .. ~;, 
, . , 
. '-:. МІІ tIIIЖ'IСIII'\111IСUllі.' пре~с:тавник Броварського міського відділу Київської 
. '~i\lII~J1"""f фllll\' ДеРЖОUIlОГО Пlдllриємства .. Цеитр державного земельного кадвстру при 
, 'Р'І.ІІОМУ комІтеті УК.РооУ•,н по 'Jемс:льtlнх. ресурсах" 
• 'А \1)1\" І'. ttl,IСТRl1lllіцеllЗIІ II~ DИКО.IІН.lfJl РОБІТ , ' ... 

і=:;n. ас",'КIО <_Л.КОРИСТУ •• ЧІВ): • ~a 

JЇtt~~~ " . SJ;;' --- . 
~~~М'АЬіlllкllІ bllKOllKOMY 7F~ /,:::'.' . 
І . , , 

!f11CrMIIIIIIIII( 2~МIIСШnDСlшкіl1 (З~МJLекоmsS1УВ8'lів): d/Z-Т. ~ ~('~
l'lC'(t1rld.fl':--d'< ' ~ Н/? р ~ R5Q;q ., • ' .. 
. ~ .""tfIt"Мr=пТt 
,'. hI'fА'Н"ШЩ, сво)' повіlоважеННJI. провелн 
·~~}'IUII~O' ~,с:жl':lсмеnы�оїї ділянкн ~~~~~~~~~~~~~~L1!E.~(:1~~~ 
~d't.Иt(ct'~' ~. ~ . ". 
;\". 

;~IІІО'I\Ц\\I"'Т'.си 10 адРС:СОIо. • ~Д/kд., 01.2 
~:.~a\""ICII' h10жl ІІВ ~licцeBOCTi пр~~.-..оІD~~IіІ:І'іоС~;::;=::::;С::L-__________ _ 
, 

~. ltI_к"х ІІ\)СтсtlзіП при встановленні ЗОВJ;lіwньо'і межі не заявлено, Межі погоджені j не 
, МІ~а~ОТ'II:IIIРtIЮС' питань, Межові' З,наки. нкими 1акріплена земельна діЛJlнка в кількості 
, И ~ IIIt. nOKo:saHi представнн~Ьм відділу на MicueBOC'ri. та передані на збфігаиНІ 
: \IOk-llllacIlШСУ (~емлекористувачу), Розміри та місцезнаходженні земеЛЬJ;loі ділянки 
!1140~IIIIІ"I\ОРIІСlllазв~~~ ~.Q~ C!Є~-' 
\r~ \ІІа АIІІIІIІІС1,,:надано' . ~ ". 

Uo ~Mc"ItIIO.l,ClU1aCTpOBoi локу ентаціі складає Р, О ~ 'і- 2 

~b_'ICT С 111,lстваою МІ' приАI и,.r.иfб1mCltfllllrі(~.:НЧIIf~hV KI~и"'l~ 
'~IIIIICIIIIIIM документів що пос::оlll~~~"П 
I~lc .' 

ІС"DAСІЩ~ ,а 2-х Rр.иМірнН .. _ .. "' ............. 

~IJlCltCIDb;I~~ 3~:~~\1!1'~~~~~~ ~~kОР"стувача) .......... " ... , .. 

~~aIlIIllK u'.ц.t."'IIY 
ПPt4tтaВtЩk 8иКf)и~~r...f"(,,' ... ~ 

, . 

QPt4cta. • 
"k "q,I"k Б . L~ro ві" : P~8apCЬK9ro 

,', ,~4UllnY :lемсдьних D~c\\hio1ia . '. . 



. 
• ' е,. 

'. . . . . ". 

. 
,', 'І' 

Опш: меж: 

. , . 
І. Від А до Б - z ~ 

• 

2. ВідБдоВ - ~'<1;<~NZfЖ ~Ш- "'.:$ . ~, 

3. Від В доя - I·Пn Б «.#tf'~ ,. _ 

~,~~J~~fl--_______________________________ --
. 

5. Від'Д'до Е ______________ --.---"'" 

6 •. Від Е до А ..-"'" 

Абрис ..... : ~сс.~r:д ~ 



........... 

11 .,. 

КАДАСТРОВИй ПЛАн 
3210600000·OO.02~ 0523 

В".с"м"м 3.""', W 
J.""."DP~CTY8.'" т. М J."". ".Р".на. :. .".с"аст" ". " .... н' 
У 8".с" І CT~ .Ва 
"аРМСТУ8.""" Р 

" .' .. 
11 

• 

" 

а 

А 

~~~сБроварського Мі 
ресур 

М.А.Шо 

УМОВНІ ПD3НАЧЕННА; 
'".I"IP"~~ ~apMAap МІРІ. ~aWY"'~.UI~ 

r--:----,ЗГIАна Y~p.l"c .. ~aгa КIІ.СМфl~.тар.,П2 1/ -І ІІІП О." ~B 
~ ~J ваАаправ І А 

3."'" 
3.r."~H. 

з.lІу .. а •• н, 

""а .... 'І т .... 

38"'" "aW8pUIIII-
HDra 

... "ар .. с-8c.ara 
т."н" 

.

" I~ 11111» ....... 
& 

P.".r'III". rpa ...... 52 

В 2 3" "2 

0.0&112 0.0&4\2 0,0&112 с. 

аа ~I'" НІ' 0,0100 0.0100 О,0100і 1--- , . 
0.01""2 0.01"4\2 0.01"4\2 , . ..... 

СІ .... /І 

&ма крш.an 8L11HTP .43к 



)І. БроваРl1 

ДОДАТКОВА УГОДА Не 1 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 
Від 08 ШУДІІИ 2004 року Х!!040400700087 

" "t.z " i/f),."fUu.t; і- 2006р. 

МІ! що підпllСanис. нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
"ОРЕндоДАвЕЦЬ", в особі. заступника міського голови ВО:JIIика Сергія 
аfllsаRnОВIIЧD, що діє на ПІдставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
caмoDpJIД)'DDlllUI D Украіні", довіреності від 01.08.2006 року за Nи 2-15/1872 з 
tЮ,,;єf сторо"", та ТоваРllСТВО з об&lсжеВОIО відповїдDJJы�істIоo 
.Уl\lІТClКОI\IПЛСКС", В особі директора Шпильового В.чеслава 
ВonОДII.ПIРОВllЧо, далі - "ОРЕНДАР", 3 друго! сmОРОIІІІ, уклали Додаткову 
)'lVДY до Договору оренди земcnьної дimmки Nи 040400700087 від 08 rpудни 
ССРП11Jl2004 року про наступне: 

Відповідно до рішеННJr сесії Броварської міської ради від 21.09.2006 
PO~'Y NиI12-08-05 та рішеННJr виконавчого комітету Броварської міської ради від 
29.03.2006 року за Nиlб5, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.l.l. і ВИКJIасти його в наступній редакції: 
І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННJr сесії Броварської міської 

paдll Київської області від 21.09.2006 РОКУ NиI12-08-0S та рішеННJr виконкому 
від 19.03.2006 року N!16S надає, а ОРЕНДАР приймає в строкове платне 
КОРПС'1)'ВВIIНJI земельну ділянку площею 2,0000га по ДJШ будіВПllЦтва 

~'ОllПJJексу по впробllllЦТВУ хаРЧОВllХ ПРОДУКТів по ВУJl.ВllроБВllча,8 в 
н. Бровари. Згідно з ІШаном земnекористуванВJI, що є невід"ємною частиною 
QЬOro Договору та довідки виданої Броварським міським відділом земcnьних 
ресурсів НІ1099-04-3/3 від 11.10.2006 року· та земcnьно-кадастрової 
IІ?ІУМентації Броварськоrо міського відділу земcnьних ресурсів цк земcnьна 
_ка рахується в зеМJUIX промисловості в межах Броварської міської ради. 

2. до п.2.3. і ВИКJIасти ЙОГО в наступній редакції: 
Нормативна rpomoBa оцінка земcnьної ділинки згідно довідки 

:варськоro міського відділу земеЛь~ ресурсів від 11.10.2006 року за 
100-04-313, ВКJIIочаючи коефіцієнт індексаціі rpошової оцінки - 1,035, 

~pд)J(еIПIЙ Наказом Державного комітету Украіни по земcnьним ресурсам 
~ 27.01.2006 року Н!!НР/18/15121111 "Про ПОРJJДок нормативної rpomoBoi 
1llU111І1 зе. . • " ~ ІМЬ сшьськогосподарського призначеННJr та населених ПУНКТІВ, 
16388/ DШIОro в. Міністерстві юстиціі Украіни 05 квітни 2006 року за 

12262 станОВИТЬ 
6у1d • 261600 ( двісті шістдесвт ОДllа Тllсича шістсот) грпвеllЬ ІІа період 

аnllцтва; . 
11ta ·615400 ( шістсот п"ЯТUDДЦRТЬ ТІІСИЧ ЧОТlIРllста ) ГРllвеllЬ з даТl1 
111СЬеРlUкеllllП Акту ДеР_Вllоі комісії про ПРІІЙПRТТR в експлуатаціlО 

І .ЧеlIОro 6удіВІІПцтва об'єкту. 



3. ДО 0.3. і ВllrarОCnІ ЙОГО в наступиіА редакції: 
Договір yкпaдellO ІІа 5 (о"вть) років, TCPl\lillOl\1 до 21.09.20I1pOI\1 rn 

:lокіlf'IСIfIIJI С1рОКУ договору ОРЕНДАР має переважне право nOHOВJJell1ll ,j t1a 
IIОПIIII С1рок. У цьому разі ОРЕНДАР повинен НС оізніше ніж 011111 
калСІІДаРІІІІХ дllів до закінчеllНJI С1року дії договору оовідОМJl'П1 nnс~ J8 
ореllДОДавця про намір продовжити ЙОГО діlО. ПРІІ BIIKOPllCТDlllli Jellf. ... l1IIJ 
діnВllКl1 ІІС 3В ЦШLОВІІІ\І ОРІІ:JІІВЧСІІІІRІ\І ОрСllДОр втроча[ переваше n lІаі 
ІІВ ПОІІОВJIСІІІІR договору ОРСІІДІІ." РІІО 

4. до п.4.2. і виrarОCnі його в наступній редакції: 
РіЧІІа ОРСllдllВ пnвтв ІІВ псріод 6удіВІІІІЦТВВ склвдвr: 

7 848,00 (сіl\l ТlIСRЧ вісіl\lСОТ сорок вісіl\l) гривень оо копіПок; 

РіЧllВ ОрСllДIІВ ПnВТВ 3 ДВТlI :JВТВСРДЖСІШR Aкry ДСР-А\,.ВІІОЇ KOlliciinpo 

ПРIIЙIIВТТJl в скспnyатаціlО закіllчеllОГО 6удіВОІІЦТВВ CКJIвдa[: 
18462,00 (вісіI\IІІВДЦНТЬ ТІІСRЧ ЧОТllрllста шістдеснт дві) гривні ОО копіЙоr. 

5. до п.4.4. і виrarасти ЙОГО в наступній редакції: 
ОРСllДllа пnатв BIIOCIIТЬCR opellДapCl\1 ПОЧОІІВJOЧІІ ] 01.01ЗО06 PO~1 

відповідоо до Накпу ДержаВІІОГО комітету Yкpaillll по зеАlельппаl ресурШІ 
за N!НP/18/15121/11 "Про порядок оормаТПВllоі грошової ouillКn JDlr.1Ii 

ШЬСЬКОГОСПОДВРСЬКОГО ПРII:JllвчеIIПJl та оасenепllХ Dyllk"IЇI", 
3ВрСЄС:ТрОВВIIОГО в Міоістерстві юcтrщіі УкраіНl1 05 квіТПJl 2006 раку JI 

N!388/12262 ЩОl\lіСЯЧllО рівН11М11 час:ткаl\lll ПРОТJlГОI\I 30 калеllДаРllDl JIВiI. 
ПВС'І)'ППІІХ 3В ОСТВІшім K8JlenДBplllll\l ДНСМ звіТllОГО (податкового) міСЦІ 
шnяхом перерахуваНОR на рахуоок УДК у КllівСLкій 06nаеті "І.КПОІІ АIФО 
821018 КОД 23571923 р/р 33213812600005 - Броварське ВДІ(. Ка 
кnвсофіквціі 13050200 - орендв земnі. 

6. добавити 0.6.4. і ВИlCJrасти ЙОГО в HaC'l)'llHiD ~ 
Відповідно до с:т.25 3aKOlry УкрвіІІIІ "Про оренду зеl\ші" від 06.10.1998,.» 
161-XIV opellДBp у п"JlТllДеОIIПЙ терміп піCnJl державноі реєетрацП доroВОр)' 
ОРСПДІІ земenы�оіi дinJlНКn з060в"ааной ПВДВТlI копію доrolОр)' 
відповідООl\1У OPГВJry державноі податковоі cnyж6ll. 

7. добавити п. 12.2.8 і виraracти ЙОГО В наступній редакції: . ~ 
Невиконаннн орендарем 0.9.4.2. дaHoro договору за рішенНJI" cyдy.liдJ1OI 

до ст.141, 144 Земельного кодексу Украінl'; 

8. Всі інші умови Договору 38JIИПl8IОТЬCJI без зr.dн 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

... ~!;~B~~КA МІСЬКА РАДА 
"':'і \'_9JtJридичв~еса : 

.\ . ,.. \ " -', . 
,. .1. ;:.м:-Бровари,,' !ул•ГагаРІна,lS 

:~Г r-s~.~~.:.1 хого голови 

:~:.\.~~: .-}~ ~>/~) 
"'. А.А:І-. • •• ......А -- "'" .. '. I/I'IГ~. ..,-, 
'., " ) .'=-".: . ...;; 

-

ОРЕНДАР 



, 
АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"Д" '?1t!eMt~e~ l- 2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

зВСТУПllпка міського голови В0311яка Сергія МllхаЙЛОВllча, що 

діє на підставі ЗаКО1ІУ Украіни "Про місцеве самоврядування в 

Україні ", довіреності від 01.08.2006 року N!2-1S/1872 з однієї 

сторони, та TOBapIICTBO 3 обмеженою відповідальністю 

"Укртехкомплекс" в особі директора lІ1пильового Вячеслава 

Володимировича з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO 3 обмеженою 

відповідальністю "Укртехк~мплекс" прийняло земельну ділянку 

площею 2,0000га по ВУЛ.Вllробнича,8 ДJIJI будівництва комплексу 

по виробництву харчових продуктів - землі промисловості. Земельна 

цimппcа надана рішенням сесії Броварської міської ради від 

11.09.2006року N!112-08-0S на умовах оренди, терміном на S 

. " . пять) рон;в до 21.09.2011 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

!ІСТИНОЮ договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
РОварська міська рада 
)РИДична адреса: 
. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
ttтynИИk міського голови 
~ ... 
,n ., 
~?k!>'" "\.~; ~ 

• ОО ... 
.\ 

ІІРИЙНЯЛо: 
ТОВ "Укртехкомплекс" 
Юридична адреса: 

вул.Туполева, 17 
м. Київ-128, 
Директор 

1--~5A7~\Т 
І В.В.Шпильовий І 
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ДОГОВІР 
ОРЕнди ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

'" Ііроварська а.lська Рllllа аа tJP .. .~~ оо 20 ~)? року. 
Сllка а.IСllка рда в ос06і першоro 3DCТYnlll\кa міСІІКОлf ronОВl1 КІІRlllщі ОЛСКС8llДра 

fIIIIIl,UDЧ~ ~r:-:.шC1'llllі ЗакоНу Vкраіllll"ПРО місцевс caмOBpJlllYllIlllIR В Украі'ні" ,довіреності від 01.04.03 за 
шо ~C І 111 ОРВНДАР: ToвapIICТDO 3 06.IacellOlO аlдПОDlдальпlCТJО "Укртехкоммекс" ІОРІІДІІЧНD 

,-", боку Тynonc.a.17 ідеllТllфікаціАНlIА код 24379323 D оео61 llllpcктopa ШПIШЬОDОro ВRчеenа8D 
.,к.та-12І. ~"дit 111І niдC'l'lllli соідОЦТВI про дерlCDDll)' pecc:тpaцilO cy6"alml niДnPllEМllllЦloKoi дiJШllНості

---..... , .... 101 IOro 811ХО-ІІI,,1 комітстом БРOlllРСllкоі міСllХОТ paдll за Н!!4114 від 17 вереСІ" 1996р. з дpyroro 
.ІІІАІІ 

про lІІокченuедене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

,ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенНІІ сесіі БроваРСllхоі міСllХОТ рЦ11 КиіВСІІКОТ області від 11.11.04 
LI ... І орЕНДАР nPllnМat в С1рОКОВС JШатие КОрl'стуваНН8 зсмenllНУ дiJUlнку JШОШСЮ 2,0000n, JUUI 

IDIIJШOІС)' по ВltpобmlЦТDУ хврчових продуктів, ЯКІ знахоДИТЬCJI по 8УЛ.Кyryзова 8 РОПОІІі 
I111111I8ОПІ КnUОІIIIUD 1'1. BPODopll. Зriдно 3 IШІНом ЗСМnСКОРНСТУDDННJI, ЩО Є нсвід"ємною чаСТІІllОЮ цьoro 
•• IIlдIUIOi БроварсьКlIМ міським aiддinoM зсмenЬННХ ресурсів НІ611 від 29.11. 2004 року та земenьНD
NII1Мcкraцa1 БРО88рСllКОro Micькoro Biддbty земenЬНl1Х ресурсів WI земen.на діанка є 'CМnIMJI 
ipoupCIoІООі міСllкоі Раді', 

. ; 2. 06"єкт оренди. 

11.8 lfCIЩ)' пcpeдam.cIIзсмenlllll ділІНка заran.ною lШощсю 2,0000 n. 
2l1laxuwвiR .нці aїдcyrнii об"ЄIСТІI HCPYXOMOro маЯнl, ві JI8JUIIOn.cJI DJlВсніС11О орендарі. 
U Нopмиnвна rpoWODD оціlllса земenllноі дїЛIНКИ згідно довідки Броварс.коro Mic.KOro відділу земenьних 

1.04 р. 31 N!612 craнОВИТІо: . 
·21113 (рІстІ п"ятдеснт п"1ІТІо ТИСRЧ сто тpllllDДЦRТIo ) rpивен. з УРDX)'llанНІІМ хоефіцієнтів iндeкcaЦll на 

IInlllllrD 6удіIНIIЦТ88; 

·ІШ71 шІстсот ДВlНIІДЦІІТІа ТlICRЧ Д8icтl сі.ІДІСНТ одна) rpDНR 3 дати Зl1nерджоННJI Апу Державноt 
nPllnRml8 еxcnnyaтaцilO 31кІІІЧСНОro БУДЇВНИЦТВ&і 

2А. 3cкenиа дbutНlll, 118 пepeдaєn.СІ В оренду не має нсдonікїв, що мoжyn. перешкодити іі ефеКТJIDНОМУ 

U.Пpn ntiнi (peapraвi3aцi') ОРЕНДАРЯ Доroвlр оренди не зберlraє Чlшніcm.. 

3. Строк діі доrовору 

1h' . 
:. YlJlQeио на 2 (два ) POКlI до 11 ЛllСТОПада 2006 року. ПїCJJJI ЗІкінченНJI С1року AOroBOPY ОРЕНДАР 

~:_''''JIIi' nOllOlUICIouI ~oro на НОВІІІІ С1рОк, У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ньк з. 2 •• Ісиці до 
дoroaopy повlДОМ~ ~IC"MOBO орсндоДlВWI про намір ПРОДОВЖlml Aoro дію. 

• # 

tl.o,c..lIJII 4. Оревдоа плата 
• 0-38 (IІУn:) -::11ТЬС8 орендарем у формі та розмірі: 
.1J.t2 (111"11) Ір ень 38 копinоlС за 1 ка.аl ІІа період потаЧllОro 6удіВllllцтва; 

U. 1'I'h1a opel:~IIeH" 92 коnUiок за 1 КВ.М 3 дати npl.RIIRn1I D eKCMyaтaqllO закіllчеllОro будIВIIIIЦТ88; 
~'''~I~II&\nWI.~-; І IUllта на період потаЧllоrо 6yдlBIIIIЦТ88, зrlдно ДOJВOlIУ illcncacцil Дераса811Оro 

РІ.І8 opelrд1l8 к:.IТJIОЛ10 аспІДає 7600-00 ( С'ім ТllalЧ шістсот) ..,118111 .. ОО копіАок; . 
Jaldaчеаоro 61, І ата 3 дат.1 38тверджеllllR Aкry ДеР_ВllаІ прIIп •• влы�оІ� КО.Іlсil про ПРJIПIISIТПI в 

,-:·"IJ'IIII!Jt,·_Р./ ВIIIIЦТIІа eк.naдac 18400-00 ( aiciMIIDДЦRТЬ ТlIСИЧ ЧОТIIРIIСТВ) rpllllllСНЬ ОО копіАок; 
ІІІІ_ Іру ореНдНоі IUIIТlI 31 зеМJllО здїАсшоЄl10CJI 3 ypВXYBal1НJlМ індексів інфnsЦll • 

.... 8110Сuтьеи OPlllдD 11104 • apD11troat 30 рем ПОЧllllаШЧl1 3 AIIR npIIAIIRn1I ріШСllllR cedt від 1. . щоа'IСНЧIIО 
ЬtpеР1ІУВап lCIUIelfДllpllIIX ДІІІв, IlaC1)'nllllX за остаПllіаl калСlrдаРllllМ дпе •• 3Dmloro (noдвncoDora) 
-ВРоварсько;IН І ІІа PDXYIIOK УДК У KllIaeькtA області аl.l(lІІ:ва МФО 821018 код 26376375 рlр 

4.&. ~ IIpoJlylcцlj' ~ е"коІ Р&ДІІ. Код к.nаСllфіlсвціі 13050200 - opllrдa зеаmї. 
. . .Ір 0PCIf41101 пп. НІІДІІННІ поcnyr 8 рахунок орендноі nnаТlI офорr.ШJlЄТItCJI BiДnOBiдHllMl1 актаМII. 

'- _-оо .. ТlI персrЛRДDЄТЬСН у разі: 
• .... ___ ............ ,,,. n ~ . 

~nl1""I\H"X ПоroВОDОМ; 



4.6.2. змі •• 1І рш •• ірj. :JeМeп.HOI'D ПОADТКУ. ПШlIIЩС"НІ Ш'" 11ІРlllРІВ, У тому ЧІІ І 
4.6.3 •• іНШ11Х .'11ПUIICIIX, ПepeJlба"с ••• 1Х заКОНОМі сп -·_п ....... 
4.6.4. У РIOI 111:.1.1:1:1:1111. оре'lДllоі nлаm У nPOКl., 8 •• J •• аче •• 1 ц .... Доraао 

подвlНIІоІ CТDOK'I Haulo.rDJILlron 6аlrlС)' Укра'lІІl за КО'АСІІІІІ lIе.... ПРО"Рочеll ро,," 
КО'AClIІІН ДС'ІЬ ПРОnPОЧI:IШ.. ІІІ 1L't--., 

4.6.S.0pCIQUla 1ШD1U спраВnlcn.СI 11ІКО* і У BllnllllflX, .КШО ОРЕНдАР J 

OI'КOpIlCТD.YC зса'cnы�уy ДШ.IrIС)' за а .. ", Доn.оро",. ПО· ... 'ІІІ 

5.· УІ\ІОВІІ Вllкорш:таllllЯ зеl\lе.ІІы�оіi "UI' 
" 1ItI"'L 

'.1.3СМCn.'lа дinlНICD ncpcADCТIoCJI в ОрСl1Д)' ма БУllіВllІІUI1Iа КОММСКСУ по 
5.2,цїn.aBC пр,она"СIІ'" зс.,еп •• ,оі IIЇn •• ,KII- ЗС.Ulі nP0MllcnoBom; .11p101i1l111ln1I1Q •. 1 
5.3. ОРЕНДАР .,С .,ає права бс:а офОРМЛСНII. У BCТ8110ВnCHOMY :IIXOIIollКna 

пр.онаЧСIIНІ зсмеп.IIОТ ДЇn •• IKII; АС 

6. УМОВІІ і СТрОЮI передачі Зl:l\lе./Іьпоі дinlllКq 

б.l. ~СРСlIDча зсмеп"ноі IIШІIІКIІ в ope~ :aдiHc.fIOCТIoC. 3 ~робnСНJfR nPOClП')' іі .iar.xar. 
ПІДстаВОIО розробnенИJI ПрОСК1)' BllI8CIICIIНJI зсмепloноі IIШІНКII t ріШСНIIJI сесіі bPOIIapQ" •• '.4 

ПР'ШllненНJI права Kop'lcтyвaH'" зсмеп ... I.IМII ДШJlIІICDМI" HIlI8HНJI в ОРСІІД)' 3СММ.НIIХ lІіааlIDI, 
BIII'OТODJlCHНJI техllіЧllоі Документаціі ..... віll 14 ЖОВТНJl2004 року N!547-2S-24. 

б.2. Інші УМОВІІ пеРСlIDчі земепloноі lIinaНК11 в opellД)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. І UPEIfJUI'.....J1L 

оренду зсмепьиу дinaнку DШ"'!), від буД .... КlIХ маПНОВl1Х прав і прстсн:аіА трст1х осі6, npo _'-'; 
ДОI'DВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не ІІІІ 

б.3. Передача земепloноі дinJlHKl1 ОРСIIll8РЮ :адіliснюєтьс. піCJJJI держввної peCC'1pllllї lІІІН1І 
ПРllRмаНlIl-переllDчі. 

7. УМОВИ поверпеllllИ зеl\lелы�оіi ДШВПКlI. 

7.1. ПіCnJl ПРIIПННСННJI lIіі ДоroвоРУ ОРЕНДАР повсртас ОРЕІІДОДАВЦЕВІ 3C\lC,UВY 
riршому порівНlНО З ТlIМ. У JlКОМУ аін одсржа П в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у Р83і погіршеНII. КОрИСIШХ DЛВCТlfвостеR opeНД08IНoi хмшнаі 
,міною П стану. має право на .ШшкодуванИJI збитків у розмірі, Вll3начсному сторонаІІІ. JlIJIIO 
зroДlI про розмір відшкоауввиня збllТКЇв. спір рО3в".ЗУCТЬCJI у судовому порuку. 

7.3. 3діПснені ОРЕНДАРЕМ бс:а згоди ОРЕНДОДАВЦЯ ВlараТ11 на пonіnwсНIIJI ODCI_"II:1f 
які HeMC»IUI1180 .ЇДОКРСМ'ІТІ' бс:а 3l1поді8НII. ШКОДІ' ціП IIЇЛ.lщі, не пі.мв1'lllOТlo вїJlШХОдyвlНIIID. 

7.4. ПonіпшенНІ С11ІН)' земenloНОЇ дїЛ811К1I, npOBeдClli ОРЕНДАРЕМ за mасьмоВОЮ Jra:IOII 
,cмni, не niд.mlraкm. відШКОАУаанню. 

7.S.0PEHДAP МІІЄ право НІІ віIlШКОІІУВalllІ. збllтків. 'ВПОllїRНl1Х YHIICIIЇJlOI не.-..... 
зобо."асНІо • передбачеНl1Х ЦlIМ ДОГО80РОМ. 

3бllТlCD"'11 8BIUlCllIOТЬCВ: 
7.S.фlUCТllЧні B'lpIlТl" JlКIIХ ОРЕНДАР 383НН У зв"пку 3 HCBIIKOHBHНJI.' а60 ~--: 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ. а також BII1pIlТlI, .кі ОРЕНДАР :адіПСНIІВ а60 ПОВІІНСН 3JIiIIcJIIIIII 
порушеноro ПРUllі 

7.б.1I0ХОДlI, lкі ОРЕНДАР ilir 611 реапьно OtpIIMIIТII в pll3i HllJlqlClloro ІIfIЮIfIIIIНІ 
lIOI'DBOPY. • ~., 

7.7. Розмір ФllmlЧНl1Х .ll1рат ОРЕНДАРЯ 810начвєтьCJI на підставі .аОКУМСIПІІІ.ИО n 

дinaНКIL 

8.0бмехсеППJl (оБТDЖевнв) ЩОДО впкорueradlll 

зеl\leJJьпоі дїЛИIIКП. 
.~ 

iJUDЇ~~ , 
8.1. На оре'IДОВ8І1)' зсмCJlloИУ РИКУ не встановnеио обмежена. обтJжeН1ll18 зміJUI ~ 
8.2.Передача в орен.цу зсмепlollОТ дinaНКlI не Є підставою .мв ПРIШllllенНJI або 

9. Інші права та оБОВ"JDКn сторін. І 

.' • woМ)'ис.~ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapamyЄo що ,емеп"нв дinaluca є У Roro вnacHOCТlo НІКОМУ ІН • opr1I1I. 

(арештом). звставою lІе перебуває і він I\lає ЗlКOнні ПОВIIОВIUкeIIНJI передвваТlI шо .аilllІІІУ 
Вlоначені ЦIIМ lIOI'DBOpOM. 

9.1.Првва ореидодввuв: ~ 
9.1.1. персвірml ціп .. оас BIIКOPIICТIIIUll3CMCJIIoHoT дinlHКlli H~\l" 
9. J .2. дострокова розіРВlІТІ1 асА Доrpвір У 811Падках, передба'lеНIIХ ЧIIJlНIII\I 3.~'O 

....... 



.'" ~. . 
о 0.0 • ,'111"'111 
"Аі ,.'1111"1"" о 1IIIKOPIIC11lllllR 'Jсмenы�оіi дUurH1C1I; 
"II~IfI,,~III.llll1lm,;I~IIIIIII&CI' Доraаір у ВІІПІАІШХ. псреа6аЧСНIIХ Чll!lШам звконодаВCТDом тв Шам Договором;. 

J\
'II1ICII"lklllllt 111111І1 РСl'Jlllоі IшАТlI У Вllrпuucax. псредбаЧСII'1Х ЧllНШам ЗІКОI'Ода8CТDОМ, в тому ЧІІCJIІ В ''''1 "ltHM І' СІ ., .. о ,I.'~ 111'1' (Іа1 :1",,,11 ОРВНДАРJI; 

о 111 '11'І,."111 'ВIIДАРЯ саОЄЧІСНОГО ВНСССІ.НІ opellДlloi IUl&ТlI; 
.,,~,'II"_IIIIII ~:" g~'nl ЩАРЯ вlдшк~анНІ CYМII opellдHoi MaТlI з часу npJIRlUrml рішенНІ ВІ.КОНКО.'У вбо 
J ",1111.1-1111 " МІІ'ІІІІоі дlnІIІКIІ до ПIДnIlCDННІ цього Договору; 

о І о '" 1",,1111І1. ~C ііі , 

I~~ "_,ltll (l1'~IІ"CJдоаци: 
d:t:~ln.WII'jUlIIOIII :lСММ""), ДШRІ'ІС)' по ІІХ'І)'. 'IJ' i'r.~·IIIIrIIlIPIIII: :lсммыІ' дш.нку у KopJIC'I)'IIIHIIJJ; 
~MIIII"'dIIlIlOlln:roDlp пlста :lаКЇllЧеНIIІІ С1року Аого даl в pll3i Biдc:yrнocтi npстсюіR, ЩОДО :lобов"нзвнь І" 
J.1. РIlIIОIІ"IIІІIОТ ,. 

.... .,.""", 
'\УldllllllllСllоОРI,~:rдh~ А АЦЮ МОІШlшіcm. 3дiACНlOBaТl. КОН1рOnЬ за BIlКop"CТ8I.НRМ ціа земem.ноі дiтrllКl'; 
.~ І 11141ІІІІ111 ~ _1_..· .. ННJlM' 

iJ" .... t l ..... uvaDTII3cмem.11)' дuUlНlC)' :lа ЦUlЬOB.1М npюнв,с , 
EI~2 •• 1I."pl ..... 'І • 
t,OjJ ІІІ('ІІСІІО СI1/ІDЧУ8аТl. орендну ма,!)" • • 
f І'А'С IIІІІ!ICDТlI хіміЧllоra ЧI.БУДЬ-JIКОГО ІНШОГО :lабрудненНІ зеМnI; 
.~4 ,ІІІ Adl,- ••• ).tt 1IIAI1J11МУІDТlI1Т в IlIUIеаому ClЮ11ІРНОМУ станІ, 

'": 10. РШПJaВПDРдКовоrо зппщеВUR а60 DошкоджеППR 
~ об"єкта орепдо .. о iioro ... стовп. 
,',. 
!І. , . 
u !ltl, PlnllKDll1IIAI080ro 31111ЩеННR або ПОlllКОДІКСННJI 06"єхта оренди ЧІ' ЙОГО чаcnlНИ несе ОРЕНДАР. 
; 

ОО 

11. Crpuyваппв об"єкта 'ІІІ йоrо .. аствви. , 
\ 
11,13rIaнa:. IUIМ AOrD80POM об"єкr ореНДІІ но пiдnaraє ctpaxyвВННlO" 
f 

12. 3міпп 11'IOB доrовору і првпивеВВJI iioro діі 

I1L3мiнayuoI ADl'alOpy sдiAClВOнm.cJI У DllсьмовіА формі ЗІ ПІЄМНОЮ згодою сторін. 
JpailleACUnleввl3rDДII щодо 3МЇнu умов договору спір pO:lB"JI:I)'IOnc. у судовому порядку. 

AlAorнopy DpIIDlllїlrcm.cJr у ра3і: 
~ 1IIIкчeвU С1рОІУ, на ІКІ.А Пого бува укпадено; 
IUJ. lI(I\1IIfiaНa ар_рем зсмcm.ноі ДЇМНКJ, у uacвicm.; 
lIII~en.кat дUwwl дпа. СУС:nim.ннх потреб або nPИМУСОIІОГО відчужеННІ земenьноУ дїJJRНКII :s MOТIIDiB 
1щ __ • DOpIДxy, 1CD80впеному ЗIКOНОМі 
IU.S. ~ lO)mдImIoi особll-ореIlдВР •• 
I1U.Aii IDm.!.DllJllllt:rЬCI 'I'IКDa в іНШ11Х внпадках, передбачених ЗІКОНОМ. 
1U.1 .... :'=1'1 ПРIllllllllкrn.ca lDJUIXОМ Аого розірвlННR зq: 
...... -.u:sraдa1O сторін; 
... суду ва 81D10Іу ОДН· - • • 1. • 
...,1I181cniAo1 11:1 13 СТОРІН 811aCJUДDIC невИlCОНВНIIJI другою стороною обов"нзlСІ8, передбачешlХ 
~, __ зl:"IДІо~Оro :l81I111е ...... поwкоДЖtlННR орендоввноі 30MenьHoi дimпuaІ, JlКС істотно перешкодЖаЄ lТ 
...,,~ да ІХ mдc'ra8, ВU3НIчеинх законом. 
~Дora8:~::::;OPOННЬOМY порядку ДОnYСКlЄ'1'ltCІ: 
~ ~ Dpaq 1Rac80. oнr.oмy порядку є HeBllJCDHIННJI ОРВНДАРВМ п. 4.4 •• п. 9.4.3. 
~ ~ t ~ на MвRнo орендаря на іншу IОрIIДНЧll)' або ФЬ.ІЧНУ особу, а також peopraнbaцiJI 
~ lllIpellDDh_. 010 дпа розірвlНIUI Договоnry. 
,:"'1IDCJi . ----І земenь· •• r:.' ~,.: рІшеllНlм оу;: ДUUUIКY у Р831 СМсрт1 ф13н .... оі особн - орендар., засуджеННR або обмеженНІ lТ 
~""" .. ~ opeвдlpeм, ііі :OДlIТЬ до спадкоємців або інших осіб. .кі BНКOPIICТOByкm. IUO :lc.lenьнy. 

-roщq _~. --jOНСТОВyrcm. ЦІО земenьну дiJJяику р830М 3 орендарем, I1ШJIXОМ персукпaдaннR 

13 •. В~повід8JIЬвіеть сторін за вевпкопаНIIR або t3t 1leaaao 
'. певanежпе ВDlCоваПНR даrовору 

~~ -"'160Не 
'Чс~~ -eиrне BIIКOIIВI 
'_I'~ ііа am..-__ • 1ІІІІ AOroBOPY CТOPOНlI несуть BiДnOBiдanIoHicть відповідно до :lакону 'І'В 

~~r.J1IIIUI1 30601"13 • 
ВИНІ, ЗВШЬннєп.сн від відповUuuп.ностї, JlКlЦO 80на доведе, що це поруwеНl1ІІ 



14. Прикінцеві положеllllJl. 

14 1 Ц n ДOI'OBip набирає IJІІННОСТЇ пісм niIImlcaнНJI СТОРОНВІІІ та noro .аеРЖllllfOі 
. . Цеп Дoroaip уашадеНD У 'IP~OX nPlwfp~rкax. що M~ТIo однакоау IОРII.QII1f ~ 

'VJOIln _ в opeJUlllp8, 'lpmn - в opraнl, RKlln ПРОВІВ державну peecтp.цj нy~, 
opelUlOДIIUR, ДР".. 10. 

HeBIA"OIIIIIMII IJDmIIIDMIIII0S:080PY с • 
IСІІдВСТРО811R ПlШII зсмen.ноі дuurHКJI 3 81110бражеНІUIМ обмежсn. (ОбтwЖI!Jf') Уіі 

сеРІhyПаі • ОСТІ If в' м • 

ВІ' про BCТlU08JIeHНJllfa AIJCцeD • та поro~енн 3О ~'fI!H.OI меЖІ Зl!мen'JfОі . 
ВІ' Ііа ПСРСІІСССННJI 8 НВ1УРУ ЗО8НIШН.ОТ межІ зеММ.НОІ lIUUlHKII; ~ 
ВІ' ПРIIRОАІУ-передаIJі ЗСАlen.IIОТ дїJUlHKlli 

ОреПДОДDвець 

Броварська міська рада в 
особі першого заcтymuuca 
міського голови 

. і 

15. PeJCDDlmr сторін 

Орендар 

тов "Ухртехкомплекс", 

Кшmиці Олексаидра Анатолійовича 

що діє на підставі свідоцтва про Дq1IIaJ 
peEctpaцuo суб"акта ПЇДnРИDlНИlkoі 
діяльності - юридичної особи 

місце3нвходжсННR ЮРJllllllПlоі особll 

07400 КllТвс.ка облаcтr., 
АI.БроваРIІ,8уn.Гaraрінв. 15 

ідеНПrфіxaцiJburR КDII 26376375 

від 17.09.1996 за К24114 
Директор 

Шпильовий Вячеслав Володимиром 

місцезнахОllЖенНR ЮРИlUlЧноі особll 

м. Киі8-128, 
8Уn.Тупonєва, 17 

ідеНnlфікаціАНJdI код 24379323 

Шдnиеи сторін 

8.8.WПlUlWJIuA /--____ --t.~~~--
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-, 

КарпсНКО JIюДМJUJI ~ 
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АКТ 

11IJИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2004 року м. Бровари 

: . 
~:., МІІ, щО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
~ . 
\i'dl'11101'O заступника; М1СЬКОГО голови, КИВllиці Олександра 

tЛIIII'I'ОJlіііОВllча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

~еdМСJllРJlдУВання в Украіні", відповідно до рішення сесії від 11.11.04 
і; 

!.н.S69.2б-24, та Товариство з обмеженою відповідальніСТІО 
1. 
:t 

I~ "УкртеХКОМПJJекс" в особі директора Шпильового В'ячеслава 

~IJоЛодимировича з другої сторони склали цей дп про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ "Укртехкомплекс" 

: IІРllnlllЛО земельну ділянку площею 2,ООООга по вул.Кутузова в районі 

3ltпроектованоro кладовища ДJIJI будівmщтва комплексу по виробництву 

харчових продуктів. Зе~ельна дiлJJнка надана рішенням сесіі Броварської 

міської ради від 11.11.04 Ne569-26-24 на умовах оренди терміном на 

2 (два) роки ДО 11.11.2006року. 

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

АОl'Овору оренди земельноі ділянки. 

G І1ЕРЕДАЛА: 
РОьарсьІСа міська рада 
:Р~дична адреса: 
n~ РОDари, ВУл.Гагаріна, 1 5 

PUlIIIi зас~ .. 
ііі • .1UЦ&'Ц\. 
СЬКоro голови ' ; 

І1РИЙНЯЛО: 
ТОВ "Укртехкомплекс" 
юридична адреса: 

вул. Туполева,17 
м.Київ 

Дир~ктор 

. . 

~.ш::;;с;.р;~--
І В.В.UIпильовИЙ 
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. 118 I\IЇCUeBOCТI та погоджеllНИ 300111111111.0Y ~lо*I·:IсмcJlы�оіi дїJulнки 

м. Бровври 

npeдcтaв~K БроваРСЬКОI'О міСI.кщ'() IIllu&IJIY Київської регіонanьної 

підприємства "Центр державного земелыІІ'оo КIЩltU'll'У 11І111 Дсрщ~~му _комітеті 
, УКlщУіlllllО зсмельних ресурсах" .... .. 
--- -------------- р. 

свої повноваження, провели встановлення на міСЦСіІОС'l'1 '1'11 ІІUГОДЖСННJI зовнішньої 
~~Л ,~~ дinJlНКIt :,V17L"2;J. ~h~(~-h='L;"h .. ~("I:'С'" 

'"аарссою: ~.;-~6'b.. :" 
на місцевості прохOZ-ТL .%-10 Щ'./r~:z: . _________ _ 

претСН1іR при встаllОWIСlші 10внішньої мсжі ІІІ: 'JaJCRJICIIO, Межі погоджеНІ і не 

спіРНIІХ lІитань. Межові :lІІаки, якими закріплена '3СМСІIЬНI діJIЯНКU В IdлькоС'rі 

r-------~L- шт. шжuзані п'редставником Бр,оварськоro місї.К"го 
ІІВ місцевості та передані на збсрігаНIІЯ землевласнику 

Розміри та місцеЗllllХОДЖСННЯ земельноі дімнки ПОКUЗlші ІІа абрисі ІІа звороті, 
: . 

~:'''''fI''HO''KllIR'''''''''"I''''': документаці'і c~aдaє ' -R: tfJO га. 
,Цеп аКт с: • '. 
, . ПІдставою дпя приАu1;ТЯ. рішення по фактичному користуванню з наступним 
"аІlllt.l дnttu' . .' . 
• ~ :-·/~e.HT1B, що посвідчують право користування землею. 

і crnВДсниR в 2-х примірниках, 
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3. Від В до r ----------------~.--~~------------------

4.B~Гдoд ________________________ -------------~ 

S.ВідДдоЕ ,~ , о' 

6. Bi.!t'S до А -----------,~------:7"'--~-----:-:~ 
~ t/eр~J.Il-~ о Абрш: склав: 
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В І А & .&а А - зсмnї КИЇВСIoКОro обпасноro дп Ф п'р • .....-..~.. м;; мм ... .- . 

tlа..ч~к БроваРСЬЕСГС .iC!iEr·!: 
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КАЛАСТРОВИЙ ПЛАН 



.. - ." 1 
І І' {а': І ~I~ , ~/,PI 

УКРАЇНА ; Д'gIГ.:~~~ДАINЕ 
ОРЕНДИЗЕ~ьноJ'~нки 

- t '~J ~ '~:.; ...... :~.I • і, 
І і I~\.... •• і" /".1" - - .. 
"~~.' . ·!.~1:-~ (.~-' ".: 
,. / ., !::.',~;A~, '\~ .... ' 1- • '} ,.. , ' ... -""''''1',. ";:'" ,-'-:::.! о.:, ..::~).. .... :1, 

(f-.l ..... . J,~ о, ': 

- ... , ,,' .. І. \. ,',] 

/-"'!' ."r/ ,.\ ~, \~~-: .. 
.. :.! ~ ~ 

іі'- &noВlpl!, •• І . s 
р1Р". r mepтol'O rpУДIІІІ ДІІІ ТlICJlЧI першоro року ': 
,...urrь ~II, ШО підmlсanll~ НJnкче: ВИКОНАВ~ИЙ КОМІТЕТ БРОВАрськоl Мlськоl РАДИ, дапі • !.}~ 

ЕНдоДЛВЕЦЬ",1 осоБІ першоro ~аСТУПНlllса MICIoKOro ГOnOBII ГРИНЧУКА ЛЕОНІДА АВРАМОВИЧА, RKlln i~~~ 
"Ор Е І М.&РОlаРII, буп.НезanежнОСТІ, буд.б, кв.42, та діє ІІа підставі довіреності, ВllДВноі БроваРСЬКIІМ міСЬКllМ : ;~ 
~ Пcnpенко ІЗ. 29.12.2000р. 'За Н! 2-14/893, 3 од,,;єl сторо"" та ВІДДІЛЕННЯ УКРАІнського -
JOII08:~HEPHOГO ПРОМИCJIОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ в ~licтI БроваРl1 (прОМIНВЕСТБАНК), ї: ~~ 
A~ ІІ()РЕНДАР", щО ЗllВХОДlrrЬСJl І ftl.БРОlаРII, б. НезапежllОсті, 14-.. в особі керуючого МИКОЛАЄЦЬ І ::~ 
:ТЕРИНИ СЕ~,!ІВНИ, I~ меш~є І ~.БРОlаРII, вуп.ЧеРIIRXОIСЬКОГО, 19-.. кв. б7, та діє ІІІ підставі ; ~ 
nOnOSCJlIII про фШ11О ~ ДОІІреноСТІ, ПОСllДче~оі IS.Ol.2001p. за реєС1рОМ не 33б ПРlшаПIІІМ нотаріУСО.І І ;:-: 
J(niI .кoro ftlicIoКOI'O IIOТDplanIolloгo окруІ)' CтapOCТIHOIO Н.С., 3 dpyгor сто ро"", yкnaпll цеП ДОГОlір про такс: /' -,;і 

с 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ~~ 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ, lідПОlідно до рішень ВІІКОНКОМУ &РОlарськоі .Ііськоі Paдll Кllіlськоі області lід ,= 

16 moтoro 1999 року N! бl, lід 24 жов~ 2001 року Н! 3б2, надає. а ОРЕНДАР ПРllnМає І ТllМчвсове ~; ~~ 
sapI!ClYlDllIIJI ІІа УМОІІХ ореНДІ!, земельну ДШJlНКУ nпощеlО 0,0636 геlП'Dрlв, РD3ТDшовану в м.БроваРII згідно з ,. , 
ааном ЗеАШ~КОРIІС:1уваНIUI, ~o є не~ід':ЄМНОЮ чаСТІІНОЮ цr.:oro ДОГОІОРУ, акв. згідно земельио-кадаC1pDIОЇ іl ~ JOIJМCНIIЦ1Ї &pODDPCItKOro ftllCItKOro IIДД1JI)' земельюlХ реСурСІI, paxyєrьCI І зеМnJlХ заraJ1ЬНОro KOPIICТYBDНHR І :~ 

ІІІСІІХ &роварськоі ftliCitкoi рід" станом на 01.01.2001 року, згідно довідЮI внданоі БРОlарсьюlМ міСЬКllМ lідділо.. :.:Р 
XNШНlIХ ресурсіl від 06 тІСТОПада 2001 року Н! 218. : і": 

1.2. 3аf"'6""'IлR"к" ""I"ЕІ"6СІІ 11" YJffOIlU орг,,'" ІІІгJМІllllМІ ",,'ги"'6 ронІ. до 16 ЛIOІІІОZO 2009 рону, і .~~ 
А1І tJfcлylD"'J!JIIIIk!f1f!.чА'~"ОfJУ~"OJ.J1Л' Наалос"осп,1, 14-11, 30"" - 9, р"';о" - 31, 3" РIlZY"ОК з,,6удОIl"ІІll% 'Ї:~ 
JlJII,'. (JtJurlll~iНiN1)~'f,.pu. і:.о'1 

1.3. По закінчеНlDO терміну діі Доroвору ОРЕНДАР має переважне право на поноanенНR ДОГОІОРУ на '. :~ .= 
... 'ІСра.ін. У ЦЬО.І)' раі зацікавлена сторона повивна повідомити ПИСJ.МОІО аруІу сторону про 6ажаИRR шодо ;~ 
IIJIOAOШIDII ДІЇ Договору на НОlнА термін не пізніше, ніж за два місаці до Aoro звкінченНR. :~ 

ПРIІЗ.lіні (реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренди не зберіraє чинність. :~i:: 
2.0РЕНДНА ПЛАТА ,~~ 

2.1. Розмір орендноі nпaТII становить 9,90 (,цeB'RТIo гривен" 90 копіПок) 38 1 КВ.М. ; 
2.2.ГрошоВD оцінка зеМlШЬноі ДЇJUIВlCH cкnaдaє 126157 (сто дв8ДЦІП'Ь шість ТlleRЧ сто п'вдеент сіа.) :.~ 

1'pDCИI., • ~ ~::'I~ 

~====-~~ш.::=:::'~~"""":~=--1І8 ::.i,I~· 
JlllJВDrIiPDUpc.XOro .. ic,xoro фінynpaвnіНl1R в АППБ "АВАЛЬ" МФО 321615 код 02318002 РІР 25420246. • _ 
~ 2.5J'озмір ОРСІUUlоі мати зміlUОm.cR в OДIIOCТOPOIIII.OМY ПОРІДІС)' ОРЕНДОДАВЦЕМ без 3roдll ОРЕНДАРЯ У (~;~ 

.. = 
2.5.1. з6'Ш'ШCJUIR розмірів Cl'l8КSI зсмет.ноro податку; , ~i 

І 2.5.2. провсденН8 illДexC8Цll rpошовоі оЦЇ111СІ1 земnі. зrWlO ЧllНІІОro 3DКОll0дD8спа УкраіЮI. ~ 
n. ........ ~~OPEНДOДAВEЦЬ nНCItМOBO повідОМnIЄ ОРЕНДАРЯ про з .. 111)' розмІру ОРСІlДноі МШІ та дпу. 3 lхоі вона ;' ~~.: 
-ПІОІо зrUulO п.2.5. ЦWJro ДоroВОРу. '; ; 
• 2.7.0РI:ІІДІIІ nnвтa cnpUJllm.cR тако. і У випадках. IКWO ОРЕНДАР 3 nOIlDHl1X ПРІІЧШІ ТlВIЧIСОВО НС BIIKOPIIc:rOBYE ':, ~_=Г_;=:_~.~ 
__ ну діІІику 31 ~О~ІІМИ ДоroJlОРУ. .. , ' . _ 

3оОРАВА І ОIiОВ".JIЗКИ OPEНДOДABЦJI ::'It~ 
~ ОРВНДОдАВЕЦЬ I'ІР8lnyt', ЩО зсмenьна ninRllКD є У Roro вnacllocn і Bill .Іає 381ШНllі ПОВII08lDКeНН8 пеРcдaвml QID ({і 
-"'1 У 11ІМЧІСОвс КОРIIС1)'881111R НІ умовах орснди. IlIWIIIати інші право. визнаЧСll1 у цr.o.I)' Доro80рі. 11 i~ 

3.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право' "= 
~~.I. ПСРСВіJIIТII ц!nloOBC 8ИlC0pl'~ зсмen'IIОТ дinRнщ ')~ 
3 li 4Ocrpok080 розlРВlТІ1 цсП Доroвір У IІШадках. пер=бачеlUIХ ЧІІНIU"І 38lШ1I0дD81n'80.' та ЦІ'" ДоroВОРО.'і • " 
~ .змlНІтl розмір ОРСІlДllоі nnaти У випllДlClX, пср=бlЧСIUIХ 'ІІІНІІІІМ 38lШ110дD81n'80м. В 'rOMY Чllмl в односторою .. о.ry :" ;~ 

31.4~ 3roдИ ОРЕНДАРя з1'fдrlО 0.2.5. ЦIIoro ДоroвоРУ;' 's . зз, ;~IBiд ОРЕНДАРя С80ЄЧICJIОro ВllесенН8 ОРСІIДlIОТ МШlі ~~;~ 
3.2.1 n ДОДАВЕЦЬ зобов"R3)'ЄI1.СВ: ,;:.; 
3J.i .... 13смen.11)' дinaюсу ОРЕНДАРЮ по lІІП')'і • ~'= 

""-іру nOnCPeдJтl ОРЕНДАРя про розірllllllНl BOroBOpy У ПОpllдlC)', пср=баЧСIIО .. У 'ІІІНІІІ"І 381COH0дD8CТ80.'. та зміну '.1~ 
ОР_оТ IIIIIn'В порцКу 3rfднo умов ЦIIoro ДоroвDpy. ::~ 
4.1.0РВндАР . 4.IlPАВА І ОБОВ".JIЗКИ ОРЕIJДAI'JI ' "і 
~~ ~ 

4.1.2, ХОlrфonь 31 ВИХОРИCТDIІІIR.' цієі зсмen'llоі ninRHKlli ' :~ 
4.13.1:80 ........ 0 цільОlll .. ПРl13наЧСІІllDlі (f~ i~ 
414 .... _п 'II:~.,"'" .-

';:41 '" _ \ ,І" '" . .s nI_ :taБРУДНСНІllзcr.ші та поriршеllН8 іі Rкoc:rii r.f' ~; .1:): 
- • 3111dllЧCJІІIJI . ~ёмen'lО'дwнкупОР~ОДАВЦЕВІ У IIDJlеаО~У.";і ,'S.~:2:;"' ,::11 

" ' .... " ': =:·};AEf·~Q333562 ;~;~~(/ ,;':Іі .. . . . .;. .' .. ,.f~.... ...:. .• \01.1о':: {:_ •• 



4.2. ОРЕНдАР мас права: 
4.2.1. O1p"Mm. ПО Itny :lCМCnL'1)' .аinl"tcy у KOPllctyIIIU" .. ; 
4.2.2. KoplII:ryam.CI І"ш,.,.." ПРIІІ",,,,. 

S.ПОВЕРНЕНН.R ]El\fEJIЬHOI ДШЯНКІІ 
5.1. 3смcnыla .аinlшса по.с:ртІc:rLCII ОРЕНдАРЕМ ІІС nblliwc І О 4111. піщ ЗI1Хі'I'fс 
5.2. ПоліПWС""1 C'ПUІ)' :lсмст.llоl .ІІinllflCl'. npoвс.аCl.і ОРЕНДЛРЕМ 6eJ 311JJU1 O;:~~~I:kttL. 

ni.aIUIl1l1011o. ц ~Фr. ~ 
6. ІІІШІ УМОВІ! . 

6.1. P'DIIIC allnlAICO.OГO ПОWICQJIЖC.1ІІ1 а60 :lШlщсtllll об"ona OPCIta11 Ч" Roro .. 
ОРЕНДОДАВЦЯ ЧІІ ОРЕНДАРЯ, ІІССС ОРЕНдАР. lICrIIюt, ІІІ аа.. 

6.2. ОРЕНДОдАВЕЦЬ ncpc.!llll:, а ОРЕНДЛР ПРІІАмас а ОРСIUlУ 3СМCnЬІІУ .ІІЩ"І)' lіл.l 
І npCТC'Dln третіх осіб, про ІКІ'" а МОМСI" ухпааСІІІIІ ДОГОВОРУ ОРЕНДОДЛОЕЦЬ ЧІІ ОРЕНплі ~b.&y ...... ~ 

6.3. ПрсдстаВIЩIС ОРЕНДОдАВЦЯ СВЇJlЧIm., ЩО :lCMCnLII • .ІІіnalllса 40 "'O"ClnY )'1ІІІ.1а 1IOQ8_ 
ІІІШОМ,У ІІС ВЇJlЧУЖСIlI1, пїJI за60РОІІОIО (арештом), а Т81С0'.к заставоlO, в тому ч"cnі IIOЛmaICllO не ~~ 
ЩОДО IІсі, а 1'IUCO* пра. ,у 1рС'Ііх осіб ІК 8 мсжах, Т8ІС і :lа мсаа.111 YICpIIЇIIII, tlемас. ·,....I~~ 

6.4. Фаln' lIi.l1cynlOC1'Ї :ааБОРОIIII :lаllаЧСllОТ :lcto'CnLllOЇ .І1іnltllCll пi.aтacp.lrАСуtТLQ JIOIЇ.aIoIo, •• _ 
472410-2183. ~8JiJ 

6.5. ПСpc:.IUIЧО цісї :lCМCnLIIOЇ дinlllKII о суБОРСIUlУ 3JliRC:lllom.ca тim.1CI1 :І .аававу ~ 
B"ICOIIICO"I,Y а& міськоТ PlAII). УМОВІІ персдачі в су6оРСlIJlУ ВIІ:ІIІОЧIllOТLC:ll Доroаором C)'fiopctWt,.... ' 
до ВІІМОГ Ч"'щого 30KOII0Jll8c:raa Yкpafll" і 0.111111 cк:actolnnlp ДоГОВОРУ су60РСIШІІ lllUIIICrIa OPEНД~.' 

6.6. ПРІІ UЇJIЧУ*СІІІІІ ооо :I"lilli MOCIIIIICI СПОРУДИ (будІмі). дпа Р03міщс"" •• !СОТ "1WI1I1OIC.1Wa~ 
ПОВlщеlf 8 "lіС:ІЧlщА терміІІ nllC:LMOOO nO.ЇJlor.llrrll ОРЕНДОдАВЦЯ та BiJlмo.lmlCl .ЇJlзс .. cт.naї"8/11~ 
цього пу","у, 0600'I:lК" ЩОДО cnnml ОРСІUIIІОЇ MOnl :aanIIWIUOТLCR :lа ОРЕНдАРЕМ JIO npиllttmr ~ 
ВIIIСОИICOМУ (міської РІАІ'). 

7. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО P03IPBAННJI ДОГОВОРУ 
7.1. ДОГО8ір ДO~OКOBO npllnlll .. cn.ca у раі: 

7.1. І. добр08іnLllоі вW.,ови ОРЕНДАРЯ BЇJI :lCМCnL"OЇ діnl",пt; 
7.1.2. ВИICOР"СТ8НIІR ОРЕНДАРЕМ 3CМCnLHoi дinaНlU1 ІІС 30 цinLO.11М ПРIІ:І"ачс""."м; 
7.1.3. ІІСВІІССС'ІІІІ ОРСIUIIІОЇ матll ОРЕНДАРЕМ ПРOТRГО"І .1111ОХ napтanі. nїJIpIJI (3D сі MIClI!i.t 

7.1.4. в раі npl'nllAТrl ріЩСlflаr BIlКOIIKOMY або MiCLкol РI4ІI про ПРIIПIIllСIІНІ права прmyвaulllОІ'Щ4І!І 
.аіJUШICOЮ; 

7.I.S. ninїJIaцii або рсорraнїзаціі ОРЕНДАРЯ. 
8. ВIДПОВIДAЛЬНIСТЬ СТОРІН 

8.1. СТОРОШІ Ilec:yn. BЇJlnoBiJlanLlliCТL :lа HCBIIKOIIllIItJI УМ08 ULOro Дoroаору :lri.aио ""101Of'll ~ 
8.2. 3а порушеНІІІ тср"'ЇIІЇ8 смати ОРСIUIIlоі nnm, ОРЕНДАР сnnачус /ІСІІЮ • PCDIIЇji 

НаціОIlOnLИОГО бaJllС)' УкраіНIІ за IСОІСllиА lICl110 ПРО~ОЧІСІ! МІІТСІС)'. • І: 
8.3. Договір llaбllрас ЧflllllОСТЇ піспа Аого ПUIПIІСОІІІІІ УПО.ІІО_ИИМ" " __ ~ 

pctc'I'pIЦIl у ВlllСОнкомі 6POBOPCLКOЇ міськоі РЦI.. :3 МОМСІІІ')' діі ЦLOro Доro80ру 8І]ІІІ-
ТlIМЧDCDВОГО KOPllcтyaaall1l 3С"ШСЮ (8 тому Чllcnі ІІВ УМОІІІІХ Оpl:'UlII aiJI 16.02.1999 р.) fIII!I!" 

ЦсІІ Доroвїр СICJlIAСIfО та поcвiJlЧСIІО 8 4-х ПРII"IIРIІИхах, ОДІІІІ 3 ІКІ'" 3llllIІШIU:ПoCl • СІІр:ІІІІ • II~ 
It ~~и. kJ'''~НJ 'i# .. &,lItellt~·г іllщі 8IU1D1cm.Cl7.p'olI~~..w l.~~:- ~':. ~, 'L~ u~"O -"''10 1 'І 

ПідПIIСI. сторІІІ: "? "" ~ ~Jl" . .,rJ/ .... 'CI\o О\ІЩ fJ~-t Р. "11 ОРЕНДАР 
ОРЕНДОдАВЕЦЬ ,\11І5" 

ВИКОНКОМ ВРОВАрськоl Мlськоl РАДИ ВіддІл1111І. УКР.ТИ.~ ... _ 
S .pll "про .. ,lн.,,.._ІІ .. м.Броварl" Byn.rarвpllla,15 РО8 ІІІІІIСсІІСРі..... І 

в особі ПСРЩОГО зacтynllИU MiCLКOГO ГОПОВІІ MII-=o~ Мфо]1lфJ....t 
rPИНЧУКА ЛЕОНІДА АВРАМОВИЧА plр 31 ____ .. .J' ІІІІІ f.ДI'fIOYP'" 

"Пром 1 ...... IUIII ... .1 



П л А Н 

ЗОВНІШНІХ МЕЖ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
. 

Відділення Украінського акціонерного ПРОМИС~ОВО-інвеСТИційного 
банкv в м.Бровари "Промінвестбанк" 

, о 

'. 
о. 

30.2' 

Б 

22.1 

]!Б • .( о, 
4'.9 0;1 4.0 в 

24.5 

масштаб 1: 1000 

ОПИС МЕЖ 

.. 

'. 

віл А до Б зеКJlі заг. f{ОРКСТL1ванн.я \бuл. Незале~t:Ност і \ 

. віл Б ло В землі тресту .... ПрОю.з(ТJlобuJ1 .... 

вїл В до А землі загального користuванн.я 
. --_ ... - . -_. -. ~.: 

Начальник BЇДJJ,i.цy'·;:--- ~:.. ,',: .. ...: /. ' .... ,',~~---
аемеnьних 'Pe~f'P.C~B / І: с.:....: 

:'. \ ' 
.' .. t • , '\: • 

І' о 

В.М.Чепусенко 
ОО 

, О, 

" 



Цсп договір звреЄСТРОВlJIIО у BIIKOllKoltfi Броварської міської 
'JIІПllсіь держаВIIО; реестрації договорів ореШДІІ DЧlfнеllО запне. рa.rш. ІІРО lt3 

Н! ,),1. 'І · /і-' __ {;.,..._,_,,_. _1_1_' ___ ' 1 
-L.!..- " J. І "' .. ---=:.....,~'Y 

MiCЬКlIn голова "" '- '-: .... 



АКТ 

JIPJfЙоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

. 2001,року м.Бровари 

Ми, що нижче підписалися: виконавчий комітет Броварської міської 

р&Дll, в особі першого заступника міського голови Гринчука Леоніда 

!врааIОВDча, що діє на підставі довіреності за N!! 2-14/893, з однієї сторони, 

11 відділення Українського акціонерного промислово-інвестиційного 

6авКУ в м.Бровари , ідентифікаційний код 09321438, з другої сторони, 

CКJIВJIИ цей Arr про наступне: 

Виконавчий комітет Броварської міської ради передав, а відділення 

УАІПБ в м.Бровари прИЙНЯЛо земельну ділянку площею 0,0636 га по 

6уJJ.Незалежності,14а для обслуговування існуючої споруди. Земельна 

дішпса надана 'рішенням виконкому від 16.02.99 N!! 61, в тимчасове 

користування на умовах оренди, терміном на 10 років до 16.02.2009 року. 

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

/(Оговору оренди. 

в І1ЕРВДАВ: 
ИКонавчий комітет 
Броварської міської ради 
IІ.Бровари, ВУл.Гагаріна, 15 

. 
: ' 

~
'i 

І . 
. . '. __ ~ .іл.А.гринчук/ 

прИЙНЯ8: 
Відділення У АІПБ м.Бровари, 
в особі керуючої 
Миколаєць К.С. 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 
бул.Незалежності,14а 

i,{:(;f-'(..~t/t'-;~е..-/к:с.миколаєцы 



МІсто IiроааРl1 КIIІВС:lокоІ області. . ' BIc:I,lliDAЦRТ~ra травнн двІ ТIIc:Rчl C:IoOI\.oro року • 

. uioдiiaёць:' B~~JI~cыц МІСЬКА РАДА киlвськоl ОGЛАCn, 10р11Д1ІЧI'В особв зв 
оре! y~ailO', :~Clm)фfїащіIbU'n код за дallIlМl. єдрпоу 26376375, 1Ор11Дl.чна адрес0: кt.iBcыс8 обл., 

~~IDI'Ipl~i~ !5і В,~собі ВОЗНJIКA ~EP~ МИХАЙJlqвИЧА, ЩО про",ває 3В IUIpCCO'O: кt.iacыс8 обл., 
~ :i1'itfc'l~ ~!д.:!u~ ДOl!fP~HO~, ПОСЬJДЧеНОI 18.10.2006 року 3В роН!! 6881 &ПІ'Р В.Г. ПРIIВ8ТІ •• I •• Ilотвріусо •• 
,~.. IЙСЇНlIОro lIoтвplan.Horo olCpyry та 
~p " р: ПРIА'А:m~ nlДПРи~мcrво "МУСТАНГ - АВТО 11". ідеl.ТІ.ФіквціRlшR код 34837572, . • ос::::1 3IКOHOAaBCТlor:a УlЯJвіН'I, 10РI'ДI.ЧIIВ адрес,В: КI.івс.кв Обnвсть, .,.&РОВIРII, ayn.rarapilla, 26 
....... " дсїі.llІ), реа:трвЦlIО 10РI'ДІ.ЧНОI особll серіі АОО .N'!! 09400 І, ВIІДВllе держаВlІІlМ рссстраторо •• 
(\I~:;~itcТ)' &pOB!~c.~oi r.,lq.Koi p8ДI1 КtliBCЬKOi об.nасті ~.0.KY3HCЦOBI'.I, двта проаедеl"'. дсржааllоі 
~_ 10,01.2007 .роlO' I'OM~P 3BIJIICY про державну реестраЦllО І 355 102 0000 002093, а особі AllpeICТopB 
f.ff::ігЕОР.ГIJ!.КУ~~МИЧА,.Що прож"ввє зв адрес?lО: КI.івс.1С8 обnвсть, &РОВВРС.КІІА paROII, с.Тарасі8КВ, 
.J""'~;ici. iliin.l~i~ lІа,пі4СТ1вІ Статуту ,npll.BТIIoro ПIДП~II~СТ8в .. "МУСТАНГ - АВТО 11", заресстроваllОГО 
.PJIk1 pcmplJOPOM ~ІІІСОНВ.ЧОГО ~O~I'!'IIТ)' &РО.ВР.С.КОІ !"ІС.КОІ ~aдl' K)'JHEЦO.IIM В.О. 10.01.2007 року 
~uci.~13551020~00002093. 3 друroro боку, рао., IMeIIO •• HI - CТOPOIIII, укпапll цеА доroвlр про ,.,. . 
~e: " ' 1. Ш'ЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

і і,l, OPF~eць .~OBiДнO до рішсlIIUI &ровврс.коі Mi~.КOi Paдll КtliBC.кoi області від 26 квiтllR 2007 
'»305-2~'~~P~ ПРЩIIІI;І.~If~ nP88~ KOPI'~aн", зcr.'CnЬНIIМIІ ~Hкar.III, надаНІІІІ • ope~ зеМCnLНllХ дfnIlIIOK, =- j nocdlfие КDP"C'JY8!.~ .~C.'Cn.HIIX ДIJ1IIHOK, НIUIDI'ИІІ до3ВOnIВ нв ВI.roтoВnСIІИІІ техНIЧI.оі докуr.IСlІТ8ціі по 
~ "~. ~pil~lI~ зсмcn.нимн д1nRHкar.1II IОРIIДІIЧНI.r.. і ФЇ3IIЧНIIr.1 особ ... та ВНСССНИІІ з •• іll до рішень 
~iMic_iP"'·"·Y~є. 'в OpCkД8P nPl.Rr.'BE в ОрСl1Д)' тcpr.liHOM на 5 (п'ІТЬ) років зсr.'CnLIIУ дїЛIІНКУ IUІ0ЩСІ0 
t.1III9 n ~J,~.,~~~~;~!1'Occp.icHOro, коr.,пnекеу - зсr.mі, кo,,!epqin~or:a BIlКOPII~, 3 ~'IX О, І 1 О? ra - зсмnі 
~~"'I!~-;.I"'.НСРНlIR КOpllДOP мсреж кor.IYJI~~IR по 6уль.,ару RаВЛІ!ЖI'ОСТІ D рвАОIІІ ПРО_IDy.lJllІ 
i~iHip6 •• pli·KaY"~~~i ОМllстІ. 

. . 2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ' 
. 2.1. В opeнkr ncредаЄТЬСІІ 3CМ~.H. дinRН1C8 3Bran.HolO nnОЩС!О 0,3500 ra ДnR РО3.lіщеllНIІ aB1'OccpuiClloro 

.",q по 6YJJ"lpy l;Iаanсжності в pВnoHi ПРОМJI)'3ЛВ • місті &РО •• РІІ КtliBC.кoi облвсті • 
. - 2.2: нізе.lcRW.іR дlnRHцi об'Ek'П1 Hepyxor.ioro 'lаАнв .ідсутні. 

, '2.3' Нормц:J1riіlа грошовв оцінка '311r.Icn.'!oi ~iМHaal на період буді.НIЩТВа. зriдt.о BIIТJII')' 3 тcXtli~IIOi 
II)1Ia!!I!IIЇnpa 1І0Р"I11ІВІЇу r:p~ШD8У оцін9 311r.Icnі.ноТ.дiilRНIСИ &ро.арс.коro "lіського відділу зсr.aCnLніlХ ресурсІв від 
1J~.2007P9J.; не Ц4-3113:316191.1·~HOBIIТIo lО8 990,00 (С1О вісім ТlICJJЧ ДСІ'І'І'СО'! дсв'IІНОС1О) rpllBeil. ОО l .. опіАок. 

НopМml8нa .1'Р,0 ..... ова oцilllC8 зcr.ICnЬНОТ ДЇЛRнааl, згідно BIIТRI')' 3 технічноі ДOKYMeltт8цii про Hopr.lmlBIIY 
~ouiailCj юі~tио~;дlnRЩОі &po •• pCloКO~ міс.коrO .ідділу зсМCn.11І1Х ресурсів від 07.05.2007 ро ... ")' Н!! 04-3/13-
1111~m.544'9iS;9P (~'AiCoТ сорок чcm'РIІ 'ПIClЧі ДСВ'ІТСОТ п'RтНaдautть) rpIIBCH. ОО копіНок. 

, 2.4. ~lIМenr.нa дlniнjш. .КіІ перeдamеІІ • орсн.цу, не мвє недолІкі., що r..ожyn. ncpcwKOДlml її с41СК'ПIІIIОМУ 
IIIIIpIICr.IRНID. •• • 

. 2J. Ор!1 :lМіиі (рсорrвнlзвЦІ'і) ОРЕНДАР JI qCn Доroвір не зС5сріra'є Чllннlcm.. 
: " З.'СТРОК ДІІ ДОГОВОРУ 

3.1. цcn Д~raвір )'!CIIaдcllO строком Н. 5 (п'JI'Пo) рокі. 3 даті! .ПЇДnllсанИІІ ЦЬОГО Доroвору. ПїCЛIJ заКЇII'IClIIIR 
",., ~I'!J ДоrolОРУ ОРЕНДАР мвє персважне прно nOHoanellltl Аого нв НО.ІІА строк. У ЦIoor.I)' раі ОРЕНДАР 
::. не' IiЬиіwе ~i~. 111 2 (ДВа) "lіСІІці до закіIlЧСННЇ" строку діі ЦЬОГО Договору ПІІСЬМОВО nовідоМII111 
w,"",uДA8ЦJ1 пра И8r.lір ПРОДОІ .. ml Аого дію. 

~:~I 1!IkOРЩ:Т8Нні зcr.IC:n.НОТ дiтrH1CI1 НС за цim.OBII .. ПРll3начеНIIRМ орсНдар втрвчвє псрсважtlС Ilраво ІІа 
~·AOroIOPY. OPeндlL . . .. 

'~ ,; . ... ~. 4.ЬрЕВДИА1ЇJJАТА . 
.... 31 . ;~3~O, ~~~I1{! .59 аід 15.0~.2007 po.q .1''fPHКO~ .1fp'~i.pcькoT M.ic.~pT p~i J1РР ~ІDІІІІ'ІСЩІ~ ОРСIIДlIОТ 
.... ~.НY ~!кy рlЧНВ ОРСlідН. м.ті на псріод б),ді.Нllцтва СIШ_є 20 % ВІДСОТКІ. від нормmIВIIО~:~ЬЩОDq! 
'-і CIIII~~!~:::; ~I·7~8.00 (дa1lДЦll11o ОДНУ 'ПIClЧУ cir.ICOT ДCВ'JlHO~ вісім) 1'p11"CНIo ~9 ~опіПок. 3 дaТlI 3дІІЧІ 
1CC9b.oo(IIII~IO РІЧ!!': орс.в. ~aтa СlШlД8є 20 % BiД~B І!ід Hopr.lmlBHo rpОШОDОI ОЦIIІІClI, ЩО СТ8110ВIIТІо -

~ . :т liOI~ 11IС11Ч ДCB'~ BICIr.IДCCRT 'грІ!) rpllBHi ОО КОПIАок. .', , 
~.2 .. 06ir!lcnellllR розr.lіру opc~oT мати :ta :JCМnIO ЗдіАСНIОЄТЬCJJ :J ypaxyaaHIIRr.1 IllдCКСlа ШфJ1llIUТ У , , 4: ,!,lНиаroі3'~НОJ&88СТ8а УIСрВіНlі. . • • • 

• qpcllДН. !J!I~ .HOCII'l'locl 1Jt0r.lіCJJЧНО ріВНII.111 чвC1'ICIIftIII. ОРСIIД8Р UH~CIIТIo чеРIJ?ВIIR. пn~ТlЖ пр~ro .. 30. 
р.иIВ.. IIBcтYnHilX 31 OCТ8lIHI;., КIIIICНдapHIIr.' днсм' зві'ПIОro (подвтковоro) r.IICRЦII ІІВ 

l'~IjI __ і!-~Ir-~'!,ОIi:·Qрі':н"іа~.вWI.М! 33210812700005 УДК У KIIT.c.кin облаСті M.~IE8" кОд ЗКПО 23571923, МФО 
:~;~~~::j:u:~ }Сад ПРll3НачснНR 13050200. .' .'.. , ..'. 
~~ Haд8IIНJI поcnyr в P8X)'l10K орендноТ МІТlI ОфОРМnRmcR .1дП0вlдaПIr.ш 1UC'I'IUo1II. 

псреrmrдlЄ'І'ЬСІ У риі: 
~.JroClnOJIDPlo·III~IIIUI, перед6В'ІСНIIХ ЦlIr.1 ДоroварОМі .. .' : 

:~С1.len.НС~щ::®1iЩtJg'. піДllllщеШIR цill, таjшфіа, У тor.IY ЧlІмі ~IIB~iдOK 1114111Іцli. 



.. -е .. 

J '~"'" Ir ".5." )' РІ11 ППIІI""1І8 ОРIIІ/lIІО' n.,onl )' npOlnl, ... 1 ..... ' •• ~:::; ь 
РОI .. lрl nll/lnlAIIO' 01in11C000' CТlnlnl 118Ul01lllllhIIoro '01l1C) УІІ,..'.:':Ь'" ~'.."aidaJIC 
nрастрО'IIIІІI.. . '..:.~'~ 

4.5.5. Opcll/llll М.11І СМІ'Іynw:l .,.ІІО. І ) -1І1!аЛ,,,,. '1ІІІІа О. ~&r"""" 
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АКТ 
Ш'ИЙМАВНЯ-IIEРЕДАЧІ 

вар" Київської області. . . . 
I.~ с.омого року травня МІСЯЦЯ BICIMHaдцнтoгo числа. 
--ЧІ ___ о _. --

. OpCllДoдaBeць: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБJIAСТІ, 
.1 ID особа за законодавством України, ідентифікаційний код за даними єдрпоу 
rп,ЮРllДична адреса: Київська обл., м,Бровари, в~л.Гагаріна, 15, в особі ВОЗ~ 
ПА миХАйЛОВИЧА, що проживає за вдресою: КИ1вська обл., м.Бровари, JlкиА ДІЄ на 
іРІ довіреності, посвідченої 18.10.2006 ~oкy за р.Н! 6881 Бвзир В.Г. приватним 
~ Броварського районного нотаРІального окрусу lІєрєдllВ. а Орендар: 
IВAТІІЕ ПJДПPИЄМСТВО "МУСТАНГ - АВТО П", ідентифікаційний код 
"72, юридична ос~ба за законодавством У краї'ни, юридична адреса: Киівська 

м.Gровари, ВуЛtГагаріна, 26 (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 
серіі АОО N! 094001, видане державним реєстратором виконавчого комітету 
оіміськоїради Київської області В.О.КУЗНЄЦОВИМ, дата проведеННJI державної 

іі 10.01.2007 року номер запису про державну реєстрацію 1 355 102 0000 
" особі директора МУСІХІНА ГЕОРГІЯ КУЗЬМИЧА, що проживає за адресою: 

06nасть, Броварський район, с.Тарасівка, вул.Шевченка, якиА діє на підставі 
приватного підприємства "МУСТАНГ - АВТО 11", зареєстрованого державним 
ром виконавчого комітету Броварської міської ради Кузнєцовим В.О. 

12007 року номер запису 13551020000002093 з другого боку, ІІРІІ,ЇНЯВ В оренду 
. дinанку площею 0,3500 га дnя розміщення автосервісного комплексу - землі 

,. Rиоro використання, з них 0,1107 га - землі обмеженого використання -
; ІІА коридор мереж комунікацій по бульвару Незалежності в районі Промвузла 

w Вров.ри Київської області. 
:І 

Підписи сторін 

'/Н 

ОРЕНДАР: 
ПРИВАТНЕ ПJДПPИЄМСТВО 

"МУСТAlП' - АВТО П", 
IдентифікаціRннR код 34837572, IОРИlШЧllа upc:ca: 

КиіВСloка 06nасть, ".БроваРII, ауn.Гагаріна, 26 

МУСІХІН ГВОРГІЙ КУЗЬМИЧ 
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Aoro~op 
Про _несення змІн до дого_ору оренаи земenlaНОТ дlлянlШ 

6.зир Н.М. nри_атним нотарІусом Бро_аРСlallDі!О MIClaHoгo HomaplanlaHoeo онругу 
~,;: роКУ З. p.N! 1800, дО20_lр про _несення змІн до доео_ору оренди nос_lдЧ8ноео 
_1~""· еаmниAl нотарІусом Бро_аРСlallDі!О MIClallDi!O HomaplanlaH020 ОНРУі!У 22.07.2008 року 

fJJ"P 11.1· при за p.N! 1758 

Місто ВроваРIІ Kllr.CIIKOr області 
Д.аdчвть шостozо zpydlUl dtJl mllCJI.,і "ОСIаА'OZО року 

.,.. .. : 'РОВАРСЬКА МІСЬКА. РАДА Кlllвськоl ОGЛАСТІ, IОРllДlIЧllа IUIреса: м.БРОlаРI', 
OpInar, IAcll11lФlхauіRНllR ход 26376375~(ClIДOЦtIIO про ~I'Y рсЄC'lplЩiIO 10РІІДІІЧllоі особll серіІ АОО М09418S, 

.,""'" , pCCC'IJ'II'IUPON 111101181 .. 01'0 КOMI'm)' БРОlаРСLхоr "lс .. х01 paдll Кllіасьхоі оБJIacri B.O.Ky.JHeЦ081111, ДmI 
tJI# ~ І pcmplWЇ 0 •• 04.2002 роху Ilor.lep 38ПIIСУ про ~PЖUlty pcccrpВЦЇIO 1 355 120 0000 002270), І особі сеlCpС'ПІр8 
~~ .. aCOIO 3діПСНIОIO'IОro ПОII.ОI .. СI.ШІ MICLKOro roл0811. САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА, 
~IH номер 2.36.Ш75, зареЄС1РОІ~I'Оro за IUIресоlO: Кllіlс.ка обпасть, місто БРОlаР'I, lyn.MDlK08C.Koro. 

'1:"1 пiдcтDIIі ст. 42 3акОllУ УкраІ11ll Про мlСЦСІС C...,108PIAY8DНI .. І УкраІI.і", 3 OДIIOro боху, та 
~_ ... тoВAPllcrвO 3 О&МЕЖЕВОІО В~ОD~ЬВІСПО «ТРJПIEТPIIJt, IOpIIДII'lHa адрсс:а: 07400, KllilCЬКD 
~ lyn.WOnOМ AnсnXC.l" буд..7, кв. 3, IДСlmlФIКIIURlшR код 1OpllДlI'llloJ осоБI13S1673.S, c8iдoЦtllo про дср1ІаІІlау 

1Po~ серп АОl 16 342109, 81fД11ec дсржа8НІlМ рCCC'IJIlП'Oро.с ДарНlщ.хоr раВОllllоl у міст Кllєві деpжlllllfоr lUlМiHicтpвцїi 
""-н.м. ~ ~ дсржІІІІноі pctc:тpaцii 31.05.2007 роху, IІ0мер 3ІПIІСУ 1065107 0007 009474, 8 особі ДllрСІП'Ора 
~Bcькol ШОНП ВОЛОДllМlwшmr. ідснnсфікаціПНlIП КОД 31049207.1. Іка З8рсєc:rpoв8llа за адреСОIО: м.БР08аРIІ 
~ .. AnCIIXad. буд..7, ... 3, та діє ІІа пiдc:tuі НОlоl peдlUCцii cnnyty ТОВ .ТРИНЕТРИ», заpctc:тpОlаиа дсрж88Н1"; 
~ДapIU""lIOiPaRoHI'OIY місті Юlt:81 дep*ulloi адмі'lістраціі ШI8П:р Н.М. 16.12.200. роху 110Мер ЗDП&lСУ 1 065 105 0006 
_I~Cioxy 

_ Jll)6pOlI,.нo і ncpc6yl8lO'ІІІ пр •• 3доРО80МУ розумі та ICllin пвм'm. po:JyМіlOЧ'1 зиаЧСIІНІ Сlоіх діn. поncpcдm.о 
__ IIIRIPP з nplІШICUll1 IUIIШI.Оro :JIIXOIIOДDlCТI" що рс'1'nЮlO1'lo yкnадсШIО 11ІІІІІ1 ПР8l0'llІИ (30крс .... 3 ІІІМОПІМІІ 
ІІІІ IUiIlalOm npaDЧlIН)'). IЇДnOlUu'O до 3l118Cpд1КCl.oi ріШСIІІIІІ" БРОlареLКОIО міськоlO радоlO lід «30» ІСРССШl 200. року ,. 
IIJ.И 1І1і1161іО11Н1 200. року. ,..9.-47-OS IІОРМІП111110і rpОШОlоі оціНЮI хмcnІ. міста БРОlар&l та IССр)'ІО'ІIIСЬ ПОЛDICCIІНlМII 
lj8IЇI дcmopy DpCItIIII 3СМIUI.ноі РНЮІ lід.О3 жam.. 2007 роху p.N!! 1.00, дol'08ip про lнeceННl з .. ін до дorolOpy ОрСllДІ1 
aiI'IaaV _ н.м. nPlll81НIІМ IІcnuріусом Spolapcькol'O MicLКOro HcnupianLIIOI'O oкpyry 22.07.200. роху 311 p.N!! 175. yкnaтc 
сі"" (/IIIIJui - д __ ір) про IHCceННl всін до ДоrOlОРУ ореНДІ І зсмcn.ноі Рlпаl посвідчсноro Бa3Jtp Н.М. nPllllmШМ 
811j1i)tIIII &polllpCWlOro Nic.rol'O IIcnupiam.H~ro О!ФJl)' 03.10.2007 року 311 p~ 1.00 (HaдlUli - ДQZQllір OfМllдu) про 'І'ІІІСС: 

1. BвemlAO Дorolapy ОРcндJllшctyIIIll:sміmc 

11)-5 ДoIVaopy OPClrдJl 81UCnllCtll І иacnynнiR pcдllClUl: 
d. Кapnmaнa rpoшо •• оцііnca 3CNСІІІоиоі дinaНICII на період будіlllllЦtlll1 зrUulО ІIП1Іry 3 тсхніЧIІОУ дoxyмcкraцii про 

.., IJIIIIIIIIIY оцінку 3ОІСІІЬНОі дUwual lbudny 3CМCIIfolПDC рс:сурсіl У Micti Бро88p1DC lід 05.12.2008 раху" 04-3/13-31199 • 

.... 1130 щоо (Q/l1Н иiпLl10н cro 1рІUIQmo 111С1'1 дIIic:li .ua.aцm. lісі .. ) "&lIСІ" оо кoniRox. НОР"1П118111 rpОШОlа оцінка 
laIIt ..... 13 .-пl.чl об'DП'I1 І CКCIIII)'IL1'DЦЇIO зriдио ІIП1І'1' 3 тсхнlЧllоJ ДOXYМClrraцil про НОРАUШІІІІУ f11CШIOIY oцillxy liддiny 
--I*)'pda У мicri Jipoaapax lід 05.12.200. року N!! 04-3113-311997 CТDII081т 2712548,00 (дa11 мшОО11ll CIMcaf Д81И1IдU11o 
"'tmarcapox аlсім) "І"СН" ОО кonїBoК». • 

11).8 Доroaopy OPCIIДIIIIIКIIIImI І II8С1УПніR pcдllClUl: 
сі. цей ДоМllр yкnqeaш Clpохом ІІІ 10 (дecnь) рокіl 3 ДІП1I пiдnllCDНl" QIoOI'O AoroIOPY. ПїClUlзulнчClIНІ строку діІ цьoro t:" ~ мас nёPcвlDlCНC право ПОНОВnСНIIІІ Roro 1ІІ11ШІІІІІ строк. У цьому раl OPEH~ ПОІІІНІІІІ ІІІ ПЬНIШ~ HUк за 2 
~~IfIIeIf'" С1РОІСУ дalaaoro ДoI'OIOPY _.МОІО ПОlідоМlml ОРЕНДОДАВЦЯ про НВМlр nPOДOlЖlml Roro ДІЮ • 
• ---- taoro ДorolOPY про псрсваснс праао ОРЕНДАРЯ не 38I:1ОСОlyaan.СІ У раі: 
• lIIIIIpиmmd .'cnы�oyy дUw.юі НС 311 цim.ollIМ ПРIОllа'lСIII .. АI; 
: lIIIJI7IUeННI термініl СПІІ81ІI ОРСIIдІІОУ ІШІПІІ; _ 
I.I~ noriРШClUIІ crвнy ЗОlcn"ноі дinaНКII. 

~.' Crpor, вmнOMCIIIIR ДIUI CJудіlll11цntl\Об'ma містобудувDННІ (1leдellill об'шу І сксnnymщilО), до 31.12.2013 

:'-~Maopy ОРОІІДІІ IlIкnau:nl І IІIСІУІlllіА peдuцii: •• . . 
У.., І суаа' 10 IШItaз.имc:m.Ry дuulIIКY на псріод будіlllllЦПlа ІІІОС'ПLCII OpelfДDPCМ у rPОШОllП формІ І Н8ЦlОI.anЬІIIА llUUOТI 
(t~) ~.20 (~ шістдсСІТ дel'm. 11IСІЧ п'ncoт 1p11ДWl11t чcintpll) ІрI1IС1ІЬ 20 копіВоlС ІІІ р!к. що C'ПUIОllm 15 " 
~ ~ • ІIд НОРМIП1IIIIОУ rpoШОlоt оціНЮI 3СМCn.llоІ ДЇJUIНICII - 1130 228,00 "IIICНL оо IDП1I1ок, ОРСНДllа nmna за 
.... 1Ц2О (~ -І !дАчІ ~tш І СКСПll)'ll11lЦiIO IHOClmCl 0PClfДDPCM у Ї1JОШОlіR формі І IШЦЇ(lІІм"ніn 8aтoti УкраіНІ! ~ CfF:li 
~IJIOW'CII DIj~ 11II:1Ч IlclMcaf liciMдecn двї) lplll11120 кonїIOK ІІа рік. ЩО cКnaдIIЄ 15 % (п'maaдцm.) ,iДC011ClI ІІД 
~_1Ipa ОІОі OIOНXll- 2 712 548,00 rpl!IClI. ОО копlRок. зПдJrо ДOIЇДКII N! 364 lід 22.12.200. роху 1ІІКОllКОМУ IiРОlарс:.коІ 
. 9.1. _;ІІІІ1'101"11 opCll.QllOJ nпlПll38 3CМCnWIY дinaHКY. 
~ <..:оу nпIП113~Ш.WУm.СІ І S (n'm.) раіl І раі ПСРСІІІІЦСІІІІІ строху, ІC'ПUIОВnIllIОro ДІІІ будіlШlцntа об'ona 
'-і......92, CnaIra об'ony І ClCClШylrraцiIO), ІИ3III1'1СIIОro у п ••• l ЦIooro AoroloPY. 
~~ЧІІІ~ ClpcalДНoI I1ІІIП1I У РlXINірі, передба'lСIШМУ п.9.1, 3діnClIlOm.СІ ПОЧІІНІІО'ІІІ 3 мІCIIUI, 118С1')'ПIIОro 3В мlClцеАI 

•• ""' .... _- '~lJIeIIO~ ДІІІ будіlИІІЦtllI1 об'ЕКТІІ .rістобуA)'ll8l1l" (ааедеНІ" об'шу І сксlUl)'ll1'lЩiш), IIDlla'lCHoro у П •• .1 

,. 
' . 
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CIopI'DIII C1IIJC'I'CI"IDPII)~. pl~III" 0611111І8О1 ClllIІІ Iflцioll8lllolmm б." •• Уарll'''". "іlnЧnі "ІІа" •• ~." 
IlUllшm) ь pcnpll)1111'/ 110 IIOI'D (AOI'D .. acnllll) nnnIIICIIl ... "''!ОСІІО Ііа 11Jm .... 1 "CnIIЧl'" 111 .... С11ІІа. с: &L~"" І 
lIUIfIIOIIIIII riopI'J. "..... _......---..-. 

n .. -СІІІІІ '/ RDI'D 51 ....... • --""СIUЩlI"1 .,1 •• .,... ••. - . 1411 І"ІСІІІСТІІ '/ "1CIfII"ln рСІІІІ"lіі 
11)1111' J І ДofOlD/l)' оре' .1.. . ....... I1ІІІІІІА. 
1131 ОРClUЩI ХІІСІІ."оl -11111 -• UIO 1IIIIU".lm ,.lnC"IO.mlllOlnPМlo JllIlIIIOP"~1II1I1C 1CICCnIo .. nl ;11"'''''1. 
• "UIII11I OPClUIDIIIM .... I'/.aW11II'/ 11 uJnloD.IIII nР'n".чСш ..... 
• 1І111111'/ІС'ІІІІ)'І8ІІ1 Х .. . 
• CICIt'IICIIO CIWI'I)'Iml opell4ll'/ МI1у. . 
• IlI.llDnJC1lll"I alMI'II1IIf'O "11 6)' ..... 10"' ІІІШО", забр,/IІІI1"'" х .. n.'. 
_11М IImI .ММ"І'" .1111І'/ • HмanIOM)' Cllli11IpllnМY c:nIШ. 

: ; n'm':'IIIIIIA CIJIIIII nlCIII aqnlDllloI percIJNIlUi Л.,IОПl nn",,,npy npelUl" XMCIItolmf Aillllllll ІІІІІІІІІ _ 
IAnoILuIO"'/ opnt", ACJIIIIIIIOI 1IQIII7II0101 Cll)'llfill; 

• • JllyЛ)'ІІРІ1 oIrrxr &улі.IIІІU181, ІІСІР.,ІІІА • n І ЛDlIОПІ АО",ІІПРУ АО ]! 11 2013 раку .. 
п ~ІІП' З. ДanIIopy opell4ll лаПОllllmlllO."М IfboIION llаетуПllОПl'МIС1)' 
.!llIlulmIlDlO DAfdd Ь CnlplII • DAfIOImlP~"""OM,/ ~UIC)' У .IInll/lllllll, псрсл6IЧС""" 111ІІІІ110 .. ,. ШІМ ~ 
П) 11," З, ДОПlIOJlY орCl14І1 .,IICIIDmI • 1ІІ111А J1C4IIIIші 
-З9. PoJIРIІІІІIIІ До",lОру opell4ll,eмni 11 iHilumllDlO ОреllAOЛllWl • D/lIIOc:11JPUIIllLOMY nop • .uy IDIIJaIma. 

IIUII/PIIIII: 
.llIIlhlDllllh .. OpClUIDpoIlI1МCIf' n '.10. 31 ДІІІІІ"' ДоПl.ОРУ • 
• • раї зui""еlllll C1JIolC'/ 11І1 ЛDJIDIIУ ІІІ б'/лі11l1l1P1l0 06'('h'1)' міc:11JБУЛУІІ.,IІIІ. 1111І10 OpcIUlllp 11 ucn _. 

11110111І11 .. 6,/ліlCll'''''' POIIh: .. •• ра' _I ... eнlll С1рОIС'/ •• mlllOIIIellO", ЛІІІ 6'/IІІIІIІІIР1І1 o6'ams МIC11JБУЛУІUIІ .. (lаШ"1ІІ аСі'СІІ)' І 
IIDIII'IellO"' у п.'.1 UWII'D ДanlIOJI'I 

ДoI'D.ip IIIIItIIImoCII pcnip8D1IIIM 11 bliwml_olo ОР&:ІUIQЛIIІWI :І ІоІОМСlnY "plln,1lТТll .lлnО.WIО", tyЛlIOl'll РіаІаа 
2. ЦеІІ ДoI'D.lp niмlnк ..... lІlіА pcmJNШiі 
3. ЦеІІ ДaПllір ludillfIК '111111101:11 IІіС/ІІ пlлnllСlІlllІ c:1UpOllaмll ,. Roru пеР •• _lІоі рсmpaшf 111 81_ІІІІІІ1 аІ 
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4. OCiD.'no. ШCWt IIIJ,QIIIIII ІІІОО", ДоПlІОР), 118 .aep1UI1'Y pcrrtp."ilO 111 .lnpІ'Пl. "ОI·n.,Іі J NO"' _--__ 

nll\CllUlllD1tOC ІІІ 0рСІ1AIIIIDIIII. 
5. Blnpml пп. 'IDIIII 3 IIOI'D IlCmIpiuwUIМ nOCDiA'IellllIM. 1I01UllUlDlDТloCl н. ОреIIЛlР. 
6 IlIІІІі )'МаІ" ла",_ору ОРСІ14І1 ХМCn"IО'. ПОСlіАЧеllО", IiaIIP Н М IIp''lmulМ IRmlpiJCIIM Spoa .... 
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ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ЩЛЯНКИ 

11 КІlі8C1tкоі обollаcтl 
t:'~ rpуДUR Д8і Тllсвчі BOCLalora року 

орендОДАВЕЦЬ: Вроварська міська рада, в особі В"КО ,. 
І СапOЖКD lroря ВаСIШЬОВllча, що діє на підcraв. З lfYJочоro обов .ЗІСИ ltflCLKOro roollОВИ - секретар. 

~J: розпорвдженНJI Броварської міської ради від 24.07 .200~ акОі lукрarни "Про Аlісцеве CUIОВРвду8DИН8 в 
1qiJI ВДАР. ИРИВА ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІіРОВ року! 28 з одиоro боку, та 

оРЕ 038 ~есоЮ· 07400, Київська область Mic:ro Б о АРИЖИТЛОБУД», ідентифікаціЙНlIR код 35116016, 
~::Р'fДlIЧНОї о~бll серії АОО Nи 094321: видане :e;::;I:~~· ~езanежності, буд.24, (CBiдo~o про державну 
~ В ОJ(УЗНЄЦОВІІ.. дата проведенн. держави - .~ єстратором виконавчоro КОМІ1'е'І)' Броварської 
~; ЗSS 102 0000 00:z393}, в особі директора ~J~~aц;:y~~~O~;;:Mep 3DП11~ про ~ep~нy 
~зі30S183S3, ~ІЙ зар~єстро.в~ за DД(pecolo: Жlпомирська область, сc:nище ЄМi.nьч~=~Ар~в:И:~р=:;:'Й ..-r 4 '[8 ДІЄ иа ПІдставІ ~'"IIтyry нова pl'!lI ...... • } пп ' .І' • , .,..12, ІВ. , • -.-чl. ссБроваРИЖІlТоІІобуд)) зареєarpованоro державНlIМ 
~)I BIIКDHDВ~O~ KOMI~ Броварської міської Рaдll Київської області 03.12.2007 року N! 
iJПI050001002393 .. ДaJlI - ОРЕНДАР , 3 другоС старо,,", yкnanи цей Договір про HacrynHe: 

1. Предl\lет договору 

1.1. OPEНДO~EЦЬ відповідно до рішенН8 сесії Броварської міської ради Київської області від 20.11.2008 
fJI1'» 918-49·05 та вІД 30.09.2008 року .м 883-46-05, ивдає, а ОРЕНДАР ПРllЯМає в строкове матне користуванн. 
,..~ ДЇJIIику мощею 0,~497 га, з ВІІХ 0,0466 га - ЗСl\ші обаlСЖСllОГО BllKopllcтaHl1R - іl .. енеРШIО КOPIIДOP 
,... h"ОМYUlJCaцШ, ДJIJI БУДІвництва та обcnyговуванН8 торroво-офісноro центру- земnі комерційного використвнНR 
• Іtpmlllі BY.llIIЦL Ш.A.nе8хема та ВУоІІ. Грушевського в місті GpOBap11 Кllівськоі обпастІ. Зriдно з маном 
_IDJI.IICl)'ВIIННJI,_ щО Є HeBiд'~HO~ чаС'ПIНОIО цьоro Договору та довідки виданої відділом земc:nьних ресурсів у 
іСІі Ііроварвх. КlIIВСЬК?і ~бл8СТІ ВІД 02.12.20~8 року за H!~4-3/13-3/1993 та земem.но-кадастровоі документації 
~ro "ІIСЬКОГО BIДAIJIy земеп'них ресурСІВ ЦІ земепьна AUUlHD paxyєn.cк в зеМJIJIX комерціАного викориCТВННR 
ІІІСІІХ Броварської міської ради. 

Кадастровий Ilомер земепьної дinaнки 3210600000:00:022:1065. 
. 2. Об'єкr opellДl. 

2.1.В оренду перeдaєrьсв земепьна дїJUlнкa зaram.ною мощею 0,04971'8. 
2.2. На зе.tСІІЬНіЙ ~IHцi будівnі та СПОРУД" відсутні. Земельна ДЇоІІ8НК8 перeдaєrьcJi в оренду без будівсшь та 

сааруд 

23. Норйативна rpошова оцінка земепьноі дiJuuпcи на період будівницrва зnдно ВИТRI')' з технічноі дoкyмeнтaцtї 
; 1IpII8OpМIТIIВНY rpошову оцінку земепьноі дinaнки Броварського MicLKOro відділу земельних ресурсів від 02.12.2008 

І )IOIJN!04-3/13-3/1991 становить 48831,00 (сорок вісім ТИCRч BiciMCOТТPl1ДЦRТЬ одна rpИ8НR ОО копіRок). 
. НормmlВиа rpowoBa .оцінка земепьноі дinaнки з дати здачі об'єкту в ексrшyатацію зriдно ВИ'DII"Y 3 технічноі 

lIIJIIeнraцt1 про норіtативну rpошову оцінку земепьноі дinaнки Броварського міського Biддi.ny земельних ресурсів від 
.02.12.2008 року N! 04-3/13-3/1992 становить 244 158,00 (двісті сорок чотири ТИClчі сто п'ктдеСІТ вісім rpивень оо 
IІІІІіІоІ) 

2.4. 3CMenr.нa дinJlнкв, ика передаЄТЬCl в оренду, не має таких НСДOJlіків, що можуть переWКOДИ'ПI1і ефеJmlВИОМУ 
1ВIDpвcraнн1O. 

3. СІрок діі договору 
3.1. Договір укладено терміном до 20.11.2018 року. ПіCJII З8кіиченНJI строку Договору ОРВНДАР має 

:-НС .право пономeJUIR йоro на новиА строк. У цьому разі ,ОРВНДАР повинен JI~ пізніше ніж З8 30 ~eндapНlIX 
до 3IКJнчеИНІ строку ДІЇ доroвору повідО.IИТИ письмово ОРВНДОДАВЦЯ про намІР nPОД~ВЖІІТІIЙОГО ДІЮ • 

. П~~ цьоro Доroвору про переважне Право ОРЕНДАРЯ не ЗDCТOСОВУЄТЬCl У разІ: 
::;:craннIЗІШСШЬНОї дinaнки не 38 цiJIьовим ПРIDначеllНDl; 
.":"ІІНІ. тepJ.liнiB СМ8ТИ орендної JUlIrrИ; 

ИНІІ ПоriршенНJI craиy земem.ної дinпкll. ,. 
01 3.2. С1рок встанО8JJениА ДIIJI будівництва 06'єкra містобудувaнJUI (BBcдeННR об єкту в еКCIUI)'8ТIЩОО) ДО 
~Uo13 року. РішенНJI Виконавчоro комітету від 05.12.2008 року Н! 616 ссПро BcraнOMeННR режиму ВИКОРIIC'I'8IIНJI та 
-іАоІІI_ет.>>. 

4 4. ОРCllДНа мата 
І On",~~_ ОреНДНа мата за земельну дimrвкy на період будівницrва СТРОКОI\I до 01 rpy~. ~013 p~кr вноситьcs 
.p;;j'OМ У rpоwовій формі в націонanьній BIUIIOТi Украіни в сумі 4 883,10 (чarиpи ТlICRЧI. ВІСІМСОТ BIC •• fДecкт ТPII) 
~ 10 копіliок иа рік, що становить 10 ". віД нормативноі rpошовоі оцінки земlШ!'ноі ДШJПIКИ, ~peнднa.Maтa 3~ 
~ ну б' вносиnсв Орендарем У rpошовШ формі в НlЦlонапЬНIЙ вlІПОТІ r""l СУ.Іі о єпу в п'JТН8ДЦІІТЬ) rplшень 80 копіАок на рік, що становить 10 " t ~ ДOBJдaaI N! 260 від 08.12.2008 року ВIIКОНКОМУ БРОВ8рсь~і 

~ ;. Pl.tur дiлJвку. .. 
1. ~. 

!j 
. .\ 

і • , •• , 

І .. '. .: 
- - - •••••• ,.,~ ":~"fl- І 



4.1.I.PO:lMip ОРС'IДІ.оі Mml :абїnLwуm.c:1І 8 5(п'nь) роів 8 рої ПСРС8НЩ 
б І 6• і 6 СЩІ. crвn-Уд ВIIIIІІI1111 О са."ТІ1 "І СТО УЦУ8ВIІІ •• (введСtltI. 8 сксм),атацlю). 8111t1IЧСIІОro у n 321 _-.... ·1. ІСІІ.... 

4.1.2. CMIIТD оре'lДllоі Mml )' pO:l"lipi. псрсдБВ"СttО"I), п.4.1.1. ]JIїПСIІЮ~.·поu.aruДа",IOpJ.-~ 
мlСІІЦСМ 3В1Cill"CIIIIII СТРОКУ. BCТDIloвnclloro Дnll БУДЇ8t1l11ml об·Ct.їD "lіСТобу.ауI;u~:lІІlUOttq J ~'" 
811:111ВЧСІІОro у n. 3.2. ЦLОro ДоroаоРУ. .. (1""". __ 

4.2. ОБЧІІCllСIІІ.1І pO:lMip)' ОРС'IДІ.оі Mml :аа :lСМCnІоtlі дinllllСІІ nСРЖІІІIІ _ . 
:JДIRcl'lOC11oCI :І урахУВВ'IІІIМ іх цїnLО80ro ПРI13t1I"СIІIІ. та tcосфіllіСfrтil і'fЛсксаціі :: або Ia~ 1 
:аатаСрДЖСIІІI"Ш КабіllСТОМ Міtllстрів Уа.-раі.ш форм ...... що :lanОВIІЮtoТLCl під 'ІІС ~,.:,.taЧctlJll ~ 
Opc.tД'l 'ІІІ продов.сш,. noro дії; ПIlI6a __ ~. 

4.3. 0pc.tДlla плата allOC11ТIoC1I ПОЧllllаIО'111 :І ДІІН npllnlllrrrn рlWl!lЩIІ &:І!&:П ВІІІ 20. • 
рI81111"'" чаc:nca"", 8 СУ"lі 406 (ЧОТllрttста шіcn.) rptt8CIIL 93 KoninKtt ІІа псріод 6Yдї8J11111na llJOoa PIIJ 
року, та 8 сумі 2 034 (даі ТlIСIІ,.і ТР'IДЦПL 'IОТ1IРIt) rpttB •• i 65 копіВок :І Aml ]JI8чі об'arry "Ра_"11 
ПРO'Пlroм 30 (ТPIIДЦIIТII) кanСttдар.шх.Дllіа. IІIІС1)'ПIШХ :lа OCТDIllli"l KanCIlДlplIlIM днсм :llitио~~ 
ypaxyвatll .. пдв WnIlХО"1 псрсракуваа"'lІ ІІа розрахУШ(081lА paкyllOK ОРСllДОда8Ц11 1& 33210812~' 
оliлаc:rl " •• Кllсаll, КОД ЗКПО 23571913, МФО 811018, одсржувач - Вровара.ке ВДК, код 'I1ІІ 
ОРС'lДа :lс"шl. ICII~ 

4.4. Псрсда'llІ ПРОЦ)'ІСціі та IIaд8tI"1 пocnуг 8 рахУllоlt ОРС'ІДНОЇ Mml офорr.UI8С11оClІ __ 
. 4.5. Розаlір ОРС'lДноі плаТІ' переглндаС11оew у раl : 

4.5.1. :1,,111І11 )'М08 roсподаРЮВIІНІІІ. псредбаЧСIІІIХ noroBOpoM; 
4.5.2. :Імі.... pO:lMipiB :lCMCn"IIOro податку та ставок ОРСIIД.lоі Mml, зміНІI .copM;m1lROi 

пїДВІІЩClllІІ цill. таР'lфїв. зміш. косфіціє.tтiв i'IДCKCВЦiТ. 8113I1аЧСtlIIХ 3I1KOIIOдD8c:rt10M. .,.., 
У ВІІПадку віДМОВІІ ОРЕНДАРЯ :lмішml ОрСllДІ1)' мlІ1)' ІІа УМО8ах. 8.l3l1аЧClIІIХ п.4J д...g, 

РОЗРlllatcm. noroBip ОРСІІДІІ. Якщо. С 8ідмовв ІIд no6poBЇn"'IOro РО:lіРl8l1ll11 noroaopy 31 3l'DAll1I cn;.. .. 
РОЗРllваС'ПоСІІ у СУДОВО"І)' ПОрllДК)'. 

4.5.3. 8 іIIШ'I" IIIПадквх, псрсдба"С"IIХ :llUCОІІОМ; 
4.5.4. у разі 'lсіНСССtII'l OPOllДlloi МI1ТІI )' СТРОЮІ, 111311a"01li ЦІІМ ДоroIОРОr. .. сума зa60praaari 

ПОДІІТІСОВІІМ 6oproM і С'ПІI)'С'ПоСІ :І IІlІрВХ)'881II .. аl ПСllі, ЩО lIapax08YЄl'loCl на cyr.IY nOД8ТК01CII'D &OPrJ (І 
штрафШIХ ClUlкціn за іх lllUIlllom) із рОЗр8Х)'IIКУ 120 Іlдсоткіl ріЧІІІІХ облікової CТl8ЮI НaqlоllllUlla" 
дїIO'Іоі на ДСІ'Ь ІІІІІІІ'(ІІСІІІІІ тaKOro noдaТICOIOro борІ)' або на ДСІ'" noro (noro ЧВCnIНII) nol'JlUlCllЦlIICIII • 
з вc:mIЧНlI ТВІСІІХ стаlОК t бїn .. шою, за IСОЖlшR It8ЛСltД8РНІІR дснь прострочеШІІ )' noro c:nmrd. 

4.5.5. Оре'IД'lа MIIТD спрaвnlС'ПоСІІ тако. і 'І IІІПадкц ІЩО ОРЕНДАР :І ПО ...... ІХ ...... 
ВIІІШрIІСТО8)'Є зсаlмы�)' niпlllКY за ЦІІ"І ДОГОІОРО"І. 

5. У"ІОВІІ ВIIКОРIIСТ8II11Н :lОlеп .... оі дlnВll1СІІ 
5.1. ЗеММЬНI1 дїnIHa ПСРСДIlEТloСІІ І ОРСІЩ)' дп' б)'діlllllЦтва та oбcnyro8)'88J1И' торrolCНlфicttala.., 
5.2. ЦіпЬОІС Прll3на"СIШІ З0ммь .. оі дїnJlIІЮI- ЗС"Ulі KOMepqinlloro ІIІКОРIIC1'atIИІ. ., 
5.3. ОРЕНДАР ІІС має права без ОфОР"UlСНIII )' Im1IlOвncнoal)' 3DICOtIOДUCТlOM по,...,.... , 

ПРll:lllаЧСНIUI зсммы�оіi дітІllКII. , 
6. У"ІОВІІ І CТPOКlI передачl3Ulen .... оі дlnJllllСІ1 в opClUO' 

6.1. Пер=ВЧІ 3Ct.ICnLIIOi діЛlIІКl1 І OPClI.Ц)' :шіRc:ttЮcn.c:a :І розpoбnClItWI ПРОСIП')' іі aїДDCДCНIIL _ І 
ПідCТDIО.О Р02роБЛClIІ" пpoctn)' ІIдI=С ..... 3Cr.ICnLlloi ДWІІЮІ с ріШCl1t1l &poвapcwcoT M~pa.1II .,..1 -.. 

від 25 жоmll 2007 РОIC)' .N'! 483-28-05 ..про ПРIIПІIIIСIІIІ8 првва КOpllCТ)'8810" 3Cr.ICnLIUOlII дїl\lНJlllllo aPDI _ 
3ct.IcnыІІх діЛlIІОк. 1l1UIIU1t .. дозволll ІІІ allroтoвnc ..... ТСХІlіЧllОТ ДОIC)'МСIП'1IQii по ~~ 
3С1оlCnЬШWІІ дїnIHКDl1I ЮРIІДIIЧШIr.I і Фі:lIl .. I ... М oc:oБDl та 11Icc:e111 .. 3.lill до рішень &poвapct.llOT МIСЬ EIfДAI' ...... 1 

6.2.llІші ,/МОІІІ псреда"і 3сммыlіi дїnJlI'ЮI в ОРС!Щ)': OPE.нДO~BE~Ь псрrдat:. а O~CII''''''''' 
3С)IМЬНУ дWlIК)' BЇn"II)' Ilд б,/ДЬ-JlЮIХ .111R11011IX прав І прс:теНЗIR тpmx ОСІб, про ІІСІІХ І М lt1 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ Зllml. _ іі QМlI'D pPIfI4fl 

6.3. Передача зс"Iмы�оіi niпllllCll OPCltДDplO здіПСlllОЄТloCІ пlСІІІ державНОI peєcrpaцl 
ПРІІАМІІІІІ" - переда"і. oro дOJllfP11&" 

6.4. ОРСІІДІІР зоСїов'lDIIlllln в п'НnIДСI'lllln тер",111 пІспА ДСpжDВllоі pcccтpaцli ЦІО lJIUII1II ~ ~ 
_КlIХ ДOдDТlCOBIIX ,/roA, ДоговорІв про ВI,сеСIIІ" з",111 та ДОПОВІІСІІ" ДО Доroвор), тоЩО У" 
Opl'8ll)' дсржаВllоі податково' службll ЗD ",lеЦОI ЗllаХОДЖСIII" ЗОlen .. llоt дlлRlllОl. 

7. У"'ОВІІ nOBcpIIClII .. ЗUlen"llоt ділВlпаl t/8J ~ 1 
7.1. ПіСІІІ ПРІІПІІІІСІІІ .. діі Доroаору ОРЕНДАР П08Сprac ОРЕНДОДАВЦЕВІ _СІ 

ripwoмy поріВНІІІа 3 ТlI"I, )' 'КОМУ lill одсрЖIID \т 8 орС'Щ)'. IIОТ AiJllilflo" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriРWCl11UI КOPllClll1X Вn8CТ1I80cтeJI opCltДoвaнoi :lСМCllllкщо~' 

зміllОЮ \т m1Il)', "Іає право ІІа BЇДWКOдy8I11II" збlmcil У posмipi, Ill3На'lСIIОМУ cтopOI.UlII. Я 
ЗI'OДII про РОЗіlір ІIдШIССЩУIIІІII" збlmcil, спір ро3l'а3)'Е1'ЬСІІ '/ СУДОІО"'У ПОplДlC'/. IJIIIIIT 3ffJII-""'; 

7.2. 3AiRCllctli ope.tДDpc:a1 без 31'ОД11 OpClIДOД8IЦI Ilrrpml на пonіПWС1li1l орспАО 
11С)IОJICIIIIlO Bїдoкpc:allml без 3IU1oдiatllll ШКОДІІ ціп дWlщі, не пiдlUlraкrrь liдwКoдYJIIIИlО. JI'OДDID J :f' ",,-'13, 

7.3. ПоліПШСНll1 CТDII)' зсмuы�оіi дWH1t11, nPOlcдeнi ОРШfДAPЕМ :аа 011,"'01010 10 .. 1IJIIf 31 ~ 
зcмnі, ІІС niдrurnucm. liдwКOДYВBIUBO. УіIОI", обсаПI і строlt1l аiдwксщуввнtll OpeIlдllP " ііа '.4. 
пoninWСНIUI CТ&UIY зеМUЬJlоі дWlllt1l ВI13l1ачlUOТltCl oкpe"IOIO YI'OДOIO сторІн. O~' 

7.4. Ope.tДDp має право ІІа BЇДWKOЦ)'I8НIII з6lmciв, 3IU1oдїI1111X УІІаспідок IIСlIIКОНВИ-
псрсдбаЧСНl1Х ЦІІМ дoroaopor.l. 



• 
.. ' ,.53Cilrnculll DDaacaloТLCВ: 
.. • aтpml ИКlIХ ОРЕНДАР 3113Нав У 31'азку 3 

1.5·1. !~ol~:IAI ВЦВМ 'а також ВIПРап .. акі ОРВНДАР 3ДІ'Пс HeBIIK601lallНRM або !IСНВnIlЖllIВI ~IIKOllaDa .. УМОІ оРDЩ4 '" ІІІІВ а о ПОВ"нен 3ДIПСlllml ДnJl IlДlloвnellllJl c.oro 
~oro npавОі ,I:Un АР' б 
tIIIP)~.2. дохОДІ" .КІ OPиA~ .ІІГ Н рeanьно O'I'pIIMD'I1I • разі нanежноro ."KOHВlIНR ОРЕНДОДАВЦЕМ ,.ІОВ 

4~ PCJJMip фllКТllЧНl1Х alrrpaт орендар_ ВИЗllачаєrьса на підcraві ДOКYMellТlUJЬHO підтаерджеНIDС даН11Х 7.u. 

8. 06аl~СIІІIИ (061'JUКСIІІIП) ЩОДО ВllкаРlln1lllllИ зсаlU .. llоі дIпИIIКlI. 
Ll. На орендОlll11 зе!"en~tty дш.нку. Icтaнoвn~o об.lежснНJI мощеlO 0,0466 ra - • межах ilDКCllopHOro 

lОАопровfдll0-КDIlаІІl311ЦlПноі мережа,. в M~ IІІжеllеРIІОГО коридору ЛВП, в межах інженерного КOPIIДOPY 
~onoc:ra"alll", зrlдно IItCIIOBКY "упрaвnlННІІ MI~Д)'IIaнНJI та apxiтcraypll Н! 1627 від 08.01.2008 року • 
.... 8.2. передача в орендУ земenы�оІ •• ДШJIIIКlI 110 Є ПlДcraвОIО ДIUI nPlІПИНОlІlUl або зміНl1 06межОllЬ ІІа ЦlО частину 

.- 9.111~1 права та 060D'ИЗКlI eтoplll 
оР8НдОДАВВЦЬ мрантує. що земмы�аa ~ш.нка є у ~oro впасності, нікому іllШОМУ не відчужена. під 

010 (арCШТDАI), 311C'1'1111~IO не перебуває І ВІН має 3ВКОНIІІ ПОІІІОВІЖОІІНR передавати цю ДЇЛJlIIКУ І ОРОндУ, 
itJfJII іJlшl npaDа. ІIІЗначеНI цн.' AOroBopOM • 
..-m 9.1.Праоа 0pClIAOдaBЦR: 

9.1.1 nepeBipml цїnЬOle BIIKopllcraн~ зе.fenьної дiтlHKII; 
9.1.2. достроково розlР88ТJ1 цеП ДоroВIР у ВlfПадках. передбачеНl1Х ЧІІННІІМ 3I1COIIOдaвcтвo •• та ЦlI.' ДОГОІОРО.'; 
9.13. зміИlml розмір орендноі MaТlI у ВИПВДК8Х, передбачеНl1Х ЧIIНН ... f 3I1СОНОДВВСТВО.І. 
9.1.4. IllМamJl від ОРЕНДАРЯ с~оєчасного IHeceHНJI орендної мати; 
9.1.5.81lМ81"1П1llід ОРЕНДАРЯ ВlДшко~анна сум.и орендної мапІ з часу пр"ЯНII'П'JI ріШОНI" сесії Броварськоі 

_іpllll' про Н8Д8НИJI І оренцу зе.lenьної ДШJIнкн до ПIДnIIClННR цього Договору; 
9.2.060В'ИЗКlI 0pCIIДOдaDЦR: 

9.2.1. передаіmlземcшr.ну дiлRнку по акту. 
9.3. Права ОРСвдари: 

93.1. O1pIIAIIТlI по акту зеftlenErНУ ДЇJUIику у КОРIIСТУВВИна; 
93.2. пои0ВJU08ІТИ aoroBip піCJ18 зВКЇнченна строку Пооо дії в разі Biдcyrнocтi претензіЯ, щодо зоБОl'JI38НЬ на 

lfIIIIЇ терміну ореНДІІ. 
9.4. 060в'ИЗКlІ орендаря: 

9.4.1.1IIДIII1ТJ1 ОРВНДОДАВЦЮ можmrlіcn. здіRСНlOваТlf КОНТРОЛЬ за викориcraнНDI цієі земмьноі рнки; 
9.4.2.Вllкорш:ro&)'ВаТlI зеаl~ы�у ДЇJIRlIКУ за цin .. OBII&I ПРllЗнаЧСННВI; 
9.43. С80єчаCl10 ennачуваТІІ ОРeвдllУ nnа1)'; 

9.4.4. не допускати хімічноro чи будь-RКOro іншоro забрудиеНИJI зеltUUl; 
9.4J. nfДl1ШМУllТИ її в нanежному санітарному стані; 
9.4.6. nїCIUI закінченн. терміІІУ ДІЇ Дооовору ореJIДИ повернути зе.lcшr.ну РИКУ ОРВНДОДАВЦЕВІ У 

UIIID»Y craнi по 1k'1Y. 
9.4.7. орендар зоБОВ'JI3винА в П'JlТИденниR теР.lін піCJUI державної реєстрації цьоro Доroвору тalабо буДЬ-.КlIХ 

18.0111І YJ'OA. Доroворів про BHeceHНJI змін та доповнень до Дооовору тощо надати відповідну копію органу 
IpIUнoj податковоі спужби за місцем знвходжеННJI земельноі дinкнки. . 

10. РІІЗІІК DIШВДКОDОro ЗWIЩСНIIЯ а60 ПОWКоджсlll1R 
об'єкта oРСllДl1 ЧІІ Dоro"чаmlllll .' 

\0.1. PII3UК IIШIДКOІООО зниїценНJI або пошкодженu об'~ ореНДІІ чн Яоro чаСТІIИИ несе ОРВНДАР. 

11. 3Millll умов AOroDOpy і ПРIIПIIIIСIШЯ .liоЩАіі . •• 
• 11.1. Зміна умов Доroвору 3ДЇАСНЮIOТЬCJI У письмовій фОР.lі за взаємною згодою aroplH та ПОСІIДЧУєrьCJI 

..,.. ... 0. .' • 

у раі ведОClПlенИJI зroди щодо зміни умов дооовору спір P~B 'JIЗYIОТЬСR У судовому поркдку. 
11.1. Діі Aoro&Opy ПРІІПІІВRІОТЬСЯ У разі: ., • 

11.2.1.зardН'lеНІIR строку, наJIКИЯ Aoro було YКJ1ВДOHO; . 
112 11.2.2.npидбвння ОРЕНДАРВМ земельної ДЇJDIHКlI у ВnI1CHicn.; • оо •• ., 

kt. з. DpIIМyC080ro в;nuvwеиlU земenErНОЇ дiJUuпcи з мarиві& СУСПШErНОl необхщвОС'П ВІДповідно до ст.147 
~K ,"~J-

ОДI!ICeУ YкpaYIIII: 
11.2.4. Доroвір прнl1ЮfJIЄ'ПtCJI також в інших вИDIІД1СІІХ, передбачених ЗlКоном. 
~~J. ДJ'l AOroDOpy ПрlШllllЯlОТЬCSl ШJ1RХО'1 lioro розіР&ОIIIIR за: 

З.l. взаємною зоодою сторін' 
I1з.2 • , у .. 

ІІз 3 • РlшеНIIRМ відповідно дО ЧІІННОГО з&Конодавства КРIUНН. . 
~~ а із поркдку У вип8Дках, передбачеНllХ 3В1СОном та цкr.1 

11.4. 
~r=~t:~~~ ОрендодавЦІ в односторонньоftty порJlДlC)' допускatn.CJI у 
І 6.4 та 9.4 ДDlIOOO Договору • 

.. 



І:ІІОСІ розlРDІІІІІМ 311 flllцfmllolo ОРЕНДОДАВЦЯ З МОМСIІ1')' Іtаб 
доro.lр Ia::,ra 111І 11111101)' ОРЕНДОДАВЦЯ, ~. ~ 

рlШС1111І судУ, пр"П ід ІIІІІIСIIОс:ті 118111аЯІІ0 ОРСllдlР., розтawОl8Ш: ІІа ОРСIJДО .... ·n • 
11.5, перех прав бу с підc:nшоlO Д1Uf розіР8ll111J1 доrolОру. І ]~ .. ~ 

ЮРlfДIltfllУ або фЬ;~I:,::в.:..п"lllerь старІІІ ЗВ IICBIIICOIIBIIIIR в60 I.СI.алежIIС BllkOlI , 

3 ��L-ІІDIІІІІ або ІІСІІІІІІ.'ІІІ ІІІІСОНІІ'І" доrolОру стаРОІІІІ IJCCyn. .1- 011111 ........ 
12.1. І Ilе. .... ДIJO.~ .., 

311ІО111 111 UIoDra доra.ор)'. " " --...ct\ ., 
12.2.Croрона. .ICD ПОРУШIШI 30601 138I111JI, 3IurIoIIJICТЬC. ІІД BIдnoBiдaJlы�ос:ті,' ІІІ 

cranDCIllC 3" .11111І. ""О IOIQ 
порушеНІІІ 13. DРllкllщсвl поло-,ксI.IIR 

13.1. ЦсП доra.lр пfдll.nН: дсржавl!IП pcccrpauii. 
13.2.цсп Дo~.ip IllбllРас. ЧIІIІІIОC1'l пlсп. n1дn1lClU1111 cтapOllbllf та Пого ДСРжа.llоі 
ЦеП доra.lр vкnaдCJIO У ЧOТlIРЬОХ npllllrlpllIIКDX. що м .. оть ОДІІІІКО.У 1ІсЬ!..... .• , . n ' IOPIIДI';'''::-'1'IЦ 

3111XDДlrn.ca • opCIIдDдllDIP, ДРУ"ІА - в opcIIдDP., треп - в opnurl, ІКIlП провів дСРжа . "'І CIttJ. 
IleDїд'Drrlll.rlr Чlm ... 8.'" доroвору с: .НУ ~ 

~ ICIIдIIc:rpoBllR МІІІ зсмсІІы�оіi дWlllCIl 3 відображСIІІСІ" обмС'.кСIІЬ (0"---. 
• C'ПUlоanСНIIХ CCPlhyrlB: ... lІіЦІ") уіі 

~ IUП' про ВС'ПІІlоanСIIIIІ 118 IІІіСЦСІОсті та поroДЖСIІІСI 
перrдaчі IІrСЖОll1Х 311акіl ІІІ збсріПUfIl.: 

> IUП' nPllRomy-псрсдачl ЗСМСІІьноі ДЇJUlИlClf: 

15. PcICВblmr та n1дn11C11 сторІІІ 

oРСllДОДIВСЦЬ 

Iipo .. p~кa .Il~кa Раді 
• осоБІ fIUКQItyЮ"tRD O6DtI ЮЮІ A./CbItfRO гtJllOIIU 
CtlIItRIfI«IllfJJUI Воt:llЛ'О.ІІЧIІ 

МlсщаlllXDДllCCllllІ ЮРllДlІЧllоі особll 

мп. \ ... 
' . 

.... 

_ со 

ОреlllllР 
О pllBan.c пlдПРЩ:llrn1l0 IISpou 

• особі dllJ1eKmoptl 
ДАlиmР81КІІ РуСЛIІІІО AlIIZlIIi. .... 



:~'.:.' -: ... > АКТ 

::і!І',ЇІ ~1~,.'іШ""JII'111111 11І1 місцсвості та DОгоджеJШВ ЗОВJlїmпьої I\f~ACi зеl\ІелЬІІОЇ ділЯ111С11 

"і lі,,'"IІІIІ"" 1І/')IІJ111СЛІСn'ВО "БроваРW/СI"'Vlо6уд JJ 

· . 
", · " .-. , 

м.Бровври 

"" ·М". IІl1)lt'IІ:llідп-:,сан~' .. ,~едствввик комунального підприємства Броварської міської 
111IJtll"1111tt11nIЩ-:JІ:МJIСУСТРIИ ,директор Гаєвський п.В. 

~ Iі;ЩU)'I"ІЮС'I'1 :IUМJlсonасНИКЇВ (землекористувачів): в особі директора приватного 
"1II/ttll"'t:MU"'11It ·'lJроваРIDIОІТлобуд" Дмитренко Р.М 

· 111 ~)'MI)I(IIIIK t'''МJIUWJОСllиків (земnекориcnyввчів): зеМJJЇ резеРВl1ИХ тершорій міста Бровари, 
" "'АtJ8I''''.'IІJ.М.Ш'О IсориетуваИВR (ВУJl. Грушевського), земnі загаJlЬНОГО KopllCТYBaHHR 

(i1)'II. 111.АJII~I'хсмп) 

"Щ'L'.ІtU'IЇ"tlllІІ(l' Броварського міського відцілу земельних ресурсів Гаєвський І.В. 
ЩО lІІ"щ'JIІІIIJIІІ свої ПОDноввжеВИJl, провели встановлеRВJI на місцевості та погоджеввя 
'ІIIIІIІIIІІIІІ.оУ MU)I(i зсмельної дimmки ПП "БроваРІI3ІСІІIІUlо6уdn 

ЩО :ІIIШСОJ,II'11.си зв одресою 1\1. Бровари ва перетині ВУJI. Ш.AnеЙХема та Грушевського 
~lt"'J""I~1I1 мuжl 11І1 місцевості проходить по межовим звакам встаиовnеного зразка 

ІІІ'"СІІХ IIРСТСllзій при встановленні зовн;mвьої межі не ЗaJIВлено. Межі погоджені і не 
1IIIItJIIIICItIO'I'r. спіРllИХ питаиь. Межові зваки, JIКИМИ звкрішІена земельна діливка в кількості 
" 111'8', IIОIСItЗDIIЇ представником відділу на місцевості, та передані ва зберігання 
""МJIUIІJЩСlllfJСУ (землекористувачу). Розміри та місцезнаходжеввя земельної дimmки 
IЮI(fI~ІtIllIIIU абрисі на звороті даного ВІСІУ. 
flJIОЩ(8 дIJrИIІІСИ, надавоі в користувавви иа умовах оренди 
IJI'IJtIIO !'UMCJIr.lIO-кадастрОВОЇ докумевтаціі СЮІвдає 0,0497 га. 

111'UДCТllDlIИК землевласвика 
(3UМJluкористувача) 

I1I'UДС'IUВIIИК кп "Бровари-землеустрій" 

111'UДCТl1DIIИК Броварського 
МIСI.кого відцілу земельних ресурсів 

.' 



АБРИС ЗЕМЕльноl ДІJIЯInat 

--------------------------------------~~ 

Від А до Б 

0,57 11,93 4,09 

ОПИСМВЖ: 11 
tпnnin •• ,Бровар о, 

Землі np,,pnQ''''''' ""'" 



опис МЕЖ 

КАДАСТРОВИЙ IIJIAВ 

3210600000:00:022:1065 

".93 
:Ir""7'"-"""-7""II::~-~' Д 

ViМDBHI ПОЗНАЧЕННR: 
IНЖ8НВРНИR КОРИАаР мере. КОМУНІкаЦІй 

,rlAHO VKPB'HCbKoro КnаСИфlкатора,пе,п.В 

чарвона nlHIH ВУЛ. W.Алвйхвма 

rвзопровlА d-?5 

КВНВЛlзвцІн напориа 
аОАопраВIА d-4DD 

~ леп 0,4 КВТ. 
~ лвп 10 КВТ. 

_l __ ] ПРОї!А 

і"
'. & -1 ... ,,1 р8S8РВНИХ т.рита;IРІ МІста &равари 

, 1.1 В ·1 .... 1 Рl38РВНИХ тврита ІРІ мІста &рав.ри 
І 1.1 Г -І.млl зи.кариат. Свул •• АЛIНХIМв) 
, 1.1 А -а,м" І з.г. кариет. СВУ л • rpYW'BCbKara) 

/!rllllllUllI 3IМІ""НИХ Vr"' АЬ фарма B-аIИ 

Вaaшarxмni. З.,... І 3CIUIЇ 

; ~lчl1І3CМJIі DIU У 'Ш.JI1f lПІСІІі 
фр НІ 

а .IpIIIUol18НDC'd, не IUIDЩI зсмпі 
І IlUlldУlІІІСНіш або puк 

земш. 
Bc.ara 

І 
. rpallЦC1txora 

IIDpIICIyIIННI . 
ra ПРIDНI'ІСНІІІІ 

L 5 В 2 34 43 
0,0024 0,0024 0,0024 .. , 

• 0.0368 ~ ""'-п/.anpпrмmа 0,0368 0,0368 

SpqlJlllllИDlобуд 57 
0,0105 0.0105 0,0105 

""""'- 0.0497 0,0497 0,0497 

Мірило 

1 1:500 

кп "Бровари-Землеустрій" 
2008 р. 



ЛІСТ 

IllшltI\IIШIIII-IIСРСДОllі ЗСМCJJЬllоі діЯННЮI. 

(J І' (І 'І І. U І' 11 11 U І' І.: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвсысl� ОБЛАСТІ, 

I,Іl,,1І ШЮ""'Ш !ШI(сtIЮ/"8ІІС'I'IIОМ Украі· .. и, ідентифікаційний код за даними єдрпоу 26376375 
11'1'11І1 " • І':. G г·· ' . "'/111'11І" IIJII"I\'"І І("У"О,,"" O,JJI" М. ровври, вул. агаРIН&, 15, в осоБІ виконуючого обов'язки 
1",11 111(1 Ict/IШIIt ... "dJ(11U'I'1I11J1 MI~lllcoi· ради САПОЖІСА ІГОРЯ ВАСИJIЬОВИЧА, RКИii діє на 
'ІІ"М. У \. 11 • 
n'JI~IfI"""'" ,12 111І1(011), І<ІЩІІІІІ" ро МІсцеве caмoBpJJДyВaнНJI в Украіні", та РОЗПОРJlДЖeННJI 
",q"IІIIIЩ'КОV мrо",щу І"ЩІІІІІ" 24.()'.2008 року х! 128, передала, а . , 

і (j І' U 11 І. " І': І"'ИНАТНЕ ШДПРИЄМСТВО <сБРОВАРИЖИТЛОБУД», 
In~'lіllll/IUIII~II'ЩIII IСОД 3~ 11 б() 16. зпре~оване за адресою: 07400, Киівська область, місто 
IIIЧ1"dlш,:d)"" J IU'.'Шt!)К.IІ(JU'I'I, (;)'1&.24, (СВІДОЦТВ0 про державну реєстрацЬо юридичної особи серії 
МІО н4 f)U".t21, "'І)\""О І'UІ))І('ІІШІІМ реєстратором виконавчого комітету Броварської міської ради 
·r).fJ.l'r.I'I~H,''''I~',. Ді"I'I' Щ)ШІUДСІІІІИ державної реєстрації 02.07.2007 року номер запису про 
Jlfrlllidllliy IIОJ'U'll~іllt'ю І ~SS І ()2 0000 002393), в особі дирепора ДМИТРЕНКА РУСЛАНА 
Мllхлll/ЮШI'IЛf ,1/'UIІ'I'llфіl(lщіЙIIИЙ номер 3130518353, JIКИЙ зареєстрований за адресою: , , .... 
ЖIIfJ)'IIІІJ~II"" (~n!I"U'I'i.; СWlllще Ємільчине, провул. Воровського, буд.l2, кв. 4, та діє на підставі 
OIllIYIY ,(lі(~JЩ. "u~~",щlll) 'пп «Броварижитлобуд)), зареєстрованого державним реєстратором 
ОIIКЇ'"ИП"НГU:': I(~)~I)I'1?'I'.Y Вропnрської міської Ради Київської області 03.12.2007 року х! 
13;jIIЩIООІОО2З93,.tI ДРУІ'ОГО боку прпііввв, В матне строкове користуванва земельну дimmxy 

І '! • • 

_RJlq~IРШ"IIІ' НОМ"І' 3210600000:00:022:1065, JШощею 0,0497 ra, 3 пп 0,0466 ra - зеаlnі 

k(I4I~ltl,I"",,,". "і.КІІ,8.IС'ПIІІ11?l - іmкеверппй коридор аlерехсі комупікацій, Д1UI будівництва та 
r~LIJt)'1 J"'~IIJ'JtIЩ 'I'O�'I""llo-офісного центру на перетппі вулвць DLAлеііхема та вуn. 
1111)'lІІllщі(.IССIЇ'С~'", "ІІсо,:', GpOOOpl1 Київськоі області. 

ОnUIІШlllі, 'Ікlш:рuruкоджають передачі земельноі дimппcи та викориCТВННJI fi за цільовим 
111111 ІІІІІ""ІІІ'ІІМ 11" ІІІІІІІUІ&ШО. 

ОРЕНДАР 

, \ ' . 
. І. )' "І' , - t 

М,І', . '. 1,".1 (.' І' 
\ -І,н J 

.... '1.1 ,І 
. ti /1 



. :І"rч~'і- ! Д~іГQВI', 
.... ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlJlЯНКИ 

КІIТВСІоКОТ області 

"

D .. ,II Д81 ТlICRчl DocьalOI'O року 
~ ro rpУДll1І 

. ~ ~EЦЬ: Броварська I\lіська рада, в особі ВllКОнyrочого обов'кзки міського ГOJIOBII- секретар. 
ОI'ІIІДo;..а. lroря ВаCllJIьовuча, що діє на підставі 3акоlІ)' УкраіНІ' "Про місцеве C8AIOBpRдYllaнll. в 

.~IIIf .... 1 СІВ IДІССш .. БРОDарсьКDї міської peдl' від 24.07.2008 року Н! 128 3 одного боку, та 
~:"1I ~~p пrJIВАТВЕ ПJДПPиємcrво «JiРОВАРИЖИТЛОБУД», ідеНТІlфікаціnНиR код 35116016, 

ОI'JрДЛ1'· ссаІО: 01400, КJ.ЇIcькa обиасть, .Iic:ro БроваРll, бул. Не3ІШCЖJІОсті, буд.24, (свідоцтво про державну 
~lе3l:0їосоБJI серії АОО N! 094321, ВllДВllе державllllМ рсєстратором виконавчого комітету Бровврськоі 
~ 1О~~.к)'3ИЄЦОВI'М, дата проведе'll" державної реєстраціі 02.07.2007 року номер 3апису про державну 
~ ~I 355 102 0000 002393), D особі ДІІректора ДМИТРЕНКА РУСЛАНА МИХАЙЛОВИЧА, ідеНТІ.ФікаціПЮIП 
~ 118353, 11111 3.Рeєc'l'PОВDНI,П за адресою: ЖИто~lrpська область, СlWIЩе ЄмілЬЧlfне, про.ул. Воровського, 
."" 313054 ,. діє на підставі Cтaтyry (новв peдaкцur) ПП «БРОВВР'DКlrrлобуд)), зареєстрованого державНІ'.' 
.,.12. 11. '1ІІКОJІDlЧОro комітету Броварської міської РадИ к,.івськоі області 03.12.2007 року N! 
~~02393 .. двni -"ОРЕНДАР", ~ другоТ cmopOlIlI, УКnIШИ цеА Договір про наступне: 
iJJjlOS 1. Предмет договору 

11 ОРВНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенна сесіі Бровврськоі міськоі раді' Київськоі області від 20.11.2008 
)1·,i8-49.fJ5 та від 30.09.2008 раку »- 883-46-05, в ОРЕНДАР npиRмає в строкове ПlJатне користуванНІ зе.,enьну 

Jf!l nnOШе1О 0,04181'8, 3 І'ПХ 0,0400 ra - зеl\ші обl\lеасе~оro BI.KopllcтaHHB.- іmкel.lРI.пlt КOP'IДOP I\lерасі 
,~ ДІІІ будіlиицrва та обспуговуаанНJ торгово-офІСНОГО центру- зеМЛІ КО'lерціІіного ВlrкoриC'I'8НIUI І.а 

lIJIIIII!d .у~1ЩЬ Ш.АлеRХІма 1'8 вул. Грушевськоro в I\llстІ Бровар.. к •• ІВСІокоІ області. 3riднo 3 ПlJаном 
...opIICIYIВННl, що є невід'ємною частиною цього Договору та дoaiдКlI виданої відділом земenьиих ресурсів у 
icd 5роІІРІХ КlIЇ.cь~i ~бnасті від 02.12.20~8 року зв N! ~4-3/13-3/1990 та земenьно-~овоі доку.lеиraціі 
~ro uicfoКOro вІДДІЛ)' земenьиих ресурСІВ ЦJI земельна ДШJIнка paxyєn.cк в зеМJIJIX комерціАиого ВIIКОРИC1'8llJUl 

.ІІІІІ Ііровврської міської pIДН. 
: ' КадастрОlиR номер земenьиої ДЇJUIHКlI 32 10600000:00:022:1066. 
. 2. Об'єкт opellДlI 
.. ' 2.1. В сіренду перeдaєтьcJI земсшьиа дітІнка зaranьиою ПlJОЩею 0,04181'8. 
, 2J. Ва земenьніА дin.иці будівлі та с~оруди відсутні. 3е.,enьиа ДЇJUIHкa перeдaєn.ск в ореи.цу без будівenь та 

!If1JI . 
. . 23. BopMmllH. rpошова оціllК8 земenьної ДЇЛJIIКИ на період будівництва згідно ВlmJ')' 3 технічиоі докyr.lеНТІЩІЇ про 
~ rpoшову OЦЇIIКY ЗСММЬІІОЇ дш.1IJCИ Броварського місьхого віддіпу 3cMenыDlx ресурсів від 02.12.2008 року N! 04-
ИJ.JlJ9П ClllfО8'In 41 070,00 (сорок одна ТИClЧа СU.ІДІСП гривень оо копіАок). 

lfopNamвнa rpОШОВІ оціlllC8 зсмenьноі дimtнки 3 дати здачі об'єкту в екc:nnyaтвцiю згідно виrпу 3 техиічноі 
IІ)1ІСНІІЦІЇ про IlopMmlDIIY грошову оцінку зе.lenы10іi дinRnки Броварського міського відділу зе.leJlЬННХ ресурсів від 
11І.112008 року N! 04-3/13-3/1989 СТ8НОВIIТЬ 205 348,00 (двіссі п'JIТЬ ТИCJЧ ТРИcra СОРОК вісі,.. гривень оо копіЯок) 

2.4. 3смenьн. дinRHК8, .ка перeдaєтLCJI в ореи.цу, не має таких недоліків, що можуть переШКОДНТІf іТ ефeJmlВНОМУ 
1IIIIPНmНrUO. • 

3. СтрОК діі ,,",OroBOpy 
, 3.1. ДОГОlір УМlДено терміком до 20.11.2018 року. ПіCJII закікченна строку Договору ОРЕНДАР має 
,..-.в1:.nPUО поновnенlUI Яого ка ковНЯ строк. У ц1,ому разі ОРЕНДАР повннен ке пізніше ніж за 30 капендарllllХ 
1ІІІ~3ІІІНЧeJIНI строку ДІЇ ДОГОВОРУ повідомити письмово ОРЕНДОДАВЦЯ про намір npодqвжити liого дію. 

Пап~АСеННІ цього.Договору про переВlDКRе ~aвo ОРВНДАРЯ не зac:roсовуєn.ся у разі: 
~ зсмem.ноі дuшncи но за цільовим ПРIt3начоННDt; 
·lIIpyJuеаlfl термінів сrшати орендноі 1JJI8ТН. 
·1ІІІ)щеи1fl поriршеННR anнy земem.коі д~. . 
0112.2 3.2; OrpОК вcraновnониА ДJIJI будівннцтва об'єпа містобудув8ННJI (BBeдOННJI об'ЄlC'1')' в eКClUl)'l11'lЦilo) до 
..;...._013 року. Рішенн. виконuчого коИїтet)r.аід 05.12.2008 року Н! 616 «Про BCТ8НOВnOННJI рехооІ)' викориСТ8ННJI та -,ItIII" -М&». 

4. OpeНДI.II ПЛllта 

~ ОР_а JUI~ за земenr.ку ДЇnIRКY на період будівництва строка •• до 01 rpYДlIR 2013 року вн~сиrься 
~1Io рем У !РОШОВІІІ формі в нaцioHaniнiJi вanюті Украінк В'сумі 4 107 оо (ЧОТІІРИ тисачі СТО CU.I rpивень ОО котПок) на 
~ ~OBIIТЬ )0 % від иорматнвноі rpошовоі оцы�Jff земem.ноі д. opellДНa мата за зсмenьну ДЇJUtнкy :І ДКnI 3ДІ1чі 
-., n.:IJУІП'ІЩі,о ВІJОcитr.c. Орсщцарем у формі в IlвціОIIlШr.нin вшоті Украіни в сумі 20 534,80(,цвaдцm. 
~ 31'1ди 80 рік, що CТВJI0Blпь 10 % від IIОРМ8ТlIВI.оі rpошовоі оціНЮI зеr.lсшь~оі 
~ о 08. Броварськоі "іськоі радll про Вll3начеllН8 орсидноі nmml за 

.. , 

--- , .......... . 



: 

СІ'ІОС8 • 5(п'JП1o) раіl 8 раl ПСРС8I1ШСІIІІ. строку. ВCnU'O • 
4 І І rDJMip OpClUU.oT nnJП11 JбlnьШУ 8 CIC-.... _1шllD). 8IIJIII'ICIIOro у П. 3.2 ".аro ДоrolОру lIIafatt _ • • • 1--" ........... 111. (Івслctlll• .. .... ,,_.- l'n .. 

G)'oAlll.IIU11III 06'ama м lilUU,JOV :lмі І псрсд6а"СІІОfol)' п.4.1. • :ад. CIIIOC1"LC. .10,,111111ІО'11І :І МIClIU, If~ t 
4.1.2. Cnnll11l 0I'CIUUloT nntrnl У РОСІІ:"; дп. 6уд181111ЦП111 06'ctmi місто6удуваlШ. (ІІС:ДСЩІІ • ~~ 

мlClЦСМ JIIICIII"ctlll. С1рОку. 8ImU108�� -.--ч 
8'0"IЧСІІОrD у П. 3.2. ЦLCIrD дorolОРУ. uu оТ МІІПІ J8 :lС"Cn.1І1 дlnIlІlСІl JIqr .... IIOЇ в6о 1C0alyt.IIII./fOi І' 

4.2. 06""CllСIІ... pOJМIP:aп ореl ro І nplo .. I .. CIIII. 111 ІСОсфluіСltтi8 іlШСICCIIWЇ, 8I1:1l1а"СІІІIХ aкo~ 
3AlnctllOC'l1tCl :І YPIIX)'II"'''.MI іхl І ";~illtl фор ...... IІ. ЩО JDПОІ .. tol~ піА "ІС YICllIUllU"'. або :lмІЩI ~ 
3ImICpдllCct1llM'1 Ka5illcтoal М 11 c:rp _ "'-._-.... 

OpctUUI .. 11 продо_жеll ... noro дlii • ПО'ШІІІЮЧІІ :І JIIlA np"ntlRТТR рlшеШIА сесП 814 10.IIЗО08 РОIC)' ~ J 
4.3. 0PClUUII ru:':21~10C:::C: сорок двІ) rpll_"i 2' копіnоlС ІІа псрlод 6УАіRllшrnа стРО ..... " 40 011Jl1al 

рll""М" ,.ItImCIIМII І СУМ.І ТlICI:~IMCOТ ОДlШIUIWП1o) rplllctl. 23 Koninl'" :І дaТll :ада'lі об'.ctrI'Y _ СIССnnY;mцita , 
potc)'. ТIt І сумІ II~~": tnIItctUllpllllX ДІІІ., ltaC'I)'IIHl1IC ,а Ос:'ПІllllім ІСІІІІСІІМРШІМ АІІСМ 'J8IТlIOro (nOдm080ta) _ І 
npcmt":I~°JJrB шл.хоа. псрсрахуlВlШ. ІІа ро,рахуtllCO_І.n paкyllOK OpellДOдa_UI N! 33110811700005 УДІ\)'1і 
~~ К 3КПО ·"571913 МФО 811018, ОДСр3СУ80'1 - БР080РСЬКС ВДК, КОА КnICllфlаqJJ 
ОШ"ПI М. ІІШІ, КОА .. , 
OPClflII :lDШI. і ОФ " 

4.4. ПСРСА8'II продукціі11l IIIIдIUШ. noc:nyr IРаху"о" opelJдIlO МІІП' ормn.cn.c.IIДПОI'ДІ.І ... ПIІІІІІІІ. 
4.5. 'Шllllр 0PCIIlUIO' MaТlI псреrЛRДІCТloСА '/ ра]1 : 

4.5.1. ]міНIІ yalOI roC:nOДВPIOI .. IHI, п~ба"СНІlІСдоrolороаl; _ • _ 
4.5.2. :ІмІІІ" pDJMipil JCMc:JILlIOro ПОД81'К)' 111 с:'ПІ80К OPCIIДIIO' ПnІІПI. ,а""1І tlОРМIПІІОIІО. rpalUolIIi 

пIдвIlЩС ... 1І uill, 11ІР'lфll. 'Millll ІСОсфіuianil ilJдCXc:aцii, ІІIJllа"СIІIІХ 3UOlloдalc:mOM. 
у ІІІПІАКУ llдalOl1l ОРЕНДАРЯ , .. ішml 0PClfДll)' МIІ1У "~ умовах. І"'ІІ."С"'ІХ '1.4.5 ДОПllOpy, 

P03p1l8lltOТЬ ДОrollр ОРС".ІІ • .якщо, с: lідаlОlа lід доБР081n ... оro р03lрl.'IІІ. oAoroaopy :ІІІ ,roДOIO сторы, lId 
PDJPII8DCnOCl У СУД080М,/ порадку • 

4.5.3. в illWIIX 811ПlUllCDlC. псрсд6а"IНIIХ 3IUC0110al; 
4.5.4. '/ РIl3I IIC81ICCCIIII. 0pclfДllOf Мaтll У СТРОІСІІ, 8IIJІІ.ЧСllі ЦlIМ Доroвором. суаІІІ 3IIIioplOlIU'ocd 

п0ДllТtC0811r.1 борroм і cmtryЄТLCI , IIlIpax)'8lllllllal nllli, ЩО IIlpaxolYєn.CJI ІІа cyr.IY IIOJumcoaoro 6орІУ ( , 
unpвфllttХ С81lкціn 311 іх "".IІОсті) із PDJPIIIC)'IIКY 120 lідсотків ріЧНIІХ облікової CТnl&KII IllІціОllllllLl1DПJ liUJY J 
дlю"оТ 1111 ДСІІ. 8111111KIICIIIII ТltKOro noдtrrКo.oro борІ)' або ІІа ДС". noro (Aoro ,.ac:rtШII) lІоraшСIІІ'., 3ll/lClll1О Щ 
, IC:nII .. JJtI 'ПІКІІХ с:'ПІ80К С бin.wоtD, J8 КОЖlIІІR квncllДllplIlIR ДСІІ. ПРОСТРО"СІІІІІ У nU''U clulm. 

4.5.5. ОРС'Ш"І MDТII спpaвnlCТloCll 'I'IUCOЖ І У ІІІПIUUCЦ акщо ОРШ ІДЛІ' :І 1t0DIIЖIIІІХ прп""" 
.llкорш:roIУС 'CМMIoIIY ДЇМ"КУ 311 ЦІІМ ДоroIОРО". 

S. УІІІОВ" 81IКОРIIС'ПІIІІІIІ 1СІІ'CnІоllоі ділНtllСІ1 
5.1. 31МCnЬНІІ oAinallКl ПcpcдIIЄI'LCII в OPCIIЦ)' Д/ІІІ будіl .. I'ЦТВІ ТIt оБCJІУI'ОІ&УОВl",а торro'lНJфlсиаrD ЧСІІРІ 
5.2. ЦInLO.С ПРІIJИІІ"СИІІІ ха,cnьноі _НICJІ - зсаші KOMcplaїnllo.'U UIІКОРIICТ8lШ.. • 
5.3. ОРЕНДАР ІІС Мас правІ ба офоp1tUlctllll у aCТn.IOIIJIUlloal,/ :ШКОІIOЛllостаоаl ПОрlДІС)' змЬаа8111 

npIOI .... CIltI. 'lalCnIolloi дїJUlHKII. 

б. УІІІО8111 арОКl1 псрсаа'lі ЗСА'МІ.'IОТ дinlШIСІІ в ОРСІІЦ)' 
6.1. Псрсда". 3СМCn.,IІОТ діАІІИ1СІ1 • ОРсІСДУ цlnCtlки:n.&:8 :І розр06"I:IІIІIІ.' "РIШIn '/ іі вlдlСАСIІIIІ. ~ 
ПlдCТl8010 ро3poбnСІІIІІ прасny lідв_.ОIl 30lCnLltoї niAIIltlCII с: ріllll:ІІlІ1 IЇptlllllPCJoКOЇ .licuoT p!UIIl J(НiIOIIi 

Ііа 29 mlcronllllll 2007 року КІ 540-29-05 ..про ПРllПttllСlІ1ІІ npaua IIOP"CТY"IUIIIII ~&:.IUJI"'"""1 РІІ"'" ...... ІІІ 
JCМCIJI,IIIIIC діn.ltок. 1t1UUU1t1l oAOJDOllil ІІа l .. rora8llCttllI тctetli'llloї ДОКУ.ІІ:ІІ mlaii 110 офораUlСIІПtD npua lIIfIICQ 
3смcnы�''''' дIтtIIIСDaIJ"ОРIUltIЧIІIІМ І фЬ11'l1ll1М особам ТIt Illcecltll. змі" ДО l'іllll:lІІ. IiроворсlolСОТ міС.lОі PtW1". 

6.2.I!lші YMO~" пср~"lзе.ICn.НОі діл.111CJ18 opcltД'/: ОРЕНДОДЛDlЩЬ псрсдас. а ОРЕНДАР npttIbIX.' 
3СМCnЬІl)' ДШІ .. КУ •• n.,ll,/ ІІД БУ.ІICJIІС а,IIRIІО.11ІС прав і ПРСТСlоіП третіх осіб, IІрО НКІ'Х • NO.ICJIТ' yrnaдatIIII"" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ .. 11 ОРЕНДАР ІІС r.,omIl3Н1mI. 

6.3. Переда"а ~Icnы�оіi AWIIICJI OPI:IIaaplO здlRс,ItoC1'loCJJ піспl ДUРЖIIIt"оі рсс:стрІЩІЇ ЦІоОМ ДoFfJlOVl JI 
ПРІ'П""",. - ПСРеда"l. 

6.4. Opellд8p ,об08'mllllln в n'tmlДcllllllO тераll .. nlc.nR аер_о"оТ РСССТРUЦП Цltoro Доra1ОР111fa1 
ВІСІІ. ДОДІТКОВІІ. yroдe ДоroDорlв про ВllеСlllllА '111111 111 ДОПОВIIІ"" ао ДоroВОРУ ТОЩО 11_111 ll/UInb1Q 
0pnll)' ДСPЖU.1l0Т податкоаоТ c.ny.adill ,. ",іСЦВI :lІІа.ОДЖtIIIIА 3Вlел .. IlОТ ділlll.КtI. 

• 7. У"ІОВІ' поаеРllе'IІІА 3Вlел .. "от ainllllKl1 І 
7.1. ~.CIIJ nptlnlUIClll1I діі Доro80РУ ОРЕНДАР ПОllpтlt: ОРЕНДОДАВЦЕВІ зсмcnЬНУ PjJJJIII"I У 

rlpwoмy ПОРІІНІІІО 3 ТlIМ, У ІКОМУ ві .. одоpжu іі в ореlЩУ. • 

і О;ЄНДОДАВЕЦЬ У раі поriршенНІ КОРІІСНІІХ ВnllCТll8ocm:R OPCllДOlllloi зсаlCJILllОТ дїn.-I, 0::; 
:~~p~ ~~' "I~C ПР.ІО НА ІЇДWКОАУІШІUІІ з6.md. У розаlірі, Вll3l1ачtllОalУ cтopOI_III. ЯКЩО С1Ороlflllll 

7.2 З03~ Р I'д,wКOoA)'ItDlIIII збlmdl, спір ро,,'иуC1'loСІІ У СУДОВО"ІУ nop.norv __ .... Т ,J, 
• AlПСIIОIІІ О С ..... ". СІІР"" ІІІ' Н ід р 'lДІІрем без зroДlI OPCIIДOДI8Ц1 IIП'рml ІІа подіПШІНIІІ Op&IJдO.Вlloi-

eм-;s;o ~on~:o.'lma без 38ПоаіlНIIІ ШКОДІІ ціП дinalщі, не пiдnJraacm. вIдШКОАУllUlllІО. рЕНдО 
зомnі ІІС • пі~mк::11 ~IY зсмenы�оіi дinalltol, проаСДlllі ОРЕНДАРЕМ 3D ПIІСЬМОІОIO 3І'ОдОІО 3 0311 n,.,. 
пonі~llll" mшу зоа,~::~~lаиIllО. YNOIII, 0БCJJп, і CТPOКlI IIдwКOдyllUll1I OPlllд8PIO IlnpII' 

а ДWltкal 11l3ltачllO'rloCll окре.1О1О yroaolo сторіІІ. 



i .. j-' • 
Ї~~I 1.·1. OJ1UIIДDP мвє право на ВlдшкодуваНlllзбlrrків. зanодіlllllХ YllвcniдoK неВIІКОНВlIНІ орендодавце" зоБОВ'13ВНЬ 
~: ~.1дбll'IUIІІI" І,ІІМ AoroBopOM. ' 
II~II&": 7 ~ '161111(111\111 DваJК8IОТЬея: • .... . 

1.5.1. фпrrrl11lllі ВТРВТlI •• XlIХ ОРЕНДАР 383нав у 3В'13КУ 3 IlеВIІКОНВIІНlМ або lІенвnежнllМ ВIIКОНВИНlМ умов 
JlClft)JJU"Y ОI'I1ІIДОДАВЦЕМ в також Blrrpml, ВКЇ ОРЕНДАР здіRСllllВ вбо ПОВlІнен здіRСНlml ДnB BiдHoВnCHНI CBOro 
'11IIYIIICIIOI'O IIРDав;. • 

1.5.2. І,охаДII, ВКІ ОРЕНДАР МІГ бll рcanьно OТPII"Iml в Р83і IIВnежиоro .ИКОИВИІ" ОРЕНДОДАВЦЕМ умов 
","1111111IУ, • 

1.6. I'ОЗМIР ФlUCТ1lчнltх ІIІТрВТ орендари Вll3нвчаєn.cl на підставі дoкyмcнтanЬHo підтверджеlШХ дallІlХ. 

8. 061\1_OIIIIR (06ТНЖСIIІІR) щодо ВІІКОРШ:ТОІІІІR 
JCI\ltJlLlloi ДШRІIКlI 

1.1. НП OPCI~OB~ ~емел .. ,?, дiJUlH!cy .BC1UIIOВnCHO обмежеНІ" nnощеlО 0,0400 ra - в •• сжах іllЖCJ.СРI.Оro КОРІЩОРУ 
\ІІІІІ'IIIР'IІІIдIlО-КDIIIUII3~RНО' мсрежl, • Межах IІІЖСНСР.IОro КОРИДОРУ ЛЕП), зriдно В'ІСНОВХУ ynpaвnilll" містоБУДУВВИl1І та 
pp~ln:IrIYPII.Ni! 1546 вІД 19.12.2007 РОКУ'.. • • 

. 1.2. Передача в оренду земельно. Д1ЛIНКИ lІе є ПІДставою ДnJI nPИПИНСllНl вбо зміни обмежень на цю Чl1CТlllty 
jtlпllIKII 

'.Інші првва та 060В'ШКlI сторіІІ 
ОI'ЕНДОДАВВЦЬ rapВlrтyE. що земельна дinвнка є у Roro ВnDCHocm, нікому іншому не відчуженІ, під 

:JIЮРОІІОІО (BpeUnOM). звстввою не перебуває і Bill має законні повноваженНІ передавати цю ДЇJIBHКY В оренду, 
IIмnnaтtl illwi прав. визначені цим доroвором. 

9.1.Пр~ао 0POIIдOlUlDЦR: 

9.1.1. nepeBipml цільове ВИКОРИСТІНlUlземельноі дinRНКllі 
9.1.2. доС1рОКОВО розірвати цеЯ Доroвір у ВIIПадках, передбачених чинним законодuстаом та ЦlIМ Доroвором; 
9.1.3. з"іНlml розмір орендної nnаТlI у в,шадках, передбаЧСНl1Х чинним законодuством; 
9.1.4. ВllМanrrJI від ОРВНДАРЯ своєчасноro внесенНІ орендної nnати; 
9.1.5. ВllМaraти від ОРЕНДАРЯ відшКОДУВВННR CYМlI орендної мати з часу приЯНIIТТR рішонНR сесії Вроварськоі 

мDкoї рІдІl про HIIДIIНIUI в оренду земenьноі ДWИКІІ дО пiдnИС8ННR ЦIooro ДоroвоРУ; 
'.2.0БОD'ЯЗКlI ореuдодавци: 

9.2.1. передавати земenьну дїJUlнкy по аІа')'. 
'.3. Права 0PUIlUIPR: 

9.3.1. otpll"'ати по акту земельну дimntкy у КОРИСТУВВННRі 
93.2. поновnювати AoroBip піCJUI закінченНR строку lioro Дllв разі Biдcyrнocтi npr:retqiA, ЩОДО зобов'пань на 

JЧIOI'I3і терміну ореНДІІ. 
'.4. 060в'JПК11 ореlfДDРИ: 
9.4.1.нaдuвти ОРЕНДОДАВЦЮ J.lOЖJIИвість 3ДіЯСlІІовml КОlrrpОПЬ за BНКOP"craнJUIМ цієі зе",ельноі 

AialllOli 
/ft1 9.4.2. ВIllСОрllСТОВ)'ІШТlI ЗІ"leJlЬИУ дШR111С)' за цільовим ПРll3llаЧІНII1DI; 

'.4З. СВОЄЧDClIО ClШа'l)'ваТlI орендну ПJlD'І)'; 
9.4.4. но допускати хімічноro чн будь-.вкоro іншоro забрудненНІ зCМJ1Jl; 
9.4.5. підтримувати їі в напасному санітарному crвнї; 
9.4.6.піcnи закінченН.І терміну Дll Доroвору OPOНДII повсрнyrи зеr.ICnЬНУ ДinJНКY ОРВНДОДАВЦЕВІ У 

-_ому c:raHi по аІа')'; _ 
9.4.7. орендар зобов'извниЯ в п'.втидеиииЯ термін піСПІ держввноі рОЄСТРВЦI1 цьoro До.roво~у твI~~~~~JUClIX • 

IІЛтоВIIХ уroд. Доroворів про ВНeceJIRJI Вlін та доповнен!' ~o ДоroВQРУ тощо надати ВIДПОВIДIty praнy 
АСравIlОТ податкової cnyжби за місцем знвходжеlПll зеМCJJЬНОl ДUJJq$1OI. 

10. PII3IIK ВIШВДICOВОro ЗІШЩІІІІIR а60 ПОШКОД1КUIIІВ 
о6'єкта opell,Цll ЧlI йоn ЧDnИНl1 

10 б'- оренди чи йоro ЧIШТlIНИ несе ОРВНДАР • . 1. РИЗІІК випадковоro знищенні вбо поwкоджеНJIJI о ~ ... 

11 3· мов доroвоРУ і ПРllПlшевllR iioro ДІІ 
11 І 3 • д. "::c~1OТЬCJI у IDIСЬМОВіЯ формі за вЗаємною згодою сторін та посвідчуєrьc. 

11Ih.... • • t.llнa умов оroвору 
-'''І,lanLIIО. 

У .' озв'JI3VIn'I"LCJI У судовому ПОрJlДК)'· разІ недосагноини зroди щодо ЗМІНИ умов доroвору сшр Р 'J'---

11.2. діі доrовору ПРІІПІІННІОТЬCR У разІ: . 
11.2.1.закінчеННR СТРО'"' на_кий йоro БУJlО уКJI8Доио; • 

'-J' оо' ки у впасНІСТЬ • 
І 11.2.2.придбвнни ОРЕНДАРЕМ зеМeJIЬ~ОI ДlJUlи мивів cyc~ьвoi необхідності відповідно до ст.147 
1.23. ПР'ІМУСОВОro відчужено зомem.ноі ДIJUIнки З м 

rnLlloro Ко ек Ук oillll. 

11 
11 
11 
11 

. " .... 
, .... ~. [ .... ;..,І , •• .u... 

І 

I~ 

інших виnадках. передбачеИl1Х законом. 

IllПl!liUllіОіс6і1 .~OM Boro рсізіРВDIПIR за: 

IIDJfIcJUi)r0ro законодавства УкрвіlIИ. 
ep.Ja§!~~IUX 3ВКOlloal та ЦІІМ 



1
'1 \.-:..1 ...... 1 
,(",Г- .' . 
; Jj' шр ~IBЄ право на BЇДWKO.цyBВlIIII збlrrкiв ~anо • • 
::. 1.·I.Ор&:11J • ІІІІІІІІІХ унacnЩОК неВllКОНВННЯ орецодавце •• зоБОВ'Jl38І1., 
I\!.~·· I111I 1,IIАі доroВОРО.І. ~ : 
1,~Jlбnl: Збl111Cllаfll DDаЖDI011оев: ;'.-

, .. • І ml'llli втрата. JlКlІХ ОРЕНДАР ЗІЗнав у з • 
7.5.1. ClР'ДОПАВЦВМ 'а також ВJnPати • ОРЕНДА В оку. З IlеВНКОНВІ'IUlМ або IlенanежнlfМ ВlfКОНВННЯМ умов 

"ор1 orUH I-V' , ІКІ Р ЗДIПСНIIВ вбо ПОВІІнен здіПСНlml ДrIJI BЇДНOвneHHJI СВОro 
"'~ p!CIIOI11 IIРIlІІа;. • 
""', 1.5:1.. J,oXOДII, ІКІ ОРЕНДАР МIГ би peam.HO OТPIIMВnI В разі lІanежноro ВИКОНВННІ ОРЕНДОДАВЦЕМ yr.IOB 

AOI'1~. rозмір фВlmlЧН11Х Вlnpат ореllД8РI ВII3I.ачвєn.СJl на підставі ДOКYMcнтan.Ho підтверджеllllХ ДlНIIХ. 
8. Обаrежеlll.R (обnnкеIIIIR) ЩОДО Вllкорщ:таllJlR 

зе"rелы�оіi дlлRllКlI 

Н.І. Нп OPCIIAOB~ земельну ДЇJUIH!'Y .BcтaнoвneHO обмежеаШJlIUIОЩСЮ 0,0400 ra - D Межах іlIЖClII:рI'Оro КОРJЩОРУ 
"рl",Iд"u-ка"WIі3~lnноі мережІ. в ftlежах IІІЖСI'I:рНОro КОРJЩОРУ ЛЕП), згідно висновку ynрaвnіння Micтo6yдyввнНJI та 

":('rcltl1Pll .Ni! 1546 вІД 19.12.2007 року... • . 
.. 8.2. псрсдвча в оренду земел.НОI ДШІНКИ не Е ПІДставою ДnJl прнпинення або змінн об.lежень на цю чаСТІІНУ 
,,"11І1 

. . 9.lllші права та обов'ВЗКlI сторІІІ 
І ОI'внДОДАВЕЦЬ rapamyE, що земельна дЇJUrнкa Е у Аоro впасності, нікому іншому не відчуженІ, під 
JбopOIІОIО (apewтo~.), ЗІШТВІІ~Ю не перебуває і він має законні ПОвноввженНJI передавати цю ДШІНКУ в оренду, 
_anllllwi прпв, ВllЗначеНI цим доroВОром. 

9.I.ПраDа oPCJfДOДВBЦB: 

9.1.1. пі:ревірпи цїnь08e 8ИКОРИСТВННЯ3еМельпої ДЇJUrнки; 
9.1.2. AOcrpOКOBO розірвати цеЯ Доroвір у 8НnВДК8X, передбачених чинннм законодавством та цим Доro80роt.l; 
9.IЗ. зміНlml розмір орендної мати у BНnВДКDX, передбачеНIІХ чинним законодавством; 
9.1.4. ВlIМDI'IПИ від ОРЕНДАРЯ своєчасного внесення орецноі мати; 
9.IJ. ІllМaraти від ОРЕНДАРЯ BЇДWКOДYB8ННI сумн орецної МaтlІ з часу npиiburтrJl рішеННІ сесії Броварс.кої 

!Ib&Oiplдll про HIIДIIIIНJIB ореlЩУ земельної дiтrHКJI до підписання цьоro Доroвору; 
9.2.0БОВ'R3К11 ореlІДодввцв: 

9.2.1. передавати земсшьну ДЇJUlнкy по ВIn')'. 
9.3. Права opeIrдapB: 

9З.l. OТPlwml по апу земсшьну дiтrнкy у кориc:ryвВННJI; 
9З.2. поно8lllOВВТИ доroвір піCJDI закінченНJI строку йоro ДІЇ в разі Biдcyrнocтi прerel~ія. щодо зобов'JI3ВНЬ на 

.,.u терміну opeндll. 
9.4. Обов'ВЗКlI орендарв: 
9.4.1.надаввти ОРЕНДОДАВЦЮ r.fОЖJlИ8ість ціЯСНIОВати контроль за ВIIКОРИCТIIIIIIJIМ цієї зеr.IСШЬНОЇ 

-і 9.4.2. BIllCOPIICТOBYBII111 ЗeJ\lenьву дїJIBHКY 311 цілЬОВllМ ПРllЗllвчеНII"'; 
9.4J. СВОЄЧIІClIО сnлаЧУВIІ111 opellДll)' !ШІІ'!)'; 
9.4.4. Не ДОПУСК8ТJ1 хімічноro чи БУДЬ-JlКОIV iнmoro заБРУАнеННl земnя; 
9.4.5. підтрlrмyввти іТ в нanе.ному санітарному стані; 
9.4.6.піCnJl закінченНІ терміну діі ДОIVвору оренди повернyrи земсшьну дinянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

-'ОМУ craнi по 1Ik'1')'; 
9.4.7. орендар зобов'взвниЯ в п'втиденниЯ термін піCJDI державної peєcтpВЦIЇ цьоro До.roво~ твlабо .БУДL-JIIQIХ 

"'ВІІХ yroдe Доroворїв про внесена змін та доповнень до ДоroВQРУ тощо нвдати ВІДПОВІДНУ КОПІЮ oprвнy 
...... 'оі податкової cnyжби за місцем знаходжеlUlJl земельної дїJUlJIКН. . 

10. РJlЗnК ВIШІІДКОВОro зmlщеНl18 вбо пошкодасеRIIR 
O&'ЄICТD ореlІДИ ЧlI ЙОГО ЧВС11IВII 

10.1. РII3II" ВИП8ДКОвОro знищеlUlJl або пошкоджена об'~ оренди чи йоro ЧIICТИНJІ несе ОРЕНДАР. 

11. 3мlml умов доroвору і ПРIIПIIВIIIII8 йОro діі • 
Ь.. І J .1. Зміна умов ДОIVвору здіЯСНЮJOТЬCJI У письr.lовіЯ формі за взаємною зroДОЮ сторін та ПОСВ1ДЧУЄТЬCJI 
~1",1an""0. 

у PlDlllедОCJIтеННl зroди щодо зміни У&ІОВ доroвору спір РОЗІ 'ВЗУЮТЬCJI У судовому ПОРJlДку· 
11.1. діі договору ПрllПІlllRIОТЬСВ У разі: . . 
1І.2.1.закінчоннк строку ваlкиА Яоro БУJlО YICJI8ДCHOi . 

І 1.23 11.2.2.ПРИДб~ орвнДАрВМ земсшь~ої дїJulНКИ ОТИВУ Вn':Hlcym:~HOЇ необхідності відповідно до с:т.147 
• npllМYCOBOIV ВІДчужена земeJlЬНОЇ ДШlнки 3 м . 

1101'0 10 еке У Billll. 
1 інших випадках. передбачених закоНОМ • 

• {l:I[ОМ ВОГО ро,іРВВIDIВ 3В: 

законо&. та ЦІ.&. :. 



11.4. Репір"''''. ДоroIОР), ОРеІlдІ1 хмпl:lll •• tiu'ml!"'Ю ОРС.UlOJIUЦІІ • 04llOCТo)lOII 
дDlI)'Cam.c1 'І palllCDJ.fCOllaJllll ОРЕНдАРЕМ 111 .. or 1IJ'11nY 4, ПUUlушml 6.4 та 9.4 дallOro Доrol~ 

Дaroаlр ІIIIIЖ8CnoCII репіР""'I" :811 iJli"iml801O ОРЕНДОДАВЦЯ :І МО"С'П)' 'la6yтn Ч111ІІІOCd' • • 
рIШClIІІ. С)'/А1, nPllRllnOro .. 8 l'IМОI)' ОРЕНДОдАВЦЯ. 

11.5. Перехід ПР8" IUIDClIОсті .. 8 .. an •• о арс'UlllР., po:IТIIIUOlaJlC 11І1 орс:tlДОlПlllіn :aer.scт.ldn _ о 
IОР'IдІI'ІIІ)' а60 ф':аIl'l'I), особу, С підставою дпа репІ, ....... ДOroIOp)'. lIId .. 

12. B1rInoolдanLJllcn. cтopl'l :аа lІе."ко .. аш •• а60 tl"hlЛeanlе OIlKall.1I1I1I .ао", 
12.1. 3а IIСllllСОllаШIІ а6о ІІСIlIUIСЖІ'С ВIlIСОIІI"'1І ДOro80p)' С:ТОРОJIIІ "ccyn. 8іДnОВі.aan.Ilrc:':t.-._ 

:IIUCO'IY ТІ QLOro дoroaop)'. ~ 
12~CropolI" .1С8 nOP)'luIUl8 :а06о8'I:ІІIІIIІ, :lliпь'llc:n.ca 11.11 lідПО8ілапlollОсті, акщо 10'1& 

nopywc'lII. c:nutOCllIIC :Ііі 111І11І. • JIaara. .. 

13. Пршсl.щеD'"onпreIIIIR 
J 3. J .цсn .aoroalp nfдIIlпас дсржав"ln PCCc:rpIlЦlї. 
J3.2.ЦCn Доroаір Iш611Рас 'ІIІІIІIОсті пlспl nl.anllC8.1I11 C:ТOpollllAlII та noro дСРЖ81110і Pctcrpaadt 

Цсп дorollp )'КIUUICIIO у ЧOТllрLOХ ПР.lМlр .. шС8Х. що MIIIO'I'It 04llаКОlУ IОРll4llЧІІУ ClUI)I • 
:llIUOДIm.ca І ОРСIUlOДUUl, ДР)'ПІR • І opellДDpa. третіА - в орпаІІІ, аКІІІІ провів дс:ржав.!)' ~ 0lIJtК J 

ІIСIlIд'ОI.IІІМ •• чаСТІЩ."'" JIOroDOPY с: 
> КIUIIIC1'JЮ811Я IUlllJI ~c"C;n.lloi дinlllКlI :І вl.aображСШllМ обr.IС"АСС"" (Об1т"'С'IЬ) 'І іі 

Denul08llCIIIIX сераrrynв; ~ 
> акт про aCТ1ll.0IUlCIIIII ІІІ MicuCIOcтi та поroджеll.1І :ІОDJlіЩIlLOЇ Межі:ае.. о ... 

псредачі межОll1Х :ІІшків ІІа :абсріnU"lІ; enwaut 
"'-

> акт ПРllnому-псредачі хмсп.llоі дinlllКlI; 

15. Pcablml та підП"С" сторі'l 
ОРСll4одааець 

ІІроварсьn М'СЬІСІІ ра .. 
в особі ""І«Ж)'ІО'ІWО 06,. ЮЮІ AIicыulzQ гQ/lQIIU 
С"nllЖlo'll IlIIpII ВIlCUЛ61111U"" 

МfCЦC:UlUоджсІІlІІ IОРIUIIIЧJlОТ особ .. 

IОР'UIIIЧllа адреса: 
074 оо КlliacЬJCD обпвc:n., 
м. Spo 11, вуn.гanaрllll, J S 

,,11 ХОД 1631631$ 

--.:.-u.~;:F..-- І J.В.СIl1lDЖКО І 

Opctwap 
ПР··В8Т1lе niдnpIIOIC:ТВO dipolIPlllillD1l1D1 

" особі директора 

ДмuтреІІК" Русл""" ЛоllIZIIiinfJIll'ІІ 
МіСЦС3I1IХОДЖСII.ІІ 'ОР'UIIIЧIlOТ осо6п 

JОРІWIЧllа цреса: 
07400 КIIЇВС.ка oбпam. 
М. SPORapII. буn. HCDllca.'JIOCIi,24 

.•. , -~~lфі!шuin,ИО код 3~II60I6 
," .:1: 4 .......... , 

І : ~, •••• <,/ /PJ\f.Дaanpt8 
;; .. ') " С (;'.. 
!і :. ,О. ... , ' • /'. ' ! ., -. МП,;,. '., 1 

\' ~ ~ о І • (зв Н_Вllості nc~imal) 
AIbto~=::ii. .' .. .0 /11pJodIlII 1008 /ИІІІУ. qe;; '. '. 10-' І 

=~ lIIdtrJauo ~"'.rwJjlllrШ О.в: ,p;~ HOIIЇapf)t:AU·~".I/DIIL1D lIJIIIf#6II' 

~Iaтomo lIItI "'~. ~; 1II:1IItII, .. "o. ,. dtaIJr'- • ~ 
'Р-аа, ".,.,.",. ...,.", B/~lOcto an. /, 301rDlO' nltJnpuarcmм .~". 

'1' 
ut 

It 

• ( 



АКТ 

ЩЩ 1І&:'I'JIІІCJlIJJСJUIИ ІІа АІісцсвості та ПОгоД)кепnп ЗОВІІЇШпьоі J\I&m\.i земельпої ДЇJIИІІІ(ІІ 

IIp'IIII",",e nідnриє.llfсn,во ttБроваРU31Сllnшо6уд" 

., lі ,." 1'1 " 200.2р. "- -~:...-_-- м.Бровари 

МІІ, lІижчепідписані, представник комунального підприємства Броварської міської 
11/1)(11 "liрооари-землеустрііі", директор ГаЄВСЬКlIЙ П.В. 

/lIII'IIСУПIОсті землевласників (землекористувачів): в особі директора приваmоro 
1І1)(IІІJ11смства "Броварижитлобуд" ДмИ1ренко Р.М 

'1/1 суміЖIІИХ зсмnсвпасників (ЗСМnСКОРИС1УВачів): землі резеРВН11Х територій міста БроваРII, 
ІІА'І' IJроварськвй завод будівельНDX конструкцій, зеМJlі загаJlЬНОГО користуваннв 
(I&YJI. Грушевського) 

1Іf1&Щстаоника Броварського міськоro відцілу земепьвих ресурсів Гаєвський І.В. 
що IІред'явили свої повноважеВНJI, провели встановлеlllDl на місцевості та погодженНJI 
~IШlllіШllьоі межі земельної дimппm ПП "БроваРll3lCllnшо6уd" 
щО ЗIIОХОДИ'1'ЬCJl за адресою М. Бровари на перетині ВУJl. Ш.АпеЙХема та Грушевського 
303118'lені межі ва місцевості проходпь по Межовим знакам встаНОВJIепого зразка 

Ніяких претензій при встановленні зовнішньоі межі не заявлено. Межі погоджені і не 
11111(JIИІС8ІОТЬ спірних питань. Межові знаки, пими закріплена земельна дimmкa в кількості 
9 шт. показані представвиком відділу на місцевості, та передані на зберїгВИНJI 
:IСМJІеоласиику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходженни земельноі ділинки 
11()J(UЗОllі на абрисі ва зворori даного 8ICl'Y. 
ІІJJOЩО дimппcи, наданої в кориетувuвп на умовах оренди 
:ІІ;ДІІО земелЬно-кадастрової документації складає 0,0418 га. 

·l1редставник землевласвика 

(зсмлеКОРИC'l)'Вача) 

I"JрсдСТ8ВИИК Броварського 
Місмсого відділу земельних ресурсів 
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30lлі зarulollОro XOpIlC1)'8lUII" (8УЛ. rpywcaclolCoro) 
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АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

г 

ВідАдоБ 

Від Б до В 

Від В доГ 

1,49 11,78 

А 

ОПИСМЕЖ: 
землі резервних територій міста Бровари 
ВАТ Броварський завод будівельних 
конструкцій 
землі резервних територій міста Бровари 

____ ,,"';n u'r.тв. Боовари 



АКТ 

Приймання-передачі зеl\IСЛЬRоі ДЇЛЯНКlI. 

Мlno Sp08BPII Юlівсь~r Обпа,:". 
ДвBllJIДЦRТOro rpУДllR Д81 ТlIСВЧI BOCIaaloro року. 

оре н дод а в е Ц ь: БРОВАРСЬІСА м1сысА РАДА київськоl ОБJIAСТІ, 
IDPllДllЧИl особа за законодавством Украіни, ідентифікаційний код за даними єдрпоу 26376375, 
roРlfДIlЧНI адреса: Київська об~., м:~ровари, вул. Гагарін&, 15, в особі виконуючого обов'пки 
MiCbКOro ronови - секретаря МІСЬКО' ради САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИJIЬОВИЧА, якиіі діє на 
підCТDDі ст. 42 заКОIІУ УкраїIJИ "Про місцеве самоврядування в Україні", та розпоряджеННJI 
Бровврської міської ради від 24.07.2008 року N! 128, передал&, а 

Оре 11 Д П р: ПРИВАТНЕ ШДІІРИЄМСТВО «БРОВАРИЖИТЛОБУ~), 

ідctmlфікаціRШIі4 код 35116016, зареєстроваllе за адресою: 07400, Київська область, місто 

БроваРІІ. бул. НСЗВnШIСIIОС'I'і, буд.24, (свідоцтво про державну реєстрацпо IОРИДИЧНОЇ особи серії 
АОО N! 094321, видаllО "ОрЖПIІІШМ рсєстратором виконавчого KOMiтcny Броварської міської ради 
в.о.КУЗНЄЦОDИМ, дп"., іlроuеДОllІІЯ держаВIІОЇ реєстрації 02.07.2007 року номер запису про 
дqJЖ8Вuy реєстраціlО 1 ЗSS 102 0000 002393), в особі директора ДМИТРЕНКА РУСЛАНА 

МИХАЙЛОВИЧА, ідеll"I,Фі~UЦШIIИЙ lІомер 3130518353, JIКИii зареєстрований за адресою: 
Іитомирська область,. СOJlllще ЄміJJЬ&IИllе, провул. Воровського, буд.12, кв. 4, та діє на підставі 
cmyry (нова редаКI,іи) ПП ссБроварижитлобуд)), зареєстрованого державним реєстратором 
8Raвчоro комітету' Броuпреької міської Ради Київської облаcri 03.12.2007 року НІ 
13SSI0S000J0023,9~, з другого боку ІІРІІЙІІRВ, В платне строкове кориcnyвання земельну ділянку 
lIДIctpoi~ номер' 3210600000:00:022: І 066, площеlО 0,0418 га, з вп 0,0400 га - землі 
lОьерцШпоrq ''вПIСОРIIС'I'11111111 - ЇllЖСllерппй корпдор l\lepexd коиупікацій, ДJJЯ будівницrва та 
6:nyroвyвllННJl • toрrolю-офіСIlОГО центру ва перетпві вулиць Ш.АлеПема та вул. 
ГJIJШевеькоro в місті Б ...... IIРII Кllівськоі області. 

Обставини, які пеРСWКОДЖ81ОТЬ передачі земельної дimппcи та викориCТВННJI ії за цільОВИМ 
DpIoqченнам не ВИПDJJеIlО. 

ОРЕНДАР 

11.. , " , 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

... &ро8I1рl' 

Броварська I\llська. . Рада "./)~ '~-4jJl .. 200f p. 
оДАВЕЦЬ: Броварська I\lіськп paд~ в осоБІ МІСЬКОГО ГОЛОО" А,IТОII&:IfКП Віктора ОЛ&:КСDtlДРОВII&'П, 

LfEI!д'II підставі ЗаКОІ'У УкраіНи "Про MI~цeBe самоврядуваllllЯ о ~KpaiHi" '3 OAlIoro БОI\)'. та ОРЕНДАР: 
.,IJЄ іІ niдnp'IDleua. ТРОфlll\lОВllЧ ЮРІВ Дl\tIIТРОВIIЧ. 'ОРlfДIІЧIЇа адреса: м.БроваР'f. оул.Короленка 50 
..... :I~,фікаціПНlIП код 2905905494, ЯКІ1П діє на підстаоі свідоцтва про державну реєстрацію суб"С~ї8 
~.~ e~JlЦЬKoi діJtJJьності, BItД8HOГO виконкомом Брооарськоі міської рад" за Н!9147 від 19.09.2003р. з 
i1fIO' "'nll/lll цеП договір про нижченаоедене: ,111"" у .... 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННІ сесіі Брооарської міської рад" Киівськоі області від 
109.1005 року .N'!780-37-04 надає, а O~EHДAP приПмає в строкове платне КОР.Істування земельну ділЯНI\)' 
.,о O,004Sro ДП. обслуговуваННІ паВlЛьRону, яка знаходиться по вул. Черняховського в раі10иі розміщення 
\IIDIIIDO 11.lipOB8pl,. Згідно З маном землекористуваllНЯ, що є невід"ємно,о частиною ЦЬОГО Догооору та 
!. 1'IJII1I.oi IiроваРСЬКllМ міським відділом земелЬНIІХ ресурсів Н!!45 І від 09.09.2004 року та земельно-

оТ документації Броварського міського відділу земельних ресурсів ця зеr.tелЬН8 ділянка рахується о 
шмсрuiАиоro ВltКОРlfCТDННЯ· Броварськоі міської paдll. 

о-

: . . .. ' 2. Об"єкт ореllДII • 
• о 

}: 2.1.8 оренду передаЄГЬСIІ земельна ділJlНка заranьною мощеlО 0,0045га. 
_. 2.lHa зе~lenьніП ділянці відсутні об"ЄКТIі нерухомого маВна, а також інші об"скти інфраСТРУІПУРII. 

2J.HOpl\lanIBH8 rpошова оцінка земельноі дїЛIІНКlі згідно довідк" Броварського міського відділу 
их ресурсів від 09.09.04 за N.a4S0 становить 6847 (шість ТІІСRЧ вісімсот сорок сім) гр"вень. 

2.5. зсмenы�88 ділянка, Іка передаЄТЬСIІ в оренду, не має таких недоліків, що можуть переШКОДIІТIІ ЇЇ 
ofmnвнoмy BllltoPIICТDHHIO. 

2.5. ПРllзміні (реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає ЧlІнність. 

3. Строк діі договору 

11 ].1. Доroвір укладено на 1 (ОДІШ) рік до 08.09.2006 року. ПіCnIl закіН&lеННIІ строку договору орендар 
-:pe~e прно поновлеННІ Ного на новиА строк. У цьому разі орендар ПО~IІнен не пізніше ніж. за 2 

АОзаk1ичеНІIJI строку діі AorOBOpy повіДОМІІТИ ПІІСЬМ080 орендодавця про flаМIР ПРОДОВЖИТІІ Вого AIIO. 
lfIIO ПР" ВIlКОРЩ:ТВllllі зе~lелы�оіi діnЯllКl1 Ilе за ціЛЬОВIIІ~1 ПРI131IаЧ&:IIIIRI\І ОРСllдар втра&lас переваЖllС 

ІІа ПОllовлеllllR AorOBOpy opellall. 

4. Ореllдва ПJJата. 

:l~:~: .. ~peIIAlla ПlJата CКJI8ДaE 684 -70 (шістсот вісімдесят ЧОТIIРII) грив~і 70 ~О~іфлВОК. 'м 
4J. ..,.еннн розміру орендної плати за землю здіАСНIОЄТЬСЯ з ypaxYBallllllM ІндеКСІВ 1.1 IIUII. 

~"" ~:~IAlla пnата ВИОСІІТЬСЯ ПОЧІІІІІІОЧІІ З ДІІЯ ПрIIRIIR1ТЯ ріwеllllЯ від 08.09.2005 року ЩОI\I!СЯ&IIIО 
-"nc КВАІІІ протягом 30 квлеllДlрlІІlХ ДJlів ІІВСТУПІІІІХ зв OCТВlllliM ImЯlшдаР'1111\І allel\l ЗВIТIlОГО 
fe.113s~:z':)AlICRЦR WnRXO.1 перервхуваlШR ІІа P;XYIIO!( УДК у КllівськіП 06nвсті М.КІІСВВ ~ФО 821018 

4.4. Пеplр 33113815500005 - Бровврське ВДК. КОД КnIСllфіквціУ 13050500 - ОрСllДВ 3С.IЯІ: • 
~". редача ПРодукціі та надаННІ поcnуг в рахунок орендноі маТІ! ОФОРМЛІІЄТЬСR ВІДПООІДНІІМІІ 

405. РО1Мlр о 
4.$.1. 3~Ііllll pellAllOY пnаТl1 переГnЯДВЄТЬСR у рвзі : 
4.$.2. 3"'1 Умов господаРlоваННJI, передбачених AorOBopOM; •••• • 
, І --, ІШ 11m.",,;. •• . _. ___ ._. _: .......... ииlІ ні" ТDOllcbiB. У тому ЧIІCnI ВІІ8CnlДОК IІІфПЯЦlі, \ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

.,.&poвapll 

· Bpo~apcькa міська. • Рада "./); '~UJji1 "20 O~-p. 
ець' Ііроаарська і"lська рада в осоБІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ АІІТОІІLШКD Віктора ОлексаIIДРОВII'IU, 

(lEl9!ОДАВ і ЗаКОllУ УкраїНIІ "Про місцеве самоврядуваllllЯ в ~1\'Paї .. i" з ОДІІОГО боку. та ОРЕНДАР: 
,;'11І пlJl:U;llсаllЩЬ ТРОфll,,'ОВI'Ч IОрin Д"ІІІТРОВІІЧ. 10PIiAII'lJЇВ адреса: м.БроваРIІ. вул.Короленка 50 
~lln ф' n ціПIШП код 2905905494, JlКI.А діє на підставі свідоцтва про державну peccтpauilO суб"с~їа 
.4i.1f~.:; діяльності, ВІІДВНОГО виконкомом Броварської міської Радll за Н!!9147 від 19.09.2003р. ] 
~" цеП договір про НIІЖ'lснаведене: 
Q1d1It )11181111 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І ОРЕндОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії Броварської міської ради КІІЇВСЬКОЇ області від 

І 1005 pOI"Y Ке780-37-04 надає, а O~BHДAP приАмає в строкове платне КОР"С1)'вання земельну дinЯНI\)' 
aIl o~O~Sra ДП. обс:пуroвуванНI паВlЛьАону, яка знахОДl1ТЬСЯ по ~~~.ЧеРIІЯХОВСЬКОГО в paAOlli розміщеНIІЯ 
-- JL&poBBpll. Зnлно з маном землеКОРИС1)'ва"НІ. що є неВІД CMHOIO 'laCTIIIIOIO цього Договору та 
~ IIIJIIIHoi БроваРСЬКIІМ міським Bi~inOM з~ме~IІ.НIІХ ресурсів Н!!45 І. від 09.09.2004 року та земелЬ.IО-
• r ДDкy.IClnUUiї Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земелЬНIІХ реСУРСІВ ця земельна ДІЛЯНка рахується в 

IDMCpuinHOГO ВІІКОР"СТВННЯ- Броварської міської радІІ. 

2. Об"єкт opellДll. 

11.80РСIЩУ псредаmся земельна ділянка заranьною мощеlО 0,0045га. 
: 22.НаХМc:JIьніR ділянці відсутиі об"ЄКТIІ нерухомого маАна , а також інші об"єкти інфраСТРУКТУРІІ. 
· 2З.Нормmlвна грошова ouiltKa земельної ділянки згідно довіДКIІ Броварського міського відділу 
ianx ресурсів від 09.09.04 за Н-а450 становить 6847 (шість ТІІСЯЧ вісімсот COPOI~ сі".) rpllBeHb. 

2J. 3еМc:JIьна дinянка, Jlка передаЄТЬСJl в оренду, не має таКИХ недоліків, що можуть переШКОдl1Т1І її 
_му ВlltoРIІСТВННЮ. 

2.5. ПР" зміні ( реорганізації) ОРВНДАРЯ Договір оренди не зберігас ЧllІІність. 

3. Строк діі договору 

3.1. ДoroBip yкnвдeHO на 1 (ОДІІІІ) рік ДО 08.09.2006 pOIC)'. ПіСЛJl закіll'lення строку договору ореlfдар 
~~c право ПоновлеНltя Яого на новиА строк. У цьому разі орендар ПОВІІнен .,е пізніше ніж за 2 
IІаІJD:JiI~'НЧl:ltНJI строку дії договору повідомltти ПІІСЬМОВО орендодавця про .Івмір ПРОДОВЖI1ТIІ Аого AiIO. 
~ Прп ВП"'DРIltt8'lJlі зе".елыlтT дIлЯ'IКII •• е ЗD цілЬОВII~1 ПРllзначеllllЯІ\І ореllдар втрачає переваЖllе 

НІ ПОIlОВЛI:IІНR ДОГОВОРУ ореIIДI •• 

4. Оре.lдиа плата. 

4.I.РіЧllа о • 70 'П 
4.2.06ЧI ре'IДIIІ п~ата складає 684 -70 (шістсот вісімдесят ЧОТIIРII) ГPli8~' ~o~' ОК. Оо. 
4.3.0 ICnеНIІІ РОЗМІРУ орендноі мати за землю здіАСНIОЄТЬСЯ з урахуваllНЯМ ІндеКСІВ IнфnЯЦIІ. 
~ ~:Ia пnатв BIIOCIITLCR ПОЧllllаlОЧIІ з ДІІП ПРI.ПIIН1ТН рішеllllП від 08.09.2005 РОКУ ЩОМ~СЯІІІІО 
, ~III ПРOТRroаl зо кanеl'ДВРIIІІХ ДІІ Ів .ІВСТУПШІХ 3В ОСТВllllім кaneIIAaplllf'" Дllе". 3ВІТllОГО 
~Us7I~)·'lеRIUI wnяхоа. перераХУВВlІІlЯ ІІВ P~XYIIOK УДК У КllівськіВ облвсті "І.КІ'СВВ ~ФО 811018 

4.4. n р/р 33213815500005 - Бровврське ВДК. Код КnВСllфіквцП 13050500 - opellAB земЛІ: • 
"-.. I:JJeдaча ПРОдукції та надання поcnуг 8 рахунок орендної плаТJI ОФОРМЛJlЄТЬСЯ ВІДПОВІДНІІМІІ 

4.5. POJMlp о е 
4J.I. 3Mill" Р ІІДІ.ОТ пnат" переГЛRдаєrьCtl у рвзі : 
4JJ. naін/МОВ ~~сподарюваНIfIl, передбачених договором; •• • .М. 
4.5З. В 1"11І РОЗМІРІВ земельного податку підвищеННІ цін тар.,Фів, У тому 'IІІCnI ВllаСЛIДОК ШфЛJlЦIІ, 

ІІХ ВIlП ' , 
адКВХ, передбачених законом; , 



С' ІІОУ nЛDТl1 У стрОКІІ. 811Jllao'CIII ЦІ"" 40rOUOpO\f. СПРІ". 
4.5.4. у paJ' ІІСОІІ"СІІІІП ор ~'Oro ба .... ., Укра'''. :JD кажеш ІІСІІІ. IIPOCТPO"CIII'II'L'I.' tne.l 

pOJllllplllDllolOIIOYCТIIOKII IIDuIO"an. 11 таКОЖ і У О"ПІШICD". ""ЩО ОIJЕIІДЛР] "ОПlЖ,,"\ "P",,~· 
.. 5 5 0PI:If4"1I IUlDтa спраМIІСТЬС ~ 

• • • • ""]8 ІІІІМ Доroаоро"', 
UIIKop"cтoay«: ]еІІ'Сд""У 1IU1111'"" 

5. YJ\IOBII ВllКОрllC11lllllЯ ]е~IСЛlоIIОЇ 1IЇJIIIIIKII. 

• І: I:ЛDСТIoCIІ 11 орс"лу Л1ІI1 обслуroRУUIІ""11 папіЛl,"(Щ~ 
5.1. 31:IIIc:JIIoIIII IIlnll""" n Р СЯІ "оТ 4іn."'''' -1смлі "О"I:,,,,іП,,ого ВIІ"tIf)IІС'IІІІІ" 
5.2. І (іЛW1I1С "p"J"al'c"". ]СМ 11 61:1 офОРIІІЛI:"". У 0С1і1110nnС:IlШ,IУ lа"шюлаll&:ТIІI'\І "011І .... 
5.3. ОРЕІІДЛР ІІІ: мас '!РІІО о -, ..... , ~ 

.. lnloOnl: ПIШ]"ОО'СIІ"" ]1:.'c:JIІо"оі Лln.""". .,' 
6. YJ\IOBII Ї аРОКl1 IІерсда81Ї 1еI\lСЛ~IIОі 11ЇJIIIIIKII n ореRзy. 

(j І П ...... 0 Зl:мся",.оі 4іn.""" h ОРІ:ІІДУ зліПс".остltC. бc:J РО1роБЛСIІ". "РОС"'1)' іі lti.aDe.1cIIIII. 
І.. с:рс:_ ОДА 
6.2.1","і ум ОО" псрсм"і 1СМc:JI •• llоі ліл.ІІ"" 11 opetl4Y: OPEII~ НЕ!!І, fII:р~.аlе •. а ОРЕНдАР1t6 

ОРI:ІІДУ 1СМСЯlo.'У lІіл.", .. у піЛhf'У віл БУД"''''''''1 ".a""OII"" праа І I.pc:rc:""ii Т}1СТ" ОС'6. пра 11.", 
)'КnUIIIIIIII Доroоору ОРЕІІДОДЛВЕЦЬ 'ІІІ OPEH~P ІІС MOrJII! ,"aT'~. , ." '. 

6.3. ПС:РI:4D1.а '1:IІІClI""оі ділllll~l' 0PI:II4DP'O зл.ПСІІІОСТЬС. '''СЛІІ ІІСРЖІНІІО. РС:ГС:ТРІІІІ' "LOf'D~ І 
3D 0 .. 7011І JlpllnMOlIlI1I - Пl:редоч •. 
6 .... ІІа ОСI.ооl ст.25 ЗDКОІ.У YKpai11ll "Про opellllY 1еll1Лl" .. іл 06.IО.199Ір Jt!1610XR3' І 

""АТ,lДеш"'П строк .. Іеля lІеРЖDОllоі pc:ecтpal," договору opetlllll JСlllелftllоі 1І1л."RIf .1IPIIId 
КОIІI)' •• nЛLflпl nлаСllості JобоВ"А.1а.шО IID4DTII КОJlі,о догоьору пlllllОЬШJlОМУ ор. 11 "У ДCJllClIIIaf 
елуа.1іIl. 

7. YJ\IOBII ПОВСРІІСІІІІЯ 3с~leJlы�оіi діЛЯIIКII. 

7.1. ПіСЛR np"nltllCIIIIII діі Догоаору ОРЕНДАР повертає ОРЕIiДОДАВЦЕВI,с",cnьиу аЬІlІІ)') 
гіршому поріВIІ.IІО 3 ТІІМ, У АКОМУ віll ОДl:ржав ії ВОРСІІДУ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У розі погіршеllllll KOpItCIlIt" вnаст"вос:теП ОРI:IІДОВІІIІОЇ ]I:Мenьної .aL'IHIII,D 
i11MillO'O її С1і1I1У. мас право "а відшкодуваllllR 3бllтків у розмірі. ВIОllа'.еному cтopOllaMII. я_ 
дoc.rllyro зroдlt про розмір відшкодуваllllll збllт"ів, спір розв"R3УСТIoCR у СУДОООМУ порнд,,},. 

7.2. ЗдіПС:IІС:ІІі 0pcll4DpeM без зroдlt opellДOДIUIЦR BltтpaTII ІІа поліПШI:ННIІ ОРСIIДОIШlIОТ 3tIIf.1ud 
IІкі IІСМОЖJ1I1ВО BiAoкpcMItTIt бl:1 заподі.НIІ" ШКОДІІ цin ділRlщі, нс піДnRгаIОТ" відшкодуааНIІІО. 

7.3. ПоліПШСlІlІR стаllУ земсяыlтT ділRнкlt, ПРОВСДСІІі ОРЕНДАРЕМ ]а ПIІСЬ\lllllllO 
ОРЕНДОДАВЦЕМ 3l:млі. lІе підn.гають відш"одуваIlНIО. УМОВІІ. оБСRПI і стро,," BiдwКU)13IIII 
ВІІТРОТ за проведеІІі IIItM поліПШСltIIR c:тat.y зсмельноТ ділRIІКIІ В1t111ача1OТLС. о"ремою YroJIOID mPiJ. 

7.4. ОРІ:ІIIIDР мое право 110 оіДШКОДУВВlІlІR збllТ"іо, заподіRtlll" Уllаспідок IlеВIlIІО_НІ 
зоБОВ"R3СIlЬ • Пl:редба'.еlllt" ЦІ'М дoroBopOM. 

3611TКnlllll вваЖDIОТL~А: 

7.5. фвnllЧllі ВТPOTIt •• КІІХ ОРЕНДАР З03I1ВВ у зВ"R3"'У 1 IICBIt"OIlOIlIlRM або IICH;uatIIN 
~'OB noroaopy ОРЕНДОДАВЦЕМ а також B"тpaTIt. нкі ОРШ-IДАР ]діПСIІIІВ обо ПО81111rи 
BIДlloВnC'III. c:ooro порушеllОГО прааа; 

7.6. JtOXOAIt. нкі ОРЕНДАР міг бll рсanьно DТpltlllaTII о розі InШСЖIІОro BII"OIlI",1I ОР 
умоо дoroaoPY. 

7.7. Розмір фаnlt"""" alnpaT ОРlшдаРR ВIІЗllа'lаСТЬСR на підс:таві ДO"'YMClnUnIoIIO піJI(IC~ 

8. 061\ІежСІШВ (о6ТЯЖСIIІІЯ) щодо ВIIКОРIIСТ8IIIIВ 
3сІ\ІeJlы�оіi ДUІЯІІКІІ. 

8.1. ІІа opCIIДOBallY зсмe.nьну діJlаlІК)' tlС ВCТlllоanСIІО обмсжеШIR. оmЖСIІIІ. ТОІ іНІНі nPaJJ~ 

9.11100 права та 060В"И3КII aopill. 

3вб ОРЕН(ДОДАВЕЦЬ гapa.nyc. що зсмелы�аa ДШRНка є у noro алаСllос:ті lІі"о,,'у іншомУ ~.~ 
OPOIIOIO арсштом) ,ас:тааоlO НС псре6 " • mrn. WO,....-· 

IІвдаааТІI іllші правА ' • ~811Є J ВІН мас заКОtlні ПО8110ВІЖСtlll" переда 
... В'l3l1ачеlll ЦlIМ доroВОРОIl1 ~ 

9.I.ПраЬD ОРСtlдодаВЦ8: • 

~Ii~ псреаірRТI' цшьоас OIlKOpllcтall1UJ зеr.lелЬ.Jоі ДШRНІСІІ' 
ДoroOO~M; • дОСТРОК080 ро,ірваТIІ цеП Доroвір у 811падкахl п~редба"еНIІХ .. 111111".1 -



• "11 розмір орендної маТIІ у Вllпадkї1Х, передба',енюс "ІШІ'ІІМ законодавством. в том}' 'шслі в 
9.1З' ЗА'ІІ" о "дку без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; 

~"'ЬOM~a~~1 від ОРЕНДАРЯ своє',асного внесеllllЯ ореllДНОЇ плаТІІ; 
9.1.4· вІІА ТІІ від ОРЕНДАРЯ відшкодуваНІІЯ суми opeHnl'OЇ ПЛОТІ І з ',асу ПРIIА"ЯГГJl рішеш,я 
9.1J·.ВI'М700І'П4 20004року до піДПllсаllll1l ЦЬОГО Договору; 
"вІд 2 • • 

fIOII"lAl 060в"IРКlI ОРСlfдодаD~Я: 
ОА 9,2. CДDoaTII земельну ДIJIЯНКУ по акту. б 
, 9.2.1· рср Я. 

р аво oPCllДBP • • 
9'з' Р IIMOТlI по акту земелыly AIJlIIHКY у користування; 
93.1. 01PIIOD1ll0BaTII договір піCnIl закінчеННIІ строку Пого дії в розі відсутності претензіП, щодо 
93.2· ПпОрот"Зі терміну ореНДІІ • 

..I/d".,D"" 110 
у ... 060D"ЯЗКIIОРСIІДПРЯ: •• 

9 '1 "nnBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛІІВІСТЬ ЗДIf:iСНlоваТIІ KOIIТPQlJIo за BIIKOPHCТOtlllllM ціrї земелыІїї 
9.4· .,,-

~r. 4,2.BlllropIICТODYDIITII зсl\leJJы�уy діпЯIІКУ зв ціЛЬОВll1\! ПРIIЗllаЧСIІІI~; 
9,4з CBOE'loCIIO спnачуваТIІ орендну плату; .. 
::43:НС допускаТIІ x~.i'1II0ГO ЧІ' БУДЬ-IІ~ОГО іншого з~бруднеНIІЯ земля; 
9.4.4. підтрllмуваТlI 11 в нan~жно~~ саНІтарному стаНІ; • 
9.4J.niCJIR закінчення теРМІНУ ДІІ Договору оренди повеРНУТІ І земельну ДІЛІІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

__ ~IY C'lllІі по аК1)'. 

. 10. Pl1311K ВІІПВДКОВОГО 3НllщеНІІИ або ПОШКОДЖСНІІЯ 

t. об"єкта ОрСllДl1 ~III ЙОГО чаСТIIIIІІ. 

,. ІО.І. Р.ОI1К ВIlПадкового ЗНllщення або пошкодження об"скта оренди ЧИ "ого чаСТlltlllнесе ОРЕНДАР. 
і 

12. ЗміН0 умов договору і Пр"ПIIНСIIIIЯ "ого діі 

111. Зміна умов Договору здіПСНЮЮТЬСIІ У письмовіf:i формі З8 ВЗ8ЄМНОЮ ЗГОДОІО сторі ... 
Уразі lІедосягнеННIІЗГОДIІ щодо зміни умов договору спір розв"IІЗУЮТЬСIІ У судовому ПОРІІДКУ. 

12.2. Діі договору ПРІІПІIJIЯІОТЬСЯ У рвзі: 
122.1.3ІІкінчення строку, на якиН Пого було укладено; 
IШ.ПРllДбання ОРЕНДАРЕМ земелLНОЇ ділІІНКИ у влаСІІість; 
I2.2З. ПРJlМУСОВОГО відчуження земельноі ділянки З мотивів суспільної необхіДllості відповідно АШ 

!LI413ptrJJblloro ковексу УкраіНII; 
122.4. Договір припиняється також в інших ВIІПадках, передбачених законом. 
12З. Діі догОвору ПрllПllllЯIОТЬСЯ шляхом noro розірваllllЯ за: 
123.1. взаЄМНОIО ЗГОДОІО сторін; 
12J~рішснням суду на ВIІМОІУ однієї із сторін у наслідок неВllконання APYГOIO СТОрОНОIО обов"язків. 

~CHIIX договором, та внаcnідок випадкового знищення, пошкодження орендованої зсмеЛLlіОЇ діляш"" 
ltI1Iтиo перешкодЖаЄ її використанню, а також З інших підстав, ВllзначеНlfХ законом. 

12JJ.IIСВIIКОllаIlIlЯ ореllдврем п.9.4.2. ДВІ10ГО договору ЗD рішеllНЯМ СУДУ, BЇДnOBЇДllO до ст.141,144 
'IIOro k"Oaeкcy УкраіНII. 
12А Р • , 

: 03IРВ8IШЯ договору В односторонньому порядку допускається; 
rlPBaRltH договору в односторонньому пор"дку є неВІ1конання Орендарем n .4.3, п. 9.4.3. 

~. 2~. Персхід праВ8 власності на маЯно орендари на іншу 10рИДIі'IНУ або фіЗIІЧНУ особу. а також 
П::U- ІОРІІДІІЧНОЇ ОСОби-орендаря є підстаВОIО ДllJI розірвання договору. 
~ во II~ орендовану земельну діЛІІНку у разі смерті фіЗIІЧНОЇ особи - оре.lдаря, засудження або 

. ~H'.Тi ДlєздаТllості З8 рішеННJlМ суду переходить до спадкоємців або іНШІІХ осіб, які BIIKop.,CTOBYIOTb 1110 

, JltnllHICy разом з орендарем, шляхом переуrcnад8ННЯ AoroBOPY ореНДІІ землі. 

13. Відповідальність сторін за IICBllKOllallllD або 
IІеl18ЛСЖІІС ВИКОllаllllЯ договору 

~ І 
..... .3.1.3. lІсВ • • • • • 
"""'tallLo IІконаНlіЯ або неналежне виконання договору сторон", несуть ВІДПОВІдалЬНІСТЬ ВІДПОВІДІІО до 

13.2.С ro Договору. 
JIТ""·''''"II. С::она, яка ПОРУШllЛа зобов"язання звіЛЬНRЄТЬСЯ від віДПОВЇДВJIьності, якщо ВОtlа доведе, що це 

ОСН lІе з ті 8111111. ' 



.... ПРIІІ~іlщсоі ПОnОЖСIIІІП. 

ДоroDі lІа6"рас '''ІІІІІОСТЇ піCnI П!АПllсаШII СТОРОllа\1ІІ та noro IICp-.а.lІDIІОіJlCt .. 
14.I.ЦсП • Р СІІО "І трьох ПР"МIРШI .. U, що маlОТЬ ОJшаКОDУ 10РllllllllllУ C1JIaIliI, 

ЦсП AoroDIP )'Кn~P"lnln _ n ОРСllnaРI. тpcтin - n ОРl1Іllі. ІКIlП провіn nсржаВIlУ ';IL1Y. 0JJrr.
1 111aXOnll1ЬCI n ОРСllnоnаВIIІІ, I'.[~" 

IІС:DIn"t'IІІIIIIIІШ 'lаСТllllnll"l д~гonopy с: . . . 
аn "ро Ilсрсna'IУ ІІІ 1БСРlraШІІ nCТВIIOMClIlIX МСЖОІІІ" IІІП"18 nпaCIIIIII} (~ 

1C.ICnlolloT nlnIIlKII; - • • б ' • б" . 
KMICТPOOlln nЛllІ зсмcnlotlОI ДІЛІІІК" 1 РІП0 111ЖСІ"'IМ О "'СЖСІІ" (об11111ССЩ.))'іі 

'_-,. ~ та UCТIIIIOUnCIIIIX CCI1011.1"0, • _. _ . 
Іn ІІІ "СРСIІСССtIIll а tIIпуру 3011111І11І1001 МСЖІ 3СfoIСЛloНОІ nIЛІ""" 

а,,'Т 1II1I1П"IІIІIII-llсрсnа"і об"t'1mI орсtt.llll; 

'-. . 
15. PCKoi311'fll сторіІІ 

ОРСІІДОДОDСІ'Ь 

Броварська міська рода 
в особі 
MicLKOro roJIOBlf 

Антоненка Віктора Олександровича 

МіСUC:ЗllахО./ІЖсlltll 10PIt4I1'lIIoi особ .. 

074 ОО КIІЇВСЬка облвсть, 
м.БРОВІРIІ, вул.Гlraріlll, 15 

IАСІ'ТIІ~ікаціПIIltП КОА 26376375 

OpellAUp 

пп ТР?фIlМО.ВII'II~ріn A\f111)lolц 
ЯКІІЙ ДІС на ПІдстаВІ. СВідоЦТВаDpl 
державну ресстраЦIІО суб"n'Q 

піДПРIІСМlJIlЦЬКОЇ діяnы�оmm 101 ;: 
N~9147 від 19.09.200Зроку 

Місце ПРОЖ"ВІІ'І'І фі31111110Т особи 

КIІЇВСЬка область, fo,.6poBaplI 
оуn.Королеl''''D,50 К8.43 

IАеllТllфі"'DціПНIlП номер 29059050191 

16. ПЇДПlIСII сторіІІ 

" :.=--~ . 
• ~. . -, -' oII~llдbA' 

. - ;-: ,'.СІ І 
; ... ~,.---
І. .' VI' В.О.АІ'ТОІ.еtlКО 

11:' .~ І І' '-g .... г.) \ .. ' ... ' ... ~ --. 
il'i;l [.: оа 6 ~y.1 
~\" \ .. ,... -І : ; \' .~, " мп '- .:. .. : 
\\ L:.:" _'. І. 
', ••• , .. ,:С' І' . .. ., .. ' .. ' 

'~:~.~:;;( 00.'1 )1)\ '.-р' .... ~~' 
'Доrcraір зареСС1рОВІIІО у Кllівські 

ЗСfoIелЬІ.Оro КD4DC1py ПР" ДС2D81.0folУ WlIIIIJ .... L~ 
зе.lел .. В'IІІI'СІ'О 3BnllC від "р:, " If=~~~~~~~~_ 

Н!! ----- .. 

ОРСlІАОР • 

..!оф~~.....!.'1 fl. ___ Wt~,,~~_~-=:;.., .... __ ю.д.тpoфtII>' 

мп 

" 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(И 

~t-ttAJ{tll~Р14~.z=:::::-__ 2005 року 
., . 

м. Бровари 

-= • .. 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

)lісьКОro голови Антоненка Віктора Олександровича, що діс на підставі 

ЗаКОН)' України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, 

) 11 ПП ТРОфlfМОВИЧ Юрій Дмитрович з другої сторони склали цей АІ(Т 

про наступне: 

Броварська 'міська рада передала, а ПП Трофимович Юрій 

ДtІПТРО811Ч прийняв земельну ділянку площею О,ОО45га по 

вул. Черняховського в районі розміщення теплиць м. Бровари для 

обслуговування павільЙону. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

j 08.09.0Sp.N!!780-37-04 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 

08.09.2006Року • 

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

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
Аf',Бровари, вул.Гагаріна,15 
МІСЬКИЙ голова 

приЙНЯв : 
пп Трофимович Юрій 
Дмитрович, який проживає 
за адресою : м.Бровари 
вул.Короленка, буд.50 кв.43 

с1і ~ / Ю.Д.Трофимович / 
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ПЛАН зовнішніх J\osеж землекористування 
/короткострокового на· умовах оренди/ 

пІп... \РОФ\\МОЬЦ~ \-С.».. 
вул. ~ер\-\g)LОьсь\<.оrQ 

Масштаб 1: 1 ОО 
ОПІ1С МЕ'.К 
ВіІ1 А до А земm загального користування 

ЛІ« перенесення .Іеж в натуру зовнішньої межі земельної діЛЯНКIІ 

I~Jt. ~ 
QPf1 

q~o 
'~b 

'. 

~o,... 
Q . 

.. 

Зовнішня межа.! 
земельної дimlнки . . .. 

~ ... 

Me-dCі земельно, ділЯІIКJІ BH31la'lelli ІІІ MicueboCT __ i-J~Цl~е~~~~_1 -/~~ 
~I~a] • . 

I1I1 орендарю 

В.О.llачаль Б .' 1е Ilнка роварського :шського Відд 
ttse.'lI.lfUY "Ant."n:n _.J~~~~~~~~f}-- Шокун' М.А. , . 



АКТ 

Ренесе'IIIП в натуру зовніШIІЬОЇ межі земельної діЛЯIІI(И "А пе 

,мd lл,lur«Ц w 

:,JIIL#щЯ 200др. 
~ . . 

4.: 

ТОВ" KOHcra.HI?q.Q.. " 

'зе&mевлаСНl-Іків (зсr.UІС корис'гув а.чіu ): 

/11/ Ц"fI' Ю, 

panїдcтaвi дозволу виконкому N!! 273 

I!!POJOUlХдeпynrriв від 24 Шlстопада 1992 РОА'У 

аІ B:nypy lttСжі ва підставі плану земельно~ ділянки 

// /J ~~ и tAИ7tf/и f4 Al C;V 

_lJoroпо IУл. __________________________ _ 

аpiшeнuапсьІСВИІСОВХОМУ N!! ______ від _______________ _ 

:!і 3ІІІИ В хШькості ( S- ) передані в натурі представНИf'}' З8МОВНПа, на вого і 
шво відповідальність за LX збережси:ня. 

;'lІмісцезнаходжсШIJI мсжеВlfX знаюв земельної ДЇЛЯВІаI показаВl на А"РОКах. 

IrrЕЩцcraвою Д1UI прИЙWnТя рішеНИJI по фактичному користуванню. 

l1aцetuoї в двох примїрШfХах. 

/117 ІА ~1f,'1 

r?P ~J3p?~ (".,и 
;; 
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АКТ 
о Ilєредачу на зберігаllІIЯ встанов 

пР ВJlSlСIJИКУ (користувачу) зем Jlеl(іl~. М~ЖОВ}lХ 31lаІОВ 
еЛЬJІОI Д1ЛЯIIК}1 

/l(! Т f]/" е,"'ИlItfI, ~ . А? .5} 
(n. І. Б. фізичної' особll назва ю ... 

. . 
200--Ур. 

l.fJ JUJЖЧепідписuиі: '-о 
...... .::'1\ організації, ЩО виконала роБОТJJ ПО встановленню ОмеЖОВI'Х знаю'в " . 
J& ... ~- .' земеЛЬНОl ДІЛJ1Н1СИ, 

~ ,иmе вказаному впасн:шсу (користувачу), 

. ~~ CJ."и 
.-- (назва орraнізаціі, посада, П. 1. Б.) 

-GtJDICВS (земnекористувач) ____ /7..~./7~~7n?'!.пе=7~~{."f~-r...:!::r..d~rЛ::...=.:tA:...:I.~'.І ~И~-.:.,2)~_=---__ 
сп. І. Б. ф1'зичноі ОСООІ(, назва ЮРJWІЧКОЇ особи) 

сРlIJII cїDьCЬKOЇ (ce.rппЦної, міської) РаДИ I';;Ад," ~~ т:. д. 
---------т.~~~~~~--~~~------___ 

~ (міського) відділу земельних ресурсів ____ tИ"o_~~.k,#!.~~-:--_/VI._.___=."...:.. ___ _ 
(11. І. Б.) 

в цей ікт про T~, щО межові ЗВ8ІСИ земе.пьвої дimпrки вcraвовлеиі (відновлені) ка місцевосІі в 

- S- шт. і передані ва зберіга.шш землевпасвmcy (землекористувачу) 

/7 /7 7: ~ 'РИ ~ 6'и Al.$ . 

ЗАТ "6p~"'" IPJIИIIРНlI" 1001 Р. ,-, ]І JJU-/SDfJ 
J. • І 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ 

&pOBapll .,. 
Бров~рська I\llська. Рада 1& ,;&~ "~.-<J .. 20 pt1' 

ІІL.5рОВDрСЬКD I\llська рада в осоБІ першого заС1УПНltка місloКОГО голови К . О ~ . . ... ,.ае_. . . . з У" "Л . ІІПІІІІЦІ леКСОllДРП 
~nоаllчаt шо Д~зна П~~:k9;КОНУ кpalHII П ро МІсцеве самоврядування в Украіні" з одного боку 
~.- . від 01.04. за D - та орендар: pllBa~llIIfi ПідпрlІємець ДущеllКО Iplllla ВОСllліВIІО' 
~lUIpeca: I\f.БроваРlt, вул.КраСОвс~кого.2-а КВ.82 IдеНТliфікаціАНlIЯ код 2264918923 п' • 
..іІ1І'І1ІІІ жавну petcтpaЦlIO суб" . ,ЯКИ ДІЄ на 
" .... і свідоцтва про дер. єкта ПIДПРИЄМНlщькоі діяльності. виданого виконкомом 
i$fP '''1і міської ради за Н-D4740 ВІД 06.0 1.1998р. з другого, укnanи nеЛ договір про Нllжченапедене' 
~."U "Ji., 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

11 ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії БроварсloКОЇ місloКОЇ ради Кllівськоі області від 
:t1JOoS року .Ni746-35-04 tШA8Є, а O~EHДAP приАмає в строкове платне КОРИС1Ування земельну ділянку 
~OIOO31 ГDдnп обcnуговуваllНП .I(:~CКY, ПКllfi ЗІІОХОДІІТЬСП по вул.М.ЛаГУlІовоі,19 м.БроваРII. Згідно 

11 :se.шеКОРlfстуваННJI, що є. He~1Д ємною чаСТИНОIО цього Договору та довідки виданоі БроваРСЬКIІМ 
::.iJШinОI\l зеl\lenloНlfХ peCYPC~B ВІД 07.09.2004 ~2447 та земелloНО-кадастрової документаціі Броварського 
tOIOJ'O .iJlllілу зем~ьн~ реСУРСІВ ця земелІона ДІлянка рахується в землях комерціЯного використання в 
.,ах 6ро8lрськоі МІСЬКО' ради. 

2. Об"єкт оренди. 

11.8 ореlfJl)' передаєтloСЯ земельна дїЛJIнка загальною nлощеJО 0,0031 га. 
u.НазеAteJIьніR дinвнці відсутні об"ЄКТIi нерухомого маЯна. 
2J.HOpAtBnIBHa грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки БроварсloКОГО міського відділу 

IDIIIIXpecypciB від 07.09.04 заН-D44б станОВІIТIо 8105 ( ВісІм ТlIСПЧ СТО п'пть) гривенІо. 
2.5.3еиenьна дinJlHК8, яка передаєтьсв в оренду, не має недоліків, що МОЖУТIo переш КОДl1ТІІ іТ 
.. , ВIIКОРllстанню. 

16. ПРl13Atіні ( реорганізації ) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає чинністlo. 

3. Строк діі договору 

].1. Доroвір yкnaдeHo терміном до 07.07.2008 року. Після закінчення строку договору орендар мас 
~e право поновлення ЙОГО на новиА строк. У ЦIoОМУ разі орендар повинен не пізніше ніж за 2 І\tіспuі до 
-ІІІІІ строку діі договору повідомити ПИСloмово орендодавця про намір продовжити Аого дію. ПРІІ 
l��p-nuннl земельноі ділЯНКl1 не за цілЬОВllМ ПРllзначеllllПМ ореllдар втрачас переважне право 1.0 

-'tНпа aoroBOPY ореНДІІ. 

4. Орендна ПJlата 

:і Річна opelfДHa ПЛата складає 810,50 (Вісімсот десять) гривень 50 копіАок. 
4J. ОБЧllc:nенНJI розміру орендної плати за зеМnIО здіЙСНЮЄТЬСJl з урахуванням індексів інфляції. 

-.... Optнднa плата ВНОСIIТЬСЯ ПОЧІІІІВЮЧІІ 3 ДІІП ПРllfiня'П'R ріwеllНЯ від 07.07.2005 pOI()' щоміСПЧІІО 
~ Ч8nкa.ш протяroм 30 календаРНllХ днів IlaeтynllllX за OCТDlllliM калеllДаРllllМ днем звіТIІОГО 
_U57:~ro) .liCIЦR шляхом перерахуваннп на Р;ХУІІОК УДК У КllівськіА області м.Кllєва МФО 82 J О J 8 

4.4.П 3 р/р 33213815500005 - Броварське ВДК. Код КJJаСllфікаціі 13050500 - ореl':'ЖD зе~tлі. 
4.s. ІІІ ере.цача np0ДYkЦЇЇ та HaдaRНJJ ПОСЛУГ в рахунок орендної мати оформmrЄТIoСJl ВІДПОВІДНИМІІ актами. 

rOJallp оре ". • 4.$ І 3 • НДІІО. плаТl1 переглидаєтьсп у раЗІ : 
'. t.lIНИуМ 

4.$.2. змін ов ~cnoдaplOBaнНJJ, передбачених договором; ...Оо. 
4.$З • И РОЗМІРІВ земельного податку підвищеННJI цін тарифів, У тому ЧИСЛІ внаСЛІДОК IнфЛЯЦIІ; 

.8IНШIIХ " 
.4.$.4. У аз' випадках, передбачених законом; . • 
~..,.,_P І невнесенНІ орендної плати у строки визначені цим договором, справnяється пеня У РОЗМІРІ 

·'ІІІІ1(" на • , 
4.$.S.OpeIfJIH ЦtOHanЬHOro банку УІСраїна за кожен день простроченНJI платежу. 

~o... а Пnата спраВnВЄТЬСJl також і у випадках JlКЩО ОРЕНДАР з поваЖНIІХ причин тимчасово не 
·-ІЄ зе",enьн • , 

у дІЛЯнку за цим Договором. 

5. УМОВИ Вllкористаннп земельноі дiJJяНКlI. 
5.1 3 .'\ 

• еt.lелLна 1.' 
IJJRHKa передаєтьсв в оренду ДnB обслуговування кіоску. 

~ 



С .... і "'омсрціАIIОro BII"OPIICfatltut 
f ЇUlllш-' .... • .. . 

.5 2 ЦinLOlІ1: ПР'Оllа'IСIIIUI ,СIСClI.,IО 11 У IІСт.шОanсиоМУ 3аКОllолuаством ПОРJlII~'У 1,,' 
с '.' "-lІlар ІІІ: ",ас права ба оформn&Ш.UI І' 
J,~. -І'· ~ in .ак'l 

rtРIt1IШ"I:IІ". JCalСЛ.1І0 • .11 І • • оо • 

і стрОКI( передо'.' 3с1\IcJIы�оIIlIJlяш, •• в оре. 
6. YJ\IODJI t.1y. 

lIinC:'IIOrn.CJI бсз розроБЛСlfJIlІ'" "poc~-тy ІЇ аі 
б.l. ПерСЛD'ID зс"'CnL •• оі дinl""11 8 IiOP=:~:' І ореШIУ: ОРЕІІДОДЛВЕЦІ, IІСрслаr. а OP~ 
б.2.llІшl УМ0811 псрс~"і ,e~I~:': :.. .• lшХ ",аR"овШ!( праl і прстеll'1іА треті'С осіб. про ~P~. 

ореІІІ)' :lc •• CIILJIY дln"I'1С)' 8IЛЬ"У Е Ь У ОРЕНДАР ІІС МОГJlJI 31111ТІI. - • 
)'1UI/JIIDШIJl Доro/JОр)' ОРЕНДОд:'\В ~ ІШJfJlDрlО здіnСlfl()(1'ЬС" піCnJl nеРЖПIНО\ рсrСТращї ЦЬОrО ~ 6.3. Псреl1llЧD зеМCnLlfоі ДUl'"~" оре .• -., 

11 актоМ ПРIIRмаIШ" - ПС~:~~' Ук аі,," "Про ОРlmду :lс.,лі" IIIл 06.10.199Нр .\'!161."IУ 
б.... На 0&:1100' tт.2S 3а , J РресетрВI'іі ДОГОООРУ Oprm(11 1сме;IІ.IIrІі аі.'ЯIІ",\ 4 .,.. 

1.'ИТlIIІСIІІIIIR tтpo.t 'І'сп" д~p.ao,~ "aдaТlI tcanl.o ЛОГОВОРУ вIJ1110ПШШJ\lУ "Р' 1111)' лсrr.кaВQ~~ 
"О",)'IІUnlollоі unaC:ffocтl 30600 8заllll ІІІ 
cnу-.а.1іIl. ~. 

7. 'УІ\ІООІІ ПОDеРІJеlШИ ЗСl\lCJ1ЬІlоі ділЯIIКII. 

7.1. Піси. ПРllПШIСШl1І дП JIoroaopy ореlll1llР П08ертас opellдoДi1Rueai земепlol'), аіЛIІІІНУ YctaII~lIt· 
поріВІІlllО :І ТІІМ, У IKO~IY ві .. Оl1ерав іТ в оренду. .." . 

0PCIIIIOI1llBeu .. У разі погіРШС1111І КОР"СІШХ В1!ВС:ТJlВОС'І'!n. ореflДО811.IОI :lемел""ОI дlJlІІIІІШ, 110І" 
зміllОЮ іТ С:1'IШУ, мвс Пp1UlО ІІВ lідшкодуванНІ :s6!IТItIB.)' P03~~IPI, 1113НІІ'І&:ІІОМ)' C:ТOPOlla~"I. Якщо 
АОСІІГІІУТО :sroAII про роз"tір 8ідшкодуваlllUlзбlfТКІD, СПІР РОЗІ R'УСТ"СЯ r CYДOIO~I)' поряд,,), .• 

7.2. 3AinCIIClli Opelfl1llpeM бе' :I~OДII OPCIIAOI1ll~UII .BItТP~TIt lІа.ПОЛlПUIСНIІ~ OPC"A08111101'3CMCIIWIOj· 
lІ"і IІс"tожnlt80 8iдo"pe~IIITII бс:а заПОдllllll1l ШКОДІІ Uln ДІЛRІІUI, ІІС Пlдnяrс1\ОТIо ВІДШКОд),ВllllltlO. І 

. 7.3. ~OJIіПШСIIlfIl. СТІ"), зсмелLНОТ ділlНКll, проведсні opellAapCM '38 ПІІl:ІоМ08010 1ГОА01O '3 ~ 
'3СМnl, "С ПlДnllraЮТIa ВlдшкодуваннlО. . І 

7.4. Оре"I1ІІР мас праlО "а відшКОД),UIІН' збllткіа, звподі"IIІІХ уtlDслідо .. lfеВIІ"ОНIННІІ ~ 
зо608"1І3СJI", ПСРCJI6аче.IІІХ ЦІІМ ДОГОІОРОМ. 

3611ТtcI1~tll оважаються: 

7..5. фаlC11tчні IтраТІІ, ІІКІОС орендар ,анав у З'''''3k), :І неВІІкоtlаННJlМ або ІІеllмеЖ"".1 1"ІІІІ-, 
договору орсндодавцем, а таКОЖ ВІ!ТраТIІ, llкі ОРСНI1ІІР здіRС'ШІ або поаlШСН здіRСtIIlТl1 дп,. 8ЇAIIOUCIIIIII 
пор)'шсноro права; 

7.6. ДОХОДІІ, IІкі орсндар міг 611 peanьно отр"маТIІ 8 разі IІмеЖIlОГО в""она""" орсlIIIJШID, 
Договору. 

7.7. Розмір фаlC111ЧІІІІХ І"трат орендара ВlІзнаЧDСТ"С" ІІа підставі документально піДТ8СР,жeamx_ 

8. 061\ІсжеllllИ (о6тиасеIIIIИ) щодо Вllкорш:таllllR 
зеl\lcJlы�оіi діЛИIIКII. 

8. І. На OpelfДO'aнy зсмельну дїJIIIHКY не IcтaHOВJICHO обмеження, обтяження та інші npua 1JIC1is«l 

9.111ші права то 060В"И3КII сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapa.11)'Є ЩО земen • .. ~ 
забоРОIІDIО (арештом), 38ctaaoю и~ б Ь!", .ДIn.шеа t: у ~oro впасності, шиому ІНШОМУ ~ 8 • 
lllUIIIIШl1l i'lwl пп..... Вlt1J1aucul' ЦІ пере унс І ВІН має ИКОННІ ПОВJlонжеНІІЯ пеРСДDвати шо 1IU1IИ!іУ • 

r-... .. п ІМ ДОГОІОРОМ. 
9.I.Пра .. ОРСtlДодаDUП: 

9
9.1.1 пере.іряn. цільове ІllКОРllcraния зсмельноі діл.нк,,' 
.1.2 ДОСТРОКО80 розірваПI цеА Доro і' __ .-ІІІІ11 11 

ДОГОІОРОМ; В р У ВІIПaдlCВX, передбачеНl1Х ЧІІННІІМ заИDIІWII"''''--

9.1.3. зміНlтl розаlір орендНоі МІПІ ..,~. 
односторонн"ому порадку без ЗГОДІІ OPEH~;;~IUUCDX, neредбачеШIХ ЧIШfШМ законодаlстаоМ, 8111 

9.1.4. BlltoflJ"al1l від ОРЕНДАРЯ С80 ' 
• 9.I.S.lItMaraTII від ОРЕНДАРя Bim::cнoro BHecellНR ореИдноі nлаТlI; • __ 

або МІСЬКОТ РD.IIІІ про IlадаН"" земenьноl' дуВ8ННЯ СУМIt орендноі плаТІ І 3 часу npI.nHlnI Рlwеи", 
9.2. 0600"RЗItII оре11ДОЛ88Цn: дlJ1aІІКl1 до niДnllca" ... цього ДоГОВОРУ; 
9.2.1. ПСРCAUlТlI зсмельну дїJllнкy 
9.3. Права ореlfJUlРП: по ахту. 
9.3.1. DТpIIMBТSI по ахту земenьну дiлs 
"9.з.2 поновntoВ8ТS' договір піСАЯ Н,,?, у КOPIIC1)'DaJIHI: n __ .niL І 

зо6ов 138І'" ІІІ ПРOТl3і прміllУ OPCllдlt. заklнчеllН. строку Пого діі в разі віДСУТIСОСТЇ р:''''-



І 
Цільове ПРІІзначеННJI земельної ДЇЛJlНКИ - землі ко.. . 

5.20 орендар Ilе має права без оформлеНIUI у вСТ&новлен:РЦIПного BIIKopllcтalltlR. 
53. зсftlenы�оїї ділJlНКII. му законодавством порядку змішоваТIІ 

~"CHIIII 

І 6. УМОВІІ і СТРОКІІ переда • 
ЧІ земелыІїї діЛИllКl1 D ореllДУ. 

ціЛloове 

І Передача земenьної ділянки в оренду здіПСНIОЄТIoСR без б 
6. • '.. • розро леllllRМ npock1)' ЇЇ відведеНIІН 
6.2IIIІІІі ~ftlOBII передаЧІ зе",елЬНОI ДIЛRНКJt в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ • 

~ • IIII~ ділянку вільну від будь-яки" маПНОВIІХ П' передає, а ОРЕНДАР npllnMac в 
~ 3С,..дCnroвоР'U ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не м рав І претснзіП третіх осіб, про ЯКІІХ в момеllТ 

: •• 81111111 О J. ОГЛІІ знаТIІ. 
I~ 6J Передача земельної ДІЛЯІІКІІ ореllдарю здіПСlllОЄТIoСR піСЛR де Т 'м 

31 ~lП'ОftI пр"ПмаННJI - передачі. ржаВIІО реєетраЦIІ Цloого Договору 

6.4. На ОСІІові ст.25 3BKOllY YKpBЇl1II "Про ореllДУ зеl\lлl" вІд 06.101998 Ка161-Х1У • 
N """'ок після деРЖnВllоі реєстрвцlТ д • р - ореllдар , 

11JtI1At1f1l1l "'r -І б t n оговору opellД., зеМCnL'lоі діЛПIIК'" деРЖПВIlОТ обо 
10Т вnaCllo~11 зо ов ЯЗВІІІІ IІОдВТlI ІсопіІа ДОГОВОРу від ...,-

JtII)IІВЛ.1 ПОВІДІІО",У opГnllY деРЖDВllОТ ПОДl1тковоі 

~_". -= . . 
7. УМОВІІ повеРllеllНИ земелыlіi діЛИIIIСII. 

7.1. ПіCnIl ПРIIПllнеН~JI діі ДOГOB~y орендар повертає орендодавцеві земenьну ділRНКУ у стані. не гіршому 
ILfїIНIIIO з ТllftI, У якому B~H од~ржав 11 в оренду. 

ОРСllAодввець У разІ поп~шеННJI КОРИСНІІХ ~аСТИВОСТ~А орендованоТ земenьної дїЛJlНКИ. пов"RзаНlIХ із 
JIIЇJIOIO іі СТ8IIУ. має пра~о н.а ВlдшкодуваННR зб.ИТКIВ. у РОЗМІрі. визначеному сторонами. Якшо сторонаМIІ не 

Г
ПfY1OзroДl1 про РОЗМІР ВlдшкодуваННJlзбитКlВ. СПІР розв"ЯЗУЄТЬСЯ у судовому ПОРНДКУ. 

7.2. ЗдіПснені орендарем без згоди opeHДOдaBЦJI витрати на поліпшеННR орендованої земельної ділянки. 
ІІЇJIDIОЖІІІІВО відокреМІІТИ без заподіJlННЯ ШКОДІІ ціП ділянці. не піДnЯГВIОТЬ відшкодуваННIО. 

7З. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за ПltСЬМОВОIО ЗГОДОІО з орендодавцем 
... ,~ не піМIІІ'ВЮТЬ відшкодуванню. 

7.4. орендар має право на відшкодування збитків. заподіRНИХ унаслідок невиконання орендодавцем 
l!боІ"осн •• передбачених ШІМ договором. 

361mcal\111 ВВDЖDІОТЬСЯ: 

7J. фаКТІ Ічні втрати, JlКlІХ орендар зазнав у зв"язку з неВliконанням або неналежним Вllконанням умов 
_РУ орендодавцем, а також ВlnpаТlІ, Jlкі орендар здійснив або ПОВlІнен здіПСНlml дnя відновлення свого 
.еиоro права; 

7.б. ДОХОДIt, Jlкі орендар міг бll реально OТPllMaTIi в разі належного Вllконання орендодавцем умов 
А1І1Івору. 

7.7. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджеНІ1Х даНІІХ; 

8. ОбмеженНD (обтяження) щодо ВІІКОРllстання 
земелы�оїї ділИВКlI. 

8.1. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження, обтяження та інші права третіх осіб. 

9. Інші права та обов "Я3КII сторін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що земельна ділянка є у Вого власності. нікому іншому H~ відчуженІ, під 
1I6apo1lO~ (арештом), заставою не перебуває і він має законні повноваження передаваТIІ шо ДІЛЯНКУ в оренду. 
--anllltwi правІ, визначені цим договором. 

9.I.Права ореIIДОДВВЦЯ: 
9.1.1 перевірити цільове використанНJI земельної дinlНКlі; 

_ 9.1.2 Достроково розірвати цеЯ Договір у випадках, передбачеНltХ ЧІІННИМ законодавством та Ц.ІМ 
ІОРОМ; • 
913 • дбачених ЧJlННИМ законодавством, в тому ЧІІСЛІ 8 
~ ••• ЗМІНИТИ розмір орендноі nnати у випадках, пере 

90РОItН.ОМУ порядку без згоди ОРЕНДАРЯ; '" 
.1.4 111М • ОРЕНДАР'СІ ного внесення ореНдНОI маТll, 

9 І s' агати ВІД п своєчас оо мати з часу приПннтrя рішення ВИКОНКОМУ 
Ііа •••• Вимагати від ОРЕНДАР:Я відшкодуванНJI СУМІІ ореНдНОI 

ІІIС"КОі ради про надання земельноі діЛJlНКИ до підписання цього Договору; 
9.2.060В" 9.21 Я3КІІ ОРСІІДОДВВЦЯ: 

.1 9J" передавати земельну дinJlНКУ по акту. 
, 9з'IПраDa ОРСІІДВРН: • 

9 зJ.· ОТримати по акту земельну діЛІНку У користуваННJI, 'ї в разі віДСутtlості претензіП. щодо 
,.... ПОНОВnlовати договір піCnI закінчеННІ строку ВОГО ДІ 

JaIfL ІІа пап,. ... ; ....... : ........... " •• 



- ПРI.,IСlЧСIIII. зсмenьної дїЛJlIIКII- 3С~lЛі h."O~lepцjRlcoгo 
,llnloO·· б Ф ВIІКОРIIСТ;ШflJl 

,з. ","" UlDP ІІС 1Іlас првва с3 о ор~шеНIUI У BC1iIlcoВnCIIOMY зако" '. • 
І'. 0рС1 10Ї дїnIIIКII. одавством ПОРJlJlКУ ]МlІІюваТIІ ЦІльове 

;;,.... ,емСІІ'" 

6. УІ\ІОВІІ і СТрОIClI псреда-ІЇ :JСI\IСЛLIIО'" д' 
IJIИ'ІКІІ D OPCIIДY • 

... ІІІІ'11 :lcмenIoIIOЇ дїnJlHKl1 в оре'IAУ здіПСНЮЄТЬСJI бе] ро]робnе"ftям п _ • 
11 ПС..-- • м • рос:кту 11 ВIJlВСJlСНIСЯ • 
.. '11ІШі )'aIOBI1 псрс~ЧI зем~ы�оІ� ДIЛJlIІКII а opelIJIY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псрсдає. а ОРЕНДАР пр"Пмас а 
6J. ..., дlnJlIІК)' ВІЛЬІІУ ВІД БУДІо-JlК"Х маВIІОВllХ праа і ПРСТСIІ]іА треті 'б 

..rt JC'IeJI .... 1 ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР Ісе Х ОСІ • про JlК"Х В МОМСІІТ 
\vi' дотовору. . могл" ]lІаТIІ • 
. ~--псрс.ааlfа зс:Аlenыlіi ДIЛJlI'~" oрСllдDрЮ ЗДIПСtIIОЄТЬСЯ після дсржаВflОТ реестраціі ЦЬОГО Догоао 

6,3. м npIIAMallllJl - ПСРСДDЧІ. ру 
'::. ecllOBI cт.2S 3ОІС011У Укра'l'" "Про ОРІШДУ :аСАІлІ" пІд 06.10.1998р K1I161-XIV ОРС:IІJlПР )' 
.. "ІІА ~poK пlело Д~РЖDВllоr реєстрацlУ ДОГОВОРУ OPC:"AI~.31!AICJlLIIO' JlIлПIllСII JlеРЖПВllоі або 
~oT DIIaCllOm з060В ЯЗDІШП IIDдOTII IсопllО ДОГОВОРУ вlдПОВ'д'lОAlУ ОРГО'ІУ JlСРЖDВllоі 1І0дптковоі 

~ ~ 

7. УМОВІІ ПОDСРІІСІІІІП :JСМСЛLllоі дїJlПIІІСII. 

1.1. ПіШ ПРIIПlшеН~IJI діі договору орендар повертає opellДoдaBцeBi ]емельну АЇЛянку У ста'lі. не гіршому 
_JТlIМ, У IКDMY в!н од~ржав іТ в орен.ау. 

І і OpaIACIAIIRUЬ У РОЗІ поп~шеННJI КОрІІСНllХ ~астивост!А. ореНАованоі зсмenьноі діЛJlНКИ, пов"JlзаНIІХ із 
І . ііC1llН)', .ІІЄ право I'~ BIДWKo.ayBaHHJI Зб~IТКІВ. у рОЗМІрІ, ВlІзначеному сторонам ... Якщо сторонаМl1 не 

110:11'0111 про розмір ВlдшкодуваllНJI зБИТКІВ, сПlр розв"JI3УСТЬСJI У СУДОВОМУ ПОРJlДКУ. 
113aiAcНCHi орендарем без згоди орендодавUJI Вllтрати на поліпшення opellДOBaHOЇ земenьноі діЛJlНК.I. 

ІІІОІІІ11І0 віАОКРС:МIIТII без заподіЯННJI ШКОДІІ ціП діЛJlнці. не пімягають відшкодуванню. 
• 1З. ПonіпwеННR стану земenьної ділJlНКИ. провеАені орендарем за ПІІСЬМОВОІО ]ГOJlOIO 3 ореНJlОJlавцем 
хі ІІС niUlralOТЬ відшкодуванню. 

11 1.4. OpeНAllp ~Iaє право на відщко.ауВВННJI збитків, заподіJlНИХ унаслідок невиконаННJI opeHAoдaBueM 
..... , nCpeJl6ачеНІІХ ШІМ договором. 

J61rncaa111 вваИШIОТЬCn: 

)11 1.1 фшичні праТlI, ЯКИХ орендар зазнав у зв"JI3КУ З невиконаННJlМ або неналеЖIІИМ ВllконаННJlМ умов 
ІІІ lІіІІІРУ opcllAO.WlueM, а такОЖ витраТ1І, які ореНдаР здійснив або ПОВlІнен здіПСНIIТ.1 МJI відновлеННJI СВОГО 

IAICIIDI1I ІІРІІІ; 
fd 7J. АОХОІІ" Jlкі ореИДDр міг бll реалы�оo ОТРlwати В разі належного ВІІконаНИJl ореидодавцем умов 

1Atapy. 
11; 1.1.I'OJMip фаКТИЧНl1Х витрат opellДВpa вltзначаСТЬСJI на підставі документально підтверджеНIІХ даНІІХ; 

8. Обмежсннn (оБТJDКеннв) щодо ВllКОРllстаНIШ 

земеJlы�оіi діJlПВКU. 

LI.Нaopeндoвaнy земenьну ДЇЛІНКУ не BcтaHoвneHo обмежеННJI, оБТJlжеНИJl та інші права трстіх осіб. 

9. Інші права та оБОВ"ВЗКII сторін. 
iJ • 

- ОРЕНДОДАВЕЦЬ ••• • • ~ ~ гарантує, що земenьна ділJlНКО є у його впаСНОСТІ, НІКОМУ ІНШОМУ H~ ВІдчуженІ. ПІА 
'-nt. (-рештом), заставОIО не перебуває і він має законні повноважеННJI передаваТl1 ШО ДIЛJlНКУ в оренду. 

I1 ~I прав .. 'шначені цнм договором. 
,Ї І 'Іва ~реIlДОдавцп: 

,. .. ':IJ переВ'РIІТІI цільове BlIКOPIICТВННII земenьно1' ДЇЛIНКlі; 
'1 '; AOc:tpoКOBO розірвати цеВ Договір у випадкаХ, передбачеНIDС ЧІІННІІМ законодавством та ЦІІМ 

fJ/J ~~. Jr.tіИIІ • • 
'~"PDIItn.o nl РОЗМІР орендної MaТlI у випадкаХ, передбачених чltННИМ законодавством, в тому Ч"СЛІ В 

'.1 ... BhМ~OPII~ без Зl'Оди ОРЕНДАРЯ; 
~ ,.'.IJ.allAlara:' ~IД ОРЕНДАРЯ своєчасного внесеННІ opelU1Нoї маТІІ; • 

~tPlluI І ВІД ОРЕНДАРЯ відшкодуванНІ суми ореНдноі мати з часу приПнJIТ1'R РlшеННJI ВІІКОНКОМУ 
t.z. 060B" nPо НадаННІ земenьної діЛJlНКИ до підписанНІ цього Договору; 
tJ.l. neрС::1 ореllДОМВцп: 'J.n,.... nIЗС:МОЛЬНУ ДЇnIHКY по акту. 
Із І ftttt - ОРI!IIlUlРП' 

•• -·"ІІМ • 
~9JJ. nOllo: ПО ВInY земenьиу ДЇЛІНКУ у користуваННІ; 

'JItq, ііа npOТQ~a1'l1 договір піСЛJl закінчеННІ строку Вого діі в разі відсутності претензіП. щодо 
І термІну opellДli. 

.-.. ~ ... . .. .-.. ' .. 

. -. .' 



IІIIХ " .... їв вnaCIIII""), ("ОРIІС1')'8ачу) 'Jtч •. .... c: .. ,~ ~,сжо . ..~ 
6сріntlll'l lІc:taиО.... • мcnы�отT 4ШІШШ• 

'JI'Т про ncpe;aa'IY Ііа 2 аТ'/РУ 2011liWllloOT мС".' зс 
IІIС1' 114 IlcptIICCC'"'' • 11 

15. рскої311Т11 сторіІІ 

ОРСІІАОАВОС"Ь 
Броварська міська рада 

:C;'::~ заcтyn1l11ка MiCЬKO~O ronОВІI 
IСllllllщі ОnеКСВIlДР А!rатоntDОВlfЧ 

МіСUC3l1аХОАжеll ... IОРIIAIt•шої особ" 

0074 КIІЇIІСЬка oбnDСТ1о. 
1І1.&рооар", оуя.ГIПlріllа. І S 

IДСlfrllФікаuіRКIІR КОА 

OPCllnBP 
ПП ДушСflКО I.В., щО ліс ІІа пiдctasi 
свідоцтва ~po дсржаnну peE~ 

суб"скта ПIДПРIIСМlrlllll.кої lIilJU. • 

811Aalloro ВJlКОlІкамом Броварс.:' 
міської P~~I за Н!!4740 ВЇll 06.01.1~ 

Micue ПРО;КЩ'IШt. фі111"ltОі 1ІСО6" 

КІIЇ_СЬка об.'Іастlo, м БРОlІаРІІ 
вул.КраСОlІського.2-а К8.81 

IДСНТIІФікаuіnlllln "омер 21649\1913 

ПЇДDlIСII сторі.1 

... , .. -
.-,., 

КарnCllllO ЛICWI1UII ~ .' . МfI./ 



АКТ 

ІІРlfЙоМУ-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКи 

200 б'року . .,-
м. Бровари 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська MiCLI(a Рада, в особі 

заступника міського голови Кияниці Олександра 
lItPD'0ro '" 
ASатоліііОВllча, що ДІЄ на ПІДстаВІ Закону України "Про місцеве 

врщвання В Украіні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, 
,(a.\lО 

'.;дповіДИО до рішення сесії від 07.07.2005 року N!!746-35-04 з однієї 

noроНІі, та Приватний підприємець Дущенко Ірин~. ~асилівна 

~lфіJ(аціЙНИЙ код 2264918923. з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 

}lJ'ЩеIIКО ІРІІна Василівна прийняла земельну ділянку площею 0,0031 га 

по вул.М.Лаfyнової, 19 для обслуговування кіоску. Земельна ділянка надана 

рішенням сесіі від 07.07.2005 за N!!746-З5-04 на умовах оренди терміном 

ва3 ('Іри) роки ДО 07.07.2008 року. 

Цей Arr СЮІадено у трьох примірниках і є невід' ємною чаСТИНОІО 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮрИДИчна адреса: 

ари, вул.Гагаріна, 15 
rJ,!е)ilW~аступник 

~ Лови 
-і 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Дущенко Ірина Василівна, 
яка проживає за адресою: 

вул.Красовського,2-а КВ.82 
м.Б вари 

обл. 

/ І.В.Дущенко / 
--4-.p.J~yt--



АКТ 

РЄflесеJ!JIЯ в натуру зовнішньої межі земельної ді.тmнк:и ІІа пе . 

/О. d. 

...:.----2001р . 
-=. 

чenіДП.Ісані, представник Броварського міського зем~льво-кадастровоrо бlОРО 
~lIIrs ... i'tJ -

J ' ~ C~ ~( 

• ,еАfJ1СВnасників (земnеКОРИС'гувачіu): 

1(11 А ~~~.., 1~.8. 

EIJJЇJIcтaвi дозволу виконкому Н! 273 

депутатів B~Д 24 ЛИСТQпада 1992 року 

IiВ31)'РУ межі на підставі плану земельної дїлянхи 

17/1 ~ :~. 

риw місьюшконкому Н!! ______ від ________________ _ 

'ваш в кількості ( 6) передані в натурі представнИІ;У замовника, на ВОГО І 
відповідальність за їх збережеИНJl. 

Dмі~цезнаходжении межеВlIХ ЗlіаіСів земельної дШяtшJJ uоt<азанj на ь'-рОХ8Х. 

tnїДcraвою ДIU1 приrПіЯТorЯ рішення 110 фахтl"qному користуванню. 

tцeвиіі в двох nРИМірни~ах. 

tJuallK землевлаСНІlка 
~"C'l)'Duча) 
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ДОДАТКОВА УГОДА ~1 
О договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 
Д від 13 квіmи 2007 року N_040733800046 -

Ir 01 " ~,oп,oc.o 2008р • 

... .,-
що підпИсалися нижче: БРОВАРСЬ~ МІСЬКА РАДА, далі -

~OДAВEЦЬ", в особі заСТУПІІІІка MichKoto ГОЛОВlf Аllдрєєва Васили 
~p uдрОВlllfа, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 
o ... ~" довіреності від 25.01.2008 року за Н92-15/149 та громаДИНllН Бобко Руслан 
yspailll a~ODU1J, уклали Додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки 
~ОЛ~JCDітюr 2007 po~ ](!!040733.~00046 про H~C~He: .. . 
JiЯ ВiдlIовїдиО до p~eВНJI сеСll БроваРСЬК~1 МІСЬКОI ради ВІД 20.12.2007 року за 
.мsо-зо-оs, ввести зМІНИ до наступних пymmв договору: 

1. до 0.2.3 і викласти його в наступній редакції: 
нормативна !рошова оцінка земельної ділянки згідно довідки Броварського 

_коro відділу земельних ресурсів від 17.01.2008 за ](904-3/15-3/30 становить: 
.3908 (тро ТВCJIчі дев'ятсот Bicil\f) !ривень. 

2. до п.3.1. ВИКJJасти його в наступній редакції: 
Доroвір укладено на 2 (два) роки, терміном до 20.12.2009 року. Після 

закіичевия строку договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на 
вoвm1 С1рок. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 міс_ці до 
зaкiвчeпJI строку дії договору повідомити письмово орендодавци про намір 
DJЮдоuarrи його дію. 

Прп використанні зеМeJIьноі ДЇJUIBIClI не за цільовпм прпзначенНRМ 
орепдар втрачає переважне право на поновлеННD договору ореНДІІ. 

3. ДО п.4.1. і ВИІОІаСТИ його В наступній редакції: 
Pi'lll8 орендиа плата становить 'І % від нормативноі грошовоі ОЦШЮІ і 

CJШ8Дає: 

-39,08 (трндцвть дев'т) гривень 08 копійок в рік. 

4. до 0.4.2. і викласти його в наступній редакції: 
ОбчислеВШІ розміру орендної плати за земельні ділянки, державної або 

ХОМУИ8JIЬиої власності здійСНIОЄТЬСЯ з урахуваииям їх цільового призначення та 
хоефіцієвтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом 
Мівістрів Украіни формами, що заповmОIОТЬСЯ під час УJ(Jlад8ШIJI або зміни умов 
дoroBOPY оренди чи продовження його дії. 

5. до п.4.3. і ВИЮІасти його в наступній реДаІЩіі: 
. Ореидва плата вноситься орендарем, ПОЧИИ8ІОЧИ з ДВJI приЙИJ1ТrЯ рішення 

IJД 20.12.2007 року рівними частками до 15 серпня і 15 листопадІ, ШШlXом 
перерахуваввя на рахунок УДК у Киіва,кій області м.Кпєва МФО 821018 
~Д 23571923 p/p,3321781S70000S _ Броварської міської радп. Код КJJаСllфікаціі 

050500 - оренда зеМJlі. 



4.5.2 і вИJCJIасти його в наС~Ній peдaKц~i: 
6 • .11011: ів земельногО податку, п~ищенНJl ЦіН, тарифів, зміни коефіцієкrів 

L.:IIII po,.np lІачеll1lХ законодавством. ЗМІнювати орендну плату за земельні діmmки 
~ii виз у. ~_~'" ' рджеННЯ нових cт~o~. випадку B1ДМOB~ ОРСІЩВРЯ змінити орендну 
.J.o1II з~. оренди земеЛЬНО1 ДШЯНКИ може бути РОЗІРВаний Броварською міською 
~ .110roBlP . 

і .. tJfI, ,lІІІосТОРОIlНЬОМУ порядку. 
A1AIJIO' O'-
~ й·й-, до 0.4.5.4 і внкnасти ого ~ наступН1 редаКЦl1: . 

• і lІеввесенlIJI ореНДНОl плати у строки, визначеНІ цим договором, пеНJI 

у раз СІ ва суму податкового боргу (ВІCJIIОЧ810ЧИ· суму шrpафних санкцій за іх 
.,paXOBY~ розрахунку 120 відсотків річних облікової ~тавки Національного банку 
~ОСТІ~чої ва день вИВИ1СНення такого податкового~оргу або на день його (його 
y~ І10raIIIевия, залежно від того, яка з вenи~ таких ставок є більшою, за 
::: J(8JIеВдВРвиit день прострочеННJI у його сплаТІ. 

8. Всі іВПІЇ умови Договору зanиm810ТЬСЯ без змін. 

ОРЕндОДАВЕЦЬ 

GPOW'C'J(A МІСЬКА РАДА 
ЮрПДИЧВВ адреса: 

Il. Бровари, вул.Гarарінв, 1 5 
ЗactymIИIC міськог олови 

ОРЕНДАР 

гр. Бо6ко Руслан ВолодllJКllРОВІІЧ, 
Юридична адреса: 

вул.Гarарінв, 7 кв.З4 
м. Бровари 

~~ р.в.В061UJ п=-



І 

АКТ 
upИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 01" 1"ttt'/l.C-О!(J ...-..-- 2008 року 
м. Бровари 

. ,. 
Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

-= 
заступника міського голови Андрєєва Василя О~ександровича, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року N!!2-15/149 з однієї сторони, та громадянин 

Бобко Руслан Володимирович з другої сторони, склали цей AICr про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Бобко Руслан 

Володимирович прийняв земельну ділянку площею 0,0022га, для 

обслуговування збір но - розбірного металевого гаражу по вул.Гагаріна 

в районі розміщення буд. Н!!7 в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 20.12.2007 року за Н!!562-30-05 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки, до 20.12.2009 року. 

ЦеЙ Aкr CКJIaдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул. агаріна, 15 
Заctyпиик міс го голови 

ІІРИЙНЯD: 

Громадянин 

Бо6но Руслан ВолодUМllРОВUЧ, 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Гагаріна,7 кв.З4 

~ / P.BoБo6N.O/ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

м. БроваРl1 

Б~оварська MICbl(a Рада ,. 12 .. ~ff/)'II4f .. 20~ 
! ЄНдОДА8ВЦЬ: Бр~варсь~ J\!lська рада в О~~бі заСТУП~іСLКОГО голов., ВОЗlІяка CepгГ~ 
ОР I!JJOBII"a, що ДІЄ на ПІдставІ Закону УкраіlJИ Про місцеве самоврядуваНIІЯ в Україні", довіреності 
~II~ 04.2007 року ЗD N!2-1 5/640 з оДltого боку, та 
~...:~P: ГРОJ\IDдЯIІІIІІ Бобко Руслаll ВOnОДIІJ\ШРОВIIІI, 10РИДIІ'lНа адреса: м. Бровар .. , вул. Гагаріна,7 кв.34, 
:;'~фіJiluiRlllllІ код 3013909476 з другого, yкnanll цеА договір про НJlжчеllаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
~,. 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесіі БроваРС~і міськоі рад.. Кllівськоі області 
tiJ25.01J007 РОКУ Х!223-16-05 надає. ~ OPEH~P приАмає в строкове платне КОРИС'1)'вання земельну ділянку 
ltfIIIIlIЮ 0,00221'8 дnя веТВllовлеllllR ЗБIРIl0-РОЗ61~I~ОГО :'t\tталевого гаражу ПО вуn. raгapilla,7 В м. БроваРII. 

о _ :І мано!-' земле~ОР~С1}'вання, що є неВІД. СМНОЮ 'Іастиною цього Договору та довіДКl1 виданоі 
. fpIIIIPCЬ111 .. МІСЬКИМ ~ІЛОМ земелЬНIІ~ peCYPCI.B ~a 1(!!04-3/15-3/165 від 14.03.2007 року та земельно-

1IJCIP08oi AOКYMeнтanl1 Броварсько~ ~t1CЬK~ГO ВІДДІЛУ земельни" ресурсів, земельна ділЯIJI\'8 рахується в 
JJIIIX 1р8НСПОр1)' в межах БроваРСЬКОI МІСЬКОІ paдll. 

2. Об'єкт opellДll. 

11.8 ореНДУ.передаЄТЬСI земельна дinlНка загальною мощею 0,0022га. 
2.2 НаземельніR дinlнці розміщені об'єкти нерухомого маЯна, які ЯВnIЮТЬСЯ власністю орендаРІ; 
13. НормаТlІвна грошова оцін,,'8 земельної ділянки згідно довідк" Броварського міського відділу 

ІІІевЬНl1Х ресурсів від 15.03.2007 POI\.y за N!04-3/1 5-3/171 становить: 
- 4000 (ЧОТIIРII ТІІСЯЧ) гривень. 
2.4. Земельна дinJlнка. Jlка передається в оренду, не має недоліків, що можyrь перешкодити П 

cфcmJ8НОМУ ВIIКОРllстанню. 
2.S. ПРІІ зміні (реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІ! не зберігає чинність. 

3. Строк дії договору 

3.1. Доroвір укладено на 1 ( ОДІІІІ ) рік, терміllОМ до 25.01.1008 року. ПіCnI закінчення строку договору 
IlpaJaр має переважне право поновnення Яого на новиП строк. У цьому разі орендар ПОВІшен не пізніше ніж зв 
lIIaцl до закінчення строку діі договору повідомити ПJlСЬМОВО орендодавЦІ про намір продовжити Пого діlО. 

ПРІІ BIIКOPIICТDHIII зеМeJJьноі дinЯ11К11 не за цinЬОВllМ ПРIIЗllаЧСНIIЯJ\. opellДap втрачає переваЖllС 
·"80 ІІІ ПОllомення договору opellAII. 

4. ОреНДI!а плата 

4.I.Рlчна opellДlla пnата aallOBllTL 1 % від Hop~~aTIIBlloi грошовоі оціНКl1 і складає: 
40,00 (сорок) гривень ОО копіАок' 

4.2. ОБЧllcnеННI розміру орендноТ мати за землю здіАСНЮЄТЬСІ з урахуВВННІМ індексів іНфЛlціі. 
.. 4J.Оре11Дlll пnата ВIIОСIIТЬСЯ ПОЧllllаlОЧl1 :І дня ПРllnН.ЯТТЯ ріwеllllЯ від 25.01.2007 року ріВIШ"111 
,~"'I дО 15 сеРПllR І 15 nllстопада шnяхо". псрсрахуваllНЯ ІІІ рахунок УДК у KlliBCLlCin областІ -=8 МФО 821018 код 23571923 p/~ 33217815700005 - Броварськоі ".іськоі pOДII. Код клаСllфікаціі 

00- opellДl :lе".nі. 
:~. Передача продукціі та надання послуг D рахунок орендноі мати оформляється відповіДН1ІМИ вктar.IИ. 
4 s· РО3"!ір ореllДІІОУ nnаТlI перегnядається у РВ:lі : 
4J·J• 3МI~И УМОВ ГОсподарюваННІ, передбачених AorOBopOM;. ....оо 
4.5~· З~ІНІІ розмірів зеМeJJЬНОГО подаТIСУ, підвищеJJНЯ цін, тарифІВ, У тому ЧНСЛІ внаСЛІДОК IНфЛІЦIІ; 
4 S • В ІНШИХ випадках, передбаченJtХ законом; • • 

-"iA~oi4. у разі невнесенНІ орендноі маТІі у СТРОКIf, визначені ЦІІМ договором, спраВnIЄТЬСЯ пеня )' РОЗМІрІ 
4 СТавки націонanьного банку Украіна за кожен день прострочеННІ матежу. 

~II;;' ОрендНа мвта СПРВВnIЄТЬСІ також і У випадках, JlКЩО ОРЕНДАР з поважНIІХ ПРJlЧIIН ТllМЧlСОВО не 
" ус земельну ділянку зв цим Договором. 



, .0р"СТI1I11'" :lс~.ел •• 1l0і діЛI"'К". 5. ) І"ОП" П'ІІ( 

111І' 8СТ11110IlllСІІІІ' :lб'РIІО·РО:lбіРllоrо "'nUncllOro 
5.1. зс".сл •• ІІIІ n'ЛlIІІ,", IІсрсnатоС.1І ОРСIUI;'._ :lС".n' ""ІІІ/СПОРТУ: ""-t. 
5.2. 1~InI.OI'C IІРIІ:lІІIІ'IСIІII' ,с".сльфо"оr дln'll • У PCТDIIOIIIICIIO".Y :l1I"OIlOnOnCТPO'" ПОРІІЛ~}' ""'110 
5.3. ОРС'lдnр ІІС МІІІ: "раоа без О pr.tnCIIII ва", ііі. 

ІІІ"']ІІІІ"СІІІІ' ,с,..cn,.IІОТ n'nllll"'" 

б. УІ'ІОП" • СТРОК" "СРЩ.П". :Jс).сл •• IІІJі І.ЇJIIІІІКІІ n ОРС!IІд)'. 

r In opc" nv зn'ПСІІІОcrьс. БС1 РП1рп(тСIІІ.... "РОС"-ТУ іТ Пlлосnc .... . ti І. I1срсдn',о :lс".сл,.IІО n '11І'" о "І • ..... . 

6'2 111І11' ''''01111 ІІСРСМ'" :lС,.'Cn",'ОТ nln,""" р ОРСІІІО': ОРЕІІДОДЛВІ~~ (І, ІІСР~ЛПС. 11 OPEIIдAp .. 
opc'lJI)' ':І~"'Ш""~У n'n'"1С)' "'ЛІ,ІІУ "'n БУn',·'КIІІ "'0111108"'1 "РО" і IIpl:rc,",1I TPCT'~ пtіб. "ро '1111І, • : 

) 1 p'v 0111:11)10' rr А НЕ!'І. ІІІ' ОРEllДлr ІІС ".оrЛIІ :1118 rll. YIU.MOIIII. ,О''ОІІР І а., W' ~ • 'рж ,ІІІ" І' '( ' .. 
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7. УI\IО.Ш "ОПСР"СІІІІІ' :JСl\lсл •• IlfJі діJIIIІІК". 
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9.I,5,IІI1МIІІ'ІIТII 11'11 ОI'В"ДЛ"JI IІIл 1101'0 IIIICCOIIIIII OPCllltlloT ІUШТІІ; _ 
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IIOPCIL!JIlPR: 
"J-ОIiОD'Я: ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛllсістt. здіЛ:lilf.1uаnJ КОІІТРОЛЬ зв BIIKopllcтaHHJlM цієі земenыlіi 
9А,I,'--
, 8У88 rll зеltle.llыІy діл.IНКУ ]а f.i.1l.CIUII tJ ПРIIЗIІВ'IІ"lfIIЯl\I; 

~JJ..II .. 'OPfIC: сnло,.уоаТII ОJ)еl'ДI.У 0.1J8Т)'; 
.. ~J.C.~::K.1TII xiMi'lIforo ЧІІ б)'Дh.n~ОI·О іншоrо 1~(jР~,1Ш~IiIiЯ зе\l.1Я; 
,.A.4J1~ аТІі n D 1І1L1еЖllОМУ саНlтар"оr.lУ стаІІІ; f "A.s,IIiA1PII~IYII, • 

1 о. Рl1311К ВllпаДIСОВОП, 1НllщеlJ1іП або ПОШКОДЖСІІНВ 
Об'Єlста opeR,!lJ:1 Чtl ііого чаСТІIII'J • 

• IIПD.!1КОDОГО 3НllщеНІUI вбо ПОШJ\ОДif:LН;' JI об'tкта ореНД!1 ЧІІ "ого ЧВСТІІНИ lІесе ОРСllдар , 
10,1, РII:lIІ" в ~ 

11.СтР81.'УваIIllВ об'Сlста ЧfJ ;іого часпщи . .. 
б' ' • 3 UlllII договором О СКУ оrСIІЛIi не liIDЛ'1 ar страА.УВВНIІІО. 

Il.I3riJlНO 

12. ЗJ\fіlfl1 )'МОВ дoi·OBc.p~ j fчлrrШI.еJIНВ ііого діі 

І 3 'на умов договор), здіЛСНIОIОТЬСJl У пш.Ь. ооіі1 4юрмі зв взвсмною зroДОIО сторін. У разі 11, МІ, " 
__ 1II:lrDДlIIUOAO ]\ІІНІІ )'МОВ JlОroвор~.сП1Р J1038 :13) IOTLL;; )' СУДtlDОМУ ПОРJlДКУ. 

1L1Д!iAoroBOPY ІІРІІПІІНАЮТЬСЯ У рВ31. 
\211.шіИЧI:ННI строку, на ЯІ\ІІА Ао"? було )'1V1ВDelf~' 

I I112JJC11e,uaчі ОРСНіШРЮ земenьноі ДІЛЯНКИ )о DJIBCHlcrb; 
\l2J,I"кyn}'земелЬНОі .1ілЯНКIІ дJlя суспілЬНИХ ПО1ре-б або nJ1lfMYConoro відчуження зсмenыlіi ділянки з 

::DC)'CDin.Hoi необхіДllості в порядку. BCT8IfOE.lJeH('M/ законом. відповідно до ст.І47 Земельного кодексу 

фl;1ll4,доroвір ПРllПlfНRЄТЬСЯ також в інших О.IJПВДIf8'С, передбачеНIІХ законом. 
ul Д!iAOfOBOpy ПРIIПIIIІЯЮТЬCSl WЛЯХО:\\ nого f10.:ірвзчня 3В: 
J13,J,I3ID1НОЮ ЗГОDОЮ сторін; 
IUl рішенНІ'" суду на ВIІ,..ОI}' однієї із сторін у hі'CJI:ДОК неВII"онання другою стороною обов'язків, 

jDЇIaIXaoro80POM, та внаслідок випад"ового 1нишеннF., ПОШКО.!1>l,еННJI орендованої земельної ділянки, яке 
:llIICJICIDItOAЖlЄ 1і ВIШОРlfCТDННЮ, а також з іНШІІХ підстав. ВIІЗНВ'lеНlіХ законом. 
I13J.исвII11Jнання орендврем 0.9.4.2 даного DorrlBOpy за рішеllНJlМ суду. відповідно до ст.141,144 

IIDDI'DJlekOCY Уh.'Р8Ї'Ш; 
114. Ршlрвання договору В О.ilIlОСТОРО.IИІ.О .. IУ fIt),JЯДJ~ ДОП)'СКIІCfЬСЯ; 
'IIDIDJКDipвaHIII договору В ОДНОСТОРОННI.(,му ПОРЯ:JІС) С НСВlll\онаННJI Орендарем п .4.3, п. 9.4.3. 
, IlS,Перехід права !UlacHocтi на маПно opeH.1Bp1l на іншу юридичну або фізичну особу епідставою дnя 
._ару . 
... ~IIII) зсме.1ЬНУ діЛЯНI\)' у разі смерті фї'JII'ШО; 0('0011 • uрендаря, засудження або обмеження їі 
-'n]l рішенням суду переХОДlfТЬ до СП'3.iU\оє\щіе або іНШllХ осіб, які ВИКОрlІСТОВУЮТЬ цю земельну 
~J!i1OII:lopeндapeM, ШЛІХОМ переук.'Іuання ДОГОIJС'РУ (ІреНДІІ землі. 

13. Відповід8.:Іьиість стс;рік 38 неВlIІСОI.8111.В або 
неl.DJlежие ПIIК6іli:l[IІІ2 договору 

~~': ИetllkОН:lННЯ або неналежне ВII"онання ;СІ [,сору СТОРОНІІ несугь відповідальність відпооідно до 
I'Oдoro80PY. 

~нa. Іка порушила зобов'язаННІ, знL1ЬНRЄТLCЯ від відповідальності, якщо вона доведе, ЩО це 
·''''ОСІ ІІІ: 3 її 811НIІ. 

14. ПРllКінцеві положеf'lfSl. 

,~~-ЦeR aorовір IІВБJlрає ' •• , " ... 
~.." YknIlJle ІИНІІОСТІ ПІсля ШДlшса'lfo'Я LOТOPOII!MIJ тu Aoro держаВНОI реєстраЦІІ. 
""'1IIII.lpYnlR ~O у трьох ПРІІміРНlІкахs ЩО ",аинь Іlдllаков)' ЮРИДIi'IНУ СИПУ, ОДІІН З JlКIiХ знаходиться в 

\ 

в орендаря, третіА .' 11 Орl Вllі, ЯКІ". (Ірові в держаВІІ)' реєстраціІО. 

Ittaь, 
~ 01111'.111 'Іа 
... -l]ІОllln пnа:т'IН8АIII ДОГОВОР)' t.: 
... cq,1~. JеAfсльноі ділJJНК~1 3 Dі.IJ.ОБРіIЖСНІІJlМ обмежень (обтяжень) У ії' BIIKOPllCТВHlli та 
"", ",,"в, 

"У·П~реllа • 
Чlземмьної дinЯЮ,IІ; 
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15. PeKobl1Тl1 cтopil' 
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АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

• JL"- d/Щ.(.tIL 2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсь~а міська рада, в особі 

застУпника міського голови 80зняка Сергія М!!хаЙЛОВlfча, що діє на .. 
підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 04.04.2007 року H~2-) 5/640 з однієї сторони, та громадянин 

Бабко Руслан ВОЛОДИМIIРОВИЧ з другої сторони, СЮІали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Бобко Руслан 

ВОJlОДIIМИРОВИЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0022га по 

вул.Гагаріна,7 для обслуговування збірно-розбірного металевого 

гаражу в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.01.2007 

року за Ne223-16-0S на умовах оренди на 1 (ОДИИ) рік, терміном до 

25.01.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник міського голови 

зняк/ 

. .. 

ПРИЙНЯВ: 

Бобко Руслан Володимирович 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Гагаріна,7 кв.З4 

.fJii;ю ,. Р.В .Бобко І 

мп ( за нмвності печаті) 
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sвя нп ~.tiсцевості тn DОГОд;l\енн . оо • 

a:asOJJle я ЗОВНІЩНЬО! ~lеЖl ]е~lельної ді."ІЯВХВ 
,рО' <'-

Ь~:'""Ifi'!!,..;Q1~1~~_~f+~~МАА~'4.~N2.Z...._-=I1:..!~~~~~u~vи~и~е./Р~~~И-~~~ __ 

~1()~N1,Н&=а, 200Ср. ; 
1 11 1''''' - м.Бровари 

"7'----
lJf ~епідписаві, пре!Хстввник Броварського міського відділу Київської 

~ri:s~soi філі! д~p:aв~?гo ПЩПріlємства " Центр державного земельного кадастру при 
г ,омУ lCor.nтen 1Ср81ИИ по земельнloІХ ресурсах" 
~a підставі ліцензії на ВИІСонання робіт . 
~1JJJ~ocri зеr.mевласишdв (землекористувачів): Li" о Г КN .d.lf. 
ІJlPIІСІ·- • • 

,---= " 
вpt.i1ставJJИICЇВ вИІСоlПСОМУ Гом" &-~ ,.'f= т:. ~ 
tlС)"\fіжВИХ землеВJIасmпciв (землекористувачів): ___ ~"'-::'-=C=-..J!:K=-::/J/'...:...-..s...:-____ _ 
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що--пред'JlВИJIИ .свої повн~в~ення, провеJПI встановлеИШІ на місцевості та погоджеииk 
ЗОJsimВЬoі меЖ1 земеЛЬНОl Д1JIЯШ(И СО ~ ;а. '-

-

ншсих претензій при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі погоджені і не 
lIIiJDIDIOТЬ спірних питань. Межові знаки, ЯКЮdИ закріплена земельна ділянка в кількості 
_--4{:r- Ш!. поzcaзаві представником BЇД!ti.'l}' на місцевості та передані на зберiraивJJ 
зашевласвmcy (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної ділявки 

JЮJC8ЗШ ва абрисі на звороті даного ахту (- 11 

ПnnmадiJшпcи: наданої o(),p~ ,",- /.і., ,-71":1 
JЇqНU """'~U-JUЩaCТРОIlOІ документації 1JЮI&ДаЄ . ~ ."'»JQ/ ra. 

Цей ari є підставою для прийнятrя рішення по факІИЧНОмУ користува.шпо з HacтyIIlln( 
офорІОІеВШІМ документів, що посвідчують право власноСТЇ або користуваввя землею. 

Axr СЮІsдеІШЙ в 2-х ПРJООрв::иках. 

ПреДСТВВВИІС зе,.шевпасв:иха 
~rмлехористувача) 

ПредстввВИІ< відділу 

Представник виконкому 

. nредставmпc Броварського 
lrIiCLICorn ~i лn1 пv ~емельШІХ ресурсів 
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Опис меж: 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 

М· 
BpoВllPl1 

Ііровареька міеька Раllа 11 JO .. /UJ,a ttUd- .. 20 О!; р. 
S вареька Аlіеь.са РDllа в особі міського ГОЛОВІІ А.IТО.IС •• К8 Віктора ОЛСКС8НlIРОВIІЧ8, що 

орсJllloJl88СUЬ::з РО 11)' украіНl1 "Про ~IicцeBe самоврядування в Україні" з одного боку та орендар: ПРllоаТllllП 
• 811 nbaC1DBI ;;'РО08 Тетяна Олекеі~ОI.а, .ІОРИД~ЧН~ адреса: м.Бровари, вул.І~ороленка,59 КВ.73 
:nPI'Olel1~ П код 2345916422, ЯКІІП ДІЄ на ПІдстаВІ СВІдоцтва про державну реєстраЦllО ФіЗllЧНОЇ особll -
jstIIIIlфIJC8lll~:::s.иоro ВIIКОНКОМОМ SpoBapCItKoi міськоУ ради за Н!!l 355017 0000 000873 від 31.12.1998р. з 
_I~' цеП доroвір про ИllЖченаведене: • 
tiroro. ylClllllllf 00:1 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ -=. 
• 

ОРЕнДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії Бровврськоі міської ради КІІЇВСЬКОЇ області від 
1.1, ку »955-46-04 надає, а ОРЕНДАР приАмає в строкове матне користуввння земельну діпянку 

J3.03.20~ ~;s ra ДnЯ обc.nУГООУВ_Н'IЯ п_вільООIlУ, ЯКIIП ЗllаХОДIIТЬ~Я, по оул.КоролеlllС8 ОР-ІІі розміщеНIІЯ 
1L1OJItCID ' Spoaapll. Згідно 3 маном землекористування, що Є неВІД ємною частиною цього Договору та 
1)'~B:~HOi БроваРСЬКlІМ міським Bi~iпOM зе~~ьних ресурсів від 11 :05.2006 N!!620-~-31З та земельно
JD8ЇAEI' оУ Аокументаціі Броварського МІСЬКОГО BJJUUJI! ~емел~нltх реСУРСІВ ця земельна ДІЛянка рахується В 
:::мерІІіПНОro ВIIКОрІIСТ8ННВ В межах Броварсько) МІСЬКОІ ради. 

2. Об'єкт оренди. 

2.1.8opeНJl)' передаЄТЬCJI земельна дinвнкa загальною площею 0,0055 га. 
2.2. На зеAflШьніА діпвнці BЇДcyrнi об'єкти нерухомого маАна. • 
2J.НОРМl'Пl8на грошова оЦінка земельної ділвнки згідно довідки Броварського міського віддіпу 

JМUWIIIX ресурсів від 11.0~.2006 за N!619-04-3/4 становить 14138 (ЧОТlfРНадцять Тllеяч сто ТРІІДЦЯТЬ віеіАI) 
!рІІІСІІІ!. • 

2J. Зсмenьиа ДШJIнка, вка передаЄТЬСJl в оренду, не має недОЛІКІВ, що можуть перешкодити ". 
rфmпaному IlfКОРИстанlПО. 

2.6. При зміні ( реорганізації ) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає чинність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір укпадено терміном 1183 (ТPII) РОКІІ дО 23.03.2009 року. Пісм закінченнв строку договору 
qItJIAIP має переважне право поновленНJI Аого на новиА строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж 
Jl2ІІаці ДО звкїнченНJI строку діі ДОГО80РУ повідомити письмово орендодавця про намір продовжити Аого 
.. ПРІІ ВIIКОРШ:ТDнні зеl\lenьноі дlЛЯllКl1 не за цілЬОDIIА! ПРІІзначеllНЯМ орендар втрачає переважне 
араlO НІ поиовnення AoroBopy opellдll. 

4. Op~ВДBa плата 

4.1. Рі'lll. opeHlIlla ПJJата складає 1413-80 (Одна Тllсяча ЧО~IРIІС:та ТРI1ІІ8ДЦЯТЬ) гривень 80 копіАок. 
4.2. Об'lllcnенНJI розміру орендноі плати за землю здійснюється з урахуванням індексів іНфлJlціі. 

ІЬ 4J. Орендна плата ВНОСllТЬеи орендарем, ПОЧllнаlOЧl1 3 дНЯ ПР11811Я1ТЯ ріwеНIІЯ еееit 
":.03.06 року ріВ1111М11 часткаМІ. протягом 30 кмендаРllllХ ДІІ ів, IlаСТУПllllХ за OeтDHHi&1 KMeHAapllll,.! 
IJфо1:'IОro (ПОД8ТКОВОro) АlіCJIЦЯ шляхом перерахуваllНЯ ІІа рахунок УДК у КІІУвеькі8 оБJJасті м.КIIЄВВ 
JbuJL IОІ8 КОД 23571923 plp 33210815600005 - Вровврське ВДК. Код клаСllфіl(аціі 13050500 - opellдa 

:.~ Передача продукціі та наданНІІ послуг в рахунок орендноУ мати офОРМЛІЄТЬСЯ відповідними aктaмll. 
4'5 lP03~lp opellAHoi ПJJаТl1 переглsrдаєrься у разі: 
4'52' 3MI~1I умов господарюваннв, передбачених договором; . 
4'53' ~ІНИ розмірів земельного податку, підвищеННІ цін, тарифів, у тому Чllслі внаслідок інфляції; 
4:5:4: ; ІНШ.ИХ випадках, передбачених законом; . • 

DJaiJIнoI став разІ He~HeceHHB орендноУ мати у строки, визначені цим договором, справляється пеЮІ у рОЗМІрІ 
4.5.5. ки нацаонanьного банку Україна за кожен день прострочення матежу. 
~ ОрендНа плата справnяється також і у випадках якщо ОРЕНДАР з поважнltx причин тимчасово не 

08ус земель • • ну ДІЛвНJcy за цим Договором. 



S. YMOOII РllкорШ:ТПIIIIЯ 3СМе.ІІl.llоі діЛИIIКII. 

Р ОРСІІІІУ 1ІІІ10бcnуroОУВDllltll nuninloRolIY. 
J І ЗсмСЛ.,1І1І alnlllJrIl ПСРСllаСТЬС:'Оі аilllllllШ - ,С"lІІі KOr.lcpuinllOro OIl"OPIICТВIIIIII ':2: ЦInЬОРС IІРll1llа'IСIIІІІ :І:мr::ФораtnСIІIІI У оСТlШОВnСШОfolУ ЗUКОIIОJlUntТ110fol ПОРІІ • 

.' 1:-
,~.I . ~ 

~ 
5.3. Opellllap ІІС ,,'ІІС "~~B С:І 11Іу1\11' 

IIpIIJIIII'ICIIIII :lса,Cn.,lІоі а!nlllК • '" • J f 
'- y",OOII І СТРОКІІ ПСРСДО-ІІ 3С~IС.'ІI.ШIІ 111:1"111(11 R ' 
u. .. 0PIII.1y. 

і !nIIlКIІ ВОРСІІДУ :lдіПСIІЮСТltClІ бсз Р01ро(іnl:llІІl1\1 IIPI1\:"'1)· • 
6 І Псрсдо'llІ :lсмСЛ.,IІО Д ЕIIДОД' 11 .1., .... 
. . і ca'Cnlolloi ailllllll'" n ореllllУ: ОР • Лnl.! (І. "l:pl:i1i1r а ор- ~--'" •• -1 

6.2.llІшl Y.'OIlIl ncpcдa~ :І У вlа БУДЬ.IІКIІ. r.lanIlODIIX "раll і "ретет.іП 'Рl:ті, n~іб Е.,д.4р 
OPCIU1)' :lС.IСЛ"IIУ lI!nn~~~ а O~BEЦЬ 'ІІІ ОРЕІІДЛР ІІІ: МОГЛІІ ~tlnTtI • 11ро. __ • 
уклuаlllll Доroаору О Д і "ІЛІІІКІІ ОРСIIДОР'О здіПсшоcr1.СIІ "ICJlI1 AepiКnnl",j рс, C'pallii СІ 

6.3. ПСРСJID'lа зс,..СЛIoIІО .. LOro lJan..... 
11ІПО'" IIРIlПмаlll" - ПСрСДО'II. .. • -~., 

:lа ОСІ'ОП' ст.25 3nKOIIY У.сраl.ш "Про ОРСШllУ 3CJ\wnl Р!ІІ ОІ,.1І1.199Нр .'-'161.Х 
6.... Нп .. ІелА дсржаРllоі pcecтpOlI1Т ДОГОВОРУ ОРСIІ1I" 11:"1:.11.11 •• 1 яі.1Нlttn IV 

lI'nTIIlII!IIII11',' СТРПК.оcтlзоGОП'R301llIR •• aдaТl. KOIIIIO догопору ы�lllоllїлlІlІl\lуy "pIIIIIY lIe-~ ~ 
КОIІ')'IІІ'nІоIІО nnnс. '· ..... Пlll 
С.ІІрії ... 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСРІІСІШЯ 3смcnы�її JIЇ.'llIllI(II. 

7.1. ПICnIl ПРIlП'IІІСIІІIIІ діі догоаору ОРСIІJlDР повсртає ОРСІІ.ІІО.llВlщсnі 1C\lCnIoIlY літlll .. 'У у nщ •. 
порlВIІАІІО' ТlIМ, У .КОМУ віll одсржав 1і в ОРСIfДУ. . 

ОРС.1ІІ0JIDосаlо У pD:lI погі~ШС'IШI КОРІІСІІІІХ b~BC:ТIIROC:Т~n. 0pC:JIJJnIl31101 Jсr.tСЛt.llоі ділІІ" .... ІІІІІ' 
3MIIIOI0 \і CТDIIY, мас право ІІа ВlдшкодуааllllJl зб!IТI(JВ. У p03Mlpl, IЩ1IЩ"СIІОМУ CtupOlla.1It Jlq 
ДOCllnlYТO зroДIІ про роз.,ір відwкодуваlllllзбllТКlа, Сlllр розр'1І3УС1ЬСЯ ~ СУ/ІОІІ"МУ ІІОРI1I .. 'У 

7.2. ЗдlnСllСlІ1 ОРСllдарс.' ба 3ГOДlI ОРСllдораuя ВllтрВТIІ ІІВ ПОЛIПIUСIIJIЯ ОРСlІлованоі 3CМQId' 
IІкllІСМОЖJIIІВО nlnOкpeAlllТ1I ба заподіllllllll ШКОДІІ ціП діЛllluі, нс lІіДnЯI11IОТIo bilLWKOAyвaIlНlO. 

7.3. ПonlПWСlІІl1І CТDHY 3C.ICnLlloi діпАІІКІІ, I1РОВСДСllі ОРСІІДВРСМ за IІI1СJ.МОIІОЮ зroAOlO J 

301111І1, ІІС nlllll.raJOТЬ aIДWKoдyaa'lIIlo. 
7.4. Орс.UlllР мас праоо ІІа аіДШКОДУВВlІІlІІ збllткіо, звподіЯlІlІХ Уllnсліl1UК IIC8lfKOHIНU 

:l0600'lІзаlllo , псрсдБО'IСIІІIХ ЦlIМ догооором. 
3ІіІІТICDІІІІІ пваит'ОТLСЯ: 
7.5. фаml'lІІl aтpaТl', 'КІІХ opcllдllP 3D:111aO у зв'IІЗКУ З IІсаllКОllаllllЯМ або IІІ:ІІanежНlIМ IJIIIIIIIIIIII 

договору ОРС.1ll0давцсм, а також allтpaTII. АкІ ОРОllдар здіnСlllfU або ПОUШІСІІ здіnСllІІТIІ мн • __ 
порУШСIІОro прааа; 

7.6. ДОХОДІІ, IІкі ОРСlJдар міг 611 рсanІоIІО отр"маТIІ в разі IІnЛС:ЖІІUI'О ВІІКОНВІІНА opclllO.Dllll 
Доroаору. 

7.7. РО:Імlр'фаmlЧIIІІХ OIfТPBTOPCIIДDP" Вlf311ачаСТЬСІІІІll підставі ДOКYMCIIТWlIoIIO піJIТICJIд'CНI' 

8. 06~Iе2кеIШЯ (06ТОЖСIІІIО) щодо РІІКОРІІСТВІІІІП 
зе~,еnы�оіi дinlllll(ll. 

8.1. На opClJnOballY 3CMCnLIIY АіJlАIІКУ ІІС аствновлсно оБМСЖСIIIIJI, 06ТІІЖСІІІІІ1 та iHwi npua1JlClїl; 

9. Illші права та 0600'031(11 сторіІІ. 

забо ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnYc. що 3СМCnЬІІІ АInНlllса Є У nоro anОСllос:ті. ІІікому illWOMY H~ JiJQ: 
POIIOIO (аРСIОТОМ), зас:тавоlO 110 псрсБУВВС І віll мвє 30KOIIHi ПОВІІОDDЖСІІІІR ncpcдaвanl UIO'

IJnдaoaТlI IlІшl прова, BII3I1I'ICIIЇ ЦlIМ АОroвором. 
9.1.Проnо ОРIЩАОАВВЦп: 

:.:.1 псрспlРНТlI u1nьоао 811КОРІІСТВІІІІІЗСМОЛhllоі аInІІНКIІ' ~ 
ДOГOBOPo~. дострокова розlрааТlI ЦСП Доroвlр У DІІПВДКОХ, П~РСАСіIl'IСJIIIХ '1111І1111.1 311КС11 

9,1.3, змlllllТl1 розмІр ОРСІІД і """",' JII1I) OAIIOCТOPOIllIIoOMU пораАКУ сі 110 МВТІІ У DІІПDAКВХ, ПСРСАБВЧСllІІХ '11І11І11І'" закоНОJ18 
, с3 зroДl1 ОРЕНДАРЯ' 

9.1.4. ВllмотТl1 вlА ОРЕНДАРЯ ' 
9.I.S,DIIMnroTII вlА ОРЕ СВОС'IВСIІОro внесенlUI ОРС'lAllоі МВТІІ; iUJCl8ll Jl 

або мlськоТ paдll про 1I11J11111.111 НДАРЛ BIAi!'КOДYBaIIllR СУМІІ opcНJllloi маТIІ з часу прlКlІl""" р 
9.2. 01l0n'"31С11 ОРСІ." зеММLllоі АІЛІІ"КІІ АО nlДnllcaHIIR Ца.оro Доroоору; 

_ОДВВЦП: 

9.2.1. IIСРСЛQваТl1 :lСМОЛLIIУ аlnІІIІІСУ по ВІСТу 
9.3. ПРІШП ораЩAllРП: • 
9.3.1, OТPIIMDТII ПО ВІСТу зе 

ММЬІІУ дlnІІIІКУ У KOPIICТYBBIIHII; 



? по tlО8ЛІОВВТIІ AONsip після З81;інчеНttя СТРСІ:)' ri .- • 
9.3." . ' . .ого 1111 В ра'l ві.1СУТНОС1 і прет~;віі1, шодо .. аеЬ ІІа 11рОТJIЗІ теРМІНУ ореНД.I. 

rfJD8 11'·,.4. Оliоо"язgll орендаря: 
9 4 І 118J1IIВlТИ ОРЕНДОДАВЦІО мож,'Іllвість здіRtllЮ . • • • вати •. uHTp~.1b за 2I1кор.,сrзННJlМ uitї земс.'LНОЇ 

lill' ~" ' ,.4З.RllgОРIIСТОВУВDТII земельну ді~,янку зо uілЬОВllМ ПРI111Iа'ССIIІІЯ\" 
9.4.З.саОС'IВСНО CMa~~BaTIJ орен.!шу мату, ' 
9.4.4.Іlе Доп)'скати ХІМІЧНОГО 'ІІІ будь-якого іншого звБРV.1Iir:НIІR 1е • • _. • • МЛА, 
9.4.5. ПlД"lpllМУВ3ТІІ IJ В Ilалежноr.t)' саштарному стаІІі; 
9.4.6.~іcnя 3l1кінчеН.JЯ термін)' дії ДОГОВОРУ ореllДI! повсрн)'ш 3t.МСі1ЬИУ AimIHK:, O~EHДOД:\l1I \1:01 \ 

lI3o,tiiitIOr.ty СІВІІІ ПО Iln')'. • 

10. РІІЗИК ВІІПВДКОВОГО ЗІІИЩСІІІІЯ або ПОШkОДЖСllllЯ 
об"сктв ОРСНДlі ЧІ. ЙОГО Ч~.~ИНИ. 

10.1. РJlЗJlК ВIlПадкового знищення або Пошкодження об"Єtm О~lдИ ЧІІ Пого чаСТ.,.I .... ,ссе орендаР. 

11.СтрахуnaаНИІl uО"скта.ш Й"l'О частш.ш. 

11.I.Згідно З uим договором об"Єlcr оренди не піШIЯгас страхуваllНЮ. 

12. Зl\fіlIИ )'МОВ ДОГОВОР}' і IIРІIШfнешщ іого діі 

12.1. Зміна rMOB договор)' здіАСНІОЮ1ЬСЯ ~ IІІlсьмовіП формі 111 взаємною згодою сторін. 
У РОЗІ недосягнення '3ГОДI1 щодо ЗМІНИ )'МОВ договору спір розв"язуються у СУДОВОМУ порядку. 

12.2. ДІІ ДОГО НОР)' ПРIIПJfняtотьсr, ) разі: 
J2.2.I.зв"інчеННIІ строку, на ЯIOl1А Аого б)'ло УkЛадено; 
12.2,2.ПРllдбаННIІ орендарем '3емельної діЛЯНКIІ у власність; 
12.2,3. викупу зеМeJlЬНОЇ ділЯНКIІ дпя суспільних потреб або примусового відчужеННR 1e1't'~'1hHOЇ 

j.1ІИКIf 3 r.tOТIIBiB суспільної необхідності в ПОРЯДk'У. встаноаленому законом; 
12.2.4. ліквідаціУ фізичної ОСОби-орендаря. 
Договір ПРJfПИНJJЄТЬСJJ також В іНШІІХ випадках. передбачених З8КUНОМ. 
12.3. Діі ДОГОВОР)' ПРІІПИІІЯЮТLСЯ wлпхом Аого розірвання за: 
12.3.1. 8заємною ЗГОДОІО с.'Торін; 
12,j.2.рішеННJ:М суду на ВIJМОГ)' о.lНісї і'3 сторін)' наслідок HCBIIKOHaHНJI ДР) гаю стороною оБОВ"Slзків, 

с:р~бачеНlfХ догавором, 10 внзслідок випа.:шового '!І·шщення, 110WІ:ОДі1Сення орендозаної з~меJ1ь;соі дїJlяt:КlІ. 
Іпістотно переШIСОДЖkЄ їі ВИКОРJSстаННIО, а також] інших niAc1aB, визначених 10KOt'OM. 

12.3.3. IlеВllконаШIЯ ореlідарем 0.9.4.2. даносо договору 3З ріwеюtяr.l СУДУ. ВШПОВQltа до 
ст.141,І44 3е"sслы�оro lсодекс:у Укра"н", 

12.4. РО'3ірвання договору в односторонньому порядку Доnyскасться; 
{МОВОlOрозіРВSНIJЯ договору В односторонньому поря,llК)' t: невиконання 0pCIlДdpCM n .4.4, п. 9.4.3. 

12,5, Перехід права влаСllості ІІа маЯно орендаря на іlfШУ ЮРlfДlfЧНУ або фіЗИ'IНУ особу. а таlСОЖ 
ptорraнізація ЮРИДИЧНОЇ особи-орендаря є пїДС1авою ДnB розірваJlНЯ договору. 

Право ІІа орендоваІІУ земельну ділянку )' Ра:!і смерті фjзнчної особ"J - 0Pf:IIJ1IPSI, засудження або 
1іб\1~:liеIllIЯ ії дісзда1·нос-гі за рішеНIІЯМ суду переХОДlfТЬ до Cl1QJlKOCMUi9 або інш"х осіб, Jt,ci RlIK()PIIC'i08)·!~lb u.~"I 
1f1olелыJy діnншсу разом з орендарем, шляхом переУJCnадання договор)' оренд" зеМJlі. 

13. відповідоJJы�істьь стор іІІ за IfеВllковаllИЯ або 
ИСIIОJJС)L"Не ВИlсонаНllЯ досовору 

IЗ,I. ЗВIІСВИ"ОllаllНЯ або неналеЖllе виконання ДОГОВОРУ сторони несуть відповідальність відпооі.!1НО дО 
3iI~IIY та цього договору. • ., • 

13,2.с,-орона. яка порушила зобов"язвння, звіnЬНRЄТI.СЯ ВІД В1дПОRIд8ЛЬНОСТI, ІІКШО вона доведе, що це 

nOPYwelllJR СТ81/0СЯ не 3 ". вини. . 

14. ПРlolкіllцеві ПОJJохсеКIIЯ. 

14, І ,ЦсП договір наб/fрає чинності піCJ1Я підписання СТОРОllами Ta·~'oгo де~жа8110У ресстрації. 
,." Цсп lIOI'OBip укладено у трьох ПРJімірншсах, шо MBlo:rb OAH~KOBr ЮРИnИ'IНУ СШІ)'. ~ДI1H 
.... ~OЛItться І треті А в ортНI НlснА ПРОВІВ держаВІI) реЄ(.'ТріШЮ. , орендоДDВЦЯ, дрУГИП • в opt:HAapR, • • 

з )lКI1Х 



"ерl."с.ШII"" IllсrlШllІll1 ;aofOUOPY. С: 
w і -- :ТОІ opelL211 обмС".кснlо (оБТ1lЖСIlIo) 'J її ВІІКОР 

11:1' ПРIlП .. 'IIIIІI-псрс;аIЧ IN (~T L'I"I'I;' ві;аобpaJ:С"НIІ\І IІСІ"'"і 
l:a:a:letpOUlln ",,1111 ,CII,C:lIoIIO ;J 

аі1)тіn' • " .. оТ "inIIIКIІ; 
uCraIlOu.'CIIIIX ССр CIII'~ D tlа1)'РУ 10DlliWllloOi .. С".кl 1CII'~ ІІХ ]наків в.,аСІIІІ"'У (KOPIIC1)'DIIIY)1C\lCnIoIlOi .1;'-

.. ", ІІа nepcIICC • 'І Dсmшовm:нtlХ 1І'С".ков -11ІІІІ 

... ., .. ра Ilcpe.llall)' ІІа ]БСР'1'І1ІІ 

15. PeKoblrrl1 сторіІІ 

ОРСIIДОД&lОСЦЬ 

Броворська міська рада 
n особі 
міського I'ОnОВI! 
ЛJlТОllСllка Bik-rОРI1 ОnеКСl1llДРОВlіча 

МіСllС1I1IКОДЖСIІІІ. юрll.l11111110і особll 

0074 КllіnСIо"а область. 
м.Броnар". U)'JI.ГDПlріtlll, 15 

l.Dсlmlфl .... uіПIllIП КОА 26376375 

OPClln&lP 
ПП БariРОВI1 Т.О .. що :Ііг ІІа підставі 
CBЇJ10ЦTдa про nержtШIІУ РСГстраціlO 

фіЗИЧIІОЇ OCnUI�-llі.ШРIН·МItR. 
-=. -

Міс.цс п('о ... IIОI1II11II фі Щ'lІlnї ocniill 

Кllівс ... :а 06і1IС11 •• " Га",.паРIІ 
UYJI.KopOJICH"a.S9 кн 73 

IДСIІТIІФі .. аllіRIIltА НО\ІСР 2345916422 

ПідП.IС" CTopil' 

Z~[:.:..:::· ~"~~§~i~~·o~.A~IIТOHCIIKO 
:' Т" i~7 t \} 
•• ' J 

r 

ope~~_~~ ______ _ • Т.О.Баripou 

МП 

./ 
.... 

. - • .....::.:.k ._------

ДПnllір 1IIpcn:tpOIIIIO У Kllila.tcin pcrioHIII"llin Фі.,іі ДcpaaIlOro nWlplIC\lCТВI CfЦСll1)lУ .tc:p ...... llum J':\I&:.I""IIIU ц.'1Х'ІР) ~. • 

,1Срж:І'"'~~О'l~ ~1II,1'9~~I)\lCII""I" PCC)'PW'. про шо у ДсJl1lCUИО\l) рссстрі 11:\1&:. .... 1"11І'&:110 1311111: від • .г!l .. ".~~2X' 
,аК! '" J).,.7 -:Ігу .. 

М" 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 РОІ<У 
.,' 

.. ..:. 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

міського голови Антоненка Віlсгора Олексаllдровича, ЩО діє на підставі 

ЗаКОНУ України "Про місцеве самоврядування в УІ<раїні", відповідно до 

рішення сесії від 23.03.2006 року Х2955-46-04 з однієї сторони, та 

ПРllватний підприємець Багірова Тетяна Олеlссіївна ідентифікаційний 

код 2345916422 з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПриваТIІИЙ підприємець 

Багірова Тетяна Олексіївна прийняла земельну ділянку площею 0,0055 

ra по вул.Короленка в р-ні розміщення буд.N!!68 для обслуговування 

павільЙону. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 23.03.2006 ·і:1 

N!955-46-04 на умовах оренди терміном на 3 (три) роки до 23.03.2009 

року. 

. . . , 
Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

тоненко/ 

ПРИЙfIЯЛА: 
Приватний підприємець 
Багірова Тетяна Олексіївна, 
Яlса проживає за адресою : 
вул.І<ороленка,59 кв.73 
м.Бровари 

обл. ївсы�аa 

-L~----f~- І Т.О.Багірова І 
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ПJlA11. 30ВІІІшніх меж земnеКОРllстування 

IKOPOTKO~TpOKOBOГO на умовах орендиl 

пІп. Баr\ Po~a Te"~\-\a О"е"с'·'&\\а 
вул. ~OPo"e)iKa , 65 

Lt:ro 

~б 1:100 
оПll С МЕХ( 
"А дО А емлї загального користування 

Ak" перенссення меж в натуру ЗОВІІЇШІІЬОЇ I\lсжі земелыІїї діЛЯllАl1 

\ 

" \ 

~7.&O 

" 
ї о : 

()кун М.А. , , . . 
~""""",,~,...,....~o .. -.. 

о .0 

',:. І. .' ОО 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноt ДІЛЯНКИ 

&pOB~pCЬKa а.іська ~aдa .. І".. ~~ 20~. 
ць: &pODapeЬ~B I\'I~ЬKB PUD, в" ОС~бl за~Пtlllка міс"ко ~ЛОЇ1і Atlapccnn ВаСllЛЯ 

~BE ШО діє на ПІДCТDОІ Закону УкраІНИ Про МІсцеве саМОВРlІдуваННIІ в Україні". довіреlfості 
~PDDII"'q J(!1.-SЗ/S І S з ОДІІОГО боК)', та 
,862OD~:~HДAP: npllD~Tlllln ~ідП~JIIЄl\lець Коте'IОК ВОЛОД'ІІ\ШР ГР'ІГОРОВІІ'І. .ОР.ІДІ.Ч.ІВ UЛРССВ: 

11 КОТО8СltКОro, 14 Iдс~tТIfФIКВUIПIШП КОД 1811401897, IІкиR діє !Іа підставі свідоцтва про дсржав"у 
~I'J: toi особи - ПІДПР"ЄМWI, виданого ВI'КОllаВЧІІМ~.IКОМlтстоftl Броварської міської' рад" 
~ фI311~~ ~355 011 0000 000110, дani -"ОРЕНДАР", з дР),і!ОТ сmОРОlш. yкnanll цеП Договір ПРО 

-=. .. 
1. ПРСДI\IСТ договору 

РЕндОДАВЕЦЬ відповідно ДО рішеННІ сесії Броварс .. коі міс"коі ради К •• ївс"кої області 
1,1. О pOI,), »396-24-05 надає, а ОРЕНДАР ПРIІАмає.в строкове платне користуваНJtIl земельну діЛllfll\)' 

ПІ,./ІЛН будіВ.IIЩТВВ тв Обслугов?,вання павшьПОIlУ, IІКIІА знаХОДIІТЬСIІ по вул.Грушевського 
_.-._ .. -- 6yд..N!9/1 в м.Бровар ... ЗГІДНО з маном землеКОрltстування. шо є невід'ємною 'IВСТ"flОЮ 

181108ідКII виданої БроваРСЬКIfМ міським відділом земелЬНIІХ ресурсів від 06,08.2007 POI\')' за 
IЛ."'V··'lr~ 12 та :Jt)lелЬНО-КВJIастровоі JIOh.')'Meнтauiї Броварського міського ві.1l1ілу земельн"" ресурсів WI 

__ ............ РlІХ)'mся в землях комерціііНОГО ПРlfзначення в межах Броварської міської pD.1l1. 

2. Об'єкт opellAl1 

-
LI.BopelfAY перелаєтьсяземельна ділянка загальною мощеlО 0,006Irв. 
llНa:scftlen .. HiR ділянuі розміщені об'Єkїll нерухомого маЯ на, які JlВЛЯЮТЬСЯ власніСТІа орендаРІ. 
11 HopMmlBHI грошова оцінка земельної діЛIІНКl1 згідно AOBiAKJI Броварського MiCbl\oro віA!lілу 

рес)'JICів віз 06.08.2007 pOh.')' З8 Н!!04-3113-311113 118 період будіВlfIщтва стаНОВІІТЬ: 

.3705 (Tpll Тllснчі ril\lrOT п'ЯТЬ) ГРllвень, 

Ilap\!mllИI IрОШОВ8 оцінка земельноі дЇЛянк" згідно довідки Броварського міського OilUi.1Y земел ... IІІХ 
Ііа 06.08.2007 pOk')' за N!!04-З '13-3/1114 ] даТl1 звтвеР.llжеlШЯ Аk-т)' ДержаВllОТ "ol\liriT ІІРО 
~ в f)."Cn'lJ)·8Tauilo зв"іllчеllОГО б)'діВlІlщтва об'єкту CТDHOBlfТЬ : 

·18511 (вlсL\IНIUIЦЯТЬ ТІІСЯЧ п'ятrот двадцять OlIlla) гривня. 

15. 3tмen"HI .:1ШRНка, якв пr.редаЄТЬСR в оренау, не має таких недоліків. що можуть переШКО.!1I1ТIІ її 
IlІlіОрlІС:танню, 

16. ПРllwіні ( реорraніЗ8Ції ) ОРЕНДАР.я Договір оренди не зберігає 'lІІнність. 

. 3. Строк діі договору 
-

lLДoroвip ук.1цено на 2 (.ІІва) ро'КII, терміном до 26.01.2009 року. Після ')акіН'lення CТPOkj' договору 
lIIt персв~е проо поновлення Пого на НОВIlП строк. У цьому разі орендар ПОВlІнен не пізніше ніж 

lІРа АО 31liJнчеННR C'lp01\')' діі ДОГОВОРУ повіДОМllТl1 письмово орендодавUJI про намір ПРОЗОВЖІІТІІ Пого 
-lІnРllтнні зеl\tелы�оіi ділЯНКl1 Ilе за цілЬОВIII\! ПРI13Ifаче •••• ЯI\I орендар втрачає переваЖllе 

nOllOвneHHH доГовору оре'I.ІІII. 

4. Орендна ПJlата 
~~ . 

• • 1'Іllа ореНДІІВ пл • • • 370,50 ( • вта етаllОВllТЬ 1 О % від IlормаТllВllоі грошовоі OQIIIKII І складає: 
• 18Sl,l:PIICТB СII\I.ІІесят) гривень 50 KoninoK ІІа період б)'діВllІІuтва: . 

ІСааllсіі n ( ОДІІВ Тllсича BlcialCOT п'ятдссят дві ) гривні І О Konino!\ ') дат .. заТВСР.1жеIIIIП Аk"Т)' 
4.1. 06ч ро ПРllВНяnя D eKcnn)'aтauilO закlНЧСIlОГО будіВIШUТDD об"k-ТУ. 

ІICJJІ:ННІ P03ft,'IP,v ор оо • • .. б " lU1 ' 
3 УРаХ J tlfAHOI плат" за земелЬНІ ДІЛRНКИ держаВНОI а о KOMytl81lbHOI aCl10CTI 

КaY68~IIНJ1M іх ціль~вого пр"значеННR та коефіцієнтів індексації, ВlІзна'lеНIIХ законодавством. І"етом М" і - . ЧІІ IНIС'Ір В Yk-раіНII формами. шо заПОВНIОIОТЬСІ під час укладаННІ аоо 3МІІІІІ умов 
ПРОДОВжеННІ Boro дії' 
~~ , . 
протн ОСІІТLСЯ ПОЧllНаlОЧl1 з ДІІЯ ПРI.flIIЯтrя ріWСllІІИ ВШ 26.01.2001 POk~' ЩОl\lІеп'шо 

М1екц. ~O,.! 30 KanellAapllIIX ДІІів, ІІВСТУПІІІІХ за оетаlшіАt асаnеllдаРIШАІ AIICM звіТllОГО 
P/P3321781S;OM перерахуваllНRllа раХУllОК УДІ( у КIIІвс"кіІі 06лас:ті ••• КІ.ЕВВ МФО 821018 

00005-Вроваре .. ке-вдк.-КОА кnасuфlкацil13050S00 - opellдa земпі.-- _ .. -



І 
! 

r • РІ"УІІОК ОРСllllllоі IUlОТIІ ОфОР~UlI"IоСI OЇIIIIOnЇnll1l і 
...... lltpcna'lo IlpalU'K"IТ'IIIIIIIIIII~ "ОС::Т .. ся 'І рІІI: "" аl1 
".5.1'0 ... 11' ОРСIІIІІІа' IІnl,ІІ ІІСРСІ:ІІІІІІ 1:1І6І'IСIІІI" 1I010nOpo,.,:, ' 
".5.1. ",11111 умоа racllonaplOnlllllll • пср IIllInlllll':IIIII 11111. ТnРllфln. 1"111І' "OC~lllli(,lnї 
".5.2. 1.,11111 ртиlрlа 1I:ИІ:ІІI.IІОIО ІІОІІІТІС'/, • II~ 

nll,"a'ICIII~ 1n,,01l01l01lC1nOM: ІХ '0"0110"" 
".5.3. 11 IІІUlІІХ ОШ'МІСІХ. IІI:РI:ІІОn'II:ІІI ТІІ 'І СТРОКІІ, "111110111:111 IIII~I ІІОГОПОРПМ, &:IIpan'1" '1 
... 5 .... У РОІІ "СІІІССС'ШП ОРСІІІІІІО' "::к УКРО'". 10 h"ОЖСІІ ІІСІІ'. "роп РО'ІСІІІ'" "nОН'''' ~IoCl 

II0J",lplll"","10.1O' СТІШКІІ 1I11I101I0nlol.
oro б , :1 У ІІІІІІІІІКІХ. а,,"'" ОI'ЕIІДЛ І' 1 поаа*IІІ'~ IIPIII~' 

.. .. S OP'!lfllllO .UlOТl CllpaMnCТI.CI ТІІ"О ІІІ 11111\ ..... • 11. го пора'" 
ІІС '1IIKOp"C:10ll)'C 1&:Иc:JI •• IІУ 1І1л""h")' 111 11І1'" ,О • 

S. )'1'10111І IIIIKOPIICТIIIIIIII :JСl'іёЛIоІIІІЇ IliJIIII'I'11 

&. 

РСІІІІ)' JUlI ОуліllllllllТlІ1І 111 ut.C:JlyrnIlYIIIIIIIII lIallint'nOll)' 
5.1. 3.:,.11:1І •• 110 IIlnlllKI ІІСРСІІІІІ ТI.са ~ о ІЛІ"'''" _ ,С,..lІі КО"&:РllіАIIШ 11 IІIІIШрllС:11111111 • 
5.2. ЦIIІI.оnс ІІР"1110'IСІІIIІ 1С,..I:ІІ'0·1І0 O"lllopMIICIIIIII У "CТnIlОICn':lІш.I)' InКIІІ1І1Л1II1С rao\t ПnРllа~' ' 
5 • .1. Оl'Еllдлr ІІС "'ІІС ПРnlО &:1 "J 111_ 

пlnl.оас 111'1111111'11:111І11 'СfoIc:JIl.llоі 111111111"11, 

6. УI\IОIIII і CТPOICII IICPCДI11IЇ 3CMCnI.1l0i IIЇJIIIIII'" n OPClll1)' 

б.l. П&:РСІІІ'ІІ 1CMl:ll101l07 .IIЇnI1I11'" 11 OP&:IIJlY 1.i1iAC:IIIOCТI.CII б&:~ РО'РI.БЛ&:I,"11 "РЩ:l\ry іі nіЗDСІ&!IІІI11, 
б.2. IlІІпі )',.,оаll ІІСРСІІО'lі 1С,.'&:IІI.1І07 ліnllll"ll а opellllY: оrElI,доItЛПІ~ItIJ lI&:p.a:nac •• ~ ОРЕIІМРnp" 

oР':ІІ;!)' 1СМ&:IІІ.ІІ)' .ІІЇn""ІОУ nїnloll~' аі.:х б)'IІІ.-I1."''' моАІІООllХ IІра" І IIpt'&:IIJIA Iр&:lІ\ І'СІО. ІІРО ."11\ ._1 
)'IU!II.'JOIIII" Дого"ор)' оrElIДОДЛurщь '111 ОIIЕIIДЛI'IІ&: МОГЛІІ Jllnlll. 

6..1. ПСР&:ІІО'ІО 'CM&:nIoIl07 lIinlllll'" ОРСІІІІОРІО 1I1і11&:1ІІ0СТI.СIІ ІІістІ nСРIКПОlюі ра:І СІ р;щіі ""ОГО ДorolClpJ 
'11 Оh'ТОМ "pIIAMOIIII" - П&:РС.'IIІ'lі. 
б .... ІІа О&:ІІОІ' &:1.15 ]OllOIl) УКРІІ'ІІІІ "Про ОР&:ІІД)' J&:I'IJII" "іл 06.IО.199Нр }tiI61.XIVopru 

rr'IITrrll&:rrllIIA СІ рок 111ели IІС!РЖIIlIll07 P&:CC!TPOIIIТ ІІОГОПОР) 01'&:111111 J&:І'IШII.llоf лL'ПIlIo" аеpa.'l.1ІІ 
KOl',)'rrona.lloI IIJllICIIOcтl 10БОU'ІІJОІІІІІІ ІІІІІІОТІІ KOIIIIII JlОГОООРУ "llJlIf,"IЛIІОl'I)' (ІРІ 011)' деРЖООIlОТ nOJalE 

I:ІІУИ .. ОIl. 

7. УІ\ІОІШ IICJlIСРIIСIIШI зсмсm.IШЇ дїJIIIIII~11 

7.1. Піl:lll1 ІІРІШІІІІСІІІІЯ дії ДОГОIIОр)' ОРЕIІДЛI'IІОП&:Ртас ОI'~IІДОДЛIЩШ]1 1&:"'&:1'11011) зinllll~!СІІ 
гlршо".у nopillllAIIO' ТІІ".. У ЯlOО".)' nіll О.ll&:РЖОІІ П О ОРСІІДУ, 

ОI'ЕIІДОДЛВЕЦЬ У Р01і 1І0гіРII'СIІIІIІ hOP"CIIIIX IIJIOCТIIIIOCI&:A ОР&:IІЛОllllllоі J&:".&:ЛIo140Ї ОІL111111i11,ІІІІІ'П 
111".111010 N' СТlIІУ. ".ос прnоо 110 ni.l1WI\O.ll)'''O.IIIA ,бllТl\lо У Р01".ірі, 111І11111'1&:110"''1 C10pOIIOMII. ЯlOWО mPaD 
.10ClIrlI)'10 ,ГОДІІ ІІРО ро,,,.lр ol.:xWlOO.l1)'OOIlIlA 1GIITI\ill, Сllір РО,0·1І3УС1I.с:м ) 1:)'110110"''1 rrOpl1.11h). 

7.1. 3.1іПСIІСllі ОРСІІІІОРІ:". б&:] ]r0.l111 opellll0.10UUR OIlTPOTII 110 110:lilllll&:1I1I11 ОРI:IІ.ІІОООIІОЇ 1е.ltл.ноіJЇI 
11"IIІСМОЖJIІIПО пі.llОI\РС".IIТIІ б&:1 зоподіЯIІIІ" IUI\O.l1l1l1in lІіЛl1lщі, ІІС nin'111Гn101l. Oi.l11UlOL111ynolllllo, 

7 • .1. Пап і 11І11&:11І111 СТІ І І)' 1&:".&:nlollo'I' діЛIІIІI\IІ. "РО"&:ІІІ: 11 і ОI'ЕIIДЛfI~М 1В 1І11С:IоМОВОIO 1raJ1 
ОI'ЕIfДОДЛВЦЕМ 3CfolJli, ІІІ: піМIІГШОТIо oillllll\O.l1YIIOlIIlIO, YfoIOlIll, оБСIІГIІ і стро І'" оі:lWl\озуваllИl": 
nllTpOT 3В 111'011&:111:111 ІІІ'.' nonlnwelllll1 с: mllY 'l:foIa:nlollOЇ .І1іn"IIКII UIl31111'11I1011.CI1 O"P&:MOIO )'rOAOIO сторІІІ, , 

7 .... ОР&:lІдОР .ІОС 111'0110 110 ni.llUIKO.l1)'nOIIllA збllткіп 3ОІІ0llіl11111Х УllоcnіllОК IICOlllOOIIOIIII •• -
10БОО'Я301l1o , ПСРl:llБО'IСIІІIХ IlІІfoI догооором, ' 

3БIlТ.lОIІШ IШОИСП'ОТ'.сп: 

7.5. ФОКТIІ'lІІlатраТIІ, ЯКІІХ ОРЕІІДЛР 30311а8 У 311'113КУ 3 1II:IIIII\01l1l1lllAIII обо 11&:IІМСЖltlltol аll"'O~-! 
llorOIIOpy ОРElIДОДЛВЦЕМ О також UIIТPnTlI, якІ ОРЕІ·ІДЛР 3111nClll18 обо 1І081111&:1І 111іПС:1ІІ1Т1І anl .
&:ІІОГО IІ0РУШСІІОro Ilроаа: 

7.б. ДОХОДІІ. IІкІ ОРЕІІДЛР мІг бll ремыІo 01РllfoIОТІІ u ро]і 1111І1&:ЖIІОIО UIII\OIIIlIlIlI ОРЕIlДОд.$ 
)'MOII nOГOIIOpy, 

7.7. 1'01fo11р фDКТI'"IІIХ ІІІІТРОТ opellllllpll aIl3I10'IOCТI'CII 110 nlJIC11111i JIOlo")'M&:1I1MI.1I0 lІі.'lтасрза.'СIІIІ~-

8. ОБI\lСИ(СIIIIII (ОБТIIИ(СIIIIII) ЩОl10 ІШКОРІІС'І'ІІІІІІІІ 
:aCJ\ICJlhlloi AiJllllllCl1 

8.1.110 OPCIIAOUOIIY 3СfoIа:ЛIoIІУ ninJIIIKY , а .-і~LCi 
ІІІ: IICТUllouncllo обtotСЖСШIВ, оБТВЖСlІlІВ та IIІІШ прав ' .. о •• 

'і 



9.lllші права та 060В'И31(11 сторіІІ 

,ПАвЕЦЬ rapalnYE. що 1емc:nыla дїляшса суАого anaCIIOCТ" • 
",&HA0I'V' ) :JaCТDBOIO ІІІ: перебуває і він мас заКонні І, ІІІКОМУ ІІІШОМУ ІІС відчужеІІа, l1ід 
11' (.p.:IJIТO~I. • ПОВlfоваЖС11ІІ1 перевваТl1 шо JlїnIIIКY В ОрСllАУ 
~ .а ВII1IIВЧI:НI WtM договором. • 
~ іІІ ... 1 о: ОРlшдодаDЦЯ: 

,.I.nР" pc:aipJIТII цільове ВltКОРllСТВННЯ 11:MCnbIIOЇ діЛЯНКII' 

'

11 О.: • еП Д • ' 
i.1~ достроКОВО р01lрваТlІ 11 ОГОВІР У ВІІПадКах, перед6а'IСНIІХ ЧИННІІМ законодавством та ЦI1М 

~i з"lіlllml P03~lip ОРI:НДНОЇ маТIІ у випадках, Пl:ред6аЧС:IIІІ~ ЧІІННИ,.. заКОlfодавством в тому 'шслі в 
" ІУ порЯдКУ бе1 ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; • 

~:~:MaraТlI від ОРЕНДАРЯ своєчасного ВНl:сения орендної маТII' 
"'~ 1."МагаТI! віА ОРЕНJ:tAРЯ відшкодуввния суми орендної :тати з часу ПРІІПІІЯТТЯ рішеllНЯ 
,.1 lіll'23.04.20004року Ао ПІдписання цього Договору; 

'fI'1ItI'/ 060в'.31С11 ореIIAОДВD~Я: :f,. п.:рeдllоаТllземcnьну ДІЛянку по акту . 
.. t Права орСllдаря: . 
~ І OТPllMaТlI по акту ЗI:МCnЬНУ ДІЛЯНКУ У користування; 

:~.i nOНD8Л1~ваТII. договір піСЛІ закінчення строку Пого діі в разі відсутності прс:теllзіR, щодо 
, • ...,. на проТR31 теРМІНУ ореНДІІ. 
\t ,.4. 060в'.3"11 ОРС11Aаря: ." 

',4.1. HIIlJDBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛИВІСТЬ ЗДIRСНlоваТl1 контроль за ВlІкор"стаЩIIМ цієї земелыІїї - .. ,.~.2. 811 .. -орIIстоDув8тIIзсI\IeJ1ыІy ДІЛЯІІ .. У 38 UІЛЬОВІІ'" ПРIIЗllачеIIllЯМ; 
94J. Сlоєчасно смачуватн орендну nла1У; 
'~4. н': допускати ~МіЧНОГО ЧІІ будь-~коro іншого з.а6руднеНIІJI зсмля; 
'.4.5. nUrrpllr.lYBa111 11 в нanежному саНІтарному стаІІІ; 
" ... ,. піc:nя звкіllчення терміну дії Договору оренди поверН)'Т1І земельну JIi.'JlHh.')' ОРЕНДОдАВЦЕВІ У 

.-у стані по ah.-.y. 

10. Pl1311K ВІІПВДКОВОГО 3НllщеНІIR або пошкоджеНllИ 
об'є~-rа opellДll ЧІІ його чаСТllНl1 

10.1. РІnllК ВIIПВ.l1КОВОГО 'JНllшення або пошкодження об'єкта ореНДІі 'Ш Іі0ГО чаСТIІНIІ несе ОРЕНДАР. 

11. Зl\lіНII Yl\IOB ДОГОВОРУ і ПрІІПllllеНІ19 ЙОГО дії 

11.1. Зміна умов Договору здіRснюються У ПJ.lсьмовіit формі 1а взаємною згодою сторіІІ. 
Урвзі недосягнення згод" щодо зміни умов ДОГОВОРУ спір розв'язуються У СУДОВОМУ поряд",},. 

11.1 Діі договору ПРІІПІІНЯЮТЬСЯ У ра]і: 
11.2.1. закінчення CТP0h.')'. на ЯКІІЯ ЯОГО було укладено; 
11.2.2. ПРltдбаННR ОРЕНДАРЕМ земельної дїЛЯНКl1 У власність; 
11.2.3. ПРІІМУСОВОГО відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності відповіДIfО А2 

w!.3rиfJJы�огоo кодексу Украіllll; 
11.2.4. Договір ПРltпиняється також В інших випадках, передбачеНIІХ законом. 
IIJ. Діі договору ПРllПlIІІЯЮnСЯ WЛRХОI\I noro розірваlШЯ 3В: 
IIJ.l. взаємною згодоlO cтop~· 
:IJ.2. рішеННJlМ СУДУ відповід~о ДО чинного законодавства України. 
у:1•4• РозірванНJI Договору В OДHO~POHHЬOMY порядку допускається; 

d.cз. &101010 розірвання Договору В односторонньому порядкус HeBIIKOHaHНJI орендарем' п .... 3. п.9.4.1, 

~ ПерехіА права власності на мвПно орендаря на іllШУ ЮРІІДИЧНУ або ФіЗIІЧНУ особ)'. а також 
IОРllДllчноі особll-орендаРR є підстаВОIО ДЛЯ розірвання ДОГОВОРУ· 

11. відповідалы�істьь сторін за IIeBIIKOllalll19 або 
IIСllаЛСЖllС BIIKOllalll19 дОГОВОРУ 

12.1 З • • • • • 
~ta • а IlеВIІІСОltання або неналежне ВlІконання ДОГОВОРУ СТОРОНIІ Ilecyrb вIдповlдanыllтьь ВIдПОВIДIІО до 

,",'11 ч.оro ДОГОВОРУ 
.. 2.2. СТО • . ' • • дальності якщо вона доведе, щu це 
"I1IIat1ll POIII, якв ПОРУШИJ1а зобов'язання, ЗВІЛьНЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІ • 

. c:тanос:я не 3 іі вини. ' -



13. OllllRIIIIII:ol ПОЛОЖI:IШП 

' .. III110m П'CnIl n'"nIlCI"'" СІОРО"."" 1'8 noro lІеРЖIІIІІО' peR1)J1l1dt 13.'. ЦеП ДоroD'Р fUlCillp!lt 7рLОІІ ПРIІ .. IРIІIІІCnI, шо "IIОn' OIlIlI.OIY ІОРІІІІІІ''''У ellny. ~ 
ЦсП доron'р YIUIIIICIfO УП • n O~lInllp" тpeтlП • D opmlll, IІКIlП nponln lІеРЖlnllУ рееI:7рIlЦ'-:"' 1 'IIQ 1111101l11ТloCII D OPCIIIIOlUlnllll, ІІР)'П' ,.- , , 

lІе.lІІ'tll"ШІІШ '.аСТIШnll ••• догоnору с: 

)- lCIUIaC1pODlln Ішаll 1CIIICnlolloT дlлllll.1І 1 аlllоСіражеllllllll' оСі .. ежеlll. (оБТIІЖСIІІ.) )' іТ altkOPllcta"lIi .. 
hCТnIlOllllellllX ccphltyrln: , , 

,. аn IІрО ІІІ:РІ:ІІІ:С&ІІІІІІІ " lІа1)'РУ 10Illlillllll.u~ межі :І':"ІІІІ •• ІІО' ЛШІІІІІШ '11 III:Рl:llІІ'll 
16cpll'DllIIlI: ',eiliUbllll 11" ' ....... 

)- Іn "ро "cpМn'IY ІІІ :lберlmllllll nCТnIlOMelfl.1 меЖОhll1 
лlлIlIllШ: 

1111кln МIІСIІІ'''у ("ОРІІСТ)'nа •• у) 
1СІІ""" )о аn "РIlПОМУ-l1ерсnа,.1 'СМCnI.IlОТ лlnllllК", 

14. I'CICIII:JII'rll сторі .. 

ОI'ЕНДОДАВЕЦI) ОРЕНДЛР 

GpouapCI.Ka .. lсlоІСО рапа 
" ос061 :ІІС1)'IIІІIІКІІ 1І,lсIоКОГО ronollll 

""dprr'lIl1"etl.71t о.Yt!lo'СІІ""fННIІІЧIІ 
1111 K""'~"OIlIl'1.1"dU,''''p ГрІІ •• оРО'''''' 

МІСІІС111аХОІІИССІІІІІІ 'ОРIІ411'ІІІоі особ 11 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКИ 

... 6PO-pll 

lipOBapCLlca 1\1'СЬка Радо "/f.. 't ~6.. 
ЕЦЬ: Броварська I\liCLlca рада, в особі за n . ~ '.lЦL .. 200~ р . 

.gp.oPl-В шо діє ІІІ підставі Закону УкраїНIІ "Про Місцес;( Ішка МІСЬкого ГОnОВIІ ВО311пка Серпя 
~;"": 1U2-IS/640 з одного боку, та е caMOBpJlAYBaHHJI в Україllі", доВіреності від 
IOUOO РООРЕНДАР: ПРllваТIШn niдnpllCl\leUL Проскурко ВпnеllТl 

БУЛЬ8.незвnежності,12-в КD.29 ідеlfТIfФікаціПlllfП код J5774J22~~П JlM~KOf'aїBII~, 10Р~ДИ'.lІІа адреса: 
~I" аціlО фіЗIІЧНОЇ особlі - піДПРllСМЦЯ, ВllдаlfОГО ВlІкона ' ~" дІЄ ІІа ПІдстаВІ СВІдоцтва про 
dllНYJlCє;r:OOO 001210 від 15.0S.1997p., дani -"ОРЕНДАР" ..,~Ч"М КОМІтетом Броварської міської paдll 
l~tJ3S5 01 , з 'Р)'го' стОРОIЩ YКnMII цеЯ Договір про 
~~ ~ .. 

1. Предмет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО рішення сесії Броварської міської рад" КI1ЇвськоТ області 
:au.04.2007 року .I0305-20-0S HВдDC. І O~EHДAP ПРIJ.Пма~ в строкове платне КОРIJСТУВВННJI земельну 
illМ'YмошеlО О,ОО2Зra дnя обслуговування КІОСКУ в скпадІ паВIЛЬПону очікуваННJI по буnьв.Н"вnежJlості 7 
IPpD8.pl,. 3гiДlIO З. маном .зе,:,nеКОРlfстування, що ~ He~iA'tMHOIO чаСТI1НОIО цього Договору та ДОВід~и 
_&РО8аРСЬКIIМ MI~ЬKIIM BJДДIJIOM зе~ельних ~ec~pCIB ВІД 16.05.2007 року за N!!04-З/ІЗ-З/690 та земельно
lJIIIIDIoi IlOКYMeнтaUli Броварського МІСЬКОГО ВlддlJlУ земельних ресурсів ця земельна ділянка рахується в 
... JOМерціRиоro призначення в межах Броварської міської радІІ. 

2. Об'єкт opellДll 

2.1. В оренду передаЄТЬСJl земельна дЇJUJHкa зaranьною nnощеlО 0,0023rи. 
2.2. На земельніП ділянці розміщені об'єкти нерухомого маЯна, які являються власніmо орендаря. 
U НОРМІТІlвиа rpошова оцінка земenьноі ділянки згідно довідки Броварського міського відділу 

JIIШIIIIX ресурсів від 16.05.2007 року за N!04-3/1 3-3/691 стаНОВИТЬ: 
10456 (десять ТlIСНЧ ЧOТlIРJII:та п'ятдесят шість) гривень. 
2.5. Земельна дinJlНКа, Jlка передається в оренду, не має таких недопіків, що можуть перешкодити її 

.ному ВIIКОРISСТ8ННЮ. . 
U. ПРllзміиі ( реорганізації) ОРЕНДАР.я Договір оренди не зберігає чинність. 

3. СТРОІ( діі договору 

11. ДoroBip укладено на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном до 26.04.2008 pOIC)'. ШелJl закінчення строку договору 
lРаІІІІР має переввжне право поновлеННІ Яого на новиЯ строк. У цьому разі ореНдар повинен не пізніше ніж 
~! маці до закінчеННІ строку діі договору повідомити ПИСЬМОВО орендодавця про намір продовжити Аого 
11. Прп ВIIКОРШ:ТВllllі зеl\1елы�оіi ділН11К11 Ilе за цinЬОВllМ ПРl1311ачеllllЯАt opellДap втрачає переважне 
• НІ DОНовnеllJlЯ lIorOBOpy opelllIll. 

4. Орендна плата 

4.1. Орендна мата СТ8110ВIIТЬ 1 О % від IlopMaТlIBlloi грошовоі ouillKl1 і складає: 
4. оо 1045 ( OlIllB ТlICDча СОРОК п'ять) гривень БО копіАок; 

~6ЧJIC1JеННIІ розміру орендна! мати за земельні діЛJlНКИ держввноі або комунальноі власності 
'JIJIep 3 YpaxYBaHНJlM іх цїnЬOBOГO призначеННІ та коефіцієнтів індексації. визначених законодавством. 
~-НJІМИ Щtбінетом Міністрів Укра1'ни формами. що заПОDНЮJOТЬСІ під час уlCJlaдDННЯ або зміНІ! умов 

4.3 орендИ чи продовження Аого дії' 
~I .~eIIДIID ПЛDта BIIOCIIТLCH ПО~lIJlаIОЧII з ДНЯ ПРІІRІІНТІ'Я plwellllR від 26.04.2007 року щоміСRЧІІО 
~ "КВАІІІ ПРОТЯГОАІ ЗО калеllДаРllllХ ДІІ ів IlaeтynllllX 3В OCТDIlJlil\t квnellAapllIJM днем звlТlIОro 
".tUs7:oro) "llеяця ШЛЯХОМ nepepaXYBallHH ІІа Р;ХУІ.ОК УДК у KlliBCbKiR областІ М. Кllєва МФО 821018 

4.4. ~ plр 33217815700005 - Броварське ВДК. КОД кnаСllфікаціі lЗ050500 - opel~lIB з~млі. 
4.5. р~~.цача продукціі та надаННІ ПОCJIуг в рахунок орендноі мати ОФОРМЛJlЄТЬСIІ ВІДПОВІДНИМИ актам.,. 
405 1 • Ір opelllIllot плml переглндається у разІ: 

І • '3МIНи 
J 4.5.2. 3'" УМОВ т~~подаРlоваННJI, передбачених договором; .' •••• 'м 

I lJoJtaчеlll 111'1 P03MlPIB земельного податку. підвищеННJI цін. таРJlфlВ, ЗМІНІ І коефІЦІЄНТІВ І HAeKcaUII. 
~ заКОIIОдавством· , 



за .. 1Jlfоаl; І :Ш"'ІІХ ncpeJI6a'IClflfX ІСІІ Рl13ШІ'ІСІІІ IIII~I nnronopO\l, СпраВnIl ::.t·: ~~~:I::~~~CCCIIII~ ОРСII.'lIIОТ nлаnl ~~:'II ~I ICD"&CII ДІШ" ІІРОСТРО'ІСІІІІН nnaTr.ry~,· 
pOJllllpIIIDд~lnIlO'C'I1IaKII IlaulOllan"IIOГO ~~::ri У ВIlПад .. 'ІІХ, ІІКЦІО ОРЕІІДЛР 1 1І0ваЖIІІI" nPІIЧIIIt'llllh.: 

".5.5. ОРСIШlfа мата спраВnIl: ДогоВОРОІІІ. "' 
ІІС Іlfко,tIIСТОIУС зсаlcnы�уy ділlllf"" за : 

t 
• ICТOIII111 3Cl'IC.'.blloi ді.IJПIIЮI 

5. Yl'IODII OIII~OPI 

ДllIІ обcnуговуваllllll "іОСI\У n с ... ,аді павіn .. ПоllYоч' j 
5.1. ЗСIІICn.IfВ дїn1l1f1Ш псрсдаcrьc:1І І OC:;~:'I_ 3СІІІЛі KOIIII:PUЇnIlUГO В"КОР"С 13111111 1') .... 
5.%. Цільовс ПРIІJlfаче11ll1l ІСIІICn.lfоі дф ІЛСІІІІІІ У BcтallOBnl:lIOIIIY 33"ШЮ;lаnСТЬО\1 пор_Ьу • І 
5.3. ОРЕНДАР Ifl: IІlас праlа БCJ О ор,. . • ~ 

піn"овс ПРllJlfаЧСIІIІ. ІсМCn.llоі JIUlIIIIKII. . 

• OICII Ilcpeдoali :JCMCJII.IIOЇ· .dіJIПllКl1 ВОРСІІДУ 6. УМОВІІ І стр 

• РСІІДУ здіПСIІІОСТЬС. бсз розроБЛС:11ІІ1І IlpoC:Kry 'Ї відведен", 
6.1 Псреда'lа ІсIІІcnыlіi JIUlIIIIKII а О • І 

• • Cn.llоі діnllfКIІ в оренду: ОРЕІІДОДАВЕЦЬ Пl:рсnас. а ОРЕНДАр .. 
б.%. IlІшl YMO~~I псрсд~'" 3СМВід буД".КIІХ lIIaOIlOIIl" прав і npeтCll1iA третіх осіб, про -кп .... 

орСIfЛУ Іемеп.IIУ ДшlllК)' ВUI.IlУ ОРЕНДАР lІе МОГЛlI знаТIІ 
• Д ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ •. .. 

укnалаlШІ огоаору і ДUl' .ІІКІІ ореlшарю 3l1iActflOCТЬCI nlcпl держаВIІОI peccтpallii ц.оro Дот_ 
б.3. ПеРеда'lа зсМCn.IІО • "-"1 

Іа акта,.1 npllnMlllIIJI - персда'lІ. ." • . 
б.4. ІІІ ОСllоаl ст.%5 3аКОІІУ УкраТІ'" "Про ОРСІІДУ ЗСІ\ІЛІ ВІД 06.IО.1998р КIllil·XIVDptQ 

, n nl"nn д .. р· .... ВIIО' ресстрnціТ дОГОВОРУ ОРСІІДІІ зсмcnа.llоі ділRIІRlI JIr-.... n nтtlДСІШIІ строк .... оо..... . .. r-_ 
коаIУlllnа.IlО' апаСllОсті зоБОI'ПJlIlIlП lІnдаТIІ КОПІЮ договор)' ПІДПОВІДІІО\ІУ oprOlIy lIсржаВllDі lIOD1I 

СЛ)'а.-бtt. 

7. Yl'IODII DОDСРІІСІІІІП 3C~fCJIblloi діЛПllКl1 

7.1. ПіCnIl ПРIlПШlе ... 11 діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земenьну lIіІІІlІІУУсаі 
гіршому поріВlІllІО J ТІІІІІ, У ІКОМУ віll одержав її в оренду. 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ у разі погіршеНlf1 КОР"СН"" ВЛ8СТlІвоетеО opeHllOBatloi зеlllсnыlіi дin_НЩ ІІІІ'0 
іІ змlНОIО її стану, МІЄ ПРІВО на аіДШКОДУВІНІ" JбllТків у РОІмірі, Вllзtlа'lеtlому cтopOllaMII. ЯКШО СІІІРІІІ!І 
ДОСІГНУТО ЗГОДІІ про РОІмір віДШКОДУВІННIІ збllТків, спір розв'.ЗУСТ .. СIІ у судовому ПОРНДІ\')'. 

7.%. ЗдіОСllені ореllJllРСМ бeJ 3ГОДІІ ОРСНДОJIIВЦН ВllтраТIІ ІІа поліпwеНlІ1І орсндованої JСМr.шDi'= 
IІкі НСМОЖЛІІВО віДОКРС"tllТlІ БСJ ІаподіllННIІ ШКОДІІ ціП ДЇЛlІнці, lІе niДnIlГnIOTb віДWl\одуваllНЮ. 

7.3. Поліп.шеlШIІ стану Jемсльноі діЛIІНКl1, проведені ОРЕНДАРЕМ за nllCIoМOIDJD JII)1 

ОРЕНДОДАВЦЕМ Jс,.ші, ІІС піДnllгаІDТЬ відшкодуванню. УМОВІІ, оБСІГIІ і СТРОI\IІ віДШ"1Jду118 DPIII 
ІllТрат за ПРОlедені ІШМ поліпшенНІ стану земcnьної дїЛІІНКІ1 ВlІзначаЮТt.c:R OKpeMOIO угодою cтaplн. 

7.4. Орендар має право ІІа віДШКОl1)'ваtШR JбllТКів, заподіRІlllХ УІІаспідо .. HeBIIKOIIDННI DJICI1I1' 
JоБОВ'IІ3IН., передбачеНllХ ШІМ договором. 

3бltткааlll ВВlа .. ОIОТа.сп: 
7.5. ФІКТІIЧllі втрати, 1h.11" ОРЕНДАР зшнав у зв'RЗКУ З IlеВIІконаННІМ або tlсналСЖНlIМ ІПІІІIDJIIIIIІ 

ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ І також витраТll, IІкі ОРЕНДАР здіПСНlIВ або ПОВlІнен '3діПСНlтl ДJII'
свого порушеного права; 

7.6. ДОХОДІ І, IІкі ОРЕНДАР міг бl! реально oтpllManl в рші належного BIII\01l8HIIII oPEНдOДAJ 
умов договору. 

7.7. РОІмір ФаКТІIЧНllХ Вllтрат орендаРІ ВІ13Н8Ч8єn.сн на підставі ДOКYMetlТl1lЬHO niATlepJI1IICJIIII'-

8. 06l'IСЖСIIIIП (06ТПЖСIIIIП) щодо ВllКОрllСТОllІІП 
:JСl'SСЛLllоі дїЛВllКl1 

",среж 8~~~,;'~=~OBВI'Y зсмел.lty ДШRІІКУ встановлено обмежеННR мощеlО 0,00131'1І _ і_иср .... J1,f 

9. Інші права та 060в'ШКII сторін 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapatnyt, що земель • с ailQttP 

JаБОРОІІОIО (арештом). застаВОIQ lІе пе сб ва ~a .дШІI'КD є У ~oгo власності. нікому іншО"'У 11. нtJlf 
IIDJIIBan, інші правв. ВllJначеttі UIIM д:roB~PO:~ вш Має заКОННІ повноваження передаВІТlI шо aiJJI 

і, 



11 орСllдодавцп: 
",.ПJIIIІІ свірll1'll uiльове BIIKOPIICТВHIIJI земмы�оїї ДЇnHHKI . 
• 
' 

пер • R Д • І, 
" • • c:rpoКOBO РОЗlрвml це ОГОВІР у ВI'Падках пе б 
,,1,2. до , ред ачеНIІХ Чlllltlttм законодDВСТВОМ та ЦІІМ 

tJ'!: illllТll розмір орендноі мати у ВllПвдках, передбачеНt 
~ порІдкУ без ЗГОДlt ОРЕНДАРЯ; ІХ ЧJIНнttм законодDВСТВОМ, в тому Чllслі в 

'4:~t"laI"lТlI віД.ОРЕНДАРЯ CBo~aCHOГO внесеННІ орендної плаТІІ; 
".. IIMOI"ITII ВІд ОРЕНДАРЯ ВlдшкодуваtШIІ суr.ш ореtl .. 
"'~fII·23.04.20004POКY ДО піДПllсаННIІ цього Договору; AlfOJ плаТIІ з часу ПРIІ"Нllтrll рішеННІ 
~ 06О0lJlЗ1(ІІ ОРСIІДОДВВt&.я: 
~1.neрср.аООТllземс;'ЬНУ ДШJlНКУ по акту. 

право ОРСІІДВРЯ. • 
tJ.,.01PIIMOТlI ПО ВКТУ зем~ьн?, ДIЛJlllкr у КОРШ:1}'ваIlНЯ; 
~J. rroJlOВnI.oDaTII. ДОГОВІР ПІСЛІІ закаНllеННR CТPOInl "oro '" ... - . . 
.,. "J ДІІ В разІ ВІдсутності претензіА, шодо 

"а npOТll31 теРМІНУ ореНДІІ • 
. -:060В1Я31(1І ОРСІІДВРЯ: .. -=. 
:, •• IІІд8ВВТ1I ОРЕНДОДАВЦЮ можливість здіАСНIОВ&ТII контроль за ВИКОРllстанням цієї земмьної 
f,.f.2..IIIfDPIICТOBYBBТlI зсмелы�уy дlnЯIІІСУ зв цlnЬОВIІІ'ІI ПРIIЗНВЧСIШЯI\I; 
,.4.3. своєчоСНО CMa:~BaTII орендну пла1}'; . 
f,4J.нсдоnyскаТIІ ~МІЧНОГО чи будь~~кого ІНШОГО З~бруднення зеМЛJl; 
f,4.4. nїJl1PIIMYBaТlI II в нале~ном! саНІтарному стаНІ; 
,.4.5. пi~1 закінчеННІ терМІНУ ДІі Договору оренди повернym земмьну діЛІІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

c:raИI ПО aкry. 

10. Ризик випадкового Зllllщення або пошкодження 
об' єкта ореНДІІ ЧІ. його чаСТІІНИ 

Jo.l.PIOIIK ВИПВАКОВОГО знищення або пошкодження об'єкта ореНдlІ ЧІІ Яого частини несе ОРЕНДАР. 

11. ЗміН11 У1\10В договору і ПРllПllнення його діі 

ІJ.I.3міиаумов Договору здіЯснюються У ПIІсьмовіА формі за взаємною ЗГОДОІО сторін. 
Уразі недосяmення згоди щодо зміни умов договору спір розв'ЯЗУIОТЬСЯ у судовому ПОРJlДКУ. 

JJJ. ДІ договору ПРllПlllfRЮТЬСR У разі: 
11.2.1. _IPIeHНJI строку, на якиЯ Аого було укладено; 
11,u JJpIlр.банНJI ОРЕНДАРЕМ земent.ноі ділянки у впасність; 
IIJЗ. IIplfМYCOBOГO відчуження земenьноі ДЇЛянки з мотивів суспіJ1t.ноі необхідності відповідно l!Q 

ПJwеп"IIОГО КО екс Ук аі.ш· 
11.2.4. Доroвір ПРИПIfНЯЄТЬСЯ також в jнших випадках, передбачених законом. 
ІIЗо ДilДOГOBOPY ПРІІПІІНRІОТЬCSI ШЛЯХОМ ііого розірваllНR за: 
11J.1.I3аЕМНОЮ згодою сторін; 
ІІЗJ. рішеННJlМ суду відповідно до чинного законодавства Украіни. 
IIJJ. неВIІКОНDНllЯ орендарем п.9.4.2. Aalloro ДОГОВОРУ за ріШСlІІlЯМ суду, відповідІІа до ет.141, 144 

OrD КОДСI«!У УкраіНІІі 
~.4. PD3ipвaHНII Договору в односторонньому ПОРllдКУ допускаєтt.ся; 
ІІОІОІО розірвання Договору в односторонньому ПОРІДКУЄ невиконання Орендарем п.4.3, п.9.4.3. 

~перехід права ВJlBCHocтi на маНН0 орендаря Ііа іншу юридичну або фіЗlіЧНУ особу, а також 
IОРlfДичноі особи-орендаря є підставою для розірввння договору. 

12. ВідповідаJJьність сторін за невиконаНllВ або 
ненаJJежне BIIKOIIBHIIB договору 

121 з . . . . . 
~ '. І неВlfkонання вбо неналежне виконаин. договору сторони несуть ВIДПОВIдВJIЬНIСТЬ ВІДПОВІДНО ДО 
'. I~ IU.oro ll.oroBOPY. • 
~ __ СТОРона. яка ПОРУШИЛІ зоБОВ'ЯЗIНИ., звільняється від відповідалЬНОСТІ, якщо вона доводе, що це 

ClanОСI 110 З іТ вини. 



13. nplll~illUCDi ПОnОЖСllІІЯ 

• iJlnllClIIII• c:ropo.lalllll та пого дl:ржаВноі pccttpa it 
13.1. ЦсП ДОJOlір .шGllрас: ІШlfllоm nl~:'~IfIIКDX шо IІlа.ОТ1о ОД.lаК08У IОР"дllЧlty Сllllу ііі 

цсп ДОJOвlр УІСІІІШСІІО У "".ах прl • ""mn • D opralfi. RKlln провів дсржаllty pec~ 1 
'IfDXOДIm.c:. І ОРСI1.І10JIIІШ. JlР)'П'П • D opCllJlap • • 

Ilсоlll""1ІІ111І11І Illmlllllllll Jloroaopy ,: 

1 :""11(11' 81J10браЖСIItI.". об".I:ЖI:IІ .. 
ICIUPIC1pOllln МІІІ 'CMCnIoIIO JI .. , 

nСТІІIfОDЛСlІІlХ ссрвl1)'ТЇlі IWllьоlll.сжі 'CMCnIolloi діл. І'''''; 
аln' про ncpcllCCCJI8111 а lІа1)'l1У '0"1 
акт npllnoaty.ncpC.l1D,.1 ,CMCnIolloT дїnIlIlICII. .,' 

14. РСlсоі]IIТII сторі.к 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&pOlapcьКD мІська рада 
" ос06і 'IС'І)'ПIШКD MICblCOJO ГОЛ08" 
ВnJІШll1І CI1PIIR АIІIХІІ.1дО'''ЧIІ 

МIСUC:JIfDXОДЖОНIІI 10рІl.l111ЧІІОЇ особ" 

07400 К""С6НIІ 06лIlСtn6, 

ОРЕНДАР 

пп nl!nc",'plt~ ВIІЛ~/""'~""I"""УІ.'IІ1.n", 
Іка АІЄ .на nlдcтal~ CBIДOUТ8a про lIeJIIDa) 
Р~С:СТРІЩІ~ суб е .. -та ni.anPIIOlH_ 
ДIMIoIIOCТI, ВlІдВIlОГО III"OIl"OMO", GpcIQparof 
".іської радll "ід 15.05.1')')7 /109 
NJ2JS5 0170000 001210 ~ 

.... !ірО'lІр". ")IJI.rIIIIIPII1I1.15 

Місио ПРОЖllnВ ... IR фіЗIІ'IІIОі ос0611 

IOpllAIIIIHa адроса: К"'"С6IlІІ 06." •• .lLlip" • 
6j'!'6,.Hoa!'I1J/CllOC"",12." Іі'.:!') 

IДСllТlІФIКluіПIШП КОА 26376375 IДОНТllфіквuіПllllП lІо".ер 1577412247 

15. ПідПllСl1 стор іІІ 

ОРСШАIlР /і. 

/:<:5=::>.~ (. 
/? .. ...,.~ ..... : .. '" І • ""~ ~ .#- .-.. ''',.} ~ {. ,-, ;", .. .:.:. .... :\ 

6' ). ~h:'~~'II~:~:D~\7' чmш) 
~ " " ~.' ~ 
\',# ....~ ,:;/ 
'~. -, . {-. - ,,'/7 

' • .;' • ~. ~\ .,.. і# , 

~;:'''~c?!~~A 
Доroвір ,вреєстровано у BIIKOII/(OM' S ' ~ • 

реестрації AoroaopiB ореlЩl1 ВІШІІОНО 'ВПllсl роварської Мlськоі РІА", про те ШО у КНllзі заПllСIІ JCf 

' .. ___ +-'1-_ САI.ВОJІШIl B."'.np«li11" 

. 
-1.\. мп І 

,. 

, . 

,/d .. /6' .. _~-7/~/u:.ц~e._ 20 ()!/ р. ,а Аі /І 
. ...-...::......_--

-------------------~ 



АКТ 

JlрИЙоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МИ, що підписалися нижче: БроваРСЬ!5а міська рада, в особі 

.....тямка міського голови Возняка Сергія lv.1!tхаЙловича, що діє на 
_~Il •• -- w 

niдCТВBi ЗакоНУ України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреносТі від 04.04.2007 року Н!!2-151640 з однієї сторони, та Приватний 

підприємець Проскурко Валентина Миколаівна з другої сторони, склали 

цеіі Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

ПросКУРКО Валентина Миколаівна прийняла земельну ділянку площею 

о,ОО23га по бульв.Незалежності,7 для обслуговування кіоску в складі 

ПІвільйову очікування в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесіівід 26.04.2007 року за Ne30S-20-0S на умовах оренди на 1 (один) рік, 

терміном до 26.04.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙВЯJIA: 

ПП Проскурко в.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 
бул.Незалежиості;12-в кв.29 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

.,.іроваРII 

Броварська мІська Рад~'' 1.1, .. ""ur.,'"L " 20 O~ 
ААВЄЦЬ: Броварська I\lіська рада в особі ЗВСТУПllllка мІського голов.. АlІдрссва BaCII:S; 
~ роВIІ".' що діє на підставі Звкону УI\'РаїНIІ "Про місиеве свмовря.ауВВfIIlJI в Україні", довіреності від 
~1fJI ь,за N22-S3/S1S з OJlHOro боку, та 
~::po гроаlМОlllll1 AI~TOllell~ . Віктор ОлеКСОIІДРОВIIII, ЮрllДlІlШО адреса: м. Бровар .. , 
ifEI!ДA 8СLкоro,lз-а кв.82, IдеНТllФIКВUIПIШП код 2062611495 з lIpyroro, уклали цеП lIoroBip про 
~~elle: • ".,..-- . ., 

1. Предмет договору -=. . 
11 оРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії Броварської міської ради КІІЇВСЬКОЇ області 

. 14.06.2007 року Ю69-22-05 надає, а ОРЕНДАР приАмає в строкове мотне КОр'IС1)'ВВIІЮІ земельну ділянку 
j:I 0.0029ra ДnH оБCnУГОВУВОllllR збіРllо-розбіРIIОГО.l\lстnnевого гарожу по вул.Грушевського,13/! в 
~IICllТPanItlloro теплового ПУІІК'І! в М. БРОВО.~ІІ. ЗПДНО з маН0"! зеl\fлеко~истуввння, шо є HeBilI'EMHOIO 
~ uьoro Доroвору та. ДОВІДКИ ВllдаНОI Броварським МІСЬКИМ ВUlділом земельних ресурсів 
. 04.07.2007 РОКУ за N!04-3!lS-3/488 та земельно-кадастрової документації Броварськоro міського відділу 
~ ресурсів, земельна дшянка рахується в землях 1ранспорту в межах Броварської міської ради. 

2. Об'єкт ореНДІІ 

2.І.8 оренцу передається земельна дinянка заranьною 1Ш0щеl0 0,0029га. 
2.2 На зе"feJIьніП дimrнці розміщені об' El\їli нерухомого маПн&, які ЯВЛЯІОТЬСЯ влвсністю орендаря; 
23. НормаТlшна грошова оцінка земельної дїnЯНКJІ згідно довідки Броварськоro MicItKoro відділу 

JIIIШIIIІХ ресурсів від 04.07.2007 року за N!04-3/1 5-3/487 cтaнOBIJТЬ: 
_ 3354 (тр •• Т'lсячі Тр'lСТ8 п'ятдесят ЧОТlIР.I) ГРlІвні. 
2.4. Зе"'ІШьна ділянка, яка передається в оренду, не має неДОЛІКІВ, що можуть переШКОДlml її 

_ому ВlllШрllСТВННЮ. 

2.S. ПРllзміні ( реорганізації ) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає ЧlІнність. 

3. Строк дії договору 

1І. ДОfOвір укпадено на 2 (два) POКlI, TCPMillOl\1 до 14.06.2009 року. ПіCJUI закінченЮІ строку AoroBOPY 
lfCIUIIP ilIЄ переважне право пономеННJI Аого на новиА строк. У ЦЬОМУ разі орендар повинен не пізніше ніж за 
J-ulдоза .. ;нченНJI строку діі norOBOpy повідомИТIt письмово орендодавця про намір продовжити noro дію. 

ПРІІ BllKOPlleтDHll1 зсІ\ІeJlы�оіi ділRНКlI не за цілЬОВ'IМ ПРUЗllачеlШRМ opellAap втраЧRЄ псреВlІЖllС 
lPI8D на пономеllllН AorOBOpy opellJ1.l• 

4. Орендиа плата 

4.1.РіЧIIВ ореllДllа мата СТ8110ВIIТЬ і % від нормаТllВllоі грошовоі ouillKl1 і CКnDдaє: 
33,54 (ТPIIДQRTL TPII ) rpивні 54 копійок; 

. 4.2. Обчш:пення розміру орендної плати за земельні діЛІІНКИ державної або комунапьної власності 
~ з урахуванням іх цільового призначення та коефіцієнт індексації, ВIUf1ачеН11Х законодавством, за 
~ИIWІІ Кабінетом Міністрів Украіни формами, що заПОВlПОlОТЬСЯ під час укладанНR або зміни умов 
- ....... 1 ореНДІ! чи продовхсення Яого діі; 
~ЗоОреІlДна плата BHOCIIТbCR ПОЧІІНОІОЧІІ з AIIR ПрllЙllRТТП plwellllR від 14.06.2007 року ріВ1111М11 
~ "11 ДО 15 сеРПllR І 15 Лllстопада ШnRХОJ\I перерохуваllНR ІІа рахунок УДК у Кllівській областІ 
~ МФО 821018 КОд 23571923 p/~ 33217815700005 - Броварськоі міська' pOДII. ІСод КnОСllфікаціУ 

4А - оренда землі. 
4 • Передача продуКЦІЇ та надання поcnyг в рахунок орендноі маТІ! ОфОРМnRєrЬСR відповіднИМl1 апаМIІ. 
4 ~'lРоза!lр ореНДllоі пnаТlI перегnндаєтьCJI У разі: 
4JЗ' ЗМІНІ! умов господарювання, передбачених noroBOPOM; ., •••• 

~еlU' ЗИІНИ розмірів земenьного податку, підвищення цін, таРllфlВ, ЗМІНІІ коефlWЄНТIВ Індексації, 
ІХ законодавством. 4"sJ • , 

4"sA' 8IH1D~ випвдках, передбачених законом; • • • 
~"Oi ~ РIl3I невнесення орендноі nлаТlf у СТРОЮ!, визначеНІ Ц1IМ AOroBopoM, спрВВnJlЄТЬСЯ пеня у PO'J"!lpl 
І КlI національного банку Украіна за кожен день прострочеННJlnлатежу. 



О ПП"'" спр8DJIІЄТЬСІ 'ПІКОЖ і у ВIIПi1дJ\1ІХ, ІКЩО ОРЕНДАР З 1108а"'lІІl\ n 
4.5.5. PClllIllD ..... РIІ'IIIIt 

BIII,opIICТOBYC зеАIcJlы�)' дinlll"'У ЗD ШІМ Договором. '1111, 
5. YJ\IODII DllKopllcтallllR 3СJ\ІСЛЬІІОЇ діЛЯ111(11 

s 1 зеr.leJlы�DD lIinlllКD псредається в оренду Jl,JlJI обслуговуваННJI збіРllо-розбіРtlого Мета.1 
5'2' ЦinЬОВС ПР'l3llвчеlllUl зеМeJlьноі дinJlНКIt - зеМJlі транспорту; I:ВОГо" 
5:З: 0PCIIДDP lІе мас права без ОфОРl'шенlUI у BCТDHODJICIIOMY заКОIIОJlа8СТ80М nopll.il~) 1\1іІIІо ' 

ПРIJ3llаЧСНIІІ зеАleJlыІїї lIinllll\ll. ..,. . 

6. YJ\IODII і СТРОКІІ псредачі 3Cl\ICJlLIIOЇ діЛЯllКl1 В opellД)' 

б.l. Лереда1lа ЗСМeJlьної.дinlНКII в ~P~IIдy здіПСНIОСТЬ~Я бсз розроБJЇеЩIЯМ npOCI\"1)' її ВіД&епеиJq, 
б.2.lllші У"ІОВІІ персдаЧІ зеМeJlЬНОI ДIJIJlНКII в оренду. OPEH~OДAB~!-tb передас, а ОРЕНдАр 

OPCIIдy зеМeJlЬtI)' дinЯН"'У вinы�)' від БУДЬ-ЯКІІХ ManllOB11X прав J претен:tJП третіх осіб, про .~_ ~ 
YКnDдDIfIUl Договору OPEHДO~BEЦЬ ЧІІ OPEH~P не МОГJlIt з.наТIІ. _ ' 

б.З. Лередача зеМeJlЬНОЇ ДIJlІН~1t орендарю ЗДIПснюсться ПICnЯ держаВНОI реєстрації ОЬОго Дого 
за актом ПРIiRмання - передаЧІ. ІОРУ 

7. УМОВІІ ПОВСРНСННR земCJlЬНОЇ діЛЯllКl1 

7.1. ЛіCJIJI npllnllHeHJUI діі договору орендар повертає орендодавцсві земеJlЬНУ дїnЯIІ~'У у С'І1И~ не . 
nopiBIUIHO з ТІІМ, у JlКОМУ він одержав їі в оренду. ~ 

Орендодавець у разі погіршеННJI KOPIICHIIX ВJJaCTIIBocтeA орендованої земельної ДЇnIlНЩ по,'_ 
зміНОIО її стану, має право на відшкодуваННІ збитків у розмірі, Вltзна"еному сторона"ш. Якщо c:rapaag 
ДOCJIrнyтo ЗГОДІІ про розмір відшкодуваННJlзбmків, спір розв'JlЗУЄТЬСJl у судовому порядку. 

7.2. ЗдіRснені орендарем без згоди орендодввцн витраm на ПOJlіпшенНJI орендованої зе",enьиоі_. 
немоЖJШВО bilIo"-реМlml без заподїJIНIUI ЩКОДІІ ціП ДЇJIJIHцi, не ПЇJIJIJlraJOТЬ відшкодуванню. 

7.З. ЛОJlіпшенНІ стаtl)' зеМeJlьноі дїJIJIHKII, проведені орендарем за письмовою згодою] opert1lШ!J1 
зеМJlі, не niJl,JlJlnuoTL відшкодуванню. 

7.4. Орендар має право на відшкодуванlUl збllтків, заподіJlНИХ внаcnідок неВIII\'ОН8НИІ opeIUD 

зоБОВ'JI3ань, передбачеНl1Х ШІМ договором. 
ЗбllТК8аlll ВВDжаЮТIоСR: 
7.5. фаКТJlЧні BтpaТlI, JlКIIХ орендар зазнав в зв'JlЗКУ з HeBllKollaHtUlM або неllвnеЖНllМ Вln''ОIШІВ)1І 

договору орендодавцем, а також витраТІІ, Ікі орендар здіRснив або ПОВІІнен здіЯСНlml ДІІІІ BUurOL'lClllll1I: 
порушеного прав&; 

7.б. ДОХОДІІ, Jlкі opelfдap міг би реально отримати в разі нмежного Вllконання ореlШllJDllll)1l 
договору. 

7.7. Розмір фаКТ11ЧН11Х Вllтрат орендаРІ ВllзначаєтьCJI на підставі ДOКYMeнтanЬHo підтвера'еНIIХ-

8. Обl\.сжеНIIИ (обтижеони) щодо ВІІКОРПСТВІІНЯ 
земельної діJlИШClI 

8.1. На орендовону земenьну дїJIJIHКY не встановлено обмеженlUI, оБТJIженНJI 'nІ інші права 1JImx-

9. Інші права та обов'ИЗКlI сторін 

iAЧ)'JtI\' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що земельна дinянка є У його ВJJOCHocтi, нікому іllШОМУ H~ 8 І ~ 

забороною (арештом). зоставою не перебуває і він має законні повноважеНIUI передаваПІ шо дiJIJII~1 
HaдaBaТlI інші право. ВllЗначені ЦІІМ договором. 

9.1.Права ореIIДОДDВЦR: 

9.1.1 перевірJlТli цільове викорнстаННJlземenьної дinJlНКII' 1I 1f1 

9.1.2 достроково розірваТJI цеП Договір у випадках п~редбочеНIIХ ЧІІННІІМ ]DКOIIOJll8ClВDl' . 
Договором; • 10"'1-,1 

9.1.3. зміНІІТИ розмір орендної nnаТlI у ВlіПадках, передбачених ЧІІННІІІ\І заКОНОДDвством,8 
односторонньому ПОРJlдКУ без згоди ОРЕНДАРЯ' . 

9.1.4. вимагаТlі від ОРЕНДАРЯ своєчасн~го BHeCeHНJI орендної nnaТlI' piJllClll"~ 
• 9.1 .S.BIIMaraТlf від ОРЕНДАРЯ відшко.цуввнНJI сумlt орендної ПJlа~11 з часу пр"nllfl1ll 

МІСЬКОЇ ради про ~aдaHНJI земельної ділянки до підписанНJI цього Доroвору; ,. 
9.2. Обов ШКІІ 0РСlfДОДDВЦR: , 
9.2.1. передаВОТlі земельну ділJlНку по аrny' 
n'l "___ • 



1",18Т11 по акту земCJlIоНУ ділІІНКУ у КОРllстуваННJI' 
9J•1•O:"00ll1008111 договір піcnя закінчеllНR CТPOk')" ПО 
9J.2· прOТl3і терміІ!)' ореНДІ І; го діі в разі BiAcynlOCтi претензіП, ЩОДО 

/"ан .. на 
0600'IОК1• opellДBpH: 

,,4'1 ...... аВІТІI ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnllвість здіПСНlоваnl 
9.4 •• n-- КОНТРОль за ВІІКОРНСТВННІІМ цісї земenыlіi 

~ 4.2.lllh-ОРllстовуваТII зеаlсІІы�уy дinНІIКУ 3В цілЬОВII1\1 ПРІІЗІІDЧ • 
" ,t3.rаОСЧОСПО еnn~~УDаТII ореllJlІІУ Maтr; СIIІІЯ1\l, 
'~4.4."e доП)'СКВТII ХІМІЧНОГО ЧІІ БУДЬ-Jl~ОГО !lfWoro звБРУДllеlШЯ земля' 
::4.5. підтРІІмува111 ЇІ в належному СВНlТВРИОМУ стані; , 

10. РІІЗІІК ВІІПDДКОВОГО ЗІІІІЩСНІІR або ПОШI( 
О ' ОДЖСІІІІR 
б скта OPCIIДII 'ІІІ "ого чаСnlПl1 

.:. 
10 1 PII3IIK ВІІПОДКОDОГО ЗНllщеННR або ПОWКОдЖеННR об'ЄJmt opeHД"I~ Ч n 

• • • 11 ого чаСТІІН" несе орендар. 

II.Ctpa>,-уваIIНП об'скта ЧІІ "ого чаСТIIIIІІ. 

1l.I'зriдно з Ц1ІМ договором об'єкт оренди не підпJll'ВЄ страхуваННIО. 

12. Зміllll УМОВ договору і ПрllПllНСllНП його дії 

12.1. зміна умов договору здіАСНЮIОТЬСJl У ПIІСloмовіП формі З8 взвсмною згодою сторін. у разі 
IJICIПШfНIЗГОДU ЩОДО зміни умов договору спір розв' RЗУЮТЬСR У судовому ПОРRДку. 

112. ДlТ доroвору Пр"ПIIIIЯIОТЬСН У разі: 
12.2.1закінчеина строку, на ЯКІІЯ Яого було укладено; 
12.2.2.передачі орендарю земenьної діляНКJі у власність; 
12.23. 811~'Y"Y земCJlЬНОТ дїnJlHКJI дnя суспілЬНИХ потреб або примусового відчуженНJI земельної ділянки з 

_ів сусninьноТ необхідності В ПОРJlдКУ, встановленому законом, відповідно ДО СТ.147 Земельного кодексу 
Yqiии; 

12.2.4. Договір припиняється також в інwих випадках, передбачеНl1Х закоиом. 
113. діі ДОГОВОРУ ОрllПІlllRIОТЬСR WЛRхоа. noro РОЗЇРВDІІІІR за: 
113.1. взаємною ЗГОДОІО сторін; 
113.2 рішенНJlМ суду на ВІІМОІУ однієТ із сторін у наc:nідоlС невиконання JlPYГOIO стороною обов'язків, 

IptJ6aчеН11Х доroвором, та внаслідок ВllПадковоro знищенНJI, пошкодження орендованоі земельноі дinВНIGI, яке 
iIDJUO перешкоджає П ВlSкористанН1О, В також З іНШltX підстав, визиачеНl1Х законом. 

113З.неВllКоНанНJI орендарем 0.9.4.2 даного договору зв ріwенням суду, відповідно до с:т.141,144 
і •• ПОI'O кодексу Украіllll; 
. 12.4. РозlрваНIІR договору В OJlHOC:ТOPOIIHЬOI\.Y ПОРНДку допускаєтьс:н ; 

Умовою розірвання договору в односторонньому порядку є HeBllКOHBHНJI Opeндapel\f п .4.3, п. 9.4.3. 
. 12.5. Перехід правв впасності на маАно орендаря на іншу ЮрlШIfЧНУ або фіЗlіЧНУ особу Є підставою ДnR 

JOJiP8aJJНa договору. 
,. на орендовану земельну ділRНКУ у разі смерті фізично! особи - орендаРJl, засудженНJI або обмеження П 
~ocтi за ріwенинм суду переходитІ. до спадкоємців або іНШІІХ осіб, які BlIKOPltCТOB)'IOTb ШО земCJlIоНУ 
lL'IInY разом з орендарем, WnЯХОМ переуКllвдвнНJI AorOBOPY оренд •• землі. 

13. ВідповідaJIьпіеть СТОРін за веВllКОllаВllП або 
IlеНaJleжJlе Вllковаввп договору 

13.1. за неВltконаиин або неналежне BllKOHaHНJI договору сторони несуть відповідanьність відповідно до 
• JIaaНY та Шоro Договору. • '.. • '. . 

І І3.2.сторона, ака порушила зобоо'JI3аННJI, звїЛЬНJIЄТЬСIІ вІД В1ДПОВlдanIoНОСТІ, якщо вона доведе, що це 
~еиffl cтanOCI не 3 іТ ВІ!НИ. • 

14. ПРllкївцеві положении 

14 1 ЦеА' ., • исанНJI сторонаМl1 та Яоro державноі реєстрацїт. 
I(rn -ro 'І' AOfOBIP набирає чинноСТІ ПJСЛJl пtдIJ идttчну СІШУ ОДІ.Н 3 яких знаХОДIІТЬСJl D 

• D Vl(Jlяnенn V ТDЬOx примірниках що мають однакоВУ IОр '. 
, -__ •• ; аКllА провів державну реЄСТРВЦ110. 



І crrpID,aТl' по aК'l)' зе~,~ь~ дinJlH~ у КОРIІС'І}'ваННJI; 
93'.2' nOllOВnIOBaТlI ДОГОВІР nlCJIJl заКlнчеllНJI CТPOI\"V nor '. 
93 • npomi терміну ореНДІІ; 'J о ДІІ В разі BiAcynlOcтi претеюіП, ЩОДО 

~,,,,,If~JIII 
, 060В'Р:lКII ореIIДОРЯ: 

9.4,) нlUUI8ВТ11 ОРЕНДОДАВЦ10 МОЖnllвість здіПСНIОВD ,.4. . ТІІ КОlrrpоль ЗІ ВІІКОР"СТВННКМ цієї земельноі 

• І ~.2.JIllh"OPIICТOBYBOTII зеl\lcJlы�уy ділЯIІІСУ 3В цілЬОВIІМ ПРI13118ЧСIIIIЯМ' 
::4.з.СВОСЧОСIIО Сnn~Ч.УВОТII opelllIllY плотr; , 
9.4.4.IIС доnyскаТl1 Х~ІЧНОГО ЧІ' БУДЬ-Jl~ОГО ІІІШОГО звБРУДllеНflJI земля; 
9.4's. підтрl,~,уваТllll в нanеЖIІОМУ саНІтарному стані; 

10. РІІЗІІК ВII?адкового ЗlIJlщеНllR або пошкоджеllllЯ 
Об скта ореllдll ЧІІ "ого чаСТlIJ1JJ 

-=. 
10 1 PIOI'K ВIIПВДКОВОГО знltщеНIІJI або ПОШкоджеННJI об'єкта ореН:I' ЧІІ noro ча • • -.. • СТИНИ несе орендар. 

II.Стра~вання об'єкта чи "ого чаСТIIНII. 

11.J.Зriдно з ШІМ договором об'єкт оренди не niДJlJlrat страхуванню, 

12. ЗміllП умов договору і ПрllПllнеllНR "ого діі 

t 12.1. зміна умов договору здіАСНЮIОТЬСJl У nllCIoMOBiA формі зв взаЄМНОIО зroдою сторін. У разі 
'&IJCII1IeJlШlзгоди шодо зміни умов AoroBOPY спір розв'JlЗУIОТЬСJI у судовому ПОРJlДКУ, 

12.2. ДіІ договору ПРIIПIIНЯIОТЬСЯ у разі: 
12.2.1.захінчеННR строку, на ЯКІІЯ Яого було yкnвдeHo; 
12.2.2.передачі орендарю земельної дinвнки у власність; 
12.2.3. ВІІКУПУ земельної дinJlНКlI ДJlJI суспinЬНИХ потреб або npllMYCOBoro відчуження земельної дinянки з 

_ів cycnїnЬHoi необхідності в ПОРЯДКУ, встановленому законом, відповідно до ст.147 Земельного кодексу 
flpaiЮI; 

12.2.4. Договір припиняється також в інших випадках, передбачеНl1Х законом. 
12.3. Дl1 договору ПрllПllНЯЮТЬСЯ шnяхом Оого розірвоння зо: 
12.3.1. взаємною ЗГОДОІО сторін; 
І2.3.2 рішенНJlМ суду на BItMOry однієї із сторін унаспідок HeBItKOHaHНJI ДРУГОІО стороною обов'язків, 

_чеНIIХ доroвором, та внаспідок випадкового ЗНllшенНJI, пошкодженНJI орендованої земельної ДЇnRНK'!, яке 
inDrио перешкоджає її використанНlО, а також з іНШItХ підстав, ВI13начен,1Х законом, 

J2'з'з.неВIIКОИанНJI орендарем п.9.4.2 дaHOro договору за рішенНJlМ суду, відповідно до ст.141,144 
ar.'1.lloro кодексу УкраіНII; 

12.4. РозірваННR договору в ОДНОСТОРОННЬОI\IУ порядку допускається; 
Умовою розірванНJI договору В односторонньому порядку є невиконанНJI Орендарем n .4.3, п. 9.4.3. 

. 12J. Перехід права впасності на маЯно орендаРJl на іншу 10рИДИЧНУ або фізlіЧНУ особу є підставою ДJIJI 
)llD1JIIIНИI доroвору. 
,. на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаРJl, ЗDсудженНJI або обмежеННJI ії 
~ocтi за рішенНJlМ суду ІlереХОДlіТЬ до спадкоємців або інших ?сіб, які використовytоть ЦlО земельну 
-'У )JI30M з орендарем, ШЛЯХОМ переукnаданНJI договору оренди зеМЛІ. 

13. Вїдповїдanьність сторін за неВDконаНllИ або 
неналежне виконання договору 

13.1. За неВliКОНВННJI або неналежне BHKOHBHНJI договору сторони несуть відповідальність відповідно до 
-ну та I!WJro договору. • '.. • '. . 

13.2.сторонв, Jlка ПОРУШlша зобов'JI3DННJI, звіПЬНІЄТЬСЯ вІД ВІДПОВІдальноСТІ, якшо вона доведе, що це 
/l!pyшeИIfJI CТ8JJOCJl не з її вини. ' 

14. Прикінцеві ПОJlожении 

І.... 14.1.ЦеА договір набирає чинності піCnI пiдnисанtUI сторонами та Аого державноі реєстрації. 
'Q ItOroBip • DlОТЬ однакову ЮРJlДIІЧНУ сJtJlY, ОДИН з яких знаХОДИТЬСІ D 
~ YkJJaдeHo у ТРЬОХ ПРИМІРНИках, що м. аuiю t ~BIUI, ДругиЯ • В орендарІ, третіА • В органі, ЯКІІА ПРОВІВ державну реєстр • 



Невfд'DIIIІІАШ 'IOCТIIIIOAI,I договору с: 

> КllдDC1pOB.ln nnа'l земenь .. оТ ainllIIKI' З відобраЖС'I'IIІМ обмежеflЬ (оБТJlжеIlL) ,,", 
• • ) IIIIIt... 

DcтallOВnCJJJJX ССрВІ'JYПВ: "' 
)о акт ПРJlПому-перслачі зсмenЬflОТ дinIlJlКJI. 

15. PCKBbllTl1 сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GрОІІорСЬNО АІlсьно potJo 
11 особі заС1)'ПJfllка міського галОВJI 
AII'Pl:tllfl ВОСІIЛR ОЛ~NСОlltJРОІІ"ЧО 

МісцезнаходженНІІ .ОРІШIJЧНОТ особll 

О74ОО K"rllC6NO облост6, 
AI.GpOIIoplI, ІІJ'Л.ГОlорlllо,J 5 

IдеНТІlфі", .. ціПН'JА код 26З76З75 

,," 

.. ..:. ОРЕНДАР 

lp. AllIIIOll~""O ВI"",ор ОлtНl:Il11dtм. ... 
паспорт серіІІ СМ Н!!О80894 r-_ .. • 
Вlшани" БроваРСЬКIІМ МО ГУ МВСУIРіа 
У КІ,ТвськіП області 2S 1pII8HJl1999poq 

Місце ПРОЖІlваННIІ фіЗIІЧНОЇ осоБІ! 

ЮРJlдJl',на адреса: к"r'СЬRIІ 041., .IL~ 
ІІJ'Л.ГРJ",еllСЬ"Оlо,J З-а НІ.В2 

IдентифікаціП.шn номер 10616114'! 

Підписи сторін 

мп 

Договір звреєстроваllО у BllКOHKoftli БроварськоУ міськоУ рОДlf, 

реєстрації договорів оренди вЧ.tнено запис." "Jrl.. "",Яі-,;.tL 

• 18JIIICЇI 
про що у .... 11131 '1 

20 {і" р. ЗІІ»- '\: -
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АКТ 
ІІРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2007 року 
М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі . ,. 
заступника міського голови Андрєєва Василя О~ександровича, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве сам~врядування в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-53/515 з однієї сторони, та 

гроаlSДЯНИН Антоненко Віктор Олександрович з другої сторони, склали 

цей AICr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Антоненко 

Віктор Олександрович прийняв земельну ділянку площею 0,0029га по 

8УJl.Грушевського,13/1 в районі центрального теплового пункту для 

обслуговування збірно .. розбірного металевого гаражу в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 14.06.2007 року за Ng369 .. 22-0S 

ва умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 14.06.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсьиtl А,іС6ка рада 
ЮРидична адреса: 
11. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Заступник міс го голови 

ІІРИЙНЯD: 

гр. Анmоненио В. о. 
Юридична адреса: 

м. Бровари 

вул.Грушевського, 13 .. а кв.82 

/.V / B.o.AHm~Heнкo / 
мп ( за НDJlВНОСті печаті) 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО} ДІЛЯНКИ 

,.1. GpOBap11 

• liроварс:"кв "Ііс: .. ка Рвав" 11 .. /,Utll..U,C .. 20 О-У р 
оРЕндОДАВЕЦЬ: БРО~Dрс .. ~а 1\І~С:з"ка рnnа в особі :JDс:1')'ПIIIIКD "Ііс:"кого ГОЛОВІІ Аllдрссва ВПСІІЛ~ 

UlРОВllllа, що ДІЄ ІІВ ПІдстаВІ вкону УкраіlШ "Про . м • • •• 

ОЛfla'CJI1 МІсцеве самоврядування в УкраІНІ" ДОВІреНОСТІ ВІД 
06.2007 року зв N!!2-SЗIS І S з одного боку, та • 

2D.OPEHДAP: ГРОАlаДЯlІІ1ІІ . K)'3II~ЦOB КОС:ТЯІІТІІІІ ВалСIIТIIIIОВIIЧ, 10р"Дlчна адреса' м БроваРl1 
оо 10 кв ІЗ2 JдеJlТJIФlквціП11 ІП 20623J61 ..• J)'II.MJIDI)'IIODOJ, • , І код 73 з APyroro, укnшш цеП договір про Нllжченаведене: 

, 

'<!І' 

1. Предмет договору . 

І.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО ріwеШIЯ сесії БроваРСВl~і міської ради Кllівськоі області 
Ііа 14.06.2007 року ~.з69-22-0S НВАВЄе а ОРЕНДАР ПРIlПмає в строкове платне KoplIC'I}'ВaHНJI земельну ділянку 
...,Dшею О,ООЗОгn для об&:JIУ~~ВУВПJIIIЯ гаражу по вул.м,лагуновоТ,10 в 1\1. IiроваРII. Згідно з планом 
_IiОРIIС1)'ВВННЯ, що Є H~BIД. CMIIOIO чаСТIІНОIО цього Договору та довіДКIІ виданої БроваРСЬКIІМ міСЬКIІМ 
І_М земen~НIIХ pec~pC!B ВІД 04.07.2007 po~ за N!!04-3/15-3/490 та земельно-кадастрової AOКYMeHтauiї 
5pDIOpcbКOГO .ltIICЬ~OГO ВІДДІЛУ земелЬНIІХ реСурСІВ, земельна ділянка рахується В землJIX транспоР1У В межах 
&ров.рськоі ,.НСЬКОІ paдll. 

2. Об'єкт ореНДІІ 

2.І.В оренду передаЄТЬСJI земельна AinJlHQ заranьною площею О,ООЗОга. 
2.2 На земельній ділJlнці розміщені об'єкти нерухомого маНна, які ЯВnЯIОТЬСЯ вnacHiCТIO орендаря; 
2.3. Нормативнв грошова оцінка земельноі ділянки згідно довідки Броварського міського відділу 

хмenыІІх ресурсів від 04.07.2007 року зв N!!04-3/1 5-3/489 стаНОВIfТЬ: 
- 5455 (п'ят .. ТІІСЯЧ ЧОТllрllста п'ятдес:ят п'ят .. ) гривень. 
2.4. Земельна дїЛJIнка, JlКD передаЄТЬСJl в оренду, не має недоліків, що можуть переШКОДИТIІ її 

cфt~lІIВНОМУ BIfKopllcтaHНlO. 

2.5. При зміні (реорганізвuіі) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає ЧlІнність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір укладено ІІа 2 (два) РОК", TepMilIO"1 дО J4.06.2009 року. Після З8кінченНJI строку договору 
opeп.uр мвє переважне право поновnеННJI Пого на новиП строк. У цьому разі орендар повинен не пізніще ніж за 
ll1lС11цlДОЗDкінчеЮUi строку діі ДОГОВОРУ повіДОМИТIІ письмово орендодавця про намір ПРОДОВЖІІТИ Пого діІО. 

ПРІІ BIIKOPIICТВHIII земел"IIО' ДЇnЯIIКII ІІС за uілЬОDllМ ПРllЗllачеНllЯAl орендар втрачає псреваЖllе 
орава ІІІ ПОllовnеllllЯ ДОГОВОРУ ОРСЩ:IІІ. 

4. OpellДlla ПJlата 

4.1.РіЧllа opellДlla плата cтaIIOBIIT .. 1. % від Ilopl\taTIIBIIO' грошово' оціllКl1 і cкnnnaє: 
54,55 ( п'ЯТДесят ЧОТIIРII ) ГРlшні S5 копіАок; 

• 4.2. Обчислення розміру ореНДНОі MaТli за земельні ділянки державної або .І\омунanьноі впасності 
~nСIUОЄТЬСІ з урахуванням іх Цільового призначенИJI та коефіцієнт індексаціі', ВІlзначених законодавством, за 
3І1всраеНІІМІІ Кабінетом Міністрів УкраїНIІ формаМll, що заПОВНЮЮТЬСJl під час УКJJаданИJI або зміни умов 
eroaopy оренди чи продовженИJI ЙОГО дії; 

4J.Ope.IAI.D плата ВІІОСІІТЬСЯ 00'11111010'111 з ДІІЯ ПРllnllЯТТЯ ріШСllllЯ від 14.06.2007 року ріВНllAll1 
~rrкa.111 ДО 15 сеРПllЯ і 15 Лllстопма шляхом персраХУDаllllП ІІа paXYllOIC УДК у KI.iBChKin обпастІ 
~Ba МФО 821018 код 23571923 рІ; 33217815700005 - Броварс"ко' місько' paAII. Код кnаСllфlкацit 

500 - орепда зеl\lлі. 
4.4. ПеРСJUlча продукції та lІадання послуг в рахунок орендної MaТlI оформляється відповідНИМIІ актам, •• 
:.5. P03.~lp opelllIllO' плаТl1 переглядається У разІ: 
4·,·І. 3МІІІІІ умов господаРІовання, передбачених договором; • ., •••• 'оо 

lIO!ta .'.2. зміни розмірів земельного податку, підвищеННJI ЦІН, таРllфlВ, ЗМІНИ коефlUІЄНТIВ tндексаЩІ, 
IІСIIllХ Звконодавством' 
45з .' . 
4'" • в 111ШИХ випадКах, передбачеНIІХ законом; •• 

. !IObiJI' .4. У разі невнесеННІ орендноі МВТІ' у строкн, ВlІзначені цим AOI'ODOPOM, спраВnJlЄТЬCJI пеНІ у рОЗМІрІ 
І" :01 стаВКIІ HaцioHВnЬHoгo банку Украі'на 3В кожен день прострочеННJI матежу. 

IІІЬІо. .'.5. ОреНдНа ПJlата с • у ВI.ПОДКах якщо ОРЕНДАР 3 поважних ПРІIЧИН ТJІмчаСОDО не .... "lІстО8 правnяється також І ~ , 
УІ: земельну діЛJlНКУ за UIIM Договором. 



5. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllЯ зеl\lСЛLllоі діnПllКl1 

5.1. зсмелыІB ділJlllКВ псрсдасться в ОРСlfllУ МЯ оБСЛУГОВУВВlІlІЯ гвражу: 
5.2. ЦілЬОВС ПрlDllВЧСllШI зсмелы�оїї ділЯlf"" - зсмлі транспорту; 
5.3. OpellllВp не мвс првва без офорr.fЛСШfJl у ВCТlIІОВЛСIІОМУ заКОllОдDВСТОО\l "ОРІІЗ", 1 . 

ПРIDlІвчеllНЯ зсмenыІїї ділянки. • \l1~. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ переда-Іі земслы�оіi діnПllКl1 в ореIlП)' 

б.l. ПСРClIВчв зсмелlollОЇ діля",," в оренду 3lIіПСНІОЄТЬСЯ без розроБЛСIІІ'ЯМ ПРОС:""1)' іі віа 
б.2.ll1ші умови ПСРСДВ'lі земелыІїї ділЯIІКIf в 0PClIlI)': OPEHДOДA~EЦb псреаас. а op:;ellll8, 

ОрСIІАУ зсмелыІy ділянку вілЬНУ від будь-яких маПНОВIІХ прав і преТСllзіn тpni,. осіб n дАр 
УКПDllВIІІIR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛIf ЗllаТIf. • ро -11", 

б.3. ПСРСlIВча зсмелыІїї ділЯIІКIІ opeHlIВplo здіПСIІЮЄТЬСЯ після держdпої рс:сстра\lії иьог до 
за вктом ПРIIПМВIШЯ _ переllВчі. о "*" 

7. УМОВІІ повернеllllЯ зеl\lслы�оіi діnПlllСl1 

• 7 .1. Після ПРltПИIІСIІ~Я діі дoгo~py opeHlIВp повсртає opeHдollВBцeBi земельну ДЇnIl""'Y у стані, • 
ПОРІВІІЯІІО з ТІІМ, у якому В\ІІ оДсржвв 11 В орснау. I!C~ 

• O~eHДOДBBCЦЬ у разі погі~шеJIIIЯ КОР"СНIfХ ~aCТIIBO~n. opelllIOBallOЇ земелыfїї аin,нщ 110І'_ 
ЗМІНОІО 1\ стану, має право ІІа ВІдшкодуванНІ збlПКIВ у роЗМІрІ, ВJІЗІІDЧС:ІJОМУ cтopOHa\l" . .ІІхшо CЩ\'!IIr 
ДОСЯГltyrO згоаll про розмір віДШКОll)'ВDННЯ збllтків, спір розв'ЯЗУЄТЬСЯ У судовому ПОРllд"'У. . 

7.2. ЗдіПснені ореllAlрем без згоди opeHlIolUlBWI BlггpaТlI на поліпшення ореllJlоваНОЇзeatел.IIDi.іЩ. 
немоЖJШВО вшокреМlml без заподіянНІ шкоди ціп ділянці, не пімягають відшкодуваlfНlO. 

7.3. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені opeHlUIpeM за ПIfСЬМОВОЮ ,roJlQfO J аРа:!І 
землі, не підляratоТlo відшкодуввнню. 

7.4. OpeНlUlp має право на віДШКОll)'ванНІ збитків, заподіяних Вllаспідок lІеВIIJ~'ОианllllJllClD 
зобов'язань, передбачеНIІХ ЦІІМ договором. 

Збl'ТICDIШI DваЖОIОТЬСЯ: 
7.5. фаКТІІчні втраТІ І, яких opeHlUIp зазнав в зв'язку з неВIІКОНанням або IlеllanеЖНIDII_Р 

договору орендодавцем, а також BlггpaТll, які opeHlUIp здіАСНllВ або ПОВІІнен здіnС:Нlml JIIJ IЇIUfDdIII 
порушеного права; 

7.6. ДОХОДІ І, які ореllAlР міг бll ревлloНО ОТРИМВТlI в разі належного BIIKOнaнНl opcJWUIIIIII! 
договору. 

7.7. Розмір фаКТІIЧНІIХ Вlгграт ореНlUlРЯ ВIDначається на підставі дoкyMeнтanыlo nїД1lepJrAClUL'-

8. 06межеllНЯ (о6тяжеIIllЯ) щодо ВПКОРllстапня 

земельної ДШЯНКlI 

.' tptrїк. 
8.1. На орендовану земелІоНУ дinRнку не вствноanено обмеження, обтяжешUl та ІІІШІ права 

9. Інші права та 060в'ЯЗКII сторін 

" . wоМ)'ие.~ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гврантує, що земельна дinRнка є у Аого ВЛВСНОСТІ, JIIКОМ)' ІІІ UJO дjлIIJ'I'" 

заБОРОНОJО (арештом), заставою не перебуває і він мвє законні повноважеННЯ nepeJ1llllDТII 
НIlд8ВВТlІ інші права, ВlfзначеJlі ЦІІМ договором. 

9.I.Право ореIlДОДОВЦЯ: ,: 
9.1.1 перевір_тн цільове ВllКОРИCТВННJIзсмельноі ділЯНКII; :Jaкo"~ 
9.1.2 достроково розіРВВТlI цеЯ Договір у випадках, передбаче'lllХ Чllн""аl JO'II. 

Договором; акоиOJllllCtllJ)l, І 
9.1.3. змінити розмір орендної плати у ВIIПадках, передбачеllllХ ЧІІННІІ" , 

односторонньому порядку без ЗГОДlf ОРЕНДАРЯ; • ~ 
9.1.4. BIIMaГВТlI від ОРЕНДАРЯ своєчасного BHeceHНR орендної nлВТІІ, часу npltilJll11' 
9.1.5.ВIІмаГВТII від ОРЕНДАРЯ BiДWKoдyвaHНR ерlИ орендної nлаТlI з 

міськоі радll про tfDlUlНIІЯ земельноі ділянки ~o піДПllСПННR Цloого договору; 
9.2.060В'Я3КII ореllдодавця: . 
9.2.1. передаваПІ земельну ділянку по 81С'1}'; 
9.3. Право ореllДаря: 
9.3.1. отримаТlI по DК'1'Y земельну дinRнку У KopllcтyвaННJI; 



9З.2. nOIIOВn~BaTII. договір після закінчення строку Пого діі в разі 
,po.'tJllltJ на прOТlЗI теРМІНУ ореНДІІ; відсутності претензіП, щодо 

9 4 Обов 'Я:lКII ОРСІІДВРЯ: 

9:4:1.Нllд80аТIІ ОРЕНДОДАВЦЮ можливість здіhСНIОВDТ1і контроль за 
':\ІІІ""; 
~ 9.4.2.ВIIКОРIІСТОВУВВТII ЗСJ\le.nlaIlУ діляш,), :ІВ 11ШЬОВІІІ\І ПрI11110'I'ШIІЯМ' 

9.4.3.СВОСЧВСIIО СПЛ~'~УВОТІІ ОРІШДІІУ плвту; , 
9.4.4.11І' ДОПУСКВТ11 Х~МІЧІІОГО ЧІ' буд .. -я~ого іншого звБРУДllеllНЯ земля; 
9.4.5. підтр"муваn, II в нanеЖIІОМУ СВlflтарному стані; 

ВІІКОРІІСТВННЯМ uici земельноі 

10. Pl1311K ВII?адкового 31111ЩСІІІІR або поmКОДЖСllНR 
Об Clcтa ОРСІІДІІ ЧІІ його ча~ТШIІІ 

101. РII3ИК ВtlПадкового ЗllllщеШIЯ або ПОШКодження об'єкта OPO.r."11 ЧИ Пого ча 
• .. ПА СТІІІІІІ несе орендар. 

11.CтpaXYBaIIIIR об'єкта ЧІІ його чаСТШIІІ. 

11.I.Згідно З UtiM договором об'єкт ореНДІі не підnягає страхуваННIО. 

12. ЗміНlf умов договору і ПРllПlfНСННН його діі 

12.1. Зміна умов договору здіПСНЮIОТЬСЯ у письмові А формі за взаємною ЗГОДОІО сторін. У разі 
І вrAIJCIПfенНJJ згоди щодо зміни умов договору спір розв'язуються у судовому порядку. 

12.2. діі AorOBOpy ПРIIПIIIIЯIОТIaСЯ У рвзі: 
12.2.1.закінченНJI С1року, на якиА "ого було yкnaдeHo; 
12.2.2.передачі орендарю земельної ділянки у власність; 
12.23. викупу земельної ділянки для суспільних потреб або пр"мусового відчуження земельноі ділянь.," з 

I/ОПlІЇв суспільної необхідності в noplIAk'Y, встановленому законом, відповідно до ст.147 Земельного ь.'Одексу 
YspaiHII; 

12.2.4. Договір nPlіПllНЯЄТЬСЯ також в іНШІIХ випадках, передбачених законом. 
12.3. Діі AorOBOpy ПРIIОIIІІЯIOТlaСЯ шляхом noro розlрввння зв: 
12.3.1. взаємною ЗГОДОІО сторін; 
12.3.2 рішенНJlМ суду на BIIMory однісї із сторін у наслідок невиконDННJI другою стороною оБОВ'lІЗків, 

пtpeJI6ачеНlfX договором, та внаслідок випадкового ЗНllщенНJI, пошкодження орендованої земельноі ділянки, яке 
imnнo перешкоджає її ВlfКОРИстанню, а також з інших підстав, внзначених законом. 

12.3.3.HeBIIKoHaHНJI орендарем 0.9.4.2 даного договору за рішенНRМ суду, відповідно ДО ст.141,144 
m.rnloИОro кодексу Украінщ 

114. Ро:sірвання AorOBOpy в ОДНОСТОРОIІНIaОI\IУ порядку Дооускається ; 
Умовою розірванНJI AoroBOpy в односторонньому порJIДКУ є невиконанНJI Орендарем о .4.3, п. 9.4.3. 

, 12.5, Перехід права впасності на маАно орендаря на іншу юридичну або фізtlЧНУ особу є підстаВОIО длll 
jIOJlpBaHНI ДОГОВОРУ. t llpaо на орендовану земельну ділянку У разі смерті фіЗIfЧНОУ особll - орендаря, засудженНJI або обмеження ії 
~tИОсті за рішенням суду переходить до спадкоємuiв або інших ~сіб, які ВllКОРlіСТОВУIОТЬ цю земельну 
~ разом з орендарем, шляхом переукnвдвння ДОГОВОРУ оренди зеМЛІ. 

13. відповідалы�істьь сторін за НСВllКОllанни або 
неналежне Вllконанни договору 

І 13.1. За невиконанНJI або неналежне аllКОllання ДОГОВОРУ СТОРОНІІ несyn BiдnOBiдanЬHicть відповідно до 
-НУllI1ЬOГО ДОГОВОРУ. • ., • 

13,2.Сторона, яка порушила зобов'язанНJI, звinЬНЯЄТЬСІ ВІД ВІДПОВІдалЬНОСТІ, ІІКЩО вона доведе, що це 
/JapyшеиНJt CТiUJОся не з іі ВИНlf. . 

~ 
14. Прикінцеві положенон 

14 1 Ц ..' cтopOHaмl1 та noro державноі реЄС1раціУ. 
Ilоп • • еЯ AoroBip набllрає ЧIlННОСТІ ПICЛJ8 ОIДПІIСDННІ 
'\t AOtoBip • • Тіа однакОВУ ЮРИдичну сму, один з яких знахОДllТЬСЯ В 
~ YкnaдeHo У трьох ПРИМІРНИках, що маю • еє аціlО 

• llUI, ДРУГltА _ в орендаРІ, третіА _ В органі, ЯКIiА ПРОВІВ державну Р стр • 



Нсвlд'':''IІІII''111 ЧОCnIIIОМII договору с: 

> КDJUlСТРОDIІП маtl земел"llОЇ ділІНК" з відображеlllllМ обмеженІ. (Обт . 
UCТВlloвnellllX cepaiтyriB; 114I\"tlllo) у ті .I~ 

> акт ~po перенесеНІIІ в натуру зовtlішtlьої межі земел .. lfОЇ l1ЇnRIIKII та пс:"" . 
збеРlfilllНR; ,·-4IЧI '1~08. . 

> акт ПРIІПому-переJlВ'lі земел .... ої l1іnJlIІІШ. , 

1 S. Рскві311ТІІ сторіІІ . .,-

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварс""а А.lс."а рада 
tI особі ЗВСТУПНlІка міс"кого ГОnОВl1 
АllдРІХllа Вас.1ЛR ОленсаllдРОllllча 

МісцезнаходжеННІ ЮРIIДlf"НОЇ осоБІ І 

07400 КllІ"с."а 06ласть, 
А •• БраllаРІІ, IІJ'л.Гаzарlllа,15 

ІдентифікauіПНItR код 26376375 

-= . . 
ОРЕНДАР 

гр. Кj'lll"Cnll KOCIIIRII","" 811 .. "11_".",,, 
паспорт серіJl СК 646200, 
ВIIдaIIJlП БроваРС"КllМ МО ГУ мвс '1)ІО1іа 
у Кllївс"кіП oбnасті 28 ЖОllТНl1997J1011 

Micue ПРОЖ\lваНIІJI фіЗllЧноі особll 

IОРIfДllЧна Вl1peca: К"Т,с."." о, ...... v.6poIIJr ~ 
"ул.МЛаZУllо"nr,lО "".132 

IдеlПllфікаuіnНllП номер 2062З1417З 

ПідППСl1 сторін 

у Вllконкомі Броварської міськоТ РIAII• 
Договір зареєстровано " 11" ""'( /C-l"d,. 

._tdl~ 
про шо У КІІІОІ. J' ~ 

20 ()1 ро J(lIt!~ ---реєстрвЦlї дoroBopiB ореНДІ! ВЧlшено заПIІС "Ід 

------------------~ ,. 



АКТ 
пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МИ, що підписалися нижче: Броварсь~а міська рада, в особі 
, 

заступника міського голови Андрєєва Василя О~ексаllдровича, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве с~оврядуваННJI в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 РОКУ N~2-5З/515 з однієї сторони, та 

rpОМадRНИН Кузнєцов Костянтин Валентинович з другої сторони, 

склали цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Кузнєцов 

КоСТИНТllН Валентинович прийняв земельну ділянку площею 0,0030га по 

вул.м.Лагуновоі,10 для обслуговування гаражу в м.Бровари. 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 невід' ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник міського голови 

.~~~~_ / В.О.Андрєєв / 

прийНяв: 

гр. Кузнєцов К.В. 
Юридична адреса: 

М. Бровари 
вул.М.Лагунової,10 кв.132 

/)А.У L; 
- І 
мп (за наявності початі) 



АКТ 
пРО переllесеИllЯ ~ иаТУl)У ЗОВllішньої межі земеЛhllОЇ діЛЯIІКИ 

·са передаЧІ меЖОIJlІ.1 3HUl(ЇB на зберігання 

. XDJHCeaJ сЖ А 
~ , 

-
1111._,.)l u10 ~и.н-flo,\. ~ ~ о 

".JL" ?eftИJ 200~p. 

Ми, ~иж:епіД'JrtС~~tі:. ~.~('rr.1'anНlflC Броварського міського відділу 
КиїВСЬJСОJ репонвлы;ІІ� фlЛll ПержаВНОI о підприємства" Центр державного 
земenьн~~о ~вдacтpy при Дсржаьному комітеті Хкраїии по земель~их 
ресурсах • . :-:-. 

в присутності земnевлаСНИtсів (землекористувачів): 

_-----#-~7J..-Ir~ rl3~ 
. ~ . :.:и~в::.:~::I)· ro,;Qaкc.%f5f. ~rЩ) ~ .13, 

рОД1l народних депуrаті" 1іід 24· і1Jol';тошща 1992 РО1СУ 
перенес.1JИ в натуру межі на n ідс. Та3і плану земельної ділянки 

__ '~~M~ ;r::r6 .. 
проживаючоro по вул. ,).,І. ЛІ) "1~ /' ~--:------
згідно рішення міСЬКВИКОНІСОМУ N236'·22-0€lд 1 " 

Межові знаки в кjЛЬ~ОL.,.і '1 шт. передані в натурі представнику 
звмовника, на якого і fli:lJtJlaдCJl~ ~ідПОJ,jдальність за їх збереження. 

Розміри ,:а JyJЇСJlезнаходжеНlІЯ межових знаlСЇв земельної ділянки ПОjКвзані 
ва кроках.... _. _ . 
Цей акт є ІЇіДставОIО ДІШ ПР}ІЙНЯТТЯ рішення по фактичному користуванню. 
Акт СЮ1вдею!й 9 двох nримі ринках. 



АБРИС ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

.. 

_-----:Qlf, ~.c. 

Абрис сКnU: ----~~==~~~~~==~~-------



, 
l,a. 

11 Л А Н ЗОВllішніх меж землекористування 
( короткострокового на умовах.орснд.ї) 

UYJI./t .7І.:я:..:::!і!: ~io 
11.. 

~ 

1.60 

Масштаб 1 :2.00 
ОПИС МЕЖ: 
В, А ДО А - земnі'зага:Iыlгоo користуuвшн ... .. "м .... ыlїї діnЯIIКlІ: Ід nv :І оп 11 іWIIIII!!..2.0~IМ~С~Ж~lU~!::,,"!!!.!:,",,:Ш:!I~~_~-= ........ _ Ah.OТ ПСРСJl~ССIll1Sl В 11aтv. ''':' 

Загальна ппоща: З D , о rIlt. 

.' 

'\ 
/І,' 

",' 

DОбмежеННR: 
( ~ " ,,,.,,,, ,,; . , 
(L __ --------) 
( 



Договір Н!!І 
"ро в"е~;;я 3IfІ;" до договору оре"д" Зt!ltreJlь"оі· дїЛЛ"'(ІІ 

(І' ~"ра(l"Л 2006 року .NR0406ЗЗ800289 
МІСТО Бровари Київської області 

18 rpУДllИ дві Тllсичі ВОСЬМОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCЬK~ рада Київської області, юридична 
особа за законодавством УІ'раIНИ, ІДентифІкаційний код за даними ЄДРПОУ 
26376375, 10РlfДИЧН~ адреса.: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі 
DІІКОНУІОЧОГО обов изк~ MICЬKO~O го~ови - секретари ради Сапожка Ігоря 
DаСllnЬОВllча, ИІ'ИЙ ~I~ иа ПІдставІ ст.42 Зак~uу України «Про місцеве 
самоврЯДУВВННJI в YKpaIH1», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Б~рова ТеТИIІа Олексіївна, IОtDJдична адреса: м.Бровари, 
Dул.Короленка,59 кв.73, Ідентифікаційний код 2345916422, далі -"ОРЕНДАР" з 
другоr сmОРОllи, уклали цей Договір про наступне: ' 

ДіІоЧи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та исній пам' иті 
розуміlОЧИ зваченНJI своїх дій, попередньо ознаЯомлені з приписами цИВinьно~ 
законодавства, що реГУЛЮIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенНJlМ Броварської 
міської ради від «30» BepeCНJI 2008 РОІ'У Nи883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішенНJI Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Nи898-47-05, від 23.03.2006 року Nи955-46-04 та керуючись положенНJIМИ 
пунктів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дiлJlнки від 30 травНJl2006 
року уклали цей Договір Nи 1 ("адалі - Договір) про внесенни змін до Договору 
оренди земельної діЛJIНКИ від 30 травни 2006 року за Nи040633800289 (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 діЛJIНКИ згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 12.12.2008 року Nи 04-
3/13-312161 становить: 

- 28245 (ДввдцJIТЬ вісім тиCJIЧ двісті сорок п'ить) гривень оо копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 23.03.2009 року. ПісЛJI закінчеНВJI строку 
дії цього Договору ОРЕНДАР має перевюкне право поновленНJI його на новий 
строк. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 І,алендарних днів до 
заківченНJI С"1'року дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір продов)кити його діlО. 

ПоложенНJI цього Договору про перевюкне право ОРЕНДАРЯ не 
застосов)'ІОТЬСЯ у разі: 
• DQористанні земельної діnянки не за цільовим призначенням; 
• ПорушенНJI термінів сплати орендної плати; 
• Допущення погіршення стану земельної діЛJIНКИ». 

1,3.Пункт 4.1 Договору оренди викnасти в наступ~ій редакції:.. .. 
«4.1. Орендна плата становить 10% (десять) відсотків вщ HopMaТliBHOI ГРОШОВОІ 
оціНІСИ земельної дiJшнки - 28 245,00 гривень і складає:. • 

- 2 824,50 (Дві тисячі вісімсот ДBвдцJlТЬ ЧОТИРJf) ГРИВНІ 50 КОПІЙОК» 

1.4,ПУНI(1' 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакції: 



2 . 
·01111,..11 'IВС11СІІ,..11 ЩОАflСЯЧllО проТRtot.r 

«4.3. OpelIДIIB ПnВt1I BIIOCIf!1'c.s:I~lllfX 3D OC11llIIIЇAI КDJICIIДDPIIII,.. Дllем 3BЇ1t 30 
(ТPIIДЦll'l1I) КDJIcllдDPllllX ДlIII, 1I1I пдв UШJIXО:'І персрахУВШIІІЯ ІІВ РО3рШСYltк IОКЬ 
(поДD'l'КOВОI'O) .. ЇCНUJI б~~hвI5700005 УДК У КsIЇDCLкїR обпасті м. КJIaa.°BIIJJ 
РШСYlIОК ОРСІІДОДІШUJI О -821 018 OJlCpik")'Ba'l - Брооарськс вдк, код кnаСIIФіltll~ 
ЗКПО 23571923, МФ • ' --чц 
13050500 - OPCllдo 3САlnI». 

4 5 2 ДоroвоРУ ореШДІІ ОllкnаС'П1 в наСТУПffill редакції: 1.5. ПУІІКТ • • _ 
• •• ltfCnLJlOro податку та ставок ореllДIІОI nnanl 3М· 

«4.5.2. ЗМІІ~І P03ltfIPI~ ~~iIIKJI піДВJIЩСІlllR ці 11, таРllфів, 1Millll коефіЦіаlТil~JJ 
IlopMaТlIOllOI грошооо , 8 
• .оо B11311a'ICIIIIX закоrlОДDОСТВОltf. . ,-
IIIДCKC~II, ОIIПВДКУ OЇДltIODlf ореІІдаря зміllИ11f opeflДII~ пnату ІІа умовах, 

4 5 Догооору ОРСllдодаосць мас право PQ.3IpBOTII псП Договір 8 
0113Jlачсшrx п. .' •. 
OДlIOCТOPOIIIILOMY порядку». 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 ДоroвоРУ opellДl1 DlіКnОСТИ о IlаСТУПIІЇn рсдокції: 
«4.5.4. У разі rtCOlleceltllR opellДlloi пnа11f у СТРОКИ'. ОИ3I1U'IСllі цим Договором, 
сума заборroОDJIОсті ВВDЖаСТЬСR податковим боргом І СТЯГУСТЬСR 3 IlарахуваннlВІ 
пеlіі, що IlарахОDУЄТЬСЯ на СУМУ податкового .борl")'. (3 ~paxYBOHIl~M ШТрафних 
CDJlкціП 30 іх HDRDHOcтi) із розрахунку 120 ВІДСОТКІВ РIЧНJlХ оБЛІКОВОЇ С1'авІСН 
НвціОІІDJIЬНОГО банка УкраіНІІ, дiIO~OЇ на день DННИКНСНН~ такого подаПОвоro 
боргу або на деІIЬ йоro (йоro чаСТИНІ) погашення, залежно ВІД того, нка 3 вenllЧИн 
ТDJOIX ставок є більшоrо, за кожниЯ кanендарниЯ день прострочеННІ у fioro 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 ДоroвоРУ оренди викnаС11і В наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язанlfЯ в п'mrденниЯ термін пісnя державної реєстраші 
qLOro ДоroвоРУ тalабо БУДЬ-ЯКlіХ додаткових угод, Договорів про внесеННІ змін 
тв доповнеllЬ до Договору тощо надати відповідну копіlО органу державної 
податкової cnyжби за місцем знаходження земenьної діnЯНКIШ. 

1.8. Пункт 9 ДоroВОРу оренди доповнити НОВІІМ підпунктом 9.4.7 
HaCТYnHoro ~Micтy: 

«9.4.7. в п'ятиденниЯ термін піCJIR державної реєстрації qboro Договору тalабо 
будь-яких додаТКОВIfX yroд, Договорів про внесення змін та доповнень до 
ДоroВОРу тощо надати відповідну копію органу державної податкової CnYII\1i11 3D 
місцем знаходженНJI земenьноі ділянкИ». 

1.9. ПYl!КТ 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: «12.3.4. ініціаПВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
порядrсу у випадках, передбачених закОНОМ та цим Договором». 

1.10 • .пункт 12.4 Договору оренди викласти в наСТУПllій редакції: 
«12.4. РОЗlрванНR Договору оренди земnі за ініціаПIВОЮ ОрендодавЦІ' 
OДHOCТOPO~HЬOMY ~орядку допускається У разі невиконання OpeHДDpe~, ВІІМОГ 
пункту 4, ПІДПунmв 6.4 та 9.4 да110ГО Договору.» 

2. ЦеЯ Договір піДJUlгає державній реєстрації. 

3. ~ей Доro~.~р набирає чинності піcnя підписвнни сторонами та Аоro 
державНОI реєстраЩI та звсroсов· О 2008 
~ ується до правовшносин шо ВИНИКЛІІ З 01.1 . _ 

4. ОБОВ'JI30К щодо подав . 
витраm, пов'аані 3 ЙОГО дen ня цього Договору на державну реєстрацІЮ 11 

,-,-жавною реЄСТРаціЄІО, поrcnвдвються на Opeндoдaв~· 



5. IНWi умови договору оренди ~емельноі ділянки від ЗО травна 2006 року за 
1:'23800289 залишаються без ЗМІН. 

](!040UJ 

оРЕНДОДАВЕЦЬ 

1'DIIAPCТIКA МІСЬКА РАДА 
:n18C1JCo10SJ/ACTI 
IDPпдпчиа адреса: 

If БроваРІ!, вул.Гагаріна,l 5 
. . СаDожка Іrоря Ва&:IIЯЬОВИЧ. 
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ОРЕНДАР 

Лр"ва",,, ІІІ; lІідllРllЄАffЩЬ 
Багірова TelllRlla Олє"с;itlIlа 
IОРИДflчна адреса: 
вул. Короленка,59 кв.7З 
м. Бров"и 
обл. Київська 

) " 
.~~< :/. 
.~ .; т.О.Багірова 

мп 
( ПР" IІlІІІІlІocm псчаті) 

Доroвір зареєстровано у виконкомі Броварськоі міськоі радІІ, nP~ що у книзі записів 
ACj)DIноіреєстраціі AoroBopiB оренди ВЧ'інено запис від (~» ./,t 200Spoкy. 



Договір НІ1 ., 
"ро o"ece",ur ЗЛІ;" до договору оре"дll зєАleJlыlff ділл",,,, 

е;Ь 13 КО;ІІI1IЛ 2007 РОК), М0407ЗЗВОО046 
місто Бровари Київської області 

10 rpУДllЯ дві 11lспчі восы\огоo року 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада _Київської області, юридична 

ба за законодавством України, ідентифікаціifний код за даними ЄДРПОУ осо Ки·· б Б 26376375, ЮРИДИЧН~ адреса.: lвська о л., м. ров~и, вул. Гагарін&, 15, в особі 
ВIIКОJl)'lОЧОГО о~~~:з~ MICЬKO~O го~ови 4-2 сзекретаря ради Сапожка Ігори 
В CJI.ІІЬОВllча, JUU'1n ДІЄ на ПІдставІ ст. акону Украіни «Про місцеве 
с~оврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕндАР: громадянин Бобко Руслан Володимирович, юридична адреса: 
)І Бровари, вул.Гагарін&, 7 1(8.34, ідентифіпційний ІСОД 3013909476, далі -
•• ОрВНДАР", 3 другої· сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам 'яті, 
розyr.IЇІОЧИ значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавствІ, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочиву), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року Ng883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!!898-47-05, від 20.12.2007 року Ng562-30-05 та керуючись положеннями 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 13 квітня 2007 
року уклanи цей Договір Х!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору 
оренди земельної ділянки від 13 квітня 2007 року за .Ng040733800046 (надалі -
Договір оренди) про таке: 

1. Ввести 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 
ЗСМeJIЬВИX ресурсів у місті Бровари від 04.11.2008 року Н!! 04-3/15-3/1018 
C'l'ВIIовиrь: 

·4511 (чотири тисячі п' JlТCOТ ОДИВЦlЩSlТЬ) гривень оо копійок. 
-

1.2. Пymrr 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
<<3.1. Цей Договір укладено C'l'pOKOM на 2 (два) роки, терміном до 20.12.2009 року. 
ПіCJII закінчення строку ~iї цього Договору ОРЕНДАР має переважне право 
пововлевня ЙОГО на новий СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
за ЗО lWIендарних днів до закінчення строку дії цього Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дію. 

Положення цього Договору про переважне право. ОРЕНДАРЯ не 
застоСОВУЮТЬся у разі: . 
- ВИКористанні земельної ділянки не за цільовим призначенням; 
• порушенвя термінів сплати орендної плати; 
• ДОпущення погіршеНШІ стану земельної ділянки». 

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4:1. OpelfДRa плата становить 1% (один) відсоток від нормативної грошової 
ОЦlllКИ земельної ділиики - 4511,00 гривень і СIOlадає: 



- 45,11 (сорок п'ять) rpllВСllЬ 11 копіПОК ІІа рік. 
• CТlI У IlаСТУПllіП рсдакції: 

1.4. ПУІІКТ 4.3 Договору ОрСllДІ1 BllКno . 
Я iBllllftll1 'lоСТ1СОМII ЩОМІСЯЧІІО протягом 3 

«4.3. OpCllдlla ппато BIIOCIIYЬC р .. OCТDIllliM кanСllдаРШIМ ДlІСМ • О 
( ) КlШСIIдDРIIIIХ Дllів IIOc:тynllllX з.. ЗВItJIОIb t 
ТРllдцml. 'ПДВ UШJIXОМ псрсрахувшшя 110 РОЗРіІХYlJI\1) 
(ПOДD'ПCовоого) МІСЯЦІ б~ ~;;r;~~;00005 УДК У КIІЇВСЬКin області м. Кщ:ва,:а 
paXYIIOK PCIIдOДDDЦI ",!! r кс ВДК • 11 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одсрЖУВО'1 - uPOBOPCl1 • код клаСllфі1CaцJі 
13050500 - opCllдa зсмпі)). ..' 

1.5. ПУ1ll(1' 4.5.2 Договору ОРСllдl1 ВIIК1lаСТII в lІаСТУlІlІШ редакції: 
сс4.5.2. зміllll розмірів 3СМCnЬІІОГО податку T~ cтanbк ~pCIIДI~nї ПЛОТlI, 3МіllJJ 
IlopMaТlIBIIOЇ rpошової ouillKII, піДВllЩСllllЯ ЦІІІ, таРllфlВ. 1ftIIIIII КОСфіціani. 
іllдсксації, Вllзна'IСIIIIХ заКОllодаDCТDОМ. 

у DІШОДІСУ DIдl\IODII ОРСllдаря зміlШТl1 ОРСIIДIIУ. 'Ілату 110 Y~IOBII, І 
ВІІЗІІR'ІСІІІІХ 11.4.5 Договору, СТОрОIШ рОЗрllDlllОТL ДОГОIllР OpelIIII. Якщо, t ! 
Blдl\IOBB оід до6РОDіЛLІІОГО розіРDВllІІl1 дого пору зп ЗГОДОІО сторіІІ, цеіі aorOBlp 11 

РОЗРІІВПСГLСЯ У СУДОDОl\.У порядJcy.)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Доroвору оре!lДІl 88К11ВСТИ • lІаступніА редвкціі: J 
сс4.5.4. У разі lІеВllесеJlJlЯ ореllдНОЇ плаТJI у строки,. ВИЗІІачені цим Договорои. 
сума заборговаllості вввжається податковим боргом І стягусться знарахуванlШl 
пеllі, що Ilараховусгься ІІВ суму податкового боргу (з урахУВШIНЯМ ШТРафних 
CDНKцin за ЇХ НDJlВIIОсті) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставІВ 
HaцioHВJlЬHOГO банка УкраїJlИ, діlОЧОЇ ІІВ день ВИНИКІІСННЯ такого податковоro 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з Beml'lllll 
таких CTaBOIC с білЬШОIО, за кожниП календарний день прострочеННІ у lIoro 
сплаті)). 

1.7. ПУJlКТ 6 Договору оренди ДОПОВІІИТИ НОВІ ІМ підпунктом 6.4 HBCТYnКoro 
змісту: 

с(6.4. Орендар зоБОВ'ЯЗВIІИЙ в п'ятиденний терміІІ після держввної peєctpaЦЇi 
ЦЬОГО Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про BHeceHНI:wiв 
та доповнеllЬ до Договору тощо HaдaТli відповідну копіlО органу державвоі 
податкової служби за місцем знаходження земельної діпянкш). 

1.8. Пункт 9 Договору ореllДИ ДОПОВІІИТJI НОВJlМ підпунктом 9.4.6 . 
наступного змісту: 

((9.4.6. в п'mщеННI!Й термін після державної реєстрації цього Договору talвбо 
будь-яю!х додаТКОВИХ угод. Договорів про внесення зміll та доповнень до 
Д~ГOBOPY тощо ІІВДВТІІ відповідну копіlО органу державної податкової СJlухШи $І 
МІсцем Зllаходження зсмелы�оїї діЛJШКII». 

1.9. ПУІІКТ 12.3 Договору ореНДІІ ДОПОВIlIIТIІ ІІОВІІМ піДПУIІІСТОМ 12.].4. 
наступного змісту: (12.3.4. іllіціаТИВОIО однієї із СторіІІ в односторонИЬО)IJ 
порядку у ВlіПОДКах. передбаЧСlІІlХ законом та ЦІІМ Договором». 

1.10 •• Пункт 12.4 Договору ореНДІі викласти в наступній редакції: 
(12.4. РОЗlРВDlIНЯ Договору ореНДІІ землі за iHiцiaТl!BOIO OpeндoДВВЦl І 
ОДНОСТОРОН!ІЬОМУ порядку допускається у разі невиконання Opeндapeal 11_ 

пункту 4, ПlДПУllктів 6.4 та 9.4 дDlIОГО Договору. Договір вважаєтьсЯ розіРIDJllOl • 

---... .. --------------.. 



іllіцїаТИВОЮ Орендодавця з f\fOMeHTY набyтrя чинності відповідного рішення 
:Д)', ІІРІІЙНJIТОГО на вимогу Орендодавця». 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його 
державної реєстраціі та застосовується до правовідносин що виникли з 01.10.2008 

~ 
4. Обов 'ЯЗОК щодо подання цього Договору на державну реєстрацію та 

вJf1"Pа1'И, пов'язані з його державною реєстрацісю, ,покладаються на ОреIІДОДавцв. 

5. Інші умови договору оренди земельної ділян~и від 13 квітня 2007 року за 
Н!!О40733800046 ЗaJIИШaJОТЬСЯ без змін. .. . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

вРОllAРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КlIIBCЬKOI 01ШАСТl 
Юр аадреса: 

м. Б о ри, вул.Гагаріна,15 
апожка Ігоря ВаСIIЛЬОВIIЧ. 

LB. СаnОЗIСКО 

мп 

ОРЕНДАР 

Бобко Руслан ВолоdllAfllРОВllq 

Юридична адреса: 

вул. Гагарін&,7 кв.З4 
м. Бровари 

обл. Київська 

~;;'r. ро в Б 6 _.:.., ... ;.... _-_-,_Г __ ;'ІL,;___ • • о ко 

мп 
( ПРІІ ІІIlll8IІОС1і псчm) 

AOrolip зврса:трОВIUIО У ВИКОlfкомі БроваРСLКОї •• ісIoКОЇ р'lU1и. про ЩО у книзІ записів державrrої реестрації 
JIorolopilopelU&l. вчинеllО заПIfС від «l.(» /.~ 200!року. 



Договір НеІ 
"ро в,,~сеllllЛ ЗЛ';ІІ до договор)' оре"дll ЗЄА'ЄЛЬІІО; дил"к" 

ВІІ} 22 '!,Оlllого 2006 року .NtJ040633B0006S 
МІСТО Бровари КIІЇВСЬкої області 

04 грУДllЯ дві Тllспчі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~.рськ? MiCЬK~ p~a КІІЇВСЬКОЇ області, 10РПДІІЧllа 
соба за З8lсонодавством УкранlИ, IдеНТIІФІкаЦlЙIlИЙ ІСОД за даllИМИ ЄДРПОУ 
~637637S, ІОРIiДlіЧII~ адреса: KJJЇBCbKa обл .• м. Бровари, вул. Гагаріна, 1 S, в особі 
ВІІКОВytОЧОГО обов ЯЗIСl~ MICЬKO~O го~ови - секретаря ради СаПОЖlса Ігоря 
ВаСIJJlLОВllча, JlКИfi ДІЄ на ПІдстаВІ ст.42 3аКО1іУ України «Про місцеве 
ClJAIОВРЯдyDВННЯ в Україні)), з одного БОIСУ, та . ., 

ОРЕНДАР: пп ДущеНlСО Ірина ВасилівнІ, Ю~ДИЧllа адреса: м.Бровари, 
вуn.красовсы�ого,2-аa кв.82, ідентифікаційний код 226'4918923, далі -"ОРЕНДАР", 
3 другоІ сmОРОllи, у~али ~ей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровІЛЬНО І перебуваючи при ЗДОРОВОМУ розумі та ясній пам'яті, 
розуміЮЧlі значення своїх дій, попередньо ознайомлені 3 приписами цивільного 
законодавства, що регулlOlОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міськоі ради від «30» вересня 2008 року N!!883-4б-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 26.06.2008 року N!!774-38-0S та керуючись положеннSlМИ 
nyвxтiB 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 22 лютого 
2006 РОІСУ уклали цей Договір Н!! 1 (1Іадалі - Договір) про внесення змін до 
Договору ореНДІі земельної ділянки від 22 тотого 2006 року за N2040633800065 
(надалі -Договір ореllди) 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 земелыІїї ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 11.09.2008 року N2 04-3/13-3/1156 
cтaнoBIf1Ь: 

- 14492 (Чотирнадцять ТИСJIЧ чотиристадев'яиосто дві) гривні ОО копійок.)) 

((2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділинки згідно довіДКІі відділу 
земельних ресурсів у місті Бровари від 14.10.2008 року Н!!04-3/13-3/1229 
становить: 

-17 481 (Сїмнадцить тисяч чотириста вісімдесят одна) гривня ОО копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«(3.). Цей Договір укладено терміном до 26.06.2009 РОІСУ. Шсля закінчення строку 
діі цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на н?вий 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен· не пізніше ні>ІС за 30 календарних ДНІВ до 
Закі~еННJ[ строку діі цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
Н8М1р продовжити його діІО. . 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
застосов}'ІОТЬСЯ у разі: 
- ВИКОРистанні земельної ділянки не за цільовим ПРJізначенням; 
- ПОРушення термінів сплати орендної плати; 
ДОПУЩення погіршення стану земельної ділянки». 

I.З.Пункт 4.1.Договору оренди викласти в наступній редакції: 



. 
~ 

, .' . . . 

. 

3 
1.10. ЛУІІ .. ,. 12.4 ДоroUОРУ оре"!',, BII~~~" в JllІстутІіП рсда"l1іі: 

«12.4. РозіРUIІШl1І ДОГОВОРУ ОРСІІДІІ 3С~fЛl .зв ШЩJВ11IDОIО OpeIfAOAaar.ur а 
ОДJ.ОСТОРОШII.ому ПОРIUIК)' допускаСТЬСIІ У разІ ІІСDlfкоrlОIШIІ Ореllдарем DII~lor 
ПУІІІ,"'!)' 4, підпу"кт1в 6.4 та 9.4ДOIIOro ДОГОВОРУ·» 

2. Цсll Договір пїЛnIlП1е дсржавrrin реестрації. 

3. ЦсП Договір "абщюс ІIШfllості піCJIJI підПllСВШl1І СТорона",.. та R .. _ • oro 
дс:р,каВIIОI рс:сстраЦIJ та ;шстосооymся до праВОRJДJfОСIШ що 8111111"ЛII 1 О І І О 20 
~ .~ 

4. ОБОВ'ЯЗ0К щодо ПОДВШІЯ цього дОГОВОРУ ІІа державну рееСтрац' 
ВІІТJЮnr, пов'Я3Dні з "ого ДСрЖОВIfОIО реСС1раціСІО. nOKJJaдaIOT,.csr на ОРСIJДО 110 та 

",апЦJr. 

s. ll1ші УАІОВIІ договору ореНДІІ зсмслы�оіi діnЯIJКJI.'Від 22 ЛfОТОГО 2006 
N!04063380006S 'aJJШUІІIОТJ.ся без 3А';". РОКУ за 

О'·'ШДОДАDЕЦЬ 

ВРОВ"РСЬКА AflChKA РАдА 
КІІ/ВСЬКО/ОGJIАСТІ 
ІОРllДlfЧllО адрес0 : 
М. ,вар". вуn.Гагарін&, J S 
в о ,о і пожJtIl Ігоря ВасrrЛLОD'I" 

І ~ 

СІ 

, , , 

LB. CIlIIOJ/CKO 

ОРЕІІДАР 

ОРIІОnllllllllї lІіОllРIlг."еlf6 
ДуЩЄIІКО IРlllln ВnС"";,,,n 
IОРIIДI1ЧJlD адреса: 
вул.КРОСО8СЬКОго.2 а "0.82 
М. Броварн 
об ~ КІІЇВСЬ а 

мп 
( пrи· "".//ості nC'fari) 

• : :. І • ., . ...... .,. . -.......... 
'. '. 



АІ(Т 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 04_"_грудня_2ОО8 року М. Бровари 

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

,. ...,.... 
UVlочого обов язки МІСЬІСОГО голови - секретаря МІСЬКОЇ ради Сапожка 

BIII<O~6/· • 

ІгорЯ Васильовича, що діє на підставі ст.42 заКону України "Про місцеве 
самоврЯдУвання в Україні", розпорядження БроваРСЬІСОЇ міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРlfваТНllЙ підприємець ДущеllКО Ірина Василівна з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська MiCblca рада передала, а Приватний підприємець 

Дущенко ІРІІна ВаСlfлівна прийняла земельну ділянку площеlО 0,0031га, 

для обслуговування кіоску по вул.М.Лагунової,19 в м.БроваРIІ. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 26.06.08 за N2774-38-05, від 30.09.2008 

року N!883-46-05 та від 16.10.2008 року Н2898-47-05 на умовах оренди на 

1 (ОДІІІІ) рік терміном до 26.06.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
К,,'вської 06ласn,і 
ЮРидична адреса: 
м ~ровари, вул.Гагаріна,15 
Пануючий обов' язки міського 

секретар міської ради 

ПРИЙНЯВ: 

ПР1I80mНlItї niдnplIЄAIe~(ь 

Дущенко ІРlIна ВаСШlі81l0 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Красовського,2-а кв.82 

-~~++-н--
/ LВ·ДУIІ(енко/ 

мп ( ЗD HDJlD IOCTi пеЧDті) 



Договір N!!1 
"ро ВllесеllllВ »';11 до договор)' оре"д" зел,елЬ"О; ділв"",, 

в;д 01 ЛllсmОllnда 2005 року .Ne0405JJ800196 
місто Бровари Київської області 

8 УДІІИ дві Тllсичі ВОСЬJ\ІОГО року 
О ~ • • 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, ЮРИДlІчна 

ба за заководавством УкраіВІ!, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ ~ ~- б Б 26376375, ІОРJіДична адреса.: АІіlвська о Л., м. ровари, ВУЛ. ГагарінІ, 15, в особі 
Коuvrочоro обов'язки МІСЬКОГО ГОЛОВИ - секретаря ради Сапожка Ігоря 

ІІІ .'J- . • •• 42 
DаСII.llЬОDllча, JIICJіЙ ДІЄ ва ПІдстаВІ ст. 3акону Украіни «Про місцеве 
С8)fОВРЯДУВВННЯ в Україні», з одного боку, та • .:.. 

ОРЕНДАР: пп Трофимович Юрій Дмитрович , 1Оридична адреса: 
м.Бровари, вул.Короле8ка,50 кв.43 , ідентифікаційний код 2905905494, далі -
"орВНДАР", 3 друго!· сторони, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧJі добровЦІЬНО і перебува1ОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
роз,.rіючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавствІ, що регулюють укладений ними правочин (зокремІ, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року N!!883-46-05 нормативної грошової 
оцішаl земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 01.06.2006 року N!!26-05-05 та керуючись положеииими 
пунпів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної діJUlИКИ від 07 листопада 
2005 року ухлали цей Договір N!! 1 (надалі - Договір) про внесеИВJI змін до 
Договору оренди земельної діЛJIНКИ від 07 листопада. 2005 року за 
1(2040533800196 (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 діЛJIНКИ згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Бровари від 03.І 1.2008 року N!! 04-3/13-3/1703 
стаиовиtь: 

- 16202 (ШіC'l1fадцить тисяч двісті дві) гривні ОО копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 01.06.2009 року. Післи закінчеИВJI строку 
ДІЇ цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на новий 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до 
закінчеlШJI строку дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір продовжити його дію. 

ПОJJоження цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
застоСОВУЮТЬСJI у разі: 

- використавиі земельної дiлJIнки не за цільовим призначенням; 

- ПОрушеНИJI термінів СПJJати орендної ПJJати; 

- ДОПУЩення погіршення стану земеJJЬНОЇ ДЇЛJIНКИ». 

1.3.Пункт 4.1 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«4:1. Орендна ПJJата становить 10% (десять) відсотків від нормативної грошової 
оц1Вхи земельноі дiЛJIнки - 16 202,00 гривень і скпадає: 

- І 620,20 (одна тисяча шістсот двадцять) гривень 20 копійок» 
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1.4.ПУIІІСТ 4.3 ДоroВОРу ореllДI' 
ВllклаСТIІ у 

рсдакції: . 
«4 3 ОреllдllВ плвто ВIІОСIlТЬСЯ ріВIIII"'11 чаСТК~'11 ЩОМІСЯЧНО npOТlto~ зо 

• .) • Шlcтynlll'Х за остаlllll,.. кanепдаРllІІМ дlІСМ 3В' 
(ТРІІДЦЯn' кan~'fДаРШIХ дшв. ПДВ WJUlХОМ псрсрахУВUlІІlЯ ІІа ро I11IDnJ 
(ПОдll11Cоооro) r.'IСЯЦl без урахуJШJIJIЯ "'. 3PiL'<)'JIXOвrta 

О u 33217815700005 удк У КШВСЬКIП облаСТ1 м. КІІ ... .. 
POXYSIOK PCIIДOДODWI ",2 Б вдк -..... lD.1 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - роварськс • код клаСllФіrraцn 
13050500 - орСllда зсr.lлі». 

1.5. ПУІІІСТ 4.5.2 ДоroвоРУ ОРСllдll BllкnacТlI в наСТУПllій редакції: 
«4.5.2. з,..іllll розмірів ЗСМСПЬІІОГО податку T~ с;авок ~PClInl~OЇ плаТІІ, з .. іllll 
IlopMaТlIBllOЇ грошової ouillKII, піДВИЩСllllЯ ЦІІІ, таРllфlR. ']МІІІІІ КОСфіціani. 
іllдексації, ВllЗllачеlll.Х закОIIОДВВСТВОМ. . ..... 

У випадку віДМОВIІ Орендаря ЗМ1НИТlІ ОРСІІДІІ~ плату 110 у..овц, 

ВІІЗllачеllllХ п.4.5 ДоroВОРу, Орендодавець має право рОЗІрвати цсА ДОГОВір. 
ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ порядку». 

1.6. ПУІІІСТ 4.5.4 Договору ореllДИ BltкnaCTI' в lІаСТУПJlій редакції: 
«4.5.4. У разі IleBIleceНlIJl орендної мат .. У СТРОКИ,. визначені ЦИМ ДОГОВОjlOМ, 
сума заборгованості вважаСТЬСJl податковим боргом І стягусться З lIapaxYBIUt1JQ 
nelli що нараховується на суму податкового боргу (З урахуванням штрафна f 
caн~цin за іх наявності) із розрахунку J 20 відсотків ріЧНJ.IХ облікової става ' 
Національноro банка України, діlОЧОЇ на деtlЬ ВШIИКllеtlНЯ такого ПОдаТКовоro 
боргу або на день Aoro (його чаСТИllі) погашения, залежно від того, яка з Benlf1fllll 
ТВКІІХ ставок е більшою, за КОЖНJfА календаРllиА день прострочеННІ у loro 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
(с6.4. Орендар зоБОВ'ЯЗ8НIIЙ в п'ЯТllде1IJiИЙ термін після державної реєстрації 
qbOro Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесенНІ змів 
та доповнень до Договору ТОЩО нодати відповідну копіlО органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянкю). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити ІІОВИМ підпунктом 9.4.6 
наступноro змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденниfi термін після державної реестрації цього Договору тalабо 
будь-яКlIХ додаТКОВИХ угод, Договорів про внесення змі11 та доповнень рр 
Договору тощо Н&даТI! відповідну копио органу державної податкової cnySjп за 
місцем знаходження земепьної діЛЯНКJf). 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТИ 110ВliМ підпунктоftl 12.3.4. 
наступного змісту: «12.3.4. ініціаТИВОIО однісї із Сторін в односторошlЬOМ)' 
порядку у DIШадках. передбачених законом та цим Договором». 

1.10 •. Пункт 12.4 Договору оренди вшсласти в наступніА редакції: 
«12.4. РОЗІРВання Договору ореНДІ! землі за іlfіціаТНВО10 ОрендодавЦІ І 
OДНOCТOPO~НЬOMY ~OPJlДКY допускається у разі невиконання Орендарем вІІМОГ 
пункту 4, ПJдпунmв 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає ЧИнності після підписання сторонаМl1 та noro 
державНО1 реєстрації та зв- . 1 102008 ~.uсовується до ПDВВОD1дJ10СИН ЩО ВИНИКЛИ 3 О .~ 
~ -



АКТ 

І1р}ІЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 08_"_fPудня_2008 року м. Бровари 

-
МИ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

tn/Jl1чого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 
ВlIКОр/а- ~.,. 

JI 
ВасИnЬОВI~а, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

~ ~ 
самоврядування вУкраїні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання оБОВ'ЯЗlсів міського голови» з однієї 

сторони, та Приватний підприємець Трофимович Юрій Дмитрович з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне:' 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

ТРОфlll'IОВIIЧ Юрій ДМИТРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 

0,0045ra по вул.Черняховського в районі теплиць, для обслуговування 

П8вinьііону в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

01.06.2006 року за N!!26-0S-0S, від 16.10.2008 року N!!898-47-0S, від 

30.09.2008 року N!!883-46-0S на умовах оренди на терміном на 3 (три) роки 

до 01.06.2009 року. 

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

договору оренди. 

IIEPEДAJIA: 

ВроваРС6на лtіС6на рада 
К"Увс,коС 06ласn,; 
ЮРидична адреса : 
: Бр~~~р'И;. вул.Гагаріна, 1 5 
,,~О~~Й' І. ". обов 'язки 
і огр голови·' ~ секретар 
~"Ь •• ' -,' " 
." 01 ади ',' - : 
: '. ..... . 
.' '. ~ .. 
\. • t • ' , • 
а:.' .' .' • е., , 

,\~~. ~~ __ ~ ~_~'/~~. ~ano:JICI(O / . .'. 
~., .. ~', .. -. .. .... 

ПРИЙНЯВ: 

Приват,,"й /lідnР"ЄЛ'ЄЦ6 
ТРОфUМО(JllЧ Юрій ДМlImРОВllЧ 
ЮриДична адреса: м.Бровари 

вул.Короленка,SО кв.43 

-=-;:;$~r-----/ ю.д. ТРОфUМОВllЧ І 



3 
4. Обов'JlЗОК щодо подаllJfJl цьоro Договору ІІа державну рес . 

1lИТpllТJІ, П08 '113811; 3 Rol'O дepжDallOlO реєстраціао, nol<JUUlalcnt.eo На О..:::.: 

s. Iнwi умо8П дol'OВOPY ОР"ІДІІ ........ 110; діла,,,,,, від 07 л ........ 2ао 
року ЗD N!!040S33800196 3DJШwаlОТЬСЯ без змі... 5 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРС6КА М/С6К,8 Р,IД,8 
КІІ/ВС6КО/ ОБЛАСТІ 
ІОРJfДlIЧllа адреса : 
м. БроваРІ!, вул.Гагаріllа,l 5 
в ос і Сппожка Ігори ВаСIIЛLООIIІ. 

ОРЕНДАР 

ПП ТРОХIIAІОIІIl',IОрііі 
Дл";"'РОIІIl" 
IОРJIдР.ЧJlО адреС0 : 
вуn. Короленко,SО К8.43 
М. БроваРJl 
обл. Київська 

, 

1 

LB. Cnl1031CHO 
--:<-.cf(....,..... -t:.:-~ -' -- lо.д.ТРОФ.L"D."Ч 
{І 

.: 
; 

.,. мп 

'. 

. -_ .. 

мп 

( пр" " ... "ocri nC'Itm) 

". і адll про ЩО у ICИlоі запllсі. ДoroBip зареєстровано УВІІконкомі GpOBDPCLKO! MIC;~ р >..е 20Оіроку. 
" страшіТ AorOBopiB ореМl1 ВЧllнено ЗDПІІС ВІД "_ державНОI реє 



Договір Н!!І 
"РО Вllесе,,"в ЗЛ';" до договоn" оре д .. • 

• ,'., 11 11 зе.МeJl"ІІОI дlЛR"'Ш 
.Вlд 11 ЛІІ""R 2007 pO"J' М!26 

МІСТО Бровари КIІЇВСЬкої області 

20 ЛІІСТОПОДD дві ТlIСЯ&lі восьмого 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ? MiCЬK~ p~a ~ I~ИЇВСЬJсоі області, IОРИДlІчна 
особа за законодавством УкраІНИ, JДеllтифJкаЩЙJіf.iіі код за даними ЄДРПОУ 
26376375, JОРlіДИЧН~ адреса: Київська обл., М. Бровар~, вул. Гагаріна, 15, в особі 
вJJJсоНУIОЧОГО обов ~з~ MIcы�o~oo Голови - секреt'aря ради СаПО)Кlса Ігоря 
DаСIIЛЬОВII&ID, ЯКIiИ ~1~ на ПІдставі ст.42 3аlСОJlУ України «Про місцеве 
сомоврядування в Украl1Ш>, з одного боку, та 

ОРЕНДАР: громадянин K~HЄЦOB КОСТЯJlТИН ВалеНТИJlОВИЧ, юридична 
адреса: м.Бровари, вул.М.ЛаГУНОВОІ,10 кв.132, ідентифікаційний код 2062316173 
далі _&C~PEHДAP", ~ дPJlг~ї сmОРО1l1.1, уклали цей Договір про наступне: ' 

~uочи добровlЛЬН~ 1 ~:ребуваючи при здоровому розумі та ясній пам' яті, 
розумuочи значення СВОІХ ДІИ, попередньо ОЗJlайомлені з приписами цивільного 

законодавства, що регулюють укладений JlИМИ правочин (зокрема, з вимогами 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
)ііської радlі від «30» вересня 2008 року N!!883-46-05 нормативної грошової 
оціНJСИ земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.l.3 
Договору орен~и земельної ділянки від 11 липня 2007 року уклали цей Договір Н!! 
1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 
11 липня 2007 року за .N226 (надалі - Договір ореuдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редаІщії: 
(а.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу 
земельних ресурсів у місті Бровари від 17.10.2008 року N!! 04-3/15-3/982 становить: 
-6152 (шість тисяч сто п'ятдесят дві) гривні ОО копійок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«3.1. Цей Договір УІсладено строком на 2 (два) роки, терміном до 14.06.2009 року. 
тсля закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право 
поновлення його иа новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВJlнен не пізніше ніж 
за 30 календарних днів до закінчення СТРOJ<у дії цьoг~ Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його ДІЮ. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
застосовуються у разі: 
~ ВИlсористанні земельної ділянки не за цільовим при~наченням; 
~ порушення термінів сплати орендної п~а~и; 
допущення погіршення стану земеЛЬНО1 Д1JJЯlIКИ». 

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди ВИЮІасти в насту~ній редакції: оо оо 
«4 1 О ить 1о/с (один) відсотО1С ВІД нормативнOJ ГРОШОВО1 " рендна плата станов о • • 
оцінки земельної ділSIПКИ - 6 152,00 гривень 1 c~aдaє. 
~ 61,52 (шістдесят одна) гривня 52 копійки на РІК. 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди вИЮІВСТИ У наступній редакції: 



сс4.3. OpellДlla плата ВJІОСІІТЬСЯ ріВIШМl1 часткПАШ Щ , 

(ТРlfДЦИТJf) календаРJJИХ днів, lІаступних '3а остаНllім КШJ OMICJJtlllo IJPQl'lIro 
(податкового) місяця без урахуваllНЯ пдв ШЛЯХОМ пе с а.'( ~lІдаРI1JI\I :111~11.,14 19 
рахунок Орендодавця Н!! 33217815700005 УДК у )(1~:CLl\t;.a;:~I~alJi1. 11О1PtЧll::: 
ЗКПО 2357] 923, МФО 821 О 18, одержува~1 - БроваРСIJ'С ВДІ{ С1\ 'І I\IIСІа, 
13050500 - оренда землі», 1\ , 1\0:( ItlаСllф' to~ 

I~; 

1.5. ПУJJКТ 4.5,2 Договору оренди ВllклаСТIІ в насту 'П 
4 5 ' . . ПI11 І РсдarЩIЇ' « . .2. ЗМІНІ! РОЗМІРІВ земельного подаТIСУ та Ставок .,... 

lJорма оо оо., ОРСIJ.11101 n:t . ТИВJJОJ ГРОШОВО1 ОЦ1llК1І. ПJДВIJlItСШIЯ ціll. таnи(", , . аТII. 1ui .... 
Н 'оо І' 1/11І. ЗМІІЩ К ф' • ..,. 

І дексаЦll, ВИЗІІачених законодавством, . ае JqiOl1ia 

у ВІІЩ\ДІСУ віДМОВIІ ОРСІІЩ1РІІ Зl\lіllJlТIІ ОРСJilш)' ", 
ВIIЗШ1'IСIШХ 0.4.5 ДОГОВОР)" СТОРОIIJІ РОЗРІIDПІОТІ ДО • lIJоlUl) ІІа )·'Іоааl 

• '. • ГОВІР РСlll1l1 Я ' 
ВІДІ\ІОВ11 ВІД доБровІлы�0гоo розіРВПШIИ ДОГОВОРУ ЗП 3ГОдОІО СТО іІІ 'Оо k'IIJo,.( 
РОЗРllВllСТЬСИ )' СУДОВОІ\І)' ПОРИДJСУ.». р ,11ell JIoro •• 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДlі виклаСТIІ в наСТУПllій редакції: 
«4.5.4. У разі JJевн~сеllНИ ореНДIІОЇ плаТlf у СТРОКІ!, визначені Цllt.I доrо. 
CYM~ заборговаllOСТI вважасться податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ ') Ilора:<у.: 
пеНІ, .~o 1І~~аховустьси. II~ суму подаТIСОВОГО боргу (з урахуванням штрафВRt 
caн~Цlli за ІХ ІІавВІІОСТI) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової 
НаЦІОНального банка УlсраїНIі, діlOЧОЇ на день ВШіикнеННJI такого пода: 
боргу або на день ЙОГО (його частині) погашення, залежно від того, яко ] .~ 
таl(ИХ. ставОІС є більшоlO, за КОЖНИЙ календаРНliіі день прострочеННІ у Doro . 
сплаТІ». 

1.7. ПУНІСТ 6.4 дОГОВОРУ оренди викласти в наступні" редакиії: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної peєc:тpaqii 
цього дОГОВОРУ та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про BHeceHНI:wiв 
та доповнень до дОГОВОРУ тощо надати відповідну копіJO органу державвоі 
податково~ служби за місцем знаходжеliНJJ земельної діnвнкш). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНlfТJf новим піДПУНJrrOltl 9.4.6 
наступного змісту: 

«9.4.6. в П'JlТJfденний термін пісnв державної реєстрації цього Договору тalабо 
БУДЬ-JIIСИХ додаТl(ОВИХ УГОД, Договорів про внесенни змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копіlO органу державної податкової служби 11 

місцем знаходження земельної діЛЯНЮI». 

1.9. ПуНlСТ 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктоМ 123.4. 
наступного змісту: «12.3.4. і~іціативOJО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОІІІІЬО)IJ 
порядку у ВИПВДІСах, передбачених зmсоном та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в HacтynHiii редакції: • 
«124 Розірвання Договору оренди землі за ініціаТИВОІО ОрендодавЦІ or . . . о ндарем В1'" 
односторонньому порядку допускається у разІ невиконання ре . DJlIOI 
пункту 4 підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вважаєтьсЯ p031~B ІІІ 
за ініціа.:ивоІО Орендодавця з моменту набyтrя чинності відповідного РІ1JIеl 

суду. ПРІfЙНЯТОГО на вимогу Ореидодавци». 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 



3 "ей Договір lІабирас ЧИНlIОСТ" . 
• ~.OO 1 Шсля ШДП11саЮIЯ сторонами та fioro 

.. аtЖОЇ реЄСТРВЦll та застосовvсться . р.еР)1(_n до праВОВЩIiОСlШ що ВИІШКnl\ з 01.10.2008 

~ 
4. Обо~'ЯЗО!С ~oдo подання цього Договору на державну ресстраЦЇІО та 

SlrrpаТИ, пов язанІ з иого державною ресстрацїсю, покладаються l1а ОреllДодавця. 

5. Інші умови Догов.ору ореllдJl земельної ділянки від 11 ЛИП1IS1 2007 ро\су за 
N!26 залИШ81ОТЬСSl без ЗМl11. 

6. Цей Договір укладено у трьох I1РІІміРН1Il(а.~, що маlOТЬ однакову 
10рІ1Д1іЧІІУ сипу, ОДИl1 З SllСИХ 31taХОД1"ТЬСЯ В Ореllдодавця. другиn - в Орендаря, 
третій - в органі, ЯЮіЙ провів ЙОГО держаВltу ресстрайіlО - Київській регіональній 
філії Державного підприсмства "Центру державного земельного lсадастру при 
Державному Ісомітеті Уlсраїни по земельним ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
киlВСЬКОl ОБЛАСТІ 
10ридичиа.адреса : 
м. ,J?ровари, вуn.Гагарін&, 15 
в d бі Сапожка Ігоря ВаСllЛЬОВllЧ 

І.В. CnIlO:JICI(O 

ОРЕНДАР 

КУ)ІІСІ(ОВ КОСIJIЛІІІIІІIll ВаЛЄllllllfllОtlll' 
Юридична адреса: 

вул. М.ЛагуНОВОі,10 кв.132 
м. Бровари 

обл. Київська 

7 . 
,. 

мп 
( "р" IUllOIIOcтi ПС'l0111 

І}.l Ід: t:>/-llt ,,~t.,.' fi/l'#a,;t t І
~/и~' ;оии.и:С ,/~-
PJ!' ~~ ~ r ~~ I-t . .еIl..LD 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї Д 
IЛЯIi~11 

"J,o " ___ ./' ___ -2008 року м. БроваРІ! 

Ми, що підписалися нижче: Броварська мїсы\аa Р"да 
.,' .. І 8 

ВИКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ра 
-=. ди С 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської paja 

24.07.2008 року Ne128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВIt»з~ 

сторони, та громадянин Кузнєцов КОСТЯНТИІІ ВалеllТIІНОВIІЧ 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а громадянин 

Костянтин ВалеНТlfНОВlfЧ прийняв земельну ділянку площею О, 

для обслуговування гаражу по вул.М.Лагунової,l О в м.Бровари. Зes/

ділянка надана рішенням сесії від 14.06.2007 pOI~ за N!!369-22-05 

умовах оренди терміном на 2 (два) роки, до 14.06.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною ча . 

договору ·оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
КІІЇВСЬКОЇ області 

Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВиконУючий обов'язки міського 
голови - сеІсретаря місы�оіi ради 

ПРИЙНЯЛА: 

ГромаДЯНllН 

Кузнєцов І(ОСТПНТІІІІ 

ВалеllТИНОВИЧ 
Юридична адреса: м.Броварп 
вул.М.Лагунової,10 кв.132 

r--r~--....-r-

~ 011 
І J(.В.1(),з"Є11 



Договір Н!!1 
"ро В"ЄСЄІІІІЛ ЗА';" до догово"" 0'""'",\, " .\' 

• l'оІ І'''' u' зел.елыІІ� uUlЛIІКІІ 
?'д 12 ЛІІІІІІЛ 2007 PO'(J' М27 

МІСТО Бровари Київської області 

20 ЛIlC:ТОППДП дві Тllсячі восьмого 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ? міська рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОридична 
особа З8 законодавством ~кра~.IІИ, щеllТllфікацjЙJlиіі код за даними ЄДРПОУ 
26376375, ІОРИДИЧН~ адреса: КИJвська обл., М. БроваРІІ, вул. Гагаріна, 15, в особі 
DlfКОН)'ІОЧОГО обов язк~ MICbICO~O го~ови - сеrtpетаря ради Сппо)ккп Ігоря 
ВПСIIЛЬОВIJча, який ~1~ Ііа ПJдстаВI ст.42 Зак~у України «Про місцеве 
сомоврядування в УкраІНІ», з одного боку, та ... 

ОРЕНДАР: ГРОМадЯнин Антоненко Віктор Олександрович. IОридична 
адреса: м.Бровари, вул.грушевсы1ого,13_аa кв.82, ідентифікаційний код 
2062611495, далі -"ОРЕНДАР", з другої сторони, уклали 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 укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «ЗО» вересня 2008 року N!!883-46-0S нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міСЬІСОЇ ради від 16.10.2008 
року' Н!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 12 липня 2007 року уклали цей Договір H~ 
1 (lІадая; - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 
12 липня 2007 року за p.H~7 (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 згідно довідки В1Ддшу 
земельних ресурсів у місті Бровари від 24.10.2008pOICY.~!! 04-3/15-3/995 станОВIПЬ : 
- 6 716 (шість тисяч сімСОТ шістнадцять) гривень ОО коПlИОК. 

1.2. ПуНІСТ 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки, терміном до 14.06.2009 року. 
Після закінчення строку дії цього ДOГOBOP~ ОРЕНДАР має перевю~н~ пра~о 
поновлення його на новий строк. У цьому разІ OPE~ДAP повдинен не ШЗНlше НІЖ 

. ~акінчення СТРОКУ ДІІ цього оговору письмово за 30 календарних ДНІв до ~ .. . 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір проДовжиm иого ДІЮ. ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Договору про переважне право 

застосовуІОТЬСЯ у разі: оо' ільовим призначенням; 
_ використанні земеЛЬНО1 ДlJUIНКИ не З.~ Ц • 

.. аТlі ореНДНО1 плати, - порушення терМІНІВ спл " . 
допущення погіршення стану земелЬНО1 Д1ЛЯНІ(И». ... . .. 

енди ВИІслаСТlі в наступНІИ реД8КЦll: 
1.3. Пункт 4.1 Договору OP10L ( ИН) відсоток від нормативної грошової 

становить 70 од 
«4:1. Орендна ~~~тa _ 6716,00 гривень і С1слвдає: . _ 
ОЦІНКИ земелЬНО1 Д~ки 16 копіЙОI( на ріІ(. 
- 67,16 (шістдесят сІМ) гривень '" .... 

икласти У наСТУПНlІ-' редакЦll. 
1.4. Пункт 4.3 Договору оренди в 



2 . 
• 1)111 ЧІІСТК~ІІІ ЩОМІСЯЧІІО npOТJIro~ 

((4.3. ОРСШДІІО плота BIIOCII~ЬCJl Р=ІІІІХ за OC1UlllliM КВЛСlшаРlІІlМ дllСМ 1~ 30 
(ТPlllIUNТII) аашСIIЛОР'IIIХ ДІІІР. ІІа ПДВ цlЛJlХОМ псрсра.'~УОUIІІIЯ ІІа РО1РІІХ)'І1 10", ~ 
(1IonаП(ОIIОГО) міСJlUЯ БСЗn)'Р~f;:~;00005 удк у КllїВСЬКin OOJlilL'; м. I(IIC:~I& 
(XL~)'IIOK ОреlШОДIІВIUI Н!.В233101В одсрЖ)'рач - БРОllnРСI.кс ВItК. К01l ЮlаСIIІI'іrc ~ d.,1 
ЗКПО 23571923, МФО .1' іаlЩ l' 

13050200 - ореllДО зсмлі.,. 

4 5 2 Д P,V OPCIIAII РІІКЛОСТІІ 11 ШIСТУ"'ІіЛ рСДі1Кl1іїо 

1.5. П)'ІІКТ •• ОГОВО ~ оо J'{i 
• • ЛЬІІОГО ІІОДОТКУ та СТШЮК Щ'СIІ:lІІЩ IIJlі1rJ1 1М' f 

((4.5.2. змі'~' РОЗ)ІІРІ~ ~~l)::KII ІІЇДВІІUІСІІІІЯ цін. тttl'lІфіll. OI~Ii"" l\()e(IIilliCI:~ ІЇ.І 
IIОРМnТllОIІОI ГРОІООВОІ , ІІІ ,~ 

іIIДСКСDції', IШ3110'IСIIIІХ ЗОІСОІІОДОВСТВОМ. . )І 
у BlfnOДIlV віД)IОВIІ ОРСllдаря 3МІІІІІТІІ о ОРСIlДIlУ IIJШ І У IIn УМОЬ .. 

•• ~ мас ПрОIЮ pOOlil'llUll1 IІСn naгool;-'tp 01l3110'ICIIIIX п.4.5 Договору, OpclfДonaocl1h '-о І 
OAllOCТOPOllIIbOMY порядку». 

І.6. ПУІІКТ 4.5.4 Договору ОРСІІДИ викласти в IШС1)'flllіЛ рслакнії: 
((4.5.4. у разі IІСРIІСССIШЯ ОРСНД1lоі плати У СТРОКІІ •. RIІ"JIШtlСllі НІІМ дОГовора", J 
С)')lО заборгованості ВВllжасться ПОД8ТКОВІІМ боргом J CTJIJ)'r;ofl.CJI .) Hi1paXYDaIllIl.. І 
псні, що IllІраховусться 110 суму податкового .БОI'І·)'. (о, ~Р"ХУltlШ"~М wтpафllllХ t 
СОlІкціn 3В іх наявності) із розрахунку J 20 ВІДСОТІ'ІІІ РI'IІIІІХ оБІІІкопоі с:тавхи 
націонonыІго бllш,а УlсраїIШ. діJO'ІОЇ на ДеllЬ ВІІІIJIКНСJIJIЯ IОКОП> rlOдayкoвoro 
боргу або 110 день його (Лого 'IDСТlші) ПОГІІWСІІІІЯ. ')UЛ&:ЖІЮ IlіJl огого. яко') оеЛllЧllН 
ТІІКИХ ставок с біЛЬШОIО, ЗІІ КОЖІШЛ квлеllдаРIШn l1СIІІ. IІРUСТрОtlСШIЯ У його 
сплаті). 

І.7. ПУllкт6.4Договору ореНДІ .. BliкnaCТH в наСОГУlшіn peдaКlliї: 

«6.4. Ореllдар зобов'язаЮlfi о п'ЯТlщеНIІІIЛ термін після держаВIІОЇ pcccтpauii 
цього Договору тп/або будь-яких додаткових угод, Договорів 111'0 811ссеlШl1мін 
та ДОПОВlJеllЬ до Договору тощо lІадllТIІ відповідну копію оргаlJУ дсржаВllоі 
податкової служби за місцем ЗlJаходжеlf11Я земелыІїї ділянкю). 

1.8. Пуюст 9 Договору оренди ДОПОВІІІІТН IІОВI1М піДПУІІКТОМ 9.4.6 
наСТУПlіОГО змісту: 

((9.4.6. в п'ЯТІІденний термін після державної ресстрації цього 11.0ГОООРУ тalабо 
будь-ЯlСІІХ додаткових УГОД, Договорів про внесеНІІЯ зміll та AOllOBllellb Ао 
Договору тощо IІвдаТ11 відповіДIJУ KonilO органу дсржаВIІОЇ пода1'I<ОВОЇ сл)'Х\1і11 за 
місцем знаходження земельної ділянкю). 

1.9. ПУІІКТ 12.3 Договору ореНДІІ ДОПОВІІІІТІІ 1100llM піДПУНk'ТОМ 12.3.4. 
наступного змісту: « J 2.3.4. ініціативою однісї із СторіІІ В oltIIOCTOPOIIllЬO~1)' 
ПОРЯДКУ У ВIlПадках, передбачеН1ІХ законом та ц1lм Договором)). 

1.10 •. Пункт 12.4 Договору ореllДИ ВlіlcnаСТIІ в lІаСТУПllій редакції: 
«12.4. РОЗIРВIІНl1Я Договору оренди з' • • • о .. а 8 

еМЛl за 1111ЦlаТIІВО10 РСIlДОДВВауо 
ОДlіОСТОРОlt11l,Оt.lу порндку допус' r •. Ісаєтьси у РВЗl lІеВЩСОIІВlІНЯ OPCIlДl1peM Вllма 
пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реЄстрації. 

3. Цей Договір Шlбllрас ЧlfIIНОС" • naro 
державної реестрації та застосооу ТІ ПlсJUI .ПIДПl1саIllIЯ сторонаМIІ то 008 
~ ється до праВОВlДllОСIІН що DIШIІКЛIi з 01.1 O.L-
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4. Обов'язок щодо подання цього Д , з ні з й огоьору І oJI1P1IТlI. ПОВ Я а J ого держаВIІОIО реєстра . la державну реєстрацію та 
ЦІСІО, покладаlOТЬСЯ О 

s.IJPDЇ умови договору оренди земеnы� .. . на рендоД8ВUИ. 
1&27 ,tlJlllwlIJOТЬC" без змін. 101 дln"НКИ від 12 nипн. 2007 року за 

6. Цеі Договір укладено у тр . ЬОХ ПрИМІрІІІ 
tIJlIIUI""'lY снду: ОДИИ з ЯКИХ ""ХОДИТЬС" О IКах, що MnlOТЬ Одl\акову 
...neтifi _ в органІ, ЯІ(ИЙ провів ііого держа в РСflдода.вця. другий - в Орендаря 'Т .оо Д но . ону ресстрацно К" .... ' фїlllІ еpжatt го ПJдПРИСМСТВП "ЦеI\ТР - НlВСЬКlИ perlOI\aJ\LtliA 

nеР)lСaDИОМУ комітеті УкраїНIІ по земелы�y державного земелыlгоо Ісадастру Пр1t 
рі НіМ ресурсам". 

, f 

~. .. 
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lОРllдична адреса: 
вул. Грушевського,13-а кв.82 

)1. Б ри, вул.Гагарін&, 15 
Cnl1031Cl(n Іzоря ВаСIUlЬОВlIча 
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А І(Т .. 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО. ДIЛЯНkh 

" 2008 року ------
М. БРОІIDІJII 

МІІ, ЩО підписwшся НJlжче: БРОUllРСlаlСП MiCblCU рада, в О 

ВШ(ОJlУIОЧОГО оБОВ'ЯЗКIf міського голови - секретаря місы(її раДІ! Сапо. 

Ігоря Васильовича, що діе на підставі ст.42 За~ОJlУ У КРLlїIІІІ "'Про Місце 

самоврядування в Україні", розпоряджеJlJlЯ Броварської міської рад,ll • 

24.07.2008 року Н!!128 «Про виконання обов'язків MiCbl\oro голови» 30дкі 

СТОРОJШ, та громадЯНИН AJITOIICIIJCO 8ilaop OJICICCOIIДPOBII'I 3 Др 

СТОРОНІІ, склали цей АІСТ про наСТУПJlе: 

Броворсы�оo l\IiCblCO радо передала, о громаДЯIІИIІ AIITOllell"'( 

8ilaop ОЛСІССОІІДРОВІІ'І прийняв земельну ділянку площею 0,0029га, JUIJ 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу п( 

вул.Грушевського, 1 З/І в районі центрального теплового пункту І 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 14.06.2007 POКY]l 

N!!369-22-0S на умовах оренди терміном на 2 (два) роки, до 14.06.200! 

РОІСУ. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід' емною чаСТIІНО. 
договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БIJоворсыоo місы88 родо 
~lliBCЬKOЇ облості 
Юридична адреса: 
м. ~рбв~ри, вул.Гагаріна,15 

ПРИЙНЯЛА: 

ГромаДПflJll1 
АІIТОІlен"о Віктор 
ОлексаНДРОВllЧ 

,Бик J~.~~Й обов'язки міського 
.? ~ло . - секретаря міської ради 
і' ., . • 

Юридична адреса: м.БроваРlf 
вул.грушевсы�ого,' 1 З-а кв.82 

\: ... 
"~о 

\, .:.. •. -::+~~...c:.:._,/ І.В'СnllО3IС«О / 

. 
І ~ ... 

.,t;~ І В.О.Ан"'оН"''; 



Договор Ng1 

Про внесення ~MiH до договору оренди земельно; ділянки 

від 15 червня 2007року Н918 
Місто БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

04 грУДНЯ дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCb.Ka ~liCЬKa рада кlїівсы�оїї області, юридична особа за 
законодав~:вом УІсраIНИ, JДеllТИФlкаЩЙШlіі ІСОД за даlll~1і ЄДРПОУ 26376375, IОРИДliчна 
адреса: КI!lвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в осЬбі ВIiКОНУIОЧОГО обов'язки MiCbIcoro 
roлови - секр~аря ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
УкраїН11 (сПро МІсцеве самоврядування в Уlсраїні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПриваТlJlіЙ підприємець Проскурко Валентина Миколаївна. 
Незал~жностіt12, IСВ:29, ід~нтиФіlсаціЙШIЙ ІСОД 1577412247, який діс на підставі свідоцтва про 
державну peєcтpaЦlJO фІЗИЧНОЇ особи - підприємця, виданого виконавчим комітетом 
Броварської міської ради за Н!!2 З 5 5 017 0000 оо 12 J О від 1 5.05 .1997р. 

ДіJOЧИ добровільно і перебуваJOЧИ прп здоровому розумі та ясній пам'яті. розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавствв, що 
реГУЛJОIОТЬ укладений ними праВОЧIfН (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до рішення Броварської міської радивід 26.06.8 Ng774-З8-05 та затвердженої 
рішенням Броварською міськоJO радою від «30» вересня 2008 року H~ 883-46-05 нормативної 
грошової оцінки земель міста Бровари та рішення Броварської міської ради від 
20.1 І.2008РОКУН2928-49-05 та кеРУIОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 15 червня 2007 року уклали цей Договір Н!! 1 (UDд'L"і - Договір) 
про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 15 червня 2007 року за р.Н!! 18 

І.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. ПY!lКТ 2.3 Договору ореНДI'1 викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 29.08.2008 року H~ 04-3/13-3/1117 станОВИТЬ: 

_ ) о 752 (десять ТИСА сімсот п»ятдесят дві) гривні оо IсопіЙОI<. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 28.) 0.2008 року Н!! 04-3/13-3/1520 станОВИТЬ: 

_ ) 2 970 (дв~адцять ТИСЯЧ девтlТСО1' сімдесят) гривень оо копійок. 
1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

.. . ено терміном до 20.02.2009р. Після закінчення строку дії цього 
«3.). Цен ДОГОВІР УІcnад важне право поновлення ЙОГО на новий строк. У цьому разі 
Договору ОРЕНДАР має. п~ре ніж за 30 J<алендарних днів до закінчення строку дії цього 
ОРЕНДАР повинен не. ПІЗН1ше ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дію. 
Договору письмово ПОВ1ДОМИТИ . 

Положення цього Договору пр 
О переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовУІоться у раз1: 

. .. ілJ!НКИ не за цільовим призначенням; 
- використанНlземеЛЬНОJД 

.• ати орендної плати; - порушення теРМІНІВ еоп 



• 11 ЗСNCnlollоі діЛJlIIКII». 
ДОІІ)'ЩСІІІІИ IIОГIРluеШllJl ста У ПІIЇn рсдаКllії: І 

о CIIJlII ВІІКЛПСТІІ В IІПС1)' 
1.3.П)'I'I\"Т 4.1 ДоГОВОРУ Р ть) віДСОТІ(ів під 1І0РІШl1111С1ЮЇ І РОlIJоо _ 

--4 І ОрСШДШI 'IЛОта CTOIIOUIITh І О ~ (ДC~~ .. c 273 21 (дпісті сімдесят 1 РIt) І'РЩ",', 1011 DIIi 
.. . . 5" ешь - • cкn_.. • • to· З&:МWJІ.JІОЇ діЛJlllКl1 - І О 7 - гplln /Ііі 

• 11І3 ')6 06 08 до 26.09.08р. . ~ І 
30 Ш:Р'О -' • % (дссять) niJICOTKil1 'СІЛ ",,!"'Ш І ІІІtlllІІ / Pllllll1Rnj • 

ОРСІІДІІО плота C1'OIIOnllTL 10 • клодае 3'957 (ТРItСНl :IІШ:IIІ5'" •• 1~"""I1.llp 01liJr,. 
ЗСМCnI.IIОЇ діЛЯ'IКlI - 12 970 ГРІІВСШ. - • С - • II~/~! 
KOllinnK 110 pil(. ... 

CТII v IІОСТ)'Пllііі РС/ШК .. ": 
1.4.ПУlllrr 4.3 ДОГО'ІОРУ OPCIIJIII ВІІКЛD J • 

іВllllМl1 I'ОСТКIlAIII ЩОМІСЯllll11 1111111 51111\1 11) (ІРІ 
«4.3. ОРСllдllО ПЛОТа B'IOCIITbC~lIIiM кonеllдор,ШI\І ДflСМ ;,і і 'JI ЮПJ (1І11:/а /1\11І111/11/ \li~.1IiJta1 
КOnС"ДОР'IІІХ дllів. lIocтyn.IIIX 3ІІ О nnVУВОllllЯ 110 P03PIL~YflK(1n"ii l1иху"!)к ()~II,llJ:Jnll"~fct 
)'РВХУВПIШJf пдв ШЛJlХОМ перс,.--. ЗКПО ., 1''1 І (Р" \ - ~ 
33217815700005 УДК У l<І,ївськіП оБЛDСТІ М. КlIСВn' КОД - -, -', {ФО 821011 

Б аДІ( КОДICnDСl,Фікації 13050500 - ОРСllда "C~I!II )', 
одеРЖУВD'І - роворське • 

1.5.ПУIIКТ 4.5.2 Договору ореНДlІ 8J1кnaCТlI u IІDступнііі pCJIUI\I~Yi: 
«(4.5.2. зміШI розмірів земельного податку 1'0 СТ?ВОК OPCI~Jl~1U1 ~ІЛU.' 11. 1\l1JJ~' IIIIP\lilt1JEti 
ошовоі ouillKll, піДВИЩСlІlІЯ ціll. таРllфів. 3МІІШ ~осфЩI('IІ' 1ft lІІіIС'ЩЩIІ, /1111111_ 

~KOI'OДDBCTBOM. У ВltПDДI(~ віДМОВIІ Ореllдаря 1М 11 ".ІТН OP~I ~!lII,Y 11 ш '~. ІІа ~,,~ 
ВI13Ifо',е,шх п.4.5 Договору. Орсндодавсць мас "РUІЮ 11(111111'" ІІІ II~II Ноговір і 

OJlJlOCTOPOllIJbOMY порядку». 

1.6.ПУIІКТ 4.5.4 Договору ореНДІІ ВIІКЛIІСТIf в НПСТУПllіЛ РСЛЦКllії:. 
«4.5.4. У разі невнесеllllЯ ореllДIІОЇ плаТIІ у СТРОКIf. BIf111n t 'CIII IlIІ~І /10' ШЮРО\І. С)1ІІ 
заборгованості вважасться податковим боргом і СТЯГУСТЬСЯ '4 IIUJlUX~ ІШІІІІИМ ІІені. tI 
lfароховустьCJI 118 СУМУ ПОД8ТКОВОГО боргу (з урахуваllНЯМ I1ІтрафlllfХ СUlllщііі 1&1 ЇХ lІіІІІВноаі) 
із розрахУНКУ J20 відсотків рі"НIІХ облікової СТОВКІІ �-ІВllіОШ1JII.ІІОГО б'ШICU YKpUЇIIII. ;ІіIOЧОЇВ 
день ВlfНIІІ(нення такого податкового боргу або ІІа ДСІІІ. його (ііого tШСllші) поraшШІ 
залежно від того, яка з вenllЧШI таКІІХ ставок С біЛЬШОIО. ЗD I(ОЖllllіі КШIСІІ.lаРIfIIR:а 
прострочення у ііого сплаті». 

1.7. ПУlіКТ 6.4. Договору оренди Вllкласти в lІаСТУПllіfi peJIDKuiї: 
«6.4. Орендар зобов'ЯЗ8НIІЙ в п'ятидеННІІЙ терміІІ після деРЖQВІІОЇ ресстраl1ії 111.01'0 Доrol'J! 
тв/або БУДЬ-ЯКІІХ додаткових угод. Договорів I1ро ВllссеlJlІЯ зміlJ ТсІ ЖШОRІІСІІІ. JU Доro~ 
тощо нвдати відповідну копіlО оргаlJУ держаВIJОЇ податкової Сllvжбll 'Ш MЇCH~\I ",а.хоз
земельної діЛЯIІКЮ). • ~ 

J.8.пушст 9 Договору ореНДІІ ДОПОВIШТlIIІООIIМ піДПУIІІСТОМ 9.4.7 IШС1)'IІІIОIО 'J\lit1)': 

«9.4.7. в п'ЯТJlдеllJlJfіі Tep~iH після держаВIiОЇ реестрації ЦЬОI"О Догооору тu/uбо буJUrIOt 
Д?ДDТІС.ОВИХ yг~д. ДОГОВОРІВ про вtlесеlllJя зміll та ДОПОВllеllЬ до ДОI"ОlЮРУ T01UD 11~ 
В!ДПОВІДНУ КОПlIО органу державної податкової службll за місцем '4Шlхt,)J1ЖСIJ\IИ ]еМе.' .... 
ДIЛЯlіЮі». 

1.9.ПУIi1СТ 11.3 ДОГОВОРУ оренди ДОПОВНІІТІІ НОВИМ піДПУІІКТОМ 11.3.3. 118CTYl1l10ro ]MiCl): 

(сl1.3.3. ініціВТИВОJО ОДlіієї із СторіІІ в .: .. чcнt 
ОДІІОСТОРОІІНЬОМУ ПОРЯДКУ \" ВШJnДКUХ l1cpeAw законом та цим Договором». J • 

1.1 о. ~YHКТ 11.4 ДОГОВОРУ ореНДІІ BllкnacTl1 в ТВІсіА редаІсції: 
« 1 J .4. РОЗІрвання Договору ореНдІі землі '" IIHЬOV 
порядку допускається у разі неВlІКО за IІІЩIОТИООIО Орендодавня ~ OДI10~TOPO 9 

, НВННЯ Ореllдорем ВІІМОГ nYIIICТY 4. JIIдJl)'I11\'ТІВ 6.4 \. 



ДІІIIОГО Договорr· .Дoгo~ip ВВа>~(ається розірваним за ініціаТИВОIО Орендодавця з моменту 
IllІбyrrя Ч1IНІI0СТ1 ВІДПОВ1ДНОГО р1шення суду, Прийнятого на вимогу Орендодавця)). 

2.ЦеА Договір підлягає реєстрації. 

3. ей після пі писання сто онами та його е жавної 
~maпії. 

4.0бов'язок щодо подання цього договору на державну ресстраці1О та витраТ1І, 
пов'язані з його держаВН010 реєстраціс1О, поклада1ОТЬСЯ 1Іа Орендодавця. 

S.IIIUn умови договору ореlJДИ зсмеЛЬ1JОЇ діЛЯІІІCl1 від 15 червня 2007 року Н218 
зlJ1llfWDJОТЬСJ1 без змін. _ . .,_ 

б. Цей Договір )'IСЛ8Дено у трьох примірниках, ЩО ма1ОТЬ однаl(ОВУ 1ОРИД1lЧНУ силу, 
OД1Jli З яких знаходиться в ОреllдодаВЩI, другиіі - в Оре~аря, третій _ в органі, який провів 
пого державну ресстраціl0 - Київській регіональній філії Державного підприємства "Центру 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельним ресурсам" 

РСlсвіЗ11Т11 сторіІІ 

ОРСІlДодавець 

, Броварська міська рада Київської області 

jдеНТlіфікаційний код 26376375 

. ; 

': . 

.9вари, вул. Гагаріна: 15 

... ~. -. _ . ..-

" .' 
, 

ОРСllдар 

Проскурко ВалеНТI-Іна Миколаївна, 

Юридична адреса: 

Бульв. Незалежності, 12-8, КВ.29 

м.Бровари 

• • Броварської міської РМ", про шо у КНllзі записів державної реєстраuії ДОГОВІР зареєстровано у ВИКОНКОМІ • 

Аоroворів оренди ВіlІ1нено запис від " ІР " "ае 20 Р/ Р. ]І' К!І -

-
мп ---



Договір НІ1 
"ро BllecellllR злrін до догово'Р.'" one,,"\ ."\ 1 ., І' ull 3еА.елыlll дlлвll"" 

~'u 6 сер"',л 2007 року МЗ4 
МІСТО Бровари Київської області 

18 rpYAUJI дві mСJlчі ВОСЬ1\IОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ міська рада Київської області, ІОридична 
особа за законодавством УКРаІНИ, ІДеНТИфікаційний код за даними єдрпоу 
26376375, юридичн~ адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі 
81fКОНуІОЧОГО обов язк~ MICЬKO~O голови - секретаря ради Сапожка Ігоря 
ВаСIIЛЬОВllча, який ~1~ на ПІдставі СТ.42 З!У'ону України «Про місцеве 
сlUdоврядування в УкраІНІ», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Котенок !30ЛОДИМИР ГРI!Г-ОРОВИЧ, ІОридична адреса: 
м.Бровари, вул.КОТОВСЬКОГО,14, ІДентифікаційний код 1811402897 далі -
"0PE~AP", 3 друг?' сmо.рОllи, уклали цей Договір про наступне: ' 

~uочи добров1ЛЬН~ 1 ~еребуваІОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розумuочи значения СВОІХ ДІЙ, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавства, що регуmоють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року Ng883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н2898-47-05, від 26.07.2007 року ,N'g396-24-05 та керуючись положеннями 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 16 серпня 2007 
року уклали цей Договір N!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору 
оренди земельної ділянки від 16 серпня 2007 року за N934 (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 згідно довідки ВІДДШУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 03.11.2008 року N!! 04-
3/13-3/1714 становить: 

_ '35318 (Гридцять п'ять 1ИCJlЧ триста вісімнадцять) гривень ОО копійок.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди виклас1И в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 26.07.2009 року. Після закінчення строку 
діі цього Договору ОРЕНДАР має переВ8)1~е оправ~ поновлення його на н?вий 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНШІе ~IЖ за 30 календарних ДН1В дО 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДОМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір проДовжи1И його дію. 

ПОЛО>ІСенНJ1 цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
застосовуються у разі: • • 
_ використанні земельної ділянки не за ЦІльовим призначенням, 
- порушення термінів сплати орендної I1?,a~; 
- допущення погіршення стану земеЛЬН01 ДІЛЯНКИ)). 

1.3.П нкт 4.1 Договору оренди викласти в нас~~іЙ редакції:.. .0 

"4 1 О У ить 10D.l (десять) віДСОТКІВ ВІД нормаТИВН01 ГРОШОВОI 
" " рендна плата ставов 7О 
оцівхи земельної ДЇJIЯНКИ - 35 318,00 гривень і СІОІвдає: 80 ій . 

_ 3 531,80 (три тисячі п'ятсот тридцять одна) гривня КОП 0]( В рш)) 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди ВИlcnасти У наступній редmщiї: 



2 
«4.3. Орендна плата вноситься ріВНIfМИ ча . 
(1P1IДЦJIТН) календарних днів, наступних за СТКВМи. ЩОМІСЯЧНО ПРОТЯГОМ 30 
(noДD'1'КOBoro) MiCJIЦJI без урахуванНЯ пдв ~cтaнHIM календарним днем звї11l0ГО 
рахунок OpeндoД8DЦJI Н!! 33217815700005 удкОМ пе~~рах~ання на розрахунковий 
зЮ10 23571923. МФО 821018, одержувач ~ БУ КиІВСЬКІЙ області м. КиЄВ&, код 
13050500 - оренда землі)). роварське ВДК, код класифікації 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди ВИклас . . . ти в наступній редакції: 
1/4 5.2. ЗМІНlf рОЗМІрІВ земельного податку " . та ставок о·· . 
HopMaТliBHOЇ грошової оцінки, підвищення іІІ • peНД~OI плати~ ~мl~и 
індексації. ВИ3llачених законодавством. Ц • тарифІВ, ЗМІНИ І(оефЩІЄНТІВ 

у випадку відмови Орендаря змінити tj. 
п 4 5 Д О рендну плату на умовах 

ВllЗиачеиих .. оговору. рендодавець має право. розірвати цей Договір ~ 
односторонньому порядку)). :--

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступ ... . .. 
• НlИ редаКЦll: 

«4.5.4. у разІ невн~сення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
cyм~ заборговано сп вважається податковим боргом і стягується 3 нарахуванням 
пеНІ. !до н~~аховується. H~ суму податкового боргу (3 урахуванням штрафних 
санхцій за ІХ наявносn) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
НaцiOH8JlЬHOГO банка України, дirочої на день виникнення такого податкового 
боргу або на день ~oгo (його частині) погашення, залежно від того, яка з величин 
таких ставок є бшьшою, 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 9.4.7 
наступного змісту: . 
«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або 
будь-JIJCИX додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
місцем ЗН8ХоД)кеиня земельної діJIJlНКИ). 

1.9. Пункт 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.3. 
наступного змісту: ее 11.3.3. ініціаТИВОІО 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. Розірвання Договору оренди землі за ініціативою OpeндOдaDЦJI в 
односторонньому порядку допускається У разі невиконання Орендарем вимог 
пункту 4. підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.) 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності піCJIJI піДПИСaRВЯ сторонами та його 
державноі реєстраціі та застосовується до правовідносин шо виникли з 01.10.2008 

~ 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на дерхсавну реєстрацію та 
ВИтрати, пов'язані з його державною реєстраціЄІО, ПОКJJадаються на Орендодавцп. 



з 

5. Інші умови договору оренди земельн" . . 
NeЗ4 З8JПuпаюТЬСR без змін. 01 ДІЛЯНки ВІД 16 серпня 2007 року за 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КIІІвськоl ОБЛАСТІ 
Іоридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
в осо • Сапожка Ігоря ВаСllЛЬОВllЧ 

LB.CaIlO3lCKO 
.. -.... . , ... : ... . . '. 

/ \ ..... :. , .... . ' . 

ОРЕНДАР 

ПРІІваmll ІІІ; lІіdllрІІЄ/trеl(Ь 
l,(omelloK ВолоdllAlIlР rPIIZOPOBII., 
Юридична адреса: 
Ву"в. Косовського, 14 
м. Бровари 
обл. Київська 

~ ~.tc.Q.- B.ГoKomellOK 
. ,.;- . . .. -. .;..е.· .... '. 

; 

. . ' . 
о " 

мп 
\ 

о 

' .. - ::,,::. 

.. . 

ОО 

. , · · · ,. :. ~ 
j о •••• J 

.' І 
І .0 

'; 
;' 

мп 
( npll IIU.IIOm печаті) 

Договір зареєстровано у виконкомі Броварської міської paдll, про що у KHJl3i записів 
державноіреєстраціі договорів ореНДІІ вчинено заПIІС від «11.)) І,,(. 2001року. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо, ДІЛЯНки 

"..&рО88Р" 

GpODapCLIaI міСІоlСа Рааа" ~I .. 1'~) .. '0 !J-
. _BCUIt: GpoDDPC:"1aI мlсіоlС8 РIIlUI D особі міськог ----- -- - Р-_р 

OPC'~O пІдставі 3ВКО.IУ УкраТНl1 "Про місцс о .':С!Лови AIITOII~II~a Віктора ОJlе .. tаllаРОВIІЧU. 
1110 ,11: ІІа вс самоврядування в У кра ... І" 1 оаного бак" та аренаар 
прIІD8Т!IIIП.:~~~РI~:е~S~:~~:~~бlrО:;'I~D~~ОВIIЧ. юrllдич~а B~eCB: м. Бровари. ВУЛ. B011"tl1lt~;lttR. 9. кв 201. 
і/lсНТ1ІФІICDUІ • . ' є ІІа п дстаВI ClllAOQT8a про асржаВllУ perC1pi111iIO С\'б"r&:Ті1 
ni/lIlPIIt'MHIIUItKOT особи 8- фl'llЧНОТ особи. 1арссстроввного .а'КОllавчим комітетом Броварської ",ісь .. оі РіН1І1 вів 
06.02. J 997роІСУ 1В Н!!393 , , дРУГОГО. уклалаl цсП договір про IItIЖЧСItDвсаеltе: • 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. оеЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріwення сесіі БроваРСltкоі міськоі paal. КIІЇВСIt"ОЇ обllПсті віл 
08.09.2005 РОКУ Х.180-31..()4 надає, І ОРЕНДАР приАМІЄ в СТРОКОІС матне КОР"C'J}'ВІННЯ 1САіtльну .!ІіЛЯ'IКУ 
lUIошеlO O,OU6'1rn МН P03Wllpe~IfH та реконаруКціі lСафе-бару "Карвт", ЯІСІ ]llllonllTbtR по 
Byn.KllpnOlloca.3. м. IipOBa~ll. ЗГІДНО з "'!аном 1С.МЛ~КОРI,стуваННJI. шо с HCBin"rMlfolO '.аС1.",ОЮ uItoro 
До(ОВОРУ 111 ДО81ДКИ видаНОI 6РО~IРСЬКИМ МІСЬКІІМ DIl1l1IЛОМ 1СМCnЬНИХ рссурсів Н!!52 І віn 27 09.:Ш05 РОКУ тn 
1С.lслltIlО-КDl1DСТРОВОТ AO~MeHТDUIT Броварського міського віlU1ілу зсмenЬНllХ ресурсів WI ,eMeJlblta .!1іЛRtt". 
plx)'t'ТIoCJI В зсмлях комеРЦIАноro використання Вмсжах Броварсько" міської раnl!. 

2. Об"єкт ореltди. 

2.I.В ОРСНЛУ перелаЄТltСЯ ,емел .. на ділянка заran"ною мощсю 0,00б2г •. 
2.2 На 1смельнІЯ .ділянul ро,міщсні об"єкти нсрухомого маАн •• які JlМЯЮТЬСJl власніСТIО ОРСН!lі1рЯ: 
2J.НОР~IТИВНІ "РОШОВІ оцінка ,смел"ноі дlЛJlНКИ 1rillHO довідки Броварського міського відділу 

1СAlenloНИХ ресурсІв від 27.09.05 'І Н!522 становить - 3242 (ТРII ТllСRчі АвістІ сорок аві) rplIBHi. 
2.4. ЗсмелЬНІ ділянка, Іка перелаnа.СJl D оренлу. не мас недоліків. що МОЖ)'Тh lІеРС:IІІ"О:1lt1l1 іі 

сфС"'11IВtlОМУ ВIІКОРИстанню. 

2.5. При зміні ( peoprвHI,aцli) ОРЕНДАРЯ Договір орснnи не збсрігас ЧІІнність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір yкna.дeHo на 2 (два) РОКІІ, Tepalllloa, до 08.09.2007 РОКУ. Після закінчення СТРОКУ .!10ГОВОР)' 
ореНJllР має персважне право поновлення Аоro на НОВ'ІЯ строк. У ЦЬОМУ разі орсндар ПОВl!нен не пі1t.іwе t.іж 
111 місяці до ЗІкінчення строку діі ДОГОВОРУ повіДОМІІТИ письмово ОРСНДОдDвця про намір ПРО.!lОВЖIІТІІ Аого 
піт . • ПРІІ ВІІКОРІІСТВІІІІІ ,емелы�о'' дlлR11К11 ІІС ]П цlльов"l" ПРІІJІ18ЧІШНRМ ореllапр ВТРП'lнr псреВНЖІІС 
право на nOllOMeHHR ДОГОВОРУ ореНАII. 

4. ОреІIДllа плата 

4.1. РfЧllD ОРС'l.дна плвтв складlС 162-10 ("О шіадеСАТ двІ) ГРllвні 10 копіііок: 
4.2.0б&I~CJlен·ня.ро,міру орендноі мати за землю здіАСНlоnltСЯ з ypIXYBIHItRM індексів іtlфЛJll1іі: • 
4.3.0peIIAIII плвтв вноситьсн почннаtoЧl1 з AIIH прllnlfRТТН рlшеНIІН DШ 08.09.2005pOK~· IUОI'IІСRЧ.IО 

рlВIIІІ.111 чаСТlСаМl1 ПРОТЯГОМ 30 квлеllдар'шх ДІІІв, lІас:туп.шх ]1 оста"ні., калеНАаРllІІМ ntleM ]віТIІОГО 
(nll4aТКOBOro) мlСНЦА шлнхом перерахуааНllН ІІа рахуноlС УДК У КI'УВСЬКIn області I'I.KllfRa МФО 821 О 18 
Klt413S71923 р/р 33213815500005 -liроварське DДК. Код кnаСllфікаціТ 13050500 - ОРС!ІЛІ )~.,лі. 

4.4. Передача продукціУта надання ПОСЛУГ в РВХУНОК орендноі мати ОфОРМЛJlnЬСJl в.nr'ОА'.'1I1I1МIf акта ...... 
4.5. PO:l:"lp оре'l.дllОУ плати переГЛR.дDСТЬСR У РІ:l1 : 
4.5.1. змін" УМ08 ГОСПОJlllрюваННІ, передбlЧСНtlХ договором: •. . '" 
4.5.2: 1мінн розмірів ,емельного податку. піДВflшеННJI uitl. таРllфів. У ТОМУ ЧИСЛІ ВНІСЛI.!10К IНфЛЯШI; 
4.5.3. в інших випа.дквх, передбачених законом; 
4.5.4. у Рlзl HeBHecellllR opeHAlloT плаТІ' у "РОК", ВІІ1118Чlml 11ІІМ oдornBnpnftl, ~1'PUIUIH(-1 М'Н Ilf.IH )' 

POJlllipl ПОДВЇЯllоі ставки IlвцIО.IВЛЬНОГО БDIІІС)' УКРІТН8 З8 коже .. де .. ь проrтрочеlltlR ПЛ8Т~АС)·. 
4.5.S. Оренлна nЛlта СПРІВnJlЄТЬСJl також і У випадках. якшо ОРЕНДАР] поваж .... ' "Р"ЧІІІІ ТllМЧl1tОDО 

ІІІ! ВІІІСОРІІСТОВ)'Є :sемелы�уy .дIлRНIС)' 31 QIIM Договороft •• 



У КОРllаUllllЯ зсІ'Iслы�оіi діЛОIIКII. S. І'ІОВІІ ВІІ 

о СІ.ІІУ IUIІІ Р01ШІ'РI:І'I'" та PCKOllcтpy"uii "аФС-Uар\ _. 
5.1. Зсмел .. 1І1 1І1л1l1l1Cl ПСРСАІСТ"С'І fЛІІІ'КІІ _ 1смлі "o,.,cpuinltoro BIt"op"cтall,," • ~ 
5.:!. ЦіЛЬОІС ПРIІ111IЧСIIІ1І1бсмел"фl.Оі 11 СІІІІІ У DСТ1ІItОIЛСI'О"У 11,,01t0IlЗВСТ'It1" "nplI.1'" І • 
5.3. ОРСIlIllР ІІС МІС праll с3 о оРМА • "11t_1tI:I 

'lрlt1l'I"СI'11І 1СМелlo"ОТ АІЛІ'ІІІСІІ. 

6. УМОВІІ і СТРОКІІ пеРСllоа,і 1смст.IIОЇ lIiJI"IIK" h al1~'1.1' 
.' 

N ...... І'ОТ IІIЛІІІ"ctI в ОРСІ'.DУ 111incltIDrтloCA 1 РП1роБЛСIІІ'"\t "Porl\--6.1. СрСР"1 1СМ.... '. . • ": 11., 
"'_ вl.DІС.DСІ'I'А ]С,.,СЛ .. llоі .DIЛIlItКIІ г plllll:llIIlI "р" мазаl 

IlillCТDOO'O рО1ро"".СlltlА просlС1)' .N!!123-34-04 -=. 1111 \І 
ВІ" omnnCtll'" просlС1)' ollllOIlY .111 26.05.2005року - • 

6 2.II,шl УМОІІІ псрср,.1 ]СМCn"I,оі lІіЛlllllctI І ОРСІІ.DУ: OIJEII~OnABE!(b IІl:р~лаг. а OPf.IIJI,\, 
ОJ1СI'ЛУ '1C"'CllIoIIY nlnlllltcy Illl"I'Y 1111 6Уп .. -ІІКІ'Х МlПI'ОI"" ПРІВ І ПРСТІ:1t11А ТPCTI~ осіб. Вpn '~II\ 

Д оору ОРЕІ.JДОДЛВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕІІДАР ІІС ",ОГIl1l111IТIІ Y"IIOl'OI"'" ОГО'" .' •• 6.3. ПСРСІІІЧІ 1СМCnlollоі lІіЛRІ'КІІ ОРСІ'IІIРЮ 111IПСІ,юtТ .. СІІ nlCnR ІІСрЖ3ВlfОl рс:гстраи" и""I"11о1 

10 аКТОМ nPllnMII"" - ПСРСlllчі. 
6.... ІІа ОСІ,овl cт.1S ]lкоtlУ УкраТІII' "Про ОРСІ'АУ ]с~,лі" uш 06.1 0.1 99Вр K!161_"I~ 

П"НТІІ.DIШltllll СТРОК nlcn. АеРЖDUllОТ реестраи" .Dогоаору ОрСІllІІI ]с"с:ль"оТ аlлl"'", 4' 
комуІllІлы�оіi алаСI,остI1060В"Я1DIII'П l,а.DІТІ' копІю АОГОВОРУ вlл'lоnlаIlО"I), пргаІІУ леро .... rrаі 
l!J'уж611. 

7. УМОВІІ ПОВСР"СІІІІО 'Jс"'слы�оіi діЛИIIК". 

1.1. l1іСЛR np"nIlIlC"I'R АЇТ АОГОООРУ ореl'JUlР повсрта! 0PCIt11011IBIICBi ·JI:,..l:n .. ")· ,.іЛIІ".") ~ ЩІ!! ~ 
lIopinlllllto 1 ТІІМ. У ІІКОМУ він одсржов ії в 0PCHl1Y, 

0PCI'110.DIBCU" У роі погіРШСІ'НІІ ІСОРІІСНІІХ ВЛlСТ .. ВОСТСП Opelt110BlltOЇ 1смсл"ноі .:Imll"CiI!'II(I· 
l",iltOIO 1ї CТD"y. МІС ПРІВО НІ віДШIСОДУВІІIНІІ 1бllтків У Р01мірі. BII1t'.'ICIIOr.ty стараІІа .. " ЯСі""IС 
aOCIIrlIYТO 1ГОДІІ про Р01"lір відШКОДУВІIІНIІ161Iтків. спір Р01в"1І1УСТІоСІІ у судово,..} пар',"") 

1.2. 3діПСІІСllі аРСІIРРСМ бп 1ГОДИ ОРСІШОAlВUJI ВllтрlТl1 ІІІ 110nіпшсtlt'А ореllаОНIІОЇ 1&:&I~''''i~ 
Акі 1Ic:r.t0*nIl80 nіДОIСРСМllТ1І бс] ]anOllill"111I ШКОДІІ uin діЛR.щі •• 11: пі.мRГDЮТ" 8і.DW"ОЛ)'DaIlНIО 

1.3. Ilonillwctlt'" CТDIIY JCMCnIoI'OЇ lІіnЯ.ІКIІ. npoae.aelli орендарем ,8 IIІІС .. ,.IОВОIO 110,,&11" IIІрСС 
II:,..lli •• ІС піДnАГDIОТIо оіАwкодуоаНІІЮ. 

1,4. ОРСІІРР МІС праоо НІ Bil1WKOl1YBIIIIIII 1бl,тків. 1апоnіАIІІ'" )'lllсліАО" IIr811Korrarrrrl ~ 
'lоБОВ"R1&:НIо • псред61чсtlllХ ЦІІМ договором. 

]бlіТtni~ш вважаються: 
1.5. фlКТII'lllі втраТІ'. ІІІСІІХ ОРСІIАIР 1113нав У 1в"1І3КУ 1 НСВII"ОI'IIІ"А'" Ібо lІеllanежн .. м 11I~"II1'" 

110' опору opCllnopaUCM. І 11І1С0* BltтplTII. IІкі ОРСІІАОР 1.DіПс.шо Ібо nOOlllll:1I JліАСНII'11 Ш1. Ili:tlll1U11 
II0P)'WClIoro ПРІва; 

7.6. АОІІОАІІ. які ОРСНJUlР міг 611 рсал"но отрllМІТІI в РІ1і належного 81'''ОНІIІНIІ аpfН;lIІ'ШІ 
аогnвору. 

7.7. Розмір фаКТІI"НIIХ ВIIТРIТОРСНAlР" ВІІ"ІІ"ІСТ"СІІ ІІІ піАстаlі 110"УМСlІтал"I'0 ni.1TBCPI"'trnt; 

8. Обl't.е-dCеIIIIЯ (обтпжеIIllП) ЩОДО BIIKOPIICTDIIIIR 

]емелыlіi ділЯIІКIІ • . 
8.1. НІ -ОРСlїДоіїїау-зсмCnЬlау дїЛінку 110 BcтallOВnOHO обме1ЇсОIIIUl, обтllЖОНll1І та інші npua1JlC1i' 

9. Illші права та 060в"Я]КII CTopill. 

б ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapBH1Yc, ШО земм,ыla дlляtlка С У noro власності нікомУ іншо"> 11( .iS'I~ 
11 ОРОtlОЮ (арештом) Зlставою не переб •• • " ·L,."~ • '. УВІС І ВItI МІС 11КоtШІ повноваження пеРС:АІваТII 11111.. • 
ІСlпаВIТlI 11І1111 ПРВВВ, внзнаЧОlІ1 ШІМ договором. 

9.I.Права ореllАОАааця: 

9.1.1 псрсвіРІІТlІ цlлloOвс ВllКОРllстаНllІ зсмельної д' •• 
9.1.2 ДОС1роково p01ipBaТlI цсп Д' ІЛянк... pJalC111 

/10ГОВОРОМ: оroВIР У ВIIПВАка~. пеРСАбlчеtlllХ 'ІІІІІНІІ'" 111110Н 

9.1.3. зміНIІТlІ розмір ореlUlНОТ nnа. 11 .... 1 
ОЛІІОСТОРОІІН .. ОМУ ПОРIlAIС)' бп 1ГОДН OPEH~;:,"IAKBX. псреnбвчс:ншс 'ІІІННІІМ 11I\РІ'Р.1I1ВСТИ iji 



9.1.4. ВIІМВГВТIІ від ОРЕНДАРЯ своєчасного 
9.'.S.DltMaraTlt від ОРЕНДАРЯ Відшко"у внесення орендної плат,,; 

б • - .. ваllttя С:У"", орс " 
КOIIICOMY а о МІСЬК01 Р8JlIІ ПРО НlUU1llt1я земелЬ1l0Т діЛЯI . "ДІІОІ плат" 'J час)' пр"АНЯТТR pilUCIIIIR 

ІІІ 9.2. 0600"03КII ОРСllдодаоцо: 'К" до Пlдп"сан"я UltOrO Договору; 
9.2.'. персрваТlt земcnь"у ділянку по акту. 
9.3. Праоа ОРСIIАаро: 
9.3. І. отрltмати ПО акту ЗСМe.nьну AinR1I1lU У КОР'І 

3 2 вn " "J стува""я; 9. • • ПО 110 10ааТlІ АОГОВIР ПICnЯ закі1l'IС""Я 
,0600",,38ныl8 протязі терміну ореНАИ. Строку noro дії' в разі відсут"ості прете"1іА. ULOBO 

9.4. 0600"03КII ОРСIІАаря: 
9.4.1.шшаваТIt ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛIІвість з 'n 

AInIlJfKII; АІ СlІІова~~ ко"троль за В"КОРllСтанням ui('Ї 1смслыlїї 
9.4.2.01Iкорш:тооуваТIІ зсмелы�уy дlЛЯ1lКУ за 1&1 
9.4.3.своєчасно сnnа'lуваТII орендну мату' nЬОВIІМ ПРII~"Dче""Я~I' 
9.4.3.не допускати хімічного 'ІІІ БУДЬ-RКОГ~ і"шого б ~ 

4 4 • ті . за Р)'дIlС""Я земли; 
9. • • ~lдтpItM~BaTIi І в нan~жному С8Нlтар"ому стані; 
9.4.S.ПICJ1Я заКІнчення теРМІНУ дії Договору 

нanежllОМУ стані по акту. ореНДІ! повернут" земеЛЬ.ІУ nіЛЯIІКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ 'у 

10. РII:lШС ВІІПВДКОDОГО :lllllщеlШR або поwкоджеlШП 
об"єкта opellAl1 ЧІІ ііого чаСТIІІIІІ. 

І 0.1. Ризик Вllпадкового знищення або ПОШкоджеННR об"скта о n 
ренди 'ІИ ого чаСТІІIЩ несе "РСIІ.'\ар . 

11.Страхуваннн об"єкта ЧІІ ііого чаСТIIIШ. 

'1.I.Згідно з цим ДОГОВОРОМ об"скт ореНДІІ не пімягає страхуванню. 

12. Зміllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРIІПllнеllНR ііого дії 

J 2.1. Зміна rMOB договору здіАСНIОЮТЬСЯ у письмові А формі за 8за('1оІНОIО ЗГОДОІО сторін. 
У разІ недосягнення ЗГОдl1 щодо зміНI1 УМОВ договору спір Р03В"RЗУIОТЬСR У судовому ПОРЯ.Qку. 

12.2. Діі ДОГОВОРУ ПРIIПIIIIЯIОТЬСЯ у разі: 
12.2.I.закінчення строку, на якиА "ого було укладено; 
12.2.2.придбаННJI орендарем земельної ділянки у влвсність; 
J 2.2.3. викупу земельної ділянки lUIя суспільних потреб вбо примусового відчуження земen"ної 

ліпRНК" з мотивів суспільної необхідності 8 порядку, встановленому 38КОНОМ; 
12.2.4.Договір ПРllпltняється також В іНШIІХ випадках, передбачених звконом. 
12.3. ДіТ ДОГОВОРУ ПРІІОШІRІОТЬ&:Я WЛЯХО~1 Пого розіРDаllllR З8: 
12.3. І. 8ЗDЄМНОІО ЗГОДОІО сторін; 
12.3.2. рішеННJlМ суду на ВI1МОТУ oAtlitT із сторін у наcnідок неВIІКОllання APyrOIO C:TOPOIIOIO 

а60п"язків, передба'lених ДОГОВОРОМ, та внаслідок випвдкового 1нишення. пошкодження орендованоУ Jемельної 
АЇЛIНI(Jf, Іке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, Вllзна'lеН.IХ законом. 

11.3.3. IlеВllКОНВIШR opellABpe~1 0.9.4.2. Д8110ГО договору ]8 ріwеllllЯМ СУДУ. BiA110BiJ1110 J10 
&:1'.141,144 3e~lenIolloro кодексу YKpBilllli 

12.4: РозіРВВННI договору В односторонньому порядку допускається: 
YMOBOIO розірваННІ договору в односторонньому порядку є "еВlІконання Ореllдарем fI .4.3. 11. 

9.4.3. 
12.5. Перехід права власності на маАно орендаря на іншу 10РНдll'IНУ або фіЗН'IНУ особу. а також 

реорrallізація 10РИДИЧНОТ особи-орендаря є підставою дnя розірвання договору. 
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті Фізнч~ої ОС?БИ - ~рен~ря, засудження або 

Обмеження Ті діЄ3д8тності за рішеННІМ суду переХОдl1ТЬ дО СПВАКОЄМUІВ або ItlШИХ .0Сlб. ЯКІ B.IKop"CTOBYIOTb uю 
земenloltу ділянку разом з орендарем, шляхом переукладання договору opetllIll земЛІ. 

13. ВідповідаJlьніСТь сторіІІ за IlеВllконаllllЯ або 
неl18J1ежllе ВllКОllанип ДОГОВОРУ 

13.1. За неВlіконаННJI або ненanежне виконанНя договору СТОРОНІІ несуть відповіДВЛhніС:ТI, віnповіДIІО до 
заКОI\}' та ЦЬОГО ДОГОВОРУ. • ., • 

13 2 С б "Ізання звільняЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІдалЬНОСТІ. якщо вона .nовс.nе. Ul0 ue 
• • торона, ІКВ поруwила 30 ОВ , 

ПОРУwеНItЯ cтanося Ilе 3 ЇЇ вини. 



~ . 
14. Прш(іlщсві ПОЛПЖСIІІ.и. 

14.I.ЦсП договір lІабltрас Чltlllfості після підп"св.ltlя СТОРОІlам" та гt 
Ц N • • Inrn :J&:p е ДОГОВІР YICJIDдCIIO у ""І.ох Прllr.llрIlIlКВХ. щп "18Inr" n~'1 • ...а.ltоі .... 

• •• 01"011\ І( .. ,ьо,. 3f1DXOAII rLСЯ В ОРСllдодавWI. ДРУГItП - в ОРС:ffllаря, треТl" - о органі .'.ІІА ~ 11'11.11 ............. 
." rtPllhlh .. , Ь.:І НсоIД"СAlI'I'AlIІ "IC:ТIIIIO"III договору с: J&:P"'aalt) ~ 

кадаСТРОВIlП МО" 3СМСЛhlfОЇ діЛRIfIСІІ 3 аіДОбраЖI:НIlIlr.t оБМСikl:ltI. І _ rc 

UСТnIlОВЛСIIІІХ ссрві1)'Тіо; •• . nt1T'.tlt~1 t i~ 
акт встаllОВЛСlfIIЯ ІІа MICUCOOCTI та поrОДЖСЩIЯ 30011І11І11І.(11 r.tCiki 11:\11:.''''1 

• ••• • UI 111' .. ,,,, akї ІІВ ПСРСІІСССІІІІЯ в ІІатуру 3001ll1UIIbOI меЖІ 3CMCnlollnl ЛІ:ІІІІІ"'І '''ЩrtМ) ~ 1;01 
ahї ПРIlПому-псрсда'lі 3СМСЛhllОЇ діЛЯlllfII; • 

15. Рскuі:ШТII CToplїI 

ОРСIІДОДDВСItL 
БроваРСI~I(а міська рада 
в особі 

-= 
- • °PI:'I'lUP 
ПП I)і"СПОіі Irop 111110. 

міського ГОЛОВІІ 
AHTOlleHKO Віктор Олександрович 

МісuсзнdХОДЖСlfНЯ ЮРltдltЧНОТ особlt 

07400 КIІТВСЬка область, 
м.БРОВВРIІ, вул.Гагаріна, IS 

IДСНТllфікаuіПНIІЯ код 26376275 

м. • 11'1. 
ЯКШІ ДІС 1111 IІІлставі СІ' 

д~ріКаВflУ рссстраціlOфіJ • 
ПIДП'р"С~ЩR, зарссCТJlOUнo:; 

КОМІтетом Броварщоїv: 
від 06.02.1997 року ]1&]9' 

Micue ПрОЖIІВВIІIІ" фnичttai 

м.БроваРIІ. 
вул. ВО11"СЛllаlfllll.9. 11 .. 101 

IдеllТIlФіl,аllіііНll1і НОМСР:Ш 

ПідПllСl1 сторі .. 

~~~~~~ .......... - AHTOHCflKO в.о. 

КарПС"~'О 

.. 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,,(1I"..!.~~1) ______ 2005 року -- ... ,- м. Бровари 

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

гоЛОВI{ Антоненка BiltТopa Олександровича, що діє на підставі 3аІСОНУ 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та 

прuваТllllЙ підприємець Бічевой Ігорь ІваНОВllЧ СІСЛали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Бічевой Ігорь Іванович 

прИЙНЯВ зе~ельну ділянку площею О,ОО62га по вул.Кирпориоса,3 для 

розширення та реконструкції кафе-бару "Карат" (землі комерційного 

використання). Земельна діnянка надана рішенням сесії Броварської міської 

ради від 08.09.2005року за N!!780-37-04 на умовах оренди, терміном на 2 

(два) роки до 08.09.2007року • . 
Цей Aкr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОІ0 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДAJIA: 
Броварська міська рада 
Юридична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Міський голова 

ПРИЙНЯБ: 
rш Бічевой Ігорь Іванович, 
який проживає за адресою: 

м. Бровари, 

вул.Возз"єднання,9, кв.201 

Qf&~.~~~ / І.І.БічевоЙ / 
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. -:.. .. . . 
DllооЛСllllJl 110 J\liCQCBOcтi то ПОГОДЖСІІІІR ]ОВllіШllьоі J\lсжі ісмслы�оіi ділаПКl1 

ІІРО ВСТ _ • , 

/? //7 u$''t'e~4" ::7'""'/ .7/~~ r 
7 7 ---.. ~", __ ~a=:!:v:....-__ 200_Г р. м.Бровари 

, ... 

МJI Нllжчепідписані. представник Броварського міського відділу Киівської 
. II':nЬJIОЇ філії Державного підприсмства " Центр держаВІІОГО земельного кадастру при 

репо .' у .. 
Д жВВllОМУ КОМІтеТІ краІНИ по земеЛЬНIІХ ресурсах" 
,ер 11 на підставі ліцензії на виконання робіт 
ДIIОЧ, ' ( • IICyrнocТl землевлаСНlIКlВ землекористуваЧІВ); --::.!7-' ____________ _ 
вПР /7 //7 ~~~Pe7~ .7- :7 __ І 

представників виконкому _~~=:;..г_=~iie~~'/...!Iie;::..e::~~~--7~.,.;..::·.в:::..-------------
та суміЖНlfХ землевлаСНl<fків (землеКОРlІстувачів): _____________ _ 

що пред'ЯВlmll свої ПОВlІоваженЮІ, провели встановлення на місцевості та погодження 
зовнішНьої межі земельної ділиНlСН • _ O/L7 Ьі'у~tIP-U1 .?У 

що.знаходитьСЯ за адресоlO t!R=,/o. ~ ~~. з 
зазначені межі на місцевості пPffxодить п;/'---.;.--=;~А.:;..:~:......"...;;~=~=::О-=-__________ _ 

Ніяких претензій при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі погоджені і не 
ВUJCJIIIКВlОТЬ спірних питань. Межові знаКІі, якими закріплена земельна ділянка в IdnьKOC~ 

r шт. показані представником відділу на місцевості та передані на зберігання 
землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної ділянки 
показані на абрисі на звороті даного a~. І ., 

ПпощаділиНКИ,наданої . ~ h/'w6~ /.' У, 
згідно земельно-кадастрової кументаціі складає ~ e?,trk ra. 

Представник суміжних . 
землевлас~иків (землекористувачів) 

. , . . . 
, Представник Броварсько~о . 
МІСЬкого ~ідділу земельних ресурсів' .' 
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4. Від Г доД ------
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6. Від Едо А 
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АКТ 

JJереllесеllllП в ІІатуру зовнішньої I\lежі зем .. о 
ІІа. enыІІ1 Д1ЛЯНІСІІ 

5;. 't е 8'0 с.С 

3 

___ ---2002-1'. 
,. 

"",чcniJ1пнСаНі. преДС'l"lВНИК Броварського міського BiДдiny~.;(';"oo '" '1иJ," 
1<'/1 \ ,., оо • уе k.8' ,/. /? 

'зоmсвnаСНtlкіВ (земnеКUРI1С'гувачіu): 

. '(є d'.DLq :>. ,4 

IИі\онко"tУ ~9 і ~ н "р .:/іі. 13, 
_ві дозволу виконкому .N'!! 2.73 

ІІХдепутатів від 24 nJl(,"Топада 1992 року 

. Iна1)'РУ межі на підставі nnutly ],:меnьної дїnJtНЮ.1 

e6~o 20 ~ ;;, 

rono ВУЛ. . __________ . _________ _ 

• НІ АfіСЬК8ШСОНХОМУ x~ lL1- З'l-t:" У' від __ ~.к.cr_._р._·г._ . ..;..О'_-l:_jр~.,-------
) 

JllaIН 8 кількості (~ ) передані в натурі прсдстаВННІ:У заr.rО8НИ1\В, на вого і 
о JiлnОВЇДl1llьність зв іх збережеННJI. 

ІІмісцезнuходженнн мсжеаJfХ ЗI.вхіJ) земельної ;хілиtlКlI ІІОКО:JDШ на кроках. 
о 

о 

. 
~ПIс вUщіJ' У 

ОО 

t . .... .. . : . .: .. ...: ... ,;::;.:-"'" ' .... : . 



-~Iiecea: сі 3мШ та проц~вж~:аю;: C?Ok:y дії договору 
ОО 

. OBiдEIO~O_ доо~imeqRl! о :від .N!! _. ___ _ 
'~~оte.P~~ДО~:ВОРу~до _ . . ·200 __ роху. 
\:І" "xs:sзі ~2Щ!cm державНОl Рf;ЄctpёЩil доroворів op~ В'Ч!GСНО зan:в:с. . 
DtJ1O.J о о о . о .. J • 

. ~o 
о I1::.~ __ • -о .-.--

.' 

.. » ________ 200_ р . 

. .,-
-= . .. ~~. IO.cьKarO ГОЛОВИ 

о -д,.I<xsre:вrtst ... 
о :І-

. . . - . ~ -13J1~сеив;я зм;цr та продовж~в::ЕШ "СТроку дп AorqBopy 
~. 

ВjДпевідЕQ 11..0 pimeв:юr • від .N9. _. ___ _ 
~~оzepмі:в:дUЩ)rовору до )'. . . . 200 __ року. 
В»ЩО,'~ ~оів·.~е~ЦQі р&ЄС1р9ЦІІ.ДОГf)~ ope~ В'ЧИ1[ено ~апис ... . . . 

. ~_ ..... ~-

. . 
IIqип:d 3ЗCljв:tiЇiК юCIUt9ГО ;roлo:ви. . 

І . :r . 

. 
u " .. 

. . 
20(;) р. 

--Т.-:-. -;о. - ------ • --. • 

: ! 

ВRе~я зiy.Qн та ДРОДВВ~eJПtSt строжі д:n доrовору 

~. 

. , 
вiдcrОВЩRО ЦО рimtвнS[ .:... BЦt- ..• ' .0;' .N! --:.... ___ _ 

~.цо~оТе.рЮR Щі·.д:оroВОру ДО ~ '. 200_po-q~ 
!!РОЩа У!JПDi заттасів держа:вв:ої 'peєcxp~ J(QroBopiв op~ В1l'!Шев;о ~c.. 

}& g 11 2ао-:- р., 

.' 

L' ,. 
І : ~~~ юсьхоro roлов:в: 

о _iU.<жS!F'ЯnX ., 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

,.1. БроваРl1 

Броворсы�аa I\!Icы�oo Рада І&.(() '11 -
I1IIDCUb: BpoBopcы�oo MIcы�oo родо D особі ПС .. e~/171~' _ .. 20~ р. 

Opctll10 InOIII'IO, шо діє ІІа підcmві Закону УкраїНIІ ~~oгo З~С1)'ПІшка міського ГОЛОВІІ t(IІ~I!lщі ОnексаtlllРП 
.АtI~ТOn • від 01.04.03 за Н!2-61299 та о ен' ро МІсцеве самоврядування в Укра"'l" з одного боку. 
JOllpctlOC11 Б . Р дар. ПРIІОDТlllln nlAnpIICI\leQL Mopllllll' OKCOIIO МlllсonаТВІШ 
""'ІIJI'ІЧІІD IUIpeca: м. ровар". ву~.ГагаРlllа.2 KB.6S ідеllТІ1фікаціПl"'n код 2699302286 n' . : 
"'r О дер'РВНУ P.ec~aUIIO суб"єкта . • ЯКІІ ДІЄ ІІа ПІдстаВІ 
c~iAOI1TBB П~ 'в 14'!29SSI\00~000 00636 від 29.11 ~ДПРl1СМIШЦЬКОі діяльності. Bl1дaH~ГO виконкомом Броварської 
J/jcJd(Oi рlUU J У • 004р. з другого, y~lplll цеП ДОГОВІР про Ішжчснаведене: 

1. ПР~ДМЕТ ДОГОВОРУ -=. 
.. 

J. J. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО рішення сесії Броварської міської радll КlІївськоі області від 
07.01.2005 року .Nh746-35-04 надас. а ОРЕНДАР ПРI1Пмає В строкове платне корltС1)'вання земельну ділянку 
IIJIOШeJO 0.0047 га ДЛП оБCnУГОВУВОllllП KiOCI~y В СКЛDді naBinLI10llY ОllіасуваllllЯ, ЯКIlП 311аХОДIІТLСЯ щ. 
8)'Л.КОРОnСIІІШ в роПО111 РОЗl\IIЩСIІІIЯ буд.~!!65 м.БРОВОРIІ. Згідно З планом землекористування, шо с 
lІевіn"СМНОЮ чаСТllНОIО цього Договору та Д~BIДKli BllдaH~Ї БроваРСЬКIІМ міСЬКIІМ відділом земеЛЬН'ІХ ресурсів 
Ііа 20.07.200~ N!398 та земельно-кадаСТРОВОl ~OКYMeнтaQIЇ Броварського міського відділу земелЬНIІХ ресурсів 
~ зеr.lt:IIЬНD ДШІнка рахУЄТЬСJl в зеМЛJlХ KOMepUIAHOГO вltкористаННJI в межах Броварської міської ради. 

2. Об"скт opellДll. 

2.J.8 оренду передаЄТЬСJI земельна діЛJlнка загальною площеlО 0,00471'8. 
2.2. На земельніА дinJlНці BїдcyrHi об"СКТIІ нерУХОМОГО маАна. . 
2.3.HopMaТJiBHa rpowoBa оцінка земельної ділянки згідно довідки Броварського міського відділу 

]еіIМЬНIІХ ресурсів від 20.07.0S за 14'9397 становить 11673 (ОДІШВДЦЯТЬ тш:яч шістсот сімдесят тр .. ) rpllBHi. 
2.s. Земельна дinJlНка, Jlка передаЄТЬСJl в оренду. не має недоліків, що можуть переwкодит., їі 

сфеl\'ТІtВНОМУ використаННlО. 
2.6. При ,міні (реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає Чlfиність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір укладено терміном до 07.07.2006 P0h.~. Пїсм закінчеННІ строку договору орендар має 
переважне прпо поновлеННJI Яого на НОВIlП строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 2 І\lісиці до 
заliїнчеННJI строку дії ДОГОВОР.У повіДОМИnl письмово орендодавця про намір продовжити Яого дію. ПРІІ 
Bllk'OPIICТBlllli зсl\Іenы�оіi дinslllКl1 Ilе 30 цinЬОВllМ ПРJJ3110чеllllЯМ OPCIIДOP втрачає псрсваЖllе право ІІа 
nOlloвnellllH доroвору opCIIДII. 

4. Орендна плата 

4.1. Річна opeHAIIO плата складає 1167,30 (ОДІІа ТJІСЯЧО сто шістдесят сІ,,!) rpивень 30 копіПок. 
4.2. ОбчислеННJI розміру орендної маТl1 за зеМЛIО здіАСIUОЄТЬСJl з урахуваННJlМ індексів інфпJlЦії. 
4'з.0pCIIДIIO плата ВIIОСIIТЬСП ПОЧІІІІОІОЧІІ 3 ДІІП ПРIIПIIП'П'JI рішеllllП Від 07.07.2005 року щомlСИllІІО 

p111l1lA111 часткаМl1 протягом 30 каЛСllДаРIШХ ДІІ Ів, ІІОСТУПІІІІХ за ocтalllll"l lаІЛе11ДОРН111\1 ДІІСМ звіТllОГО 
(податкового) мІсяця шляхом перерохуваllllЯ ІІа paXYllOIC УДК у КllівськіП області I\I.КІIЄВО МФО 821018 
"'OJI23571923 р/р 33213815500005 _ Броворсы�еe ВДІ(. Код КЛОСllфікацli 13050500 - opellAa :SСl\lлі. 

4.4. Передача продукціїта HaдaHНJI послуг в рахунок орендної мати ОФОРМЛJIЄТЬСІ відповідним .. актаМIJ. 
4.5. PO:SMip OPCllAlloi плаТlI переглядається У ра,і : 
4.5. J. :SMiHlt умов господаРIОВDННJI, передбачеНllХ договором;. ....М 
4.S.2. ,міни розмірів земельного податку, підаllшеННА ЦІН, тарифІВ, У тому ЧИСЛІ внаСЛІДОК IНФЛJlЦIJ; 
4.S.3. в інших випадках. передбачених законом; • • • 

. 4.S.4. У разі HeBHeCeHНJI орендноТ мати у строки, визначеНІ цим договором, спраВnIЄТЬСJl пеНJI у рОЗМІрІ 
nOАВlliної ставки HaцioHВnЬHoгo банку Україна за кожен день прострочеННІ матежу. 

4.S.S. Орендна мата справЛJlЄТЬСJl також і У випадках. JlКШО ОРЕНДАР з поважних причин ТlIмчасово не 
llІ1сОРllСТОВУЄ земельну дinJlНКУ за цим Договором. 

5. УМОВІІ ВlllСОРllстаllllИ зеМeJlьноі ДЇJJИНКІІ. 

s 1 • • • Земел ... ,я nіnа141m пепепається В оренду дпя обслуговування КІОСКУ. 



- діляШШ - зс",лі Ko",cpuinllOrO UІІІЮРІІС 1;11І1111 
5.2. Цільовс ПРII'llа'IСШIЯ ЗБС"'СЛфоIoIIОI теШIЯ У ПСТІtlОВЛСIІОМУ заКОllоnа"СТIЮ\l IIt'l'II,I"\ • 
5.3. OpcllAap lІе ",ас права е, о р" 1\ 

ПРІІ'tlа'IСШIЯ 3смслыlтT діляtlКIІ. 

б. УМОВІІ Ї СТрОКl1 переДО-ІЇ земелыlїї ді:1І1111\11 " "ре"l\ 
" 

.. ·Л"ІІКІІ В оренду ,aїnCIIIOCТI.CJI бс, розроБJlеllllЯМ "р"с" 1\ і, ІІі I~ 6 1 Передачв ,емenЬtlОI ДІ • 'I:;~~., 
.;. пе едачі зсмenыlтT діляtlКIІ в opellAY: OPEI'I~OДABE!~b lІ(:р~ml(, iJ 111'111.1 \Р ... 

6 .... llІшl Y"'O~" ~ віЛlоtlУ від БУДЬ-"КIІХ ",ВПffОВIІХ прав І ПРСТСІІЗlіі 'реll'( осіб. "P".~ ,., 
opellдy ,емсльtlУ lIlJlO"lpl ЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ 'JlОТIІ. h\ !, 
УКJIадаlltlя Договору .' держав 10' •• • ' 

6.3. Псредачо зсмenыlотT діл,,"~" орсшдаРIО 3ДIПсtllОСТIoС" ПlСЛ" І І рссс І РІіIІІІ 111.11/ 11 :111I6~ .. 
3і1 alCТOM ПРІІПМОІІІІЯ - переда'lІ. ."., 

11 І %5 3aKOIIY Укра'tlll "Про ОРСШІУ 3СМЛІ от 06.IO.I!J98p .'!161-~1\ 6.... а ОСІІОВ ст. І lIl"n т . 
І. пlслп Д"РЖОВllоr ресс:траl& f norOBOpy ОрСIІ І 'СІ\І ..... І.ІІІ) 111:111111\ .. з ..... . 

п'ОТlтСtlllІІ cтpolr оо • • І ........ . 
IrОl\IУllаЛLllоf вnп&шості з060В'О'ОIIll" tlпдаТIІ IrOnllo aorooopy OIJIIIO" lIlln~IY ПР"ІІІІ)' ilСIІіІ;nПll"Т IIO~ 
слу-.кОIІ. -. . 

7. УJ\ІОВІІ повеР'lеllllJl зеJ\Iслы�ої·· дїЛВlfКJf. 

7.1. Після ПР"ПllнеНIIЯ діТ договору орендвр повсртає opellAoaoBueBi ,емелЬffУ ninllllKY у стані. 1ft';' 
nopiBltJlIIO , ТІІ"'. У ЯКОМУ він одержав 11 в оренду. 

OpellAoABBeulo у разі погірwеlllll КОР"СНІІХ влаСТIІВОСТСП ОРСНДОВВIIОТ зеМСJI"ІІОТ 4іЛIІ",,"- ПО.-1І9 
3MillOlO 11 стану. МВС право на віДШКОДУВВIІН" ,бllТків У розмірі, ВI13НВ'lеJlОМУ СТОРОllаМIІ. Якшо mpo.:s 
ДОС"ГІІУТО ,ГОДІІ про розt.tір відшкодуваНІІІІ збllТКів. спір ро,в"IІ3УЄТloся У судовому ппр"д"у 

7.2. ЗдіПСlJсні opellдapeM без ЗГОДJl орендодавUJI ВllтрВТIІ на поліпшення ОРI:tl110ваllО; 1C\lr.1.нoI· 
Ікі ІІеМОЖЛJlВО відокреМlmlбез ,вподіянн" ШКОДJI ціП діл"нuі. lІе niДnIГlIOTb відшкодуваllllЮ 

7.3. ПоліпшеlШЯ стану ,емenЬtlоТ діл"НКIІ. проведеtlі орендарем за ПIІСIоМОВОЮ 3ГО.DОЮ 1 оре 
землі. lІе піМ"ГlIОТЬ відшкодуваlltJlО. 

7.4. Орендар МВЄ право ІІа відШКОДУВВННI збитків. заподіЯНIfХ унаслідок lIe8I1KOlla""1I оре ... 
зобоо"язенlо • передБDчеНl1Х ЦlIМ договором. 

3611Т1CD~tII DВОЖОІОТLСП: 

7.S. фОlCТllчні ВтрВТIІ. ІКИХ opellДВp зазНDВ у зв"13КУ 3 неВIІКОНВJlН"М або lІе.,алеЖІІІІAl B"~OнaHНn!\ 
договору opeиnoдвDueM. а тако. IIІТРВТIІ, Ікі орендар здіПСІIIJВ або nOBlltleH здіПСНIІТJI д,,1" Bi4HOL1tНRIII 
порушеtlого права; 

7.б. ДОХОДІІ. IІкі ореtlДВР міг бll peвnЬHo OТPllMaTJI в разі нвnежного ВJlкоtlВIІН" opcll.!lOjdIIIU J 
Договору. 

7.7. Ро,мір ФВIСТItЧНIIХ ІIIТрОТ 0pOlrдвp" ВIDНВЧDt:тItСJI НВ піДСТDві документально підтвеРl1ЖСН"Х-

8. 06MC2KellllB (о6твжеIIllJl) ЩОДО ВІІ'(ОРІІСТОІІІІП 
земелы�оіi діJJПІIКII. 

8.1. Нв орондовану ,емenlotlУ діл.н"" . lКі 
.• " не BCТDI.oвneHO обмежеlflfЯ. обтяження та іtlші "рвва 1pCn\ 

9. Illші Права та 060в"ВЗКII сторі'l. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гаРОIП'УЄ. що ЗОмелЬна • . .. ~ . 

,вБОРОIІОIО (арештом), ЗВCТDВОІО 110 перебува І .ДІЛІІІКD є У noгo масності нікому іншомУ "с ВIJI ~ 
НВJШВDТІ,lllші прВва. ВIDtlВЧllllі ЦlIМ догово O~I. ВІІІ має 'al(Ollll1 ПОВlІоваЖСНI;. передаваТIІ UIO діл.НIІ'У. 

9.1.Права OPCIlДoдaBЦO: Р 
9.1.1 перевіР"ТlI цільове BIIKOPIICТВIIIIII 
9.1.2 достроково PO,iPВOТlI цеП до зсr.1елы�оіi дlпJlIIKII; .. 

Договором' говІр У ВІІПІІДКD встео" 11 
9 І 3' І ХІ персдбl1чеllllХ 'ІИННІІМ ,aKOIIOJID 

• • • 'М ІІІІТІІ ро'мір OPCIIДI і . 
0l1110CТOPOllllloOMY ПОРІ t:_ '0 IUIDТlI У ВIlПадках ТО'" lfI' 

9 І 4 !UCY \n;;I ЗГОДІІ OPEHДApn. ' перодБD'IСIІІIХ 'ІІІННІІМ закоtlОДDDСТDО"" в 
• • • BIIMarDTII ВІД ОРЕНДАРя 11. 

9.I.S.BIIMBrDTIt від ОРЕНДА СDОЄЧDСIІОro Вllссеll 
або мlСlaКОУРВДI' п о 11 РЯ вlДШIСОАуВВНl1JI с НІ ОРСЩДIJОТ ПЛОТІІ; .II~ 

9.2. 060В"П~КIІ :::: зсмелыlіi діЛlllkl1 до Пі~:~1 ореlJДIlОУ MOТlI 3 ЧОСУ npllnH.".1 рішсНJl1 
9.2.1. ПСРCJUlВDТlI зеAtелС::~Du:.: ВІІІІ" ЦЬОГО Договору; . 
9.3. ПРпва OPCllДapn. у Д JlIІКУ ПО акту. 
9.3.1. DТpIlManl ПО a~ '1 9.3.2 nOtJOВIJIOBanl ,оr.!елыJy дlЛJlllісу у КО 

30608"11301110 ІІа ПРотязІ тер ~OГOOIP пlcnя заkіllчощРIIС'1'увоtJIІЯ; '11. , 
мну OPOIIA... І. строку nOro дІ" •• Ilості прС1СII" 

І в разІ ВІДС:УТ 

--.-----• 



'/....... - - ......... D .lДIIIСllІоват . 
~ It КОІІТРОЛЬ за BIIKOPIICТDHIIIM uic·" земел"llоі 

;,.II~I; ,.4.2.в •• кор •• СТОВУВDТII зеАICnLllУ дlлЯIІІС)' ЗD I_Іль 
9.4.3.СDоєчаСIІО сnла~~ваТlI ореНДllУ плату; ОВІІАІ ПРIІЗIІD'lеIllIЯI\І; 
94 4 ІІІ: допускаТIІ ХІМІЧНОГо ЧІ' БУДЬ-JJКОГО іншо б 
9:4:5: піДТРllм~ваТII іТ в .lал~ЖIIОМУ саНітаРIІОМУ ::~. PY411elllll зеМЛІ; 
94 6 піCJIR заКlнчеllНЯ терМІНУ дії ДOГODopy ор , 
'~'lli по акту. еНДІ' поверн)'тllземелыІy діЛІ 11 ку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

1& "...,.,..IО1llУ 

10. РІІЗІІК ВІІПDДКОВОГО 31111ЩСШІR 6 
6" а о ПОШКОД)КСІІІІR 
ОСІста ОРСІІДІІ ЧІІ "ого &laCТIIIIII. 

10 І. РJl311К ВllПадкового ЗНИЩеННJJ або пошкод)! е 6" 
• ( НІ'І О є~ ореllДl1 'ІІІ "ого 'lаСТ"'I"1 lІесе оре'IАар . 

II.CTpaXYBaIIIIR 06"скта ЧІІ "ого &la~TIIIIII • 
.. 

11.1.3гідно З цим договором об"єкт opeHAlllle підлягає страхУВDIІШО. 

12. Зl\fіllll УІ\ІОВ договору і ПрllПllllСllllR "ого діі 

12.1. 3MillarMOB договору здіАСНЮЮТЬСІ r ПlJсьмовіП формі за взаємною 3ГOAOIO сторін. 
УразІ неДОСІгнеННJlЗГОДIJ щодо ЗМІНИ умов договору спір роЗВ"IЗУIОТЬСR у судовому порядку. 

12.2. Діі договору ПрllПllНЯIОТЬСЯ У разі: 
12.2.J.закінчеННJI строку, на якиП ЛОГО було укладено; 
12.2.2.ПРllдбвння орендарем земельної дїЛІНКН у власність; 

12.2.3: BIIКY~ зе~ельно! ділЯ~КIf длl суспілЬНIІХ потреб або ПРIlМУСОВОГО відчуження земельної 
,U.lIHJilI3 МОТІ'ВІВ СУСПШЬНОІ необхІДНОСТІ в ПОРJlДКУ, встановленому заКОIІОМ; 

12.2.4. ліквідаwі фізичної особи-орендаРІ. 
Договір ПРИПИНІЄТЬСІ також В інших ВIІПадках, передбачеНIІХ законом. 
12.3. Ді1' договору ПрllПІШRІОТЬСR WЛRХОАІ Лого розірваНIІЯ за: 
12.3.1. взаємною ЗГОДОІО сторін; 
12.3.2.рішенНJlМ суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконанНІ другою CТOPOHOIO обов"язків. 

IIrреАбачеНlfХ договором, та внаслідок випадКОВОГО ЗНllщеННI, пошкоджеННІ орендованої земольно1' діЛЯНКll, 
IR істотно перешкоджає іТ вJtкориствнюо, а також з інших підстав. визначених законом. 

12.3.3. HeBIIKOllBllllR оренДвреАI п.9.4.2. даllОГО договору зD ріwеllllЯI\І суду, відповідІІа до 
rr.I4I,J443eAlenLIIOГO кодексу УкраіНІІі 

12.4. РозірваННІ договору в односторонньому порядку допускаєтьсн; 
УІІОВОЮ розірваННR договору в односторонньому ПОРІДКУ с неВІІконаННІ Орендарем n .4.4. п. 9.4.3. 

12.5. іІерехід права власності на маАно орендаРІ на іншу ЮРllДlіЧНУ або фіЗIІЧНУ особу, а також 
рсорraиізвuіR юридичної особи-орендаРІ є підстаВОIО ДЛJI розірваННІ договору. 

Право на орендовану земельну діЛІНКУ у разі смерті фіЗIІЧНОЇ особи - орендаря. засуджеННR або 
a6.vareHHR її дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців або іНШІІХ осіб, які ВI1КОРИСТОВУIОТЬ UIO 
X\lenLНY діпянку разом з орендарем, uшяхом переукладаННJI договору ореНДI1 землі. 

13. вїдповїдаJlы�істьь сторін за НСВПКОllаНllR або 
неналежне ВlfКОllаllНП ДОГОВОРУ 

13.1. За невиконанНІ або неналежне виконання договору СТОРОНІ! несуть відповідальність відповідно до 
-ну та u"oгo договору. 

13.2.Сторона. яка порушила зобов"язання, звілЬНRЄТЬСІ від відповідальності, якщо вона доведе. що це 
I!OpyWeHHR cтanoCI не з її 8ltни. 

14. ПРllКЇllцеві ПОJlожеНIIП. 

14.I.цеА договір набирає Чllнності піСЛІ піДПllсанltJl сторонами та Лого державної реєстрації. 
Цеп договір укладено у трьох примірниках. що MaIO~ OДHaKOB~ 10РІІДІІЧНУ СІІЛУ, O:'~IH 

IIIJcOJIllТbCR В орендодавЦІ, ДРУГІіА _ в орендаРІ, третіА - в оргаНІ, ІКИП ПРОВІВ державну реєстраЦІЮ. 

НСВІД"ЄАІІІІІМІІ чаСТІII ••• IІI договору є: 

3 ЯКІІХ 

IItr ПРIIАмаНIII-передачі об"єкта ореНДlі; 
trat~CТpOBlln lUJан земельної ділянки з відображенНRМ обме>кень (оБТJlжень) у N· ВИКОРlІствнні та 

8JlСIIИХ сервітутів 
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11 КОНТРОЛЬ за ВIІКОРIІСТВНIIJIМ ціс·" земел"ної 

;,,11/111: .... 2.В ••• шр.lстоВуВВТII зеАlе.ІІLllУ дlnЯll1C)' ЗD цlnь 
:.4.з.своtЧВСIІО СnЛD:'>:ВВТIІ орендну плату; ОВ"І\І ПРIl3I1D&I'ШIIЯI\I; 
9.4.4.11І: AonycKBn' ХІМІЧНОГО ЧІ' БУДЬ-І кого іншого 3В 
9.4.5. піД'1J11М~ВВТI' іТ в .lan~ЖIIОI\lУ СВ'lітарному cтalli~pYДllellIII зеМЛІ; 
94 6 піCJIЯ заКlнчеllНЯ теРМІНУ дії Договору ор , 
'~'"i по вкту. еНДІ' повернyrllземельну ділІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

~,r'IJIОr.JУ 

10. РІІЗІІІС ВІІПDДКОВОГО ЗІІІІЩСІІІІП б 
6" п о ПОШКОД)КСІІІІП 

О СІСТП ОРСІІДІІ ЧІІ "ого -ІПСТ"'ІІІ. 

І О І. РІІЗІІК ВllПадкового ЗНИЩеННІ вбо ПОШКоджен 6" 
• 1.1 О Є~ ореllДl1 'ІІІ "ого 'ІВСТІІНІІ несе ореІlдар . 

II.СТРПХУВПIIІІR об"сктп ЧІІ "ого -ЩЕ.ТІІІІІІ • 
.. 

11.I.ЗгідНО З ЦИМ договором об"скт ореНДІІ не пімягас страхуваНIJIО. 

12. 31\fillll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРIIПlIIIСШIП "ого діі 

12.1. ЗміJJВ rMOB договору здіВСНЮIОТЬСІ r ПlJсьмовіП формі за взаємною ЗГОДОІО сторін. 
УразІ недосягнення ЗГОДIJ щодо ЗМІНIJ умов договору спір розв"13УIОТЬСЯ У судовому порядку. 

12.2. Діі договору ПрllПllНПIОТЬСЯ У рвзі: 
12.2.J.закінчеННІІ строку, нв якиА Пого було укладено; 
12.2.2.придбанНR орендарем земельної ділІНКИ у власність; 
12.2.3. викупу земельної ділЯНКl1 ДnJJ суспілЬНIІХ потреб або ПРIJМУСОВОГО відчужеННІ земельної 

,U,1ІНКlIЗ МОПlвів суспільної необхідності в nopJJAКY, встановленому законом; 
12.2.4. ліквідвwі фізичної особи-орендаря. 
Договір припиняється також в іНШІІХ ВllПадквх, передбачеНIJХ законом. 
12.3. Діі договору ПрllПIШПIОТЬСЯ WЛЯХОАІ ПОГО розірввння зв: 
12.3.1. взаємною ЗГОДОІО сторін; 
12.3.2.рішенНRМ суду на вимогу однієї із сторін у наслідок HeBIIKoHBHНR другою CТOPOHOIO обов"lзків. 

nrрuбачеНlfХ договором, та внаслідок ВIlПадкового 3Нllщення, пошкодженНR орендованої земельної діЛЯНКIІ. 
re істотно перешкоджає іТ ВlfКОРИстанюо, а також з інших підстав, ВlfзначеНllХ законом. 

12.3.3. неВllКОllВllllП орендвреАІ п.9.4.2. ДВНОГО договору 3В ріwеllJlПМ суду, відповідно до 
rr.141,1443еАlелы�ого кодексу УкрвіНІІі 

12.4. РозірванНR договору в односторонньому порядку допускається; 
Умовою розірвання договору в односторонньому порядку с неВІІконання Орендарем п .4.4. п. 9.4.3. 

12.5. Перехід права власності на маВно орендаря на іншу ЮРllдltЧНУ або фіЗIІЧНУ особу, а також 
proрraнізаціl ЮРlідичноі особи-орендаря є підстаВОIО ДIIR розірвання договору. 

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фіЗIІ'IНОЇ особи - орендаря, засуджеННІ або 
ahежеННІ 1і дієздатності за рішенням суду переходить до спадкоємців вбо іНШJlХ осіб, які ВJiКОРИСТОВУIОТЬ ЦІО 
3f\JenЬИУ ділІНКУ разом з орендарем, uшяхом переукладання договору ореНДІІ землі. 

13. відповідаJlы�істьь сторіи за ІІСВІІІСОІІПИИВ або 
иеИ8J1е)кие ВІІКОІІПІІІІВ договору 

13.1. За невиконаННJI або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до 
1Ikону та цього договору. 

13.2.Сторона, яка порушила зоБОВ"Jlзання. звільняється від відповідальності, ЯКЩО вона доведе, що це 
l!apywеиня стanося не з іТ в",ни. 

14. ПРllJdJlцсві ПОJlОЖСIIIIВ. 

14.I.ЦеП договір набирає ЧlІнності після піДПJlсання сторонвм", та Пого державної реєстрації. 
] ЦеП договір укладено у трьох примірниках, ЩО MaIO~ OДHaKOB~ IОРИДIІЧНУ СІІЛУ. 0!l~IH 
IIIXoJIIIТLCI В орендодавця, ДРУГlіП _ в орендаРJl, третіВ - в оргаНІ, ЯКliВ ПРОВІВ держввну реєстраЦIIО. 

з ЯКІІХ 

НеВIд"ЄАIII11МII ЧВCТlIIIВМII договору с: 
lItr ПРIIЯмаННJI-передачі об"єкта ореНДІі; 

Ierat~CТpOBIIR ІШан земenьноі ділянки з відобрвженням обме>кень (обтяжень) у ". ВИКОРllстанні та 
8J1eHIIX сервітутів 



4 ОБОВ"Я;JКІІ UI'''··l4l1p''. 
:'4 ·1.HDJIIIBaTII ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnllвість ціп 
• • СIlIОВВТII Кottтроль 3В ВlfkОРllСТВНltям цісі 3СМСЛt.l,ої 

1" .. "11; 4 2.01IKopIICТOBYBaTII зсмeJlыІy дlnяшсу 30 цln 
::4:з.СВОСЧDСIIО CMa~>:BaTII орендну плату; 8.0011M ПРIl3110'IСIІІIЯМ; 
944 Ilе ДОПУСКDТІІ ХІМІЧНОГО ЧІІ БУДЬ-IІКОГО iHworo 
9~4:S: niДТPII.fYDOTII іТ в IlмеЖIІОМУ саНітаРIСОМУ ....... з~~руднеНIIЯ зсмля; .. .. .. д ... uHI, 6 nlCJUI заКIНЧСННЯ теРМІНУ ДІІ OroDO 
9'~Hi по акту. ру ореНАIf повеРНУТIІ Зсмсльну ділянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

~lloal)' 

10. РІІЗІІК ВIIПадкового] " 1ІІІщеllllЯ або ПОШІСОД)JССІІІІЯ 
об Сlста ореllДl1 -ІІІ його чаСТIІІIІІ. 

І О. І. Рllзltк ВllпааКОDОГО ЗІШЩСННЯ вбо ПОWkоджеНІІЯ об" 
C~ ореНДIt 'ІІІ noro "аст"ни несе орендар. 

11.СтрахуваllllЯ об"Сlста ЧІІ його -lаtТIІІIІІ . 
.. 

І І. І .Згідно З ЦІІМ договором об"єtn' OPCHAIl не підnягвє страхуванню. 

12. Зl\tіllll умов договору і ПРllПllllеllllЯ його діі 

12. І. Змінв rMOB договору здіПСНЮIОТЬСЯ r письмовіП формі ЗD взаЄМНОIО ЗГОДОЮ сторін. 
У разІ недосягнення згоди ЩОДО ЗМІНИ умов aoroBOPY спір розв"ЯЗУIОТЬСЯ у судовому порядку. 

12.2. Діі ДОГОВОРУ ПРllПlfllЯIОТЬСЯ у разІ: 
12.2.I.звкінчсння строку, на JlкиА Аого було укладено; 
12.2.2.nPJfДбанНR орендарем земenьноі ділянки у власність; 
12.2.3. викупу земenloНОЇ ділRНКlf д1ІЯ суспілЬНIfХ потреб або np"MycoBoro відчуження земельної 

Іі/І.Н"'ІЗ МОТ1lвів суспільної необхідності в порядку. встановленому законом' 
12.2.4. ліквідації фіЗИЧНОі ОСОби-орендаря. ' 
Договір ПРIiПИНRЄТЬСЯ також 8 іншltХ ВIlПадках, передбачеНIІХ законом. 
12.3. Діі договору ПРІІПІІІІЯІОТЬCR шляхом Пого розіРВВІІІІЯ 3В: 
12.3.1. взаЄМНОJО ЗГОДОЮ сторін; 
12.3.2.рішенНRМ суду на вимогу однієї' із сторін у наслідок невиконання друroю СТОРОНОЮ обов"язків. 

IlCJlfJlбачеНІІХ договором, та внаслідок Вllпаакового ЗНllщенНR. пошкодження орендованої земельної діЛЯНКIІ, 
ІЕС істотно перешкоджає її ВlfКОРИстанНJО. а також з інших підстав. визначених законом. 

12.3.3. неВllКОllВllІІЯ орендареАI п.9.4.2. двного ДОГОВОРУ 3В ріШСllllЯl't1 СУДУ, відповідllО до 
а.141,144 Земельного lroдексу YKpail ... ; 

12.4. РозірваННJI договору в односторонньому ПОРJlдКУ допускається; 
11108010 розірвання договору в односторонньому порядку с неВlІконання Орендарем n .4.4. п. 9.4.3. 

12.5. Перехід права власності на маАно орендаря на іншу ЮРНДІІЧНУ або фіЗIІЧНУ особу. а таКОЖ 
рсорraнізаці_IОРИДИЧНОЇ особи-орендаря є підстаВОIО д1Ія розірвання договору. 

Право на орендовану земельну діЛRНКУ у разі смерті фізичноі' особи - орендаря. засудження або 
оБмежеННІ її дієздатності за рішеННJlМ суду переХОДІІТЬ до спаакоємців або іНШJ.IХ осіб. які ВИКОРИСТОВУІОТЬ ЦІО 
х"enьну дів_нку разом з орендарем. WnВХОМ переукладання договору оренди землі. 

13. ВїдповідаJJьпість сторін за пеВПI(0118ННJI або 
неl18JJежне ВІІКОІІВІІПП договору 

ІЗ. І. За неаlіконання або неналежне виконання договору СТОРОНІІ несуть відповідальність відповідно до 
]ІКОНу та цього договору. .' •• • 

13.2,Сторона, яка порушила зобов"язання. ЗВШЬНRЄТЬСJl ВІД ВIДПОВIДDJ1ЬНОСТІ, якшо вона доведе. що це 

nорушенн_ cтanOCH не з П ВІ'НИ. 

14. ПРllкїнцеві положеПIIИ. 

14. І .ЦеН договір набирає чинності після піДПllсання сторонами та Пого державної реєстраціі. 
ЦеН договір укладено у трьох примірниках, ЩО MalO~b OДHaKOB~ IОРИДИЧНУ СІІЛУ. о~ин 

111IJCОДИТЬСR В opeHAoaaBWI, дрУГI1А _ в орендари. третіА - в оргаНІ, RKlin ПРОВІВ державну реєстраЦIІО. 
з ЯКИХ 

НеВ(д"ЄI\IIIIIМII ЧВСТІІІІВМІІ договору є: 
lIn' ПРlіАмаННR-передачі об"єкта оренди; 
kaдa в'lдображеllНJlМ обмежень (оБТRжень) у іТ ВИКОРllстаині та Icra стровиА план зеМlШьноі дїnJlHKII з 

IIОlIJtених cepBi'I)'ТiB 
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",еЖОВIIХ знаків власнику (КОРИСТУВаЧ),) з"\ CТDновлеНl1Х Р. .. II:.IL' ЧУ на зберіrвlflll В. і межі земельної ДІЛІНКІІ. І.. , акт про nepeJIII на1)'РУ ЗОDІІІШНЬО 
ah,. про ncpCllccellll. в 

15. РеквіЗlтІ сторі.1 

Ореllдар 
Оре'lДодавець 

Броварська міська рада пп МаріНlfЧ О.М., ЩО діє ІІа пі.1 
. ~-СВІДоцтва ПРО державну perC1'na в особі . ОВИ 

першого заСТУПНlfка MICЬKO~ гол 
• АнаТОЛІЙОВИЧ J(ШІІІІІЦІ Олександр 

МісцезнаходжеННІ ЮРllдJlчноі особll 

0074 Кlfївська область, 
м.БроваРIІ, вул.Гаrвріна, J 5 

IдеНТJlФікаціnНlln код 

• ." 11110 суб"єкта ШДПРИЄМІІІЩІ,І\ОЇ ді'ЩII . 
виданого виконкомом БРОВilPtь. ~ 
міської Ради за N!!2З550000000~~. 
від 29.11.2004р. ~ 

Місце проживаННІ фіЗIІ'IIfОI ОСоб" 

КlІївська область, м.БроваРIІ 
вул.Гагаріна,2 I\в.65 

IдеНТllфікаціАНlfn номер 2699302286 

IПдПИСII сторів 

МР .. 

.. , 

Ореllдар 

.. UCl''\..~WJ' 
О 

мп 

О.М.МаріllJA 

-·_ук. .... odII....-..-ш фІаіІ~nWlpl ........ ooЦconpy_nO_A"ir'.~"15 ::a1'PY?n.lIJ)~~eMMLIII'M РесурСІВ.» ПРО що У ДСРЖВ8110МУ реєстрІ ЗС.'CnL 8ЧІІІІСІІО заПIlС 8ід «LU...» ~ 

.КарПСIlКО ЛКWІІШD руслан. 

-



АКТ 
ПРИЙОМУ-IIEРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11./12-"- t?1!f1!Щ4: 200.,-року м. Бровари 

";І-

Мlі, що підписалися нижче: Броварсtl(а міська Рада, В особі 
. 

ПершОГО заступника М1СЬКОГО голови Кlfяниці Олексаllдра 

АIIRтолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврЯДУВання в Україні", довіреності від 01.04.03 за К!! 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії від 07.07.2005 року N!!746-З5-04 з однієї 

сторони, та Приватний ПЇДПРllємець Марінич Оксана МиколаіВllа 

ідентифікаційний код 2699302286. з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: . 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 

Марінич Оксана Миколаївна прийняла земельну ділянку площею 

0,0047 га по вул.Короленка в районі розміщення буд.N265 для 

обслуго~ування кіоску в складі павільйону очікування. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 07.07.05 за N2746-З5-04 на умовах оренди 

терміном на 1 (рік) до 07.07.2006 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮРИДИЧНа адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
П~РIIIИй заступник 
МІСЬКого голови 

~. ~ ~, ~ І ~=;СияницW 

ПРийнялА: 
Приватний підприємець 
Марінич Оксана Миl<олаївна, 
яка проживає за адресою: 

вул.Гагаріна,2 кв.65 
м.Бровари 

обл.Київська 

~U.tJr/... О.М.Марінич І 

... 

.. 
0-' 



АКТ 

ро ІІСРСІІСССІІ.НІ U 'lаІТ\'Р\' :JUU'lіШIlЬОЇ меЖІ' ]е ..,. "h" 11 .. .. мельно. ДІЛЯНКИ 

п n J.I O~; Іц,,-, ___ ~~--L-~~.~~~~------~----------------"",----"",,,,,,,,,,,-----------
-----------------..-.... ........ ----------------------------------------------------- ......... 

gJ/A-~ ... --

оо ooJJ--
Ми. Н.IЖLlепі']lIJlсu •• і. "P~:H:"I/I""K /'013 "КОНСТАНТА" 

в приС)'Тlfості leM:I~II:HJCIIIIKill ('I~":I~KUr"~ '),'IU'~'IJ): ...... 

be'cal'JQ~ ('. tLt. , -
прслстаВlІІlК ВИКUІІКОМ)' (Qpg,"."/U:J 7' ІЗ 
зіюч,1 Hi1l1i:aL:°fUHi :ШОІІЮ:'), ІНІІШІІJ\ОМ} Н!! ~7) 
~., ННРО;IfIllХ :I~II~ Пllі~ ІІі:I:4 .ІIIL:~ШІU':ІU IL)L):? rOJ\}" • 

щ:рс:Н&:СJllt 1IIIIIol:V",~ "~ЖІ ІНІ 11І:11.:1"'1/ ІІШІІІУ I~МСJII."ПI JiIЛЯIІКИ 

.- ... -.,' ............ ... " " ..... 

ПП Мо~..r.З-_-----------------=-·:.::::::·~ .. ...•. -......... 

rrPUЖИНі1I\)LILII~) lІи II~.lo _ о 

Olfi:IHO ріиН:JIIIН м kl.юІН J\LНf J\,,'~I ~ .V!! НI.1 

.. , ....... 
Межt1ні '11131\11 I1 J\і:IIIIШL: І і 4 11І1 о lІереnаflі о Юlтурі предстаВНkіСу::: 

ОJUМОВІ'И"U. IIU НІШІ" і JlUK:IU:I~IILI lІі:lІЮIІІ:I..а.;ІІ.ІІіСl (, °JU їХ ОJбсрежеНIІИ. оо :·~::=:O . ',-.. . -" ... ;. 
Розмір., та ~fіСIІС1нахо;tженнн мС:ЖОНIІХ °JHDKiB земельної ділинки показані о 

.lіІ кроках. 

д"ї ~1\:1a.rleJIlli11f :ШОХ IJР"МіРIІIІI\{IХо 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

М. SPOBDPII 

Броварська мІська. Рова "~l .. ~ .. 20090. 
одввсць: Броварська I\llськп рава в осоБІ першого заС1}'ПIIIIКD міського ГОЛОВІІ КІІЯllllці ОЛСIССОllвра 

ореШI .,. з У ОО"П • 
толіnОВIIЧВ, що lIlC на ПІВСТDВІ акону краllШ ро МІсцеве самоврявуваtfJlЯ в Украіні" з ОВІІОГО боку. 

AJI~ еІІості від О І .04.03 за N!!2-БР-99 1'8 opCltдap: ПРllваТllllП пlдПРllСl\lСЦЬ XPIICTIIII'ICIIKO МаПя АШlтолііВIIО. 
АОВIРllЧJJа адреса: м.Бровар", вуn.З.І(осмодеМ'ЯJJСLкоі,3 іВСНТllфікаціПlllJП ков 2678413763 ЯКIlП віє на 
~~~Bi свідоцтва про державну ~cccтpauilO суб"Єl\ї8 піВПРllЄМtfJЩЬКОТ віЯЛЬJJості, BlflIallOf~ ВІІКОНКОМОМ 
&роворськоі мІської роди за Н!!9633 вш 22.0З.2000р. з другого, УКЛ~ІІ цеА воговір про Нllжченавсденс: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ-=. . 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенНJJ сесіі БроаарськоТ міської радІ І КJIЇBcЬKOЇ області вів 

26.05.2005 року .N!!723-34-04 надає, а ОРЕНДАР ПРlfАмає. в строкове платне кор"стування земельну віЛJ1IJКУ 
nnошею 0,0020 га для об&:JIуговуваlll~Я. Ісіоску в СКЛВДI павlльflОllУ очікуваllllЯ, ЯКIIП 311аХОВІІТЬСЯ 110 

срСТІші вУЛ.ЧСРIIЯХОВСЬКОГО та ДII\IITpo~a I\I.БроваРII. Згідно з планом землеКОРllстування, що с 
:сВiJ1"СМНОЮ чаСТllНОIО ЦЬОГО Договору ТD Д?BlдКlI ВlJдаlf~! Броварським Mi~bKJlM Bi~~OM земелЬНJIХ ресурсів 
віА 14.1 1.2003 N!З71 1'8 земельно-кадаСТРОВОI .І;ІокументаЦІІ Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земелЬJlllХ ресурсів 
IIJ зе.leJlьна ділянка рахується в землях комеРЦІЙНОГО викор .. стання в межах Броварської міської ради. 

2. Об"єкт ОРСІІДІІ. 

2.1.8 оренду передається земельна ділянка заranЬНОIО площеlО 0,0020 га. 
2.2. На земельніА ділянці відсутні об"єкти нерухомого маПна. 
2.3.НормаТlІвна грошова оцінка земельної ділянк" згідно довідки Броварського міського відділу 

ШІСЛЬНІІХ ресурсів від 14.11.03 за N!!З70 станОВI1ТЬ 2870 (Дві Тllсячі вісімсот сімдесят) гривень. 
2.5. Зеl\tельна дімнка. яка передається В оренду, не має недоліків, що можуть переШКОДИТIf її 

сфС""IВНОМУ ВlfкористаННIО. 
2.6. При зміні ( реорганізаціі' ) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає ч"нність. 

3. СтрОI( діі договору 

3.J. ДОl'pвір укладено терміном до 26.05.2006 року. Після закінчення строку договору орендар має 
псреважнс право поновлення Вого на НОВlіВ строк. У цьому разі орендар ПОВltнен не пізніше ніж за 2 I\lісяці до 
311ііичеННІ строку дії договору повідомити Пltсьмово орендодавЦІ про намір ПРОДОВЖIfТИ Пого діlО. Пр .. 
ВJJJЮРШ:ТUllllі земenы�оіi дinЯНКl1 'Іе за ціЛЬОВlll\t ПРIIЗ.lачеIIIIНI\I ореllдар втрачає переважне право 110 

nOlloвneHllH ДОГО аору ОрСIIДII. 

4. ~peHДHa плата 

4.1. РІЧІІа opelllIlla плота складає 287,00 (Двісті вісімдесят сім) гривень ОО копіАок. 
4.2. ОБЧJfслення розміру орендної плати за зеМЛIО здіПСНЮЄТLСЯ з урахуванням індексів інфляції. 
4.3.0реIIДIIО платв ВIIОСIIТЬСЯ ПОЧII.lа.ОЧII з ДІІЯ ПРllRшптя ріwеН'IЯ від 26.05.2005 рОIСУ ЩОl\lіСЯЧllО 

рIВIIII.'11 часткаl\lll протягом 30 каnендаРlIJlХ ДІІ ів, IlаС1)'П'llfХ зо ос:таНllім колеllДОРlllll\1 ДІІСМ звітного 
(ПIlJlВТКОВОГО) I\lіспця WЛЯХОI\I пеРСРОХУВОlІІlЯ 110 РОХУІІОК УДК У КllівськіА області м.Кllєва МФО 821018 
1\'OJI23571923 р/р 33213815500005 - Броворськс ВДК. Код клаСllфіlсаціі 13050500 - ОРС'ІДО землі. 

4.4. Передача продукції та HaдaHНIJ послуг в рахунок орендноі nлаТlt ОФОРМЛJlЄТЬСЯ відnовіДНИМ.1 актами. 
4,5. РО31\.ір opellДlloi ПЛОТlI перегnядаєтьс:я у розі: 
4.5.1. ЗМі~и умов господаРlовання, передбачеНltx договором;. ...._ 
4.5.2. ЗМІНИ розмірів земельного податку підвищеННJI цін, таРllфlВ, у тому чисЛІ внаслІДОК IНфлЯЦIІ; 
4.5.3. В інших випадках. передбачених з~коном; 

N • 4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки Вltзначені ЦИМ договором, справляється пеня у розмірі 
OAlI"K - • 

01 CТlВКII національного банку Україна за кожен день прострочення платежу. 
1I 4.5.5. ОреНдна Мата спраВЛJlЄТЬСЯ також і у випадках JlКЩО ОРЕНДАР з ПОВВЖНІІХ причин Тllмчасово не 
IkOPllCТOoy , 

Є земельну діпянку за ЦИМ Договором. . 

5. УМОВІІ ВIII(ОРlfстаНIIП зеl\fслы�оіi діЛПИКII. -\' 

S.I. Земель • • 
Ifa ДІЛІнка передається в оренду ДnJl обслуговування КІОСКУ. 



• • _ зе.,nі Ko.,epulnlloro 81IКОРIІCТUЩ'". 
5.2. ЦIn'оОве ПР"3"I'IСШ'" 3CA'CnLIIOi Лlnlll"" Bc:taIIOMCIIOMY 311 .. 01l0JIBBCТВOM пора"у 3MillloBarll 'Iin~ 
.5.3. ОРСll.llар lІе А,ас прааа бс] ОфОРМnСllІІІ У 

IІрIІІJlIІ"СIІIІIІ ]CAICnLlloi лlnl"'''''. 

б. УаIОВI' і CТP0J:"llcpeдo'li ЗС:'leJlь •• оі ділПIІІ~'1 n ОРС'ІДУ. 

- іп "11 В ОIN!IШ)' злїПСlllоcn.с:1 оо ро]робnСIІІI"АI IІрОСIС'Т)' П віЛnСl1&Щ',IІ. 6 І ПеРСJIII',а ,cr.'CnftIIO' Л ІІІ r- ОР 
6'2"IІШЇ 10111 "СРСР'lі 3CM&:IILIIOi JIiпlll"ll в ОрСIІЛ)': ОРЕН~ОДЛВЕ~Ь пср~лас •. а ЕІІДЛР пр,,n.,ч 
• • ,. іп I-L"), від 6vJIIt-І""Х ManllOBIIX праа І претС'ОIП третІХ ОСІб. про """~ І '10'" ОрСlІ1ІУ 3C.I&:IIItJlY л IІI1"У Виl ~, 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР "е .,ornJl 3I1аТJI. 
yКnUBllIII ДоronоРУ іД:"IIІКIІ ОIN!ІІ.uрю 3.IIЇnCIIIOCТItCI піCnl лсржаВllоі peccтpal.ii ,.,,u, о Договору 6.3. Псредача 3С"'&:ІІ."0 оо. • r-

за ВІСТО'" nplln"lalllll - псрслаЧI. • 
б .... 1111 ОСllОnl ст.15 3аШJIIУ YKpaJJIII "Про орСllnУ зс~,лі" вln Об.ID.1998р Х!lбl-ХIV оре",., 

, n "' .... Н л .. р· .... Ullоr ресстраll" ЛОГnnОРУ ОРСJl4" 3СМt.IIl.1l0і nlлЯIІКIІ ncpa.1Inllor І ""ТІІДСІІІІІІ стро" -. ....... • , 
IЮIІ,,'lІnЛh.,ОТ onаСIlОстІ ]оfiоп'пзаllllll "anon. Konl.o norOBOpy пIЛ"ОlJlnJlОIІ.У ОрnШУ деРЖIІВЩlr "ОЛІТ", 
сл,'ЖfiIl. _..:.. 

7. YaIOB.1 ПОВСРІ'С"І'П зс"leJlы�оіi діJ'I'IІІ(". 

7.1. Піcn" ПР"Пllllе",," діі лоrolОРУ орендар ПОlСРтас ореlf.ао.аанщ:пі земсл""у ліЛlIlfКУ у С fllli. H~ ,ірlUl 
поріllll"О з ТІІМ, У "кому віll одсржав П ВОРСІІДУ. 

ОРClIJIО.дDВСЦ. У ра3і погіРШСННIІ КОРJlСНIІХ вnaCТIIBOC:ТCn OPCIIДOBalloi зсмел"но" ділlllКIІ. II0I"Jl1a1lJl 
].,і'IО'О 1т CТDIIY. мас право на відшкодуваННІ збlrrків у розмірі, ВIІЗllачеllОМУ СТОРОlfаМIІ. Якщо CТOpoHaVII 
JIOClnlyrD зroДl1 про розмір відш,..одува,mll збltтків. спір розв"ІІЗУСТ.СІ У СУДОВОМУ ПОРІЛКУ. 

7.2. ЗдіПснсні opellJIapCM бсз зroДIІ ОРСЩДО.дDІUII ВllтраТl1 на поліпшеНI'" орсн.аованої зс),en .. "оі 1i.u. 
І ... і ІІСІІ'ОЖЛІІВО вілокрс,..,rrlf бсз заподіlllmll ШКОДlf ціП діЛІІIIW. НІ: niJIJIlnuoTIt підшкодуваlll'Ю. 

7.3. ЛоліПШСIIІІ' стану ЗС,..CnLноі ділlllКIІ. проведені орсн.ааре,.. за IІІIСIоМО80'О 3ГОЛОІ0 ] 0PCfLIIODl 
'Сllші, lІе niJIJIIIrDlOTIt відwкодува'IІІЮ. 

7.4. Ореlшар мас право ІІа lІідшкодуваННІІ з6l1тків, заподіllНIІ" унаслідок tlСIІII"ОІІаtlt'l OPC!ltJlOJW 
10601"11СIlIо • переl1баЧСltltХ QIIM дoroBopOM. 

3бllТКВІІІІІ ВВВЖІІIОТІоСП: 

7.5. ФВІСТІILII.і втраТІ!, JlКIІХ орон.аар 313Н8В у зв"13КУ 3 HCBllKOlfaHHIM або IlенanСЖІІІІМ 81IКОНD"ИІАІУ 
lIoroBOpy opell.aO.дDBЦCM, а також ВIIТр8ТII, ІІкі opell.aap здіПСНIІВ або nOBIIIIOII здіПСНІПІІ JIJII ві.ановлсm СІ 
порушеноro права; 

7.6. ДОХОДІ І, Ікі ореllдар Mir бll реanыІo ОТР",..8ТII в разі tlanеЖtlого ВIІ,..ОIЩНІIЯ ореIШОJlUQeМ) 
ДоroвоРУ· 

7.7. Розмір фаКТllЧНIІХ Вllтрат OpellJlllP" визначвrтЬСІ ІІа підставі ДOI\YMctlТDJIItHO підтверджеНll\.lllНU 

8. 061\ІСХССІІІІП (О6ТПЖСIIІІП) щодо ВІІКОРІІСТОІІІІП 
зсаlсnы�оіi діnПIIКII. 

8.1. На орендова"у зе",елlo"), ділІНКУ lІе BCТВIIOВnCHO обмежон"", обтяже"НIІ та інші праlа 1рСТіх оа 

9.lllші право та 060в"ПЗКlI сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyc. що зе~tелloН8 ділІНка є у Аоro вnaclloCТЇ нікому іншому ІІС вїJlЧУ"СIIJ 
заБОРОIIО~ (a~WТOM). 3BCТlB0!D 110 пере6УВ8Є і він має законні ПОВНОDаЖОII~ІІ поредаваТl1 ШО діЛJl"""), І ор 
НlUUIваТlІlНШI право. ВllзнаЧОНI QIIM ДOroBOpOM. 

'.I.Права ОРСIIДОдDВЦП: 

9. J • J переаіРІТl1 цільове 811КОРlІСТІІІІІІІ земcnloНОТ діл8НКlt' 

До 9. І.2 достроково розірваТlI цеП Доroвір у В'IПадках. п~ред68чеllНХ ЧІІННІІІІІ законодавствО" 11 rOBopOM; 
9. І .3. зміНlтl розмір орендноТ nлаТlI ІІІ 

OДlfOCТOPOHHIoOMY ПОР8ДКУ бсз 3ГОД" OPEH~~;?aдкax. поред6аЧОllltХ ЧІІННІІМ заКОНОЛ8ВСТВОМ, в ТО." 
9.1.4. Bl'MaГDTllBlд ОРЕНДАРЯ своєчаСІІа";' ВНесе _ 
9.I.S.BIIMaraТlIBiд ОРЕНДАРЯв' Iffll opellДllOI nлаnl; 

а60 міСlокоі рад" про IIIUU1ННІ земcnьно~~КОДУ8аНН8. СУМ II ОрОНДноі nЛ8ТІ' 3 часу ПРIІRнJПТII ріШСII'" ІП-
9" 06 " ДІЛRНК" до П'дПllсаНН8 Цloоro ДоroВОРУ' .6. 08 П31С11 ОРСIЩОД88ЦП: ' 

9.2.1. перодвваnlземcnьну діпRшеу ПО акту 
9.з. Прааа ОРСllдарп: • 

9.3.1. OТP"AlaТlI по акту ЗОАICnЬНУ діл8Н 
9.3.2 nOIlOВnIOBanl дoro8ip п,·,.... кr у КOPllctyBaHIUI; 

_АІІ:_ " '. -... зак,нченНR I!'rnI\ItU ПоroОоо •• • n-Idiil. """"в 8381110 на npcrnr31 тep~IIIIY ареЦI,. -.,. .... .1 ДІІ 8 РIl3I B,дcyтHOCТI ..... --



4 ООоВ"Я3КII ОрIШДDРЯ: 
::4: 1.IIIUIIIDanl ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnllвість з.аіПСlІюваТII КОIl11'ОЛЬ ,а ВllКОРllстаllllЯМ цісї 'СМСЛIoIІОЇ 

,ЇII.IlItII: 9.4.2.ВIIКОРIІІ:ТОВУВDТII ,eAIMbllY ділЯІІКУ 3В цlлЬОВllАI ПРI131IDчеIllIЯas; 
9.4.З.СВОСЧВСIIО CMa:I~BaTII ореНДIІУ мату; . 
9.4.4•llе допускаТl1 ХІМІЧІІОГО ЧІІ БУДIt-Jl~ОГО ІІІШОГо ,аБРУДltСllІІJI ,смля; 
9.4.5. niAТPIIM~BaTII іі в lІал~IIО~У саНlтаРIІОМУ стані; 
9.4.6.піCnJl 3ВКlllчеllНІІ теРМIllУ ДІІ Договору ореНДІІ ПОВСРНУТІІ 'смс:лы�y діЛJlНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

.... "оМУ стані по aany. 
I.aJlC", 

1 о. Pl1311K ВIIП8ДКОВОГО 31111ЩСІІІІП пбо 110WI(ОД)КСIIIIП 
об"ЄI"П ОРСllдl1 'ІІІ ііого 'ІПСТІІІІІІ. 

10.1. РІ1311К ВIІПадкового 3Нllщення або ПОШкоджеНIІЯ об':~1fП1 ореllд" 'ІІІ Пого чаСТlІІ1ІІ НССС ореllдар . 

II.СтраХУВПIIIID об"Сlап ЧІІ ііого 'Ч\СТIJIІІІ • . 
11.I.Згідно 3 QIIM ДОГОВОРОМ об"скт ореНДІІ Ilе підлягвє C'J1'ВXYBaHlllo. 

12. Зміllll умов договору і ПрllПllllСllllD ііого діі 

12.1. ЗміНІ rMOB договору здіПСНIОЮТЬСIІ r ПlІсьмовіЯ формі за взаЄМНОIО ЗГОДОІО сторін. 
У разІ неДОСJlгнеННJlЗГОДН ЩОДО ЗМІНІІ УМОВ договору спір розв"ЯЗУIОТЬСЯ у судовому порядку. 

12.2. Діі договору ПРІІПІІІІЯІОТЬСЯ У розі: 
12.2.J.ЗІкінчеННJI C'J1'oкy, НІ якиЯ noro було укладено; 
12.2.2.ПРlfдБIННIІ орендарем земельної ділllllКИ у ВЛІсність; 
12.2.3. ВІІКУПУ земельної ділJlНКИ для суспільних ПО11'еб або Пр"r.tусового відчуження земельної 

lIinllHKIf :І МОТlІвів суспільної необхідності в поряд""),, встановленому законом; 
12.2.4. ліквідаціі· Фізичної особи-орендаря. 
Договір nPlinliHJlЄТIoCJl Також в іНШlfХ випадках. передбачених законом. 
12.3. Діі договору ПрllПllllЯIОТЬCR шляхом Пого розіРВDІІІІЯ за: 
12.3.1. ВЗІЄМНОЮ ЗГОДОІО сторін; 
12.3.2.рішенНJlМ суду НІ вимогу однієї із сторін у наслідок неВ.lконання APYГOIO CТOPOHOIO обов"язків, 

пеРeJ1бачеНIfХ договором, та ВНlслідок випадкового знищенНJI, пошкоджеННІ орендованої земельної ділянки, 
lке істотно переШКОдЖає ії ВlіКористаННIО, а також з інших підстав. ВlІзначених законом. 

12.3.3. IlеВllКОllОllllЯ opellAopeA1 п.9.4.2. ДОІІОГО договору 3В рішеШIЯМ СУДУ, ВШПОВШІІО дО 
а.141,1443еАIcnыlго Koael(CY YKpoillll; 

12.4. РозіРВІННJI ДОГОВОРУ в односторонньому ПОРllдКУ допускаЄТЬСIІ; 
'АІОВОЮ розірваННІ договору в односторонньому порядку є неВlіконаНIІЯ Орендарем п .4.4, п. 9.4.3. . 

12.5. Перехід ПРВВІ ВЛІсності на маЯно орендарІ на іншу 10РltдlіЧНУ або фізичну особу, а також 
реОРГВllізаціll 10РИДИЧНОЇ особи-орендаРІ є підставою длll розірваllНIІ договору. 

Право НІ орендовану земельну діЛJlНКУ у разі смерті фізичної особll - орендаРІ, засуджеННІ або 
](jмеження " діЄЗДІтності за рішеННІІМ суду переходить до спадкоємців або інших осіб, які ВJІКОРИСТОВУЮТЬ цю 
lемельну діЛІІНКУ разом 3 орендарем, ШЛІХОМ переукладаННІ договору оренди землі. 

13. ВідповідаJlьність сторін за HeBlllCOllaHHD або 
IlеНАJlежнс ВIIКОIIaIIНЯ договору 

J3.J. За невиконання або ненanежне виконання договору сторони несуть відповідanьність відповідно дО 
ІКОНУ та цього договору. •• •• • 

13.2.Сторона, Іка порушила зобов"IІЗIННIІ, 3ВШЬНІІЄТЬСІІ ВІД вIдповlдалыfстl,' ІІКЩО вона доведе, ЩО це 

ОрушеННJI cтanoclI не з ЇЇ ВИНJ.І. 

14. ПРllldllцеві ПОJlоження. 

14. J .ЦеЯ договір набирає чинності після підписання сторонами та noгo деРЖІВНО! реєстрації. 
ЦеП договір yкnвдeHo у трьох ПРIІМіРНlіКВХ, ЩО M~Ь OДHaKOB~ 10рlіДlІЧНУ сипу, O~IIH 

IIХОДlfТЬСIІ В opeIIДoдaBLUI, ДРУГІІЯ _ в орендаря, третій - в оргаНІ, якlln ПРОВІВ державну реЄC'J1'аЦIЮ. 

Нсвlд"ЄМIIIII\III ЧОСТІІІІDМІІ договору Є: 

з 11 КИХ 

акт приЯмання-передачі об"єкта оренди: В.lдображенням обмежень (обтяжень) у " OIlKopllcтaHHi та 
КадаСТРОDИЯ план земельно! ділянки з 

Тlиnа" ••••••. ____ : __ !_ 



,,, 0608"Я3КII ОРI!llJlОРЯ: 
9:4: 1.IIDдIIBI1TII ОРЕНДОДАВЦJO AlО'AUlllвість 3J1іПСIІІОВІТII КОII1рOnЬ 31 ВIIКОРIIСТI1ШIИМ цісї зсмель"ої 

~ Іл ,11І."11 • 9 .... 2.81Iкopllc:т08y80ТlI 3C~len"IIY Д ЯІІІ~ 3П цілlo0811АІ ПРIІ31IП1IСIIIIПАI; 
9.4.3.СВОСЧUСIIО CMa~>:BaТlI ОРСII4IIУ мату; • 
9.4.4.llе АОПУСКDТІІ ХIМIЧIlОГО ЧІІ будь-я~оro ІІІШОГо заБРУДIІСllІІИ зсмли; 
9.4.5. niдтpllAIYUITl1 П в lІал~ЖIIО~IУ СllllтаРIІОМУ CТDlli; 
9.4.6.п.іCnIl закі,lчеНIIИ ТСРМIllУ ДІі Договору ОРСllдl1 ПОВСРtlyrll зсмелt.llУ ділиllt,'У ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

І.-*І'О"'У стоІІІ ПО акту. 

10. РІІЗІІК ВllПаДIСОВОГО ЗІІІІЩСІІІІЯ 060 ПОUlIСОДЖСIІІIЯ 
об"ЄIСТО ОРСІІДІІ ЧІІ ЙОГО &IOCТIIIIII. 

10.1. РIІЗIIК BllnlAKOBoro 31111ЩСННИ або ПОШКОДЖСІІІІR об':~tr'В ореllДl1 'ІІІ nого 'ІОСТШІІІ НССС opellJIIp . 

II.СтрахуваlIIIИ об"Сlста &111 ЙОГО &Ч\СТІІІІІІ • . 
І l.l.Згідно З ЦІІМ JIoroBOPOM об"єкт ОРСНДІІІІС пімягвє страХУВІIIIІІО. 

12. Зміllll УМОВ договору і ПРІІПІІІІСІШЯ його діі 

12. І. Зміна умов AoroBOPY здіПСНЮIОТЬСЯ У nllCIoMODin формі за DзаЄМІІОIО зroдою сторін. 
Уразі нсдосягнення зroди щодо зміНIІ умов договору спір розв"Я3УIОТЬСЯ У СУДОВОМУ порядку. 

12.2. Діі договору ПР"ПІІІІЯІОТЬСП У розі: 
12.2.J.3акінчсння строку, на ЯКИЙ Вого було yкnaдeHo; 
12.2.2.ПРllдбання орендарем земельної ділЯIІКИ У власність; 

12.2.3. викупу зсмельної ділинки дnя суспіЛЬНIІХ потрсб або пр"мусового відчуження зсмельної 
,іл'ПКII] МОТlІвів суспільної необхідності в ПОРЯДk'У, встановленому законом; 

12.2.4. ліквідаuії фізичної особи-орендаря. 
Доroвір ПРНПННЯЄТЬСЯ також в іНШllХ випадках, персдбачсних ЗlКОНОМ. 
12.3. ДіТ ДОГОВОРУ ПРlfПllІІЯIОТЬСЯ ШnЯХОАІ Пого розіРВОІІІІЯ зо: 
12.3.1. взаємною ЗГОДОІО сторін; 
12.3.2.рішенНlМ суду на B1iMory однієї із сторін у наслідок нсвиконання JIPyrOIO стороною обов"язків, 

передбаЧСНltх договором, та внаслідок Вltпадкового знищсння, пошкодження орендованої земельної ділИНКll, 
.ке іс:тотно персшкоджає її ВIIКОрlіСТ8ННЮ, а також з інших підстав, DІlзнаЧСНIІХ законом. 

12.3.3. IIСВIІІСОIIОIIIIЯ opCllдape~1 п.9.4.2. Aalloro договору за ріWСllІІЯМ СУДУ, віаПОВЇд110 до 
а.141,144 Земельного кодексу УкраУIIJI; 

12.4. РозірванНІ AorOBOpy в односторонньому ПОРЯДКУ допускається; 
Умовою розірвання договору в OAHOCТOPOMhor.fY порядку є .,СDИКОНIlННЯ Орсндарем n .4.4, п. 9.4.3. . 

12.5. Псрехід права власності на маЯно орсндаря на іншу 10РIІДI{IIНУ або ФЇЗІІЧНУ особу, а також 
реорraнізація юридичної особи-орендаРІ є піДСТВВОIО дnя розірвання договору. 

Право tla орсндовану зсмельну ділянку у разі смсрті фізичноі особи - ореНдаРЯ, заСУДJКСННR або 
обмеження її дієздатності за рішенням суду переХОДlІТЬ до СПlAкоємців або інших осіб, які DІІКОРJІСТОВУЮТЬ цю 
хмenьну аілянку разом з орендарем, шляхом переукnадання договору ОРСНДII землі. 

13. ВідповідаJlьність сторіІІ З8 IlеВllКОllВННИ або 
IIСН8J1СЖНС ВІІКОl1811НВ договору 

13.1. За невиконання або ненanежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до 
1ІІКОНУ та цього договору. .' •• • 

13.2.СТОРОН8, яка ПОРУШltла зобов"язання, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІдальноСТІ, якщо вона доведе, що це 

ПОрушення cтanося не з їі вин ... 

14. ПРllкіllцсві DОJlожеIIllИ. 

14.I.ЦеЯ договір набllрає чинності після ПШПllсання CТOpoIIDМI! та noro державноі реєстрації. 
ЦеП договір укладено у трьох ПРllміРНlіК8Х, ЩО M~ OДHaКOB~ ЮрІІДНЧНУ силу, O~IIH 

знахОДllТЬСR В орендодавlUI, ДРУГІ!П _ В орендаря, третіЯ - в оргаНІ, ЯКlіЯ ПРОВІВ дсржаВJ'У реєстраЦІІО. 

НевlА"ЄМIIІІ"1ІІ ЧПСТlfJIПМl1 договору с: 

з ЯК1ІХ 

акт ПРltАмання-передачl об"єкта оренди; ( бтJJ ) \1 • 
JCaдастровиА ман земельної' ділянки з відображенНJlМ обмсжень о жень У ВІІКОРІІСТВНІІІ та 

8с:таIlОвлеНIІХ сервітутів. 



15. PCICBi311TII сторіІІ 

ОРСІІДОДDВСЦЬ 

Броворська міська рада 
в особі 

ОРСJlдар 
ПП ХРJtСТИIiЧСНКО М Л иl • • . ., о дlr ііа . 

псршого заСТУПНІіка міського голови 
КИЯlllщі ОЛСlссаllДР Анатолійович 

МіСЦС3lfаХОДЖСIIIIR lорltДIІЧllоі особll 

0074 IСlІївська область, 
м.БроваРIt, вул.Гагаріна, І S 

IдеНТllфікаціПНIlП КОД 

СВІдоцтва про держаВI1У ре . eu 
суб"єкта піДПРIiЄМIІ1ЩLКО-1 ~~11J1O 

J,11I.1Llln... 
B~дaHOГO ВИКОНКОМОМ Брова ·~IL 
МІСЬКОЇ ~адli за N!!96ЗЗ від 1;PtозIaКОІ ..., -- 2(1); 

І 

М' -=. ІСЦС ПРОЖlІваlfllЯ фіЗIІ'ІІ/ОЇ ос_ 

КlІївська область, ",.Бровар" 
вул.З КосмодеМ'ЯIfСІо"Оі. 3 

IДСltТltфікаціПJШn JtOMCP 261841]7~ 

ПідПllСl1 сторіІІ 

Оре •• дор 

~БЧі~ I!L' ~ М.А.Х , 
мп 

Карпенко ЛІОАІІ- JI)~ 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"(] "~ --- 200"' року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 
. 

Першого заступника МІСЬКОГО голови Кияниці Олександра 

Аl18толіііОВllча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в Україні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії від 26.05.2005 року N!!723-34-04 з однієї 

сторони, та Приватний підПРllємець ХРИСТllнченко Майя Анатоліівна 

ідентифікаційний код 2678413763. з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська місы�аa Рада передала, а ПриваТНІІЙ підприємець 

ХРllСТllнченко Майя Анатоліївна прийняла земельну ділянку площею 

0,0020 'га по вул.Дімітрова-Черняховського для обслуговування кіОСІ<у. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.05.05 за N!!723-34-04 на 

умовах оренди терміном на 1 (рік) до 26.05.2006 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙlIЯЛА: 
Броварська міська рада 

,~: '~:-~1~ДІ(Чна адреса: 
,~ І t , о ОО "-

Приватний підприємець 
Христинченко Майя Анатоліївна, 
яка проживає за адресою: 

вул.3.Космодем' янської ,3 
м.Бровари 

, ~', . .? ~P?B~R~' вул.Гагаріна,15 
,.-( ~ е~w~и. ~аступник 

.. • •• \" t -1 
;,? і &1~~ ко' r:9rови 
~.I ~ -І. J 
~.- • • .... • .! :, 
,,~ . ., 
~-O 

обл.Київська 

c;t~fI-' М.А.Христинченко / 



ТУР)- ЗОВІІіШа&ІаОЇ межі зеl\lеJIІ.IІUЇ .Lі.IШIІ~JI 

------- ---------
------------------------ ---, , 

'":І' 

МІІ, JlJJЖ1ІСllіJlпнсані, ПРСДС'lllUНИК Броварсы�:оrоo місlttШI (І 'J~~JI1.II",-I\.I:H \ rp(.')Bt1I u бюрu 

__ --------~~:~O~~~O~2~~~.~~ ----
,.....- і ~O' '-" ------ ----------
IPplrqrнocтi зеМ:ІСВЛ~lсникі в (:teMJ1CKUpIIC'rYBB1.li ,,): 

пІп Оса ае а JJF..7I . 
..-- (J -------- ------

~НК.иКОIІ~ОМУ 'y~'eN&;O _5.~_.-_-_-__ ~_-__ ~------. -
_ч"D на JJіДC'Пlві дозволу ~икон~ому Н!! ~73 

FU" нарОДІІІІХ деПУТllтів від ~4 :'1HC,!~IIU}lU 11)92 р.:жу 

асрсиetJШ в IfU1)'PY межі ШlllіДСТВJJі пmlllУ :J.;:~enl.JJI)Ї діmШIШ 

_----------~p;..t./~P.:... OC'QJ'~Q JJГ. ~. __ . ______ . _____ _ 
8рОЖJlваючого по вул. ________ _ --------
JliJJнo рішення міСЬКОIІКОI11СОМУ Н!! __ lli~L_. ___________ • ____ _ 

Маеаі З'ШКІІ U ~ілы�остjj С ~ ) Пfрсдаlll в ttt1T)'pi IІРСДС'l"UIІIІІIІ:У Шt.'L'DНШ:О. Htl )lK(.,rU 

ишадСIІО ьідnовідI1JIыlстьь 'ЗВ їХ збереження, 

Розміри 1il місцезнаходжеННl1 меЖСВIiХ 3I1а:<іll земельної ;,іJJlIЮШ JlOKLi'lUl1 ІНІ !':Р'Ж:lХ. 

jtdi akї с підставою ДЛЯ при.іНJlТI'И })їшеннн но фIiКТI'lЧНОi\lУ IсорііСТУIШНIIJU. , 

AкrcкnaдClll1n в ДІ_ОХ lІримjРНJ.lках. 

ПрrдаВВlІІlК зеl\SJlеDml~11 ~~/f?г-~tJ (3e.\JJlекорш.'ТУDIIЧQ) ~~~~_ __о __ С).-=са 02а vtr...7/. q 

ПptдсгаОllllК бlОРU d _ _.;;.NO.-.;_ о Р:.u ' с. 23. 

n'n'BlIIlK BnКOIIKO:UY ~~ ~.н.<:'o .я; . ~. 
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АКТ 

_ ~1.lb\:I.KU·1 (~tI\:"КUЇ) РИДІІ 

4("" '1:J и· v.u,r Dі) R t::J. __ J*Шttнv 
(ІІЇВСЬКОЇ облаСТІ ' 

200~p. 
. .,-

-=. 
МИ 1І11Ж'lеllіДПJIСl1ні: • 

, 'І!' організації, що BJIKOtlanal рuБОТIJ по ВСТ8ИUUJI(:IІJlJU меЖUItЮ. sшt1\111 JСМС:IІ.ної ДШИНКІІ, 
І 1Р8І111" 

J 811fШС вказаному власнику (користувачу), 
~&'u'~.и-o .. .t::.a a~7' Dlfe ~Ao __ _ 

(lfазва о гаllізаUlі. посада. 11 І. Б.І 

_------=...:L....:~'ff_--..,;:~....:. . ....;;:O'~.~--- .. _. __ 
аl:lllll (землекористувач) ___ -..:.н:~~~'Л~_:_~~==і~-.=е.а...==::..-..-~V/1':.:..::...-. =;~,~_---::--_____ _ 

(П. 1. Б. Ф~~(Jб.l. lIoIJ .. " JnPIIJlII"lIul uс:nбlі) 

1--------------------------. --'-. 
8111 сільської (селищної, міськоі) ради _________ . 

oro ( •• іськоro) відділу земельних ресурсів 

цей акт про те, що межові :JНВКИ земельної ділянки ВС'гаlJOВЛ~111 (ISI:LIIUBJ/~Hi) на місцевоаі в 

'" шт. і перt:ДПI.і Н1\ :іберіJ'аНJlJI 3CMJICD1I3CIIIIKY ('SI·ЩН:I''''j1lн.:1·УUR'ІУ) 
, п OOt2Dtt:l V1I/: JI'. __ . __ 

(П. І. Б. фіЗIfЧllОТ осоБІ, IllІзва IОРIlДIIIIIIОЇ осuбll' 

, А .. ,. cкnaдeIlo в трьох примірниках. 

lJIJUrорraпЬаціі, ~ Ь ~ 
~аРDБDnl ПО ~~:"':_:=:':~~-~---=~~,~,L~-7:i~'?~-' ~_._-.;....~_.-___ _ 
8ЛеlllIJО межОВII! ЗШІJсів --г; 

аС:lfllк(зеJ\lnеКОРIIСТУВП.f)_~_-==~:=:..=:·~~~~~ ___ ...;;О~(!....;а7ГV_2.а.;;..;...--::К-'___..._._J/. ____ ._ 
~ (/ 

811ІІК сІльської 

оі.&ІIсысі)) POДII ___ " _______ ---------------

, 



~ .. 90 

Масштаб 1: 1 ОО 
оПИС МЕЖ 

, 

Від А до А землі загального користування 
~~~--~~~~~~~~~~~~-----

. Акт ПСРСІJСССІІІІИ 1\1':-11\ в ІІатуру зовніШJlЬОЇ I\lсжі 'Jt:~ICnbIIOЇ діnЯІІЮI 

маг. 

д 

А .. ~ 
~ __ 5....:'\..;..iO~ __ +--.,.. ____ -+_+4,45 

, 

2,,90 

Н. 
\ 
\ 
\~ 

-'" .,." \ ~'b 

Зовнішня мсжг 
земельної діl1ЯНКIІ 

Межі зе&.СnЬ·llоі діЛIШКJI UJlзша'IUoU..!._ 
"1& вказаJlі орСllдарlО : _: -=. ~ .. ~o~c.....:. __ --_--_I ~ cr.8.: __ 

. і \Ї' .... h" 
8.0. начаnы�каa Броварського м!ісы�гоo '~~iny )"#. < .. . . ~ 

'. • ОО \ о. ,". ..' • (L L L "-. 
1~)lелы�ІІхx ресурсів \ ':0;. "~::' :' ... ~ , .... ..,..... -

.. ,. • ••••• , +\.' ~., "і ~.1 • . . .' .., ~' .. .. .. , .. " ..... " 
',' ;, . . .. :~ . : ". .. . -... 

ШUІ~)'ІІ М.А. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕмєльноІ ДІЛЯНКИ 

.1. &pODDPII 

БроваРСЬКD I'llcькn. РIІ4В". ~,! .. ~( .. 20~ р. 
OJIIIBI:UЬ: Броварська I'llcькn РIl4В ~ осоБІ заСТУПlfllка МIСа.кого ГОЛОВІІ В0111ЯКn Ссргія МІІХDПЛОВІІ'ІD, 

арс: ІІа підставІ ЗаКОI'У Yкpaillll "Про МІСЦСВС СDaIОВРJlдуваШIJl в Україні", AOBipelllCТL від 01.08.2006 .N!!2-
шо 872 з o.IUloro БОI\')' та opellAap: ПРII~DТIIIIП .nlд~pIICl'leUL CDBllЦLKlln Ceprln ВОЛОДIII\IІІРОВIIЧ, 10pIIДII'IIIa 
15/1 : АІ.КІІЇВ By~.BepeC!ICBa,9 .кв.l 17 IдеНТІIФIК~ЦI"НIlП .код 2416515193, JlКIІ" діє 110 підааві cBiдoUТDa про 
8JIICCII 11)' рссстраЦllО су6' єкта ПIДПРJIЕМlflща.коі ДIJIЛLlfОСТl, BIIMIIOГO BIIKOIIKOMOM Броварської міса.коі радJl за 
=::0110000007156 від 21.08. 1998р. з другого, УКЛDЛІІ цсП договір про 11ІІЖ'IСlfавсдеIlС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ -=. . 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiдnOBiAIIO до рішеllllJl сесіі БроварськоТ міса.кої paдll Кllівса.кої області від 

23.11.2006 РОКУ »-159-11-05 IIDдDє, а ОРЕНДАР ПРI.Rмає в строковс nлаТlfе KopllcтyвallllJl зсмела.IІУ ділJlIІI\')' 
lUIошСIO O,0045ra, ДдЯ 06С11уroвува~IІІЯ павшьПОIlУ, яка 31fаlОДІІТЬСЯ по вул.ЧеРIІЯХОВСЬКОГО в Р-Іlі 

Jllluaelllln теМllЦЬ I'I.БроваРII. ЗГІДНО з планом землскористуваllНI, що є невід"ємноlO чаСТIШОIО ца.ого 
~ruOOPY та довіДКl1 ВІІДВНОТ Броварса.КIІМ міса.ким Ві~ілом з~м~а.НIIХ ресурсів від 05: 12.2006 Н!! 1305-04-3/3 
lІзсмenІоllо-кадастровоі AOКYMeнтawl Броаарса.кого МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земела.НIIХ реСУРСІВ IUI земела.на ділJlIІКD 
paxycтьct в зеАIЛЯХ KOMepuinllOГO BltKOpllcтaнНJI в межах Броварса.коТ міса.коі РОДІІ. 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

2.1.В орен.цу переДВЄТloСlземcnа.на ділJlнка загала.ноlO nлощеlO 0,0045 ra. 
2.2. На земела.ніП ділJlНці розміщені 06"єкnl нерухомого маЯна, Jlкі JlВЛJlIOТЬCJI власніCТJО opellдDpJl. 
2З.НормаТIІвна rpошова оцінкв земела.ної ділJlllКИ згідно довідки Броварса.кого міса.кого відділу 

_CJlЬНIIХ ресурсів від 05.12.2006 за N! 1 304-04-3/3 станов.ІТІо: 
- 1086 (Сіl'l ТIIСЯ'1 вlсll'lдесят шІсть) ГPllBellL ОО копіПок. 
2.5. 3еА,ела.на дїJUlHК8, JlКВ передвєта.СJl В оренду, не має недоліків, що МО)l\')'ТЬ переШКОДlml іі 

cфcml8НОМУ BI'KOPlfCТВHHIO. 
2.6. ПРllзміні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІ І не зберігає 'lItнніста.. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Доroвір укладено терміном ІІа 1 (ОДІІІІ) рік до 23.11.2007 року. Після закінченНJI строку договору 
орсн.аар .. ає переважне право поновлеННJI "ого на нови" строк. У ЦІоОМУ разі орендар ПОВІІнен не піЗllіше ніж 
312 Illlсицl до закінченНJI строку дії договору повідомити Пltсьмово opeHAoдaBIUI про намір ПРОДОВЖІПІ' "ого 
•• ПРІІ BIIICOPllCТIIlllli земельноТ дlлRН1СІ1 Ilе 30 ціЛЬОВІІІ'І ПРl1311ачеНІІRІ'І орендор втрачає перевожне 
ора80 118 nOlloaдellllR договору opellДll. 

4. ОрїШДllа ПJlата 

4.1. РіЧllО opellДlla плата СJCnвдаЕ 708,60 (СіI'IСОТ вlсll'l) rpllBeHIo 60 копіЯОКі 
4.2. ОБЧllcnенНJI розміру ореНДНОі мат.. за зеМЛIО здіnСНJOЄТЬСJl з урахуванннм індексів інфлRціі. 
4.3, OpellДlla nлото ВІІОСІІТЬСП opellДapCl'l, ПОЧІІІІОІО'ІІІ 3 ДІІП ПРllnllПТТЯ рlWСllllЯ сесіТ від 23.11.06 

plBlllllIIl1 частка.111 ДО 15 сеРПllR і 15 Лllстоп&да, WЛRХОI'I перераХУВ&IIIIП 11& раХУllОIС УДК У КIІТвськlА 
D6ластl.,.КI,єва МФО 821018 код 2357І923 p/p 33210815600005 - Броварське ВДК. КОД JCnаСllфіКnціі 
13050500 - opellД& ЗСl'lлі. 

4.4. Передача продукції та НaдallНІ послуг D рахунок ореНДllоі nл&т., ОФОРМЛЯЄТЬСJl відповіДНII"'I' BI\'ТDAlII. 
4.5. POJ.llp opellДlloT ПЛ&ТlI переглRД&єrьсп У розі: 
4.5.1. зміНlt У.ІОВ ГОСПОДВРIОВВltНR, передбачених ДОГОВОРОМ і •• • • 
4.5.2. З.lіНII розмірів зе",ельнаго податку піДВlfщенНJI цін, тарифів, У ТОМУ ЧІІСЛІ внаСЛІДОК Iн4ІЛJlЦlіі 
4.5.3. в іНШІІХ DIIПадквх, передба1lеНltх З~КОНОМі • • 
4.5.4. У разі IlевнесенНІ орендноУ мати у строк.. ВJI3начені ЦlIМ договором, спраВЛRЄТЬCJI пеl .. У рОЗМІрІ 

nOАВіnноі· ' ставК11 наЦIОНВJlЬНОГО банку YКPBYlla за кожен день простроченНJI матежу. 
ІН 1~·5.5. OpellДlla мата СПРВВЛRСТЬСJl також і У ВIlПадках, якщо ОРЕНДАР з поважllИХ npll'llIIl ТlІмчасово не 

kOP СТовує земельну дїлпнку за ЦИМ Договором. . , 



5. УІ\ІОВІІ ВІІКОРІІСТІІІІІІП :аеl\lслы�оіi ді.IJПIIКI •• 

о СШІУ ДП. оБСЛУГООУВВIIІ .. ПВlільПОIIУ. 
5.1. 3СмCnЬІІВ ДЇn.IIКD псрсдаcn.С·lо~дt.IIКII_ ЗСМJlі 1,0мсрціАIIОГО ІIІКОРШ:ТnШIIІ. 
52 ІІІ .... ОІС ПрIDIIВ"СIII" ЗС"ICn"1 'І 

• ЦU' б ФОРМJlСIШ. У BCТ81108JICIIOMY ЗВКОІІОДВІСТВОМ ПОРІІЗ" ... 1\1il/lno_ 
5.3. ОРСllдар ІІС "ІВС праlВ с3 О • ..--. • 

ПРII:lIIОIIСIIII. 'смcnы�оїї дїn.IIKII. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ переда·lі :аеl\lслы�оіi діЛИII" •• h ОРfIIЗ,. 

6.1. ПСРCJUI'ІВ 'СМCnhllОЇ діл.111\11 О ОрСllДУ здіПСlnOС:ТЬС. без розроб1lСIIII.М ПРО&Ж1} ві.llвrзrнlЦ 
62.lllші УМОВІІ ПСРСда'lі ЗСМCnЬІIОЇ дїn.IIKII О ОРСНДУ: OPEH!toДABE~b пеР~lIвс •. а ОРЕНЛлрlIt' 

ОРСІIJI)' 'СМCnЬІIУ дїn.IIКY OЇn"II)' оід БУДЬ-.КIIХ MBnllOlllX ПрВІ І претеll11 n треТІ" ОСІб. про .~II\ І, 
YКnDJ1DIIIIR Догооору ОРЕНДОДАВЕЦЬ "11 OPEH~P ІІС MOrJlII ~"BТlI •• ': м 'м 

6.3. ПСРМО'ІВ 'СМCnЬІІОЇ ДЇn.II~1I ОРСІІUРЮ ЗДIПСIIЮС:Т .. СR ПІСЛ. дсржаВІІОI реССТРВЦl1 IlhOro ,'lor~ 
зо актам ПРIlП"'ВШI. - псрсда'll. " • ". • 
6 .... Но ОСllООI ст.25 ЗОКОІІУ УКРОТІІІІ "Про ОРIШДУ ЗСl\Ілl 01.11 06.IО.1998р }I,161·XI\' 

п'ЯПlДСIІІШП строк пlСЛR дсржаОllоі ресстроцlJ дorOBOpy ОРСІІДІІ зсІ\IслыlтT дІлв""" зrрааllf 
КОl\I)'IIОЛLIIОТ вnocllocтl зоООО'ВЗОlшА ІІОДОТІІ копllО Jlorooop), вlдпооlдllОI\I)' npГOIIY nfp'''''UBHotn 
служОII. 

7. УІ\ІОВІІ повернеllllЯ :аеl\lслы�оіi ділИIIКII. 

7.1. ПіСЛR Пр"ПШIСIШ. дії доroвору 0PCНJ1DP повертає ОРСllдодавцсві земепы�уy lIілIlН",), у тні.1ІС 
поріОНRІІО' ТlI,.., У ІІКО"'), віll одсржав іі' В ОРСНДУ. 

ОреlШОUІСЦh У разі погіРШСllНR КОР"СНІІХ 8JlaCТIIBocтeA ореllдОВВНОЇ зс,..епьноТ .ІІілll""'" 110І' 
зміllОIО іі' стану, ,..ВЄ првво ІІВ BiДWKOДYBBII'" збlпків У розмірі, ВIIЗllа"СIІО,..У сторонам". Якwо 
дocкrнyтo зroДIІ про роз,..ір віДШКОllуваНIІR збитків, спір розв"RЗУС:ТЬСR У СУДОВОМУ ПОРНlI"')'. 

72. 3дinCHCHi 0PCНJ1DPCM без зroДIІ opeндoДD8ЦR BIt1paTII на ПOJJіпwеНІІR opellllOBaHoT 1r\le.1W1Oi 
.кі IIСМОЖnIIВО aiдoКPC,..lfТll без звподі.н", шкоди ціА ділRнці, НС підn.raють віДШКОllуваНIIІО. 

7.3. ПonіПWСНI" стану ЗСМCnloноі ДЇЛRНКІ" проведені орсноре", за ПIIСIоМОВОЮ ЗГО.llою ] 
зсмлі, не піДnRratоть віДWКОJl)'8ВIІНЮ. 

7.4. Орснор має право на відшкодуаан", збlпкіl, заподіRНllХ унвслідок IIСВ11кона1l1ll о 
зоБОI".ЗСIIЬ , псрсдба"СНIIХ ЦlIМ доroIОРОМ. 

ЗОІІТICDІ\ІІІ овожаЮТLСН: 

7.5. фаl\'ТІl"ні атраТll, .КІІХ OPCНJ1Dp зазнав У зв".зку з НСВIІконан ... ", або нсналСЖНII,.. 8\1dllJlllllll 
доroВОРУ 0PCHД0ДD8ЦCM, а також ВllтраТll, ІІкі ОрСIІРР здіПСНllВ або ПОВlІнен здіАСlllfТl1 дlllІ 8iJlIIOL'ICIIIII 
поруwеноro права; 

7.6. ДОХОДІ!, ІІкі орсндар Mir бll реад"но OтpllMBTl1 в разІ надсжноro IIIKOl18111111 орrнзо.su1lCll р: 
ДоroВОРУ· 

7.7. Розмір фаml"НIIХ Вllтpат ОРСllдаРІІ ВII3НВ"8ЄТIoCІІ на підставі ДOКYMcнтanlollo ПЇдтверJIЖC"IIХ-

8. 061\ІсжеllllЯ (о6тижеНIIЯ) щодо ВПКОРllстаllllR 
земельноі ділJlIIКlI. 

• 8.1. На орсндовану зсмcnьну ділRНКУ встаноадСllО обмежен... _ ЗСМJlі оБМС'Atеноro .IIOP~ 
І_СІІСРНІІА кор"дор мсрежі ВОДОПОСТ8"ВIIНR. 

9. Illші права та 060В"ПКlI сторіІІ. 

б ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapBII1YE, ЩО зсr.tепы�D дinIIIIКD є У noro масності нікому illWOMY не .~~ 
ЗD ОрОllОЮ (ВРСШТОМ) заставою 11 6 і і '.1.,"."1 • ..,.. 

І ' с псрс УВВЄ в Н має закОНІІі ПОВlІоввжеННR ПСрСДD8ВТII шо _. 
IlaдaBaТlI Ilшl прввв, OIDlla'ICIII ЦІ"" доroвором. 

9.1.Прово ОРІШДОДОВЦR: 

:.~~ псрсвіРRТII цIп"~BC BIIKOPIIc:тaн ... зеМCn"ноі ділRНКIІ' 11 
• достроково РОЗIРВВТlI цсА "оro .' •• 8с:11011 

Доroвором; ~ ВІР У ВIІПIlAКDX, псрсдБВ"СНIIХ "ІІННІІМ 3О10НО-

9.1.3. зміlllml розмір oРСllДНОЇ м 81О\ІУ .... 
ОДНОСТОРОІІИ .. ОМУ порцку ба ЗГОДІІ OP:~~:;?1IJ1КDX, Псрсдба"СНIIХ ЧІІННІІМ 3BKOII0ДD8C1110", 

9.1.4. ВІІ"ІІІІ'ІТІІ від ОРЕНДАРЯ ' 
9.1.S.BIIMaraТlI вІд ОРЕНДАРЯ C!lOE"BCIIOro ВНСССНIIJI орендної MaТlI; ІІІ ."_ 

060 мlСIоКОі POДlI про Ilоданн. ЗСМCn"II:~КОдyDaНI". СУ"Щ 0РСНДlIОУ MaТlI З "ОСУ ПРllnllJl1'l1l рlUlеtl 
9.2. ОООD"НЗІСІІ 0PCIIДOДOBЦA: ДІЛRІІКІІ ДО ПlДПIIС8ННR цього ДоroIОРУ; 
:~.ln пеРсдвВІТlIЗСМCnЬну ділRИКУ по вкту • 

• рва. ОРСІІДОРП: • 



... .; 

9.3.1. O1PIIr.laТlI по Dапу зе~~cnь"?, AЇnlllk~ у КОРIІС:'lуваННIІ; 
9.3.2 nOlloanlo~aТl' ~oroalP П'CnI закшчеlllll CТPOk")' noгo діі в pD3i DiAcyrllOcтi претеllзіП, щодо 

_-" ."IІ:lIIIЬ ІІа ПРОТІЗІ теРМ ІІІ)' opellAII. 
JUUO 9.4. ОБОВ"RЗКII opellAapR: 

9 4.I.HDADBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIllDіCТlt з"іП • 

.!n,IIКllі 
• ... СllЮDОnl КОН1'ролlo зо 811КОРІІCТDltllІІМ Ulci зсмелы�оіi 

9.4.2.DlIIcopIICТOBYBDТlI зсаleJIы�уy дlлRIfIСУ за цlлЬОВlll\1 ПРIIЗllаЧСIIIIRI\,' 
9.4.3.СDоєчаСII0 спnа~~ваТII OPCIIAIlY пnо1)'; , 
9.4.4.IIС допускаТlI ХIМIЧllОro ЧІІ БУДЬ-IІКОГО іншого зоБРУДllСllll1І зеМЛІІ . 

• 9.4.5. ~iAТPIIM~aaТlI П в Ilan~ЖIIО~'У саllітарному СТОІІі; , 
9.4.6.ПICnI заКlllЧСlІ1IJI тер~шl)' ДІі Договору ОРСtlдl1 ПОВСРІІ)'ТІІ зсмелloll)' ділІІІІ""), ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

Il8ІІе.mОАІУ СТОІІІ по аапу. 

10. Pl1311K ВIIП8ДJСОВОГО ЗІІІІЩСІІІІН або ПОІПКОДЖСІІІІИ 
об"скта OPCIIAII ЧІІ його -Іаётшш. 

-=. 10.1. РІІЗІІК ВI.падКОDОГО ЗІІІІЩСІІІІІІ або ПОWКОДЖСІІНJI об"скта ореtlДI' ЧІІ noгo 'laCТIIHII ІІССС орендар. 

11.СтрахуваНIIИ об"скта ЧІІ його -.аСТIІІIІІ. 

11.I.ЗгїАно з ЦІІМ доroвором об"єкт оренди не піМIІГВЄ страхуванню. 

12. Зміllll умов договору і ПРІІПІІІІСІІІІИ його діі 

12.1. Зміна rмOB ДОГОВОРУ здіПСНЮЮТЬСIІ r ПllСloМ08іП формі за 8заСМНОІО згодою сторін. 
У разІ неДОСlгнеННIІ зroди ЩОДО ЗМІНІІ умов договору спір розв"IЗУЮТIoСIІ У СУДОВОМУ ПОРІІДКУ. 

12.2. дп' ДОГОВОРУ ПРІІПІІІІRІОТЬСR У разІ: 
12.2.1.закінчеНIIJI строку, на ІІКИП Аого було yкnaдCHo; 
12.2.2.ПРlfAбаНIIJI OpelfA8pCM земельноі ділІІНКИ у власність; 
12.2.3. ВІІКУПУ земельноі дїnllllКИ МІ суспільних потреб або ПРИМУС080ГО відчу,кеИНIІ земельноі 

дів'НЮIЗ ~IOТIIBiB суспїnьноі необхідності в ПОРІІМ"),. встановленому законом; 
12.2.4. nіквідаціТ фіЗlfЧноі особll-орендаРIl. 
Доroвір прtlПlІНlєrЬСIІ таtrож в іНШl1Х випадках, передбаЧСНIІХ законом. 
12.3. Діі договору ПРllПllllRtОТЬСR WЛRХО&І nого розіРВDІІІІЯ за: 
12.3.1. ааємною зroдою сторіНі 
12.3.2.ріШСНIIJIМ суду НВ ВІІМОІ'}' однієі із сторін у нвcnідок неВIІКОНВННIІ другою CТOPOHOIO об08"lзків, 

передбачеНlfХ доroВОРОМ, та внаcnідок ВIІПадковоro ЗНllщенНІ, поwкодженНІ орендованоі земenыlіi дinllНКlі • 
• ке істотно перешкоджає П ВIІКОР"станню, а також з iHWl1X підстав, ВIt3начеНIIХ ЗВКОНОМ. 

12.3.3. l.еВIIIСОНВIIНН 0pcllДDpeal п.9.4.2. ДВІІОГО договору ЗВ plwellllRa. суду, відповідllО до 

а.141,144 3еа'eJlы�огоo кодексу YKparllll; 
12.4. РозірваНIIJI договору в односторонньому ПОРIlДКУ допускаєrЬСIІ; 

Умовою розірваНIIJI договору в односторонньому ПОРIlДКУ є неВIІконаННIІ Орендарем n .4.4, п. 9.4.3. 
12.5. Перехід права власності на маЯно орендаРІ на іншу 10РltДІІЧНУ або фіЗlfЧНУ особу. а також 

реарraнізаціlllОРlfAllчноі особll-орендаРI є підставою Дnl розірваННІ договору. 
ПраDО ІІа орендовану земельну дїnIHКY у разі смерті фіЗИЧ~Оі ОС~бlt - ~pe~plI, засуджеlllll або 

06.Iе'АСенНІ П дієздатності за рішеНIIJIМ суду переходить до спадКОЄМЦІВ або ІНШІІХ .ОСlб, ЯКІ ВИКОРІІСТОВУЮТЬ цю 
:lе.lenьну ДЇnJlHКY разом з орендарем, ШЛЯХОМ переуКJtадаННIІ доroвору ореНДІІ зе~ШI. 

13. Відповідальність сторін за IIСВllкопаНllИ або 
НСllаJlежне BUKOllaHllJI договору 

13.1. За неВllКОНВННІ або ненanежне BIIKOHBHIIJI доroВОРУ СТОРОНІІ Hecyra. відповiдanьність відповідно до 
31rmнy 18 цьоro договору. • •• • 

13.2.Сторона, Яка порУWМD зобов"язаННIІ, звїnЬНlєrьСJl ВІД DIAnOBlдanIoHOCТI, ІІКЩО вона доведе, ЩО це 

ПОрушеННІ cтanОСЯ не з іТ вини. 

14. ПРllкїнцеві ПОJlОЖСIIНП. 

• • після підпltсаННI сторонаМl1 та noro державноr реєстраціТ. 
14.I.ЦеА ДОГОВІР набирає чинноСТІ • ках ЩО ~IDlОТЬ однакову ЮРІIДlfЧНУ СІШУ, ОДІІН З ІКІІХ 

ЦеА договір YКJtвдeHO У трьох ндаПРllр~IРтрНИетіП' _ в органі, ЯКIIП провів державну peccтpauilO. 
3HaxOAlIТЬCI в opeНДOДDBЦJI, ДРУГІІА - в оре , 



Неаі4"аfllІІ"lІІ '.nетш.а, .... .ІІогоаору с: 

• ~ mI ОРСJI.ІІІІ· акт ПРI,nМDIIIlI-псредаЧI О ск" 1JUf' .,,",', віаображеl'НJI'" обr.,сжень (оБТJlжеJlЬ) у її 
КIUUIC1pOBI,1I маІ' з&:r.'мыІ,' а 811~0J'; 

acтalIOВn~::~Cc;c:'I~'::::: J fl81)'р)' 'О8J1іШI'Lоі .'е'lКі з&:",enьноТ дin~НКIt; 
:: ара ~ .. 3бер1l1l'''' 1ІСІ1І'IО8ІІОІІ'" М ..... ' .. """". --.'IJIY (І<ОР'IС1уа •• у) .......... 

J 5. Реквіз.fТll сторіІІ 

ОРСlІдодввець 
Броварська міська рада 
D особі заступиика 
міського голови 
ВОЗИJlка Сергія Михайловича 

МlСЦе3находжеНIІIJ юр.rдlIЧНОЇ особн 

0074 К"Увська область, 
м.БроваРJr, вул.Гагарін&. 15 

lденn.ФікаціnнltП КОД 26376375 

-,. 
ОРСІЩВР 

П1! савицы$ий СергіЯ ВОЛОДJf~fllJIOIР. 
СВІДоцтва про державну ресетраrию 

суб"єкта підприсмницької діJL'lЬНocn. 
виданого виконкомом Броварської 
міської ради за N!!206S0 1700000071~ 
від 2].08.]998 року 

Місце ПРОЖlf8анНIJ фі'ltЧtJОЇ особ" 

M.КJiїB 

вул.Вереснева.9 КВ. І 17 

IдеНТНфікаціЯНlf1J НО.ІСР 2416515193 

ПЇДП.IСJf сторін 

Орендар 

~ Караl!"'СО Л~~ • 
• І І , 

,..-. 
• е •• 

І \ . 



__ АКТ 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 
.,. 

Ми, що підписалися нижче: Броварська~· міська Рада, в особі 

заступника міського голови Возияка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреність від 01.08.2006 Н!!2-15/1872 відповідно до рішення сесії від 

23.11.2006 року Н!!159-11-05 з однієї сторони, та ПриваТІІИЙ підприємець 

СаВllЦЬКИЙ Сергій ВОЛОДИМИРОВИЧ ідентифікаційний код 2416515193, з 

другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПриваТИІІЙ підприємець 

СаВlfЦЬКИЙ Сергій ВОЛОДІІМИРОВИЧ прийняв земельну ділянку площею 

0,0045 га по вул. Черняховського в р-ні розміщення теплиць, для 

обслуговування павільЙону. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

23.11.2006·року Н!!159-11-05 на умовах оренди терміном на І (один) рік 

до 23 .11.2007 року. 
. . . , 

Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною чаСТИНОIО 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДAJ1A: 
Броварська міська рада 
юридична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Заступник міського голови 

ПРИЙlIЯВ: 
rm Савицький С.В., 
який проживає за адресою: 

вул.Вереснева,9 кв.ІІ7 
м.Київ 

~~~~::: І С.В.СавицькиЙ І 



АКТ 

про перенесення 8 натуру 10внішньої межі 1СМСЛЬНОТ АIЛ8И~И 

Jlll &ШL.~ C'~V ~JW.~oI!шL 
-

МН. нНЖЧСПI,аIlНС-АНI. npc,acTilBttHIC 
• 

ТОВ "КОНСТАНТА" .,. 
8 ПРИСУТНОСТІ )смnс:вnасннкіll (1СМnСIСОрН'Т)'ВІ'СIВ). . ~ 

fln e~~·e. ~ . 
ПРСАСТ.ІН.К І.КОНКОМУ $~~Д .7іі: ~ 
.1ію'Си на nlJlCTaBi JlО1аоnу IИКё7fIК ун; 17) 
ра.!1 Н Hap0;JHH~ .1СПУТіІТІВ ві,а 24 .,истопа.!11 1992 рок)' 
ncpct4CCIH1 " "aTyr'!) ~СЖІ НП fII.'~T:I'" пnаllУ ІСМСПI,ИПЇ .11111."_ .. 

l7і1 ~ah.yи:.,ta7 e.,#J 
проживаючого (\0 вр _.....;;......_. ___ _ . . 

, 
1fl.:1"0 РІWСИИ" .. IІС .... ВиКОН .. L)'I~ /'1'4 1S1.!l __________ _ 

мсжові 1наки 8 Kin~KOCTi ~ UIT. п-срс.ааНI в наТУРІ прс,аста8ННК)' 
1амовнНКU. 1101 I~uro і Hll\n • .1~tIO ,tI.!1ПОllіUWlltніСТIt 11 ЇХ 1бсрсжс""", 

Р01МlРИ та МIСUС:lнаХО;1ЖСННR мсжовн:< lнаКI11СМСnЬНО. JI.nIНIСИ nOlCuaHi 

НІ IСРОІСilа. 

ис'А акт r підставою .!1Л1 приRИIТТR рішеННІ по фактичному lСористуванНЮ'1 

АкТ с",лалсннА в .!110Х примірника,\ 

ПРСА~ І :lIIIНIС БронарсltlСОГО 
MicltlCnro ~i.a.'1in>· ,емеЛ"IІНХ 
ресурсі8 

\ 



А6РИС -JЕМЕЛЬНОI ДІЛЯНКИ . 

---
.,. 

. -

----------------------------~------------------~ 
Оп,н" М~Ж: 

- -

~ и,.1 D .1~ U ____ • ____ ~--------------~ 

• 
З. Пі;J J) .І" r 

~ Ві:. ,- .1u-л ____ -:--__________ ~~-----. 

) UIJJ Д ,1U Е ___________________ ---~ 



9.0 

&.0 
1iS.OO мІ. 3.0 

б.~О 
-4.0 

Масштаб І: 1 ОО 
ОПИС МЕЖ: 
Від А ;10 А - землі ЗВJ'aJJЬНОГО користування 

Akeт ПСрСllСССIШЯ D "DПРУ ЗОВllішньої мсжі земельної діЛЯНКIІ: 

3n'-;UIЬНU 1І:IОЩI1: ~5.00 K~.M 

,~~----------------.) 

~fJI~=r-- (Чернов І.П.) 

·1 
І . 



~II,.6~ 
kpJ/ИИ~ Р~~)"(ИА. 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИЗЕМЕЛЬНОlдuшВXИ 

". ІіроваРI! . 

Вроварська міська. Рца ... 0/ '~..Ii?" 20~ р. 
НдoДDIICЦЬ: &p~BBpcыcD Mlc~кa !Ца в .особl заС'ІуПШuca МІСЬКОГО fDJIОВИ ВО3ИRка CeprlR МllхаПЛОВI."а, 

оре ІІІС на n'JIC'J'8lI Закону YкpalIO! Про 'Іlсцове самОВРJlДУВIlllll в Украіиі" 3 о.аиого боку .аовіреиості від 
~08.2006 ,. 162-15/1872. та ореlUШР: ПР~В.ТlIІІ~ пlдпРщ:".ец ... ЛИТВII"епко Aпn. Аиатo.n'itвиа, ЮРlUOl'lи. 
О. _. М.ВрОВ.РI!, вуn.Кlров,88 КВ. 12 IдеИТІfфlкauiRиt.п код 23114023583, ккиА діє на підставі C8iдoцrвl IIQIC- • .....Att........ . _ . 
npo JIcpICIIll)' peєC'l'plЦ11O .. zu - ... ПUUlpIIЄМИИЦЬКОI дlRJlЬИОЩ ВІІДІИОГО ВІІКОНКОМОМ Вров.рської міської РІдІІ 
.162 3550170000004590 від 07.10.1996р. 3 друІ'Оro, укпanи цеА догоіїр про ШhК'lеивведеие: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ -=. . 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеИlUl сесії Вров.рської міської Р&ДИ Київської області від 

31 08J006 року 1688-07-05 HDдlє. а ОРЕНДАР Приймає а строкове nпа11lе KOPHC'l)'ВIНIUI земепьиу дinRикy 
lІІІ~шею 0,0019 ra ДП. обenyrовува •• п. кіоску, .К'ІІ 3".XOIlIIТЬCR по вул.Кlрова В раАоні розмlщеНИR 
4 ~ М. 5РОВ·РIІ. ЗrilUlО 3 nпаном земnекориC1)'ВВНJUl, що є невідІІємною частиною w.oro Доroвору та 
:'ЇJlКИ ІІІДІНОЇ БроварсltКИМ міським Bi.a.ainoM земenьних ресурсів від 06.10.2006 N!1089-04-3/4 та земельно
JUlClPDIOi документашї ВРОВІРСЬКОro міського від.аіпу земeJlЬННХ ресурсів WI земепьна дinника paxyЄТЬCJI в 
JfIIJIIX IОмерціАвоro вtlкориCТ8IIIUI в межах Броварської міської ради. 

2. 06"єкт оревдп. 

2.1.В аренцу передається земепьна дїJUlHкa зaranьною JШощею 0,0019 ra. 
2.2. На земет.ніit дinJlНJ1i відсутні об"єкти нерухомоro маЯиа. 
2.з.норма11lllна Ірошова оцінка земельної дiтuпat зПдно довідки Броварськоro міськоro Biддiny 

.ааen.НlIХ ресурсів від 06.10.200638 1&1090-04-3/3 станОВIт. 2779 ( ДвІ Тllс ... і сІмсот сіаsдееят lІев'ать ) 

rpuвeнь. • • п 
2.5. Земem.на дlnвН1C8, па передаєтьCJI в оренцу, не має He.aOnI1ClB, що можуть перешкодити І 

сфсmllНОМУ використанню. 
2.6. При 3міні ( реорraнbашї) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренди не зберіraє чинніст •• 

3. 'Строк діі доrовору 

3.1. Доroвір укпадено терміном да 09.08.2007року. ~CJIII закіll'lеRНII C1p0кr ~oroB~PY орендар має 
переважне право поновnеНJUl йоro на новнА С1рОк. У цьому рІЗІ орендар повин~н не Пl3НJШе НІЖ за 2 ~Icвцl .аа 
JUiиченlUI строку дії AoroBOPY повідомити письмово OpeндoдввlUl про намІР продовжити йоro дІЮ. Прп 
8UКОР •• СТ8нні земельноl ДЇJIRИКП не за цlnьdвпм ПРIl3I18ченIUIМ орендар втрачає переВlUlCНе ПР.ВО н. 
nOHDвnellHR договору ореНДІІ. 

4. Орендна DJlата 

4.1. Оре.lДиа плата на перІод :І 31.08.2006 року по 09.08.2001 рік складає 264,іl (ДвістІ шістдесат 

.Onlp" ) rpивкі 11 коniAок.. :и --".3 yp.VVllIIJIIUIМ індексів іифn.Цlї 
42 Об • НДНОЇJШати 3.3еМnЮздmсНlO .... - ~J- .' 
•• ЧИCJIени. РОЗМІРУ оре R IIТТJI рІшення від ЗІ 08.2006 ро- щомісачно 
4З О Са ПОЧllнаlОЧl1 :І ди. npll н '-J 

• реНДН. nл.та BHOClIТЬ НИХ за останнІм календарнпа. днем звітноrо 
рІВНИМІ' частками ПРОТІІгом 3В кanендарнпх ~HI8. иа~дк у Кпlаській області м КиЕВ8 МФО 821018 
(податкового) мlCliЦН IWIRхом перерахув.ннн :~~IIО:nаСНфIКDЦilI30S0S00 _ ope~. зеаtnL 
lСО4 23571923 plр 33210815600005 - &роварське ~- од ендної мати оформлаЄТloCJl відповідними uraмu. 

4.4. Передача продукціі та H8Д8НJUl nOCJJ)'r в paxyнo~ ор . 
4.5. PO:JMip орендно' маТl1 переrЛIIJI8Е'І'ЬCR У разІ.. • 
4.5.1. зміни умов I'ОСподарюВ8ННJI, передб.~ених Д::'I=~ифів у таму числі BHacmдOK інфnншї: 
4.5.2. зміни розмірів зеМIШЬRОro податку, ПIДl~е • , 
4.5.3. в інших 8ИПIДJC8X, передбачених ЗІКОНО':;.. Вlовачені цим дoroBOPOM, СПРIUUIRЄТЬCJI пем у розмірі 
4.S.4. У РІЗі иеввесеВIUI орендноі JШ8ТИ У СІРО н ень ОC'lpочеННJI пnaтeжy. 

nOl8iRнoi ставки націонап,ноro банку Украіна ~ каже д .~o ОРБНДАР :І ПОВажних ПРlfЧlm тимчасОВО не 
І 4.5.5. Орендна ІШІІТВ спрlUШJlЄТЬCJI тaкmк І У BIIIJIJUC8X. 
.----............... ," • .n ........ , •• т ... П"mw,,",", >: 



s. Умови ввкорвставви зеМeJJьноі дїnИнICJJ, 

5. І. Земem.на ркка перe.uєтьCR в ореицу .IL~ ~"roB~НJI кіоску. 
5.2. ЦinьoBe ПРIDначеНКR земenьноі ДUUIНICII-зеи:n коиершАноro внкори 
5.3. ОреJШВР не має права без оформnеВRR у ВC11IJIOL"Ieнo)ty закОIIОдавcn:':' 

ПРIDначенНJI земenьноі дімнки. pt11y 

6. Умови і строки перцачі зеJIе.'1Ь80і дїлl 
НКП 10 

6. І. Передача земenьноі дiJUJнки в орен.цу здіЙСIDOЄI'IoCR &:з ~~~ 
6.2.ІlDПі умови передачі земenьноі ділиики в орен.цу: OPEН;:O~~-:::-~ ~lil 

орев.цу земenьну дімнку вільну від будь-.ких майнових прав : r;:e-~ ~ ,a~ 
yxпaдaIIНR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не моmи зmпи: -' 1ІСі6, • 

6.3. Передача земenьноі дinи~ орендарю здіЙСЮОЄТЬСR mc.'DJ .:ter~:~ 
за актом приАмаlПUl - передаЧІ. ~.' ІІІС 
6.4. На основі eт.2S Закону YKpailll1 "Про оренду ,ем;п"" ва ~ln'l99! 

п'ятuденннR СТРОК після державноУ реєетрацІУ ДОГОВОРУ ореIUИ --'ЬЕІ ~ "u 
КОl\lУнальноУ власності ,обов'язаНIIА вадати копіlO договору Bi:moвbвmrr D}П1в) -
службll. . • . ЗІР 

7. Умови пс;,вервеВВR земе:ІЬИОЇ.:U.'1IIВEIL 

7.1. ПіCJUI ПРИl1ИнеИИJI діі договору орендар повертає ~ -. :s: 1: ..... ву JIiDuay. 
порїВНJIНО з ТИМ, у .кому він одержав іі а оренду. ' 

Орендодавець У разі поriршеНRR корнсних вnастивостей ~-:-Ж~~ :аe/lloВОЇ D 
зміною іТ стану, має право на відш1СОЦУВILНИJI збитків У роз. -.' ···-===)!!'c:mpo .. t 
ДOCBrнyтo згоди про розмір BiдmKOдy8ВНRJ1 збитків. Спір розвn~-r.~:а =?=зnty 1IOJIUI7, 

7.2. Здійснені орендарем без згоди орендодuWl витра11l1Е. • -••• 0PCU8IЇ 
JUCi немоЖJIИIIО аідокремити без з8ПОдiJnuur 1П1С0ДИ цій дin.Rнцi, не t:.:=:I:.:.:-_=~ 

7.3. ПОJlїпшеННJI стану земenьвоі дimnпcи, проведені opeи;e;sz ~ ::Z::.DIIID_ 
земnі, ве підnJП'81OТЬ відшкоцуваRИlO. 

7.4. Орендар має право на вїдшкоцувlLНИJI збитків, звпо::ПE?"t :e~"':-i lаІЕ 
зобов"язень , пере~бачеиих цим договором. 

ЗбllТlC8МН вважаlOТЬСЯ: 
7.5. фактичні В'!рати, JI1CИX орендар зазвав У зв"ОКУ з иевllJШEE'=1V zs: ~ 

AorOBOPY ор.;ндодавцем, а також ВИ1р8ти, ню ореJШВР здійСНИВ або L':" _-о ~:-- :1 

порушеного права; • 
7.6. доходи, Rtd ореИд8Р Mir би реanьио arpимати в разі ~ ." -.Е!. 

Договору. __ ~ 
7.7. Розмір фактичних витрат ореадар. визиачаєrьси на ПЇДС'І8Ві..1CS!)Ш .-::;.-

• 
8. ОбмеженВR (обтвжеввв) щцо вmшpиtIISВI 

зеИeJIЬвоі ~sm:в. 
_ fJSif 

8.1. На орендовану земem.ну дin.HКY не вставовпево об)tesetВL ~d!=-..s.---"---'~ ~ 

,. Івші права та обов"изlСВ eropiв. 
• НiJOI'Y~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyE, що земмьнв ДiJUUВa є у 1101'0 JL18C1IOcm. a~~ 
заборовою (арештом), заставою не перебуває і він має зuoиві повно"'
надавати іиwі прав&, визначені цим доroвором. 

'.I.Права орендодавця: 
9.1.1 перевірJIТИ цШьове використанв. зсммьної дiJUIнкИ; 1JJIIIIIID' ;1 
9.1.2 достроково розірвати цей Доroвір у вИП8Д1С8Х, передбачеНnX .... J 

Доrовором; 'рм ~ 
9.1.3. змінити розмір орендної мати у виnадках, передбачених ЧJIIIII 

односторонньому пор.дку без зroди ОРЕНДАРЯ; . .J' 
9.1.4. вимaraти від ОРЕНДАРЯ своєчасиоro виесеВIDI ореИAllоіПJll11llчаС'/~ 
9.1.S.вимаraти від ОРЕНДАРЯ BЇДUUCO.цyввнНJI суми ореИдНоr nn8ТII~y; 

-.--", -: .. _ ...... "" nirrnurJlННR uьoro noJ'O 



...... v ..... "...... ,.. •• --.. ._-._. •• • _ 

,J'" 'ІА np01'll3I тсрмlll)' ОРСН4И. 
,060 ... .,·;·4 ОСіОD"Я31С1' ОРelIДIРЯ: 

IJ:4:J.IIDAllDDТlI ОРI!IiДОДАВЦIО МОЖllllоlcтr. :шіhсrпоавТІ' КOlпpOnI. 30 OllKopllcтaHllIIM цlєі зсt.lСЛI.llоі : 

,ІІІ_IІКlІ; ,.4.2.DIIICOPIICТOD)'DIT •• земenь •• ), дIлП.IК)' :ао І'ШLОD"І\' npI13I1n'lellllnttl; 
,.4J.C80C'laCIIO Сlша',уваТlI OPOНДII)' nnО1У: 
9.4.4.нО ДОnYСКIТlI xittll'lfIoro 'ІІІ б)'дь-nкоrn IlIIlIoro заБРУДlIСlll1JI земли; 
9.4.5. nilI'lJJIIМYDDTII П D IIВnСЖlIОМ)' CnlllTnpllOMY стаІІі; 
9.4.6.пICnI З0кlll"I:IІІ111 тcpMil1)' діі ДоroвоРУ ОРОІІІІІІ ПОDl!рН)'ТІ1 30МС111.IІУ дinllllСУ ОРЕНДОДЛDЦ[~ВІ У 

118IIrJl1IOal)' С'ІІІІІ ~o alC'l)'. 

10. Pl1311K ВllПОДlсоnоrCl31111щеllllП 060 1І0111lсоджеllНП 
06"ЄК'l'a ореlЩl1 'ІІІ iioro 'І8СТIІІIІІ. 

10.1. РІ1311К BllIIDJUCOBOro 311НЩОНІІІ обо ПОIUКОдЖUIІІІІІ об"скта ~tJOIIJIII'1II horo 'ІВCТlIНIІIIОСС OPCl140P • 

11.СтраХУВВIIIIП об"скто ЧІІ iioro ЧВСТІІІІІІ. 

І l.l.3ri4ll0 3 IUIM доroвором об"єкт ОРОІІДІІІІО nillJllrac страХУЬОIІІIІО • 
• 

12. Зміни умоn Aorol'opy і ПРИПlшеlllll1 .'oro діі 

12.1. 3Milla УМОВ договору здіАСIUОIОТltCtI)' nllCLMOBiA формі:аа 113IICMIIOIO 31'04010 сторі'l. 
У pall.clIOCllnIC.IIUI 31'ОДИ щодо змllІІl )'МОВ AOroDOP), спІр розп"1І3УIОТЬСI У судовому ПОРІДКУ. 

12.2. Діі lIorooop)' ПР.IПllня.отьеп )' ро:.l: 
12.2.I.3ВК'JlIJСIІІШ СТРОКУ, ІІа IІкнА noro 6YJIO УIUIОДСІІО; 
12.2.2.npид60IlJUI OPCIIДIpCM зсмелы�отT n1J11I11I11 у вnacflicть; 
12.2.3. 8НКУПУ 3CMCnLllof lIWllKl1 дпА СУСПШЬІІІІХ потреб обо I'РIІМУСО80ro DідЧУЖСlІІlR зеМCnЬ1l0f 

_1ІКІ13 мотивів СУСПШЬІІОУ Ifco6xi4l10cтi в ПОРІДКУ, UCТВIloвnelloмy ЗВКОIІОМі 
12.2.4. лlквlдоwУ cIJlЗltЧllоt особll-ОРСllnnРП. 
Доroвір ПРllПllllЯСТЬСIІ тако. D іllШllХ ІІІШОДКDX, ПСРС4ба'IСIІІIХ 3IaкOIIOM. 
12.3. ДІІ Aoroaop)' ПРIIПIIIIЯIОТLСЯ UІЯSІІОМ пого розlРВ8111111 311: 
12.3.1. D3IЄМIIОIО згодою сторін; 

. 12.3.2.piweIllIAM cy1lY на ~HMOI')' ОДlllсУ Із сторіІІ У наcnі40К IICDIIKOIIUIIIIII друroю CТOPOIIOIO 0600"lІзкlо. 
ncpeaбaчсних договором, та DHICnl40K DиnадКОIIОI'О 31111ЩСIIНІІ. ПОWКОJUК""ІІП ореlщованоі 3СМCnItl'ОУ дшаllКII, 
не Істатно переwкоджос П ВИКОрНCТlllЮО, а ТRКОЖ 3 ІІІШІІХ підстав. ВIІ31IВ'IОIІІIХ законом. • 

12.3.3.. I'СВIlIСОIІIIІІIІЯ opellДapeM п.9 .... 2. AOllOro AoroooPY 388 рlwе'lllпа, еуду, BlдlloolдllO до 
".141,144 3eatenIIlloro кода.сс)' УкраІ .... ; 

12.4. РОЗ'РВDІIJIJI договору 8 OдllOCТOPOllllЬOMY ПОРIlДКУ допускuс."',СА і 
УМОВОro розіРВІІІНl40ГОUОРУ в OдllOCТOPOlllILOMY IIОРIl4КУ с IIсвIIкоIІвIIIы� О"СIUЩРСМ n .4.4. п. 9.4.3. 

12.S. ПерехІд право ВЛІСllості ІІВ МІІІІІО орандарп на illluy 10PIIДII'I1IY або фі31ІЧJry ОС0О)'. В також 
peopraнbaцbr 10PltДll'1110' особи-орендаРIІ с nIACТnUO'O ДJUI розірваШIR 40IVIIOPY. 

Прно но ОРСIIдОВОII)' земелы�)' дlЛlІІlКУ У раl смсрті фы�'lllоуy ос0611 • OpO'IДDPI, зосу~uкаlll'R 060 
a5MeaНlIR \1 діЄ34ВТlІостl 3В рішсн,UlМ суду tlopaXOAIIТII ДО сподкосмцlu IІбо ІІІІ'ІІІХ осіб, IІкі BIIKopJ.CТObYIOТI. шо 
3еММЬНУ AinIНКY Pl130M 3 орещUlРСМ, шnтсом IJopaYКnOДВllI1R 40roBOpy ОРОIIJ'" зсмлl. 

13. вїдпоDідпJIы�lстьь сторін 38 IleUlllCOllnїIIIJl в60 
пеllПn_llе UIIK01181111J1 ДОI'ОIIОру 

13.1. 31 1I0811KO'IOIIIII або Jlенашежllа ПІІКОІIRІІІIR 40roDOPY СТОрОl1ІІ 1100)'1" DiдnODIДOniIlIlCТh пщllоы�ІІоo до 
.lCaну та цьоro 40ГОООРУ. 

JЗ.2.СтоРОJ'D, ІІКО IІ0рушиnа зобоа"1І3RIІІОІ, 3ЬШLНRtfЬСІІ вІ4 Ulдlloul~UU1""0cтl, ІІКЩО BOIIO ДОDОДО, ЩО це 
ROpУWІШUl CТDJIООИ 110 3 rt ОШІИ. 

14. ПРlllсlll.,аоl nО.JIожеIIНВ. 

14.1.Цо" Jtoroolp IІпбирає 'IИllностl пlСЛА (.І1ШJIСIlIUIІІ cтopOllOMJI тn Jloro державноУ рссстрn.,IУ. 
Це" доroulр YКnPдOIIO У ТР"ОХ ПРllмIРШIJCDX, ЩО МІІІОТЬ ОДІІПКООУ IOPllДll'1lry Olrny, ОДІІІІ 3 НКІІХ 

3JIІХОдИТЬСІ D ОРОIІДОДОDfUl, друrи" - D opOIU'np", третіЙ .. в oprald, ІІКІІІІ nPOllln доржаВIІУ peCC1'pRuIIO. 
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HC81&"CМIIIIMII ... СПІІІ.МІІ ADrD8DPY с: 
AMIllIlI�-ПepeAl'll а6"ата ОРСIІАІI; 

a:"n:O.IIA IUJIIН ,смса.но{ aWrlnnl :І 8iд06plUlCCIIIIIМ 06меже... (o6nuкell1.) у n 
ICnUIDUCIIIIX cepahyti8; • _. .,. _1 __ 1' " 

аlCl" nepcllcceHII. D mrrypy 'О.НIШIIIoDI маа ,емса.IІО, ""',:,п ... , 

, 

alCl"::' передачу І.а :lберll'llll1Ul 8C11UfОDllешlХ межО8ИХ SlПUCUlIUI8Сиику (IOp~ 1ct!~ 

Орепдодавець 

Броварська міська рода 
в особі 

15. PeKBbllТl1 сторів 

заступниха міського ГОnОВИ 
ВОЗlIJП(а CepriJI МихВЙJlовича 

Місцc:sи8ХОДЖСИ1Ul ЮРИJIИЧиоі особll 

0074 Киівська оБJIаcn., 
~.Dровари, вуп.Гaraріиа, 1 S 

IдентифікаціАниА код 26376375 

-,' 
Орендар 

ІІІ} ~ичеИ1СО А.А., що діІ: ' 
СВІДоцтва про державну аа 
суб"єкта пі.цпрИЄМIUЩьk~ 
ВИДВВого 8ИКОНJ(ОМом Бра 

міськоі Ради за N!13SS 017~ 
від 27.10.1996 року • ~ 

Micue nPОJnlВаиИ8 Фізичної 0Ca6t 

Киї8С.ха облac:n., M.SpoJapII 
&ув.Кіров .. 88 ІСІ. 12. 

lдеитифікаціhИIІІ номер 2311_ 

Підпаси сторів 

.' · 
· . 

.. '. 

I-..,...-==-~ __ ~-+_ С.М.ВОЗIUIК 

'" . ...... ~ . . . ,. 
: "'~ · --". .. -. -;.;.,...,. , ... ;....;..--

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

~ .;, 
.; 

• 

мп . 
. . ~.' ..... -.. 

,.' ~; 

: . 



11 JI Л Н 30BHjWHix меж землеКОРИСтування 
'KOpOTKOCТPOKOBoro ІІа умовах ореНДІі \ 
пІп Литвltченко Алла Анатоліївна . 

_ __ ~S~,~17~ ______ -,r 
4 

з./0 

" 
'0 

~ 

. . : ,. 
І '· · , J . ,; , . , • J о о 0//' •• . . -,- , .... - -~~, .. 

•.. _1.:=~ ~. • '.е _.;,._ ~ 
, ~ ~'ЙО':" о оо о 
: o~ о •• Гj .~;' • . --_._.,.: : . -- ..... ,.. ."'~ . . 

19.0в.ІІ. 3,67 
; 

• '. '-. • '. ~'7-'. _.. _... ' __ : : 

. '. ':. ....- . '.' "':.с. . • - -+ 
-------~A 

І 

IІlасштав І :100 

опИС МЕЖ 

.... -. .._. _ .. ' - ._, ~ • .... CJ1t-~~. . .,- -. . . -- .. -'- ~~ ............ ,. '-~ --. ---..;,~ 
.,.~/ А ,~ 

,,' " .. ': .-."-, ' ,-.;:t:;;;;;;;;r;;;r,:j .. .. . . . . . . , . - , ...... . '. ''';'-.' 
. --.........- '- "., • ...... 0 - ~ . ,,:; ::;-." -.. 

" .:. - '. .. .... \ '. ,,:':' .. " 
~ - І" "'-U~~, , . . :., " . І ............ 4 _...... • ..... _; 

, І ... -- _ ..... ' ~ ,-- , " , 
r 
І 

А 31:ІІІлі звranьноro користуваННІ. =r:c, \.:iC~ ·:,~.~;~ .. ї·~:: ....... ' .... лor .. r- , 
~ г~ 
І І 

·0 j' -::-r:.:.-~~;,J 
: '" \-' -:' .... -. " .. 'І" "'-' ---- , .. - - ... • 

І І 
... r~ 

АКТ перенесення D на1)'РУ зовнішньої межі земельної ділянки 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноі ДІЛЯНІСИ 

1\1. БроВВРIІ 

Броварська I\I'CЬКD. Рада .. t'f .. t!fII~eI .. 20Р"-р. 
OpeIUlOJ!llBeuь: Брова~ська ~IICЬK~ рада в осоБІ першого заС1УП.lІІка міського ГОЛОВІІ КIІЯllllці ОnеКС:ПIllIРП 
АIІ8толіВО.В'I.'18, що ДІЄ ІІа ПІдстаВІ Зпкону Украї'1ІІ "Про місцеве саМОВР"ДУВПШII в Yкpaїlli" з одного боку . 
.II08IpeJlOCТI ВІд 01.04.03 за N!2-61299 тв ореllдар: ПРІІВПТІІІІІІ пlдПРllСIШЩЬ КОТІШОК Bononlll\lIIP ГРІІГОРОВІІ'І. 
юрlUlIІ'lІІа upeca: м.БроваРII, в~л.Кото~ськог~,14 іДСllТllфікаціllllll1l код 1811402897, ІІКІІІІ діс ІІа підставі 
c8i.lloцтaa про держаВІІ>: peccтpaQllO суб' Єкта ПIДПР"СМНIЩЬКОЇ діМЬІІОсті, ВlfдаlfОГО BIIKOIIKOMOM Броварської 
.. ісь"ОТ радlf за N!3388 ВІД 25.10.1 996р. з другого, УКЛnЛlІ цсП norOBil2 про IIІDI('lсновеДСIІС: 

'." 
І. ПІ'ЕДМЕТ ДОГОВОРУ.-=-

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiAnOBilIlIO до ріШС1І1І1І сесіі Броварської міської радll Кllівськоі uбласті від 
07.07.2005 року .N!746-35-04 надає, а ОРЕНДАР nplfAMac в строкове маТIfС КОР.IС1УваIlIlЯ зсмсльну діЛІІНКУ 
nлошt:ю 0,0019 га для 06c:nуговуваlll~Я .. кIОСIСУ, ЯКІІІІ :lІІаХОДIІТLСЯ по вуn.Чlсаnова,IО АI.&роваР'I. Згідно з 
планоМ з~мл~корш:тувоння, що Є '.leBI~ CMIIOIO 'laCТIIHOIO цього Договору та довідКIІ Вllда'lоі Броворськш.1 
Аlіс"""М BI~~OI\I ЗСМCnЬНІIХ ресурс!в ВІД 18.06.2004 !і!3 І 5 та земельно-кадастрової документації Броварського 
міського ВUШШУ ~~I\I~ЬH~X реСУРСІВ WI земельна ДШIІ'lка рахується в землях комерціАIІОГО в"кор"стання в 
.. ежах БроваРСЬКОI І\ІІСЬКО' paдll. 

2. Об"єкr оренДІ •• 

2.1.В оренду передається земельна дimrнка загальною nлощеlО 0,0019 га. 
2.2. На земельніА ділвнці віДСУТІІі об"ЄКТlf нерухомого маАна. . 
2.3.НормаТIІвна грошова оцінка земельної діЛЯНКIІ згідно довідки Броварського міського відділу 

,емenьНIІХ ресурсів від 18.06.04 за N!З 14 стаНОВІІТЬ 28БS ( Дві nlсячі вісіАIСОТ шістдесят п))ять ) rpHBeHЬ. 
2.5. Земельна ділянк&, вка передається в оренду, не має недоліків, що можуть переШКОДIfТl1 її 

ефе"їIfВНОМУ ВlfКОР"CТDННЮ. 
2.6. ПРlt зміні (реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберігає ЧlІнність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір yкnaдeHo терміном до 07.07.2008 року. Після закінчення строку договору орендар маЕ 
персввжне прпо ПОНОВденНІІ Яого на НОВlfЯ С1рОК. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 2 I\lісяці до 
:saкінчення С1року діі договору повідОМИТJt ПJlСЬМОВО орендодавЦІ про намір продовжит" noгo дію. П Р" 
ВIlКОРIIСТ8ll11і зеАlenы�оіi дinЯI'КІI Ilе за цinЬОВlll\1 ПРІlзначеllllЯАI opellIIap втрачає переваЖllе право ІІВ 
ПDllовлеНІІЯ договору ореНДІІ. 

4. Ореодна плата 

4.1. РіЧI.а opellДl.a плата cКnDД8E 286,50 (Двісті вісіАlдесят шість) rpllBeHЬ 50 копіАок. 
4.2. ОбчисленНІІ розміру орендноУ nлаТJt за земл'о здіПСНЮЄТЬСЯ з урахуванням індексів інфляціі. 
4.3.0pellДl.a плата ВI.ОClIТЬСЯ ПОЧllllаlОЧl1 з ДІІЯ ПРIIПIlЯТПІ рішеllllЯ від 07.07.2005 року ЩОАlіСПЧIІО 

рlВ'1ІІ1\111 часткаАll1 ПРОТЯГОАf 30 календаР"IIХ ДІІІв, l.аС1)'ПIШХ за ОСТ8lшіl\l квлеllДаРlllll\1 ДI.еАI звіТllОГО 
(ПD4llТКОВОГО) Аlісяця шляхом перераХУВВНIІЯ ІІВ раХУllОК УДК у КllівськіП області АІ.Кш:вв МФО 811018 
КОД 23571923 р/р 332138І5500005 - Бровврське ВДК. Код КЛВСІlф!каціУ 13050500 - opell!la зе~lлі. 

4.4. Передача продукціі' та НадВННІІ послуг в рахунок орендно, nлаТJI офОРМЛJlЄТЬСЯ ВJДПОВIДНІIМlf актам ... 
4.5. Р011\Іір opellAIIOY плаТlІ переглядається У рвзі : . 
4.5.1. зміНlt умов господарюваllНJI, передбачених договором:. •••• 
4.5.2. зміни розмірів земельного податку, підВllщення ЦІН, таРllфlВ, У тому ЧИСЛІ внаСЛІДОК ІнфлЯЦІї: 
4.5.3. в інших випадках, передбачених законом: 
4.5.4. У разі HeBHeCeHНJI орендної плати у С1рОКIІ, ВJІзначені ШІМ договором, спраВЛJlЄТЬСЯ пеня у розмірі 

ПОдвіВноУ ставки націонanьного банку УкраУна за кожен день nPОС1рочення платежу. 
4.S.S. Орендна пnата справЛJlЄТЬCJI також і у ВlfПВДКах, JlКЩО ОРЕНДАР з поважних ПРИЧJJН Тltмчасово не 

ІllКОРlіСТОВУЄ земельну діЛJlНКУ за ЦJIM Договором. 

5. УМОВІІ ВllКОРllстаННJI земельно' діЛШIКllо 

nnl обслуговуваННІ кіоску. S.I. Земельна діЛІнка передаєтьCJI в оренду ,.,.. 



5" ЦЇnIoOIC ПРІQШІЧСІІІІІ :acr.lcnltlloi .ІІЇnII.IЩ - зсмnі хомсрпіАllОГО ІIІІСОРlІстаIIIUI.. І 
53: ОРСIIJIllР ІІС мас npana бс:а офоРМnСIІІ18 У IcтalloВnCIIOMY :aaKOIIOPIC11Ior.I ПОРІ.ІІ""), 31't1111101ВТIІ lIiд~ 

ПРlnlfа'IСIІІII 3CMCnIolloi .ІІЇnIIllШ. 

б. УІ'ІООІІ Ї СТРОЮІ псредП1ІЇ 3с~Iслы�оіi ділП11К11 D ОРС11Д)'. 

6.1. ПСРСР'ІВ 3CMcnltlloi .ІІinllllСlІ І ОРСІІІІУ 3.ІІіПСІІІОCТloCІ без розробпСllІІlМ просlС1)' ЇІ ві.llВСАСIІIІІ. 
6.2.llІшl УМОІІІ ncpl:JIII'li зсr.ICn"llоі .ІІinlIlКI' в ОРСIUlУ: ОРЕ"~ОДЛВЕ~Ь ПСР~АІС,.в ОРЕНДЛР "Рlln". 

ОРСIUlУ 3CMcnltlIY .IIinllltcy аin .. IІУ 11.11 БУ.ІІL-IКIІХ MlnllOBIIX првв І npCТCl131n ТPCТIX ОСl6, Ilро ЯКІІ' О \1011,· 

YКnD.IIII11I11 Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ OPEH~P ІІС МОГЛІІ ~"BT". .м 
6.3. Пс:рсрча :ll:Мcnltlloi .ІІinlllКIІ 0PCIWPIO :lДlnCIIIOCТltCI nlCnI Асржа8110і рССстрlІиlІ иього договору 
ЗВ aкroM ПРІІАМІІІІІІ - ncpl:JIII'll. 
6.4. Ііа ОСllоаl ст.25 ЗаlCOllУ YKpnllll' "ПРО ОРСІІ.ІІУ зс,.anl" 01.11 06.IО.1998р N!!161-XIV e'pell". 

П'ОТІІ.ІІСІІІІІІІІ СТРОК пlcnо .ІІСРЖІІDlІоl peccтpnull .ІІОГОаОРУ opel~{'11 зсr.'CnLllоі ninЯ11К11 .IIcpa"UOlloI 
IЮ"')'IIВnLllоl DЛаСllоm з0600'8за11llП IlадаТl1 KOIIIIO nогоаору nlnnonInIIO"'Y оргаllУ nержаПIl"Т IfОJlIІТ 
Cn)'Jh1iII. -=. -

7. УІ'ІООІІ ПООСРІІСІІІІН 3СI\JСЛЬІІОЇ діЛПIIIСII. 

7.1. Піспя ПР"ПIllIСIІІІЯ діі договору OpcllдDp ПОIСртає 0PCII.IIOДloucoi ЗСМCn .. IІУ ділlllКУ YCТllli, ІІС rip 
поріВIІЯIІО:l ТІІМ, У ЯКОМУ lіll одсржав іі в ОРСІІ.ІІУ. 

0PCIIдOдDBCЦL У роі погіРШСІІIІЯ КОРИСНІІХ BnaCТIIBocтcn ОРСIІДООВllоі 3СМCn .. 1l0і l1inRIIKII, noo".Uhl!l 
зміllОIО іі стаІ!),. має првво ІІВ віДШIСОl1УІВIІI'Я збlСТКЇо У розмірі, ВІІЗІІВ'ІСІІОМУ СТОРОІІВМІІ. Якщо CTtlPOIQVI 

ДОСIП'УТО ЗГОДІІ про розмір віДWКОl1УВВllНЯ збllтків, спір розв"ЯЗУСТI,СІІ у CY110UOMY ПОРІІЛКУ. 
7.2. ЗдіRСIІСllі орснррСМ бсз ЗГОДІІ ОрСll.ІІОдDВUЯ ВllтраТIІ на поnіПШСІІІІІІ 0pCIIAoBaleuї Зl:ме.'''I,uі aLu . 

які ІІСМОЖJIІІІО lіДОICpСМIІТIІ бе] ]IПОl1іllИНI ШКОl1l1 uin діnЯlщі, ІІС піМЯГnIОТ8t віl1ШI(ОАуваlltllО. 11 
7.3, ПоліпшеННІ СТІНУ ]емcn"ноі дїnlllKlI, ПРОВСДСІІі орендарсм ]В ПIlС"мовою згодою з ОРСIІ.1 

:lсмnі. ІІС підлягают .. lіl1WКОДУВВIІІПО. 
7.4. Орендар мас праlО ІІа відШI(ОДУВВНllЯ збlстків, заподіJlНIІХ унаспідок IIeBlll(OllBIIIIR ОРСllао 

зоБОВ"ЯЗСIІ" • пере.llбачеllllХ UlIМ .11оговором. 
З611ТICD~Ш ВDDЖDIОТLС8: 

7.S. фаКТІI'lні втраТІІ, ЯКІІХ 0PCН.IIDP ,онав У ]в"язку , неВllКОllаНIІЯМ або ненanежШlfol В"КОllанн.,,)' 
.II0roDOpy opellдoдaBuefol. в також ВlnpаТlІ, Jlкі ОрСIІРр 311іПСІШВ або ПОВІІІІСІІ 3.11inCI"'T" ДnI віАНОВJlСННІ о' 
порушеного право; 

7.6 • .II0XO.llII, Jlкі оренрр міг бl' реanы�оo OtpltfolВТIt в рої нвnеЖIІОГО ВІІКОНВІІІІJI OPCICAO.IIDВOC")1 
Договору. 

7.7. Ро,мір фаКТІIЧНl1Х Вltтрат орендаря ВIОНВ'lаєт .. ся ІІа підставі ДОКУМСlrran .. но пі.llТDерджсн"х JIIIIIIt 

8. ОбмежСІІІІН (оБТПЖСIIIIП) щодо DllКОРllстаllllП 
зсмслы�оіi діЛПIIIСII. 

8.1. На ореll.llОВану ]емen .. IIУ AЇnJlHКY не встановлено обмежеlllСЯ, обтяжеllНJI та інші права трстіХосі 

9.lІlші права та оБОВ"ПЗКlI сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ropall'l)'E. що ,емcnы�аa .llinIHКI Є У Оого власності, lІікоtolу іншому ІІС ВЇАЧ~ 
забороно~ (арештом), ,aCТВDO!O Ilе переБУВІЄ і він r.tat 'IKOIIHI ПОВlІоввжеlШЯ пере.ІІІШВТII ЦlО ділRНКУ вар 
HaдaBaТlI ІНШІ прав .. Вll3НІчеНI ЦlltoI .II0roBOpoM, 

9.1.ПРlва ОРСIIАО.llВОЦП: 
9.1.1 псревіраТIІ цільове ВІІКОР"СТВНIUI зеМCn"llоі ДЇnIlHKII; 
9.1.2 .ІІ0СТРОКОВО розірваТlI цеп Договір У DllПодках. переАбачеllllХ ЧІІННІІМ ,акОIlОДавство" 11 

Доroвороftlі 

9.1.3. Зtollшml ро,мір opell.llНoi lШаТlI у BllnuКIX, пеРСАбвчеНIІХ 'ІІІНІІІІ" :lBKOIIOдDBCТВOM, В 1О1оІу" 
О.ІІІІОСТОРОНІІ .. ОМУ ПОРIІ.llIC)' без 'ГO.lllI ОРЕНДАРЯ' 

9.1.4, DllMIroТlI ві.ll ОРЕНДАРЯ СВОЄЧасно";' BllecellllJl opeIIДlloi lШаТlI' 
а6 .9.I.S.:BIIMaraТlI ві.ll ОРЕНДАРЯ відШКО.llуваllНIІ суr.Ш орендноі МВТlI,'чвсу ПРІІRНІІТТЯ рішеНIІІII"-
о r."C"KOI радlt про lІадаНIUI земcnьноТ дinaHKII .110 пі.ІІПIІСВНIUI QltOГO Договору' 

9.1. 060В"Я]КII ОРСII.llО.llаDЦЯ: ' 
9.2.1. передаВВТIІ,емcn"ну .IIЇnJlНlC)' по вlС1)'. 
9.3. Права ОРСIIАарп: 

:'~~' OtpIlMBТlI по ІІК'ІУ :lе .. en .. ну .llinIlHКY у КОРlІстуваННIІ' 
З060В"а~ань ::lnplо=~атерТlI ~OГOBip nїCJIII ,вкінчеlllUl строку 'noro діі в разі від"'"'IIОсті претсНJіil. 

r.IIНY ореНДІІ. ""J • 



.... 
.. Обор"1І31(11 ОРСІІДDРЯ: 

9.· ...... вапІ ОРЕНДОДАВЦІО folОЖnllоіСТL ЗАіПСIІІ • 9.4.1.11- ОВОТІІ КОII1pОЛ" 30 DI"OP"CТDIIJlM ЦІСЇ ЗСМCnIoIlОЇ 

,ІЛ'ІІ""; 9 .... 2.PIlICOPIICТODyOnTII 3CI'IUbllY дInЯIIІС)' 3В ItlЛLОРllАI 11РIIJIІО'I&ШIIЯАI; 
9 4.3.caoe'IOCII0 сма'IУООТII ОРСІІДІІУ мату; 
9:".4.110 ДОПУСКОТІІ Xlfoll'lIIoгo 'ІІІ БУДL-n~ОГО illworo зоБРУАІІСtlllЯ зсмля; 
9.4.5. пlдтр"МУООТII її О ІІWI~ЖІІО~~У call1тoplIOMY СТОІІі; 
9.4.б.піспl зокlll'IСIIІІІ ТСРМІІІУ ДІі Догооору ОРСІІАІІ ПООСРІІУТ" ЗСМCnLtlУ АіЛЯIІ"У ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

JI3IIсЖllоr.l)' ста,,1 по Oln)'. 

10. Pl13111C ВllПnДlСОВОГО 31111ЩСІІІІП пбо ІІОШКОД~ІССІІІІІ' 
об"СIСТП ОРСІІДІІ 'ІІІ ііого 'ІПСТШІІІ. 

10.1. РІІЗІІК ОIIПDдКОООГО ЗІІІІЩСІІІІЯ або 110W"ОАЖСIIІІЯ Об"с~ ОРСІІАІІ 'ІІІ noro 'ІОСТІІІІІІІІССС ОРСІІАПР . 

11.СТР8ХУВ81111ІI об"СIСТ8 'ІІІ ііого 'Ш~ІІІІІІ • .. 
11.I.згіДIІО З ШІМ догооором об"скт ОРСIІДlі ІІС пімягас стрпхупаllШО. 

12. Зміllll умов ДОГОВОРУ і ІІРІІПІІІІСІІІІR ііого діі 

12.1. ЗмІІІа умоо догооору здll1СIІІОIОТLСЯ У ПІІСLмопіП формі За ОЗDЄМІІОІО ЗГОАОIО сторіІІ. 
у разlllСДОСЯГllСlІІl1 ЗГОДІ І ЩОДО зміllll умоо Aorooopy Сllір розо"ЯЗУIОТLСЯ У СУАОООМУ ПОРЯАКУ. 

12.2. ДІІ догооору ПРllПllllЯIОТhСЯ у розі: 
12.2.I.З0кIIІЧСIІШI строку, 110 ЯКIIП Пого було УКЛОАСІІО; 
12.2.2.ПРllдБОIllUl oРСllдарсм зсмелLllоі ділЯJlКIІ У ОЛDСllіСТL; 
12.2.3. ОIIКУПУ земелы�оіi ДШЯІІКІІ мЯ суспілы�ІІхx потрсб обо примусооого оіД'IУЖСНIIЯ земельної 

jnlllKII З MOnloio суспілыІїї нсобхіДllості О порядку, OCТOIIODnCIIOMY зоконом; 
12.2.4. лікоідації фіЗIІ'IIIОї особll-ОРСIIдDРЯ. 
Доroоір ПрllПlllUIЄТЬСЯ токож О IIIWIIX ОIIПОДках, псрсдБD'IСШIХ законом. 
12.3. ДІІ ДОГОООРУ ПРIIПIIllПIОТЬСЯ ШЛЯХОМ Аого розіРDОІІІІЯ ЗО: 
12.3.1. ОЗОЄМІІОІО ЗГОДОІО сторіІІ; 
12.3.2.рIWСШIЯМ суду 110 OllMOry ОДllісї із сторін УІІослІдок lІеОllКОllОНJlЯ ДPYГOIO CТOPOIIOIO об08"язкіа, 

nrpca60'101II1X доroпором, то Оllослlдок ollnOДKOBoro ЗІШЩСІІІІІ, поwкоджеНIІЯ ореJlДОВОIІОЇ зсмельної АіляНlШ. 
ІКС іСТОТIІО псрсwкоджоє jj' BJlKOpIICтaIIIIIO, В також З іНШIІХ підстао, ОIl3I1В'lеIШХ ЗВКОІІОМ. 

12.3.3. IICOIIICOIIOIIIIO ОРСШДПРСІ\І п.9.4.2, ДOlIoro ДОГОООРУ 30 ріШОIIІІОl\1 суду. ОЇДПООШІІО до 
а.Ш.144 3еА,enы�ого кодексу УIСРО'llІІі 

12.4. РозіРОВllll1І договору О ОДІІОСТОРОІШЬОМУ ПОРIlAКУ допусквється; 
YMOBOIO розlРВВllІІ1 догооору О OДIIOCТOPOIIIILOI\fY ПОРJlДIСУ с IIOBIIKOIIOIIIII Ореllдарсм п .4.4, п. 9.4.3. 

12.5. Персхід првов DnBCIIOCTi ІІВ MBnllO ОРСllдаРЯ 110 illUIY 10р"дltЧtlУ вбо фіЗIІ'IІІУ особу, ОТОКОЖ 
рсорralllзоцlJlIОРIІДII'IІІОЇ особ"-ОРСІІДОРЯ с пlДСТВООIО МJI розlРООІІІІЯ договору. 

Право 110 ОРСІІДООВІІУ зсмелыІy дlЛJIІІКУ у разі смсрті ф1ЗIІ'1ІІ0Ї особll - ОРСIlДВРП, звсуджеllНП вбо 
абмС'.кс11ll1l ТІ' дlСЗДОТllості зо ріWСШIЯМ суду псрсходить ДО сподкосмцlв вбо illwltX осіб, які О"КОР"СТОВУІОТЬ ОІО 
1CNCnLIIY AlnJIIIKY Разом з орсндарсм, WЛЯХОМ пеРСУКЛОДОlіllR ДОГОВОРУ ОРСllдll землі. 

13. BiдnOBiдaJlLlliCТL сторіІІ 38 IIСВIIIСОIIОIIIIИ обо 
IIСI18J1С)КlIС ВІІІСОl181111И AorOBOpy 

13.1. ЗD IICOIIKOIIOIIIIII обо IICIIDJICXCIIC OIIKOIIBHIIII ДОГОВОРУ CТOPOIIIIIICCYТL оідпооlдonLllість оідпооіДIІО до 
IkOlIYтa цього догооору. 

13.2.CTopOIID, ЯКО ПОРУWІІЛО з0600"IІЗОIIIIIІ, зоinLlllІСТЬСЯ вІд оlдпооідвnы�остl,' якщо BOIIB доведе, що це 
IIDpyШСIІIІН СnUlОСП ІІС 3 \"1' оltШI. 

14. ПРlllсіllцсві ПОJlО)КСIIIID. 

14.I.ЦСIl догооlр IlобllРОС 'IШlllостl пІсля пlДПIІСОIШЯ CТOPOIIOAIII та Пого деРЖВОllоУрссстрвції. 
Цсп ДОГОllір УICJlОДСIІО У ТPI,OX ПРlІміРIIІІКОХ, ЩО МВІОТЬ OAIIOKOO~ IOPIIAII'IIIY CllnY, О~ШІ 

JttaXOAIITLCJlII 0pCIIДOДnOЦJI. ДРУГІІ" _ U oРСllдnРЯ, третlП - в oprвlll, НІШП ПрООIО ДСРЖВDІІУ РСССТРОЦІІО. 
3 ЯКІІ" 

IIIIII~'''C:I\IIIIIMII 'lпетlllllll\lll J,orouopy с: 
alCТ IIPIIIIMOIIІІЯ-ПСРСДn'1і o6"clCТn ОРСІІД'" 

lCt kllJtnC1pOlllln ПnОIl 3смcnыlтT дlmШIСІІ 3 
ІІІОIIJIСІІІІХ ССРllітутіо. 

оідоБРО)КСIІІШМ обмеЖСIІЬ (оБТЯЖСIІЬ) У \'і OIlKopllcтallll1 та 



OPCllAOAnBCQh 
Броварська міська рада 

15. PClcвiJlml сторіІІ 

в особі 
першого заcтynllllка міського голови 
І(Шllllщі Олександр Аlf8толіЙОВІІЧ 

МfСЦС3III1ХОДЖСIIIIIІIОР.1J111'1110Т особ'l 

0014 К'IЇВСЬка облаcn., 
м.&роваР'I, вул.Гагарі.,D, І S 

IдеНТ.IФікаціПШIП код 

ОРСІІДПР 

ПП І(отенок В.Г., щО діс на підстаВі 
свідоцтва про державну реССТР.щіlO 

суб"ЄКТ8 підприеМIІІЩЬКОЇ діЯЛhНОСl 
Б 1. 

ВІІДВНОГО ВІІКОНКОМОМ рооарсы\її 

місько~~ади за N!!З388 від 25.1 О.1996р 

Місцс п';ОЖIIDаННIІ фі3"'lJIоі особ" 

КIІЇВСЬка область, м.&ровар" 
вул.Котовськоrо,14 

IдеНТIІФікаціПНIlП lІомер 1811402897 

ПЇДПІІСІІ сторіІІ 

с . ~~~~1.it~t::-o~. 
.1 ...... Mt '0, ':. \. 

!.~. "', І·!. J '\1 \" \, 
І 

._. .' .. , \ " 
.'. '\ ., (.. . 

" ї' • І" І" .~ /. 
\ ..... \ ... / ..... , 
•• ' \.""""" ; І. 

,'\ '-'''' __ .".' ." J' 

• '.. ;' І' .: •• ' • . ~., ,- . : ~): ,. 
~ ... ", . -- .. ..... _. . 

Ope~~ 

.(~~- B.Г.KOTeIlO~ 

МП 

КарnctlКО ЛI~ШJlа PycnDlliDlI1 



а підстаВі 
еєстраціlО 

'Ї діЯЛЬНОСТі 
оварської 

І 

~ 2S.10.1996p. 

ї особ" 

il 

811402897 

_В.Г.Котенок 

n. РYCnІllіВІІІ 

АІ(Т 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,.,-
2009-РОКУ м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 
. 

Першого заступника МІСЬКОГО голови КИJlНllці Олеl(сандра 

АllотоліііОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Украіні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії від 07.07.2005 року N!!746-35-04 з однієї 

CТOPOH~, та Приватний підприємець Котенок Володимир ГРlfl·ОРОВIIЧ 

ідентифікаційний код 1811402897. з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний піДПРllємець 

іотевок Володимир Григорович прийняв земельну ділянку площею 

0,0019 га' по вул. Чкалова, 1 О для обслуговування кіоску. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 07.07.05 за N!!746-ЗS-04 на умовах оренди 

терміном на З (три) роки до 07.07.2008 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

прИЙНЯВ: ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
IОРИДИЧна адреса : 

І !tf. Бровар~, вул.Гагаріна,15 

Приватний підприємець 
Котенок Володимир Григорович, 
який про)киває за адресою: 

вул.КОТОВСЬКОГО ,14 І ,П~р,IlIИЙ заступник 
1(: ~I~ЬKP~O гоцови' 
":"'\"',1'\ ~ \'і ~ .. . і\.. 
... ~I • І . , . 

м.Бровари 

обл.Київська 

~/B.г.KoтeHOKI 
\ , .. 



n л А Н зовнішніх меж землекористування 
\кОРОТКОСТРОКОВОГО на YMonax 0PC:HJ1JI \ 

ПІп Котенок В. г. 
BYJJ. ЧкаJJова.1 О 

~іёlВ!8n : 1 ОО 
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АКТ перенессtЩJl в натуру 30BlliWllioOЇ мсжі :JCMCJlioIIO"j діn.нІСИ 

ВУJJ.Чкалова 
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---зов1fіiDня- межа 
земельної ділянки 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛМlоі ДІЛЯІІЮ" 

"І. БровВР11 

• I'РOlIІІРСIo1(11 _~liCba;п Pl1nII" ~~._ •• ~~~~_ .. 20J?" р • 
...... 'IIIJI8CU .. : liроварська ~"Ch":' зрада "yOC:O~1 ~епРIUL)Г~ :SВСІУПІІІІК.) місМ:СII С) І CIJIOOII I('ЩШlщl ОnСКСПIІДРО 
~:'~lnoall"O. шо діє IІа ПIДС1I1ВI IlаіКОІІУ ііі K

A
Pall."i ро Мlсш~не Ct1MObpMilYBalllll n YKpaїlli'" ') ОДІІОГО боку та 

АІІІ .... r OIlIIUlHIIIIII )fCсuш:реВII'1 КСІІТ І 1110110ВII'I. 10PIIAII'IIIB адреса: м.БРОRnРII. ВУJ1.I<ІIРПОllоса.7-в кв.91. 
~; ~nlllln код 1515911775 з другого. УICnWШ цсП договір про 1111Ж'ІсщанеДСIІС: 
~~РШ • 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

11 ОРЕНДОДАВЕЦЬ ВЇДповіДІІО ДО рішеннн сесії Броварс"кої міСI.IЮЇ panll к.ІЇВС"КОЇ OWlacтi иід 10.03.2005 
_S-З2-041IDдIС, І O~EHДAP IIРllАмвс 11 СТРОКОRе.ПJlІТllе Kop11CТYRa11111 1е',ІеЛІ.IIУ дi~HIIICY IІЛ0щею 44КО.І\. ДnH 

"r1 ІІІ&!ІІНН з6Iр •• 0-роз6IРIІ01'О І\lетаnсвого гар.1k') 110 oyn.KllpIIOIIOCII. о роПо... РО11\.іЩСIIIIR буд..N!7-а 
~D"PII ЗгіДllО З манам зеМJlСКОРlіСТУВ81flfН, ЩО с lІевід'r~lItою 'IBCТIIIIOIO 11ЬОГО Договору тв довіДКl1 Bltдa.IOЇ 
, .. ро' • І, • ..r. 149 • (р1І3РС."IIАІ міС"КIIМ alll!'-u'~М зсмenыtхx PCCYPCI~ З8 ~ .. !! ВІД. 3 1.03.2005 1'11 земельно-кадастрової докуме.lтвції 
(pIII3PC.КOro ~IIC"KOro ВІДДІЛУ зсмenLНIІХ ресурсІВ, земел"НІ AIJ1H.,KB рвхуєт •• СІ Р зеМJ1IХ 'rpВItСПОРТУ В межах 

~~'Oї IIlic:lth'OЇ радJl. 

2. Об"ЄI\.-r opellДll. 

2.1.8 ореlЩ)' передаЄТЬСR земельна дїЛlllка ЗВraJ1ЬНОІ0 ПJІ0ЩСЮ 44 I~B.~I. 
2.2 нlземепы�іАA діЛJlнці Bi.ocyrHi об'скти нерухомого M8ftH&. а також інші об'rКТIІ іllфраСТРУk~ll; 
и.lІормаТIІВllа гpoUlooa оціll1(n земen .... оТ діJ1ЯНКIf згідно 110віДК.1 БРОRаРСI.КОI'О міського відділу зеr.renЬJIIIХ 

JllC)pcilliд31.03.200S за .N!!148 c-raIIОВIIТІо 3681 (ТРІ' ТI.сн'.і шістсот вісіl\,ДССПТ 0.0. •• 0) ГРltВIІЯ; 
2.4. Земельна ділJlНка. яка 11срс.пlЄГЬСЯ в OpeH.!lY, не мас недоліків, що MOil,Y1b пеРСWКОДIIТ11 її ефе".-rI18НОr.tу 

..,.1C1IIfIfIO. 
: 2.5. ПРИ 1міні ( "еоргаllізаuіі ) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберіГnt' 11І11ІІ.іСl·Ь. 

3. Строк діі договору 

].1. ДoI'OBip УКJ1ItДСIItJ 'Іа 2 ( дво) РОКІІ до 14.10.07 року. ПіС:ЛJl закіllчеllНЯ стро",), norOBOpy opellД8p мас 
~e ораВ0 ПОllовлеНIІЯ Поro но ІІОВІІО С1рок. У Ц.,ОМУ Р8зі орендар ПОВltII&:l' ІІе піЗllіwе ніж З8 2 І\,іенці ДО 
_нна cтpOh")' діі ДОІ авору повідомJtТIІ ПIfСЬМОВО _ ОРСJIДОДnВЦЯ про Н8мір ПрОДОВЖllТl1 Оого дію. ПРІ' 
-pllаІНllі зсl\.елы�оїї ~і.IJЯIIКlt не З8 цілЬОВІIІ\' .IРllзнаЧС'IІІЯІ\. ОРСtЩltР ПТР.ЧОС персваЖllС праоо ІІВ 
1-lІІrlllll AOI'OBOpy ОРСІІ.!ІІІ. 

4. Ореодна ((лаТII 

4.2.РіЧllа ОРСI'ДI.llllлата складає І І-ОО (ОДIIШ1ДЦНТЬ) ГРIIВСНЬ ОО КОllіПОI(;. •• _ 
43.06ЧllcnеtlНJI розміру ореllДI,ОТ МІТИ З8 зеМJllО здіПСШОL'ТЬСJl з ураХУВВНIІЯМ 111деКСІВ IІІфДЯЦIІ. 

~.4.0pCIIДlla плата D'ІОСІІТLСП nO'll'IIOIO'111 3 ДІІЯ npllnllRТJ.1 рішсш,н під 10.03.2005 ОДllоразооо, ШЛЯХОl\. 
r;:IY8811.lllla раХУllОК УДК у кllїоёыспn оБЛllстl М.КIIЄВI1 МФО 821018 код 26376375 р/р 37118100600001 -

~h"0111.iC"KOi pOДII. Код IrлаСllфіlalції 13050500 - ОРС!ІІда зсмлі. • • 
• Передача ПРОд)'кціі' та надаННJI пос:луг В рахунок орендної мати ОфОРМJ1J1rта.с'l ВIДПОUIд.fIIМII nrmtMli. 

:.~ IPOJII!lp opellДlIOY IІлаТ11 ПС:РС:ГnSlдастьс:я у разі : 
4",' 3"11111 УМОВ госпадаРlоваНJlЯ, псрсдбаченш( договором; ., • ... 
4~j' З.!:tI11 розмірів зеМeJlLIfОГО 110даТIСУ. піДВИUlеllllЯ ціll, таРllфів. У ТОМ)' 'ШСЛІ BtllCJlIAOK JtlфnЯЦIІ; 
4.6.4' BIIIWI!X НIIПадкDX. передбачеНllХ ЗПКОI10М;. • • 

~inlfOi • у разІ невнесеННІ ореНДIfОЇ МІТІІ у C'lрОКI1, ОllЗI1Dчеll1 UIIM ДОГОВОРОМ, СI1РnВJIЯЄТЬСR псни у рОЗМІрІ 
4.6 c:raOkll нвціонanы�о"оo банку Украінп за кожеll день I1рОСТРО'lеШIR IУlаТСilСУ. 

-.. .s.OpCHAIIB мата СПРUDJІЯСТЬСІ 'l'DIСОЖ і У ВllпаnlШХ. JlКЩО ОРЕНДАР З 110В8ЖIfIIХ ПрИЧIІН ТllМчасово І1С 
ltroaYt земenыІy діJШtlК)І за ЦИМ Договором. 



! 
І 

• CJILIIOЇ JJіЛПIIIiII. 5. }'J\IОІІІI DIIJtOPIIC'I UJІІІЯ ІСМ 

ІиIІ DС1UIІОВЛСIІIІІ 1біРIЮ-f1'"ЇJi,,"&ІІ 11 "~"LI~ftll'" 1111:\ 
r 

5 І 31:МCnЬІІD ДUIJlIІ .. 1ІIІСРСЛ;I(тьtll D Орl:llЛУ • • plllltnOp1)" ' ... ~ 
•• • • ІІІ ЗСМCnI ІІ"і Jlinя 11 1\11 - зСМЛI 1 • 

5.2. ЦІ"'ЬОІС ПР"1118'11:1ІІ б' І 111І11 У рCТUIІОВЛСIІОМУ 1RI\UIІLl.IШ'С:IІЮ\' IIІ1РМ.'", I\lilllt'" 
5.3. ОРI:IІ.llPР ІІС мас ПР"ІІІ С] О.ІОР", ... І: ,1'11 

IIPlrJlIQ111:1II11 :J1:",enl.llof ділJl"'''', 

6. УМОВІІ і С'rрОКllllсрсдааlі 3CMCJIMIOЇ :аі.:JIIl1ЮI " opell.I~·. 

.. • ІІКІІ а ОРI:IІJlУ 311inCIIIOcn.c:I бс] роороблСlІlІММ 111,,117,,1\ її lIi.'1n~ IL"IIIII 6.1. ПСРС.ІІРІІО зсмeJlыІІ� ДUIK • І'. - • 

б.2.lшuі )'''0011 IICpCJUI'11 :le",enhlloT ді!!IIІ"" ь ОРI:II11)': ~rJI:llдо!tЛШ.J.t/J "~/~;Iil" іІ О/'/I/Jtл/' "~ 
OPC"'~Y ЗI:Мen ... ,у ді"'IIІ",), аїЛ ... ,у аіа БУДЬ-IІКIІ~ ManlloulI~ пра .. І I1I1CIC:llllil .. l!'&:ГI1· t'c:rfi. IІрсl JI,,"II~ 11 'Ю\lещ ~I.: 
Догооору ОРЕІІДОДЛDІЩІJ 'ІІІ O .... ~ ... ДAP ІІІ: МОГ"'1f JII0111.. .. 'м 
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7. У~IОВII110ВСРIIСIІІIП ЗСJ\ІСЛЬІІОЇ дї.:JIIШ,II. 

7.1. ПіCnI IІР"ПIШI:IІIІІ діі доro80РУ ореllдар повс:ртас OPCНДOДUBцcoi іСМС!IIоI!) діл,,"ку ) CТDlli. ІІС 
поріВllІllО :І 111М, У ІКОМУ аіll ОДСРЖ:!8 іТ U ОРСІIJIУ. м, • • 

ОРI:IІАО.IIDВI:ЦЬ У разі погіРШIШН" КОР"СIIJІХ влаС:ТllпостсА opCJfJIouallOI 'CML:JII.1I111 .ЩІІІІІКІІ. 1111І1 IIJIIIIIII iJ 
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7З. ЗnіnСlllші ОРСIfДI1РI:М бп ЗГОДІ' 0PCHJIUJIDHIUI ВllтраТІ. на поліПUIСIШІІ nреЩltllШІІОЇ ЗСМСJ'h"ОЇ nLl 
ІІІ:"'О_ІІІІОО оіАОКРС~flfТIf бсз ЗППО.1іНIІНІ ШКОДІІ ціп діЛJltlці. не niAIJlrnJOTI. 8ЇДUll\tЩ.VНIІІIНЮ. 

7.3. ПоліПШСIІНІІ с:тану 11:МелloНОТ Аі!'"IIJШ. ПРОІІСДl:ні орендарем 3В IІI1СI.\IСАО"" ,rО:IШО ., О"С:lІ1lUлаНIJQ 
ІІС піДJIІI'DlОТlt оідшко.цуввн"ю. 

7.4. 0PCII.llDP ",ає првво 1111 ВЇ4IUКОАУВВIІНІ збltтків. ЗDI10діJlНI\); ЬJtaслі.101\ ItI:BIIKOIIUH"1 оре 
зоБОВ'lЗОllЬ , псрсабl'IСНIІХ ІІІІМ ДОГОВОРОМ. 

361IТh"D"'" DваЖnIОТЬСП: 

7.5. фl1mlllні 8трати. ЯКИ" ОРСllаар зазНОВ в зв'І3КУ :І lІеВIІКОНВНlllМ іІ60 Щ:IlaJ1СЖltllМ 111І1\011811 
АОГОВОРУ ОрСIIДОД8Ві1СМ. 8 також витратІІ, які ОРСIІ1ШР ЗАіАСIlfSВ або ПОП.lнен здіііСІІІ1111 МІ IIiAIIOВnCIIIII 
ПОРУШСІІОГО пра8а; 

7.б. AOXO~". Ікі ОРСНДІІ" мїІ' бlІ РІ:ШІЬ"О 01pllM8TII В ра'); НiLllСЖНОГО 8JSКОІІИІІІІJl 0pCHAOJU18UCM УМ08 nora8l' 
7.7. РО]МlР ф~IІ'"ЩХ PllТpur ОРСllдаРI BII1I1aIIO(lЬCJ! НІ підставі aO""'YMeIlTaIII.IIO raіJ1Т8ерджеllllХ ааНItХ 

8. Об&IС",кеIIllR (оБТЯЖСНIIR) ЩОДО BllKOPllCl аШI. 
3С1\ІСЛLІІОЇ ділП.IКII. 

B.t. На ОРСНА088НУ :lCMenhJI)' ділlllКУ flС 8CТВIIOВJICIIO обмежеННІ. обтя_еJlНR'8 illlUi .lра8В Тflcтix осіб; 

9.lllші права та 060в'.31О1 сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rap8In"'c UIO ЗСМclI Н • • 
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Dособl • 
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А ІСТ 

прИЙОJ\/fУ .. ПЕРЕДА1.І1 ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 РОІСУ М. Бровари 

МИ, що підписалися нижче: БровIIрсы�аa міська Рада, в особі 

першого заС1'УПНИІ(а МІСЬКОГО ГОлови ~ИИllllці OJleKcallApa 

А"ОТОJlіЙОВllча. ЩО діє на підставі Закону України "ПРО місцеве 

самоврядування в Уl(раіні", довіреності від 01.04.03 'JЗ N!! 2-6/299, З однієї 

сторони, та громаДПІlttl1 )І(евнереВlfЧ Ві KellTiii АИТОlfОВII&I, з другої 

сторони склали цей АІ(Т про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ГРОМадянин громаДЯНІІН 

ЖСВllеревuч Вікеllтій АНТОНОВlfЧ прийняв земельну ділянку площею 

44 ІСВ.М по ВУЛ.Кllрпоноса в раЙОllі розміщеНllП буд. .N'!!7-a ДЛЯ 

ВСТВІіовлення збірно-розбіРJ-IОГО металевого гаражу. Земельна ділянка 

надана рішенням cecjї від 10.03.2005 Х!!665-32-04 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки до 10.03.2007 РОІ<У. 

ЦеЙ.Акт складено у 'грьох примірниках і є неві,а'смною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ЛЕРЕДАЛА: 
Броварська мjська рада 
IОРlfДична адреса : 
М, Бровари, вул.Гагаріна, 15 
~~ший заступник 

і' мїё,Ьіо ' . . ,'-, __ , ГО,-.голови 
.' . .,' .:' 

І І' ,,: . 
; "~ ......... , ,:. ,'. 
'-І " .. ! .. -.. \~. 
~ • j. - •• , .\ 

" ~ , .. ~~~~--

ПРИЙНЯВ: 
Жевнереuич В.А. 
який проживає за адресою: 

вул.Кирпоноса, буд.7-а кв.91 

м.Бровари 

р -Z::гl В.А.жеllиеревич І 



А:КТ 

jCII'uовлeIIJIII на місцевості та DоroДЖeRНJI зовнішньої' межі земenLНОЇ дjтmKH 
І' -1 • .; • 

?.[I.Л~-tJ. '/1.1/.11".1 ~ ._I/·/V~~ 1-'''), \~t П Ц.!'. ";'/".:. 'е!,.: &.. 

~ .. .J!!t,"'. r,,,"I'~t.~" 200 Ч р. м. Бровари 
,... НJlжчепідlUfС8НJ, представник ;;!ii.{;./~ ,,"~t.'....... ~:.. ... ( 
~II, .' _. 7"-

.. .~ 

І . D. 

:;; землевласників (зсмnскористу~ачів): ___ 14_' _c_~~~-=/<~' ..:А:.,:'-=../ _______ _ 
. 
~-----------------------------------------------------------------

,--
~'J.Иnlt своТ повноввжсння, провсли встановлсння на місцеаості та поroдженна зовнішньої 

іііc.iJьиоі дfniнкИ' ?~J!.;" .. tJ!~·.;-~;...2.·;:.А_~_-·~!.( __ L...;;:.-..:.4'...::.~ _____________________ _ 

~О,1l1rьСJlза aдpec~~: ,4;""'-1 It ~ " '0,' .. ;1; ••.• J :. ,{"'\.... 

~Hj мсжі на місцевості проходять /1. ~ i~ І k t-' ."v. f..f.t·{ r1 ~/-.e.~, ~ І 
iV .і 

н~ких претензій при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі поroджсні і не 

CllQюrь спірних питань. Межові знаки, Jlкими закрімена земельна діл_нка " кількості 

__________ L~1_ шт. показані предстаВНИJCОhL 
-_.. .-

на місцсвості та псрсдані на збсрігвиНJI 3СМJ1смасииху 

ЦЕористувачу). Розміри та місцезнаходжеННJI земельної діnвнки qоказаиі на абрисі на звороті . 
~~ , . 

J1JJоща ділянки, наданої 1V:-t. !J.МJ.(М../М . ./.1 І/ ~ 
~.fO Ritenьна.кадаC1pDВОЇ докумснпціі СlCllадає t1. t'rJ 0/ l/ га. 

Цей al\i епідставою ДnJl ПРИЙНJl1Т1 рішснlUI по фlL1C'11ЇЧНОМу користуванню з Ha~ 

~eНJUiM документів, ЩО посвідчують ПРаво ВJ1aCHOcтi або КОРИСТУВВНU зсМJIеІО. . • 

An складений в 2-х примірниках. 

• • 

Представиик землевnаСlІІlка 

(ЗеАlЛf.'Сористуаача) 

Представник ., 

Представиик ВИКОНКОМУ 
n \ 
Pf4crавниІС с:уміЖJIНХ . о. .•.. . . 

ЗeAlnеlUlаСВИldв (3емnеКори......,8а .. і~~~\Ь~~l4і~:· t~Ш~. ~;~o .,_., v __ "}_'i{_·_cr_~_. _.0 .. ;.....;./ ..... ---1-. ':"0 __ _ .-J ~,,~. ІІІ) • "''1.1 
•• -: ~.:' : .. ' 1~ .•• -r:.(7 
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Договір N!!l 
ІІРО ВIІІ!СI!IІI1Л ЗА,І" до договору ОРЄllд" ,ел.елыl11 ділЛІІІ<ll 

вІд 28 IlвіlllllЛ 2005 року .N!!0405ЗЗ800020 
місто Бровари КtIЇBCbKOЇ області . : :' 

111111СТОПnДП дві ТIIСП'lі ВОСЬМОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварсы�аa міська рада КИЇВСЬJСОЇ області, IОРИДlІчна 
особо зо законодавством УJсра!.JiИ. ідеJJmфіlсаціfiJїlіїі ІСОД за даllИr.ш ЄДРПОУ 
26376375, JОРJfДlfчна адреса: кшвсы�аa обл., м. Броварl!.t вул. Гагаріна, 15, в особі 
DllКОJlytОЧОro ОБОВ'ЯЗКl~ Micы�o~oo ГO~OBII - секретаря радll СаПО)КIСП Ігоря 
DПСIJIIЬОВIIЧD. JПCИЙ ДІЄ ІІа ПІдстаВІ ст.42 ЗаКОJJУ УкраїШі «Про місцеве 
сомоврЯДУВання в Уlсраїні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: громадЯНІІН ЖеВlJереВІIЧ 8іlсеJJтій АJJТОНОВИЧ, IОРИДИЧllа 
адреС0: м.Бровари. вул.Кнрпоноса,7-а кв.91, ідентифікаційний код 1515911775, 
далі -"ОРЕНДАР". 3 друго}' сmОРОllи, уклали цей Договір про наступне: 

ДіJОЧJf добровільно і перебуваlОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlОЧИ значення своіх дій, попередньо ОЗlJайомлеllі з ПРИПJlСами ЦllвіЛЬJiОГО 
законодавствв, що регулlOЮТЬ укладеН1ІЙ ними право чин (зокремв, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міськоі ради від «30» вереСНJl 2008 рОІСУ Н2883-46-05 нормативної грошової 
oцiНКIi земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н2898-47-05 та керуlOЧИСЬ положеннями ПУЮСТЇВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 28 Ісвітня 2005 року уклали цей Договір 
N! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної діЛЯНКlI 
від 28 квітня 2005 року за .1(2040533800020 (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 діЛЯНIСИ згідно ДOBiДКli ВІДДІЛУ 
зе.tСЛЬних ресурсів у місті Бровари від 24.10.2008 року H~ 04-3/1 5-3/994 становить: 
-9022 (дев'ять Т1іСЯЧ сто двадцять дві) ГPIIBHi ОО копійок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди ВIfКлаСТ1f в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 2 (два) роки, терміном до 14.06.2009 року. 
ПіСЛJl закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право 
Поновлення його на новий СТРОІС. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
за ЗО календарних днів до заlсінчення строку дії цього Договору письмово 
повідомИТІ{ ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТИ його діlO. 

ПоложеІІНЯ цього Договору про перева>IОІе право ОРЕНДАРЯ не 
І застосов)'ІОТЬСЯ у разі: 
- Використанні земельної ділянки не за цільовим призначенням; 

- ПОрушення термінів сплати орендної плати; . 
- Допущення погіршення стану земельної діЛЯlіlCИ». 

1.3. Пункт 4.2 Договору оренди Вlікласти в насту~ній редакції: оо оо 
«4:2. Орендна плата становить 1 % (один) відсоток вІД нормаТІІВНОI грошово І 
ОЦІнки земельної ділянки - 9 022 гривень і Сlсладає: 
-90,22 (дев'Яносто) гривень 22 Ісопійки на рік. 

1.4. ПУНКТ 4.3 Договору оренди викласти У наступній редакції: 



2 

О CllДlla плата ВНОСІ!ТЬСЯ рівннr.ш чаСТIСВМIІ щомісячно протягом ЗО 44 Р • • 
11 .' ТlI) IConclU1DPIII!X ДІІІВ. JlаСТУПlJJlХ за OCТDJIIIIl\f календарним Дllем звітного 
(1P'fJJIl~DOro) місяця без урахуваJJНЯ пдв шляхом перерахуваllJJЯ на розра.ХУНКОВIlП 
(~IC OpeJlДoдввЦJ! Ни 332178І5700005 УДК у КlJївській області м. Кllево. код 
pЮfо 23571923, МФО. 821 018. одержува'l - Броварське ВДК. код класифіlсації 
~]OSosoo - оренда земл!)). 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору ореНДІ! вюcnасти в наступній редакції: 

.4.6.2. зміНlI розмірі~. зеr.!ельног~ подаТIСУ T~ стаВОIС .,~реIlД"ОЇ плаТІІ. зміни 
.\lJJfJIDHOi грошово І ОЦІНJCI!. П1дВliщеlIllЯ ЦІІІ. тарифІВ. зміllИ коефіціс"тів 

~e-nllii ВlfзначеllНХ ЗВІСОНОДВDСТВОМ. ..:. ,1fJt 1\- , • О . .. 
у ВlІПадку вlДМОВН рендаря ЗМ1lIИТИ орендну плату ІІа умовах, 

ВJJ.1начеJlJfX п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в 
OДUOCТOPOHHЬOMY порядку)). 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди викласти в наступній редаlщії: 
.4.6.4. у разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором. 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягусться 3 нарахуванням 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (3 урахуванням штрафних 
ta/JJЩiD за їх наявності) із розрахунку 120 віДСОТІсів річних облікової ставки 
НauioHDJIЬHoгO банка України, діючої на день виникнення такого податкового 
борІ)' або на день його (його частині) погашення, залеЖIІО від того, яка з величин 
_ІХ ставок є більшою. за кожний календарний день прострочення у його 
сматі)). 

1.7. Пункт 6 Договору оренди доповнити 1І0ВИМ підпунктом 6.4 
наступного змісту: 

86.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
JlЬQГO Договору та/або будь-яких додаткових угод: Договорів про внесення змін 
11 доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної діМНIОШ. 

1.8. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВІІИТИ новим підпунктом 9.4.6 
IactyПного змісту: 

«9.4.6. в п'JlТИДенний термін після державної' реєстрації цього Договору тв/або 
буДЬ-JlКJIХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
~roвopy ТОЩО надати відповідну копіJO органу державної податкової' служби за 
МІсцем знаходження земельної дїЛnнкИ)). 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди' ДОПОВНlmt нов.им підпунктом 12.3.4. 
lIactynHoro змісту: «12.3.4. ініціативою однієї із СТОРІН В односторонньому 
nopJIlUCy у випадках, передбачених законом та цим Договором). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди ВИІcnасти в наСТУПІІій редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціаnlВОІО Орендодавця в 
ОдНОСТОРонньому ПОРJJДІСУ допускаєтьсn у разі HeBIiKoHaHНJI Орендарем вимог 
ПУlIКТУ 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. Цей договір підлягає державній реєстрації. 



3. Цей Договір нвбирас ЧlfIшості після піДПJlСВШIЯ СТОРОІІВМІІ та Пого 
l1ер)I(DВllоі реєстрації' та застосовусться до прввовіДIІОСllН що ВI1ШIКЛIІ З 01.10.2008 

~ 
4. Обов'язок ЩОДО подаlШЯ ЦЬОГО Договору ІІа держаВIlУ peCCTpauilO та 

ВllтрDТII. пов'язані з ЙОГО держаВНОIО ресстраціСIО, покладаlОТЬСИ ІІа Ореllдодавця. 

5. Інші УМОВIІ договору opellAl1 земелыІїї діЛЯIJJСІІ від 28 квіТIІИ 2005 року за 
]{еО40SЗЗ800020 ЗВnИШ8JOТЬСЯ без зміll. 

6. Цеіі Договір укладено У ТРЬОХ прнміРШlках. що маІОТЬ однакову 
IОРIIДJlЧНУ силу, однн З яких зна.ходиться в Ореllдо~авця. другий - в Ореllдаря, 
третііі - в органі. Jlкий провів ііого державну реєст}tcщіJО - КJ.lївськіЙ регіонвnьніП 
філії ДеРЖВВJlОГО підприсмства "Центру держаВІІОГО земельного кадастру при 
ДеРХШВJJОМУ І(омітеті УкраїI1И по земеЛЬНlIМ ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КIІІвськоІ ОБЛАСТІ 
ІОРlfДI,чна адреса : 
м. Бвоварн, вул.Гагаріна, 1 5 
в о б nпожка Ігоря ВаСIІЛЬОВllЧ 

мп 

ОРЕНДАР 

ЖеВllереВIІЧ BiKeHmilї А'ІІІ'ОIlОВIІЧ 
ІОридична адреса: 

вул. І<ирпоноса,7-а кв.91 

м. Бровари 

обл. Київська 

мп 
( npIIIIUUIIOcтi flСЧаті) 

~;) .�'Pa-4~Щ~~,/" ~~шР#-&~~6~е': 

p~u(}/ ~ oд/t!I4~"'''' /~ 1'..0.9'" І' ~ r f 1~1иа-/a~~/~ lееиаиО 
ра«-4 ~i /.1. h. ,jp.1I/. 



АКТ 
прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(ІІ 

; . 

11 "І "_~./:..;../ ___ 2008 року м. Бровар" r 
\ . 

МlІ, що підписалися ннжче: Бровар~~ка Mi~"Ka .. ра.IП. R ~:\ 
ВИlСОНУIОЧОГО обов'язки місы�огоo голови - секретаря МIСЬІ(ОI раДІ! CillJr,/ 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Заkону УкраїІІИ "Про ~ICJ 
самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ра.1" 

24.07.2008 року Н!!128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВJI» 1 О,З! 

сторони, та громадянин ЖеВJlереВIfЧ Вікентій АIІТОIІОВlfіl ') .1p~ 

сторони, склали цей АІСТ про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а громадянин Жсвнере, 

Вікентій Антонович прийняв земельну ділянку площею О,0044га. 

обслуговування збірна-розбірного металевого гаражу по вул. КИРПОНОСІ 

районі розміщення буд. Н!!7-а в м.Бровари. Земельна ділянка Haд~ 

рішенням сесії від 14.06.2007 року за N!!369-22-05 на умовах ope .. J 

терміном на 2 (два) роки, до 14.06.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід' СМНОJO чаСТIІН 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська місы�88 рада 
КІІЇВСЬКОЇ області 
ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИК mnnчии" б' . !'.J6V О ОВ язки М1СЬКОГО 

гоп И - секретар міської ради 

~....,uJ~rI--_ / І.В. Cnn03/C/(O / 

ПРИЙНЯЛА: 

ГромаДЯНllН 
Же(Jнере(JlIIІ Вікенn,ій AllnlOIIO 

Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Кирпоноса,7-а, КВ.91 

/ В.А.жЄ(JнереВІІ 



Договір Нп1 
"ро lІ11есеllllЛ 3JJ,ill ~O ~OlOIlOPJ' ореllдll 31!А.елыlff ділЛllltll 

lІід 04 сер""л 2005 PO"J'.Ni!0405JJBOOJJ6 
місто БроваРІ І 1(IІЇВСЬКоЇ області '. . . 

І9 rpУДllП дві ТlІСП1lі ВОСЬJ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КИЇВСЬІСОЇ області IОРИДI!tlllа 

ба за законодавством УкраїIШ, іДСlJтиc)JікаціАш!А код за ДОНІІМ;! ЄnРПОУ ос0 І"" б ,.... 26376375. IОРIIДIIЧII~ адреса: ~IIIDCЬKa о Л., м. Бровари, вул. ГагаріJlа, 1 S, в особі 

IКОIIVlОЧОГО обов язки МІСЬКОГО ГОЛОВJJ - секретаря радІ І СОПО'КІСО Ігорп 
ВІ J" н' " 4 
ВаСIIJlЬОВII'IО. ЯКІІІІ ~I~ 110 ПІдстаВІ ст. 2 З~J<ОIIУ YKpaїl1II «Про місцсвс 
са&lоврвдyDаllllЯ в Уlсраllll». з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Котенок ВОЛОДИМJJР Грш."орович, ЮРИДИЧlJа адреса: 
&І.БРОВВРІІ, вул.Котовського,14, ідеJJТJJc)JікаціПниА код 1811402897, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другоl' сторо,,", уклали цей Договір про JIаСТУПJJе: 

ДіlОЧlI добровільно і перебуваJOЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
рОЗ)')lіlОЧlI значеllllЯ своїх дій, попеРСДIJЬО ОЗllаАомлені з приписами цивільного 
З8J(ОIIОдавства, що регулюють укладеlJИЙ ІІІІМИ правочин (зокремD, з вимогами 
ЩОДО недійсності правочину), відповіДJIО до затвердженої рішеJIНЯМ Броварської 
.Ііськоі ради від «ЗО» вересня 2008 рOlсу Н!!883-46-05 lІормативної грошової 
оціllКl1 земель міста Бровари, та ріШСНIJЯ Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 26.06.2008 року Н!!774-38-05 та керуJOЧИСЬ положеннями 
II)'JIКТЇB 4.5.2, 4.5.З та 9.1.3 Договору ореllДИ земельної ділянки від 04 серпня 2005 
року yJCJI8JIИ цей Договір НІ! 1 (надалі - Договір) про внесеЮIЯ змін до Договору 
OPCIIДlI земельної ділянки від 04 серпня 2005 року за НІ!040533800116 (надалі -
Договір оре"дu) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошова оцінка земелыІїї ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів У місті Броварах І(НЇВСЬІСОЇ області від ОЗ.11.2008 року НІ! 04-
3/13-3/1717 становить: 

-' 6 261 (Шість ТИСЯЧ двісті шіСТДecJJТ Одllа) гривня ОО копіАОIС.» 

1.2.ПУНIСТ З.l дОГОВОРУ оренди внкласти в наступній редакції: 

«3.1. Цей Договір укладено терміном до 26.06.2009 року. Після заlсіllчення строку 
діі цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлеlШЯ ЙОГО на новиfi 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинеJI ІІС піЗllіше ніж за ЗО кanеIlдарн}1Х днів до 
звкінченНJI СТРОІ(У діі цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
Ilамір продовжити ЙОГО діІО. 

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

- DlfКОРИСТВНІlі земenЬІІоі ділянки ІІе за цільовим ПРIIЗІlачеIIIIЯМ; 
• ПОрушенНJI тepMilliB сплати ореНДlIОЇ плати; 
• ДОпущенНJI погіршеНllJI стану земелыІїї діJШІІI(И» •. 

1,3,Пункт 4.1 Договору оренди ВИlслаСТlf в на~~ій редакціі: оо оо 
~4:~. Орендна плата становить 10% (деСІIТЬ) BiДCOТl(IB ВІД IІормаТИВІІО1 ГРОШОВО1 
ОЦІIIJ(И земenьноі діЛЯ[[J(И - 6 261,00 ГРИОСJІЬ і Сlcnвдає: 

• 626,10 (шістсот доадцять шість) гриоеJlЬ 10 копіЙОI( D рік» 

1.4'ПYlIКТ 4.З Договору оренди DИІСJІОСТІJ у наСТУПllій редаJщіі: 



2 . 
IТLCJI ріВllllftШ часткам.! ЩОМІСЯЧІІО протягом )0 

«4.3. ОреllД1lа плато ВIІО:'їв нacтynllllХ за OCТВJllliM календарним днем ЗВЇl1(ОГQ 
(ТPIlдцRТJl) JaШ~lrдaРlбllсзlХ урах:"nuня пдв ШJUlXОМ перера.~уванIJЯ ІІа розра."<}'JIКОRllіі 
(ПOДD11(ODОГО) М.СIIWI ~_. .. ." б . К 

О ,nnnwr ХО 33217815700005 УДК У КшвсьКln опаСТІ м. lІеоn, КОД 
рахУІIОК pe.fДo_ - ВДК . ... 
ЗІФО 23571923, МФО 821018. одерхсувач • Броварське , код KnaClJlylKal1iї 
13050500 - оренда землі)). 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору ореllДlI ВllклаСТІі в IrаСТУПllій редакції: 
«4.5.2. 3ftiiiiiI розмірів земельного податку ~ ставок ~pelfд~oi пnати: ?МіJЩ 
IIOpftlaТJJBllOi трошовоі оцінки. пїдвищеJШЯ ЦІН, тарифІВ, 3МШlf коефЩtСlІтів 
і.щексаціі, ВIІзначеlШХ закОНОДDDСТВОМ. 

У ВІІПадку віДМОВl1 Ореllдаря зміНlіТИ орендну пnату на умовах. 
ВllзначеНllХ п.4.5 Договору, Орендодавець має право р~зірвати цеА Договір 8 --. 
ОДІІОСТОРОННЬОМУ порRДtcy)" .. 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної пnати у строки, внзначені ЦJIM Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуваНJlЯМ 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (3 урахуванням штрафНIІХ 
санкцій за їх НlUIвності) із розрахунку 120 відсотків річних обnікової стаВКlI 
Національного банка України, діJочоі на день виникнення такого податкового 

боргу або на день його (його чаСТlІні) погашення, зanежно від того, яка з веnичин 
таких ставок є бinЬШОJО, за кожний кanендарний день прострочення у ЙОГО 

сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
с(6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін пісnя державної реєстрації 
цього Договору тв/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копіІО органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної дinяики)). 

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

«9.4.7. в п'ятиденний термін піCЛJI державної реєстрації цього Договору та/або 
будь·Jl'КИХ додаткових УГОД, Договорів про внесения змін та доповнень до 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової сnужби З8 
місцем знаходження земельної дinRнки»). 

1.9. П~кт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом ]2.3.4. 
наcтynиого ЗМІСТУ: (сI2.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому 
порцку у виnадках, передбачених законом та цим Договором». 

1.10 •• Пункт 12.4 Договору оренди виклаC'l11 в наступній редакції: 
«12.4. РОЗІРВання Договору оренди землі за ініціативою Орендодввwr в 
односто:о~иьому ~орядку допускається у разі иевиконlВНJI Орендарем вимог 
пувкту ,ПlДnУНКТ1В 6.4 та 9.4 даного Договору.) 

2. Цей Договір пiдпaraє державній реєстраціі. 

3. Цей Доroвір Набирає чини " • 
державної реєстрації та засто ОСТІ ПІСJUI mдписаввя сторонами та йоro 
~ совуєтьси до правовідносин що виникли з 01.10.2001 

4. Обов' язох щодо ПОд8ВRJI 
вИ'l'pa'm, пов'язані 3 ЙОГО дерЖавноюЦЬ:~О ДO~OBOPY на державну реєстрацію та 

р СТРВЦІЄ1О, ПОКЛадаюТЬся на ОреидодввЦJ(. 



bJJJJЇ yr.IOBII доroвору ореНДІ! ~емельноі ділянки від 04 серпня 2005 року за 
5. 00116 зaJIllШВJОТЬСЯ без 3,.IIН. 

]&040S338 
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:рОllAрСіи ЛІ/СіНА PAl(A 
~1118CAKol ОGЛАСТl 
IОрПдlrmа адреса: . 
Б овари, вул.ГвгаРІна,15 
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ОРЕНДАР 

Лрlоа"'''"1; II;dllPIlЄAfI!I(6 
КО"'1!1І0Н ВолоdlUlfllР ГРІІгОРО'ІІ" 
Юридична адреса: 
вул. Косовського, 14 

'-м. Бровари 
обл. Київська 

мп 

( пр" ""8ІIОс:ті ПCl'fIl1i) 

Доroвір зареєстровано у виконкомі Броварськоі Mic)~oi ради, про що у книзі заПllсів 
дсрІІІІноіреєстраціі договорів оренди вчинено запис від (p'_~Y_» М. 200! року. 



Договір НеІ 

"ро 'IIecelllm ЗJtІіll ~o ~oгo,opy ope"~,, :le.JJ'ел""о; ~ілв"l(" 
,i~ 01 Лllс",о"а~1І 2006 рону .Nil0406ЗЗВООЗ95 

місто Бровар.! Київської області 

Дві Тllся .. і BOCLl\lOrO року 
о~rpУДIIЯ 

РЕидОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична 
О DlCOHoдaвcТDoM України, ідеIJТІ!фікаціf.iниЙ код за даними ЄДРПОУ 

особ~3~ ЗЮРПДlfЧНа адреса: Киівська обл., м. Бровпри, вул. Гагарін&. 15, в особі 
2637 'оro обоВ'ЯЗJ(J{ міського ГОЛОВІІ - секретаря ради Сапожка Ігора 
ІUКОll)'lOвЧ •• "о ЯКlI! діє на підставі ст.42 3шсону УкраїmІ «Про місцеве 
ВасРnЬО ,. , . .,-

аво в УкраїНІ», з одного боку, та 
CllМOB~ВДAP: пп Литвичен~о ~a .Aнa·rQlIiїBHa, юридична aдp~ca: 

r аРІI вул.Кірова,88 кa.l2 1ДеНТИФІкацlйниlf код 23114023583, далІ -
м.ирОВ , йД . 
"ОРЕНДАР", :І друго;' сторони, уклали це ОГОВІР про наступне: 

ДіюЧlI добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розумЬоЧ1l значено своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
заководавствв, що регуmoють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочнву), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської Ради від «30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормативної грошової 
ОЦінки ЗеАlenь міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!898-47-05, від 25.07.2008 року Н!!807-40-05 та керуючись положенням •• 
пунктів 4.5.2,.4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 01 листопада 
2006 року yкnалн цей Договір Nи 1 (1Іадал; - Договір) про внесення змін до 
Доroвору оренди земельноі дimmки від О 1 листопада 2006 року за 
12040633800395 (надалі -Договір оренди) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дiтпuсн згідно довідки ВІДДШУ 
земem.ниx ресурсів у місті Бровари від 11.09.2008 року Nи 04-3/13-3/1170 
СІ'ВІІОВИТЬ: 

-' 2 680 (Дві тисичі шістсот вісімдесят) гривень ОО копійок.» 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дїJIJlIПOl згідно ДOBЇДКJI ваддшу 
земельних ресурсів у місті Бровари. від 21.10.2008 року NиО4-3/13-3/1346 
становить: 

·6 888 (lШсть тисяч вісімсот вісімдесят вісім) гривень оо копійок.» 

1.2.Пуикт 3.1 Договору орепди викласти в Ilаступвій редакції: 
~:1. Цей Договір укладено терміном до 25.07.2009 року. ПіСЛJIзаківченВJI строку 
ДІІ ЦЬого Договору ОРЕНДАР має переважне право поновленВJl його на новий 
С1р?К. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше пЬк за 30 календарних днів до 
:;rCНIII строкУ дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 

р ПРодовжити Аого дuo. 
П . • 

засто ОЛожеlПUI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
• СОВ)'ІОТься у разі: 

ВlІКориСТВИИі зе .. • • 
• ПО ~~HOI Д1JIJlНКИ ве за ЦІльовим прнзначенНJIМ; 
• до:УІПеНWI Tep~IHIB сплати орендної плати; . , 

.YIЦeНWI попрmеВВJI ставу земельної дimIнки». 
1.з.ПVU-41 Д '3 ... ~ЩЦ. оговору оренди викласти в lіаСТУПНln реДВКЦll: 



2 
«4.1. ОРСІІДllа плата на період з 25.07.2008 .. POI\j' п.? ~0.09.2008 рік 
СТIUlОВIIТЬ 10% (ДCCJlТЬ) відсотків від IlopMaТlIBllOI ГРОШОВОІ ОЦIІІI\IІ зсмсnыlіi 

AiтrIIКlI- 2 680,00 Ірl1ВС11Ь і CIcJ1DДDC: 
_ 49,79 (СОРОК ДCB'JIТЬ) rpllBeHb 79 l\опіПою) 

«4.1. ОРСІlДllа плата ПОЧllllаlОЧl1 з 01.10.2008 p~~y. стаНОВІІТЬ 10% (дecJlТ1.) 
відсотків від IIОРМВТІIВllоі грошової оціllКИ зсмелЬНОI ДIЛЯНКlI - 6 888,00 ГРIlВС"ь і 
CIcJ1DДDC: . . 
_ 688,80 (шістсот вісімдссят вісім) ГPIIBCIIL 80 КОПIПок в раю) 

1.4.ПУIІКТ 4.3 Договору ОРСIlДИ ВlІlCJ1аСТl1 у наступніЯ редакції: 
сс4.3. OpCIIДlla плата ВIIОСIIТЬСЯ ріВIШМlf часткаМIt ~оміСЯ1.Jtlо ПРОТНІ"ОМ 30 
(ТPIIДЦRТII) кanСIlДnРШfХ Дllів, наступних за OCTDJlHiM кВnсндаРШIМ днем '3віl1l0ro 
(податкового) MiCJlЦR без урахування пдв WJUlXОМ перерахування на РОЗpD."<)'JII\О8I1іі 
pВX)'llOK OpeндoДD8ЦR НІ! 33217815700005 УДК У Київській області м. Кllев&, КОА 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК. код класифікації 
13050500 - оренда землі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору орендн ВИlCJ1асти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плаТlI, зміllll 
нормативної грошової оцінки, підвищенlUI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
індексації, визначених законодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умова."<, 
визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розіРВ8m цеЯ Договір в 
односторонньому порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди виклаСТlf в наступній редакції: 
сс4.5.4. У разі невнесенlUI орендної плати у строки, визначені цИМ ДОГОВОРОМ, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стяryється З нарахуванНВI 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахУВВНlUIм wтpафНl1Х 
санкцій за їх Н8JlВНОСті) із розрахунку 120 відсотків річних облікової cтaвКJI 
Національного банка України, дiJочої на день виникнення такого податковоro 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з велИЧllН 
таких ставок є біпьШОIО, за кожний календарний день прострочення у йоrо 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
сс6.4. Орендар зобов'язаний в п'JIТIlденний термін після державної реєстрації 
цього Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змін 
та доповнень до Договору тощо надаТІІ відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ДЇЛJIнки». 

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

«9.4.7. в п'ятиденний термін піcnв державної реєстрації цього Договору тв/або 
БУДЬ-JlКИХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень ДО 
Д?говору тощо Над8ТІІ відповідну копіJО органу державної податкової CJIY)кб}1 311 
МІсцем знаходжеНIUI земельної дimuucи»). 

1.9. П~ 12.3 Договору оренди доповнити новим п' ом 1234 
:=o;~~:к~ «12.з:. ініціаТИВОІО одиієі із Сторін в =opoннь~~~ 

,перед ачених законом та цим Договором). 



з 
n ІСТ 12.4 Договору ореllДИ виклаСТIІ в наступнШ редакції: 

1.10. УНІ ДогоВОРУ ореНДІІ землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в 
ро,ірВDlll1 • О .12.4. ому порвдКУ допускається у разІ невиконання рендарем ВІІМОГ 

oJ1IIOCТOPOI~IIII Іктів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 
p)'II'Єf'/ 4, підПУІ .'оо 

N Договір піДJlJlГОЄ державНІЙ реєстраЦІІ. 2. Це 

ЦеП Договір набlfрає Чlfllності після .підписання сторонами та ЙОГО 
З,.. єстрації та застоСОВУСТЬСЯ до правовідНОСИН що ВИНИКЛИ з 01.10.2008 

дсрхсавНОl ре -4. Qбов'lЗОК щодо поданНІ цього Доr,-oвору на державну ресстраціlO та 

Пов'JlЗDllі з йоГО державноlO реЄСТРВЦІЄІО,'rtDIСЛВДВ10ТЬСІ на Орендодавця. Вlrrp8Т1I, 

5. Imпi ~IOBII договору оренди зем~ьної ді-tJйНки від О 1 листопада 2006 
роК)'звN2040633800395 ЗaJIlfшmОТЬСI без ЗМІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6РОВАРС6КА МІСЬКА РАДА 
КІІІВС6коІ0БJ1АСТІ 
ЮРІlДllчна адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
в особі Сапожка ІГОРJl ВаСllJlЬОВllЧ, 

J.B.CanO:JICKO 

мп 

" 

.. ..-. 

ОРЕНДАР 

Пр"ваlll"IIl; І,ідnР"Е'АІеl(Ь 
Лllllllllllfенко Алла Анаnaоліfв"а 

ВолодllA'''РОtl''lf 
Юридична адреса: 

вул. Кірова,88 кв.12 
м. Бровари 
обл. Київська 

~/~. 7f-; .. A.A.JI uп,."ч",,1tD 

мп 
( ПРІІ IIM.IIOm псчlПi) 

АеРІСаВ Доroвір зар.~єстрован.о УВІІконкомі Броварськоі місько! paдll, про що у КНІl3і заПllсів 
Hoipetcтpaцal ДОГОВОРІВ ореНДІІ вчинено заПIІС від сср ) 1.1 20оіроку. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНки 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa ~liCЬKa рада, в 

ВИКОНУJOчого оБОВ'ЯЗКIІ міського голови - секретаря міської раДIІ Сапа 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 З!lI<ОНУ України "Про місц 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської раДl1 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» 3 о 

сторони, та ПРllваТllllїІ піДПРllЄМСЦЬ ЛІІТВІІЧСІІКО Алла АllатолііВRa 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllllїІ піДПРllОI 

ЛllТВllченко Алла Анатоліївна прийняла земельну ділянку ппо 

0,0019га, для обслуговування кіОСІСУ по вул.Кірова в рапоні РО31\Ііще 

буд.,N'!!88 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесіі 

25.07.2008 року за Ne807-40-05, від 30.09.2008 року Ne883-46-05 та 

16.10.2008 року Ne898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, термів 

до 25.07.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноJO чаСТJlН 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Jfl;C"Ka рада 
K"iIJCbltoi 06лаСІІ'; 
ІОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
ВИКОН}'Іочий обов'язки міського 
го ви - секретар міської ради 

----..~~t-Ad-- /I.B.CallO:JlcKO / 

ПРИЙНЯЛА: 

ПРllва"""IU n;дllрIlЄАІЄI(" 
Л'ІІІIВIІЧЄНКО Алла АнаIlIОЛ;;ВНn 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Кірова,88 кв.12 

,/ 
---;;оЧ--.'--- / А.А.Л'"I1ВllЧЄ"" 



Договір N!!l 
ІІРО ,,,есе"'1R ЗА';" Ьо Ього,ору opellbll 3eJf'eJI'"0i ЬiлR"«ІІ 

,;Ь 13 грJ1ы�л 2006 pOКJIНe040633B00430 
місто Бровари Київської області 

Дві Пlспчі Dосы\огоo POICY 
08rJ1УI!UЯ 

ІІдОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КйУвської області, IОридична особа за 
оРЕ м УкраіНII, ідентифікаційний код за дани~и єдрпоу 26376375, 10ридична 

_IIO~:-:ЬKa обл .• м. БроваРII, вул. Гагарін&, 15; в особі виконуючого обов'язки 
аареса: ІВ ВІІ- секретаря ради СОПОЖКО IropJJ ВОСІІЛЬОВІІЧО, який діє на підставі ст.42 
'CI!coro ronо у ". б 111 у: "НІІ «Про місцеве самоврядування в краІНІ», з одного оку, та 

3ІІО8ьріцАР: пп Савицький Сергій Володимирович, IОридична адреса: м.Киів, 
В невв,9 кв.117, ідентифікаціЙШІЙ код 2416515193, далі -"ОРЕНДАР", :1 другой' 

,а. ерес Д' е' ни yкnВJIII цей OroBlP про наступи . 
tIIOJЮ ~ЧlI добровільно і перебуваючи при ~ДOPOBOMY розумі т:,- ясній пам'яті, розуміlOЧИ 
1ВfICII1II своіх діЙ. попередньо ознаАомлеНI з приписами ЦИВІЛЬного законодавств&, щО 

JПOЮТЬ укладений ними правочнн (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочнву), 
:ОВідпО до затвердженої рішеНВJIМ Броварської міської ради від «ЗО» вересвв 2008 року 
1&883-46-05 нормативної rpошової оцінки земель міста Бровари, та рішенвв Броварської 
_іради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05, від 25.10.2007 року Н!!483-28-05 та керуючись 
uoиozeИJIJIМII пункті~ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дiлJIнки від 13 гpyДНJI 
2006рокуукпaпu цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесенвв змін до Договору 
арсвдв З~eJlЬної дinвнки 
1Ї1113 IPYДlll2006 року за Н2040633800430 (надалі -Договір оренди) про таке: 

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

c2J. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Бровари від 03.11.2008 року Н!! 04-3/13-3/1702 становить: 

- 16202 (miстивдцІІТЬ ТИCJIЧ двісті дві) rpивні ОО копійок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди ВИJCJJаСти в наступній редакції: 
с1.!. Цей Договір укладено стррком на З (три) роки терміном до 25.10.2010 року. Шсля 
::ННJf строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлено його на 
-':;::1. у цьo~ разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за ЗО календарних днів 11:0 
ІІІІІ\_ строку ДІІ цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР 
"I"W/ВЖUти його дію. 

Р11і: ПOJJожеlШJl цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
• ВПkoРистанні земель .. • • · n",,-_ НОl ДІЛJIИКИ не за ЦІЛЬОВИМ призначенИJIМ· 

---t'lШ1:НIIJJ " , 
• доllyЩe тep~IHIB сплати орендної плати; . 

HIIJJ ПОПршеННJI стану земельної дinJIнки». 

".1. o~:КТ 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
1eJarлыfіi ~aтa станОВИТЬ 10% (десять) відсотків від нормативної rpomoBoї оцінки 

- І 620,20 - 16 202,00 ~ивень і складає: 
(одна ТИСЯЧа ШІСТСОт двадцять) rpивень 20 копійок.» 

l.4'ПУНкт 4 4 Д 
. оговору оренди Викласти у наступній редакції: 



«4.4. ОР&Шдllа плата ВIIОСII'n.СЯ ріВIIII"'11 частка,..11 щоміС~ЧIfО протягом 30 (ТPIIJUlln.) 
кanellДDpllllx ДІІів, IlаСТУПllІІХ за oCТDIllli,.. кanеlШВРIIJI,.. днем ЗВІТІІОГО (податкового) MiCIIQIr lirJ 
урахУВDlIІІЯ ПДВ UUlЯХО,.. перерахУВDlIІІЯ ІІа РОЗРОХYlIКОВIІЙ pa"~YHOK OpellnoAa&1UI А! 
33217815700005 УДК у КrIЇBCLКЇn області м. КrICBa., код ЗКПО 2357~923. МФО 82101,. 
одержувач - Броварськс вдк, код кnаСllфікації 13050500 - ореllда зеМЛІ». 

1.5. Пушст 4.5.2 Договору opellДlI BllкnaCТlI в наступній редакції: 
«4.5.2. зміІІІ! роз,..ірів земcnы�огоo податку. та ст?вок opeI~Д~OЇ ~ла:Пl, зміll!~ IlopManlalfaj t 
грошової ouillKII, піДВllщеllllЯ ціll, ТОРlfфIВ, ЗМІІІІІ коефЩIСНТIВ ІндексаЦIІ. ВІІЗllачеНIIt 
3DICOIIOДDDCТDOM. 

У ВІІПОДКУ від,..ОВIІ Ореllдаря зміШIТIІ ореllДIlУ плату ІІа умовах. ВІ1111ачеНІІХ n.4J 
Договору, OpellAOAaвeUL мас право розірваТlI цсй Договір І! ,QДІІОСТОРОШІЬОМУ ПОРJlДКУ». 

1.6. Пушст 4.5.4 Договору оренди B.!кnaCT'1 в IlаСТУПllіЙ"редакції: 
«4.5.4. У разі невнесеlillЯ орендної плати У строки, Вl1зїlаЧСllі цим Договором. C}'1q 

ЗDБОРГОВDJlості вваЖDСТЬСЯ податковим боргом і стягуcrься з нарахуваННJlМ ПС:llі. 11ІО 
IIDрОХОВУСТЬСЯ ІІа суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій ]а іх 
IIВЯВIIОсті) із РОЗРОХYl!ку 120 відсотків річних облікової ставки Національного бана 
УКРВЇІІІ!, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або на день його (АОІа 
ЧDСТІ!ні) погашення, залежно від того, яка з ВCnИЧШI таких ставок є біЛЬШОIО. за КОЖИJd 
кaneндapHllB день прострочеНJ!Я у його сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'mlденний термін після державної реєстраціі цьоn 
Договору тв/або будь-яких додаТКОВНХ угод, Договорів про внесення змін та доповнень.» 
Договору тощо нвдати відповідну KonilO органу державної податкової служби за t.ficua 
знаходження земcnьної діJlJПlКИ)). 

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

«9.4.7. в п'ятиденний терміі! після державної реєстрації цього Договору тв/або будь
ДОДDТКОВИХ УГОД, Договорів про внесення зміll та доповнень до Договору ТОЩО н 
відповідну коппо органу державної податкової cnухсби за місцем знаходження земель 
дїJUlHКН)). 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТlI НОВlіМ підпунктом 12.3.4. наступИ 
змісту: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порядку у ВIІ 
передбачених законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціаПIВОIО Орендодавця в одностороннь 
порядку допускається у разі невиконання Орендарем вимог пyнny 4, підпунктів 6.4 тa~ 
даного ДОГОВОРУ. 

2. Цей Договір пiдnяraс державній реєстрації. 

3. ~eB Договір набирає чинності піcnя підписання сторонами та його дер 
peccтpaцll та застосовується до правовідносин шо вин.fICIIИ з 01.10.2008 року. 

, 4. ~бов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстраціlО та вІ 
пов ЯЗВИІ З його державНОJО реєстрацією, покnвдarоться на Орендодавця. 

5. Ьmli умови договору оренди земельної ділянки від 
Н2040633800430 залИШВlQТЬся без змін. 13 rpудня 2006 роКУ 



АКТ 

пРИЙоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 03_tl_грудня~ОО8 року м. Бровари 
... 

сторони, та Приватний підприємець Савицький 

ВОЛDДІІІШРОВІІЧ з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТНІІЙ підПРllємець 

СаВПЦЬКllїІ Сергій ВОJJОДИМИРОВИЧ прийняв земельну ділянку площею 

O,0045ra, Д1JJI обслуговування павільйону по BYJJ. Черняховського в районі 

РОJ&lіщеllllИ теПJJllЦЬ в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

вjд25.10.2008 року за М483-28-05, від 30.09.2008 року Ке883-46-05 та від 

16.10.2008 року Не898-47-05 на умовах оренди терміном на З (три) роки до 

25.10.2010 року. 

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

ДОговору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРо.аРС6I(а "';С61(а рада 
/(иl.С6I(О' 06ласті 
~ISДичRа адреса: 
в,:ваРИ, ВУл.Гагаріна,15 
~ .. ~~~~ обов'язки міського 
і" - cettn .... ap м' .. 
,~ '. ~.:.: "JI'!~~ lСЬКОl ради 
;.; ~". ,.~. \ 

І • '. :: .. 
І. • . 

• \., '1 

,. ' : . . . • ,'&.. 
" . '. ,'. 

'~'J '. .'" • ~!-В.СаnО3lС1(О/ 
.; >" .. • r , ••• ". ... ". . 

.~. - ...... -... .. ~ ... 

ІІРИЙRЯВ: 

ПРІІваnlнuіі nідnРllєл,е,(ь 
СаВІІЦЬКllіі Сергій ВолодllJtlllpОВIIЧ, 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 
вул.Вереснева,9 кв.І!7 

-~~~=t---_/ С.В.Саfllll(ЬНIІЙ / 



ОРЕIfДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРС'КА АІІС'КА РАд,. 
КIIІDс,коІ0ВЛАСТI 
IOPIIДII'IIIO адрссо : 
м. Брова І, вул.Гагаріllо,l 5 
в особі а ОЖI(а Ігорп ВаСІIЛЬОВII'1 

мп 

I.В. CaIlO:JICKO 

o~ 

• -: .: f .. 
о, . 

'і '.-; -- .. , •. 
\ о • . '.'/ ~ 

• • -,' і .' .. ,. 
0,_ і !' 'о' 

· ;-:', ,. і 
· ,,;.. . '.,. І" 

о, 

'о 

'~\ . '-" ," .' . 
,е. ~ __ ,'."..-.'.~' 
• .l Ji= .' :. ,. ..: . . 

.. • J.l .... ~-; 
..... .:. .. :;=~.:,''' .. 

, . 
,. . 

ОРЕНДАР 

ПП Call1ll(IIKII'Ї Cepz;,Ї 

ВОЛО"'IJI'"РОІІ"" 
IОРІIДІlчна адрссо : 
вул. BepeCIICBo,9 кв.117 
м. Бровари 
обл. КJIЇBcЬKa 

о,' 

СВ.Са"ІІІ(Ь"",; 

мп 
( npllllUllloc:ri ПСIfІПі) 

Доroвір зареєстровано у Вllконхомі Броварської ".іської paдll, про що у КНІаі ЗDПllсів лер'''''8Іноі 
реєстраЦІЇ лоroворів opelUUl ВЧllнеllО 31П1ІС від ес '" » /.1 200!po~')'o 



Договір НеІ 
'.' ,; 1-

"ро tlllecell'ur ЗЛ';ІІ до догОtlору opelld" 31!А'І!лыll1 дiлRІІНІІ 
tlід 10 ceplllur200S рону.Nl1040SЗЗ800122 

місто Бровари Київської області 

08f11YAII 
я дві Тllсвчі ВОСЬі'IОГО року .," 

OPEВДOДAВE~: . Бровар~ька. міська рада КИ~ВСЬКОї області, lоридична особа за 
опOДllВствоr.1 УКРаіНИ, щеНТИФlкаЦlЙНІfЙ код ~a даними ЄДРПОУ 26376375, lоридична 

- : Кпївська обл., м. Бровари, вул. faгaplHa, 15, в особі ВИКОНYlочого обов'язки 't:ro roпови - секретаря ради СаПО2ІСка Ігоря ВаСJJJJЬОDJlча, який діє на підставі ст.42 
... 11'/ украіНІ! «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 
3aJCO ОРЕНДАР: пп Маринич Оксана Миколаівна, JOридична адреса: м.Бровари 
пrarвріиа,2 JCВ.65, іден~иФікаційний код 2699302286, далі ~"OPEHДAP", 3 друго;· 

ву, ІМ"" )'JCJI8JlИ цей ДОГОВІР про наступне: 
С"'Оу.' б' . б . . 

ДitОЧІf дО РОВІЛЬНО 1 пере УВВ10ЧИ при здоровому РОЗУМІ та ЯСНІЙ пам'яті, розумі1ОЧИ 

3III'IeННl своіх дій, попередньо ознайомлені З приписами цивільного законодавства, що 
perymoють укладений ними правочии (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочииу), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30)) вересня 2008 року 
N!88346-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської 
мїськоір8ДИ від 16.10.2008 року Н!!898-47-05, від 29.05.2008 року Ng744~37-05 та керуючись 
DOnОжeвиJМИ пуихтів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дiлJJио від 10 серПНJI 
2005 року укл8nи цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесенИJI змін до Договору 
ореидп земельної діляихи від 10 сеРПИJI2005 року за Ng040533800122 (надалі -Договір 
DJ1'идu) 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 дirumки згідно довідки відділу земельних 
~iв у місті Бровари від 03.11.2008 року Н!! 04~3/13-3/1704 становить: 

- 26503 (Двaдцsrrь шість ТИCJIЧ П'JIТCOТ три) гривні оо копійок.)) 

1.2.Пуикт 3.1 Договору ОJ?енди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік терміном до 29.05.2009 року. ПіCJIЯ 
зuiвчeиu строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право ПОНОВJ1енИJI його на 
ВОІИЙ строк. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до 
зuineиu строку дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
Dpoдовжити ЙОГО дію . 

. ПОDожеИИJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
(1131: 

- ВDkoРИстаниі земельної дimmки не за цільовим призначеllИJlМ; 
• ПDpymеИНJI термінів сплати орендвоі плати; 
• ДОnYЩеlШJl погіршеНIUI стану земельної ділинки». 

'41 1.3.Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
. • Орендна ПJIата становить 10% (десять) відсотків від нормативної грошової оцінки 

-CnЬHoi дimппcи - 26 503,00 гривень і складає: 
• 2 650,ЗО (дві тисячі шістсот п'ятдесят) гривень ЗО копійок.») 



1.4.Пушст 4.3 Договору ореНДІІ ВІІКЛОСТІІ у ноступніП редокції: 
«4.3. OPCIIAIIO nлвта ВIIОСIIТЬСЯ ріВ1111М11 'lосткаМII щоміС~ЧIІО протягом 30 (ТРІ 
кonellДOplIJlX ДІІів, ІІОC'JYПJIIІХ за OCТOlIHiM KВnCHдapHllM днем ЗВI11fОГО (податкового) Mic~ 
УРОХУВОІІІIR пдв UШRXОМ псрерахування 110 розрахУНКОВllfi ра.ХУIІОК OPCIIДOДQ ~ 
33217815700005 УДК У КJIЇBcькiA області м. КJiCOa, код ЗКПО 23571923, МФО B~ 
одержувоч - Броворськс ВДК, код КЛОСllфікаціі 13050500 - ОРСJlда зсмлі». а 

1.5. ПУНКТ 4.5.2 Догооору ОРСНДII ВllклаСТlt в lІаступнin редакції: 

«4.5.2. зr.fіllll розмірів зсмcnьно~ податку. та CT~OOK OPC~Д~IOЇ ~ла.ТIІ. зміllll IIOP~la1JrL 
грошооої оціllКИ, піДВИЩСlІІlЯ ЦШ, таРllфlВ, ЗМІ 11І1 коефЩIЄНТIВ IІIДСКСПl.tії, RI11ИІ'IcJ 
ЗОКОIIОДавсТDОМ. . , 

У ОIIПОДКУ оідмови ОРСІІДВРЯ зміШIТJt ореllДIlУ плату 110 умовах, 811111ачеllllХ 
. "Д' 11. ДОГОВОРУ, Орендодооець мас право РОЗIРВОТJI цеп orOOIP '!'ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОРJlJl~'У. 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДІІ викласти в lІаступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнеССJlНЯ орендної плати у строки, визначсні цим Договором, СІ 
зоборгованості вважається пода11СОВИМ боргом і СТЯГУЄТЬСЯ з нарахуваllНЯм пеи~'1 
нараховується на суму пода11СОВОГО боргу (з урахуванням штраф 11 ИХ саllкцій 11 
HВRDHOcтi) із розрахунку 120 віДСО11Сів річних облікової ставки Національного ~ 
Украіни, діlОЧОЇ на день ОИliикнеШIЯ такого пода11СОООГО боргу або на день Пого ІЬ 
частині) погашення, звnежно від того, яка з величин таких ставок Є більшою, за Ii~ 
квnендаРllиА день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
.«6.4. Орендар зобов'язанllЙ в П'JlТИденний термін після державної реєстрації 
Договору тalабо будь-яких додаткових угод' Договорів про внесення змін та ДОПОВНr&I 
Договору тощо надати оідповідну KonilO органу державної пода11СОВОЇ СЛУ-А<бll за 
знаходження земельної дimrнки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 
змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін піCJIR державної реєстрації цього Договору та/або бу 
додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо 
відповідну копіlО органу державної пода11СОВОЇ служби за місцем знаходження зем 
дimrнки». 

. 1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. на 
ЗМІСТУ: «12.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньому порядку у ВІІ 
передбачених законом тв цим Договором». 

1.1~. Пункт 12.4 Договору оренди Викласти в наступній редакції: 
«12.4. РОЗІРВання ДOГOBOP~ оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця водносторо 
порядку допускоється У разІ невиконанНJI Орендарем вимог пункту 4 підпунктів 6.411 
даного Договору. ' 

2. Цей Договір піДJIJIГDЄ дер)кавній реєстрації. 

3. Цей Договір нобирає ЧИнності піCJIJI п' 
реєстрації тв застосов ЄТЬСЯ • 1дnИСВНВJI сторонами та його де 

опавОВІ носив о виними З 01.10.2008 о . 
4. Обов'язок щодо подaнНR цього Д 

пов'язані з його державНОІО реєстрацією оговору на державну реєстрацію та 
, покпВДВJОТЬСJl на Орендодавця. 



5 ІІІРІІ УМОВІІ AorOllOpy ореll,t~1І ЗСМCJІ"'ІОЇ діЛЯIІКIІ від 1 О сеРІІІІЯ 2005 року зо 
1'.()40S33B00122 ЗOnIIIШIIО'I'ье'l без ЗМІІІ, 
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Догопlр заРСССТРОВВIІО "lIIIIICOIIKOMi БровврськоУ мIСI,КО\' РОДІІ, ПРО що У IСllllзl:sltПllсlв деРЖВDIІОУ 
:tC1pallIYДOГDBopiB ореНДІІ О'ІІІІІСІІО 'ППIlС від ес 10.. 1.1 2008 року, 



ДоговірNg1 
"ро tJllесе""л ЗА.і" до договору opelldll :Jc!!JI.елыlff dіляllКІІ 

від 13 ЛІІ""R 2005 рону .NJО40533ВООО93 
місто Бровари Київської області 

JO rpУДllП дві 11lспчі ВОСЬJ\ІОГО року 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: Броварська міська радо Київської області, юридична 
особа зв ЗQI(ОНОДВВСТВОМ України, ідентифікаціЙНJfЙ код за д8ІIІІМИ ЄДРПОУ 
26376375, 10РlfДИЧН~ адреса.: Київська обл., м. Бровари, ВУЛ. Гагаріна, 15, в особі 
DJJКОНyrочого обов ЯЗКІ~ MICЬKO~ ГO~OBII - секрет~ря ради Сппо)ккп Ігоря 
ВаСIIЛЬОВII'IО, ЯКlfй ДІЄ на ПІдстаВІ ст.42 Закону УкраїJlИ «Про місцеве 
СВltIоврЯДУВВ1{НJ[ в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп ХРИCТlfнченко Майя Анатоліївна, юридична адреса: 
.. .Бровари, вул.З.КОСl\fодемянської,З ідентифікаціЙНlIЙ код 2678413763, далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 друго' стОРОllи, уклали цей Договір про наступне: 

ДіІОЧlf добровільно і переБУВD10Ч1f при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlОЧ11 значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
звконодавств&, що регуmоlOТЬ укладений НlfМИ правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «ЗО)) вересня 2008 року N!!88З-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста БроваРlf, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 29.05.2008 року N!!744-З7-05 та керуючись положеннями 
пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.З Договору оренди земельної ділянки від ІЗ липня 2005 
року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору 
орендп земельної діJI.RНКИ від ІЗ липня 2005 року за N!!0405ЗЗ80009З (надалі -
Договір ОРЄllдu) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки ВlДДшу 
ЗеАlenьних ресурсів у місті Бровари від 22.10.2008 року N!!04-З/ІЗ-3/1З90 
ставоВИ'1'Ь: 

-5 816 (П'ять ТИCJIЧ вісімсот шістнaдцJJТЬ) гривень ОО копійок.)) 

lЗ.Пункт З.1 Договору ореНДІІ ВИІшасти в наступній редакції: 

«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік, терміном до 29.05.2009 року. 
ШCJIJl закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право 
ПОИОDJIенни його на НОВИЙ строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
за 30 календарних днів до закінчення строку дії цього Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дію. 

ПоложенWJ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 
ЗВСТОСОВУЮТЬCJI у разі: 
• ВJfkористанні земельної· ділянки не за цільовим призначеtIним; 
• ПОрушеННJ[ термінів сплати орендної плати; 
• ДОПУЩення погіршеВНJI стВ1!у земельної ділинки). 

I.З.Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступ~іЙ редакції:.. .. 
«4:1. Орендна плата становить 10% (десять) відсотків вІД нормаТИВН01 ГРОШОВО1 
ОЦ1tncи земельної ділJIНlСИ - 5 816,00 ГР.Івень і склодає: 
·581,60 (п'итсот вісімдесят одна) гривня 60 копійоtC D ріІС.) 



1.4.ПУIIКТ 4.3 Договору оренди Вllкласти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна плата ВIІО.СIІТЬCJI рівними частк~ш щомісячно протягом 30 
('J]JJIДЦIТII) 1CВJIендаРІІИХ ДНІВ, наступних за ОСТВІІІІІМ календарним Дllем звіПIОГО 
~ ОДІІтковоro) MiCJIЦII без урахувшlНR ПДВ IWJJIXОМ перерахувarfНJI ІІа розрахунковий 
~IOIC ОрендоДODЦИ Н! 33217815700005 УДК у КиївськіR облаcri м. КІІЄВ&, код 
ЗКПО 23571923, МФО. 821018, одержувач - Броварське ВДК, код клаСJ.lфікації 
13050500 - opelfДa зеМЛІ». 

1.5. ПУНlrr 4.5.2 Договору оренди викласти в lІа~Пllій редакції: 
«4.5.2. зltfіНlf розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни 
IIОР.18Т1IВIIОЇ грошової' оцінки, підвищеllllЯ uill, тарJ1фів, зміНlf коефіцієнтів 
індексації, визначених законодавством. 

у ВlfПВДКУ відмови Орендаря змінити орендну плату ІІа умовах, 
вU:1ІІ8чеНlfХ п.4.5 Договору, Ореllдодавець мас право розірвати цей Договір в 
одпосторониьому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. у разі HeBHeCeHНJJ орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
сума заборroваності вважається податковим боргом і стигується з нарахуванням 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
саикцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банка України, діючої на день виникнення такого податкового 
борry або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з величин 
1ІКПХ ставок є більшоlO, за кожний календарний день прострочеННJJ у його 
cmшті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди виклаСТlf в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'JlЗВНИЙ в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цьoro Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про BHeCeННJJ змін 
18 доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу дерхсавної 
податкової служби за місцем знаходження земельної дїЛJПIКИ». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
HIIC'I)'JIHOfO змісту: 

«9.4.7. в П'ШfДенний термін піcmr державної реєстрації цього Договору тв/або 
6удь-JJICИX додаткових угод, Договорів про BHeceННJJ змін та доповнень до 
~roвopy тощо надати відповідну І<опirо органу державної податкової служби за 
МІСцем знаходжеRВJI земельної дimппcи». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИПІ новим підпунктом 12.3.4. 
наступного змісту: «12.3.4. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому 
ПОРВДКУ у випвдках, передбачених законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
112.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціаТИВОІО Орендодавци в 
ОAКocroроииьому порядку допускається у разі неВИІ<ОНВННJJ Орендарем вимог 
IJyJIКТy 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір підnягає державній реєстрації. 



з. ЦеП Дoгo~!p набlfрає ЧllННОСті після .підписання сторонar.ш та Boro 
_nlloї реєСТРВЦll та застосовується до праВОВ1дIiОСJiН що виниКJШ 3 01.10.2008 

Aepta-- 4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну ресстраціІО та 
Ilnpl1ТJ1• пов'язаlJі з йоro державною реєстраціСIО, ПОКnaдaJоться на Орендодавця. 

5. Інші умови договору ореНДІІ. земenы�оїї діЛЯlfКИ від 13 липня 2005 РОІСУ за 
1іО4О533800093 ЗDЛИШВlОТЬСJl без ЗМІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВІ'ОВАРС6КА МІСЬКА РАдА 
КІІІВС6ко10ШІАСТl 
ЮрllДUчиа адреса: 

мо Бровари, вул.Гагаріна,15 
8 особ' Сапожка Ігорн ВаСIIJlЬОВIIЧ. 

LB.CanO:lICKO 

./' 

ОРЕНДАР 

ПП ХРІІСІІ","че"ко Маrїл 
АllаlllолrТвllll 
Юридична адреса: 

вул. З.Космодем' янської,3 
м. Бровари 

обл. Київська 

МП 
( nplllUUlDltocri ІІСЧ";) 

Дoraвip зареєстровано у виконкомі Бровврської міської Раді" про що у книзі ЗВПі,сів державної 
pempaшl договорів оренди вчинено заПі'С віА <сІ'! » I~ 20olроку. 



' .. 
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ДQ)ZQВІР 
IС)'півnі-продucy зеМeJJьвоі дiJшlllCD 
несільськогосподарського призначеllllВ 

'Лtlll' /iptI'fIIIU Ки1ІС61t11 tJtiлtJCnIl. Д'llІІІІt:II",.tJt:u.tRtI ро • .,1, .. ""'t:IIlfII " •• qmtJtO "lIt:J1l1. 

МІІ. ЩО ІІІІ.'ІС пlДПllсanllCJI. Ilцапl CTOPOIIII: SРОDЛРСЬКА МІСЬКА РАДА 
KulBCLKol О&ЛЛСТJ, ЮРIIДIІ'І'lа особа ,а ,aKOIIOA.8CТ80M Укр.11f11, юриди., .. а адрсса: 

• .uPOllpll. lyn.faraplJlI, 15. IдСlmlФlквцlа.lllа код 26376375, (cвlдoцno пра дсраану pcccrpaцllO 
1DP1ІІІІ1'Іllо10собll ссрl1' АОО ~094185. BIIдlUIC ДсрІСІІІІ'lllМ рссаратаром DnXOllDDlfOro КOMIтery IiРОIВРС'КОі 
IІІcPD1 plUll1 ЮI1lсr.коr 06лвc:ri B.O.Ky.lIIa&QIII". дата ПРОІСДС'ІІ" ДСР_1101 pccapaцl1' 08.04.2002 раку ІІОМСР 
_ІСУ npo дср .... 1)' РССС11'аціIО І 355 120 0000 002270) D аСО6І ccкpmap. ".Іс.коі Ради, ТlIМ"8СОIО 

• uIJI"OOID'IOra ПОIIIОIIUlCC.П .. "IIcыcra rallODII, САПОЖКА ІГОРЯ ВАCИJIЬОВИЧА.IдСlnифlaцlnниn IIОМср 
2835822275. що ,арСССТРОВІlUlа 'І адрссоlO: Кllівська o&nam.. м.IiРОIIРII, &y1l.MuKoВC.ICora, буд.59, .1І'n дlс 
ІІІ nllcrul ст. 42 3ІІСО'1)' УкраІ"'1 "Про мlСЦСІС CIМODPIIJIYIIНIUI D Yкpall.I", IМСН081U1"1 8 ПОДІІІ.ШОМУ 
"ПРОДАDВЦЬ". , DдlIIcI' стаРО'IIІ. і ClПJlЬНЕ ПlДПPиємcrво у ФОРМІ ТОDАРиcrвА З 
ояfEЖEIIО1О ВJДПОВIДAJlЬШСТІО "ТРАНС-ГРУІІ". IOplUUl'Dla особа ,а 'UOIIDдUCТlOM УХРВf.ш, 
_ .. ,nцfаИllа код 31256942, 'ОР'IдІI'ІІ1І QlpCCl: 07400, Кs.ilCЬкa 06лIlC'В, м.IiРОDIРи, 6yn'lap 
IfcWICIIII0crl, 18, (calдourвo пра ACp88111)' рca:rpaцlю ЮРSWllfll01 осоБІ' ссріі АОО НеО92365, IIUI8I'C 
acp8UlDIМ pea:rpaтopo"l lllІСОllІСО"l)' IipOD.pcr.кo1 r.llc.кo1 ради В.О.Кy.JНСЦОIНМ, дата ПР08IU1С.II .. ДС.,...llоі 
pcO:rpaцlJ' 12.01.2001 року 'ІОМСР ,anlICY про ,.ІІІУ calдourв. 1355108 0002 000355) І осоБІ ПШСРІІІ.НОro 
АПРClПlрв ГОnОВА110КА АНДРШ АНАтоnlЙОВИЧА. IдСIm.ФllCIIQlаШIR НО.IСР 2352020370, 
JIPCCIЩIОl8l10ra ,а .. раСОIО: м.J<иiв. IYII.ClUCClU'lUlcr.ICOro, буд.57б. 1СІ.3, 8К11n дІє ІІа пlдcnві 1І0lоі РlUllUЩіі 
rrayry СNШЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРиcrвА 3 ОВМЕЖЕНою ВIДПОВIДAJlЬНІСПО 
.'�PA��C-ГРУП" ,apcєcrpoaaнoro 10.09.2008 роху, иомар ,anlICY 13551050Р07000355 дер_т"l 
pca:rpllТOpoM lllІОllІСО"l)' lipoaapcr.xot мlсьхоІ paдll В.о.кy.lIIСЦОІIІМ, імсноlаниА І пoдan.шо •• у 
"IIoкyJIEцыІ. , Apyroi старОIПl. YКnIIIII ДlUUIII Доrallр про нacrymJC: 

1. ПрrдМСТ ДоnвоРУ 
1.1. ПРDAll8еца. ІІІ nlдc:rul рIШСIU" БРОDарcr.хоr мlа.IСОТ pцдll НІ 929-49-05 81д 20 lІистоп ... 2008 року 

CIIPD nPOAUC ,смС!а.1111Х дluHOIC, npollUIClIНII ClCcncpnnlX f1JОШОIUIХ oцl.IOK 'СММ'НИХ AIuIIOK 1'1 IнссеlП .. 
• Ін АО рlшсаllll Iiроаарс.хоІ MIcr.Ko1 PIU!II» пеРІДає (продає), а Покупець ПРlln"lас (купус) У lIIaCllim. І 
DIIIJIII)'C ІСМCllloIІ)' дlnllllcy Ilccwc.кoracnoдapcькora ПРlана"CIIIUI ПІІОЩClO 2.5739 n. дmr обмyro8УВUП" 
IIIJICI&RII'IIIX nPllМіЩСIІL - ,cмnl транcnоJJ'l)', ща 3ІIIХОДИ11оCl ,. 8UlPCCOIO: XllIBCItкa оliлаcn.. "llста &РО.lРII, 
"І"'Р Rurшl8l10cтl, 18 (BlclMIIDДQII11o). 'ІIUUIIIІ ,а тскстом "Прсдмст ДоrolОРУ або ,емеп,н. Рнка". 
КuapolиR Ilor.11:p 3CМCIIЬ110T дiuJnalЗ2 10600000:00:036:0004. 
Опис мас 'Оlеп1t110І AIUIIXII: від А до & - ,cмnl 'IU"DIILHOru 1C0p11C'l')'lIUO" (DУIІ.ЩоlllCllс.а); від ]і ДО В

ВАТ «Cncц6уАМоll1'lJC-503.: аlд D до r - кп liроаврс.кс: Ат 13262: .Ід г до Д - ,cмnl КООВСА; від Д ДО А 
-ИNIIi рс::Іс:рвІUIX ТСРlrroрln м.БРОDари. . 

1.2. 3ем_llа дlmrшса, '1І:ІIIа'lСIІ8 8 п.I.I., с І кopllCI')'IIIUud ПОІ)'ІІЦІІ 'МІО Aoroaopll OpClfД1I зсмеп,ноі 
...... ІІІ 31.07.2003 РОКУ. ,apccc:rp081U10ra У IC1lraa.dJI РСrlОНDII"lіа фlnlt ДcpDlHora пiдnРIІЕМСТIІ 

• tЦCНrPY :rcмeпwloro ICIUUШIPУ при ДСРICIJІІОМУ комітеті УкраіlПI по 'СМСІІЬІІИМ рс:сурс ... », пра ща у 
Дсравному pcєcrpi 'CМCIIЬ 1111011:110 'ІІІІІС .Ід 31.07.2003 раху .м 442 та дDдlТlCoвoi yraди NI2. да Ц1ooro 
_ару Оренді' ,са.епыlтr дlМIlIСИ.в1д 11 квіТІ" 2008 раку. дorolOp)' OPCНДII ,cмc:n.l'Ot AUUIIIICllIIд 16.10.2007 
року, 3IpICClpOIIlIOro у ICIITICЬкfn pcrlOIlIll,"IR фllllі Дcp8lllll10ro nlдnpllEМcтвa «Цсиrpу 'OlCIIItJIOra ""Істру 
ари ДeparuIIOMY комІтеті Украіни па ,cмc:m.IUIМ ресурсам», пра ща У ДСpICUІIОМУ pca:rpi 'Clo.еп. І'ІІПІСНО 
3ІІІИа вІІI6.10.2007 року НІ 040733800131 та ДDдlПlC080r yraди .мІ до ЦIoDro ДО,ІОРУ apClfД1I ,аІеп'llоі 

• .... 1 вІІll.04.2008 раку. . 
на :rCloICnWlln дlmrllцl. . ща Ifдчyжym.CI. 3ІIІХoдиn.CII КОММсхс, ЩА IIIUICJICИI'Ь СПШЬНОМУ 

mдпPиЄМСІ'ВУ У ФОРМІ ТОВАРиcrвА 3 ОIiМEЖВНОІО ВІДnОВIДAJIЬНІС'ПО .. ТРАНС-ГРУП" ІІа 
DpullUJacнocrl ІІа пlдcnшl МllРфlоТ yraди по спраl N!166f12.CJ6 IIд .29 rpyдна 2006 рОКУ. ща ,aтacpдwclla 
YDanara rocnoдapCLкaI'D суду Ііі 16 сl'ІІ" 2007 раху. 'вреECI]JОІІІІоІ КoмytllWlOW nlдnpllEМCТВOM БРОlарс.каі 
_т JIQII «Spoвapclt1CC БШРО'&:оІтaxнlЧllоt JпвcнтuРlаaцit». 19.03.2007 раку. Ilомер 81IТRI)' 13924493. 
fICa:rpaцIlbnrK ЩIМСр 7503593. IІ0мёр ,anису 445. І Кlllall/!. . 

IJ.3r1дtto IIICIIODКY Bpoalpc.кora Mic'KOro IJддIny 'CМeJllollllX ресурсlа аlд 07.07.2008 раку 14'204-7/10-
3JJg~1 _cn.... ДIтIJIКD, ща Е предметом цr.oro ДоroIОРУ. n011ll1111 lllкopllcтalYllТIlCII , дaтpIIМDlIIUI~' 
060. акі. 3DrnСВЛІСIIIIКа, '~IICТ)' добросусlдC1'lI та обмаCНlo прп ІІа ,cмmo. ICТIIloвnclll1X У 
cr,cr.cr.91.103.111 31:AІСЛLІІОro Кодексу Yкpaillll, СТ.З! ЗUОІІУ Украіии «Про ОХОрОl1У 'OIoleп ••• 'IICDПОДDI~ r DXOPDII)' IlalКOnllWII.Oro npllpOДlloro середОВI. (ІОД DirxaPllcmuu .. ,смеп'llоі Дім ..... I-.l.14.10 •• 'nдllO 
lpalиct.хаro IUlllCllфlКlТОра цlпr.OIOro 8111COp11CТIIII" ,eMc:m.HIIX AiмIIOK). 
\!pooa"J~"'''.ЩІІІ~-:"",'-I.I._""",,,",,",~ 
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ЗІ nOp)'IUClII" 2cмenLllora 3UOlloдaac:na IlIInll асо6и IICC)'1'It IDpIUIII'III)' DШП08tдм .. tlіcтr. 2114110 ~ 

BlAnaal.luIO до ВIIClIОIКУ вlа 23.06.2008 роху НІ110 ynрaanllll18 MIc:т06YдyD8I1~ та apxЇТCkтyp" 6ра, 
мlCltкоТ ІІІИ MlcroCiyдlBll1 а6МС3КСІП18 -ra а&raccш18 зсмпСIСОРIIС:ТУВ8l11.. 3nДIIO IIUIDc:тpoaoro 11.1 
llAnоа~а до Р02РlІХ)'ІlкI8МОШ .IanPIlUW.8I1I1X ТОВ аТЕрм111» (6сз пр ... 386УД0811): ІІІ) , 

_ McslllURIICPlII1X KOPIUlOpl, MCPCS IШМ)'ІdIllldR. 
2 ЦІІІ. npoдocy :І.М.ІІО' дlлЯlІlСІl, С'1'р01Cl' І ПОРАДОК оплаТІ'. 

21 ЦІІ" np~ scмcm.lloT діМlllСІ1 ,а QlIМ ДоrolОРОМ CICIUIдIIC 3379530,70 (ТРІІ "'іпIо1l0"" 1р 
Сlмдссп'~і'a'I1t 1I1CR п'ncот 1PIUIWI'I'1o) rplIDClI. 70 ICOnlnaac, .кІ Покупсu. ПО'"ІІСІІ ncpcpaxY8ant "а PIt)~ 
П DдlllIUI (рІр 33114327700005 ВРОlарс •• Y11J< в ГУДКУ в КsIT,c.кiR області ~.KIII:Ba МФО 82\0\1. ]~ \ 
J571923) 1СрМIIIDМ дО 20.05.2010 раху шомlClЧllа, npoпоpulАJlО, 3 урахуааНllJIМ IIU1CICCY І"фn.шт. І І 

2.2. 3rlдtlo IICnry :І 'IUI11'IllaT ДОХ)'МСII1'IIUIt про IIОРМarrивJI)' rpoWOBY оulшсу 3CMCnlolloi Ain ..... " ' 
07.07.2008 року НІ 04-3/13-31952 Sp08apClolCOra MlclolCOra llдAlпу 3СМСЛ"ШfX ресУРС! .... орматИltl1 'tIaIICta \ 
ацllllCll :lСМ1Шlo1l0Т .1IbwllCll СТІІIО.lrt'Io І 735 135,00 (0.11111І мШ.RОIІ сімсот 1РIUIWП" n JТr. Т1IС.Ч СТо ~. 
n'n.) rpllDCll. ОО IСОпlПок. "\ 

2.3. 3riдllo .ІІСІІОВХУ експерта про cкcnc:pnl)' rpoWOIY oullllC)' 2САIСЛ.,IОI .1IlnlllXl. ТОВ "HcnitlrQ/ Xl)l. 

II.u 3 І .08.2008 роху oullnll aapтlc:n. зсмen.ноТ .ulлlIІКН C'I'IIIIOllrt'lo 3 379 530,70 ('Трl' "I{nlonOIClI ТРИСТа cil4.1rut 
.1ІСІ'n' 111СІЧ п'atCQТ ТРlcдlUl'Пo) rpllВCII. 70 1С0п1Аок, :llrrlCPд*cllora Гоnоаl~IМ-1nРIDJlIJlJ"'" k\!r._ 
ресурсів у КaITDCJodR 06JSacтlI6.10.2008 року, .IAnOIIдHO.1l0 ІIIClIDIIС)' .1ІСр"'IIОI СКСПepТll]1І зсмасlnOр ... 
.1ІОХ)'МСlmщit II.u 16 JCC)ІТІIl 2008 раку НI4а-I406ЕО. 

3. 060В'IDІСІІ сторІн 
3.1. Покyncuь зо60.'138J1l1А: 
3.1.1. Сnnmrrи nprlc:n. 3СМCn.IlОТ .1IiJwnal І crpoa -ra І Р02мірах, що псрc.uбаЧСIІI п.2.1. _ 

ДoralOpy. 
3.1.2.. Нaдaвtml ПpD.1lllUID .. co6xl.цad матеріатІ, відомості, Д0IC)'MClms ташо про ВІlкаиllUtl JIIOJ 

UIooro ДаralOРУ. 
3.1.3. ДОТРlaмyaarrис&. 0CiмCIrCII" ЩО IlІІСІІІ.1Існі та IC'I'DIIОlnСllі на ПРI..u681IУ зсмеп .. иу аiлaнJy 

(3DCiaпсчyam. 6С3lСОшroDIІС і Cic:lnepcwlCO.1lllC ІПКОРІІСТІІІІ .. 06'атl 2В1'1UUoIIOro користува"І" (пішоЩиі tI 
uro",o6Jn .. d .1ІаРОПl, oG'aml 1118I'СРllоl іпфрacrpyкryJJJ'), IUD ЗВРСССТРОlані І.а 3смсn .... іА .1ІіUlщі ІІІ IоІОIІМ 
реa:rpauП :lВlIІI, MDaIIlIm. доС1УПУ ІІа :lСМIШloНУ дlnalКY IfдnОIШsll1Х с:пужб ДmI 06cпyro8Y18I1ll1 і JlCМOIII) 
06'acriD :lII'IUIIoIIOra ICOPlu:ryw1l1Jl -ra ilDICUCPHoT lифрac:rpyxтypll, роsміЩСНl1JI на 3СМCЛloиіR діn.lщі межОl1ll і 
rcОДc:lll'lIПІХ :lнul8 та під'&.ці8 дО ІІІІХ ТOIUD ). 

3.1.4. 3 МОМClП')' ДерlC8lll10Т Pea:ТPaUIi Ц&.Oro ДоraDОРУ cnnаЧУІ8Т1І 3CMCn&.JIIIR ПO,1lDТОIС в powipl1 і 
nopaдJCy, ПcptЩ6аЧОIUIХ '1IОIIIIIМ 311C01loдDIIcraaM Укра1'IОI про мату 38 3CМJUO, У з.'аху:l UИМ зобоВ'l38IfIUI1ІІІ 
aaraвopaм ОРCIUIИ SCAlcm.ИОТ .1IIпIНICII aI.U 31.07.2003 року, 38PCCCТP018l10ro у КllТІс.кіА pcnollluwliR фізії 
Дep8l8110ro nlдПРIfOlm18 сЦеlПРУ 3CМCIIIollora щacrpу ПРSI ДCPWUІІОМУ IСОмїтсті У«раУ'Ш по 3СМCllIoll1l11 
ресурсам., про ЩО У Дер88ІІІlОМУ Рсa:rplзсмClllo І'ПІКСНО 3ВnllC lід 31.07.2003 року Ns 442 та ДОДІВоllCli 
YrOДII NI2 .110 UIoora .uoralopy 0PCIWI 'СМст.ноТ дlU111D1 Ііа 11 піl1" 2008 року, ДOli80PY 0PClfДIl 2СМШИОЇ 
дlnalllDl II.u 16.10.2007 роху, 3DPCCCТPOl8lloro у КаIТВСloкlП роrlаlШn'IIIR фlnlі ДС))ЖUllоra niдnplIOlm1 
tЦeanpy 3CNCnloHora .... acrpy при ДсраапоМ)' ICOMimi УкpatИSl по 3СМСАІІІІМ ресУРС .. I», про шо у 
дcplllDllОМ)' pca:rplзсмcn. ІЧIIIIClIО ЗlmlС aI.U 16.10.2007 року Н. 040733800131 та дOДDТlto80i yroдIl ~\ АО 
ЦIoOra ДDl'OlDpy ОРClIдII:lсмcm.поl дlМНКН lід 11.04.2008 року npllnllНl1011oCJI. 

3.1.5. Зареа:труаml ЦСП ДоraDlр У ImнaВnClloMY 311D1ID.1I\UIcnor.I порадку. 
3.1.6. ПрпПIlml у вnаClllc:n..зсмСІІЬІI)' ДIUmCY nlCJII PCa:rpaцii .1Ісржuноro axry про npuo ВnDCII\,,:ri ID 

3СММloІІУ .1ІWпxy. • 
3.2. ПРD.1lllCUlo з060D'83IUulR: 
3.2.1. ПРJlIbIlТlI оnnау ПОІС)'ІІЦСМ вapracтl і 1-- • 1\ lUoora Дoralopy. 3СМeJlloПО .1IUUlIIIII D PD2"lipl та І теР.IІIІІІ, оБУМО8nСІІІ П. 

2CNCA.I~~i=~1 У DJl8Cl11m. 30MMIoIl)' ."ку nlCJIII рсCC'rp1Щli деРЖUIІОro lUC1')' про npuo вnвсиOCn на 

4 • • 4. Bf,1InoDIдu.IIIC'I1a СтарІ 
.'.У IllnllдКY IССІJlIСО1І8Іі1' .. Покynцсм ума до 11 

Покупцем своіх 050.'0_18 IIIUICICIUIМ Чlmом • ЦIoOI"D rolOPY ПрO.1&DllCUIo r.11IЄ право BIIMIII'DТII 11І10и811111 
IIClIВnCICIII.,.. 8IасОll8ІП"" зо60I'I3IDIІІ. або ,а ТIUCI»I alдwK0.1I)'D8I1111 збlmda, 31U1JUU111X IICDIIXOIIDlIIWl вбо 

І 

811М11'1Т11 Іlдшко.дуlDlII .. :lбlmdD, СПРIIЧlmCl::ХIU:Ro~~=~1IIm1 ЦСП Доro81р У DCТDIІОІШСІІОМУ nopuq і 
4.2. У раl ПОр)'ШClIIIІ термІІІ)' onтml за 3 "'1. 

nCSlІ IIDpВXOD)'mCI ІІІ суму nOДDТlCOlO1"D бор cмem.11)' дlllllПСУ, псрсд6аЧClІОro 0.2.1. дallOI'O ДОrolOру, 
J'D3pвxyнxy 120 IIдccmcII рlЧlmx 06аіКОlоІ r:ru: H~YPlXY8II1II'M DlТpафНl1Х CllllІСціn 3. іх IIIIDlIDm) ь 
lIкora noд8ТКDlOro Ciopry або ІІІ AClI. noro (Roro чacn Оll1Ult.иоl"D банка Украіни, діlочоі ІІІ ДClI. 811IUUCllсll1ll 
C1'IDDtc с 61nroшоlO, 31 XШlClIІІR IІШClWРlпdl ДClI. пр~l) ПОnWСШ", :lМс.но від ТQro, Іка :І BCnII'lIIII11UU1X 

4.3. JIIIЦO Паk1ПCUlo D 'l'CpМ11І 30 t IUЩmt) "Ш .. У hara cмaтJ. ~'" . 
cnnaun. ВCnUlD8IICIay І n.2.l. ДoSVDDpl UiI': або ":'~I:I дllnl OCnUuu.oi cптml3rUulO n.2.1. цa.ol'O ДoI'DIDPY ІІС -5 .......... ......,.." ........,.1JPOaOOaa -..,.., 

L' 
~ .. 



. IthS~1 
:1KPb.T~IP.1 ~IIJ:Ч;АIr-.J:. 

І nprdIJlII'II nPltдGlllOT :lCМl:lllollor ~ІХП,~ цll"" І 'І1ІІІі. llIual&ЩYDllПIІ :s6Imd .. :llllUUUD1X 
--:.а IlIІОІIІІОIІ, .. :І саос:Т c:ropOIO" nOPYWYIIh'Н mrrarnll 11р0 раІlРIІІОIІ IUoOI'D ДoI'DUOpy І IІlМanml 
~_lIVIIIIall :s&mda. 
Р'4.4.1 IІII11д1СУ PD3IPIIIIIII Дal'DlDpy :І ~ІІШІ Покymur amlЧС111 ІІІІМ rpowq11 1С0oml ПОІСpтIUCJ'nCI 

ucм Поl)'ІІUCвl :11 мlll)'СОМ :l6Irпd .... ПОI Jl:l1І111Х :І ОфОРМnСШIІМ Доrasoру та Ilдarдc",1IМ :JcмenWloJ Pro:, (nlaJVl'OID ТCXIII'IIIOrD п~оР'1)', просау IlдleдCIIIII, onтrra вapтocrl ТСХ"""''''С умо. nocnyr 
,"1 1m .. IIDТIIP'an'IIOrD посвlдЧClUIІ ДоralОРУ тощо). , 
Caa&f1114•5• Jlo:I1pDDl1I1I ДОrDІОРУ 110 :lIIm.IIIC nOtcyIUUI ІIд CMml ПClI', псред61ЧCllоJ п.4.2. ULora Дoralop1, 

4.6. смт orrpафllllХ СІІ.rщlD 1.0 :JlInWIIC ПОIC)IПU від oGo.'JI:IIC'1 аНIШ"8І"'1 AOl'Da'pllux 30601'1381 •• а 
nqIaIIдUУМОl.A8ll0rD ДОrDlОРУ rcynlul-прад8У. 

4.1.1 раlIIСВIII,ОIlIlIП8 Прoдuцс:м умоа ULOrD ДoralOpy, ПоrcynсlUe мІС право ІIІМanrrи 11І1CD1І8І1.1І 
ПpUPUСМ своІх 0601 aкll IIIIICIC101М '111І10,,1, І ТllCОЖ IlдwICoдyD8I1111 з6lmll, 31DД1 ... 1X 31Тp11М1CDIO 
18IОIIІІОI', а6а "ІІС прlllO PD3IPIIТlI цеП ДОrDІ'Р У ICnUIDIIICIIOMY порRдКУ IllІмanml 1lдwl0дyllUIIII з6lmcll, 
CllPl'""IСIІІIХ dol'D PD3IPIIIIIIIM. 

4.В. Пр'l PD3IPIIIIIII ЦIeOI'O ДaI'DIOpy :І ІІІІПІ ПрадаllUl, сумн, .11 СМlчс,,1 ПокупцеМ Прадаашо ІІВ 
_1ІІІІІ11 QWJI'O ДоralОРУ, поасpтarOТloМ Продавцсм ПОКУПЦlО І nOIIIO~ 06саl. 4.'. ПРІІ розlРllllІІ1 ЦIeOI'O ДОI'DІОРУ :І Ilс::ІlUIСІС1ll1Х IIд СторІІІ ПРІІЧІІІ" CYМII, .кl спаВ'lс,,1 ПОJCyПцсr.1 
РрааІІwo ІІІ 111101111111. Q,OrD ДОrDDОРУ, ПОlc:pтDIOТLCll ПОІСYDQJО І ПОI"ОМ1 06саl. Нс::ІlUIС8II11М" ПрllЧlUllМl1 
~1I1 06CТ1U1IПIII, :lrlдllO :l11Ш'IDдlDCТlI Укрві"'l. 

С 4.10. Blдnaalдlll,"lcть та прlШІІ Croplll, ЩО 1.0 передбаЧСIІ' ЦlI,.1 Доralора"l, DІDІІІЧ8lOТLCll alдnolIдI'O 
ао DIOllaдDllml УКРІТІІІІ. 

S. rlPlllТ1Т ТІ ПРСТІІDІТ 
5.1. ПрDдllllСЦЬ rapllnYC; ЩО :lcмeпыI� дlnarlкa. Іка С npcдМcтa"llUeora ДaraDopy, ВXoдl.,.. до ІСІПСroріі 

,СМса .. що MDIC)'no 6ynl ІIд'I)'8)'11І11 :lrWIO :llІШllодавCТDI УирaJШІ, DIn'ЯI 81д 6Уд .... lllх маАlІОВl1Х прав І 
nprmaIR 1pmx ocl6, про 111111 МО"ІСІІТ n1дn11CВI111I цьоro ДоrolОРУ Прадаасць 'ІЯ mrcynсц. ІІС "llr яс 3Hml, 
111111ІІІІІІІ1111001 пlll ІРСШТОМ І СУДОІІІХ справ ІІІ псУ IІСМас. 

5J. ПpDдlllСЦЬ caIa'lll'l'Ь, що :SnUUUII :lСММЬЯI дlМll1CD до ЦIoOrD ЧІСУ нІкому IIIЦlОМУ ІІС 3дDII1 8 ОРСНдУ, 
IIIIIJIUIII" ІІС ПDдlРОIIІI" І спорІ, І під :la6aPOIIOIO (IРСurroм) 110 перс5увае. судоаоro спору що до Ilсі, 1I 
ІІІССОІС 11.0 СТІ1)'І'ІШI'O фОIUl)' 'OPlfДI'IfII'1X осіб 110 II.ccel.1. Вlдчyжyaurа ,cмenь .. 1 •• 111 3111Х0ДИ'I'W:II 1 С'1'ІІlі. 
1IOIIIIc:na nPllдDТIlOМY Дnl 11І10РШ:ТIUIIIR П :11 цin.OIIIМ ПРШІІІЧСІІІІІМ. 

5З.1 ІIдnОlfдrlоcrllз :laкOIlOДUCТ80M Yкpaillll Покупсць ПРlfДбu :lСМCn"1)' AilllllКY 6c::s npal :lмі"'l іі 
uIAoIDrD nPlDlllчеlUIІ. 

5.4. Покynсць orlllllYI :lCМCJlloII)' дімюсу І ІІІтурІ, D3яaRО"IIІВМ 3 іі linькlСIІШrи І .кlСНІ"'1І 
upamplICnIIDloI'" під3СМШIМIІ 1ІІІІ3СМ111ІМІІ СПОРУДlМII та 06'ClC'l'lr.IЯ І 06Ma.c:JUIIMII щодо П 11І10РИСТІІIИl. 

Іі. Перехід Пр_.І ВЛІСllоcтlllD :rOMt.ll1I1I1 дlлЯllrcy 
'6.1. OIJoI'II2DK ПрDдIIIIWI ncpCIIIТII':lCМCn"1)' дlВlшеу Покупцrо aaucaєn.cI 111101181111,.11 прао ВnICllocтi 

ІІІ JCМen,,'1 дIJIIнxy ПСРСХOДlІТЬ до ПоrcynlUl nlCIII nOllloi сrшml lapтocrl _ІОТ :le,.lenы�oTT AIMIIICII IlдnoBlднo 
I/IJ n.2.l. ЦWJI'D ДОI'DВОРУ. ОДСpжalll1І Покупцем ДcpжDIIlОro DI1'D ІІІ npао IJIICHocrlll1 :lСМВIО. 

6.2. 3 момеlпу ІІІШllOІСІ1ІІ8 У ПоrcynlUl праl uICllocrl ІІІ 3САІCnЬnY дllllшеу ІС1'ІІIІОВВСШIR ранlшс 
nPUOIllR P~IM І ІсІ npllolCТIIIlolUllDlo'li дotcyМClтl про np"l ПОIC)'ПIUI на KOPIIC1YDlllIIII (ОРClаду) ulЕі 
XllШllоі .аІпІIIІСІI ВТРІЧIUOТL Чlllllllcm.. 

7. 'ІОІІК DllnllДlCODara паrlРШІlІllR 160 DІІПІІДІСОDаrа ПСУ.llllln :10"111І111101 ДШnllКIІ 
7.1. JltaИК IHnaдlCOIOrD ПОrlршеlПIІ або IIInaдlOIOrD ПСУВIlПIl 3CМCJllolloi дlМllІІI Ilсее Покупсць :І 

IІОІІСIІІУ псрсхсщу ДО In.ora ПРВІВ IJIвсяоcrl. 
1.2.У ІIIПадку. 10ВlI ПРDДllllсць проctpОЧIШ псреда'ку 3CMCJIIollol дlМ11ІСІ1 або ПОКУПСЦЬ проctpОЧll1 іі 

1ІрІ1ІІ11ІЩ PIDIIJC IHnaдKOIOrD norlpwelllll або lIImuucOIOrD nCYIIIIIIIIICCC: croPOI'" • проctpОЧIШІ перОдI'l)' 
Ifo npldllllТrl. 

1.3. Jlкщо І поrlРWСlщl'lll ПСУІІІІІІІ :lсмen'IIОТ дlnJlllll Е 111111 CroРОЯII ДОrDІОру, то ІIдnОDlдam.иlcrь 
ВССС ІІІ CraPOIII. 

~ 8. ВllрlшеlШn спорІв 
В.I. ВсІ cnopll. ЩО ІШШКІІОТЬ пря IIIKOIIIIIIII УМОІ ЦIeOI'O ДОrDІОРУ або І :l1'ику 3 ТIІУ.lllfеlllll.1 nOI'D 

nоло.с. ... Illpiwyкm.CI WIIIХОАІ ncpcrosopla. 
В.2. JlКIЦD СтаРОШІ npOТ8nir.i

h 

"IICllUllle AOClrlll1 AOMOIJlCllocrl. то спІр nepeдacr'CI ІІІ pD3rllRД СУДОІІІХ 
1р1111'. у nOPJUUCY. BCI'IIllODIICllOfolY 'ППППIМ :lIUCOIIDДIIBCТDOM УКРІТ"'І. У ЦІоОМУ IllПадку CYAOllllrrpmlllCCC 
ClDpOII" що IIC'IIIXOIIВnB УМОВІІ ДоralОРУ або 111101111І1 ТХ ІІСІІІІІ""'''І ЧІІІІОМ. 

9. 3"11111І уаlав AoraDapy ТІ nora розlраа'IІІЯ 
• 9.1. 3мЬ .. умов Доraвору або ІІІСССІІІІІ AOnOIIICII' до 11'01'0 'lоаНII тlJUeКlI :ІВ :lrDДOIO Croрlll. 

'.2. ВсІ змlШI та ДОПОВIIСIUlI' ДQ ДОrDІОРУ :udnclllolDТЬCI тin'JClI І nllO .. IOlln фОРАfl :І IlacтynlllW 
-"С"'ІІИ ТІІІСІІХ 3,,1111' та допов. ІСІ.' В орnuшх ilDТDpllI1')', оФормmolOТLСІ У Вlfrмдl ДDДDТIColoT YnWl, що С 
11I8""o.rIIOIO 'IВCnIIIOIO Q'ora ДоroIОРУ. І. ,', 

9.3. ЦсП Aorallp АІОЖС БУПI pO:llpIIIIIIR ПРDДIIІЦСАІ : 

, 
' .. 

,._ ....... ".,. .... , ,.N..._ 
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І , 

, '. ····t~2-·· 
--- :\ :':у 
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. .'.';;' ·":I'r.Ї. ~i "ІА ';!I'.~"., , , ':'II~.:'" :,tll~,'III, _ 1\;,. 11:, • ,,/ІЗ .. r10"! •• -. , 
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9.3.1. У раl IIССМ8І1I ПОІ)'ІЩCN nOllloi а60 'Iamro8Di IIIIJmIcrf Дllllоі 3СМCnlollоі діл_"'ОI 3l'iл"0 n 2 І 
zu,oro ДоroDDp)'. 

• '.3.2. Ураl nOpywCII1II7JoI0I 81IUQcrDIX У nlдnyJncтJ2.l. ц.D1'D ДОI'DІОРУ. • 
'.4.У palllCDUOllAIDII ОДІllао Ь Crop"1 yмolllloDl'D ДОrDDОРУ 1III Може Сіyn, 3МІІІСlшR або розіР81111сll 

ІІІ ІIINОI)' дpyrDi CroРОl1ll31 рlШСIПIllC суду aGO I'DcnoдapClotcal'D qдy. 
10. Blnp8nl. 

lо.І ВсІ IlnPlnН, nOl'alld :І JXlllU&llnllu QWJI'D ДoroDОр)', 101'D нaraріanlolСИМ ПОс:.Ї4чс:НIС .... 
pcccrpDQIoo 11І111аlllllllDf, &ерс на ссСіс ПОIfIICl&'. 

11. ДОДІncавJ1МОВII. 
І 1.1. ЦсП Доroвlр.: оСіОI'аlCDllІМ да СТОР'"3 ІІOUСІnY nfдПНClUIІ18 оСіам. СтОРО""'II. 
11.2. ЦCn Дol'Dllp П_Пl': IlотарlllAlІОМ)' посаlА"СІаао та РСССТРIUUЇ IIдnolUuIO ДО ЧlIІIІIО", 

31110110Д111C'I'IL 

11.3. ЦCR Доrol'Р і ДОКУМеІ" про CnnI1)' l.praC'l'f зcuлl .: niдcтвaOIO дпа 8ідвСДСІІІІІ 3СМСnlollОі .IIinalllJt 
D IIІІ11РI (ІІІ ulcЦClocrl) І ІIUUI'II дcplllDIIOI'D uta ІІІ прІВО ПРНІ8Т1101 ВnВCHOcтi на 3~O. 

11.4. ПОIfIIСIUo': nnmnucoм ЄдlIIIOI'D ПDДl1'lC)' НІ 31П1111tшІХ пlAС'І'8ІІХ. 
11.5. ЦCR ДОl'Dllр CUlUlcrlO 1'1 IloтapllWoIIO посвід"СНО • 3 (ТРІоОХ) npllМiplIlIКIIX. ОдІІІІ :І .rnn 

з6срll1lCl'Кll D справах nplllmlOI'D .. отарlyl:a &pol.PCIoICDI'D MJCIoXOI'D HoтapflllllollOro oкpyry, Кllі.СІокоі 06111 • 
&аlІр н.м., І u.&po.apu, D)'n.Haвn...,ocrf, 7, 81ншl- IIWIICJ'nCI CraPOII'" ц.оro ДОI'D80РУ. • Cti, 

СтОРОНIІ Доn.ару : 
ПрОДІве .... : 

IіРОВАРСЬКА. МlCЬКA.I'~ xиlвськоl 
OJiJlACJ'I 

ІІР""""НІ адРССО: 07400, м.&РОllР", 
lyn.Tarapllla, 15, 

ідСtmlф'ХlQfRНlln ХОД 26376375, 
D особі ссхрстора ІІ'CJoаl рщ 1ПМ'І1CD8D 

:udRcruolI"oro naIIlOI~JdCl!~ronOlн, 
САПОЖІ<А IrOРВ~CIOJJir) 

1,' /{::;::!::;~~ . ~ r І!' ~ .,:! \':' ~ ~ 
. ~'f~; i[~·.~:iI)~ ;-~ .. .... ,:'1.;'.1/ о о j 

'"І 'І 

.'~ -.-/ b~ 
MI&:11J Bpoup", КlI icii'~ " ') /..'r 

04 'Р, ..... 2008 potc)''' au.jl~~1D lllIOJO. 

начanы�{кK оо • ~{ 
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УКРдїНд .. 06. ti UKRAINE 

" ДОГ ІР 

купівлі .. продажу земельноі діnИllКl1 
Ilссіnьськогосподарського ПРllзначеllНИ 

"'ет" Вр"."ри Kur.c.""r "6n,,cmI. 
Д.І nu,ичl."СIlA!IIl" р"ltY lpydllll ""1:1І1411 cL"""dЦllnIlllll .,испо. 

ШО Ifшкчс nlAnllcanllCI. Ilцвni CTopOI ... : "РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
~~~I оliЛАСТl, IОРllДllЧllа осо6а за заКонодавством УкраіНII. ЮРНДИЧllа адрсса: 

JIIJ8C 11 8ул.г.nрlll •• 15. IДСІІТllфlкацlRІІІІR код 26376375. (свlдоlfПlО про державНу реєc:rpацію 
• 5РО'·Р ; особll ссрli АОО Н!094185. ІІІДІІІС держаВlІІlМ реестратором ВlІІсонавчоro комІтету 
~"~i ,,'~lCOi plUUl KlliDCIoKoi обпастІ B.o.KY311~ЦOBIIM. ДаТа проведСНll1 дсржавиоі peєCIpDЦIЇ 
~2 роl)' ноМСР заПllСУ про дсржаВllУ рсестрацlЮ 1355120 0000 002270) в осоБІ секретаРІ 
" r рІА". 11lмчаСОІО ЗJlIRСНЮЮ'IОro ПОIНОlвжеНll1 Mfc.Koro roЛОllf. САПОЖКА ІГОРЯ 
~fJlЬО8ИЧА. lдеlmlФlкацlnlllln Ilомер 2836822275, що звреєc:rpоваlшА за адресою: Киівс.ка 
ВАСІ M.&poIDpll, ВУЛ.МDlКОВС.КОro. 6У.ll.59, ІКІІА .ІІіє на пі.llставі Закону УКРІ"н" "Про мІСЦСlе 
~ЩІ.НН. І УкраіІІІ". іменоваНlln І подал.wому "ПРОДІвец .. ", 3 OAllfcї CТOPOIIII, і ДОЧІРНЄ 
IIIlO~IfOICТDO есАпрrrЕК», ЮРIIДI!чиа особа за законодавством УкраіНll, іДСКТІlфіаціllИlln код 
=921' IОРIUUIЧllа аарсса: 02I~5, ДНIПРОВС~~ln раnон, м.Киіl. вул.ТамПСРС, буд.5, (свідоarnо про 
~ рКС1РІІІІІIО IОРIIlIIІЧНОI особll cepll АОО Н! І t 5436. ІІІДІНС Дсржавним реєСІратором 
...:-к...,і рaRониоТ у мІстІ КiICBI дсржавноТ адміністраціі I.В.Таченко, дата проведенКJI дсржuноі 
~ 15.12.2003р. року Не 1067120 0000 000433) в особі диреln'Oра CIPIЦloKoro Blтan .. 
~JlIЧ" ідСИТІlфікаціRниR номср 2252606054, 31реестрОlВИОro за а.аресою:. м.Киіl. 
~кJlиrcnI, 6уд.4, кв.12. ІКІІА діє на підстаlі НОlоі редакціі cтaтyry ДОЧІРНЬОГО 
1.пrнЄMCТВA «АПРІТЕК)). заРСЄСТРОlаної 08.10.2008 року, номср 31ПІІСУ 10671050005000433 
JlPlllНlIM рса:тратаром ДIIinpOBCIoKoi рallоииоі у мІсті КlІєві ДСРЖlІноі а.амініСІраціі Гanyнко А.П •• .-.N 8 ПОДlllloшому "Покупец .. • .. 3 Apyroi СТОРОНІІ. УММИ даниll Доroвір про НІС'І)'ПНС: 

1. Предмет ДОnВОРу 
1.1. 0PDJUlBCЦL на підставІ рlШСННI GpOIDpC.KOT MiCIoKoi ра.аи не 929-49-05 lід 20 листопадв 2008 

", пеР_І: (ПРОДІЄ), І Покупець приllМІЄ (купує) у ВnlСиіcn. І оnnачує зсмen.ку дluику 
lducwcorDcnOдapC.Koro 'ПРll3начеННI nnощеlO 0,200В ra Дnl обcnyroвуввиКJI комnnсксу - зcмnі 
IDVCpIIi!IHOrD 8ИКОР"CТlННI. за аарссоlO: КIIІвс"ка область, ~Iicтo "pOBapII. ВУЛ'ІЦВ Д'I~IIIТPOBa, 30 
fapaain.). Нlдallі 3В текстом "Прсдr.IСТ ДоroвоРУ або зсмenЬНІ дїЛlиа". 
Кuaclp0811A номер зсмen.ноі діЛІНКІ132 10600000:00:033:0501. 
Опис МСІІС земen.ноі дшаНКIІ: Від А до S - GpCH. О.С.; від S до в - зсr.lлі ЗМЇ3Нllчиоі станЦІЇ 

(poupи; вlА В до r - зсмnі міста GpolaplI; Від r до А - ДП ссАпрітск». 
1.2. 3СМCn.НІ дIJUIHкв. 313НlчеНІ в п.l.I.. є в KOPIIC'l)'IIHHI Покynцв 31'Їдно AOroBOpy оренди 

IІІС.1Іоноі дinlH1CI1 lід 20 ЛИПИІ 2005 РОКУ. 31PCЄCТPOBIНOro у КIIТlс.кіА рсПонм.ніll філіТ ДеРЖDlНОro 
U!pJam1 "Цcнrpy зсмenьноro ICUIcтpy прll ДСРЖIІНОr.'У комітеті УкраіНIІ ПО земenьним 
pqpcaм», про ЩО у ДержаІНОМУ реєстрі зсмen. ВЧlшено 3DПис від 20 mlПНI 2005 року не 
0!0J331DO098. 
На ПМCn.llіА дІЛІнцІ. ЩО lі.llЧУЖУЄnСR. 3HaxOAIlТloCI КОМlUIскс. що належить дп «АПРІ'І'ЕК» на 
-І CllдOЦТII про право алlсності на НСРУХОМС мвАно, IllДIНoro ІИКОНКОМОМ Броварс.кої міс.коі 
"!11 29 11D1'n112004 року иа підстаlі рІшенНІ Н! 478 lід 12.10.2008 року. 3ІреєстрОIВИОro KOмyJllUllo!"'M 
QlpНOIтoM GРО'.рськоТ r.llсько;· рат. ссіроварськс мlжмlcs.кс бюро ТСХlfічноТ іивсarraРII3IЦ1Ї» 3nдНO 
lIIIrY НІ 5242571 від 29.10.2008 року. реєстраціАниll номср 2653760. номер 38ПIIСУ 2-5, І киюі 2. ". 

IJ.зrlдно ІИСНОВКУ Іlддlлу зсмenьних рссурсіl у мІсті іРОlарах ІIд 01.J0.2008 року Н! 04-7110-
1'l73, JCMCn.HI діл-нІШ, ЩО Е прсд!4Ьтом цьоro ДоrolОру, ПОlllина ІИКОРИСТОВУВIТИCl :. ДDТpIIМDНКJlM 
-'окіl ЮIJIевnасиика. зміC'l)' - добросусідства та обмежен. про ІІа землю, Істаиовреннх У' .• 
:r.cr«JJ,103.J 1 J Земen.иоro KoJIersw Укра;'ни, ст.ЗS Закону Yкpaillll (сПро іОХОРОНУ земcm.», 
~crв. про оХорону НІВКОЛltшньоro ПРІ'РОДНОГО ССРСДОВlllца (код lIIКOPII~ земenьиої 
11IIrtи-1.11.6.,зriдНО YКPlillcloKoro МІСllфікатора цїЛ.ОІОro ВIllСОР'ICl'lНIІ13СМenьиllХ дIJllИОК). 

RPUOli обмежеllНJl НІ використанНІ ДlноУ зсмcnьноі дїЛ_НЮI: 
J 1.1. 3міНІ цinЬОІОro ІикористаtlИlі 
а ПОРуШенНІ земenьноro ЗІконодаlСТВI lиииі особll HCcyr. ЮрtlДllЧllУ відПОliдвn.иість 3r!днO . 
-ну. 

YBaral Бланк мІстить багатоступеневий захист від пІдроблення. 
;;:::::------

'" . . . , 
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- ---- ..... -- --, 
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BI.'JnOII./lllo ./10 ІІІСІІОІК)' про ПРО./lаж )' anасиіc:n. З~М~Ь"ОЇ ./IЇJI'"KII ~i./l 19:~9.2008 .po~) .'і! I~\ 
),праanl,,", Mlcтo6)'lI)'lllfIlI та архlтch"Т)'РII БРОlарської МІСЬКОЇ РIlIIІ КlliaC~KOI ~бnаСТI "'IСТоб).1I'~ 
06межСІІІІІ 1'8 о&nlЖСIШ' ЗСМЛСКОР"С1)'lа"н, зri./lНО КIlIaC1pOIOГO ман)' та II./ІПОІI./lIІО ЛО POlpa_)II~, 
nnош II.КОI.аIШХ ТОВ «Тсрміl' •• (6сз праlа за6)'./ІОІII): 

- ',СРІО.lа nl'll. l)'л.дI.,.IІІТРОlа. 
2. Цlllа ПРО./lажу 3C"ICnLlloi ./ІIлЯI.КII, СТРОКІІ І ПОрЯ./ІОК оплаТІ'. 

2.1. Цlllа про./l8Ж)' 3СМCn"llоі' ./ІШ.І.КІ. 3~ ш.~. ~OГOIOPO'" CКnDllDC 324097,00 (TpllC'ТD 41~ 
ЧDТI'рl' ТІ'СІІ,.І ДСІ'ІІ •• ОСТО сІм) rp"IC"Ь ОО 1С0п.Аок, 'К' Покупсuь ПОІІ.ІІС" псрсра:~УlІТІI І.а PI')llOt 
ПР0./lаDUЯ ПрDТIгом 3 (ТРЬОХ) 6аl.кIІСLlШХ ./11.11 (р/р 33114327700005 БРОlарськс УДК R ГУДку І 
KIIЇICЬKln 06nac:r1 М.К'lСlа МФО 821018, ЗКПО 23511923). 

2.2. ЗгW.о І'ІТІІІ)' з ТСХllі"llоі' ДOK)'MCllТ8иii про II0p.,aТl.III)' грОШОІ)' оиіllКУ ЗС.ICnLIIОі 4~"H", 
11./1 01.10.2008 року .N! 04-3113-311206 БрОllРС:ЬКОГО мІського lімlпу зсмcnы�lfхx рс?рСіl, 1І0РМіТ1ІІН, 
rpowola oиlIIКD зсмcnыlі'· ./ІШItIКIІ CТlIIOIIIТЬ 322 819,00 (тpllCТI ./ІIIUIШlТ" ./ІІІ ТIІСlІ'lі aici\ltoт 
./ІСІ'lІТlllUIиІІТЬ) ГРI.ас •• " ОО KonlnOK. • • 

2.3. ЗГ/./ІІІО ІIІСJlОIК)' про СКСПСРТ")' rpOWOI)' ои'I'К)' зс"'cnы�отT ~ІЛ'НКІІ иcнтp~ ,,~зanСЖllоі oиill~ 
anacl.oc:r1 "АКТИВ nЛIОС.. 11./1 08 ЖОІТІІІ 2008 рОIC)' РИНКОlа lарт.сп. ЗСМCnЬ"ОI ./ІІЛ.ІІКІІ mtIoall1\ 
324097,00 (ТPI.CТI дllUlUllТlt ЧОПІР" nlC.,.1 ./I~I"IIOCТO ~iM) ГPlllell .. ОО копіПок, за:nСРll;ЖСІІОro Гоnовнн .. 
упраlлl.III,.,.1 3С,..Cn"IIІІХ рсс)'рсіо )' KIIЇIC"Kln 06лаСТІ 22 ЖОІТІ .. 2008 рок)', II./ІПОІI./lIІО ./10 IttCIIOI" 

lIСРЖn.1ll0Т СКС:ПСРТІІЗІІ ЗС,.SЛСlПОР • ./ІIІОЇ ./IOIC)'MCНТDиii· li./l 22 ЖОІТНІ 2008 рОК)' Н!4а-141 'ЕО. • 
3. 0608 'ЯЗКІІ сторІІІ 

3.1. Покупсuь з060а'.заlllln: 
3.1.1. Cnnonml Ilpтic:rL ЗС"'Cn"'IОЇ ./ІinlНКl1 І СТРОКІІ та І розмірах, ЩО ПСРCllбачсиі n 2 І ШОro 

ДоroIОР)'· 
3.1.2. HIlIDВIТII ПР0./lааUIО І.собхі./llfl "Іатсріanll, li./lOMOcтi, ./Іок)'меНТІI ТОЩО про 8111(ОНIІІIІІ 

)',.100 u"oro Доro80Р)'. 

, 

і 

3.1.3. ДОТРI.М)'lln.С" об,..СЖСI.", ЩО Haкnв.цeHi та lc:raнoвncHi на ПРІ'./Ібану ЗС,..СЛЬІІУ 4in1иІУ 
(1а6сзПСЧ)'lml бакоurrolllС і БСЗПСРСWКОllНе Іикориc:raнlll об'ситів загального KOPIICJyIIlllll 
(nlwoxllllll та автомоБШ"1І1 ./IopOnl, об'атll 1'lЖснерно'{ інфраС1р),К1УРИ), ЩО зареСС1ровані НІ зсмел.иіА 
./ІШlІнul ІІа момент реєстраиії 3IUIBII, МОИCJlJIвіc:n. ДОС1У.П)' на ЗСМCnЬНУ ./Ііn,нку ві.DПові./lННХ cnу ... ofi ,'1/1' 

обсл)'roауааllllll І рсмоН1У об'єктll заranыІго КОРИ~~ВННl та іНЖСJlсрноі інфраструanyРll, розмішеНIІІ 
ІІа зсмcnьнІп дlЛlнul межОI.IХ і ГСО./lСЗIІЧIIJIХ знаків та пт'їздів дО НІІХ ТОЩО ). 

3.1.4. З "10"'1:11'1')' ДсржаlllОЇ реєстраи" и"ОГО ДоroВОРу сnлаЧ)'lаТII земепЬНIІR nO./laTOK 8 Р03\1ірах 
І ПОР'./ІІС)', псредбачеНl1Х ЧІІІІНІІМ 3ВКОIІО./ІІШСТВОМ Українн про плату за зс,.snю. 

3.1.5. З'nРСЄСТРУlm, uen Доroвlр у Істановленому З8КОНО./lаlС:ТВОМ noplllllC)'. 
3.1.6. ПРllnllllnl. у ВnВCllicтa. 3СМСЛЬІІУ ./ІіпlНIС)' niCJUI рссстрвиіТ ./Ісржавного ah,-y про лрuo 

OnICllom ІІа зсмcnьну ДlJl8I1КY. 
3.2. ПРDll8DСUЬ зобов'uаlllln: 

'J 3.2.1. nplIRНlnl оплату ПОКУПUI!"1 вартості ЗСМCnLноі ./ІШ.НК.І І роз",ірі та І тсрміШl, обуr.IОlllеиі 
п. _.1. U!ooro ДоroIОРУ. 

3.2.2. ПСРCllDТIІ )' маСІІІсть 3с"'cnыІ' ./ІШ.н,,')' піСЛI рссстраиії ./Іержавного акту про лраао 
Inaclloc:rl ІІа 1СМCn"II), ДШ'JlIС)'. 

4, ВIlIПОDllIanьиlсть СторІ .. 
4.1. У ІІІПЦК)' ІІСІІІКОІІВШІІІ ПОк)'писм УМОВ uьora ДоraDОр), ПРО./lа8LЩЬ має праао ІllМanrnt 

IІIКОllаllll. Покупuс". Сlоіх оБОI'1І3К/В JlмежllllМ '11010"', 8 також ві./lшкодуванНI збllТкіl завдаНl1Х 
IlcallKOllBllIIlM або НСНВnСЖНIІМ ІIІКОI,аШIІ"1 зоБОВ'1І38Н" або має право розіРВВТIІ UCn horo8ip у 
aCТnIlOMClIOM)' пор."'"' І II.Mn:n1 IIдwKO б' ' 4 2 У ........, \lU'Ba11111 з ІІТК ... СПРІІЧІІІІСІШХ nora розірванНІ"'. 

Д .. раl порушеННІ тepr.1111Y Оплати за земenьну діJUШКУ передбаченоro п 2 1 даиоro 
ОГОІоРУ сума звборroваності ооажаєт .. CJI n Аа б • ' • ., • 

нарахооуєтьCJI ІІа суму ПОДаткоаого бо Q :ncoallM оргом І CТJIryEТIoCI 3 нарахуваНIІЯМ псш" ~ 
розраХУIІКУ 120 оідсоткіа ріЧНllХ б / РІ'Уі (3 урахуваиНl'" штрафlllnC санкціП за l'х IlаЯВllоСТI) 11 
OIllIIIKII&:III'1I такого ПО./lаткоаого :o:~o::o стави" HaцloHВnloHoгo банка Украіни, діючої на AC~. 
того, яка 3 ОМIPlIIII таК11Х стааок є б/л 110 день Аого (Аого чаСТlІні) погашення, залеЖІІО .ІА 
сматl. "ШОІО, за КОЖНIІА квnеllДВРI.иR ден .. ПРОС1рОЧСННІІ У Roro 

4.3, J'lкшо Покупеu .. в тер,..111 30 ( . ) . 
ДоroвDpy ІІа сnnаТlrп. ICТI1l1oвnclty в п.2 1 Z,1UUUrn.1 !ІнІв 3 дaтll остаJПlьоі CMaТlI зriдно п.2.1. ш.оro 
Продавець ,..ає прuо BllМaraТlI n 11.b~ ГОВОРІ Ц11lУ або Dw.IОВИТЬCJI nPJlnНIТII npидбаll)' дinlнкУ, 
Bi~KoдyDalllll збllТКіа, 3ІШдаlIIIХ за~"t.llСОlа в':~:баНОі земenьноі дlмнки і смати ціНІІ, а 'ПІкОЖ 
РО31рааІІІІІІ Ц"ого Доro80РУ і ВIІМІI'І1Т11 аl"'" ІШНІІІ, або, з своєі СТОРОНІІ поруwyваПI nlrtaНlII npo 

..... КОдyDaнНlзбнтків. ' 

._._~ 

. -_.~-:'- ~ .... ........ 



. . 

~ f f укрдТнд 8Іі ;'; ~ UKRAINE 
.... у ІIIПIlA1C)' розlРIIIІII. ДОГОIОру 3 І"НІІ па сма"е ••• · •• • ...... І І 6 ' .. "М rpОШОІ' IСОWn. ПОlеpтatOТloС8 

_.ІОСІІ' покynцев за М ІІУСОМ. 3 Imd., ПОI 138НИХ :І оформлеННІ'" ДоralОРУ 1'11 .ідацеННІ.' 
~~rл.1l0і .ІІinlШgfСІІ (П,стішroтo.ка IТСХIІ.чноra n~~noP'IY, проекту .їд.це"НІ, омата .артості тсхнічИl'Х 
--. noc:n)'r спс ІІІ І, нотар DIIIoHOro .ПОС.lAчеН.18 ДоrolОРУ тощо). 
ylA

O 
, 4.5, Ро:rlрВIИIIІ ДоrolОРУ не 31ШloНІЄ ПОlС)'Пця lід смати пенІ, псрц6ачеllоі п.4.2. uьoro 

p,OrDlDP'/' Ф 'А І 4.6. СnnlТl шrpа ІІІІХ са"КЦI lІе 31 JlЬНIЄ Покупця ІІА 060l'ІІзків ВlІкоtlВННІ AoroBiplIlIX 
1'.311" • псріод діі УМОВ AВHOro Доro.ОРУ купl8JIі-проАІЖУ. 

dJD 4.7.У раї HeBIIKOII'!'HI П~одавцеll' УМОІ UIooro ДоroВОРУ, Покупець МІЄ право ІIІМaпm • 
• _"ІННІ Пр0Дl8цеlll с.оіх 060В 1зкІІ Han~HIIM ЧІІНО"" а 1'ІІКОЖ lіАшкодуаа'ШІ збllткlІ, за8дВНИХ 
1І1Р.1М1СО1О .'IКОНВlIНI, або Має праlО роз.р~m. цеА Доrolір у ВCТllIІОIJlе .. ому ПОРllnКУ і ІНМaпm • 
• IaWКОl)'lанн' збlmcіl, С~РIIЧlІнеIlIlХ Aoro pO:l'plaHIIIM. 

4.8. Пpll розlРIВlIНI uIooro ДоrolОру 3 ІИНІІ Продавця, СУМІІ, lкі смачені Покупцем ПродавQtO 
.... JIICOH8II111 цьoro ~OroIOPY, ПОlеpтaкm.CJI Продавцем ПОКУПЦІО в ПОIНОМУ оБСІІ:lі. 

4.9. ПР" P03'PIВIIHI uIooro ДоrolОру :І не:lDIIСЖIІНХ ІІА СторІн пр .. чи .. , СУМИ, Ікl смаченl 
"о","цсм Продавцш ІІа IIIKOHallHI ~"oro ДОГОlорr, повеpтaкm.СIІ ПокупUlО І повному 06С8:1і. 
IfClIІІСЖНIІМIІ ~РIІЧlІнаМIІ є форс-мажорн, об~IІНИ, 3Г'АНО :laKOIIOдa8cтвa УкрвіНII. 

4.10. Bl.llnOllдanIolllcть та права СТОРІН, ЩО не передбачені цим ДоrolОРОМ, ІизначlU01'ltС8 
.ianOliJzнo .ІІ031К0НОАВ8ства Украінн. 

S. Гара,nit та прететіІ 
5.1. ПРО.ll88ець nрантує, що ~CMeпЬHa ДЇ.IUIнка, Іка Є предметом QIooro ДоrolОру, ІХОДИТЬ до 

IIfCI1Ipli зсмenь, ЩО мoжyn. БУТIІ ІІДЧУЖУІВІІІ зrfдно звконодаlства УкраіНlІ, lільна lід будЬ-.КИХ 
_ОIIIХ ПРО І прстснзіА третіх осіб, про lкі на момснт підписанНІ ц"ого ДОГОІОРУ Продавеuь чи 
пoxynсць нс .,ir не зна тн, не 3HaxoдНТloCII під арештом І СУДОІИХ спрп на нсі немає. • • 

• 5.2. DРOДlвець СlідЧІlТlo, що 3nДВHa зсмеп"на діJlIНКВ до Цltora часу нІкому Іншому не 3даИ8 • 
орснцу, кс продан .. не ПОдаРОІВllв. І спорі, і під забороноlO (арештом) нс перебуває, СУДОВОГО спору що 
1IfJ кеі,.к ІНесок до ста1YПlоro фонду IОриднчних осіб не I.,CCCHL Відчужуlана земепьна дin,нкв 
JlllXDJUrrьcA у стані, ПОlніcno придатному МJI IHKopllcтaнНl уі за цlnЬОIНМ ПРll3начetlllJlМ. 

5.3. у lідповідності Ь звконодпстаом Українн Покупець придбаl земепьну дlnJlНIСУ без прпа 
в іі ц!nЬOIOro призначеННJI. 

5.4. Dокупеuь orn.HYI земenьну ділJlНКУ І натурі, 0знаАОМИІСІІ 3 уі кinloxicHHMH і .кісними 
JJJIIII"lCpllCТIIКIМH, підземннмн і Н83смннми спорудам .. п об'єктамll і обмсженНJlМИ щодо іі 

IІІІІІрИC1lНIІІ. 

• 6. Перехід права ВJlаСIlОсті ІІа JСІІ'enьиу ділянку 
6.1. 060В'JlЗ0К Продавця передати зсмenьну діmrнІСУ ПОКУПЦІО IlажllЄl1tCJI ІИКОНаним і npпо 

ІІІІСності на земenьну діmrнІСУ переходить до Покупця пісп. ПОlноі сматн lapтom ДlНоі земenloиоі 
aiшucи lідпОlідно до п.2.1. Ulooro ДОГОIОРУ, одержаНІІ' Покупцем дсржаноro ·ааа· на npпо 
_ності на 3CМJ11O. . 

6.2. З MOMell'l'Y ІнникиеНIIJI у Покупuя прпа Вn8CHOcтi на земenьиу дinJlHкy IстанОВПСНIІА • 
palarе аРВОВl1Й peICНМ і всі праВОlстаНОlJ1lOlОчі докумеlrrи про прпа Покупuя на КОРllСТУВlИна • 
(арснау) цієі земen"ноі дin.нки втрачlUOТIo чинність. 

1, 'lаlПС Їlllпадковоro поrlршеИПR вбо 811падкового п&:)'ВаllllЯ земenьноІ дlnRНКИ 
7.1. РЮІІК випвдкоаоro погіршеННJI або lипадкОlоrо ПСУlанНJI зсмепьноі дi.IUIНКИ несе Покупець 

ІllаІІеll1Y псреходу до иьоro праа впасності. 
7.2.У виП.дку, капи Продавець прострочна передачу земепьної діл.НКИ або Покупець 

IIpDCrpoIfИ8 П npIIAHJI'I'ТI, ризнк aHnIдKoloro погіршеННJI або Illnaдкoloro псуванНІ несо сторон.. ЩО 
IIpOcrpОЧllЯа передачу або ПРІ,АНJlТТJl. 
. 7.3. Якщо в погіршенні ч" псуванні земenьноі ділJlНКИ є ВlІна Сторонн Доroаору, то. 
-'iдanьиіcn. иссе WI Сторона • ..; . 

• 8. ВllрlшеШIЯ спорів . 
8.1. Всі спори, що виникаlОТЬ п:" виконаннІ уМОІ UIooro ДоrolОру або І за'uку з тпумачеllllJlМ 

Rora ПDllожень, IllрlшуlOТЬCJI ШnJlХОМ'"ііереrolорів. 
8.2. Якщо СТОРОНІІ npOТJIroM мlСІWl не ДОСlГnН ДOMoвnellocтi, то спір перCWlЄТ10CJI на розг~ 

CJIIoIИХ орraиів у порlДК)' Істаноanеному ЧІІНИНМ заКОНОАВ8СТ80М УкраіИІI. У цьому IIІПадку СУДОІ 
III1pIТ1l несе croPOH" що H~ Іиконanа умовн ДоroвоРУ або Вllкоиanа іх ненапежНllМ чииом. 

9. Змl.,11 1,,108 доroDОРУ та Roro розlРВІІІІІЯ 
9.1. 361іиа УМОІ Доroвору або внесеННІ доповнень до HltOro МО)lClшві тіпЬЮI 38 зroдоlО Сторін. 

- ст вІд підробnення. 
Vao .. o' F;"ЯІ~К містить багатоступенеВ~~ ____ :.::==-;;;;;;~іа •• ; 



9.2. ВсІ :lмІНII та ДОПОВН':Н'" ДО ДоroвоРУ 3ldЯсюоIOТloС. тinІ.ю. В "'IС'М08іА ~OPMi з "IICJynlfll .. 
ПОС8JдчаullМ ТIUCIIX :lмlн та ДОПОВН':Н' в ОРПlНDX нотарІату, офорr-cnlOlOТJoCR у 8lfrnIIJIl11011IТК080T Yro.alf. 
що с II':BJд'CМIIOIO ЧllmflfОIO QIoOro Доroвору. 

9-З. ЦсЯ Доroвlр МОЖС бynl РО:llраlНИЯ ПР0д8.цеаl : ." . 
9.3.1. У раі HeCMmf Покупцем ПОlllоі а60 частковоі B8PТOCТI Д8НОІ зсr-,cn,ноі lllnJfHkll зrі.аltо n 

2.1. u.оroДоroаору. 
93.2. УраІ ПОРУШСІІН' )'МОІ IlIкnaдCHIIX У піДПУНкті 2.1. uьoro ДO~IOPY. 
9.4.У Ра' 111811.011811'" ОдНією 1з Cropill умоа Uьоro Доro80РУ ВІН може бyrн ЗМіНІН .. " або 

розіРl81шR на IllMOry llpyroiCraPOHII за ріШСНIІІ" суду або rocпоДlрсь.оro СУДУ. 
10. B.пpaТl •• 

10.1 ВсІ Blrтpm., ПОI'.3ІНі :І YКnaд8HH.M uьoro ДоroВОРу, Roro "атаріanІ.НIfМ Посв;.а"IIfНIІ&І 
рссстраulсю та IIIKOI.8III.IM, бер.: ІІа се6.: Покупец.. • 

11. ДодатковІ УМОВІІ. 
11.1. ЦсЯ Доrollр є 060в'.3К081IМ ДП' сторін 3 А'ОА'СНТУ n;Anl'C8"'" обома СТОРОIfIАШ. 
11.2. ЦсП Доroвlр nlдn.rac lIoтвpiВn'HOМ)' посвідЧСНН'О та рсєстрації IЇДnOl!illlfO до Ч"нноro 

закОJlDДD8СТ8а. 

11-З. ЦсП Доroвір і документ ПРО CMDТ)' вартості зсмлі с підстаВОIO.мJl відlеденн, земcn"ної 
діп'''КIІ в HDТ)'pl (ІІа мІсцевості) , DlfДDчl держааноro Ікта на право npI181D110i впасності нІ :leмnlO. 

J J .4. Поvvnсць с MmnllCOM ЄдlflfОro податху на :llruЬНIIХ пІДставах. І •• ,.. .1.' 
І J .5. ЦсП Доroаlр CКn8дeIfO та нотаріanьно ПОС8ідчсно 8 3 (трьох) прнмірннках, ОДН" 3 .ких 

з6ерl~ І сnpаах прllВIТНОro нотарІуса liроварс.коro MfCЬKOro HaтapiВnItHoro oкpyry, КИіВС'коr 
області, IiDЗIlР Н.М., в M.lipOI8pIl, вуn.Нl3вnсжності, 7, І інші - l.fДIIIOТЬC. CroPOHIIМ ",oro Доro80РУ. 

11.6. Я, САПОЖКО ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, ПЇДnIfСУЮЧIf цеП AoroBip, 38J1anJlIO про дiACHi~ 
IlaмfpiIIiPOBAPCЬKOI·MICЬKOI РАДИ киJвськоJ ОIiЛАСТІ здіАСНlfТИ цеА lloroaip і про aiдCYТНi~ 
звnеречен, щодо ка_оТ 3 )'МОІ UIooro lloroaopy. 
• 11.7. Я, СІРАЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИРОСЛАВОВИЧ, підписуючи цсА Aorolip, 31111U11O про 

lllRCHicn. иамірlв ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ссАПРІТЕК» здlАснити цеА договір і про lідсутніт 
заперечень щодо кожноfз УМ08 u.oro договору. 

І • Сто~JIИ ДоrО80РУ : 
.\: Продавець: (, : 11 

ВРОВАРСЬКА . . ';.' 

дDI'DI' І. 
Ір ПllClщ'lСНО МНDID, Н.М.ВАЗИР, np"lmu'M 1f00ааі,і!С 

lJ8Ju>r.'J.ItI.",=~;r~і::ДИ -:Иj~~~~і ~~8iP, IcтaнoмllНo, іх .aiamrmim, 11UOIt 
~!\1~r.:=.-~~~~ і Ifllll:lratlm ВРОВАРСЬКJЙ АСТІ, ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
~ МІСЬКІЙ РАДІ КИ18ськоr О&ЛAC1'l 

УICpIJIfIl ЦCJI дarDllp nlдn.rac -p2fC88ніll pcmplцtt. . 
3apkC1po .... o. реanp; 38 ~ 6" .J 5 
Cranl)'J'D МI11I - У ll.an08~' :І 
c:r'зl ЗIICDІІ)' УхраІllІІ "l1ро HD11Ipil1". _ .. , ......... аІІ'" 

------------. 
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Копія 
• • 

КУПIDJII-ПРОДВ2IСУ зсмсJJы�оіi діпВlllСl1 

Ilссільсы�огосподQQ РСЬІСОГО ПРІІЗІІВ-ІСІІІІН 

ItllelllO S/Ю8nР" к"r"е'ИlJr 06л"emI. 
д.1 n",t:II'" ,оеМ.ОIО роН1 nllt:lllOllndn ""t:A'CII "оnшр""d'4ІІn1I1lD ""1:1І110 

МІІ, що ІІ'ІЖ"О пlДПllсanllСl, IllIДlnl СТОРОІІІ': ВРОВАРСЬІ'А МІСЬКА РАДА 
КllІвськоl ОВЛАСТІ, IОРIIДII'1111 осоБІ 31 3nKOIIOAIDCTDOM У КРІТІІІІ , IOPIIAII'1111 ІДРССІ: 
81 &ро •• РI', вуn.Гlмрllll, 15, IДСllТllФIКlцlПllllП Код 26376313, (Cllдoцno про ДСРЖDDІІ)' РСЕСТРaцlю 
q,.lдIl'llloT особll ccplY ЛОО Н!!094185, ВІІДІІІІС ДСРЖВВІІІІМ рсєстрвтаром BllKOllBBllora КО.llтсту 
ІіРОІІРСІоКОТ мІськаТ РОДІІ КIIТIСIoКОТ 06nоcтl В.О,ІСУЗІІСЦОВІІМ, Дa1'D ПрОВСДСllІІ1 ДСРЖОlllОТ РСЕстроціТ 
01.04.2002 раку ІІОМСР заПllСУ пра ДСр_ІIІУ рссстрnцl,о І 3" 120 0000 002270) І осоБІ секретаРІ 
IІIС1оКОТ Paдll, 'І'І'."lаСОІО :.дIПСIIIОIО'lоra ПОUllоuаисСlll1І MICЬKora roлОВll, САПОЖКА ІГОРЯ 
ВАСИЛЬОВИЧА, IдСlmlФlкацlПllllП ІІОМСР 2836822275, що 3BPCЄCТPOBOlllln 31 IДPCCOIO: КllіlСЬКn 
а&пат. M.SpOIIPI', Byn.MuKOBc"Kora, буд.59, IKlln дlс ІІІ підставІ ст. 42 ЗnКОl1)' YKpnilll1 "Про 
мlсце.с C8МOBPJДYBIIIIII І УКРnТIII", 1.ICIIOIII1ll8 11 ПОДВnIoШО.IУ "ПРОДDDса'L 11, 3 ОДІllсі cтapOllll, І 
ТOBAI'IICl'DO З ОВМЕЖЕІІОІО DIДПОDIДА.1'J.I'IСТIО "МЕТAJJП.ЕСМАW",.ОРlfДIIЧIID осоБІ 
• 3IIIC01IDдDDCnO.. YKpI1~111, IДСlmlФIКlцlПllllП код 32918481, 10plrдll"'11 ІІдрсса: 01025, r.1.KI.ЇI, 
AIUQlII'Icr.ICIIII 13вЬ. 28·8 (свІДОЦТІа про ДСРЖВ~ІІУ рссстрnцl.о saРlfДIlЧIlОТ особll ссрli АОО N! 043443, 
•• 110 державІІІІ.' PCCctp&n'OPOM Подlnloс"коі pnnolllloT у містІ Кllсвl ACpJKDD'IOi nдмillicтpaцf' 
O,М.Ocкonol, дата npOBCДCllllI дсржавноТ pCCCТPnl,IT 15,03.2004 року ІІО.ІСР 3nnllCY про зnмll.У CllдOЦТDa 
10711050003001531) І осоБІ Allpcкropo ДОРОША АНТОНА ЄВГЕНОВИЧА, IДСlmlфlкацlRІІІІR ІШ.ІСР 
2750510854,31PCECТPOIOIIOro за адрс:с:оlO: м.КIIТІ, пуn.МlnroтcІ'Кв. буд.150, ка.329, ІКlIА дlЕ ІІІ підставІ 
IIО'ОТ Prдaкцi1' СТІІ1')"І)' ТОВ "МЕТАЛЛРЕСМАШ», 3DPCECТPOBDI,oi 26.09.2006 року, IIО.IОр 30nllCY 
1071 105000400J53 J дсраСОВIIII.' РСЕстраторо.. Подlnьс"коі pВnolllloT у .. ІстІ КIІElI ДОРЖUIIОТ 
&UlbllC!pDQtt О.М.ОСКОnОК, 1r.IСIIОВЩlIIП І ПОдDlllolІІОМУ "Покупець", 3 друraї cтapOllII, YКnIUUI дnllllR 
Дorollp про наступІІа: 

1. ПРWІСТ AoroDoPY 
1,1. ПродаВIЦL ІІа пІдстввІ рlШСIІІІІ БроварськоУ .. lс&к01· РІДІ' Н! 899-47-05 alд 16 жоm .. 2008 року 

аfJlfIIЄ (ПРода.:), І ПОІС)'П&ЩL ПРІІІІмос ('С)'ІІУС) У вnacllicтr. І ОМО'lус зсмenы�уy дlмllКY 
вccIac.кorocnOДlpCItICora np1131101l011111 МОЩСІО 0,4333 ra ДnJI обcnyralУDаlll.. KOr.lMOKCY • зс .. nl 
IОІІсрцlRиоro BIIKOPIICТDIIII', ЩО 31InXOДlm.cR за aдpccolo: Кllіаська o6naCТL, ,.llсто BpODDpl', DУЛlЩП 
ДlIМП1'рОlа,l1' (сто дев '1InIIlДЦПТЬ), Ilaдanl за ТСКстам "Предмет Доraвору або 3CtolenJoIIB дlnIIIКn". 

Кauc'rpOBIIA номер зеМCnLIІОУ дlnRНКlІ32 10600000:00:03':0002. 
0ІІІІ0 МСІК 3CMCnillof дlnJlІІКlI: від А до Jj - ТОВ "МІтро»; від В ДО D - землl nlDдCНllо-Західllоі 

_uщf; від в до r - 3CMnl 31І'ІІІІ'1'01'0 КОРІІСТУІІОІІІІІІ (ayn .. Mcтanypria)i від r до Д - ПП Коnо,.аlшь 
О,М,; Ііа Д до Е - ТОВ «МCТlUlпреСМDШ»і від Е до Ж - ТОВ ССМCТlUlПРССМПWJJ; від ХС до А - ДП 
IМc6nUIID, ТОВ сеВроворська мсбnсво фаБРIІІCD ссДРУJlсба.J. 

1.2. 3емen"llа AlnlllKI, 31131111'IСIII1 І п.l.1., С в КОРllСТУВDllні ПОКУПЦІ згlдllО AoraBopy OPCIIдII 
ИМ.llоі дінUЮI Ilд 26 ccpnl .. 2008 раку, 30PCCCТPOBOlloro у КIІЇІськlП pcrlOllMlollln філіТ ДержОll,оra 
afanРllЕМcnа ccЦOllТpy 3CMCn"llora кадастру ПРІІ Дсржавному комІтетІ УКРПТІІІІ по зоr.IСп"III" 
. ресурсам., про ЩО у ДаРЖОПlіому реЕстрlзсмenь О'ІІІІІСІІО 31ПllС від 22.09.2008 року НІ 040833800045. 

на имen'IIIП дlnlllщl, що ІІД'ІУЖУСТЬCJI, 311axOAllТЬCI ко"мекс, ща IIВnСЖІIТЬ ТОВ 
,ІМВТAJJПpЕСМАW» 1111 nlACТIIDi свІдоцтов про IlрВВО впаСІІасті ІІВ ІІСРУХО"О r.IOOIIO, Bllдlllora 
ІНIDИICDМОМ ВроаарськоУ мlськаі plДll 27.05.2008 року 110 підставі рlWСllllИ Н. 212 alд 22.04.2008 року, 
~.ВlIOro KOMYIIIIII,IIIIM nlдnpllEMCТВOM GрОllпрськаі мІської plДll ссВроварськс бlОра ТCXJII'1II0Y 
'1IeInapIaaцtt» зr!дllО blrrllry 1118964430 від 27,05,2008 раку, РСЕСТрОЦ!nlllln ІІОМСР 4197963, IIOtolCP 
ІІІНСУ 1152. а Кlliall/4, 

ІЗ, зrlдtlО IllClloaкy Illмlnу зс'tcnы�ІІхx ресурсІв у allcтl Броварах alд 15,09,2008 року Н!! 04-7120· 
3I25~, 3011шні дlnJшка, ща с пр •• атом цьога ДогаВОРУ, ПОВІІІІІІа BIIKOPIICТOB~BI\ТlICI 3 AOТP'laIDlIIII" 
D601. зeмnеDЛDСIІІ.КП ,мІсту добросусІдство 'то оба'СЖСII" прав 111\ 30"1110, BCТВHoanellllX у 

. cr.cr.cr.91,103,111 3CMCUI~lIora Кодсксу УКРОТІІІІ, ст.35 ЗВКОII)' УкраТ1ІІ1 ссПро охорону 3С.'CnЬ •• , 
lllraИ_craа про OXOPOIlY IIDDKOnllWllLora npllpOAilora середОDІІШI1 (КОД IlIIкop.ICТDIIIII 3CMcпftIIOY 
....... -1.11.6'. згlДIІО Ylcpl\TI.CLкaro кnаСIІІІІlкаторn WIІЬОВОro ВIIКОРIIСТВIIIllIЗО .. СпItIIIIХ AIJulIIOK). 

ПравовІ обмажОII'11 110 lI'IKop'ICТIIIIIIR дallOY зо .. cu.ыlтT .lnlllісш . 

1.1: ЗмІ ............... 'DIo~:. 
.......... '~J"-< ,.N ... ~ 

І ........... . 

І ~: .", . .... 
" '1', , •••• , 

'.... ':'rJ-~ 
І . r:'. І ~ ..: .'. ,r ~. - . 
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• 'І: .:.' • '. -:J:j~t ... :f:L'(~; =1 ,.... • 

І .. ' ,'0 " •• 

•• " 1 , .. 
' . 



За ПОРУШCJlIІ. зс".enь •• оro заКОИОДIUIСТ8а Іllнні особll НСС:УТЬ toРlfДIl"НУ 8іДПОliдan.Иіcn 
3ІІ0НУ. JI1.nrO 

BiдnoBiJulO дО ВІІС.ІОІКУ lід 09.09.2008 року N! 1046 упpuпінн. міc:roБУДУIDННIІ та ар.' 
БР08арськоі "Ііс.коі радаl КIIТIСЬКОТ .області мlстобудl~tlі об".еженн. та oбтwжСННI зсмnскор;;:: 
:srlдио кaдвc:тp080ro плану та віДПОВІДНО до РОІРахунІСІВ ПЛОЩ ВІ'КОНІНІІХ ТОВ СсКоиcraНТl» (бcJ 
38буАОВ'I): • . ..",. 

_ зсмenьна дima'IКВ в межах 1.IЖСIIСРIIОro КOPllДOpy КОМУІІІКВЦІЯНИХ мереж: IO.aonllOtoJl 
rв:шпровоАУ, ЛІШ та канanізаціАIlОТ мерсжії . 

- .. ервона ліllll lул.Мcmшyprilї 
_ c:noplml та забl3ПСЧlml УМОВІІ Bln.'loro ДОСТУПУ дп. прокnадаНIІІ HOIII" peкo~ 

ексnnylТlЩlї іСНУЮ"11Х IнжеllершlХ мереж, ЩО 3НІХОдllТЬСІ І межах 383Н8чеllоі тc:pкropii. ТІ 
2. ЦІна продажу 'С"IМ.'lоІ дfлRIІІClI, СТРОЮІ І ПОрВДОК OManl. 

2.1. Ціна продажу ,сммьно\' дinallКН за цим Доroвором cкnaдaє 717 891,00 (c:iMCOТci~ 
11IСВ .. Ilсімсот дев'.носто ОДНУ) грlllllЮ оо копіЯок, Ікі Покупець ПОIИНен перерахувати ІІІ JIU)1'rI 
ПРОДIIDЦІ прcmroм 3 ('l'pЬОХ) банкіlСЬКИХ Дllів (р/р 331143277ОО00' Броварс.ке УДК • ГYJIJC) І 
Кsli8СЬкіЯ області М.Кllоа МФО 821018, ЗКПО 23S71923). 

2.2. Зriдно 1111'11)' :І тс:хнічноі ДОКУМСИТ8ЦІЇ про нормвn,вну грошову оцінку ЗСМCn.ИОі.u1DD . 
lід IS.09.2008 року 16 04-3/13-3/1176 БРОlарськоro MicIaKOro lіддiny земелЬНl1Х ресурсів, NOpас_ 
rpowoвa оцінкв ,еr..cnьиоі дinlИКИ становиn. 692009,00 (шІстсот дев'.носта ДІі '"ІСІчі •• 'т)". 
ОО копіЯак. 

2.3. Зriдно ВИСНОІКУ сксперта про оцінну Bapтic:rь земельної дinJlНКlI ТОВ НВФ "KWC1JIJr.o 
від 23 BcpecНl 2008 року oqillo .. "a Bapтic:rь ,смельної дinJlНКlI станОВlпь 717 891,00 (сімсот сі .... 
ТlICJIЧ вІсІмсот деl'.носто одну) ГРИІНЮ ОО копіlок, ЗDТВСРДЖСНОro ГОЛОВНІІМ упрaanі"КІ\І JCIIt1Ш: 
ресурсів У Кs,iBcькїA області 01 ЖОВТНІ 2008 року, відповідно дО ІИСНОВКУ держuиоі CICIICPID 
,cмnеlПОРJIДНОЇ документацП від 01 ЖОІТИІ 2008 року N!4a-1303EO. 

З. ОбоВ'ВЗЮI сторіІІ 
3.1. Покупсць ,обо,'оанIIЯ: 
3.1.1. Сrшаnml вapтic:rь ,сkельноі дinlНКИ в строки та в розr.lірах, ЩО передбаченІ n2.I, 

ДоroВОРУ. 
3.1!l. НaдIunm' Продавцю необxJдиі матеріапи, вшомостї, ДOКYMeНТII ТОЩО про ІІIIID" 

цьoro ДоroIОРУ. 
. 3.1.3. Дcrrp,tмyllПИСr. обмежень, ЩО НlICnадені та ВСТ8Иовnс:нl на придбану _cnwt)' 

(3ІІбe:sпсчувати бl3КОШТОВНС і бesпереwкоДІІС' вuкориcтaнlll об' єктів 38І'ІІІ10"01'0 JCDPII'I) 
(пішоxlдиі та uтомобlnьні дороrи. об'асти інжсиерllоі інфраструктури), ЩО :sapCЄC:ТPOllНi НІ 
дinaнцi на момент' реєстрацП 381ВII, МОЖnИ8іcn. доcrynу на земcnьну дімику вїдnoаiдиnx CJ)12 
обcnyroВУІ8ИИІ і PCt.IOmy об'єктів зaranr.ноro користуванНІ та інженерної іифрac:-rpynyJllf, 
на земcnьній дinaиці межОIИХ і reoдc3ll'1IIИХ знакі8 та під'їздів дО НІІХ тощо ). 

3.1.4. З МОМСиty Дер?КВ&ної реєстраціі QЬoro Доro80РУ cnnаЧУВВnI земcnr.НlIА пOJllt01І1 
f ПОРIДJCYі передбачених чинним ,аконодавством УкраіНl1 про мату за зеr.шto. 

3.1.s. Зареєc:rpyвaти цсЯ Доroвір У встановлено",у ЗIJCонодавством порrдкy. 
3.1.6. ПриRИІ'І'И У anacиlcn. зомельну дinlHКY піcna реєстраціі держuнОI'O lЖf'I ара 

вnacHOcri на земельну дimrику. 
3.2. Продавсць ,обов'азаииl: 
3.2.1. ПРJlRиml"Оnпaтy Покупцсм вартості ,емenьноі дimaнки в розмірІ 1'1. тcpMiJIIf. 

п. 2.1. ЦIaoro Доroворр 
3.2.2. ПСРСДІІТl. У 8nвсніcn. зсмельну діnlНКУ піспа реєстраціі дep_HOro .,:r'/ lf(I 

IUllCHOcri ІІа ЗCfoIМЬИУ дimrHКY. 

4. ВlдnовlдaЛ"llіcn. CrOplH 
4.1.У 8H!laдkY неВІІХОНІННІ Покупце", УМОІ uьoro Доro80ру ПродавCЦlo має ~ 

IUКOII8ИIIІ Покупцем Своіх обо,'аків НМОЖНІІ" ЧІШОМ а такОЖ IЇДWкoдylllllRl s6JIfJIIo 
ИСВИJCOИlИИDI або неНIJIСЖНІІМ alIKoнaнHI"1 З0б0I'I"n~ або має ПРОО розірal1'R UCJI 
8C'1'1110вneHO"iY ПОР.nVV і І'ІМ Ідш _.... • -_ ........ 

42 У • -І IПmI В кодуаанНІ збиткіl, Cnр11Ч11неН11Х Aoro p03IP""---aro 
п .. Р831 ПОРУШСИНl терміну оnпИІI 38 зсмenr.ну дiJIIHКY передбаченоro п.2.1. JIIII &8IIf1) 

ОlСУдіпець сnпачує ПрOДll8QJO пеню у роз",ірl ПОДllіnноі обліково! стааЮI HawoНIII."oJ'O 
що є на момент OnnВnl ,а кожен дснь npnl!'nv\ 

4.3 Якщо По -_ ..... Чки платежу. І lfIJf 
не cпnm';' I~ купець І термІн 30 (ТPluuumt) дні8 3 ДDnI ~i cпmm' :НiДJIO р,2. • 
пpuo IIIМ11nmI пр:::;' п2.~~~оro8орl ціllУ або Bfдr.'OBКtЬCJI nPldlнml ПРlutбаиУ~"':"'" 

ПРI"",виоі земcnьно! _нки і cпmml ціНІІ, а 1'ІІСО* BiAIJIICWV~ : 



j ,. J, ." 
: t"i : t;" t; -1-1- ! :. .. . ~ .. ".-

• • • І; - 'і!Ч"~ 'І, .'- '\ •. І . -·JІ··Г'АІ:-:l's f r:»" fI'AJ .• ,' t-i~ ..• ~-• .... • • • \n'l'l - , .. .. .' .. 
1"'- 1111ІО.181011, а60, 3 Сlоа CТDРОIПI~nOPYWYUnI mП'll .... npо ршlрlllНlUl ЦJoDro ДоroВОРУ і 

~3IIP .. анІІІ :s6lmdL 
~.fIUII naaIC)' po,IPIDН'1I AOfOlOpy 3 ІІІНІІ ПокупЦІ cnnачені тІМ I1JОШОII коатІ ПОleptllOТlaC:a 

4.4.У ." цеll 31 MI'l)'Cor.1 збlmdl, ПОI'ПIШIХ 3 оформnе,IН8М AOfOlOPY та IfдвeдeННJIM 
~ ПоJCYII (nIдro'rDIКI tcXIІІЧІІОro nacnopt)', проеау liдвeдeННR, опnsra lартості технічlПlХ 
__ І -::anlcтf., IІOТDрl.,.Ь.IОro nOC81д'ICIIIII Aoro80py тощо) • 
...... 1fJCIf'If І ."11' ДоrolОРУ ІІС з.Iпы�Ісc ПокупЦІ Ilд спnати пснl, персдбlченоі п.4.2. qьoro 
I~--' 4J. PD3 р .... 

~. CnnIl18 UnPlфllllХ CIIIKцln Ilе 31inЬІІІЄ ПОКУІІЦІ lід обов'пкll IНКОН8ІII11 доrolіРIІИХ 
. ,4.6 •• перІод дfi УМОІ дIIlOro AOfOlOpy купlвлl-продасу. 
__ аан;. ррl неllllCOllDИllІ Продавцcr.1 УМОІ ЦIoOfO AOrolOPY, Покупець має прно lимanrnl 

4.7. П ОДІІІц8М своіх оБОl'Пків НaJleжllllМ ЧІІНОМ, а також BiдwKOДYl8llНl збlmdв,3IUIДВИI1Х 
...-н:, ,~КOIIIНIII, Ібо має право РD3lрвати цеП Aorolip У встановленому ПОРІДКУ І BllМaraтJl 
JIIPIDII' ІІІ J5lrrк1l, СПРlIЧ.IНСІІIIХ noro ршіРВIІIIІІМ. 
I~PII pOJlPl8llHI цьоro AOfOBOpy 3 ВИНН ПроднQR, сумн, lкі смачені Покупцем ПродавЦІО на 

QWJI'D ДОI'OIОру, nOBep11llOТiCl Продавцем Покупцю в ПОВНОМУ обспі. 
~ ПР'І POJIPllIlHi ЦIooro AorolOPY 3 незanСЖНllХ вІд Сторін причин, суr.IИ, lкі смаче~і 
lfaIYIIIICII ПрOДUЦlO ІІІ IllкоианНІ ЦIooro AoroBOPY, повеpтaкm.СІ Покупцю в повному оБCnI. 
JIaI8CIIIIIIIIII np'lч,m"lll Е форс-"вжорні оБCТUIIНН, 3Пдно 3ВІСонодавспа Украіни. 

4.10. Bfдnollдanr.нicм та ПРlВа Сторін, що 'Іе передбачені цим AOroBOpOM, ВИJНачlUOТЬCJl 
__ до 311Dнодввспа УкраіllИ. 

5. ГарlllП'ir та претензіУ 
5.1. Прoдuець I'IpllН'l)'є, що ,емепьн. дinllIICII, Іка є предметом ЦIooro Доroвору, ІХОДИТЬ до 

amvpir зсмм., що можуть бути Іlдчужувані ,riднo 3В1СОнодавспа Украіни, віпьна від будь-.ІСІІХ 
__ nPD і npmнзіЯ третіх осіб, про ні на момент підписанІІІ ЦIooro AOrolOPY Продавець чн 
JIOIPID не Mir не 3Н1П11, не 3НІХОДНТЬCl під арештом і СУДОІИХ СПРІВ на неі немає. 

5.2. Прoдuець свlДЧlnЬ, що зrвдaна земмьна дїJ1lНкa до цьоro часу нікому іншому не 3д8ІІа в 
1pQIf, не nPOДIНI. не подарованІ, в спорі, і під забороною (арештом) не пере6уває. суДОIОro СПОРУ щО 11" 11 ,несок до cnnyrнoro фОIfД)' юрИдИЧНИХ осіб не внесена. Відчужувана земonьна ркка 
JllllUlJlllСІ У craнf, ПОlніmo nPIІДВТИОr.ry Д1UI 8ИКОрllС'І'ІІІНІ іі за цim.овим ПРlаначенНІМ. 

5З. у afJlnoliднom ї3 законодавспом Украіни Покyn~ придбав земмьну РИКУ без ПрlВІ 
_ПJdao.оro ПРlаначенНІ. 

5.4. Покупець ОГЛІНУ8 земмьну ділІНку в натурі, 0знаЯОМІІВСІ 3 Уі кfлькіСНІIМН і lкіСНllМИ 
IIpImpИCnIКІМІI, під3еіІніІМIІ і нuемннr.fИ спорудами та 06'ЄXl'ВМИ і обмежеНIІІМl1 щодо lі 
1IIIIpJI\:IIНИ •• 

. 6. ПерulА права влаCJlоmllа зеа.enLНУ дimlнку 
6.1. 060"1301С ПродавЦІ передати зсммьну діл.НКУ Покynцro 881Ж1єrьc1 аиконаним І ПрlВО 

i1IaIaCrf на ,смenьну дimlику перехоДJIТЬ до ПокупЦІ піCIUI П08ноі смати вартості ДlНоУ зеr.IOnЬНОУ 
lІаВН Ilдnollднo до n.2.1. цьоro AOroBOPY, одержанНІ Покупцем державноro акта на прlВО IJIICHOcтi 
а JCIUao. • 

6.2, З MaM~ ВIDllfкнеИНІ у ПОКУПЦІ ПРlВа lJIacHocтi на 3CМC:n1НY дbwnty встановлениЯ раніше 
~P'" • ІсІ ПРUО8СТІНОlJllоючl докумеІтI про права ПОК)'ІІЦІ на КОРИСТУ8анНl (оренду) цієї 
-І8ІІІІ1_.1 втрачaкm. чиннІсть. . 

71 Р 7. ',aIIK DllПIlДКODОro поrlршеllllП а60 ВllПIДІСОВОro пеуваНl1R 31MenLllot дlmlНкн 
.~' lDИк IlmllДlCOloro поriршеННI або 8НПВДКО80ro псуван ... земonьноі дinDnol несе Покупець 

7.2,;ереходу до иьоro ПРlВа IJIICHOcтi. 
~ іТ IIІЩфсу, КОnll J1poдaвeцa. прострочив передачу земмьноі дburHК11 або Покупець 
~ npldllllТrJl, РИ31(РВllпадК080ro поriршенн. або 81mIIдKoaoro псуван ... несе сторонІ, що 

73 передачу або ПРИЯIIIТrI. 
II-t~-. JJІЩ~ І norlpweНIIl~11 псуванні зсмёnьноі ділlНlСІ1 є вина Croрони Доroвору, то 
~I~ несе ЦІ Сторона. 

1.1. ВсІ ~по 8. ВllрlШlllІІН шорІв 
... ~ PII. Що IННIПClUcm. при виконанні УМОВ цьоro Доroвору або. зв'азку з тпуаlаЧCНJIJIltl 

1.2. JJ~,rpIWY,cm.CJIWIIXOM neperoBopiB. 
~ ОРl1ІІі. Строн •• npcmrroM міСІЦІ не ДОClrnи ДОМОlJlеностї, 1'0 спір передаєтr.СІ на розrJUlд 
~lIececra У ПОРJl.цку, Ic:raнOlJleHoMY ЧІІННІІМ 3IКOHOДUCТJIOM України. У Цilому Випадку судовІ 

. ранІ, Що не ВИконanа УМОВІІ Доroвору або ВИIШНlJlа іх неНlJlежии.. ЧІІНО"І. 
9. 3а.11ІІ1 yalOB доrОDОру та Roro розlрваННR 
~.~ ~~ І ~0~08HeHЬ до moro Аlожnиві тільки за зroДОЮ Oroрlн. 

\У - '" . 
.. 1., ~ .. .. . ~.,-
: .. , i:)~1 



9.2. ВсІ змlllll та ДОПОIIIСIIIIІ ДО ДоrolОРУ u1nCH101Ot1oC8 тinьки І ПIIСЬМОІIА ~op"li J "~ 
ПОСllдЧСllllІМ 'l'lllCJ1X змlll та ДОПОIIIClIЬ І ОРnUlIІХ Ilотаріll1Y, оформmalOТ1oCl У ВllrJIIДI ДОДIТ1СОlоі Yro4ll, 
ЩО с IICllд'0I11010 '1DCmIHOIO QLOro ДоroIОРУ. 

9.3. ЦсП Доroвlр може бynl розіРВІІНІІR ПРОД81цсм : 
9.3.1. У pul III:CMml Покупцсм ПОlноі 8бо чac:ncОlоі 18pтom ДllНоі 3сммыlіi дїnlllkl1 Jri.Iu&o n 

2.1. u.oroДоrolОРУ. 
9.3.2. Ураl ПОРУШСІІІІІ УМОВ ВlncnадСIШХ У підПУlllni 2.1. u.oro Доroвору, 
9.4.У раl IICIIIKOl1811111 OДllloo Ь СторІІІ У,.ІОІ u.oro ДоroвоРУ вІн МО_С бynl ]міНI:IІІIА або 

• розlРllІШП 118 ІIIМОI)' дрyroіСтоРОlll131 ріШСlІlllМ СУДУ або rocnoдapcLKoro суду. 
10. BlnPIТlI. 

10.1 ВсІ Ilrтpml, ПОl'І31111 3 укладlНlllМ ULoro ДоrolОру, Roro нотарlanьtШМ ПОС:lіАЧСIІIІІ". 
pcccтpaцlao та BIIKOIIIIIIIIM, бсрс ІІІ ссбе Покупсць. 

. 11. ДодатковІ УІ'10811. 

/, 
і' 

\ 

.\ ., 
,.) 
-J f • . ', .,' 
І. 

11.1. ЦсП Доrollр є оБОI'13КОІII,.1 дnl сторіІl3 МОМСі"у піДПllсаІIНI обома CтopOIIIМII. 
t 1.2. ЦсП Доrollр підпlМlС lІотарімыІмуy пос:аlдчеШIІО 'МІ pccc:rp8Qii відповїДIІО Ао Ч'lІІlІоrо 

:WCOHOДUcmlL 

11.3. ЦеА Доroаір І докумс,", про СМIІ1У lартості зс,.ші С пlдставоlO Дnl відведСНlІ1 ]1:"Cn."оl 
дlnJllКJl в 111І1УР1 (ІІІ Mlcцcaom) І Вllдlчі дсржавltоro акта ІІІ право ПРIІВlІ11Іоі Вn8cIIom 118 3С,.ШЮ. 

11.4. Покynеu. С мmшком ЄдJIHOro податку на 38I'IUIIo1IIIX підстаlВХ. 
t 1.5. ЦеП Доroвlр складСllО та Ilотарімьно ПОС:lIдчСIIО а 3 (трьох) ПРllміРНIІІШХ. ОДІІІІ J ІК'ІХ 

збсрll1lЄТloCl В справвх приватноro нотаріУСІ БРОllРСЬkОro MiC:LKoro HoтaplMLHOro ОКРУІ)'. KllilC:.JCDI 
обnDCТI, БаllР н.м., а м.БроааРII, вул.нCJМСЖНОcтl, 7, а іншІ- ВIIДВІОТІоСI CтoPOII.,.1 u.oro ДоroIОРУ. 

Староа", ДоrОDОру : 
ПРОД8вець: Покynець: 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ТОВАРИСТВ0 3 ОБМЕЖЕНОІО 
ІcиfвськоlОJIЛАСТІ ВIДПОВIДАЛЬНIСТІО "МЕТ AJIПРЕСI\IАШ", 

м.liроваРII, КlsівсьtШ ОМ., вул. ГвraplHa 15 ідситнфіквцlПНIlП КОД 26376375, IОрlrдllЧИI 
І особі адреса: 01025, м.КIІЇВ, AндplїBCЬКlIA YJlb, 28-6 

І осоБІ секретарІ "Ііськоі радlІ, ТlS.IЧас:ово І особі дllpсtnOра 
3діПСНlOIОЧОro П~~,!I~I~fI=I11l1r1l1ЇС1n1Pnn~:nm;-----АЕ~ре~IВ~~ж:іrgJ~~IS~ШJdЧА 
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укрдlНД :.Ir.~·~..j UKRAINE 
. B~eBIP 

. КУl!івлі':'ПРОД~ЖУ земenьноі ДШИІІКІІ 
IlесілLськогосподарського призначеllНИ 

М/СІ"" liро,"ри КUТ'С6НIlТ OMllcmL 
Д" mut:/lll' ,,,C,,,.DlO рону C~PnllR А"~I(R n 'IІmОIО ""ело. 

НІІ • .,І: nl.lln1lCВnIIC1, НlШвnі СТОРОНІІ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ММ" U::SЛАСТІ, IDРІІ.ІІІІ.,ІІІ IUIрсса: ,м.SРО8IРИ, 81n.ГlrвpiHa. 15. fДСflтиФflСlціRlfнR ІСОД 

'1IIвсы(o IAD npo .ІІcpJCIIIНУ рссс:трвцllD ЮРІI.ІІІI.,llоі особll ссріТ АОО Не094185. ВИ4анС дсржавннм 
26J76J75,(CI 1PI1~ .. .,ora комlтс1у &роаарСІоICDТ мlсlolCDТ раан КиіВСloкоі обnаcrї В.О.К)'3НСЦОВIfМ, двта 
~ 1"110 ІІОТ pempaцlТ 08.04.2002 року номср зan"СУ про ДС".I."1 рссетраціlD І 355 120 0000 
~ -. САПОЖКА ІГОРЯ ВАСИЛЬОВИЧА. IДІ::llтифікаціАllиR НОМСР 2836822275. 
1102110~ І ОСО3IІАрССОID: мІсто &РО8ари, .,.n.MllК08CIoKOГO, б1д.59. 'lСиА діє НІ підста8і ст. 42 ЗІІСОНУ 
JIIIКCIPD!::~ICl&C8C CDlО8рму8ll1ll' 8 УкраТнІ", іМСІІОВ81щА 8 ПОД8.llloшому "ПРОДАВЕЦЬ". 3 ОJшієї 
у"",,, r lКЦIOНEPHE ТОВАРIІСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ ссЄВРОВIКНОІіУ Д». шснтнфіlСвціАlІнА 
aapDIIIIo2J267253 IDРIIАІI.,на особа 31 заКОНО4llc:raом УКРІТНИ, юриаична аарсса: 01103. \lісто Ю,ів, 
1&1 ~ .. 31 (СІІдоцтво про .ІІСрж8вну pcccrpaцilD IОриаи.,ноі осоБІ' ссріі АОО Н!!028410. BIUlIНOro 
l)а.о.А тром ПсчерСloкоТ раАонноі У М.Кllєві державноі lШМініСТРlціі М.Є. ХАУСТОВОЮ, двта 
,.....-:ВНОТ pcmpвцIТ 19.09.1997 року ІІОМІ:Р звnису 10701200000004509). а особі rOnOBI' 
...... вТ Ршt ЧЕГУСОВА АНАТОЛІЯ ВОЛО~ИРОВИЧА. шснтнфіlСlціАниR номер 2778202890. 
~"' :11 IІІрССОID: м.КІIТВ, вул.ЗанIoКОВСЦIoКОI. 6У.ІІ:512, К8.88. що .11Іє на ПШCТDві ІІОВОЇ pc.uкцii 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ ссЄВРОВIКНОБУ Д» 18pcrcтpoBaHoro 
Cfff1I'I pcmpmpoM nl\.,cpCloкoT раАонноі у м.Кllєві .ІІсржuноі і.амініСТРІЦіТ М.Є. ХАУСТОВОЮ • .ІІвта 
:: JCP1IIIHoi pea:rpaцiТ 22.03.2007 IІОМер ~anИСУ 10701050.Q3004509. іМСНОВ8Ю'П в полвnа.wому 
"І10JC)'пєЦt.",:І IIPYI"D~ croрони. УКn8.llи .lllНиП ДоroВIР про настуПН~: . 

1. ПреамІТ ДОГО80РУ 
1.1. ПРllAllса .. на nl.AcraBI ріШСННI &poiBpCIoKoi MICIoKoi РІШи Не 745-37-05 81.1І 29.05.2008 ро .. ')' ссПро 

.. ХМCn.ИИІ .AfnIHOIC та внсссІІНI змін .110 рlШI:НIо ВРОВlРСIоКОТ міСlоlСоі раам» перt.IIає (ПРОАає). в 
__ ПРІln"IЄ (купує) у в.nlCHiCТlo І омачує 3ct.'Мlоиу .IIi'nlHtcy МОЩСIO 3,1000 ra м. обс.'1уговуваННI 
rllIr1 euepwсиоl'D БУ.ІІівннцrвa - 3CM.ni промиcnовості, що 3НIХQJ1ИТIoСІ за IШРССОIO: КIІТ8С .. ІСВ 06.118&:110, 
.... liра.РII по 1)'.ІІtщl KP8C08C1oICOГD в РІПонІ РО:lмlшеt'НR ОЧІІСНІІХ СПОРУ.ІІ 3В80ДУ ссТорг",аш». HlUlв.ni 
8ma1111 "Прс.амl:r ДoraBOpy або 3СММІона .ІІlл,нка". 
КuIapoIHn номер 3СММІоноі .ІІШІНКМ ПJlОЩCID 0.7000 ra: 32 10600000:00:047:0525. 
КulclpDlиR номер 3СММІоноТ .ІІI'nIНКИ ПJlОЩСID 2,5000 ra: 32 10600000:00:047:0522. 
Onи маі :'ОІ&ІІlоноІ .ІІI.nRНІСИ nлощеto 3,2000 1'8: 
I18АIО Іі-ПУ аIiРОВIpС.tcИR ЗUО.ll тoproBMIoHOГO МІшиноБУ.ІІуваННI»: 
ііа &10 В -:ІСМІІі :lIIUIoHOro КОРItС1УВIННI (проі:ш): 
118 810 r -:ICМJII Рl:lёрвних териraрlR міСПІ &ровари: 
І'" r 10 Д - :lcмni :lII'IIIIoHOro кopIIC1YBaHHI (проі:ш): 
ІІІДІО А - ТОВ «ЗАТ ЕliерroпрИJIIШ». • 
113cмCIIWII.lIuнa, 3l3на.,сна в п.l.l., opCll.lloвaнa Покупцсм згшно .ІІогоаорі8 ОРСН.lИ: 
·-на.alnaн. МОЩCID 0,7000 ra вІд 15.01.2007 року заРСЄСТР08аного у КиіDСloкіR pcrioH8nloHln 

.ДсраIНОГО пlДПРНЄМСТВІ "Црнтру ЗСМСЛIoНОГО КІШІСТРУ при Дсржа8НОМУ комітеті УКРlіНI! по 
::~HII ресурсам. про що у ДСР.18НОМУ рсєстрі ЗСМCnIo ІчинёflО' ЗDПИС 81.11 28.02.2007 року Ке 
... ,. 800014= • ' 

• tbirJCIIШна.lWНn МОЩClO 2,5000 ra lід 13.10.2006 року зарсє~ро;аного у КИТВСlокіА рсгіОНІЛloнlА 
.. _UHoro підпрнємства "Цснтру 3CMCnloHoro Кl.llастру ПРИ Дсржа8НОМУ комlтсті УкраіНІI ПО 
.;110041 .. реСУРСІ ... про що у Дсржавному рсєстрі 3СМСЛlo ВЧИНСНО запис вІ.ІІ 27.11.2006 року К!! 

17. 

~I IHIII~II3IНIA зсмсЛlонlR .ІІIЛlнці 3Н8ХО.llИТІоСІ об'єкт незавсршсного 6У.ІІІвниuтal. І са,,!с. 
-.. І баа по BIIГDТOlnCHHID МІТІЛО плвстикових. вnюмlісlєвих ТІ .ІІСРСІ'.них KOHCТPYICUln • 
..... ~~И""kIII:.!ІН,' ,праВІ IJIICHocтi на цс нсрухоме маАно у ПОКУПЦІ Є .ІІоговір ОрСН.ІІИ 'СМСЛloноі 
__ 13 80ВТН' 2006 раку 31 р.К! 3547. посвl.ІІ.,СНОГО np"BaTHJIM нотаріусом &pOBapCIoKoro 
• PJt ~вnpllII.HOГO ОКРУІ')' &аllР Н.М., ТІ .ІІоговlр орен.ІІИ 3СМСЛloноТ .ІІІЛІ.ІКИ вl.ІІ 15 сі.,НI 2007 року 
!ul. ~Сllдченого ПРНВІТНИМ НОТlрlусом &РОВlРСIoКОГО MICIoKoro HoтaplВnIoHOГO окруl')' ІіI3IІР 
~ОllИого Ко"'УН"'IоНИМ ПШПРИОІСТІОМ &роварСlокоі міСlокоі PlUllt ,.&роварсlоlСС бlDРО тсхнІЧН~і 
I10000000po :lrlaнo B~~ пра pcєcтpaqїIO права МІсності на нсрухомс мвАно номср 18138440 ОШ 

ку, Pl:mpaqiAHHA НО.ІСР 22S39214 номер 3ВnИСУ 31 нм в КНIІ,I І Н. 

1 t~"~: . .. .. 
:. РІ ~v,r' ~~ ..... ~ , :-- .. 

• ';' '...... • і' 
'. . 

УЬі\.,,1 F;na" .. '.1 ......... ~_ .... __ .... ___ •• __ •• ~ . ..:a_ •••• .-- "і" nї,,,·.n';nР.ННЯ. 



I"D Iс.хоl"D .1дІ1ny 3Cf1ICn.НIІХ ресурсі. lіл 06 05 2008 РОК)' Н!04 
1.4. 3М'О І'ІСІ'О." &РОlІІРс.хо .:ом U'O", До",аор)'. па.l"fllа BIIKapI'&:1'OI)'8DтtIC. J ЛОТР~І" ·7/10-

3/135, :IIcмcawll .1111І ...... IUO с. np~a6pacyciAc:na тв а6мСЖСІ.. прав І.а JС".ЛЮ. астаНОlІЛtllltt"l" 
о6о.'аll. :ІІCМnСDЛІСIІIІ':'а":~=ХС)' Yкpafllll, c:r.35 ЗаlCOНУ Украіl'll «Пра ахара .. )' ~СМСЛІ.ІІ. JakOlto.:a~ 
Cf.c:r.c:r.91,103,111 3смст. -ІІІ аro ссрuаlНШІ (хо.а IllCap"cnuft.' ]Cr..CnLtlar ЛІЛ'''КІІ - І 10, ~'II 
про OXOPOII)' IІD1ICDЛНШIIIoDr'D np'.r - • • » • rulto 
V_.1i ...... uфlaroР. ulllloO.aro .llОр"CТllIН' :lСМCn"НIІ" л.л.наlС 
, ...... IІ"'lОro .. -. - ~ • • ІСІІ' ПРРОІІ оБМCJCC11І1І ІІа ItlICOp"I:rIIIHI .lllНО' 3СМCn .. НО. Д'Л' • • 

ЗмІІІІ u1n1oD.oro .НlCDpt.craиtll - 1.1.: . . ДcnptlМIlItI. рClCІIМ)' .tlICDPIlc:rDHH. 301Cn" дл' ОХОРОІ"'''.Х І CltlIT8PHO-ЗЦ"СltllХ ]011 (:JСМСЛLllа 'ІIJlI"'а 
МDШСІО О, 0576 ra _ І MCItIX I,nкcнcptlo", ІСОР'I.QОРУ мсреж, ЛЄN) - 1.3.. - -
з. порушсш" зсмcn.lІОro 3DXOII0Jl81c:rD. IlІtlні особll НСС1!'" ЮР'':'І'''1НУ ІIЛПОR,лan""I~" ]ГIЛllП JakOIl} 
Вlanoаlm.о до .IІСtlО.КУ .1.1І24.04.2008 раlC)' НІ 486 ynраIЛІІ'Н' Мlc:roБУЛУlаtl~1 та apXlтctcТyplI БрпnaРС~kllt 

мlсысоT plAlІ Mlc:ro6),JII.tll оБМCJCCIІНI тв 0Mll1lCCHIII ]СМЛСIСОРIІС'1')'lаНIІІ ]гшtlО "а.аастроnогп /Іла,,), та 
.l.anо ..... о до ~paxyнKla плош ІlІlСо,;IIІIІХ ТОВ «КонCТDtП8» (6c:J праlО :Jаб),ЛОІI'): 

• МС3118 праbїl)'; -. 
• C1'DOp,ml тв за6с3ПС'l,m. )'МОІІІ Dіл,,"о", .ІІ0С'1')'ПУ .IIIUI про"~lUIDtltll ~~OIIIX. РСIСОНС1'рукиlІ та ClfCIIJl)ilt31J1I 

Ic,t)'IO""X IlntCCllcpllllX MCPCIIC, ШО 311110./1""С' • Межц ЗUНІ'ІСІІОІ ТСРІП'Орll. 
ТсрмlІІ.ІІ1t DIICIIO.IC)' І (0.11І11І) рІк. 

2. ЦІ ••• ПРОДІ1К)' земел .. tlоТ аШ_нlСІ., СТРОКtI І пор_аок оплптtI. 
2.1. Ultll продажу зсмм"ної .11IЛІНIС •• 31 qlIM ДО",IОра'" СІСЛІІІІС 3 692 160.00 (ТР" ",іл"ПОIlIl шіmoт 

.ІІСВ'IIІОС1'О АВІ nIСІ,,1 c:ro шіc:rдссlТ) гpIlICH" оо ICDпіАоlС, ІlСі ПОIC)'ПСU" ПОI"НС" псрсра,уваТIІ ІІа ра.ЧItОk 
Пpo.1lUlP .110 26.11.2008 року що",іCl"НО "ропорціА"О 3 УРІІ)'ІІ""'''' іttлс"с), іttфл.uіl Jri.1lto ] ріШС"ItI\/ 
IiраllРС"IСОЇ мlс"ICDТ PWI .N'I 175-38-05 ІШ 26.06.2008 рОIC)' "Про продаж зсмcn .... и:с ліл.нок та .10JIOi1) НІ 
nPaAIIC :ІІСММ"І"'Х .ІІіЛІНОIС та ІНСССННІ змlн ЛО ріШС1l1о БРОlарс"кої ",іс"кої РIІІИJl (plр 33114]2770000' 
&роаарсысс УДК D rY ДКУ І КИЇlс .. кtR обмстl м.КIlО1 МФО 821018. 3КПО 23S7l923). 

2.2. 3r1.11Ho IlfТll}' 3 техні'lНОТ .ІІ0КУМСІІТ8ЦІЇ "ро HopMaтlllllY ГРОШОІ)' оціІІIC)' JСМСЛ .. IfОI діЛ.Нklt 11.1 

25.04.2008 рОIC)' .N'I 04-3/13-3n65 БРОІІРС .. КО", міс"ко", lідділ)' 30ICn .. ИIІХ рсс)'рсіl. нор"ат"вна гpowou 
оціШС. :llCММ"llаі діл."",. c:raнOI'IТ" І 188659.00 (0./111І. ",іл .. Rаtt &:1'0 lісіr.\ЛСсlТ аісі", ТІІС.'. шістсот n·n.actIТ 
./ICI'an.) rpIlICH" ОО IСОпіАок. 

2.3.3r1.11Ho IIICIIOIКY СIССПерта про оцінн), Ilpтic:rь зо.cn"ної .ІІіЛІНIСІІ ТОВ НВФ .. Кадастр ЛТД" lі.:а 
15.05.2008 рОIC)' оціННІ lapтic:rь :lc".CnIoIlOЇ .ІІіЛІlІкlt CТlНОI'1ТІо 3 692 160.00 (ТР" ",іл .. ПОНIІ шістсот лсв·.ltосто 
.1111 ТИСІ"і c:ro щістдссат) гр"IСН" ОО хопіАок. 3U8СРДЖСНОro ГОЛОІНІІ'" ynРІВJIіННІМ ]\:"'Сn"""'( рссурсіl} 
КlІт.с .. кlА області 21.05.2008 РОIC)'. II.ІІПОIШНО до IIICIIOIK)' лсржа.ttоі СlСспеРТ"]1І JСfolЛСП/lПР • .1llоі 
дotcyМClmЦlї 11.1І21 травНІ 2008 РОIC)' Не41-499ЄО. 

3. 060.'_Зtc1. сторіtl 
3.1. ПОIC)'ПСЦ" з06ОD'138НIІR: 
3.1.1. СnnDТIIТI' вapтic:rь зсмcn,ної діЛІНКІІ. c:rpOK" та І розмірц що ПСРСАба'lсні п.2 І. UIo01O 

Даro80РУ· 
3.1.2. HIUIIIIIIТII ПРодавШО ІІсо6хідні MaтepiВnIl. lідомості. дОIC)'''IСНТІ' тошо про aIlKOIIOIIII. умо. 

w.oro ДaroIOp),. 
3.1.3. ДCnPIІМУllnIС ... обмежен... шо НIICJIIІІСllі та ICТlHOВJICIIi НІ прtl.llбаllУ :Ja:to,сл",,)' ліn'"I)

(за6аncчyв~ 6C31CO~IHC • 6С:1ПСРСШКОДНС .IКОР"CТlННI 06'ЄJCТil 3InЛ""ОГО КОрllСТ)'IDIІ"1 (пішохі4ltі 111 

IUIТOM061n"HI .ІОроп" об СІІТ1I IН1ІССНСРНОТ іНфрlCТp)'lП'ypll), що :llрссстровані НІ 3eto1Cn .. llin ліЛІ,щі ІІа Mo.,ellf 
PCcc:rpaцlї :ІІРІН, МD1fШlllіc:rь дo~ ,,1 зс",еп .. ~у ліЛІ1І1С)' li./InOli./lllllX муж6 Дnl оБСЛ)'ГОВУlа ..... і pt,.,Otn)' 
atracтll 311'1U1"HOro trOPIIC1}'8lUIIII ТІ lfOItCNCpllOЇ IНфрacrp)'ln'yp'1. роз".іЩСННI ІІІ зсмcn .. ніП .аіЛlttuі totnrOIHX і 
ГCOAC3/I"HIIX3HIUdIТl niA'Ь./Іі.до НІІІ тощо). ,'hIJ.1.l:'" '~1 ,,!("'--'j.' 

3.1.4. З MClMCIny ДсржааноТ Aca:rpaцlt ш.оro ДоroIОР)' С"ЛD"Уlm\~CnIoНltn податок І роз •• іра., і •. 
1!0pllllC)', ncpc:a6a"CHltx ""ННІІМ 3I1СОНО./ІІІСТВО". YtcpDЇIIII про мату 3В 301Л'~ ~ '" (І ,. ".~. .І' І· 

3.1.5.3вpca:тp)'8DТ1I цcn Дoro8ip у 1CТIН0anCHOr..), :lIKOHO./Illc:rIO", ПОРI.ll-у. (..І І і :) .'.~ ~- ,., ІІІ 
3.1.6. ПРІІRНI11І У anосніc:rь :ІІсмеп .. ,), ліЛІ1І1С)' niCJ1l рссстрацlt держаІНО"' аln')' про npaB;anвCII~~i';11 -

зсмcn.иу дІЛІНІС)'. 
3.2. ПpoдDlCЦ" з0601'138НиR: 

Да3.2.I. ПРIlПНI'hI омату ПОКУПЦем lартості 3CtolCn.HOT діЛІНКИ І pO:Jr..ipi ТІ І ТСР"lіНIІ обумоаЛСllі n 2.1. 
шоro roIОРУ. • ' • 

3CMCnW:~~:~ у вnвcHIc:rь 301М.НУ діЛІНІС)' nicпl рccc:rpIЩlї АержаlНОГО lIIn')' про ПРDІО Вn8Cllom ІІІ 

4. Dі./ІП08laалlolllcn. Сторі" 
4.I.У llІnUlC)' НС.'tICOН_IІIІІ ПЬКУПЦСМ УМОІ Ц Д П Поl)'nЦCМ СІО'" 0601'U1С18 118ІІС1КНІІМ ""НОМ .. О", • ОГО80Р)' POJUUlcq., .І.С право IIIMDJ"8ТI' ІІІКОНІІІНІ 

tlCtlВnQUfIlM ІIІIСОIflИНIМ 3060.'1311І. або ~:C ТВICOЖ ІIД~IСОАуIIllИl :l6,ІТІСі .. 311U18НIІХ НСІІІIСОНDtlІІ'М або 
luмanrrtl ІI.IIwКОДУlанНІ збtmCl. СПР~ЧІІНСНІІХ RO"roP1IO !,Ш plIIТI. цсА Дorollp у Ic:raнО8Лено".), порІЛІС)' і 

• P03IPIII,"I" •• 
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УКРАТНА ·L~ .. ~·Z:,~ UKRAINE (~X'i'lJ1'Ii(a 
7~: СІ"І' nр",lну OMml:la ~t~ •. · :аш.нlС)', псрМбачсноro П.2.1. ,aafloro ДОrDlОРУ, ;,~~~ 
~.! ~,."I раl nDJl1lll wo nC1l1O У розмlрl nQIIIIRHoi'b6nIКOlOi craвlCН HIQIOHВn.HOro &анlС)' УКРlіН", ЩО ,air \~& i'~ 

__ CfIIIIIf1C ПpoAlD 11 .аСІІ. npal:rJ'ОЧ1ClI МIІ1СЖ)'. І., 
n-J ~ OJUIIIII :lа -- І термІІІ зо (tpIUllUП1I) .анll :І ,Q8I'Н ОС1'ІННlоОі Cnnlml 3rШно п~ 1. UIoOro Дoroaapy ІІС { 
.. 4.]. ВІІІІІО П~І До",ворl шну вбо IЇдМОltnloCll np"AHmI npид611Iу,аі,n.нку, Про.ааасu. має право f', 
,.. JCI8IID8IICII1 І 11 ~T :lСМCnlollоі дІ'n'flК" І CMlml ulllll. а 1'IIICmIC оі.ашхо,аУ_IНIІ з6lпкі.. 3IIIUIIН11X .~ 
-_....nI IIJIIIdlllflll np:" :І coad' cropoHIf, nopYWy&lm' Пlf1'llИн, про ршіРlDНfllІ UIoOro ДоrolOРУ і ВНМIIПmf .• 
~ ... 1ІІОІІ111.... /'. 

~1III.rnclL О:ІІРІІІІІІ' ДОrDООру 3 ІІШІІ ПОIC)'ПЦl 'СП'nlченl ІІІІМ rpowOli КОWn' ПОIСртаІОТІоСІІ ~ 
4.4."1 І .. ІІІІІІС)'І ~ .. III)'CDМ :а6пnd .. поа'.3lUШХ :І.оформ.nеllИlІ" ДоrolОРУ та віДВСДСНІІІІМ зсмe.n.ноі ~. 
~ ПОIlY::11СІСнІЧНОro паспорту, npocny оідвмеllН', оп.nота овртості ТСХllіЧIІНХ УМОВ, nocnyr ;/ 
~ (oJanIIO lIІІIоНО", ПОСIШЧClIН. ДоroВОРУ'І'ОЩО). " 
~"llcnap До",оору НС :lli'nIoIl'C ПокупЦІ вІд СП'nIТII псні. псрс.а6IЧCl.оі п.4.2. QIoOro ДоroIОРУ. 1. 

4J. Р031рlll:ВФШIJC CIIIKllln lІе :lII.nIoН'С ПокynUlIШ 060В'13кіо ІНКОНІІІН' ,аоrollрних з0600'ІІ31НІо в " 
4.6. СМ:О", ДО",ІОРУ kynlb.nl-прОдІІЖ)'. .~. 

acplalallумоа IIІС81110Нанн, ПрlШDВlІСМ У"ОI QIoOro ДоrolОРУ, Покynеиlo має ПРІІО IИМDl'aТIІ ІИКОІІІННІІ ~ 
4.7."1 ~ .В'IІ3к11 нмежН"" ч"но", І тако. Iі.аШКОДУlанfl. :l6wncіl, 3UДIHflX затрИМКОIO ~~ 
~ :::вt npuo рО:ІірВІТІ' IIcn Доroвlр у ВСПІнов.nено"у ПОРадІ)' і I"Мвraти ві.ашко,аУIIННIІ :l6IПХЇв. і\ 
..... ' lkИ'D рсаIРIlllН'''' .о, 
.... -::. Н ро:аlРl8llll1 ~ro ДоrolOРУ 3 ІІІНІІ ПРOДllЦl, СУМІІ, ,кі СП'nlчеJtI Покупuсм ПРОдllUlO НІ '1' 
_~·,:ro ДorolОРУ, noвcpт8lCJ11oCll ПродІ111СМ ПОIC)'П~IОCroВ П~ІНОМУ 06cll,і. • ~; 
"""-іі Пр .. pplpllllHllIIooro ДоrolОру 3 нсзв.ncarннх ІІД РІН причин. СУМ.И. ІІКІ СП'nlчснl Покупuсм 

PllllOllaнHII ІІІоО1'0 ДоroDОРУ. nOlep1'l101'loCl ПокynUIО в повному оБСIІ3\. Незl.llСЖIШМИ ПРIt""Нам" 
~ ІІІ o&cru"HII, зПдНО 3ІКОНОДІІСТІІ УкраіНИ. - • . 
C~i.lnOlfllIllIoHICТIo ,. ПР'" СторІн, ЩО не передбlчеНI uим ДоrolОРОМ, IИ3НIЧIlOТloСIІ li.llnOBiдHO 
.JIIOIIIIIIICDIІ УкраінІІ. , 

S. ГnРВ"Тl1та претензіТ 
,,1 ПpolllСIІІо nр8ІП)'Є. що зсмe.nloНI дi.nlНIСІІ" .п с преамето .. u.oro ДОГОВОРУ, ВХОДИТlo до категорії 

.... ~ МР)'ПО 6yn1 IIдЧУЖУlанl зг1дно 311CDНІШІІCТlІ Украі.IІІ, lі'n.НI від бу,а ... ICИХ МІЯНОВИХ ПРО і 

..-11"mx осl5, пра .кі НІ MOMetp' підписанНІ ш.оro ДоrolОРУ ПРОДlIСЦ. чи Покynеu. НС Mir нс 3НІТИ, 
8J111111111'C1 nfllapcurraM і СУДОВІІІС СПРІВ НВ нсі HCМDЄ. 

5.2. ПpolllClllo СllдЧ11Тlo, ЩО ЗГІ4ІНІзсмe.nloНI ді.n,нп до 111001'0 ЧІСУ нікому Іншому не 3дВНI І орснду. 
811р11111111, ІІС noдвpolIII" І спорі. і під З.РОНОIO (lреUП'Oм) НС псребуваЕ. Cy,aOBOro спору що ,ао неі. ІІК 
_.ао СІІІ)'ПІО"' фонду ІОРИДИЧНИХ осІб не BHcceHL 8l.aЧ)'lC)'ВlНІ зсмe.nloНI ді'nllНКI 3НІХQIIИТІоСІІ у стані, 
8IIcnonPIUIIПIDМУ дІІІIИIОр"СТВИНІ іі31111.n.uIИМ ПРII3НIЧСННlМ. 

SЗ. у lіІІІОlідності із 3ІКОНІШІІCТlом Украіни Покynецlo придбав земc.n.ну ,аі'nIНIС)' бсз ПРlва зміНIІ іі 
iDnOrD nplDllllfCНH •• 

5.4. ПокупClllo ОГЛІII)'l зс .. e.nlollУ дlл,нlС)' І натурі, ознaRОМИВСIІ 3 іі кіЛІокісними і ,кіснимн 
IIpImpIICПIIIМIf, пfд:aСМНIІМII і наСМНИ"1І спорудами та об'ClCТlМИ і обмcarенн,ми шодо іі використанн •• 

. 5. Псрсхlд права власності на 3CMe.nlo •• Y ділянку 
1.1.0601'1301 ПpoдlВUI ПСРедlтИ ,смe.n.иу,аіn.нку ПОКУПUIO BBIDIC8CТbca IflКOHDHItM і ПрlІО 8.ІІIСНОС1'Ї 

D IllCAну _НІС)' ПСРСХQIIИТlo до ПОIC)'ПI.Ul пім, nOllloi спn~ IIРТОсті ДI'lоі земc.nloноі ді'nlНКIt Iі.аПОIі.ано 
.11~roIOPY, QIIcplrIНИ' Покупuсм дер8IВИОГО aкra НІ право впасності на ЗСМ'nIO. 

МСIІ1У ВИНИКНСНН' у ПокупЦІ nplla вnacHOC1'Ї на :lcмe.nloHY ,аIЛІНКУ IстановлсниЯ раніше 
..... ранм і всІ прuовcraнОВnlOlОчі документи про nplla ПОКУПul на користуванНІ (оренду) IIIri 
lIIIwIDiа_ Irp8чuo;n. чинніcn.. 

• 1 І • • оо 7: ~I!'\I.IC .lIplДlCo.on поrlрwсиня або ВIlПIДIСОВОГО псуваНllН земe.nloноі дlлRН1С11 
....;,;JI. Р..ІОН,К IНПIllICOI.Оro попРШСННI або випадКОIОro ,псуванНІІ :leMe.n.Hoi ,аіЛІНКlI "ссе ПОl)'пеuь , 
--'1 RCpCIID.ll)' 4D Hboru;vplla впасності. 

1.2.' IІІпаку, ICOJIИ ПРІШІІСІІ. ПРОC'l1JОЧИI псредачу :leMe.nloHoi ,аіЛIНКИ або Покупеw. ПРОСТРОЧІІD іі 
_ ~~ ~ИПIІІ~О~9ГО погіршеННllбо IllпадКОIОГD псувDННJI несе сторонІ, шо ПрОC'l1JОЧИnD ПСРІШDЧ)' 

. 7З "';""'0.' tI : І • Ід • _III~ І по ршенн ЧИ ПСУl8llні земe.nьноі діМНКl1 є ВІІНВ СтОРОНIІ ДоroвоРУ, то IlДnOI ВnIoHICТIo 

"І. всі 8. BllplwellHR спорі. 
~ І ~Plf, ща ІИІІІІІСІІОТІ. при ІІІКОН8ІІнІ умов ЦIoOГD Договору Ібо І ЗI'.31С)' :І . тлумачеННІМ Аого 

1.2. JI кр WYIOrIoCII шnахом псреГОlоріl. • , 
liII1Itia 1 - CroРОИИ ПРOТlгом місаЦІ не досагли домовленості. то спір ncpcдaєn.ca на розглад СУДОІІІХ 
IIIpoЦ:PQкy, 8CI'IНoвneHoMY чинним 31KOHoдDICТIOM УКРlіни. У цьому IИПадку судові BIIТpIТII нссе 

не ІИICOIfIIII УМОІИ Договору або BllKoнвna іх ненвnе.ним ЧИНОМ. . 

. 
' . 



, , " 
9. І. ЗмІна )'МОІ Дoro80PY або lиасеИ"1 .aonOIHeHIo io',~ro мОаНlі тlпloХИ 31 3I'04OIO'~ 11 
9.2. Всі змlИl1 та 'ДО!'ОlиеИНI ДО AOroBOPY 3Aln~OIDnCl тІ"IоХИ в nllCIoMdBIR фо :11 ~ " ПІМ 

\IQCIIA"CllIІІМ таких змlи та дап~виенlо 8 орraиах ИOТlРII1У, ОформтоlDnCl.У IИГJlQі ~ і acrym 
_іа'DlИОЮ Ч8С'І'ИНОIO u.oro Дoro80PY.. _ 010 ynws. ШО t: 

9З. ЦCR AOI'OBip може 6yn1 розіР8lИиR Продавцем : 
9З.І. у раl ИССМImI Покynцсм повноі а6о 'Iac:ncoloi IIpтocrl JUUlоі зсмм.ноі дlllИlОl .10 п.2;І. 
~ Дoraaopy. ,', 

9З.2. ураl nOРУШСН!11 YM~I 8икпадСНІІХУ Rlдпуи~~.I. шоro Дoro80PY. 
9.4.У раl'lІеllllOllВНИIІ DдИltlO Ь Старlн умов шоro AOroBOfJY вllІ МО_С бynl 3Millelllln а&О.}іозіР8lllиR ІІІ 

_11 JPyroi Сторон .. за рішенИІМ суду або roсподарёї;коro суду. ; 
10. BIIТpIТSI. " 

10.1 Вс!lІnp1П'11, ПОВ'13I11і 3 УКJIIUUЦІИІІМ ЦIoОro AOroIOPY, Roro нотарlм .. нlIt., посвlдчеННIМ, pc:t:CI'paцiElO'Ia 
8ІІІОІІІІІ1ІІМ, берС на себе ПОlСУпеш. \ 

• .. 11. ДодаТК081 У •• 0811. 
11.1. ЦеА Доroвір с обоВ'I3КОІIІМ Дnl сторІн 3 МОМСНТУ nUmIlCIНll1 O~OMa CroPOHIМH. 
11.2. ЦеК Дoroaip пlмlnи: HoтapIMIoHor.IY посвідченню та pctcrplQtї відповідно /lJJ чннноro 3IКОИOДlllС1'8L 
ІІЗ. ЦеН AoroBip і дotcyМcкr про СПJlIn')' Blprocтi зeмnl с пlдСТІІОIO дnl вlдвІШСННІ 3C1olMIoIIOЇ діllИlІ1І І 

tlllJPi (на місцевості) І ВllUчі ACp1КUHOro amt "а прно ПРlllllrНоі МІСності ІІа 3СМЛIO. 
11.4. noxynCUlo є MImI"KOr., ЄдиIlОro nOДIIТICY на 31ПU1."JlХ niдcruax. ' 
11.5. ЦеН Доroвір СХ118ДСИО ТІ н~ріlJlloИО посвідчена в 3 (1РIоОХ) пр"",ір""nx, од"" 3 llОlХ з6ерlramc:a в 

CnPIIIX npивarноro H~piyca IiPOBapcIoКOro MiclolCOro нотарім.иоro oкpyry, Кllїас"коі 06АастІ, IiI3"Р Н.М .. в 
u.&роupи. S)'JI.HC3llJlCJI1Iocтi. 7. в інші - аидllOТloСІ CroPOIIIМ Ц"Оro ДorolOPy. 

Сторон •• ДоГОВОРУ: 
oдa8lЦ~: • Покупеu.: 

'. ~ 

___ _ _ "1NПОJlItА1Р~ К НИ З 1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 3АКРИТОГО ТИПУ 
КlJi1iЄ5or~ ACТI· .ЄВРОВIКНО1і , 

а;1\1.~ёіЛ~~ дlrlaрlа\і ]).0 Д а>lС . IдСНnlфlnuіRIШ 11 267153, 
~II ' . ·IОРИАИЧ"luреса:О1103,м· К вул.О.Матроса ... ]1 

r.d ей~ ,. ии)" л я н 01\ 8 ac061rDJ10DII n е ... оТ РМІІ 
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КУП.JlJII-ПРОДажу зеМeJlЬНОЇ дinПН1С11 

IlесіJlьсысгосподарськогоo пр"значеннп 

Мlс",о /ipoil;'pu x"r'C';HOr 06llllCIIIL 
Д" n"'ся", 'ОСМ'ОіО РОнУ "ер" .. ""CJlЦЯ ",'сlA'''''dЦЯІІІОlО ""CllIІ. 

МІІ, ШО ІІІІ.ЧС nlAnllcanllCl, IIВАаnl СТОРОІІИ: 5РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
IIІськоl ОJiЛАСТI, IОрllAІІЧllа адрсса: M.lip08apll, оуn.Гаврlи, ". іАСИТllфlкаціПИllП КОА 

,І 76)75, І особі АНдРЄЄВА ВАСИJUI ~JJEКСАНДРОВИчл. IКИП Аіє І" nlAc:n1oi АО8іреиості, ПОСDIАчеllоі 
26J.D7JOO7 РОIC)' за р.не 1230 H.M.liallp np"8mtllM Ilотврlусом liP08DPC.,KOro Mlc.,кoro lIoтвplan.,Horo oкpyry 
~ alс НІ пl.acтul ст.42 ,~aKOIIY УкраТНIІ "Про місцеве самОВРIАУВRllll1 в Y~ailli", iMCIIOBaнlln ~ 
.-.IIIDМY "ПРОДАВЕЦЬ ,3 ОАlllєі croPOlIll, та WАРАПОВА НАТAЛUI МИХАЙЛІВНА rpOMIUI.HKa 
,аріНПо IAСНnIФіaulПllllП НОМер 2452402441, 3DpCCC'l1JoDaнa за а.аресоlO: К"і8С"КВ обnаc:n., м.Бровар", буn. 
JkIPCIdom, б)'д. 19-.. кв.152, (colAoUI'Do про Аер .. ону реє~аціlO фі311Чllоі ОСОбм-піАПРМQlUI серіі ВОІ Не 
onm ІllІІне держа81111М реестратором 811конаачоrо КОМІТету liP08BPC.,koi міс"коі ра.аll Киівс"коі .-d Ky.sHCЦOBIIr.1 В.О., Аата ПРО8е.аСННI АСРІСаВllоі рсєстраціі 18.11.1996 року. номср 3.nIlCY про 
Jf1IIII'/ pCєc:rpIU!IO: 2 355 017 0000 003876), Імснованl в ПDJUШ.,шому "ПОКУПЕЦЬ", 3 Арyroі croрОНИ, 
J1IIIII-n ДоroВIР про IІIС1)'П~С: 

І, Пре.а •• ст ДоroВОРУ 
1.1. ПРOДlВСUIо на піАставі рішеННІ liРО8арс.,коі міс"коі PIAM Не 745-37-05 віА 29 травн. 2008 року 

..,uac (ПРОДІє), а Покупецlo приАмає (купує) у BnBcHic:n. і опnачує земеп.,ну Аіn.нlС)' 
_.sorocnoдapc.,Koro ПРII3Н.ЧСННI nnОЩСIО 0,0052 n, HlUlaнy An. обcnyroвуваННI маra3ИНУ-П.81J1.,Пону
..... IDмсраlАноro Вllкориc'raннl, що 3Н8ХDAИТІоСІ за IAРССОIO: К"іВСlока 06лоCТlt, .llсто 5POBOPII, по 
1).1".Р1 BuanllCllOcтl, JS-Ji (П'RТlIIlAЦНТІо лІтеР0 5), Hl48Jli 38 TCKcroM "ПРС4мст Доro80РУ 8бо земеп.,но 
;.ва". 
~lldI НОІоlер зсмепьноі А!лІнки: 32 10600000:00:028:0104, 
onнc м. 3l:МСІІ.,ноі АllUIНКИ .3riAнo кадастровоro ПJlану: ВІА А АО 5 земnl заran.,ноro кориc:rylанИl 

l&1JUIP Halll_Ocтi): вlА Ji АО В Шар8ПО .. Н.М.: ВІА В ДО Г зсмт заran.,ноro кормстуванНІ (8Ynнua 
rapanиа): від r до А зсмnі бllm'OповерХО80і 38БУАОВИ. 
I~ 3смen.,на АімllКI, заначсна 8 п.I.I., ОРСІШО8ана ПокynUСМ 3NHO доroвору ареНАМ земеп.,ноі діnlНКИ 

іІ 03.07.2006 року, зарСа:тр08аноro У Киt8с"кіА реМОНIJI.,ніА фіnіі Державноro піАПРИЄМСТВ8 ссЦснтру 
",ноro 1lU8Crp)' ПР" ДС:Р88рНОМУ lСомітсті Украін.. по зсмеп.,нмм ресурсам». про що у ДСРlCUному 
jIВIJIl_en. ІЧІІНСНО 38ПIIС вІА 03 ЛИПНІ 2006 року Не 040633800316, та Асшатковоі уrоди Н!!2 аіА 11.05.2007 
JIOIY ID .IIDI'08DPY ОРCJШИ зсмcnьноі AfЛIНIСИ від 03 ЛИПНІ 20Ь6 року Н! 040633800316. 

ІЗ. На ІIІШCllСІІ3аиlП 3CAICJlЬHin АЇJlIНuI, що вlAчуЖуЄ1'loСl, 3Н8ХОДИТloCІ НС8итnова буАі8IUI, що нaneжиn. 
lfa&7mDD НІ niдmвl СllAОЦПІа про прно anасності на нерУХОМС маАно ВН48НС 8IIКOllКOMOM liР080рс.,коі міс.,коі 
PLII 15.02.2008 року на піАёruі рІшенНІ 8іА 12.02.2008 року Н!63. заРСССТР08анс КОМ)'НIJI.,НІІМ пl.aПРНЕМСТВОМ 
"'хоТ мlс:.коТ РІШІІ "liроварс.,ке бюро технічноі інвскraрнзаuit"'1 5.02.2008 року, НОМер ВИТlry 17758486, 
p!IDpIIIinнип номер 22145929, НОМер 38Пису 2-468 8КИII3I: 2n.. . 

1.4.3ri.aн0 ВІІСК08КУ вf.aділ)' зсмcnьних рссурсlв В мІстІ liроварах КИТ8ськоt обпасті вІА 17.03.2008 року 
t.iOf.7n0-3187, 3СМСІІ.,на АІЛІНКІ, що· е прсдмстоІоІ UIoora Доro80РУ, повинна 8мкориcro8УlmlСІ 3 
lDIpIDIIинaм 060в'пків зсмnсвлІСНИіСа,· 3Mlcry АобросусіАства та обмClCCН" прп на зсr.IJlIО, 8становлсних у 
:tcr.cr.9t.J03,1t1 ЗСМСІІ.,ноro КОАСКСУ УкраТни, ст.35 З8ХОНУ Украіни «Про охорону зсмеп.,», 38XOHOJIUcтвa 
"OXJIPDнy КНICOJIIІШН.,Оro прllРDAНОro с:срсдовltща (КОА використанНІ 3CAICJlЬHoi АIJlIНКИ - 1.11.6., 3rШно 
FlpIЇИcQoro DlСифlкатора ulльовоro використанНІ зсмеп.,НIIХ АіIUlНОК). 
Пpuoll 06мсанНI на ВllкористанНI АаноТ зсмcn.,ноі AiJlIHКn: 

1.1. ЗмІна ulл"овоro використанНІ. .: 
3anOPYIIICННI 3САICn.,НОro 38КDHoAIВcтвa Вllнні особи нссуп. IОРllAlічl1)' віАп08f.aanьніc:n. 3NHO 3ІХОII)' • 

• Bianol~~ 'ІІІСІ;ОВХУ віА 19.02.2008 року Н! І 53 УпрaвnіНlІ1 r.tістоб)'А)'ванНI та архІтектури liроварс.,коТ 
~T JlQH -.іc:roбулlвнl обмежСННI та 06тR.CHIII ,смлсkOРИСТУВІННI ,rїAHO кaaacтpoBoro пnан)' та 
lIInDIUutо 4D PD3PВXYHкiB ПЛОШ ВИКОНІНІОС ТОВ ..константа" піCIUI внесСННI ,мІн (БС3 прпа заб)'А08И): 

• зcмм.HlдinlНICI МОШСІО 0,0005 ra в меж8Х інвнсрноro КОРІШОРУ мережі 3В'I'КУ: 
ЧерВОflі лlнlТ бульвару НсзвncilCноcтl та вулиuі Королсна . . 

"~ .... """'-.(,.,---. 



. '.-' ..... 

.. 

..1о .. аТ дlлIlIIКI', страКl1 І паряаОIt ОплаТІ •• 
2. Ціl •• П~ОД.1К)' 3111111 .. ДоroIОРО" cКnIIIOC 11 303.00 (041111a.tUlтL т 

2.1. Цill. npuD'Y зс .. еп,,"от jIlnllflClf:l' u .. аlІТІІ ИІ рахУtlОІС npOD.BWI прот.го .. 3 (т \1('.1-

"'1"111 оо 1С0піАок, .кі ПDJC)'llсu~.п.::сд:,:::ру ~plp 33114327100005 Броварс"ке Удк 8 ~~~" 
.1111. nleп. ПШПIlСІНIIIІ CroPOHIМ 23571923)' It 
06nacтl ... KI'CIII МФО 821018. З~ТО IC)'МClт~1i про НОрАlmlВИУ rpoШОВУ OllillKY 3C\te.1LIf-

2.2. ЗNІІО .1П'lry :І ТСХIІIЧIf~ АО Cn.,"'" ресурсів у .. im Бровврах Кllі'СІ.1l0і Об:Jа: • 
17.03.2008 року НІ 04-3/13-31342 luшlпу 3С .. 37684 оо (тpЦЦRТIt eifol ТllеlЧ шістсот ,ici\tac:c1Т І 
..,ОШО.І ouill1C8 зсмеп"ноТ jIlnlIlJCI' CТIIIOIIIТIt , • ~D:,." 
ОО JCDnlRoJC. 08 KuвCТ1' ЛТД" про оціИtlУ аартіс:ть зе".еn .. IfОI лі;а,"~" 

2.3. ЗгІАllО IIfCIIOBКY ClCcnewm: 11 ;"'IІОlIГГ. 11 303,00 (04If1fІІІЦІТIt ТІ'С.'І трщ:та ТР") ~1 
року оаі,"lа Bapric:n. зс .. еп,,"о' А 11І11.11 сп"tll'" рссурсі. У КИЇlсltlСіn 06n.сті 12 04 2008 ро" . ~ 
31m1срА111СІІОМl ГОПаВІЙ'" ynраапіНIІІI" 3~p"AIIOi AOКYМCllТDaii aiD 12 квіТІІ. 2008 року H!4a'37.iE~" 
.IІClIОIКУ Асравиоі скеПСpnI:l1f зс .. nсвп 

3. 06аD'Я31С11 сторІІІ 

3.1. ПОIС)'ПСUIo З0601~=::еп.IІОі Аіn'НІСII І СТ1'0,,!, та, р~з .. ірах, шо псрс.аб''ІСlfі n 2 І Ша", 
3.1.1. смmmllп'РТ ."6x:"ui ........... Iaпll IU10folOCТI, АО.У .. СIГГИ тошо "ро 8"kOlllll". 3.1,2. HUВlaтll рОА'IWO н.... _. .'-1" , 

ДоroIОРУ. 6 .. ежСIІІ., що HDкnIIICHi та ICТВIfOlnelli ІІа rrРИDбаllУ 3D1r.'IIIo) 
3.1.3. Дoтp:~YВIIТIIC" 01 бe:lП-СWІС04НС IIIICOPIIC1'llJ'H' об'сктіl заl1U'ltllО,о кор"ауllllll' lа-

(зв6аПСЧyaDТll "","КОШТОВНС -.. ) ._ 
l8tOr.io61n1t .. 1 АОРО"І, 06'СІП11 іll*СИСРlfоі іНфрастру,?>,ри , ~O 3IР.СССТРОnОIll ~'" 11: .. С:ІоIІІА о1іаllllD, 
peCC1P8Ulї зu'", "OЖnlllіc:n. AOc:тyny НІ 3Сfolеп~~УфАan,нку IU1nOBU1I11I~ I:~: І АЛІІ о c:ny~.~_ 
06'oml зarвn'IlОro КОРИC'JYll8ll1l1 та і_екерно' ІН РІСТ1'УIС'І)'рИ, р03""ШI:I .. ІВ ЗСt.ll:nLIІІ .a~ 
1'С00e:lIIЧИlIХ 3НШ. та пш'іздіl АО 11.1'" ТОЩО ). 

3.1.4. 3 "Ofoleнтy ДерИСІІІІноі pcCCТ1lIЦIЇ аltого ДоrolОРУ сплаЧУlати 1СМСЛl,ІІиА по.аато, І, 
ПОРІІАIC)' перс.абаЧСН"'t ЧІІННІІ". 38110H0481CТ80" Укр.іНИ про плвту 30 зс .. лю. 

3.1.'. 3.реССТРУВІТІI ЦСП Доro.ір У ВСТ8И~8ЛСНО"~ заIСОИО481СТ~~'" nopllAКY. 
3.1.6. ПРIІАнml У вnасніст. зсмеп.ну Д,ЛІИКУ ПIСЛIІ РСЄСТРІЦ" Аср_авиоro акту "РО прщ 

зсмсп'НУАімнку. • 
3.2. ПРОАuеu. 30601'.38111І1: • _ • • . 
3.2.1. ПРllnНmI опn81У Покупцсм BIPТOCТI 3С"Cn.НО' Д'Л'НІСИ D розмір' та І терм,ни. О6УІС 

UIooro ДоroвоРУ. 
3.2.2. Пер'cдm. У ВnICHiCТI. :lСМCn.НУ Аln'НКУ піСп, рсєстрації ДСР*ВВIІОro акту про npщ 

3СМCn'НУ Аinlнку. 

4. ВlAПО8іАалloиlстlo Сторін 
4.I.У .lIn\uucy НСІИКОнанн. Покупцсм У"ОI ц.оro ДоrolОРУ ПРОJll1DСЦIo має прпо В'ІМІІІІІ 

ПаКУRUCМ своіх обо.'ПІСI. нuсжиим чино ... І Т81СОЖ .!АШКОА)'.8ІІН. з6иткіl, 388.111ННХ НСІ 
неналежним ВИICOН8НlUlfoI 3060.'13811.. або має ПрІІІО ршіР8ІПІ1 цсl Доroвір У BCТlIIOIIICMOIIJ 
ІІIМIІ'8ТІI .iAuncoдyввиu з6ИТJCів, СПРІІ .. ІІНСНІІХ КОМІ розір.ани.",. 

4.2.У раі порушсин, тер .. іну ОПnllТll за :ас:меп"иу Аіn,ику, персдбаЧСIІОМl n 2.1. AIIIDI\I 
ПоlС)'ПСUlo СМІЧУЄ ПР0д88WO ПClnO У роз"lрі ПOJUlіRиоі обпікоаоі c:raвки Націо"апlolІОro Баюсу У • 
НІ .. ~ .. cнт ОМатІ' 31 ІСО*СН ACH~ простроч.и матс:жу. 

4.3 • .RІІЩО ПоlС)'ПCUIt І термІн зо (1РИIIWП'И) дніl 3 AImI ОСПІННltоі СМID'И зГЇJI110 n.2.l. ЦІіОІ1І jt 
cruamm. .CnНОIUlСИУ І п~l. Доroворl uiнy або lідмОIlП'ItCII ПРlllиlП'И ПРИJIGаllУ рику, 
nPUO IIfJr1ar8Т1l npиRиIlТПl nPllAбаноТ зсмеп."оі AiМlIКlI і СМID'И ціНИ. І також uїAwlIOJIYIIIIII 
_І'" :Нrt'PtIМJCOIO 8ИJCOН8ІІIIR, або, 3 своєі croрони, nopywyвml ПМТ8Н1UI про рmірванlll _ 
і IIIМ1n1m .tawко.цуваиIUl3б1mciL 

4.4.У ІlІпааку розіР.81IНІ доro80РУ 3 ІИНИ ПОКУПWl СПЛlчені ни.. r,JoWODi 1C0UlТll 
ПрOA8lUCМ. Покупцеві 38 .. інусом з6кnciв, ПОl'П8llИХ 3 ОФОРМЛСННІМ ДОГ080РУ та 'ЇАВСАсll .... 
AlnaНКlI. {П~lа тсхніЧIІОro паспорту, проеlП')' ІШlс.аСННR. оплата Ilртості теХllіЧIІІІХ)~ 
Cncuf~i. нотарlап,ноro посаіАЧСННІ AOro8OPY тошо). 

4.5. зlрвlНН' ДоrolОру ІІС 3Iin'НІЄ ПОIСУПЦl ІіА CnnlD'И псні. ПСРСА6ачсноі п.4.2. ЦltОro n 
~.6. Cnп~ urrpафНl1Х санІСцl1 не :llin"НIС ПОКУПЦІ .іА оБОl'І3ІСі8 81t1С0НІННІ Aoro8ip"H" 

пер ОА Aif Y"~. ДIНOМl ДOМlIOPY IСУпіlUlі-проlWJCy. 
П 4.7.У р831 HelIlКOHa:""I. ПРOJluцем У"08 цьo'ra Доraвору. Покупсц. мас пра.о 1""''
BI~':::= ::ТХ 0601 '31С18 IІUСЖНим ".ІНО", а 'l'Ц0* віДШКОА)'8811НІ з6ИТJCiв, 1111І11І'" 
CnPIІЧIІН~1Х Ао~8Ср:~~а.:::~.88ТИ цсА Доrolір у ICТ8НOВnCHOMY ПОРIU1КУ і 8И".raТll IЇJlIIJK 

4.8. Пр" po:siPIIНHi u.oro ДОМІ 
IItICOHIНHI ULOМI ДОМІвору ПОI •ОРУп3 D.ІНИ ПРOA8llЦl, СУМ", lкі смачсні 

, ертаютltСI РOA8llцсм покупцю в повному обсlзі. 
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[·I\·,t іІ y .... pAhII-IА ,І-'.і. ;,1 ., .oRAI r.. .' ." '0' '_.:\ о NE 
, Ipllllfll IUoDro ДorolOpy :І "ама II.~ \~F.I. СторІн nplllll"" СУМІ" _кі сплачсні Покупцсм 

.9. "pl! PDJ gOIIlIIlIlIlUoDro ДoroIOPY, nOlcp1"llCmoCl'noкynwo І ПОIНОМ)' 06са31. НClВnСЖНIIМII ПрИІІllИІІМИ 
~ 1111: 6C:nUnIIII" :lrialIO ~olloдDDcтвa Yкpaiнll. 
r~~.,opIlI~IIIcm.1!' прllЩ Сторі .. , шо "е псредбаllсні QIIM ДОl'Oаором, ВII3I.ачlUOТLCJl аї4nоаіАио АО 

.10. - yapa1'llll. 
І ,.. .5. rapallтl'lтa npeтellJI'I 

rapaК1)'C. шо 301enь"а ДIЛІИn' Іка с прсдметом UloOro Дoroвop)', ВХОд'т. ДО rcaтc:гopii 
~ 5.1. ~ бyrи вlAlІУЖУОDll1 :lМIО 3DКOHOA .. c:raa YКP~il,". віп"на вІд 6УЛ.·_ІСІІХ маRltоаих праа І 
~ шо .-..;. осі6, про ,кl на МОМеІ" пIдПIlС8Н!I. u.oro Договор)' Проаавсш 11" ПОIC)'ПСU. ІІС Міг ІІС знати. 
~I.-.r" nlдlРСunD'" І СУДОВІІХ спра~ "а Ilеl IfсмаСо 
'~1110 СІlAlllm, шо зnuaаllа 3cftlслыfa дІл_наса до uьoro lІасу ІІі ком)' іIfШО"'), ІІС ЗА .... В ОРСІШ)', нс 
JJ.I'r;-DJIIPDІIІІ" • спарі, і пlА заБОРОIІОIО (арсшто",) !сс псрс6)'аас, суловоro спор)' ШО до Ilсі, ІІС аlfс:сак 
~IIC со фDНІО' toРJШIІ'І1fI1Х осІб lІе ВIІСС:СIIа. ВіАlfУЖУIDlfа зсмenьна лlЛ.ltlCl 3HDКOд,тc. у аанl, 
_ ~ ,ОМУ дп' Dllкорш:ruНl \і 3. цlЛIoOВІIМ ПРIl3IfаЧС"'IIМ. 
~=IIPtOc:тf і:а 3DКDlloдaвcrnJO,.1 Yкpaillll Покупсц. ПРlшб .. 3СМСЛ.ІІ)' діn'I'1С)' БCl права змlІІІI П 
. JJ. IIJIIDIII'ІСІІІІ'. 
iJII1II'nDsynet1lo оrЛlНУI 301ел."У дln'IIКУ D Н8Т)'рl. 03наАОМlІICl 3 іі кіnькіctlИМИ І ІкіСНИМІI 

І ~I" nia:lc:r.шl","1 "130IИІ',.'" СПОР)'AlМИ та об'ЄtcТIIМи і обме_СНlt.atlt шодо ті .IIKopIICТIМHR. 

6. Перехід права ВЛRСllОcтl НІ :аеА'I!.ІІIоІIУ lІіпяику 
6.1 ()6оІ'аа1С ПРDJIUUI псрсщаТl' :l1Sr.,cnLIf), IІШIIfIC)' Покупwo Ilaracn.ca ІиконаlllfМ і праlО ВnlClfOcтi 

_ Аі".НІС)' nc:pCXOДlm до ПОКУПЦІ пісп. ПОlноі сплати lартості AllИоі :JCМcпЬHoi діЛІНК" ІIдПОlідно 
• а11.QJoDП) Дaroвopy, ОАсржlll111 Покупцсм ДСРЖІВНОI'O ~ на прпо Вnlc~ocтi на 3Сftfnю. 
11 61 З MOMCНf)' І"НІІКНСНН' У ПОКУПЦІ праВІ InасНОСТI ІІа 3CftICn."Y д'ЛІНIС)' ІI:t1UfОlлеНIІR Рllfішс 
lfIIOId pCnМ І всІ Пр810Iстаноuюю~і AOIC)'MCНТII про права ПОІС)'ПUI на кориетуВ"'Н. (ОРСIІ4У) ціб 
__ a\lllIІІІІIТ1'IЧIllOТlo ч"нніm.. 

І 

~ 7. 'IОI1IС 811nDIIIC08oro паrfршеllНЯ а60 811nQlC080rO псу.аllНЯ :a.ft'l!.IIlolloi діпНlllCt1 
17.1. РІаIlК .lInlUlKoloro поriршсни. або IlInaдKoloro ПСУІІНН. зсмельноі діл.икк несс ПОlС)'Пець :І 

0an1 ncpexDAY да ИloOro права anасностl. 
171 у 1І1ІІІІІ11)', катІ ПрOДllСЦЬ проcrpочнв псрешачу зсмenьноТ діЛ.НКІI або Покупець ПРОстрОЧ"1 ті 

'1jIfImI. РІОНІ .ИIllдКОlOro поrlРWСИИІ або ІИПUКОІОro ПСУlанн. НССС СТОРОН .. шо nPОСТРОЧflЛІ передачу 

.~. rf і .. - і сто Д •••• 7J.JlIIIIO І па ршснн 'ІІІ псуа"'ИI 3СМСШЬНОІ Д nlНКИ с ІИНІ рони OrolOpy, то ІШПОllAlJt.tflm. "есCl 
~C .... 

І ' о 8. В.lрішення спорl8 
І .11. всі СПОРІІ. ша ВИНIIIСІІОТІо при l'IКОНІниі УМОВ uIooro Доroвору або І ЗІ'І3ІСУ 3 тn)'маIfСН""'" Roro 
IIIS, IНp'wyнm.ca шл,хом nepcroBopiB • 
• 11 JlIІІ1О CnJpaH" npcmtrOм MiCIWI не ДОClrnи домовленості, то спір псрc:дaєn.cll НІ розrnад СУДОІ"" 
:.7 nOPlllll)', .CТlНoвneHoмy IfИННИМ :lакокодаІСТІО'" УКРlіНИ. У цьом)' ІИПадку СУДОlі "прати IfССС 
""'ІІІОО кс ІIIJCO~lUIа УМОІИ ДorolOPY або аИlСонвnа іх иснвnс:жним ІІ"НОМ. 

9. Зft,і"" УА'ОВ OДOro80py та Roro розіР8аИИR 
9,1.311lна ума. ДorolOPY або ІНСсенн. ДОПОIНень до HЬOI'O можтrlі тіnЬКIІ за зroдОIО Сторін. 
~1 ВСІ wіИIІ та ДОПОIНСННІ до Дoroaopy 3ІІіRснюlOТloса тіЛЬК" а ПIlСЬМОlіА формІ :І НІС1')'ПНИМ 
~ 1UИX змін та ДОПОІнень І орraиах нотарІату, ОфОРМnlOютьса У "Ігладі ДoдlLnCOloi Yroдll, ШО є 
lIIЇ8'DatCnD 'IICfIIИОto ЦIooro Дol'OlOpY. 

tJ. Цc\IДarolip маае бynr розіРІDlfиR ПРOAll8ЦISr.I : 
'11. у ра1 ИССnnaти Покупцсм ПОlноі або чamcы�rr I.pтom ДlНоі зсмспыfтT дlлlНIСИ зrlдlfО П. 2.1. 
_L-~. . 
,~v8Up,Y. . 
~ Ураl порушенНІ )'мов IИКЛадсних у пlдпушсті 2.1. ЦIooro ДоroIОРУ. 

I.4.У РІІі IІСІIIICDНUlНI однієао і, Сторі" УМОІ UIoOro ДоrolОру він може бути :lMiHeIlIlR або розіРllllll8 на 
'-7Jpyroі~РНIІ~а рішснн,м СУДУ Ібо rocnoAlpcькoro суду. 

ІІІ Всі • 10. BIIТpIlТlI • 
.... _~иrplr1l. ПОI'амl :І уклцанНlМ QIoOro ДoroIOPY, Яоro нотарівnьним посвідЧСННІМ, pc:єc:тpвuioo та 
--.... &ере на себе Локупецt.. 

ILI1(cA n_ 11, ДОДІТК08і УА'0811. 
ІІі ~rullp Е обоl'UКОІИМ дnl c:ropiH З MOMISJI1)' підПltсаиНI ~Ma ~РОIІ\lМИ. 
Ilз = Дarollp nl.an.rac HOТIpiВnЬHOMY посвІдченню та pC:ЄCТPВUli ВIДПОIIдНО до ЧIІНИОro ЗIКOНОА.IІСТ1IL 

• про зсмnі І: підСТІІОЮ ДІІІ BiдBCДCIIH. 3Cftlсшьноі Д1Лl11КН І 
epaI8lI1l0r'01iJrNt'RII!ioDllo ПРИІJmlоі масності на землЮ. 
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• 1.І0МnІС про то. ШО CТlUIOr.l "8 t 8 06 2008 РОК) • ІІІ 
11 4 ПОIIVIIСЦ. • ШlРlПОll1 Hlтonl. МIОСlnn.I,,1 ПШО~ ___ С. у спрРі np"IlТlloro "отаріуса БlUllр 11 М ~ 
., "І" wvrrt.ClIf :lМIОIO. 'ІСІ :lМIІ ...... 

ІІС ncpc6YIIDCo шо nI.!rnCpJI"'I·· - "І :11І'ІІІІ."11" nUlC1'DII8X. 

11 5 По""псu" с МaтllІІlСОМ ЄдШIОro nDJlllТlC)' ..... СІІО 11 3 ( .... 100") ПРlІміРНIІIС8Х. ОД"" ] ІК"Х 1бсРі"'-
., НІ _ 1І0000рlм."о пас_ш .,. К - б '. · ... I~. І 

11 6 цсп Доrollр СIUIІАСІІО ... • ro H-pian."oro o!CPYr'Y. "ТІС .. ІСО. о ПОСТІ, Ба111р ІР, • • 1 __ IipoDlpclolCOro r."C.1CO U'" .. І 
cnрllDМ np"lmlOro "отар ~-7 . І. 'ШІIО'ПоС' СтарО""'1 U.,oro Доroаору. 
м.IiРОРРРIІ. Dул.НC:SМCllCIІОIO." • І ІІІШ D 

СтОРОІ'" ДоrОDОру : 
Покуп!!",,· 

ПРIl4I.СUL: 

1іроаорс"ка ,.,IСIоКІ рlUlа IСIlТас"ко! ооластl 
м.IiРООlР", К"Трс.п оо"., lул.~рl"l t 5 

І осоОI АНДРЄЄВА ВА~ИЛ" 9.~Е,,\о~Н1.1РОВИЧА 
. : ". ~ ... " ~!: . ..:: .\ 

'Ї "', .. : \ ... ,.... "', ':- ::. ',\ 
:: • І • 7' ._, \\ 

, . , ),~) r."1' 
. " .'" -:-.!; 

І ... • 
_.'" І. u 'ї': 

" .о' • .. "'r' ~ -, ~ 
,~... lIr \\ /J 
..., '" t) .,~ " " ~" .... " "....:_ w;. .'. ~ .' 
,~ .. -;::'i" 

ПРИБА тииА ПlдпrИЄМЕUь 
WАРАПQВА flАТАЛIЯ 

U1СlfТ"фікаціRн"П "омер 2452.102441, 
МРССОІО: КlІїаська ~бnаc:n. .... liрощ. 
буn, НаOnСЖ •• ОСТI. БУ4 11),11, ІІШ 
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УУ.РІІІНД тJЛ UKRl\lNr 
ДОТі.ртl' 

І{опі 
1~'I~іDЛі-ПРОДRЖ'У зсмсла.llоі дїЛllllЮI 
IIССIЛLСLI(ОГОСПОДПРСI.кпгп ПРI131IП&IСIIІІR 

МІс,"" 6,,,,,,,,р,, «"r"CMfII' ufi""сщ/. 
Д"ІІІІІСІІІ,' ,и':""'''1(І ри".,' n",,,,,, -"Істс" tt""tt'Cllnll. "~/'''''''''' ',IIf:n". 

МІІ, ШО ,,"Ж'ІС піnПIlСDnИСIІ. "пnпnі Сторонlt: БроІIлI'сы(л мIсы�лл РАДА 
IIIDCbl(oi ОБЛАСТІ, .,oplfnIf1flCa аnр.ссп: ",.БРОD~~ІІ. оуп ГІгаріІІІ, 15. іnСIІТllфікоuіАlшА коп 

~6376375,(ClinOUТBO про nс~ж~ону ~ctcтpnUIIO I~PI~lIl1'"!~' особll ссрії АОО Н,094 І 85 •• Щlанс lIсржавн"r., 
• (CТJIrropor., ВІІКО"8В"ОГО ком,тету БРОВВРСЬКОІ МІСЬКО' РМІІ КlІївськоі обnпсті В О.Кузt'СUООIІМ nвта 
~РОICJ1СIІІІ.ІІС:РЖ~8НО'і pc:ccтpauїi 08.04.2002 року "ОМСР ЗВПIlСУ про lIсржаВt'у pcccтpauilO І 355 1200000 
002270), в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА. ІІКІІА lIіє ІІа піllСТВ8і nовірс"ості. 

СІІІІIJСllоі 11.07.2007 року 3П p.N! 12З0.н.м.БП3I1Р ПРll8птtШм tlOTapiYCOM БроварсlоКОГО місысгоo 
~IIII""OГO округу, .КІІА nlс нІ пlnСТ8ВІ ст. 42 Закону У крп'I'IІІ' "Про міСI\СВС са",о.р.nуввн". в 
V1IP8illl", IМСІІОВ8НІІА D ПОnМЬШОМУ "~POДA.BE':Ib". з OllllїCЇ стаРО"It. і ВИРОБНИ..,О· 
і\ОI'lЕРЦlііНА ФІРМА ссБД~'IJtI'А)). ,~снт"Ф,каUI.~""1і КОll 13724656. tОР"lllчна особа 3В 
1I_0IlDllDDCТDOr.t УкраіНИ. 'ОР"ІІІІІН.В мрсса. 07400 КЩRська обпаст ... ",.БроваРIІ. вул.Кірова. буn.7 
ICli.0UТ80 про nсржпвtlУ pcrcтpnlll~ ,~plln!~'"COї oca~" cc~iї АОО. Н!! ОС)2940. .lІдоtlОГО lIСР)lсав"",,, 
pccerPIlТOP0'" IІI1КОНКОМУ БроваРСЬКОI ""СЬКО' pВll .. КІІІВСЬКО' облаСТІ В.О.КузнєuовtI"" lIата ПРОВСnСНН. 
ACJIЖ.Іноі рссстраціі ?1.01.19.9:! ~OKY но",ср 31\ntlCY І 355 105 0001 000963}. в особі ВЛDСНltка Мnзур 
AH8Ct1cii 8aCllnl8HII, InСНТtlФIКDu,Анtlй но",ср 2136214820. ІІКВ мсшкас зп InpCCOIO: КIІЇВСlока обпасть. 
1I.&poBBpll. вул .. Кірова.7. шо nіс на "іnспві новоі' РСЛRкції статуту ВИРОБНИЧО·КОМЕРЦІЙНОУ 
ФІРМИ сс&ДЖIЛКАtt, зареЄСТРОDВНОГО ІІСРЖПВНI1'" реєстрптором ВІІКО .. КОМУ БроварсlоКОЇ міської рм" 
Kpїlc .... ,oi об.nвсті В.О.КузнсuовtlМ. nота прооеl1СНIІ" nержа.ної pcrcrpauiї 19.03.2005 номср заПtlС)' 
/3,,1050001000963, іМСlІоввна в поnмьшому "ПОІ()'ПЕЦЬ". :І lIругоі сторон ... yк.nВnIl uеП Договір 
про наС1)'ПНС: 

І. ПРeJJAlI!Т ДОГОUОl1У 
1.1. ПРОnВDСUIо на піnствві рішснь БРОВDРСЬКОЇ місько'і PВlllt Н!! 745-37-05 віn 29.05.2008 року 

.Про проJI8Ж :lCMCnbHIIX піПІ НОК та внеССННІ змін 110 pilUCHIo БРОВRРСЬКОЇ міСloк01 рВllЮ) та НІ 775·38·05 
Ііа 26.06.2008 року (сПро проnаж JС",e.nьних пІПІ НОК ИnnПННІ nОЗВО.ІІУ на проn8Ж зс",e.nьtl\l~ піПІ НОК та 
IH~CCHH.1MiH.oo pilueHHR Броварсько'j місько'і РІПІ\)) ncpellllC (",101lnС). а ПOlсупеuь ПРllііlШ1С (купує) У 
uI&:Him і омачуr зсмелloНУ ліЛІНКУ МОШСІО 0.0171 г" м. обc.nУГОВУОRIСІСIІ НСЖllтnово'j буnівnі - зсмnі 
ірОМIІІСЬКОГО ПРlІзнаЧСННІ (Hcci.nIocbKorocnOnBpcIoKi угіllllа І. шо JtlRXOnllTbCII зп nnрССОIO: ICIIЇOcloКn 
аlnасть, 1\11сто ІіРОВПРIІ по DУЛlluі КІРОВІІ, 5 (п'ять), НІlIмі за ТСКСТОМ "Прсnмет Договору або 
ПМCJlt.НI .ІІіn.нка". 

KIIIIBCYpOltln номср зсмелЬtlОЇ nіnlНIСИ .11 І 0600000:00:0 І 6:0 141. 
Оп •• &: 1\1е",к: 
вlІІ А по G - МI\3УР А.В.: 
111І G аа В - зсмлі загмыlго користуоаннн І оуn.КіРОВП): 
ВІІІ О аа Г· зсмnі ЗI\ГR.llЬНОГО кор"стувпнн. tпРОD.РanlltlСЬКtlіН: 
віа r аа А - КП ССРСМRЗУТТ"tl . м 
1.2. 3емe.nЬНІ ліЛltlка. 31\311а'IСНІ о fl.I.I .. ОРСtI.оована Покупцсм ЗГlntlО nоговору ОРСtlnll зсм~ьно, 

аіnlНlСІ1 віn 14.08.2002 року 1а р.Н! 1418. посвіnчсного 14.08.2002 РО"У ПР"ІВТН"М нотаРІУСОМ 
&раlар&:IоКОГО мІського IІсlтпрlмыlгоo округу БD311Р Н.М. 

IJ. На ЗСМСnьtlіП ліЛІнuі. шо lіЛ1IУ)lСУСТЬСR. JtlaXOntlTbCR нсрухомс МПП НО, шо НDnСЖIІТIо 
ПоасУПUIO Н8 піпставі логоаору купI8лі-ПРО!1ажу окрсмого іН!1И8lnуаnьно 8изнпченого ~anHD • 
ОIСРСlolО розтаwованої неЖІIТЛО80'і будівлі WЛІХОМ ВІІКУПУ 8Іn ~6.12.2007 року ЗD р.Н!. 2573-, 
nacliilJCHOfO ПР"8IТIІІIМ нотаріусом БР08ВРСЬКОГО міського нотаРІального округу БI1:IІІР H.~. ~ 

• Б '0" ,"СЬКОЇ раЛIІ БРОDарсlоКС бlОРО ТСХНІ'ІНОІ 
Jlpet'CТp08BIIOГO KO"'YICMLIfIl,., ПІЛПРШ:"'СТВОМ ровврсІо" І "оо • • • ст'l 1'1 "срухомс ManHo номер 17324367 ВI.І1 
IHlcнтapll1auii" згідно ВІІТІГУ про pcEcтpaullo правв Dласно 1 • 

10.01.2008 року, peEcтpauil\HI1A номер 21069121liомер 3ВПІІСУ 1045 D КІІ1І11 !'4.. 03042008 оку Н,,04. 
1.4. Згlлно ВIlС.ІОВКУ БРОDПРСа.кого міського Dіllllілу зсмеЛЬ.,IІХ РССУРСІВ ВІД '.' р -

7110.31105 . r прenметом цього ДОГО80РУ, П081111НІ1 UIIKOPIICТOBYBaTIICII з 
• зсмела.на ЛI11"нка, шо ,;:' D та об··ежснь првв на 3СМЛlO 

JlМRI • .1 змl""'" nоuрОСУСIДСТD ,.. , --... '.18НІІІМ обов ІЗК 11 землеВЛВСНlІка, ... ~ У" ст З5 3nl\01lY У краіtlll СІПРО ОХОРОНУ 
IcraHODIICHIIX У ст.ст.9 1,1 03,111 ]смenа.НОГО Код&:ксу KPOIH~~tlO;O СС(1СnОDllша (код ВІІКОР"СТВННІ 
]С\lenl.», 1аконодовства про ьоГО прир 

".~-..o. \.~ ,.-. ... 

---

І 

\ 
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м • І І' 9. JI і.l1"О У IiРIІЇIІІ:ЬКОГО КЛОСllф;КIІ гора uim.UIIOI о 1111 1\111'110 "І"" 
JI:'I&:.,.,"OI ,:аIЛIІIІІЩ· • _. • It~:'l 
.аіЛ_ІІОК). • р"ста,,"- .!ІІІІІОЇ ЗI:,..е:''''IОЇ ліЛ_'II'" 

П\1:1рооl оОr.tсИ;СIІІ'- ІІа IІ11КО • 
1.\. 3,..іllll цільового BI�I(OP��C1'R'."'-'l1IIВСТВІ ВІІ,,"і особ'l ІІССУТЬ IОР"ДII'''IУ DI.'''OItI.1i1.'~" 
31 ПОРУШСІІ"- 3C~IC:nЬHOro ЗІКОІІО I~, • 

3111(01lУ. • "1032008 року Н. 232 УПРlnлі'tlfА містоБУlIУllа,щм І. ар • 
8іllпоВЇl1I.0 ЛО ВІІСІІОІ"?, в,л ів;.і ~бr.tСЖС'IIІ- та оБТlІжСННIІ ЗС"'ЛС"О~"СТ)"DІІН"_ !Гі"IIО ~~.~ 

&РОВВРl:lокоі ~IICIoKoi рlЛ" r.tlстоб),~ "КО"П'''ІХ тов "KOHCТnIITII" СПС І ІІІ'''ВI1 IItП~.1ІІ1І111 -І 
ІІІІІІН'. та DinnOBi.llffO 110 РОЗРnХУIІКID ППОІІІ 11 , 

• :,CPBOffl лі ІІі_ вул.КіРОВІ: . 
• "lс.кі іIlЖСIІСР.ІОГО KOP~IIIOPY мсрсжі Iil'IIUIIJ)'Ballllll. 

1 ЦІ ЛОlh'" ЗС"IСЛ"llоі ліЛЯllКll, СТРОКІІ і ПОI'ЯЛОI( ОIIЛIІТIІ. 
• ІІА пра 'J а 3" 439 ОО ( 

2 І ЦІІІІ n оаажу земcnloНОЇ ліЛlІНКІІ ЗІ Ц"", Договоро,.. СIU1М, (- • ТP'I"I'-TL .1', ;; 
• • р • \ "'".elllo ОО "опіАок, IІкі ПОК)'ПСЦІ, ПОnlllll:" псрсраЧhПТІІ на 

'ІОТІIР"СТІ тр".llЦ_ТЬ лс. _ТIо, .,. .' с n., 
3 ( 10 х) БО'lкіВСIоIС'IХ лнів П'СЛІІ ПІЛП'ІСО'ІНІІ ТОрО"ІМIt І".ого Aorol;. 

ПРОl1llВЦІІ ПРОТsIІГОБ~1 ТР О УДК в ГУДКУ в КIІ·ІВСlокіА області м.К"ЄОIl :\IФО 821fJI8 :. 
3)\\432770000 РООВРСIоКС :о 

.!.157 І ";~;: 3гіл'.0 В"ТІІГ)' з ТСХllічноі локу,..снтації np~ HopMaТl!BI'~ ГРОШОІІ)' Оцінку Jе"~Л~"rп J 

lІіа 03.04.2008 рок)' НІ! 04·3/1 3-3/464 Броварського МІСЬКОГО 11l1дIЛУ 3C~I~"""X • РССУРСІ •• "ор .. 
ГРОШОВІ оцін"о JCr.ICnIoHOЇ ліЛ_НКIІ стаНОВІІТЬ 30 851,00 (ТРIІЛUIІТIо ТІІСІІ'І ВІСІ,..СОТ n IІТl1ССIІТ 4111' (~I' 

копlАок. •.. ТОВ НВФ 
1.3. 3гі.llНО в"сновку експсрта про оцінну BBPТ~CТIo ЗС,..CnIoНОI ЛllllІНКIІ IIKa.1atтr 

віА 11.11.2008 рОК)' оціночнв вартість ЗСМCnloноі ЛІЛІІНКМ СТІНОВIІТIо 32 439.00 (TplI~UI\T" .11, 
'IОТ"Р"ста тpllJIUIIТIo лсв"ТЬ) гр"вень ОО копіАок. З~ТВСР~СНОГО ГnЛОВtlll~ упраВІІIІІІ'I" ІС .. :.· 
I'tl:ypcia у КItїВСlокіП області 17.04.2008 року. B,.onOOI.o.IO лn 8I1СIІОВ"), .оер ... авно, r~:r .. 
JСМЛСВПОРІІАНО; лоК)'мснтаціі віа 17.04.2008 рОК)' Н!4а·238ЕО. 

3. Обоо'ЯЗlr .. стпріll 
3.1. ПОКУПСUIo зоб08'lІзаtll,П 
3.1.1. СПЛВТItТIІ 8артість зсмельноі ліЛlllftlt в cтpOKJI та В розмірах. шо псредбачсні п! І 

Дого.ору. 
3.1.2. НIАІВВТIt ПРОЛВ8ЦlO "собхіані MBTCpiMJI, віломості.ло"у""еНТIІ тошо про 8"KOlla"lII. 

иього Договору. 
3.1.3. ДОТРllr.lувmlСh 06"'I:'ІІ'СНIо. шо HalUlucHi та ВC"mновлеttі на ПРllлбпну JeMell"H~ 

11абезпеll)'ВІТJI бсзкоwтовне ; безпереwколнс BJIKopltcтaHHII об' с .. -,.і в JlIrMloltOrO кор"С1) 
Іпішохідні та а8томобіЛІоllі ДОРОГ.'. об'[,,-,," iHiI,CHCptIOЇ інфраСТРУ"-ТУРJI', ЦІО зареєстрован; нах 
.аіЛlІнuі на момснт реєстрації ЗnIlВIІ. МОЖЛІІ8істlo аоступу на земcnьtlУ діл .. ",,>, 8ілпов;.оIlIl" с.,)Ю 
оБCnУГО8),.8ННIІ І ремонту об'( .. -,.ів заl'l1lloНОГО КОРItСТ)'ВIІННIІ та іНЖСНСРIlОі інфраСТРУ"-турlt. poJII' 
на земcn"ніА лln,ни; межовltх і ГСОЛСЗItЧНIІJC знаків та піл'їздів ло НІІХ ТОЩО ). 

3.\.4. 3 "IОМСIІ1)' Державно;' реєстраиії ЦIoОГО Договору спла'lуваТIІ ICI\ICnloHllii полаток І ро 
і пор_лку, псрсдБВllеню, '1t1t"НlМ законода8СТВОМ Украї"" про плату за 30МЛIО. 

3.1.5. 3ареЄСТР)'ВВТIІ цеА Договір У Bc:raH08JICHOM)' З8конола8СТ80М ПОРІЛ"'У. 
3.! .6. ПРItПН_ТlI у мвснlстlo ЗС~ICnIoН) діlll"КУ піСЛIІ рс[стрnuії леРЖRВНОГО а,,'1У про 

маСНОСТІ на зе"en"ну ліл_н"у. 
3.1. Продuсць З000в'lІзанItR: 
3.2.1. ПрltАНIІТIt оплату ПОКУПЦС~І вартості земcnloНОЇ діЛIІ.'1(1І а I)О1мірі та в TcpMillll. обу 

п. 2.1. uIoOГO Договору. 

З.~.2. ПсредаТIІ .У .лвсністlo '3емenьну ліЛIІНКУ піСЛІ реССТРПllії лержавного any про 
мвсноСТІ на ЗСМCnlollУ ЛІЛІІНКУ. 

4 І У .. , 8IлпоВillnл .... іст .. Сторі •• 
· .• ВltпивК)' lIe8111(01lllHHII Покупuем умов иього Договору Продавець ма[ право 11 

IІI1"онаНIІIІ По"упuеr.a с.оіх обо.'lІзків НмсжmlМ ЧlllfО,.., а також 8іl1UJколvавнltll збllТКі •• 
неВIf .. 'ОнаННІІМ вбо НСlfмеЖНIfМ Вllкона, б' • 
встаноаnено,,), по ІЛ І • СНІМ 30 01 Jl3a.,Io, або має пра80 РО'3іраВТIt цсП n 

4 ., У 1111' Р ку ВltмагаТI.' BIJIWKoaYBaHHI '3бllткіа, СПРИ1",ненщ; liоro pOJipBIHIfRM . 
• _. Р nopYWCIfHII теР"IІІУ опnаТllза зе , • n 

Пnкупеllh спnа1lУГ ПРО.'ІаОllln nrHIO v 01 • " ~Ь~ дIЛ.Я Н КУ:. перелБВІ,е.,оrо п.2.1. лоно(о 
що аіє ІІа "Оt.lе"т ОПЛВТJІ за коже • р МІрі ПОАВln.'ОI обlllКnВnl став,,,, HalJioHMhllOro Бан'" у 

н де,,1о ПРОСТРОІІКІ' плате)К)' • 

... . -'1. __ --... --- , :-.... -. 
, . 

·0 



[::-.о;;-": (,~~7~YL'~i~ . І""· :,:.;( 1 •• # cf~~ 
• 'с1;\':\.;';1·: . .J .. ~e.J . ,_'і.I,. :;. .. ~щ.ro({f$j,t.J 

YI<P.A1HA t'!:':1~-(, . UKRAINE (щ~-~~ ,ЯICШD Покyncш. І термІ .. ЗD (1plrдцml):m.fi~~1 ocnaн"' ~ . ~ 
4З, ВN"UV в n.2.1 Договорі' цiuv або "".' 'UoOI CПnZnI зnдНO п.2. І. w.oго Договору ff 

CЯJlll'rI1o ІСІІІ'О -'І' "І ІIДr.lОВIМСІ ПРIIПIUП'11 ПРIШ6ану .ain.нкy n t··; 
., ... .nml ПРIІАнl1ТІ npl1ll61110i зсмc:n.ноі дinlHlCI1 І СПnIn1I иіНIІ а ТlUCОИС Ід ,рсшаве;- M:SC :',. 
~~ 311P"MКOНl llІконаниl, а60, з СІОсі croРОНlІ, поpywyв;rm ПIf11lН~1 про P03i:B'::::=~H~ 3 1тс а: 
~- IllAWкодУІIІIIUl3бlmdl. говору І 
~,4.y IlInlllllCY розІрваНІ" ДоrolОРУ 3 ІІІНІІ ,ПОКУПul смаЧСfl' НІІМ rpoWOBI кошти ПОIСртаІОТІоСІІ 

ucм ПОКУПЦСІІ 38 мІнусом збlmcіl. ПОI IЗ8lfltХ 3 ОФОРМЛСННІМ доrо • 
nрааР ( IДГОТОlка технІчного вору та ІlдlСШСННlм 
..,СІІ.IIОТ 1І!n.НКII "lсті І пlвспоР1У• ПРОСІП')' вlДВСШСНtll, опnвта вартості тс:хніч.шх 

__ .. lIvr cnculan І. нотар м.ного посв ДЧСННІ ДОГОІОРУ тощо) 
)8ІО.,-у' І Д У оо n ' 4J. РШ рванНІ оroвор НС 31U1.IІІС окупWl lід CMaТlI пені, персшБВЧСtlОі ".4.2. ц.ого 

ДIІІ'ІJll4P'J,6', СМI1'8 штраФНllХ санкціП не звlnЬНIЄ ПО'"'п"· в'-
.. І.... ІД оБОВ'lзкlв виконаtlНI IIoroBipHIIX 

_1'-. І "ерlСШ діі УМОІ Д8ІIОГО ДоrolОРУ купlмі-продвжу, 
4,1.У раl ІІСВІІКОНІІІІІІ ~poдaвцeM УМОІ ц.оro Доroвору. Покупец. має право IIIMIU'DТ1I 

... _.НИІ ПрDд8IIЦСМ своіх оБОI ізкІІ нмежНIІМ ЧІІНОМ, а також BIДWKOДYBaHHI збllТкlв завдаНІІХ 
JllllIIМKOIO аIlКОНIІIН', або мас .праlО розір~ml цеА Доro8ір у BcraнoвneHoMY ПОР'ДКУ " IllAllraтal 
aialDІІІІІУllИНІ з6lmcll, СПР"ЧlІнеНIIХ Поro Р03IРI8IfНIМ, 

4.8. Пр" розІрванні цьоro ДоrolОру 3 8ltHII ПРОДВВWI. СУМІІ, Ікі смачені Покупцем npoдaвwo НІ 
_НІНИІ цього ДO~BOPY,. повеpтaиm.cl ПродавЦСМ Покупwo в повному оБСlзі, 

4,9. Пр" РШIРl8lfНI цIooro ДоrolОРУ 3 незanеисних ,ід Сторін ПРИЧІІН, СУМІІ, Ікі смачені 
JIoIYIIЦСИ продавwo на ВlllСОнаННІ ц~oro Доroвору, повеpnкm.СІ Покупwo в повному 06сllзі. 
JlalllClCИIІМIІ ~РIIЧI~НаАrll ~ форс-мажОРНІ Об~ИНIІ. зПдно заКОНОДВВC:nI Украіии, 

4.10. BrдnOllД8nЬHICТIt та права СтоРІН, що не передбачені цнм Доroвором ІизначlUOТloСК 
1_I!анО /1.0 законодавства Украіни, • 

, 5. Гарантаїта претСIDП 
5.1. Продавець t:IIрlИ1)'є, що ,емеп"на дin.HЦ Іка Є предметом ц .. оro доroвору, BXOДIIТlo до 

aтcropii 3I1МIІІІ., що можуть бyrн вІдчужувані згідно 38ICOHoдaBc:na України, віл.на від 6УДІо-ІКІІХ 
_01111 np~ і претензіП третІх осіб, про Iкl на момент підписаННІ u.oro Доr080РУ Продавсць Чlt 
IIoIynСЦІо не Mir не знати, не ЗН8ХСШИТLСR під арештом і судових спраl на неі немає. 

5.2. ПрOД8lCЦL свідчить. що Зrlдaна земc:n .. на дinlНка до q.oro часу нікому іншому не 3дана в 
_. не ПРодан" не подврован" І спорі. і під зв60РОНОЮ (арештом) не перебуває, CYIIOBOro спору що 

І .. неТ, JJC внесок до C'J'IL'IYI'HOro фонду юридичних осіб не BHC:CCHL ВіДчyJКyВ8Ifа земc:n"на діnlнка 
, IIIIOJImcI У станІ, ПОlнІСТІО придатному діі' BllKOPlcctaНHI 11 за ціл"овим nPІОначеННIМ, 

5З. у Іfдnовlлності із ЗІКОНО_СТВОМ України Покупеиь придбав земепьну ділІНКУ ба права 
JIIIнн іі ц!n.авого пртначенн,. 

5.4. Покупец. огпlНУI земen.ну діnlНКУ І Ha-rypi, 0знаАОМИІСК 3 11 кin.кіСНИМlt і ІкіСНllМІI 
1IjIU1'IJI1ІС1'И1ІМ1І, пiд:Jемнимн І нuемними спорудами та об'ЄICтaАtIt і· обмежеННIМИ щодо 11 
IIIIDJInmнИІ. 

6. Персхід праВІ вnacнocтi ІІа зс"lелы�уy дIлЯНIr)' 
6.1. 060в'IЗОК ПродuЦl перелатн земепьну дin,нку Покупцю вважаЄТЬСІ IllконанlІМ і прно 

UICIIocri 118 земеп.ну діл.ику переходить до Покупua пlСЯI повної смати вартості даної ,емc:n.ної 
•• BЇ4noBЇДHO до п.2.1. цьото ДоroIОРУ. одержанНІ Покупцем державноro акта на првво вnacltocтi 
• XllllIО, 

6.2.3 моменту ІнннкнеННІ у ПоісуПЦI прна масностІ на зсмеп.ну дinlНКУ встаномеНIІА paHi~e 
nPUOІIІА РВЖІІМ і всІ ПРUОlстанОВnlOючl документ" про прна ПокупЦІ на користуваННІ (оренду) QIEi 
IІІС111оll0Т дlпlНКИ втрачlUOТlt чиннісТь, . 

, 7. Pl1311K ВllПадкового поrlРWСllІІЯ обо BllnnДlCOBora ncyвallllH зс"lenыlіi ділННIСІІ 
7.1. РІПИК 'HnaдKoloro погlршеННI або IИПадковоro ПСУlанНI земc:n.ноі дinlНКИ нссе Покупец .. 

'1ID1ІСІnY переходу до н.ого праl. впасності, 
7.2.У ,ипадку, КОЛІІ ПРОДlвец .. прОСТРаЧІІІ передачу земc:n.ноі дlл.НКIІ або Покупець 

DpacrpaЧИВ іі ПРИАIЇJnТR, ризик IlІпадКОIОro погіршеННІ ,а60 ІНПадковоro ПСУlанНI несе сторон .. що 
І IIpOcrpoЧIUII перeuчу вбо приАИI1ТR. 
IS .1...... 7.3. .якщо І .потірwеинl чи псуванні земc:n"ноі діЛIНКl1 є Іина .сТОРОНII Доroвору, то 

1llUlU11Aan.йlёn. несе ці broРОИL 
'. 8. 8J1ріWeJlllЯ спорІв . • 

1.1. ВсІ спори, що ВИИIIКlЮТЬ прн виконанні умов цьоro Доroвору або В ЗІ'язку 3 тлум_чен НІМ Ноro 
DaIIoaн •• вирішуються ШЛІХОМ перeroворів. 

, .......... l"A..U><I( ,... ........... 
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• 
cro 11 nplmlroM MiClUJ IІС 1J0000rЛІІ IJОМ08llСНОсті. 1'0 спір переllааЬСIІ Іса РО 

• 8.2. якщо. РОН IUUCY IС1'ІІІ'ОIІІСНОМ), ""Н'ШМ 3111C01I0,lllllCТ80a. УкраіІІI'. У ЦЬОМУ Ifcna.a,,-V 1r·,_01 
СУВІ"Х оpnu' І У пор II~ ІІІІСОІІІІІІ YMOIII aOrolOpy 160 IIIКDИВnI іх НСl'ВnСЖlflfМ ЧffНом • 1:)0101; 
IІПJ1ml НС:С:С: CПJРО'''' ШО 

,. ЗJ.І,І,І )'ІІlоа 1J0roaop)' 111 noro РОЗlр~а~'IIЯ 
9.1. 3М'''I),МОI aOrolOp)' 160·IHCCCHH.IJOnOIHe!'ItIJ0 HItOro М~ЖnI'11 ТІЛЬКІ. за ~ГОllОЮ ~ТОРіlС 
9.2. Всі jlміНIІ та IJOnOlfrellll. IJО aOrolOPY 3,QlnCHIOJOТi,CI ТlЛьrcll І nllCIoMOllR ~OPMI 3 настуП"11 

пос.fI&чc:I,н.".iaJoIХ 31118 18J10nOIHCIfIt І opraнax H~~'81)', оФормлюютьCl У 81.ГЛlflll Д04lТJco80; )'r0.il " 
ШО С IІClш'Dlі'оkJ ЧICТllIfОIO IPooro aOroIOPY. І t-.:::I j 11. 

9.3. ЦеП acirol'P 1'10_ 6yn1 розіР'IНIlП ПРО.ІЦСМ: _ ., • _ • 
9.3.1. У РI3I "ССМІТІІ ПОlC)'l1цем nOlноі 160 "ICТlCOIOI ._ртоCnIJІноі зса,cnltНОI lIlЛIfНkИ згілlСО n 2 І 

UItOПJ aOroIOPY. 
9.3.2. Ура' порушеНІ" УМО __ ,IКlllUlCIfIIX )' п'lJnYШn1 2.1. Цltого Дого_ору. 
9.4.У ра' IICllflrOlflfffl' OJIlf'ao '3 ,СторІн УМОІ ЦЬОГО aOГOIOpy 8ін може БУТІ' зміffС.Щn або 

p03ip8flln 1І1111М01')' lJPyroi СтоРIШU..1IUUIІІ1І1ШІІИJ:УJQUlБCUOCDDllllРСЬІСОro..суJl)' _____ _ 
. .. , л n rr1 n ~p, B'lТf!a-.:a, .. , Р.(' СТІ) (,1 It· І І , ) 

10.1 Вс, Ilnpaтll, nОI'131111 J ~1rfr~MНIItOrcr" 2lСЙ"ЬіІ"ОР)t, ,Roto КCfТap~iп&HH~1 !~OCI;"lfeI/H 

'.' . 
~:. 

реtc1JШЦlао та lIIIrOHIIIН'M, 6c:pq 'JacIf nttf!Yl'tpltr.r () r О В (І Р j І! !;: '; , і ~ ! ,.: J 1 J _ ; • II\t, 
'1, -1 r. AOJUlmaf ),llоа'l. ' 

11.1. ЦеП aOI'Dlip Е 0601"3101'''''. ct;6)@ pidМitlhi niдh(ICaн;,i ОБОf.ii СтОРОАlfм", 
J 1.2. ЦсП Доrol'Р пїllnlnн: І НDТlрі",ItJfому,А,CJЯЇIJЧСННIq 'ТjI ~IЦiY 8ід!Щвwо до 'ІІІ 

3IICOHQДlDmD. .за J ~Q _~.:__ !~: . ',VI оо " .а6-_ "H~ 
113. ЦсП ДОПJlfр f IJDlC)'МcIIТ "О СМату вартості зсаш' є пїJIстаlОЮ м. віД8сден". ]eMCnltH~" .:' 

І НI1УР' (НІ мlсцевоСІі) J 111дІ"і i"""'f\\J[9,~ НІ прво nplflaТIIoi anаСНО,сті на зе ЛЮ, ІЛІЛ""" .. 
. ,І І.4. Покупець Е MDТНIIКOM ЄAJ6І6'ПІ~ на 38rвпltHJlX пїJIcтu8Х. ' 

IІ • .5. ЦсП aoroBip CкnaдCHO l-dipidtiJjіinl.')i'd'CnWв1ilflёJlіі' І 3 (ТРltох) НИКІJL-.-епІІ~:-::г~1 
з6еРlnmCl І спрнах прl,.в,ТНОl'flі "ятмjуса,~'р,9!мсltIRro.N}SI з 
06лacтl, liallp Н.М. І M.IiPOIIPHI 6Уh'JfвinlAl~~7.I'\'IfС~У5~'"1fP о ОКРУГУ. К";ВI:""о. 

, І, ,І' ШІ" ііА. ронам Цltого Договор)' -

ОВИЧА 

--.- . --. 
ПОlf)'пец .. : 

ВИРОSНI1ЧО-КОМЕРЦlЙНА ФІРМА 
«SДЖІЛІСА», 

ЇJlСIПИФlкаціЯния код J3724656. 
ЮРИolllfЧна адреса: 07400 Киі8Сltка область. ~I 

IУЛ.Кlровl. БУд,7 ' 
І Особі 8ЛаСНlfка ' 

_ .... .".... АСІЇВА 

ІІllt:то Врoeopu. Kur"",", 0Мас:т. 
• """".1008 fJOI9I. • 
Н .,_,!ей rJW08(p nOCtlltJ"eHo "'''ою, 
omo,_""wo ~ • 
• дOZOl(р nltJnur:OH~ J1 AIOra 
rJ1adtzтнщ " "'1IJttx/tr 
OВl1ACТI т" 

,НIlIDtIIIt:т. 

, JI.'Qnlrмl"~.CIJtii 

-- ... 

н.м'GA3Ир. 
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УКРАІНА I·J·:f~.~їl UI\RAINE 

. ДO~ВIP-
КYПIВJП-ПРОДАЖУ 3ЕМЕ.Пьвоl ДIJIJIВКИ 

ВЕCIJIЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО IІРИ3ВА ЧЕВВЯ 

МІсто Вро •• р" X"r.C6NOr o6n.cmL 
Д.І m"и.,' 80curOlO роІСУ n"ІІІIR "IICIIЦRI •• 'ЦRm6 mреm6010 ""спа. 

Мп, ща НП8'10 піДППСВJIIIС~. H8ДВJli СТОРОНІІ: GРОВАРСЬКА··МІСЬКА РАДА 
JClIlВcьxol ОВЛАСТІ, IОрllДlRпа адреса: м.Бро.врн •• уn.Гаrвріпв, 15. ідеllТНфіхаціnНUn 
JOД 26376375, (calдoцno пра ДcpjШIIну ресc:zpацію ЮРlfДIlЧиоі особll ссріі АОО 16094185. ВПДUlе 
.... НIDI pe~aтapOM IIDCOHU'IOro комітету ІіРО.ВРС'КОі міс.коі PIUUI Кпівс.коі обnвсті 
B.OJCyJHeцo.lb.li дata пра.едеl .... деpжuнаі Pca:rpIЦ1Ї 08.04.2002 раку ІІамер 3111ИСУ пра дcp88lиу 
~ 1355 120 0000 002270) •• осабі АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛВКСАНДРОВИЧА IJCIdI діє 
lIIulдc'rUi дa.ip~Hacтi, пасвїД'lеuоі 11.07.2007 раку за р.1ё 1230 Н.М.БIІ311р приватним н:n.piycaM 
SpoIIPCНDra I\IIC.кaro ~~piвт.Haro oкpyry та ст. 42 Закову Украіни "Пра місцеве 
CDlОlрJAYIIIIRIIII в УкраІні, IМсно.1IIDIЙ • падвm.шому "ІІРОДАВЕЦЬ" з однієі craрани. і 
ПрJIIIТIIIIЙ Підприємець ПЕТІОJlEВИЧ ВАЛЕРІЙ АНТОНОВИЧ, l() JIИIIIUI 19б6 раку .,..IIDJ ідсвтпфіквціЙВВЙ вамер 2429709297. зарCЄCtpо.aвd за адрССОІО: Киівс.кв o6Jw:n,. 
м.ВрOllРн. 6уn.нСЗIJIС8RОЩ буд.3. кв.153. (с.lдаЦ'ПІа пра деравиу pcєc:zpaцba фЬИ'lИоі асоби
allPpПЕМЦІ ссріі В02 N!285903. ВИДІІІІО дcpDlRlIМ peccrpaopaM .ИКОИU'lаro КOMtnny Ііроварс.каі 
lIЇCdDi РІДІІ Кlliвcuoi 06nacri ГaItдaкoM Г.В •• дата праведеннк дcpжuиаі peccrpaцii 09.12.2003 раку. 
рJUdнп c.lдaцraa 13.03.2008 раку намер 3111ИСУ пра дcpжuнy pca:rpaцba 23550170000006647). 
іІІсвоаlllllЙ. падaпr.шому "ПОКУПЕЦЬ". 3 дpyroi crapови. Рll3ам імонавані - ссСторонн». )'ICJIanи 
JlCIІ Доroвір про вac:ryпво: 

1. Предl\ІСТ Дом.ару 
1.1. ПродuоЦl. на підставі рішсВIIJI Бро.арс.каі міс.каі ради Х!775-38-05 від 26 'Іерва 2008 

рву «Пра Про .. 3C:МCJIЬВНX дimmdк, ВlД8В11J1 дозвапу ВІ проДUE зсмCJIЬRНX дiuнax та 8ВСССвна 
_ до рЬпевва Бра.арс.хоі міс.каі "aДD» передає (продає). а ПокупеЦl. прuймає (К)'ІІ)'Є) у 
lIIICJIiCn. і ОПJIR'І)'Е зомCJIЬ&у дimrвxy носim.сr.кoroсподарськаro ПРИЗВl'lОIlllJl, ПJlОЩOlО 0,0889 ra 
8ІІІВУ _ 6удіввицтва та обмyroвуві1вв8 всзllJdвwlоноі будівНlЩ1'80М маІстерні па ввroroВПОRИlO 
ІІСІІІІОІІХ ВDpOОІВ та прнрЬці CICJJ8 - зOМJlї промиCJIО.Ості, що 3ВХОДИТЬСІІ за вдроcmo:· КuiвCltIC8 -m.. мІста Вроварп, вуnпЦR Enектрпк1в 2 (Два), нвдапі за текстом "Предмет Доro.аруl 
3СМШНlдbuпIкa". 

Кluc'rpОIВЙ вомер 32 1060000000020:0502. 
0_ MOJК 3OМCJIЬHOi діпаки 3riдвo кaдac'l'Pa.oro ману: Bfд А до S 30МJ1Ї rвраашra 

IІІDПераТІІІУ N!3; від Іі да В зOllJli зах:исно{ зови nІ; Bfд В до Г 3eмn:i 3111"8&HOro IШрнстувlUIR8 
(ауа.Осnnoва); Bfд Г до Д зeмni ЗaraJlЬноro кариC'l)'llIUlllJl (BYn.ВnOX1pUXЇВ); від Д до А Пmcшо.1І'І 
В.А, . • 

1.2. 3емcшr.на дimmкa. 3I13ВВ'lОП В п.1.1., є в каристуванні ПоxyDЦI зriдвa AoroBapy apoвдu 
-.1101 ДIтUOCir від 11 JlИСТОП1Д8 2004 раху зарОЄC'lpа.uа в Киівс.каму periaнam.Boмy ЦOIl1PЇ 
Дepaвuoro 3OМCJIЬВoro аДаС:1РУ tlpo що У ДepDIIнаму pOЄC'lpi земешь в'lllвоно 3апис від 11 
IІІСТоПIДl20Q4·роху за .N!750 та д~дaТКOBoi yroди.N!1 ДО даroвору оревдн від 30 IJ1YдIUI2005 раху. 
. НІ .lІЩО3l13на'lОиіЙ 3ОМCJIЬRiй дbwщi . р03ТВlПа.IВО нерухомо майво, ае. ВlJlOIUI'П8 
nВТЮЛВВИЧУ ВAJIВPПО АНТОНОВИЧУ, ва підставі доro.ору дaPYВIВIIJI· lI038XЇJI'ioнai 
6удfalllЩrlом ма_стерні, посвiд'lовоro 08 .OJIТIUI 2002 роху Авраменко НА, првватнпм 
IDIaріусам Spolapcr.xoro мїcr.xoro BoтвpilJlЬBOro· оlCpyJ)' за p..N!7928,. !Sapo~oBuoro в 

· ~oмy пЩпрИЕМствl БРОlарсr.хаі місьхоі plДВ »Броварсио бюро ТOXIDIIНoi ~ОIJТ8РIl3аціі» 
3liIUrO 81D'Иy пра poЄC1paцUo прlВа ВІІасності ва нерухомо ма,яво номор 18247035 вІД. 26.03.2008 

• JIO&Y peanpaцUliadt номср 22653020 вомср 38IDIcy 32 нм І DВ31 Ів.. . 
· lЗ. 3riднo ІИСНОІКУ БРОlаpcr.xоro міспоro вiддiny зсмOJJJdDIX pocypcIВ про O~M_eвнa ва 
IIIopucтaвu зомешьвоІ ДiDВКВ вщ 28.03.2008 роху 1і04-7/10-3/101, 30M~~ ДUIJПD8. ЩО Є 

• llpeдмемм ЦЬОI'O ДОI'OIОРУ ПОIИВН8 lикористовуватвСІІ 3 дarpим8ІІІІІМ оБОI I3КІВ 30МJ101U18C1111D, 
. ~ ДОбросусідства та обмасснr. ПРІВ на 3eМJDO IСТ8ІШВІІОВНХ ! cт.~.91,~.03i 111 Земem.ноro 
.' ~ УХРаівн, ст.35 Закову Ухраіви • .про охорону 30MCJIЬ , заководввства про охорону 

J •• • I-:,~ r:ifR~" .. ~ 
~ .' " ... А ~~:'( 
~ ~ r 
~ .... v·,r. ~1~ ~ ~ 

_.__.. t - .. :. Щ~':~\f~'~~ 
. ... . ~~":h~' 

... оА. ~'(1!~~I~ 
~ • ~ • "'Т FlЩ 11UJРl)iSле .. нп. ~"':~~~:e:. ~ 
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.... (_~_I~ І' 
IIDDIDJI1Шnк.аro ПРПРФіDJl1IОro ":"C::ro BuкapnC'I'IUIIW ,СМI:llloШIХ ДЇJUmOK). - IIO~ 
V..,.ruCloXOro IUIІСІІ атаРI PlfC'18Н118 Д8JIOi 'CМl:lllolloi ДЇJUlIlltIl: 

Прuааl оБИ_СIП" па ІIIКО 
• .1 1 Зміна цUп.ОDОro IllXDpIICIDIDII.. • 
З :и:.nСIIIIІ ,cмem.IIOro ,ахапоДUСТВI IIПDIІ особп ucc:yn. Юрll.ll1ІЧНУ ІIДПОliJla.'ІЬ... . 
I~- .~ 

'IICDІІ)'. 

СІIDІКУ пра пра .. у ВnDcвicm. 'CMCnIolloi дin.IIKII від 17.0З.2OQa 
BIдn~,~~в;~DlolI та архіtcК'І'УРП БРОВIРСЬ1Соі міськаі paдll, ~iCТ06yдilнi \Itt 

~;:ZCJПІІ 'CМnСІСОР"СТУВIIUUI ,riдtlO 1CIIДIIC1pOlora rш~ну та BiДn~~IAIIO до r-4'18ПІІ"" 
ВІIIDІIDIUIX БРОllРСIoЮIМ Mlcыclм BfддlnoM Кuiвcloкai pCnOIlВnlolloT ф~IТ ~сржавиоro . 
ссЦспrp дep.DDIIOro ,CМCnIoUOro XJUIIIC1P)' ПРІІ Дсржоно)!), КОМІтетІ YKpailli no 
рссурСІХІ (&а пpuD 'lбуДОВII): 

. маса lуп.ВисlClpludві • 
_ мCJCI Ьасспсрuоro КDplf.llOPY Мере8І ЛВП. 

2. ЦlI'. продосу ,еаlen .. llоІ дtnяllКll, СТРОКІ' І порядок ОМІТИ. 
2.1. цы�� пpaдucy ,еМl:ІІІопоі дimunщ 31 ЦJIМ ДO~BapOM СМвдаЕ 10~ 689,00 (cro 

шlcrcaт Biclмдccaт дcв'an.) ІРIIlС'" ОО капШах, JDa Покупсць ,обав Jl3y~~ ПС 
;1: рахуваіс ПрадuЦІІ (РІР 331143277(J(J(Щ5 БРОВIРСloке'УДК ГУДКУ в 1<иtвськіR 06nlC1ia 
.' МФО 821018, ЗКПО 23571923) прcmll'OМ 3 (orploox) банківсloКИХ днів піcn. піJUl_ 

дal'Olapy. 
• 2.2. зrlдво ВІІ'І'ІІ')' , техн1чнаТ ДОКУМСIІТ8ЦІЇ пра нормативну rpoшову оцінку 3eм~ 

.. . . -

від 28.03.2008 раку 1f! 04-3/13-3/435 БРОВlРСloкаra Micькaro Biддiny земет... . 
пармІТlIІНІ rpОШОВD оціНка ,cMCJIIoJIOi ДinJIНICII СТ1ІНОВП1'Іо 89 176,00 (BiciмдcCRТ деІ'ш 
ciмдecR'r шіcm.) I1'IІІСI" оо каniОак. 

2.3. зriдво висновку від 03 aїТllll2008 раку Наукаво-виробничоі фірмн -Кaдвctp ~ 
ВlpтlС'І'Іо ,емCJ11oноТ дirouual СТІІІШВlrrIo 104689,00 (сто чатнрll ТИCJlЧі шістсот liciмAtca 
rplllCНlo оо кoninax, SIТВСРДЖСНОro НlЧanJoВИКОJrl. Киівськоro o6пacHOro rcmОlиоra 
3СМCШtШІХ рртсІв 11 квїТIIII 2008 раку, і~lдиа до внсновку дсрЖІІІІНОЇ 
3СМПСІпоP.дftоТ ДОКУМСН'І'&Ц1Ї 11 квiТllll2008 раку-Ха 41-19SВO. 

3. Обов'аКlI сторін 
3.1. Покупсць ,аБОI'JI3ВJIIdt: 
3.1.1. Сnnaтпm Вlртїcn. ,смem.паТ дімнки в c:rpаки ТІ в розмірвх. ща псрсдбаЧСIU 011 

Дoraвару •. 
3.1.2. НIДUI1И ПродuЦlО необхідні маТСРiвnи. відомості, докумснтн тощо пра .. 

умов цьara ДaroBOPY. 

3.1.3. Д01pItмyaaТIICIo абмС8СНІо, що lIIItПIДCНЇ ТІ вcmшмсні нв придБD11Х ЗСМCn'\IJ 
('а6а~IПI бl3ка~~с і бe:mepсшкоднс викарНCТIIIIUI об'єктів заranыІІ'о • 
(mшоXlдН1 ТІ ~моБШlom дарощ об'ааи іаевериаt іифРlCТpyxtypll), що зарсССІР 
3~CШt~R дbuпщi НІ MaMCкr. peєctpllЦЇl suви, моаввість дOf:fYпу ІІа зСМCn'I" 
~lДDфрDВIДНІІХ спу86 ~ Обcnyroвув~ і рсмаВ'1У об'ааїв SII'ВJILHaro КОРНСТУВІІІІІІ '1111 

• 1IC1J1Yaypa. РО3М1ЩС1UIJI ВlзсмCJlloнilt дiJuuщi межових і rcодс:3ИЧННХ Зlшків 1'1 піА'Ь. 
'nJщо).. . 

• 3'11.4 •• з uaMemy Дер.авнаї реЄС1раціУ ЦfaOra Дoroвopy СlШачуваТIІ зсr.Icnы�ІІІІ 
p~ Г~ ~ 1IDpЦIy, передбачених IIJНIIIUDI 311КD11oдucтвaM YкpaТнu пра lШа1У ,а 3CМJ11O· 

3.2' • п' ареEC'lpyВаПI цей ДaraBlp у ВCТlНoвnеиDМy 3ІКОиодuстаом ПорJI.IIICY. 
• P0дDIcць ,абов'R3I1ПSn: . 

3.2.1. ПРldbouп' ОМI1У Паvvnn... • 
а6умOlJlСні П. 2:1. цIooro Даroвopj~-- вартоСТІ ЗСМeJlЬиаt дbwual в роомІрі 11 

4 1 " . \ .. ;. 4. ВIдПDвlд.u.і.іllcn. CroplB •• ~ ~ ueaнкaнauu. Па •. 
ВПlШIІІІіві ПоКупцем своіх абав' ~nцeм умов ~oro ДaroBapy Продавець має ПР. 
ИСIПlDIIIIIJUIМ 160 пеnaпann JI31C1В IWIОІСІІНМ 'ПIROм, а'rIIШЖ вiдmкoдувавВlз611t1 
вmвaвпсвому пар."vv і BI"'~' I~1fIВIDIм ЗО&о8'131НЬ, 160 має право разірВIТJI 111: 

-~ ......... ПІ 81Dnnrn ........ _._ зб • • 8" 
~~ RrJaJI, CllpИЧllНевих йоro рОЗІрв .... 

J 
[ 
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\'І··Г'" ІН" 1'1· 1\'· \ • • ..... r-. ~ ~ .; •. (; UKRAINE 
4J.Y раl ПОpylDСIПUl тармпlУ ОПРВТlI 31.з~J;iUWly діцнку, персд6ачсійоra п.2.1. ДlUIDrD 

AoraIDPY, Покупсцs. смачує Прода8Цtо псllШ у PO:lMipi ПОдJIіRпоі 06піІСОВОЇ C'l'lUlXlI HaцioHВnHOM t, вр. YкpafJlII, ЩО діє ІІа момснт .. OMml за кавн дао. IІрОClpОЧХІІIШ81еJКy. 
4J. JlJcЩО ПОКУПСЦЬ D тар.. І 30 ('IJ'ЦДЦII1'I.) ДJdВ 3 ДаТИ оc:raпm.оі cnпaТlI 3riднo п.2.1. lUooro 

доralОР'У ІІІ' CMIТSI1'Ь BC1'DHODJICНY В п.2.1. Дorolopi цыу або ВЇДМОIП110CJl IIplrJbumI IІрI(Д6ану 
AlnJПI)', ПРОAUСцr. МІЄ право ВnМll1ml IIpldbllm'll nPидбапоі зсмет.llDі дiuнки і CIUI8ТlІ ціlЩ І 
__ аIдшКОд1DаIllUl з6lmdв. 3"'~ 3В1ІJIIМКО~ BnКOlIВНII8, а60, 3 своєі CТOPOIII" порушувmr 

" Пlntlll" про PD3lpDDl.fUllDooro Доro.ару І .ПМВl'811I.IДIDКОд)DaннR збиnciв. 
4.4.У a.lnDдIC)' розlРDIПНВ Дoro.ору 3 DIIПU Покymua СМвчсні IUIМ rpollloBi КОШТІІ по.сpтDlD11o" 

npoдuцcм ПОКУПЦCDІ ЗІ мІнусом З.6.mdв, nOВ'JI3IJПDC 3 оформпсНІІІІМ Доroвору та вWsодCIПUIМ 
:lсмcnы�от дlnІ11К11 (пlдroтoвка тсхнічном naспоР1У, проскry відlCДСIПІІ. омвта BBpтacri тexнl'IНIIX 
)'МОІ, nOCJIyr сп~цllUllcтlв, ПDТDрі .... ~ra ПОСВЇДЧcmlJl ДоroвоРУ тощо). 

4.5. РозlраlШIR Доrcшору не 3.un. ... e ПоJtyIПUI від ClШаПI псні, псрсд6аЧСJIDt п.4.2. ЦIooro 
Дoro1oPY. • 

4.6. Cnnaтa шrpВфШІХ СВІПЩІR НС 3Btn ... e ПОКfIЩII від оБОВ'JI3tdв впконlUIWI домвірн,1Х 
:l0601'I3ІI1Ь В псрlод діі )'МОВ ДlНом Доraвору tcyПiJші-npодау. 

4.7.У раі IleвllJCOBIUIНJI Продаацсм )'Мо. цьora Дом.ару, Покупсць має npоо ВИМIU'В'ПI 
IIIХОIIIIIIIR Продuцсм с.оіх 060.'ехіа НIJICIOOIМ ЧIIJIDМ, В 1'8КDЖ вїдшкодy1llU1НJ1 з6итків 
:lDIIAIIIIIIХ 311pnМКDJO .IIJCOB~, в60 мвє право РD3ірВlТИ цей Дoroвip у .craHRIUICBOМY поpюucy і 
AIIМDI'I1ТI' вlдшкоДУВВIIJUI зБИТJC1В, СПРJIIQIВСJIIIX Іоro РD3ірD8JIJШI. 

4.8. При розІрванні цьоro Доroвору 3 ВJDПI ПРОдав1Vl, суми. JDCi СМІчсві Покупцем Продавшо 
111І llllОНlИИR цьом Дом.ору, поверта1ОТltCJI Продавцем Покymuo в повному оБCJl3і. 

4.9. Прп pD3ipDIIIIIIЇ ЦЬ~M Домвору :І ВС3aJ1СЖВИХ .ід Сторін причип. сумн, ві сnпaчсиі 
Покупцем Продuцю на .ИХОВ8ВlDr цьом ДОr080РУ, по.cpтaкm.CJI ПоlC)'llЦJO • поввому оБCJl3L 

4.10. Вїдnовідаш.вїсть та праl Старів, що не передбачені цим Домвором, ВlDначaкm.cв 
ІIдПОВідно до 3IКDКOДIIDCТВB yкpвiвu. 

. • S. Гapanтil 1'8 прeтeвJП 
5.1. Продавсць raplUl'1')'Є. що зсмem.на дUuпncв, па є npедмeroм цьora Дoroвopy, вxoднrь до 

aтcrapii зсмlШlt, щО Mmкyn. бути .iдlJyzyваиі 3riднo 3ВJCоводавC11lа VХРвіви. Bim.нa від 5у .. -пих 
MalblOll1X ПР'" і прстен:sUt третіх осіб, про ві на MOMCкr nlдпиcaнu ЦIIDfO Дом.ору ПродавсЦJo 
ЧІІ Покупець ВС мir во Знати, ве 3RВXDД1IТItCII під арештом і судових еnpо на нсі ВСМlСо 

5.2. ПРОД8llсць свiдwrитr.. що 31'1Д8В8 3CМcm.нa ДUWUCa до цьом 'Іасу вlxoмy іншому не 3ДВНа в 
DpclrдY, 'ІС продана. JIe подаровввв. В спорі, і під 3150РОВDIO (ap~M) нс псрСбув~ CYДOBOro 
спору ЩО до псі, п ввссох до cтa~oro .фоJIII.Y юрJIДН'IВИX ОСl6 не внесс.на. B~aнa 
3смonы�аa діпяmca 3Н8ХОДІ1ТЬСІІ У станІ, по.wС'По np_твоМ)' ДІМ ВИКОpRС1'8ІІВІІ 11 31 ЦUAOB'IМ 
ПРIОIIІ'ІСIIIIRМ. . • • 

SJ. У відповідності із заководuством УкраУии Покyncsu. придбав зсмem.ву ДUIJIIIXf без 3М11ПS 11 
цbu.OIOro призиачеиu. • '.. • • 

.. , 5.4. Покyneць ОrJUIИ)'В зомспьиу дїJUllnCY В иаw~ D3вaJtoмпвCl1 3 ~ JaПЬJC1СИІІМИ 1 JDDСВІІШІ 
:'~Р.l1'Сриc:rикaмв, !ІЇА10МИИМИ і назсмвими спорудами та об'eJL'1'ВМII 1 06мcnкcRВJIМИ щодо іі 
,lnXOPНCТ8IIIIJI· • 
( 6. Перulд права lUIасвоаі па зе.leJI~~ дlnяпку • 
, 6.1. Обов'аох ПроДIIDЦІ передати зсмcnьну ДiJUnOtY По~.в.",єтьCJI вRК01l8ВИМ І арНо 
DiIIСllDстl на зомспьну ДImUIXY псрохоДИТІІ дО ПОJCYПЦI ШCJIII поввоі СIUl8ТИ .вртості ДВІІоІ 
3&MOnLIIOY дUuпucи відповідно до 0.2.1. Цltoro Доroвару, ОДep2C8IIU Покупцсм Дер8овоro акта ва 

І • 

прааа DJlICIIOCТI на ЗОМJllO. .• в 3емuьиу дbuoпcy вставовnеllИЙ 
: 6.2. 3 MOM~ BВIIНICIIOIIIIJI У ПОкyDЦII ПР~ ВJl8CКOCТI ~ аа Покyпцs на xoPnCТYВ81llll 

Р;ІІІОІО пра.овВЙ· рехснм і всі nPUОВСТВВОВJDDЮЧI документи пр пр 
rdpcl'nv) '" вої ДЇJUDDCИ втрачlIJ01'Io ЧJIIDIiсть. 
~ "у. ЦlСI 3В11eJIЬ 'РШClIJIR ааа ВIIП8ДКОВОГО псуваllJIR ЗІМeJlьноl дlnвпкв 
· 7. РІОІІВ ВI.ПВДКОВОro ~оп б ..... tnrnBOro tmV81UD1J1 зсмcnьваї ДЇJJJIJПШ нссе 
! 7.1. РII3ИК DВDIДКODOro поnршCIIUJI в о в_: '·-1-

П~kYПСЦL :J MOMOкry переходУ до Вltoro правв Вnlсва:-чу 30MCnЬНoї ДЇJII1IJCИ вбо Пoxynсць 
7.2.У ВllПадку, ICOJIИ Продавець проС1'рО~ршеlUUllбо BНDIIДКDBOro ПcyвaRD ВОСС сторона, 

DpОС1рО'IИD 1т прИЙНRТ1'Jl. ризик BВII8дКODOro по 
ЩО Dpостро'.иna передачу вбо npllЙlfl11ТlL . -.. t:~ 

. .~~ 
. •. :. . ..:,. І 
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• _. lёlRИЙ ;,8ХІо1СТ ВІД "1ДPflonetlll • .. ,. "h MIr-rИіЬ o..srrITOL.тynet •.• ____ ._0. - ..... 

~':!., '.: ~., u " _ • . .. 

.. ' ...... , ....... ., ,., ...... 

---
о • 



. ' 
І 

7.3. Jlхщо І поriршенні чи пс:ув1ННЇ земCDloиоі ДЇJPUIIШ є вва СтаРОЮI ДОI'OВОРу, 10 

11дn01Uuuno.dcno неСІ WI CropolIL . 1_ 
8. DllрfШСIІI" евор-

8.1. ВсІ евОрІ" ЩО BIIIJIIIW01'I! DpllВllXDИанві умов ЦЬОМ Домвору а60 в ,в'ику, ТnYМвчеНIlllt.t 
Jloro ПOnOlCеuь. DНPiшyJ~ Jlїll8XOM перемварів. .' 

8.2. JlкщО CтopOllll Dpcm.ro~ MI~ ВІ AOCll'nU ДOMOMIROCТI, то СПІР ~epeдaЄ1'loC. ва PD3rп.д 
СУДОІІІХ орnиiв У пopЦlC)', ВС'І'ІІІоменоМ)' 'IIIННUМ "38КOHOДUC'l1l0M YКP8lJDL У цьому IИПIJ4Xy 
СУдОlі Ilnpа1lі;'Ссе сторон .. що НІ ВИКОН1UJ8 УМОВИ ДаМІару а60 BIJКOнana іХ н.~нanежннм чино ... 

. . 9. ЗмlН11 у'МОВ AOrDBOPY та nоro РМ'РВВІІІІВ 
9.1. Змina .,.ІОВ Дамаору або ВНІСІІІНІІ ДОПОВнень ДО НЬO~ M08JDIВi 'Iiпь~ за ,roД~JO Старін. 
9.2. Всі 3Мlнп '1'8 допоанеlllUl до ДоroВОРУ здїJlСНlOICJ'rIoa ТUIIIІСП В письмовїй фОРМІ ~ наСТУпнИtot 

посвlд'lеШIDI ТІІІСІІХ змін '1'8 доповне ... в орraпax Hoтapiв'l)', офорИlllOIOТIoCJI у ВИГJUrдJ додаТКОВОІ 
yroдu, ЩО є Heвlд'EМllOIO чаСТІШОЮ ЦIIOro ДОМІОРУ. 

9.3. ЦеП ДOroвip мов 6ym PD3iP88111d1 ПРОДl8цем : . 
9.3.1. Ураі НecJUll1ІІ ПОК)'ІІЦем П08воі а60 ЧlC1'1Ш80і 8артості даноі 'ІМlJПoвоі дiтппul зriднo 

П. 2.1. цr.oro Доroвару. 
9.3.2. Ураі ПОрушllllUl умов ВШCJIIДІНІІХ У підпункті 2.1. цьоro Домвору. 
9.4.У раl нe8nкall8НlUl одніао Ь СтоРін умов цьоro Доroвору вів маж, 6ути ,мівеинА або 

РD3іР811Н1d1 НІ ВИМО!')' .apyroi CrQPOНlI sa ріШlНIUIМ суду 160 roсподарського суду. 
10. Вптраm. 

10.1 Всі ВInpI1ll, пов'пані 3 yкnllДlUlllDl цIoOro Доroвору, йоro вотарiam.ним посвiдqеИl1ІМ 
pecc:rpaцiao '1'8 BUXOII8IJНDI, 6ере на се6е Покупець. ' 

11. ДодатковІ УИОВІL 
11.1. Цей Доroвір є абов'JI3ХОВНМ Д1UI сторін 3 момевту шдпис:авви 060ма Сторонами. 

. 11.2. Цей ДaroBip пiдnlraє Haтapi8JlloBOМ)' посвїД'lemпo '1'8 peєc:rpaцii відповідно до 'ІИННОro 
3UOHOДIIC'l1lL 

11.3. Цей Доroвfр і документ про CIDIa'l)' 81proсті 30Мnї Є підC1'l80JO ДПR BЇ!UJeдeННR зсмem.ноі 
ДЇDIDlIB ввvp~ (ва мicцeвOCТI1 і ввдач, ~ro аіаа ва право ПРВl8ТНоі lШасності ва 3CМJDO. 

11.4. По~ є ~ТJIIIXOM податку ва приб~(.~ 381'8JDoJ111X підC1'l88Х. 
11.5. Похуп8ЦЬ П08JДОМDЕ ПРОДl8Ц1 про те, щ'О'!aulв пuпo6і не пере6уввє, про що свідчить йоro 

1DICItМ0I131Da. па 38JJ111118E'1'JoCВ у cпpuвx ПРDIТВОro нотаріуса Вазир н.м. 
1 ~.6. ЦеА Доroвір ClШlДена '1'8 нотарiaпraво посаїД'llВО 8 3 (-rp.ox) прнміРIUDC8X, одни з пих 

з6ерU'lEIКJI В спрulХ ПРIІІВТНОro вотаріуса Броварс.xuro міс.хоro вотаріlUПtНоro OКJJYJ1 
Квilсиоі обпасті, Бавр н.м., в м.вРОВIРн, lI)'JLНeзanozвocti, 7, а інші - 8ВД81Onc. Старо"; 
цьoro ДоroВОРУ • 

-
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УКРА1НА } l~J~'.'iH~: UKRAINE , доюавlР'-.... 
КYIПВJII-ПРОДАЖУ 3ЕМEJlЬвоІДI.JUIВКИ 

ВЕСWЬСЬКОГОСПОдАР~КОГОПРИЗВА~ВВЯ 

J 
І 

Мlеnaа Вра.ар" g"r.t:6ItOr 06лаt:mL 
Д., m"t:II'" .Dt:U'DID рону Л""''''''''t:llЦІІ '-а'Цllт. 'Р110lа ""cnа. 

МП, що ИІ"ЧО підппсВJIПС., B8ДВJli Сторови: IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КJllвськоl ОSJIЛСТІ, ЮРІlД1lЧна адреса: ... Бровари, вуn.Гиарlва. 15, ідеlrrпфіJCаціlhudl 
_ 26376375, (CIIдOЦl1l0 npo дep8UJl)' рea:rp1Щbo IОРlUUІЧНаі асоби серіі АОО х.-О94185, IIЩlllе 

11І11І peccтplD'DpaM l11IC08U'I01'O комітету 5РОl8рс1окоі міс.каі PIWI Киіас.каі а6пam 
$lIcQOIIJ"!t дата проаедеllНJl дераа8аі реєcrpвцП 08.04.2002 РОКУ номер 3ВnllCY пра дep8l8НУ 
~ 1 355 120 0000 002270), В осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОJIВКСАНДРОВИЧА, nпA діє 
.. JIIдc'rIIII ДОlfревoc:ri, посвідченоі 11.07.2007 раку за p.N! 1230 н.м.5аир приватним нотаріусом 
~ro міськоro ~ріаш.воro oкpyry та ст. 42 Закону УкраіИІI "Про місцеве 
ClМoвpJA)'l8IID В Украіні , ІМенований в подam.шому "ПРОДАВЕЦЬ", 3 Oдlliєi сторони. і 
JJAClКОВСЬКІІЙ OJIEКCAIIДP ВОЛОДИМИРОВИЧ, 05 I1JYДНJI 1978 року вapOДJIelOlR 
Iасlll1lфiJaщUbDdl вомер 2882813898, зарешароJIUIIIЙ 38 адресою: Кнівська омасть, м.БРОlар": 
IУn.ГpyШelСЬ~ro, буд.17/1, кв.54, імевовlUIIdt.в падапьшому "ПОКУІІЕЦЬ", 3 дpyroi сторони. 
РаОМ fмeнalllJl1- «CтoPOВD», yкпlJlВ цей Дoroвtp про ВlIC'r)'ПRе: 

, 1. Предмer ДоroВОРУ 
1.1. Продавець ва під~і рішеlllUl Броварськаї міської РІДИ Нl775-38-OS ~iд 26.06.2008 року 

.про прoдur 3ОМCШJdll1X дupnloк, BaдaцвR дD3BOпy • проД118 3ОМет.ВИХ діпвнок та виесеНIIR 3Мів 
АО рillleJIIII Бровар~оі міська! P8ДJ1» передаЄ (продаЄ), а Покупець приймає (купує) у lIJIаснісп. і 
,..ус зсмem.ву ДUIJIIDt)' весшr.cьхомсподарськом ПРJDвачевив, ПJJОЩOlO 0,1412 rв надану ДJIII 
~ веиarrnовоі 6удівпі - земnї XOMepцilвoM ВRICOрИC'lUlUl, ЩО ЗВХОДНnOCJI за адресоlO: 
квIlсысІ а8ЛаС1'Ь, иJc:тo JipОВВРIJ, .Уnl.ЦЯ Kyay.sOBa 2-4 (два-чОТІ.РИ), вадапі за текcroи 
-предмет Доraвору/земenьва дiJuпocв". 

J(lдШ'pОlпl номер 32 10600000:00:045:0527. 
0Dиc 11- земenr.воі дinJIIIки 3riдвo aдaClpoloro ппану: вщ Л да Іі Броварське РІЙ ДУ; від Іі 

АО D тов «AвDд»; ВЩ в до А ПІП Строй О.В. 
1.2. 3смIIIПtва дfnпu. sазвачева в п.l.l., є в xopRCtyJlaввI ПоxyDЦII 3riдвo ДОl'Oвору орсlQUl 

Ю1Швоr ДіаІІІСВ ВЩ 18 JIIIIDIJI 2007 року зареєcrpоваво в Кнівській реІіонIUПtвІІ фiпJJ 
ДcpDввoro ШдupВЕМства ccЦell1PY дер_вом зомет.вом lС1ІДаС1РУ при ДержавВОМУ камітеті 
УIJ'IТвП по земlШЬJlВМ ресурсам» про ІЦО У Дер .... ому peєcrpi земenь ВЧllllеио 31Ш11с від 18 JDDIIIJI 

2007 року за N!040733800083 'l'I ДOДlтxoвoi УМJUI НlI до Домвару оренди від 02 квiтu 2008 року. 
на ImЦcsll3вачевіІ земenьвій дbwпd pOS'nIDOBaвe нерухоме мшо, по R8J1nam. 

ВАСПСОВСЬКОМУ onвкCAНДPY володимировичу, ва підctВВі доroвору кyпiвnf
apoдary ВeJalТJlОIОМ приміще .. raражу-Мalстерні. посвідчевом 17 серПВJI 2006 року ІІисавнм 
Br .. RD1IpiYCOM Броварськоro місьхом иотаріam.воro oкpyry за р.Н!3915, зарeєcrpОllНОМ в 
ІрОlарс.хоМу бюро технічноі івве.ImlРR38ЦIY зПдво вlІ'Ш)' про peєcrpaцiJO 11роа вnaCHOCТЇ ва 
apyxouе .. шо номер 11692003 ВЩ 3 LOB.200(Їpoкy 'реєcrpаціJhпdt вомер 15892636 номер 38DИСУ 
2·363 ІlШі 2: . 
, 1.3: ~rIДНO висвовку Броварськоro мi~ro віддіпу зомenьвих ресурсів про o~MeвllНJl ва 
~ зеМeJlltноі діпввки від 20.05.2008 року Jё04-7120-3/536. зомlШldllL ДLJI8IIU. JЦO є 
DprДuelall цr.ora ДоroВОРУ поввima ВИlCОРВС'ІОlІ)'ІІаТІІС:. 3 дcnpимlВllJlМ об~в'lІ3ків зeмneвnасlllDC8, 
3IIiCtY да6РОСУСірства 'l'I,обможовь прав ~.3eмJDO вставовnевих у ст.ст.91.103, 111 Земenьвоro 
Xцeil:y ... Y~_ ст.35 Закону Украіни :іпро охорону 3eмenь". зuоиодавства про охорону 
·D8ID.mіTh&ftra~ПРВРQДRОro середовнща (код ВИlCОРВёіавва, з~enьвоі дimrвки - 1.11.6., зrfдно 
YlpaIaxoro ~іптора цinr.oBOro ВИlCор~,sем~ЩДUUlВОК). 
ПpudВi:о6м~ ва BВXOPBC'l'ВIIIIJI давоі земenьвоі ДUIJDIКII: 
• 1:1:3_ ціяіОВОro ВВІСОРИC'l'IIIВJI. • 
ЗаПОрушевu земenьвоro законодавства вивві особв Becyrь JOридuчвy ВJДПовідапьвlcm. 3riднo 
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, а IUllCllїCТЬ зсмcmoноі ДiJUUUm ~iд 19.0~.2~08 роху ~ 
Blllnaaiднo до ,нсноаку пра ~ -- УВ ВРОlарс.коі міс.JCDІ ~1дII. !"Іlсто6уд18К1 обt.lQеsnr. : 

ynpuudlUUI Містоб)'АУІ ...... 18 ·=~olora JШІІІ)' 1'8 BtдIIOBIдIIO до розрlXyJucj. It~ 
o6nalcmll 3ешсlCDР~ • ибvдсіlll): 
lllІОUIIIIIХ ТОВ«ТЄРІІІІІ» (ua npua " 

- ., .. про1':lдYi Iim.Hora доr:ryn)' ДР проJCJIIДIIIDUI НОlих. PCКOH~I 
C11IOpнm ,. 316С3ПС'ІШІ1 )'МОІП. СРСІС ЩО 3ПlXОДnЬС8 І ).ежвх 383Нlчспоі 'repllТopii 'Іа 
eJCClUl)'lТlQll іСНУШЧl1Х іВІССВСРШDC М '. ЮІ сТрОЮI І оорядок OMaТlI. 

, .• ;; 2. ЦІІІ. орад.., земел:::=.1:ral~ОМ CJCJIIдIE 280381,00 (дВісті аі . 
2.1. ЦінІ продаУ зсмеш.~~оі ~:60 копіАок, ві Покупе5 :lобов'JlЗУЄТІоСJI псрер~ 
СІЧ '""'СІВ BicJмдCC8Т OДU)', QJIID • МІ' ГУДКУ 'U"'ЇВCLlCiA 06 • ... 

111 'r" (P/J 33114327700005 ВрОІ.рс.ке У І-У", І ~. . ЛІСТІ М. kIIQa 
=o~~:f:,u':m6 23571923) прOТJll'OIІ 3 (tp.ax) бlRlClDClСПХ ДИІВ ШCJUI mдmlClНJц lаОІ\ 
дотІаРУ., '~ :І тexпfqвoі докумекnшl про 'норма~иу rpОШ~IУ .оцінку земenLиоі тп..... 
І. 2~o ~~8 и: не 04-3/13-3/838 SpoI.pc.xora Mlc.xora luwпy зе~~.них ресурсil, 

ІІА • НІ .... :lСМlШld!Ot дimuaш CТ8ВOBDТIo 118 811,00 (сто IICIМНII.IUIIn пк.. 
lаорма.l1lDна rpoШОlа 0_ , 
liciмcoт~) rpпвeВlt оо ковШо.. _ . 

23. 3rfдвo IОСНОІКУ від ~ тр_п 2008 року На)'Ко~ .. вр~БIlИЧОI фІРМИ cc~ ЛТд.. 
:' "оцінна I.jnicm. земCJDoИоі ~.ставоlиn. 280 381,00 ~ICn IICIМДCCJIТ ТИCJIЧ ТРИста .IC~ 
• ~ IDO ОО хопіАО" за11lopДJceноra IІІ'llJlЬНИlCDМ ІСиівСLJCDro 06ласноro тonoBHoro ynplllJlJaq 

oдJIY, rpllD... , • t 
3емCUlloIDIX ресурсів 09 черl. 2008 року, ІJДПОIIдВО до внсновку державно excnepna. 
,311МJ1С1ПОp.дllоі докумевтаціі 09 черlu2008 року не 4а-64850, 

3. Обов1JDКIJ сторін 
3.1. ПокупеЦlo :lоБОI'аadвl: 
3.1.1. Cпna'DПII вартіCПt зсмС&ВОі дiJUoпcн І страв 1'8 в розмірвх. що передбачені п.2.1. u.aro 

ДотІаРУ. . 
З.l.2. Нeдuaтп ПродоlUO необхідні матсрщ відомос:ті, документи тощо про IIIКDIIIНВI 

УМОІ фoDт ДотІаРУ. • 
З.l.3. ДcnpимуаlПllClo 06МCJR&, ща I181Швдеві ~ BC'I'IВoвneнi ва придбану земет.иу дiuвy 

(u6е:шсllYllащ. безКОШТО8не і безперешкодне 1ІВХОрИC'I'8IIВJI об'єктів ЗllJ'lJlloвоra корпcty188 
(пішoxfдвi та III1DM06im.нi дароrи, об'єкти ЇJDКeHepвoi івфраc:rpyктypll), що :sapeєC1polaвi • 
3емCШloиіА дinaqi ІІІ MOr.leкr реєстраціі зuви, Moa:JDDIicm. доступу ва земeJUtиу діпшу 
liдuовідвпх cпyz6 ДJIII o6cnyraвyallllВJl і peмoкry об'єпїв ЗaraJПdlоro ItОрИctylllUllUl 1'8 іюкеаерlOl 
івфрlC'lpyИypи, pO'MiIЦCВВJI ва земет.вїй дbumцi MaoDВX і reDдe3Н'IIIIIX зиаків та пїд'i:Jдia до ВІ1І 
'І'ОЩО ). 

з •• l.~ .. 3 МOlleвty Дep8lllноі pcєcnpaцii ЦIoora ДоrolОРУ c:пnачув8ТН 3ОМenwmй податок. 
рОЗМІрах IIШРІдХ)', передбачеввх 1IIIIDIIIМ звонодавством Украіви про пnaту :sa зeмmo. 

3.1.5. 3apct:erpY.Dam цей Дoroвip у Icтaвoвneвoмy 311tOВOДIВCТВOM oopJ(ДК)'. 
302. Продuець з0608'01llllll: 

.' .,. З.2.1. І,1рпlвmr 01Ul81)' Покупцем lартос:ті земem.ноІ дiшmxи в posмipi 1'8 8 терміви, 
. 06УМО8llСВІ П. 2.1. ЦIoora ДотIОРУ. 

. 4 1 У '4. Вfдповfдaт.вlсть Croplв 
DUIO~ ~ ~~ !lqltJDЦOМ УМОІ ЦІооro Дoroвopy Продавець має право Inмarrm 
вOlIXDIIIIDrIМ або не:: о ов JlЗJaII ,:и~ ~ а 'l'lltD3C вїдшкодУВlUIIUI з6кndв, 3l8ДlНUX 
8C'111108IIeвouv поn.mrv І :'='IIIR! НRIIII 30608 aВD:- а60 має право рo:sірвати цей Дотвір у 

4 -, r-I ,аА IJДIDКO.цyвaвu збllТJdВ 'СПРВ'ІІІВ Й • 

Д .2., раі IШp)'IDСВИJI теРміну ОПJl8ТВ ЗІ земem.ву І m-.-. CIIIJX ~ro РОЗІРВIІІНІМп.2 1 • 
отlОРУ, Покупе-. СІШа'l)'Є ПродuIOO • ":--11 перодuачоноro • • Д8Н0М 

liанху Украін:и. що діє ва момент ОПJl8тИ ПCВJD У PD3Мtpi DOдвійвоі обnil:овоі C'1'8В1tН Націовan.tшrD 
4.3. Якщо'ПоКупецЬ І термів ЗО ~ ЗІ ltШКeа~НL ПРОС1рО'ІІСН 1Ш1i'l'aC)'. 

~oтaopy не,СDJl8ТII'iJ..ВСТ8ВОвneиу І ~"fД) Д1ІІВ.з ~ТВ o~oi СIШаТН зl'iдuо 0.2:1. Цtd)J'D 
дшIНJCy, .Прoдuсцr. Мае право 8ПМl1'llТВ •• OrolOPl ЦUI)' або вщмовитьсв ПРИЙВJIТН ПРІrд6111У 
~ IJДIDXD~IНIIII' з6НТJdв, зUДВвнх И:а:иIвaтra ПРи,цбааоі зеМе&воі дiппJtН і СІШатв ціШI, а 
lII1'rIIIВI про РOSіРlaвu ЦioOro дDJ'080ру і I:~ BКk01llВD. або, 3 СВОєі cтopo~, порушуваtи 
. тн ВUUDКoдyвIUlllJl з6ИТІСів. 

. .. 



.........:!!!rl.1і~riP!2.Nr-*-~.~~:: •• ~.~.""~~-::-:--•. -._"--:~- - _.:_.t:. ... U' .... .:..JI::~_~.~,._.: .:-_ • .!~:!."::~.;\i.f.; 
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~. УІ< РАЇ НА ~ i:I~~~ ~ UI<RA1f"E 
:~~: ртір.1ІНІІ8 ДоrolОРУ :І ~JIВП П~~ CПJIаЧСНI IDIМ rpОШОlі КОШТІ' nODep11U011oCJI 
~.. • ••• 1.~~i " міпус:ОМ sбlmaD, ПОІ аUIIX s оформnеRIIIIМ ДОI'ODОРУ та lїдueдelllllМ 

~JIC)I..I .. 1I1IКI1 (пiдnn'Dlка ~'IROI'O пас~оР1У, проекry Il.ueдelllUl, ОJШaта lартості техніЧНl1Х 
".._ноl "-";цianicтiв, HO'I'IPlaJlloHOI'O ПОС8lД'1еlllUl ДОI'ODОРУ тощо). 
)-" aO::;:~1IIII доrolОРУ НС slim.ae: ПОJCYПIUI Ііа сrшаТSI пені, персдбаченоі п.4.2. IIЬora .J. 
дorolорУ• .18 UnPlфJIIIX С:аНХЦІЙ не SIЬп.ає ПОJCYПIUI Ііа оБОI'аКЇІІ IlnCОIIIIIRII A01'01ip111IX 

.,6. сап ncpiOAдi1'YМOlдaнol'O ДОI'OIОРУ кyпbud-продucy. 
tIJoI.'lJlJI. і HeвUКOJIIIIIUI Продавцем УМОІ .01'0 ДОI'OIОРУ, Покупе. має право ІllМanrm 

•• 1.У ~ ОДІІЦСАІ СІОіх оБОI'аJdв Н8J1aaalМ ЧIIRОМ, • тако. lідшхоАУІ8НD збlmciв 
_'IIIII~JDIКOIO lIIXOJIIIIIU, alio має право розіРlаm цей ДОl'OІір у IстанОlUlеному поркдку і 
....... ІХ IдШIОАУІIIIID sБП'l'lCiв, спрИ'llIllCНИХ 101'0 розіРІанам. 
IIIJIIII~;'I pOJЇP811J111i ЦIIOI'O Доro80РУ :І IIDIН Про.цавЦІІ, сумІl, lІХі сrшачені Покупцем ПродавQlO 

.'~JfIIIIII ЦItOro ДоroIОРУ, ПОIСрт8ІОТІоСІІ Продавцем П~кymuо І ПОIНОМУ обeJDі • 
.. ІІІ Пр'l POJiPDaннi ЦЬOI'O ДОI'OIОРУ 3 IIе3апе.uнx ІІД СторЬІ причин, сумі" Jlкі СМІЧСпі 

.09. ПрOДUЦlO ва ІПlCОJIIIIIU .01'0 ДОI'OIОРУ, ПОlepтaкm.СІІ ПОКУПЦЮ І ПОІНОМУ обeJDі. 
п1t;са:.1дno8iдaDніCТlo 18 права Сторін, що не передбачепі IUIМ ДОI'OIОРОМ, ІнsначВlО11оCJI 

• ~IO до :lUOHOДВIIC'l'8a YкpaiНlI. 
- 5. rapalnitтa претепзit 

5.1. продавець raplllТ)'E. що зе!4em.на ~ па є предмС'І'ОМ QI.OI'O ДO~IOPY,. ІХОДПТlo до 
JIIIIIPIi:le .. -.що lelОжyтr. бyrв ІІДЧУЖУВані зnдно.зuонодавства Украіни, .шьна ІІД буДJ.-JIICIIX 
1IIf\П0811Х пра і прmJl3ій 1ретіх осіб, 'про пі на момент підпнC8IIIUI .01'0 ДОI'OIОРУ Продавець 
.. ПОХУПСЦlo не мir H~ 3~ не 3Н8XOДRТЬCH під ар~штом і СУДОІИХ справ ~ неі ~eMaє. 

5.2 продuець СDJД'IIIПo, щО 3rвдaR8 земenьна ДUIRIIIC8 до .oro часу нucoмy ІНШому не 3Д8Ra І 
оре. не продаа. НС подаРОlана, І спор~ і ПІД забороною (арештом) НС псребуває. CYA080ra 
_ ~o до, всі, JIIC .вссок до C'Dl~01'O .фОНДУ юрВдR'IННX осіб нс внесена. B~aнa 
1CJICII11I ДIniВa :lВlXOДRТЬCII У CТВIIl, ПОІЮСПО придатному ДІВІ ІНІСОрИC'I'8IIIIR П за QJJIЬОІИМ 

pPJDlllчсlu..... • 
53. У відповідності із 3UOBoдaвC'l'80M Украіни Покупець придбав 3CMCJIItнy дimnпcy бе3 зміЮI П 

_101'0 пршВ8Чена. 
5.4. Похупець orJDIIIYВ ,емсшьну дbuпncy в нaтyp~ ознalомнвСІІ 3 П кim.хіСНRМИ і піСННМl1 

IlpaacpllCТllllМН, ПЇД3CftIЩIМИ і Н83СМRIIМИ спорудвми та об'Єk1'8МИ і обмв.еJIIUIМВ щодо П 

IIIIOPIICТIIIJI:1o 
6. Перехід права вnacнocтi па 3Вlen.ву дїJUlBКY 

6.1. 0508'1301 ПродавЦІ передати 3CMCJIItнy дimoпcy ПоJtYlЩ10 BBacat:тr.CII ІИКОнаним і прно 
_lrocтI на земem.ну ДinDКY переходить до ПОІС)'ПДІ nїCJUI ПОІноі СJШaТИ вартості даноі 
Шlen.,lоt дiшшr відповідно до п.2.1. ЦIoOI'O ДОI'OВОРУ, oAepDIIIIR ПокyJЩOМ Aep.aвHOI'O акта на 
арао IIICНOcri D 3eмJ11O. 

6,2, 3 MOMeнty ІиниuеННR у ПоJtYПЦI права IUl8Cності ва земem.ну ДinRНКY IставовnсmdI 
plJІІDJO nPU08вR режим і всі правовставО8JDOючі документи про права ПоJtYIЇЦI на IСОриC1YJlIIIUUI 
(IIJICIЩ)') цlЕ1' :lемcшr.ноі дimIвки lІ1рачаЮТІо чнннїcтr.. 
. 7. Ршn ВИП8Дковоro поriрш8НВВ або ВПП8ДІСовоro псуваввв земen.воr дlлнlllCll 

7.1. РшНІС ВlПІ8ДКОвоro' поrifDlеННR або Brmaдкo1l0ro псувава земem.ноі дiDнки нссе 
ПокyncЦlt:l "OMeкry перехо~ дО нr.OI'O права впасвості. 

73.,У випадку, КOJDI Продавсць проС1рО'ІНІІ передачу земem.ноі дimoocн або Покупсць 
II)IocJpoЧIll1і np~ рН3ВІС ВНПIДКОВОro попрПІОНRR або внпадковоro псувllllНR несе сторона, 
що Dp\JC'IpO'llllla поредачу або пр~. 

73; JliЩЬ~ в ,mripDleнвi 'ІВ псуванні 3ОМlШЬноі дimulкн є ввва Сторони Доroвору, 1'0 

--~~.'нeoe'ЦI Сторона. 
• :'. . . :; 8. Вирішена спорів , 

8.1. BC1.~oP" Що.вВlllllPкrrь при виконанні умов ЦIooro ДоroВОРУ або в 3В ику З тлумачеННІМ 
Iont~~ ~ЇІПуІОтr.~ IПJIRXОМ пореroворів. • -8" JJчцo CriJpoнв пр'oтнroМ MiCJIЦII не доCRrJIИ ДOMoвneHocтi, то стр передаt:тr.СІІ на розrJUIД 
СМааВХ apl"lВiв' У пор~ BCТlНoueHoмy 'IИJIIIИМ законодавством Украіни. У цьому Blmaдкy 

-,,,,,,,~~~в~еВИКО~.~~1fproaOpYа6 •• _rx- ......... 
:: t'! _ • е. 

f · --- ~ О:. . j;,! 
~.: ___ . __ ........... "S8~t"~r І":' lil1 ....... ·': .Іее-ІНЯ. 



,. З'І'ІІІІ 1НО• доn-ор1 та Пап РО:lIР.8!IПR 
, ,; '6 ДОПО.ІІС'" до ш.оro МО.,.ІІІІ тinьки :11 31'04010 СТОр' 

9.1. змы�� умов ДоrolОР1 ~ о .IIДС:оР1 :JДiJlCНJOJ011oCl тinЬКlI • nllCLMOBiJl ФОРМі :І H~_ 
9.2. ВсІ :lМЬШ та дОПIО.IIСIДО .... П·ДОО.IIС:. в opl'llllX 001lрі.1)', оформmОIcm.cR У B11rlUl4i по.:=--

noclfд'le.OIDl 1UI1X :ІМ 11 та "'''101 
yrDAlI, що С Ш:IIд'DlООIO '11&:11111010 IUoQro ДОI'O.ору. • 

93 ЦcJI Доro.ір М08С 6yn. РO:lіРllПlrJI Про_цсм • 
93:1. У раl' ,llССIШВl1l Покупцем ПО.llо1160 'I!frXo.qt IIРТОсті АІІllоі зомcnьноі 4inllllh 1I'i.1JtO 

n. 2.1. uura Д6r,IОРУ. '(:.'.;J ,о 
9 3.2. Ура'" порушоm .. ума. ІІІКІІІДСНІІХ У nlдnYIixтf 2.1. ЦLOn Дo~.opyo 
'4 У раl ІIClНІСООaшra OДlllao.b СтаР"1 умо. "'01'0 Доro.ору .ІН М08О бynr :lМіllеllllA 160 rn' 'l~rJlIJIIUМOJ)' ,1Ip)'J'Ot СтаРОЮI:lІ рішс.JПRМ суду в60 rocnOAllpCLKOГO CYl1.Yo 

р ро.. 10. Blnp8Т1L 
10.1 ВсІ Bmpmr, по.'DВld :І )'JUIІІДІІШІІМ "'01'0 Дого.ору, Jlого Hoтapi"'LI"1М ПОСlїдчеlflf.ac. 

РССС1раціао та IНICOIIIIJDIDI, 6еро 118 сс6е Покунс •• 
. Н. Дода11СавI1І'.оаІІ. 

11.1. ЦсП Доraвlр Е 060.'а1ОВIIМ д.u сторін, момошу nїДnIICDI"ur 060МВ ~торонамИо 
11.2. ЦсП Доra.lр nIДМraE ,llО1'ІІрllUlLООМУ посвlдчеишо та РСЄС1раціі ВІДПОВідно 40 Чlllflla~ 

О: '1lOIIOДIDC11II, . 
11.3. ЦсП Доrallр і доасумсni r,iPo СПnВ1)' ввртості ,cмni Е nlдCТВ8010 ДJUJ BilUlOДOllIaI :le~МWIDi 

дbwllClllllВ1)'pl (па мicцuocт1) І .lfДВ'Il дeplCl8ИОI'O ВІСТІ ІІВ право ПРlІВвтноі вnac.locтi на зеМlllO 
11.4. Покynс ... Е пnв'11ІІІХОМ податку lfВ npи6уток lfВ звranьНlIХ niдcтaвax. 
11,s.Yaaдвmur ЦLOro Доraвору провоДll110CR , Шlсьмовоі згоди дpyжJmll ПОI)'ПU_ 

НACIКOBCЬKol АННИ.оJIВICСАНДРІВНИ, що niдrвСРДЖУЄІ'ЬCR fi ЗВUОІО, па 'ВІІllПlаmц у 
справІ ПРllDmlОI'O НО1'ІІрlуса Jiallp н.м. 

11.6. ЦаП Даroвlр CIJIIIДCIIO 18 И01'llрlвm.ио посвідчена • 3 ('lpьах) npимірНlІІСІХ, OДlIH 3 ІІІІІ 
з6срlram.cl • \ справах ПРII8m1аra Іlotaріусв JipoBapCLIOI'O міськоro нотаріlUlloИОro Olpyly 
КlrТвcькaI 06nacтi, Jiallp R.М., в· M.JiPO.lP'" вуn.Не:авnсlCllОЩ 7, в інші - вwaюn'СR Старо"'; 
Цlaoro Даrolару. о 

:.', "І ' ;--,; ,\, ... '. 
Р4~ВJu-с:ькJwa;~~~ ~рq,''!~Рiro8°~~I',, e-;'I~O;i~' - -iiii~ё~i::- о 

Ji: .) с.' , , '-нлсhtовсь'Кий'оЛЕКСАНДІі 
То' л О І' ') r' !" • о, ; о, RОJІQЦJ~IJIОРИЧ р "-\ -' \, , . , і·· .: .... ' 

о , 

.' 
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УКРАТНА :~~KRAINE 
ДОt;~ 

. купівлl-прод.., земenьвоУ дimrBICII 
несіnьськоrОСDодарськоrо првзва .. еВВR 

М1t:111D ВJlО.IІJ1и Kur.e.HDr DIлIlt:mL 
Д.І mut:lllll.DeUIIRD JlDIfi1 лli",,. AII~ЦR "qШDlD ІІUt:ЛtI. 

МИ 11&0 1І11 •• е пlдпнсвnиса. II8Двni -Сторони: JiРОВАРСЬКА" МІСЬКА РАДА 
18ськоl ОІіJlAСТІ. ЮРllдІl,llа адрсс&: M.SpOllpll, Iyn.rarapllll, 15, ідСlrrифlaqiRllИR ХОД 

'"76315, І осоІіІ АНдРЄЄВА ВАCИJIJI OJIВКСАНДРОВИЧА, UlIR діє НІ niдcrui ДОlірсноc:rf, посвlдчсноі 
28.07.2007 pa'l1 :ІІІ pJft 1230 н.м.Ііаllp прllll81'НllМ Ilатаріусом SPOllpa.xora Mia.lCora HoтapilUlloHora olCpYl'J 
~. дlс ІІІ nlдcтul с:т.42 Знову YxpaiНlI "Про місцеве ClМOIP8,ЦYD1IIIU І УкраінІ". iMClIOl1IНIdI ~ 
р"" му "DPОДАВЕЦЬ", 3 oдuIєI CТOPOНlI. ГJJAДИШЕВСЬКИЙ АСКОЛЬД ІІЕТРОВИЧ 
:::;.. УlРarш .. IдcнmфіnцUbudt код 1582007032, :ІІIpСECrpОIUIИR :ІІа IUqIссою: Кнtla. .. o~ 

IІРIf, 1)'& Даа&раcniа, СіУД. 43, rJJAДИIIIEВСЬКА JOJПJI АСКОЛЬДІВНА, 11'0мlUUПІІСІ Украіни, 
::'lazdJbadl номер 25401508948. 31рСЕСІрОlllll за IUqIССОЮ: КJlilc:wca oCinacn., м.ІіРОІВРН, ауn. 
~Irm .. Сіуд. 44, ... 52, 'rIL ГJIAДИШЕВСЬКА ТETJIВA. АСКОЛЬДІВНА, 11'0мlUUПІІСІ УкраіllИ, 
_іаІІіІІlDdI номер 2711.308080, зарСECrpО8lll1 31 IUqIССОЮ: Киіlа.ха oCinacn., м.Sр08lpИ, ауn. 
~ Сіуд. 43. Iмсно8ІІП І ПoдlUlloШому "IIOКYIlЦI", 3 дpyraI сторони, yкJIanн ДІІІнА Aorallp про 
~C: 

1. ПР ..... ст Доn.ору 
1.1. ПРОДІІ. НІ nfдc:rui РішCНD ІіРОlарс.хоІ міа.хоІ РIWI НІ 15815-35-05 8ід 27.03.2008 року П'РІД.': 

(IIPUlc~ І ПОICJIЩІ прJdlмaкm,. (кynyнm.) у 8J111C11Їm. і onnВ'l)'lOТlo :ІІСМС&НУ ДIUНКY 
~CIIOдIPa.xora прlана.CНD nnOЩClO 0,0027 r8, а саме: ГlWШlсва.ха Тетана Acxollllldвнa - % ('lpН 
"t6 cвcpтnx) 'IICDIIIП 3CМC&IIDi дimuacu, ГnIWШJC8CloICIdI Aca~ ПcnpоlllЧ - ~ (одну ДРУІ}') 'ІІСІ'НІІ)' 
_t./dllllllCll, Гnuuшсва.а.JIiJU Acxollllldвнa - ~ (одву .~) 'I8CnIR)' зсмм.ноt дbwacи. НIдІІІ)' дпа 
...,QIIНIII mн.ora мallдurnllCl ml��'�3HHY-афс "Світпана" - 3cмni xOMcpцiAнon 8НXOpHc:t8IIDo що 
J8II,IIImCl :ІІі upссою: КиТ.ока o&JI8cn.. місто Jiро.ари, _УnИQR Д.каfiриm .. 4! (СОРОК п·кn.), lIIДIJIi 
D1UCION "nРrдJoIСТ ДоralОРУ аСіо 3СМмпаДiиua". 

Xuu:rpo8llllllDMep земCIIWIDі ~ 32 101500000:00:031:1165. 
onнc МС8 :IICNC&IIDi ДIпnКН 3r1днo 1CIД8Ctp0lora IIJIIIIY: -Ід А ДО Ji - 3cмn1 3111'&111оИОn 1С0РНСІУ8111Н8 

(11DU Дca6pucriв): -Ід s ДО В - ГJIIДШIIC8CU Т.А.: .Ід В ДО Г -:IIcмni 3111'&111оиоra хориc:ty81111111 (проїзд); 
.. Г ID АГIIUIIIIIСВа.хнА ЛоD.. ГJllДlllllcaa.xa Л.А., ГJllДlllllcвa. .. Т.А. 

1.2. 3CNC11U& дIJwaca,' зuва.сна В п.l.1 .. OPCIIДOBIII8 ПОJCYIЩIМН 3riдno ДОn8ару орспди :ІІсмм.ноі 
...... Ід J 1 ahпa 2006 року, з.рсa:t'pОllllоra у Киtaа.кіll pcriolllUlloldR фlnП ДcpaвHOro niдnpHEМCI'III 
tЦanPY 3CNc&RDra ІСІД&СІ'РУ при Дcp8UИОМУ XOMrrm Украіни по земм.11НМ PCC:YPCIIМ», про 11І0 У 
ДcpIIuнoМ)' Pca:lp13CМCllll8'IIUICRD 31111ИС від 11.04.2006 року НІ 04015338001815. 

на 1llЩa13111.сніR земcm.иil дiuнцi, 11І0 ~ :llНlXOДИnOса oCi'acr исрухамоra Mdнa, аНА 

• IIuyшuo ГIUUIDIСВcвiJI Тстані А&:ашдівві на пlдC'l'lllI cвlдoЦ188 про пр.о IIJI8CIIDcni на нсрухамс МaIInO 
.. 30.10.2003 ро&)' ВllдIIIora внхонхомом ІіРОlара.хоі міа.хоі PIWI на niДC'I'IIIi рішCНD N!S14 8ід 14.10.2003 
JIIIIY, 31pCa:rpD11R0ra Дcp8URIDoI xoмyRВJIUIIIМ пiдnpИЕМСІ'ІІОМ ,.spoвapcr.кe мі8міа.ке &аро -n:xнi'llloi 
~ 30.10.2003 року, номер ВImII'Y 18153309, peanpaцiJbodl номер 3252313, номер 31J111Cy. 2-120 І 
ІІІІІІ:2; • 

• ПDI1JIЦDI Гпuишcaа.хому ~ 1IC'Ip0lll'lY, Гщршсвcr.кill JIiпit Acxoпwdaнi на niAС'І'ІІІI доrolОРУ 
.... 'llCmlllllICICИ1'JIDlоі ciyдbud • 07.11.2003 року рcanp WJ.747 Лa:lapt:lOlO ВЛ прИl1IrIII1М нотарІусом 
~ .Mlc:uaro R018pїIIIIЦora oкpyry, 31pcanp08lllDra 18.11.2003 року ДсрвВІІИІС lCDМYJI8&IIUМ 

. ~ "Iipoвapcr.кe мiIcмIcr.кe &ара Тl:Xlliчиоі інвcвrвpШІЦn" номер ВImII'Y 2С!26144, pcanpвцiJbadl 
1111q13Ш313, номер 311111СУ: 2-120 в XlllDi: 2. • 

3ri11вa ІІІСНОІІС)' lUudпy 3СМC:m.НИХ ресурсів У місті ІіР08арвх N904-3/1D-З/52 від 19.12.2007 року, про 
. а&асвн. III·UXOPIICtВIIIII земc:m.ноі дinaaи ГnllдlIlllСВа.хим ACXOJIIrДOM ПСТРОІIl'lсм. ГnlUUlШСlа.хою 
Тaauo Acum.дlвнOIo, ГnlДlllllcaa.КOIo ЛiJdEJD АсхоDWdвnою В IдМЇНМсах ІіРОІ.ра.хоі міа.хоі РIWI. 
ИІІСаНа дiniиa ПОIRНR8 ІИlШрИСТОВУВатиа. 3 Д01pIlМIIIНDI 060в'ахів 3CМnCIIJIICRIIICI 'rIL ~C'I')' 
AOfpaCJdдctв. та оСімс:Вш. 'ПР" на 3СМJDO, ВCТUlопсннх У с:т.с:т.с:т.91,103,111 ЗСМlШWlоro КОАас:у УIСрIllll" 
"З5 Зuaвy Украіни «Про охорону 3Q1CJIU, ЗНОИOДllCТllа про охорону 1lllUШJlllllllП0ro ПРIІ}'DДНоra 
&:qIeдaвнщa (ІОД ІUXOрПCТ8IIIUI 3СМCШloноі .дiшnaI - 1.11.3., зrlдно Yкpaiвcr.кcJro IШІСІІфіатора QmOIOro 
~lІСruullr:llемШRНX дIuнoK). 

ПJIIIDlі а5мClCClllUr на ІИlШрПCТ8IIIUI дввоі зСмCШloноі дIпuxи: 
, 1.1. Зміна цUп.ОIОro IDОрИC'l'lllllll. 
за осоСіи иecyrr. JDPI!дII'IRY BЇДnOBiдam.Hlcn. 3Jiдн0 3В1СОИУ. 

'. " .. 
- • и.7І ..... \1. 'Т "ІД (lідробl'll!llНЯ 

.~" .,. 0" .. 1111' містить OUr:,Tor;i;:nallit8 ....... оо. ....._ 
-",·--,,,,т-:т,:;;;r.;;r:-.::;r';::; 



= 



-~~"r.~\"'~!;""- - # - l\i~~~4fi. 
..:r.~i!'. ... ~.-~. . 'H:":~~: it ' _. ~~ tv,·) 1'. : ,1: .. , ~~ •• ' " : '11" • '~r.1'I( .':::f. . . I~'t\ , .... 't."" .. 
'\ "НА ~II, I:'~~':' UI(RAINE ' ."" 
'" __ .... d QIoOI'D до~~j;I\l Ilmn~ .,:' сум... Dl сnna.епl ПОJCYIIIUIМIІ ПРОДUЦJO на 
'; "" .-1,..- nOBcplWO'IIoC8 ПрoдuQCМ nОК)'ІЩІІМ в ПОВІІОМУ 05саl. 
,. C.L JIIOOIO p.orofljp1, ta ДoroBOPY :І uC:UЛ1:IIIIUX від Crapfн DpНlПllr. с:уми. ві Qшачcnf ПоxynIUINН 
~ .-r;iImd ::." ДОrVIIDРУ, по~ ПокyDIUIМ в повпому 05саі. НClIUIClКlDIМU ПРН'ІІІНІМН 
~odI1IJ ... JIIIO'" ':lПдno :lIIJOИoдucma Уxpatnn. 
~~: ..... npIIa Crop1u. що І" ncprд5а.eпJ ІОІМ дОrDВОРОМ, Ilan&'I8IOnCII Ilдnoliднo ДО 

.::--у.,.rш.. 5. Г.p8IJТ11 .... ПРlТІlDіІ 
що :lСММ.I. дімна. па с npeдмlfl'Dм QIoOrD ДОrDІОРУ, ВХOДИNO до arcrapii 

5.1. ~ I'IJIUn;-~u1 :lrtдио :llІСОllодаc:na УкрвIJп .. lim.na від 5yд.-uнx ИІІЬш.нх npu і 
__ JIIO ~~ _118 МОМСIIf nUunlClU~ QIoOrD ДОrDDОРУ ПродuCЦlo 'ІН Покупці ІІС MOМlH JlС 3НJmf, 
~1JICdI __ аі t CYДOIIIX СИР" ІІа ИСІ ІІСМ& 
_~ DbI ~~ що 3""" :lCМCllllIІ& дімна до QIoDrD .асу ІІіхому Іlапому ІІС :ІДІНа в оренду, ІІС 
5J.~~ в спорІ.' І ПІД :la5OPOIIDlO (арсштом) ПС псрс5уває. СУДОlDrD спору що до І .. і. ІХ .НССОК 

ttf#A.1ІІ._1DP1fIIII'ПiII1Х осі5 нс aHC:C:C:HL BJдtry.yвlНa :lCМCIJWIA дiuнa :lНIХOДИnOС8 У cnн~ 
, ~ IJJlllIIItOриCZ'8IIU П':І& цlJu,olnМ DpН3П&'ІСНІІІМ. 
~~ Ь :lUOIlOДUcnDM YкplilUl Покупці DpQ5uи :lcмcm.11)' дinиасу 5С1 прн. ,,,,іни П 

.', у iJ .__ ' • 

dJDIIII" .. ~ оПllR)'.ІІИ :lCМCllU)' ДiJWIXY І натурІ, шl111АоМlUJНС8 :І П xim.1dClDIМU t шctaIмН 
14. ::ао;., afд:ICIIRIIМII і I113СМIDIМІI CnОруДІІМІI та 06'amми і 05мС8СІІНІМИ щодо П IDOPIIC'I'8IIU. 

IIjIIiicpac Сі. Перq пр ••• u.cuocrl н. :lемen.ву дinннку 
06Da'aDI DJICIIIIIIUI перCUUШ1 ,c:мcm.нy дinnxy Покymurм aвacaєn.C8 lIНItOианнм і DpUO lUIacnoc:ri на 

I.L ...,., lICPaoднrIo до Поxynцil пlCJII по.ноі c:nтml .aprocтf ДlНоі :І"САноі дinиllCИ .ідповідно до 
.., ДarDIDP)I QllCpJШНIUI ПОК)'IIЦDIИ дсравнОrD ura на npuo lUIICIIocri на 'ёмmo. 
a1L~ JIOМCIII1 ';'аінсни8 у ПокyuцIВ права lUllCНocтf на :lCМt:nloll)' діп8нку IcraноlUlcниl рllllimc 
:... JICIIIDII .сі пpucm:r;aноlDlOlO'l1' дDX)'МСН1'И про праа Покynцla на XOPHCТYВIlН1lll (орсццу) шd 
....... 1IP11JIIDDo 'IIIiпd&m. 

'І. hJUIC .u ........ aro паriрu.енIUI .60 .ипlД •• ОТО ПСУВ8ННЯ ""lеп.ноІ дtnнH1CI1 
7.1 .... lIII1UIDIaro noriршснна або 1IIIIQICD.0rD пC)'llIlllUl 3CМClJWloi ДiJI8Нa нecyn. Покynui :І 

~DCpClllЦ)' до ІОІХ ПР" IUlllCИDcтf: 
71' III!IUIY. IINDI ПрoдuCQlo DpoC'l'po.... переда'!)' :lСМСАноі дiJUlнxи в50 Поxynцi DpОC'l'pО..шн П 

........ pIDIII.lIDIдIШ.оro поriРШСШIІ а5о IНIIQICDIOrD ПcyRIПII несс: стороП8, що DpОC'l'pО"ша переда'l)' 
611J111Rm1. 
71_. noriршeниf 'ІН ПC)'l8llld :lСМCIIUоі дiJIIIIICИ Е вина Craрони ДОrD.ОРУ, та .IдnOliдвnwdcn. несс 

оLЩlaa. 
8. ВllрlшеИН8 спорІ. 

LI. всі саарв, що lIIIIIIIIICmO прп .нxoll8Нlli умо. QIoOrD ДОrDІОРУ або • :І.'''ІС)':І TnYМ&'ICНIIIМ Aoro 
..... 1II)IiDIYJOmI ШІІІХОІІ D!lpcro.opiL . 

U _ CnJpoнн DpO'Пll'DМ МiCIQII не дDCll'JIИ дDМОUеиоcтf, та cnip перeдaєn.С8 на pomurд судових 
.. '11111pQ1y, ICrIВOUcнoмy 'ІНІІІІІІМ '8IDHDДUCnDМ Украіни. У QIoому ВІІІІІДІС)' судо.1 .И'l'p8DI иес:с , 
..... що alllllDllUa уа&ОВН ДОrDIОРУ або .НКOНlUla іх lICIIIUIaIIIIМ 'lННОМ. 

,. Змlнн умо. доro.ору та naro разlр.ання 
:~3uia1МDl Дaroaopy або ІНесенна ~ОПО.RCИIo до _OrD MD8llНlli ТІПНИ за :lroдc?Ю· Ctapiв. 

ВСІ JIdНК 18 ДDD08ИСНІІІ до )lOrD.OPY :IДiJICВlDкmca тUu.КИ • nИc:u.lОIШ формі :І JIIC'IYIIННМ 
~'IIIIIX 3Idн D доповиClJll, • OPI"IIIIX нспарlау, офо~ у IIII'nUЇ додатко.оі yroди, що Е ,;;1ICnDIaIo AМro ДoI'DIDpY.. 

tJ.1 У 1{anJlip lIDa ciyru pD3ipвllїmR Прoдuцc:м : 
1Ita..:.....~ lICCIUIIrН ПОIYIЩDIН по.ноі або ~вoi laprocrl ДlНоі :lCМClJWloi дbuuncи :lrlднo п.2.1. 

,.[,V8UJ'1. 
ІА.У УpalllDpyШcвa )'110. ВИlШQeвnx у nJДnYНXri 2.1. QIoDrD ДОrDІОРУ • 
...,:Т~ одніао Ь Сторін умов QJoOrD ДОrDВОРУ він МО.О бyrи :lмінсниR або ршірвaннR на 

"'UJlllnК'. рішСІІІІІМ суду або rDl:ПoдapcloКDrD суду. 

11.1 ВсІ...,.._ • , 10. Buтpa". • 
.......... &.':~ поа аllli 3)'1С11аД1НИ1м QJoDrD ДОrDВОРУ, Doro иcrrapіllJll,НIW посвiд'lСІІНІМ, РС:ЄСІраціао та -'[D на сс6е ПаI)'ПЦi. 

. 11. Додатко.а УМОВІІ., 
V-O"IIIПJІІІІІ С Dб0.'аnIНМ да ctOplн 3 момc:иry niдnиСІННІ обома Сторонами. 

пUurmє иmpіw.иоМ)' ПОсвЩчCННlO ТІ реЄСІраціі відпо.ідно до чннноro :l8IDHDДUCnL 
про cпna~tycri ,eмnt Е пiдcnaalO ДJIII Від1ищOН1ll 3CМC:nHoi дiмнlн в 

, о ПРllllll1l0і uICНom на 3CМJ11O. 

'11 • , 

r~ ~ 

. t:Jjl'1--: ~ ---... ;:. . . 
", ... , •• ф 

Увага! f,I1Щ:1: !"("ГИТh r;АIЯТn"'n/",,"~аl"Й '4"''''1,'' AI~ '11I1пr,б"Вtiнq 



0ІІІ'І ГJWIIIIIIС8"''' ТС1'8ІI' АсIСОnі:діана, Гn--._ 
11.4. Покymd - Г,.IUPIШCS",DIR AcкoIfWt. ОП:ІОМ ~ 01.07.2008 раху І шm061 ІІІ: n~"'" 

Лbda AcIOIIwdll18 nOl"'ОfoШlНJl1o ара Щ IQ аl npllUПlDl'D пспаріуса ІіlІ3nP Я.м. \ІІа 
~fxlllмn:aUaDМl" ~~~=cнa І З (1рJoOX) npnмірюncax. OДIIН:a ."ІХ 3~ 

11.5. ЦCR Доrollр CJШмаlО та ncrrapl::: Mies.1CD1'D IID'I'Ip,..-паl'D O~, JCнiac.lCDi абnlCТi. &1311р І{ t.t. І 
cnpllllllX npl1lll1l0ro 1І00000рlуса IiPO~ RДIIQ1IOC8 CropaIlDl aaoro ДаroIОРУ. І 
м.SРОDlРи. ауn.НС3D11CI8JIОЩ 7, .llnП - І 

Нача.'lЬJШІС 

СтаРОІІІІ ДоrolОРУ ; Поacynцl: 

Пplllllllllllo: СТІ гJIAДИUIEВСЬКИЙ АСКОЛЬД nr:r...... 
IiРО.lРО_ мІCJo- р,,1 КlIТ.с.коl 06na IдCJmlфbnшlnннA XOJI 1 582001032, 31~~1I 
м.ІіРОllpll, к.lf8Clo- 06Jr., ІУ", Гll'llрlІІа 15 МРССОIO: JCнila.1CI оБJllCn, N.&~1"IIIt 

І oco6l . ДCJCаБР'lстіl, буд. 4:г..,. ... ~ 
АНдРЄЄВА 8АCИJIJI OJJEК 08И'ІІА 

-

{dA~ (2,t й..G (11 tj:t.б r.&kдl 
ГJlAДИШЕВСЬКА ЛUlUJ АСКОЛЬдllJt., 

"'cmифiJaщiAнИn 110Мер 2S40608948. 1~ 
МРССОIO: JCнil&:J.ICI ~бnаm.. ".&РОІІРІС. ~~ 

Дсuбpиcu., буд. 44, 1СІ.51 

БРОF.о . .. і :,;kLKOrO . = 
Іjддjч 3L".lr;lifW~2 о. 0&_11 .' q 
__ • ~1ІІ4І)~lt)v.,.о....,,_ Н. А!вшt. l!lltl!!P'H .... Н 9ЮrМt BptJIOpCwcrRtJ мlсьх",о ""1IUlpia.'1tlf0l0 

rJIaIc:oнo у """т 'V'lICJII'IНfJC'IIIL Осо6у i!PaмadIн, lDd IIldnuclМ" а",иір. .cmaнCНUІИо. IJ 

~~:!~~=~~ltlICO:fC npatDltutrнicmll 11І0 IlcJdиudcmll 8poIropc:wcor JI.lсьхоІ раІІІ к",.с""", оБА«ті. 
~~ __ HUIUII НlUсснlcmll BptМOpCtoIdi міcwcЮ ptЮі .1UIUIIHor dl.uЮfu, що .;II~ 

. ~. 

.-
;-.r-,. __ ._-_._-;--

... ----: 



".6pi'fl/lII КIIr.e.,",' "1n,,emI. д.~ muc:llrd ."ОА'''' РОІСУ "."ua""с:ІІ. '.,,'.m. III0t:mlll" ",,&:11& 

Мн, ЩО НІІ.ЧО піДПllсanIIС., Н8Дапі Сторонн: Iі'ОВАI'СЬКА МІСЬКА І' АДА 
ІСdlвськоl OSJlACTI, ЮрllДllчна lДрее&: м.БРОllРИ, lуn.ГaraріИІ, 15, ідеИТnфікаціRинR код 
2016375, (CliдOЦl1l0 про державІ!)' реєcrpацію 10РІІДІІЧноі особll серіі АОО N!094185, ІlІД8Іlе 
~IМ pc:t:CТPaтoPOM 1ІІК0НUЧОro комітету БРОlаРCloкоі міCloкоі PIWI КніlCloкоі 06nасті 
в.о.JCy3ПЕЦОВIIМ, дата ПРОlодClIIIJI держuиоі pcєc:rpaцii 08.04.2002 року IІ0Мер 3111НСУ про дCJПICUIІ)' 
~ 1355 120 0000 002270) І особі АНДРЄЄВА ВАCИЛJI ОJlВКСАНДРОВИЧА, IkllR діе на 
ЇfIICIUI довірсності, ПОСІ~чсиоі 11.07.2007 року за p.N! 1230 H.M.GII3НP прllllmlНМ нотаріусом 
&pDIIPCIoкoro міСЬКОI'O HoтapllUlloHOI'O okpyry, IкнА діє на підстаlі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеlе 
_.рІДУІ8ННІ І Украіні", iMeHol1ННR І подат.шому "DJlОДАВЕЦЬ", з одиіd croрони, і 
roJIAIПСТВО 3 ОSМЕЖЕВОЮ ВIДПОВIДAJlЬШСТІО nlВТE'МETAJIIIJIACТ", 
/aCJllllФіаціRlПln код 33583910, ЮРI~а IUЧJеса: 07400, КпіlCloIC& 06nacn., м.БРОlаРII, ПРОМІУЗOn, 
..... (cBiдoЦDO про державну peєcrpaцuo ЮРllДUЧноі особн серіі АОО N!Q92874, IllД8Не дер3ІСІІІІНUМ 
pccaJIиором IНICOIIКDМY IiРОlаРCloкоі міCloкоі РІДИ В.О.КУЗНЄЦОІИМ, дата прОlедеш .. дepиcuноі 
~120.07.2005 року номер 3ІПИсу про заміну свідоцтва 13551020000000885) І особі ДJlpuroPI 
A1fIOXA АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА, ідeJIТIlфіаціАннА номер 2341018699, зарeєc:rpОIUlоra за 
UPCCOtD: ІСІliвсьа 06nасть, м.IiРОlарн, IУn.КОРOnенка, буд.66а, кв.24, JUDdI діє на підставі НОlоі peдlllCЦl1 
mrtr1 ТОВ ссІНТЕР~ТАЛІШАСТ» зареєc:rpОIUlоі 15.08.2007 року, номер зllllНСУ 
ІШІОІОО05000885 Ae.,.u1DlМ peєcrpaтopoM ІІІІШНКОМУ Броаарськоі міськоі plДН Г .вraRдaxoм, 
iucНOJlНІІЙ І ПОДlJlloшому ''ПОКУПЕЦЬ'', з дpyroi cropOIlН, УММІІ ДаННА Доralір про наступне: 

1. ПРqмст AOnBopy 
1.1. ПРОДІв ..... на підC'l'll8i рішевна БРОlарCloкоі міCloкоі РІДИ N! 745-37-05 lід 29.05.2008 року 

aeptДIE (продає), а Покупець npнnмвє (купує) у масність і оnnачує зсмcm.ну ДiJWUCY 
l&CInкькоroсподаРClolШI'О ПРlDначенНІ nnОЩCID 0,4873 nІ, ДІІІ будіlнuцrва та обcnyrol)'JIlННІ об'спу 
IIIIIcpDleнora 6уДівНJЩnlа - зeмni ПРОМUCnОlоm, що знаходиnoCl за адресою: Киtвська obacn., 
8dcra БРОlарн, В1.11111U1 К)'1У30В., 77 (dмдecвт сім), Н8ДIUIi за тeкcroM "Предмёт ДОI'OIОРУ або 
JCIIIIIWII дinIнa". 

1СІдІс1рОВІІІ номер :ісмм.ноі ДiJUOUCН 32 10600000:00:042:0054. 
ODIIс меис зсмеп.ноі дinlнви: від А до S - кооперamll «МОДУС»; від S 11.0 В - ТОВ 

IКвіІспсцраерl»; від В до r - КlІіICloICO омасно дер_не пlдПРllЄМСТІІО по nnемeннiJt спрuі І 
napilnщnі; в" r до Д - ТОВ ССУКРlетПомnостач»; від Д до Е - ТОВ «ІнтерМC'r8JUШICn'»; від Е 11.0 Ж 
-тв ,УхрвeтnомnоСТ&Ч»; від Ж до А - ТОВ ccbrrePMCТIJIIUIВCТ». 

1.2. 3eмc:m.кa дbwnca, Зl3начека І п.l.1., є І КОРНctylанні Покynцa зrfщrр AOI'OIOPY opellДll 
.. ноТ дiшncи lід 07.03.2008 РОКУ, зареєc:rpОIUlОI'O 1 KнilCloICЇI роriОlllUПoні.1 фіт1 ДepzuНОI'O 
alAapиQlmа «Центру земlШltllОI'O адастру прн ДepDlному кoмtrm Украіни по земеш.НlIМ 
I*JpClМ», про що 1 Державному peєcrpi земcm. IЧИНено запис lід 07.03.2008 року не 040833800027. 
на земc:m.нiJt дfnnцi. що Iідчу2куЄПtCI, 3JlВХoдиn.СІ об'EIQ" нс:завершенОI'O 6yдiвllНЦl'8a, ~ напaam. 

.ТОВ I1НТЦРМВТAJПШAСТ» ва підставі рlшeIIIUI SpoB.pa.кora мla.кpalloПRon CYI1.Y ~a.Koi 
DInlat віА 23 JЇкnoI'O 2007 року зареєc:rpОIIllОI'O КОМУНIUlloIІІIМ nfдnpИЄМСТІОМ БРОl8pCloКОТ Мlcuoi РВДІІ 
~II: 6юро тсхнїчно' інв~rrnpИ38ЦЇТ». 10.07.2$)07 РОКУ. 3І'ідно II~ N!1517673б, peєcтpaцiDннll 
,1ІаІеР 19501581, номер ЗlllИсу бп, І JaIИ3i Ін. . 

ІЗ.3riдио ІНСІІОІКУ БРОlарськоl'O Micr.кoro Ifддiny 3СUеш.1DIX ресурсів lід 15.04.2008 року 1(.004-
7ІІ0.31122. земem.ва дWнп. що t: предметом цr.ol'O ДorolОРУ, ПОIIIНН& IllІШРllcrol)'JIlПНСІ З 
• ...,...ІИНІМ 0601'DxiI зсмnеlUl8CllНlC8, 3МіС'1')' доБРОсу'сідства та обмsе_ .пра на 3CМJ11O, 
IСІІноlllених~ cт:cт.cr.91,103.111 3емeпr.НОI'O Кодексу Украіни, ст.З5 Закону YКPIIНlI ссПро охорону 
....... 3ІІОНDДllства про ОХОРОНУ НUКOJlИlllllЬоro прнродноro CepOДOlmцa (код IIIІШРНC'I'8IIIUI 
'~~i дiJJlнa _ 1.10.5., зriдно Украінськоro кnacнфіaroра цim.oBOI'O ІИКОРІІСТІІІНІ 3СМІШІоІІНХ 
IМUIUI). ., 

Правові обмеаННl на IИКОРИC'1'llllll даної земenьяої ДіпІНКИ: 
1.1. Зміна цinr.olOro ІIDCDРЯC'1'8НJll; і . 

: 13 Д IDCDри-..... зсмenь дпа oxopOIUDIX СВR1ТВРНD-38XJIСНИХ зон 
•• ~ИМIIНIIJI режиму І ".......... • J1ВП) 

(земмr.НІ дiJUrнкa IШОЩeJO O'O~12? rв, -І мСІСВХ iJDкеисрвоro корпдору Mep~ • 
. 

... *'. ••• 
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HOДUCDII 1101111 особll Ilcc:yn. IОрПДІlЧну .iдno.i.aan....:_ :; 
ЗІ ПОJI)'UIСІІІІІ зСМCn'IIОI'D 311CO-.... ~ 
3ІІСО11)'. ' 

" 07 04.2008 року 16273 ynpunlн", містоБУДУ8ІИІЦ ta 
Blдno8WIO до ВIIОПОВКУ"1д • і обмасСll1ІІ та 06тDcCIIIII ЗCМnСКОРШ:ТУВlllllа зriдио 

&РО8арськаТ міськоі plUIIl мfc:ro~B':'OD& ВIIХОIIIІIIIХ ТОВ «KolIC:rIUCТII) (ба прав •• БУДОІИ) , 
МDlI)' "llдno~WIO дО P03p=~ 0~27 ra. І МСЖІХ ІІІЖСИСРІІОI'D КOPIIдOPY "Ісрсжі ЛЕП; 

- 3CМCllloIII ДInIIIк:;пOIII 'УМОІИ вlnы�оI'D доr:ryпу ,ДIUI прокnllдllНиа Н0811Х, p_~ 
- c:r1IOPI"~i ~:'IX =C~:::IIIX мсрас, що 311ІХdjЧn'ьc:a в масах 3113НIІ'ІСllоі Тl:pllТOpii, 

-11ІІ)'ІІ'І'ІЦІі 1)'1 2 ЦЬ npoдucy :lС"len.llоІ дJлНПЮl, ClpОЮI І порядок ОПnI1'Н. 
• 3:cnы�оіi дInIllIOl 311 ЦlIМ ДоrolОРОМ CICIIU8Є 601 962,00 (wiC1'Cor D.1II) 

, 2.1. ЦlIІIІ продасУ 11I111 оо копlІІоlC, IкІ Покупсць nOlllHCH ncpcpaxyaam 11. РIІХуиOl ~': 
:в= ~I= :2ndr:c,КIIX днів (р/р 33114327700005 &РОllРС'КС УДК • ГУдку І 
05пacтl м КlIСІІВМФО 821018, ЗКПО 23571923). , 

2 2 ЗriдllО ІІІТІІ)' :І тсхнlЧllоі Aoкyмclmudi про 1I0pMmllНY rpошо.у ОЦІНКУ 3CMcm.1IOi ~ 
.Ід 15.04.2008 року Не 04-3/1З-3/580 &pOI.pC'КOro мlськаro B~ зсмen'НIІХ РС~іl.1fODIItJ 
І]ШШОІІ оціl1lcll3смcnы�оіi дlnlИКJI СТВІIО.11ТЬ 79З 664,00 (сІмсот ДСІ Іиостq ТРН 'nIСІЧI Wlcrcor~J" 
ЧOnIpII) I1'lшпl оо капШок. • 

2З. Зriдllо ІІІСІІО.КУ сксперта про оцішl)' Вllртість 3смcnы�оіi ДUUlHКJI ТОВ Н~Ф "Kuq, 
.Ід 17.04.2008 року оціНl1ІІ •• Р!ість :lCМCnЬHoi дInIllКlI СТВІІОlиn. 601 96~.00 (ШICn:OТ оа,:1 
дcв'm:oт шlетдССІТ двІ) rplllHI оо кonїIIolC, :lатвepдJCCИОro ГапОІНИМ ynpавПIНl1ІМ 3СМСЛ.11IQ , 

Klli.cькlll 06nDCТi 23.04.20Ь8 року, Blдnollднo ,дО ІІІСНОІКУ де .... Ноі еКСПСpтlОl1 ] 
докумсlІТІІціі ІIд 23 alТlII 2008 року Н-а4I-ЗО6ВО. 

• 3. 0608'RJaal сторы� 
З.l. Покупсць :lоб08'13ІІІІ11І: 
З.l.l. CMmmlBlpтicть :lCМCnЬHoi дInIНКlI І CТPOКlI та В розмірах. що псрСАб'ЧСиі nJl 

ДоraIОРУ· 
З.l.2. Haдuml ПрoдuЦ1О нсобхіднl MвтepiВnI" відомості, дoкyмeНТII тощо про .ІІІІІ_ 

QIrOra ДоraIОРУ. 
3.1З. '.ДCnP1IМYlm1СЬ обмsснь, що НIUCJIвдcнl та Icтвнoвncнl НІ ПРllДБUlУ 3CМCIIWIJ 

(:lаБСЗПСЧУВ~ ,~бсзкашralне І бemерешкодно 'BIIICOPIICТIННI 06'ааів 311'ВJ1ЬHOro 
(пlшоxfднl та uтaмобlnьні AopOnl, об'ЄJmI іНІСеПерllоі Інфрвcтpyxrypll), що зарсєстроані ІІІ 
дlJulllці НІ момси рсєстрвціі :lВ.Н, MOJКIUIIlcть доступу ІІІ зсмenьну дinlнкy .ЇДП081днu1 С3)'Е " 

06cnyrolYвlllНl І рсмоany об'acria звrвnьиоro КOpllcтylllНllI та llDUIIериоі ІнфрвструlП1Ри, , 
ІІІ 3CMCnЬHIII дinlнцi масОВ11Х і feOдe:lН'lННX знакіl та пlд'1'3дів до ІПІХ ТОЩО ). 

, З.l.4. З МОМСlпу Дсрасавиоі рсєстрвціі ЦIooro ДоrolОРУ СМІ'І)'ІІВТН зсмcnьниlІ nOAUIIl1 

І порtдКY, передбаЧСIОIХ ЧІІШІІІМ 311КOHOДВII:rIOM УкрвіlОI про мату за 3Cмmo. 
З.l.5. Зврсєструвml цсlІ Доroвlр у IcтaнOВnCllOМY 3В1COHOДВICТIO .. noplДlC)'. І 
З.~.6. ПРldlнml у вnacнicть зсмcnьнy дiнllКY пІспа рсєcrplЩlї Acp"'Hora ІІПУ ара 

I118СИОCn НІ 3CMCnЬНY _ику. 
З.2. Продівсць зоБОI'13I1U1R:' 
З.2.1. ПриRнml ОМIІ1)' І1dJWIЩСМ в.ртості 3СМCn'llоі дinllUCИ ~,p03Mipi та І тсрміllll, 08) 

п. 2.1. цьora ДоraIОРУ. . : ' 
з.2.2., ПерeдaТll у вnacнicть 3СМCn'11)' дiнllК)' піспа peєcrpвцii AePaвHora UIY ара 

вnacllocтi Нlзсмw.1І)' дінику. 

4 1 У 4. DlдnoDlAan.ldm. Стор'" •• 
•• IIIIJIДIC)' нс.mcoНUlIІІ Покynц 

.lllСОllani .. ПОlС)'ІЩсм СІОіх обов'акlв ВВП см умо. IUooro ДоrolОРУ ~POД81CЦlt M~.:~ . 
IIO.IIICOUlUНIМ аб ClClUIМ ЧIUIОМ, а тако. ІlДШJCOдylВНІІІ ;au11Pol8o 
lmuIOIll8pOwy' по;':;':':.='IП;:1ІІМ 3060"13811" або має право розlр.ВТlI цсП 

4.&раl ПОРУШСІІІІІ мІ І IQIІIIWlЗ6Imcil, CnPIIЧИНСНlIХ Roro розlРIIНІІІ'" 
Пoxyncцr. cdna'l)'t: ПРDДl8Ц10-r: 11)' аМІТІ131 3СМltJlLну діпанку, псредба'lСНОro 0.2.1. ДIНoro 
що дІє ІІІ мо~cпr Оnmrm IDO у розмірl nOДlI,~lqY обпіКОlоі craвlCll націонanыоra ІіIlllY 
, 4З a:':'~.:. n 31 ІСОЖОІІ ДОІ .. npоcrrpаЧIСІI.ПЇlIt'I'I!IIfu 

.......... oкyneць IтсрмЬ 30 ~ . ---І· 
ІІС cnmmm.'1C'J'IН1WJeI1)' І n.2.1 да І r'luщml) Дlda 3 Д1D11 OCl'8llНЬOi CIUI8I1I :sriднo 0.2.1. -
~O .11М1II'Im1 nPldbll1"nl DpI~8І::::"~ або 1~IOllтCII nPldlнml nPlrдбвну дJпIнItY, n 
3IIIДIUDIX :l1IIp11М1CDIO 1111011811'" в5о 3 CIOd ноУ AllwUCII І crшml ціни. а тако. llдuDcDдYI-
ІIIМDI1InllfдuoclщyвlНlll3&mdв.' croPOIII, ПОРУШУВIll1II1И1'В1U11 npa pOJlPIВlUII цьaro 

'о 
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r"~."": ' .. ~.' /~ ... ~. ~ , "І" 
.1·1 " ~:;. (~~""III.:i,.'i;1!" 
J"'~ ,: "-:. " .~~II\""·"~'\.O 
"&.~. ·f; ::~! : .J.. .. , 11,i(!j'-"J!: l ~ 
~";tl' ~\~. ::t4.i'I.t;,\(/,,~ert··1o' 

"І-Ід , .• ' : \'. ~ UKRA1fl.'f '': ,.? Чі".~ ·~,:г,· УКРДІ ,:", ~ ...•.. . ~ " ,·.I'''-;~i' 
ІРВІІІIJII доroвору.:lВllіі!!.·.~~кynwr СМ.'Іе. ІПІМ rpoDloli IШШ'І1І ПОІ&:p'J'IIJCmCI .иt.~~q~} 

4.4.'1 •• IJIМI)' ~~. МІНУСОМ :І&.ав, ПОІ'аunlХ :І оформnеlUlDl ДоrolОРУ та ІlдaедсlUIIIМ ~~'.:o~ ':~~ 
.-.arJI nO~_Iк. тсхиІ'ІІIОro ПDCПоpty, ПРОСКТУ,llдaсдсllНJl, ОJШаТ8 Ilpram тсхиіЧИJIХ і: ..... 
I""'-:...t AIJII'IIII_~~ HМapllUlltllOro посаlAчСІІІІІІ ДоrolОру тощо). j:iti 
~~lIVI'cnculllllllОІІд·'оroвору ІІС ·:lВ ....... с Покynwr ІIд СJШID1I ПСІІІ, перед6ачснаі п.4.2. QIoaro 1~:t~l: 
fI'" rr:"J.Y : 'О3Ір........ . \:~~ .. а-.':':. 

~. unpвфИJIХ CIIIraцln 110 :l11mo ... с П~КfПU ІIд а601'акіl .IІIШНUlIUI даra.lрнlІХ .' ~~ 
4". cnпar ПУМОІ Д8Иоro ДоrolОРУ kynIbnl-продucy. i:'':t~; 

,J1JI,,.....'O::uaНIIIII .. ПроДІІЦСМ УМОІ QIooro ДоralОРУ, ПакynсЦІо має прuо IIIМII'ImI ~:.~_{o: 
4.1.'1 ра своіх а601'акіl иапасиllМ ЧIПIРМ, а 'I'UO. вlдшкоду8В1I1U1 з6Imdl,3IIДIUI11Х ____ П::-= або мас пРuо pD3lplam цсп Доrallр у ICТUloВnCHoмy порцку f ІIІМanпп 1:~~~ 
~ • &I~ CnPIІЧIПIСНIIХ noro ршlр.IIIIIWМ. ;\~.-:; 
~ .. ~IP~ ЦiDro ДоrolорУ:l IUНn ПрoдuЦJI, сумп,1Кі СJШаченl Покупцсм ПродulUD на ~~~~ 

4А. ПР'~ ДОМІОру, по.сp1'IIID'I'IoCl ПРОДllце.1 Покупцю І ПОІНОМУ 06С131. ~:o~ 
~II ~po розlР.1lU11 цr.aro ДоrolОРУ :І НIІ3I111С1С1UIX від CropfH ПРИ'llИlle С)'МІІ, .кі СlШачсні :;=: 

4.Р. П OДUauO НІ IIIIDIIIII~' цr.oro ДоraIОРУ, ПОlepт8lO'l'iCl ПоК)'JJЦlO І повному 06саі. .' /1 
110І)- Р II'IIIНDIII С фоРС-Мl8Орнl 06С'1'11НИ1I, :lriднo ЗlIICDнодumaа Украіни. i.~I3. 
~~to.fдluAиlc:n. та пр .. а .CrapiH, ·що но перед6аченl цим Доroвером, Інзначll10110Cl .:~} 
._.І .... n .... 3IКDHOДII&mI1 УкраУИJL .. 'Jj . 
..-- - 5. Г.pllllТD' та прerензП 

51 ПрOДUсц. raplН1)'Єe що зсмem.н~ дbwuca. па· є ПРедМетам цr.ara Даraвору, ВХОДИТlo да 
ir '.,cn, ЩО MO"'n' 6ynl Іlдчy8yвud 3liдио звконодumaа Украіни, BЇnЬHa ІIд 6удrJIXIІХ 

:ИХ1IJI8I 1 npmll3ln третіх орl6, ПР~ ВІ на момcIfr niдnнCIНIUI ЦIoOro ДоrolОРУ Пр~дalСQlo 'ІІІ 
не ulr нс 311IТ1Ц но 31111XDДН11oc. ПІД арештам і СУдОl1ІХ cnp81 на неі HCМIЄ. 

• '0. .. . 
,-," 

~ Прoдuсц. cвJдturrь, що 31'1Д1118 :lсмет.на ДЇJWIкa до ЦIooro часу нікому іншому НС 3ДІІІ1 І 
ь.с.,ве npQJIIIII. вс ПDДIР~ВІІІ" І спорІ, і ПІД з~60РО~01D (арешroм) не ~epe6yвac. СУДОlОМ спо.ру що 
~ всі, 11 ,нсс:ак да mnynlora фоНАУ lDpидн'ІІІНХ ОСІ& нс IHCCCHL Вщчyzyвана :lсмc:m.иа ДUIIIНX& 
~.Y mвi. ПОlнlC1'lD прИдатному 111І8 IllXDpilCТIIIIUI іТ 31 цim.olНМ npи3IIа'lСIUIDI. 
І 5З. У .IдaOBfдJlocm Ь :lIICOHDДUC'l1IOM Украінн Покупець ПРlfД6u зсмc:m.иу РИКУ 603 прuа 

~-
:.l.~ 
"'ij 
;T.~ 

:~ 
.і 5.4. Покynсц. ornnyв земenьиу дinnК)' І наурі, D3наАоМШІCl 3 іТ кiJu,кісинмн і uiСНІІМП 

ІШІІІІІІІІІ. nfд1СМИІІМl1 І Нl3СМІІИМН спорудами та 06'єкnми і 06ме8СНІІ&ІИ ЩОДО іТ 
. . 

І 
: 6. Перufд прпа 1U18СНОcтl в. земen.ву дImuпcy 
І 6.1. Обов'аок Прoдuцl псрщтн :lCМem.нy ДiJUOIКY ПОК)'IЩID Ilaжat:1'ЬC8 IНКОIІ8ІІИМ і прuо 
/1IIКIIКrf ва зсмcnr.нy дWику ПСРСХСІДІІТІІ до ПоJCYIIЦII піса ПОІНОУ cпnaтн ввpтocn ДUlOЇ зсмет.наі 
, .... _ •• до р.2.1. ЦIIora ДоraIОРУ, ОДС ........ Покупцем Дсржввноra акта НІ прuо вnacHom 
• JaIIIIO. '. 

І 6.2. 3 мамcmy lПИІІlСІlСIDII у ПокytIЦJI прuа вnlCRocn Нlземет.иу дїПJUlXy ICТllloвncннA ранішс 
'~IIII рсам і всі ПРUОВС'І'ВІІОIJIIDID'ІІ дoxyмcнrн про прна ПоК)'IIЦJI на КOPНC'l)'8811НJ1 (орсНАУ) ціЕі 
'XllClWlaі дuwucu 81рIЧucm. чинність. 

7. 'ШІІІС 81UI8ДICD80ro поrlРШIIIIIR а60 .ПnВДКО.Оn ncyвaВIIR земl.llloвоІ дlпRпкп 
7.1. PIDНК ВnПlДlOІОI'O поriршCIID або IНnllдlCDlora ПСУВIИIUI зсмет.ноі ДiJUOnaI несе ПокупСЦІ. 

llIIIaIJ переходу до &01'0 прuа вnacвoCn. . 
7З.У BIUIIWtY, IШJIИ Продuець проln'pОЧНІ псредачу 3СМlWoноі ДUWnCН а60 Покупець 

1IJ*qIa .... 1і nPнllнlnl, pl13RIC ІИnlДlCOlоra поriршCIID або IНnIДlCOlora псувlИlUl нссе cropoнa. що 
~ передачу або ПРIIRнIra. і . 
II_I~~ .J.lщо В поriршснні ЧlI псуванні :lсмет.ноі дbwпcи є внна CropoИR ДоraIОРУ, то 
'fll1U8ЧUUlUlCIIt несе ЦJI CraPOHL 

• о\... .0 8. ВuplшеlDlR саарів 
Ioro 1.1. ВсІ СПОРІІ. що BIIIIJIIC8IO'rr. прн внконанні умов ЦIoora Доraвору або І 31'ОКУ:l тпума'lCIIIIDI 
~ 11Ір1шyкm.СІ ШПlXОМ псрсrolОРів. 

CJAOaНX J.. JJкщо Сторони ПРOТlU"DМ MiCIЦI не доClГnИ ДOMoВnCHOcтI. то спір псрeдaє'1'ЬCl на розJ'JIIД 
... apl'l8lв У пор.дку, IC'I'IJIOВnCНo..y ЧlIНННМ :lIІШНОДUСТІОМ Украіни. У цьому виnвдху СУдОlі 

На craРОИ" щО НС IНКOНlJla )'МОІН ДоrolОРУ а60 виконвnа іх ненвnежним ЧlIВОМ. 
91 • . ,. 3м1вп )'1\10. Aon.opy та non ршlр.8IIВR 
•• ЗМІна УМОІ ДОI'OIОРУ або Інесе ..... доповнс& до &oro МОІШПІІ тinьки за зraДОID CropiH. 

о. 
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оо 
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. 9.2. Всі ЗМ'ШІ '111 ДОJl~I~;'~;U;· до ДоrolОРУ цlnCIO~IO'IIo" тim.ю. І ШIСЬМОlіn ~op .. i 3 H~ 

· ,ПОСllдчаПIlМ 'ПІКІІХ змllri'IJ Д~ПОIUС"'.JI .pptaнlX Hcnapill1)', офОРМIDО~ У ІIП"JlJlДI ДOдaТJcOloI Yl'D.Iat. 
• що с IICIJд'CМllolO IIIC'I1IHOIO ",Оl!' ДоroIОРУ. . 

9.3. ЦсП Доrolір М2.8С бyrJ. РШ'РІІІU'n ПрOДUЦСМ : _ 
9.3.1. У ра I.ССПn8111 По~~ nOII.oi або lІастхОlоі I.РТОсті даноі 3смCn .... ОI AUraIIXJI зr1лIfО n 

2.1. цьoro ДоroIОРУ. ., . 
9.3.2. Ура' ПОРУШСІ.ІІІ )'МОІ ІJlIШIдСIUIХ У nf.!utYr.rni 2.1. цьoro ДоroIОРУ. 
9.4.У pull'CI'nCOHВlU" одніоо Ь Cтopil' ,мОI "'01'0 ДоrolОРУ Іlн мо.е бym з .. lнснн" 160 

J'D3lpDllllln І'. II'МОI)' Apyror СторОlп.за рIШСIП"М С)'ду або roсподарсысro С)'ду • 
• . _ 10. Dlnpап •• 

10.1 ВсІ ІIП'р811I, пов'ОВl.І 3 )'ІСІІ1д8ІІ1 .... "'01'0 Доro80РУ, noro HD1'Ipiaт.I'IIM nOCI14'1l!fIIfa", 
РСtclpllll_ та IIIICOI.IIIН1М, бсре на себе ПОIC)'IJIIQЬ. 

11. ДодаnCОDI УМОВ'І. 
11.1. ЦсП Доro81р Е об08'П1С0811 .. ДIIJI c:roplH 3 "ОМlllnY пlдт'С8І'I" обома СтоРОНІМ". 
11.2. цеп Доro81р пiдunє JlcnaplIUUoНОМ)' ПОСlfдllllllНlO та peєctpaцii liДnOliДHO 40 IfIIHlforo 

31UC01IDДDICТlL 

11.3. ЦСП Доrolір і доК)'МаП" про ClШIrI)' lapтocri зсші Е niдC'IUolO І!М liДIcдelm. JCMWlfoi 
· дiпal.lO. 8 І.атурі (на місцеIОС1і) І 11fД&1I1 AepauHoro aкra на npпо npl1l8Т1l0r anlСНОсті на иМlllO. 

11.4. ПОІС)'ІІС'" Е пnmnncoм Єдrmoro ПОД81Х)' на 3aram.НlIX niдC'IUвx. 
11.5. ЦСП Доroаір СХІІІДСНО та нcnaрі8llЬНО посвідчено І 3 (трьох) nPl.міРIП'ках. ОДИН 3 'ХНІ! 

J6epiracn.ca 8 сарпах npl18a11l0ro нотарІуса Sр08арськоro міСЬКОro Hoтapiam.Horo oкpyry, КИЇІС.kOi 
оСШаc:ri, Ва.р Н.М., в .. .вроваРІ" ІУЛ.нС38Леасиоcri, 7, а іншІ - ІІІД8ІО11оС8 СтоРОНІМ "'01'0 ДоrolОру. 
• . ' Сторон •• Доrоаору : 

ПРОД8DIЩІо: . ПОІС)'ІІСЦ.: 
S'OBAl~ РАДА киlвськоl 

r-~-і"~1Ef·Ь .. • 
'.iiP0e.f!'.!~;,;A о ул. raraplHa 15, 

~
Гf о.,;,с·, ~,~~~: ~ САНДРОВИЧА 

I~~~ . I~ ,~~Z;;. , 

ТОВАРИСТВО30SМЕЖЕJRО~~
ВIДПОВІДAJJЬmстю 
"ІВТЕРМЕТАЛПЛАСТ", 

ідеam.фlаціАннА КОД 33583910, )OpliUUl'lra.5d 
07400, Кніаська облacn., ~isro"iplt, npoi~t>lцl 

М8СНІ ... Ч', ; 
В осоБІ ДlijlJii!jo~l. 

о) "ОСЬ 
~ Ь 
~()I fI ~~ 
.~~ 

АР1ЮХА АНА ГРlоіn-ОI~QВI* 
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І . "1 J .\ І, t .1 

укРд1'Нд Lj:~·.'·>;: WKRAINE. 
AOF.0.u1P '.' 

• 1C)'p'iBJIi-IIРОДО)IСУ ЗОI\ICJ1LIIОУ діnОlllСl1 
.. IICciiflLCLlcorOCnOAR рсы�огоo n РІІЗІІП '1011110 

. ""с",,, Іі""""р" к","ськ", оllл"с",'. 
Д" ",,,t:n,,'"DCW'O:II/1II1(V '.ер""" ,А"ОIlfIl ,)""1>'(11"'" СЬО,А'ОI" ."'сл". 

td 11І0 IІllнс·,а IIIДIIІІОOlIIIОIІ, IIАДАnl CTOPOIIII: IiI'ОIIАI'СItI'А МІС""" І'АДА 
СІ кlоІ OI:JIACTI, 10РIIДIІ'IІІА nJlpooA: "·&РОnПРIІ. O)'I1.rllrllpllln, 15. IПСtlТllфікn"lnlllln ІСОД 

.11107; 11 осоСіl АНДРЄЄВА BACI1JIJI ОЛЕКСАНДРОВИLІА. АІСІІ" IІlс ІІП nlncтnnl JIOlllpelloc:тt 
26J76~cl~Y 11.07.2007 року 3А Р.н. 1230 Н.М.&П:IllР ПРIІОВТІIllМ lІО'Пlрl)'соr.t &ponnpcl.Horo мІсІоНО"; 
_I~ 1101'0 ОIlР)'!')'. ІКІІІІ дlс 110 пІпстопІ ст.42 ЗnНОIІ)' YKpnYl1II "Про r.tlcucoc onr.tonpAII)'nnllllR о .... р.,.: IMOIIOIIOlllln І подanl.IIIОМ)' "1IРОДАВЕЦЬ", 3 OIIlllcY CТOPOIIII. І ТОВАІ'ІІСІ'ІІО 3 
Y~~KIIOIO ulдIIовIдлJIы�ІсІ'Іоo "ФОРМУЛА", IПОIlТlІФIНlщlltllllП код 13726431. 101'111І11'11І8 
O&~ • 07400, КIІТnС"Иn 06llпст", М. 01,ollnplI. О)'n. ПОСТІІІІІООП. 6)'IІ.5·Л. (CIIAOlrruo про IІСРЖnllll)' 
~. dIO IOPIUlII'1II0Y.OC0611 ocplY АОО НІ! 092948, Ulln811C деРЖПОIIllr.t рссстратором III1ICOIIOO'IOro = "РОllIlРСI.IІОУ ",lоькоУ РМІІ 1(IIIIІОI."оУ обnnстl 1()':аIlСIІОРIІ'" 0.0 .• IIPТn проаспаlШR nОРЖnnllОУ 

аі&П' 18.11.199(5 РОКУ. 1І0мар :11111110)' 111'0 деРЖПnll)' peccтpn"llo: І 355 105 0002000530) u осоБІ 
'"':ора ЖУl1lіН МИІ(ОЛИ ІВАНОВИЧЛ, зnреССТРООllllоrо :lП NII'C:COIO: м.I(lІіо, ХариlllСI.кс ІІІОС0, :63 .•. II •• 265,lnCIIТIIIIIIKBuIrlIIllR ІІОМСІ' 2032612215. RKlln nlc 118 "11�&:-,,,"IIІОIlОТ PCД8KUlT статуту тоо 
.ФОрмVЛА» :llIpcccтpoDnlloro З 1.08.2005 РОКУ. 1І0мер :аnп"с), 13551050002000530 nСРЖnl"'"М 

. ,"np •• '" nllKolIBI'loro KOMITcтy.GI,ollnpcl.Ko'· мІсlоКОТ РПдll 1(IIY"OI.leoT областІ К),3I1СIІОРІІМ В.О •• 
... lІІlп 1І110ІІМЬВIОМ)' "ПОІСУПВЦЬ".:І JlPyroT СТОРОІІІІ. YКnMII МІШ" Доroulр "ро IІnСТУIШС: 

І. fIIJCn"'IТ Aorouopy 
1.1. ПРОIUIІІІІІ .. 110 Illдстаоl plW0111II1 GI,ollnpcl.KoT мlськоТ РМІІ На 1"5·37·05 вІд 29 ТРnОlІ1 2008 року 

acPUIC (1ІІII1Jtпс), а ПОІС)'ІІІЦЬ IIpllltMnc (ІС)'ПУС) )' annCllloTI. І ОIIЛnll)'С :acMCnIoIl)' nlnllше)' 
вccInloCloКОl'Oспoлnрськоro npI131ID',onllll 11І1011І010 0,3750 rll, IIMallY lиl" оБОII)'rОUУUnlIllJl IІСИСlrrllОIlОro 
IIjIIIIIIUlCIIIII - :lОМnl КOMopulRIIOro uIIKopIIOТnIllIA. що :llInXOДIIТloCI 30 1111І)00010: IСIlУПС:МС8 06ЛIІСТІ., ".Істо 
SpoDlPllt 110 lІ~nlllll Ilomluleun, 5·А (lІ'IІТIо дlтеро А). IІІll1мl:1ІІ 1'СКСТОМ "ПрслмІТ ДоrollОру nOo 
"ll8дlлllllео". 

KllllмpDUlIllllOMCP :lСfoIСЛ"1І0У nlllllllKII32 10600000:00:021 :01'11. 
00110 ... :аСМOn"1І0У ntlllllKl1 :arlnllo Knnncтponoro Mnll)': піп Л ІІСІ r. замnl 3nrRlllolloro КОР"СТ)'ІІПІІІІА 

(IІрОТІА); IIл n до А 3СМn' 6BmтonouopXOll01 :tnб)'дОПIl. • 
1.2. 3mмыln ІІІІІІІІІICU, 303l1n'10111\ u 11.1.1 •• 0polIAoonlln .Покупuом :11'111110 aorouopy OPClllI" 30MCllhllOY 

•• КlIIlIд 24.10.2007 рок)', 30РСССТРООIIІІ01'О yl(II'·UOI.KIR pcrlOIlMI.IlIIt "'!пІТ ДСРЖПUllоrо nlllllpllCMCТIIU 
"~1I1JI1 :lсмonыlra кадастр), ПР" ДОРЖІІІІІІОМ)' KOMIтcтf УкраТlІІ1 (lО :аОМClIІ.IІІІМ рссурсnr.Ш, "ро 11&0 У 
ДсраІ1IОМ1Р"0'I'J,IЗ0МСІІЬ 0'111І10110 заШIО IІlд 24.10.2007 року НІ! 0401331100 135. 

ІЗ. 1111 DIIII,aowallln 3СМСІІ .. IІШ nlnlllll,l. ІШО оIД'I)'ЖУСТI.си. :llInXOJIIITIoCH IІС1КllnО ПРllfo,IЩОIІIІН, що 
DIIІТІе ПОКУІІІUО 1111 "ІдтоІ свlдоцто" 11І10 npnno UJlnСIlОСТI ІІА lІор),хоме ",вАIІО UIШnllО UIIKOIIICD~IO" 
Cpoupct.иоУ мlСI.коУ РМІІ ІІВ 23.06.200'1 POI'), ІІП nlдaтBnl "ІШОІІІІ" 1111\ 09.06.2004 РОКУ :т Н12аз. 
IpCmJ!OPIIIO ДСІ1ЖОUІІІІМ KOM)'IIIUI"IIII'" IІIДПРIІСМСТПОМ "В"ОРIlРСIоІСО follжмlська бlОРО таХIІI'1ІІ0У 
. ~":ІІІlІn'' 23.06.2004 рок)'. 110мер ОII1ІІI')' 3942914, РСССТРnllШlllllt II0Mel' б340855, ІІОМСР :тІШ0)' 7·12 " 
.113. • 
, 1.4. 3rlJulO РІІСІІООК)' оlJшlll), :lOMCIIIIIIIIX PCO)'I,01" D мІстІ Gponnpnx 1(1I\·OOI.KOY обllncтl вІд 31.03.2008 
ІОІ1МО4е7l1о.31104. :lаМОІI"IІІ nlllllllKO, ЩО с П1'0Д~'СТОМ 11IIOro ДоroIlОll)'. ІІ001llllln IIIIKOPIICТOB)'OI\ТlIOa :І 
."'1111І1" оооо· .. '"lо :lеМIIСUДООIШКI', з",10'1')' доброс),сlДСТПА то 06МО)"СIІЬ првв Ш\ 30М"IО, 
-ІІІІ11І1"), ст.ст.С1'.91,IОЗ,lll 3eMOJI""0ro I(OACICC)' УКРІ\УІІІІ, ст.35 ЗОКОІІ)' УІСРВТШІ .. Про 0101'011)' 
_ ... :lnlCOllonnlSCтlll1 11РО OXOPOII)' IІІШКОШIIIIIІІ.Оro ПРIlРОДIlОга 00110BOIIIIIIII' (КОЦ IШКОI",С'rПШIП 
-ІОТ ,,"'шоі .. 1.II.б. зrlДllО УКI"'УIІОLlСОro КПl\сшlllКАТОРО ІІlnі.оооro UIІІСОРIІCТnШIIІ :lомсш.IШХ 
"IIOII~. · 

ПраlOnlоа.IОЖОIІШI 11І1 UIIICOP"CТIIIIIII ДRlIОУ :аОМОІІIоІIОТ дlnЯIІКШ 
1.1. 3мІІІІ ulllhOUOro UII"OPIICТdIlIlH. 

'31 ROp)'1I101ll111 :laMOJlblloro 3I1KOII01,I&U01'01l 1111І11І1 особll ІІСО)'ТІ, 101111І"'.11І), ulдllоulдшIы�lстьb 31'11&110 
-І)'. 
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uш'IIІоы�суy oln 28.03.2008 І)ОКУ Н11350 Ynpnnnllllln мIО'l'OБУД)'IІI\IІІIН ТІ' IlрхlТІ1К'1')'РIІ ,і .~ '~', 

, ХОБQI mOllllR то оОтЯЖСllll1 :lОМIIОКОІ"\IС1')'ООIІІIН зrlДllО KUJlIIC'fI'0nOra I"'i~~~\~ 
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МІІІУ ". _lмo_IДIIO ДО pOJpUYIIKla маш ІІІКОІІІІІІІХ ТОВ "Kol.CТDIrтa" піМIІ ВІ'СССlIІII 1\1і .. 1бeJ 
:lа6УДОІIа): _ ). ~ 

межа тeplnop1i:lIU'lUlLIfOro корlfС1УВDI.а.1І (npOI3JI , 
MCJlCII'IWCCIIC~IIIIX K~pllдOpla мСреж :lВ'13КУ'" КВІІмі3УВВІ.а.lІ. 

2 ЦІІ'В продажу 3Cl'Ieпlolloi АInIШКlI, стрОЮI І ПОРЯАОК омат ... 
21 Цlllа n о. :lсмcnьа.оі дlлlt'КI' за QIIM Доroвором СМIUIВС 564 487.S0 (ІІ'ІТСОТ lUi 

"ОТІІ '1; 'ПІСІ"І :ОТІ'Рllста BlclмдcclТ сІм) rpIlICI'It' 50 'lCoQlnoK, II~I Покупсць П0811tlСtl nCPC~y~~ 
РЩ:ОК ПР_ІUI npO'11IroM 3 ('l'pЬОХ) БDIIкllсысІхx ДIlIB пl~1 ПIДnIfС~Ш'1 СТОРОІС8МІІ ца.оro до , 
(plр 33114327700005 &pOIap~ICC УДК 8 ГУДКУ І КllіlСЬКln оБJlаСТI ~,.K",:.a МФО 821018. ~ 
23511923): . І 

2.2. 3rlдal0 lIт~ :І тсхll,,"оі ДОКУ~IСll11щli про IIOPMDТI'I~Y f1J011!08r ОЦlа.ку 3CMCn~lIoi Jlin .... 1 
. 31.03.2008 РОКУ НІ 04-3/13-3/440 аlдд'!'У 'CMMIoIIIIX реСУРСІ І У МІСТІ 6pOI~pax K"~.C"ICOI о6.1аl 
1f0pMDТI.alfa rpowoaa оціа,ко :lсмcnыfіi ДIJlIIIIKIf CТВlf081fТ1t І 535371.00 (ОАJШ MIIII.nOII n "сот ~ 
n'IТIo 'ПІСІІ" 'l'pIlCТII clMACCIТ ОАІІУ) rpllltflO ОО копіn.ок. • • . 

23 3rlдalo allClloaкy cкcnepтa про оцllfll)' aapТICТЬ 'с.'мыfіi ДIJlIIHKIC ПП .. ЕКСПЕРТИЗА_1!EJm. 
аlд 14.04.2008 року Рlllfкоао 10pтlcт. 'смcnыfіi ділlllКIІ CТВIIOIlIТЬ 564 487.50 (п'nСОТ wіСТllесrтч~ 
ТlIClчl 1f0001рlІІ:та alclMДCCIТ сім) rplllCIIL 50 ІСопіnок, ~атвСРДЖСIfОГО ГОJlОllfllМ ynpaBJliIIllIM1e\IC.,. •• 
ресурсІв у KllilCLKln 06n0сті 12.05.2008 року, IIДnOllДIIO АО ІИСНОІКУ дсржа.ІСОЇ ucn~ 
:lCMJlCanOpIlAIfOi AOКYMCIIТIIUIi ІІА 12 травНІ 2008 року Н!40-376ЕО. 

3. 060D'Я:llСff сторІІІ 
3.1. Покупсць ,оБОI'ООlllln: 
3.1.1. CMDТlI11I 10pтlcт. ,смcnьа.оі АlлlltllСff І строкаl ТІ І pO:lMipax. шо псре.абаЧСt.і n 21 _ 

Доroвору. • 
3.1.2. HII.QIIIDТlt ПРОДІUЩІО Ilсобхlдtll матеріМІ', відомості, АОКУМСНТІI ТОЩО про ВІІКО"ІІІІІ)ІІ:І 

ULOI'O Доroвору. 
3.1 З. ДО1рllмуаОТІIСІо 06межСIІЬ, шо намадсні ТІ Істаиоuсні на ПРlСдбlШУ 'CMenbllY ІШIIIIJ 

(:lвБUПСIfУIDТII БC:lКОWТОDllС І 6апсрсwкодис IIIKOPIICТDIIHI об'єктіD ,оranыlгоo KOP"~ 
(nlwoxlдll! ТІ овтомобlлLIІ! ДОРО"І, об'єm, інжснсрн01'lнфраструктури), що 'OPCCCТPObOlli ІІІ 1CМCIIЦjI 
дlnJllцI ІІВ М,O.'Cltт реєстрацli 3DlBIt, МОЖnll81сть ДOC'l')'ny на ,смe.nьну діn.IIКУ аідпоьіДlltlХ слуа6.1.1 
06cnyroDYIOIII'1{ І PCMOlnY об'єктll ,oranbllOГO KopMCТ)'8atlHII ТІ IНЖСНСРltоі іllфраструanyРll, ро]мі ... 
ІІа :lCMCnLllln діJlllщl МСЖОВІІХ і ГСОАC:lIІ"НИХ :lHull та піД'Т:lдlD ДО НІІХ ТОШО ). 

3.1.4.3 .IОМСlІТУ ДсРЖОlllоі рсєстраціТ цього ДОГОІОРУ CMa"YIILТII зс~,e.n"н"А податОК. pcnмipui 
порltДК)', псре.аБОIfСIІІIХ ""ІІІІІІМ 'OKOIfOдDICnO.' Укра ін" про MlrI')',a 'СМJltO. 

3.1.5.3apcЄCТPYIDТlI цсА Доroвір У BCТIIHOВnCIIOMY заКОНОДОІСТ80М порІдку. 
3.1.6. ПРllnlllТIІ У впаСІІІсть :lCMCnbtIY дiJlIIIКY пісп. рсєстрацlї дсржавного акту про право WCIIOC\I 

ІІа 3СМCnЬІІУ дІлІІІКУ. 
3.2. ПРОДlIСЦЬ ,об08'I'Оlllln: 
3.2.1. ПРllnllml OMIrI')' Покупцем 10РТОсті зсмenьноі дinlllKII D розмірі та І термін ... обуМОlllсні а 

2.1. ц.оroДогоаору. 
3.2.2. ПСРcдml У ВnВClllт зсмеп.llУ АЇllIІIІКУ піспl рсєстраціТ дсржаlНОГО акту про право вnacнacn 

ІІа :lСМCn.IIУ АІмIfКУ. 

4. ВIдПОDIAaлIo"1cтL СторІ.. . 
4.J.Y ІIlПадку 1І01ІІконаlllll Покупцем умов uьoro Доroвору Продавець має ПРІВО IIIМIfIII 

ВІІКОІІDІШІ nOКYnQCM сво,х о6ов'I,кlа IІмежНI'.' ЧІІНОМ, аТІКОЖ lіДШКОДУІОННIІ :lбllтків, __ 
IICBIIКDlllllltllM а60 IIСIfIllCJICIIІІМ IIIKOllatlHIM ,оБОI'I'ОII. або .,оє праао ро,ірва"l асА Доl'Olip, 
ac:r:,:~cl'OTY ПОРIUUCY IIIIMII'DТII alДWКOДYЇOHIII зБИТКІІ,' cnplI"lIIleHIIX Аого po,iplalltllM. . 

•• Раз nopYWClIIlI термllІУ ома"l 31 ,сммьну дinlllКY, псредбаченого п.2.1. дallOI'O ДоralOpJ. 
по~псw. cn~o"Yt ПРОДlDЦIО ПСЩО У pO:lMipl ПОАlіАноі обпlковоі c:r&IKII HauiOIlMIoHOro 60111)' уqlаі .... 
ЩО А с ІІа M~MC.ltт OMOТlI 311 кажСl1 АСІІЬ ПРОСТРОЧКIt матсжу. 

см:;;':::ПС,,: ~~TMbl зо (1pIUUUl11') AlII~ 3 дIn'И OmIНllЬOY СМОТІ' зГЇДIІО п.2.1. цьaro ДоrotOf1/8 
npuo IIIMaМm\ npl'::,1IТnI п;,1::::~С~~Ь::; =:~:~ пРItАlllТ1І ПР"Абану ~IIКY, ПpoAВlC:И: 
3DIUU11111X 3111pIIMICOIO BIlКOllotlll" вб і c:nnmt цlШl, а такоЖ IIдWКD.Ц)'IDlfIlIl 
IIIIMDl'DnI 1IAwкo.цyDalllll36lmcID. 0,:1 СаОЄ c:ropoll'" nopywyam, n,mutHI ПРО розlРlаННIІ цьoro доra8DP1 

4.4.У Illnaдкy ро,lрааШIІ Догоао :І 
ПРОдlвцем ПОКУПЦСІІ 30 мlll сом:l. 111І11І ПОКУПЦІ СМО"'щl НІІМ ГРОШОlі КОШТІІ ПОI~ 
,смcnі.1l0і дlлlllКIІ (ПIАroтaак/ теlllіЧII~::і" поа '131111І1 3 ОформпеННRМ Доro80РУ та BiД8caC.НJllII 
умов, nocnyr спсцlмlстІІ, ІІОТВР!МЬІІОГО пас п~спорту, проекту аіАвсдеННІ, омата вартості 1'СХІІI'І1ІІІІ 
. 4.5. POJlplDlIIlR ДоroDОРУ Ilс 3ІIлыJIєє По':' Ачеll~tR ДоroвоРУ тошо). , 

"oI
nUlIIA cnnml пенІ, передбаченоУ.П.4:2; QIIOI'O ДоrolОрУ. 

.. . \. 



. ,""~ .l~ir~ 
';:-ll'~ , -, ':f~~ 
'.'І \ {, i;~i~~ 
и-.. .~ ,. " ..... -f.JJ. 

І ," ~',~, І" • UЮ~АINf; '::'~'J' ,! І 
___ .... ІХ caIIKцI)I~r:&'I..'t.t '_о~п' .1'" оЄо. ІЗЮ. IlfконаННI ... оrolіРIЩХ з0601'.3аIll. .г. 

_ОНІІІІ un ....... нl • і ' -." ,(10 4'" ,-,11'·'- IDro Доro.оРУ КУПІМ -Пр04llЖ)'. 'О! 
1\fPIIIII.III1YМOlДU aimJ прo.auцсм умо. ur.oro Доro.ору, Покупець м.є пра.о Іlfмаnrm ."ІСОКІНШ 

І 471 РаІ "СІІІК;Н 'J3кl. 'Н"'_НІІ'І ЧІІІІОМ, а тако. .і ... шко ... у.аIIНI збlП'КЇІ, за ...... lllх затlШМIСОIO 
" ... ~_ своТх о o~ РО pёnlp.ml цсП Доro.lр у .CnUloвneHOMY ПОРlдКУ і .IIMara111 .іlIШІСОДУIAННК 
'''''''''--. вбо асаl: пр 
~\I, НІІХ noro розlр.аННIМ. 
~CllPIItIII~C IІІнl uьoro Доro.ору З .ІІНІІ Про ... а.UR, СУ'I1І, ІІСі смачені Покупцем Про ..... ЦІО на 

4J. Прll ,03 Р· ro.op)' по.еpтDlOТltCI Проаавце'l ПокурцlO • ПО.ІІОМУ оБСlзі. 
~ ЦМJ~ ДО "нІ uЬC:ro Доroвору З IІсзan_ШIХ .Іл Сторін ПР"ЧІІН, СУ.ІИ, Ікі см.чені Покупцеr.1 

4.9. Прll P~r.:HIIIIII Uьoro Доro.ору. повертаlOТloСК Поку~ЦІО в ПО.НОМУ оБСRзі. Нeиnежнllr.lІІ 
~ НІ о c:-асажоРIII оБCТDВlllIIf, зrlдио заКОllо ... а.crва Укра'НlI. 
~1::'~ICa.nIolllm та права CropIH. що lІе передб.чені ЦІІМ Доroвором, ВlІзначаlOТloСI .iдno.iMO 

4Jo. 8 У aillll • 
.. __ c:naa кр S. l"араJпІІтп прете.оіі 

11Іо rapall1)'Ce що зсмепьна дUuaHКI, Іка є предметоМ qьoro ДоroвоРУ, ВХО",1111t до кaтeroplї 
5.I.пpo4ll~ 6ум' вl""lужуаанl 3riднo законодавcnа YКPВЇJIII, .ільна від БУДЬ-IК.IХ маП"О.IІХ 

_ .. шо ~In 'lPcтlх осl6, про Ікі на foloMeIIТ ПЇ4ПllсанНI ЦIooro Доroвору Продавець 'ІІІ Покупець кс 
aPU І npcrc с 3I1ахО",IIТ1оСК п .... арештом і СУДО.ІІХ справ на неі немає. 
adrlll3f' н cuь саl ... чll'l'Ь. що 31'1дВна зеr.renьна lIUuaHICВ до qьoro часу нікому іншому не заана • 

5.2. ~IID ІІС падараваll" • спорі, І пl ... забороною (арештом) не перебуває, cyдo.oro спору що 
~,HII ІНІІСОК ~o CТII'I')'ТIIOro фо.щу 10ри ... lt .. них осіб не внесена. ВІдчужувана земenыla ... іЛlнка 
.. ІК У mlll, ПОВtllcno придатному МІ B.."KOpItCТDHHR іі за цІльовим призначеННRМ. 
~IanОIIAlіостllз 3aКOII0 .... 'CТDOM УКР'IНIt Покупець придбав земenьну діЛІНКУ ба права змін" 
ilїDDJOl'D npl13I1IЧСННІ.. • _ • • 

14 Покупець оrЛІНУ. зсмепь .. )' дlлIНК)' в НВ1)'рl, 0знаАОМII.СІ з 11 КІЛЬКІСНИМИ і IкіСНllМl1 
~ИmlаМlІ, пia:seМНIIМИ І наеМНИМlf спору.дDШ та об'єктами і обмеасеННIМIІ щодо іі 
.IIIDJIIICIIIIНІ. . 

6. Перехіа праВІ вnaelloeтllla земenltну ділRІIКУ 
6.1. О6оI'аок Про ..... UI передати земenьну ... ілIНКУ Покупцю в.ажаєrr.ск .иконаНИfof і право 
~ НІ зсмск.ну ... IлIНКУ перехо ... ить до ПокупЦІ nїCJUI повноі смати вартості даної земепьноі 
&ЬаІІІІаiAnaаlдJlD да n.2.1. w.oro ДОl'Oвору, одержаННІ Покупцем дep.aвHoro lІК1'В -"а право MaCHoc:ri 
• JCIIIIIII. 

U 3 ІІОМС'ІТУ .иникнеННІ у ПокупWl права власності на земепьну ділlНК)' встановлениА раніше 
",lнR рСІІСІІМ І асІ пра.овctIUIОВnlOlОчі доК)'менти про права ПОКУПЦІ на користу.анНІ (оренду) цієі 
11181101.aInIНIIII 81р.ЧIllOТ1o ч"нність. 

7. '.оше 811падк080ro попршеlll'Н а60 ВllПадковоro псуваНІIН ЗDlultноі ДЇnЯНIСІI 
7.1. РID"К ІIПIIдJCO.Оro поriршеНllІ або .ип .... ковоro псуванНІ зеАfenьиоі діЛIНIСИ несе Покупець з 

ІІІІІІСІІІУ переходу "'0 HIoOro пр.ва Масності. 
1.1 у llIIIIIUC)', кап" Продавець ПРОСТРОЧlів передачу земenьноі ділRНIСИ або Покупець ПРОСТРО'ІІІ. її 
~, PIl3HK' IИПааковоro поriршеННІ або .lln .... KoBoro псуваННІ несе сторон .. шо простроч.ша 
...., а60 npиRIIRТrI • 
• 7З. JlIІЩО • поriршенні чи псуваннІ зerolen,ноі діЛІНКИ є вина СтОРОНИ ДоroВОРу, то 
-.нlт несе ІІІІ CroPOHL 

LI В 8. В •• рішеНJ.R епорів 
-: СПОРИ, щО .IfHlflCalOТ1o пр" виконанні умов uьoro ДоroвоРУ або. 3В'IЗИ)' з тлумачеННІМ йоro 

ІЗ. анрlшуlOТ1oCl ШnIХО'" neperoBopiB. 
-. Jlщо .Старон" npoткroM мlскм не ДОСl\rЛIІ домовленоc:rі, то спір передаЄТЬСІ на ро~rл .... 
lIIparи ~I1НII У пар.дку, .становленому чинннм законодавством Украіни. У цьому ВIIПа.аку су ... о.1 

несе ~раи .. що не ВИконвла умови Доroвору або .иконапа іх ненапеасним ЧIІНОfol. 
9.I.Зм' • - 9. З"ІІЮІ У"ІОВ догоаору та noro розірваJIНR • 
'.2. B~DI доroвору або внесеННІ доповнень до Hr.oro МОЖllи.і тілЬКИ за зroдою СтоРІН. 
~ІИИ 1'1 "'ОповнеННI до Доl'OВОРУ здlnснюlOТЬСІ тільки в письмо.іЙ формі з настуПНIІМ 
tDЕllC8щ'ОІ nlCНX :амlи та "'оповнен, в opraHax HoтaplВ'l}', ОфОРМnЮIОТ1оСІ )' .иrЛlді ... одатковоі yroдlI. 

9з. цеа д:о: часта'НОIO ЦIooro ДОI'OВОРу. 
'11. У ра' Ilр може б)'11l розlр.аниЙ Про ... а.uем : . 

'-ДотоаD І ИCCПnm, noкynqeAf повноі або частковоУ вартості 4ІІНОУ земenьноі ділІНКИ зrідио п. 2.1. 
'З.2,Ур3· 
'''.У ПОРУшенНІ умо. Вlfкла.аеНlfХ у пі",пункті 2.1. ЦIooro Доroаору. 

однІєю' '_.. • . умов ЦIooro Доroвору він може бути змінеНllП або 

.... . 

за. '~eHH суду або roсподарськоro суду. ( 

:: ."-:f:;I':;) = .. -, .. .. . . ' . . .. ... " ~.,.. 

, ..... , •• ,....._ z! 
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. 10. DII7'P.n '. 

.• 10.1 'ВсІ Ilrтpm., ri~~"~1 :І УIСІІ~ЮJм w.oro ДоroIОРУ. Аоro "атарім""",,, ПОСlі4'1еlllll 
pecetpautao та IIIKOIIII'''8M, бер, ІІа себе Покупеua.. 11. 

- • . 11. ДOДD'I1C081 1"'ОВІІ. 
11.1. ЦcJI Доrollр с O&O"I'.:lICO~IIft!.pa сторІн :І моме,", niam«C8l'HII обо",. CТO~Haм,!. 
11.2. ЦCn. ДОl'Oаlр nI4/l.ra.:: "отарllUl"НОМУ ПОСllдчеl'''1О та реєстр.ціі ІIЛПОllЛflО 40 '1l1l1l1oro 

:IIIOHoДD8CU" • 11.3. ЦсП Дorollp І aolC)'NCIfТ про смату ,apтoCllf:lcr.uti .:.пf4cтaвОIO 4/111 ,іДlеле.,,,. зеr.ren."Оі.аіі 
І .nrrypl (Jfll ioriCЦCloc:тl) 111ІІІІІ,,1 держаlllОro акта ІІа праlО npIIBaтнoT масності на зсмлю. ~I/"" 

1~.4. ПокynCQlo с nnmff,КOM подDТlC)' ІІа 3Іran .. НIІХ niJJCJUax. 
11.5. ЦсА Дorallp Сlat8llCно та. нотарlan"но посвілчено в 3 (11І"ОХ) npHMipHtIIWC, оа"" ] 

36cpil1lC11tCl І спрааІХ nplfBamoro IfDтaplyca &po8apc .. Koro ",ic .. кoro нотаріan .... оro OKPYry к,,- Щ, 
05nасті, &ID'IJ' Н.М., І М.&РОlаРIf, вуЛ.НC3lUlСЖІ,оm, 7, а інші - 81JДllOТJ,C. Сторон.", U .. OI'O до'rol;;·~Оі 

СтОРОlfll ДОГОВОРУ : 
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~~'~ Jy:,.t .! Копі:я 
~~ vl(pATHA (~.,~. r1 І U~<RAINE 
'~} ." доГОІіІР. 

Купівлі-Продажу зеМeJlьноі діJlDllКП 
IlссіJlЬСЬКОГОСПОДОРСЬКОГО ПРlfЗllочеНllD 

"lІсnlО !іро,ор" х"r'С6ноl06лIlСІІІL 
"' 'nll,CJI'" ,ocU,DlO рону nrplllllЛ ",,11:1І'(11 n 'Rlnllll"(IIIIIDID ""t:JIlI. ".' , ' 

ШО Нll.че піДПllсалис', надалі СТОРОЮІ: ВРОВАРСЬІСА МІСЬКА РАДА 
Мllй! ОIiЛАСТI, IОРIЩIІчна адреса: r-f.liроварll, вул.Гаrаріна, 1 " ідеНТІlфікаціАЮIА 

КІІІВСЬК 75 (c:aїAoQТ1l0 про державну peєcтpaцilO IOPllДlflfHOЇ особlf серії АОО Н!0941 8S, видане 
101 20763 'mpDТDPOM DllКDнавчоro комІтету Броварської міської ради КlІЇВСЬКОЇ області 
,rpJllRlIМ рс... датв проведеННJI дерхсавної реєстраЦІЇ 08.04.2002 року номер заПllСУ про 
в.o.кYIIICЦOI~E~lцlIO 1 355 120 0000 00»10), ... особі АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ 
~!uJовИЧА, 'КlIR діє на підставі довірено. сті, посвідчен~і І 1.07.2007 року за роН! 1230 

; WШІ\'-"""'" ІІІІТНПМ нотаріусом БРОВlРСЬКОro МІСЬКОro нотаРlальноro округу, JlкиА діє на 
~nPcт:42 Закону УкраїllИ "Про місцеве саМОВрJlдуванн. в Україні", іменованиЯ в 
аіаС1ІІ му "ІІРОДАВЕЦЬ", з однієї СТОрОЮI, і НІКІТІНА ВІКТОРІЯ ГЕВНАДІIвНА, 
~;.In номер 2451616827, зареЄстрована за адресоlO: 07400, КиУаська область, місто 
i=n'IYJI.MJlII)'HODOЇ, буд.18, кв.53 • (CBiдoцrвo про державну peEcтpauilO фізичної особи
І. "оа ... ссріТ ВОI НеО12021. виданоro дерхсавннм реєстратором викоикому Броварської 
і:От JIIIIIІ В.О. Кузнецовим. дата ПРОВе,ІІеННJI державноУ реєстрації 05.09.2003 року номер 
)8q 2355017 0000 002109). імеНОВaRldI в подальшому "ПОІСУПЕЦЬ", З дpyroї сторони, 
)WDI AlJlllIІ AaroDlp про Нlступне: 

. 1. Предl\Sет ДОГОВОРУ 
1.1. Продввець на підставі рішеНИI Броварської міської РаДИ Н! 716-36-05 від 24.04.2008 

ру .Про npaАІІІС зсмc:nьннх дlппок, наданИJI дозволу иа продаж земc:nьних дInJlНОК» передає 
(npDIIE~ D Покупець npllnl\saE (КУПУЄ)'У власність і омачує земc:nьну ~inJlHКY мошеlO 0,0215 I'D 

ІІІІ 06cnyrolYDDIIIII' нежитлової будiвnі - землі комерціАноro призначеНИJl, шо знахОДllТЬСR за 
upccoю: КIIІІСЬКВ обnаcn., I\llсто Вровар .. по ВУЛlщl Красовська го 16 (wIСТllадцять), НlUWlі 
81UC1'11M "Прсдмет Доroвору або земсшьна ДЇJIJIнкa". 

КlDc'rpoalln IIОАlер земc:nьної дlпnКИ 3210600000:00:047:0001. 
1.2. 3СММ.IIВ дlmtнu. заначена в п. І .1.. орендована Покупцем' зriдно доroвору ореНДІ! 

JCIIШноУ аіmЩКlf від 18.06.2001 року зареєстрованого у Кllївс~кіЯ реrіональніА філії 
Дсршllоra підприємстаа «Центру земельного кадастру при Державному комітеті 

: УlрІтии па земеnьним ресурсам» про шо у Державному реєстрі Зl!мель вчинено запис від 
• 11.06.2007 року N! 040133800065. . ' 
· ІЗ. На lищеВlСІ3анlR земельній дinJlнці знаходиться нежнтлова будіВnJl. підставоlO 
! lIIIWIеиНl npоа власностІ на це нерухоме маАно у ПОКУПЦJl є ДO~Bip про виділ у натурі 
r.acral ь lомrшексу. що є спільною частковою аласнісТlO від 21 листопада 2006 року 
і :"laчеиоra npпаТНI!М нотаріусом Броварськоrо міського нотаріального oкpyry Авраменко 
, .А.! 38~EC'IpDBaнoro Комунальним пllЩPИЕМСТВОМ Броварської мІської ради "Броварське б1ОРО 
· ~Оlllllсmризаціі" згідно ВИТJIГУ про реєстрацію права аласності на нерухоме майно номер 

~12211д30.Jl.2006 РОКУ. реєстраціАниА номер 16946428 номер запису 2-380 в кннзі 2. 

t 

Ji04.~/3rlдиО ВnCНОВКУ Броварськоro міськоro відділу земельних peC?)1JciB від 14.03.2008 року "'::2. замшна дinJlщ що є предметом цьоro Доroвору, поdинна ВlsкористовуваТИСI з 
~БDВ:l3ків земnевл8СННК8, змісту добросусідства та о~межень прав на земnш. :;UcRIIX 'і' ст.ст.ст.91.103.111 Земельноro Кодексу УкраїIПI. ст;35 Закону України «Про 

ну 3еМen.... законодавства про ОХОРОні навколишньоro npиjJодноro середовища (код 
:::~ зсмenЬНОЇ дinJlНКИ - І .11.6.. згідно YкpaїHcIoKoro кnасифіквтора цільовоro 
n .~ ЗСМШНlfX дinпох). 
~II Об~еженНІ на використанНІ даноі земельноТ ділянки: 

3 .1. ЗМІНІ цinьOBOro використаННІ. :. 
а nOруШснНІІ • 1_ .. W1L • • 

JIraнy. зомшноro законодавства виниl осоБІ! несуть rоридичну BIДnOBlДlloIIIlHICТЬ зпдно 
І 

I~I' 
"!.Ч-, •• 
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BilInODW'O АО IIICIIOI~')' ІіА 20.12.2007 року Н! 1494 управліНН" r.tістоб)lД)lВІЩ'_ll 

... . 
~ ... ,. 
;-_. 
'-,:- 1 ,.' , 

аІІ с.каТ міс.коі РIUUI міс:то6удl811і 06меженНJI п 06ТJ1_CHHA земnе"ОРIІС1)I. . 
~~a8aro ману та aiдnoaim,a до pcnpaxyH~iI ~ош lllконаНlІХ ТОВ "КОНС1а1П'al1 "'" t 

_ мсжа i'I1ICCI'CPlllrx КОРIШоріl мереж каМУНllС8ц,А. 

2. ЦІ.,. ПРОІІІІЖ)' :lI&Icnы�оіr .ldлRIIIСII, СТРОІСІ' І порнаОIС OManl. 
21 ЦІІІІ продажу :lСМen.ноТ дlnЯlІlCJ1 за ",IМ Доroвором CJШадlЄ ]7 741,00 (11J114IIr1\ . 

1 ~іюк ОДlШ) rpllВНЯ Ьо копlАоlC, якІ Похупсц. повш.сн nepepU)lBlnl ІІІ PlXYttа. і 
:;::raM 3 (1рJoOX) бallкіВС.КIІІС Дlllв П{СЯ" піДnIlСІІ.IІЯ Сторонамl' a.oro ДоroВОРУ (р/р ЗЗI141~~ 
S аваре." УДК в ГУДКУ 8 КIІТвськlА oбnDm м.КlІєва МФО 821018, ЗКПО 2ЗS?1923). • 
Р 2.2. ЗrfдrlО Blmri :І 11рСJlіЧJlаі дохумс,mщіі пр~ IІОРМD'n!ВИУ rpoWOBY ОЦІНКУ ЗС"с.,~:. 

ІIд 14.03.2008 раху .ні 04-]113-3/334 SPOllPCLKOro МІСЬКОГО ,ВW!ЛУ ЗС!"CnL'ШХ ресурсі., ~ 
rpowoDa oцilllC1l:lCMCnLlloi дfJiЯJlКIІ C11U.Ollm. 156 515,00 (сто n rтдесп ш,cno ТІІСJI" П'ntoт n • 

rpl.8C". ОО коniАок. '(0-,- - м • 

2З. Зriдr.о ВІІСІІОВХУ Сксперта про oqlllll)l 8ар11СТ1о зеМCnLIІО' ДIЛIfНIС.1 ТОВ НВф "K~ 
8ід21.03.2008 РОКУ оці'IIІВ BapтiCТlo :lемепь"оі дinlfНlС1І с:таиОВI~ 37 741,00 (ТPIIIIUJlТ1o ci .. ~. 
сорок оана) rp'181111 ОО IШпіR~к, :laтвopД8CНoro ГапОВНIІ'" !праВЛllflflfМ зомenLШIХ рссур&:іl у ~ • 
o6nac'l'i ] 1.03.2008 роху, вfдпрвiдrro АО В"СІІОВХУ дсржаВНОI скспеРТИЗ'1 :lCMneanopJllllfoi ЛО"У~ 
31 6cpe3НII 2008 року Жа-8ЕО. 

, 3. Обо_'nзlCl' сторІ .. 
].1. Локупсца. зоБОI'ізаllИR: 
3.1.1. CnnaТlтl Bapтic:n. зсмcn.ноі дimJlIlC" в СТРОICJ' та В розмірах. що передбачені n11 

Доroвору. 
3.1.2. HIlдllDD'nI ПрOJ1lDЦ1О необxiдr.і r.lвтcpiВnIl, відомості, ДOКYMel1Тlf ТОЩО nPО 

)'мов цьoro Доroаору. 
3.1З. ДoтpIlM)lвmICL обмежС"L, ЩО нaкnaдeHi та вc:raновлоні на ПРllllбаlСУ зсмел.1І) 

(забсзпечу""l безкоштовне І безперешкодне використання об'єктіа заrмьtlОro ІІОРІІ;: 
(пішохіані та uтoмобlл.нl ДОРО"І, об'tIП'Н інженСРНОі інфрастрyrnypи), ЩО :lаРСЄСТРОlан; на t 
ділякиі НІ аlОМент peєc:rpauii ЗDІІІ, M01КIfICBic:n. АОСТУПУ на зсммьну Аілянку аfдПОIWIИХ СЗ)і 
06cnyroBYВвн,u і ремонту об'ЄК'І'Ї1 зaranьноro KOplscry.aИRI та інженерної інфрlICI'1JУrrryри, 
на ЗСАICnLllійрнці межОВlrx і fOодсзичш.х 3НШВ та піА'і3дів до них тощо ). 

3.1.4. З моменту ДержавноТ реєстраціі цьоro Доroвору cnnачувml зеАIМLШl1І податоІС. 
і порцк)', псрlU{бачеНIІХ "КННІІМ ЗIКOНОдalством УкраїНК про lUIату за землю. 

3.1.5. Зврctструаmr цсА Доroаір У BCТlllfOвneHOMY законодаІСТВОМ порящ. 
3.1.6. ПРIІПнml )І впасність земМLНУ дinянку піМI рсєстраціі держаDltоro аll1Y "РО 

• IUlDCHOCТЇ на :lемст.1І)І ділянку. 
3.2. ЛродalСЦL :lо60В'ЬІІfllЯ: 
3.2.1. nРIlПнrти омаіу Покупцеltl вартості земenLноі ділІНКИ І розмірі та І терміllll, ot, 

п. 2.). цs.oro Дoroаору. 
3~.2. ПередаТИ .У вnacнic:n. ЗОММlоНу дl.nвшсу піМI peєcrpaцii деpж8lllСОro аспу аРІІ 

впасноСТІ на земem.ну ДШlику. 

4. ВlAпо_lдаnLIII&:ть СторІн 
" ".I.У в"падку неlиконанНІ Покупцем умов цьоro ДоroВОРУ ПРОДDвеца. має прllD 
~ IIІКОUНИЯ Покупцем своіх обов'пldl нanежнИМ ч"ном, а ТІІСОЖ відщкодуваННI збиmв. 
ие811конarrНІІМ або ненanОЖНllМ ВllконанНIМ зобов'ЯЗІНЬ, або Має праlО розірВDТlI исА 

. 8CТIНOIIICНDMl ПОРIlJUCY і 811lttamи віДШКОДУ8аННІ 3биткіВ, СnPИЧIІНСНИХ Roro розіРВВIІІСDl. 
По по:;'::1 :ОРУШСННІ термІну DlUlml ~ 3CltIМЬНУ Аinaнку, передбачсноro п.2.1. дaнoro 
~ чу Про.цаацю пеllЮ У розмІРІ ПОдвіПиої обnіКОlоі cтaвICН HauloHanLHoro 6ІІІІ)' у 

що А'є на МОМОIn' Оnmm, 3. КОЖен Аень npоcrpОЧКlIIUI-.. 3 JIкщo'О •• --_,О 

нс cм~~ 8СІ'ІНО:е:ь ~ ~P:H зо ('!PI!lIIUm') дІ.іl з дJml ocraнньoi CIUIml зriдно п.2.1. UJOOIV 
право 8Irмanml' npIІАНІ1ТІ n ~.~бан ~:OPI Q1нy або .Іlдмоаиn.с. npиRнlТК npидбану дUutНICY, п~ 
3111Д1UUIX -I'~IO О зсr.tenLноі АIІIІШ1CJ1 і CМIl'l1l ціНН а також BiдwJCDдYIplll 

-_.,... ... - BlfКOlllUfНI, вбо 3 С80єї' cra........ ' 
Blllttann11 аlawка.цувВННI 3бsmdв.· r w 

••••• ПОРУЩУI8Тh ПlrratlИl про розірl8НlUI U100JV 

4.4.У IIІПIAlCy розІрвання Доro80 .,.,.. 
Про_цеr., noкynueli за мінусом 3БIРУ ~ 1111111 ,ПокупЦІ cnnaчені ннм rpОЩОlі коuml ПО, 
земenLНОТ AЇJJIIIКИ (підroТoВка теХНіЧНО":" П08 I31НИХ 3 оформленНІМ ДоrolОру 11 ~ ~ 
УМОІ, nocnyr спецlanістів. нarapіam.иО1'О n п~порту, npoetny віАвеАеИНJI, омата BIJ"I'OC" 

ОСВJAченНІ AoroBOPY тощо). 
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'. 
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•. ' і!::: ::~,~;ii:::,!,· .... rtjJ.,;r.:::~·:,···,';'·'"", е •• ~.::::; :. ~ .. ~. ' .. !_," .1' •• =.;~_'.:.. ,.!.'.е •• ~._ ••• І •• ", •• , ·.Р : ••••• ': : •• :;Е.і' ..... -. 

~;;.:.;(;.!:;:, .. , ... :~,; .. ~·"Y~PAiHAt·~.:k: UI<RAINE ' :'" j~~~ ,. 
• 'І 110 :lIInIoIIII: П ~~.'lfЛ CMm, nOllf, псред6IЧСI'ОЇ П.4.2. ШDГО !: ..• і 

rOJlpDD11111 ДОГОІОР ' ... ~ .~. ~ 4J. ,.'" 
toP'J. аФІІІІХ С81llulП 110 :lllnIoIIIE ПОКУПUІ Ilл 0601'lзкіl 1111011 .. 11І1 ДОГОlfРIШХ 

p.oro 4.6. CnnD1l urr: МаІ АІІІІОГО ДОГОІОРУ купlвnl-продDЖY. 
__ '.,.11. D ncplo,. р, '::'11111111 Про_UСМ УМОІ цього ДОГОІОРУ, Покупсuь має праlО ІІІМІI'D'ПІ 

4.7.'/ plDl IIС8I1сво\'х оБОI"3111 IІВnСІСІIІІМ ЧІІІІОМ. а також I!дwКОДУlаlllll з61mcll, заlдDlШХ 
'dlllllllllll прOДtlІЦС~ або МІС праlО розlРlml цсП ДОГОllр у ICТDtIOlnCIIOr.,y ПОРІДКУ І ІІІМDI'D'П' 
... .IIКOIIDlI1.... n І I~·I JIIIIIIJlIІОIО 11 СПРІІЧІІІІСІІІІХ ОГО РО3 Р81ШІ ,.. " 
8fAalIІОАУІІIІIІ' з61те 8~1II1 цього ДОГОІОРУ' 11111І1 ПРОдDІUК, cyr."" IкІ СМІЧСІІІ Покупuем ПРОЛllШО ІІІ 

4.1. Пр" pOJ Р аорУ ПОIСр1'ІlОТІоСІІ про_uем ПокупUlО ІПОІІІОМУ 06Сlзl. 
1I_"'IIIIIII/oO~ Д:~81111;1 цього ДОГОІОРУ :І IІС3ВnСЖІІІІХ Ilл СторІІІ ПРІІЧІІІІ, СУМJI, IlСі СМІчсні 

4.9. ~p ~UlO ІІІ ІІІІОІІІШІІ цього ДОГОІОРУ. поаСpТDlОТЬСIІ ПОКУПUІО ІПОІІІОМУ оБСlзі. 
nDJ1llUCM Р~ЧІІІІDІІІ є форс-мажОРІІІ 06ста1ШШ. зrlЛllО 31КОІІОЛІІCТUІ YКpIЇIIII. 
IlcWlCII"IIMI~toIIAIIIIIoIIICТlo та ПРllа Croplll, ЩО. ~e перед6аЧСІІІ UIIM ДОГОІОРОМ, 111311аЧІІОТІоCl 

4.10. IlDADIICТlI УКРI1'ШI. " .• --
IlanDlIAIIO до 3DICD 5. rapalrrll та ПРІТlllз11 

І n OДDIICЦЬ rapllrryc. ЩО :lСМСШЬНI лIЛІIІКІ, ІКІ І: предметом цього ДОГОІОРУ, ІХОЛIIТlo ЛО 
5.. !1Іь, що '·1- БVnI ІIЛЧУЖУIІні :lrlАІIО заКОllОADаства УкраїНII, lіnыІ� ІIд 6УЛЬ-ІКІІХ 

JIIClIIIIП' :lсМ.... .. ..... , • - , •• 16' • Д 
1llll11О11І1С "рааl "РСТСII3IП тpc:тfx ОС • ПРОIд'КI ІІа AIO~le,1Т ПIЛnI.ClШIІ ЦЬO~ огоаору ПРОдDIсuь ЧІІ 

llWo 110 Mlr ІІС 3НІТІІ, 110 311ІХОлllТloCJ П IPCUIТOM ІСУДОВІІХ спраl ІІВ НСІ "~MBЄ. 
пoqn 5.2. ПРOADВСЦЬ свlд'lІlТЬ. ЩО 31'11А1111а 30AlСШЬІІІ лlnlllК8 ДО цього ЧІСУ ",кому іllШОМУ 1I03дlU11 І 

І U\Y 110 npoAIllа. 110 ПОADРОВВНо. І спорІ. І під :lаБОРОIІОIО (BpCUIТOM) ІІС псрс6увас, СУДОІОГО спору ЩО 
і OJICIІС" ІК аlІССОК ЛО mnynlOГO фОIUl)' IОР'IAIІЧIІІIХ осІ6 ІІС ВIІССОНа. ВІЛЧУЖУІвна 30MC:nIolla ДIлJнка 
.I~ - In JIIIXUIIПаСІ 'І СТІІІІ, повнlmо npllДDТIlOMY Дnl ВІІКОР"CТDШІІ 11 за Ц ЬОВІІМ прнзнаЧОIIІІIМ. 

5.3. у BlAnoBfJulom '3 3BICOIIOADDCТIOr.. УКРІЇШІ Покупсuь npl1A6aa ЗСМC:nIoНУ дlл,нку 6сз права 

JIIllDlПulmoolOro ПРllзнаЧОIIІІI. І 
І 5.4. покупсць оrЛllІУІ 3CMC:nIoIIY лlnlllКУ 111атурі, 0311ВnОМІІВСІ 3 УІ' кlnькlСНIІAlI' і ІкlСНIІМIІ 
upamJllllmllCllМlI. ПWОAlllllfolll І I113СМIІ"МIІ СПОРУЛІМІІ та об'єlmUtlll і оБМСЖО""IМIІ ЩОЛО іТ 
IIInp"mlllll. 

б. ПСРIХIл ПРВDа DЛаСI.оm ІІа 311\IIJILIІУ лlnЯIІІСУ 
6.1. 060в'130К ПродDDЦІІ псрелаТlI :lомсшы�у P,InIIlКY Покупwo ІВDЖaєn.CJ IIIKOIIDlIIIM і право 

IIIICIlocrI ІІІ 30мanЬІl'/ лlnlllКУ порСХОД11Тlo ДО Покупuк пlСЛI ПОВllоі CMDТII Івртостl дDlloi 3смcnыlіi 
AinllllllllJuJО81л1l0 ЛО п.2.I. ЦЬОГО ДОГОВОРУ. олорасаШl1 ПОКУПUСМ ЛСРЖВllfОГО DIn'D ІІа ПРВІО влвсності 
ІІІ XllllIО. 

6.2. 3 моме.11)' ВІІНІІІСІІОІІІІІ У Покупuк праВІ ВnICIIOcтi ІІа зсмc:nьну лlnlНКУ DCТDНОВЛСIIllП РDllішо 
"olIlR peжllМ І ІсІ ПРІВОІСТВIІОВnIОlочl ДOКYMellТl1 про прааа ПокупЦІІ ІІа KOP'ICТYIIIIIII (ОРОНАУ) цlє1' 
JCllcaLlIoT A1nIIlКlI ВТРІ,ІІОТЬ Чlllllllсть. І 

7. '1I3ШС ВllПUICODОro поrlРШІІІІІЯ або DllпаДIСОDОro пеуDаlll(Я 311\IIJILIIOY Р,InЯIIIСІI 
7.1. Р.аIlК ІІІПDДКОDОГО поrlРШСllІІ1 або ВIlПDДКОIОГО ПРУDВІІІІІ З0МDJIьноі лlnlНКIІ носе Покупоuь 

JlIDlllllrry ПСрсхОА)' АО IIIIora праlа вnacllocтl. " 
7.2.У IIIПадку. КОЛІІ ПРОДDDОЦЬ ПрОстрО'1ІІ1 парCAD'!у 3СМСШIoI'lоі лlnlllКl1 або Покупець 

II)IDcIpO'11I1 W npllnllmR. рl1311К IlInDДКOBora поrlРШОllІІІ або ІIІПUКОlоrq ПСУlаНlІ1 ІІОСО стороно. ЩО 
IIpDCqIO'IIUlI порелачу або npllnllRТl'I. ~ 

· .' 
І • . ' . · . ; , ~ 

.' 

.' 
І .__ 7.3. ЯКЩО І поrіРШОlІІl1 'ІІІ ПСУ1111ІІІ :lомc:nыІїї дlnlllКIІ є lіlllа CroРОШI ДоraIОРУ. то 
, IlIUIUlfJuulLlllcть ІІССО ЦІ СтаРОІІа. : 

• І 
; 

11 8, ВllрlWlllllЯ cnoplD і 
ІІІІ ~ • ВСІ СПОР". що ІІІШІКІІОТЬ npll IIIKOIIIIIIIЇ УМОВ uьora ДоralОРУ або І :l8'13КУ:l тлумачеШllfol nora 

: .. , IlІрlшуlOТItCR ШЛІХОМ ncpcralopil.· : 
СУАО • Jlкщо СтаРОIIІІ ПРОТНrDИ мlсяЦІІ 110 лОСlrЛ11 ДОМОDЛСllостl. то спІр порелаЄТLСІ ІІа розrnlЛ 
~ OPrDllll.Y naРІАКУ. ICТВIIoвnclloMY 'ІІШІІІІМ заКОIІОДВlстаом УкраУШІ. У ЦIoOМУ ІІІПUКУ СУЛОlі 

IІСсе С:ТОРОllа. що 110 IllKOllana УМОВІІ Доraвору або IIIKOllana Ух 1І01(ВnСЖIІІIМ ·ІІІІІОМ. 

9 І ЗмІ 9, 31\111111 У"ІОВ доrОDОру та noro РОЗ'РDаll'.Я • 
9~ В :18 УМОІ ДоrolОРУ або BIICCCIIIII ДОПОІІІОІІЬ до Ilboro МО)lUIlllі тіЛЬКl1 :lа зroДОIО СторІІІ. " • 

1IDC.IА'Іеll~II~МIIПI та ДОПОIIIОIIШI до Доroвору здlRСШОIОТЬСІ тlnЬК11 І пJIСЬМОlіR фОР"I' 3 ІІаСТУПНІІ". 
що с llelrдt 1'ІІсІІХ з .. 111 та ДОПОIIlСIIЬ І oprallDX Iloтвplaтy, ОФОРМЛІОІОТЬCR У IllrЛlлl ДOДDТКOloi уroЛII. 

9З. ЦеnСМ:010 ЧІСТІІІІОІО ЦЬОro ДоroIОРУ. • 
Д ro.lp МОЖС бyrll Продавцо" : • 

. 
~" .... :. 

VrЩIl1' Б/І"ІІ І . .. ІС tA nTIA". ,;a'·" ... "' ....... 1 .. 1I" ..... ~ ........... r о .. , "j"r,,,":1ulllI". 
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9З.І. У раl IICCМ8ТI1 ПОКУПЦСМ ПОlноі Ібо IfIС'ПСОІоі ІIРТОсті д8110і ,смcnьноі ,ІІіЛІIІІСІІ зri.llllО П. 2 І 
WoDro ДоroIОРУ·· • : 9З.2. Ураі ПopywСIII" УМОІ 1"lСІІllAстlХ 1 пі,llnyшm 2.1. qЬDro ДоroВ~РУ, 
,І 9.4.У раі ІІСІІІICDІІІІВ" DlIIliao і, CraplH )'МОІ uьоro Доrolор1 ВІН ,.IО3ІСС бynl '''lіНСНIІА або 
:rl озIРI"ПIП "IIIIМOr)'.apyroi CraPOHII ,а рIШСIПI.,.1 С)'lI)' 160 roCnОд8роьиоro С)'lIY. 
~ 10. Dlnpanl. 
, 10.1 Всі Ilnpml, ПОI'131111 , yкn1Ullll1 .. M uьoro ДоroIОР)', noro НО11ІрlanЬffilМ ПОСlі.ачеИIЦIІ 

, 
" 

1 pccrpluiao та ~IIIСОIlIlП"М, берlllВ себе Покупcuь. , • • 
• • .: 11. ДО,lllткооl 1"10011. 
: І 1.1. ЦсП Доrollр с оБОI'IІ3~ОIIIМ ДІІІ c:ropiH' МОМСtn)' пl,llПIIОIІІН. 060ма СТОРОНar.ш. 
; 11.2. ЦСП Доroвlр пl.an'rfс Ilотврlanьном)' ПООlі,lllflННIО та РСЕстраоіі lі,llПОll,llllО ,110 ЧIІИlfОro 
r,0IlOJUlDC1'Da. • І ІЗ. ЦсП Доrolір І ДОІС)'МІІП' npо СМ!І1У ІIРТОсті ,с,.ші t: пlllстаlОIO,ІІІІ. ІІ,ІІІСДСІІНІ 'СМCnЬtlоі .ІinlИIСІ! 
Ilаурl (ІІІ а,lсцсвості) І lllдa'll lIcplCllllllOro акта на npно nptllmloi ВnICHocтi Іlа 'СМЛIO. 

~ І 1.4. Покynсuь с MmlllКOM ЄJulНoro пDд8ТlC)' ІІа 'IU'IIIЬІІІІХ пїllCТDI8Х. l' І 1.5. ЦсП Доrollр ClClllдClio та it011lріanы�оo ПОСlі.ачсно І 3 (11'ьох) ПРllмірник8Х, О.llIlН :І Ikll І бсрlrarn.СІ І СПРНІХ ПР"lmlОro lІотврі)'СІ Броlарсысrоo міськоro нотврівnьноrо 01Cp)'r)'. Klli.c: .. kO~ 
~р6nаcni, Баllp Н.М" І м.БРОlаРIІ, l),л.Нe:lалncності, 71 а іншl- IH,II8JOТIoCl Сторонам цьоro Доro.ору. І 

, .' СтоРОН" Доrооор)' : 
Покупец .. : 

НІКІТІНА ВІКТОРІЯ ГЕННАДІІВІІ.\ 
і.аСlпифікauiRниR НОМIР 24S76 І 6827. :lIPC~ 
upccoю: 07400, Киіlо.ка 06лacn, місто IiJlllllpl. , 

nar::~oBoi. 6у.а.18, n.S] 

КІІИЗ 

') ПJl1-n1'
o О 'r""ж' -оо І" 0'-\ а . 

. 7,."~.f~Л! ,,,},-,' • 
.' ,., l~t .' .'),. А : : J r r:' • f О r. 

• 'ІЛ" . r-..' 41.1. ... ~( 
ІНД ~ ~. 2uoLp 

бпанка Н81МСНіть n:Jльцеl' ". • ....'JO буд' ЯІІІІ" 
______________ .~__ • \0- І '1МН!),., ;ііІ/ріЙНІ Сіла"l. M""IOIIOI. ЗIJРР,\ :.1' 



~-~1d!o':~r.1',: .): '.~!~~~. :.... . , - . - . 
... '!О .-:'f;.-:~'::."" ~:i:!-.r- - - - J--" -... .,. ••• s". .. • • 
"J :.,~. • '.. .. 
'iJ .. ;;t 1 ' і{ ~ t'~ УКРМ'. ~J"~UKRAINE 
t Д . ~ .• , ... 

купівлі-продажу земельно. ДІЛЯНКИ 

Ilссільсысгосподарсьlсогоo призначення 

МІсто /іро,ар" K"r,c."or оl1ласmL 
."чl.ОСUІО1fJ porty ",ln",. АllсяЦR �,a�,c-m. ІРJlIОIО ""сла. 

д.,тll-

че nl.anllcan"CR, Ilаnапі Сторони: ВРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РАДА 
МIІ, fO ::СТІ fорllnll'1иа мреса: ",.SРОDари. вул.Гагаріиа, J S, ідеИТИфіКвцїJtИJfJt 

tlIІВСЬJ(О О iJI UТlo ";'0 АержаlНУ реєстраціlO IОРИДIf1fНОЇ особи серІї АОО N!094 J 8S, Вlшане 
... 26316375,(С. ;"ром ВІІКОНавчоro коміТС1)' Броварської ",іСlокоі ради КиівськоТ облаm 
Jf1"!"\UI. реестр А1111І провсдеННR .аержавноТ реєстрші 08.04.2002 року но",ер ,апису про 
8o.\C)'JНCUO•IIМ, UЇЮ 1 35S 120 0000 002270), В особі АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ 
,,-..lf'/ндрР~=А, "КІІІ .аlє на піАствві ДOBipeHO~, посві.ачен?Т 11.07.2007 року ,. p.N!.1230 
QREJCCA І11І11М нотарlус:ом Броварськоro МIСЬКОro нотаРIОЛIoНОro окруту, який ДІЄ на 
я&t6aJІІР ap~; Закону УасраіНИ "Про місцеве caMoBpJl.aYBaHHJI в Украіні", іменоваНIІЙ в 
aiJC18Il ст. "прОДАВЕЦЬ". з однієї сторони, і ПАЛАМАРЧУК МИКОЛА 
..... ~~АОВlfч lасНТllФікаuіЯннА номер 2 t 78414671, зареєстрований за адресою: 07400, 
_ІІ'" o6JIаCТlt, :ІIСТО Бровари, бул.Нсзanежності, 6УА.l1, кв.152 • (свіАОЦТ80 про neржавну 

,~ .. ~ 
:і. .,\ 

'. . ,. 
..: . -.... . ~., 

І • ;..:. ,' .. , ..... 

~ фI3'I'ІКОЇ особlt-піАПРНЄАIWI серії 802 N!284872, виданоro .аержаDННМ реєстратором 
JIRI"'-'- &po •• pcwcoT міСlокоі рanи Г.В. ГаЙJIВКОМ, ота npоае.аенlUJ .аержа8НОТ реєстрацїі :~= 
~-:1 року номер ,аnису 2 35' ООО 0000 005502), іменований в поnaльшому "ПОКУПЕЦЬ", , ,,::.. 
~аороИlI, yкnanH l&Iннlt Доroвір про наступне: :~I:i. 

1. Прe.nмет ДОГОВОРУ :~'.5:~ 
1.1. ПРDJlВIСIІЬ на niAставl ріше1DlR Бро_арсloКОТ міськоі plJlМ N! 686-35-05 ві.а 27.03.2008 ;~~ 

,щ .Про продаж зеММ"НIІХ .аїЛJlНОк, 1IВJ18HHI .аозволу на продаж ,емелloННХ дinlHOK та внесенм • ~~; 
JIIi/l АО рlшСНКІІ БроваРСloкоі міськоі panю) передає (продає), а Покупець npIIRMaE (купує) у ~.~~; 
МІС_ І ОМІЧУЄ земenьну ДШІНКУ KOMepuiAHoro використання, несШьсt.коroспоl1ВРСЬКОro ~ •. 
npIDIIIЧСНКІ (несіпьсloКОroсподарські УПlШR) мошею 0,0540 "1 дп. бу.аівництаа та ;~,'. 
a6c1JyПlВУIІННIІ mKuiТ технічНоro обслуroВУВ81D11 леГКО8ИХ а8томобїл~В - ,емлі транспорту, що :~~ 
JIIIXOJIIтCII :11 anресою: K"tвeыс8 обn&lС11о, мІсто Ііровар", по ВУЛlщl КІрова 96 (деВ'КIIОСТО .;ifj~l 
JDlmt Huani 31 текстом "Пре.амет Доroвору або земепloна .аїЛJlНКВ". . ;~. 

КuaCJpoIa1A номер ,емenьноі lIЇЛJlНКИ 32 1060000000025:0508. . .:l 
1.2. Земмьна АШRНка, зазначена в п.I.I., ореНАована Покупuем; згідно .aoroBopy оренnи :.' ': 

xмem.иoJ аUulИlС1І lі, 21.112006 року зареєстрованого у Кнівській регіональній філі\' .. ~:; 
Дс,..IИОro піДПРllємства «ЦентРу земелloНОГО ка.аастру при Державному комітеті ~~_ 
УсраіИI( по 'с"сnьни., ресурсам»)про шо у Державному реєстрі земепь вчинено запис віn .• :!:. 
21.11.2006 року N! 040633800408. ':'~:;i 

IJ. На IІlшевказвиіА земельні А діnJlнці знахо.аИТIоСR 06'єкт нез~рершеноro 6у.аіВНИUТВ8 - i::'k 
mнui. технічноro обслуговуваННJI Jlегкових автомобіJlів, підставоlO виникненк. права ~(#; 

t UlCкості на "е нерухоме майно у ПокупUR є AorOBip оренди земельноі АЇЛRНІСИ віn 21 .:::~~ 
•• ~~~ 2006 року, зареєстрованоro Комунanloним піДПРИЄМСТ80М~ Броварськоt міСloкоі РаДИ ."".і; 
~.кe 6~po технічноі інвентаризаuіі'" згідНО вичrгу про реєстрauiю права власностї на ~j~ 
"..е MaRкo номер J 7829786 віА2 J .02.2q08 року, реЄC'lpаuiЯииА Hol-tep 22218668 номер запису i;~; 
6UIJМ 8 кию! t н. • ~".~. 

З~НР 811Тlry Броварського міжміського бюро технічної інвёilтаризаUіі від 21.02.2008 ~~~: 
роу' •. ~~:8~:сdнбо'.ЄrcylСТ "Безавершеного ~удівниu.тв~ забудований K~ 87~. і 17 03.2008 ку .: ....•.. :.~~._ .. : .. ~ 
-7/10 3 ровврськоro МIСЬ1СОro BlдlUJIY земenьних pdCYPCIB в д. ро •• ~: 
lО1РИМ - 184, земелЬНI .аіnJlНка, що є npе.аметом цього Доroвору, пdвиина вmcoристовуватиCJI , '",U.. і 
_ аННІМ 060в'lзкі. земnеanасникв, змісту .аобросусі.аСТВ8 та pcsмежень прав на зе.шю, [:::,~, 
~e=x 'І СТ.СТ.ст.91,IОЗ, І І І Земельноro Ко.аОКСУ Українн, cr.ЗS Закону УкраіНИ «Про • "';~f 
lItXOPJ мел .. )). заКОНОдаВства про охорону на&коnИШНItОГО природного сере.аовища (код I:';;~ 
Ib-,~~НI зеМмьноі дUmНКИ - 1. J 1.1., зrillКО Українського xnасифіlСатора ЦЇnЬOBoro :(;:~; 
-"-І' ·'_НІ :sемenьних ДЇnIHOK). ~ .' ;i~~i 

ВИКОРИ~"._. да. ". оТ зеМen .. ьйої діnннки: [~~! 
• L .. :, 

~ 
.~ 

.. .\ .r.~~"'~i ~. . ,~ ~~ 
. .... . ~.t~:. _

Ііі." ~~. r ?f :)1..:i~"'40'!'~~ ~ . - .;ji. А ~~:: • • іІ·" 
~k .- .. .~;~ \'-«{it1'i~ 
•• ",7 \'".. _ • .J~·\'-~.""іL.;а, 

.: :.:.:,;.'. ..rql UfllJt'lI M;r:n ;: ~~ ,,1.:1;-;,.', , 
.... !~~·1~.·!':.~ .. :~" .. : .. - . '_' .. ІТЬ \:urі\тостynенsаиі13!!.·\!:I;Т '1 IД l-ідrrБЛВ'I'f" ~f;~:::.i'..tI ~ r:;;\~)t1} 
..... . ;":~'''~='''f):~.}.:~-.F:t;;:_- ~- .. -----~_. .... • ... ~:li...""", \\t.f1;rf"· 
- - ... ..\, ~:t~~~~~~~~~11,1!1:1іF,~;;:;-\~;:~., .• ї.--;'і ~~ .,. - .• ;s.;~;;;-e:-.: .. ti' 'f..j;:,; .. :.t ._: ... ~f,t~;~~~f.i~~~-'. 

•• •• ., ...... f· , '. ,. »', '(.\,іА~"f1ihIf~Ш,'::'I:: ...... ~~;\:1~~~;., _ 
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• • • ro ВІІКО IІстаНІІIІ. ~ 
1.1. ЗМІна ЦІ./ІЬОВО :IIOДD8CТ80 811нні особll ІІССУТЬ ЮРІ1411ЧІІУ lі" • \ 

За порушсtltll 1сМCnЬІІОro 1ак IІОаI • 

,aKOI?,' • в вш 29.02.2008 року Н!864 УПРlllJlіНlf1l МіСТОБУIl), ...... 
BIДnOBIДIIO ~O ВІІСНО ку містобудівні обмсжеtlfll та оБТНЖСШIІ 11:МnI!~ , 

БроаарськаТ МІСЬКОТ РМі 11 відно ДО Р01рах)'tlків мош ВlІкоtlанщс ТОВ "I(o~ 1 

!C1UIIIC'f1JODOГO моtl)' та 8 АПО_.~ 

'06),.10811): • шею О 0084 МІ в межоХ іtlжеtlеРtlого ІСОРШІОРУ MI!PI!~i~. 
_ зсмСДЬtlD Ai./lllHICII МО , ·'tl1. 

'1ІХlІсноізоtlll РТUП:10бсзпечllТIІ УМОВІІ ві./lЬНОГО АОСТУП)' АІІІ прок.nlAаНlСІ1 Ноан.. .... : 
- CТ80PIIТII . .щ І 

'Т' ЮЧІІХ інженеРНIІХ мереж, шо зtlОХОДІТЬСI В межах ЗD3t1аЧI:НОІ ""'-. 
сксп.nyОТUЦІ ІСІІ)' • . "0'0:-. і 

2. Цlllа ПРОАажу зI!",e.nы�оіi АIn"IIIСІI, арО1Cl1 і ПОРI1АОК On"lt1\. . 
2 1 Ц' 18 ПРОАажу ЗСМctlІоllоі АіllllНКIІ ЗD ЦІІМ ДОГОІОРОМ Cк.nllllilI: 93 474.00 (1IC8'~ і 
•• і" .. - ЧОТІlРIІ) rpllBHi ОО копіЯок, Ікі Покупеulо ПОІІІІІСІІ Пl!рср .... _ і 

чan'Р'1Im1 с МАС_. .., с -І"", І 
го"'1 3 ('"'Іоох) б8нкі8СloКІІХ АНІ8 ПICnIl nlДnllC8lctCII Торо"ами ІАа,,· 

ПРОADDUII прOТll.. ... К - 'п б . К '" .\ 33114327700005 БР08арськс УДК 8 ГУДКУ D "'ВСІоIСI о 118СТІ м. lІеlа МФО t 
23571923). . 

2.2. 3ГЇДІІО BICТRr}' З тсхtlічноі Аокумснтаціі пр~ IIOpMaтJ!8I1r ГРОШО'У ОЦІНІСУ ~ І 
814 17.03.2008 року Н! 04~3/13-3/339 БР088РСЬКОГО ""CIoK0W:O ~IAAI.ny ЗСМ~LІІІСХ pcq~ І 
'1J0wola ОІІінка земe.nьноі AilllltlKII CТDHOBIIТL 226 871,00 (АВІСТІ А81UlЦRТІо ІUlС'Т1о Т1IC.~ t~ і 
ора ) ГРll8НІІ ОО копіПок. • м • 

2.3. 3гіАНО 811СНО8кУ експерта про ОЦІННУ 8~pтicть ЗСМСДLНОІ АIllIlIfКН ТОВ Нвф.у І 
8іА 19.03.2008 року оцінна 8артість земсдьноі ДІІІІНКІІ становить 93 474.00 (lIel'lII\t" : 
чon'р"СТ8 CIMAecRТ ЧDТ"Р") ryшвні ОО копіЯок, З8,!,ер~сноro ГОЛОВНІІМ ynpIL1i"", І 
ресурсІ І у К"ївськіА обll8СТІ 27.03.2008 року, ВІАП081АНО ДО І"СНО'КУ lІер.ua.з і 
ЗI:r.tnСВПОРIІАноі Аокумснтаціі ІіА 03 квітна 2008 року N!4a-9EO. • 

3. 0608'ОЗIСII порі.. І 

3.1. Покупець з060в'lІзаНlІА: 
3.1.1. CM8Т1fТМ ввртість земctlLНОЇ AЇJtIHK" в строки та в розмірах, ЩО nepl!JlDaa 

ДОГОІОРУ. 
3.1.2. HlUU18aТl' ПРОА88UЮ нео6хіАні матеріаЛll, віАО"ІОсті, АОКУМСНТlI тощо n;! 

УМОІ ІІЬОГО Договору. 

3.1.3. ДОТРlfМУIВТlfС:Ь обмежень, ЩО наКnlUlCні та встаномені на ПРllllбuу 
(за6C:Jпечувml безкоштовнс і 6еЗПСРСШКОАНС а"КОРНСТ8ННIІ об'єктіl заran"NDI'О 
(пішохlАні та автомобіllLнl ДОРОМІ, об'ЄІП'М інжснерної інфраструктур"), ЩО зарсmpoаі 
AЇnIHцi на момент РСЄС'ТрІіUlї З888И, МОЖІІивість ДOC'l)'l1Y на зе"lctlLIІ)' AЇJt.HКY aillllllli.J!D 
06cnуroаУlанНІІ і рсмонту об'єктів ЗIГlU1IоНОГО користуванн. та інженерної іНфРDC:rJIYrI)l' 
на земenьнlП ді./lІнцl МСЖО,ІІХ і reoдe:JИЧНIIХ знакі. та піА'Тздів Ао "'ІХ ТОЩО ). 

3.1.4. З МОМСНТУ Державної реєстраціі ЦІоОГО ДОГОІОРУ смачуват" ЗСfolenь"иR 
і ПОР.АКУ, псреа6ачеНІІХ ""нн"м законоАВВСТВОМ УкраінlС про мату за зеМIlIО. 

3.1.5. ЗареЄСТРУ8аТlІ исЬ Договір у встаноanеному за!Сонорвство", пор.дку. 
3.1.6. Пр"Пк,ти у 811асність зеМctlltну АіllllНКУ піCnIl реєстраціі АСРжа,ноПl UI'I 

масності на зс"Іenысy AЇJtIlICКY. 
3.2. ПРОА8вець зобов'RзанltП: 
3.2.1. ПРIСА"m, ОПllату Покупuсм вартості ЗС"'Cnloної Аіll'НІСІ' 8 РОЗfolірі та Ітсрllіа 

п. 2.1. ЦІооro Договору. • 
3.2.2. Передатlt у 811acїlicть зе"'CnLНУ АІІІІІНКУ піМI реєстрації дсржаlНОПl U1I 

масності на зеr.ICnLНУ АІІІ'НКУ. 

. - 4. Відпоаlaan .. "IСТ1о Сторі .. 
4.I.У ВltпlUlКУ нев .. конаННIІ Покупцем У"ІОВ UtoOГO Дого.ору ПРОADIСUЬ м • 

• "lСОlСанн, ~окупиС"1 своіх 060в'lзків нanежНIІ'" ЧІСНОМ, а також віДШКОДУІанНІ J6 
неВlІконанНIІМ а60 кенanсжн"" ."хонанн,,,, з060в'.зань або ",ає право розір"'" ... 
BCТ1IНOMCHor.IY ПОР.n"" і 811Manm • • ' • ---11 4.2. У --'1 .' 8IДWKOДY88IIНI збllТlCІ', спр"чlнеНIІХ Пого рОзlрllilll ..... 
П раl порушеННІ тepfollHY OMaТlI38 земe.nьну дідІНКУ переабаченоro n.l.1. 
ОКУіПСЦЬ смачує ПроAUUЮ пеню у розмірі подвіАноТ 06./1ікоаоТ CТDBK" HaиiotlllllЬHO", 

що А є на момент OMml за кожен Ае"ь прострочк 
4.3 Якщо По • и матежу. 

• кyncuь 8 терМІН 30 (ТP1uwml) .11lів з .IUn'И OC'l'lllllloOї cмml зn.aно п.2.1." 
lІе CMmm. 1c:ra1t08llelty І п.2 І по І' . . u"" 

• • 101І го.ор Ulну а60 В'.QМ081П1еСІІ npltRHml ПРl1A6ану .1111І .... '. . 



'~L- :h:tfj: H~~AI"lC ~ 
... _. 

.UlWWJiДa1lliJ1UI UU8"'Ш І gunm QIH,1o 8 такоЖ B!дwкo.цyв8lIНl з61mdв 
.-о .ммann" npllnllJ1'l1l.,DlnplllI 8бо ,свod cropo ~l{opjwyв;ml ПIП811l11 про розірванНІ uьoro ДоrolOРУ і 
.,--- _І"ICOJО .ІІКО , , • 
.pull .... ·r· 8lll113бlrndв. 
~І.ІАШ" • ванІІІ ДоroвоРУ 3 ВІІІІІІ ПОКУПwl смачонІ IllIftl rpошовІ коoml поаоpтaкm.с:а 

4.4.У IIІПIUll)' PIO~! ft,lllVCOM збlmciв, пов'138"IIХ 3 ОфОРМnОlflflМ Договору та Biueдe""lftl 
По""пuсв - '1 • • npoAllUC" "І (tдroтoalCB ТСХlІlЧlfоrо паспорту, ПрОСIСТ)' Вlдас.аОIflІI, OM8ТD вартоСТІ технlЧНIІХ 

JCSICII.IIOT дIAIIIKI:an~cтl" 1f000plllllItlfOro посвlДЧОНlІ1 ДоroВОРУ тошо). 
"о" nOCllYr СПСI1 ДоroВОРУ 110 311лЬ"IС ПОКУПЦІ вІд спnВТІ, пснІ, порс.абачеllоі п.4.2. QltOro 

).. 4.5. розlРlllІІІI 

ADfOIDP'I' Ш11'афllllХ ClнкцlП 110 "Ільн"є ПОКУПwl від оБОВ'lзків BIIKOll8l1ll1 доroвірlfl'Х 
4.6. cnn-r- AliY.'OB.lloro ДоrolОРУ купlвпl-продажу. 

J06o"'3III". nC~ О:еl"IСОИ81f11" продuце,., У"'ОВ w.oгo Доro80РУ, ПОКУПОЦIo 1о'8Є право BllftllU'8Тl' 
4.7.У ра м .. во .... оБОI'.зкll IІIІІІCЖlШМ ЧШІО,." В таКОЖ відшкодуванн. збlmciв, заaд8lfl'Х . проааlnе .. '11' І . 

,ІІІІІІІІІІ111 aнlll вбо r-IBI: ПРВІО розlРВВ'П1 цеП Доroв р У BcтaHOBnOlfO.IY пор.дку І ВIІ1оlаnПl 
ІІОІО 1,,"'011 , • JIIPIlaI ІІ:ІІТК'ІВ спр"ЧlшеllllХ noro p03lplalllllM. -_v.a,,"1 311 , П І І a!JUI--, П І озlРlанll1 ULOro ДоroВОру 3 ВІІІІІІ родаlЦI, СУМІІ, ІК СМ8чен Покупuем Продввцю ІІа 
4.8 • .:~r: доrolОРУ, ПОlеpтaкmoс:а ПРОДlвuем Покупuю 8 повно~у оБСlзl. • 

-111111: п 11 розlРlвннl uftoro Доroвору 3 If03ВnСЖНIIХ вІд Стор'" причин, СУМ", ІКІ смаченІ 
4 •• пР QJIIВЦЮ на ВIІКО"I"If. uItoro Доroвору, повеpтalOТloС. Покупwо в П08НО.'У 06с.зі. 

nOlYlldCM РПРIIЧIІН8М1І І: форс-мажорнІ обстаВIIНН, зПдно заКО'lодавства Украіни. 
НCJlllClllIІІМIІ Cro' • б • Д 4.10. ВIдnОlіАаяьнlСТЬ та правв plH, ЩО не поред ачеНI UIIМ OroIOpO.I, Вll3нач8lOТloс:а 

11ІІ0,ilPІ0 АО 311COHoдuc:na Украі"lt. 
5. rBPOlrrli та преТСllзіі 

5 І ПрOJlllсuь raрвН1)'є, ШО зеМCnloна діnlНЩ "ка є прс.амстом. w.oro ДоroIОРУ, BXOД11Т1t ДО 
; :'u."L ЩО MOwvn. бyrll вІДЧУЖУІані згідtlО заКОНОДВ8стаа Украіни. IІn"нв віа буд",.кнх 

-",р ............ , '''1'- І . І 
.11І1101111 пра і претензlR тpcn-Ix ас б, пр~ "КІ на MO~leHT n дписаННI QIoOro Доro80РУ Продавеw. ЧІІ 
noxynCdL ІІС .. Ir не знml, не 3HaxoдltтloCI ПІД арештом І .СУД08I1Х спра8 на неі немає. • 

5 2. ПРСІАІІСЦЬ С8IДЧlnЬ, ЩО 3ПIДIUІВ земепьна ДIJIІНка ДО Qltoro часу нІкому ІНШОМУ не 3д8ІІВ І 
OJICIUI,Y ~C npDAlНa. не ПО.Р08ВНа. І спорі, і під звбороною (арештом) не пореБУ81є, СУДОІОro спору що 
ІІІ нсі' п ІНССОХ до CТ8'I')'11foro фон.цу 10ридltЧНИХ осіб но внесена. Відчужувана зеftfCnЬНD ДWНК8 
~tn1OCI У ШІІІ, nOllllcno ПРIIД8ТИОМУ дІІl ІикористаННI іТ 3В ціпІоОВИМ npизнаЧОННIМ. 

5J. у ІlдповlАИОСТЇ із 38KOHoдD8CТ80M Украіни Покупец .. придба, З0мепьну діл.нку боз ПРВ8В 
JldНII1і UIALD.Oro ПРll3нвчеННІ. . 

5.4. Покупець ОГnlН)'В зеftlCnЬНУ ДЇnIИКУ • натурі, 03HaROMJI8C. 3 іТ кількісними і .кіСНIІ.'" 
IIJIШIIIIlСТІIIСІМIІ, пїдзе.IННМII і наемним" спорудамlt та об'єlСТВМ" і обмсженн.мн ЩОДО іТ 
IIIIIIJIIImIIИI. 

Сі. Перехід права BJlBCllocтlll1 3Cft1CJ1LIIY дlnПIІІСУ 
6.1.0боl'130К ПРО.ВUJI передати земепloНУ діл.нку Покупuю ІВВЖ8tт1oCR ІIІКОНВНИftf і право 

.... acrI ИІ зсмenьну дІлІНку переходИТlo до ПОКУПUJI пісп. ПОIНОЇ сплати вартості Д8НоТ зе.fCnЬНОТ 

.НІІІ\ IlanОllано до п.2.1. ULOro Доroаору, одержаННІ Покупuем деРЖВI!НОro акта на право масності 
а 1СМА1D. 

6.2. З момеtny ВИНllкненн. У ПОКУПUJI ПРВlа мвсності нв земепьну дш,нку IстанОlnОНIІА раніше 
Dpl8011lR Р_ІМ і Ісі ПРВВОІСТІНОМlоючl документи про права ПОКУПwl нв КОРНСТ)'lа"НI (орендУ) цієТ 
JaJrл.ноі alnlНIDI 81рВЧВІОТЬ чиннІсть. .\ 

7. Р,I3ШС DllnaдlCOBoro поrlРШСIЇIІП в60 ВIlПIlдlCОВОro ncyвalillH зеаllJ1Lllоr ДШПIIIC1I 
7.1. РИ3ИІ BllnaдKOBOI'O погіршеННІ або lипадКОІОro псуванн. зеftf&rьноТ ДШІНКІІ несе Покynеw. 

JIIOМC"'Y псреходу ДО HItOI'O прввв мвсності. 
1.'1.У випадку, КОЛІІ 1'Іродавецlo ПР9СТРОЧНІ передачу земcnьноТ діЛІНКИ або ПокynеQlo 

IIpOCJpoч"в 1і ПРIІАнl1ТІ, pll31fIC Іипвдковоrо погіршеННІ або DипадКОІОGО ПСУІВННІ несе сторона, ЩО 
IIpOctpoЧИІІІ ПСРе.аачу або npllnllR1ТJl. 
_ I~~~ J111,!&0" поriршеннl ЧІІ псуаанні земenыlт •. ділlНIСИ Є 'ина СтоРОНII ДОГОІОРУ, 1'0 

IIІІ8/І"нlт несе ЦІ CropoHa. ~ 
11 В І 8. ВllрlшеllllП спорІв ; 
~ с спори, що allHIIKaкm. ПРlf ІІІконаннІ УМОІ ШОro Доroвору або І 31"ЗКУ 3 ТJlУftlаченн.м Rol'O 

1.2, .. l"ріwуlDТloCl ШЛ'ХОМ neperoloplD. 
""'''1" JlIСЩО. СтоРОНIІ npOТlraM міClUJI но ДОСIГЛИ ДOMOВJIOHocтl, то спір передаєтьСIІ на розгJUlД 
-,- І органІв у . . .' • І 1InJtan. порlдlJУ, acтaHOВJIeHOMY ЧІ'ННІ'М законодаВСТIОМ України. У цьому' ІИПадку cyдo~. 

"есе croPOIIII, що, не аиконВlJВ УМОВІІ ДОl'Oаору або виконапа їх ненапежНllМ Чllноftl. 
, . 
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І. • 

'. ,. З"І'ІІІІ )'11100 .IIoraoop)' та nora Р03'РВВ!IIIВ 
'І 3М'"1 )'МаІ ДоrvIОР)' а60 І'ІССС";" .ІІОПОI"С". /1.0 H.aro "IОИCnI18і ТUI.ICI. за ~ro.llфОIO ~тopill. 
92' Вс, зм',," 111 .ІІопоа •• Сї •••• .110 ДоrvlОРУ 3дincHlOtOТIoCl тin.lCIl І nllC."IOlln • ор ... 3 IIlI:Jyn"lllI 

посві4~СIІIІ'М 111/011 змі .. m .ІІОПОI"С". І opra .. IX нотаріату. ОфОр.CnIOIO'noС" У 811Гn".ІІ1 .ІІОдаТ1СОlоі УТО", 
шо с: ІІСВ .... ·О ... ОtO IflmltlP.tO Q~orv ДоrvIОРУ. ' 

93 ЦсlІ Aorvllp може 6yrfl,pOJlplaHlln ПРOJlDІЦСМ : _ • 
9:3: •• У раl HCCMml Покупием noalloi а60 lІаСТКОlоі IIPТOcтf .lllІlоі зеМCn.lІОI .ІІIЛJlНКIІ згі4НО n 2 І 

ULoro AoroDOPY. :, • Д 
9.3.2. Ура' поруше.1tI1І умов IlIlCIIlU1eHIIX у П'4ПУНкті 2.1. ц .. ого OГOI~PY. 
'.4.У pu'."CIIIKOIIDIIH" O.llllioo Із СторіІІ УМОІ цього ДОГОІОРУ 111І може бут.. з .. і"С'1ІІ1І або 

розlРIUflln "І IIIMOry .ІІругоі CтoPOIIII за рlшеННJlМ СУ.ІІУ а60 rvcno4Apc.кoro суду. 
10. Dlrrpa11l. 

10.1 ВсІ D.rrpm •• ПОI·.Зlllі з YКnIU1II1HIM ULorv ДОГОІОРУ. Поro натаріал.н"" ПОСlі ..... с"" ... 
РСССТРlцlоо 111 ІlІко"а'IІІI.I, 6ере НІ себс Покупси... ' 

11. д04аткоо' Y"IOOII. 
11.'. ЦсП ДОГОllр r 0601·13KOI .... .дn1 сторІн з МОМСН1)' пі.llП"СІ""" 060ма СтоРОІ ... IІІ. 
11.2. ЦсП ДОГОІ'Р nl.дnlrac: IІOТDрlал""ому ПОСlі4ЧСІІНІО та рсєстрвціі віМО8і.ll"0 ЛО ЧІІIІ"оra 

ЗlКОНОЛІІDСТІІL 

'1.3. ЦсП AorvBlp І .IIOКYMel1Т про СМIІ1У .артост; зе .. лl є niAC11lBOIO М' 8I.aвСДСНIІ" ЗС"ICnЬНОЇ ліпl""1 
D lІатурl (ІІа мІсцевості) І 81""''11 державного ВtmI на пра.о npll8mtoi ВJlВCIfOCТЇ на земnlO. 

11.4. Покупец .. є MmlllKOM ЄдJIHOГO податку ІІа заnn"них підС188ах. 
11.5. ЦеП Договlр CICJ11U1cH9 111 "отаріал .. "о посвілчено в 3 (тp.oJC) nplI"liplI'IКU, ОЛІІН ] 11"" 

з6ерlracn.СІ в справах пр"ват.ноro нотаріуса Броварс"кого міс"коro нотаріал"ноro округу Kllill:.~oi 
аМІстІ. БUIlР Н.М •• а "1.БР08а~lІ. вул.Незалежності. 7. а інші - a."",lOТLc" СТОРОН"І ШОГО до'ro.ору. 

, 
СтаРО'111 Договор), : 

)f~lr~~ДРО8ИЧА 

ПОlC)'пец .. : 
ПАЛАМАРЧУК МИКОЛА МІІКОЛАRОВІІЧ. 

ілcttтИфіJrаціАtlНn НОМСР 2178414671, зарс~ 
за IU1PCCOtO: 07400, КllіВСЬКI o6nac:n., місто .. 

бу"Н7' бу . .ІІ. n '" 

./ 
----....foI.--r _____ ,Пал •• IIР'IJIC)Lч 



Лllсmо /іРІІ,ори Kur'C61tDr DtiлDСІІІL 
Д" mUCllчl 'DC""IIZ;D роВІ 1t''''"1R ",ІСІІI(R C"''''Il''4R'''DlD ЧІІСЛа. 

о НII ... е пlДПllсanllСI •• Huвnl СТОРОНІІ: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
МII'I~5ЛАСТI lop1UЇII .. 111 адреса: "1.SpOBIPII. Iyn.rlrapllla, 15, IдеlmlфlкацlRlшR коа 

коl8СЬКО осоБІ АНДРЄЄВА ~АСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА. ІКlln діє на ni.llCnBi .ІовІреності, 
21376375, І І І 07:J.007 року за роН! 1230 Н.М.liа:JllР npll8lm1llM нотарlУСО"1 ІіРОВIРСЬКОro міськоro 
~T • КРУІУ ІКlln дІє нІ пІдставІ ст. 42 Закону YкpaillH "Про мІсцеве самОВРІ.llУВВННІ в 
_~IIO", О .... lln·. ПОДIUIЬШОМУ "ПРОДАВЕЦЬ", 3 ОДllієі сторанн, f ВІДКРIIТЕ АІЩJОНЕРНЕ 
y.,...I,:;::~ AJ'PОХІМЦЕВТІ'", lдеln'llфlкaцlRНllR Коа 23497084, ЮРН.ІІИ .. на IІ.ІІрес:а: 02090 
тoJlAl'11 JlобаЧ~С:;'КОrD. &уд.2З/4. піт. сс&» • (свідоцтво про державну peEcтpaцllO ЮРll.ІІllчноі ОСОБІ; 
l/JCRfI, ool1~ 116048 BIUllllora дepICIIIIНlI"1 реєстратором ДНіпровськоі РllЙонноі У "llсті КиєвІ .ІІержuноі 
~1I.в Тка .. енко. дата проводенНІ держааноі реєстраціі 25.04.1996 року НОМер заПllСУ 

20 0000 001088 но.. peдuцll cnnyry ВАТ ссАrpохімцентр», зареєстровlНОro .ІІеРЖUНI ... 
;:~POM ДИlnPОВС:~IОТ раАонноТ У мІсті Кнєві деРІСПноі аамініСТРlціі, дата рсєстраціі - 10.08.2005 

омер 3ІІІІ10)' - 10671050003001088) в особі ОНИЩЕНКА ЛЕОНІДА МИКОЛАЙОВИЧА, 
r::,laцfnmdl номер 1922213917. зареЄСТРОВІНоra ЗІ IІ.ІІресОЮ: м.Кllі., вуn.КреАсера ссАврорв», 
&JaJ,lDpn.2, 11.48 .. llОln діє на підставі довіреності, посвїдченоі SоЯко л.л. - ПРНВImIНМ нотаріусом 
J(i8CPD"' ,.1a.КOrD натаріan,ноro oкpyry 23 червНІ 2005 року та зареєстрОВІНоі в реєстрі за Н!7168, 
iIIaIOJIIIIIIIІ пoдlJlыllмуy "ПОКYJIEЦЬ". З .llPуroТ СТОрОЮI. укпanн даннА Доroвlр про НlШ1Упне: 

, 1. ПРW1СТ Доraвору • , 
1.1. ПРDдIIвеаь на підставІ рІшеННІ Ііров8рСЬКОТ мlськоТ ради N! 686-35-05 від 27,03.2008 року 

IIJPD ~ ХМCn'НIIХ дinIIIOK. НаДаІІІІІ дозвony на продаж земen,ннх дlтrHOK та внесеННІ змін .110 
РІІІІСІІІІІ ІіРОIIJICltкоТ мlс,IОТ РIUUI» передає (npO.llllE). а Покупець npllnalac (купує) У IЛlСніС'По і 
_. __ ну діл.ику несіпьс,коrocnодарс,коro nPІОНlчеННI площею 0,1029 rn МІ 

a6cI)тDlYIlНIII .,'nновоro lомrшексу - зcмnf комерціАноro використанНJI, ЩО 3НIХОДИТ'СІ за ІІ.ІІРССОЮ: 
Мао ... oliJlam., 1111сто БроваРII, по ВУЛlщl BOIC3ВnЬHiA 40 (СОРОК), надвпі за текстом "Преамот 
ДInIDPY 160 :seмcnьнa Рнка". 
, Кuк!pOllln номер земcn,ноТ дinlнlИ 3210600000:00:041:245. 

1.2. 3емcnьиа дfnnкв. зана .. ена в п.l.1 •• є в користуаанні ПокупЦІ на підcnві державноro ІКТ)' 
811p11D nomnHOrD КOpllC1)'lIНHI землею серіі І-КВ К!002687 виданоro Вlaкpитому акціонерному 
1IIUPIICIIY ссАl1'оxlмціН1р» SРОlарс.кою місІоКОЮ радою КиіIСIoКО\' області ІШПОВlдно ДО рішенНІ 
IIIIDIIIDМY ІіРО8lРСЬКОТ міс,коі РIUIИ від 25 квlТНJl 2000 року К! 135 та 22 nистопада 2000 року N! 376, 
~IUIOI'O ВІІКОНКО.ІОМ ІіРОlарс,коТ мlс,коТ РаДИ в Кнюl запнсів апlв на право постіВноro 
.... 11 XМllCID 27 беРСЗНl2001 року 31 Ке 212 • 

ІЗ. на земcn,нlR pнцl, що відчуасуf:I'ЬСІ. 3НІХОДИТЬСІ нерухоме маАно. що нanеишть 
~ на nfдcraвl ДОroвору кynіanl-продасу посвїдченоro Сuерою л.л. - ПРllваТНИІІI нотаріусо", 

І ~IDI'O Mlc:,кora Hcmplam.Horo oкpyry 15 rpyдu 1999 року. реєстрацlАниR НІ. 4053, 
3IJICmpDIUIOl'O &РОlаРС:'1О1111 мl ... lсьюfМ бюро технlчноі інвеlrraрІОauii 20 сіЧНІ 2000 року І 3ВnllCIНO В 
JICqDaY ІННІУ за не 527. 
7/1~,~4. 3riднo B~C:НOBКY Iiров8рСЬКОro мlськоro відділу зе"ren,них ~ecypclB вІд 18.03.2008 року Н!04-

4О;и,. --на дluщ що є предметом ц,оro Доroвору. повинна ІИКОРНСТОВУlmlCl з 
=~ обов'пкіl земnеanасника, змlсту добросусідства та обмежен, прав на зе"шю • 
.... IIJCIUІХ J cr.cr.CI':91,103.111 Земen,ноro Кодексу УкраіНII, cт.3S Закону УкраіНl1 «Про охорону 
~і=-ша про охорону иuкomrшньоro прнродноro середовиЩІ (код ІИКОРІІСТІННІ 
_~ 1- 1.11.6 •• 3riдио УкраТнс,коro КnlСllфікатора цIn'OBOro BllKopllCnННl зомen'НIDС 

0_.і06 " 
11 MareнНJI иl ВIIIОРИCnННl ДlноТ зс"reRЬноr дlJUlНКИ: , 

за " ЗмІна qfn.olora ВIIIОРИCnННl. 
311Dнy.lIDJIYwенНJI земllll.НОI'O 38JCOHOдaBcтвa ІІІинІ особll несуть 10PlIдIlIJHY віДПОllдan.Ність згідно 
І BIдno 

"I'UIi1lll!L .... 
Jди,О до .ІІСНОВКУ ІIд 06.03.2008 року Kel9S уnpввnlННJI мlстобудуваННJI та apxiтeктypll 

~СІ1Dб,'дfllН\:9.,~!!~ННJI та обтncенНІ зе"шеКОРИС'І)'ааННJI згІдно кaдaCТPOIOI'O 
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МIІI7 ТІ IlAnфInО~fдtд'о до 1І::"3РП';?-IІЕМ&mI1 aЦcкrp ДСРlСІІІlІОro 3Смcnьноro KaallCТpy пр" Д~II~ рсrtоllanыlіi •• cpжu _.,. 6)' ~..,,;iI 
ICDMmm Yкpa1'lll. по 3СМCnЬІІІІХ pccypc:u» (6а ПРПІ 3D УДОІ" • l't 

_ "CPDOIII .1111.1. Dул.воlclanыl1': 
_ СІІІ.mРIІНХОРОШ.І 30111 06'cК'l)' 10ДОПОCТDІІІ'IІІ'. 

2 Цlllа ПРОдD*13С"IМ.IlОі дlлR"IС", СТРО,"І І порядок омаТІ'. 
2 І Ціна пр_ ,смм,ноі дln.IІКlI 31 ціl .. ДоrolОРОМ cкnaдac 182092,00 (сто lіСі .. _., 

1І1С1111 Д~~""0C'I'D ДІі) rpllllli ОО кonl~OK, ,кі Покупсць nOlllHCII псрсрахУІВТІ' "а рахУIІОІС П\ІСІ~ 
npDТII'OM 3 (1Р,ох) 611.кIIСЬКIІХ дІ"1 п.М' n'ДnIlCIIIIII CтoPOIIIIМII w.oro ДоrolОРУ (plр 33114]21701r1~ 
&РОІІРс.кс УДК І ГУДКУ ВКIІЇlс,кln О&nlсті м.КІ.сва МФО 821018, зкпо 235?1923). 

2.2. зrtдJlО Ilтl)' , танlЧ'lОі ДOXYМClf11IЦii пр~ 1І0РМВТІllНУ rpOWOIY ОЦ'НКУ зсr.'~.IІОі .DL'1t1IQ 

ІIд 18.03.2008 року .ні 04-3/13-31357 &рОDDрськоro MIC'KOro Ilдділу 3C~CII'HIIX PC~PC'I, IIOPAC&na" 
rpОШОІІ оц'нка 'Рlcn,ноі дlnIНКlI CТD •• OI.1ТIo 456 635,00 (ЧО1І'РIІСТІ n IТДCCIТ Wlc:n. ТІ'С.', шicr.Q 
1P11дIIJ11o п'.,.. ) rp"ICH. ОО копlnок. 

2.3. зrtдJ.о DIICflOIКY сксперта про оцінну lapтiC'l'lo зсмcn,"оі діл.НКІ. ТОВ H~~ ссКцастр 'ЩІ 
IIд 21.03.2008 року оцllll'l lapтiC'l'lo зсr.,сл,ноі ДШ'"КІ' cтaнOIIm. 182 09~,oo (сто І.С.МДССІТ .аві """. 
ДСІ'.ІІОC'I'D двІ) rpllIH' ОО ICDпlАок, ~атвС~дЖСноro ГОЛОІН"М ynpaВn~HfI'M 3СМCnЬІІІІХ ресуРСі,) 
Кllіlс,кіА O&nlc:ri 27.03.2008 року, ІIдПОllдНО ДО ІIІСllоаку дсрЖІІІІI'О' СКСПСрТІ.311 земnеlпораа:: 

ДОIC)'МСllТDЦir аlд 27 6сран, 2008'року N!4a-1 ЕО. 
3. ОБОВ'R31С1' аорl" 

3.1. Покупсць ,о601'l3l1l11n: 
3.1.1. Cnnmm'lapтiC'l'lo зсмcn,ноі діл.НКIІ а cпpOКl. та а розмірах, ЩО псредбачені п.2.1. _ 

ДОrDDОРУ. 
3.1.2. НIдllВТІI Продl8Ц1О Heo6xlдHi MlIТCplanll, Іlдомості, ,"OКYMClm. ТОЩО про ІІІІСО_ 

УМОІ u,ol'O ДоroIОРУ. 
3.13. ДoтpIlMyaalllC' 06межен., ЩО HlкnaдcHi та ICТlНOВnCHi на ПР'lДбану зсr.'cn.ку аіааlll) 

(,абаПСЧУlm. 6aKOUlТOIHC І бсзпсрсшкDДНС IIIKop"CТIНH. об'єктів заraльиоro КОР"СІУIUlll 
(пішохїднl та 8ІТОм061л,нl ДОРОПI, 06'СІСТІІ І,,,снсрної інфраc:rpуanyРII), ЩО зарсєc:rpОlані ка 3CMe.ullil 
ainlнцІ на момеап pcccпplЦlї зuаll, МОЖIШlіC'l'lo ,"OarJnY нв 3СА'Cn'НУ дlл.ику віДПОlідtIIlХ cnуАСб :l.U 

обcnyroвуаaiml І РРIОН1)' 06'єІПіа 3IraJI'HOro КOPIIC1)rIIlIНl та інжснсрної інфраструanyРlІ, роз .. іШСIІІІІ 
на зсмcn,нln дiлllщі М_ОВІІХ і reодаllllНl1Х знакlв та під'їздів ДО НІОС 'ТОЩО ). 

3.1.4. З МОМСИ1У Дcpжuної pcєc:rpIЦlї q,oro ДоroВОРу смвчувml зсr.ICn'НIIП податок в РО]lІіра 
і ПОрllДК)', псред6а'lСНIIХ ЧІІННІ"" ЗВlCOllOДUcrвом УкраіНIІ про мату 3В 3СМЛIO. 

3.1.5. Зврсєc:rpy8ІТН ЦСП Доroвlр у ICТВНOIIICHOr.'Y 3BKOHOДUcrвoJ.' ПОРадК)'. 
3.1.6. npllnHlnl У anвcнїC'l'lo ,емcn,,'У дш.нку пім, PCEcтpIЦlї дсржавного акту ПРО пpuo 

IUIICIIOc:ri на 3CМCnЬНY діпаНКУ. 
3.2. Прoдuсць ,оБОI'IІ3ВНIІR: 
3.2.1. ПРIlIhIIтн омату Покупцсм IBPТOc:ri зсмcn,ної дlл'НIСІI В ро,мірі та в терміllИ, оБУМОlllсlІі 

П. 2.1. ЦIooro ДоroIОРУ. 
3.2.2. Псрeдml у IІІІСнlС'І'Іо ЗСМCnЬНУ діл.нку nlCIUI PCEcтpIЦlї дсржавиоro ВIn')' ПРО прао 

IIIICHOc:ri на ,cMCnЬНY діл.нку • 
4. ВlAnовідал .... lсть СторІн 

t 4.1.У ІIlПадку HCIIIICOHIННI Покупцем 1"101 цьоro ДоrolОРУ Продuсць має праао all •• 1/'IIII 
,ІІІICDНІНІІІ ПОКУПЦС.І сво\Х обо~'lІ3хll нanСЖНІIМ 1111НОМ, а також відшКОДУІанн. збllТків, 388А111"' 
• HIlIlКOHВННlM а60 НСН~CЖlIІІМ IIIKOHIII~IM з060В'l3ан., або Має право розlРlml цсП Доrolір У 
8С1'1110lllСНОМУ порцку І IlІмanml lідшКОДУВВННІ ,61ІТІСll, СnpIIЧIІИС"11Х Roro розlрванн,м. 

4.2.У раі ПОРУШСННІ термІну оnnатн 31зсмcn.ну _НКУ, псрсд6ачсноro п.2.1. даного Доro80РУ. 
ПОIC)'ПСЦЬ смв,ус ПрoдulOO псню у ро, .. lрі подаіВноі обліКОlоі crulCll Нвцїоиan,ноro Бвнку Ytcpaillll. 
що діє ІІВ MOMearr.onnml за ко_н ,11011' проc:rpОЧIСІI мlІ'І'СЖу. 

43. JlIСІЦО Покупець в 1qJAIIH ЗО ('!PI~I) ДНіВ З Д1JD1 ocraaoa.oi CМlmI згідно п.2.1. цього Доro. 
110 cnmmm. ІСІ'ІНОІІІСНУ в п.2.I. ДОI'OВОРI ЦІну або BJ..'OIII11oCl nPldlllml nPltдбану дInIнxy ПpDJUlКWo'" 
прllО Bllr.lanml nPlIRIUIТТII ПРISД6аноТ зо .. en."оі дш.НIО' І CMml ці ... 1 а також Biдwкo~внНII збlmi .. 
38ІІДІІІІІ1Х '1IIp1""ICOIO IIIКOНIIIНI, а60, , СІОєі C'l'DpОIIlI, nopywylml m~ про розірванНІ цього ДоroвOJ!Y і 
IIDlanrm ІIдuuco.цyвВННl3бlmdl. 

4.4.У IIІПадку po,lpllI!НI Договору .3 ВІІНІІ ПокупЦІІ смачоні Hllft' грошові коwn' nOlepnuonca 
ПРOДllцCt.1 ПОКУПЦСІІ за МІНУСОМ з611ТХ11, пов'13ВНIIХ 3 ОФОРJ.ШСННlr.1 ДОГОВОРУ та lідlедени-

", 



- І ~~~~.:; U"Rдltг о' 

.. ' .-.. , . 
УКРАІНА U:~r: ; ". І 'г- . 

ка ТCXIII.,Hora паспоw,"проеlПУ І Дlеденн., омата lapтoCТI тс:хніЧНIIХ 

ІІОУ aInIllІІl (nlдrcna:z.pIMlollora nOClїд.,ellu. ДоralОРУ тощо). 
".-~ cnеulalllc:rlдl' ІІІаРУ ІІІ: :lIInIoН.Е ПокупWl lід СМВ'ПІ пенІ, перцбачеflоі п.4.2. цього 
)110" 4J. розlр_111І oro • 

.DP'J. афНllХ CIIIIкWn не :lIInIoН.Е ПокупWl lіл оБОI '.:lкіl IIIKOllalll.. дОГОlіР1ІІ1Х 
PPfO 4.&. Cnnll'l urrp МаІ ДIIIIoro ДоralОру купlвnl-проДllЖ)'. 
,ArJI''''. І nepIOД~%o118l1111 про_це"l УМОІ цЬОГО ДоrolОРУ, ПокупеЦlo "Іає право 111,..anm. 

4.1.У РрІ неІ оТх обов'акlв І.МСЖНІ.,.І "ІІНО"" а ТІІІСОЖ IUuuКOДYBDИH. збlmdl, заlДаних .--11 ПрDJlllцем СІвба має праао розlраml uen Доrollр у IстанОlленоr.rу ПОрІдКУ І 111,..lnml 
JIIPIp8JOIO 1111СОН: cn 11ІІ1ІІ.еНIIХ nora ро:аlраIIlН'М. 
.......... ,,6. І ~IHI PUloora Д6ralОРУ :І 1111111 Продавш, СУ"ІІІ, .,,1 СМ.'lен' ПОКУПЦСА' Продааwо на 

4.8. Прll рО3 РІ p.v ПОlе-1ІУІ'Іо9 Про_цсм Покупwo ІПОІІІОМУ оБСІЗ'. 
QМJroдоrolО І' ... --.---- І ста І " 

JIIIOII8IIII1 І 1111І.1 Dora ДоrolОРУ з НПМCЖlIІIХ І Д Р н ПрIIЧIIIІ. СУМІІ, ІКІ СМlчеНI 
49. Пр" Р:: ІІа IIUCOIIIIIIII ЦIoora ДОГОІОРУ, ПОIСртІІІО1'ІоCl Покупwo ІПОІІІОМУ обсl"і. 

IJoIYIIIICМ ПрDдlll ІІІМІІ Е форс-мажорнІ оБC'1'llIllIИ, "riднo "DКOlloдalcтa. УкраіllИ. 
1I&JIIIC8I"I"11 r:!~"I~-."IоНІСТІо ,. прааа СтаріІІ, що lІе передбачені ЦІІМ ДоroIОРО"', IIІЗНlчаlOТloСI 

4 ІО 811І'.01-, -
.' 1ІСОІІ000lстаа Yкpa1'Нll. 

_.!ан0 ДО:l S. rapalrтii та ПРСТСlаlі 
П DдIIIe. nрlllП')'Ее ща :lемепloна дinRнка, Іка є предмета"l ЦIooro ДоrolОРУ, ІХОДІМ да 

5.1. ~. що можyn. бynl Ilдчужуванl :lІідно :laKOHoдucтaa Украіни, lin .. на lід буд .... кIIХ 
IIJCI'DPIi 3;" І' npIIТCll3ln 1pcтlx осІб, про m на "Іомент пlДПllсаННI UIoOro ДОГОІОРУ Продаlеulo ЧІІ :n.:: НІ Mlr не :lHml, не 3НІХОДНТІоCl під арештом і .СУДОІИХ спраа на н.еі H~Maє. • 
'-І" 5.2. ПрOДllIІЦlt СlfдЧІІ'По, ща :lПІДІна зеr.lenIoна ДІЛІна да ЦIooro часу НІКОМУ ІНШОМУ не 3даНа І 
ОРСЩ НІ npOДlllIe не падарОlанв, І спорІ, І пІд :lабороноlO (арештом) не переБУlаЕе СУДОІОГО спору ЩА 

",;,' .. ІНесок до cmnyrиоra фоНД)' IОРIIдIlЧНIIХ осіб не Інесенl. ВІдЧУЖУІвна земепloна діл. на 
~ у crвнl, ПОlнlСТІО придатному Дnl ІИКОРllctaННlli за uim.ОIИМ призначенн.м. 

53. у ІIдnОllдиОcrl із 38КОнадааСТ80М УкраіНl1 ПокупеЦlo ПРllдбач земеп,иу дІЛІНку бп прпа 
3111вt1 П ц1nWIOI'D nPll3На.,еиu.. . 

5.4. Покупецlo ОГЛІИУВ. земenIoИУ дinlнку в натурі, о:анаАОМИІCl 3 іТ кількІсними і IкIСНИ"111 
1lPA1IfIltmllClМII, п1Д3еМНl1М11 І нuеМНllМИ спорудами та об'єктами і обмежеНН'МII ЩОДО іТ 

IIIIDJI"CnUНl. • 
Сі. ПlРIZIд права впаСІІастІ .. а 311\11.111о"У д1nHIIICY 

6.1. 0601'.30" ПРОДІІЦl передати земелloНУ дinlНКУ ПОКУПQlО IlажlЄТloCl ІИКОНІНІІ'" і праlО 
naшcrf НІ 3I1МCn.НУ дfzilHКY перехоДНТlt до Покупш пlспl повноі спnати вартості дlНоі земen"ноі 
.наllAnОlfдно до п.2.1. DOro ДоroIОРУ, одеРЖІННІ Покупuем держІЦНОГО акта на праао anасності 
• JIIUIНJ. 

6.2. З Mo.,eнry ІIIНlncиеиu. у ПОКУПЦІ праlа anасності на земепьну ділІику встановnениn Р8llіше 
арІІаlldI PIIIIIIMI 8сl rфповстанОВnlOlОчl докумеlrl'И пра права Покупuн на KopllC1)'laнlUl (аренду) цієі 
XIIwнoi дІпІН1СІ1 вrpачвкrn. 'llППlfcrr.. 

7. РII3ПК ВllПIДІССІВОn поrlРШIННR аао BllnIIДK080n nCY8allilR зеаlМlоllоf АInНIІIСІI 
7.1. PIOIIK IlInlU&КOBOro поriрwенИІ або lипадКОІОГО псувDННІ земd.h,ноі д!пIНКИ несе Покупець 

JIIDIIСІП)' переходу до HIoOro прпа вnacHocrl. • 
7З.У 11ІПlUUCY, капи ПРОДlвеЦlo прострочив переда.,у земеп~~оі ділlНЮI або Покупець 

IIpIICIpDtuIl 1і ПРllnllПТl, рН3IIК ВllпадКОlОro поІіршенНІ або IllПІІДІСОВОгО псуваННІ несе старон.. ща 
IIpDCIpoЧlIІІI передачу вбо npиlbun-nr. : 
01_ 13. Jlxщо І поriрwеннІ ЧІІ псуваннІ земелloНОТ д1n1Н1СІ1 Е ,іlна СтаРОНІ! ДоrolОР1, 'I'D 
8UIIIII11aп.Hlcn. несе ЦІ CraPOHi. о; 

І J В 8. ВllрішеllllR спорІв 
~ cпOpll, що lllИlllСІІО1'Ь Прll Інконаннl У.ІОІ ц,оro ДоroвоРУ або І 3В'I3КУ 3 тлумачеННIt.1 Roro 

1.2. JI IIIPlugкm,ca ШПIХОМ переralорll. ; 
9_ а r.щa ·~P~!!.II ч ~POТJlГOM мlClЦІ не досагли AOMoвneHOcri, то .~пlр передаЄПоСІ на ро:аглlД 
1��m-. praнll у ~OP'IДКYi Іствиоanеному .,ІІННІІ.І закОНО_СТВО"1 Укра'НII. У ц,ому ВІІПадку СУД08і 
-·,.ІА несll cro" . ,~. 

. . POH~ ~o ~e lllКOHВnI УМОІІІ ДоroвоРУ або виконма іх неlf;шежнИftl ЧІ'НОftl. 
9.1.3Мlна : 9. З"ІІІІІ У"08 AO.f!l80py та noгo po:alpBal~IIR • ..' ..' 
9.2, ВСІ Yf08 ДОI'DІОру Ібо внесеННІ доповнен& до Н'ого можnнві тілЬКІ' за ЗГОДОЮ СтоРІН. . 
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IIIIcafAч_JМ ЩІ та ДОП~lнеННI дО ДОГОІОРУ здіRснюкm.СI тlлr.КfI в писr.мовіА формі 3 нвcryпНII",о 
IІ&ОсневЩ'~ ТIIJl~ 3!t!!H.!I ДОПавнен, І орraивх нотарІату, ОфОРМnЮЮТloСIІ'у ВИГЛlді додатковаі'уroдll, 
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.1 , . 

'.3 ЦСП Доral'р маже 6yn' PCn'Рl8lшR ПрадааQСМ : • 
'.3:1. У ра' .. ccnnm. ПОIC1,ПUСМ nOlllof 160 ЧllC11COlоf IlproсП ДlНОУ зсмenь •• оУ .IIur'NIC., Зrim.о ". 2 J 

II100ra ДоraIОРУ... Д 
'.3.2. УраІ ПОР)'WСІШІ )'а108 II'КlllUlе"IIХ), підП)'lІІсті 2.1. QЬOrD 01'0101'1. 
'.4.У рІО' lІеllllCOНllІІl1 o.iнlao Ь ~pIH )'а'01 QЬOro ДоrolОР1 ІіІ' може бynl ЗМіне''''1і або 

РО3'РIIІIІІR ІІІ 111 .. 01')' .IIP)'roi с,оРОIШ 31 РIШСIIНlМ С)'ІІ)' або rocnoдapcLКOro С)'ду. 
J О. D.rrpan •• 

10.J Всі I.i'ipml, nOI'I3Ild з )'Кll1ІдІІІ'I'М ЦItOro ДоroВОРу, noro l.oтapianLIIII~' ПОСlіll" е""." 
pcmpaadao 'пі 8111СО11ІІ'IIІМ, бере "І ес6с ПокупеQЬ. ' 

, ,11. ДодаТКО81 ""00", 
І 1.1. цеп Доrollр С 060I'ШІIIМ дпl cтopll' З МОМI:'11)' пllll1llС8НИ' оБО.'8 CтapOII.M.,. 
JJ.2. цen Доrallр пlмll'llС 1.0000plВnLI.oмy ПОСllдченню та РССС:ТРlціі lіДПОlідно до Ч'IJ'JlОro 

3IICOIIQДIIICТlII. 

11.3. ЦСІІ Доrallр І ДОХУМI:.';' про смату IІproсП зеr.rnі є підc:ruою llIUl lідвсде"", ЗС~ICnЬNоі lIL'''H 
ВIІII1JPI ("І ",'cuclor:rf) f II .. ~I дeplC8llloro 8ХТІ1.І право np.l8m.oi anBCI.ocтf на ЗCМn'О. КІІ 

11.4. ПОКУПCQL є nnmllllCOM 'Єдrlнora nO.ll81tC)' IfВ3IПIIrЬЮJX nlдC'I'88U. 
J J .5. ЦеП Доroвlр cкnlUlC';o та IfотарlanЬflО посвідчсно в 3 (ТРЬОХ) ПРІІміРШIКах, OJJ'1Jf з I/Q 

зliерll'lmCl в cnpаах прflDІТ"Оro НО11ІрІуса SpoUPCltlCOro. MiCLКOro иотврі .... иоro orcpyry, K"iBCIo~~~ 
. . olimlc:rf, БаlІр Н.М., в M.SpaldlJJl, вул.Незвnсжності, 7, • illWl • IIIДIU01'5" СтоРОНIUtІ ЦIooro ДоroВОРу 

. '.' CroPOIIII ДоroВОР1 : . 
ПРОДІВСЦЬ: ПDкупец .. : 

~ ПА IJ :~~rJ~КAJ.AДA ВIДКРИТЕ .. ~~~~~ц':.~~~АРllcrвo 
* "'r80,..,.. " ха ОМ:, вул. rll'lpi.ro 15. ЇдсNТPфіаціПннА ІСОД 23497084. ІОРIIJІИЧНІ_ 

• ~ ~ or:06/ 02090, ... Кпі .. вул.лобачеаСLkОГО. був 23'01, ,m ( 
~ о є B~ ОЛЕ НДРОВИЧА а особі ';_ I~ . " о *е А 
~O ~ 
oJ.oI-

'\і .. f1 j \\ ~ .. ..,. 
, fI ь' d ,," 

'~IJ!!!,!!-!fIljIflllj"" Kur.r:ькa оli.tllCm" 
/7 nlm". 2008 року. ' 

Це. tJlRнlp n,.,tJ"lIIo АfНIІЮ, н.М,ВАзир, nPUlltllrUftlМ NrtВiliDtii8 
HomtIpluftJfDlD tntpy.ty. 

ДOltJ8lP IIft)nueaн" ~. A.ar. . 
tJlaJtz",HICIlf., 11 1tItIКUC~;;;'~ ~nP;ffr:JIm~~;~HDr:ml. Oc:D6J1 ipoмtldRн, мі nitJnucQJfu tJtJгOfIlp, 8сmОНDlAІНО, u 

ВlДКРИТЕ..4 ltUI tJloйun",cm" ВРОIlAРСЬКОl М/С6КО/ РАДИ КИ/ВСIJКОl 

і;;~~~~~~~~~~~н~Аг.~~~~~~~~~::~::~::n:.:Н~D:~;:~=Н:ЮІ::~:;nPI«"'nH~i що .,tJV)Q'C:JIЄmItCR. мреtl/plllо, 

реєcmpoЧ'l 

РиДа)l(' . 
,:.іЛ~~н ОК·' 
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І1JIAТJЖНE ДОРУЧЕННЯ Ne 1748 
рід 17 IСвіТllJI 2008 р. 

Код банку 

ум.киЄВI 300249 

Код банку 

821018 

0410001 

Тlт докyr.IСany : БDНIC-ІСІІІІСНТ 
ВІШ докyr.IСany : IlачanЬІІWС КРСДlnOВЬ.С 

Одержано баНКО.1 

18 кaїnlll2008 р. 13:51:34 

ДЕБЕТ рах. НІ СУМА 

260020062500 

~ЕДИТ рах. НІ 

33114327700005 

Проведено банком 

18 квїТlUl2008 р. 

112092.00 



мn, ЩО ш .... о nWmCIUIIICJI, lIIIДIUIi Сторони: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
nlвськоl OSJlACTJ, юрПДП'1118 lІДреса: ~.Бровври, вул.Гвrврlиа, lS, ідеНnlфіхаціЙНldlКОД 

К 7637S, (свідОlЖl'llо про державну peєcтpвцuo IОРидllЧИоі особи серіl АОО N!09418S, BllДlUle 
:;"'1U1М pct:C1PaтapoM ВllХОнавчоro коміте1)' Бровврськоі міськоі РаДИ КlIЇBCIoКOЇ області 
В ОJ(y.tиеЦО8ПМ, дата проведеllВJl дерZIUIноі peєcтpaцtl 08.04.2002 року номер ЗaJDlСУ про 
~НY pet:C1Paцflo 1 3SS 120 0000 002270) в особі АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОJIEКСАНДРОВИЧА, 
_ дfc ВІ nїдC'l'lllli довіроності, посвідченоl 11.07.2007 року за p.N! 1230 н.м.БI3ИР ПРllВа11пlJtl 
Н01IpiYCOJI Sp08.pCIoKOro MicloКOro HoтapianloHO~ .округу, uиA діє на підставі ст. 42 Закону 
YqaiНII "Про місцеве самоврJЩ)'В1ННJI в УкраіНІ', ІМенований в подальшому "ПІ'ОДАВЕЦЬ", з 
OARiЕІ СТОРОНІ., і ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДІІОВIДAJlЬНJСТЮ 
.ВЕВТМОВТАЖ", ідCJIТИфiквцiIвиR x~д .20620315, IОридична адреса: 07400, КиівСlo1І ошcrь, 
рро.арп, буп.Наanежвості, 61.11·14, (СВідОЦТВО про дepICВВнy peєcтpaцilO ЮРИДІІЧноl осоБІ. серіl 
АОО НІ 092113, виааноro державним реєстратором виконкому Броварськоl )liCloкol РIUIИ 
В.ОJ(y.tиt:Ц08ОМ, дата ПРОВОДОJIIIJI дepICВВHOЇ peєcтpaцil29.05.1998 року номер запису 1 3SS 10' 
0001 000089) в особі диропора БОНДАРЯ ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, 
іАсВ1ІІфіnцiltвиR номер 2342510517, зареєстров&Ноro за адресоlO: Киівська область, м.БроваРII, 
ayn..КiP08" буд.88, кв.13, пий діє на підставі новоі родarщil статуту тов ссВЕНТМОIrrАЖ» 
31J!КC1P08aвoro 21.09.2004 роху, номер запису 13551050001000089 дерІСВВним реєстратором 
IIІІОВКОМ)' Ііроварськоі міськоі ради в.О.кузнЕЦОВИМ, імоновlІНИЙ в подaпr.шому "ПОКУІІЕЦЬ", 
311J1)'1'Di сторони, yxnanи ДІІНИЙ Доroвір про ВlС1)'ІПІо: 

1. Предмет Договору 
1.1. Продавець ВІ підставі рішОIlD Броварськоі міськоі ради N! б86-35-05 від 27.03.2008 року 

aeprдaє (продає), а Покупець приймає (купує) у власніcrь і оrшaчує земсшьну ДiJWUCY 
вeclm.cronl'OcnoдapcIoxoro првзввчOВJlJl ШlОЩClO 0,5000 1'8, lІ8ДІІІІ)' ДJUI обcnyroвувlННJI Вllpобшrчоі 
баш - земпі ПРОМИCJlовості, що ЗНВХОДВТЬCJI за адресоlO: КIIТвс:ька оалвсть, 1\.lс:то БРОВВРІ., по 
.уnп'" ЩonкJвськ1й, 1 (04110) IIIIДIIJIЇ за текстом "Продмет Доroвору або земсшьвв дimmкa". 
. Кадас1рО8ПЙ номер зомсшьвоі дimnIки 3210600000:00:038:0517. 

1.2. 3eмenьнa дiuнкв. Зl3начовв в п.1.1., є в користуванні ПОIC)'ПIUI зriдно доroвору орендІІ 
1ОІСІІЬвоі дbuпoш від 21.09.200' роху, зареєстров&Ноro у киrвській perioнanьнiR фinii ДерZIUIНОro 
аіапрnЄМС'1'Ва ccЦempy :sемсшьноro IСІІДВстру при ДepICВВHOМY комітеті Украіни по ЗCJrСШЬНllJt1 
JlCCYpсам», про що у Доржавному реєстрі зсмenь вчниено запис від 21.09.2005 року на 
040S338001S7 та додатковоro доroвору до доroвору оренди від 07.08.2007 року • 
. на ~eмМltнiR дiтnпd, що відчу8уєтьс., ЗНВХОДИТЬCJI виробнича бl3l, що напежить ПокуlDlJO на 
i~! ~iдoцrвa про право вnacHocтї вв нерухомо МЕО, виданоro 13 берсзН11 2007 року на 
,~ РlШеlllUl N!S88 від 26.12.2006 роху, зареєстровlНОro в Броварському бюро техн1чноі 
-eanpШаціі зl'iдно ВRТIП')' про реєстрацію права власності на нepyxOr.IO МЕО від 13.03.2007 
')ІОІу, ~o .. ep BII'DII)' 138SS161. реЕС1р8ційниА Щ1мор 18126722, номер :SIПlIСУ 1/3 в JCIIИ3і 938. 
3/ 3nдвo Висновху БРОВlРСЬКОro міськоro BUWпy земсшьНlIХ ресурсів від 04.03.2008 року N!04-

10-3/68, зсм.мьва дinввп, ЩО Є предметом цьоro Доroвору, ПОВIDlНа впкориcroвуваmсв з 
IIDJpIlМIННIМ обов'азХЇІІ зcмnевnaсllllXll, зміcry добросусідства та обмежень прав вв зCМJПО, 
Іcraвовnсвих У Ьт.ст.ст.91,103,11l Земсшьноro Кодоксу УкраіНІ .. ст.35 Закону Украіни ссПро 
ОХорону 3СМмь», законодавСТВІ про охорону навкonишньоro природноro серодовИЩІ (код 
~ИC'I'aннJr земcnьноі дimuucи _ 1.10.S., зriдно YкpaiнcItкoro кnaсифікатора цinьOBOro 
,~ земмьвих дinпок). 

РIІОВl обиежеНIIJI на викорuC'l'lUlllJl дввоі ЗDмсшьноі дimoпcи: 
з. 1.1. Зміна цUп.овоro викориC1'ВllllJl. . • • • 
з:Р)'ІІІСIІНІ земcnьиоro закОНОДВllства винні особи нес:уть юридичну BiдnoBJДIUIЬНlCТЬ зnдно 
~ . 

ОО ~X): L 
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- ст "іп l,i/I';I,UllsrlliA. 
~, .,' \ ••• ·.111( MiCT~'Тb БUІ"ТОСТУ:І:"ІI-h .. " :'19.~'1 .... , _ - ___ .--_. - оо 

~. __ оо ___ • ___ - - - - - 11·0 ".rl'їіі1'ііIПііГ:I'і'іlіі'j;і~f1m'l1іl: 1ІІІі ІІІ 
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'. ' • ' 22 02.2008 року 16 162 упрaвnіlllUl "liC:Т06y~ 

ВШnОlUuIО АО'ІиС!IОІКУ ВІД ~ :rdDиі 06r.lежеmur тв' 06тacCIIIUI' 3С"lЛe1l ""-\ 
&РОІІІрськоі "IІськаі рlUUl м!сто У. розрахуаndв nnОIЦ _IПСОllа.111Х ТОВ !СІ( 
ICUIIC1pODOro nnаІ'У тв B~ODIДIIO до a,~ 
:llБУДОIII): ~py МСР" тсnnопоста'laшua; 

- "ІСЖІІ іlDlСПСРИОro 1C0Plu:.o КDpllcryваlПIІ (npoі:щ). 
-меа tcpll1'OpiТ ,ar1UIIoIIO жу :lсr..сІІы�оtt дlnАIIIСІI, стрОК" І порядок 011Jl1 

2. Цlllа проду ~I".IIICII :І. шам Доro_ОРО,,1 СlШада~ S86 lSDnn ~ 
І Ці npo· .. ·wv :lСІІICnЬНО ""'ОА , ' П IIQЦn ІЬ. 2.. ІІІ -І ) Ш ОО КOnlRoIt, ІІІСІ ОІС)'ПСUЬ nOIII.IC.1 ПСРСР~"" 

шіcrь ТlIСАЧ C'RJ П'JlТДС(CJIТ T~':.~кfвC.JClIX днів (р/р 33114327700005 Броварt.k~I;Q 
ПРОДIIJIUI npOТl~м 3 :rpJoox ФО 821018 3101023571923), Jn:. 
ICJlilcькfA o6JIDm м.ІСІIClI ~ паї дохумс;""шl про IlopMm18НY f1JОШОІУ OцiIC."y 1с 

2.2. 3МІ0 BII1'JII)' :І ТC":III~4_3/13-3/325 Броварсысro MicJoKOro lідділу 3C"~Co\a 
-ід 04.03.2008 року • ,смcnьиоУ дїм'ПСII CТВНO_Ir1'Ь 404 476,00 (чО11lph .... lt.Q 
HDpMan1811D Ірошо_а OЦlIIXa.n .-.. о 

І ССІТ шІсть) IpIIlCI" оо кот ох. 
'IOnIpIICТD с мд рта про оцінну lартість ,ltftlCnJoHoi ділJlЩШ ТОВ НВф k 

2.3. 31'ід110 ІІІСІІОІКУ ::~ вартість ,смenьиоі дiмllXJI CТUIОІIП1о 586 IS0,OO (n.~ 
I~ 06.0з::r:~~д~CJIТ) IрIШСНЬ ОО копіПок., '.'!Icp~eHOГO ГОПОIЩIAI ynp1L1il ..... 

Шlcrь с:1 у ІСІIЇІськіА 06паСТЇ 07.04.2008 року, ІlДпоаlДНО ДО ІІІСИОВКУ .IICPikaallal, 
ресур і vva.rcllТВЦlllїД 07 niТНJI 2008 року Н!!4а-85ЕО. 
,сr.ШC8ll0pRlUlD ДОООІ'- 3. Обов'ПIСІI c:тopfll 

3.1. Покупець ,0бо_'паШIП: _. • 
3.1.1. Спnаnm._аptїСТЬ :lCMCnЬHOI ДlМНlCII_ страхи та І PO:lMlpвx. що ПСРСд6аЧСllin: 

ДОJ'OІОРУ, •• • • • 
3.1.2. HaдaвaТlI ПродuЦlO нс06ХІдНІ матеРlamІо IIДOMOCТl, докyr.lсlmr ТОЩО ІІРО! 

УМОІ ЦJtOJ'O ДоroIОРУ, " 
3.1.3. ДcrrpnмyваПIСЬ 06межснь, що JШlШВДСН1 тв _станОВПСНІ, на ,np.rд6ану зс .. ~ 

(:sа6сзпеЧУВВПІ безкошroвнс і БC:SПСРСЩJCодне _НlCОРI~1UI 06 cnII зaranьноro 
(niwохідні та автомобільні дoporн. 06'єкти іRICснсрноі ІнфраСТРУКТУР'I), що 31pC(r.: 

зсмenьніR дinJlнцi на t.lомеиr реЄСТР8Ц11 ,апн, моatmПlість доступу на ЗС"са~ 
ІЇДnОIЇДЮrx cnyж6 ДIUI обcnyroвуванна і pcмomy об'атів зanuп.ного KoplIc:ryвaнlll n" 
івфраС1рУКZYP'" рo:sміщCRIUI на ,смсшьній дinnцi межО_11Х і n:ОДC:SНЧНlIХ знаків та пЦ" .. 
тощо). 

3.1.4. 3 момеКІ)' ACPDJHOЇ реєстрації ЦIooro Договору смачувати зеltlсл ... иR 
po:sмipвx і порlДІУ, псрсд6а'lСНUX 'nІННИМ ,аконодавством Украіни про мату за зеr.uuo 

3.1.5. 31реЄС1р)'ІІатн цей AOl'OIip у IcтaнoвneHoмy законодавством ПОPJUUCY, 
3.1.6. ПprlRнlтн у впасність зсмсшыty дimuucy Шc:nJI рсєстраціі дсржuноro ІIС1У ~ 

8Jl8CHOcтi на 'cмcnыty дімнку. 
3.2. ПРО_СЦЬ з060В'ПаннА: 
3.2.1. Прut\вmt омату ПоJtylЩСМ lартості ,смenьноі дiJunncн _ РО3111ірі 11 • 

" обyt.lовnені n. 2.1. ЦIoOI'O ДОI'OIОру. 
t 3.2.2 •• Псредаm у вnacнicть ,смсшьну дlmrнку Шc:nJI реєстраціі дсржааllОro шу , 

ВnlcROCn на ,емсшьну дinпкy. 

, 4. вlдповlдвлы�fcn. Сторін 
4.1.У llшадку HC_НКOНВВIIJI Покупцем УМОІ ЦIIOJ'D ДОГОІОРУ ПРОДUСЦІо ".ає ПРIlD 

ІIDCOIIВRD ПоJCYlЩeм СІОіх 060В'l3ків нanr:жнuм 'ІННаМ а тако. вiдwКОДУВВННl,бlrтШ. 
. HeBIIICO~ а60. НСНВJ.ICЖJIIDІ BHK~IIВННIМ зобов'I3Щ або має прuо розіРВlТІ1 ~A 
-~;СIIО"!УlІОРЯДКУ І IНМВl'a'?lIIДПllCОДУIIUUUI,битків. СDpИЧIUIСНИХ Воro розіРВDlIJWI 

• PI3~ ,порушсlllUl n:PMJНy оппаm за земельну дinиику персд6ачсноro 0.2.1. =j>" ~CЦЬ. СПJ1a'l)'є Продавцю пеlDO у розмірі подвійноі ~6nіковоі CТlВJClI ' 
4 кр що ДІє на момент оппаm за кожен день прострочки пnатсжу. 

не ~~ ~окупець І термін ЗО (ТРІІДЦІПП) днів з Дa'DI OC1'llllllЬOi CIIlIIIПI :sriднo n.2.1, .
Продue1Uo має r:taJIOВ1reнynp D 0.2.1. Доroворі ціну а60 .ЇДМОВIПЬСВ прнЯнmf nPltДбar/ 

. оо Duмaram nPldlнaтra ПРІЩ6аноУ земenr.нoі дiJuuucи і спnаТ11 цjюI. І 

; .. :-:~ . 
,j,·::!ч" •• 
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':. 'AЇI-IA ІЧ~~"І • : )lK~"" -"'&:;.' JI(QA.tf\lr:· І'" 
IOдYJIIП" :абlmcut, .:JUдIIНI1X :JII1P,I1I І "'I~'I~ ~ 1!воИ I:raРоіп .. nopушувmr ШrraJUUl про 

,t.III аа шоro ДоroвОРУ і. BIIМ8I'ImI .i.IQiIкQ .. "бlmcШ.. : • 
~ 81UJIIIUtY p03ЇP81Ї11W! Доl'O.ОРУ і ~lnШ П~k)'IПUI CIUIlчеid IDIN rpolUoBi коатс повеpтucm.ca 

4 •• _ по~1 ~a .llllfCoM .:абlmaD, пов аашlХ :а Офор.шеННІМ ДоroВОРУ. та .ЇДВeдeНJUIМ 
I1poP'....,r дInJНXIl (пiдrOтo.КIt~IЧНОI'O паспорту, npoel'l)' ВlДJlедеlПUl, омата вартості 11ІXlrіЧlПІХ 
,r_CII D'1l'P' спецlaпlm8,' Hoтiap~ol'O посвідчена Доroвору тощо). 
) ... o::s~ розlрauПIl Доl'OВару НС :aBUn.нaC Покyna від сrшаТlI пені, пс:редбlчепоі п.4.2. _ом 
ffttfOJOpY. Ф .--аll. 1- П '. . 1""'46 CnnD1l штра ІІІІХ СIUUЩIІ' ІІС :а.и ... I"С OкynIUI.1Д обов'аlClВ 8111СОН8ІПUI ДОМВIРПIIХ . '~I". перІод діі умо. даноl'O ДОl'Oвору купЬші-npодажу. -r.1.y раї 11С.lnCOlllJUlІ Про~~м умо. _ого Доro.ору, !1oкупе- мас npаво ВIIМІІ'ІТlI 
_nJOНIIIIIIII продuце.' своіх обо. акш НlШnCНlrм ЧІШОМ, І тахо. BIдD1KOдy811D11 збllТКів, завдаНl1Х 

DIJOID BIIКOIIIНIUI, або .Іаl: право розірваТІ' цеП Договір у BCТDJIOвneHoмy noplllUCY і BIIМII'IТJI 
::IOA)'IIUПfJI ~61~ СnPll'IJПlСШIХ lora розірвВlIНJIМ. • 

4.8. ПРІІ ро3lРВIННІ цьоro Доro.ору :а ВІІНІІ Продавtur, сум .... КІ сnnаченї Покупцем ПроДІВШО 
11181110JIIIIНII ш.~ra ДO~BOPY, ПОВер18ІотьCl Продавцем П~купцю ~ повному обсоі. 

4.9. ПРІІ Р03lрВ8IDD ЦЬОМ ДОМВОРУ :а Hl:3lJ1nCННX вІД СтоРІН npичин, СУМІІ, пї сrшачені 
поqaцcм ПродuUlO на BIIКOIIВIIНJI цьo~ ДОМВОРУ, ?OBcpta1oтьC. Покупцю в повному оБС83і. 
иаlJlClШllМП прllЧllНВМІl І: фОРС-МIUКОРНl 06ставннн. зnдно :aaкOHoдввcrвa Украінн. 

4.10. BїдnoBiдaJu.нicть та права CropIH, що llе передбачсні цим ДОМВОРОМ, визначllJOТloCl 
8ЇAJ1OIiднo до законодввства Украіни. 

S. Гаранті! та прстснзіІ 
5.1. Продаеш. rapDВ1')'Є, що зе!'lСШЬна ~ па є предметом цьоro Договору, BXOДlIТIt до 

JJ1Iropir :leMCJIЬ, що мozyn. 6ути B~aнf 3nдJIo ЗВІСоводавcrва Украіни, віт.на від буJUo-.1СІІХ 
JIIЙНOJІІХ прав І претензій 1ретіх осіб, про lDCi на момсиr підписlННJr цьом Договору Продаве_ 
.... Покynсш. но MIr не звати, но знвходитьс. під арсштом і судових справ на неі немас. 

5.2. Продаець свідчиrь, що ЗJ'IДIНа зомет.на ДЇJUIНICI до ЦЬОМ часу нікому іншому не :lДІНІ в 
ореІДУ, не продана. ве подарована, в спорі, і під :lабороною (арештом) не перебувк, судовоro 
aJDP'I що до неі, JIК внесок до статутноro фонду юрНДИ'lННХ осіб не внссенl. Відчужувана 
хмem.иa ДiJUIНКa знвходиrьCR у стані, повнїmо придатному ДIUI ВИКОРИCТ8ИIUI 11 за цjm,OBНМ 
аршuaЧCJDIJIМ. 

5.3. У відповідності із законодавством Украіни Покупоць придбав земem.ну дімнку 61:3 правІ 
_ІГа цim.oBOro прнзвачеlDll. 

5.4. Покупець orJUUIYВ земсшьну РИКУ в натурі, 03нвАомнвCR з її кinькіснимн і піc:нш.m 
XlPшерllCТllКlМJl, підземними і наземними спорудами та об'єктами і обмеженDМН щодо іі 
1ПІіОрІІCТ8IIНJL 

б. Перехід права влаеності 11. земe.nr.IIУ дlnинку 
6.1. Обо.'пок ПроД8llЦІІ передати земет.ну дbuппcy ПокynQlO BBIUКIЄТЬC. внконаним і право 

IDICкостї на ,емсшьuy дimmкy переходить до Поlt)'ПЦI піCJIJI повної спnaти вартості ДlНоІ 
3ІМшвоі дimпucи відповідно до п.2.1. цьоro Домвору, одержана Покупцем державноra акта на 
npuo 8ІІІСНОсті на земто. 

6.2. 'з момеll'I)' ВІІІІИКНОIIIIJI у ПОкyпtUI права впасності на земельну дimrнкy вcтauОlJlеlDlЙ 
\ОЇШс пpuовd режим і всі прввовстанОВJDOючі документи про права ПокyпtUI на користувана 
І (оревцу) цієі sемсшьвоІ дiJuuucи В'lpачають ЧИJDlim.. 

7. РШІПС ВllПВДКОВОro DоriршенНR а60 ВIШDДКовоra ncyвalllUl земe.nr.ноl дinяпкп . 
7.1. РD3ИК випадковоro поriршеlllUl або' BНD8ДКOBOro псувана земem.ноІ дiJuпaal нссе 

ПОХУПОць 3 MOMeuтy порехоАУ до ш.оro права вnacнoCТЇ. 
7.2. У ~, JCOJIИ Продввець проc:rpочив передачу земem.воІ ДЇJUUIКII або Покупець 

l1роctpо'ІИВ іі прйJbraтr., ризик випвдковоro поJiршеНIIJI або BНD8ДКOBOГO псувана несе сторон .. 
що прострочиnа передачу або приJlвJrm[. • 

7.3. Якщо в Dоriршевні чи псуванні ЗСМCJlЬиоі ДUIIIПCИ є ВIІНа СТОРОJUI ДоraвоРУ, то 
ВЇДПОвіда&ніm. восе ЦІ Сторона. 

8. ВllріШlІlUR спорів 
8.1. Всі спори, що ВИIIИJCIIIОТЬ при викоuaннiумов цьоro Доroвору a~o В_З.~JI3КУ з тпумачсJlllJDol 
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м міСІІІІІ 110 доCII'JI" ДO,.IOВnOHOCТЇ, то спір ПОРсд_теl "а 
'.2. 1ІІІІО ~pOlnl 19'~cmuI08llCHONY ЧІІІIIIIDI 381C0H~C11IOM Укр.іЮI. У ЦLO.'Y .POJ~ 

CYAOIIII орnUПI У поplilК)', 110 11~"0118IIa 1IIIoall ДОrD1ОРУ або 1!IIСО~l!Ла іх IICIIIUIC_"I~ ~ 
СУАо.і 8Inp111IIIССО ~POIap. ;'03 __ 11111 умов ДОrDВОру та Roro pD3lpB.IIII.R ЧIIIІо" 

оо.:. пссі:ш .. допоаllСI .. до НIoofD ltlOacJlllI1 ТШЬІСІ~ за зroДОIО С . 
9.1. змІІІІ )'МОІ ДO~IOp)' або І ДаrolОр)' цiJIСIDOКJТI.CJI nm.lCIll ПIIСЬ'IОВIR фОР.lі 3 1I ТОРІ!! 
9.2. Всі 3NіШllll ДОПIОIIIОIU:n::IIО ... D орnUlІХ nD11lplaty, оформmОIОТЬС• у ВllrЛlдї 4:~1IIf 

nOCllA'ICIDIIМ 1ІІІІІХ lIM 1I 1ц Д д -'1(0101 
)'I'DДI" ща с IICliд'CМII010 "li:'n~IOIO DOro OroIOpy.. • 

9.3. Цс" ,)toro8ip ,.ІОІСС r-~:::I~~~::О:::С;IОі ВІРТОсті дапоі ЗОМCnЬНоі ділІІІ.. ! 
93.1. У раl IIССМI111 О .. " 1111'1.1110 І 

N. 2.1.11Іо01'0 ДОI'OIОр)'~ш.. 01 IlnШlдClll1Х У niдnyllm 2.1. 11Іо01'0 ДоroвоРУ· 
:~~ Y:~I~~=IIIII" ~дniao Ь СторіІІ уІІІОВ 11Іо01'0 Доroвору вІн може БУТІI зміllС:"НА або І 

розіРI~UI~ ІІІ 81D10!)' lJP)'I'Dr CтapOI"1 3. рlШС1111ІМ суду або roсподарськоro СУ11У. І 
10. BlrтpBТlI. 

10.1 ВсІ Ilnpam, пов 'юані 3 yкnllдlllllWf 11Іо01'0 Доroвору, 101'0 нотвріanЬ'111М ПОСВі.ачс:н 
РССС1Рlldао 1II111К01IIIНIUDI, бсре на ссбе ПОIС)'ІІСIllo. ~ 

11. ДодатковІ УІІОВІІ. 
11.1. Цс" ДОl'OІір с обов'ЮIСОI~ Д1UI сторі.13 момету niдmlСВИIUI обо~а C:ТOPOHВlIIII. 
11.2. Цс" Доrolір nlдnlrac ЇlD11lpJIUIIoHOМY посвідчеННlO та реЄC'lpаШI I1ДПОВЇДНо до ЧИhНorо 

:sUOП04llC11lL 
113. Цс" Доralір і докyr.IОПТ про CJШU'Y lартоcтlзeмnі Е niдcтaвOIO ДІІІІ відведенНІ 3С:",c:n 

.aiпD1КІ111ІІ1УРІ (на МЇCЦCIocri) І Bnдa .. i держuноro ura на право ПРllВатноі власНОсті на зс:м:а1lOi 
11.4. ПОКУПСIllo Е ма11ПIКОМ Єдuвoro податку на 31U'ВJ1ЬНИХ підставах. 
11.5. ЦсІІ Доroвір СКІІIдСПО та нотарllUUoНО посвідчено в 3 (ТРЬОХ) примірниках OДlI" J 

збсрnстьCl І спрuах ПРJllатвоro нотаріуса Броварськоro r.rіСЬКОro Hoтвpian~Horo Оli 8их 
КlliJськоі області, БI3IIр н.м., в м.Броварв. lул.Нсзanежності, 7. а інші - BIUUUOТЬCI СТО 'РУІ}, 
11Іо01'0 ДоraIОРУ. РОІІІІІ 

CrOPOIIII ~OroBOP), : 
• ..:~: ПРОД8ВIЦ": 

IiРОВАРСЬКА МІСЬКА PAJlI. киlвськоl 
ОJiJlAСТІ 

RJoa.al~P1lн'a~iIд;ca~ .• &p~II_]:III, lул.Гaraріll" 15, 

Покупец .. : 
ТОВАРИСТВО 3 ОIiМЕЖЕIIОЮ 

ВJДlIОВJДAJlЬВІCnO"ВЕ8ТМОНТ 
ідентифiuцiАниА КОД 2062032S. u' 

ЗАреє~ рапана в . 
,~~~~~~~~wm~Q~~оmmООlВК~QI~~~~*~'~~g\mЩUI~т~ 
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n/f)IIIIf:OIlD.."....M IфfiqmнacmZ дСі • 
о lrIIIInI.X npo.rudamнicm. то f)iaf)~ 2рем;,а;;. _І nidnucQ/lu "ІМО.ір. "таншенl!, Ir 
[ІІUIDaf,/cmьЗ ОВМЕЖЕНою ЇlJДЛов';:;МІ/І I/W'CMO! МІСЬКО! РАДИ КИ1ВСlJ(оІ 
~.. вpнapcыdiNicьldiipadl/A.. 'СТю .. ВЕНТМОНТАЖ". nоеНQ8QЖrН'" Ir 

"О cmllllllll1210 ЦIІ.ІІьнl. ad. ~ uьноr "~ ЩО .іdlfJlXYЄтьСІІ. nере.ірено. 
tїтA~lb. реестрl М 1133 "? IfJНIFнIl чеu "_ір nіаиає d'РЖа.ніЙ реєстptlЧ1Т 
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купіВJIі-продахсу земenьвоі Дi.rulвlCD 
несільськогосподарського призначення 

IІflи КIlr,C6IlDr (І6n.cmL ДІІ nu't:JI,,1 IDC""' •• pDllJI 'гpallll ""lt:JIЦR 1111 'IIт""dlpтlRD ""сп". 
I��-GpDІ..".. 

а ІІІІ.ЧО п1ДПllсапllС8. нцапі CTopOI ... : ІІРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
МН. K~ ОIiЛАСТI, IОрIIДIIЧН. ІДреса: M.BpOI.pll. lyn.raraplHIIe 15. IДОlmlфіквцlRНllR кад 

кпlРС" І асабl АНдРЄЄВА ВАСИЛЯ ОJlВКСАНДРОВИЧА. 81C1Sn діє на підк:ruі ДОlіренаm. 
26376375. r 1107:1.007 раку 3.· p.N! 1230 н.м.ВIІ3IIр ПР'llmпlll нотарІусом Bpolapc:r.xara Mlc.xara 
аосаІА"СІІО ~r.pyry, aКldl дІІ: І" пlдmші cr. 42 ЗакОl1У Укра1'1ш "Про мІсцево caмolp8дyD8IJН8 І УкраінІ" 
_IIJIWIO~ _шому "ІІРОДАВЕЦЬ". 3 oднїt:Т CТOPOIUI. І ТОВАРИСТВО З ОSМЕЖЕRОІО 
faICIIOI.;;m'fДAJlЬRlCТlO .СОІОЗ-АВТО·, fдeнntфl~IbпSn КОД 31934006. IОРlfДJlЧНа lUlPee&: 07400. 
ВJдП a6naт. MApoaapl" вуn.щоmd.c:r. ... буд.l. СВІДОЦТВО про Дcp88lНУ реєстрaцllO IОРИДJIIlllоі особll 
J(JIfIC:O 16092087, ІІІДІІІО дсpжuшlМ рсєстратаром IнхаНlІЧоra xaMlтeтy ОРОІ.рсмаі міСІокоі PIUUI 
=:сроТ aCinacrt Ky.aIlEЦOIIIM В.О., дата ПРОlедСНН8 дcpJCUHoY реєстрацІі 05.08.2002 року, наіlер 3111НСУ 
13" 120 0000 000035, І осоБІ Дllpеиор. ОРЛА ОЛВКСАНДРА І1ЕТРовичАі ідеНnlфікaцlllНll1І ІШД 
2192015891. ща заРСЕС1'РolamSn за IUlPCCOIO: КJIТвCIoкa обпllCТlo. м.вРОІIРІI, lynoКopOnemc;s. буд.S6в. а.8 • 
.. діс І" niдcmlll НОІоі редвкціі crrrryтy ТОВ «СОЮЗ-АВТО», 31peєcтpolaнora деР_ШIМ реєстратором 
& DllJlC'lDT мlСІоlаі pDДJI КJIiвCIoxai обnacri Ку.аНЩОІІIМ В.О., ДІТІ ПРОІСДelJН8 ~CPЖUllоі pcєcrpllЦii 
J.J2.2007 року намер 31DJІ~ 135510500~000035, IMeHoIIНJdI І ПОДlUlloDlому "ПОКУІІЕЦЬ". 3 дpyroi 
ClVJlClIII. yкnaтl дamdl ДоralJр про НlC'l)'llНе. 

1. Предаlет Доraвару 
11 ПРOДU .... НІ підcтuі рlшcнu ВРОІ.РСІокоі міс.коі рlДИ 16 541-29-05 lід 29.11.2007 року передає 

(ap~E), а Покупеw. ПРJtAмає (купує) у IЛІсніcn. і омачує земст.ну дinaнкy иссUп.с.коracnадарс,коra 
apIDIIIЧСННl DIIащeJO 0.2255 ra, НІІДІИ)' дпа обcnyrol)'JIIIID IнроБИИЧD-CXDaAc:r.коі бll3Jl - зeмnі 
IIpOМIICIIOIOm. що 3118ХDДJПІо" за адресоlO: Кntвa.a оСШ.cn., r.licтo ВроваРІl, вуnlЩR ЩOnкlва.ка 2 
(aв.~ нuШ 31 тac:ro.1 ''Предмот ДоralОру або хмст.на дш.НU". 

IЩaclpОluA номер 3CММloHoi дiJwuaI 321060000000038:0517. 
1.2. 3eмcn.вa .на. t: І хаРИcryDlIIJIЇ ПОІІ)'ІІЦІІ 3riднo доralОру ореНДІІ земст.ноі дWнКlI lід 

13.07.2004 раку, 3IpeECТpolaнora у Дочfр ... оМ)' БРОllРc:r.кoму міс.кому 3СМIШloНD-1CIДIICtJJ0IОМУ бюро. про 
що у Дсравкому реєстрі земст. 8ЧSІНСИО 3IDНC lід 13.07.2004 року N! 582. 

на ІШЦe::ll3НІ'Існіl зсмст.нїR дUшщi розташОlане нерухоме мallJlО, .ке НIIJIСЖИТЬ ТОВАРИСТВУ З 
05МЕЖЕНОЮ ВІДПОВIДAJIЬНІС'ПО .. СОЮЗ-АВТО", на підставі доralОру купівпі-npодеау lід 21 
1рІІІІІ2003 раку пасвfдченоra l(yrolOIO Т.А. ПРJllmaw lІотврlусом Bpollpc.xara Mlcыcoa IlorвpilUlloнora 
IIIJIYI)' 31 p.N!2489, 3IpeECТpolaнoro в 1(0r.tyllllJlloНОМУ ПЇДnPIІDlстві Бро.арс.хаі міс,коі plДU ссВРОlарс.ке 
ulaicue бюро технlчноі iнвCНТIPН3вцii» 3riднo IllТ8ry про реєстраціlO права власнОСТЇ на нсрухоме .. ВnНo 
_ср 19426171ЇД 10.11.2003 року peєcrpaцlllmSn номер 3374849 номер 3lDИсу 718 І КlUl3i 1/3. 

3rfднa IИСНОIКУ Bpollpc:r.кora Mlc.xara liдAiny зсмt:mdlнх ресурсіl lід 21.11.2007 року 1604-3/10-3/818, 
-CIJIoНl.нa. ЩО І: предмО'1'ОМ цr.ora ДоralОру, ПОlШUlа ВIlКOpHCТOII)'III'l1lC8 3 дотрlІМ ........ оБОI~JI3кіl 
~ _Icry добросусідства та обмСІССІІІо прав НІ 3CМJ11O, Ic:nнoвneHНX у cr.cr.cr.91,103,111 
3CМClJloJlDra ІСадексу Украіни, crЗ5 ЗІХОНУ Украіни «Про охорону зсмст.», 311COHOДUCТII пра охорону 
DlJlD!JllПUD.оra прнродноro cepeдOllUЦ1 (код ІИІСОРІІC1'llllUl3СММloноі дUwnaI- 1.10.5., 31ідно YкpaiHc:r.кora 
.IІІІСІІфIIlllOРI.Оlоra IнxapHC1'IIIIUI зсмlШloНJlХ дinuOK). 
П~ІІ 06MC1C1RН8 НIВИІСО~НC1'IIIIUI ДlНоr~ОМCllioиоr PНКII: 

. І lJ. Зміна _0101'0 ІИІСОРIIC1'llllUl.· . 
3111DJ1i.шcнu 3CМIIIJI,Hora 3IКOHO~CТlI ІІІВ особll иеcyn. IОрllДlІЧНУ lїдnoliдllJlr.нlcть 3l'iдно 31ХОну. . . 
Dlдaolfднa -д~ ІНСНОІКУ про npoдuc у власність зсмem.иоі дUwual від 21.11.2007 року 161325 

YDJIUnIНU міC'nJбудyllННll та apXЇ'Rln)'p11 Бров.рCloКОЇ міс.коі plДll містобудівні 06MCZCНН8 ТІ обтlжollН8 
--рJlCl1lUIНI зriдно КIДICТPOIOro IUIІН)' та lідпОlідно до РD3рaxyюdl мощ ІllІШН8НІrx ТОВ • 
rJCO~ (ба проа 38будовн): 

-lІаО Ьасенершrx КOPlfДopil мереас комунікаціІІі 
-,. .. териroрП 3111'11Пd10ra KOPIScryDВIUUI (проi:tд)і 

'. 

r··~ ., 'r , .... ,. :: 

·.Ш' 

І 1.~J. ,\"'~""'·I~<.I.' 

~ .~ . ': 
І \ \ \; І 

І ' 

, " 

1 ,_'- \ 

- .• .. t·;:т "ІД r,iAP"UII~I!Ha 
'/МГВ! J:;JIЗIIі' '.1IМИn' б"ttsтоr.1\'ПGIІ~8И~~:.f:а ," . оо • 



ы�Іч"отT xonіі: 38&aOC'lll'l1I lin.'"ln ДОС1)'П ОПСРаторі. . 
- СІІ.Ї1'Ір •• D-311XJ.С ••• 3О". olд'l'3l.oi 3IUI xonіі та ПРlшсrmrx ДО зanі31П1чноі lСonіі 1tp 

nepclac'l. та 3IIIb.III1f.loro rocnDдllpC'd~ до рціА кoniRIШro rocnoдapc:na, 3ІІСОбі. СНПlIn~" 
&)'дll'lIIQnII. РСIОIІС:'ЖР)'Хцііта З6ср-':~::"':IО' ДJmUnCn, crpoКl.1 порRдОК ОМІТlI. І 

2. ЦІ"І npад ІМ ДаrolОРОМ CIJIIUI!IC 231 852,00 (,рl'сті ТPIIlU&ln. • 
2.1. ~ npOДll8)' 3c:'en~'IO~'::':~ ::АОх, ні Поl)'ПCQIo nOI.DleH ncpcpaxyвml ІІа PIXyq~~ 

Ilсімсот n lТДCCI'r дсв :;' rp Ів nlCIII nfдnIICIIO" СтоРО'lамп ЦIooro ДоrolОру (рІр 3311431 
npD1'll'DM 3 ('IJ"ox) 611 I:·::'=~n o&nlC'li м.Кr.ЄВІМФО 821018. ЗКПО 23571923), 
ІіроаlРса.1С Yд.1S.!\ гy~y І іІ' ДО-CJmщii npо ,.idpMmIlНY rpoШОІУ oцilllC)' 3еАICn'IІсІТ ~ 

2.2. 9r1д1lo 'І.тl')' 3 ТСХІІ"'ІО. ..,- ідд' ІОІХ рссур , ~~ ... 
: 04-3/13-3/1578 &POla~кaro Mic}.КOro І шу зсмen. С", HOp .. an ..... 

16.11.1007 року 16 ••• _ __ 259932 ОО (дI1c:ri п'n,дсс.т дса'JП1o ТlIClIІЧ ДСI'IІТСОт ""IIJI1,-
oцill" 3СМCn.lші "", .. 11І01 C1'UIODI... , 'r-_" 
rp'III.1 оо кanlno.. цb"'v IІртіC'l1o земen.Jlоі дinIIНJCII ТОВ НВФ "К ___ Jrt" 

2.3 3rlднo'1.ICI101КY CICCJ1cpтa npо о -" 231 859 оо С 'сті ~'I' "'11І 
26 lі.1007 РОI)' оцirlИI IІртіC'l1o зсмм.llоі дinaJlIСІ' c:raнoalт. ,ДІ! 'lp1lДЦln, 0ІІІІ7 
II~iмcoт п'n,ДССІТ дсв'nJo) ,,'IІC1Uo оо xonlDox, 31'111CpдJlCClloro ГOnОIIUIМ ynplUUllHJI8M 3СМCn'1IIQ 
Кttilca.xln O&nIC'Ii 06.12.1007 року, IJдnOIWIO до IJIСНОIIC)' дер_.lоі екcncpnqи 3_ 
AOtcyМcarrudi ІIд 06 rpYДlII 2007 року 164.-406. 

3. Обов'IDКІ. cropin 

3.1. ПокynCll' з0601'ПIН1IR: і,: і , .' 
3.1.1. Cnnmm'lijmC'l1o зем~оі:дinaшall CIpO~ та І p.03МJPвx. ЩО'!,1еред6аЧСНI 0.2,1. tМro 
3.1.1. HlUlllm. ПрOДlllЦlО несі6Хідні МlІ1'ерllllU, IIдОМОст, ДОК)'МСНТ1І ТОЩО npо ІІІІСОИІИНІ У1ІОІ 

ДОrDIОр)'. • 
3.1З. ДIJI]ИDtyвmlс. обмeжeJПo, що lІІІШІДСНі та Ic:raн08JIeНl на nPІ1Д6ану зсмст.иу 

(3llCic:lпечуJlIПlI6аКDШt'OllІе і 6anерешкодне ISIXOpllct'1J1J18 06'єктіIЗarвn.ноro кориc:rylаlllll (пiшDIQ 
uтoмобш.нї дороп .. 06't:lm1 baкeнeplloi іифрас:трyкrypJt), що 3ІреЄСТРОlані НІ земcnы�іRR дinJицj НІ 
РCCClpIlUЇ 'ІІІІ" мoжmlllC'l1o доr:ryпy на ,смм.ну ДUWatY ІIдпОlідних спуж6 ДІ18 обcnyrolYlIІІІІІІ і 
о&'ааів ...... uoro JCOPJtCl')'lIНJl8 та інженерноr Інфрac:rpyaypsl. розміщенu на земм.ніR дїllRqi 
І 1'СОДС3ІlЧНnX звахіl та nIд'i:rдil до НІІХ тощо ). 

3.1А. 3 МОМСlnY ДllplUlllоі paєc:rpaцii ЦIooro ДоroIОР)' cмa'I)'JI&11I зсмcm.ннА nOДlrtOI' 
nopaдxy, передба,еюlХ IIIDIНIIМ 3UDHOДUCТIOM Укр~іnpо IUIII'I)' 38 31WJUO. 

3.1.5. Зlр'm. цеП Доrolір У ІCJUОJШеномj!зUbнодuСТІОМ ПОрJlДJC)'. 
3.1.6. ПрuJiiImi У ... асиіcn. земcm.ну ДinIНКY nlМk реєстраціі дepжuноro ІІХІ)' npo ПР.О lIJICIIa: 

3СМш,ну дinlнкy. 

3.2. ПрoдuCll' зо601'пaнnn: 
3.1.1. Пр.dIнmr olUll'l)' Покyrщем IIPТOcтf земCWoиоі дiJwocн І розмірі та І термІНll, оБУМОlllаіа. 

, ЦIoOrD ДОrDIОРУ. 

3.2.2. !Iepeдml У 1JI&CНim. 3eAlcm.нy дinnкy ШСІІІ peєcтpllЦlї деpжuноro ІІІС'І)' npo np.o ІІІІСІІІІСІ 
3CМCIIU)' дinuкy •. 

4. Blдnoalдan.нJcn. Croplв 
. 4.I.У IIIIIIДIt)' НClIIІСОИIІІНІ Покупцем )'МОІ ЦIooro ДоrolОРУ ПродueЦlo має npаво 111М1І'ІІ111 

: " Покупцем своіх О&ОI'п'" 1ІІШC3IIU~ ЧИНОМ, 8'1'11XCJЖ lідапшдувllНlU з6иndl завДIIDIХ ИСIIIІІІІІІ8 
:: І n~1М '1.IКOНlНigм зоБОI:~, або має право РО3ЇРlmr цeJI Дdtolіі У ICJUOIUlCllOМY 

-, ,111М1I'IIDI_1~lІІНІз6Jmd8і cbpНlllDlefUIX Roro ршіРlaнuм. ':. . 
& 4.1.У раl п~руше ..... терміну опnати 31 зсмcm.l'У дiuиху, перед61ченоro п.2.1. _ОМ 
,~oкynOЦlo ~'I)'E ПродuЦlO ПCНlO У розмірі подвiRвоі 06_lОі c:ruки НвціОНaJПoноro B8Нl)' Yxplїllt 
.дlЄ на uомеиr onпam за коаен дClllo npoc:rpO'IКIIIllll1'elty. 

1\ 

~ 

4З. JJxщo ПCJКyIIeЦI. І термін 30 (1PIfДЦIrН) днів 3 ДІІІ1I оmии.oі c:пmml 3I'iдrIo n.2.1, ЦIOORI ДattIIQ 
СІІІІІІШ'І. Imнoмeнy І п.2.1. дDrolDpy ціну а60 вlдмОIlП10Cl npиIIнmr npпдСіану ДЇJIIRJt)', ~ 
npaо 111М1І'ІІІ1', DpIIJIнпnr lIJII_аноі зсмenwroі дbшaas і cпmml ціни, 8 'I'IIКШIt liдJIPcoдYUИИI 
3ІІДІНІІ ІХ == ~1ID1ІІИІІІе або. 3 СІОЕі croPOID" noрушувати DИI'ВIIII8 про розірВIІНІІІ ЦIoDI'D IІI1111'11;1'Н 111D1136.rnda. 
44IУ:3І" . PD3' ", п·· п~ І • IPI~ 1'\0rolOpy s І'ІНИ 'ПqХ)'ІЩІ CJUJ8Чені IIRМ rpошовl коШ'lll 110' 

,.;~CМ( • ; СВІ 31 anиyсом з6unda, n08'п~:з оформneнJIIМ Доroвору та liдleдCJiiWI 
---, ііа ТCXId'llloro nacпо"'"' п - 1- • _,О vuOl, 
cneцian{cml Нorapішиоro п' r-II роеау Iw-СДеиа, опn.та ВІРТОсті тexRI'lJUlХ 1-
• 45 PD3f' ОCllДЧeнu ДоrolОРУ 'rOщо). 

4:6: Cпn~~О:РУ не 3~iт.JIІЄ.ПОIС)'ІЩІ від cпmm, пені, перед61ченоі п.4.2. ЦIoOrD ДОМІ,,!' 
nepiOДДlїYMOI дaнoro до'::: ::n':~~:ПЦl ІIд обоl'акіl I'IКOII&НU дoroBipНUX 3обо1 

, . , .. :.i~ 



~~~~;~?r.~:":,,}".- .... _"._;; ::;·;·~i:.;:: : .. 
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(. • . . ':: .' : .:: : 'А;::;::_ і.: о' 
~. '" : ;.!., '. -:,' ~.,r·,\.}· 
; кРдїНА . (~~i.~ ~I Ut<RAINE .. : . ..' 7.: :' 
" прoдuХсм умов re~oroloPY. Покупець МІЄ право ІllМanml lIIКОIIВИ... .' 

У ра1ІІIСІIUCOИ~в IllІеІСІО'" ІООІОМ. І ІlдшкoдyllВНIІ8 збlmdl. ЗUДIНІІХ Зl11J11МКОlO 1 
__ ~ ClOtJC ::~ .. o розlРISnI ЦeJI Доrollр у lc:rвнolDeнoмy пор.., І ІIIМIII'ImI Іlдшкодуаlll ... 
~,або noro розlРIIIНIWI• 
~ CllPI"IРIClОIХ І ЦIooro ДоrolОРУ з Imlll ПрDДIIIIU. CYМII. nі СМІЧeJl1 Покупце.1 ПродuЦlO ІІа 
J11114ї ора pD3IpJIIDI nOBep11l101'loCl ПрOДllllЦСМ ПокупЦlO І nOIIIO.SY обепl. 
~ oorv доro~О~ro ДorolOPY з IIe:JllelCllIIX lід CraplH ПРII'lIПI. CYМII. ВІ смачені Покyrщем 

4J. ор pDJlpJ~~IID" цьоro ДоroIОРУ. ПОlepnкmoCl ПокynцJO І ПОIНОМУ обепі. He:JlDeIOIIlМIl 
~ РІ ІІUCO НІ обmaвlUnI• :підно ЗІІШИOДUСТІІ YкpaiНlI. 
~ С форс-м:ос::. та пр"l Crapill. що не передбlченl ЦІ'" ДоroIОРОМ. ІН3НВЧвкm.СІ ІЇДПОІЇДІІО дО 
Ili"ij'iB/IIIIOI"" 
~ yspailDlo • 5. Г.Рllпllта npeтelDIi 

I'ІрlllllYІ; що зеr.IIШЬJIВ ДІпІНХа. па є предметом ЦIoOro ДоroIОРУ. IXOдam. дО arerapli 
'.І. оpallll- бynl Іlдчужуванl :підно ЗВICDUOДUСТІІ YкpвilUI. вlт.НI від бу •• 1СІ1Х мвАllОIНХ пр .. і 

,.-.11ІО 1I~5 npо IкІ нв момент пlдmlСВН'" ЦIIOro Доroвору ПродuCЦlo ЧІІ Покупець не Mir не 
apnaalJl " rrЬCJ' ПІД арештом І СУДОІІІХ спрн НІ неі нсмвс. 
_11І--:' ClIдчJmo. що зnдвна ЗСМlШЬнв дІмнка до ЦIIOro часу нікому Іншому НО 3ДlН11 оренду. но '.2.0"" _01 ..... І СІІорl. І ПІД заБОРОНОIО (IРештом) 110 персбуаає. С:УДОІОro спору що до нсі. ІІС 
.-. ІІІ _оro фондУ ЮрПДІllOll1Х осіб не IHCCeJlL ВIдчyayaВНI ЗСМCnЬНІ ДiJWUCa ЗН~ДJm.СІ у .-a:rcna nplrдmlOМY ДUIUКOPнc:rвннa 11 31 цim.ol"" ПРН3НВЧCНIWI. І 1. У IІдІІаllдиоcm Ь ЗІІШuодuC'l'lОМ Укрвінн Покупець ПРlrдбн зсмcm.ну дlnaнxy бe:J пр .. а зміml1і 
Ji,1aIOI'O арlDlll'lCIIRI. 

14 JIoIYD" 01UJlYll ЗСМCllloНУ дbшuty І НItypl. 03HaAoМНICl з 1і кinькїcНllМI1 І .кіСНIIМII 
~ ........ niд1еМВІIМП І uueмнuмll спорудами '1'1 об't:ПIМИ і обм_оНІІ8МИ щодо її ІНКОРНcraJIIUI. 

6. Перulд правІ IUIllшоm НІІ земет.uy дInяuкy 
6.1.0601'1301 ПрDДIIIЦJI перeдml зсмcnьну дinaнкy ПокупЦtO 11II2IC8t:ТЬca ІИКОНаним І прно IDICHom 

D JCIIIIIWIY ДbWntY перехоДJm. до ПоxyDQII піCJUI ПОlноі сnnaтн IIPТOcrl ДlНоі ЗСМCllloиоі дімнІСІl 
__ АО n.2.1. Q'ora ДоralОру. oдep21C111Н8 ПоJCYIЩCМ дерzuвоro axra ва прно IDaCHOcrl на ЗOМlDO. 

U 3 1І0Мешу 11ОІІ1ІВСН'" У ПоxyDQII пр .. а lDасиоm ва зсмсшьну дiJшIxy IcraвОIDени8 раніше 
.... pSIDI І IсІ npuовставоlDlOlОчІ докумевтн про прна Похупu на КOPHCnYIВНIIJI (оренду) цlєі 
ІІІІШІІОІ дlulllll npа'llllOtlo чнвнІС'І1о. 

7. 'Іаа 8DDIДКDBOra ПОПРlDеlDlВ .ао ВUП8ДКовоra ПС)'8IПJIВ зеаlenьuоr дlJunual 
7.1. 1'шnI1ІШІДІО10ro поr1Ршснна або ІUПIІДІШІОro псувВНIIJI зсмcm.ноі ДinDUCН несе Покупець з 

IIIIIICIIIYnCPaoдY да ньом пр .. а IDICHOcrl. 
7J.Y ІІІІІІДІУ. IШJDІ Продuець прострочИв передачу зсмcm.ноі дinuкн або Покупець ПРОСТРОIOIІ 1і 

aPIam, plDIIIC 1IIII8ДIOI0ro поriршевна або ІНПIlДКOІОro псув8НU несе сторон.. що прострочнnа 
....., • прllllвn'a. 

7З. JIIщo InoriршCJЩIIOl псуванні 3СМCllloвоІ ДInaНКВ Е 1101І Crapoиu ДоroIОРУ. та ІIдпОllдвnьнїC'l1o 
IIIQ1CropOНL 

. 8. ВнрiIDеввв шарІв 
1.1. Всі СІІОрІ" що IIIНН1faкrrr. при ІИКОнаннl УМОІ _oro ДоrolОРУ або І ЗІ'аку з тлумаченНІМ loro 

..... 1ІІрiшyкJiьc:a шnDoм neperolopla. 
~ ~ Croровв ПРDm'O" MiCIЦI не доспnв ДОМОIDІНОЩ та спір перeдвєrr.са ва P03rJIIД СУДОВІІХ 

... У ІІОРІДІУ. IcтaнolDlНo.ty ЧІІНІІИМ ЗUCOНOДUСТІОМ УкраІни. У цьому IIПІІдКУ СУДОІІ lиrpКnI носе 
CIIIPIIU. що ~ .IIICOIWI~ РІОІИ ДоralОРУ або IIIІСОВІПІ Іх неНВJIСЖІІІIМ Чlшом. 

g І ' ~ 9. ЗаdвJl уаlОВ допвору та Аоп розlРВIUВR 
.ii.в~ УМОІ ДоralОРУ аб'о IHoceнu доповнень до нr.oro МШIUIИIIІ тinькн за зroдою Crapiн. 
~ 3111вн.1І ;!(ОПОІВевва до ДоrolОРУ 'здilСIDOJCJrЬса ТЇNЬКИ І ПНС ... ОІІІ формІ з НІС'Ж)'ІІІІІІМ 
~ ~ змін '1'1 допаввень І oprвнвx нотаріату, оформmoJCJrЬса у lllruдI додаткаlоІ yroДJI, що Е 
'JDIIIo 'llCmнo~'ЦЬOro ДоroIОРУ. 
,з·~Дora·IІм_е 6yrн розіРlaвиR Прoдuцем : 
8anI~ ВCCIUII11I ПОJtYlll\СМ ПОlвоІІ60 чacrкolоІ lартості ДlНоі зс •• cnьноі дInIIIкн зriдно п. 2.1. 

'З.2, ~ ру. , 
'.4У pf1 порушCJIНI УМОІ ІIDШIДОJUIX У пiдnyнm 2.1. цьoro Доro'аору. • 
~ :a:~H~ ~днiEJO із ~piн УМОІ ЦIIoro ДоrolОру він може 6yrи _їнeннlt 160 розіРllНldl НІ 

CrDpoa 31 РІШCJDWI cy.1J.Y або roсподарсиаro суду. . '. 

'. 

: 

" .. "". ,. . ." 
• "".", •• ,' • І' •• -, .' 
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.... ..! 

:, .. -. 

.' 



10. Вlпраl1І. 
10.1 Bcl.lnpml, по,'83ІІ11:І yкlllUIIIПIІМ ЦИI'O ДОI'O.ору, Rol'O IlanріlUПolПIМ пос.ідчСIII ..... Pctcn....:. 

'l8I1UCDIIUIIIIM, берІ 11& сс6е ПОIC)'l1CI&Іо. . -.--ао Доro.lр с 050"I3КО.'1М lI1W croрlи , МОМІІІІ)' piдJnICUIIII 060М8 CraРОИIІМII. 
11.2. цсп Доro,lр plдnlrac lIanpilUllollOМY росаlдчcmоо та рecctplЩіі .їдno,lднo до '11 

ШОIIOДUCnL lIIItOSt 
11 З. ЦсП Доro,ір І ДOIC)'МCI" про СМIl1)' •• proc:ri :sc:мnl С nlдC1UOIO дп. вlдведСIII" 3С"Cn."оі ДЇnI lІаурl (ІІІ мlсцс:.ості) І 111дІ"і ACp8UUOI'O auma на npна nPllUПlОТ масиаc:ri 11& ЗС:l.uno. IIQ • 

J J .4. ПОlC)'llсl&lo с nnmUnCOM pOДl1'lC)' 118 ,anm.lUrx pїДCТUIX. 
11.5. Цc:R Доro.lр clCJllдClIO 1'DllcmapllUllollO nocaiдtlClIO в 3 (tp.ox) nPllмlРIПIIС8Х, одІlJl 3 .ІОІХ 3бсріl'lc:Rca 

cnpuax nplllmlOI'O lIanplyca &po"PCltКOI'O Mla.кol'O IIcm1pllUl.lloro Oкpyl)'. Кllіва.коі облаm. &амр Н ~ • 
M.5po'.pll, .,n'нCJIUIC8IIOc:ri, 7, а IIІІВI- 81(Д111CJ'nC1 Cropol .... ЦIoDI'O Доroвору. ' І •• 

• 

Cropolllr ДоroDОру : 
DОК)'llIЦ.: 

Прода8I:Ц.: 

IiроаlРа.1С& мlа.ка рм. x.,rac.lCOt olJJlacd 
... &РО,.РІІ, Кllіва.К8 06n., в,n. Гaraplиа 15 

а особі 

АНДРЄЄВ~~iJJВКСАНДРОВИЧА 
..... 'tta~ .. , " $ .... .. . ' ~ о ~ ~ •• " 

,І І ..... .., ..,.- ~ .~ ~ " • " 
І, "" ",,' ,'1 '\ \ ·i~ ,.. ',...!' " 

І( ' ..... :. \' ",- \\ • .r' .. ., 
ft ,~, с; і \~" ',. • С;)1 
\I\r~ 11:\ \ IJ (..' ,.. І .. ,\ .~ 

Ц"" 

ТОВАРИСТВО 3 ОIiМЕЖЕIIОIО 
вJдповIдAJIы�Icтlоo nCOI03-лвт 

IдCКnlфікаціRlпrR КОД 31934006, ЮРlcдl1'І1ІІ О", 
07400, Кrliac.кa oбnаcn., М'&РОIlpИ l.1PeQ, 

вуn.Щonківс.ц буli 1 • 
в особі дlIPClaO~"- , 

ОРЛА ОJШКСАндр.\іitєТР· • ~ • ,.,. • ЧА . " І' ,..... ., -
І :- '. ", 1~ , , 

'9' YlrJН'rнu "Пра иаmtlpіam", 



IfIt/lIllliplllllJlU Ки1'С6"'11 tl6лllcmL д" nШUfl' IIICUIDlD /lО9 ",Im,Ul ""UЦII C6UIWD flиcnll. 

М 11&0 HIIJC'IC niAnllCUIIC8, IlадІШі Старанн: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кпlвсr.коl 
CT~I, raрlfДlІЧна 8ДJJcca: M.Bpo.apll, .yn.rarapiH" 15, ідСНТНфікаціRннR код 26376375 8 особі 

~~A ВАСИЛЯ ОJIВК~ОВИЧА, 8rcnA діє 118 niAcral AO.lpcHOc:ri, ПОС8ідчCllоі 11.07.2007 P~IC)' за рХ! 
P'I"-~.&alrp nPllІlПІІІІМ IlcrnPlyca" ВРО8аРCltкоra мlCltкоra нотарlат.llоra olCpyry, .киR діє на підcтuі ст. 42 
J2JDJI yap8l'нl1 "Пра мlсцс.с caмOlpЦYВ8l1Н8 І Украіні", іМСНО.8НlIА а ПОДIUlloШОМУ "ПРОДАВЕЦЬ", 3 одніЕі' 
]IJOИ1 І ТОDАРИcrво :І ОВМЕЖЕВОЮ ВJДIlОВJДAJlЬВІCnO "РЕАЛ", ідСlmlфіаціlbпrR код 
~, rapJtдП'UII вдреса: 07400, I<Jd'вc:ьa 06nacm., м.Броварн, вуп.ДиМlnpов" буд.24, (свідоцпо про 
~ 11'/ peECJP8ЦЇJO IОРlrдп'lllоі особи ceplr АОО Не 093378, ВИД8ІIОro дep.aв1DlМ реєстратором .иконкому 
~I міспоt puu В.О.Кузвєцовпм, дата проведеина дер.авноТ реєстраціУ 23.09.2003 роху Ilомер 

про 3ІМЇВУ cвiдoЦТDa 1 355 105 0004 000998) в особі дирепора БqндAPЄВА onmcClJI 
:::'JЙОВИЧА. ідевmфіхаціЙІІПЙ вомер 2750819951, зареєстровавоro за адресою: I<Jd'вJ:l8D 06nacn. 

в. 6уп'и1І38J1C1D1оЩ буд. 7, хв.9, anI діє на підставі новоТ peдuцil СТВ1У1У тов ccPl!A.Jb 
:::;.lIRDra 23.01.2006 роху дep3C8lllD1М рсєстратором виконкому Броварсьхоt міськоі РIUDI 
в.OJCyJIICЦDIllМ номер З8IDIСУ 13551050004000998 та _ін дО СТВ1У1У зареєстрованих ВIIJCОИ8ВЧIIМ KOMiтeтor.. 
~I міспоі puu Квівськоі 0БJJасті 21 JlНСТОJ111Д8 2007 року, номер 311П8СУ 13551050007000998 
iIЇcJaIaIIUЙ. пOДlШltlDОМ)' "110КYIIEЦЬ", з дpyroi сторони. ухп8ПИ ДаНИЙ Доroвір про И8cty1D1е: ' 

1. IІреда.ет ДоraвоРУ 
1.1. Продавець ва підставі рішОВВJI ІіроварсьхоТ місько! рвди N! 686-35-05 від 27.03.2008 року перltД8Е 

(apUlc),. ПокуоеЦІІ,ПРвlJмaє (купує) У впасВ!cn. і оrшaчує земcuп.ну дinпxy .носim.ськоraспоДlРСЬКОro 
рmDII DПОщeJO .... О,3773 1!I,'1I8ДIlВ)' ДJIR БУДlВВllЦ11lа та обcпyroвувlUIIIJI ТОРnВlШloно-виробничоі бази _ 
ІСІІІІЇ IIJIONDCIIOloc:ri, що зВ8ХОдип.св за адресою: Кпlвськв 06nасть, місто BpOBapll, по вуп_щі Кутузова в 
рІІові рпаdщeнnи БУД_ІНКУ Hoalep 6 (шІсть), ВaДIJIЇ за текстом "Продмет Доroвору або земlШІова дiJuouca". 

((uac1pOIUn номер земem.вoі ДЇJUUID 32 10600000:00:045:0007. 
1~ Земenпa дfnввn, зазВ8ЧDВa в п.l.l., є в користувввві Поlt)'lЩll3riдво доro.ору оревди зсмuьноі 

IЇDDR Ifд 21.12.2007 роху uoсвідчовоro прнва1'lDlМ иотаріусом Броварськоro міськоro нотаріашовоra 01CpYl)' 
іІІВР н.м. 31 р.N!2SЗО, зареєстровввоro у КвiвcькUt рeriоваш.вій фinir Дор.аввоro підприємства ссЦОИ1рУ 
:мшвaro lІІД8С1РУ прн ДОI8DВОМУ комітеті Ухраіни по земcuп.1DIМ ресурсвм», про що у ДepzaвHOМY 
cшpf 3CМenь B'IIIВeJIO запис від 26.12.2007 роху N! 040733800171. 

на 3СМс:ш.віА дinDщi, ЩО вiдчy8yєrl.С8, знвхоДll'1'ld:. об'ЄIC'l' lle:JUершеноro будівllИЦl'llа roтoвиіcno 12% 
JIIIIA1IШ). що ПЇДПІор~ ВlIТJIП)м З реєстру прав впасвоСТЇ на норухомо MaRвo вндаиоro 
DllJВШIІІІМ підприємством Ііроварськоі міської рвди ссІіроварсько бюро, технічної інвовтаризlЩЇі» номер 
пу 18271396 lід 27.03.2008 роху, реєстраціАиий номер 22677177, номер запису 33вм в книзі Ін. 
3dI&ВO IUCВOBКY JipoBapC.KOI'O мic.КOI'O віддіпу земem.вих росурсів від 14.01.2008 року Іё04-7/10-3/15, 

IICIIQI дinnu, ЩО Е продмотом ЦІІоro Доroвору, повИ1D18 використовуватнсв з Д01pВМIIIIIUIМ обов'акїв 
.,.cвun, змїC'J)' добросурідства та обмUtоНlo прав ва зeмJDO, встаиО8JIОВИХ У ст.ст.ст.91,103,111 
lfIUDrD Кодексу Украіви, ст.з5 Закову Украіви «Про охорону земlШlo», заководавства про охорону 
IIDвшaвJ.Dro ПРВРОДІІОI'O середОlища (КОД викорнC1'8IIIIJI 30MeJlltBOi діпвнки - 1.10.5., зl'iдво Ухра1'исьхоro 
• 1'Op. ціш.ОIОI'O BВКOPIICТ8IIa земlШltlDlX дimlвOK). 
ПJ!Uові 05М.eJIIIII на ВПОРИCТIIIIIUI даноі земlШltвоі дiJшIки: 

1.1. Зміна ціш.ОIОI'O ввкориCТ8НIIJI. 
ІЗ. ДcnpIlМlllЩl рёzимy BВКOPBCТВIIIIJI зомem. ДJIR охороllВИX і сані~рно:з8ХНС~ зон. 

3аПОРУШСIlllJlЗемcuп.воl'O заководавства винві особи иеcyn.lОРИДlAll)' вIдІІовlд8JIыDn. зrfдвo закону. 

~ до висвовку від 11.01.2008 року N!11 ynpUJIЇВВВ мicтo6yдYВ~ та архітепурв Броварської 
ЦОі PIДU міcroбудівві обможевив та 06тас:1ІІІ8 зeмnекОРВсту&1IIID зnдво кaдaCТPOBOI'O ппаиу та 
__ до розрахувків lШощ ввкованих ТОВ ccКoJlCТВВ'l'В» (без права забудови): 
''CJ!IoaJdвis вуп.l(УІУ30ваі ' 

'-7~1~~ 
~; '" у _:и' ~ І. _. _____ : ... ~ 

; , • , . А 8Х14СТ ніД П!дРDбле•I.," 
~ ... " _. ~~_~~~~;_~и' ;tТD:~~ави 3 ... ;;- _____ . ' 

" оо 
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'І . 

fi 
f.~ 
І'" ,І • 
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І: .. ' 
і7і. 



2.ЦIua-.._.nar ............ _ I ._ ... о_ \ 
2.1. ЦІпа ~ :lСМIШloIIОТ ~I :lа IDI!" ДОJ"D.ворОМ cuaдaЄ_~9 2S4.1UL.(. 1 

дев'wn. ТlICn lІІістІ п'пдесп '1DТ11pII) rpl18ПI оо KomnOX. ІІСІ П~JCYDI!QЬ ,о60в .JI3)'CI1Q ~,. 
ПpDAIIU (РІР З311432770ООО5 1i~1D У111' ГУДКУ в КsIIDClo1СЇА 06n1lC11 м.KbЄla Мфо~~~ 
23571923):1 НDCIYIDПІМ ро3c:tpDЧeRIIJIМ ВIaшat11 СУМП: • о 121. 

_ 214 627,00 ~iCli '1D'1J1PВ1ДW1'11o 'ІПСІ'І шlm:oт ~ СІМ) rpll8eНIt оо JCDniItoк ~, 

РОКУі • -'--) ОО' ~ _ 214627,00 ,C;Ucri чompшuu.umo 1І1CJ111 шіm:oт ~ "ІМ rpl18eнь JCDПiRoк ~ 

РОКУ:l УРаХУ8ВІІНІІ biACJa:Y iпфnIIdt о ' 

2.2. Зriдпо DlmII"Y :І техні'lпоі докуменraшї пра НDpM~mвнy rpошову OlUнкr 3et.1C11wtot 
14.01.2008 раку 16 04-3/13-~/41 IiPOBlPCLKOJ"D uiC:Lкaro B~ ,ем~них ресурсІВ, 1IOp~ 
оцlпка 'c)IcJlыlTT дlтrпкп СТІІIОВIIТІо 146054,00 (ста сорок ШІСТЬ ТlIСІ'І n JlТДCCIIТ ЧОТ1IpIl) 1)l1II1Ii~ 

2.3. Зriдпо ВПСПОВКУ експерта пра оцінну вартість зоМІШІоноt дUurНКJI ТОВ НВф .~ 
28.01.2008 року оцінна вартість :lСМlШloноt дinRmal СТВНОВIIТІо 429254,00 ('1onrpllC1a 11ІІІІІІІ1І._ 
IІІlсті п'атдссп '1О111рН) rpнвнi ОО коnШок, ,81ІІерджспоJ"D Гаповним упр~1ПUIМ 3et.1em.1DQ 
КssYвcькin 06naсті 04.02.2008 раку, ВiдJювідво да внсновку дер""ШI сrcспcpnaи 
докумсиraцii Від 04 JDOТOJ"D 2008 раку х'а4а-29. 

. 3. О&~.·ЯJIС1' старів 
.0 З.l. Похупеlllo ,обов'lІ3aнd: • 

З.1.1. CпJJaтпn. вартість ,еМlШІоноі дiJunncи в С1рОХП та в РОЗМJРах, ща псред6l.ені ІЩ 

Доraаару. .:..:...: • • • 
З.I.2. Hвдuaтн ПраДUQJО HCOuAIAIU матсрllJlП, ВІДОмоСТІ, документи тощо про 

1IIo0ra Доraвору. 
З.l.З. Дcnpuмyвaтнcь обмeJКeВЬ, ща НlUШ8Деui та вcrauовлені на npидбаll)' 3~ 

(,абезпeqyвlТІІ безКОlDТOllве і бапсрeDIКDдве BНКOPHC1'ВНIUI об'єктів Зlll'8lWlоra rcОРhС'ІУПНІІ ( 
UТDмо6'Шіві дарощ об'ати інжснерноі інфраС1рyкtypН), ЩО'зареectpовані на зсмcnькїR JIinqqj, 
peєcтpaцit зuвн, МDЖllВllість дac:ryпy на земмьRy ДiJUUJКY відповідних cnyжб ДlIJI обcnyralYllllllі 
аб'ааів ЗIU'lJlЬВОJ"D КорИCТ)'llIННR та iJDКe8epBoI івфрacтpyкrypн, розміщсННR НІ :lсмcnы�їRR дinaqj 
1"С0де311'1В11Х зиаііаlта пїд'іздів да ввх тощо ). ' ; 'о': 

З.l.4. 3 MdiiOкry Дер888воІ pcEC1paцir ЦIoora' ',zfOroBOPY спnвчуватн зеМCJ1LllиR nOll1Ol1 
порцку, псредба'lС8ИХ 'IИIIIIUМ ЗDOНОДUСТВОМ Украіни пра ппату за зeмJlJO. 

3.1.5. Зарееструваm цей Доroвір у BCТВВDВJJOвaмy :SDOВOДUC1llOM ПОPJIДКУ. 
З.l.6. Прldlвml у ВJl8CВЇc:n. зсмem.вy дbwaty пicu рвєс:траціі дepDIIHoro акту про прuo 

зсмм.ау ДЇUIIкy. 
З.2. ПРОДlUlс.зо50В'Jl3ави11: 
З.2.1. ПрuDвmt OlUll.тy Покупцем вартості зсмem.нat AiDиxи в розмірі та в ТCPMЇIIII,~_ 

ЦIoora Доraвору. 

. . З.2.2. ПередаТІІ у вnacнlc:n. зсммьву дiuвкy піеа рCЄC'l1lIЩЇi деравноro акту про прuо 
,.зсмет.ву дbumxy. 

• о: о 4. ВlAnовЩальніcn. CrapiB о . 
оо ~.l.Y вШIIДItY иевпкоlllUlJUl Покупцем умов ЦІооro Доroвору Продавець має пpua 81rмama" 

Покyпteм сааУх 060в'JDXЇJI ИВJJeaвм 'lИВDм, а така. вfдnnrcщyв8ВВJI збитків, ЗUДВJUІХ ке. 
Beвu~ BUКOIIIIIIIDI зобо~'IІ3IUПo, або має DpIIIО розірваТІІ цей Доroвір у ВСТІІIОUСИDМJ 
ВИМanms ВllUDК?цyв&IDUIзБВТIWI, CDpJII9UIВНИХ nOJ"D розірвlUIНIМ. 

4.2.У рl3l ПОpylDСНIIR терміну опnaтн за земеш.ну дbшDcy. передба'lОВОro п.2.1. _ОI'D 
Покупець CIIJI8'1)'Є Продавцю пеВIQ у розмірі подвitlиоі абпікавоі ставки НвцїОВlUПtноra БIВlY V 
діє ва момснт оппатuоз. КD~ де ... DpOClpO'lllCll Пn81:еJКy. 

4.З. JIкщo П~ • термів 30 ('IJЩAЦmI) днів 3 дam OC'IUВЬOi CJDJmJ зrfднa 02.1. ЦІООІ1І 
CIDIa'ПI11t BC'I'IIIDВJIC" В п.2.1. Дoraвapi ціну або відмовпп.с. npиRвml ПРIlд6ану ДЇJIJIВY, п~ 
права впмamп ~ШЬilШJi прид6авоі зeмcm.нaі .. I .. _~ і ..... _·ш muu а.....,.. ..... В.--..... s 
3I8ДIвnx _aUVМ... ~_ -~....... _ a_v_ JAUU'UIO\J-

• -:.,..- JIJIКOВIнu. Iw, 3 своєі ct'OpDIIU,4парушува'DI 1'IR1'ВIIIIa пра разі .... DAir U.DJO ~ 
l11НМВm'И11A1DКOЦyIaИНJI36иndв. r--

праДІІ~ ;=IP:i~==- Д~raв~ру :І 8JDIВ ПоJtyllЦjl СІШ8'1еаі вим rpomoBi коDDII по., 
-" .. ОМ з ИТКІВ, ПОВ'I38ІІІІХ 3 оформпевам Доroвору та BiдвeдeJDllJl10 



•• ' .,..... ' ~"t...'; • ... • -_.. - ... -.. ...... - ---- -- --е. '... ... .. ...... , .... - -..... .... . .... ':-:;:S!s':"'~~.#'~ ....... .: ( .. :;. • 
• !.. •••• , .. ,.. •• ',. <r"- _ .. '# ~ .. '1:_ 

- ".,'~~'{:;.;;"~'W'~" ~ 
... ~: 1 . ." ... ~.·... ·n·-,,\&-':I'rt ",,:J!': ~~~~ ...... .... '': ~ '" ....... II\~. 
... • .... о І t '. 1~'I!~ ·'~.i· .. ' ••.. ~ ........ ': " , ,-;:~-:,-!t "!1~:"!' • 
• . ,' • :' - І -:' .. Л:"')л:~ . 
~r .. · УI<РАїНА .i..(.~t.~.! IJJ<R/'.INE .' .'. .І .'::: 

'.> і ( Iдr&J1OIICII тсхнlчноl"D naспоJflY. прое~~едсRIUI. ошата lартості ТСХІlічНlIХ у.IОI. поcnyr ,~:~, 
, .1.11111І11 -ріlUlloНОI''D ПОСDfдчсщw ДоroDОРУ тощо). . 
, ,....-aiIIIlliJ.Iellu.. • .Шt. П Ід 
! CJIC 4J pOJfplll1llll ДоrolОРУ не ~I НRC оxynu І CIUl81'll псні. псредбаченоі п.4.2. tDooro ДоroIОРУ. 

(Q 6' СnnІ11І anpвфнnX CIUDCЦII но :sаШьRlЄ Поxynu IIд оБОI'акіl аllXOНашUl доrolірНlIХ 30БОI·., .... І 
а \'УМОІ ДIIIol'D Домвору xyпbud-продucy. 
~ /ftPlo1o:71 раl UClIUCOJIDНIIII Продавцем УМОІ tDooro ДоroIОРУ, ПокynеQlo має право 1IIМlU'anl ВПlCонанаUl 

, _ своІХ оБО8·I3. пanаашм ЧllВом. а тахо. вlдшxо~анlUl збlmdв. 3авд8Н1IХ за1рIIМКОIO 
7. "J1CU181 11 або мас прUО ршірвanI ЦeJt Доroвір у аставовnспому порIUUCY і Baмaranl Bfдmxo~8Н118 збlmdв 

111011110 • і • І 1ІІІСlПІХ aol'D РО3 plllllНllМ. 
7., C1JP11'1 4•8• Прll ршfpвавві ЦltDI"D Доroаору :s аlПDl Продав.... cyмal. ві сшачені Покупцем ПРОД88IDО па 

11І"11 Цt.OI'D ДОI'DІОРУ. повcpтarcm.CJI Продавцем ПОIC)'lllDO в повному o6CJl3i. 
81110І 4:9. ПРІІ ршіраанні "OI"D ДO~IOPY :І IІС3ВnCIПIJIX від Сторів прН'IНR. СУМН. ві сшачсні Покупцем 
" ....... ЦJO ІІІ IIIIDRIНRI .,O~ Доroвару, повcpтaкm.СІІ Покymuо в ПОIНОМУ оБCR3і. HaanUCНIIМII прНЧІIНВМН 
''''--",IJIOPIII 06C1'UПНП. зnдно заководавCТD. YxpвtmL 

\ C~,IO. DIдnОliдlШьніcn та пр ... Сторін. що не передбачені цим ДоroВОРом. IН3RaЧIllOТloСІІ lідпоаідна 
3ОКОII_ma YxpaiвD. 

- S. Гapaнтit 1'11 прeremil 
5.1. ПрaдuOЦll raplUl'l)'E. що :lСМеш.на дfuвкa. ва є предметом QIoОМ ДоroIОРУ. IХОIUlПo до Durapii 

_ .. ща MO~ буш аідчужувані :I~O законодuства Укрвівн, IЇnЬнa від буда.-JUCНX M8nн0811X прав і 
РІоІІІ 1JIатіх ~Cl6. про n! на момент lПДtIIIC8НIUI ш.аro Домвору Продавець чи ПокупеЦJo не мir не знanl. 
1It31IDXClДІІ11оСІІ ПІД арештом І судових спра вв веі нсмає. 

5.2. продuеЦіо свiдчJm.. що .:S~ зсмcm.нв ДiJUUUCa до ЦJooro часу нікому іншому не 3ДВВ8 воренцу. 
ІІІ 11JIOAI1II, ~ ПDдаровавв. в спор .. І ШД :s,aбараНOJO (арештам) не перс6уває. судовоro спору що до веї', нк 
.. ІССОІ да С1В1fПIОrD фоllДY IOpJrДU'IJIНX ОСІб !"' BнeceВL Відчуасувава :lемСІІЬНВ ДiJUOIa 3ВВXOдtm.cJI У ставі. 
_dmo npпда1ВОМУ 1I1Jlf ВВКорИС'1'8В118 п за ЦUIIoОВПМ прнзввчСННІІМ. 

53. у: !ЇAПDIЇДВОСтї is ~BOДUCТDOM Ухраіви Покупсць придбав зсмеш.ну дinnкy 603 прна :sМiнп Іі 
Jlluara ПрIDJll'lCIID. . • .і. 

5.4: IJbКУП~ '.~~ .Jf!еш.ну дimouty в Dtypi. шнаАоМНІСІІ з П JCiт.кicВНМR і пісlIIIМJI 
~1JCII1IIМИ;.Diд:sемвими і +емввми СПоруДIIМR та об'ЄJmIМИ і обмежеВВJIМН щодо П BНlCOPIIC'I'aНIUI. 

І, • • , о ~~]Перafд пр.ва ..... аспос:ті на земельну дїnинку 
6.1. Q60B'130~ ПродuЦf передати зсмеш.ну ДUIJIJIКY Поxymua BBIIDEI'IoCII виконauнм і прво JШaCIIOсті 

• _ .. ву ~ lїepoxoДIJТЬ да ПОК)'ПWI піcu ПОlноі сluJ8ти вартості дauoI земеш.иоt дfmIнки відпОlідно 
IIIn.2.l. ЦIoOI'D дОф'!OJI)' •• OдepDIIНII Пакynцcм деpzaвиоro ааа вв право 1UI8CBom ва земшо. 

6.2. З МОМeJП)' ВllllllКllешUl у ПокyJЩII пр .. а вnaсиості на зсмеш.ву ДUWUtY IставовnениА раніше 
!рО1І11І pCIDМ і асі пр .. овстанОlJПOlочі документи про права ПОIC)'JIЦJI вв КОРИC'l)'llIlllllll (орснцу) цієІ 
.,.ьоаІ ДIUНa вtpf.1llllD'rЬ IПІІІІІіcn.. 

7. РшDIC BOnllДКOBoro поrlрwеllОR а60 вuпІДICD.Оro псуваоВR земельооt дlmrНlСІ1 
7.1. PII3НIC BНJIIДXOBOro поriРШОllНR або ВНlJaдlШIОro ПСУВIUIIUI зсмеш.ваt дinпкн нссс Покупець :І 

IІОМСII1)' перехоАУ до m.oro права впасності. 
7.2.У ВІШІДКУ. КOJIII ПродавеЦl! прОC'lpочив псредачу :lсмеш.воt ДЇJШIКИ або Покупець прОC'lpОЧШІ іі 

IIJIIIIIIIIn1, рll3ИК BlDJ8ДКOaoro потіршонНR або BНII8ДICOBOI"D ПСУВІІІІІІІІ вссе сторона. що прОC'lpОЧІШа псредачу 
IiyPИ711н1mз а":" .. і . "'-- д ... 

І І •• пaщu а поnрmоВВ1 чи ПСУВВІІН зсмеш.воt ДUUIIIICИ є ввва ,,-· .. vрови оroвару. то ВJДDОВJДIUПdIlСТЬ 

'''ЦlCтopoВL 
, 8. ВllрішенНR спорІ. 

В.І. ВсІ спори. що JIJIIIIIDIOТIt при виконанні умов Цltoro Доroвору або в ЗI'аху 3 тпумачсНRIМ йоro 
~'" IllpiшyrотьCR IІШ8ХОМ noperoBopiв. 

8.2, ЯКЩО СтароlШ IфОТJll'OМ міCJЩII не доCRrЛИ ДOMOВJICHOcтi. то спір передаєтьСІІ вв рш1'J1RД судових 
Dp!1J,I. У порцку. всТввовnоиому 'ІНІІІІІІМ зuoводuCТDОМ Украіни. У .,ому ВИIUIДX)' судові IRtpати несе 
CIDpo'IІ, що ІІС BHКOII8JI& умоаи ДоroВОРУ або ввконапа іх исвапеанм чином.' . 

9. З"lіво уаlО. ДОl'080РУ тв 1101'0 РD3IР8авни • 
9,1, 3мЬ .. умов ДоroВОРУ або аносеви доповиеm. до m.oro мо.ииві МКИ за :Jl'DДОIO Crop!& 
9.2, Всі. зміни.та ДОПОВВОВІІІІ' до р"оroвору.3ДilСIПОI01'ЬCJI _ки а JlИСЬМО~~ фор. 3 JIIC'1'YIIIIВМ 

IІОс8lдчош..,. таких змJв та допоанені. 'і opiaвlx нмаріаіУ. ОфОРМШОI01'llCR у ~иrmrд1 дa~ТКOBoi yroди. що є 
IIIд'CМIIOIO чаСТИИОIО ц.оro ДоroвоРУ.. '. '. . ". '. , ..' 

. - --"1 ~ ~ ! •. 
r ~ k-ц -_ ....... '~ 

. на.," зer~ll;Т "Ід lІідРобl18Нtlі1 
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9.3. цсп ДОМ8ір м.е 6ynl розіР81U11d1 Продuцсм : 
9.3.1. у раl псеnnаТlI По~ П08ноJ а60 чаСТХО80J 88РТОсті Д8Ноі земет.ноі 4imrlOQr , 

.ом ДОМ80РУ. • • 11'141to 11.11 
9.3.2. Ураl ПОРУШСІІШІ УМОІ ІIIІШІдОRlIХ У пiдnyвJпi 2. І. Jll,01'O ДОI'OIОРУ. 
9.4.У раl UС811К0П1111U8 oднlao Ь Сторін УМОІ .ОМ Дом.ору вІн може 6ynl зміненнR 160 р , 

ІІІМОІ)' дpyroi СтоРОШlза рlшеJIIIDI суду а60 rDсподаРCloIСОrD суду. OJIP __ , 

10. В.П'Раm. 
10.1 Всlllnpа!s~.пов'JI3ан1з YXnIдll"""'.OI'O ДОМ80РУ, noro B0Т8piam.RJIМ посвіlAеННrм, peccn..", 

lllКОlІ8НІІІМ, 6CJtO'НD се6е Покупе.. -.r-&UQo,, 
11. ДодатковІ ,a1081L 

11.1. ЦеП ДОМ81р с 0608'JI31СО811М lUIlI сторін 3 моменту пlдmlC8ННJl 060ма Сторонамн. 
І 1.2. ЦеП ДОI'OІір пiдlunс НО11Іріаш.ному посвlдчевшо та реЕС1рlUUі вfдповї4НО до ЧИННого 3110Н 
І 1.3. цсп ДОМІір І дoкyмeвr про cпna'l)' вартості зcмnі t: пfдc:raвоJO lUIlI BїдвeдeННlr 3CMenWfoi o~ 

lIIn'YPi (ІІІ A.lcцeвocтl) f 81rдa.1 дер.аном U'I'8 ва прuо прuваТllоі власності на зeмmo. -... 
ІІА. Поxynе. с ПJJmmкoм ЄдuнOM подапу на зlll'lUlltНlIХ підc:raвах. 
І 1.5. ЦеП ДоМ8ір сlШlЩСНО та НО11Іріаш.во посвlдчено в з (трьох) ПРlwірНlIDX, ОДНН з JlJCJІХ 3бе ' 

спрuах ПРllІІТПОrD иотаріуса БР08арсuоl'O UICIoKOI'O HoтвpillJlloHOI'O oкpyry. КиІВСloкоtобласті Б':~' 
м.БР08арп. Byn.HaвnCDocтї. 7, а інші - BUД8IOТIoCII Сторонам Цl.DI'O ДоroВОРУ. t • '&'щІ' 

CraРОIПI ДОn.ОРУ : 

d
МIIDe ... : 

!іро. l~ КJIТ8c.кol оЬаСІі 
М. а. ""ISI.4i а I'a~ :11. Tanpiвa 15. 
*'V~~~~ 

AfiJJIJIЄSIt.( 8А.CИlfi. QIЩ!І1~flДPОВИЧА 
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• • . КУПIВJII-ПРОДажу зеМeJJьвоі ДЇJUrиrcп 
• 

IlеСIJJLСLrcогос~одарСLrcого ПРllзпачеНUJl 

МltmO в,-•• ри ки"С6"'" otlп"cmL ДІІ IIUll:llчl.IІС.""", plI~ 6.pa'IJI""t:RЦIf d.adlfllmlRll чut:llll. 

МІІ, ЩО UІІІСЧD пIДПIIСМlrС8, IllІДмl СТОРОНІІ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
J(пlвськоl ОSЛАСТІ. IОРllДlІЧllа IІДрсса: м.Вро.аРIІ, .ya.rarapil'" 15. IДСIIТІІФlкаціnl.l.n код 
26376375, - осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИJUI ОnВКСАНДРОВИЧА, .1О.n діє на niдc:raal до.іРСI'Ості. 
ІО&:8IА'1СІ.аТ 11.07.2007 року за p..Ns 1230 Н.М.&l3lіР nplllmu.M lIoтaplycor.s &p08.pc.кora Mie.кora 
1_1 .... 1101'0 oКPYl')', 81С1d1 дІє ІІа пlдcтul ст. 42 3UOI'Y УКРВТIUI "Про .Ііеце.е сама.Р.ДУ.IІIН1 8 YкpaiJfi" 
IIICIIO_8IolII'. пoдan.шому "IIPOДADEЦL", з aДlllci cтaPOI.I •• І ТОВАРИСТВО 3 ОIiМЕЖЕНОIО 
DІДПОDJДAJlЬВICТlО ..дEJJЬТА",IдСlm.ФIкaцiRIIІІR код 24892434, IОРIIДІ.ч •• а 1дРсса: 07400, Кr.iвc.кa 
.... м'&раааРII, IYJl·Кs.ilc.кa, 6уд.94, e.lдoцrвa пра держuну рсєcrpaцllO lариднч •• аі особll серП АОО 
160_0, 81U&IIИе деРЖUlulft' рc:ccnpвтором 8111СОнuчаra КOMiтcry Вра_.рс.коі міе.коі Раді' Киі8е.каі 
o5n- КУЗІ'ЕЦО_ІІМ В.О., дата ПРОDедсl1lll ДСР_llаі рcєcrpвцП 22.11.2001 року. номер 3UП'СУ 1355120 
0000 ООО99О, - осоБІ ДlspeкraPI 'JJВВЧВНКА СТАНІСЛАВА дмитровИЧА. ІдсиrнфікацiRlUIR код 
2081go1~6, ІЦО зареt:etpОDDlUdI за IUIРССОІО: MoКlli8, 8Yn.В.Cтyca. 6уд.288, 0.209, uиn дІє ІІа підставі НО80і 
prдuali r:rrrryry тов «дВЛЬТА», 38pet:etpo811Iora дСр .... nш peєcrpaтopoM ВРО8аре.коі мlе.каі РIWІ 
J(niIoXOi o6JIac:ri КУЗІІЩО_ІІМ В.О., дата про_едСIU" "cp8lllHoi pcєcrpaцii' 08.09.2005 раку номер зlllНCУ 
13SS10S0001000990,IMelloDDНlln D пaдam.шому "ПОІСУПЕЦЬ", з дpyrai cropoНJi, укпат. ДІІІISn Доra8ір npо 
81C'1J11RD: 

1. Предаsет Доraвору 
1.1. ПРОДІВО", на niдC'l'8lli рішснНІ ВРО8арс.каї міс.каі РIWІ НІ 651-33-05 alд 21.02.2008 раку neprдac 

(apOДllc), І Поaqпе ... nPldlмм: (купує) у М8Сllіст. і оrшaчує 3СММІоИУ дbwncy Hceim.eьxaraenoдapc.xara 
apIDRI'CIIIII lUIощею 0,1920 ra, ІІІДІІ'У ДJUI абcnyro-)'JI1IUI8 UТD3IШpвноі О'І'ІІlціУ - заші КOMepцiRHora 
IПІОрllCllllИІ, ща зЙвхDДJm.С8 ЗlauapесоlO: Кlllвська оБJJа&:Тlo, а.lсто Iiра.аРII, .уаllЦН Кld'вcькa 2-11 (ааа 
теРІ а), ...m 38 'І'е1СС1ОМ "Предмет Доraвору або ,смеп.НІ дімнкв". 

к.дш'раlISn НО.lер земеп.ноі дш.НКlI 32 10600000:00:005:0511. 
1.2. Земl:llltНl дімнка. r: в каРШ:l'У8DlUlі ПОК)'ІЩІІ зriдно "ora_opy оренди 3CММlolloi дlnDnaI від 

11.12.2006 раху, зарet:etpО_lІІоra у Кsliвc.кiB реПанlUUtJIiR фinii Дер ... иаra підприємства ccЦcнrpy 
Aql8UUDI'O 3111П11аIIОro 1СІдІС1р)' прlr Державному комітеті Украіии па зсмМloRИМ ресурсам» npо ща у 
ДrpIruHaмy рeanplзсмеп1 8ЧІІнено ЗIDJІС 8ід 11.12.2006 раху N! 040633800427. 

НІ IIIЩС3І3ІІІ'ІеніА зсмdn1н1n дЬwщі PD3ТaUJOIIIIC нерухоме мaRио, пс напaum. ТОВАРИСТВУ З 
О&МВЖЕНОЮ ВJДПОВIДAJJЬЮСІЮ ..дЕЛЬТА", НІ nlдcrui CвIдOЦТIa пра прво lIJI8CIIocтi НІ нерухоме 
'_а _IfДIНOM 31.08.2007 РОК1llnCОИКОМОМ BpOI8pc.кai міс.каі р1ІДІl НІ пlдcтuі рішеllИl від 14.08.2007 

JIDI)', номер 419, ЗlреЄCnPoВlllоra КОМУНIUПoIDIМ nfдnpllt:МCТlOM &роварс.каі міСІокоі РIUlll «&ровврс.ке бюра 
_'ІНОі IНleиraрнзвціі» зrJд1lО IИТJIry пра pet:etpвцba прва мвснасті НІ нерухоме мша номер 15764436 
-"'31.08.1007 роху, peєcnpaцiAHнJt IlоаІІР 20112373, номер ЗIlUIСУ 1036 _ КlUai 1/4. 

Зriдно IIIСИОIХУ Bpoвapc.кora Mlc1Kora BiддiJIy зеММІоНl1Х ресурсів від 09.01.2008 раку N!04-7/10-312, 
_НІ дbwuca, що r: предметом ц.ara Доra80РУ, ПОВllниа 8IUCDpllc:тa_yвmICl s ADТpIIМIUIIIDI аБО8'пкіl 
3pIJICIIIIcиna. _іС1)' добросусідства та об ..... пра на зeмmо, _CТlИомених у ст.ст.ст.91,103.111 
:larem.llOrD Кодексу Украіни, ст.зs Закону Укрa1'lпl «Про охорону зet.lет.», З8КОНОДUСТІа пра охорону 
lIuxommnr.ora nPllpодиоra середовИЩІ (код IUКOPJlC'l'llU18 земcm.IШЇ дUwual- 1.11.1., 3І'Ідно YкpIТHc.lCora 
-.sфlarapa цim.OBOro ІНКОРНСТІІІНІ земen.IUIX дiмIIOK). 

ПРUolі 06 •• ІЖD11118 на ВJПСОРНCТllllIІ ДUloY земem.llоі дInIlUOI: 
1.1. ЗміНІ цЬп.ОDОro IHxaPJlCТIIIIII. 

з. парушенl .. ·.em.ноro звконодuстваlJlинl OC061111CCf1'1a IОРlfДIlЧИУ 81дп011двn111іC'l'lo 3liдио зllCDИУ. 
- ' 

BIAnOIWla да _ІІСНОІХУ пра npодuc у масністі. 3CМeDlolloi дімRlClІ від 03.01.2008 раку Не1622 
JDpuпIнa Mlcra6yдyl8НI1I та apxi-n:raypll ВРО81РСІокоі мІС1коі PlUU1 Mlcro6YAiвHI 06и_а .... та o~ 
-OOPIICТYВIН1II3rfднo КllДвcrpOBOro lUI8НY та IIдпОВWIО до розрaxyикlllШОЩ 81ІКОНIIDІХ ТОВ «Тt:pAIlН» 
(6а ПРа. зв6удоаи): . .. -_на дbwnca D межах черlОШDC nlнlп Byn.КJli8C11кoi; 

• м. иlm BpOI~H. . 
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2. ЦlIII ПРОДІ" JPlen.поr дln8111OI, C'I1JOICII І порlЩОК Onпl11L 
• зем_lІоІ.RЇnl111Cll 3& ЦlDI Доroвором CM~ 324 653,00 (:qIH~ 1Ia ... ~ 

ш~~н:,== ТPI.) rpllBld ОО копlАок, ні ПокупсЦlo ПО.І'НСИ ncpepaxysan. ;.-=.." 
3 ( .ах) бll'КЇ.СЬКНХ ДlII. nlеа пlдmlСІІOll СтораИlМІ1 ЦIoOro ДоralОРУ (рі ~l" ~ 

i:~:Ke у);с. ГУДКУ • КI.Т.ськіА обnac:ri м.КlIt:lа МФО 821018, зкпо 23~71923~ р 3311~ 
~.2. РЗrUulО all1'llY 3 технlЧllоі дoкyмcarraцli про ИОР"!а'П!ану rpОШОВ)' ОЦІнку -е: 

09.01.2008 po~ НІ 04-3/13-3/13 ВроDарськоro Mi~x~"? a~ 3C"len~HIIX PCC:YPCi~1 к;:; 
0ЦЇ11D 3CM~~IOi дbulllXIl c:rII1081m. 259 838,00 ~Icтa n ктдсс:п дсв ІП'Ь ТlICJIЧ I'СіМQIJ ~ 
ІРllаCl .. оо х6пlnох. - .1__ • 

2 3 ЗМІО .IIClIОIКУ експерта про оцінну Ilртіcn. земenьИОI _ ... их" ТОВ НВФ -К 
21.0Ї.2008 року оці""1 lартіcn. 3CfolenьHot дInDnol CТU1081m. 324 653,00 (ТP~Ic:ra A1aдrirn ~:
шlСТСDr п'ктдсскт ТPII) rplїI1I1 ОО копlАок, JaDеpдllCСИОro ГОЛО.ИІІМ )'ПрUnIИНJI.. зеа. __ ~ 
КtliвcькlI 06nІШІі 30.01.2008 року, _Iдno.iднo до ."СІІО.ХУ дерЖDllиоі ckcnqJnuq ~ 
дoкyмcllТllЦlї lід 30 сlЧН8 2008 року Не4а-НI. ~ 

3. О&ОВ 'JUКlI с:тары� 

3.1. ПокупсЦlt 3060. '1І3I11IIА: • 
3.1.1. CnnaТlml Dlртіcn. :lcMenыоіi дilwOCI' ~ CТPO~I та. Р.О3МIРвх, щО передбачсиі n'2.1.1Iart. 
3.1.2. HlWIDml Продuцю IІсо6хідиl MaтepllIIIl, .IДOMOCТI, ДОКУМСНТlI тощо про 11Iko_~, 

Доro.орУ. . . • • 
3.1.3. Датрlвryвmrсь 06м_нь, що нlІІСІІІДСІІl та .~'О~СШ на придбану JCkC.1e 

(забсзпсчувml 6аКОШТОІUС і 6апсрсшкодне lllICOpllC'I'8IIIUI 06 ат_ зanw.НОro XOPllctyIuaq (~ 
amJM06iJu,нi дороrи, 06'omslшкенсрноі lифрастрYJ?'YPН)' ~o 3&~eЄCТPOIII.1 иа земcm.НіllAi:laa 
рeшrpaцiJ 3Н111, МОJIШIl8lcn. доr:ryny.l18 3СИenь!'У дwНX)' .1ДП0вIДШ~ cлyad5 ДпІ Обc:nyrolY8ll!l. 
об'ааі8 38nJ1ЬHOro KOPllcryJllНIIII '18 IшкенСРНОI Iнфрacтpyк1YJJн, р03МІЩСШU на земcm.иіІІ_ 
І n:OДC3I ..... 11X знакі. '18 niд'i3д1в до ИlIХ ТОЩО ). 

3.1.4. 3 ИОМСКІ')' Дерсавноі реєстр8Ц1Ї Цltoro Доro.ору СlШачувmr земenьНldi 1IOIIraI. 
пopJД1C)', передбаЧCl'11Х ЧlIННII,.' 38XOHoдuctlOM Укрaiinl про IШIL1')' за 3CJoUПO. 

3.1.5. ЗарСєctpyI8ТI, цеСі Доro.ір у _craномсиому 311Сонодавством порцху. 
3.1.б. ПРIIRнmI У масність земenьну дIJIIнкy nїCJUI рcєarplЩ11 державиоro ііа)' про ІІРІІО 

ЗСfolenьну дiJIIkкy. . . , 
3.2. ПрoдueQlo з0601'аllНldl: 
3.2.1. Прldlнml опnaтy Покупцем .apтam зсмenьноl дWИКІІ • розмірі '18 І терміц a6JМa 

ЦIoOro ДоraIОРУ. 
3.2.2. ПерeдaТll У 8JlDCнlсть земenьнy ДiJIIНКY nїC118 рcccrplЩ1Ї дсржuноro ііа)' про IIJIUO 

3eмenьнy рику. 

4. ВЩnовWunoldcn. CropJв 
4.1.У .11DIДIt)' ІІСВНКОН""" Покупцем )'МОІ ЦIooro Доro_ору ПрoдuеЦJ. має np8IО ІIUIII1II 

Покупцем своіх оБОI'акі. HUacннм 'ІННО'" а тахо. .iдuucoдyaaшu з6uткi., 38ІДІІІІІХ 
НСН8llежннм .uito .......... зо60_'JI3IIIЬe вбо має прво РOJіРlатн цеІ Доrolір у .c:raиОIllCll!llJ 
.uмaram .ідшкодувlUlНll з6нтхів, CDpII'lННCИНX loro розір8l1Н11D1. 

4.2.У р.,і ПОРУШСIUII npмiнy ОJШaтu за земem.ну ДUWUtY, псред6а'lСНОro п.2.1 . .
~oкyneЦJ. смачує Продавцю п~ у РOJмlрі подвіАноі oбnіко.оТ ~101.HaцioН8lDoHOro .' 
ДІЄ на момент ОlШaтu 3& кmкeи день проC'lpО'ІІСІІJШlLТlDКy. 

4.3. JIкщo Пoкynеца. • npмiн зо ('lpllДЦmI) днів 3 Д1ПН OC1lНllloOi CIUI8ПI 3riдиo n.21. _ 
CIIJI8I1In .c:raнolllCllY - n.2.1. Дoraвopy ціну вбо відмовиrr.ca IІрІdbImI ПРиабанУ дiIwIIY, 
прво •• "'W'lml npнlbllml ПР!fд6аноl земenьноі дbuпoal і CJUI8ТU цЬаа. а 'І'ІІОІС .iДUIJIOДJIII!I 
~ ~IIМXOIO ІИКОІІІІННІІ, вбо, 3 своєі СТОРОНІ .. Dopyшyвml шrraннв про ро3ЇРIIІІІІІ"'" 
11І1МІІ'ІІ1І.\А1ІІІС&ЩУІIНIIJI36иndв. ' 

П 4.4.У .I~ РOJIРI~ Доro.ору 3 81110І ПОКУJЩI смачені НІІМ rpошо.і КО\ІПІІ 
.poдuцcм. Пакуащаі за МІН)'СОМ збlrnciJ, по.'13ІНІІХ 3 ОфОРМnСIIНDI Доro.ору та liдlrдcIIJIII 
-::~lДI'OТOla техні .... оro паспоРІУ, проСК1У .iдвeдCНIII оnnиa _apтocri 1СХІІЇІІ\llll р' 
сп , натарlIJПoНОro посвідченНІ Доro80РУ тощо) , 

, :~. ~OJIР~~ Доro.ОРУ не 31im.НlE ПОk)'IЩI.ід ~I пені перодбачсиоі 0.4.2. ЦІоОI'О 
• пе І· .дjt пnпa urrpaфlUIX CUUЩiI НС з.Шае Поi:Yпцlllд 0601~aкia BIIICOНIIIIUI дorolipнnx JlfJ 

родумо. ДlНоro Доro.ору купiвnі-продаЖу 
4.7.У р.,1 НСІ'UCOИІННІ Про_цсм· JDIIIIII 

Про_цем своіХ 060.'831du IIID УМОІ ЦIooro ДоroIОРУ, Покупець має прt:Во ~ __ .-r , 
С8ННМ ЧlIНОJof, І Т8ІСО. liдшtcoдуаaшu з6Iта., ~ 



-,: '. ' .. ' t:R ;tl! ; 
.~ . УКРАїНА i:t;~::l ,: UI<RAINF. 
'. IIIJ. 860 МІС право pD3lpBm. цсП Доro i~.l.IC'I'ВIIOВIICHOМY ПОРІІДІС)' і IIIMIU'IIТ1I BiдwКOдyllllНl 

•• 11І»- CnPII'IIIIICIIIIX Itoro PD3IPDIIUIDI. 
Jб~' ПРІІ pD3lpвllPII ЦIooro Доrolару :І ІІІНІ' Прoдu.... сумн. акі смаЧСllі ПОКУПЦСМ прoдuшо на 

4 • 11 w.oro ДоroIОР)'. nOlcpтllDТloC8 Прoдuцс:м поlt)'lПUD І ПОIНОМУ обс:аl. 
'-::S~pll pD3ip.llud qr.oro ДorolOPY :І НС31J111*1111Х ІIд Cropiн npllЧlІІІ, CYМII. акі смачеllі Покynqc:м 

• • UID ІІІ IlnCOПIlРIІ ЦIaoro Доrol~РУ. ПОIСpтDlDТIoC8 покymuo в ПОВІІОМУ обс:аі. HC3I11ClCНIIr.111 
пpoAU JUIUIII С фарс:-аllllШРIII оБCТIUIІІШІ, :lI'ІДІIО :llICOllo_c:raa УКРВЇІПІ. 
~.10. Blдnollaвm.11icm. '1'1І праа Crapill, що но передбачснІ QlIМ ДоroвоРОМ. Вll3начaкm.са відповідно до 

JIQAIIc:lla YкpailUI. 
- s. Г8pauтltтa npnaalt 

51 ПрDДDII- npllnYc. що sc:мen.lla дlulUCllo аха Е npедмс:тоаl ЦIooro Доroвору, ВХОДІIТІо до areropii 
•• 11&0 lIткyn. бynl вiдчy2к)'lanI :lrWIO :lIICOHoдuc:raa УкраУlnr. lUu.lla ІIд будrаКlIХ MaRHOBl1X npо і 

~In 1Pcnix осі&. про акі па ilOMCII1' пiдmlСІІIНІ IUooro ДoroВОРУ ПРOДUСц. ЧІІ Покупсць ІІС Mir не 
1!p51"'-lІс JНlXoД1rlltC8 ПІД 8pc1111'Di.1 СУДОІІІХ cnpо на ІІСЇ НОМІС. 
_І, . 

5.2. ПрOДUСца. СІІIдЧlm., що :lraдllla :lOММloHa ДШ8ІІХІІ да ЦIooro Часу ніхому іншому ІІС 3д11fa в ОРСНДУ. не 
npcuaaнt. не подароlІІІ" • спорІ, і під заБОРОIІОIO (apc:urraM) не персбувас. CYAOBOro спору що да нсі. п 
_І до cmnyrнoro фО11Д)' 10РlІдІlЧlПІХ осіб ІІС BHCCCIIL Вlдчyatyaана зсмenloна дімlllса 3HВXOДlтC8 у 
:r.ш ualнimo nPI1Дl11l0МY 1lJII DIIКOPIIC'1'1UD18 \ї 31 цinloOВНМ nPlаначснНlМ. 

5.3. у 11At101lдноcтf Ь 31XOH0Дl8CТ10M УкраіНІ' Покупсць ПРRдбо 3CMMIoIl)' дiJUllnCY без npuа зміНl1 уі 
aiJМIOI'O lІрІаН •• а ..... 

5.4. ПоК)'l1CQlo orJ18НY8 зса.МІоНУ дinaнку в наурі, 03HaAoМНIC8 3 уі кin.xicllllМll і .кlСННМ" 
JIIIIII'CPIICnUIIМII, niд:lc:aUUIMIII HII30МННМII cnopyдaмll та об'arrвмн і обмCJUIUIIМН ЩОДО уі BIIКOpIIC'I'IIIНI. 

6. Перехід арава вaaalOcтl на 3емenьну дln811КY 
6.1. 06aI'I3OX Пpoд8lЦl nc:рсдати 3CNСІПоІІ)' дinaнкy Пoкynцro BIIII2КIt:1'ЬC8 BlnCOllaнJIМ і проо anасоості 

• _ .. ну ДUUUrXY ncpexOДlIТlo дО ПОК)'ІЩІ niCIII повної смати вартості ДІІІої 3СММІоНОЇ дinaнки 
... до п.2.1. qr,oro Доroвору. ОДС:РЖ811Н1 ПОКУПЦСМ ac:pacaвHOro ura на npuo anасності ІІІ 3CМ111D. 

U 3 момany IIUlНXИCНJII уПокуп ... проа anacнocn на зсмМІоН)' дІмнку Bc:raнoanc:нНn рмішс 
.. _ реам і всі npuовстаиОIJDОlOчі дaкyмeнm про прuа ПОК)'ІЩІ на XOPIICnYB8ННI (орснду) цісі 
JCIICAIIOі дiшual81рIЧIllOТЬ ЧlDlНіCТlo. ' 

7. РШІJIC ВIIП8ДІСОВОro поrfршенвв а60 81Ш11ДКС1ВОro псуватlD 3Пlenьuоl дlnВНICII 
7.1. PII3DE ВШІ8ДІСОаоra поrlршСІІНІ або ІllПIДІШВОro nCYВ8ННI 3OММloHOЇ дlмНКII несо ПОIС)'ІІCЦlo :І 

ІІМІІІУ ПСРС:ХОАУ дО ... oro проа JUl8CHocт1. 
7~Y IUIIIДX)'. ICOJIII ПРОДІІІCЦlo проCtpОЧlIІ передачу ЗCNМІоноі дімнаl або Покупоць npоC'tpоЧ118 іі 

aPUIIНmJ, рlDlІХ ВIШIДlCOІОI'D поrlршCНJII або ВIШIДXOВОro ncyвaнu НССС сторон.. що ПРОСТРОЧJша 
...., або npпllнlrra. 

7З. _а І поriршениі чи псуаанні зсмem.ноі дinaH1CI1 Е вина CropoНlI Доroвору. то BiдnOBїдam.нicn. 
_.CrapoНL 

8. ВllрlшllПIR спорів 
Ll.1kf спорн, що IlUOncaкm. при IllКОНанні УМОІ qr,oro ДоrolОРУ або в зв'I3КУ 3 тпумачСНІІІМ loro 
--І IнpllD)'lO'l'llCl DlJllXОі. nopc:rolopiв. 

1.2. Jlxщо Crapoa n;cm.~M мlС8Ц1 110 ДОС8rJ1Н AOMoвncнoCn. то спІр ncpeдaєn.C8 на розrmrд судаВl1Х 
~ У nopQlj. BcnнoВn~Hoмy ЧНlII.НМ ЗАКОІІОДІІІСТІІОМ Украіни. У цьому ВSІПВДКУ судові IlпрШI нссе 
CIIIPOJII, ща ве IІІІСОIIIJIa умоаі. ДоrolОру або внконanа іх HCНanlDКlllrм чином. 

9. ЗмlU11 )'МО8 AOn8oPY та ЙОN розlР881111Я 
~I. Зміна УМОІ ДоrolОРУ або 8HCCCНIUI доповнень до ... 01'0 M0DН8i тim.101 за 3І'ОДОlO Cropiн. 

. (2. ВсІ ""ЇНИ та доп6їdcМil 'до ДоrolОРУ 3ДIJICНIOJDТIoC8 тinьxн І пнс.мовln формі з ІІІС'І)'ІІНІІМ 
~eиiiU ТІІПХ змін тв допоїнсНІо ~ opraнax нотаріІПУ. оформnrolDТloCll у BSIrJIIДi ДОДШШ80t У!1'ДlI, ,ЩО Е 

,1IUi auralO чacmиОIO ЦIIol'D ДОI'D80РУ. ' • . 
І 9З. Цen Даrolір може бyrи розіР8вниR ПРОДUЦСМ : 

9З.l. у ра нc:cпnml Похупцсм ПО8НОТ або ЧастковоТ lартості даної 3CMМIolloT ДiтIНICII :lПдно П. 2.1. 
8oro _ару. .. 

9З.2. Ураі поруш_ УМ08 81UШІДСНИХ У пlдпyнкr12.1. ЦIIOl'D ДоroIОРУ, 
9.4.У раі RnИXOНIIIID однією Ь CropiH УМ08 Цioro Доro8ОРУ він м08 бynl ЗмlнсНlIЙ або pD3ipaaннlt ~ 

lІІаНУ JpyroТ Croрови 31 рішCННJIМ C)'1t)' або rocnoдapCloXOl'D суду. 
, \ . ' ' • ' 10. Buтpaтu. 

l.l0.l .. B~ lli!pm., поіі.UI! yrcnlДlННlM ЦiOfO ДоroIОРУ. Roro нотаріanЬНllаl ПОСlїдченНІМ. pcєcrpIЦЇao 
~I, бере,~ ссбс: ж:tо~оц.. 
"".a60a~ДIIJI~~-CIapoDМD. 

': : 'r '~~ , 
i:~-. 

.---~ii-ii-їi'r . " .' .' . 

'о 



f uv ПОСІІlдченmo та реЄС1рIЩlї BiДnOli4lfO 
11.2. цеП Доroвfр nlдn8rac Ilcrrap 11І.110 ... , 10 '" 

38ХО110ДІВС'І1І" о lapracnt 3Iмni є JlїAC'l'88oJO ДnI liдJеДСlU1І 3СМCn.ко' 
11.3. ЦсП Доroаfр І докуме,l" про Сl1lllllYuтa на nPІвО nPl18maoi впасНОсті ІІа 3CМnIO. І ~ ...... , 

11-1 (ІІІ мlсцсвоС1і) І .,.,.ч Ac .... 'IOro ІХ пfд--ах 
•• , r М подatКY ІІа зl11'11J11oШ ... -. 
11.4. ПокynсЦlt ~ I1ІІШПUCО Ilcrra i~HO ПОСІІlдчено І З ('IJI.ax) nPIIМlpHIIICax, OдllH 3 -XlІХ 6..и.._ 
11.5. цсп Доrol.р C~IO -;а OI.P:'lOro Mlc.lOro нcrraрfм.ноro акру!,)" КІІЇІСЬКОЇ ОблllCТi, &~hi'1 

справах nplllmloro II0000P YCf1
7
P. 1_ IfДIICnЬCl CтoPOIIIМ ЦIooro ДоroIОРУ. ~I 

".&pOBapll, .уп.НI3I11CЖJIОCn, ,а ІНШ І 

CтapOlll1 ДОnDОру : 
Покупець: 

ПРОД8DСQlo: • 

1ipOB.p~кa a.l~кa рада КIlІаСloкоІ 06лаcrl 
м'&ровар .. , К'IЇВСІеКВ 06n., .уn. r .... pilll 1 s 

І осоБІ 
АНДРЄЄВА ВАCИJISI ОЛЕКСАНдРОВИЧА 

~~~ 
., .. ' ~ ін" . ~ 

.'.' .:'\ ~ • J.. ' • .. ' . .. . ,. . .. , . , .. - ,. '...- .' ~.. ~.\\ 
1I " .L,'·" о' ..... '. -с) \' 

і! i~ ~I' \ ~o І •• 1 ~ \\ 
НІ':) "'1 -ІІІ 
" ........ 1 • 

оо 

ТОВАРИСТВО 30GМЕЖЕПОlO 
ВІДПОВIДAJlЬНIСТЮ .JU'JrLT,," 

Iдeн'nlфікаціВНlIВ КОД 24891434, ~. 
07400, Київська обпacn., м.liРОlарн, IJJIX:: 

буд.94 

~8:0СQ..бі Дlipeкropa 

~~.~t I~ABA дмиtPoвИqл 
.1/ .у-' '" . 
'~'o'i' ~o{ о О i~ , 

.'12 І': • \ ?:о 
1:1 а !\ r-~ І; 

: .... 
ПРDUlНfО, проНу .... ' 
Сас,. ",но 



І {1\:l' ' 
{~lii: :)::~ I'~: 

УКРАЇНА i,~f:r..~.:: UKRAINi-
. дО '~BIP -
. купіВJJi-продlUКY земenьвоі AЇJUIикв 
IlecinLCLKoroCDOAapCLKoro призначення 

Мltllftl в",.IІР" КIIr'C6lft1r fJlinllcml. д., nШOl'" 'DCU'QlD pDIf,1 6qa,,,, ... 101'" tJe.'.".""tJ ... mQlD ""сл .. 
МІІ, щА 011."0 пIДП.lсапllса, пцапі СТОРОНІІ: lil'OBAI'CLKA МІСЬКА РАДА 

ІСlІlІськоl ОSЛАСТJ, ЮРllДlІЧllа адрсса: м.liро •• ри •• уn.г .... рlи .. 15, lдеИnlфlхацlnИlln КОД 
26376375, • осоБІ АНДРЄЄВА ВАCИJUI ОЛЕКСАНДРОВИЧА. .ЮІR діє ІІа пlдcrul до.IРelIОсті. 
_llrIcнoi 11.07.2007 раху 38 p.N! 1230 н.м.liаІllр ПРI18mnIМ нотарІусом Iipo.apCJoкaro міськаro 
_ІІІІо1101'0 oкpyry, lюdt діє Н8 пlacтul ст. 42 ЗIIICDНУ Yкpa1'm1 "Про Mlcцue CllМO.PIДYJl ...... І Укра1'иі". 
blCUOJIUIIR - пОДВ&ШDII)' "ПІ'ОДАВЕЦЬ". 3 одиlЕТ СТОРОНІ'. І ЗАКІ'ИТЕ AlЩIОВЕI'ВЕ ТОВАІ'Иcrво 
фОРЛ .mЙЛ", IдCНnlфlкaцlRНldt код 33870671, 1Ор'1дН'ІИ_ ІІЩІеса: 07400 Киі.ська o6n8cтr. Кllао-

" an.в П б ' • ()I1'D1DI1НCЬ1CI1R Р оп, м ІІШІІСІС •• уn. РОМIfМО.а. уд.5. c:вJдoцno про дcpжuну рсEC'tpaцlю ЮРIWlЧllоt 
оса6п серП 1.00 16088766, IIIДIUIO деpжIUIlПIМ pea:qштoром Киао-Сuroшниськоі рaRопиоt дepalиоі 
.... luIcnpllldi Кls1'Ics.КDt обпасті Т.ОJ(ОЧIUIа. дата ПРОlСДIllDUI дepжullоі pCECtpaцii 03.11.2005 РОКУ. иомер 
_ІСУ 1339 102 0000 002003. І особі reиepam.ноro дирепора ВЛАДОВИЧА ВАСИ1ІЯ ЮРІЙОВИЧА. 
iaelmsфіаціRmdt код 2521216256,ЩО зарCECtp088lUln 38I1ЩJIІСОЮ: M.КtIi., а/міcm:чlCO буд.27, ... 51, .кnn діє 
на nlдcmші НОІОУ peдalCЦll cmrryry ЗАТ «ФОРА Р1ТВйJm, зарСEC'tpО.UlOro дер_НІШ РСЕС1ратором 
дcPUlIIlМ pcEC'tpaтapoM KlIOo-СuroшниCJoкаУ рaRониоі дep8lВнoT aдМiHicтpaцsl Киї.ськаі обnacтi 
T.OJ(o'lllllll. дата nPОlедсUНI дсржІ8ноі PCEC'tp8ЦIЇ 30.01.2008 раку номер 31П1ІСУ 13391050008002003, 
rмeкo.~ - поДlJlloШОМУ "поJO'lDtць", 3 дpyroi сторони, yкJWIИ ДUUІЙ Доrolір про Hacтynнe: 

1. Прwsет Даra.ору 
1.1. ПрОДІ ..... на пlдСТ88і рЬпеннв ВРОlарCJoхоІ міс.каі РIUUl N! 651-33-05 від 21.02.2008 року передає 

(lfPOдIc), а ПаlCJllІЦlo npнJlмвє (купує) У ВПlСніcn. і оnnaчує заlem.ну дinaику HCCiпьCItJCDrocnoдapCJoкaro 
арIDlllЧСІІНІІlШOlІІсю-=О,0854 п, HIUUIНY ДІІІ обcnyro.уаllНИll кoмnncкcy - зсмnі камсрцiJlиоro ІИКОРИctUIIII, 
1І(О3IIIXDд1П1tСІІ 3& upeсою: кlJlвcыс8 обnаС'По, міста Sро.ари, .улlllUl 'Ікалова 12 (дваllllJUUП1o), lІІд8ІІі 
31 тucraM "ІІрадмет Доro_ору або зсмem.на дiмнu". 

lCQшpаlПn номер земem.ноУ ДiJWUCН 3210600000:00:049:0517. 
1.2. 3cмem.НI ДiIUanCI. є в кapllC1Ylaннi Поlt)'IIU зrlдно дoro.opy оренди 3CMem.HOt дinaнкtl .ід 

30.07.2007 раку, зарСєcrpОI8НОro у кніасыdA perioHlUJIoнiA фinii Дер88ІІноro пiдnpпємста8 ccЦeнrpy 
дсрІІІІиоro земlWaноro lСІДІС1ру при Дер ... ному комітеті Укра1'ни по земcm.ним pecypClМ» ІІро 11І0 у 
ДсрІІнаму реєатрі 3СМСІІІо вчинена 3lПИс ІIд 30.07.2007 РО"')' 16 040733800101. 

на Іnщt:lана .. еніl зомет.ніl дiJwщi ро:rnшо_UIC нерухоме маАно, не напeacиn. ЗАТ "ФОРА 
Р1ТВЙJl", НІ nlдCТ88i доrolОРУ купlani-npоДllC)' _Ід 27 ЖОІТНІ 2006 раку пос.lдчсноro ПlICIUUW Br. 
арПlIІ'ІІІІІІ нотаріусом 5роорСІоКОro мic.кaro HaтapilUlЬНoro otcpyry 38 p.N!4948, 31pea:rpOIIНOro І 
Кauyнur.нoмy пJдnpнєМстві 5РОlарс.хоі міСІокоі p8ДI1 ccSpOlapcs.D .. dжмiCJoКС бюро тсхнічноУ 
IlІІcmрП38Цli'» зrlдnо ВИТlI)' npо peєcrpaцllo ПРНІ 8DlСИОcтl на нерухоме мaRнo НО.lер 12359759 ІIд 
01.11.2006 року реєстрaцilниl НОМОР 1530742 номер 3anнcy 2-372 І JClUl3i 2. 

Зriднo ВИСНОІКУ 5раварськоro Mic.xoro _Iддiny зсмem.них ресурсів lід 19.10.2007 року N.,e04-3/10-ЗnЗS, 
;ЗСМ1:&1І8 ДinIНa. що е предметом ца.оro ДоroIОРУ, ПОlНИНІ IІnCOРПСТОауаuнСІІ 3 дотрнмllllWl оБОI'l3кіа 
,~ .... змісту дабросуclдcmsа 'r8 обмасень nPll НІ 3С11111О, ICТВНOanemlX у ст.ст.ст.91,103,111 
3СМ1:&ИОl'O Кодексу Украіни, стЗS Закону Украіни cclIро охорону зе~~~, 3~~~!!!c:!!.B_I8JO !,хорону 
·lIIIILOmШIнr.оro nPИРОДllоro середqвнща (xaд'_нxopНC'I'IIIIU земcm.ВЬі дiJiїIuёИ - 1.113., 3rlднo,,-uнcs.xoro 
IDICIiфfaroра цbn.OBOro ВИКОрlfСТ8ННІ3ОМem.нnx дinoox). 

ПРUОlі обмОЖОНН8 на ІИКОРНСТ8ННІ даноі земcm.uоі дinlНJOI: 
1.1. ЗМif!a цbu.aIOro викаРНС'1'8ІIІІІ. ..' 
іЗ. дCnPIІМанна рехснму ВНКОРИcnнJUlземem. ДІІІ ахаРОlDl11Х та catI1TIPHO-31Х11СИІІХ 30Н. 

За порушена земс:т.ноro закОНОДllства IlІнні особll Hecyrr. юрllДИЧll)' liдno.iдaJu,нicn. :підно 3акону. 

Відповідна до висновку про npoдUc у вnacнlCТiJ З0мет.наі ДiJWnёН від 04.09.20.07 раху 161019 
YDPIIJdЙНІ міcroбудувlНlUl та архітектури 5РОlарcuaі міСІохоі ради містобудіа~і обм~.;ra обraellНJl 
SClUJехорИC'l)'lВНВІ :підно DД8C'1'pOBOro onану та відповідно до pD3paxyнtaB onо~ виконаних тов 
lКOaCrВВra» (бll3 прна забудови): 

- Меж1lшкенерRIIX коридорів мер_ комунікацій: 



'- j .\ .. 
.\\.ї= 

. 2 ЦЬ. npDдIUКY земen.поr дIIIRnКl', СІРОЮ' • nopR40K Onпll1L ':0 
• • і дlluuna. 3. ЦlIМ ДоrolОРОМ CICIIIWlt: І32446,16 (;Щ 

2.1. ЦlI'. npoаажу ,cмCIIWIO 86 коnlПок. ві покynСWo ПОІllнен nepcpllX)'lan, ... ' .... 
IID'I1lpln:ra СОРОК шіc:n.) rplIICI" • ntдnuCIIIIdI CroPOIIIМII ЦIooro ДоrolО ~:. 
прCmlroи 3 (тpLOX) 6;;-:·=I::'::'астІ МЖIІІ:ва МФО 821018, ЗКПО 23~7J:З)~Р ]]I~ 
IiРОlаpcloКС УДК І ГУ '1ІlІоі ДОКУМСпnuuї про Ilорма111111)' rpОШОІУ ОЦlIІІСУ зеllena, J 

2.2. 3riд110 1111'11')' 3 ~~~14191i OI.pC.КOro мic.кoro IIдAiny 3СМCn.IПIХ РСсурсіl.IfО ~Itoi ~ 
10.10.2007 pOIfr :'~3/1~IОІIП1о f 43 І О І ОО (cro сорок тpl' 11'СlЧі сто OДl'Y) rp"l'fIQ ОО ~ 
оadlllClзсмм.~I~. :дllUI'11О1 О oцll" • lap-dm: ~СІПоноі діРlnCИ ТОВ «ЕКспеPnc.,:--....... 

2J. ЗrfдtlО .11c!J'OIКY ексncр'18 пр pri~зсмen.llОТ _1110' CТDI.Ollт І32 446,86 (c:ro о 
ЦСlпр» ІIд25.01.200і 8 ~кy 1D0~:'~:lкопIПОк. 'I11ІСрдЖСНОro ГOnОIlП'М ynР&llЛіlllllМ зе~~ чompllClli сорОК Ш cm., rpl .. " - ...... 

Cinacтl 01.02.2008 РОКУ. liдnollдJ'O дО .ІІСІІО.КУ державно І cКCnCJrnaJt 
ICJIЇlс.кlП О 08.N!4 зо 
ДOКYМClrnцi1'.1д 01 .IIJO'I'Dro 20 рОКУ І- 3. ОGо.'R3Ю' crop ••• 

3 І ПокynСIUo,о60D'0IJП'П: 
3:1: •• Cnnmml •• pтicm. 3CAICIIIolloi дin_1I1CI1 D СТРОЮІ та D роз •• ірц що ncpeд6.'I1:JIj 1111 

ДО~~~НUUI111I ПРОДIIQIО IIco6~ маеріат ... 1д0MOcri, ДОКУМСН111 тощо про .1II0 ........ n:. 
, ДоroIОРУ· і. о :; і О;. 6 ' 

3.IJ. ДотрІIМУВШШ. 06M~. що IIIICJIUClI та B~IO~Clllo\ на np'fД ІІІ)' 3e"~. 
(3116 neчyвaml 6аКОшrDІне І бe:JПcpeDUШдНе BIIКOPIICТIННI 06 атв зaranLllОro КОРIІСТУІIIIQq ( о 
uro~06ln.нI Aoponl. 06'атl і1асенеРllоУ інфpaczpyxrypll). ЩО :шрсa:rpовucl на ЗСМCnLиln дinщj_ 
РctClPац\і 3111DП МOЖJIIllіc:n. Aor:ryny на земen.lІ)' дinuxy IlдnoB1днJ1X муж6 да обcnyrolYlllcltі 
06'атв 3IU'III • .:oro КOPI'C'I)'8I111JU1 та IНІССІlерноі іНфРICI'J'YКI'YPII. Р03міщенн. ІІа ЗСМCnLllіn .u..... 
і n:oдall'lllllX знакіl та під'i:Jдi1 да НlIХ ТOlЦo ). 

3.1.4. З момеtn)' Держааноі реєстр8Ц1Ї ЦIoOro Доro.ору cnna'l)'lll11' зсмem.ниR ПoдaТlll. 
пор8дКУ. neрод6lчеl.11Х lllnOU'М 311COHOДUCТВOM Украіни про ПnВ1)' за 3СМПІО. 

3.1.5. Зарetcтpylml цеІ ДоroDір у lc:raнoaneHoМ)' 'IIICOHOДU~OM ПОР8ДlC)'· 
3.1.6. ПРllllfm' У вnacllic:n. земСІІІоIІ)' дbunncy піcnJ peecrpaцii дepжuноro кry пра nPlІСІ 

3СМCllloIIf .-іху. . 
З.2. ПрoдqсЦlo 30601'0ІІІІ11: , 0'#' 
3.2.1. ПРIIRИmI ОПnId'y Покупцем .lp'I'Ocri зсмCJIItНоі дiJunIXи в ро3мірі та в термІНІІ, оБУ"ОL1СІіL 

ЦLOM ДоroIОРУ. 
3.2.2. Перeдml у Вnlcнic:n. 'СМelDolІ)' дiDIикy nicnJ реєстраціі деpjlalllноro ІІК'І)' про npІІо 

зсмCllloНY дUwucy. 
4. ВJдnо.iдu.піcn. стары� 

4.I.У ІIШIA1LY НClИКОНІІІНІІ Покупцем УМОІ ЦLoro ДоrolОРУ ПрoдuCЦlo мас прuо IIIМIU'InI 
По~см ClОТх 0601'ахіа HIII .... rм 11І1НОМ. а Т8ІОІС lідшкадуаВlIU з6итків. 3В1Д11111ОС HUUlD1ll8 
IleнanaoulМ .ІІКОНІННІМ 3060.·., ..... або МІЄ npuо розір.атн цеА Доro.ір у 8cm1НOUCИOМУ 
IIIМDI'IТII .ідшхОдyllННl з6amda. CllpII'lJlНОНИХ noro розір.1IНRJUoI. 

4.2.У раі порушенu тсрміll)' annani за зсмem.1І)' дUtaНItY. передбаЧІІНОro п.2.1. _ОI'D 
J ПоlC)'lleQlo c:nnaчус ПpoдalЦlO ПIl!JlО у рО3Мірl подаinкoі 06аікаlor CnUICН,HaцioHIII.Horo В ..... , у • 

о. діє на момм onnaтн за ІСОЖСН ден. ПРОСТРО'IICU 1Ш1L'rCIКY. .:. .: \ 
, ( 4J. JIкщo ПоlC)'llЦlo І термін ЗО (1рІщцmI) ДНІВ 3 ДІІ1I ocraннr.oi'CIUI8I1I 3Іідио n.2.1. ЦІООІ'ІІ 
~ CIUIII1nт. .СТІНОІІІСІІ)' в а.2.1. Доrolорі ЦІНУ або в!дмOlIІІіCl I1pldbll11l прІrд6ану ДЇJUIНX)', ПPOДalCl5 
• npIIО I~anml ~ldblПn J1P"Дбaнаі XМIllDoНOI дbшml і СІШ8ІИ ЦІНИ. ~ 1'IIICDZ .ЇДDIXO.IIYJIIII 
~ 3ІПр1lМlCDl0 lllКOНIНJII, d6a. , ClоЕі С'І'ОРОНИ. I1Op)'IIIy88DI шrrIIIID про p03ipllPНl laal'D 
IIIIIМInR'И аІ.дщхо.цуваш .. 36пncia. . 

4.4.У 81ШIІАКУ розір.1НIUI ДоrolOРУ 3 .. nПl ПоxyJЩI сrшaченl НlIМ rpошоаі КQШnI по 
Пpoдuцем ПD~~і :ш мінусам 36lmc1l. ПОІ'ОIlUIХ 3 офоpмnениам Доroвору та .iдaeдeIJНIN SCIICIt 
дlмНIIloo(~alCl тexнillllQro .ПВСПОР'ІУ. проеау Ilдвeдeннl. опnата вартасті тexнlчнпх ума .. 1ІІІІ! 
cnlЦianicтi~ •• .,oтapilUlLНoro ПОСllдчeJОIІ ДоroIOРУ:цtЩо). 

:.:. P~p~~ Доro.ору не 3.In .... є По~ iI~~~ ІІСІІі, перед6аченоі п.4.2. ЦLqro o ДоraIDРУ, 
І і' .~;мaт. штрафНlIХ caнкцlІІ не alпr.aє По'іфЩ. lід 060в'аків ВIIКОН8ННІІ доrolірiilix 30601'

,пер ОДОАІІ умо. ДlНoro ДоrolDpy кynbud-прoдucy. 
, 4.7.У раl нeatlКOll8IOII ПpoдaDЦСМ " д \IOIIIf 

Прoдuцсм Сlоіх 060.'13Ida нlUIeЖИJ умо. Цl.Dro oro.oPY. Покупець має npно .ІІМanmt 11 
ІМ 11І010", а ТlUШIС IЩшкоАУІIННJI з6nткiв. 381Д111111Х JII1II1III 

, 
, . 



..... е.:, _.: r,-::. ~' . ..... :. ::.:;~~~ ...... -:. 
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Р: .. [(~~ . ,,~;~: .'\ : 
. -, !I~ ~~ -" ' .. ,' 
')~. УКРАїНА :o~L~~~ і UI<RAINE .. ' ', .• ;:'. ' 

і 'І,'?' ....... , 160 "к npuo ршlРlml цеА Доral ~~IОВnСПОМУ порlUUCY І ІIIМII'ImI IIдwICO.цyJ1НН8 :. 
11-1 cnp11'l11НCl111Х Roro ршlРIIННІМ. 

• ~I. Прll JlD3lpllIDIl _oro ДоrolОРУ 3 IlnПl ПРOДU.... СУМІ" .Іі сnnaчснl ПоlCYJЩСМ ПрOДUЦJO на 
~ 4;~o .. QМlI'D ДОI'DІОРУ, ПОlеpтua1loС8 Прoдuцсм Покymuo І ПОIНОМУ 06саl. 

8-:.9. Прll PO:nPDllad IUoDro ДОrDDОРУ 3 HC3IUIC8IDIX alд Croplll nplIЧIDI. СУМІІ. .кf СnnlЧСll1 Покупцем 
' .... IIIIQJD НІ 111801111018 ЦIooro Доra80РУ. ПОlepтllO'rW:l ПокynЦJO І noallOМY 06саl. НсзanеаснllМl1 

П,.--_11 t: форС-МIUКOРIIІ 06С'П18IDUI, 3Пдно 311C0110ДUCТDI Украіllll. 
~IO. ВiдnОllдam.иlcm. та nPUI CropIH. що Ilе перед6аЧСІІІ ЦlIМ ДоralОром. 1113НІЧlКmoСІІ Ilдnollднo до 

JOдIIII:ПІІ УкраТНlI. 
- S. r.pamtJтa npn'elDlJ \ 

5 І Пpoдllleцlt I'8pamyє. що зсмcnw.а ДІМИ ... па t: npeдмr:roM IUooro ДоroIОРУ, lxoдJrn. до urerapii 
.,,;.,' що MOJt)'IIt 6)'111 8ідчужувllll зrfдно 381C01'DДI8CТDa Yкpainl" 8Un.HI ІIд 6уДЬ-'1СІ1Х MaRHOIl1X npа І 
.-eJ~11І 'l)Jtnfx осl6, npo ві І.а МО.ІСІП" nlдmlClIll1I цIooro ДоralОРУ ПродuCЦlo ЧІІ Покупець не Mlr не 
;;;.~ 110 311IXDд1т~~ арештом І СУДО811Х cnpа I'~ неі ІІСМІС. 

і 

5.2. ПрOДUCЦlo С81Н,lrn., що 31'1UUU1a зсмcm.на дUUlIІІС8 до цs.ora чвсу нІкому Іншому не 3Дlllа І ореи.цу, ІІС 
npoдIIl" 111І nDдlpOIII." І спорІ, і ПІД :ш60РОНОIO (арештом) пе перебувас. СУД080ro спору що до Ilсі, .ІС 
IJICCOIC до In'II'IY11I0Z:O фО11.Ц)' IОРlrдl1ЧН11Х осі6 не Інесса 8ЇДЧУЖУВlllа зсмcm.па дimrпха 311IXOДJmCl у 
_ nОlиlc:no npRдmIO.ry ДІІІ IllICDpllCТIIIIНI 11 за qlnr.olllM nP'l3наченнам. 

5j. У IfдnolїДНocпi із 311C0110ДUCТDOM Украінн Покynе_ nPlrд6а земcm.ну РИКУ 6e:J np~а змlНl1 іі 
.801'0 nptDНI'ICIIIII. 

5.4. покyneцs. оmaпyв 3СМIШItну Дilllнху І натурІ, 03HaIIOМlIICII 3 11 кinr.liclDWll і .кiCНIIMII 
JlllllЖCPIп:maмп, nfд3CМН11М11 і НІІ:ІСМНІІМІІ сnoруДIWИ та 06'ЄІа8МІI і 06M_eННIМII щодо 11 llllCOpllc:r8IUII. 

,. Псраlд пр_вв вn_cнocrl на зеatМ.НУ ДImnUCY 
6.1. 060l'аоІС Прoдu ... передати земмьну дimrиху ПоlC)'llЦlO Ilacaєn.CI ВНІСОН8Н11М і прао ВnICllocm • --ні ДInIНКY перехOДИТlo ДО Похуп... nicmr ПОIНОУ сnnати вартості ДІІІоі зсмcm.ноУ ДiJWUCН 

JbpJaIIдио до пЗ.l. ЦIoOrD ДОrD80РУ, ОДер8ВННІ Покупцсм держuноro ІХІ'І на npао Вnlcнom на 3eмmo. 
6.2. 3 МОМешу Іпннкненна у Покyn ... nPUI масності на зсмcm.ну дilllнху ІСІ'ІІІовnениR ранІше 

,,081d1 р""1 і lсі nPUОICТlllовmoraчі ДОХУМcнrи npо праа Поxyn... НІ ICDpIIC'1)'llIННl (оренцу) цlсУ 
ХІІ_ноі дfJwncп IІ'1рIЧIlOТlo ЧlUlНіcn.. 

1.I'IІ3ШС BIID8ДlC0BOro поrlршеннв _60 ВIПІ8ДКОвоro ПСУВ8ННR зеаlм.ноf дImunш 
7.1. Ршmc IІІІІІДІШІОro поriршснНl 860 811111Д1COIOro псуаlННl зсмcm.ноі дinIнки несе Покупецs. 3 

IIDJIСІП)' переходу ДО ньоro npaa масності. 
7:1..У 11ш.дау, XOJIИ Прoдuе_ проС1рОЧІІІ передачу зсмcm.ноі дimrнкtl або Покупець npОClpОЧlIІ 11 

apnIIнmr, РIl3I11С ІIШIIДКDІОro поriршеиu або lluurдICOlora псуаlННl несе сторона, що npоcrpочнna 
ncprдI'Y або npllJlJrl'ra. 

7З. Jlxщо І поriршснні ЧlI псуваннІ за.cm.ноі дinlmal є ІИНІ CroPOНlI ДоrolОРУ, то ІIдnОIfдaш.ніcm. 
... Cropoнa. 

8. ВирlшеНl1В СПОРів 
1,1. Всі спор ... що IlnПllClllOТlo при Вllконанні УМОІ ЦЬОI'O ДоrolОРУ 160 І в'13КУ 3 TJI)'loII.CННIМ Rora -.... 

lIIIIIDIIeIA; іnp~ ШJIIXОМ neperolopfa. 
1:1.. Jlxщо Cropo~ iIPOТll'OM Ml~ЦI не ДОCll"JDI ДOMOВneнocтi, то спір перeдaє'l'loCl на Po3rJIIД CYДOIIIX "'1 ПО)JЦlC)', l~oMeнC?t:IY чннним 311КDHOДUCТDOM Украіни. У ЦІоому IIIJIIrдК)' СУдОlі Ilrrpmr несе 

ааро .... що не IІnCOПDa y.IOI!II ДОnSlОРУ або IНlCOHU8 іх Hcнan........ ЧlIНОМ. 
, 9.: 3аdшr yalOB AOroBOpy та Aoro ршlРВ8ПНВ 
).1.з_ yмol,ДoroloPY вбо ujесеиu ДОПОlиеНlt до нr.oro M~ тim.xи за3l'OД~ ~~'. _ 
9.2;·Bcl.3Nfllli ;,rloДОПОI!еИJ18 до ДОrDІОру 3ДЇЙСНJOIОТІоСІІ ТШЬІСІІ' І mlCЬMOBIR фор~і •• , оJlacrynним 

DOaЩ'lIIПIІМ .....аОС_ін·тв доПоіИeнr. 01 opraнIX Hoтapil1')', оформmolOТloCl у IHГmrдf ДOДl1'КDloi yra.I,ЩО Е 
-1д'QIlіОID ЧICI'НJIОIO цr.oro ДОЇ:ОІОРУ. 

9З. ЦCn'Доralfр може бynr розіРl1ІІИЯ Продввцем : • 
9З.I. У раІ нёсопати ПоК)'ІЩОМ ПОІНОУ або ЧICТJCОІОУ Ilр1Ості ДІНаУ зсмlWtноУ ДUIIIIICII 3rfднo п. 2.1. 

IIIoDм Доroаору. .' . 
9З.2. УраІ порушснна УМОІ IНКn8ДCНlIX У пJдnyпri 2.1. цr.OI'O ДоroIОРУ. 
9А.У раlllСIИlC01I8IUUI однією Ь proрін УМОІ ЦiIoro ДоrolОРУ ~Iн MDD бупl зміпенпlt а60 ршlРIUиА на 

ІІІІІО!} /tPYR?i СтаРDіі~їі~'р'~iIJ~ 91&1 ,qo roсп~I\сыco~ ,суду. 
, І і (J Н І іі'. ! І '; І . ' 'і ' • 10. Впrpаш. . 

.10:1 Всі Dlrrpm~, пql'l3l1],і 3 yкnllДlllllWl цr.011l ДоroIОРУ, Jloro нотаріlШloШІМ ПОСllдчeннlМ, реt:crplЩlElO 
-111І11101, бере на себе Покynсщь. • 
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11.2. ,ЦСП ДОrDlір nlдnlrac HcmpilllllollOМY посвїДЧСllldO та pccc:rp8ЦIЇ IЇДn08UulO до 
:IІХСШОДІІС'ПІа. • '" 

11.3. ЦCn ДОrDllр І ДOIC)'МCI" npo Cnnlll)' lартості зcмnі с підСТІІІІОIO дпа lідведСII'" 3СМCn.1l0і ' 
Ilnypі (ІІа міСАС80сті) і 11 ... 1 ДCp88lll10rD акта на npuo nplllaтнoi 8II8CHocri на зer.uno. .......1 

11.4. Поxyn~ с IUIШПlXDм пDдIIТКY на 3II'8IIIoНl!X підСТІІІІах. 
11.5. ЦCn ДОrD.ір СМ_ІІО ТDllcmріim.по nocвlДllClIO • 3 (-rp.ax) nPllМірш.ах. ОД1U1 J .КИХ Jбері 

cnpаах npllllll1lOrD Hcmpiyca Spoupc:s.кarD мIc:s.кarD HD'I8pilUlloHOro окрYl)', КJlilCЬKOi обпacri BI3IIJ1~1 
M.&po.apll, lуд.нс::авnсааIОcrf, 7, а ышi • IIfДIIO'I'LCВ CrdpOIllМ QLOrD ДОrDIОРУ. .,'.м .• 

!!~.Ч .. 
Старо .... Доn.ор)' : 

ПОlC)'llеlUo: 

ОО 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРІІ о 
"ФОРА РІТЕЙЛ", fдСlm.фікаціRИНIі t'l'8o 
IОРIІАІ ...... адрсс&: 07400, Кні,сь" o~11fII:. 
С8noшаПlс,юlR раАон, м.ВIIШIІСве 'У'" n k-. 

буд.s І '0, po~ 

І особі RИСрan,иоro Дlrpelmlpa 
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ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННJI не _LWJLL ПРІU.ІЇР··ІІК 

від « J.L» kp.~.JlL... ___ JjJ __ р. АБ 11,oottt>:. , 

:~ 2 t Б 01 ~ 
А ііі 

Одер о банкО.1 :. 
"_" NI13 МФО 32Щ8.7 

nпrnПl1С ЗАТ "ФОРА РІТЕЙЛ" 
КОД [ 33870611 І 
JilUIIС nn8ТJ1111СІІ • Код баику ДЕБЕТ рах. N! 

І 320917 І 
СУМА 

ФJJlUI АІі "ШВДЕННИЙ" В М.КИЄВJ -
Orp'1М)'81'1 BPOB~CЬKE УДК 

КOJI [ 23571923 І 
JiIUIIC cnpПМ)'JIвча 

ГУ ДКУ У КИlВСЬКJЙ ОБЛАСТІ, М.киІв -СуМа мовам.1 
Код банку 

821018 

cro ТPIIДQIIТIo дві ТlleJlЧ11 ЧОПIРIIСТ8 еорок шість rpи. 86 коп. 

ПрШНlЧОНU ІШатeJr)' 

М. П. J1iдmICJI ____ _ 

anking.pivdenny.com/Doc.htm1?i=2 

2600131473401 132446,86 

КРЕДИТ рах. N! 

33114327700005 

21.03.2008 



5f; -Рі - rJY. 
1.рР)- ~6'''- r?.?- ~/ 
oI{I'~ ~a> ~'brc.l7,> 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННJI.Ni _t6'J_O~ __ 
віА « -ZIL» _~Р.С3lШ ____ 20QL р. 

ЗАТ "ФОРА РІТЕЙЛ" 
~=PIK~~~~~ __ , 
J(IIJI [33870611 І 
5lU1К nnll1'lllld 

ФJЛIJI АIї "ШВДЕННИЙ" В М.КИЄВI -
O1JI'DО'ВВЧ IїРОВАРСЬКЕ УДК 

JCIIJI [23571923 І 
_ О1РlІмувача 

• гУДКУ у киІвСЬКІЙ ОIiЛAСТI, м.киlв 

-СуМІ споВ"I'1 

КОА банку 

320917 

КОАбаику 

821018 

cro ТP'I./IQIl11o дві ТlICJlЧII ЧОТlIРШ:та СОРОК шІсть rpи. 8б коп. 

мо п. ІТuumСl1 ------

Стр. 1 I~ 1 

ПРIIr.tіРНIІК 

АБ 11 І ВД&' • ...1!.!.!!, - І 

і 21 Б OI~! 
Одер і о банком !. 

"_» _ Nv13 J\1ФО 32()!1І1 

ДЕБЕТ рах. N! СУМА 

2600131473401 132 .... 6'86 

КРЕДИТ рах. N! 

33114327700005 
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~\iiJtї УКРАїНА i.~,' ~,~ 'J~ Ш(R.АІNF. 
}~~) до·' ;віР 
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ОП·I·Rз 
~i.,. •• ', 
~ -:, ":. , .. ., .. . , . 

.В:yuIвAl-IIPOдaacy аеМеАІІвоl дl4вBВВ 
весШс.коroСDодарс.воro првава.евв. 

Місто Вро.ар" К"Ї.СЬІІ:ОЇ 06ласmf. 
д.і m"c:Rчf .ОС,,020 1'011:11 6ере3НЯ ..иfc:RtIII а.аС)Рт020 ч"cnа. 

що ~e nfдnиС8АИCR, НIWIAЇ Сторони: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИblськоr _ ... !':n, soP1fДИ'IН& -.цреса: м.Бровари, вyA.Гвra~iнa, 1~, fдeJrrифbau.dAииA код 26376375, в особі 
~ЄВЛ ВАСИМІ ОАЕКСАІЩРОВИЧА, ЯІСИЙ I1J,E на підставі довіреноC'li, посвідченоі 11.07.2007 
Р!РІ' - рА 1~30 Н.м.Бвз8р приватним нoтa~ Броварcькoro мicьxoro HoтapiвAьнoro oxpyry, '1:S на ~ С'І". 42 ЗaкDну Украіни "Про МІсцеве C8МOвpsrдyв8JIнR в Украіні" іменоввннА в 
~ nIJllOДAВJЩЬ", 3 ОДКіЄІ сторони та КОАВКТИВНВ ПІДПРІІємство :.в.OВAl'CЬКВ 
1'JJ.I1262", w:нтифіхаціАниА код 05538610, ЮpIWIЧНa особа за законодавством Украіни, 

j ",rma в,дреса: 07400, Киівсьха 06Аасть, м.вровари, буА.НезIW:ИCНОC'li, буд.18 свідоцтво про 
~ peєc:apaцiJo юрlrДИЧНоІ особн серії АОО NII092126, видвие ~ реєстратором 
~m ICDМЇтe'IY Бро_рcьxot міськоІ рцди Киfвcькot оБАасті Кy.Jнєцовим В.О., дата npoв~ния 
~ peєcrpIШJi 08.12.1994 року, номер запису 1 355 120 0000 000140, нова рcWuщїя cтaтyry 
кп фроВАРСЬКЕ А'lП-13262-, зареєстроввна державник реєстратором Броварcькot мicькot ради 
XnfВCIOICDЇ ОБАВСТі Кузнєцовим В.О., дата проведения держ8ВНОЇ реєстрвціі 24.05.2006 року номер 
.., 13551050002000140, зміни до CТ8.тyry від 22.01.2008 року та від 05.03.20008 року в особі 
PYДЄJIIКO АААИ ВАСИЛІВНИ, ~фіКВЦіАНИЙ номер 2580612862, зареєстрована за адресоЮ: 
юiвcыR oБAdcrь, м.вРОЕри, &уА.Кнївська. буд.290, кв.45, яка діє на підставі дoвipeнoC'li пос:відченоі 
12.03.2008 pox.v приватним нтаріусом Броварськоro рвйониоro иaraріВАьиоro oкpyry Бвзир в.г. за 
p.Na657, іменоввна в ПОД8АЬШому "ПОIO'IlВЦЬ", З .цpyrot сторони, УХА8АИ ДаННА Дoroвip про 

JIICIYI1В: 
. 1. Предмеor Доroвору 

1.1. Продавець на ni,дcraвi рішекни Броварcьxot місьхоі ради за Na 651-33-05 від 21.02.2008 
ptq .про nPOДIDК ЗеМеАЬНИХ ДЇАяИОК, Н8ДВННЯ ДО3ВОАУ на прOДlDК земеАЬННХ ДЇARнoK та внс:сенни 
.. ' до рішеннн БроварCЬКDi міСЬ1шІ рвди. lІередає (продає), а Покyneць пр_є (купує) у 
uшdcrь і ОПАаwtyЄ 1CМeAЬRY ДіАИНКУ нeciAьcькorocnoдapcьxoro npизначекни, ПADщеІО 0,7012 ra 1I/tfI 
rAiC:AYraВYВВНН HeaarrADВOЇ БУДіВАі - зeм.U транcnoржу, за в.цресою: КJdвCl!Jal. oEiAac:n., МІС'І"О 
Вр_рв, 6'y.6Uap Beall4UaloC"l'l 18-в (BfcIмвв aPТIt АІ'1'Ора вІ. кадастровий номер 3еМеАЬНОЇ 
jAвнки 32 10600000:00:036:0003, нВДВАі за 'n:ICC'10M 'IПр~er Дoroвopy або 3eмe.u.нa ДЇARНКa". 

1.2. ЗеМеАЬН8. ДЇARНКa. Є В lCDpистуванні Покупци зriдио дoroBOPY оренди зсмеАЬНОЇ ДіАЯНКИ від 
17.10.2007 року, зарeєcтpqваноro у КиtвськіА рeriоНВАЬНій фWi Державноro підприємства .Центру 
DeAto1Шro 1ЩЦВC'l"py при Державному комітеті УкраІни по 3емеАЬНИМ ресурсам. про що у 
Jlepnвнoмy peєctpi земеАЬ в'lИИeнD запис від 17.10.2007 року NII 040733800133: 

1.3. На земeAItНЇA ДіАННЦі 3Н8XOДИ'I'ЬCR HeaarrAOвa будівАк, яка НВАеЖИТЬ Покynцю, на niдcrввi 
lIIIPOIIOt yroди б/в Господарськоro CYR КиiвCЬКDi oБAВCri від 29 rpyдни 2006 року, затверд1КеНа 

І JIIIAOJO Господарськоro CYR киівськоі оБАвсті від 16 січви 2007 року, зареєстроввиоro кoмyнaAыІнм 
~oм Броварської місьхоІ ради -Броварське бюро 'l'l:Diчної іивентаРНЗ8ЦЇі. зdднo lІИ'11ІІУ 
lfalf152001 від 30.08.2007 року, рeєcrpвціАний комер 7639577, номер ЗВJDIсу 802 в lСНН3Ї 1/3. 

1.4. Зriднo висновку Броварськоro мicькoro вWOAY ЗeмeAЬRИX ресурсів від 18.01.2008 року 
ltIJ4.7/10.3/25 ЗеМеАЬНа діАнккв,' що є предм~м цьoro ДoroBOPY повикна використовуватиCR з 
/8rIJJJIIIВнняu обов'язків ЗемАеВАаСІІИІСВ, змісТу добросусідства та обмezeнь прав на ЗемАІО 
~ У cr.cr.91,10З, 111 ЗСМeAЬRОro Кодехсу Украіни, cr.35 Звхон;у Украіни .Про охорону 
tмш·, ~crвa рро охорону вaвкDAИШRЬOl'О nPИPОДНОl'О серCWJIIИIIUL 

Правові oбмeиreНвн на викаристакнк /11DIOЇ 3eмeAЬROЇ діАявки: 
1.I.Зміна цiAьoвoro ВНКDpИСТ8НІІИ. • • • • 
За'ПОРУШеввк ЗСМeAЬRОro заководавства винні особи несуть юриди'ІНУ 1UДП01IJД8AЬНIC'rЬ ~o 

JIJIDкy., 



, 'бс3 .... ,.- :saбудови): 
ВIIICDlIIUПІХТОВ .J(oJlC:nUna. ~ ""--ерс:жі ЛЕП' 

- межа bDICCJlcpllOro КOPI~O~ :IICMCAJoH~1 alARRJUI, стро .. І парцо. 
2 1 11:. ........".~ Z:::~:' дJAяиКИ, за цим Дoroвopo,,! ~Є 1 121 920,~~ 

• • ~.a •• ,--.• " wrc:cn' двадцять) rpиас:кь оо копіАох, ІІІСІ Похупсщs. по. .... 
ДDQAЦ.m'II CWSY ",сичу дев 3 (lРЬОХ) баlllсіаСldШХ Дllіl niем піДnllсаlШIІ CТOPO-'I~~ рахУIІОК ПРОADDWI проuroм УДК D ГУДКУ І КlIЇIСloкіА області м.КJlаш МФО 821018 1~ 
33114327700005 &РОІВРСЬІСС • _ ....,..c:ктвuJi про HOPMI1'm8НY rpowOD)' oцill"': "'ІІІ 

2 2 зriAtlО BIrrнr.Y 3 ТСХЮЧНОІ дo-o7- • •. ..~ ~ 
• 8 N 04-3/13-3/76 Броварськаro М1ськоro BIДДJAY 3СМСАЬНИХ DI!r-.. 

18.01.200_.l~ 8 _ ..а ... нкн станОВIт. 490023,00 (чancpкста АС8'ЯН~-.;:::! 
~~p~~~m~ --~. 

rpJlDld ооз~~ок. "nllV C:КCnI"Wl'R про ринкову ваpJiсть 3смеАы�оі ділянкм нвф " .. 
2.3 •• ~ .. D11CН--07 -""-. - ..аа_.ки _. "'" . с rpoшова oцsкxв земеАЬНОI~" ... ...,I08lrn. 81бn:. 

28.01.2008 року cкcn ртна • J ивеиь 56 копійок, затверджCl-IОro Ita~ 
шіc:'J'IUUWIТЬ ТlIСАЧ пИтдесн: ~ rp . 19.02.2008 року .--...q 
o6AacJlOro rDAOuoro ynpaвA1КНЯ 3CМCAЬНJDC ресурав • ~. 

иоі ............ Н 3еммвпорядноі дoJCYМCll1'llЦJI від 19.02.2008 року NII 4а-57. 
держав СІССП ...... - 3. 060В'IISJOI C'I'Oplк 

З.l. Пoкynець зобов'JI3IUIНЙ:. . 
3.1.1. CnAaТКnі ваpJiсть земеАЬНоІ ДWIИJCИ в строки та в ро3М1р&Х, що ~ 

цьoro Дoroвopy. .., . • ovva. .. - __ \ 
3.1.2.Н8давати ПродввцlO необхідні матер1ВАИ, ВІДомОСТІ, ді ·-07---.... ТOl1U)nPOlZt:\ 

ЦLOI'O Дoroвopy. .. 
3.1.3. Дотримуватись обмежень, що ~ та ВСТВНО8АСН1 на l1JIIQa 

ДіАЯНК.У (заБезпечувати безкоштовне і бсзnepewКQAИе викоркС'І'8ИНЯ а6'_ 
кориl:l)'llВННЯ (n:iшохідні та автомобіАьиі дopom, об'ЄJmi іюкенерН~і UI' IIPPIICI!raI 
зареєстровані на земеАЬНЇЙ дiAяицj на момент ~вцiI заявк, ~OXCAК81CТL ~ 
ДіАЯИ~ вUutовідиих САужб ДIUI ~САyroвувания 1 p~~ ~amв з~нoro 
інженерноі ікфраструх'1')'РИ, po3МJЩCИНЯ ка зсмеАЬКіА ДWUЩ\ межових 1 ~ 
niд"l3ldв до них тощо ). 

з момеюу Державної реєстрації ЦЬОro Дoroвopy СПАачу&ати земеАЬНИЙ Пoдa'l1lll 
nopsщкy. персщбаЧенкх чиииим звконодавством Украіни про ПАату за 3CМAID. 

Зареєструвати цей Дoroвip у вcrвнОВАеИому закоНОДВ8cr&ом ПОря;АКУ. 
3.2. Продавець зо6ов'JI38.КИA: 
3.2.1. ПриАняти ОПА8.ту Покупцем вартості 3СМСАЬИоІ ДіАЯИК:И В розмірі та в ТePUII1I, 

п. 2.1. цьoroДoroBopy. 
4. ВlAпn1u"шCТle OropJв 

4.1.У ВИnQДКy ИСВИІСОИ8ННJI Пcиqnцeм умов цьoro Доroвору ПPOДaВe1Ut має nPIII 
виконанни Покynцем своіХ обов'язків R8AeЖНИМ чином, а тахаж вiдuJкoдyвaиня з&nщ 
иеанкоНIUIНRМ або нсиВАежиим виконанням зобов'JI3ВНЬ, або має право розірва11l1d 
встанО8АСНОМУ пopяд1CJ і вимвraти ВЩШХО.ЦУВаИИК збитків, спричииеинх Aoro розі 

. 4.2.У разі nopywекия терміну ОПAlml за ЗСМСАЬНу діАяику, передбачeнoro 
. Дoroвopy, Покynець СПАВ.чує ПродавЦJО DeЮО У розмірі nQДВilbroi 06Аіковоі СТ8ІІІСІ1 
Вlщaq Украіии,lЩ) діє на момент ОПАаТН за кожен день прострочки ПАатежу. 

: 4.3. якщо Покynець В термін 30 (тpидцRТИ) днів 3 дати oc:твнньot СПА&11І3_ 
~ro80PY не СПАаТИТЬ ВСТ8ИОВАСИу В n.2.1. Дoroвopi ціну або відмовиться nps.n,няm 
ДWDUC:Y •• Продавezu. має право вимaraти ПРИЙИR'r1'Я придбаної 3cмeAыlI діляНКИ І CrJAIII 
також IQДUI~ збитків, ~ заТРНМКОIО виконВИНJI, або, 3 своєі стоРОІРІ, 
nнтaния про pcm~ваинн цьoro Дoroвopy 1 внмвraти вiдwxo.цyвания з6Jmciв. . 

4.4.У вип~ ·розlрванНJI Доroвору 3 вики Покynцн CnA8.Чеиі НІІІ4 rpcиuas 
повepтaкrrьск ПрсЩавцем Пoxynцeвi за мінусом sбsmciв, пов'язаних 3 офоршеlUlJUol 
вIдв~ :И:МеАЬИОЇ дiARнки (niдroтoвxa техиічиоro паспоР'ІУ, проекту B~ 
вартоcn ~ЧИИХ умов. ПОСАУІ' спеціВАістів, нотарїВАЬИОro nocв;дчеиня Дoroвopy 'тощо). 

4.5. РозірвlUIИR Дoroвopy не ЗВЇАьНяє Пок:ynцtt вщ СПА8.ТИ пені пер~баЧеноі n.4 
Дoroвopy. ' 

БО• ,4.6. СПА8.та штр~иих СаИКЦіА не звW.нвє Покynци від обов'язків викоНВJlll1l 
30 в Я38НЬ В пе~од А1І УМОВ дaнoro ДoroBOPY К,УПівАі-

4.7. У разІ невиконании П""" ........ а. npoдIUIty. _\10 ао ___ умов цьoro Дoroвору, Похупещ. має &&а--
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, VKPAЇHA ~~~~,~ ~IIJKRAINE " :' -
" цем своіх обов'язш u~. чином, а ТIUCC»К відшко.цувВИИR збитків 
J ~UI ПSК::ID виКDН8ННR, або має право РD3Jрвати цей ДОrDвір у встанОВАеному порядку 
~aI ,a'l1J11 JCDAYВamїJlзбsmdв, cnpнчниеннх AOrD розірввниям. 
81~"1 ~ ванні цьoro Доroвору 3 вини ПродавЦJI, СУМИ, які СПАачені Покупцем Продавцю 

I�plll"'-::..оro ДoroDOPY, повcpтaкrrьcR Продавцем Покупцю В повному оБCR3і. 
.... pcDJlllldlЯ:d ванні цьoro ДОrDВОРУ 3 НСЗІІАСЖНИХ від Сторін причин, СУМИ, snci СПА8.чеиі 

IІpll ро р на ВВКOH8ННR ЦЬOrD ~rDBOPY, повepт8JOТЬCЯ Покупцю В повному обс:нзі. 
~ n=~cть та права Стоpul, що не передбачені цим ДОrDВОРОМ, визна'lВJOТЬСЯ 

4.10. HOДВJIcтвa Украіни. 
~O р.о зако 5. rар~В'І'П 'І'а вре'l'еаП 

n oдвseць rapВН1YE, що зеМеАЬНа ДІАЯ!lка, яка є предметом ЦЬOrD ДОrDВОРУ, ВХОДИТЬ до 
5.1. Р що МШКУТЬ бути відчуж:увані 31"1Д110 3ВXOHoдaвcrвa Укрвіии вшна від будь-яхих 
~ _еАЬі претензіЯ третіх осіб, про ВІСі: на момент підписання ЦЬOrD' дОrDВОРУ Продавець 
~IX :: мir не знати, не 3Н8XOДИТЬCR ruд арешто~ і судових справ на неі немає. 
tII naJC1ll продавець cвtдчить, що зrвдвна земеАЬиа дwппca до ЦЬOrD часу ніхому іншому не 5:. eIfIJI, не продана, не 'подарована, в спорі, і під забороною (арештом) не перебуває, 
__ ro O:nopy що до неі, як внесок до CТ8.'lYl'НOrD ~оlЩУ юридичних осіб не внесена. 
~a зellеАЬН& ДfAННКa 3Находиться у стані, повН1СТ1О придатному ДАВ ви~истаиия її за 

101 nPll3начeRНRJI. , 
JLWODII 1 ІIдnОвідиОсті із зВКDНDДВВСТВОМ Укрвіии Покупець придбав земс:АЬН)' ДіАЯНК:У бсз зміни іі 
.J.&Jlll0I'0 npнзначeнНR• . 
а--IJa&.YПець orARНYВ зем~ Д1ARНКY в 
..",DIIІ харaxrepи~, ПJД3емними і 
~ щодо D викориCТ8НIUI. 

6. ПереиІд пра.а Jl&8.cROC'l'I 8а зе •• 6ІІ.,. .ld&RRJtJ' 

натурі, ознаАомивси з її кіАькісинми 
нвзс:мними спорудвми та об'єктами 

і 
і 

б.l. Обов'язок Продввцк передати земеАЬИУ ДіАЯНК:У По~ вввхсається виконаним і 
JIAI.CIIocтi на земс:АЬНУ ДіАНИКУ переходить до Покупцн ШСАИ повноі СПАаТИ вартості двиоі 

::"'p.iARнКИ вtдповJдно до п.2.1. ЦЬОrD ДОrDВОРУ, одержаннв Покупцем державНОrD вкта на 
IIJIIIIO JIAICНOcтi на земАЮ. 

б.2. З моменту BННllJDleRНSI У ПоК)'ПЦJI права ВА&СНості на земеАЬИу ДiARНКY вствиоВАеннА 
раніше правовий рc:zим і всі правовстанОВАЮючі документи про права Покупц.в на 
lDJIIICI1IIIIIН (ореи.цу) цjєї ЗDМеАЬноі ДіАНИКИ втрачають чинність. 

'1. 'изик BlIJIaдICOBOrO поrlрше ... а60 •• ПlІДХо.оrо псув .... :І •• е611801 дtAк8XВ 
7.1. Ризик ВИПВД1CDВОrD пoriршенни або ВИПВДКОІІОrD псування зеМеАЬНоі ДіАИИКИ несе 

JJDКYaeЦЬ з моменту переходУ до ньооо права ВAlLCНOcтi. 
7.2.1 ВІІПІІДКУ, КОАИ Продавець прострочив передачу аемеАЬНоі ДіАНИКИ або ІІохупець 

apac1JIO'IИВ іі приlburrrslJ ризик ВИП8ДКОвооо поriршеиня або випвдковDI"D псування несе 
CIOJIIIRIe ща npострDЧ11A8. передачу або приlburrrя. 

7.3. якщо в поriршениі чи псуввниі земс:АЬНоі ДіАНИКИ є вина Сторони ДОrDВОРУ, то 
lipвiдeaьнfcть несе цк Сторона. 

8. Вврlше ... спорів 
всі спори, що BнвнкaJOТЬ при виконанні умов цьoro ДorDBOPY або в зв'язку з тлумаченним 

1anl1IOAD8eНЬ, вирішуються ПWlXDм переооворів. 
tЯхща.Сторони прoтяroм МЇCRЦR не доcяr.АИ домоВАеИОсті, то спір передаєтьси на розr.urд 

tJAOIНX OPI'll!fї1l:Y поpsrдк:.y, встанОВАеному чинним звхонодавcrвом Украіни. У цьому випадку 
_ IlfFPam tIIj:ce. СТОР9на, що. не виконВАВ. умови ДОrDВОРУ або виконВАВ. іх неиВАеЖНИМ 
~. ' 

,_. . - 9. ЗмbnI умов AorOBopJ' та iloro Р08Iр.а.8. , 
9.1., З~ VМOB "ОООВОРУ або внесеИIUI доповнень до ньооо МОЖАИВЇ тіАьхи за зl"DДОIO 

~ 'оо ".,-- .,.,. 

. 9.2.всі зміни та' доповнeнRR :до Дооовору здіЙ~, ТіАЬХИ ,в Пl!сьмовіА формі ~ 
lICIYnННМ посвідченням таких змін та доповнень в opraнвx нОТІіріа'1'У, офорJ4AЮ~СИ У впARДl 
-~)ТОДИ, що є невjд'ємною ча~9,Ю,ЦЬoroДоIOВОРУ," , ':,.,. ~'" оо. 

9:3. Цей Доroвір КС»Ке бути розірqаииА Продввцем':.' r' "', " ,._, .,., '." •• ,' '" • 

11. УРаЗі НecnA8.ТИ Покyrщем повн~і,або',.аcrкoвоїва~ ~~,з~~о~.~ ~rJДНo п. 
ЦЬoraДоroВОРУ. ' ., ,,, "',' . ,І ~ .,' , І 

'. ... 
, 

!'ро,( lIIIPYIDeВНa умов ~n 201, Ц/OD1'IJ Дproвopyo .w
O Оо, ОО 

O~ ~ r ~G t;.1ii' 

І' --- .?- \ ,.~ • t4\f rlЬo~ " "" I,.~ ~:~lO-?o1t.~ 7. , .,."й. •. '·VnОll8ВИЙ :Ja."t1r:T R':' -' • "I.'~:~''l-'(;,~' 
I,';t' "ісо УР.А'-n! Б1181111 І ~Іr.ти i~ ~U, ·'Tal" • ___ '-_._ ...' .... , -:їГoi~~,:; fuі'fД~'1~:!.,,!<,~f~{t~і"'!trfi: 

• .. •• , , •• , •• , .... , •••• :., \1 і.,-и _ .... ~ .... 
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9.4.У рll31llеВllКОllDlUШ DДldElo із СторІв умов цьoro ДоroDОРУ Bilf lwJQЖС БУ11l:1 . :Щ~ 
розlРВaJllln ІІа ВIIМОI)' д.,pyroI Стороии за рlшснням СУР3 або roсподарськоro CYI13. &cia~ {~ 

10.вп~ра~п. , 
10.1 Всі ВllтраТI!, пов'язані 3 )'КAвдВl" UlM цьоro ДоroВОРУ, noro 110Та' • 

посвlдчеllllЯМ, pcccтpaцiCIO та викоианням, бере І.а себе Покупець. ~ 
11. дoдa~Ko_1 умо_п. ) 

11.1. ЦеП Доroвір с обов'Я3КОВІІМ 1I/tЯ ~piн з моменту пiдnисання обома СтаРОI 
11.2. ЦеП ДaroBip пlдARr&C иотаptllAыlму посвfдчСИНIО та Pcc~aцii~' 

до ЧllllllОro закОиодавствDo ~ 11.3. ЦеП Доroвір І доК)'МClIТ про СПАВ'І)' вартості 3СМАЇ с пlдcтanОIО lWI J 
3СМСАІІllоІ дlAпИКlI в Ilат,урі (ІІа мicцeвoC'l'i) і видачі дсржавиоro акта Hf1 право ПРllоаТlI:~ 
ІІа 3емА10. ~ 

11.4. Пок;упсць с ПА8ТНIIКDМ податку на прибутоК на 3В1'ВАЬНИХ підставах. ] 
11.5. ЦсП Доroвір СКAllдСИО та IloтapillAыlo посвідчено в 3 (трьох) примірниках збсріnU:ТЬC:Я в справвх ПРlшатноro нотаріуса Вроварськоro мїськоro иотаРіllAL~I:ЛМ"l 

Кllівськоl оБАасті, В83I!р Н.М., D м.Вровари, ВУА.Нсз8АСЖНОсті, 7, а інші - видаlOТ1oc:R ~ ~1 цr.aro ДaI'DBOpy. ~, Сторони Доroвору: \ 
ПрDдIUIОО: ПОКJ'llеца.· 

вРОIІАРСЬХА МІСЬКА PA/U. кв!Вськоl КОАЕКТИВНВ mдr'IЇ-вЄмCТВo 
оВААСТІ • .вРОВАРСЬКВ AТD-13262 

. :':!. о!:обі ідс:нтифікаціАниА код 05538610, ~' 
АНДРЄЄJ;lА ВА9~:в:t\EКСАНДРОВИЧА особа за 3ВlCDHaдaвCТВOM y~ .. iUt.1 PICIUIчIa 

• • '. ':' ~, .-..-" • IOpIWl'ara 
, '. _ ':. :-~:.., е.црсса: 07400, КиІвська оБАасть. м.Вровар., 
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fIНII АСНОІО, Н.N.ВАЗНР, tlpUetиnНIUt нamllPiy~ ВР~8rфЬ;_ . 

ca;~cтa~~!PO=НCIAII&~:,~.мoiIl; tlpUCJlтнacтi. Ос:а6у 'P~ JUd nitJnua:u
lCbraJlO 

~FIНj;m rz та cJiac1amнbnb ВРОВАРСЬКОI МІСЬКОІ РАдИ КН18СІ2КО1 
.l8AIIMItНClI'cJIi1uu~uaL АШ-J3262., 1UI8Н08аЖ8ННА npedcma8НUlCia і НМlUIICC~' 

&UD 8lcJчyжycrru.ar, nepeq,eнo. 
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K)'��1bAi-продажу Sellle4J.Boi діАввкв 
весlAьськоroсподарс.иоro првsва .. ев" 

Місто Вро.ари Киі.СЬІСоі оМастІ. 
д.і тис:ячf .ОСЬМ020 роІСУ 6ерпКІІ .міСК1lA шосmО20 чиCllа. 

що юlЖ'lO nЩпиСВАИCR, нlЩВАі СтарОIDl: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоJ ':1, IОРкдична 1ЩРеса: м.Вроварн, &ул.Гвrв.рїна, 15, fдeнтифікаційниА код 26376375, в особі 
~ЄВA SAСИАИ ОЛЕКСАНдРОВИЧА, який ~є на ntдcтaвi довіреноcri, пос:відченоІ 11.07.2007 
~; р НІ 1230 Н.М.Бuнр приватним нотаРІУСОМ Броваpcькoro мicькoro HoтapiвAЬнoro oкpyIY 
"pJ.c';' пiAc'rВВi ст. 42 Закону уКl!вІни "про місцеве самовpsr.цyввнни в УкраІні", іменовваА ~ 
... ому "DI'OдAВВIXЬ", 3 одиіа старОIDl та Пl'ИВAТВЕ lІІДПРИємтво ..дOМIIIAIIТtt, 
~fJaUdRнНA код 32629063, lоридична ~ба за законодавством украіни, ІОрIWlЧНВ вдрсса: = ЮIівс:ЬКВ оБАасть, м.Вроварн, &уА.Возз єднання, буд.5а, кв.80, cвiдo~o про дерхсавну 
~ КJPНДИ'IНоІ осоБІ! серії АО? N10~4727, ~e державним реєстратором внконввчoro 
-"",ttf:r1 BpoвapCЬКDi МiCЬКDi Р8ДН ~ ОБАаСТі Кузнєцовим В.О., дата проВcщeннR державної 
:':_,rir 10.11.2003 року, дата 3ВМDIИ CВ1ДD~a про деР.ЖВВну реєстрaцjю 04.03.2008 роху, номер 
:;~55108 0004 002654, в особі дирela'Opа МИХАйЛОВА ОЛЕКСАНДРА МИХАйЛОВИЧА, що 
~ за sдpесоЮl Киівська 06Аасть, ~.Бровари, &ул.Возз'ЄДНВНКR, буд.5а, кв.80, який діє 
НІ niДCТВВi ковоІ рWЮIJ" r:raтyтy ІПІ -ДоМ1НВНТ8, звреєстроввноro дepzaвннм реєстратором 
BpoвapcьXDЇ мiCЬКDi ради КиівCЬXDi оБАаcri, дата провсщенви дqпкaвної реєстрації 24.01.2008 роху 
намерзвnиcy 13551050001002654, іменований в пoдaAышJмy "ПОКУПЕЦЬ", 3 дpyroi сТарОlDl, УХАВАИ 
ДllllIІІ Дoroвip про нl.C'l)'ПIIC: 

1. Предмет ДоrОВОР7 
1.1. Продавець на Шдствві рішении Броварсьхоі міськоі ради за NII 651-33-05 від 21.02.2008 

paq .про пpoдuc земельних діАянок, НIЩВННJI Д03вОАУ на продвж 3емеАЬИИХ ДіАЯНОК та внесенви 
_ 1I1J рішення Броварської МiCЬXDi ради- передає (продає), а ПОIqПець арвіімає (купує) у 
ІІАІСІІЇС'І'Ь і ОПАВЧ}'Е 3емеАЬну ДіАЯНХУ несіАьськоrocподарсьхоro призначeнJUl, ПАОЩеІО 0,3315 ra ДАВ 
Ііу_щrвa та оБСАyroвуввнни С'І'ВІІЦіі технічноro ООСАyroвуввнни ввтомоБWв - зc:м.U комерцЦЬшro 
1I11DJ11C'1'1111Н; за адресою: КвJвcь_ OWC'l"lt, місто Вро_рв, по О&'ьнІй дорозі в рdoвІ 
ро:. ...... тов ..дeAlкal., квдастровнй номер земеАЬНоІ ДіАННКИ 32 1060000000052:0523, Н8ДВАЇ 
• текстом "ІІрcщмer ДoroBOPY вбо 3СМеАЬНа дWuпca". 

1.2. ЗeмeAЬНf1 ДЇ4RНXa є в хорнстуванні ІІОКУПЦИ 3liдно дoroвopy оренди земеАЬНОІ ДіАВНКИ від 
03.12.2007 року, поcвfдченoro приватним и~усом Броварcькoro мicькoro нотаріаАЬИо oкpyry 
SII3НP Н.М. за p.NII2357, зареєстроввнoro'у .КиівськіА perioнВAЬНiA фWi Держввнoro пfдпpиємcтва 
dPrPY ЗellеАЬНОro КIJДIЇC1PY при Дерасавному комітеті Укрвіни по зсмс:АЬНИМ ресурсам- про що у 
деравнаму peєctpi земель вчинено З~С від 11.12.2007 роху NII 040733800165. 

I.З. на земеАЬНЇА ДіАННЦі 3~ об'єкт незввершенoro будівництва (l'OТOВНЇCТЬ 9%), який 
lIIIAIZН'I1I Пох;упцю, на пfдcraвi дoroBOPY: ореиди земеАЬНОЇ ДіАННКИ від 03.12.2007 року, посвідченоro 
npнвa1'lllOl нотаріусом BpoBapcькoro мїcькoro нoтapjВAЬнo oкpyry Вазнр Н.М. за p.NII2357, 
lIpeЄC'I'pDВIUш КомунВАЬНИМ пfдпpнємcrsом Броварської МiCЬXDi рвди .вpoвapcьta: бюро тс:хнічноІ 
іввевтврнзвціЬ зrJдио витяry ND17828787 вjд 21.02.2008 року, рeєcrpвціЯниА номер 22217569, 
lIIrCP 3ВПИСУ 25 нм в ХВИ3Ї 11і. . ... 

1.4. Зdдвo висновку Bpoвapcькoro мicькoro відділу земеАЬНИХ ресурсів вjд 12.01.2008 року 
Na04;7J�0-3/13 3СМеАЬНа діАвнка, що є преДмC"l'OМ цьoro Дoroвopy повинна 8ИXDpИcroвуватиCR 3 
~ обов'язків 3емАеВА8.СНИКВ 3МЇС'ІУ дo6pocydдcтвa та обмеасень прав' на зeмAlO 
вcraнOJlAeНИX У Cr.C'l'.91,103, 111 Зем~oro Кодексу укpatни, ст.35 3вкону укрвіни .про охорону 
земем.., звхонодввСтВа про охорону н8IIICDAИПJНЬOm природнoro середовища (код BНКDpHC'1'ВННSI 
~i ДіАЯНКИ _ 1.11.1., :mднo Yкpвiнcькoro ХАВСИфікатора цiAьoвoro внхорИCТВIUUI ЗСМеАЬНИХ 
~. . 

Правові o6мezeкнк на ВИJCDриCТ8НIUI даної ЗСМеАЬноі діАннки: 
11 '2 • .:._ • 
' •• ~ ЦIAЬOBOro ВНІСОрИCТВИIUI.. • : • • 

за nOPYШенни 3eмe.u.нoro 3ВJCDИодввства винні особи несуть юридичну ВJДПОВ1Д8АЬН1СТЬ 31"JДКO • 
3IIroнy. 
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продаж у ВAВCНЇC'I'It ЗС:М~ОЇ ~ від 09.01 ~~~ 
В1дnOBIдI10 до Dllсио&q про '~II БРОварської Мlськаl ради, мi~ ~ 

ynpaDAЇlUIЯ містобудУВlUll&Я ":к a~ aдac:IPDBOI'O ПАВНУ та відпОВідно 40 ~ !І: n,rrtI 
a6rJDКe1ОIR 3СМАСКОриc:т.YJllll(бе3 првва _дави): ~ nоІе 
alUCOlllUUIX ТОВ .КоИc:l'llJlТD.8каlnl~ОРУ Mepc:ad ЛЕОі ' .-1""1 

_ мс:ІК& baкc:J1C:PIIOI'O.r • ..--
_ черDОllа Aildя оБы�оl1 дорот, І'рІ 
- межа мic:ra: 01'0 ICDPІІС'І)'ІІІІІІНЯ (прoi:JдY). 
- межа ТCPllТDpii 3IU"IIAIOН ..,. аемеАІІвоl д!ARHJDI, строки І ПОРRАа. ІIІ6а 

2. Ціпа арад • дjARнКll 3& ~ ДoroBOpOM CJWЩaє 408 441 оо '" 
2.1. Ціна продвж.У 3СМеАЬНDI НІО оо' капіАОК, які ПокynC1Uo ЗОБОВ'~ І 

111CR'1 ЧO'l1SPltc:ra сара, К з~l3;~0005 Броварське УДК гудку в КиїВСЬкій 06Аа 
р8Х)'1lОК ПрOДlllJЦA (р Р ОЗC'I'pDчС:ННЯМ ВИПА&ТИ суми: СІ\ "r 
821018, ЗЮІО 2З571~2~) 3 H~ двісті двlдЦRТЬ) rpивень 50 копійок tqJ.nu __ 

_ 204220,50 (JuIICn чantpи 'І'И --""'ІІІІ1 

раК)'і _ 204 220 50 (двісті чompи 'l'ИСЯЧЇ двісті ДВIДЦRТЬ) rpивень 50 копійок тepмbtcnc ІІІІ1 ІІа 
, іНДеКСУ інфARЦii 

ра., 3 ~ВННЯ ~ЮlоіДО' vvuі!'!Н'І'ІІЦіі про нормативну rpowoвy оцінку зе"~L"" Па: 
2.2 Зnдно BIfI'RIY 3 .- -J- . .. -_-

11.01.2008 poнr Na 04-З',"I:~~Б==~зr:=~ =~~CМ:::=:- p~ 
rpowoDa оlфUCa 3СМеАЬНОІ _---о c:n:o: 
девМь) rpивень оо каniЯок. • _ • 

2 З Зrfдно висновку експерта про ринкову Bapncть 3СМеАЬНОl дwпucИ НВФ .~ 
2з 01 2008 ра., експертна rpошова оцінка 3еМеАЬНоі ДіАЯНКИ craновить 408 441,00 І : 
111~' ЧO'l1SPllста СОРОК одну) rpИВНlO оо ~DК, 3&твердженоro. нач~ником ~ '11' 
I'QADDНoro упрВВAЇННR зсмс:АЬНИХ ресурС1В 01.02.2008 року, ВJДПовJДНО до ВИСКОвку 
eкcnepn13113C:МAeВDopRДНOЇ дoкyм~ від 01.02.2008 року NII 4а-26. 

3. О&ОВ'JI3К11 сторін 
З.1. Пок;упець зобов'.язвниА: 
З.l.1. Спм:nrrи вартість ЗCМeAЬНDЇ ДіАЯНКИ в строки та в розмірах, що n 

,~ 

'І:) 

в 

цьoro ДoroBOPY. ••• . • 
З.l.2.НlWIВати ПрDДВВЦIО нс:о&хідні матepJВAИ, ВJДOMocn, документи ТОЩО про 

цьoro ДoroBOPY. 
З.l.З. Дarpимуватись обмежень, що Н8ХАІІДеЮ тв. вствноВАСНі на придбану 

JdAННXY (зв6езпсчувати безкоштовне і безперешходне використвння об'ааів 
IШристування (пішохідні та ввтомобіАьні дороl'И, об'єхти ішкенерноі ін . 
заpc:єcl'pоввні на земеАЬНЇй ДіАННЦі на Moмeкr реєстрації 38RВИ, МОЖАИВість ДOr:ryrrJ D 
~ вІдповiдJlиx САужб 11/ОВ оБСАyroвуввннк і ремонту об'єxriв зВІ'ВАЬНО1'О КDpIШ1іІ 
Ьаенс:рноі iнфpвcтpyxrypи, розміщенни на ЗеМеАЬНіЙ ДіАИНЦі мс:жових і rc:oдc3И'DIIII 
пU{13ДЇв 1ІР них ТОЩО ). 

3 моменту Дс:ржавноі pl:ЄC'l'pвцii цьoro Дoroвopy СПАВ.чув&ТИ земеАЬНИіі податох 8 
пoprдlty, персщбачс:них чинним 3ВІСОНодввC'l1l0М Украіни про ПА8.1У за зeмAlO. 

Зарс:єструвати цеА Доroвір у 1іствноВАеНОМУ ЗВКОНОДВВC'l'ВOМ пopsrдкy. 
З.2. Продавець зобов'язвниА: 
З.2.1. ПриАняти ОПАВ.ту ІІОКУПЦеМ вартості ЗСМеАЬНої ДіАННКИ в розмірі та в термію., . 

п. 2.1. цьоroДoroвору. 

. .4. BIдD081JU1aьвIcтJ. Сторін 
, .' 4.1.У ВИIJ8ДКy Не&ИICDН8ННИ Похупцем умов цьoro ДoroBOpy Продавець МВЕ право 
іНIШН8ИНR Поxyrщeм своіх обов'.язкїв Н8АСХНИМ ЧИНОМ а також .... ;rrnnrnnvRВННЯ збкnciв. 
невикоНВIIНRМ вб' • ,----.--- •• .11 О Jlенвм:жннм виконанням зобов'язань або має право розїрваm ЦІіІІ 
вствноВАенОМУ ~орядку і вимвraти вiдппщцvвВННR зб~, спричинених йоro розірJIIIНIIIIIL 
Доroв 4.2.У рвз~ порушеннн терміну ОПАВ.ТИ аа асмСАЬНу ДіАИНК;У, передбачено1'О п.2:1, 
Бвику ~~~. СПАВ.чує Продавцю пеню у розмірі подвіАної о&іхової ставки 

ц 

u 

с 

·-r-, що ДІє на момент ОПАВ.ТИ аа кожен день прострочки ПАВ.теж}'. 
Дoroв 4.3. якщо По~CЦJ. в термін зо (тридцити) днів 3 дати останньоі СПА&ТИ зnдиo n.2l 
тА: п~еодввСПАВ.ТИТЬ вСТ8НОВАеНу в п.2.1. Доroворі ціну або відмовИТЬCSI прИЙJUIТII ""'---.J' r С:ЦЬ має право вимвra.ти приAннтrв . CIJAI11I' 
твкшк ВЇДШIЩЦy8ВННЯ абитків з придбаної 3СМеАЬНоі ДЇAЯJIКИ 1 ____ 

, ввдвних затримкою виконвнни або 3 своєі стороНИ, IlUr,' --..,. . . 
.~" ~. 
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~'~: :' ~'~ le['ї 
':: розІрвlIНIIR ЦЬDro Дoroвopy 1 вим ~_1UДIIDCD,ЦyВ1IКНR збитків. 
JllfIIII'lII ~ BlтlдlClY розірВВКJUI Доraвору 3 виlUI Покупця СІ1АВ.ЧСні ним rpошові кошти 

4.4. ПpЩUlВЦСМ. Па~ 3IL міиус:ом ~итків, пов'язаних 3 офорr.w:нням Доraвару та 
JIOIc~,c:мeAЬНoi ~ (~~ 'I"CXН1~ora паспорту, nPОСХ1У відвcдr:ння, оПА8.та 
~ ,.,1'ІН1IХУМОВ, поСА)'І" CnС~ВА1CnВ, Hoтapцw"Hora посвЩчCННR ДoroBOPY тощо). 
"P''4J. fD3IрВВНИЯ ДoroBOPY кс 3ІПАЬняє Пок;ynця від СПА8.ти пені, передбачсноі п.4.2. 1UIQra 

I1prf-іZ'CrIA&та штрафних СВНКЦіА не 3вW.ня~ l!окyrщR від обов'язків виконання доraвірних 
, IUIЬ в перІод ДJI умов дaнoro ДoraBopy к:ynuw-npoдuc:y. 

JDIioI~7. У РВЗІ НС8И1CDн~ Прп~~см умов цьoro Дoroвopy, Пoxyn~ має npвво вимвraти 
продавцсм своІХ обов ЯЗКІВ НВACZНИм чином, а тахо. в1ДШКО.цування збитків 

JI~аТРIIМКОЮ IIJIXDнання, або має право розірвати цс:А ДoroBЇp у встанОllACному порвдку 
.-.0 :111 вfдDJкoдYВВJIJIR збитків, спричинених Aoro розірванням. 
1 ..... ;1. розірванкІ цьоra Доraвору з вини Продавцн, СУМИ, які СІ1АВ.ЧСні Покупцсм ПродввЦJO 

lІОи8ННR цьoro Доroвору, повсpтa10ТЬCR Продавцем ПокупЦlO в повному обсязі • 
.... ПРІ. розірванкІ цьora ДОl'Oвору 3 нез8АСХОІИХ від Сторін причин, суми, які СПА8.чені 
aoqnцeм Продавцю на виконання ЦIoOI'O ДоroвоРУ, повертаються ПокупЦlO в повному обсязі. 

4.10. BfдnoвiдВAьнicть та права Сторін, що не передбачені цим Доroвором, визначВlOТЬCR 
овідно да законодавства укрвrни. 

JWI а. r.paHTB та прет.взВ 
5.1. Продавець MpВН'I'YЄ, що ~eмeAЬнa~, Яка є предметом цьоro Доroвору, входить до 

_тcropii ,С:МеАЬ, що можуть бyrи вJД'I}'ЖYВані зnдно звхонодавства украіни, вшна від 6удь-яхих 
JIIIbI0811X прав і прс:тенаіА третіх осіб, про які на момент підписання ЦIoOI'O ДОl'Oвору Продавець 
... ПаКУП~ НС мir не знати, нс знаходиться під арештом і судових справ на нсі нсмає. 
. 5.2. Продввець свjдчить, що зrвдaна земеАЬНВ ДіАЯИКа до ЦЬOI'O часу нікому іншому не 

,1A8If& в орсвдУ, нс продвиа, не подарована, в спорі, і під забороною (арештом) не перебуває, 
. qдosorfJ cnору що до .нсі, як внесок до cтaтy;нoro !рон.цу юридичних осіб не внесена. 
~ВJla ЗСМеАЬНа ДIARIIК8. знаходиться у СТВН1, повНІСТЮ придатному ДАН використання іі за 

цW.oвим призначенням. 

у відповідності із законодавством украіни Покупець придбав земСАЬНУ ДWIНКY без зміни іі 
ціАьовоro призначення. 

Покупець orARНYВ земеАЬНУ ДіАИНКУ в натурі, 0ЗНВЙОМИВCR з іі кіАькіснимн і 
аіСНИМИ харвк:reристиками, підземними і наземними спорудами та об'єкraмн і 
a&ueвeнннми щодо Іі використання. 

6. Перещ арав. ВАасностl ва земе .. .,. ДiAJnIXY 
б.l. Обов'язок Продввцк передати ЗСМс:АЬНУ ДіАИНКУ Пок;yrщю ВВвхсаЕТЬСЯ виконаним і 

aplВО IlAВCRDCТЇ на ЗСМСАЬНу ДfARНКY переходить до Покynцн ПЇCAR повноі СПАати вартості даноі 
:JeIIeAЬНOi дiARнxи Idдповідно до п.2.1. ЦIoOI'O ДоroвоР1, одержання Покупцем держввноro axra. на 
apuo ВA8CRocтi на 3CМAJO. 

б.2. З момСН'1'У ВНJlНJCНення у Покynцн права ВАВ.сності на ЗСМcw.ну ДfARНКY встаноВАеННЙ 
раніше прввовнА режим і всі правовстаноВАЮЮЧЇ документи про права Покynци на 
IllpИC'l)'ВВJIНЯ (ореи.цу) цієі ЗСМеАЬНоі ДіАИНКН втрачають чинність. 

7. Р.анк ВIШВДховоrо аcfrlрш!,в" .60 ВIПІЦковоrо ac,. .... '·se.eм.Hol.IdAR_ 
7.1. Риза вИпвдковоro ПQ.riршеlПUl або 'ВИПВДХОВОro псуванНя земеАЬНоІ ДіАИНКН несе 

IIoxynець з МОМСН'1'У персхоАУ до'ньоro права ВАВ.СНості. 
7.2.У ВJШВДКУ, КОАИ Продавець проС1:рОЧИВ передачу земеАЬНоі ДіАИНКН або Покупець 

lIJIOC'I'Pачив іі ПРНЙНRТ1'Я, ризик BНnВДКOBoro поriршення або BНnВДКOBOI'O псуввиня несе 
aropONa, що проc:rpоЧИАВ. передачу або прJdburrти. 

7.3. Якщо. ·в' .. пqriріпен~ чи псуванні зеМСАЬНоі ДіАИНКН є вниа Сторони Доroвору, то 
вiдnoвJдa.u.нicть несе цк Сторона. 

. . 8. Вврlш.ввв caoplв 
Всі cnори, що ВНJIИКIUОТЬ при виконaнid умов цьoro Доroвору або в зв'язку 3 тлумачеНJU}М 

Ioro ПОАС»кень, виpiJпyютьcн ПWIXOМ перeroворів. ., 
. якщо Cтop~~ ПРOТJlrOМ мїсицк не ДOCRrAJI ДОМОВАеиоcn, то ~p п~редаєтьси на розrАЯД 

СУДОВа oprвнiв у ПОpsrдк)', встанОВАеному чинним 3ВJCDHOДВВCТВOM УкрВ1НИ. У ~мy випадку 
ЄІдові Витрати несе сторона, що не виконВАВ умови ДоroВОРУ або внконВАВ ІХ ·нeнaлexaou.e -11. 

,._ ...... ;::"~Y<l. ~~IVJO" 

: .. : .' 
• , 1І. І • . -... . .' . 

, J ' , ~ , , \ ---



p.oroBoP1 '1'. _01"0 роаlр ••••• 
9. з .... yм~ доповиеІІЬ до НЬOro МОЖАКві 'l'iAL __ 

9.1. змы�B умов ДоroворУ аво вн • ---.. -СтарІн. о ~ ..оа-- - в nиc '" 
9.2.Bd :pdиll 'I'IL ДОПОВ1':иr,.: доповнень в орraJlВХ нотаріату, ОФОРМAJo::: ~ 

I.DC1)'III'11М посвlдчеНIUIМ ;асз JO чаC:ntНО1О w.ora ДaroBOpy, у 8Jtr І ДC)AIn1COвaI yraдI" ща с н ємна, азі вlIJII'lt продавцc:N : ' 
9.3. ЦC:nДоroвlр"оже буті' р н:і або ч'lїc'J'ICOвat Bapтoc:ri двноі зеМСАЬНоі ";А_ У pa:d ~~'" пaк;yпцc:u пав і ' ,. -1110\ ~ 

2.1. цьoroДaraDopy. nwulc:нsасу ПІДП)'НІС'І'Ї 2.1. цьoro ДaroBOpy. ': 
Ypa:d пapyUlС:ИНЯ yro&ов B~CIO Із C'l'aріи )'ІІОВ цьoro Доroвору він маже бyrм , 

• 9.4.У ра3і HCDlnCOH8JI1UI Iшc:JIНIDI СУP:l або roсподарськоro СУ/1:9 314i"~1I1IIi .. 
pa3iPDlUlldt на вllІІОI')' дpyroi C'l'aронн за РІО. BJI'I'pa.... 'Сі( 

10'.1 всі BlsтpaТll, пов'Я3ані :s ~вданlUlМ цьоro Договору, Аого 
.........-..... pc~ та • __ • бере на себе Похупець. -"""" 

" 11. ДОД8'1'ховl умо ••• 
11.1. ЦC:nДоroв.р Е обав'JI3КОВИМ __ сторін 3 моменту підписвння обома СТОРОІІ 
11.2. Цей ДaroBip пlдмlraЕ натаріВАЬному посвідченню та реєстрації ~ 

,да ЧJsнноra ЗIlXOИDД8llства. ' , 11.3. ,UC:n Доraвір 1 до9мС:НТ пра CПltAтr вартості :SeМAi є підставО10 ДДА 8 ЗI:МWtНоІ ДЇARНJCИ В нaт.vpi (на Місцевості) 1 видача дepжallноro aкra на права приваТНОі~ 
иаземАІО. ~ 

11.4. Пакупсщь Е ПА&'1'НИКDМ податку на прибуток ва 3ar&AЬИИX підставах, 
11.5. ЦсА Доraвїр с:хАІІдСНО та натарі8АЬНО посвідчено в З (трьох) примірниках збеpirвt:тьcR в справа приватиоro нотаріуса Броварськоro юськоro Hoтapi~ одии 3 ~ 

Киівс:ьxot 06Аасті, Бa:sир Н.М., , в м.Бровари, ВУА.Незaлeaarості, 7, а інші - BНД~~ ~, 
ЦIoora Доraвору. ~ • • Сторони Доroвору: 
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pertоивnьноro розвитку" 

;,--- БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА 
Q.1IplPllf 

,. [u'"!23 ] 
-0ДepJIYP'" ,уднУу_СЬКlЙ ОБЛАСТІ. м.китв 
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КОДБВНку 
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, 1 БЕр 1008 0410001 І 

Одержана банком 
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------~p. 
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І 260033808101 408441,00 
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33114327700005 
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fi~1 У"'РАЇНА :йіl'~ " UKRAINf: 
r... ДОF":ВІР 

qJIlbAi-UРОДажу зем~вої дїAJlBКВ 
uесїAJ.ськоroсuодарськоro првsва"lевlUI 

МІсто ВРО8ари Х'иі8СЬКОЇ оМастl. 
чІ 80CWК020 року 6ерезНSl. JКlсяр оаUНClартО20 ЧUCnCl. 

IlfJ' ,"uСЯ 
niдnИСВАИСІІ, нВдВАі Oropoни: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА киJвськоl 

JdlI. ІЦО 10 .... : ~ м.Вровари, ВУА.Гaraріиа, 1~, ідеКТИфікаціАи~А код 26376375, в особі 
~rЛt,lОрІ~ ОЛЕкСАНдРО~ИЧА, ЯІОІА діє на mдcтaвi AOBipeHacn, посвідченої 11.07.2007 
~ВA ~ 230 н.мВаир приватним Hтapi~M Bpo_pcькoro мїcькoro нaraріВАьиоro oкpyry, 
~ 31 p.ND ~i c:'l 42 3ВJCDIIY Украіни "Пра МІсцеве самовpsщyвaиня в Украіні", іменованиА в 
,...,;с на "ID'OДAJЇsць", 3 однієї cropони та ПРИВАТНЕ mдпPИємтво .tЄДIDCТЬn, 
~fJ)I1. dt КQД 31648169, юридична особа за законодавством Украіни, ЮРfЩИЧИа адреса: 
~ ofjAaCnt, м.Вровари, ВYA.BYДЬOHOro, буд. 14, свідоцтво про державну реєстрацію 
07400. юав::. серіі АОО Na093289, видане державним реєстратором виконввчоro комітету 
JDJIIUPічноі міської ради КНівСЬКОЇ ~ Куз~єцовим в.О., дата проведениЯ державної реєстрації 
a~ року: номер 38ПИС1 про 3ВМ1Н)' ClQДoцтвa 1 355 105 0002 000383 в особі директора 
16.11,200 CtАНІСмвл волОДИМИРОВИЧА '. що з,,:~оввииА за цресою: Київська a6Aac:rь, 
j1aiЬКA ~EнreAЬCВ буд.4, кв.2, SOCИЙ діЄ на mдCТВВl новоі рсщвхціі cтaтyry rm .ЄДНІСТЬ • 
.,.sP08lpll, ву. держав~ реєстраторам виконввчоro комітету Вроварської міської ради Київськot 
~им В.О., дата проведенни державної реєстрації 19.12.2005 року номер запису 
~OSOO02000383, даповиc:инsr до Cra1Y!Y заре~оввні дерхсавиим реєстратором виконавчоro 
1. BpoвapcькDi міської ради КиiвcькDL ОБАаСТі Кузнєцовим В.О. 02.10.2006 раку номер запису 
=0003000383 та доповнення до Craтyry від 20.12.2007 року НОМСР запису 
13551050006000383, імеиовllИИЙ в пОДВАЬШОМУ "ПОК'УІІЕЦЬ", з дpyroi СТОРОНИ. УКАВАИ дциА 

• Jl8C'lYПНС' 
pPrDIIp про. 1. Предме'l' ДоrовоРУ 

1.1. ~poдaвeць на підстав! рішc:инsr Броварської міської ради за Ng 651-3~-05 від 21.02.2008 
fI1I1t1Jpo nPOДIUК земеАЬИИХ ДlARНOK, Н8ДВИНЯ дозВОАУ на прадвхс ЗСМеАЬНИХ Д1АЯНОК та внесеннв 
.. /ІР рішеннв BpoBapcыcDї міської ради. передає (продає), а Покynець приймає (купує) у 
»icIiШna і CИWL'I,Yt: зсмw.иy ДіАЯНКУ несіАьськоrocnодарськoro призначення, J1AOIЦСІО 0,1765 ra /WI 
_yfoвyввннн НС ~oї будівАі - зСМАЇ nPОМИСАОвості, за цресою: КвівClt1С8. 06аасть, МІСТО 
'Вр_рв, ВУАоЧкаАо .. , 3 ("1'рН) кадастровий номер ЗСМСАЬНої дWuucи 32 1060000000050:0521, 
__ 'J'eICCТDII "П~ет Дoroaopy або ЗСМСАЬНа діАннка". 

1.2. ,ЗемеАьна ДіАННКа є в користуванні Покупця зriдно Aorosopy оренди ЗСМСАЬНої дiARнки від 
.1I5.07.20D7·poxy, заpeєc:rpaввноro у КИївській рСІіонВАЬНіА фіАіі Державноro підприємства .Центру 
XIIШROI'O JCIWIC'l'PY при Державному комітеті Украіни по земеАЬНИМ ресурсам. про ІЦР у 
Деравному реєстр13СМСАЬ вчинено запис від 05.07.2007 року Na 040733800080. 

1.3. на 3емеАЬНЇА дWпщi 3НВХОДИТЬСЯ .нежитAD_ будівАи, .яка НВАС:ЖИТЬ Покупцю, на підставі 
~ ~-продвжу в!д 17.10.2006 року, посвідченоro приватним нотаріусом Bpaвapcькoro 

',1IDIDrO нотарівАьно oxpyly Бвзир Н.М. за p.Ng3569, зареєстроввноro КоМУНВАЬНИМ підпрнємством 
І spaввpa.xoi міськаі ради .Броварське бюро технічної інвентаризaцji. зriдно sJmПY Ngl2219184 від 
19.10.2ООб року, РеЄСТРаЦіАНИЙ номер 5263640, номер запису 2-142 в книзі 2. 

1.4. Зr;днo висновку Броварськаro мicькaro ві,міАу земСАЬНИХ ресурсів від 24.12.2007 року 
~/ІО-З/б4 3емeAыla діАянка, що є npe.rщетом цьoro ДоroВОРу повинна використовуватися з 
AUPmМВННВМ обрв'взків 3СМАеВАВ.СНИКВ, змісту добросусідства та обмс:хсень прав на ЗCМAlO 
lІ:І'ІІІаВАеННХ у cr.cr.91,10З, 111 Зсмe.u.ноro Кодексу Украіни, ст.35 Закону Украіни .пра охорону 
~'. ~~ciвa про охорону нввКОАИШНЬОro npиродноro серс=овища. 

1 pa&cИlil • o~c:xceннн на викориС'І"ВННИ даної земСАЬноі діАянки: 
.• Зміна ЦlAЬQвoro викориCТВJUUI • 

..,: ~енни ЗСМСАЬНОro законодавства винні особи несуть юридичну відповідаАьніc:rь з1'ідно 
• 

'''''''''''', .. -... '''-'''' 

_ .. - - -_.-
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rWrO кaдacтpoaoro ПА8ИУ та відповідно до РОЗ .", 
o&mжапш 3СМАеХОРII~ПІЯ 3 DЇддiADM Кlsiвcькoї риіОНВАЬноі фwї дeJnкanHO~~';:" 
BIJКOHIUUIX Броварсыclм М1~ .. _ прн ДержаВному комітеті Україн" по земС!АІ..~ -, 
.Цент д,сриашноro зсмеАЬНоro _orJ --Щ~ •• 

(бе:І права 3В6уДОВII): ._ .. .:_ • .;n. '" _ межа ЬокенсрllИX КOPlfДDpia мереж КО ... .1--·. , 
Аінія Кaтoвcькoro 

- черDDНD :І &. проДIUICY ':аСМСАІовоі дlARmш, C'l'POКJI І паркдах DIІАа"п 
о земСАЬНоі діАянхи. за цим ДaroBopoM скмдає 204 775,00 t.ц&Їc:тj • 

2.1: Ціна nPCW!ЖY ень ОО коniAок, які По~СWo повинен перерахувати Ha~.., 
dмСОТCiМAt:CЯТt п~=ськнх ДJdВ (Р/Р 33114327700005 Броварське УДК 8 ГУдКу. J9.,J 
П~ 3 ~ФО 821018 -ЗЮ10 23571923). ~~' 
06Аа~:З=Вlmuy 3 техні:ашt дaaqмc:нтaцii про н~рматив'!У ryюwову оцінку земtAыtoi 
24 122007 раку NII 04-3/1З-3/115 Броварськоro Мlcькoro B~Y ЗСМСАЬНИХ ресурсів, ~ 
~ш~DВ оцінка 3eNеАЬНоі ДЇАЯНІОІ СТ8НD8JП'Ь 117 990.00 (сто C1МH8д1UIТЬ ТИСЯЧ деВ'ЯТCOr lIQ~ 

rplIDCНЬ ОО коnfAoк. . _. НВФ .. ~ 2.3. Зdдно ВIІСНОВКУ експерта пра ~ИИКОВУ Bapn:rь. ЗСМеАЬнm ДJAЯНJCИ Кiuac:tp "ї: 
25,12.2007 року експертна rpDШова ~ ЗСМСАЬНОl ДlAЯНКИ становить 204 ,!S,OO (illicn • 
11lcni сі.IСОТ cbrдecaт п'.,..) грlШСIПо ОО котПок. затвердЖеНОro ~ач~нихом ккївcыcoro ,. 
1'OADBНOro ynpВВАікня земеАЬНИХ ресурсів 29.12.2007 РОХУ. BJДJ1081ДНO да Висновку І 

. СКCnСр1'И3II3еМАСВnОРЯДНоі дoкyмeJn'8Ц)i від 29.12.2007 роху Na 4а-468. 
3. обов'UКК C'I'Oplн . 

3.1. Покупсщь 3Dбов'Я3ВКIdi: . 
З.1.1. CnAВ.тити вартість ЗСМеАЬНоі дWuncи В строки 1'8. В розМІрах. що Пере6_. 

ш.oro Дoroвopy. • • 
3.1.2.Надавати Продввцю необхідні матерівАИ. IЦOMOCn. документи тощо про 8КХОIlllaQ. 

ш.oro ДoroBOpy. •• 
3.1.3. Дотримуватись обмежень. що НВJWЩeН1 та вств.иоВАеН1 на l1pIUtбaнy 

ДіАННКУ (забезпсчувВ'І'И безКОШТОВНС і безперcwкадкс використання об'ЄJaiв 
КDpИС'І)'ВВННЯ (niшахідні та автомабіАьні даporи. об'ЄЮ'И інженерної інфраC'l'pyКJyplt 
зареєстровані на земеАЬНіА ДіАЯНЦі на момент 'реєстрації заяви. моЖАИВість дrx:ryrry на 
ДiAНIUq відповідних САужб ll/oЯ аБСАyroвyвaиJfВ і PCMOmy об'єктів ЗВl'ВAЬНоro КОРИc:tylala!i 
iJDкeнериоі інфpacтpyxrypи, рoзмiщc:ннR на зсмеАЬНій ДіАЯИЦі межових і ~ИЧИІІХ 3ІІШ 
rdд'іздів до них тощо ). 

З MOмeJny Державної реєс:траціі цьoro ДproBOPY СПАачув&ТИ земеАЬНИЙ податок D lXIJIiI; 
пopяд'IW, передбачених чинним звкоиодавствам Украіни про J1AВ'ТY за ЗCМAlO. 

Заpeєcrрувати цей ДaroBip у 8СТВНОВАеНОМУ звхонадавством noрщку. 
З.2. Продавець забав'я3аниА: 
3.2.1. ПриЯнити 0ПАа'ТУ ПоtcyIЩeМ вартості ЗСМеАЬНоі ДіАЯИХИ В розмірі та в тсрмЬ"" 

п. 2.1. ЦJoDroДaroвopy. 
4. Dfдrrosw..u,Jdcon, Сторін 

4.1.У Bнn&ДКy невихонаннн Пакупцем умов цьoro Дoroвopy Продавець має право 
вНlCDН8ННЯ Пакynцем своіх обов'язків иам:жним чинам, а ТIUCOЖ відшко.цуваиня збитків,:ІІІІ9· 
Ие&НlCDНIIНIIRМ або ненВАеИСНИМ ВИКОИІІННЯМ зобов'язань, а60 має права розірваТIІ цей ДOIU; 
ВСТВИОВАеНОМУ поридку і вимaraти відшксщувакнк збитків, спричннеких йоro ро3ЇрввиtlllМ. 

4.2.У разі порушення терііну ОJ1AВТИ за зсмеАЬНу дWrкК,Y. пер=6аченоro п.2:1. 
Дaroвopy, Покynець СПА8.чує ПрадввЦlO пеню у розмірі подвійної оБАікової ставки H··mIlllA!iR 
Банку Украіни, щр діє на момент ОПА8.ТИ З& кожен день прострочки ПА8.тежу. 

\ 7, 4.3, якщо Цокупець В термін зо (ТРIЩЦRТИ) диів з дати астаиньоі CJ1A8.ТИ зМдно п.2.1,1D" 
~roвopy не СПАВ.ТИ:Ь вствноВАеНу В п.2.1. ДaraBopi ціну або відмовиться пркАнятИ , 
ДIARIIJc;y, .Продавець має право вимaraти приAиsrrти придбаної земСАЬНОЇ дWпucи і CJIAI,'fI1 .

такшк В1дUJxa~ збитків, з8ВДВИИХ затримxmо ВИКОнанни, а60, 3 своєї старанн. 
tIИТIIИНR про paзtрввнИR IUaDro Дaroвopy і ВИМвraти відшко.цуваиня збитків 

4.4.У випадху розірввиин Доraвору з ВИНИ Похупцк СПАаче~і ним rpowo8i 
ПОВСpтaJРТЬСЯ ПрадАв~м П~і за мінусом збитків, ПОВ'язаних з оформмННЯМ ДOrOWtA 

. вiдв~ ~eAЬНOI дiARики (mдra'raBКR технічноro паспорту проеany відведСННВ. 
вартоСТІ ~ЧНИХ умов, ПОСАУІ' СПеціаАістїв, Hoтapi8AЬHoro по_снни Дoraвapy тощо). 

• . ' 

4.s. Разіp&aIIНR ДoraBDpy не звlAьняє Пак:упця від СПА8.ТИ пені, передбаченої п.4.2. 
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• . ~BOro ПАВНУ та відповідно до J~ 
a&rяжcнJUI 3C)fAeКDPII~:mд!'° М 1(нівськоі реriОНВАЬИО~ фwї ДCJ»кaa~~ ~~ 
BIUCOIIIIIUIX BpoDDpcыcIMM М1CЬ~ npи ДерЖ88кому кoмiтen УкраІн" ПО зе",e.u.~' ~ 
.Цент дepкaDИOJ'O зСМеАЬКоro~"'1 
(бе3 npшa :sa6yДODII): ,.,ів мерС:Ж кoмyкbaWiAi ~, 

_ межа інЖеНерНІ'" кopllд-... ! 
_ червОI.&' Abdя ВУ'" I(aroDCЬКDI'O. о ... ноl дfAllJUCJI. СТРОЮІ 1 Пар_док 01L\a 

2. Ціна ПРО~ :асМ за tUlM ДoroBopoм ClWIДВє 204 775,00 tдв~ "'. 
2.1. цы�a npoдucy зсмеАЬИОI дjARИJCИ. яхі покynсWo повннен перерахувати на ~.: 

dмcм ciмдecsrr пwn.) rp~ оо ко.шя:іР 33114321100005 Броварське УДК 8 ~~.,,\ 
npaтяroм 3 (трЬОХ) банкіВСЬКИХ ДJIUI 23511923). .~, 
O6AaC'ri м.КlIЄва МФО 82~~,' ~f10кумс:итаціІ про иормативну rpowoвy Оцінку зеt.t~ ~ 

2.2 Зriдно BIIТSl1'Y 3 ~ЧИО PJJ в ro мicькoro відділу зеМСАьних ре ~':.\: 
24.12.2001.РОКУ NII 04-Зl~:~5с:.:~ 1990.00 (сто CЇМНaд1Un'Ь тисяч ~~: 
rpoшова 0lфIК& 3CMc:AbH01l/fP1AP-· ~ ... I 

!ривень оо !ШniAок. ерта про риНКОВУ BapriCТЬ зеМеАЬноі діАянки нвф.~ , 
"- 2.3. Зnдно висновку cКCn шова аціниа земс:АЬИоі дjAянки становить 204 77S ОО ( '. ') 

25.1~.2~1 po~e::= :18010. оо копійок. затверджеиоro ~а~ником Кнi~ ~J 
11IСАI CIМ~ земеАЬКИХ ресурсів 29.12.2001 року. ВJДJ10ВЩНО l1IJ висновку~::.1 
roAOВНOro otдокумeнтrщii від 29.12.2001 року Na 4а-468. ~ 
eкcnерти3И зеММ:ВnOPJWI 3. 060В'JI3КИ С'І'Оріи , 

3.1.1. CnAaТИТИ вартість земеАЬИоі ДiARИJCИ в crpoJOl та В РОЗМІРах, що n~' • 

цьoro ДoroBOPY. •••• 

3.1. IIoxynецж. зобов'Я3І1ІІИЙ:. • t 
3.1.2.HlдllВans ПрDД8JЩlO нc:oбxtднi матеpJ8AИ. відОМОСТ1. документи тощо про 8~ 

цьoro ДoroBOPY. • • 
3.1.3. Дотримуваnrcь оБМeJкeиЬ. що НВХА8Дсні та встаноВАСН1 ка nPМАбаНУ~ 

ДiARНКY (зa6eзneчyвam безкоштовне. і. безперew~е ~ристви~. об'єtaiв 
кориС11'В1UПUI (niшохідиі та ~обlAЬИ1 дороrи. ~ єпи 1ИЖСнерн~ IИфраC'lpylCl)-р. 
зарс:єстровані на ЗС:МеАЬНіА Д:iARН1U. на момент 'peєcтpaц.u заяви, МОЖАИВ1СТЬ ДrX:rYrrJ 118 

PJМaaCY аідпoвWtиx САу.жб ДItfI оБСАyroвуввинн і ремонту об'єктів ЗВ1"8АЬНОro КDpHCIJ 
iJaceнcpнoi' іифр8C'l'J'.YX'l:YP. розміщення на зсмСАЬНЇЙ ДіАЯНЦі межових і reoдезичкlІХ_ 
жQA1:Wв до ких 1ОЩО ). 

з MOмc:my Дqвaвиoi реєстраці.і цьoro Доroвору СПАВ.чувати земеАЬииА податок в 
ПopllAИl. пepfД6aчених чнниим 3аІСОН0Д88ством Україин про ПАВ.'1У за зеМAlO. 

Зарс:єс:труваns цей Дoroвip у ВСТВИОВАеИОМУ ЗВКОН0Д88СТВОМ поридку. 
3.2. Продввець зобов'яjвииА: 
3.2.1. Приііннтн' ОПАВ.'І')' IIoкyrщeм вартості земеАЬНОЇ дWnucи в розмірі та в тсрмыll' aIij 

п. 2.1. Ц1oOroДoroвopy. 
4. BJдrzoal,цpAlr1dc'l'ь OroРIи 

4.1.У випадку RCВИКDИaIIIUI'IIoи;yrщем умов Щooro ДoroBOPY ПродавеWo має право 
ВИXOН8ИНR IIoxynцeм своіх обов'lІ3Ків Н8Af:ЖИИМ чином, а тaxmк відшКОдУВання збlmciв, ." 
ИCIIИJCDНВJUIsI або ~ вих.оИ8ИIISIМ зобов'язань, або має право розіРВD.ТlI цей 
ВСТІІНОВAeJШму поpswc;y 1 ВИМВ1'аТl!. ВJДIIIJЩЦyВ8ИИR зБИТJdв спричинених йоro розіpв81U8-
до 4.2.У разі порушениа терМіну ОПАа'І'Н за зем~ ~ передбачеиоro п.2.1.· 
B~~ Похупець. СПАачує ПродаВЦЮ ~еию у розмірі подвійноі ~&iкoвoї С1'ВВКИ " 

. • що ДІЄ на момент ~ПА8.ТИ за кожен день npострочхи ПАВ.техсу. 
~~ 4.3. Якщо IJoкyneць в терМІН зо (тplfДЦRТН) днів з дати останиьої СПА&nS зriднo 11021 • 
~пне СПАа~ ~оВАеИу в п.2.1. Дoroaopї ціну або відмовиться npиі\ИЯ1И 
"І'ВХОЖ ~~~= вимвra-rи npиЙНЯ'ml придбаної ЗСМеАЬИоі діАяиКИ і CJ1AI1II 
ПИТIIИИR про розірванНя цьoro До' ~ ЗD.ТpИМКОIО виканвнни. або. 3 свОЄЇ CТOPOНlI, ~ 

4 roBOPY 1 вимвraти lI;nt .. vn,""", зб' 
.4.У випадку розїрв ді --...---v-ВНИR ИТК1В. , 

ПОIICpТIUpТЬCR Прод8ацем по:m OroB~PY з вини Покуnu.и СПАачеиї иим rpoШ;'-
~ земe.u.иoі ДіАЯНКИ • за МІНуСОМ Збитків. пов'язаних з ОфОРМАенJIRМ t:I 
вартОсті техніи- 'VUne П (mдroтoBICa технічноl'O паспорту прое- Biдвeдellll'o , 

---"'........ OCAyr спеціВАі • • ••• '" ~ 
4.5. Розіp88НJIR ДoroBOPY ие' ЗвWt С'І1В, НDТaрUw.иоro посвідченнн Доroвору 'I'OUUI 4.2) 

• . -
i~ 

НЯє ПОК}'IIЦJI вщ СПАаТИ пені, передбаЧеної n. 



'/~,;~ ;.1:'-.:' ' (І')" .{, (-
,.\"r • .I,., : , • 

~~ УКРАІНА :.с.і, ;~, .' IJI{f;AiNi:. 
.... ~.;. .:.~ 1/#-:: ,. . .~/, 

)JfIcia '. '.'---в.. pnpвфних С:аНКЦіА' не звіАьия~ Покупця від обов'язків виконання доroвірних 
~ 1JP'''''~1. CrJAIiтt:.roд PJI )'ftIOB ДВJIOro Дoroвopy qпiвAi-продажу. 
11 ~ ~~. neJU нc:llJncDИ8ИИR ПpQД8ВЦСМ умов ЦІООІ'О Доroвору, Покупець має право аимвrвти 

4.1. у ~eM своіх обов'R3ків НВАежиим Чином, а також відшко.цування збитків 
~ ПР aaccnо виконання, або має право РОЗірвan:и цей ДoroBip у встанОВАСному порядку 
;..дam1X 38'11"1 вкнsr з&mdв, спричинених йоro РОЗІРВанням. 
l .. f)III'IIТlI~ Ц1oOro ДоroВОРУ з вини Продавця, суми, які СПАВчені Покупцем Продавцю 

ар.· pCJ31 ЦIIOrD Доroаору, поверташться Продавцем Покупцю В поаному обсязі . 
..... ~pBaнн:! цьoro ДoroBOPY з нС3ВАежиих від Сторін причин, суми, які СПАВчені 

ар·· жfродввwo на виконання цьоro Доroвору, повеp'l'ВJOТЬCR Покynцю В повному обсязі. 
~ BIдnOBIдВAЬНЇCТЬ та права Сторін, що не передбачені цим ДoroBOPOM, внзначВlОТЬСЯ 

~.1. звконоДВJJства Украіни. 
~oдo s. Гарантl! та протензlt 

5.1. продавСЩЬ raрВИ'l)'C, що ~eMeAЬHa~, якв є предметом цьоro Д~roВОРУ, ВХОДИТЬ до 
...;r_c:AIt що можуть бути 8JДЧ)'ЖYВaнlзnдио законодавства Украіни, ВlAЬна від будь-яких 

JI1CI".-кx npaв і npr:тcвзіА третіх осіб, про RId: на момент, niдnисаиня цьоro Доroвору Продавець 
~aкyneць не мir не 3~ТИ, не знаходиться ПІД apewтo~ 1 судових справ на нсі .немає. =: .. 5.2. продавець cвJДЧИТЬ, що Зl'8ДВ.Иа зеМеАЬна ~кa до цьоro часу НІКОму іншому не 

8 орендУ, не продана, не подарована, в спорі, 1 ПІД забороною (арештом) не перебуває, 
.. спору що до неі, ях внесок до CТВ'1Y1'HOro фои.цу юридичних осіб не внесена. 

І :;:;'анв земеАЬна дiARикa знаходиться у стані, повністю придатному /I.IOR використання її за 
11.2( RЇAJtIII.1М прнзначеиням. 

у відповідності із звхонодавством Украіни Покynець придбав земеАЬНУ діАИнку без зміни її 
1)1Q цlAWJВOI'O прнзначеиия. . 

IIoкyneць oГARНYВ зем~ дwrикy в 
JllїCIIIDПI характсристихами, щдземннми і 
a&мczeнНRМИ щодо її викорнстання. 

6. Перехід права ВАаснос'!'! на seMeAЬRJ' дlARнку 

натурі, ознаАомився з П КЇАЬІСЇCRИМН 
наземними спорудами та об'єктами 

і 
і 

~ б.l. Обов'язок Продавця передати земеАЬНУ діАянху ПОХУПЦlО вважається виконаним і 
І JIPIIID ВАІ1СИDCТЇ на земСАЬИУ діАниху переходить до Покупця піСАН повної СПАВТИ вартості даної 
І 3еІІшноїдіАянхи відповідно до п.2.1. цьоro Доroвору, одержанRR Покупцем державноro акта на 

І 

право ВАІ1СИості на зeмAJO. 
б.2. З МОМСН1У ВНИИlCИення у Покупця права ВАВСНості на земСАЬНУ ДWUnCY встаиОВАеииА 

puiше правовий реасим і всі правовстанОВAlOючі документи про права Покупця на 
lDJ»IC1YИ8ИНR (оревду) цієї зеМСАЬноі діАянки втрачають чинність. 

Т. '.:lВХ BВU8дxoBoro поrіршенн. або ВНП8Дковоrо ПСУВВIUUI зеllе.u.ної діАкнхн 
7.1. Ризик ВНn8ДXOBoro погіршення або виnадковоro псування земe.u.иоі ДіАИНХИ несе 

Пcutynсць з MOМCJny перехо,цу до HЬOro права ВАВсності. . 
7.2.У випвдху, ХОАИ Продавець прострочив передачу земеАЬНОЇ ДіАИНКИ або Покупець 

apac:rpoчив 1і npийюrnя, ризик випвдковоro погіршення або ВИn8Дковоro псування несе 
crapoнa, що DpостроЧИА8. передачу або приЙИRТJ'R. , , 

1.3. Якщо в riоriршенні чи псуванні зеМeAЬJlоі дiAщncи є вина Сторони Доroвору, то 
-вiдa.wdcть несе цк Сторона. . . 

. , 8. Внрlшен" спорів 
всі спори, що виниКають при вихонанні умов цьоro Доroвору або в зв'R3ХУ 3 ТАумаченням 

Adro 1IDAШкeнь, вирішуютьсн WAЯXом nёperoBopiB. 
(. Якщо Сторони npoт.иroм міскцк не досяrАН ДОМОВАеності, то спір передається на розгАЯД 

CJдoвиx opniнjв у.порядку, встанОВАеному чинним законодавством УкраІни. У цьому випадку 
:. витрати- несе сторона, що не виконВА&. умови Доroвору або виконВАВ іх ненВАeжJlИМ 

9. Змівв умов доrовоРУ 'І'В lioro розірвави • 
• 9.1. Зміна умов ДoroBOPY або внесення доповнень' до ньоro мОЖАИВі ТіАЬКИ за зroдОIО 

.Oropjк •• 
. 9.2.Всі зміни та доповненНR до Доroвору здіАснюlOТЬCR ТЇАЬІОІ в' письмовій формі з 

• ИIC1ynним поcвfдчевиим таких змін та доповнень в орraиax нотаріату, офорМАІОЮТЬCR У вигАЯДі 

i~1 -~! що є нeвiI(~ ~ -",До_. ."".' 'і," 
.~~~r.~~. • ___ ~~,~;.. ... _ " _ iI~, .. " ... ~ ... '\ . 

, ,.,.I~ ...... : 
~'- \' .. 
~~ -"", . ' .. І ~ -c ... ·t·:s.,· .. ~i{. ~ .. ;;..~~~? " ... ' ;:1~':;" ~.~a:l1i~ :'.'.'Тnі·ТУIIUIІ;'8И'; J:!AIi::r Н:Д (~~,p'lи;I .. c.:.· '~:r.t~~.;:!'\·"· 
·-:·rt .... ;': .1 ... __ -.:: • • • .-,:' ;., ... - •• -: ,; .... ". •••• ..·1:~:'''.!~:-·~ .... "··lr\:I'If. '$iffir:j;~r,'" іl' •. ,",'Їrit,·, і·,,' ,.'1,,' ",' .11: .1·і": .• (., : ~-, ... :.: •... • •• \1 .~"".::"" .• ' .J • 



9.3. Цеll Доraвlр маже 5yn. розїрввниА Пр0ДВ8~М : . _ 
У Рl13і неCПAl1Т11 Покупцем повної або частковО! Bapтocn данОI зеМСАЬноі lUAstlflCJt 

1z\1t 2.1. IUoQra Доraвору. . Д 
Ура порушення умов ВIІХАаденнх У nfдnyюm 2.1. цьoro OroBO~Y. 
9.4.У PI13f неВllКОНаннп аднlєщ із СторІн умов цьоro Доroвору ВІН може БУ'ТИ засіНеll 

розlРВRlll1ІІ на вимоry дpyraї Сторони за рішенням СУI1a або rocnoдapcbKoro CYI13. 1111 
10. ВП'l'ра'l'П. 

10.1 Всі';:внтратн, пов'язані з УКАадdJIням цьоro ДоrовоРУ, Aoro IfОтар' 
посвідченням; реєстрацією та ВIIКОНанням, бере на себе Покупсць. І.,... 

11. Дода'l'КОDI умовн. 
11.1. ЦсАДоraвір є обов'язковим Д;\R сторін з моменту підписання обома СТОРОIf"" ., ~H 

11.2. цеп Доroвір niдAяraє натаРlВАЬНОМУ ПОСВІДчснню та реєстрації 8i.чn 
до чннноra законодавства. ОІІ: 

11.3. цеп Доraвір і документ про СПА8.ТУ BapтaC'li ЗСМАі є підставою ДАЯ в' 
земСАЬНОЇ дWrнки в натурі (на мїсцевоC'li) і видачі державноro ахта на право ПРИВВ11fої ~ 
на зеМАЮ. lAat1!t( 

11.4. Покупець є ПАВ.ТННКОМ податку на прибуток на 3ВІ'8АЬНИХ підставах. 
11.5. ЦеА Доraвfр СК4адСНО та натаріВ4ЬНО посвідчено в З (трьох) примірниках ОДК 

~беріl'ВЄ'l'ЬCR в справах ПРЙ8атноra нотаріуса Броварськаro мicbКOro Hoтapi8AЬ~Oro Н] ~ 
. КlВВСЬКОЇ 06АВ.сті, Базир Н.М., в м.Броварн, ВУА.НсзВАСЖНості, 7, а інші - вИДаються С ОICP.:J 
цьоra Доraвору. ТOJIDI!it 

Сторони Доroвору: 
.' ПРDдIUIСЦlo: 

ВРОВАРСЬХА МІСЬКА РАдА КИlвськоl 
ОВААСТІ 

в особі 
АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

ПоX7llСЦlo: 

ПРИВАТНЕ ІПДПРИЄмтво цЄднIcтr.. 
іденmфікаційний код 31648169, І 

юридиЧНа ВДРСса: 07400, Київська oБAacn. 
м.Бровари, ВУА.Будьаноra, буд.14, 

в ОСОб:іSl~~§;~ооlOВJlІЧІ 

в і д I~..,;' 1!2 3 
- - - .----::т::--r.. 

". ІіI.оо(с... •• , ... \.. 
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Mlc:ro БРОDаРl1 КІІТ8С1оКОТ обnвс:тІ. 
П'lП'Dro БСРlDllR ДDІ Тllсячl DOC".loro РОКУ 

1.lІа піДПIIСІІJШС8; надапі СТОРОІІІІ: ІіРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КІllвськоl 
МП, 1110 ::1'111. адрсса: м.ІіРОВВРIІ, Dyn.ranpilla, 15, ідаlmlфікаціRllllR код 26376375, в особі АНДРЄЄВА 

оSJI.СТ~САНдРОВИЧА. ПlIR дІє 1111 підставі ДовіРClIОсті, посвідчСllоі 11.07.2007 раку :а. рЯ! 1230 
JAClUUI IIItInDl Ilcn1Iріусам SpO •• pc'Kora Mi~кara Haтapian'Hora oкpyry, 8аIR діє на niдc:nші cr.42 ЗIUCОI'У 
~ арІ ICЦnC с:амоврІдУІІІІІП .. D УкраіІІі", WСllОВlUшR в пoдam.шому "ПРОДАВЕЦЬ", s аанієІ cropoml, і 
~ JI,~M ПЕТРО КИРИЛОВИЧ, IдСlrrllфіхаціRНllR код 2026113878, фізнчна особ.-піДnРIIOlСIUo :аа 
&fЛо)'СЬ .. УкраіНII, :aapaccrpoDaIIIIR: 07400, Кllївс,ка обnаcr., м.ІіроааРII, вуn .. Короnснка,47, 0.6 
~o дсрullY pcccrpaцilo фі:аllllноі особll саріі ВОО N! 850539, .'lДана дер.ааllllМ рссстрвтороМ 
(-ІІІІІ11 "~II .. iТCl)' &роаарсІоКОЇ міСІокоі paдll КІІЇВСІоКОЇ обпасті KYSllcцoall.1 В.О., дата проаедан", державної 
- ... ~3 07.2001 раку, НОМер :аanJlС)' про ВКnlOІІСl1И8 Biдo.IOcrcR про фl3111111У особу-піДПРIIOlWl дО ЄДР 
~ 0000000525) імClIОВIIНПR в подIUlЬШО.,У "ПОКУПЕЦЬ" S дpyroї СТОрОlU1, 
115' IIIIfIIP'rJнllCl МНО;;aAfII.ні Homapi,)lcDA' ь :mztu.HIIA'U ..... О2аАЩ dodeр:иеан,UI ЮСІа Є н.o6zidнШI dм ,"",ності 

",..,оііюw H,06zidниA. 06cuaA. чиm""or aiє;u)QmHocm' ntНIніcmю JIC1rіdемIl'lЮЮ"U ""а .. ",. t:fIОFж d/;; ІІІІІ RidнtJз 
~~" .. nмніt:mю .іаnDfliаQЄ наші;; .нутрі,"ні'; .000i lIIt jlЧtlСНІІІСі. ".ІМО 'V'II.О"uнy,"'РУЮ"UCIt сm. 
Mll(IIlJWlDIo -ICCJI y ... rни ІІІІІ J'o',.аи ptlніш, yutldeHIМO нем." 'VJa.o'IIIНJI,1IItIIA.u Мре ... ". "c~cmїt :&,,11," 

doгtНlopJ'. JI.1.~ .J ісmomною ,JA.іною o6cmasuн 

8НОСІІМО :амІн.. • .' 

ао доroВОРу хупівnі-продажу земеnьноі ДWНКИ несinьськогосподарськоrо призначе_, . 
DOCIЇA'lCHOro Базар Н.М. приваТНШI нотаріусом Броварськоro міського нотаріапьиого oкpy~ . .,:_ '.:' , 
1109ЗО01 роху 'І р.1ё 1653 та BIIКn8AaEl\IO ПУІІКТ 1.3. 38зuачеllОГО договору у такlА peдaKQIt: о;.' .• , 

« 1.3. 3riдHO ВІІСВОВКУ Броварського міського віддіпу земеnьних ресурсів про обме_еlllUl о. 
.IПІарпc:тaвu ,емепьноі дin.нки по вуn.Щоnківській, 2 від 16.07.2007 року 1ё04-7110-3/413, ~: 
JCIIWИІ діпна, що є предметом цього Договору повннна використовуватнс. :І ДОtpПМllUIJIМ 

• .І'пхїв зеМJIенnасlПlltа, змісту добросусідства та обмежень прав на зеltlЛIO встановпеНl1Х у 
~ n.cr.'I,10З, 111 3емепьноro Кодексу Украіни, ст.35 Закопу Украіви "Про охорону ,емепь", 
f шонаДІ.m. про охорону навКОnИDlНЬОro природного сереДОВllЩа (код вИltористaIIIUI земепьноІ 
~ JЇUНIН-l.10.5., згідно.Українського кnасифікатора цinьового ВИКОРJІCТIUIНJI земcnьних дiJUlнок). 
; Прuові обме_еВНJI на ВИКОРИСТВВНJI даноі земcnьноі дїJulИJal: 
• 1.I.3міВІ цinьовоro вПJtористаВНJI. 
~ ЗІ порушена земепьного законодавства винні особи несуть IОридичну відповідlJlЬніcn 

піава шону. 
• Відповідно до висновку про ПРОДаж у впасність земеnь'ноі дiтlнки від 25.02.2008 раху 

&177 упрuлінu містобудуванНJI та архітеКТУРl1 Броварської міськоі' ради, містобудівні 
a6Jreaew та o6т._eHНJI зеr.iJIекористуваВJIJI згідно кадастрового ІШану та відповідно до 
poJ~uyнxiв DJJОЩ ВJlКонаних ТОВ «Константа» (без права забудови): 

. земenьна дітІнха площею 0,0142 ra в ме_ах інженерного коридору комуніКlційнпх 
IIIepQ: JlВП та зв'8З'"" . . -І' 

• С1'ІІо~птп.,!& .забезпечити умови вim.иого доr:ryпy ДIUI ПРОJCПвдaIIIIR НОВІІХ, peJCO~ та 
ClQllJya11Цli lСНУЮЧSIХ ішкенерlDlX мера.. що знахОДRТЬCR в межах зазНАЧеної териroріі.~. . 

• fIaUj )'NOIII ДanDIOPY купівлі-продажу sемenьиоі діnaИКlI иесільсысraсподарсьlсоro ПРIDИlченu, 
~IiI3ПР Н.м. приватиим Ilотаріусоlol SpolapcIoacoro loIicIoltoro IlотаріlUlЬНОГО ОICpуІ')' 17.01.20081JOIY 

!'ОЦІ 108 3IIIIItIIIaICmC &:І sr.dи.. . 
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eroРОll1І Aoro-оРУ : Покупец~: 

&ІЛоуСЬКО ПЕТРО КlfРllЛО 
tдСlmlФlхацlRllltR код 1016113171, Фі1"~"Ч' Рр0А8_ец.: & 

IiРОDЛJICЬКЛ МІсьКА РЛIJI. кпlDськоl 
01iJl,\С'П 

10&:06' 
АНдРЄЄВА ВАCИJIJI ОЛЕКСАНдРОВИЧА 

. 
t 

,4 -а 

пtдпрпсмсц. ,а ,аКОll0давстаом УІІ на, 
,apccetpoaIIIIIR: 07400, KllilcftKa 06nаcnJlliНІІ. \ а)'лооКО~ сшrа.41. ка.б ," &~ ... 

а- . - . # : .. 



МІ&:ПІ 5РОВ8РІІ КІІТ_СЬКОТ області. 
П'RТDrо бера"R двІ ТlIСІІ'11 aOCЬ"IOrв рОIC)' 

п1ДПIIС8111Iса: IІад8ll1 СТОРОІІІІ: GPOBAPCLKA МІСЬКА РАДА киlвськоl 
МІІ. ааа пп~~еадрСС8: ,,1.&РО8IРIІ. IYII.rlrapI11a. 15 •• IдСIIТIIФIКlціRIІІIR K~Д 26376375, І особі АНДРЄЄВА 

о&JIАСТI,IDР~вИЧА. аlCldl дІє ІІІ підставІ ДО8IРСIIОсті, ПОС8lдЧСІІОІ 11.07.2007 року :11 роНl 1230 
JAClUUI 0_ IID1'Iріусам &po8apcs.xoro MicIoltOro IloтapianIolloro oкpyry, .аlА діє nІ підставі ст.42 Закону 
jr)f.SIJlIJI nPllIlIТIPDI самО8paдYDDlП" в УкраіІІІ", імСIIО8D1I11А 8 пoдam.шоМ)' "ПРОДАВЕЦЬ", :І одніЕі crop01111, і 
yJPl!l!l.!"IIpo мi:Т~o КlIРПJlОDИЧ, ідСlmlФlквцlRllІІR код 2026113878, Фі:lНЧllІ особl-підПРIll:ме~ 31 
5ІЛс»'СЬК~м Уараіllll. :lарса:трО8D1IIIА: 07400, Klli8~~Ka обllIСТЬ, М.ВРО8IРII. 8УIІ .. КОРОlІснка.47, 0.6 ..--m ср*авl!)' реєстрацІю ФІ311Ч1lоі особll ССР" ВОО НІ 850539, 811Д8НС ДСР.ПІІІІ"І pccc:rpaтopo"l 
(1I1a01IfID npо ~тcn1 &РО88рськоі "llськоі РІДИ Кні_с.коі обмсті КY:JНЕЦО81Щ В.О., Дlта проведеНІ" д~Пllоі 
...... ~~;:.2001 року. номср :lШIIСУ про вкmОЧСНII. 8iД~"OCТCA про ФЬН'ІІІУ особу-піДnРНDIWI до ЄДР 
~ 0000000525) l"IClIО8D1ПIА 8 ПОДІІІЬШОМУ "ПОКУПЕЦЬ :І дрyroі стаРОНН. 
1 J5S 017 lItIIItJIIdн.o OJнtliillAfllені HOIIIIIPIyf:IIA. Ь М".НІІА'ІІ ...... ".. .... drЮeJDlCtlННІІ JIICIa Є HetJliJddНIIA' dIUI "lІннocmі 

І 14f(Jdilo'lll _o&iaнrм. o6t:lrzaA. ЧlUlиьноr аlа)отнocm' lIDIIНісmю ус8іdOltI/lЮЮ"1І :lНСІ .. енНІІ С80rж tJi;; та :l2idHO:l 
!pIIIO""9;"""",,,.,.r. .. nоаісmю .аnOflіаає ноші;; '''1mpішні;; 'a/lі lIIt )I'IQclflll(i. ".tRtJ nptI.о .. uнy.керую .... с. сm. =_ ~ УиpaJ'НII та ",'ОІt1A'" раніше JIЮIQ,)енtRtJ НtlAlІІ ""'.0 .... "1. JUCШІІІ nереа6nенСІ A.D:М:.tlleicm' _іНIІ 

. аIROfIОРУ. У BDICJ' :llсmоnи,ою :IJI.інtIЮ o6t:mtmur 

_ІІОСІІ"'О 3"IIНII . . . . -.. ,- . 
АО доroвору КУПUШІ-ПРОДВЖУ земеПЬНОI ДШJIНКИ весшьськоrосподарськоrо првзвачеllJUl, 

DOCIЇА1еиоro &аllP Н.М. приваТВlО1 вотаріусом Броварськоrо MicIoKoro BOTapianIoBoro oкpyry :_ ;. 
1109.2007 року за pJU 1653 та ВllкладаЄl\lО пункт 1.3. 38зпачеllОГО договору у такіІ редакцlі:· .• ~.: : •• 

« 1.3. Зrідно впсновку Броварськоrо MicIoKoro відділу земепьвих ресурсів про обмежеВВJI .... 
.ІUОРПCТIIUIJI ,омenьної·дїn.вкв,по ВУJl.ЩопківськіR, 2 від 16.07.2007 року N!04-7/10-3/413, .~ 
ІІІШ •• дiJIIнxa. ЩО є предметом ЦIooro Доrовору поввнва викорвстовуватнс. з ДОТРВМlUIJUIм 
оІоl'пliв :sеlUlовnаснпка, З.lісту добросусідства та обмежень прав ва земпю встановпеВl1Х у 
а.ст.91.IО3, 111 Земem.воrо Кодексу УкраіНІl, cT.3S Закону Україви "Про охорону зеltlenь". 
IIDВОJlUСТВI про охорону наВКОППlllньоrо првродвоrо середовища (код ВИКОРИСТВВВJI земепьноі 
1iшn-I.lО.S., зсідво YкpaiBcIoKoro класифікатора цїnьовоro використавНJI земenьннх дШнок). 

Правові о6межеНIIR ва використаНИR давої земenьної дїJlJlвкв: 
l.l.3 .. іна ЦШЬОВОro ВИJCорвстаВВR. 

. з. порушено земепьвоrо заководавства винві особи весуть юридичну відповідальвість 
lІ1Ро 3110ВУ. • 

Відповідно ДО висвовку про продаж у впасність земепьвої дїJIJIвки від 25.02.2008 року :77 упр.вліно а.істобудуваlllDl та архітектури Броварської міської ради, містобудівві 
eae~ та обт.жеllllll зеtiJIекористуваRНR зrідио KaдacтpoBoro пnану та відповідно дО 

*!'ЦУВІІВІШОЩ виконавих ТОВ «КовстаВТJl» (без права забудови): 

lСр зеuельна дimrнкa площею 0,0142 ra в межах інженервоrо коридору комувікаціRвих 
еа: ЛЕП та.зв'ику; 

~~nТП'!lЗ~безпечити УМОВВ BiJlIoHOrO доr:ryпy ДrDI проКJJ8Д8IIIUI HO!!~ реконструкції та 
IСRyIO'ПІХ IJDКCIBepВlIX мереж, що зВ&ХоДllТJoCR В межах звзваченqї тер~рп.» 

~ ~ ДOnJ8OPY куПіВllі-продucy зеМОJlloноі дімнхн несlnloськоrоспода~С~ХDro ПРll:Jна .. снна, 
1p.l108 I:JIIР н.м. прнваТНИltlllотаріУСОJor Броварськоrо иlСloltоrо lJoTapi8llloHOrO окрУІ")' 17.~H.~008 РОКУ 
~&:s3Мiн.. . .••. '0 
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. 
3 ('rPWJX) IІРПNіРIПосах. ОДlП' :а 'XlIХ зберіl'lCnq ;, 

\ . UCRДoro.IPc:JUllAelI01llIlD18p1a1PoI10r:o:~;;:oro oкpyr'Y. КІlі.СЬJCOі обnасті, 1іа,,,, Н.М •• І ,,'~ ~ 
nPl18lmlOro IID18P!yca Iipo"Pc:"~"=":~;aUIМ IDOI'O ДoI'9ВOpY.'"""" 
D1lLиaan-1ocrI. 7. а IlnuI-an--·-

CrapOlll1 Дoraaop)' : П оасупсцlo: 

пр_аец .. : 'І SIЛОУСЬКО ПЕТРО КIIPlUtОВJlЧ 
s.овл.сь1СА МІсьКА .Щ кnJвCЬKO IдСlmlФlкаulnиSln _ОД 1016113871. фI3""1ІІ • 

оJiJlAаІ nlдnp"tмc~ :аа 'UOIIOAaвc:reOM Yr.JIi.tиi.a. 
• особі .. unaовИЧА :IIpccc:tpoaaJIIIR: 07400, Кnі.с: ••• обnаc:r •• " ~ 

AllДP.ЄЄВА ВАСИnЯ ОЛЕКС",""," • .)'n .. Коро 011_8,47. КІ 6 ~ 
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, 
( 

і. ~ • 
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1
Догов.іР зареєс:гровано в книзі 
заПИС1В ДОГОВОРІВ куп івлї-ппо:!.аг.(\ 

І та дарування земеЛhНП"~;': .,,, ак 
за Ng ~rt в ід .~" O~ ~ ,~ І .. ~o~ tlp 

НачапьlUllC "t ........... ..,t,.~a. 

БроварськоІ'О міськоro 
відділу ~емeJlЬИИХ ресурсів 
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_ІС'І'О Вро.-р. КвУвс •• о! о&'А8.С'І"І. 
"a'nlIlP'l'OfO &'ареа_ 1011 'І'.С'" .0C.MOro року 

хсче підписКАНев, надалі Сторони: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
Мп, жт JI~BMCTI, юридична адреса: м.Бровари, вул.Гaraрін_, 15 

sвfBCiXO nнпй ход '26376375, в особі АНдРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА: 
I,ІСJlТllфidцfпJдC't8Ві ДOBipeнoC'rї, посвідченої 11.07.2007 року за p.Na 1230 Н.М.Базкр 
.... pJc ва нотаріусом Бров_рсьКОro мicькoro нотаріальноro oкpyry, JПCИЙ діє на 
~=-42 захову Ухрвіни .про місцеве caмoвpsrдyвaннJI в Украіні-, іменований в 
.'-~ lIJJPоДАВJЩЬ", з одвієі сторони, і 1'tfAAE ПlДПРИЄМСТВО ..ААІСЛ", 
~ ціibmЙ ход 13705742, юридична адреса: 07400, Киівська оБАасть, м. 
~ .ву,," ГsrapJвa, буд.2з-а (свідоцтво про державну реєстрацію юридичвоі особи 
&~ NI 094552, д_та проведеВJUI державної реєстрації 19.09.1991 року видане 
:;"IПDI реєстратором ГвJiдaк г.в. виконавчоro комітету Броварської міської 
РІ.ІІІІ Кпfвсьхоі області, дата звківи свідоцтва про державну реєстрацію 14.11.2007 

вокер 3lШИСУ про зudвy свідоцтва про державну реєстрацію: 1 355 120 0000 
:58) в особі ДRPeJC'I'Opa АГАБЕковоl ЄВГЕНІІ СЕPГIlвни, зареєстрованої за 
I,IIJICCCIIO: КвївCloXR оБАасть, м.Бровари, бул. Незалехсвості, буд. 6, кв.130 
~пцff.hmй номер 1569407048, вка діє на підставі нової редвкціі r:raтyтy мп 
.мІСЛ1ЗlРI:ЄcтpDВВНОro 10.09.1997 року, номер запису Na1858 виконавчик комітетом 
&роІарс:наі кіськоі ради народних депутатів Київської області, іменоване в 
IIIIДIA)DIOК1·ПОX'J'DВЦЬ"з дpyroї сторони, 

nonep_ньа aнaii~Hi Homcrpiycaм із aCI2CIIIЬHWКU 8WК02CIМи, ааа8J»ICClННЯ 
JIКU е Н8D~. ~ I(UJЩOсті npаеочUнy,'8anоalючu Heo6.xfaHWК 06СЯ2аМ 

lfI8fAНai iНaaamнacтi; па8ністю' усеіаOJИ1UOЮЧfl анСІЧ8НИК С80і.х alй та.ано а 
uнua 8D11881&J1811eН1fJU1 яке n08ністю 8іаnоеіаIJC нашій 8нym,pішнfй 80nf ЯJC 
JllllCНWd8 gЬDlD raP_ачuну,керуючuсь ст. 651. Ци8fnьH020 коаексу YKpaiнu та 
JМlllUШl'aнfшеl/fUluеНО20 НІІМи 'npа80ЧUНУ, ЯlCUМU nерес}Єачена JlCaж:llu_fсть 

а.иfнu aazo_apy, у a8UJCY 3 іcmoтною .зміною 06CIJICIВUH 

•• oc •• oa~ 

-. ДJJ доl'ОВОРУ ~івлі-продажу земелЬноі дiARвк:и нес~ськоrосподарськоrо 
__ I'II:IIВJI, ПОСВJДченor.о Базир ~.M. прйватвик вотаР1УСОМ Броварськоro 
I,Lз';: 8отаріам.воro oicpyry 17.01.2008 року за p.Na 108 та викладаємо ~КТ 

і l'Іе801'О доroвору у такій редахціі: 
'27,li~o~poдueЦl. ва підr:raві рішeвJU[ Броварської міськоі ради Na 577-31-05 від 
~ . РО9 ІІ,редає (ІІРОдає), а ПОSJDеЦlt приймає (кyDJ'є) у ВAl!свість і ОПА8.чує 
~Ytaвyв ~ иectu.СЬkOroсподарськоro DpизнаЧeJDIJI ПАощею 0,0285 ra, нвдану Д/tSI 
1І1/фer.o::- lІaraзивy хулінарії - землі комерційвоro ВИКОРИCТIUПUI, що знвходитьCJI 
~ 'п . Каіва... O&'AIIC~, мlС'І'О Вро.ар., во .у,а.. В.а.о ... , 21 (дв-), иВДВАі зв: 
, lвad. IИЩІІI:'1' Доro~ору а60 зelleAыla діАивха8.1 " '. ' 
~ro УІІови дoroвopy хупівАі-продахсу земеАЬиоі д!Anки 
toraPiycoar :ходарськоro призиа1lеlПUl, поCldд1lеиоro Базир Н.М. прив'атвик 
108 ~BapCЬKOro кісьхоro иотаріаАЬиоrо oxpyry 17.0 [.2008 року за p.Na 
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· Цсй ДОrDвір CКAQДellO та HarapilЦltllO посвідчено в з (трьох). npIIMЇPKII1CQ 
SlКJIX з6срtraстьCR в'справах ПРІІВаТиоro Harapiyca Б'роварськоro М1СЬКоro KOТap~1 
охруІу, КJIiвcьxoi оl5Aaсті, БВЗIIР Н.М., В IІІ.Бровари, ВУА.НезВАСЖИОcтt, 7, • ~ 
Blrдaкn'ЬCН Сторонам цьоro Доroвору, ' 

Macm.o Бро.apu, KUr.CbICtl olintu:mb 
tн 6ерана 2008 polC1J. 
цеа cJcnoq, rlfJCfJidчеНD JltНDЮ, н.м,БА3ИР, npu.amнwк НDтapiyCOJl( Вро.арсьfФZO ...... 

нamapicuu.НDIfJ orrpY21l. 

, 

у Jl(fJШ npucylМDcтi. 0cD6у Ірамааян. suci nіcJ11UCCVШ cJOlOeVJ, 8CJrUUUI ..... 
npa.ascJt.иnНic:rnb та rJiadamнicтb Вро.арськоС .мїСЬJtOС padu Kuf8a.q( 

.АЛІСА·, no.но.ClЖВННR 6с npес}crrш.кwci. nepeq,eнo, 
21 О Цueinь~ JtOcJera:y YrrpaCкu VetJ доаоliр nit1lurlat: WpжtJ81c6 

УкраСни ·Про нотаріат', 

ареєс:гровано в ЮНІ: 
OrOBOpID r(уп і плі-т' ',~, 'jё 

та дapYBaHH~( земеJJJ,НН·:·с ;;: J 

за N!! 9t-, під '~' о;,... ~'~i 

НаIJIJ1ЬВИІ :''''''''IC~. . 
Броварського міського .:~ ". . !"."' ..... f:' • ~ 

відділу ,зеМёЛLНJJУ. реСУРСІВ 
---- .. - ......... -.- .-, .... 
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УI:.Р/а.IН '~..;:i':;". ." .1,'::', 

ДОГОВІР 
1вAI-lIp0ДlUКJ' :'.МItAII.оl ДІАВ ... 

• :alAloc.КDrDOIIOДIIPC.КDrD ари:. ..... .. 

J(nfJICIoкol aliAal:d _.1_ вра.'Р. • ___ І 'l'DCJI'II .OD •• OI'D раку 
;~ в'..,.. .... с.,-

_ .• JlWlllC8ADCII ..... e: 

вро •• ра ... мlа •• РIUUI Квlllа •• 1 oIiмa'l'l, мlСЦе3ИIlXOД8eIlRR: місто Врав,ри 11)'_ 
J QIIIIId crDР::ФbcDaIJtnпй КОА 26376375, • DCD6i IlUIШН!ІІОЧWO a6a'DICU .міСЬ1CDlD ICIIIOIIU - .Іаcmll~1Ш 

.-1'IIIJIf8It15, lІ&е Сса' В.СIlAll Ома.мрО."", IЩJ мешкає в місті Врааарах КsIIBCIoICoi 06АВСТі па вуAlПd 
JI1IIlIO."'" --н:.вв gар11фа Nl44. І діє ІІа niдCТIUII 3вхаny Украінп .Пра місцеве свмаврJЩYIIIIНIUI в Уl&ра
~. &1-- ІІІ NISI4-oд DiA 01 AlICТUnlWl2007 раку, HUВAi - Прода.I", 
~·lIpoJ11Dpaд11U" 

811 - To •• pBcno 11 06 ..... 010 .1IuI0 ...... вlC"I'ID ...,0.'" ідеитпфbaudnmlЙ КОА 
J baIJIII .::,........: міста Враварп КпlDСІоХОt а6Аасті ВУAIIIUI Кіров.,2, fIid імені JUCWD CJiC rJup'lDnap ТОВ 

1,,25676."" В AIUUIIIIIP Ів •• а ... , IЩJ прCDКИIIU в місті Броварах КпfDСІоХОt 06А8сті по IІ)'AIDIi ЯАпккаDiD. 
,.. ........ ~Ii НD'Dr редtJIЩіС c:maтymy, ааресстра.ансма IlUIШНJШМQМ вро8tlpсышl' .мїсышl' parJu KuUrCb
~:s:.ан.:юоs porcy, нa.шrр.sanuc:y npo .1CIUDЧ8НfUI ао fЩP 1 ЗSS 120 0000 000482, npoтаlШ4!/ Нl11, fIid 

: .... _ POIC!I. lIQAIIAi - DoICJIII •• 

p:nlllUl VeIi ааІОІ'" (наrJaлl.а текстам - ДrndeVJ) "110 нaaтynнe: 

.' .. .. 1.ПрIlДlllІ.,. AOI'D.OPJ'. 

, Ll.Пр ... - ва UIДC:ТaDI рішeRIIR БроварCloXOЇ мlСІоХОІ радп НІІ 577-31-05 вlА 27 rpyдIIВ 2007 року продає. 
8JIIA8E У lIAIICIIiC:nO і 0ІІА8'І)'С 3е11eAIdIY ~ неc:iAьc:wшмcnодарClolШМ ПРll3ва'leRllR. IЩJ 3Ввxoдm1o

"~U'D8IIIIX ме88Х міста Броварів Кniвcuoi 06Аасті по вуАНці Кірова.2 (ДВа). IrAOQIID 0.0116 rexrapa. 
ІІІ abJnII1IIIIН8ldAiCВ01'O uaIbroBOM КОIlllA8КСУ - 3eaW комерціАном ВRКOpнC'I'IUПUI • 
.ІІІ 1.І.3СІІШІІВ ДіАНВа. зuва'lева в п.l.1 •• IЩJ продаєn.cв. бу. в ореаді у ПOX)'ПlUl зnд.о АОІ'ОВОРУ оревдп 
........... yau.eROI'O 21 AIDТOM 2005 року та зареec:rpов8ИОМ у вRlШвкамі Броварсьхоt мlcl.IШЇ РIUDI 
(iDIDI a&Aacri. аро Dф У lDIП3I :aaпircbl дep8llllll0Ї peec:rpaцii aoMBOPIв opeRAВ В'lПВено звnuс Nl678 віА 21 
..,.2005 pa&Jта доА8ТІШ80t )'І'ОДІІ Нlll ВІА 20 'Іарв" 2007 року. 

.. НlХІІСАНЇ' ДI.Vaad. 383R8'1eвUt в п.l.l •• ща продаєтьсв. ра:muuовlІІІИЙ KIU'II3UR. по3В8'1енпй АітерОJO"А-
1'.JIIIМ8CIID IIAD.., 243.7 ".1&., СХАаД .в •. ХОАОДНАІоВа камера Р. в6ирllAlollR .8·. Orap088 .Н" lIId BВAeZ8ТIo 
l8IfIID1 J a&ue8e801D вlAnOBIдIwoвicтIo .Рось· ва niACТaВi свідоцтва про право lІА8СІІості ва нерухоме мaRиО • 
..... 03 liepe:lllll 2004 року ВВlШII8DIІОК Броварської мlськаl РIWI 3riдвo 3 йом рішDВВIDI Nl87 ВІА 24 AIO'I'DM 
IDfJlOl1ta31peCCТP08ввoro в Броварському IІЬкмісьхаму 61ОрО тexнi'IВOЇ iвDевтаРD3I11dt 03 6ерC3ИR 2004 року 
IIIIIIi 1/3. JI PICCIpDDUII Nl730. про IЩJ cвiA'amt 811Т1D' про peec:rpaц1JO права ВА8СВості .а верухоме мlІЙІШ 
_1004. ' 

L3.8 _11)' Дoraвopi ПрoдuDЦlo та ПоxynDЦlo iмeнyкm.cн "Сторони". 

2.1U8a ароА88)' 1І.8еА1о.01 ...... стра .. І ПОРIlAО. 01l.68'І'В. 
I.L ЦІВа DPCWI8Y 3e11e.u.вoї JdAВВD 38 цвк Домворок СКА8А8Е 17912.00 (ciмвlWUlТ1t ТПCВ'l дeв'Jm:oт 

.-..n.J rpaeвь оо ~oк, Di ПоxynDЦlo зо60вUyєтьсв перераховувати на р/р 33114327700005 Вровар
~IUUC УдК 8 Кdcьaa 06Аасті та ILКuєaa. МФО 821018. ЗКПО 23571923 ва прO'l'll3i 3-Х р060'ІПХ днів nlСА8 
~IIМII'DДoraвapy. -
• 2.3.I'pClDlD8a ordвкa 3е11DAleвоІ дiAвJnш зnд.о ВRТJП'}' 3 тexнi'IНoI аокукевтаціі про ворм8ТПІІ&у rpошову 
,~ot дWaaш NI04-3/13-3/81 вlА 21 d'IIUI 2008 РОХУ. lIВДIUIol БроварCloXllll мlCЬКIDI Dfд.цiAoaa 3e11cw.

r-l ..... CIIR08Im. 23331.00 (IOJ1UUUmo 'lpВ mcnl 'lpвста 'lp1fДlUlТЬ одву) rpпвВlO ОО коDiйох. • 
....:-4.1Rp~~ о ... ~o 3DЇ'1y про DItCIIер11Іу rpошову oцbuc:y зеКDAleвоl ДіАЯВКВ с:у6'схта oцiвO'IВol 
III07J1017 НВФ~. (свіАоцтво ФдмУ ВІД 22.12.2003 року Nl889. Nl1123 ВІА 02.03.2004 року) вlА 10 rpyдIIВ 

~.;17912.00 ( c:iмв1WUmo ТRCR'I дea'Jrrcoт дв8ИlUWП'Io) rpпве .. ОО копійок. 
3.1 П ' • 3.0608·а .. C'l'aplв. 
3 l' lIJtYIIeЦIO з06овиlUlldt: 

JI. •• 1. CпAamтв вартіC'l'lt 31:11еАЬвоІ дIмnncп в СТРОХІІ та В po3ulpax. що паредбачеві п. 2.1 QIoOI'О Домво-

....,:..I.2.HIUUIIa'nr ПРDДll8Ц1О иео6xfдвi матеріllAП, відомості, докукеитп то= про JПlXоlІ8ИІІІІ умов QIoOм 
з.1,)3.дcnpнuyв • ( вб 

lІІа ~ Unсь 06MD8D111o. = .~ та встаиОВАеві ва прuд6аиу земeAЬR)' д;AЯRXY 3 ешny-
.... 116_ е і 6e3Dерешходие BOXOPBCТIIRRR 06'ааів зanw.иам корпстувlUllUl (пішохoднl та IUIТOM06iAьвi 
~ ~ePBOI fнфрастрysnypu). ІЩ) зареЕСТрDВані ва земем.нШ ДiARВЦi ва момент ресстрвцilзВRВП. 
~,. (~~ дWпnty віАпо~ САувс6 ДItR 06CAyroBYВlUl1Ul і peMOВ'l)' 06'єктів 31U'11A1oHOM 
~AO ~ерноІ роз~ ва земe.wdй ДWanU мUШ8ВХ і reoдe3П'ПlllX звuiD та . 
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3 І 5 3apCCCI]IYDaml це до ..: 
R raDip у DCТDIl08Aelloмy JIUCOJlO .. порядку ~.:; 

....~ -
3.2. ПрOДUСIРо ЗО60В"~0..:..uIl!U Dapтoc:n JeMeAIoIIOi дlAЯtlКI' u POJМlPi та .': 
3.2.1. ПРIIRlurn. 01lAll'l)' -.1"~ , """ о 

&UoOnI ДOnlaop)'. 4 ....... lІв ........ 1С'1'1о Стар"'. ) 
KOI'''O'' покynuем умов ЦIoOro Доroаору ПРОДП8rUL "_ 

4.1.У ВIIllIUUC)' пСВ11 .І,М ЧІОІО .. а також вiдWlCОAYD"111Я J6Irnci •• """" hJII8O~ 
покynце .. своіх аБОВ'зкf: н,:: 860 мас .q,1ШО РОЗЇР8а,nr цеП дoro8ip У ВСТІ!НО __ НIJca 
АCЖlIIIМ аl.КllllaJlИА .. :ао ~"llllelll~ noro pO:lipaOJIM", ІІІІ) ~ 
Ulкoцyaulll8 :l1i11ТlCЇD. c:np .. терміІІ)' OnAD'n' J8 ЗСLII:АІоII)' АіААI.КУ. передбпчrllОro 11 2 

4.2.У рDЗі парушеlllJO у розмірі ПOДDіnпоі оIWК08аі стааКl1 HnIUOlfllA""lIro 5. І ~ 
пс"" СІІАІІ'І)'С ПрoдuUlO ПС: n о ОЧКlI ІІААТ9І)', IІIty y~ 
.. СІ", OI1ADТlI ЗD ICOJICIшR ~':.. а ~::.. 30 (ТPIIДWl'l'1o) ДJ.ia :І ./1118 ПШnllС81J1ІR &hooro до 

4.3.яКllll' ПОІС)'ІІ або aaд.ta8J11'1oC11 пр11R1Um1 npl1Д6 .. ry дlAЯІІКУ, ПРОд8llIЩL~"'" 
АСІІ)' а п. 2.1 дor-DOPY ш: дI.vnUOl і c:nAaТIl ФНІІ, а також DUuиKo.цyaBIIIIH JБII1'1С1I1 "І[ ~ 
IU1Т1'8 ПаБРIUIIiaН°DO:аdСU~рПОIО. oop)'III)'DaТlI n.rnulll8 про РО:lіраOJ111Я ЦI.om ДОl"ОnОРУ ~ 
1.81018. О. З С ... v , ~ 

:a6Imda. 4 4 У lІІодку pO:lipaOJll18 Доroаор)' J BOIIII Покупця спмчеllі 11І1'" rpОШІІIІІ lIOaUnt 
п" :а за міll)'СОМ :a6IrndD. поа'в3"111Х з офар .. АСШI .. М AOroDOpy ТІІ "i.oe.taell ~~ 

ДIUIЦeМ ~oI"'IO- паспорту проеК1)' аiдDедl:llllЯ, onA8ТD вартоСТІ теХIІІ'IІІII" 111ОІІ ... ~ 
(nfдro'roaKa П;АА.... • v , .... оА!" 

1'8p11lAlol10ra посвlдчОIII" ДOrDВOPY тощо). • 
4.5.Pa:dp8810" Доroаору не заiAJollЯЄ ~окynWl alД CnA8'n1 ПСШ, пс~едБR'lеllоі n 4 2 -._ 
4.6.СnADта шrpВфl"UC can~n ІІІ: зашмЄ Покупця .ід 06оа'я:lIClП nl'.IIIIIIIIIIII a,.,..,,;~ 

псріод РЛ умоа дIIIlOro Дaroaopy купа8А1-ПРОдажу. 
4.7.У разі .. ea.IKOII ... 118 Прадвацем УКО8 цьoro Дaro.opy, ПОКУПl:ru, "Щ' 1111111" 1-..: 

ПрOД8DЦII!JoI своіх обов'язків нІІАСЖПІIМ ЧIJНОМ, а також вiдwко~аВlШIІ :l61~lп 1R1I1UIІШ, ~ ..... 
або uac праао розірав,n, цеІ Aoro8ip у .станоаАСНОКУ порllдК)' І DІlмаrПТlI IIIДJU.II~1II\1II111 і..." 

По", ро:dР8aJ1ИА". . 
4.8.ПР'1 pO:lipaauнi дaкoro Доro.ору 3 ."НІІ Продавця СУМIJ, II~ CJU\8'ICIII ПІІІС)'ІІІІІ'ІІ , 

11810 .. даиoro Доro.ору. n08epтalO1'ltCR nому Продавцем в ПО~ІІОМУ ~6CRЗI 
4.9.Прп p03ЇP8aнui цьoro Доro80ру 3 ПС38ACJ1CИ11X ВІД СторКI ПрllЧlll1 cyan •• КІІІ (11"' ..... 

ДВ8WO на 811К01.8ННR дaвOrD Доro80РУ, n08epт8lOТloCК Покymua а ПОВІ'ОМУ 06ся:lі 
4.10.Biдno.ilulAWdcn. та ораа Сторін, ІЩ) пеперед6ачеl.і Шіі' Доro80ро .. , 11I111.'I;atn" 

звконадавстаа YкpвIm •• 
I.ГараатИ та IІІ'О'І'е801l. 

l.l.ПpoAВDСш. I'Dр8Н'!)'Є, що зсмe.u.на дi;uuaal, lІХ8 Є прсдметом цьом ДoroaopУ. 
зскeAlo, = MOJ&YI'It 6ym 8ід'1у&у8ані 31'ідао закон_ства Yкpвlml, 8іАьна 8ід 6у •• 1ІІ1І 
тell3iA orpeтix осіб, про АКі на моксит niдmrcaннн ar.oro дoro80py Продавсw. чи Пaкynflllo tr 
знlІХОД1rn.&:11 під apewтoM і СУДО811Х справ на нсі нсмає. 

5.2.Прадавсш. cвiдturrь. що зr-.цана зсмe.u.на ДWnnCa до IUoOro часу IlіКому ІНШОІІ) 'І! 
пс продана. нс подарована, 8 спорі і ІІЇА за60РОНОJO (арештам) не перебуває. CYД080ra Сlаар) 
прав у тpcmx осіб а • межах, так і за ме.амп УкрldJm нсмає. Я1С .НССОК до cta-rynlОro фlllЦ! 
DИecenL Biд'ly8yDaнa зсueAIoна ДiAInUCa 3Н1ІХОД1ІТ1оСІІ У стані. по.ніcno npl'ДnТlIOM) 1\,\11 

1dAIoa8nК прusnачсН1UIК. не має ol7naкellЬ і обuежеlllo на niдcnuli cep.i1Yri •• 
В1Ac:ymicn. забороНIJ .iдчyJкeННR ИlleAloJlоі дWnnal niдтDерджуєnoсн B'mlIU" І C.1U'r. 

рон вlдЧ)'IКeIUUI об'aniD Hepyxoкoro .. anнa Nl1664S678 8ід 25 СЇЧIUI 2008 року. 
5.3.У .ідповідності із ЗIUCOНoдaвc:тDом Укрabnl Покynсш. ПРlадбав ЗСUеАІоlСУ 4ІАІІН") Есl 

прuзпа'lCll1lR • 
5.4. ПОК,Yllеш. orAlUl)'ll земсАІоН)' ДЇARНXY • Hrnypi. ознaDОЮIDСІІ з Ії IUAIoJOСКUIШ І 

ТUlClUUI, IliдзeI4НlWlI і H83eМНIIМII CIIOPYД8КI1 та 06'acrauи і обмежеl'lUDUI щодо Ії IIIKOPJlCТIID 
&. Перехід IІрава IlA8С8ОС'І'1на :аеме ... .,. ,AlARHкy. 

&.1.0608'113ок ПродавlUlперeдrm. зс .. сAItНy дiARпку Покyn1UO •• 1UICIlЄТIOCR .aoll"'" 
на 8в6уту 3С11СА1оН)' ldNnntY .IIJIШQLЄ У ПокyDЦ1l піс:м DДepZ8IIIIR ІІІІМ державноl'О Ut)', WII 
Roro ДeJ'*IUI8Oi реt:e:'фаціі. 

6.2. 3 мо .. енту 8Н11111CRe1UU1 У ПокyDЦ1l права IWtсності на 3С •• еАЬКУ дiARнкy ~_1I!!If 
8~81'n рeжnк і 8сі правoycranОDAlDJO'ІЇ докукентп про права ПокynlUl па Kopl.C'I)'II ..... I~ 
дwnaDl UТP8'l1UO'l'lo 'Inllldcть. 

Т.Рв:ана BН1I8Дa8Dra lІаІір.е ... 
а&о DUIIЦXDDara IІс,. .... :а.ме ... ааl дім... . 

7.1.PU3uк 8.m1UUCQ8Dro поriршеННR або 8.lnlUUCQ8oro псуввиИА зе"САІоноі ДJAllIIICII atct 
мeкry псрСКІЩУ до IIIoOro права lWtCНocтi. 

'0; ~2.y 8~1WtY ІСОАП Продавець npocтpo'IDD передачу зеUeAJoНоі дWnIКI' або ПоlJIICD 
'. :. :::0 пр~1I3DIC ВnПIWCD80ro поriРШСIIRR або 8U11QКODOro псув8ИИІІ несе сторона, U8I 

,,~~~, 1 З а_._ 8 поrй _ ..... 
. Сто' -- рш....- чu псуванні зeuCAloИоІ..u.wнхнс ванна Сторона Доro.ору, 10 
СС IUI pOnL 

'11 8 1 В ' 8.lІар1Dl •• _ спарlв. 
І Аа_І ... ; ... ~ .. ~ри. що B'nUllClUCn'lo пр., DИКОНанні умов ЦIooro ДoroDOpy або 8 :a.'lU1CV J Т" 

~
' , ·r-.1ou •• Cll lUARXOu ncpcro.opiв • 

І.;".", ,-r''')!'t, opraнiв y8.:~~ СтаРОllП npO'l'R1'OM кic:н~ не AOCRrAН ДОМО8Аеииості то спір acp_ЄfIoCII.1II 

І 
-,.. ..... -". ВСТ8ІIО8АСНОМУ ЧlІlDmu зака '''''АО'' 

І
роаа. що не ВIIКОИВАа УМО8И доro а6 нодавством УкрвІНIІ. У ш.ому випадкУ -" 

80Ру о 8'UCOНIIA8 Іх НСНeAeaCНlСК чаном. 

,І.. r---.. 
І{ t~ 
;\, '':'' ~·.:.,:,·oo~_:~._:, •• ;:0;;-:",--:", •••• ;.~ 

:." :-. .:.: :: .. :..-.: ..... ::.:::: . .:"::.:: ..... :~----..... ::::..;:::~ _. 
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Броварськоro .JiCLICOro 

відділу земельШJХ ресурсів 
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". Доrовір 
" . 

куJlівАі - продажу 
зе_еАЬИОЇ діАиикн 

l 
1101 лрIлnы�лл контРА 
м IiРОlnРIІ.IУIІ ГоnaріО.КІЗО 
r СІ! 5·66-62 

.І ..... сьхоrосподарськоrо прнзиачеИИJl 
_eCJ.D8 

КиївсьКОЇ 06ласmf. 
о вро.ари, РОКУ сfчня JКfcAVS\, еfсVкиаc1tptmО2О чucnа. 

JВCIfI ,,1 в"сЬМО2О , . 
,. 
.і}: .. P.tJ ",111:1І 

І .. " ІС8АІІС:Я НJlЖ'lе: .. ~- (' Ки- б' і-М JIO ".,....І садса КиїIІС:ЬІСО& Ouпcac:т , МІсцезнаходження: ІВСЬКВ о І\асть, МІСТО БроваРfl •. 
;;'D"'PC"KcaAC'C:.Kca~кaцinHIIA код: 26376375, в особі заcтynНJlка мїськоrо rOl\OBlr Андрееаа Bac:v.: 
rarapb'8, 15, iдclrn~ мешкає а місті Броварах, по ВУl\Иці КиївськіА, будинок No 288, KBapnlpa Na 

~наР"':d\:,;;'!фікаціЯнИА номер 2275915597: та діє на підставі закону України .Про MicцeB~ ;'" 
.~i О6Аа .; аіні., розпорядже~ N! 102.,- ОО ВІД 20.06.2007 року, РОЗП?РЯдЖеннн No 514 - О). .. :.~ 
IJIDI~НII. :: РішеНКR Броварсько! ~!CЬKOI ~аДИ "Про продаж ~e~eAЬH~ ДWlHOK, ИaдaRНН АОЗВО~У ~. 
:SOJ.11.2OO1 раКУ'Оі дLurHкr! та виесеиня змrк до РІшень БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради" No 561- 30 - 05 ВІД .: 
I~ зсМt:AЬИ . _ .продАвЕцыІ' та З Apyroi сторони - . .' 
о 12,2007 раку, дe;axpaiнll Строй ОЛ8ІСс:анrJp Ваc:v.лЬО8Uч, 19.10.1971 р.н., проживає І(иівська обl\асть, 

rpoJllllUrJOI
: ",ЩІ M.AaryнOBOЇ, будинок No 9 - А, квартира ND 46, ідеНТИфікаціАниА номер: . 

ііі! Бро.8Рlr, r~ IІПОКYDEЦЬ1t рпам "СТОРОНИ" попередньо ознаАомлені з вимоraми чннноro зако- . : 
_031, ~ .. :АСИОсті yroдo УКА8АИ цей доroвїр про таке : 
2,1IICfI8 щодо ~ 

1.ПРВДМЕТ ДОГОВОРУ 
11 проДАВSЦЬ ва підставі рішеккя Броварської міської Ради ND 561 - 30 - 05 від 20.12.2007 року 
~ передаТSI(nPОдати), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується приАняти(кynити) земеАЬНУ діАянку П1\ощею . 

~""l~;-tdюcx дві тнсачі п'ятсот вісімдесят вісім десятитисячних) 1'8. надану fJI\Я оБCl\yroвуваннн меА
=.".мсксу -зеМАЇ KOMepцiAHoro призначення, розміщену на земмrx, що знаходяться у відданні Бро
рі uїcькoї Ради, розташовану в місті Броварах по ВУl\Иці Кутузова, 2 - 4 (два nlpe чотири), 1Ulївсь- 4-" 

j~UН8чсиа в п. 1.1. ЗСМеАЬна ДЇARВкa знаходиться у ПОКYПIUI в тимчасовому користуванні зrЩно ~i; 
~ apCIIДI! земWoноі дWuncи, укА8Деноro OS ,ерв .. 2007 раху, між ПОКУІІЦЕМ та ПРОдАВЦЕМ :;-. 
f!IIIЇJfOII И8 5 (п'ять) років та зареєстрований в Київській реМОН8І\ьніА фіАії Державноro підприємства 
I/anpy держааИОro земWoНОro кадастру при державному КОМІтеті Украіни по земеАЬНИМ ресурсам" про що .. 
lасрІІІІнаму реєстрі земеАЬ вчинено запис від 05 червня 2007 року за Ng 040733800055. 

1.3. Зriдио державної статистичної звітності (форма 6 - зем.) станом на 07.12.2007 року зеМеАЬна діАя
DIІІІІІСІИа. п. 1.1. рахується на правах оренди зв. приватним підприємцем Строєм Олександром Васи
!ОІІІ'ІСІІ-ЗСІІАЇ комсрцїйноro використання, відповідно до довідки, виданої 07.12.2007 року відділом зс
:IIIIIfIpccypciв у м. Броварах Київської 06Аасті ND 04 - 3/13 - 3/38. 
1.4.Дoraвip цеА ухА8Д8ЄТЬСЯ з дозволу УпраВАіиня містоБУАУВання та архітектури зrідно Висновку про 

jIДDC.Y ВАасність земСАЬНОЇ діАяккн від 27.11.2007 року ND 1439. 
1.5 •. B~o.iдНo до ВІІСНОВКУ .Про обмеження та обтяження на користування земеАЬНОЮ діАяикою, вl!

ms·VWAoмземe.v.них ресурсів в місті Броварах Київської області від 07.12.2007 року за No 04 - 3/10-
, роварськнА МЇCЬКJIA відАЇА земеАЬИИХ ресурсів вважає за можливе продатtl у масність земСАЬНу ді
~ є предметом цьоro AoroBOPY. зеМеАЬна дiмrика повинна ВИКОР'lстовуваТ.JСЬ з дотриманням 
03 111 З 3eJIAеВАаСНика, змісту добросусідства, та обмежень прав на землю вствиомених у СТ.СТ.ст. 91, 
-іНІВ СІІШиоro ІСОдексу Украіни, ст. 35 Закону Украінн .Про охорову земеАЬ·, законодавства про охо-

Ilpuo ~иьоro Природноro середовища-. 
1.1. , Вlза6!"ежс:ННR на використання даиої земеАЬИОЇ діАянки: 
за ПО МІНа ЦWoOBOro використання; . 
1.6. rенкя зем~иоro законодавства винні особ.1 несуть юридичну вїДnОвід8l\ьність ~дио закону. 

ао. ~A 8~:.КВ38НIA зеМСАЬніА ділянці р?зтв.шоване нежиТА~ве п~иміщ~ННЯ JCQA(Me~c:, !,ЮJА ~8I\e
~OI'O sa:вндpy ВасИАЬОВИчу. на праВІ прнватиої 8АасноСТ1 на пщстаВI AOroBOP}' кynlВAJ - продажу -1'0 натап~иаащеИНR посвїдченоro 16.02.2006 року, Писаним В.Г. приватним нотаріусом Броварськоro 
~1.1IН ...... РllAЬиоro oкpyry за р.н. 546 та зареєстрованоro в Броварському БТІ 22.02.2000 року за ND 

'---'!lа8УICllИry 1/1. 

. 2.1. У в' . 2.. ~ доroВQРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРAXYВlO' . 
~'ИЩе8 WI~ВІДНОСТІ З РІШенням Броварської міської Ради ND 561 - 30 - 05 ВІД 20.12.2007 року, ва
-1132 lСа ка:;:1 земельної діАинхи становить 360094 (триста Dlіс:тдесRТ TJlCJrI дев'.восто ,атвр.) 
~I tp.a: 6 .. ,аку ПОК'УІІЕЦЬ СПАачує шляхом перерахування roтiBКJI на раХ)'НОК ПРО~ЦR ва 
IltablYa xlaС.ХВХ дВів 3 момевту підписавв. IUtOrD AoroBop1, ва разрахувковвв рахувок, 

в п.l1 



,і' .1 ,. 
-----_.-------- ..... _. 

3 TCXlli'1II0i ДОКУ"'Сlrraціі про 1І0РМОТІІІЩУ ГРОIuОву ОІІі, 
2.2. Biдn~olдllO ДО ОllТЯry сурсі.1 У місті Брооорох KllioCI.Y.'JI I,G.,щ;, і IlIiL 07 12 2()O~1Cy 1tJrь, 

OIIДOIIOI'D DIддIAOM ЗI:r.,САЬ"ШС РІ: • ІСО 31:"'I:АЬІ.оі дWaIIKII стоtlntlllТІ. ~?ЗОSО (Аlllетl І"Ь, \ 
_ 3/"" !І"рr.'ОТIІПIIО rpOWO"I\ оцltl 411, 

li n'n'l'oA&tCl'ITI rРПDе'l~ ОО ~Dai~Ox. n "Ііх в ВИСНООКУ експерта пРО:~4іі1 • 

l
i 2.3. BlAnooWlo'ДO ВIДОМОсте ,~I.lWIДe I1 01'001.12,2007 року Г~a~b~.~~, 

AJlIІКIІ Ill:сіАьськоroenодарськоro npll3110 ІІ:ІІІІЯ. D др.н • • ""' ... -.' • ..Dtn .... .' 
Е " • "iiap~CТь зеМСАьtlої діАІrJIlСІl, що оtД'IУЖУЄТЬСЯ :lи ',І. ~~ ЬіЇЬ ... -;':"Ut 

·1'I':::T::;д~:= oni~;ri';tiai.'.JiDC'I'O .0'l'ПРlіl іорвааl 32 копlїїІаІ. '. '!.~~.г} ~'!~~ 
І · ., . ~: , . : ':,)"":'; .. ' 

•• 1 •• , ..... '" -.. " .. 1. 

f: , ,~:;.~~, 3. ОВОВ'JlЗ~, СТОРІН ~ .• ~:r:ji:.[~:, 
П 3.1. ПОКУПВD "~600'Я'Оlllln: r. ". . ',/ • ,~~,~~ . 

• ПРlln,IЯТII оlд'!IЇРОДлвЦя ЗСМСАЬНУ дїАІІІIКУ, яка ,є rIРСДМ(.:ПМ І,І""У) дnrouopy, ~ 
оо І:JI U ". 2.1. rpowooy СУМУ і OIIKDP"(.OТOUYIIOTII її oiArloulAIIU д" Нlм.IІі"" 11 "111І l\IiI'It:IIIIII. 

1

1:; ру. 110 ОIIМОІУ П"О~Ци ПОIQ'ПЕЦЬ зобов'я,ош,n Ilo.tU1uu'rll ПРОдА!..І!.Ю lIe~ 
домості, ДОКУМСlтl тоЩО Щ"Q!іq в"~ёJIIОIШЯ умоо цьoro доrouору, , • "".::~; ,1, •• \, It 

• додсржуватисЯ' ~~i..Rr законодавCТD~ про O~OPOH~ ДOOKIМSC, C:1(Oi\IJI·I'I~t~l. БС3~~~I;~. ; 
,: 11Я, ,вбе3ПСЧIІТSI ОХОРОНУ та збережсшlЯ якоС11 зеМАі ВІДПООІДІІО до a.~!:,?r ЗQIСО"р.мIIC'l'lla'У~ 
І' . ,абе3псчуваТlt dlAЬниn доступ ДIdC pe~o~ та ~КСПі\уаТОЦI1 IСJlУIО'lІІх'II1ЖСIІС:Р!!НІ ~ 
:1 ІІа НІІХ, доріr, що ЗНВХОДЯТЬСЯ в межах зе~САЬН~1 ДL\ЯНКИ" ' 
:, • Ilе порушуватн права 8АаСН'СК1В суМlЖІlИХ ЗСМСАЬНІІХ ДІЛЯНОК та 3CMI\C'CIJllllt'1yIl'III 
!. ТSICЬ праВІІА добросуеідстваj 
,: 3.1.1. 3 момеln,), Державноі рсєстраціі цьоroУ До;овору СПА8чуваТIІ ~С~lелЬНlсіі IІОJUlтак.~ 

І
',', порядку, передбочен.1Х ЧІ!ННКМ ,вконодовством краІНИ про Пі\Вту на З~МАІО, -

3.1. 2. ЗвреєструваТSі цеП доroвір У порядку та СТРОК.І ВСТ8новлеш законом. 
3.2. ПРОДАВВЦЬ зобов'язаНlln: 

І} . ПРlJnНЯТIІ ОПі\ату р~КУПЦJI D розмірі та в ~pMiH ,riд~o ~. 2 Цboro ДОI'9~ору, "", 
І' • не Ч.lюіТSI перешкод ПОКУПЦЮ в ПрlІЙНЯТn земелЬНОI ДIAЯНКIІ, що є npelUoteтo~.IUonI. 
:' 3.2.1 ПРОдАВЕЦЬ' і ПОКУПЕЦЬ зобов'язуються В.IКОJаувоти обов'язки, поawщс1u 11І114 
'І' оором та СПрllЯТl1 дpyriй стороні У внконанні іі обов'язків. . . , 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4,1. У ОIJПадку неВlіконання поКYIЦtE~ умов цьоro дorooopy ПРОдAAl}:itь мас m.~ 

конання ПОКУІЩВМ СI!Оіх обов'язків Н8Аeжkkм чином, о також DїдwкодyJi,'ііая 3бі~' 

f 

нанням або неl!МeжJЇИМ;;SИКОНакням зобоо'ЯЗ8JIЬ або М,"С .r:tpaBO розірваТIІ цей ДОI'Опір у. " 
, рядку і B.IM&raТSI ВЇДWlfРWВакня збнткїв, СПРНЧI!неннх Аоro розірваl'НЯМ. i·.~ 
k. • 4.2. У В.IПадку прострочення ПОКУПЦВМ ОПі\8ТИ зв' Вllщевказану зеМСАЬНУ дімlІІКУ, a6J 
~I 2.1. цьоro доroвоРУ ПРОДАВЕЦЬ впрвві внмаМТl1 СПАатн СУМІІ доroвоРУ та СПі\аТIІIІСllі n рощ 
1, оБАіковоt ставки НаціонВАЬНОro банку УкраіН.I, що діє на псріод, зв як"n СПАаЧУСТI,с" ІІСІІЯ І 
;. впрааі став.IТН про ПРI,пннення права ВАвсності на зеМАIО. 

I1 4.3. Якщо ПОКУПЕЦЬ в термін OnllcaHOМY в п. 2.1. після піДnIlС8ННЯ цьоm ДОІ''''''pll' 
" OCТDHOВAeHY а ", 2.1. ціну або відмОВIlТЬСЯ від ПР.lіінятrя земельноі дїlulHKII ПРОДАВЕЦЬ 111І1": 
,: іі ПРIJRнятrя або порушуваТl1 питання про розірвання Uboro доroВОРУ та відШКОАУШllllll1 llilll~: 
іі неВI'КОНIUlНЯМ УМ08 дoroBOPY. 
it 4.4. У разі розірвання цьоro дoroaopy з ініціат.,вн ПОКУПЦJI ПРОдАВЕЦЬ tlОВСрт1\1' І • 

.. отримані від продажу земельної дiAnНКІI, яка Є предметом цьоro дoroaopy за мі"усо", ,,(ilnKlpr 

офорr.L\ен~~ ~ro доro80РУ та відвсдеН.ІЯМ земельної дiAnНК11 (ВllroТОВі\СННЯМ ТСХllі'IІІI1Ї ДLlK) 
і CAyrll спеЦl8АICТlВ тощо.1 

4.5. Розірвання цьoro доroвору не звіАьняє ПОКУПЦR від СПАаТIІ пені оБУМОDАСlсоі 8 а 
дoroBOPY· 

4:6. Cr:'AaT8 штрафНIІХ санкцІП не ЗDіАьняє ПОКУПЦJI від обов'язкіо ВlІконання J,оroоіРІШ' І 
о пеРІОД даі УМ08 цьoro доroвору купїВАі - продажу. 

4.7. У разі Нсвшсонания умоо Uboro доroВОРУ ПОКУПЕЦЬ мое прово вимaraТIІ від n 
конання та оідшко,цуаання збllТків завДDlШХ порушення,", УМОВ Цboro доroвору або Ullr.laratll , 
uьoro доroвоРУ У ВC'l'8НОВАеному законо,", порядку 

4.8. ПРІІ розіРВ8Іенї цьoro доroвоРУ з вшш пРоДАВЦЯ СУМІІ які еПАачені ПОКУПЦЕr.ї П~ 
BH~H:H~ УМОВ fUlHO~ доroвору повертаlОТЬСЯ Пом)' в ПОВНОМУ обсязі 
ЦЕМ' ПРсі:: &~цЗlюрваННI цьoro доroвоРУ 3 Ilе38Аежнщс від СТОРІН ПР;І'ІІІН СУМІ' які БУ",І с""а'ltf 

~ на виконання умов Uьoro AoroB б ' 
4.10. ПРОдАВВЦЬ не несе в" • ору пооертв.IОТЬСЯ о ПОВНОМУ о СЯ31. 

обстаоJSlШ. tдnOOIДDAЬHOCТl 30 збllТКJl, ЯКІІХ ,ознав ПОКУПЕЦЬ чере] .ФорС 

4.11. ПРОДАВЕЦЬ не несе відп' сті цlО f 
ОМАено, або БУАО Відомо про иеДОАіКl~:=~:~і д..:rs;:цo під час УICAВДDННЯ доroвору поКУП 

4.12. ПОКУПЕЦЬ lеесе IUlвіАьн • і КИ. с.' 
HOro законодавства. У, ВДМІН cтpaТSIBHY, хрнмы�Аьнуy відповіДВАЬність зD nOp)'UJ 

5.1. ПРОДАВ~ЦЬ raраитує, ЩО: 5. rAPAHTI! ТА ПРЕ'1'ЕНЗI! 
• 3СМеАьна дlAЯнка, яка є предметом 6~' 
ТlІзовані зrідно законодаВСТ8а Укра- ~oro Aorooopy. ВХОДІІТЬ до Koтeropii зеr.,с:АЬ, що r.'0Ж)""' ~ 
• незастсрежнllХ __ 1' ІНІІ. 

неДUlUКIIІ, які значно ЗSIIIWUIО " 11і.," 
значенням зазНI1Ч~Ної в ЦЬОМу доro і"" ТЬ ЦІНІІІСТь або МО)КАІlnість ОIlКОРІIСТОННfI за 

вор зе"'САьноt ДL\яНКИ, He",oe~ 



.... ,. 
WIY.;J~~t.Y в H8wi, ознайомився з її кіАькіСНИМ та якісними 

~~~III~та~~.І·!'~б~.'Є~ЩМИ і обмеж!=Ииями щодо її _ИКОрИстаиия. ПРАВА ВААСИОСТ1 

- ., 3~M~K~i дWrнки 'r!:.~.~~И про ОПА8ту є IiЇJ!.-:. 
,і..Пі);цІ~·П.Р~ііі~~ноі IlA8.C~OCТI на земеАЬиу .JiWlHКY та Aoro деРЖВВlJоf . .. . .. . : 

hfril"JDjill ~jfCj~.1i~~I!~§.~ n,,~lrifna' ~~\'oдe~~ Державноro ахта он; 

...... ' .. ,.... "t. .....' .. • 

1_. пcniрШ~ ~'П~і cfi.в;/ зём&u.НОі ДLurнirи' виииа о#а' з СтоРін Aoro_opy, ТО _iдno_i~ 
:m ІІССС ЦІ СтарОн&, . • г- . 

. - В. ВВPimвкiUt спорІВ . . 
1J.Всіaropи, котрі IC~ вlIJIИXJI)I'ioи 3 даиоro p.oroвoPY, вирішуються ШАЯХОМ переro_оріа між Сто-
:-,. R~~оc:r1.В~fuieнюr спорів - 11 CYAdBOМY порядку.' . 
~, ~~B ~oroBapy ~o внесения дапо_,;ень до HЬOro МОЖАИві тіАьки за зroди СТОРІИ 

. • иoraR1Шноw·поnаllvvol'-"'t.· . 11 всі СУДОВі .:Н;:: •• ~.\.. ....... ..оо. r--r.-J. :'" t ' •• І' с , •. " ·1 
'IJIIЇIA(. _ ... uи!:~ти па р03ірваи~' дdro.юру .несе Сторона JJК& не виконала умов цьоro 
14.Всі ilnuiПJ!~ зw~~~t діАянки ~eciAЬcь~rp .\'ЦсаоДарськоro прil3иа~с:ЩUI.. . 

ВИТРUИ П~ змьі. або Д~повнеНИІО умов дoroвopy СПАачyJOТloCR за ДОМО8АенlСТІО СТОРІН . 
.. І ,ОО • .. .... 

• І· .. - ."""', 'оо " .. .. • .... 

-;.' • ?i~{a, ~ Y1'4.0~ доrої!ОрУ ТА ЙОГО P03Ц~~:~' :';', 
r.~"1L1YJJ1OuI :ro~1f!. .~o внесeИИJJ доповнень до HЬOro _ідбуваєТьёа за зroдою Сторін в DІІІ~ЬІ/ІІОВІIJI'~ 
.... ~ШІ'ІІІ'і_Naжe~отаplllAЬ'!"ІМ посвідченним та cтaнo8ASIТЬ не_ід'ємну частиНу цьоro AOroBOPY· 

-у"".: .-\"~ РОЗІРваний: _ ,...., IleСПц " П . 
- у РІ3І no~ТИ: ~КУПЦВМ вартості зеМеАЬИоі діАянки згідно п: 2 цьoro AOroBOPYj 

енка умов цьом ДОМВОРУ однією 3 Сторін. 

IO.L ЦeIt дarO .. ; ;.. 10. DПIП УМОВИ 
10" '. ~p mдDиC)'Є'rьcв Стороrrщ.Щ. та підАвraє HoтapillAЬHOМY посвідченню і державній 
~.~ 

_ . ёа:'ОIP'Dци АІІЄ СВОЮ зro,цу на купівAJO зеМеАЬноі діАвнкн, вка Є предметом цьоro 
11;,O!'.!!~pCЬJc~; ять в ВЇДПовідкіА З8Slsі, вка зберiraєтьCR всправак nHcaнaro В.Г., прнватноro ...... 

IUeькoro HaтapUw.Horo oкpyry. • _ ~. 
~~~~DaI ~-~.s::ккм і набнрає чиииості з момеН'1'У l1oro ПJДПИсаиня та держаВНОl ~.; 

1JAИ реам.иоro та належноro внконання Сторонами цьoro .~lf§t 
_ ~ .... ~~I 

••. ·'f;t:.· 
звЇАьняє СТОРОНІ. від вїдповідllAЬності за l1oro поруше~;~' 

~і~ф: 
~ДIILBC~II)", »Ііаl:,:-.,.: 

Доroвором "~''' .. -' •. 
yroA0J.CtW1 .\0' 
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11 . ·~1. Змін'l до цьorp::~~Ii!,pY !!~~;,p..oть чии.,о~ з;~~меН1)' H8A~Oro офа 
. nODwroi дадаткоаоі yraдI"~o QЬOJ'O дОJ'ODОРУ І MalOТЬ IОрl'Д11ЧІ'У СІ'", У раЗІ, ЯКЩо в p,~ 
': мln формі, ща n ЦСП доraІЇlр. О,", ~ 
,і 10.7. ДaJ'OD.ip . розірва.шn зо ДОМОDAСllістю Сторін, що ОФОРМЛНСТLcIl 
. a.p,aJ'O ДaroDapy а60 суру. • , • "а, 

, .10.8. Усі iJ.rirll~!OТIo з ~J'O ~f9B~PY вбо пов'язані із 
дUllCllilCТJa, YllrAliiдeIНJU,ii,:.BliJ{Q!Ji~~IIM, ЗМІНОЮ та ЦЬОГО доМАn .... 
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; . 

., 
о •• 

. .. 

-'Віід ~'1'o 01 -- ~_ .. -:..-~ -

:~:1t':= . 
• [.1 •• 

':-·'1 " .' 

Пuсанuй В.Г. 
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"в Т'я-г.~ з:Д"'~Р'\і~~'ііого р~~~тру"праВОЧИJljв '11 '" ',' , , 
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призиачеВИJl 

1~~~~~e~i~15i~~;~~ міс:ццнаходжсиня: Киівсьха оБА&cn., місто Бровари. :~ в особі заступвиха місьхоro I"ОАОви Анфсеоса Всаск-
, по вуАИЦі Київській, будинок ND 288, квартира Ne 

15597, '1'8. діє на підставі закону УкраІни .Про місцеве 

рвди ~Про продаж ЗellеАЬНИХ дiARиок, иlllUUlИЯ ДО3ВОАУ 
27.12.2007 рцку, ДаАі -IІІІРОдАВвць... та 3 дpyroi сто-



ТА порЯДОК P03PAUВXy 
доroвоJIY Оі міськоі Рад .. No 577 - 31 • Os 

І. JUIIA нJUPI БРО8аРС':вОО'1І САеа'ктеот шlСТАеCltr "-t2! 
oliдlloc:r1 , P~dlCJlКII c:raP0811Т1o м перераху8а.ШJl roтіОIQf кaт.~c 

2.1. ~r:teМeAltIIDr~11Ь CJIA&'I)'Є ~ИJIЯ цьоro Aorooopy. ІІа P03~ 
ртіC'flo 811шeJ1 lIo".rcy 110 .8 , моМСIІ1У пІД . -·1'. 
..,_ •• І!. 0=. sIl'JcїDcысІх :1'0 Aoro80PY· _ окументаціі про НОРМDТlIDlIУ tpoЦt 
пpcrrя21 'ІР' 383l1а'lСІІI8 п.l 1 rrяr1' ~I"HOI Д ·сті Броварах к •• іоськоі 06Aa~ OI)~ 
_bllТll Jlкa~" BiAn08WIO РР B~"LH'rx реСУРсів У МоlціИка зеМеАьноі діАяНКlI С1'аIlО:С ~ 

•••• І __ І,,"М 'сМ..... rpOU1oBa 11:11 
8'IJI&Нoro .~- а ма11.-"а ІІа .. 

~' - 3/13 - 3/103 11) :, ••••• ОО Рll сНIІХ в внсновку ~ціtlЮВDЧD "~O РІІІІІІОІ 
НІ, оато CIJI '1'8" сІМ BfAOl&OCТCn' BlncA8д стр ЛТД· _ ваРТІСТЬ 3сме.\ыІІ� 4iAsalllQol' 
Д.... 2.3. ВfAnо.lдно A~01 porcy SКФ .KaдвICТAeCll'l' ТIICJrI сIМА.СК'І' Аеа'lІ'1'І.) ~ 
дWrllЮl, •• IдP0ro 05.12.29&0079 c-еа'R'I'CО'І" ІІІ енНХ в висновку державної еkспеPтll~"" 
фlМ дora8oPOM CnU

10= РР _iADмостеА, :;~:~Ha ДЇАЯнка може бyrll ПРОдаlЩ 1іІ ~ 
_._~:btSJr.f;2001 року ~:a, ;, ••••• оо ICDIІІііа .. 

III)'МClnUЦU clмде"" де .... 
adO'l'AeC8'l' '1'8" 3. ОВОВ'ЯЗКИ сторІВ 

JCYDВЦЬ зо6О8'JI38JIIІА: . нку яка Є предметом цьoro ДОI'080РУ c:q. 3.1. 11:"'" _Ід ID'OДAВJUl3CMeA!llIY ~ її відповідно до ціАьовоl'O ПРII3I1."_ 
- ПР'" 1 rpo' IDОВУ суму і .ико~-:r-.·._':".'язаниЯ надавати ПРОдAВIUo II~ 

варену. П •• • • .""'аJPI DOIU~ i;IUU\I ........ 

- на 8ИJIоry IIJ'O~ иконания умов ~ro доroвору; . '. 
ості' ДOlII)'МeII'I'Il тощо ЩОДО в .. ства про ОХОРОНУ ДОВКJМЯ, eKOAOn.,Hoi 1ieзntQ, 

ДОМ, t додcpжyDатнCR 811мor закоиодав c:ri зеМАЇ BїдnoBiднo до вимоr законодa8Crla ~ 
а, _esne'IН'I'Н охорону ~ збеременкя -:. ремонту та ексnлувтаціі існуючих i~. 

,а6c:mечув&ТН _WtИиА дor::ryrl - ";,,,анкн. - _ MIDК8X зем~ОI ,...._.. . 
на н,ас, дoplr, ЩО 'Haxoд,IIТIoCR ихів суміжних земельних ДJARHOK та зеМАехорllClj;-_ не порушувати права ВА8СН 
ТНClo правІІА добросусідства: _ єстраціі цьоro ДоroВОРУ сплачувати земСАЬИиА lIOIr.2 

3.1.1. З MOMearry :Н::':нодавством Украіни про плату на з~МАIО. 
поpндJtY, перrдба'lених .а ........ вїр У поpвд1CJ' та строхи встаиОВАеНI законом. 

3.1.2. Зарсєструва11l ц~ -- м 
3 2 ІІРОДАІІВІХЬ зобо_'аании: 

• • о ...... ...., Douvnna в розмірі та в термів ,riднo п. 2 цьоro AOroIOPY; - приАlIRТН ....... .1 ........... • " •• • • 

-ити n"';'nnmn ПОDDЦlO в прнЯJUIТТt зеМ~ЬНОI ДIAЯИКИ, що Є предмmll~ -не...... -r-- ., , б ' ' 
3.2.1 JIIIOдАВJЩЬ і DОID'DIЩЬ З~В'R~ виконувати о овязки, поxщrcs 

вором та CRpJUIТИ дрyriЯ стороні У виконанm іі о6ов ЯЗlOв. 

4. ВJДПОВrдAAЬВІСТЬ СТОРІВ 
4.1. у 8І1І18ДІІ}' иевнконlUUUI ПОIO'llЦEМ умов цьоro доroвору IJIIOдАВЕІ1Ь МlЕарІ 

КОRІІНИІІ IIODIIЦВМ своіх обов'аків Н8Ае8НИМ чнном, а такохс відшко.цуввнии збana.s 
И8IUUIМ або иеН8Аежннм ВИКОНIUUUDI зобов'авиь або має право розірвати цеА ДОl'Oвір J І:і 
PIWtY і 8НМ81'&ТН відшко.цув8НИR збитків, спричинених 101'0 розірввиинм. . 

4.2. У 8ИІІІІДКу npocrpO'lcНИR ПОID'IIЦВМ ОПАати за вищевказаиу земеАЬНУ дWrl!lJ.1f 
2.1. ЦIO~ ДОІ'О8ору DPOдАВВЦIt вправі вимaraти С11Аати суми доroвору та CJ1A&OnI пetli .~ 
06Aiкo~Ol eraвки НаціаИllo\ЬНоro банку ,Украіни, що діє на період, за ваА СПА&чуЄТЬCJl1ІСІІ1 
Bnpui craв.mr про ПРИJIIIНеннн права; шснОсті на 3емА1О. 

4.3. якщо 1І0DlDЩla в термін описаному в п. 2.1. піСАН підписаннн ЦЬОI'O ДOJf1I1 
!C'I'IIJI~ а&аП• 2.1. ЦІНУ або відмовИТЬCR від npиlburmr земеАЬНО[ ДЇARНКИ ПPQДАІ8С 
U ПРИnlWТПl а ПОРУШУВати lIII'fIIКНR n • ._а_ іІ 
НС8нканUlIUIII УМОВ дorolOpy. ро РОЗІРВання ЦЬОI'O доroвору та BIДWKO",,--

ОТРИ~іУв~-:~вв:е::а~ ~OroBOPY 3 ініціативи ПОКУПЦИ ПРОдАВВЦЬ повср!ІІ r 
афОРМАеIlИllМ цьoro дoroвopy ,,; :;;;ИХНІ яка Є предм:ro.М ЦЬDro дoroBOPY за l&іИ!~~ 
САyrи cneцlaAlстів 'I'DJQP.) едеиИRм зеМClAЬИОI дwDucи (виroтoВАенннм теРІ""" 

4.5. Ра3ЇрвlUUUI цьoro • 
дoroBOPY AOroвopy не ЗвіАьинє ПОVVnnn • . 06.vuoJIACIIII' 

4 б • - AAAOV& ВІД СПАати пеНІ C,J - • . •• enмтаurrp ..... них 
В псрІоддіі ..... с:аик;ціА не Зв1.u.инє ПО~.L' QIfIif/t 

4 7 У уМаа ЦЬoro дorolOpY К)'JJiВ,U -•• -&уа від обов'азків викон8Н1UI Д ,. 
•• РІ3і исвнко .. 1UUUI -.... - ПРОдаЖу. .. ..rIl 

КОНIUIJUI .... ВІДШ І-- ЦЬoro AOroB П ....... 
• . ЦI.Oro да IЩЦувIUlJUl 3БНТКів завдав ору ОКУПвць має право вимaraТJ' .~ 

4.8. ~;:-:~=іIlAeИОМУ. 31UCOИОм nо~и:шеиннм уМов цьoro Aoroвopy або 
ВIUШНIUIJUI УМОВ дц ЦЬoro ,цoroBOpy 3 ВИНИ ПРО" Аа,... __ dI ~ 

! 9 При РDЗlр_;: доІ'ОВОРУ nOBeP1'lUcrrьc:к А ~ суми акі СПАачеиі пори--
~ и ЦЬoro ,цoroвopy 3 НЄ3аА ому В ПОВНому обсязі. . -" ~ 

4.10 IQtoдавЦ:ИКОIlaиIlR уМОВ ЦЬoro ежних від СТОРІН причин суми JUQ ~ 
оБстав... І .. е несе BSдnOBiдaм.н=BOPY ПОВС!P1'IIJOтьса В повному оБCll3I~сpel~ 

4.11 IQtoдQ~ / за 3БИТХи. яких 3В3Raв ПОкYPJЩЬ 
O~o, О 6уАО 8JДaїCci не ~~~ IIЇIqIOBfдвм.a· . .• OdIJ 

•• Про .~I!II .... I"';"< ..... ,. .... _ocn. JlКІЦо ПІД 'Час VV_ana_ .. доro80рУ D . ~~-_О[діАниісИ I·"'·~ oq:==::::!!=~=~--=== - .. " . 
Anll па:I.'·іlj' ' А 

11"'.' .;\r ..... t: ,..... ,І .u.IiC"Ctcri ':·1"- ", •• -~= .--.::S:P'. 
• 'ЧІІ UI "",,, I1ї'11 ••• 11 ___ ._ 

: . : "~r .... ( 1:( ••• , _ 1 •• , •••• &t .... .,л .... 'О ••• ~ - '-



nМ"іі1!IifV,,'ШIд.И'lI'lo до кaтel'Opit земe.u., що можyn. бути ПРІСВ~Ш 

вбо МОЖАИвість ви.шриствкня 3в цW.oвим при-
исмає; . 
зиачеиня: 

OCC)(JaM ис вlдчyжc:на; 
в податковіА звставі не перебуває: 
дiARнки та Вlдcyrиість. ПО~ТХОDИХ 3встав підтвср,. 

приватиим HoтapiYCCJM Броварськоl'O міСЬКОI'O HoтaL 

~рИДИ'lних осіб не передана: 

немає: 

прав і претензій третіх осіб; 

продаж або інше B~ННA певним особам ПРОТЯl'Oм 
~~~~~~~~'B'C:iPCIR,1l'3 (субор~) ЗСМСАьноі~.дiARнки, права на псрсважну 

По:іііflі.~ І' 31u.С::РDIИ111 забудову або освоєННА ЗСМСАЬНоі діАннки ПРОТЯI'O~ 

~llїll~~~irJrr~~:'PAICHI:JC'I:'i, ПОКУПВЦЬ мае право вимaraти зниження ціни 
:В ...... "..... не знав і не мir знати про права третіх осіб на зсмe.u.иу 

:;~~: .е 
~~~y.~ 

IIIEillii=~03Н: вАомивCR з П хіАьюсним та .• Юсиими характе: n5'_'l'RI"" і обм~ ЩОДО її використаиНА. 
ВAACHOCТI . . ~ 

;;liI[il~rт~~::r зеМСАьиоі ДЇARики т8: документи про 0ПА8.:ry є ~ 
lC ВАВсності на земe.u.ну.дiAJuucy та 101'0 д.ержавноі . ! 

iї~~,-!!1~~ у 'ПQКYПIUI піCAJI о~ржавllR Державноl'O iucra Ht 

'~~~~J:loc'i'l на зсмe.u.ну ДLUnOtY, що є предметом ЦЬDф 

~~~II!~llii;llil~!i~~~~!~a дь~еИТfl про праВа: 'поКYIIiUJ ЦЬDI'O доl'Oвору.втрачаЮть чинність. І 
З88ЩВIIIUI АВО • 

звівАЬвоl діАинкв.; . \'. . 
ПСУВВИIIR земe.u.нqі діАянки несе 'ПРКУІІВІІЬ з 1010-

І . . 
iїe:pe.t~'1ry зСшЩJiОі.діАяики. а ПОIG'IIВЦЬ - її ПРІІЙНІЯ'І!

Сторона, ва nPОСТР!J;IИAR cтpo~ пер~'Іі - ПРlіІАОlмУ~ . . 
"'Т1~r'~;Мс:'щ .. оІ Д1ARII' 101 виниа Оn_. з Сто'р'ів ·ДOI'OBOpy. то.відпові-'- .~. . . .• І 

• І 

.і, . t 
. . І·і 

р:~~m~~:t;_ЙОlіо Jr,ntYllln'nv_ ~p~ пWixaї. .~epeI'OBOPJв мьк СтОї 
паnJlJIКV. "; ; 

.T-:-:--~ НЬоro·М6Dиві'тW.ки за пДв Сторін 
";'.".' . ·.:i~t.. ~. ,.. 

r"~.I~~~~~ДQt~~~BC:0~:~::~ ............ ·л .. _r 
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10.3. ЗахіичСНJUI строку цьoro Доro80РУ НС зоWoає торони ВІД bWtOB~1IC:!i І 

яке "аАО .. ісце під час ДJi цьом ДоroDОРУ. • ... 
10.4. ЯКUUJ btше прямо не псредбаЧСІIО ЦІ'" Доroоором a~ ЧІШІЩМ D УlСраіlСі , 

У ЦСА Дoroaip .. oж;yn. бути 8Hecc,d 'І'ЇАІоІо' 38 ДОМОВАСніcno СтоРІН, що ОФОРr.tARєn.c:. ~ 
ЦJ.Oro ДoroBOPY. . ~ 

10.5. Змim. до цьoro ДoroBOPY JJабllР8JOТЬ Ч'IННОСТ1 3 моменту НМСЖНоro афор 
повlдноі ДОДІІТКОвоі yroд" до цьoro ДоroЬОРУ і Maкm. ЮрllДlІЧНУ С'IAУ У разі, ЯКЩо '~ 
C:aМUt формі, що n цеП ДoroBip. .. lICItftt 

10.6. ДОМDір .. оже 6yn. розJРD81Шn за ДОМОDAСНІСТЮ СТОРІН, що ОфорМAlrЄТLca 
цьoro Дoroaopy 860 38 рішСI.ам СУll3. ~ 

10.7. Yd правовfдl'ОСIІІIІІ, що DІІШІКDJОТЬ 3 цьоroДоroвору або ПОВ'R3ВНі із ІСІІМ Y'hI ... 1i 
із дinCHlcno, yxAQДelllUIМ, викоивиам, зміною тв приnиненам ЦІоОI'О Дoroaopy T~ У ~~ 
DII3J.аче ........ IlаСАідкіа ,.cдinCHOC'I'Ї або порушена ДoI'OВOPY, perA8MeН'1YlO'rьar ц,;М п:~e 
НIIМИ IIOPМВIIII ЧlIИllOro а Украіні законодавства, 8 також застосованим,. до ТDXJtx npa::1~ 
дiAODOro 060РCnY на пfдcтaві ПРllнципів добросовісності, розумності та CnРВВсдАИВOCn І 

10.8. ДЩU1ТКО81 yroДlI та додатки до цьoro ДОl'080РУ є Яоro нсвід'см"ою час,""; . 
СІIAУ У разІ, JUCЩO 0011 •• BluwaдeHi У такіА саміА формі, що А цей Доroвір. ОІО І 

10.9. з .. іст СТ.ст. 4, 17 Звхону Укpatни .Про JSAасиіСТЬ8, СТ.СТ. 182,204,210 22S 
233, 234, 235, 334, 362, 377, 395, 655, 659 ЦивіАьноro ~oдeKCY Украіни, СТ.СТ. 19-22' 226, :' 
128, 132, 140, 143, 146, 147, ЗемСАЬНОro кодексу УкрlUНИ, СТ. СТ. 64, 65, 74 С' І 
Сторонам цьoro Доroвору поперсднr.o ро3'яснl!ио нотаріусом. ~ 

10,10. цelt дol'OBlp СХА8ДI!ИО і посвідчено У трьох ПРІ.мірниках, коже •• З R '~~~'Ct 
RКИX 3берїl'aЄТloCR в справах при_тноro нотаріуса БРОВ~РСЬК ro міська 
ro В.Г., iНDJj два - 8ИД1UO'rЬCJ1 Сторонам AOroBOpy. ,J.. QA ~ 

.. '''-..00-. 

ПОдАВВЦIt: 
11.mдписи СТОРІВ: 

Sp08ClJ!CWCCI АС_ІСа "ааа lC'uiecltJCoї o6nacmi Т08t1"исm80 3 06меженОI~i@lа."d 
ВA.PCUQ; АТП- 1063-
код ЄДРПОУ 20585296: 
місцезнаходЖеННЯ: Кківс:ька o&.w:т.. 
AИЦR IЦоАкі8Ська, буд. Nt 4, 

. '. 
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iїiiiDJ~}1!jёi~~1py право ЧИНІВ 

В.Г., Броварсьхий 

з Державного реєстру 
98, ~ б/н, Приватний 

9~~Ц~~~~'~!~~~:~~P Григорович 
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IDAOКYМClrra:'~.' :. ::: ос~?~н~й д!:'кумент правочину 
_п~.~ .. ".:':' дilL.rа\ l;ІС?таріального посвідчення: 25.01.2008, Номер у 
~т:.::::, .. ::' ':,:. : pe'~CTp~ нотаріальних дій: 255" Документ посвідчено: 
. ".. .::.".. І<Иlв'ська ·обл., Приватний HOTap:LYc Писаний В. г. , '< .. :::;,:.' ;..: ,'БланкИ'; '·.ВКС 377929, ВКС 377933, ВКС 377930, ВКС 

. ..,',. . 3=77931 . ; . . 
. земельна" ділянка, О, 8856 га, Адреса: КИІвська 
9бл. '. ,14.' 'Бр'овари, вулиця Щолківська, земельна 
ділянка '4 

Броварська міська рада КИІвськоl області, єдрпоу: 
'26376375, Адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вулиця 
Гагаріна, 15 
тов "Броварське АТП - 1063", єдрпоу: 20585296, 
Адреса: Киlвська обл., м. Бровари, вулиця 
Щолківська, 4 

25.01.2008 13:46 
Броварський міський, Приватний нотаріус писаний 
В.Г. ~(~~~~. 
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)ВІР зареєстровано в КНИЗІ 
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. 11'3·' Доrовір 
• ~:silt ро a'llnJ' "а-У"'П"'ІВ~ j;i'П ІД---,т НиlАРIAJlЬНА КОНТОРА' 

\/'з-е'':''''е' АьИОЇ' дbuJИJUI М. !іро.ар .. , .уа ran.pia,nJO . . І"" '-=-..f~' Тcn 5·66·62 •. ' '; 

LUс:ьаоrосподарс:ькоrо призначе_вв . :'.~.,: .. 
• ес ~ iJ61Umn/. ;. 

.а ... _11 'РО''''"' nIJK-' cfЧНЯ .міСАgJI, 1.ac1vRm. n'JUJI020 ЧUCnCl. 'I~ 
р ~.,.,.... І .оСІІІСО'" ". .., ',:І. 
рі""-Ч , " 

СІІАІ.СІІ НllЖ"lе: '. ~___ І • • - • • • ~ 
~II, .- nfAnll f ІССІ раila Кl&їаС.КIJI IJUlUКiт., МlСЦе3!'входжеRRR. КиIВСЬка область, МІСТО Бровари, F!f; 
",.",r:WC"" СІ! .фЬащіАнИА ~1f. 26376375, в осоБІ за~ха . міськОro roАОВИ Анс}рСС811 Васк· ЗJr5 

~raraplJl.,15, ~dI меUПCВЄ в М1СТІ Броварах, по BY~ КиIВ~wciA, .будинок NI 288, квартира NI 11 
~-:~ НТllфЬащїА,нft номер 2275915597, '1'8. /1J.E на ПІДСТІІВІ закону Україин .Про місцеве ,'-: 
:~a6AI '::r.n. розпаpяджl:НRR Na 102 - ОО від 20.0б.2007 року, РО~ПОРRджеННR Ne 514 - од i~ 
~IR D У:,. Ріаі~инЯ Броварської Micь~oї рвди .Про продаж земеАЬНIDC ДЇARHOK, Н&ДаНИН дозвОАУ !#: 
-"01.11.2007 року _r .... иок- NI 577 - 31 - 05 ВІД 27.12.2007 року, ДВАі - IІI1РОДАВЕЦЬ", та з дpyroi сто· ;~ 
.. tflIP' 3ОІСАІоІІІІХ w- : . . ~ 
,-- УКРаІНИ JrcIa.ICaII8НfCIJ М'аІСОІІІІ МаІСОІІІІі108Ц 09.07.1970 р.н., проживає місто КJIЇB ~ 
~nН буДJlИок Nl8, квартира NI 58, ідентнфікаціАкиА номер: 2575716697, ДаАі - ІІПОХУ: ,;; 

rPIJ!J ~r:-сТоI'OSИ" поперlЩRloО ознвАомлені з ВRМоraми 'ЧНвноro зако~одавства щодо нeдUiсиості ~ 
~~~.~ t 
~ ~ 

I.JII'EдМEТ ДОГОВОРУ' ~. 

11 проДАВ" на підставі рішeRRR Броварської міської ради NI 577 - 31 - 05 від 27.12.2007 року .~ 
~ Dередати(продатн), а ПОDIIEЦЬ зобов'язуCТloCR прнАвяти(к:упнтн) земеАЬНУ ДЇARHКY ПАощею !.і. 

~O(II1A1o ЦIAnX одна ТИCR'lа шістсот дeCRТlo дeCRТНТН~НRX) • М., /JfOJI оБСАF~УВ~ КОМПАексу - зе.w :~ 
~, pD3IoIiщeН)' на зеllARX, що знах~~ у BJAВ.RHl Броварська! МlСЬКОI РВДИ, розташовану В ':! 

~
Мbi SJIOIIpu по ВУАИЦі Кутузова, 2 (два), Київськаl облаСТІ. ~ 

J.2. Зl3lllчева в п. 1.1. ЗeJIcw.на діАявха знвхоДИТЬCR У ПОКYПЦR в тимчасовому корнстуванні зriдио ;;. 
".., OPeJrДR земWoRоІ дWпnc:н, yxAВДeHOro 19.11.2007 року, між ПОКУПЦЕМ '1'8. ПРОД&ВЦЕМ термі· ':'. 
, .. а S (Пть) раків та зареєстрований в Київській peIioHa.u.вiA фWi Державноro підпрнємства .Центру :t 
~ земшвоro квдастру прн дepzaввoмy комітеті Украівв по земеАЬННМ ресурсВМ- про що у в і:і 
~РСEC'l'pіземeAlo В'Інвево запи~ від 19.11.2007 року за Nt 040733800150. :f 
r. 1.3,3Jiдвa державнаІ cтaТНCТR'llloї зВітності (форма 6 - зем.) ставом на 05.12.2007 року зеМеАЬНа діАн- .~ 
•• СІІІІІСІІІІ D в. 1.1. рu;yєтьc:я ва правах оренди за прнваТRRМ Шдпрнсмцем Квдr.DAeВJEo. lIrIвXOAOIO ~:;. 
ilfauaio ..... -зeм.U ПРОМНСАОвості, відповідно до довідки, виданої 05.12.2007 року відАіАом земеАЬНИХ : 
tJlJPCЇl11L Вровара Київської області Nt 04 - 3/13 - 3/2б. l~ 
t 1.4. Дoraвip цей )'ХАІІДІІСТІоСІІ З ДО3ВОАу УпрВВAЇНRR містобуАУВIUIIUI '1'8. архітектурн зriдво Внсновку про ." 
~111A1C11ic:n. зекw.ної ДWUOCВ від 05.12.2007 року NI 1470. Містобудівні обмeateRRR '1'8. обтяжеИНR '~:. 
~I:IYIIIВJUI 3l'iдно кaдacтpoBoro DA8RY та відповідно ДО розрахунків ПАОЩ виконаних ТОВ .Конств- ": 

\-1ІРІІа 3І6удови): 
'~epllRA харидор керасі звику та ЛЕП; 

'" '1ерІОна ~ ВYAНЦR Кутузова; 
i~ 'I'JWIcnapтнoI розвDкв. 
I"~ Вiдuoвlднo до висновК}' .Про обмежеRRR на ВИКОРНCТВRИН земеАЬНОЇ ДЇARнки по BYARЦЇ Кутузова, 2· 
31.04 'rr- ВlfДllИоro ~~M зсмe.wrиx ресурсів в місті Броварах Київськаї 06Аасті від 23.01.2008 року 
'І1ІШНУ ~ - 3/34, вlДАІА земеАЬНlDC ресурсів в місті Бро.варах вважає за МQЖARве продаТlI у ВАВсність 
__ 0&0 ~ яка Е предметом ЦIooro oЦOroBOPY. ЗеМеАЬНа ,ціАянка ПОВНRRа ВИКОРllстовуватись з дотри- r 
Ir.cr.cr. 91 ~o зеllAe8Aaснвха, змісту добросусідства, та обмежень прав на зеМAlO встанОВАених у 
IllaDpo~ З, 111 3eKC!AЬROro кодексу УкраІнн, ст. 35 Закову УкраІнн .Про охорону земеАЬ·, законодав- .:. 

IІРІІові 0:-: lIIUIXoAнDпu.оro ПРНРОДRОro Ьере,цовнща·. _ 
1.1. з_ еае.,ивя на ВИКОрнстана даної земеАЬНОЇ ,цiAsппcи: 
за ІІОРУШ ЦIAЬoBOro ВИКОрнстана; 
1.6. на .: аекшноro законодавства вані особн несуть IОрИДИ'Чву відповідаАьвість 3riдвo закону. 

-. ~ВК83аИіА земw.вiA діАявці' розташоване нехситАове приміщеНRR ICCМCJUIeICC, Я1ОІЙ НВАе
~ ІаІUnА __ • МIIJШAI МaxoмIOBB1IJ', на праві прнватної ВАВсності на підставі AOroBOPY к:упіВАЇ -
~_~p-·I-.. -._._.1 , ПОСВїдченоro 22.0б.2ОО6 роХу, ПИсаннм В.Г. приватинм нотаріусом Броварськоro мі
~06 -иоro 0- з 29 • -' .-JIDКY аа ··r"OJ а р.н. 59 зареєстрованоro Броварським бюро ТexRI'ЧНОI 1RвентаРНЗaцll 

нокером запнсу 2 - 354 в книзі 2. 
, 

~.I_ ... --!2. ЦІЇІА ДОГОВОРУ' ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУІПО' 
ваРСЬК:О1 міської Ра,цв Na 577 - 31 - 05 від 27.12.2007 року, ва-

183733 Істо BlclмAeCJI'l' 'l'pВ 'l'ВCJI'Ii clмco'l' TPIIДIUl'l'· 
1llARX0М перервхувана rarівки на рахунок ПРОДАВЦВ 
пiJmнсавня цьоro доroвору, на розрахунковнй рахунок, 

. 
'0:.. .,,: 



. 1_. технічної документації про lfормаТlIВИУ I'рОШ08У ош __ 
2.2. BW!0D~O до DIIТЯКУ З сів місті Броварах Київської ofiAacтi від 23'''1 ~ 

АЯIIКlI, BllДlUIOro ВIДА1АОМ земсАы1l1х рссур ~ еАЬноі діАяlfКl1 СТОІІОВІІТЬ 68494 .Ol.~. 
ND 04 - 3/13 - 3/104 'ІОРМОТІІВ'ІО rpOWODO ОЦІнка зсм IlI&ltrb...' 

, РІІ) rp.B81 оо .011110.. "..., 
'I',.r.-t" "'''''''''11~ ае ••• осто :-0'1'11 11 eНJIX в ВаІСНОВКУ оцінювача про РИико. 

_.W. і3~Ш'Dідно до ВIДОМОстеn, в .,КA8fIJ лтп." _ вартість зе:,-АЬНО'l' :J.i~ян"; "~ . 
•• 01 дiAR.IКJI, DllДIUlOro 05.12.2007 року НВСі ~:.~ 'I'p~ 'І'вс .. 1 сІмсот 'l'p1UUUn'. ":;0) '''Сі 8i."'~ 

іі за ЦІ'М ДОI'ODОРОМ cтaнOB'rть 183733 (сто. с а rp .... ~ 
·і ііа.. .' R ВIlКAQДе.rих в ВІІСНОВКУ державної еКСПС;n'llЗ1l :!ek 
~I КYMC'IТ8ЦI~~ ~':jс:.:;r;1Д;О:О~~ 422 зсмеАы�аa ~:: може бyrsr ПРОД8l1а за 18373~~ 
І! СІІ'І' ТР. 'l'DCII'II сІмоот 'I'plIДJUI'I'. '&'р.) rpD.DI ОО КOII 
.] 
І 3. овов'ЯSКВ СТОРІН 

3 1 DОIO'lDЩЬ зоБОВ~IIА: 
:. IНRТIIBIд ПPQДАВntl ЗСМеАЬНУ дiARHКY, яка Є предмс:;ом ЦЬOI'O ДОI'OВОРУ, CnAaТII1)f1a" 

Прl' і ВII1Ш IICТDВувати її відповідно до ЦIAIoOBOI'O призначсlПlя: ... 
ВОРС'!), в п. 2.1. rpОШпрОDУо,~та 110kпвць зrС\ов'язаннfi ,.вдaBaТlI ПРОдADЦIО IlсООlСіД11. \4 - ІІа ВI1МОI')' __ ...",а •• ~ .... 

• НТlI ТОЩО щодо виконання )'МОв цьoro доroиору: 
ДОМОСТІ, докумс MOr з ...... н ...... nства про охорону довКЇМЯ, 'СКОАоriчноі бсзпеКІІ 3r1Щ1ІІ. 

- додсржуваТlIСЯ ВІІ --- _ ., у ~ 
ня забезПСЧlml охорону .... збсрежсння якості зеМАі ВІДповІДНО до B~~?r закОНО~ВСТ8а !Ср.іll". 

, _ забезпечуваТlI вWoииА ~ PAf& peMO~ та ~KcrL\yaT8Цl1 ІСНУЮЧИХ Інженерних Меро . 

на НIIХ дорir що зн8XDJUIТIoCII в межах зеМеАЬноі ДlAЯнки,. , 
, ' _ не' порушувати права 8А8СНИків суміжних зеМеАЬНИХ ДlAЯНОК та ЗСМАекориc:ryв.чіа. ~ 

ТІІСЬ правІІА доброс:ус:ідства; ~_ І 
3.1.1. З MOMCmy Державноt реєстраціі ЦЬOI'O ДO~BOPY сплачувати земеАы�""" ПОдilтuк. ~ 

• порядку, пеpQбачеиих чинним законодавством Укр8ІИИ про nм.'I')' на ~МАЮ. І 
З.l. 2. Зареєструвати цей ДOI'OBip у порядку та строки ВСТ8ИОВАеНІ закОНОМ. 
3.2. ПРОдАВ'" зобов'язаниА: 
• приJburrи 01JA81)' ПОIO'lllUl в розмірі та в терміи зriдио п. 2 цьoro доroоору: І 
- не ЧННJrrи перешкод ПОКYlllUO в приАНRТri зеМеАЬИоі дWnrки, що є предметом Illonra JIOI'CJC: 
З.2.1 ПРОдАВВЦЬ і ПОDIIEЦЬ зобов'язуютьсн виконувати обов'язки, nOКAaдClli Ііа 1І11111а 

ВОРОМ та СПРlurrи дрyril cropoнi у виконаниі П обов'язків. 

4. ВJДПОВJДAAЬВІСТЬ СТОРІВ 
4.1. У випадку невиконання ПОКУІПІ.ЕМ умов цьoro дoroBOPY ПРОДАВЕЦЬ має право 

КOH8ННR ПОКYDЦВl'tl своіх обов'язків нllACЖНКМ чккоu, а також ВЇДШКОАУВВИИЯ збитків, 3IIDIID 

нанням або ненuежним внкон8ниJlм зобов'язань або має право розірвати цсА доroвір у BICТ8IIIIIUIQ 
PJIДXY і вимaraти відшкаАУВВИИЯ збитків, спричннених Aoro розірванням. 

4.2. у випадку прострочення ПОIOПЦ,EМ оnA8.ти за вищсвК838J1)' земСАЬИУ діАяИIС)'. обу)!!: 
2.1. ЦIooro доroвору ПРОдАВВЦЬ вправі вимaraТlI СПА8ти суми ДОI'OВОРУ та СnA8.ТИ пені в pcmtipi 
об4іковоt ставки НaцlОНIlAЬИОI'O б8НJCiY Украінн, що діє на псріод. за якнй сnм.чується пеня і 
вправі ставити про ПРНlDUlения права ВАасності иа зеМАЮ. 

4.З. Якщо ПОКYIDЩЬ в термін описаному в п. 2.1. nїCAВ підпнсання ЦЬOI'O ДOI'OBOpy не CJШ1III 
ИОВАСНу в п. 2.1. ціну а60 відмовиться від приАияття зеМСАЬноі ділиикн ПРОдАВВЦЬ вправі . 
ПРIIIburrтя або порушувати IUl'l'8НИЯ про розірвання цьoro доroвору та ВЇДDJКОАУВ8Июr звlltXll • 
неВllКОlll1ИlUIМ умов AOroBOPY. 

4.4 •. У разі розірваннк цьoro ДOI'OBOpy з ініціативи ПОkYIIЦИ DPOдАВЕЦЬ повертає rPDIIIOII 
DТpIIMaнl від продажу Зl:МеАЬНоі д;Wмки, яка є предметом цьoro дoroвopy за мінусом зБJmciв 110І 
=~==::~80py та вщведенНRМ зсмe.u.иоі діАяики (виroтo8АенНRМ технічної дРК'Р' 

4.5. РОЗЇрв8ННR цьoro ДOI'OBOPY не звіАьНІІЄ ПОDIIЦR від ClJAВTH пені об"'-lов,\еної в n 4.2 tDIIo1j 
B~ J- '. 

в пе4:б• c:.~a .... штрафНJОС СаНКЦіА не звіАьннє ПОКYП1Ulвід обов'язків виконання дoroBipHIL~ ~ 
ГoIt'oЦ _ Yfo!OD Цlowro дol'OBOPY кyniвAi - продажу. 
4.7. У разІ невиконання умов цьо П .0&ІІІІ' 

KOHВННII .... вlдшкодYВ8ННR б • ro ДОl'OвоРУ OКYIlEЦЬ r,lae право ВRмaraТИ від ПРО? 
ЦЬОІ'О ДО1"О.ору У. Bcтaн08AeH:.:,tт::a~I::::::ac порушенням УМОВ цьoro доroвору або BIIMara111 

4.8. При РОЗІРВанні Ц1OOJ'O PJIдICY. • ...It 
ВИКQНIUIИR умов даиоro дoroB:O":.~~~ з вини ПРОДAВЦR суми які СПАачені DОКУПЦВМ DPO~ 

4.9. При розірванні цьoro :І'ОВ pт&кm.ся йому в ~OBHO! .у обсязі. . rs 
цвм ПРОдАВЦІО на lІИКОН8ИНН yм~PY з Нeзat.ежних ВІД СТОРМ причин су~.ш г.хі БУAJI сПА&"e1U 
.. ~.:10. ПРОдАВJЩЬ не несе Вiдnо:::ьr::ВОРУб повеP'l'lUOТЬcя в повному обсязі. ..r. ор) 
...... ~lIнн. за 3 нтки, JIККX зазнав ПОКYDEЦЬ через .Фоr-

4.11. DPQn .. _ ... не и • • 
0 .... - б --~ ссе BJДnOBIД8AЬHOcтi • _11\ """ -но, а О бум відомо про не'''',,'-. • ЯКlЦO ПІД час )'КАаДаНИЯ доroвору ПОIU'J&~- ul 

4 1'" ПО~ІТІ.".... .....- зеМеАЬноі т .... Ь_. • •• ·\...~Hece·"'B· " ~ ... ~. 
но1"О 3ВКОн _Woну, адмlНlСТра1'ИВvv • _' ОДВ8С'1'8а. ._J, kpиМ1ИВАЬ"у ві.:::оаЦEL.\.!оність За nop)'W 

5.1. DPОДAJlJЩЬ rapR_. 5. ГАРАНТІ! ТА ПРВТЕВзll 
-.'J~, ІЦО. 



'І .-
_спР- -," • ..... eroM Ц1oOro дoro,oPY. ВXDД1IТЬ до катсroріі земСАЬ. що можуть ::~~ij~~': 

, • ,.JAII.JCII. c:rвo. украінІ!; ,'.. • 
. : 1 __ \ІоІ'rfIPIО :sDJCO •• aдDD • ЗI.аЧJ'О 3HI~ ЦlИI'~5"'Ь або МОЖАI.аICТlo ВНКОРІІCТВJІНЯ за 

~.I' _ .... I.~B, яКІ доrri~dРI-З~w.ио!~ки, немаЕ: 
• ~JI ,.,.. •• еиоt в и.tJJJl'Yo6c'rВВI1H• JUCi IIВJO'I'Ь Істотне значекня: 
~J1IIIUII.e nplacallDJlO ЗeJIeAldlа ДЇARJIIC& інШlIМ особам не відчужека: 

, .aia_~~.lI!IIIIIIlUIDro 1'I;:°r:.OIO (арештом) та у заставі, в. податковіl заставі ке перебуваЕ: 
.р!р-:-~ ПІД р зазначено! зеМеАЬноі ДlAЯнки та вlдc:yrиість податкових застав ПU'!Р.!=g:&і!~ 
'~ct'It ,.&opaНlI B~s січНR 2008 року пркватиим котаріусом Броварськоro мicькoro 
• "··--ДOllдJCllUl. BI~ ~. • 

~ 0JP1f1 J1JIС8ИІ':со~;;' стат,утиоro капіталу юридичких осіб не передана: 
r;;;Awaa~. JUC І BfAcYТId судові спарк: 
• __ ot ДIARJPO 6удівеАіо на зеМеАЬніА дiARKцi кемаЕ: 
:::'-0 na&yADВВИІ~оlO від 6Удь-.якнх маАкових прав і пр~кзіА третіх осі6: 
___ дfAJnUdI с 8 ro8OPY відсутні: заборони на проДIIZ а60 Інше Вsдчy1КeНИЯ певким особам ПDОПlrOіi.t'1 

.. : .. рао.YJfA8дCllIUI да за60рОНlІ ка передачу в орендУ (суборендУ) земеАЬКОЇ дWlKIOI. права ка пе!реЕIВ2lrИY. 
~ CIPO!~ __ УМОВІ' розпочати і завершитн забудову а60 ОСВОЕННЯ зеМеАЬкоі діААККИ ППС]ТJIІI'DМ 
:....d1ID У PUI п пр~'''' 
..,::;--нпх CIPOJOВ, .. •. 
~::'-~L на npовlUQlCCКНR окремих ВИДІВ ДUL\IoHOCТI. , 
.;iaqnd..,.,ранп ека інформація не відповідаЕ дійсності, ПОКУПЕЦЬ маЕ право вимaraти знижеННR ЦllIИ:іJJ" 
.:::':=ВОРУ kynibAi-продвж.У, ЯХІЦО він не знав і не мir знати про права третіх осіб на ЗСМeAloИУ. 

~. у 1iдn0llдиоcri до законодавства Украіни ПОКУПЕЦЬ придбав земем.иу ДЇМІнку без зміни її 

.. _upaаи" eнIUI• І._ '_А -'. • 13. поК1JlВЦЬ оrARИУВ земcw.ну дlAИНКУ в наТУРІ" озн_о~вся З u КlAЬК1СКИМ !,в яКlСНИМК }QI)!liU>ТС"!Ї 
IIIUIII підземНlІМl1 'І'В Н8Д3еМИI.МК спорудами та 06 єк:rвми 1 обмеженНRМИ щодо u викорнCТВИEUI. 

pкn , 6. ПЕРЕХІД ПРАВА ВAACHOCТI 
5.1. НIІ1ІРіаАьио по~вfдчеИlln доroвір купівАі-проAlDК! земеАЬН~ї діААККИ та до~енти про ОПАВту Е 

CIIIDIII"" Blrдa.i державиоro акта на право приваТНОl ВA8CНOCТI на земем.иу ДIARИК)' та lоro деIJЖILDНI~і; 
~~pao 8А&СНОСТЇ на земcw.ку діААкку внинкає У ПОКYПЦR ПЇCAR одержаиия Державкоro акта 
quo ар_твої ВА&СИОСТЇ ка 3СМАЮ та 101'0 державної реЕСТРації· 

s.з. З мoмany виииккекня у ПОКУПЦИ права ВА8скості на земеАЬИУ дiARикy, що Е предметом 
IIIIDP1IСТ1Н11ВАеИUn раніше правовнА режим і всі правовстаиоВAJOIОЧЇ документи про права П(JllОmut~ 
DDJIIIC1YIIUIIII (ореи.цу) земелької ДЇARИІОІ. що Е п'редметом цьоro доroвору втрачВlOТЬ ЧRНRiCТJ,. 

'1. РИЗИК ВIllIAДКОВОГО ЗВИШ;RIIВJI АВО 
ВIШAДКОВОГО ПCYВAИИR ЗВlllEAЬвоl ДІАИІІКИ 

7.1. ршпк IUIII8Д1COвоro 3Нllщекия а60 випвдковоro псу&ВНКІІ земеАЬИОЇ ДЇARИІОІ несе ПОКУПЕЦЬ з _П_' .. ,= 
IISI)' переходУ l1Р иьаro права IW1скості. 

7.2. у IIIDIДКy ІШАН DPOДАВЕЦЬ прострочив передачу земеАЬКОЇ дfAAиlOl, а ПОКУПЕЦЬ - її прdlUl1~~~ 
1І,pllllllііllШІІДКОВОro зиищекия а60 псу&ВНКІІ несе Сторока, яка простроЧИА8. строки передачі - прНЙtlJМ]r.~j 
IIIAIoIIIIЇдWauar. . 
.... ~ 5ьацо • поriршеикі чи псуванні стану земеАЬНОЇ діААИІОІ внина одна з Сторін доroвору, то вїдпові- . 
-по весе QII CтoPOKL 

8.1 8. ВВРІІІІWПUI СПОРІВ . 
-. Всі спори, катрі можуть ВИИЯJCИyТИ З дакоro доroвору, внрiшyJOтьCR ШARXОМ переroворів між Сто-
J 1.2:;;r H~ocтi вирішенни спорів - в судовому порядку. 
,~IIIIНR, з~а умав доroвору а60 вкесения доповнекь до ньоro MC»КARBi ТЇАIоІОІ за зroдн Сторін і. 

в.з. І ~oтapuw.кoмy порядку. . :;' 
1'IaJIt~ судовІ витратн, витрати по розірваиию доroвору кесе Сторока яха не ВИКОНВАВ умов цьоro До- ... ~ 

8.4 всі ~ продажу 3еМeAltКОЇ ДіАВИКИ иес:іАьськоro roсподарськоro прнзначения. f 
• ВИТрати по зміні а60 ДОповнеRИJO умов доroвору СПАачyкm.cи за домоВАеИSЮ Сторін. І If! 

',:" 

9.1. Зміна 9. З1'tПИA УМОВ ДОГОВОРУ ТА йоro РОЗIPВAIIIUI . ~ 
оа,а.і 3 .. ~B_ дaraBO~Y а60 внесения доповнеиь до НlоОro вfдбуваЄТЬCR за зroдою Сторін в письмовій 

9.2. Дarolip .,а:е нотаРIIlAЬ~ИМ посвідчекКRМ та стаио8ARТЬ кевlд'ємну частику цьоro AOroBOPY· 
-у РІЗі бynl Р03lрваииА: 
• у .,.::;:-ти ПОКУПЦвм варТості зеМеАЬкоі діААИIOl зriдко п. 2 цьоro AOroBOPY; 

PYlUeкиsr УМОВ цьоro доroвору однією з Сторін. 

&._~.1. цей ДoraB' • 10. DППI УМОВИ • 
-'.-qu, ІР mдписується СТОронами та пiдAяrає иотаріВАЬНОМУ посвідчекню і державнШ ре-

~. 
~. 
~ 
~O.~. 
~l'iЦjfi 

РУ. 

:МЕ:м.:ноі ДЇARИІОІ, яха є предметом цьоro AOroBOPY, в зареє:r
!QJ~С»ІlCИllає однією сім'єю без реЕСТРації UJAJ06у, про що CB~

~t.s;~i\lullax Писаиоro В.Г., приватиоro иотаріуса Броварсьхоro 141-

иабираЕ ЧИJни()ст1і~J 
w.я реВАЬКОro ~_r~nJr.1::~ 

.~!:i2J~;~ 

та державної 
:ТOPOIIUIН цьoro 



... : .. 

етом Ц10CJrD дofo!OPY. ВXOДlI'ТЬ до кaTeropiї зеМеАЬ, що можуть ::~~~i~~': _c~ . .- .... 
• рянlCll. -а украІНII. ... б • _....... _OIfIIIOДIUI .. '... 1 .... 10 3Н1DКVКJ'I'Ь ЦІНІІІСТЬ а о МОЖАІІВІСТЬ ВIIJСОРИСТВJІНЯ за 

; ~,.';dJliAllO~_ .. &I· ЯКІ 31 .. ,. їFr -0'_' • .J 
~..;,;-аIIIlII~IСІD, доrO.riРі-З~ііеАьиОї~""ИКlI, немаЄі 
• ~a-_I.IICHoi 8 UJlJJI.Y обc:r&llllН. які "ВJCJТЬ Істотне значеН~і 
~J1IIIUI НС np.IXD&aНO емеАЬна ДfAВККa Інши'" особам ке ВlДЧ)'Жекаі 
' ___ ~~.II!IIIII_ro ,ID=O~:IO (apewтo") 1!' у заставі. в податковій. заСТ~і не перебуваЄі . 
t.r.o~~ra nJД ор кНА звзкачеКОІ зе .. ем.кої дiARНКИ та ВІДСУТНІСТЬ податкових застав Іщ~~;:g~ 
.~ .бароНlI B~I 25 ciчНR 2008 року приватним котаріусом БроваРСЬКОrD мiCЬКOrD . 
• 8UP'1":-~I, 81fA11К1 ~. • 
~ oкpyt1 ПtlcamlМ В'к до" cta-ОrD кaniТВAy IОРИДИЧКИХ осіб не переданаі d .... -- як 8несо ".1 -;-
г_ ... ~~. fдcyТИі СУДОВІ СПОРІІ; 
·POO-~i дiAJlHКlI В • еАЬ ка земем.ніА діАякці кемаЄі 
.tJPPP /.UOJIO lIo6yдa8~IIXI=iд будь-яюJX маАиових прав і претензій третіх осіб; 
.:;:... дfARИJC& t: 8:80Р1 відсутиі: забороки ка продаж або інше відчужеКНR певким особам nDIМ'IItl'ni~1 
' .. ,.-.~ ДОзаБОРОНlI ка передачу в орендУ (суборекАУ) земелької дWaНJOl. права ка пеlJеВllЖ]1iYJ 
':.:~ crp~~~wv: УМОВІІ розпочаТlI і заuеРШI'ТН забудову або OCBOЄHНR зеМеАЬКОЇ дЇARККИ ПОIDТSIММ 
~y РРі iill~·"" 
J,J~8A!JI11X crpalDВ. ••• • . 
~-_a!. npовlІД1ІСІ:ИИR окремих ВИДІВ ДUIAIoHOCТ1. • 
.JIaC1IIIi.&oPOlllI ~~ інформація ке відповідає дійскості, ПОКУПЕЦЬ має право внмaraтн ЗКlDКCиня "i .. "':-.lE 

JIIII&O np!ДOUAe о"" купiвAl-продвжУ, якщо він ке зкав і ке мir зкатн про права третіх осіб ка земеАЬИУ 
.pPlpIIRНR дaI'DB rJ . 

~. у ІIдnОВfдиОСТЇ ДО закоиодавства Украіни ПОКУПЕЦЬ придбав земСАЬНу дЇARKКY без зміни її 

~_lIJПl3llаЧCННR. • • ВА _.. • -- поlУІІВЦЬ оrARИУВ земеАЬИУ ДlARKКY В Ha'l)'pl, ози омнвся з u К1АЬКlСННМ та яК1СННМИ 
5.3. _МНIIМlI 'І'В иадзеМНІІМИ спорудами та об'єктами і обмехсекНRМИ щодо її використання. 

pcmaмп. 6. ПЕРЕХІД ПРАВА ВAACHOCТI 
5.1. Нoraрfw,ио посвідчсннR доroвір купівАі-проAllЖ! земельк~ї діАяики та до~еИТІІ про ОПА8.ту є "_Г''-'''''-·' 

CIIIDII __ IJIДIlli деРЖllDноro alCТa иа право приваТНОІ вАВСКОСТ1 на земельну дwuuc:y та ЙОrD де:рж:вв:ноіі~tt 

~pIIO ІІАВСІІОСТЇ на зсмСАЬИУ дiARнкy винихає У ПОКУІІЦИ піCAJI одеpжaRНR ДержавКОrD акта 
J:PIIO IIJIIIII- ВАВсиоcтl иа зеМAlO та ЙОrD державиої реєстрації. 

5.3. 3 IIOМerny BНllllКНel1НR У ПОКYПЦR права DAВcнocтi На земельну ДЇARиxy. що є предметом 
r;JfIIIJfI11CТ8110ВAellнA раніше правовий режим і всі правовCТIUIОВAJOЮЧЇ документи про права ПСtlСmi~~ 
aJllPllClYllВlUr (орендУ) зсмельної ДЇARККИ, що є предметом цьоro AOrDBOPY втраЧ&lOТЬ чиииїcтs.. 

'1. РИЗИК ВIlПAДКОВОro ЗВИЩВВВJI АВО 
BIDIAДКOBOro ПC7ВAIIIIJI ЗЕМЕАЬноl ДІАИІІКИ 

7.1. раас ВDII8ДIШвоro знпщсИИR або випвдковоro псуваиня земем.ної дWuucи кесе ПОКУПЕЦЬ з 
IIIIJ Іераоду 1I1J вьоro права ВАВсності. 

7.2. У ІІІІІІДКУ JШAИ DPOДAJlЕЦЬ прострочив передачу земельиої дiARики. а ПОКУІІЕЦЬ - її DpJllibun'':!iif.: 
IІ,JllDllltііВІІІІІДІШВОro ЗRИЩeКRR або псуваинн несе Сторона. яка простроЧИА8. строки передачі - приАIОМ:V:~~'і 
~АЇАІВІп. • 

7~. ящо в поriршеині чи псуваииі стану земСАЬИОЇ ДіАЯНХИ вивиа одна з Сторіи AOrDBOPY. то відпові
~1IeCC QII СтоРОИL 

• 8. ВВРШІЕ&IUI СПОРІВ 
,.:; всі спори. хатрі можуть внИИJCНyI'И з даноro AOrDBOPY. вирішуються ШАЯХОМ переroворів між Сто-

8.2' а npп 8CIIDJКAИВостї вирішеИНR спорів - в судовому порядку. 
~IRIUI, зміна умов AOrDBOPY або BHeceHНR доповнекь до ньоro МОЖАИві ТіАЬКИ за ЗrDДІІ Сторін 

в.з в HaтapilAЬНOМY порядку. . :,' 
• всі СУДОві ВIІТр' n, " r· ІІІОРУ lYDiВAi aТII. витрати по РОЗlРВВИНlO доroвору несе Стороиа яка не виконВАВ умов цьоro ~o- '!j 

8.4 Всі • - !lP0ДlUКy земелької ДЇARНJOI несіАьськоro roсподаРСЬКОrD призначекНR. ~ 
• UIIQi ВИТраТІІ по зміні або доповнеННJO умов доroВОРУ СПАачуютьсв за ДOMOВAeHiCТlO Сторін. І I$.~ 

- !:\.~' 
9.1. 3_ 9. ЗМІНА УМОВ договору ТА його РОЗІРВAВIUI -

~з~в.доro80~У або вкесеннн доповнень до ньоro відбувається За ЗrDДОЮ Сторін в письмовій· 
9.2. ДaraBip .. а:е HoтapIВAЬ~HM посвідченням та СТВНОВАЯТь кевід'ємну частину цьоro AOrDBOP1. 

_ у "".: бути РОЗІРВанні: 
..... НССПАати novvnn.... .. - • • 2 - у РІ3і n - ~ вартоСТІ земельНО1 ДIAJIНКИ З1'lДНО п. цьоro AOrDBOPY; 

ОРушеНIUI умов цьоro доroвору oднiЄlO з Сторін. 

h.._~.I. цей Доro' • 10. ІВІПІ УМОВИ 
-'.-цu. ВІР mдnисуєтьсв Сторонами та пiдAJlraє нотаріВАЬНОМУ посвідчеКИIО і державкій ре-

10.2 UОІ"'-.. __ 

~. момент 
, та 

PIr-~О.~. 
~i 

:МIС:АЬ11101 діАннки. яка Є предметом ЦIoOrD AOrDBOpy. в зареє:r
~1~С»ІlСИІlає однією сім'єю без реєстрації ШAJOбу. про що СВІД

~ts;~C:ij~Bax Писвиоro В.Г •• приваткоro нотаріуса БроваРСЬХОrD мі-

"",~,,.,lПjrа та державної 

:ТО:РОЕsaм:и ЦЬOrD 

. 



10.4. ЗlUdllЧеННR строку IUoQI'O ДОI'OВОРУ не звЇАЬНRЄ СтаРОlfI' оід BЇДnOBiдaAЬHOCТj за liо 
пкс lofilAО місцс під час діі ЦЬDI'O ДoI'OOOPY. ra , 

10.5. Якщо il'WC прямо І'С передбачено ЦІ,м ДОl'Oоором обо ЧІШ""М D Украї'lі заl(О,.о 
у цсП ДОl'Oвір мoжyn. буті, Dш:сеl.і тіАысІ. за ДOM08ACHiCТJO Сторін, що офОРМАЯЄТЬCsr дOAaT/(~all~lt._ 
ЦLDI'O ДОl'Oвору. аОIQ )~ 

10.6. Змін .. до ЦЬDI'O ДoI'ODOPY набl.РIUDТlo ЧІ'ННОСТЇ 3 моменту HВA~Oro офОРМАеIlJCя С 
, повідноі ADJU1ТXOBoi yroди до uьoro ДОI'ODОРУ і мають ЮРlrдNЧ •• У СІІАУ У рUЗІ, ЯКЩО ВОНІІ В"/(Аа 'f'aP':ttc\ 
" мш формі, що n цсП ДoI'OBip. Atll. j .., 

і' 10.7. ДoI'OBip може 6yn. розірваннn 38 ДOMOВAeHiCТJO Старін, що офОРМАЯЄТЬС:Я додаТКоа 
' •• ЦLOro Доroвору а60 38 рiwенкям С1113. , • • 010 i~ 
~ 10,8. Усі правовIднОС1.НI., що ВI'НJ'кають З цьОl'О Дol'080PY або П08 язаНІ 13 НIIIоІ, У тому , 
Ь дincнicno, yxA8ДCНIUIM, ВI'КОНВІ'lIЯМ, зміноlO та ПРІШННСННRМ цьоro Доroвору, ТАуМачеlll~~t\l1'.c) 
Вll3начснням HaCAfдкlB недійсності або порушенНR ДoI'OВOPY, pcrAВMCН1)'JOТЬCR ЦIlМ доroеС.'1( ~ 
НІ'МІ' IlopMDМ.1 ЧІ'НІ'ОI'O 8 Украі'ні зaкOIIOДВВCТlla, а також застосованнми до тruooc npaBOBu;.at TI"~ 
ДЇAODOI'O обороту на підставі ПРНI'ЦНПів добросовісності, розумності та спраВед,\IІВОсП. 1111 ~ 

10.9. Додаткові yroДl' та додатки до цьoro ДОl'080РУ Е Aoro Jlсвід'ЄМНОIО чаСТМНОIО і ".aaor. 
СIIAУ у разі, якщо 80111. 8'lКAвдсні У такій саміІі формі, що Я цеЛ Доrollір. "1Ii~.: 

10.10. Зміст СТ.ст. 4, 17 Закоlty Украінн .Про DAВcHicть., СТ.ст. 182,204,210,225, 22б. '')~ '1-

233,234,235,334,362,377,395, б55, б59 ЦІ,віАьиоro кодексу Украіни, СТ.ст. 19-22, 121 li.· J: i• 

128, 132, 140, 143, 146, 147, 3eмCAIaНOl'O кодексу Украі'ни, СТ.ст. 64, 65, 74 CiMeAHoro IC~A :1. 14. 
Сторонам ЦЬОI'O Дoroвopy попер~ роз'яснено нотаріусом. eJCCY y~ 

10.11. ЦеП дОl'Oвір СКА8дено і посвідчена у трьох примірниках, кожен 3 ЯК'ІХ має С:JlАУ ОР"'; 
JIJCПX 3берlraЄТloCll в справах прнваткоl'O нотаріуса Броварськоro MiC:IaKOro HoтвpiВAIa"Oro ак "Щ. Q; 

1'0 В.Г., інші два. 81fД1UD1'1oСЯ Сторонам доI'OВОРУ. PYt} n..a 

11.mдписи СТОРІН: 
ПОдАВЕЦЬ: 

BPO_ClPCbICCIMiCbJCClprziJa К"Ї_СЬJCOЇ 06nczcmi 

місцезнаходжеlПlJl: Киівська оБАасть, місто 
• ~p08ap~, 8УAIЩR Гarapiвa, 15, 
щевтифікаційвий код: 26376375 
Р/Р 3311432779Q~ . 
Броварське Уl!К;~ l.UCY~ ~ Обм.сті 
м.І<нєва ,J'" .4, '" .. · L.···· - о", МФО 821P'iiI'~ L:' ' .. _'J.) 

КОД ЗКІ10.:123;?1) 9JЗ' . а ~o \\ 
В ос:о6і 3Ilc:m.,. .:. - \\ • 

) 1,\' C'J. ~ (/' '.'іІ' } - ~ °Jl8U
• 

~" ~.. \ ~, І , .. 'tl . -rp.cc- В.О./ 
~ і:' ,". .. , .• " 

.е. .~ 8"" • .1 ·· ... :rf-i, ,~ ,..,-;,
Міста В····- ". .- :;;.;'" 
"25" r:f fPoBiIpR;.1tdi_CЬJCoi оМасmі. 

ПОКYIlEЦЬ: 

Krza..ICIUl8Н1CO Mwcana М"JCanaііо_"ч, 
09.07.1970 р.н., 
проживає: місто Київ, ВУAlЩЯ ОАіАннка, бу_ 
8, хвартира ND 58, 
паспорт: СН 3266Зl, видавий XapкiвcLКJUlPВr 
~C y~~ в кісті Києві, 29.10.1996 року, 
ЩeJIТИфUC8rоііиий номер: 2575716697 

. ЧНR 20081'0ІСІІ "ей с)оаові 
вар~:а20,JИ.fСЬfJCаО20 наma]Jfanьноzо ОJC;;:;С-іс1чено .мнОЮ, llucaнwк в.г., ноrrщpfусам В,. 

в іР n писана у JИ.оїіі n • 
встаномена u: аісаа ~иcymкocmi. Ос06у 21'IMCaA-•• 
мlсько! ' оо СІІІІН!сmь, а mІІІСам: nl'авоза --. аld nfс1nисалu ао ... ,. . 
аарсьJdйР:- ~I8C1tXOl 06Аасті, nОВиовlDfC ~~cmь та ataaCUnHfcm. Броваре .. 
рев'''ено CItJdi раді Каїасьхої O&Aa-а ення 11 nl'еасmа_НIlIССІ f нanежнfсmьВРО-

.,. , --"-І., З8Мenьноі atnsuc -
у вfanoBiaHocтi аа JCIl, ц&о _fс1чужуemься Jdo 

PHCnIpflgfi, ст. 21.0.цивИьNDгo ІСоаеІСС 7! .. 
'IJ ICl'alHU "еіі с10208'" nfалягає аерж-



-. 

11 

3 ДеР'lсаВІІОГО реєстру право чинів 
ВJJТЯf 

5344566 
25.01.2008 15:1~ 
прива~~ИЙ Ho~ap~yc Писаний В.Г., Броварський 

міськии , 
9апИ~ про надання витягу з Державно~о реєстру 
правочикіВ від 25.01.2008, ~ б/н, Приватний 
Ho~apiYc пи~аний Віктор Гри~орович 

ПарааlетрП":lПII1Y 

9 2652486 
араво'lll1lY: 

• ..-nn .. m ЗDПlrry 8 Державному реєстрі прuочинів знайдено: 
' ....... _ П8р8I .. а.,.--

.' . 
• 0 

. 
J 

3аПІІС 1 

2652486 
договір купівлі-продажу 

: 

'. ; '. 
JiJмeвтa:,' ':.. о ОСНОВ!МИ документ праВОЧIІІНУ 
~.,~', ::. \" Дa~a нотаріального посвідчення: 25.01.2008, Номер у 

реєстрі нотаріальних дій: 256, Докз~ент посвідчено: 

t 

!аС JICЄC'rPaЦij: 
ар: 

:!p1ryвaв: 

КИІвська обл., Приватний нотаріус Писаний В.Г., 
ВЛ~КkИ: ВКС 311934, ВКС 311936, ВКС 311935, ВКС 
377937 

земель на ділянка, О, 161 О ~a., Адреса: 1<': :::аСЬ ка 
обл., м. Бровари, вулиця Кутузова, земельна ділянка 
2 

Писаний 

......... 

рада Киlвськоl області, єдрпоу: 
Бровари, 

2515116691, 
будинок ~ В, 

нотаріус Писаний -
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---

~~i~~~Difc~~ року, я П"саtll1~1 8 ї 
пІ Броварсы:гоo міського 
ноrаріальноrо OKPYry КИЇВСЬКОЇ області, засвідчую 
вірність цlСI фотокопії . 

Догов ір заресстровано в l(низі 
записів договорів КУllі!Jлі-прода)1(~ . 

Начал""JffC ..... J.: ~;'{I~:a~i,".:.!· 1i;6~Y'.'·· 
Броварськоro MicLJ\"Oro 
відділу Зt"'~'" щ',. J'lF'('ypcjo 
- ____ . е_. ... * __ ... _. # _ .. 

.. -. ...... 
--.." 

-. 



. .-. --- йір---- (Ь'(/і '-І.'.:· ._.': і 
купі продажу -.r. _.~ ..... ~-" ноі'АРIАnLЮIj~U 

YI_6 • іЧlt'1АМіки ~~Ii~::~~ 
.Іас.ськоrосподарськоrо призиачеивв 

JlеСиа-

ВІ r8C.XOr o6nacmf • 
." .... о"о.ари' " рах§, сfЧНJ& ..иfсяр, а8cШuнmь n'яmоzо ЧUСЛCL 
~.~,. f .0cIlotCO'O , 
~.I". .. -I& · ..... ІІСА Illркче: _ ~_ , • 

.. І 11І.О пІдпІІ .... • , КІІ Рllаа КаіаС:.КОI oUIIClc:m.. МlсцсзнахОдЖСІШЯ: Київськв обl\асть, місто 
~:",,"'I:'ICII lAiClt IS ідСlmlФікаціllНll1І код: 26376375, в особі заC'l)'ПННка MicLKOI'O І'ОІ\ОВІІ ",- .... r .... p ІІа" " • • Б . 1".- . pll, 1'1"11... с:СІнароааl&СІ, ЯКІІ •• мешкає в МІСТІ роварах, по BYAHЦJ ,"IBCЬКlII, будИНОК Но 

~.acJUU' oп~':.CltКoi 06Aliсті, ідеllТllфікаціЯннlІ номер 2275915597, та діє на підставі закону 
"""';apnlpA НІ 44, ~ОВрААУааНIUI D Украіні·, РОЗПОРядЖення Nv 102 - ОО від 20.06.2007 року 
'~II .пра MiCЦ~:4 _ од від 01.11.2007 року та Рішення Броварської міської PВдll .Про про~ 
~IUI НІ наданНЯ ДО3ВОАУ нв продаж зеМеАЬНИХ діАянок" Но 577 - 31 - 05 від 27.12.2007 року, 
.~acдiARIIOK, ... та 3 дpyroi СТОРОНІІ-
~ • .пroДAlВЦ~ ~ 06масавоlO 8lдD081дaA1oBIC'I'IO иПОAlOС ПАЮСи, ідеНТllфіквціАннА код 

'a"'·~·~Ha адреса: м.Броварн, ву~.Про ... узОА, масив, Київськоі обl\Всті, Свідоцтво про 
J2932401. IOp!ДI ЦЬО ШРlrдllЧноі особн серіі АОО НІІ 092083, BИДRHOI'O ВНКОllавчнм комітетом 
~.-.нv P~i ... тl зо.Об.2004 року за Наl 355 105 0002 000013, в особі днpeкropa ЗОАOТJИIRОі 
~""'i МIСЬКО ........ • • ки . М' ~ &pa��..-- ".ор ..... яка прOЖllває в МІСТІ. ЄВІ, ~yAНЦf! ироПІІ\ЬСЬК&, .. ,ідинок.3 25, квартира НІ 7, 
~~liAНlIA НОМСР: 2111304063, та ДІЄ на ПІДставІ Cтв'lYl)' (нова peдaКЦIR) , зареєстрованоl'O 
t;am'~КoMiтeтaM Броварської міської ради 19.01.20~6p. та протокОАУ Нlll устаНОВЧИХ зборів 
...,...а. тalapllcтвa від 07.06.2004 року, наквз на 1 ВІД 07.06.2004 року, ПРОТОКОI\У зanw.инх 
~~IU':.uкiв ТОВ .ПOAlOС rwoc· від 28.12.2007 року, ДаАі - ипокупвцыІ puo. "СТОРОНИ" 
~ 03наАОlІІ\сиі з ВllМОraми чинноro законодавства щодо недіАсності yroA, yКI\ВAН цеА AOI'OBip 

IIjIDtIJII: 

1.ПРВДМЕТ доroВОРУ 

11 IJI'OДAlBЦII на підставі рішеиНR Броварської міської Ради НІІ 577 - 31 - 05 від 27.12.2007 
~1'll3yf:rЬCA псредаТИ(ПРОДВТlI), а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується приАняти(купнтнl зеМеАЬІ.У 

:., IWJщеlO О,7988(НУI\Ь ЦіАНХ сім тнсяч дев'ятсот вісімдесят вісім деСЯТIIТIIСЯЧНИХ) ra., ДIISI 
аЬyrDIYIIIIНЯ маilиовоl"O КОМПІ\ексу - зеМІ\Ї ПРОМИСІ\Овості в раАоні ПРОМВузАа, місто Бровари, 
r.iDIDi аliAaсті, розміщену на зeмARX, що знаходяться у віданні Броварської міської Ради. 

1.2. Зuначена І п. 1.1. зеМеАЬна дЇARHКВ знаходиться у ПОКYIIЦJI в тимчасовому KopllcтyвaнHi 
.. Дorolapy OPeндll ЗСМеАЬноі дw.нки, укА8Деиоro 12.01.2005 року між ПРОДАВЦВМ та 
DODiЩВDI терміном на 5 (п'ять) років та зареєстрованиА в КиівськіЯ реriонВАЬНіЯ фWї Державиоl'O 
&ЇIIIpВaICrIa .Центру державноro зсмe.u.ноro кадастру при державному комітеті Украіни по земеАЬНИМ 
jll9JlClll" пра що у в Державному реєстрі ЗСМеАЬ вчинено запис від 19.11.2005 року за НІІ 
0I0t0О7О0089 • 
• 1.3. Зriluaо державної статистичної звітності (форма 6 - зем.) станом иа 10.12.2007 року зеМеАЬна 
~ IIIUIС8На в п. 1.1. рахується на правах оренди за тов .ПОI\lOС rwoc· - зеМІ\Ї ПРОМИCl\Oвості, 
~a llP ДOBWaI, ВІІДВНОЇ 11.12.2007 року віддіАом земеАЬНИХ ресурсів у м. Броварах КJIЇOCЬKOЇ 
ІіІааін. 04-3/13-3/44. 

1.4. Дaraвip цеА yкAIIДВEТЬCJI з ДОЗВОАу УпрВВАіиня містобудУВання та архітектури зriдно Висновку 
'::- у IlA8сність зеМеАЬНоі діАянки від 20.12.2007 року на 1581. Містобудівні обмеження та 
111 11__ 3еМAelШplIСТУВВННЯ зrідно кaдaCТPOBOro ПАаИУ та відповідно до розрахунків Пl\ОЩ виконаНІІХ 

.-craнтa· : 
і ~ ішкенерНl1Х коридорів мереж комунікацій. 
~ ВІмОIIДИО до висновку .Про обмеженНR на використаИНR земеАЬНОЇ діАяНКН в районі 
PIIIJ:':;' ІИДВиоro віміАо.. зеМеАЬНJIХ ресурсів в місті Броварах Київської оБАасті від 11.01.2008 
'РІІО 04 - ?/10 - 3/11, відділ земеАЬИИХ ресурсів в місті Броварах вважає за МОЖАНве офОРМllТl1 
•• _ lAacиаc:n на зеUеАЬНV діАянку ПАОЩСIO О 7988 ra якв є ПР.nUе'І'ОМ цьoro дoroBOPY. ЗеМеАЬНа 
-.011І паlНИИ 'JI ,., - • 
~. а внкористовуватись з ДОТРltманням обов'язків зеМАеВАасникв, змісту доБРОСУСІДСТВа, та 
-.у У: п: иа 31tМA1o встанОВАеНИХ У ст.СТ.СТ. 91, 103, 111 ЗсмеАЬНОro кодексу Y~aiHII, ст. 3S 
~ и .Про охорону земеАЬ·, законодавства про охорону навКОАншньоro природноro 

"-Іі 6.ежеи 1.1. Змін • ин на використання данаї зеМеАЬноі ДЇARHКН: 
1.3. а ЦIAIaoBOI'O використання; 
за па~ИМаиин режиму використання земеАЬ /1ItfI охоронних і санітарно захисних зон. 

-." еИIIR 3eМeAЬHOI'O законодавства винні особи несуть ІОРИДИЧНУ BЇДnOBiдвAьнicть 3riднo 
,I,6.1f, о. ~c. 
~ &:ата ЗItМe.u.ніА діАнн' ОЗТ8Шоване нежитлове приміщенНR .с0ММ8.сс, 5/1 
~ HL\d(ltTL тов ІОС ПAJос" на праві коАектнвноі ВАасності на nIl"'l'Ad~~ 
9 сті на ~C:PYXOM~ ailно, видВноro 05.04.2007 року виконком~м БРОВJ~ 
, -- - ~.. _.r, r liI~aa~. (1ііііі88'\': 

L .г ~~Ч fJ:J~~ 
, .. !~~:аГ~I~_БllаНI( Містить .б~Г~ТО~ТV~~Н~В_~Й зах~ ~Iд Пі~~~~~~~~._. _____ 0 _. " • ...:_ •• ,,' 

,W"'A ....... I._ . 0_._ _ ____ -=., .... '""=~ 



:,-'"'"'--" .• .-. ••. '" • '-С'І'ІІІІІ рlUleJIlUI No 1!5 ВІА :.I." .. • .. vv ..... "'1' та_;} 

мlськоі РIlAlI ІІа "~. r ·U18CнтaPII3IIWI· 6 ро тсхн&ЧIІО 
BpoaapCЬКlIM 10 roBOI'Y ТА ПОРЯдОК P03P~ 

2. JUIIA до в ооаРCloкоі міськоі PQДtI N. 577 - ЗІ 
1 У Iдnoolдl.oc:ri:l PIwC1="':' cтaHOOllТЬ 933080 1A •• '!I'reot· OS\!...,. 

. 2.. о 1ID3Dllot зCloleAloноt поJQ'IIВ1tЬ смачує WAllXО" псрср N'4. 
:::.":'~::~~:.:::'''::СЯ::~=:'~:ИіS:I:'IIЗ Ц;':~~~BO~~~:' 
ПРОДАВIUI Іn ІІХ)'ІІОК, рсквlЗІІТlI Я теюlічиоі докумеитаЦl1 про Ilорматныly ~IAO 
РОЗРIІХ)'ІIК;D~ clдnOBЇДlIO да 01""'1)' з сурсіо У місті Вровврах КllіВСlaКОі r:i6ч~~J 

• .ш;1І0ra аlддiAОМ зсмсАыllc ~ШОВО оЦЇIIJС8 ЗСМСАьиоі AlARIСIСН ~Itc tt\t;;' 
AIAlIIIКlI, 01 З/50 lIopMaТlIBllB 11' О ІІіоКо а"", 
НІ 04 - З/13 - , J rpllae ... О КО" 

Іс" 'I'IIU ... а'l'CОТ n ВlllCAВдСlІІlХ в 811СІІОНКУ про е" ІІІ сlмасСІІ'І' а .. n віАаМОСТС , .. tno-. ' 
2.З. ВІдповІдІІа - CIoKora ПРllзиа~еиня, BIlIUtII~ro 01 1220Qr;C"c 

ЗСМеАІоllоі дfAAІІКlI IICCIAьcIoKora~:~~CIIТP·· варТІСТЬ ЗСМСАЬflОI AlARtckH, lІІа ,.а' 
оці,IОЧIІОIO фірмою .EКCncpтI еа'атс:оТ тpJIдIUIТ. тр. 'l'llСІІ'ІI .lclIЦeCIIТI ~I 
p.orDDOPOM C:nUІОВIIТЬ .~~:::.J::.n..J rp.ae.. оо &0 .. 1108, за 1 KDIU&paТIIIIA"'~: 
pD3pllX)'llКY 116 (СТО 
дiARIIKII. • МОстеn, ВlllCAВдеНl1Х в 8~CIIOBКY дсржаВlсоі t 1'-

2.4. 8lдno8ЇД11o до в,:" НІ 48 • 453 ЗСМСАьна ДWlHKa МаЖІ: 6УТІС n~ со' 
ДОКУМl:lrraцП від 21.12.2°0°7 р ~o. за 1 квадраТНІІА метр мощі зеМСАLlСоі 4ІАІІ" .... 
DlIC'I"III1дIUl'l".J rpllac •• О .О"ІА , .... 

3. ОВОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

O.....,.. •• L з060в'язаlllln: 
3.1. П IU'"~ ~IUI ЗСМСАІону ДЇAIIHКY, якв Є npeAМCТOM цьоro ~ 
• npllnНAТlI вІД ПРО і ВllКОРllстовуватн її відповідно до ЦЇАьовоro пр"

o6roooPCICY D n. 2.1. 11'0=~ ПОКУІІЕЦЬ зоБОD'ЯЗаннЯ HaдaDВTl1 ПРОдАВlUo .. 
• на ВllМОry ПРО о ВJlконання умов ЦIoOrD AOroBOPY; 

BfдaMoc:ri, ДОКУМСНТlI тощо ~=Mor законодавства про охорону довкіма, 
додсржуватися • " . 

• б."nСЧНТlI охорону та збереження ЯКОСТІ ЗСМАl ВIДПОВl4lСlljID 
зеМАСКОРІIС'І)'ВанНА, за _. 

Yкpaillll; :"""иА .. n,",""," /JAA peMOInY та СКСnAуатвціі icнyкrCIIa • за6с:3ПСЧУ-ТlІ 0_ .--.,,-- ••• 
• що знаходяться в межах зеМСАЬИОl ДWlHКН, 

спорУД I~ HI~~ Д~::Yw>-вaTII права ВАаСНllків суміжних земсАы�l1х Д1ARICUK 11 

дoтpllмyвaTllca. npвaНA добросусідства; , 
З.l.l. З моменту Дсржавноі рсєстрації ЦIoOrD До"!вору СПА8чуваТJI зеМСАLнd 

І порядку, псредбаЧСНl1Х ЧНННJІ" заканодавство .. УкраІНИ про ПА8'1)' на .зеШlO 
3.1.2. Зареєструвати цсЯ ДOrDBip У порядку та строки ВСТВНО8АСlllЗВtcOIСОм. 
З.2. ПРОДАВ .. зобов'язаниЯ: •• •• 
• ПРІlnНAТlI OrtAВ'I)' ПОКYDЦЯ в рОЗМІрІ та В терМІН зnдно n. 2 ЦLoro дorouapy; 
• НС ЧННІIТlI перешкод ПОКУІІЦІО в приЯIUI'М'i ЗСМСАЬноі дїАІІНКІl, ща С n 

дorooopy; , 
3.2.1 ПРОдАВ" і ПОIO'llВЦЬ зобов'язуються внконувати обов язки, 

ДО1"Овором та cnpИRТJI дpyriA стороні у ВІlконанні її 060В'ЯЗків. 

4. ВIДПОВIДAAЬВlСТЬ СТОРІВ 
4.1. У внпадку НСВІІКОНВННЯ ПОКУІІЦЕМ умов цьoro ДО1"Овору ПРОдАВEIU 

ВIIКОНВННН ПОIO'llЦEМ своіх обов'язків НВАежнIIМ чнном, а тахож BiдwKOдYВlНIII 
ВНКОНВlIННМ а60 НСН8АСЖННМ виконанннм зобов'язань або має права ро3і 
ВСТВИО8АСНОМУ порядку і BHMaraTH відшКОдУВання збитків, спричннеНJIХ Aara ро3і , 

4.2. У BJlnllДКY прострочсння ПОIG'ПЦВІІ ОПА8ТН за вищсвквзану зеМеАLН1 
n. 2.1. цьora дoraBopy DPOдАВЕЦЬ вправі вимaraтн СПАаТН СУМИ AOrDBOpy та 
nalUtiAHoi 06Аікоаоі ставlOl Haцioll8AЬНoro банку Украінн, що діє на період, за.... . 
проДАІІВЦЬ вправі стввнти пра ПРJІПННСННЯ права 8А8.сностї на ЗСМAJQ. 

4.3. Якщо ПОDDEЦЬ в термін опнсаному в п. 2.1. піСАН nlдnllCaнНA цьо"' 
DCТDII08ACНY D п. 2.1. ціну а60 вlдмОDИТЬСЯ від приЯIUIТI'A ЗСМСАЬноі дїAJlHICII 
,ВИМSU:ВТJІ Ії ПРІІАIUI'М'R або порушуватн ПИТ8КНR про розірвання цьora AoralOJl)' 
з6ИТJC18 3ВDIUtНнx невнконВННАм умов дoroBOPY. 

4.4. У разі .розіРВDlIКR ЦЬOro дaroвopy 3 ініціативи ПОXYDЦJI DPO~ 
~ атрIIМВН& від продажу зсмc:.u.ноі дWurки, яка Е предметом ЦЬOrD дaraaoP'l
пав RЗВНІІК 3 офорМАеНН1D4 ЦЬО1"О AOI'OBOPY та вїдведенНАМ зеМеАЬноі ДЇAJlHКlI (ІН 
ДOкyмcнтaЦlї, nOCAynl cncцiaAiCТЇB тощо ) 

4.5. Розірвання ЦЬOI'O дol'OBOPY не ~ВЇАЬНЯЕ ПОКYIIЦJI від СПА8ТJI пені обyND 
ДО1"Овару. 

306 4.,6. CnAaтa ШТрафних саllкціn НС ЗВЇАЬНЯЕ ПОКУПЦИ від обов'язків І 
". • •• '''' і "', а: ;-;ІЬ в іперіод діІ умов цьoro дoroBOpy купімі _ продажу 

BIIKO~~"::' ~~BIIКOHВННA УМов цьoro дal'OBOpy поuпвцЬ має право ВII ...... 1І 
~разірввнНА цьora :s=:bpyay"==-~ИткіD завдаи,1Х ПорушенНАМ умов цьorD 
4 - ..... ОмСному 38Ханом порядку • 
• : 

~ ..... ;--.~ 

, , . 

_,<'f'! 

..•. . ... , .. , .. 
.- . '.' ", 



_. - • • ІІХ аіА C:;ТOPIВ причнн СУМІІ які lIJi'i'I 
-"U1':&.oro AOfODOPY :І ДOl'080py nOBep1'lU01'W:R в повному 06снзі. 

::-;[11"11І'" .188I1КОН8111111.УМ 6 ОО.,....... 
ідРО8 :І ИТКІІ, _ІОІХ 383нв .., моЦЬ 

.ІС нСсе 8 І ... '. ~ UKMINE 
dDJJ~.~IPII' Y~~BHA кща ПІД час укА8Д8ННЯ AOroBOpy ООКУПЦІО 

~1~IIJi101~ НС Ilссе D едсмЬаl зем ноі ДЇАЯНІО' • 
про ~'IV aдмillicтpaTllBll)', крнміНIІАІІНУ BЇДnOBiдвAьHicть за Порушення 

~1P':::"tr!rJII;wa ІІССС ІРІВ '.1' 

ВО rAPAВТJI ТА ОJIВТвнзd 

_ІІАІР- r8PIlН1)'C, а::.етом Ц1oOfO ДOI'OBOPY, ВХОДИТЬ до квтeropii зеМеАЬ, що можуть 6yrн 
,ка С ПР украіНІІі 

JrfIPIО 311КDнО::=чно 3НІІЖ.УJOТЬ ціНІ.ість а60 МОЖАИвість внкорнстання за ціАьоаим 
;;-;;~~··':,"-;НIСдоАіків •. '1еJjrОі' tIY ДOI'ODOpi зеМеАЬноі дiARнки, немаСі 
ІІІІ 8 auo:sc:raвllll, які M8JO'I'Ь істотне значення; .... "'I .. ~:::; .. не Пpl .. вано зСМеАЬна дiAmlкa іншнм ос06ам не відчужена: 
.... u ...... _. gWll'O l'Or:ap~oкi (арештом) та У заставі, в подаТК08ій заставі не перебуває; 

пlА 38 :. ня зазначеної зеМeAltНОЇ дiARнки та відсутність податкових застав 
,.&ораин ~I ~rдaнlIМlI 25 січня 2008 року прнватним нотаріусом Вроварськоro 

L..oJ~r- ДО8 a~ ПsICIUIIIМ В. Г.; 
r:;.;1..,.plllAloll;UI~ IНесак ДО С'І'8'І)"І'ИОI'O кaniТ8AY IОрНДИЧJUIX осі6 не переданаі 

,ІС 'і Н' ~,.,...-_._-: НІСІІ вlAc:yrИI судов спор" , , , 
.ІХ б)'дівеАЬ на земeAltИій ДlAЯНЦІ немає, 

_до.ан w.нalO від 6удь-ЯІОІХ маАнових прав і претензій третіх осі6: 
д/АІН" С. ДО1'О8ару Blдcyтнi: за60РОНН на npoдaz а60 інше відчуження певним ос06ам 
JlCМACКНR строку, за6арони на передачу в o,peН119 (су60реsщy) зеМеАЬНОЇ діАянки, права на 
JI1IIЇIAID у рв3і ti nJJOAUllY.i ~OBH р03Dочатн І 388ершити забудову а60 освоєння зеМеАЬноі 

вc:raнa8AIНI1X СТРОJCIII, 
на npOJlllД8ClHНR окремих вндів діяАьності, 

_.--,.-'_. іифapмaцiR не відповідає діАсності, ООКУПВЦЬ має право внмaraтн зниження 

DOJЇPllJlllJlДOrDвapy kyniBAi-прадвжу, якщо він не знав і не мir знатн про права третіх осі6 на 

мl08ыlfocті да 38К0HOДILIICТвa Украінн ПОКУІІВЦЬ прид6ав земcw.нy ДЇARHКY 6ез змінн іі 

~==:·~arARН)'ll земe.uну дiARHКY в на1УРіl ознаАомився з її кіАькісннм та якіснимн 
"1СІІІІ1ІІІ111, n;д3CIIJIНМН та НlІД1емнИми СПОРУдами та 06'ЄК"I'IIJIИ і 06меженнямн щодо іі 

6011ВPВX1Д ПРАВА 8ААСИОСТІ 
llallрішно nacaiд'lсннА дoroBip купівАі-прадажу земеАЬНОЇ дiARнки та документи про ОПА8ту є 

".. _чі дсржавноro акта на право приватної ВАасності на земем.ну дiARнкy та Aol'O І 

lW:нac:ri на зeмw.нy дiARнкy вннихає У ПОJD1lЦJl піСАЯ одеJ»КlUlНЯ Державноro акта 
"1II.'rнoi 8AlСНасті на 3емА1О та Aoro державної реєстрації. 
_му 811Нllкнення У ПОКYIJЦJI права ВАВсноСТЇ на зсмем.ну діАяНКУ, що Є предметом 

ICrIНО8АСИIIR раніше правовнА реиснм і всі правовстанОВAlOаочі документи про права 
а кopнCI)'IIIIННR (ореІІАУ) ЗelleAltНої дWrнки, що Є предметом цьoro AOroBOpy втрач8lOТЬ 

То РИЗИК ВВIIAДКOВOro ЗВВІІUCВВR АВО 
1... IIIIIIAДКOBOI'O DCYJWIIUI ЗВМВАЬВоl ДIASIIIIDI 
:y __ ~80I'O знищеНИR а60 ВИПlІДКовоro псування земеАЬноі ДіАЯНКИ несе ПОDПEЦЬ з 
~ ,..-z IllllIIoDrD права ВA8CHOcrf, 
ІІІІ, -= пXDAJ1 IIJIOдAJlJЩЬ прострочив передачу зеМеАІоноі ДЇARHIOI, а ПОКYDВЦЬ - П 
~.lIpaJIa.... випlUUCOlІОro знищенlUI або пСування несе Сторона, яка прострочНАВ строки 
• ..:._ -J ."CAWlаl діАннlСН 

--·аа· , ~H~PIII~ чи псуванні стану зеМеАІоНоі ДЇARHIOI винна одна з Сторін ДОl'Oвору, то 
...... ІІІ '--пІрон., 

IciCJlDpи В. ВВJltlIllВИRJI СПОРІВ 
-',.a,.~~"~ B~HHкнyrн з дaнoro доroвору, внрiшyкm.cR IJWIXQМ nepel'OBopiB між 
~ 311' lIDCТi 8НРашеннк спорів - в судовому поpsrдкy. 
~ ІНа YМ~B дal'OBOPY або внесенlUl доповнен. до ньoro МОЖАИві тіАыol за 31'ОДИ 
"��ty-.J. • HoтaplaAЬHOМY порадку. . 
~_ n=: ВИТрати по розfрввнНlO дol'OBOPY несе Сторона вка не BHКQHВA8 умов цьoro 

iIUai lIn'J»aти n 3eМ~oї AЇARHIOI HCCW.C.КOro rocnoдapcьxoro призначення. 
о 3ІІіИ1 а60 доповненню умов дoroвopy CDAaчyкm.cя 3D ДОМОВАеністао Сторін. 

ЗМІНА ~ доroвору ТА .000 POSII'8AIIIIJI 
а6~~ННЯ ··ДОПОВ!fен. до иьоro. B~yвaЄТloCR за зroдоlO Сторін 
іх ВА'І.\І,ІІМ: .ПОСВlДЧенНІІМ та cтaнOIlAllТЬ невід'ємну частину 

. t.I І • 

. І!.е ... 
. -~: . '~""\.i~""''' , __ S •. t 



) 

• 

9.2. ДaI'DBlp може 6yn1·Р~З~~~;~~;;;-_·';.;::---~:-~ • МеАІоноі дiARH101 зrW10 П. 2 ~ 
- У ра3lllеСПАаТ11 ПОКУІІЦВМ вартоСТІ зе сто ін UIOI'D Aa~IIQ;" 
- У разі порywеllllR умов ЦIoDI'D ДOI'DBOPY DДJIlclO 3 р. , 

10. DIDD УМОВИ • 
І О •• !. Цей ДaI'DBlp пlдnllСУСТЬСЯ CтapOllaMl1 та пїДIUII'Dс HoтaPI~ЬHOМY ПОсвідче .... 1О і , 

рсеСТР·ЩII. • СТІОСІІ YКAaдellllM 111абнрає чltННОСТІ 3 МОМСItry Ao~ n. 
10.2. Цей ДОI'DВIР вDDЖD с:тотнІм ДIUI pellAЬHoro та НІІА 1.Qn~ 

держаВllоі рсестрації І діє ПрОТЯI"DМ строку, ща є до Qcaco~ , 

СтаРО'lа""1 ЦЬDI'DДОI'DВОРУ. Д 'v не 3BiAьНRC Сторонн від відПОВі ..... 
10.3. закы�сllнR строку ЦЬDI'D OI'DBOP" -"Iq Ja 

поpywеllllЯ яке МаАО мІсце під час дІї ЦЬDI'D ДОI'DВОРУ, б 
І О 4 'Якщо IlIwe прАМО ІІС персдба'IСІІО ЦІІМ ДaraBopoM а о ЧИ!lИИМ в YK~aiнi заlС~ 

змlllІІ У ~n ДoI'DBlp МОЖУТЬ бyтll Bllccelli тіАЬЮI 30 домомеиlCТ1D СТОРІН, ща Офор ....... стLQ ~ 
уraдaю до ЦЬDI"D ДaI'DBOPY.. • 

10.5. ЗмІlІІ1 до ЦЬОI'D ДОI"DВОРУ набирDlOТЬ ЧІІІІІІОСТІ 3 моменту НIlAl:ЖНО~ ОфОРМАе ...... С 
BlдnoBiдlloї додаткової yraдll до ~I"D ДoI"DBOPY Ї MalOТЬ IОРидJlчну СНАУ У РЬІ, ЯКЩо 80"" 811:; 
тaKin самІй формІ, що й цей ДoI'DBlp. •• 

10.6. ДОl'Dвlр може бynl розlрваllllА 30 ДОМОВАеНIСТІО СтоРІН, ща Офор ....... CТt.c:a ~ 
yraдою до ЦЬDI'D ДoI'D80PY або 30 рlwеиНRМ C:Y1l3. • •• 

10.7. Усі прововїДІІОСlІІlІІ, що ВIIНИICDID'I'It 3 ~ЬDra ДoI'DBOPY або поа ЯЗIUIІ ІЗ ННІІ, У 'ІаІІ\ , 
пов'язані із дillClliCТIO, УlCAllДеJlНЯМ, виконанНRМ, 3МІНОlO та припиненНRМ ЦЬОI'D ДОI'D80ру, ТA)~: 
ЙОI"D умов, Вllзначенням наСАідків недійсності або _ ".орушенНR ДОI'DВОРУ, perA8Me'"Ylcrna 1 
ДОI"DВОРОМ та вlдnовlднИМl1 нор,:,ами чинноra в YK~aIHI законодавc:rва, а так~ж 3ilС:ТОС:О .... ! 
таКІ'. праВОВ~ОСIІН ЗВИЧаямн ДIAOBOI"D о6оpcny на ПІдставі ПРИНЦИПІВ доБРОС:О8IСН(К"J'j, PD1),.;J 
C:nРОВcдlUIВОCТJ. І 

10.8. Додаткові yroдal та дoдaТКII до ЦЬOI"D ДОI'DВОРУ с Aol'D невід'ємною чаc:nr"DIo : 
ЮрlfДISЧНУ СИАУ У РЬЇ, ЯКЩО ВОНН Вllкцдені У такій самій формі, що А цей Доroвір. І Ч 

10.9. Зміст СТ.ст. 4, 17 Закону Украінн .Про масність., СТ.СТ. 182, 204, 210,225,226 2Ji J 
231,233,234,235,334,362,377,395,655,659 ЦивіАьНОI"D кодексу Украіни, СТ.ст. 19-22,121'.125: 
127, 128, 132, 140, 143, 146, 147, ЗемеАЬНОI"D кодексу Украіни, СТ.ст. 64, 65, 74 СімеЙКО~1 
УкраЇНІ', Сторонам ЦЬDI"D ДoroBOPY попередньо роз'яснено нотарІусом. 

10.10. Цей доroвір СКАвдеио і посвідчено У трьох прнмірниках, кожен 3 ЯКИХ має СІІА)' 
один 3 яКlIХ з6ерlrвєтьс:я в справах приватноl'D нотаріуса Вроварськоro MicbKOro "ОТІ ' 
ОКРУІ')' ПIIс:аноl"D В.Г., інші два - ВIrдaкm.СЯ Сторонам доroвору. І 

11 

В"О8crpСІІКIІМIСІІІСIІ"IІас. каі'8сысо' 06паетl 

місцеЗИВХоджеиНR: Київська 06Аасть, місто 
, ~ровари, ByAНЦR Гaraрїиа, 15, 

ІДентифікаційний 
Р/РЗЗl 
Вроварське "пг __ .. "" ....... 

M.КJ.cвa, 

МФО 8210 
КОД зIQ]О/~~'.fJ€t~2~~j, 

ТО8.Р8С'1'80 S оімеасе.оlO 8W 
.ПОAIQС ПАІОOt, 

ідентифbcaцUiиий код: 32932. 
IОРидична адреса: м.Вровари, 
мас:нв, Киівськоr о&асті 

=--=---- --
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3 ДержавноГО реєстру правочинів ВIIТЯГ 

5346025 
25.01.2008 16:5~ 
приват~ий HOTap~yc Писаний В.Г., Бро~арський 
місЬКИИ 

ит про надання витя~у з Державно~о реєстру 
за~вочиніВ від 25.01.2008, ~ б/Н, Приватний 
:~TapiYC писаний Віктор Гри~орович 

ПВРВІ\ІСТРІІ 3ВОІІ1'1 

2653163 
право""'!)': 

,rp ВІІІ запиту в Дерхсавному реєстрі правочинів знайдено: 
....... 11 параметр 

:1ШПра80чину: 

111. реєстрації: 

1)8JDp: 

lсфоpмyвu: 

?(-, '-

~"'I" ~ .f:' 1.' . .". 
~.r .r" 

·[1~ 

ь 

3ВПІІС 1 

2653163 
договір купівлі-продажу 

основний документ правочину 

Дата нотаріально~о посвідчення: 25.01.2008, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 286, Документ посвідчено: 
Киlвська обл., Приватний нотаріус Писаний В.Г., 
Бланки: ВКС 377956; ВКС 377958, ВКС 377957, ВКС 
377959 

земельна ділянка, 0,7988 ~a., Адреса: КИІвська 
обл., м. Бровари, Промвузол масив, земельна ділянка 

6/н 

Броварська міська рада КИІвськ61 області, єдрпоу: 
26376375, Адреса: КИІвська область, місто Бровари, 
вулиця Гa~apiHa, 15 
ТОВ "Полюс Плюс, єдрпоу: 32932401, Адреса: КИІвська 
область, місто Бровари, Промвузол, масив 

25.01.2008 16:49 
Броварський міський, Приватний нотаріус Писаний 
В.Г. 

...... ;:. ~: 

.-' ... '. 
.. : ~'.' . ~. 

: .. 
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'
Договір зареє овано в низі 
запиг.ів договорів купіI?JJї-прода)к) . 
ТН !.' ''t\,p.~.}Ji!5: зеМtЛt~НПХ Д,tЛnНОІС 

, .. 11·0 • "'10" d 
за J"I~ .,,-~ laJt ~ '2002-Р 

Нпчаn"UlfК 
БроваРСLl\оrо місм(ого 
оідділу зеАIСЛЬJШХ ресурсі 

'!Ш. 
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-~?:~~~~~~ ]i~.-:: .~:./~,_.~ . ":". .., Ко 
~,p. ~.yr- . '1' Г ~ .. 
~J-"':" - ~ І;''- 'І"{І": ..... t ., \., •• ~. і.і .•. \ . " 

УКРА'НА Iї;~~~~?j: 1-'J{RАlr~j: 
ДОFОВІР 

~.ПРОДАЖУ 3ЕМEJlЬиоl ДIJIЯIПQI 
SEСJJlЬСЬІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

MlcmD BPD81lPU КиІ8С6ноІ 06ЛllстL 

І 6fJJ1'~'D pDQ 8epeCIUl ""t:IIlfR d81ldlfRIn6 .,гт8гртОIО .,иt:IIll. 
ДІІ mllt:ll" с . 

• .11 пlдПИС"ИС" .111д8ll1 Сторони: SРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl 
МИ. 80 ки- еса: M.&pOIIJPII. lyn.rarapll." 15. lдеиrифlкaцlRннR !сад 26376375. І особі Mic.ura 

&ЛАСТІ, IOPIUIII·"~~PA оJJEКСАНдРОВИЧА. .киR дlс ІІа пlдcтuі c:r. 42. 3воІІ)' Украіин "Про мІСІІСlе 
:- AIfТOнiНКA_rar IMCI.ODlНlln І подвn.шому "ПРОДАВЕЦЬ". 3 одиlєї &:roРОИн. І ІІРІІВАТВЕ 
~ • ~.uи.. юрllд1.ЧIIІ адреса: 07400. КиТlс.а oбnac:r.. М·&РОllpИ. 6уn.Навn .... ощ 6уд.3. 
ii,aIJr!I0ICfВO n ...... - 20021435. І особі ВnlСНпа ПідПРIIСМc:rвa ШЕВЧУНА ОЛЕГА ОЛЕкClЙОВИЧА. ща 
11114. _.фlalll ссаlО' Кld'IcIoa 06пв&:no. м.&РОI8Рн. Ciyn.Haвn .... oc:ri. 6уд.З, 1СІ.184 •• киЯ діс ИІ nfдc:rul crayry 
~ --:.... зapcterPol8Поro 2.0.06.2.006 раку номер зanису 13551050004000 дcpuним РИС'piПDрам 
JDI&ФiIlP' - Р ..... ;ra ICDМIтcry &pOIIPQкaT мlс.каТ радио ІмеИОIІНиR І ПDДIIAUIому "DОКУПЕЦЬ". 3 дpyrDi 
~ в.~'. ·_ .... 1_ aCroРОНН». yuanи цCn Доrallр про ивcrynие: 
.... рІ1ІІІІІІІІСНО І. ПР""'ІІТ Дотовору 

ВІ rdImIl рlШIIIIRI &po8IPQкaT MIQкaT P~ 31 Nt429.-26-05 від 23.08.2007 року переак (продк), І 
1.1. ~ (JYII)'E) У 8IIIC1I1cm.,1 ОnnlЧУС 311Nc:m.нy ДUUlНICY иесun.QlCDracnодарсuоro ПРИ3И1ЧIІИНІ. nnaщCID 

_- ДІІІ 6yдlвннцrвl ТІ обcnyroвувlIНIUI торriвc:m.ио-виробничого КОММІІІСС)' - зoml lCOМepulRнora 
,1101І11 -::IIXOJIIIDCI :lIIІдРССОIO: КІ.ІвCltICl 06лвСТІо, Mlcra Sро.ври, вулиUR ЩалкlВCltICl. НIДIUd 31 'n:ICI'DM 
~OP1/:lIIМ""дIJwaca". 
""'іЗc.au- ........ 313иа.еИI • 0.1.1.. щО ПРDДlEl'W:110 є в КОРИС!)'8lННі ПоlС)'ІЩІІ зriAно дoralDpy орCrcди 
~ _ІІІ ... 24.04.2006 року. 3lpeEc:rp08IН0ro у Киівс.кln рerfОИlAиlR фlnlі Д .... иОГО niдnpИDl_ 

! "'10111 lIIUIICiPY прl' Дeplallному KOMIтc:тf Украіни по 3CМen.Нltм ресурсам» пра що у Дcpaвнoмj ; =~ .'ІІІІІСІІО 3IIDIC IIд 2.4.04.2.006 раку ТІ ДoдaтJCOIOID УГОДОID N! І від 02..03.2007 раку 31 N!040633800222. 
ііа 2ОІсаllll .afnnЦI. ща IIдчу8)'СВСІ 3Н1Ходиr.СІ topralO-lиробничнR каммекс (исзuершеие СіудIIНИurвa). 
... рlDllO.аа. :lrflнo ДD:lIСШУ НІ IНкаИІННІ будlвc:m.них роБІт N-а43J07 IIд 04.07.2007 раку lиcnlllldi 
JIPIIIIDI'D lрІІі'Іеауриа-Сіудіlll&ИОro каиtpDnlO &p08lpQKoT міс.коТ РIUUI Киівс.коТ обnасті. 3rlднo ДOlfдxн ЮJ 
fP9CUIIf МICНOl' PIIUI I&poвapc:wcc &ТІ» Nt4 від 08.08.2007 року ГDТDвиіc:r. торroво-виробничоro ICDмашсасу 
1llUК20"-

J,3rfpa I11С11111I1 N! 04-7/10.3/530 IIд 20.08.2007 раку пра оБИll8еина ИІ IllІСОРНстанна зсмc:m.ної ДInnXН пп 
_ ... Інм_ SРОIIРа.каТ MIQкaї РIUUlo зсмem.НІ дimunca ПОВИИИІ ВIIКОРИc:roIl)'l8l'НС. 3 дcrapнмllllНDr 
lІІ'IІІіІХМ4ІІDlСІІІІІІ ТІ:lМiсау добросусідc:rвl вc:raновnеиих у c:r.c:r.91.1 03.111 3СМlШldlого Кодексу Укрщ сТ.35 • У" .про охорону 3CМClllo». :lIICDHOДIIc:rв1 пра охорону ИUКOnIIwи.оro природноra ССРСДОІIIIQI (ход 
IIIIIpIiiIliНl 3D1ШВОТ ДIпIНIn - 1.11.6, :lrlднo YкpIТHQKoro UlСнфlатора •• 0BOro викариc:r&IIU 311МСІІІоННХ 
DD). . 

l1PaOJI а&ааа 1118111CDpИCt'IIIИI ДlНоТ зсмc:m.иої дlnвncи: 
LL~_1011I ІRlDРИcnuпIL . 
IaIlDpJlDeiнa :lCМCIIUIDra :lllCDHOДIIc:rвa внниl особи HCcyn. IDриди'lН)' вiдnовlдam.иlc:r. :lrlднo 311CDНУ. 

зп. .. пу .budny мlc:ra6yдy81Н1U1 ТІ IpxJтeaypH &РО8lpс.коl мIС.ICDІ ради від 20.08.2007. pa~ 161028. 
~&Y.ai.вI .06мOIrСИК' ТІ 06тасенн, 311МnСКОРНСТУВІНИІ :lгIдHO КІІдастрового МІН)' та вlд!tовlдио до 
:;::-. DlОIІІ ІИІОНІННХ &РОВIРС.КИМ мlс.кнм відділам КнТвс.коТ pcriOHan.HoI фlnll Дер8ІНоro 
lIfIМiO-~ cЦCR1JI Д"ВНОГО земen.ноro KUlc:rpy прп Дер_оному комІтаті УКРlіни по зсмc:m.иих 
... __ , ..... DpUIЗlбудови): 
• 1CpJnopIl3U'U.HOro КОРИСТУВІНН. (npol:u&).' 
11 ЦІВа 2. ЦlI" прода.у 3lмen.ноІ дIлЯНIСІI, crpOICll І ПОрВДОIС оnлаm. 
-.. оо а: земат.наТ дtп.нки. 31 uим Доraвором CICllIlд1lЄ 767 900.00 (сімсот wіc:rдесп СІМ ТИСІ'І д.·иccrr) 
ы�uп70000 r. ПОIИНен nepcpllX)'8lml ИІ рахунок Пр0д88Ц1 прcrraroм 3 ('Ір.ох) 6aн1dBC.1CНX днів (РІР 
11. rFOlJDq5 ~ollpClole УДК в ГУДКУ в КIІЇIС.кіЯ 06nac:ri м.Киаа МФО 821018. зкпо 23571923). 
~)1JIIWd ~ на :l1ІМет.ноІ дW11ІСИ c:raновиn. 934324.00 (ДeB'm:oт тplUUll110 чотирн ТІ .... І ТPHc:ra ДIIIUIUn. 
~ мі IОnI" .. 3li4н0 аИ'i'lI)' 3 технlчноі докумеИТIIIUl пра нормативну l1'ошову оulиху зсмen.ноТ дlnnки 
lЗ.3rfao .::1'0 .Lцiпy 3СМIШWIІІХ ресурсів від 20.08.2007 року ЮО4-3/13-3/1200. 
~ IIpdcв ... оу OlCJlepra про оцінну вартіcn. земen.ноt дlJIIRICИ НВФ «Кадастр лтд. від 20 серПИІ 2007 роху 
~ CIWIоІ дinaкн mиоllИТlo 767900.00 (сімсот wicrдcC8Т сім ТНClЧ ДIl8'm:oт) I1'Н8ІІНІо ОО кcmiJIoк. 
~ I'OIOJННМ YllPIlJJlIUII 3смшних ресурсів у Киlвcuid обnacтi 28.08.2007 раку. ,rlднo висновку дер8ІІІноТ 

• від 28.08.2007 раку N..a4a-280. 
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3. ОВо.'IIJКlI стор'll 

3.1. Поxynсш. Jo6o.'"IIII: І стро"''' І pcnмlpllX. ща псрсабаЧСI.і п.2.1. IUoaI'O п_ 
3.1.1. Quamml uprtcno Jeм:::'1:=IIIIII .. alaoMoC'li. ДОl)'Мcиnt тощо про .".OH ...... 1NO-;-~"1.....1 
3.1.2. НIUUII8m Пpuur.uo 11 І снІ та .С18ІlоanСIП на nPllдСіану зсиеп'l!)' 4іn.ИІу L:~ 
3.103. ДcnpllМYllПНCIt оБМCItC .... шо I�Un':-arrtl :І8ПІІІІоноra карИСІ)'ІІ8ІI118 (n'woxUuli та '~ 

6c:snamJDlIC • 6c:snepcullCQlUle II .. Op"cmullw О 01 .. 1' 118 scмcm.н'Я дlмllцl НІ момснт p~~ ~ 
06'атl Imкclleplloi II"pICIPYXТYPН~O 3= ДІРІ оБCII)'rDауа8l1И' і pCМOl11)' об'anil 31U'111'1101'O ~ 
дor:rJl'l1 на JeMcm.11)' дIJIIHI)' I~ "ІХ а 3СМСІ1ІоIІIЯ дllUlнul МСІШ.ІІХ і rcaACJllЧННХ :ІІІШ. та ni.a'Jцj. -.-" 
baaJlepllOi II~II. ро:ам щс~ ЦIoOra ДоralОРУ спnачуІІІІТИ :асмcn."иR no.allrDlf І PIJ1J4i JtJ~. 

3.1.4. 3 МОМCRI)' Дep8D8lloi ре УlCpIfни о nn1П)' JI Jeмтo. "' І 
пeprд6аЧС1111Х ЧlПОП'" 381CD1Ioдuc:ntD. М anc:MV 3lUCDНOДIUIC:ПIом nop!UUCY. 

3.1.5,3Ipca:1pY8m1 цсl Дoral р Уlстано , 

3.2. ПрaAUСЦІо З060I'aamп,о".:.,п._ ... n_С'Іі зсмcm.llоі дІм'''1І а рммір' та І термі"м, 06умОIl\qj 11. " 
3.2.1. ПРldbtm. onmn)' -, - ..... - , 

Дoraвopy. 4. Вlaпо.lдал.н'cn. СторІ .. 
4 І У ІIШIUIIC)' """XDIIDIIИ' Поl)'ПЦем ума. Ql.ora Доra.ору ПРІШІІ~СQI. мас пра80 .мма""" ІИІІО"'~ 

сао'; "'ахІа IІВnСІІСІIІІМ ЧІ'ІІОМ, І тua* 8fдшtшJ1уванн. :a6tmC1a, 3111д1И"Х 1ІС8Н~01llИ"'" lІіО 
8111О118І1111М 3060.· ...... вбо мас праао pOJip8IТI1 цсП Доra81р у 8с:таио.nCІІОМ)' noptlAlC)' І 8KМIm1I • 
J6JmI .. СnPllЧlІІlClUIХ 1101'0 pcn'P81U1Н8М. 

4.2.У І порушсННІ -rcpмll!)' onmmt 3а Jcмcт.нy ДЇJmfI)', ncpcдl5aчсноro п.2.I. !'aнoro ДoI'OlClpf. ~ 
cnnaчус П:UUlO ПСНІО у po:aмfpi IJQA1IinИо1' o6JIlкаао\' С'І'ІІІСИ Haцioll8l11ollora 61И1)' УКР"ІІИ, що 4іс на ... 
:аа "11 дem. npocrpo'ІІСИ nmrracy. 

403. JIIщo ПDxyJ1С111о не сnmmrn. 8CТIIIIOВnCНY • п.2.1. Доraаорl ціну а60 .ідмо.ИТІоС •• npнАНmt np", 
Пpoдuellll ІОІК npaao .IWIIПIТIf npllЯНImI npuБUlоі земcn.ноі дln,нки І спnll'l1l ЦІНИ, ~ ТIIh lbIa:;t 
J6JmI .. JUДIIIIIX Х1р1"'1Ш1О .нканlІІСІІ8, або, 3 С8осі с:тороц пор)'W)'U1'И пlП'lllUUl про ро:аlРIІІІИІ ШОІ'ІІ 
8IINII'IIIН аlaшlOДY8U1И1 Jбlmd8. 

4.4.У 8ImlUllC)' ро:аlр8UIИI Дoraаору J ІИІІІІ Поtcyl1Ul спnа"ClП ним f1JОШ081 1С0urrи nOICp1UmQ 
Поxynucв':ІІ MlltyCOM збитdв, noв'uаинх 3 оформnеllНlМ Дoro8OPY та .ідас.асн ..... 3смcn ... оі ....... 
'І'СІІdЧRОro nacnDJJ1)'. npoRl)' aiaac:дCНll8, Оnnа& 8apтac:ri 'tCXИІ"И1СХ УМОІ, nocnyr сncціllli,"" 
nOCВ .... С1ІИІ Дoraaop)' тощо). 

4.5. Ро:аірвunw Дoro80PY 11«1 38inwlrc Поtcyl1Ul ВІД Cnnlml ncнi. DCpQ6ачсноі п.4.2. цa.ora Дol'OlOpy. 
4.6. Cnпaтa unpвфИlIХ ctUllЦIA не J8Uu.нaC ПoxynlUl 81а обов'utcil ІН.ОН8ІІ ... доro8ЇрИІІХ 3060.' .... 

YМOlДlllOra Д0r0aopy кyn!ani-npoдucy. 
4.1.У раі ИС8lllCOlluma Пр0да8UCМ УМОІ u.ora Доra80РУ, ПОІ)'ПСQI. мас право 8ИМaraтн .ИnIlllUll 

с:аоіх обо.'акl8 нuaним ЧИНОМ, • тахОІС аJдш.oдyIIUIИI Jбlmdl JIІД8ІІИХ :saтpHM.OIO .UOIWUII, 6 
po:alp&lnl цd Доroаlр у 8CI'8ROInCIIOМY порllдlC)' і I"ManmI 8ідШIСОду8811 ... ,битків, сnpll'lНИСНIІХ Папі • 

4.8. ПРИ ро:аlрnинJ ЦIoora Доraаору J 8ИІІН ПрOД8llUl, суми, акі cnnaчемі ПОIC)'l1ЦСfol Продааwo 118 
Дoraaopy. n08~ ПpoдllllUCМ ПоlC)ll1UlO а ПО8НОМУ обсаl. 

4.9. Пр .. po:alp8UIН1 цa.oro Доraаору 3 Hc:aвnClCНlDt 8ід Старім причии, СУМ.', акі cnnа"Сllі Поrcynucм J 
U1CDHIIIНI ЦWJra Доro8DРУ, ПО8еpr8lO'ПoCl ПОIC)'ttWO 8 П08НОМУ 06с:аі. і 

4.10. Blan081a11W11cno та прааа СтарІн, що не псрсабаченІ цим Доroаором, ІизначllCmCl .
JuaHDДI8ma УIpliIОI. 

S. Г.р.нтІТ ТІ претензlі 
5.1. Пpoдucau.l'8pIIInyr, ЩО JCМCn" РІІХІ, IIDI С ПPQДМСТОМ цa.oro Дoro80PY, 8ХОДИТlo до ~

MOIIfr' 6ym 8iдчyJкyвtud 3Пдно UkOIIOДIIC'I'U Ухрu1tи, Іш.на аід бу.аких мaRп08l1Х пр .. і ~1JC 
npо ВІ на момctn' abumсаниа Ql.ora Дoraaopy ПрoдueQl. 'ІН ПокynCQl, не міг не знати. нс ,HIJOAКI1oCI аіІ' 
cyдo81Ot cnpaa на неі исмаа:. 

5.2. Пpoдueцa. саідчtm, що 3nUUU18 зсмм.иа дiлaJuca до 1Uo0ra часу иі1СОМ)' Іншому не 3дІІІІ1 opcмq,.~ 

Ф~ DOAIp08ІН" І спорІ, І пla Ja60POHOIO (вpc:amJМ) не ncpc6yaat:, СУДОIОro спору що до нсі, 8 •• нecos_ ac 

ІЩУ IOpIUIJItIИІІХ осіб не IНCCOHL Biдlf)'3lC)'lllНl хмcm.иа дIлrнa знaxoдиn.cr у craн~ noaнic:nD"
IНIIDpНcraннa п 31 ціll.а8 .. М nPН3Н1чеllИ8М. 
ар";;'~IдnОlIaиОcri ь 311СО1Ш4ІІСтаом УxpaJин Поxynсца. Rpqбu имcm.ну діаанl)' ба _ І с 

5.4. ПОIС)'ІІСц. ornruya JСМcn,иу ДIna І __ --, 

nIA:Icмними f IlUСМIllUoUl CnОpya&МJ1 та б' ИХУ • lilвryp.. ~0МИ8СІ 3 rr tcin.tciсними і а.lCЮlМИ ...-..
о ЕІ1'ІМн 06м~1 ЩОАо П IИlШРИC1'8llIUl. 

6.1. 06аа'аох Пpoд88Цll n СІ. Пераlд npa_. Dacilocтlll. JIAIМ.И7 дlnRИIСУ .-
JCММWly "'Іху Пepcxaдtm, до ~ 3СМIIПdIy дlмиtcy Поxynшо IBII1II1t:ТЬCI IнкaНlНl1N І IIJIIID 
I&Мlro дOl'Olору, oдepll8Нl18 Покyn:QII niCIDI lla8ноі C1UIml alprocтї даІІоі зсмen,ноі AlмНIII .f4n08bJI 

• дcp1I8IHora axra на npuo масності на 3CМJUO. 

U'r:l:.,",,-~1' •• .. .. . 

-~ ........ _-~':'~ .. 
~:.; ", 'і !а;:. ".,.' ...... 



t.~~;:, ',: : .; tf~{~ 
.,. •• ' ,;' : :1: :'1, -'A-:r'i/I;r'i'tr.· 
j'!;' , '.' ',- :~: ?~{ЩQi~.(.t.: 
,," vl'pAIHA ," r:,:-, LH<RAINE ''';'!~~'-'~~~:;~~ 
~~ пoaYn~ прua .;a;HJrid •• 8 :lСМCn.НУ lIW'nCY 1СТ8Н08llСШIR ранішс npIIIIDIНn A~y.i 
, 3 tJ_rJft1 JlnlllllICan~ ~l)'Мcaтl npо npDDII ПОКУП'" .11 хорнстуванl18 (ОРСІЩ)') ціЕі :lcмcn.нoT дїмanm '}~~-: f 

6J. ~IIJIIIOIO'I .11 • !: 
~ І" _I~ UICODora поrfршеll'l •• Во B.lnl.lllCODoro nCY"H". :аемел.llаl дlл.шен іі 
I~ 7. ,.13111С Bllnn ІІІВСІІ.ІІ IIіо .lInUX08Dro ПСУВІ'ІНІ :lСМCn.НОТ дlцнlСН НСС:С ПокynCЦlo :І MaMcнry І-

JIIIIIIIICDIOrD ПО r- ІІі 
1,1. r:-_11I npllllIUI8CIfD:~ npac:rpO'l1l1 псрc.uчу :lСМC:n.НОТ ДШІНІСН або Покynсш. ПРОc:lpОЧlІ1 П nPHIIнnтI, : 
~ __ , JOIIII ПР:;Ва&О l.шUXOIОro ncyJllln18 НСС:С сторон ... ЩО npОc:lpочнла ПСРU8ЧУ 860 npllllнlml. ,І 

7".-.-111 nonpwcd· п ........ ПII :lСМC:n.1l0Т дSlIIJlICll С IНІ18 Сторонн ДоrolОру, то IUmoli.um.Hicn. нсс:с ... :'; 
~_. nOnPUlC'U 'ІІІ .,- 'І 

1з. '. 8. В'lрlшеШI. спорІв, І_ 
CfIIII'- lСІІОІ1О np" IIIXO.IDНHI УМОІ ш.оro ДоrolОРУ або І :lв'аКУ:l тnyмачс.1НІМ Roro ПОЛOlCCl... : 

11. ВСІ a:::o=~'OptL • • 
~fItII.I DfII'OM мlса ... нс досаrЛ'1 ДОМОlЛе'IОcтf, то СПІР ПСРCIUIЄN:I на po:armu& судових oprul. у ;! 

12. 'ІІІІО с:::, nP'lииним :lIXDIIOДUCТ80M Yxpallm. У ш.ому BНnI.llкy СУдОlі .нтpma НСС:С сторона. II(D не , 
JfII1I' JCIIIIO або 11'IОIIІШа Тх неНIІІСІСНИМ 'ІШІОМ. "-
......,.)'МОIllДоIVIОРУ 9. 3м1Н'1 )'Мав aoroBop1 та Raro pO:llpB.,IH. ~ 

ДоIVIОр)' або 1.1=11.18 доповнс. до DOro мoacnиві ~кн :lа :lroдOIO Сторін. ' 
'.І'~~;'ДОnOIНСИНІ ДО ДоrolОРУ цiAcmolOТloCll ~ICН в nнc.MOli. формі, HacrynHHM посвідчеmI8М ТІІИХ rr 
,J,ВCI- oplWlllX IID11Ipl81)', ОфОРМnlO1ОТІоСІІ У Iнrmu&f ДD.IISI'XовоТ yroдн. ЩО с IICII.II'DIIIOIO 'IвerннOIO ш.оro " 
_,,---І ? 

~. " .. "".Ір мас 6yn1 розіРIDlПIR Прoдuцсм : , 
fJ.Цcly'::i ИCCJU18I'I' ПОІС)'ІІЦСМ РОІНОТ або частхоlOі 8DpТOcri .ll8НоТ :lСМCn.НОТ .аіпlmcи :lrlднo п. 2.1. 1Uo0ro і' 
t,11. ..... " 
~Ypat РОpylllСІІІІІ УМОІІНICIIU':ИИХ У підпункті 2.1. ш.оro ДоrolОру. ~ 
~ раі НCIJIIOIIIIIНI одиІоо і:а СторІн УМОІ ш.оro ДorolOPY lін МOJCС 6yrн :lміllсннА або po:aip88Нldl на aнмory І: 

.,CnIPDRR 31 pilDClllllМ CfI1o'l або rocnoдapc.xoro суду. і' 
10. ВllТрати. 

10.1 ВclIIIIJIIt1f, n01'П1ІІ1 , )'lCllllllllИІМ ш.оro ДоrolOРУ, Aoro нотарllUlloННМ посвlдчСНІІ8м, pca:tplldoo та 
...... IicpС НІ сс6с ПоxynсЦІо. 

11. ДDДIIТICOBI )'1'0811. 
ILL ЦcRДol1llip с 0601'13КOIIIМ .IImI сторіН:І МОМСту пІмНCIUIIII 060ма СтоРОНIМII. 
111 ЦcRДomip nfДnIrК HcmspllUl.IIOMY посвlдчсиНlO та pct:eтpauiТ BiJuJOIЇДНO ДО чннноro 'IICOHOДUc:rвa. 
111 ЦСІ Дorolip І дохумeиr про cnnsry 8IPТOcтf :lcмnl є niдCТUOlO.IImI вІдаСДСННІ :lемcn.ноТ дiтrикн в юnypl (на 

iaDDCd) 1_.1 дcpuиоro 1ІІСТ8 ... npоо ПРИlатноТ IIJIICноcтf на :ler.uno. 
IL4.ШЕВЧУН ОЛЬГА микOJIAlsНА двс CВOIO:l1"OД)' на niдnHcaнНl ЦIoDro ДоroDOpy П 'ІОЛОllхом ПIESЧУНОМ 

lII'OAf OJJEКClЙОSИЧЕМ, ІІСІ'Я С IЛlСннхом пп «фабср», ЩО підтвсрД8)'EnoСК П '111010, па :l1ІІІІШ1CnCII У 
.allJllllll1lDl1ll101'llJllyca &1311р н.м. 
ІІ! ЦCR ДoroJlp ClШUCИО 'DI иотарlllll.НО посвlдчено в 3 (tp.ox) прнміРННIІІХ, один , пнх :lCicpirвm.c:l • сnpuax 

j8IIIDI'D ВOnPI)'CВ &pOlIPc.кoro Mlc.xoro HoтвpIU'HOro oxpyry, Ки1'вс.хоі o6nlcтi, &lІ3нр Н.М., В м.&polllpН. 
lIIfaLaВOCri, 7, • ІIIIDІ -IИдІІІО'ІКІ CropOНIМ ЦIoOro ДоrolОРУ. 

;- ... 
....... \:,: 
~., j.~ 

Старан .. ДоroвоРУ : 
Пакynauo: 

ПРИВАТНЕ ПlДПPИЄМСТВО сФ.uEl'lt. 
IОРИдlI'Іиа upcca: 07400, KHTI~кa o6nacn.. м.&роар ... 
6ул.НC:lIІІІI3НОcтf, ICQД 
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JC1IIIDАІ.JlРОДС'JlDд.рс!:~коro прП:і •• wiеВИR 
DссJAl.с.иоrо 

".с.ко1 О&ААс:тІ .,0 •• ,11 КlI. cl......,IUI1 'l'llокчl DOO.MOro року III::-r .... .,.epтal'O 
/J.I іІ&ІІІIСІІАІIСІІIIIIЖ'ІС: 
10111, &JID n JlAIJI. кнlвськоl OВAAcТl, IDРIUUIЧllа адрсса: "істо БроааРIІ, аУAlIUЯ 

rolAJ'CII1CA IllСЬК: кої o6Aam, ідСlmlФікаціііlпdt IІО"IСр 26376375, 8 0с06і 8UКDНУЮЧОlO 
Іі &уIllОIO/С НІ 15, J(J аС:.а BaOl1All ОАСксаНАРОDІ1Ч8, ЯКІІіі мсшкає а ".істі Броаарах по ВУAllці 

.,.;-, ~_ICIIUI," AlU&P~IIPA N. 44, КІlіаської оБАасті, що діє на підставі ст. 42 Закону )'краhш 
*'~ &уIllIlIО/С НІ 288, ква украІllі. розпорЯДЖСlll1Я N. 102-00 від 20 'IСРВIIА 2007 року про Прllзна. 
~:' tc CIUIOIpJlAYD8I1IUI ~cысІ'о ~oall, РОЗПОРЯДЖСНIIА N. 514-0Д від 01 АНстопада 2007 року про 
~~aclIAY 311:1)'11111_і 11101'0 raAOHlI, та ріШellНЯ Броварської "Ііськоі радll КsIЇBCЬKOЇ обметі аід 27 ......... __ .lolICЬK ." Б -'-
~IIIIIIIIDIlIoa- -31-05 про прoдnж 3СМСАЬНОІ ДlAllIІКIІ, Р.ІUlсtlНЯ. роааРСЬКОI МІСЬКОІ рад .. к .. іос&.· 
___ 20а7 POIQ'"' ::'72008 року N. 618-32-05 про аllСССНЯ 3МІН до РІШСННЯ Броварськоt міської РОДІІ, 
~~.IA 14 d 3 aдalid сторОНІІ, 
~n~eo,- . 

,. ІТААНА ВIКТОJlШНА, пка мсшкає в ".істі КsICBi по ВУAlщі rOPIoKOro, БУДlIНОК N. 112, 
JAМЧУК СВ ФI_nНllіі ІІОМСР 2299912625. - надвАі - ПакуuеlUo, 3 іншоі сторанн, 
~36,iAllml 

1І1С111U&и усіі а",,,.ір пр" насmJIRне: 

1.Предме'l' AaroDap,.. 

cЦlo на niAставі рішення Броварської міської ради NI 577-31-05 від 27 rpудня 2007 року 
. 1,1·r::CItКOi "Ііськоі рІД11 NII 618-32-05 від 14 січня 2008 року u • ред 8 с (ара_сІ, а Локу
~ : • І С (qnycJ У DA&Сиість І " u А 8 .. ,. с. ~eMeAloH" дlAвнКJ HeclAloo.кarooaaдapo.кol'O 

" ... " ... щеlO О 1'121 ra, що 3HВXOДlrrьc:n в 8ДМ1НlстраТSШИIDC межах мІС'І'8 Вро •• р. на .,.AШd .. -'. . ---І ... 57 (acr.AIICll'l' olмl, ФYSIІЩІОИВАЬие ОРІоначення 38 проектом .щвс=дення - зеlllA& uромнс-
11&111 ., П ". б _.- ,а6сАyrDII)'IIIUIIUI CКAВдCЬKOro примuц,c:ИИR, ИадаАІ за текстом· редмет MOroBOpy а о зеМс:АІоиа 

і.2. 3D1СА1о11а ДWnnCВ, звзначена в п.l.l. ЩО продаєтьсн, 3HaxOДlIТЬCII D оренді зriдио AOI'OBOPY 
XICWoUаІ дiARнкal від 11 жовТ11И 2007 року .. Ііж Броварською міською радою та Харчук СвітА8ИОао 

• 011 _peccrpOBВIIOro У Кllівськііі реriоиВАЬИЇЙ фiAlї Дсржввиоro підприємства ·Центру державно· 
І ' і . -І'. IIDUIOI'CI QД&cтpy Прll ДержавlIО .. SY ком ТеТІ Украиl.1 ПО земеАЬНllМ ресурсам- про що У ДержаВІІОМУ 

'хмш ІЧllНеко 38ПІIС від 11 жовтня 2007 року за N.040733800128, 
1,3, на 111.BICUВII1a1 3смсАыlіі діАянці 311axOДllТЬCR складське приміщення інв. N. 898, ЯКС име

,1Ia&ynшa ИІ підс:тааі AOl'Oaopy купіDАі-ПРОДаж;у Но 24, yкA8Дelloro 29 всресИR 2006 року між Бровар
аlWJl у КаIІвськШ 06Аасті та ХаРЧУIС СвіТА"(ОIО ВlкторiDИОIО, зарсєстроввноro 29 вересня 2006 року 

7rPIiIrCWdJi yнiвcpe&VtHiit товаРI.ііі біржі 38 реєстрацlaіИl1М No 24/01.29.09/06 та зареєстроввиоro 27 
2006 раку в Броварському міжміському бюро технічноt iHBcнтapl13aцU • кннry Н. 2 за Н. 2-379, 

• r.wnpoDoмy реестрі првв BABCI.Ocтi На ІІСРУХОМС мlUЇИО за рсєстраціЙНІrм не 16896413 зl'iдJІО 
• ара pccc:rpaцbo права ВАас:нос:ті На НСРУХОМС мвАно, BltДuOro 27 АИстопвда 2006 року Броварсь-
1lilDda.a1М6aopa технічноі IнвеllТВРl131Щ1Ї за Н. 12660636. 
з,I.4.зrtuD 8ПСКОВ., Вров.рс.каro мlс.каro .1ддІА,. зеМеАІІВ" ре.". від 10.12.2007 року 
~O-3!20, 311.1ШІІ. дiARнкв, що Є 11Редмс:том lUOO1'D Дoroвopy, ПОВIUlиа BнкopHCТOByвВТIiCA 3 AO'rpllМaн-
9HI~ ~~ змісту добросусідства та обмежснь прав На зсМAlО, вс:таиОВАСНIIХ У СТ.ст. 
• 3tмшноl'O КОдексу Уасрвін.с, ст.З5 Закону YкpвiНJc .Про охорону зсмеАЬ8, 38Х0Иодавства про охо-

.aaaauuua.aro. npир~ro сеРС=ДОDIIЩВ (КОД ВIСкарнствнип земСАІоНОЇ ДЇARНIOI - 1.10.5., зriдно 
lIJaUaВi ICAlcnфікатора цw.ODOro ВIIКОРИCТIUПIR:3I!МСАЬИНХ дWuIOIC). 
1,1. w::~ на ВlDCOpИCТIUaUI даноі 3І!МеАЬ110і дiARнки: 
за lUAIOOВara ВllКОрllCТ8НИR. 
I,S:а.1IIIUI3еасем.иоro 3ВКОИOДlШства ВIUUIЇ.особі. несуть 10РИAlІЧНУ вiAnoвіАвАьність ariднo 381Шну. 

JIIPIIAIaaUr :аа до ВllСНODку про продаж У ВА8сиїсть 31!М1!AЬИ0і ДЇARНIOI від 07 rpyДИR 2007 року но 
~~ та архітсК'l)'pИ Броварськаt міськоі р8ДИ містобудівні обмеження та обтя-

:snдНo КlWiс:трояоro ПAIUIy та ~OBiднo до ршрахунків ПАОЩ DIUCDHВНlIX ТОВ .Коис-.-'1IQd~ 
• 1'IItira-.. -ерюlХ ICOplWJpїв мереж Koмyнiквцifii 

....... 31UQ1cкa зона ,,;,,'" •• • - • • 11 ~ ...... I3НОI 3IА13НS!ЧНОl КOAU: 386e:ml!'Drrи вw.юlii доступ операторІВ 3ВА13ИИХ пе-
lЧИaro roc:nn"l�p-а .• ... ....:... ._ .. 

та - ..... до кcwи та nPИАсrмDC дО 38АЇ3НSСЧНІСХ КОАІИ терИТОРUI ~ .. iдJDIBI .... -. 
ко.\їііио~ rocnодарства, звсобів c:нnaIAiзaцii • 
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і Ім"к", страх .. І ПОР840К ОnА."II. 
2. ЦІ.,. пр од'" :l0880А."0 д 

ІСІ' 3. ФІ.' ДoroDOPOM СКAllДае 190325,39 І С 
2.1. ЦІ ... npoДll8J' зI:мI:Аы�оtt ::::~' 39 копІііак, IІкі ПОКУПI:ЦЬ ПОПlше., nc~cpa,,>~ •• 

'1'1100" тр"от. oдalUUUlT. п.хт.) rp:allкiDcысІх Дllів (р/р 33114327700005 БРоьаРС:lокr Y~'::! 
ІІОК Прод.аШl npoTllro •• 3 (трьох) ЗКПО 23571923. • 
КallllCloIdR oGAnc:тi м.Кllсаа мфо 82110 18,у __ OHT8JdJ про норм.т.,ак, rpolDOD)' 01&1. 

001. ._ :І ТО ....... о ДO~I .' • І., •• 
22. З.онIIО a •• ~ - І -3/13-3/94 Броаарсьхоro r."CЬKOro aUlдIAY зсr.'I:AL'I'IХ prc .. 

AW.'IICI' ВІА 23.01.2008 року Nt O~._ IІ0ы�ть 106466,00 (сто IUlст. тнс"" "О""РІІ УРс:; 
ТlIВIIА "Рашов. ОЦЬ'КА 31:r.'c:Aы�oii д"",IIКII ста СТІ ІІІ 
шІсть) І'рl.ао". ОО копІПок. ТІ rpolUoa, 01&1'1'" :lОМОAlo •• ОЖ дIм11Кll 'IВу" 

2.3. ЗІ'ЇАІІО a •• OlloaIC)' про ~~~;ap oцi~ll. вартість 31: •• I:AIollot діМІІКl1 CТ8Jf0811TL 2a~~ B~ 
фІРМІ І ,Кnдac:rp АТД' аід 10 "РУДІІІІ т.) rp •• acl'., заТВl:рдисеllОro ГОАОDlшr.1 ynРІІIІ.\І'"111 19 
n_nт. Т'IОn" доа_.тсот де ів -.;"114"':11І 2007 року, відпОВIДІ'О дО О.ІСІІООНУ ДСРllUtа"lІ" ,. 
ресурсіа У кlllaсыdR o6Aac:r 1 "РУД Nt 48-3438. І rr; 
ЗI:r.ЩllПОРSWlаt докуr.ll:ll'І'аціt аід 17 rpУДl1R 2007 раку 

3. 060а'8:1К •• сторІн. 

3,1. ПОlCJпео :l060а'IІ:1.,шil: . 
3.1.1. Crwaтaml вартість 31:r.II:Aыott діАЯНIСІ' 8 СТРОКJI та u РОЗМІРах, що передБВ'frНl1І2 

ДoI'OllOPi·I.2.HMaaaT,. ПродавцlO Jll:обхідні маТl:рі8АIІ, аідомості, ДОКУМСІІТІІ тощо "РІІ а,l, 
ума8 цьоro Дorauopy. ., 
• 3.1.з,дОТРI.муваТIIСЬ 06МІ:ЖСШЬ, що НВlCAЦI:III та 8~aHO~Al:lfI на ПР.lдбаllУ :Jt·MrU.ll) .1.~. 
бl:ЗIII:'lуааТlI бl:31СОwтааllС і безперешкодне BI.KOpl.CТIU.11R 06 eКТIB 3Iu"8AыIro KO~IICТYIIIIIII/II (1It-:t 

вbтu.la6iAыіi ДОРО"І, об'СИТІ' іllЖl:lll:РНОЇ іJfфраСТРУК'r)'12JI), що звреС7'1'ОDВЩ 11" ІС"'С' ..... ІЇ. 
ІІа "10.'1:11'1' Рl:сстраціі :l8RDII, МОЖАI'8ість доc-ryпу на 3I:И~НУ ДWlН~ ~IДn08IДIIllX САуж6 Ло'" ~ 
DІШ_ІА і peмOllТY 06'Єктів. загвАы�оro KOPI'~8В11'~", T~ ІНЖСНІ:РІІОІ Інфраструктур .. , РО11С1и::. 
зс"'сАыlnn діАІlllці "'СЖОВІІХ І rcОДС31СЧІШК 3НВ1С18 та пад 13,Д1В дО ІІІІХ тощо ). 

3.1.4.3 "Іоие.tтy Дl:ржааllоі реестрації ЦIooro дОГОDОРУ С:ПАВ"У8ВТИ 31:"'1:0\',11ІІ1і IlI1.U' 
ра:'.lірах і ПОР.ДНУ, Пl:редбвЧСIII.Х 'ІІ'І'І'ІІМ 3ВКOHOДВ8CТDOM УкрaiJш про ПАВ'r)' 3ВЗl:МAIQ 

3.1.5. 3Dpl:cc:rpYDaТl. цеП Дorooip у 8CТIUlaBACHoмy 3ВКОНОДВВСТ80". ПОРІІдНУ. 
3.1.6. ПРllііllRТJ' У ао\Осніс:ть земcw.tcy діАЯННУ піСАІІ реестрації ДI:РЖВDНОro акту про "J11IIIQII\,;' 

ІІа ЗI:.'CAleIIУ дWuac:y. 

3.2, ПРад8DОО :l060а'8:10III: 

3.2.1.npl.iiIUlТl' ОПАВ'r)' ПОКУnЦI:М вартості земe.u.ної ДЇАІІНКІ. 8 роз •• ірі та 8 терміІІІІ, аБУIІD&: 
2.1. цьаroДаrouoру. 

3.2.2.Пl:рrдaтаl У DAВcнic:ть 31: .. t:AЬHY ДЇARНкy піСАЯ реєстрації держввноro ахту пра ПРІІа &ІА: 
ІІа 31:.Іt:AIaIІ)' дWurкy. 

4. Blдnoaiдu.HlcT. СторІн. 

4.1.У ВllnМКУ НІ:811КОНВІІІІІІ ПОКУnЦI: •• УМ08 ц.оro Доro80РУ Продавl:ЦЬ .. ас права щ;: 
BIIICOII .. IIIR Покупцем своьс a60B'1I3KID НDAІ:ЖІІІІ'" "1'НОIol, а також 8ЇДWКОд18аШIJl з611ТХIІ, u: 
НІІХ IIСВIIКОllаIШ.М в60 ІІІ:ІІDAІ:ЖНІІ'" 81'КОНан ...... зоб08'ІІзань або має право розіРDаТlI цrli ДаІе 
пстаНООо\:lаму ~арядку і B""'ar&ТlI 8iдwкo.цyulUll ... з6итків, С:nP;fIIIlнених Їloro розіР81U1_"" 
Па 'Пl: " ••• Ураl паРУШI:Нl1R тep",iIIY ОПАВТІ' за зеlole.u.ну дiAnНКУ, nepeд6a"cHoro п.2.1. данoral1а:tr: 

ІС) • ЦІ. СПАа'l)'С ПродВDЦІО ПСIlIО У РОЗ.lірі подвійноі 06АіКОІІоі ставк.. НrщiОН8АЬНаro Банку Yc;L 
IIU» AIC ... , .laMel1'l' ОПАаТl. за кажеl' ДI:IIЬ ПРОстрочки ПАатежу. , 

даroDа:,:J·llс =~aкyneць в тер".ін 30 (трl.ДЦНnl) дні8 3 дaТlI останн.оі СПАаТl1 згїд •• а 11 2 І ~ 
ДЇ,\ІІІІІС)' Продааець ма 8cmu.aDAI:IlY D п.2.1. Доro80р. ціну а60 8ідмОDlrn.с:я nplliilUIТl1 II~ 
також ' DiAwK~fUIНII С n~:::.:.a:"~.araТlI nplli'lНIIТ'I'II ПРllДбlUlоі 3CMeAltНoi дiARН1CJ. і СМ.ТlI ~I 
1111t\U1I1R пра разіРDlUl1UI "'-01'0 До' IШДIUlІlХі :laТPI'loIКOIO 8lfKOlfВJllIA, або, 3 C:Dod старОІІІІ, IIIIJI)III! 

.... У - roaopy BIDotaraТlI.r-'----.. _r:!. • " DllnQAКY разіРDаНI'" Дoraa ~ІІІІИІIR _maв. 
ПР1UWЩем ПОКУПЦI:Dі за міll)'СОМ З611'1'':''1 3 ~ІШ" Покупцн С:ПАа .. ені ним rpow08i кОШТІI IІІlІІе 
ДЇ,\8II1Щ (nilmnaBкa 1'еХІdчнаro n ' П081131U1І1Х 3 офОРМАенlUIМ Доro80РУ та 8їдвt.цCIIIIRM 3 
cnеціа. • • acnop'r)', проекту аіда оа :ucna, IIIm'piВAloНOro посвідЧl:lll1R до едеНІІА, - ОПАВ,.. 8Bpтom техніЧИI'" УМ , 

".5.РозіРВIUIIIR ДОI'OВОРу ІІІ! 3вїАыul:::'1 тощо}. 
зо60' ".6.CnAaта ШТРВфllllХ callKцi" Ilе 3к::a~ 8~ СПАаТSI пені, передбаченої n.4.2. цьоroДorvs:t 

• 11311І1. В період Ait умов AallOro ДoroDO IAы�H~~ Покупця від об08'ІІзкі8 811КОllаИНІІ А 
".7·УРМі III:BIIKOI.aIIIUl n РУ купШ/о1-ПРoдlUКy. 

ПРQ:uuще .. СВо! 6 ' POДIUJIU1 •• YMOD цьoro до 11 __ 
ВllКОlІаllllН Х а ов I1зків I'ВАI:)lСIІІIМ ЧІІНО". !'D~oPY, ПОкупець .. ає право 811",ara11l. 
:aUII1'lCЇB, cn;I~~: .Іас nnPaBa Р~ЗіРDаТII цеіі До~:і;акож вадWКСЩУОВJШIІ збllтків, 3ВDдаИl!~ звТР 

.ellllX 01'0 РОЗIРВВlIІІНм. У BCТВJtQBAI:1I0MY nopllДКf і 811MaraTII aiДUllC 
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, .. ~t<:r~\!'TI'",· і' ,.~ ., ·-!r~ -~ ':. , .,. .. ' ..., ...., 
• • .... _. ,І ., _! I~ 

I1 Пр ...... nwr.' СУ"ІІІ. які СПАаЧСJlI ПОКУПЦС.І ПрадОDЦIО,ln& •• ~.~': 
Р,,, 281111 - , ~ ',' ... ", .. І 

JIIoOI'O ДоrflDО І цс .. покynWO в nOBHOJ4)' оБСЯ31. ,,'" '.'. '.!~ -
~p"'llll IIO.C~CII пр:~eжmlХ .Ід C'rOрlll'ПРIIЧIIН. СУМІІ. ~Ki СПАачсні ПОКУПЦС.І / :r~I. 
~. JPoOI'O ДDroDDРУ 3 ртOJQТJoCЯ покynЦlО в ПОВІІОМУ оБСЯ31, НС3ВАeжlІІІМІІ ПРІІЧІІ- І 

,,»p.IIIIIJ&IoIII'O Дaro8DPY. па8:-'ства Yкpaillll, ,,-
"'~~IIIIII. :І&iдlIВ 3IUCD~apill що ІІС передбачені ЦІІ"І ДоroВОРОМ. ВllзначаlОТЬСЯ 
d ~'uIC:nO ,.. прlUlа • 

JIIan"~ .,.. yacpaldll• 

,/~ 5. J'apunil '1'& nрC'l'Cн:lп. 
САЬІІа дІАІlІІка. яка с nРедмСТОМ ЦIooro ДоroвоРУ. BxaдllТlo до 

IIJO I'IJIIII11C' ІШІ 3С1о1 виі :lnДHO законодавства УкраІІІІІ, віАьJlа від будь-яКlIХ мойно
IJIII fA011i'ft" &упl alA~a .. аМI:ІІТ, пїдnllсаlllШ ЦЬОro ДоroВОРУ ПродаDСЦЬ 'ІН Покупець 

... 'B"ctiJc асіВ, орв 11 ешто .. і судоаllХ справ на нсї немас, 
нr JII_1JnCII пlА a:raдalla зсмсАы�аa діАЯJlка до цьоro часу нікому іншому JlС здаllа D 

CIJIO СІ"'"І""', ІШІ спорІ І під забороною (арсштом) ІІС псрсбувас. CYAODOro спору ща до 
.... po8ll18• - " В' , • ,ІІСІІ- 01 ІDРІІДІІЧІІІІХ ОСІб ІІС Вllссе'lа. IДчужувана зсмеАьна ДIАЯнка 311а-

,.. Cfl11fIlol'O Ф 1/13 аМУ ДАЯ _IIКОР"СТ8НJШ П за ціАьОВIІМ ПРJlзначснням, 
n,llIicna niPIWi~OAa8CТ_OM УкраїН11 Покупець ПРlіДбав 3СМСАЬНУ діАЯНКУ без пра-

_lіАНОс:ті :І :lВНО , 

1IJII1JII8'1C1fН11~ діАІІнку в на1УРІ, 03НВЙОМИВСЯ 3 П кiALкiСНJIМИ і якісннми характе
~ ,...,.нуа, :I~I.nl спорудамll то об'сктамll і оБМC)lССННЯМl1 ЩОДО П ВIIКОРIІС:тання, 
~1I11 ярСМН 

5. Перехід ара. ВA8CHom Н& aCMeAI!НJ' дIArasx7. 

~ n QД88Ц11 перС!Д&ТII :lсмсАы�уy діАЯнку ПОКУПЦlО вважається ВlІконаНllМ і права 
:..: ДЇAlику nepcxaAIlТIo AU ПокуПWI піСАЯ повної СПАВТН вартості даноі зсмсм:ноі 

:'АІІIІ,2.1. ЦIoDI'OДoI"ODOPY, адсрЖОІllСЯ Покупцем дсржавноra акта на право ВA8CHOCТIlla 

,..,у .IІІІIUCИСИНR У Покупwr права ВАасності на асмельиу діАяику вcrанОВАСннй раніше 
_ і JCi npIIID8СТВНО_AJDючі ДОКУМСНТlI пра права Покупцк на користування (ОРСндУ) цісї 
_11JI8'18111По 'llaudcть. 

... pmюra паrlРШСВІІІІ&бо DНnUКOBora 1ICJ81UUU1 3еМеАІ!ноі дIмuaac. 

,.. lІІПадка8DІ'О посіршеНІ" або Dllnaдкooora псування зеМСАЬиоі діАЯНКlI нссе Па ку-
IJIICpCIQЦY да HIoDI"O npаа ВАаСНОсті. 
1IIIUq.IIIIAII Продавець npОСТРО'lllВ псредачу 3СМельної ДіАЯИКИ або Покупець ПрОСТРОЧIШ П 
DlII1IIIДXD8DI'O naripweнlUl або виnвдковоra псування несе сторона, що простроЧИА8 пе-
pbmt. 
,. • паriршенні 'ІІІ ПСУВ8llИі 3СМеАЬної діАяНКН Є Вllна СтОРОНІI ДoraBOPY. то 
а,_. Crapaнa. ' 

8. ВнрІшеНJIII спор". 

i,caapll, IIUI 811ЮІIC8JaТIo ПРІІ Вllконанні умов цьoro ДoraBoPY або в в'Я3КУ 3 ТАумаченням iioro 
l.IIIJIDnCI WARXOМ ПСРСl"Оворlв. 
"Crapcnш пJИmП'DК МЇСІЩІІ не доcяrAlI ДОМОВАснасті, та спір передається на розrARД судо
:':'" ac:raнDВАеИDJoty ЧlIННIIМ законодавством УкрвІии. у цьому випадку судові BlпpaТlI 

lІІІСаИаАа у'кО811 ДoI"OBOPY або ВНКОН8Аа іх неи8.АСХСИНМ ЧJlНОМ. 

9. з ...... 7І1Ов дDl"QBOPY та йоra POaIPBIUIВII. 

~Дara8DPY а60 Dнесешся ~ОПОDlIСIIЬ до HbOro МОЖАИві тіАЬКІI за зraдою Сторін. 
11 ДОПО8Иеннк да ДoroB 'М , 'М Ф • -. 31Сін ару 3ДIИСНІОЮТЬCR ТWoКlI в ПІІСЬМОВІИ ОрМІ 3 наСТУПНllМ 

tbalOIO...;:.a ДОП08Нень в opraHВX нотаріату. ОФОРМАІОIОТ1оCR у DиrАЯді додаткової yra-
Іл-.. 11І010 lUOara ДoroBOPY.' , 
РІІі :: бути разіРВIIНJІЙ Продавцем: • 

DIIapy. :nl ПОкупцем ПОвної або часткової вартості даноі зсмcw.ної діАянки 3rїдHO п. 
:: l!apyшеНIfR уМОВ ВНХАц , 
І 1ІС8llkОИIННR • • еНИХУ,пtAпункті 2.1. цьоraДоraвору. 
lrJaCa&Y AJJYrai сто однІЄЮ 13 СТОРІН умов цьоra ДоraвоРУ він може бути змінеlшіі або 

РОНІ13в рUuСllНЯМ CYII3 або racnoдapc,oKoro суду. 
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10. ВIІ'І'Р&ТІІо 

10 1 ВСІ ВlатраТll, noo'lI:.alli :І yКADAD 
11111І'" ЦLoro ДоroDОРУ, iioro І.отаріал .... 

... Пас"", 
• & ІІа сеВе поacynеЦL. 

реа:стра"ісlO та DIIKOIIDlII" .. I, ере " ~ 
11. дмa'J1IDвI JМODIL 

сто іН:І MOмelnY niдnllClUUUI обома СтаРО.I'''I. 
11.IДеn дoroD~P с о&ОВ·I1:'КОВII":.:::IIО': ПОСDЇдчеlllllO та ресстрашТ BUmOOW'o Аа ........ _ 
11.2.ЦеП ДOroDIP niдAIIrac IIOТDr· .~ \ 

ДIUIc:raa. оартості :.е .. 1Аі с nlдCТ8DOIO ДАН ПIAОI:Дl:llltR 1tat І 
11.3. ЦеП ДOroolp і ДOК)'loII:IIТ про С:llа право npllDВ1110i IWIClIОС11 ІІа Зl:r.wo r.~ ~ 

а IІа1)'Р1 (ІІа мic:цeDoc:тi) і ВllдDчІ ДI:РЖ:ІО;:ro пaдD11С)' ІІа 3DI'IIAIoI.11X пlдCТDDах. І 
11.4. Покynl:ЦІо е I'W111ШКО,", .:: IІотарі8Аы�оo посвідчена в 3 (трьох) ПРШ4іРІІІІІСІХ \ 
1.5. цсп Доroвір сКА8дI:IIО' отаріуса Вроварськоro міськоro H0т8pi8Aы�oro alC~ Do1JI1t'\ 

:.6epiMCТloCll в справах nPI
S
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~ NlIО2 - оо JIIIeAI01IIIX дfARпDJC, BIWIJIIUIII/J3DOAY ка ПРCW18 земCAlollШC дWшок та DlleceНIIR змін до рі
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11''''': . 
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_::: 'IJDIШU перешкод nou=a а прrdbunТi :ae&lCNoI,ol дINIIIНlI. WQ є ~rтсщ.~ :O:'"t, 

З.2.1 ID'OДАВIЩІа і ZWТO'ПЦl 3Обов:ЯЗyr.m.ar Dl1XDJI)'Dl.mr обоа'Rзral. nalCAlUU!lII'II_~ 
cnpasmr дpyriй сторoni >' .lJICDu8llJli іі o&oв'alciD. І 

4. ВrдпОВШААЬ1ПCТJ. стоРІН І 
4.1. У BIIDIU&X)' lІеВllІСОНIIDIUI поКJ'ПI:UDtUI УКО8 ЦJOO~ ДО11)8ару DPO~EЦ1t мас lIJI"a~ 

ПОDIIIUDIВ С8DЇХ a60B'R:ndв п8АеЖ111118 'ІШІО"', а 'I'IUC01К .WШCOЦ71lIUП1Я збпnaв. 3111!Дa1Ur, ....... 
8JIJIIIBmcall8lllllW 306,,11 ..... "'- яRn .,,. .. '"'1"''\'''' ро:Прр=rnt цеП ДОroаір } :JC •• .::01IAeUOМY DOpIW!YI 

81U11UC s6msia, cupliчmleJlnX noro РО:ПР81U1JUQ&. 
4.2. У BIIIIIIДJC:)' UPОerpa'lCИJIR поDDWIМВ ОllA8т за Bmцa:8К83aнy земCAIdIY дIARIlКY, ~ 

ДОМ8ару ID'OдAВZЦЬ .проі ., .... ar8:nl CDAaТП с:уІІІl дoro80py та СПАО1'U' .-' - ·.,..,;.,і nr.u_~ 
Hвzdoll8Alt1lDl'O 6IUIКY Ухрatнп, WQ діє на період. за ккпn CDAaчyt:ТloCR DCИR і DPOДАВЕЦІ. ... .,.1 
nuuеава арава IlA:lСИОcri П. 3еІоІІ .. _. , 

4.З. SIrCIqP поКYIПU D тер. ОШlсаааar.y D п. 2.1. nїCAII niдnцao.JUL:t ш.аra д'J1'ОяtJPY иr І"IIIDІ 
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- до YIWUI.eaВa -, 81Н0 o6craвnн lІХі aauan. і 
-зе~~ д.оnШору зеareAloИa.нха • crame зна.,ешrn; 
-~ niA 3116ароиоlO (арешro J lIIШIU.s особам не .ідчу.сна: 
ДD8i.aXaam 3аIЮРОSШ .~ :а ... та у 311C1'1U1i, • IІОАатхо.ш зас:таві не перебуває: 1114 
C81Urм 8 r .8:uu..aaAI;J 23 QЧIUI 200:-ачеиоі 3et.lCAltНoI діАкаа та вiдc:yndcn. пCJДIIТIID81:"'" 
• :ICJ4eAI.~a ~ року ·:PWК :'НUJ.t нотаріусам Бр~"арcwr. • о ariCIo1CD1'O 
- 4.;0 • • ах .нecoKдD ~ 

-~ОідJARaxп ..;_. ---·".aura JCaniтaAy IОр 
- C81IDa_o ІІ06Уд,О8 -ТПІІ СУдові СПDp"' IrдllЧ1UlХ осіб не передана; 
- 1CМCAl.qa ~ анпх 6удівеа., на земем, , 

с 8_010 81n 6ylA-Qnx hin Д:.\IU ,; rre)lBE; 
... albtо.nx пр&&. • ". . 'зій 'l'pеІіх осіб; 



• 8CIJ'D 3R"",egC а50 B~BOI'D пC)'JI8RIUI зеueAltНоі дїAIDUш secyn. ПОDПЦI 3 МDкe&'I)' пе-
1.1,'" 8111kP' JIA8CIIOCd 

~", .. ІІР88& DPOдАвlЩЬ проctpD'IDII передачу 3eмeA1011DЇ дf,vaacп, а ПОКУІЩІ - П прJJlburmr, рuзпк П 
1.2. У....-J;:П або DC,1JI .... веее Crop •• , ІІКВ проctpо'lUA& ароІОІ передачі - ПРJlЙоuy зеlleAloВOі дWaaш. 
~ -:'--'_...d 'ІВ IlC,YllIUIIIi c:rвay :seмeAJoВDЇ дWaaш вввв. DДIIa 3 Сторін ДOI'DDDpy, то BЇДnOвiдв.wdcn. 

7J ..... ·-~jI-
.. aCropOlL 8, В""'ЩВВИ СПОPDI 
І І всі CIIOJ!II,IIII'J1Il мoayn. ВIIJIШI31'I'U 3 ДllВDI'D ДOI'DDOPY, вupiшyIcm.cR ШAllXDк перeroDDpїJI мfa CropaIl8Jll1, • 

L • cri lІІРiшeВВR с:парlв - в судовому ПDPJWtY. 
;а=.I' :ndвa JIIDII дом.ару а50 Dec:eJIIIII ДОПОВ&eIDt ДD lIIID1"O К08AJI8i тiAwcп 3а 3roд11 Сторів і DфDpК-
... ~IIJDDPJWI1· • u. всі CJAOIIi 1DIJИII1I, 8D'IJI1mI по pD31JJ8IIIIIDD ДDI'DBOpy вес:е Cropoвa JDCIL ае IIJDCDIІІІА8. УКОВ QIoDI'D дDraBopY 
12tI-1Ipcu&I8J' xмe.waoI ДіАІааШ вec:iAJo1Ial'D racпoдaрCloXDI'D DpD3JIII'IeIDIII. 
і4. всі fIIIIi IІПрIml DD :ndвi або ДОПОВReIIIDD умаВ ДDI'DBOPY CDA8.'IYJD'I'IoCII 3а ДDМDВAeВЇC'I'JD Стрін. 

., 9. SIrDIIЛ nrOB доroВОW ТА ЙОro POSIPJIAIIIIJI 

1.1, 3міа JIIII8 дarDIOPY a6D ввесeIDIII ДDПDD8eIUo до ВIoOI'D Biд6yвacn.c:в 3а 31'DДD1D Сторін В ПВСЬМDвій форІІі 3 
CIJ8IIIt&nrapiaAJaDI па~ та C'l'IIIIDIIAImo аевід'єкву частпву QIoDI'D ДDI'DBOPY. 
u,ДanIIIp l&a8fe Iiym роаірвlІІІІІІ: : 

'1раі JIeCDAImI ПОDJЩJDOlВ.РТОC'l'i зекeAltВDi .Idмuaas 3I"fдвo п. 2 ЦIoDI'D ДDrDBOPY: 
. 1 PUI DOPYIDaIIIII yuaв ЦИI'D ДDrDВopy DдRiЄID 3 Cropiв. 

10. ІВПП nlОВИ 

~~1. ЦcIIд,nвip Diдuпcyf:n.ar СтарОIl8lШ та DiдARraє вотаріlWollOМУ ПDcвiдtIeIDaa і ДСp8lUlвій pecctpaцiL 
~DПЦI, ~ макевт lIIдnпcaвa IUODI'D ДDI'DBOpy В 3арeєc:L'pОВIUlDI&,У uwo6і ве перебувaкm. та ві з ICIDI 

..... cwdao cwao без ресс:траці[ DW06Y, rpoшові КОШ'ІП за JUd ВОВП вa6yвaкm. DfдпОВідві ч.cmнu зеке-
11І1 аа Е ИРrдue'I'aК ЦIOro дoroвopy, ВIIAC:IIr&'I'Io Ім особllC'l"O, про що свідчкn. в вlдaоllїдlliй зl1R8i, аа 36ері-
I~~ вх., ПРUВID1lDl'D вотаріуса Бров.рCloXDI'D кiCloКOI'D вотаріllAlollОI'D oкpyry. 

"*1IJIInIavм р ВlII8II:na yxмщeвmc і ва5нрас 'IURКCICТi 3 КOIIeII'I)' ЙОI'D підппC8IIIUI та дepжaJlllDt реєс:т-
10.4. ~O&y, ., с дocraткlк lWJl. рCllAlollOI'D та B8A9DIOI'D ВШШВ8IIIUI CтoPOBIWIIQIoDI'D До1'D8ору. 
1~ .. дIi lАО1'О r::oкy IUoOro Дoroвopy ве 3BLu.в.нє CroPOIIU від BiдnolliдllAJ.вocтi за ЙОI'D ПОpyшeвllll, ае М&АО 
10.s.~baue IDРУ.. • _. 
~Iiyzu .. :~ Depед6ачево ZUlКдOI'DBOPOK або 'IIDIВIDI В УкраІні 381CDBOДIIIICТВOK, 3мівп У цей дIJ-

ID.&. 3Idвв даі 3а ДO~ВAeвic:no Cropbl, що офDplWrt:rloCR ДDJULТlCDBOID yrDДDlD до QIoDI'D /1sJroвDpy. 
~ JhIa до ЦIOOrQ Доl'Oвору Ва6прlllOТlo 'ПІНІІостї 3 кокевт,у IІ8Ае8ІІОI'D офоршeJDUI СтарOll8llП вWшвідвоt itr. _1'0 ltorDIopy і KIIID110 IОрuдJIЧИY СПАУ У ра, IDDIIP ВОІІІІ ІІІІКА&АСІІЇ У тaadn С:аМШ формі, що й 

"1Iio~ 6yru ро3ірвlІІІІІЙ за ДDКDBAeВicno Сторін, що офорШАt:тIoCR ДDAa'nCOBOIO yroдDlO до 1110О1'0 
10.8, Yd ІІР CYIfI· • 
,~~~, ІІФ вПНIIIaUcrrь 3 ЦJoOI'D ДОI'DВОРУ а60 ПDВ'R3UIi Ь 1ІІ1М, У тому 'ШСАі пов'аlUlї Ь дійс
~ 16O-~--' зu1вolD та DpJ111U11eJn1Rt4 ЦIoOro ДorDВopy, тлука.eJDUW ЙОI'D умов, BU3IIВ'WIIIRК вас
~ChIa, :1ШrIaruI Дoroвopy, PVA8JleJrJylOТJoCll IUIК ДaroBopOK '1'8. відповiдJuUoUI ИDpИIWD ~DI'D ~ 
10,g~ 'J'8КOJК ~СОВIIIIIDar до Т8ICUX прввовlдяocuк 3ВИЧIIIWII дiAoBOI'D обарary ка IUДCI'IUI\ 
.~ _ PD3YJ.raor:n. та cnpвв~ості. • 

та дoдa'nш до ЦJoaro Доroвару є йаro Beвjд't:КllOIO ЧacnDlOlО і IIUIIOТIO IDPltд1l'lВY СПАУ У 
CIIIdI й цей Доl'Dвір. 

ВA8CldCТЬ8, СТ.СТ. 182, 204, 210, 225, 226, 229, 230, 231, 233, 
Yкpaiвu, СТ.СТ. 19-22, 121, 125, 126, 127, 128, 132, 140, 

",-..nr.,.., 65,74 ChrеЙІІОro кодексу Украівп, Стороиllt4 ЦІоОI'D ДОI'"-nру 

1;I_j\;~:r.. 

І ,.., .'. • вВ ~ .,: ,. .. ~lj", .. .. 
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Дата нотаріального посвідчення: 23.01.2008, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 210, Документ посвідчено: 
КИївська обл., Приватний нотаріус Писаний В.Г., 
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377914 
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··l~аДёl(;ТРОВ"ІЙ номер: 32 1060000U:OU:057, Адреса: 
КИївська обл., м. Бровари, вулиця Богунська, 
земельна ділянка 26 

Броварська міська рада КИївської області, ЄДРПОУ: 
26376375, Адреса: КИївська область, місто Бровари, 
вулиця Гагаріна, будинок W 15 
Шелест Вікторія Вікторівна, ІдН: 3210.417709, 
Адреса: КИївська область, місто Бровари, вулиця 
Ломоносова, будинок W 29 
Шелест Наталія Василівна, ІдН: 2274620301, Адреса: 
Київська область, місто Бровари, вулиця Ломоносова 
, будинок W 29 _. 
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, '.' І доrоJSІР :1.~~1~~ 
' .. :~ ." ~ЗЕМEJlЬиоIДIJIЯIПCИ ~~/:':~ 

~ ~~~cIloдApcы(гоo ПРИЗИАЧЕВНЯ ~ 
ВІ ~~ 

: МIСnJtI Bptlllapu-кur,lС."О)· 06лаСІІІL ;.;~ 
"I'ОС6АІого 'рtlll1 сl"'1R Af/CRf(R .,ollluplladf(Rlllozo .,ut:Ла. I~i~ 
-~. ~ ';I~. 

пїдпіlСIIJЇЇlС., наДlпі СТОРОІІИ: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА i;;:~~ 
~fИ, 11І0 K~~I ЮРІІДІІЧНІ адреса: м.БРОlари, &yn.ГвrapiHa, lS, ідеНnlфіКDціЯНllR код ; . .-:~ 

:n18CЬJ(of О~Л АНдРЄЄВА 'ВАСИЛЯ ОJIВКСАНДРОВИЧА, .кий діє на підставі ДОІіреності, ;::f~ 
816J15, • 0C:;~001 року 31 :рЯі 1230 Н.М.Банр ПРНВІТШІМ нотаріусом БРОlарськоro міського j~~.a 
~ao' 11.0 ст 42 Зікону Украіни "Про місцеlе самОlРJIД)'IIDIПIJI І Украіні", імеИОlаннR 8 .!ї~ 
~,~кp~ ~Exiыl' :І одніЕі сторони. і ПАВЛУЧЕНКО ВО~ОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, І:.!! 
~ :' :ер 2494906196, :lapeєcrpol~ 3~ ад}'есоlO: КиівСЬ~1 омасть, .м.БРОlаРI" ~~~ 
~IO & '''11 'C8I-o~0 про дер"ну peєcrplUUlO фl3П'ІНої особи-mдnpиємЦll сеРІЇ ВОО N! :Ч: . • r.odкIolDI'D, ІУ"" \: ~ • Б м • ; -

~- plDl8lDlМ peєc:rpВТOPOM IНICOНU'lOro KOMrrety РОlаРСЬКОI МІської PaдJI В.О.КУІНЄЦОІНМ . '.~-: 
nllt IJIIIIIO ~"'KOT реЄС'1РаціТ 26.08.1999 року, номер звnису про ІКJПО'lеlПlJl відомостей про фЬнчну It:~ 
III~~IP 10 ЄДР 2 3S5 017 0000 001540, імеНОlани8 І ПОДIJIЬшому "ПОКУПЕЦЬ", 3 дpyroї i~t:5 
ttaW'PИ... •• к Д • '," 

lInIDI іменовані - «СторОВIDt, )'КJIIJIИ цеп OrollP про НlСТУІПІе: ~,~ 
jJIIIIIIo..--- 1. ПР_ІСТ Доroвору . ~v. 
1.I.JJpcIII;UeJUo НІ niдctUi рімена БРОllРСЬ~Ї м.іської ради ЗІ ND61-3p.os lід 2~.12.2007 року передає \J 
~~ • покупець nPIIRмaE. (купує) У вnacНICТЬ І оnnачує земenьну ДШJIНКУ несшьськоroсподарськоro '. :J-: 
_RRl,IІІОlІ(еіо 0,0988 1'8 ~ ДIIJI O~c:nyroIYВIIIIIJI прнрenьСОlОro сJШВДУ - земиі промис:пОВОсті, шо ; :1 
D&CI_UPecDЮ: КJllвcькa обiJaсть, allCТO Бровари, ВУЛІІЦR ВОJCJВЛloиа, 1 (ОДІІІІ), HaдaJI1 за te~M . .!~ 

~ ДoI'Dвopy/:seммr.нa ~n. .' .~~ 
КШnpo.нn камер 3210600000:00:034:0103. ~ .. ~ 
.113eмwНl JIiIrIщ 3UНlЧева І n.l.l., є І користуванні ПОК)'ПЦІ 3riднo AOrolOPY ореНдИ зсмenьноі i~·-t: 
... il16 бераlUl 2005 року зареєcrpОIВНО І КиівсьхіА реПОНIJIЬні8 фiniі Державноro niдnpИЄМCТ1l1 i~::~ 
"lCJI8Dнoro :seмem.вoro IІІДІІС'ІрУ,пР.и.ДерJCallНОМУ комітеті Украіни по земenьним ресурсам» про що :~~: 
tPaJНOМY реЕС1рі зеимr. ІЧІІІІІІНО з!ШИс 1.1д 16 берll3Н11 2005 року за N!!040S33800009 та додаТКОlоі yroди "~':'.~ 
181OfD1OPY оренди від 19 JII01Oro 2007 року. :i~ 
ва IlllQal3Н1чеиіА зеиenьнiJt дiпDщi ропашОlвне нерухоме майно, пе напе3tИТlo ПАВJIYЧEНКУ I~'" 
lWfМИPY ГРИГОРОВИЧУ, на niдctaвi AorolOPY купЬшї-продucy прирenьСОІОro СІШаДУ lід 18 серпнв r1'i~1 
~JllllYDDI:ІЇІ'Іеиоl'O KyrOIO~ Т.А. ПРИВІТНИМ нотаріусом БРОlарсloКОro мicькoro Boтapiam.HOro ОКРУІ')' 31 i~f?i - ~ 1З.3rWtо .неновкУ БРОlарсьіоіа .. icldCoro liддiny земenьних ресурсіl про обмаeRНII на ІИКОРНСТВНН8 ~~~ 
&UDi alulllН від 11.10.2007 роКу Ns04-3120-3n21, земenьна дinDпca, що є предметом цьоro ДоrolОРУ ,~ 
-lIIIDpиcroвуваmса 3 ДcrrPlІМlIIRIIМ' оБОl'азхів зeмnевnасника. змісту добросусідCТ1l1 та обмежень I~ 
ваю.uпa :mкOВJJeннx у ст.ст.91,103, 111 Земenьноro Кодексу Украіни, ст.35 Закону УкраТНl1 ,.про ~J~ 
,., 3~Ш , 311ОВОда8ства про охорону навКОJlllllllПaоro прнроДllOro середовища (код ІИКОРИCТ1lНlUl t~1;~ 
;:'JIIIIIDп -1.10.S" зriдно УкраінСЬКОro uасифікаТОРІ цim.Oloro ВИКОРИCТ8ВllJlзе"leJIIdIIIX ДЇJUПIок). :~j~ 
І OIiIl~1IRI ва IBOPIlC'1'lllU давоТ зсмem.воі діпеки: ': ~ 
І 1.I.3мiвaJUlDaoIOI'O ІlІІШриCТIВНJI. : '. ;.., 

ІЗ. Дcnpимана pl!WDUv ІНКО •• них зон. ::,: 
ЗtIllpyJu -'-'J РllCТllJUUlзсмem. дп8 охоронних 1 СaJПтарно-зlXИС i·.:.~ 

e~_ :sемen'ИОI'O 31КOHOДUCТ1l1 lинні особи несуть юрИДИ'lНУ відПОlіДIUIЬНЇC1'lo 3riднo закону. і~:~Чf; 
livliiAнo .... - • : :;,~ 
~ до 8иснаl!'У про продаж у вnacHicть земмьноі дiJulики від 22.05.07 року Ню56 ynpIIJIIHHJI !:?~~ 
~ 3~~К'1УРИ БРОllРСloкоі міСloкоі' ради, містобудівні обм~еННІІ та обтlженН8 :~.~~ 
Jtr~-- • _о кaдacrpOIOro шану та lідповідно до розрахуJDC1l IUIОЩ ВllКОнаних '4 іі:! 
~~ (6ез правІ ЗI6удоіи): i:.~ 

..... _III~RepBOro КОридору мережі ЛВП', i~ii 
~- r 11_ ClНhaри8Уп.Вокзвm.кОіі . :.~ 
. 0-3lХИсноі 30НИ зanbllИ'lноі дороrи. ~~~ .- .~.:)~ 

~,,"'1 
ttfI\ II .... t~ .. 
~{'·~~1 
"~!~~ 

~-:-"'L ~-~~} ~S' Т8'~'.fi. --1! 
~ili:i~Ws'r~;:!!~(f 

J~'r.il .. Чtt· :I'~l' _ oI!~\'\:;t ... r.r .. .. ' 



. • ЦІІІ. продажу 3с~Icnы�оіi дInЯ'IКII, СТРОКІ' і nOP8nok 01\; 
2 і J,lїр'IК1' 3І WIМ ДОфlОРОМ СICllDl1ilс 112 І 58 ОО :111\ 

2.1. Ціllа продажУ зсмcnltН~nок, _кі похупсUJo зоБОI'оуЄ1'ltс! персраху.~ (~~ 
п'пдссП сім) '1'11801110 оо асО;дк гудку І [(JlilCltacin області м. кщ:в. Мфо lIa:tj 
33114327100005 IiрОlаpcltlСС • п'I"". пі llПIIC8НН1 UJooro доrolОРУ. 121' 

3 ( ) РоБОЧl1Х ДlІ18 ... - ... 
прDТIrDМ :rPItOX • Ilоі aoкyt.lclrraцїi про IlopManllНY грошову оці"/\}' 1ЬС 

2.2. ЗrllIIfО 81~7:~~I:IIPcltICOro місltКОro .ЇlIдiny зсмcnltНIІХ реСуРсіа. ~ 
року N! 04-3113 З~. Р 55 300 ОО (п'lІТдссllТ п'.,... nlСJIЧ 1'рllста) "РІІвеlf1o оо 
зсмenltllоі діл_НІШ CТDIIOIIm: 12 Л;ІСТОП_ 2001 року HaYKO�O-ВftpOбfllfЧО, ф:tnb 

2:3. З~ІО ::~~с;;.'?'К1ID:НОІIП'lt 112 158,00 (сто дIВJI8J1U11Т1o 111С":' сто n'n;Jt:~ 
8Dp11C1'1t :I~~o: IlDчвnltlllllCОМ [(IlilCloКDro облаСlfОro ronОlllОro упра~nшн. 1C:"f~1IIQ 
:laТlep~. 11'0 IllCHOlvv JICnWn'RHOi еКСПСр11DIІ земле8ПОР_ДНОI ДОКУМС:llТllllі IU' • 
року, ІIJ,IПО8mно ,.. .. " r- :. 

4а-391. 3. 060а'Я3КII &:ТоріІІ 

3 1 поxynеЦlo зоБОI' ааlOlЙ:' . 
3:1:1. CMaТlтl upтiCТlt земcnltноі ~RКII ~ cтpolC~ та В P~MIPax. ЩО nc:pfa6a.ca:. 
3.1.2. НaдaвaТlI ПроДIUIIDO HCO~II матеРIВnИ, IIJ,IOMOC11. aOKYMe1m, TOIUO .' 

•. ДОrDВОРУ·· ; :.:, : . 
.. 3.1.3. ДОТРllМУІDТllсlt обмежtf'.'і що HaКn8J1eHI та а~llо~леНI ІІі ..-
(:lа6апеЧУlаТlI бсзкоurrolНС і безперешкодне ІИlCОР"СТ8ННJI об єкna заranloИОro IIJI 
UТOMo6w.lli ДОРОПI, об'EJC111 інженериоі іllфраСТРУ~II), ~O заР.СЄС1рО8акі ІІІ ХІІ:: 
PC9='I'PIIЦIЇ :1 .. 811. МОЖПlllіm. aoctyn>: на зсмcn~1!У дuuпrкy ІІДПОВІДНІ~ СnY"'6 .1.U ti 
об'єxr11 заnutЬНОro КОрИC'l)'8I1J1D та Інженерно І IнфраСТРУКТУРІІ, РО:lМIЩСИIІІ 11І_ 
reОДС3IIЧНIIХ знаків та під'bJliв ДО них тощо). 

3.1.4. 3 момСИІУ Дерхсавноі рсєстраціі цьоro ДоroВОРУ смачуваТl' зе"t.1UlJ 
порІАК)'. псредбаЧОНl1Х чннним законодавСТВОМ УкраіНI« про пnа-ry за 3CМJUO 

3.1.5. Зареєструвати цей Договір У встановленому законоJ,lUСТВОtol nopllJlliY 
3.2. ПРОДUСЦІо зоБОВ'ОВJПrA: , 
3.2.1. ПРldbp.ml'омату Покупцем вартості зеМ~і.~Оі ДЇJuIRКИ І розмірі 11 І tr 

IUtOrD Доro80РУ; . '~.' 
4. вlдпоаїдIuIы�ість Сторі •• 

4.1.У ВIШадку НСІІІКОИDИU Покynце.1 умов ЦІооro Доroвору ПродавСUIt \ІКС 
Покупцем СІОіх обов'оюв иanежним ЧІІНОМ. а також вiдпncодуваНRA збlmiв.JI 
НСНМСЖНІІМ вИtCОИВНИRМ зобо.'I3I1Н1t. або має право розірва111 цеП Доroаір) 
811MIrIТlI вІдшкодуваННІ збlmdв. СПРllЧннених. йоro розірвани_ ... 

4.2.У разі поруwенНJI терміну опnати за земcnьну ДЇJuIHКY. псрсдбаЧflllJll 

~окупеЦlo СМ'ЧУЄ Продuщо ПСНЮ У ро3мірі ПОд8іАноі облікоаої ставІІІ ~ 
діЄ на MOMCнr омаш за кожеН ae!l]o nP~С1рОЧIUI платежу. . 
і 4.3. Якщо Покупець І тepM~ 30. ('1'рид1UlТЬ) днів з дати OCТВIlНЬoi сrшam 1Пl 

cмaТlт встановлену в п.2.1. Дo~opi ціну або відмОIИТloС_ ПРІІЙltml apu.aU: 
право IISМIUТПS nPldbarml npидбaitоі земen.ноі дinlНIUІ j сплати шю!, а -
:l8ВдвНllХ 3~ТPRМJCOIO BНXOHIIJUUI. або, з своєї старОЮI порушуваm fUI1IIIJIIlIJIO 
BIIMaraТlI ВIДШКОдyllНl1І збитків. . , 
П 4.4.У виnuкy розіРВlІ1НJI AOI'OIOPY 3 вини Покупwa см.чені КІО! 11' 
.po./IUцel\l Покупцеві за мінусом збlmciв ПОІ'I'J"UUV 3 оформпеНJUl.' ДОI1l111 

ДWИІСІІ (пiдroтo' , ........ епецімістїв яотавр~ теХНIЧНО~ паспорту, npоепу IЇДВeдoНIUI. омата ВаР" 
4 с Р -. • МЬПОI'O ПОСI1ДЧОIIНJI ДОl'OlОру ТОЩО) 

• .1. O:JIP81U1111 Доroвору • • ... lІі 
4.6. Сnnата не з~w.IIІІ~ ~ОlC)'ПЦlllід СlШаm пені, передбачgooo 

періО4 дії ""ов ~о·афroШ: с:анкцій но ЗJlШltUє ПоJCyJЩI від оБОI'аків ВІІІІІ'" 
І'" ~ ",oroBOpy кyniвп. • 

4.7.У раі HOaIUCOIIaННII П '-продажу.. JI 
ПРОдаВцем своіх оБОI'О' родавце., УМОІ цьоro ДоroIОРУ. ПоХ)'nC~ 
ВllконаllМ. або .Іає п 110 111 .нanelCННМ ЧИНОМ. а також відш1СОД)'8а~ , 
СПРІІЧІІнених Rol'Q РОЗР'ІР Р03Ірваtи цеП Доroвір У lCТ8НoвneHo •• y порRдJt)' І-

l 
ВВlПIJIм. 

. 
~--



....... '., 
~.:::.Гr;r;~~', .' - .. -#-,,~ 'r.":,~~" . ___ " _ ~~?,:&~~"rff§'v' ,,!{} 

," . ; .' ~~I~~~~?A r : , ' i-Jf:,fJЬ .j~.., 
• t , ~: .. r,':G..f!\." ,~.!~ 

І 'L' • -. • Jt\'~AINE O';"'r'-I~' 'I~~ 
УІ':РД НА і'::' •• ~.!. t. -. ' ' f.,;:i,~i 

, 3 ІІІНІІ Про'дuu. CYМII. вІСі смачеНl Покупцем Продавцю ІІа ,,:~ ~": -
. "І ~ro ДОrDlОР ПродавцсМ Поxynuro ІПОІІІОМУ обсаі. о':;' .: 

L ~DJI)', ПОlе~Р'І 3 нС3IU1С1С1ПIХ lід Cropiн ПРІІЧПН. СУМІ" ні смачеllі Покупцеr.1 • 
P~ ~"' ДОrDІОрУ ПОleptlllD1"С8 Покymuo І ПОІНОМУ обсаі. 6; 
~ и:r:;::~ріll, що Ilе передбачеllі ЦlIМ ДоroIОРОМ. ІIDRaЧIlDТloCR lідпОlідно -ДО ~ 

Ц. ~ ,.,...110. S. rapalrrl'lтa ПР&rreIDП I,~ 
ot _. ШО :seMcnltнa дimlluш, JI1CII Є преудм~м UJ:oro д~roБIОРУ. IXOДlIТIt до кaтeropi! " 

ra)lllll/-' IІlі зriдJlО 3I1ХОНОДlВС'ПІа кpalHII. IШltна ІІД УДlt-JlIСИХ MaAllOll1X прав І 
18: .-. 6)111 1~)'IC)'IOMellТ niдnuCВIIНR Цltoro ДоrolОРУ ПродавеЦlt 'ІІІ ПохупеЦlt не Mir не зна11l. 
• P"-'lІnPО 'ііІ на м 

• ОСІ'" і С)'ДОІІІХ справ на неі НВlає • 
.11) ailIJICUnO" ШО:lrвдaнa :lемCllltна дbuuoca ДО lUooro ча~ нікам, іlnПОМУ не здан' в бренду. не 
'Il ' ClI/I'fIIВt орl і під' :lабоnоРОJO (арештом) не перебуває. CYAOBOro спору що до 'неі. JlX 
СІ ~ ____ І сп, • r ВІ--' . 

JМ"'-;..: IOPIUIII'IНlIX ОСІб не внесенІ. ""'.1-.1 .. ава :lСМeJПoна ДШJIпка 3НВХОдlПltCR У CТIUII. 
, ФО.ІІО 11CТIIJIIUI1i:la ціт.ОВIIМ ПРНЗНlчеНВRМ. 

~ ~:OДВIImIOM УКРlіНl1 ПокynеЦlt придбав :lемeJПoНУ дiJlJlнкy без :lмінн 1і цim.olOro 
LoI'III_··· 

_І земcnlt""' дimlHКY в на1)'рі. 03наАомНlСВ з 1і кїm.хїсннмн і _кіСНИМII 
ОІ'Л'''І''І б" б 1і • НІІМІІ і Huer.1ННМ11 спорудамн та О ЕХТІІМН І О межеННRМl1 ЩОДО І ВИКОРИС'ПІННJJ. 
nilJСМ б. ПерСІІд праВ8 впаС110m Н8 земеп.11)' діпянку 
n IJAIIIЦI перСДВПI :leMc:JIIo&y дїJJJnlX)' ПоxyaцJO вввжвєn.CR ВИХОRIUIИltI і право IUIІСності · :'~exoДlm. ДО По~ nїCПJI повноі сшати вартості давоі зсм~оі дiJuuucи відповідно 

~ ДalPDJI)I oдepIEIJID ПоХ)'ІІЦСМ дерZlllиоro апв ва право ВП8СНОCn ва :leмmo • 
.-r'I I~IIIII , ПоX)'IIIUI ррава UICHOcтi ва :lемІШЬНУ дiJwпcy встаноuений равЬіе 
JIIIIIllci npaiОIС'І'ІВ~IUIIDJOчі дохумеяти про права ПоlC)'JЩR на КорИcтyDlННR (оренду) цієї 
_IIJII'IIIOТII 'lllkНiCТlt. 

7. r.DIIK lunaдКOBpro поrlр~еllНR або ВІІПDДКОВОГО ПСУ.ВІШR зе~еп.Rоі ДЇnЯНIСІI 
IIIIII/IIOIOI'D поrfршенна або виnaдxОIОro ПСУВIВНR земem.иоі д1UIIICИ несе ПокynеQJo з 

lfJ ИІоDI'D прпа ВJIICHOcтї. 
_. ІІІІІ1І ПродuеЦlt прОC'l'pО'ІНІІ передачу :lCМem.нoY дiJuшки 8бо ПокуаеlUo проC'l'pО'ІИВ 1і 
pIIIllIIIIДIDIOro поriршсвнs або випадковоro ncyвlНllJl несе сторои .. що ПРОС1рО'IИJIВ передачу 

IIIDIipaIeвнi 'ІІІ псувввві земc:Jlloноі дimnncи є ВJlllа CroроllИ ДоroВОРУ, то Вiдnовiдвm.иіC1'l. несе 

8. ВllрішеllНR спорів 
'СІІІРІІ. що llIIIIIIIIOТIt при виконанні умов цьoro Доroвору або в зв' Jl3КУ 3 т.пумачеlllUDol 1I0ro 
~ DШlXом перeroворів. ~ 
Crapoни ПРDТll'OМ MiCIIЦI не ДОCRrJJИ AOMoueHocтї. то спір передаєn.ся на розrJUIД судових 

~,ICtIНDanеиому 'ІІІІІІІІІМ :lIКОНОдавством Укрвіви. V цьому ВІІІІІДКУ судові витрати несе 
8111111нua умовн Доroвору або JlИКОВlDа іх нeнanoZIIIIМ 'ІВНОМ. 

· ' 9. ~.Іінп ума. договору та його розірввння 
• Jl!8ДoI'DIDPY або BIICceВIUI доповнень до ньоro МОZJlИllі тШьки за зroдою Cropiн. 
- 11 ДОПОlнеННl до AOroBOPY здіАСllJOlOТЬCR тinьки в IІВсltМОВШ формі :І нacтymo1м 
~~ ТІ ДО\Оlllень в opraнax нотаріату, оформшоютьс& у виrnsдi додатковоі УГОд0. щО Е 
-O,:,",IU QIoOI'O Доroвор,. 
,~Mae 6yrи розірвlІІИЙ Продавцем: і 
~ lICcnnrrи ПокупцеМ повноУ або частковаУ вартості даноі земem.ноУ дiJunucи :lriднo п. 2.1. 

;::: YМ~B ВI!кпадеиllX у підпункті 2.1. цьоro Доroвору. 
Cropollll ~дIIIЄlO 13 Сторін умов IUaoro Доroво~ він може бути змінений або розірванИn на 

• 31 РlШенlIRМ су1!У або rocaoдapcItKoro суду. 
'~IJD.'l3aвi 10. ВитраТlI. 

Іереlll сс6е По :І YlJlaдaННIМ цьоro ДoroJlO~, йоro нотаріanьвим посвїдчоllllJlМ, peєc:rpIЦЇEJO та 
купець. , 

.: 
". ... 
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УI<РдlНД ['Щ~:~ UKRAINE 
ДОF,u' 1,_ .... 

купівлі-ПРОДажу земельно' ділВНRl1 
Ilесільськогосподарського ПРllзваченнв 

....."lІи Jtul'C6ltDl tJfiлllстL ДІІІ mиСІІ,,1 IIDCWIDlD pDItJ сl"'1ІІ АІlаlfR cbllllldlfRnlDID "иСІІ" ,_ 6I,."-r 
. 11&0 НIІ.ча nlanllCВnIICI, ~a~anl СТОРОНІІ:. ~POBAPCЬKA МІСЬКА РАДА 

, МІІ, . ОSЛАСТJ, IОрllAllчна аареса. M.SpOBapll, ~yn.r~rapIHa, 15, ідеНnlфікаціnmln код 
1.o,.IIBCltI\U' 061 АндрЄЄВА ВАСиmt ОnВКСАНДРОВИЧА. IXlln дІЄ на пlдcтuі довіреності, посвідченоі 

• ос 31 р.н. 1230 Н.М.Ба:IllР npIIBaТlIIIM IIOТDpiycOM Броварськоro міськоro HDТ8pianЬHoro oкpyry, 
PO~IJlcтaBI ст.42 Закону УкраіНIІ "Про МІсцеве самОВРІдуванИІ в Украіні", iMeHOBlНlln в 

"Е ІІІ "прОДADЕЦЬ",:І однІєї CТOPOIIII, І МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛІСА", lдellТllФіаціnmln 
,''III'i7'L. ІОРІІДІІЧИІ аареса: 07400, КllТвсьа o~acть, м. БроваРІІ, вуn. Гавріна. буд.23-а (cBiдouтвo про 

КС1РІціlO 10РІШІІЧНОТ особll серіТ АОО .ні 094552, дата проведеННІ державноі реєстраціТ 
Рроху ІІІДІне держаIН ... 1 реєстратором Гайдак Г.В. Вllконавчоro комітету Броварськоі міськоТ 

IІIУ'lс.К'ОI областІ, дата звмlн" саідоцтва про державну реєстраціlO 14.11.2007 року, номер заПllСУ 
_I.,,,,,m ... про дер.ону реєстрацію: 1 355 120 0000 002558) в особі дкректора АГ АІіЕковоl 

-:. ....... "аии зареєcnpoваноі за адресою: Киівська область, м.Броварн. буn. Незanежноcri буд. 6 
івнrmфllllll1iRllІlІR номер 1569407048, Іка діє на підставі новоі peдaКlU' С'І'ІІ1УІУ мп ~АЛ1СА~ 

lіа:lJlOlІІІІDПJ 10.09.1997 року, номер запису .ні 1 858 виконавчим комітетом Броварськоі міськоі РІШИ 
ACJIY1i1TIB КllіВСloкоі області, іменоване в ПОДlUllошому "ПОКУПЕЦЬ", З дpyroi сторанн, yкпВnH 

DIIIIj_ ..... r ilро Н8С'1)'пне: 
1. ПРедМет ДоroВОРу 

1,І,ПрIIJIІВСЦЬ на підставІ рішенНІ Броварс~коі ,:,іськоі ради.Ні 577-31-05 від 27.12.2007 року передас 
• ПD~"уаець npиRмає (купує) у влаСНІСТЬ І омачує земельну ДШІНКУ неСШIоСltКОroсподарськоro 

_ІПН1111 моЩCJO 0,0285 n, надану МІ обслуговуваННІ KoнJIнтepcыcro цеху - землі КOMepцilнoro 
IIiPImнJlI, що знаходН1'llCl за адресоlO: КllІвеька обnаen., "ІІ&:ТО IiiРОВ.РII, ПО вул. IiiлОК., 2 ~Ba). нaдani 

"Прелмст Доroвору або земельна дimrнка". 
Зааen.на дімнn. Зl3начена в п.l.1 •• є в КОРИC'l1Ввниі ПокуlЩll зriдно договору ореНдІІ зсмlШltноі 
Ііа 29.03.2006 року, зареєётрованоro у КиУвськІА penoHIUIIoHiA фШіТ ДepJIIВHoro niдПРUЕМ&:rllа 
зсмem.ноro ICUIстру Прll Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам», про що у 

IillllІОІІУрсєс:трI,емепь ачинено запис вІд 29.03.2006 poкy:N! 040633800144. 
заашніll дшкнцІ, шо відчужуєrьCl, знаходИТ1оCl об'єкт незавершеноro будівниuтва. а саме: 

pn:pcloКIИП цех roТOBHICТI~ 77 % (CiMдecRТ сім відсотків) і Bapтicn. йоro, зурахуванНRМ діlOчоі iндcxcauiТ. 
100 000,00 (сто ТИСІ .. ) rpиаенlо ОО копІйок згідно довідки Кoмy~~oro підпРИЄМ&:rllа Броварськоі 
..spoBapcIoкe бюро технічноУ Інвентаризвції" .Ні12 від 07 nнcтo_ 2007 року • 
висновку Blддiny земепwnuc ресурсів в місті Броварах КиівсьісоТ o~acтi від 05.12.2007 року 

"JllllIol111,. ,er.leпloHa дїJl8Hкв. що є предметом цьоro Договору, пав~. використовуватиСІ з 
p!a1RНlll 060B'aкlB земnевласникв. :sмicтy добросусідства та обмежень. прїВ.ва земnш, встановлених у 
... ·' .. ,.I,U~.J 11 ЗемепloНОro Кодексу Украіни, ст.зs Закону Украіни «Про охорону земem.», заКОНО.IWI&:rllа 

НІІКОЛllWНIоОro природноro середовища (код викорнстаННІ земельноі дinRнки - 1.11.6. зriдно 
"~lDra IUIIСllфікатора цільовоro використаННІ земелloНИХ ДШІНОК). 

o6MeaHНR на використаННІ даноУ земельноі ДШІНКИ: 
1.1. ЗмІна цinЬOBOro використанНІ. 

зсмenьноro законодавства винні особи несуть ЮРІІДИЧНУ вlaповіДIUПdIЇСТЬ зriдно закону. 

IDI8IIIIIJпm. до BliaHOB~ від 28. t 1.2007 РОКУ· N!1440 упрaanінНІ містобудуввнНR' та .архітеanypи 
міськаі РВДИ міСТОбудівні обмежеННІ та 06nnkенНR земnекористувlJIНI зriдно JCIIД8CtpOBOro 

_но -,"." ___ І дО розрахункіа площ виконаних ТОВ .. конСтанта" (без права заБУДОВІІ): 
І-нерноro коридору мережі ЛВП. 

. ' t - , .... . . . 
Ціна' 2. ЦІI.а продажу зе"lмьноf дlnННКllі СТРОКІІ І порндок оnлаТlI. . . . 
..... npo~. ,e~~Hoi дlпlНКИ зв цимеroвором СКПIlДl1Є 54 041;00 (п'пдесят ЧОтирl1 тисачї сорок 

оо . купець п'ь,\ п рерахУввти нв рахунок ПродавЦІ протнroм 3 (трьох) 
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000
5 IiРОIВРС"ке УДК В ГУДКУ 8 КllіlС"КіА Об4аtn . 

I .. ~ 3311432710 .. ~ 
бllllкіlСLXJIХ Дllіl u-P нтаціі про lІормаТlnШУ rpOWoay Оці J 
ЗКПО 23~=)~II11IIY :І Тl:ХllіЧНОТ !lОК;;en .. НIIХ ресурсів У ""істі БроварlХ Кllі~~ ~ 
051;;007 раку НІ 04-3/13-~127 8~~011т. 129557,00 (сто ДlDдЦllТЬ дСВ'1ІТЬ ТJIC.~.ff.\ 

~ШОІІІ оцІlІlСІІ :lемen .. llаТ AUlIІIІКI . 'Ч 
rp ОО опlllоlС. 'нну IlІртіС:ТЬ :lемen"ноі ДІЛІІІКІІ ТОВ нвф І 
rp~~CH;riJu~ IІІСІІ081)' clCCncpd про О':і _"ІСІІ стаНОВllТІо 54 047,00 (П'ІІТДССІТ ч ~ 
1012.2007 року ОШlllllllllртіc:n. :lC~::'~IHI'M УПРlІміllН_М земenloНІIХ ресурсів у Кllі:'-) 
rp;'ICII" оо капі ПОК, :l8Т1IepДlCC1I01'O ЖІІІноі еlСспеpтtl:lll :lемnеlПОРlдноі aotcyr.lCtrТaцit Ііа ~~ 
оку, lІіllПОlіllllО да IIIICIIO~К)' рр , 1 

ke4a-432. 3. ОБОВ'Я3КІІ сторІІІ 

3.1. ПОIC)'ПСUIo :lоБОI:аlllll~~en,,"оі діn_НКII І 1:11'0КІІ та В р~змірах, що псрСдбаЧСНі n 21 
3.1.1. CMBnmllllpnCТlo 3 бхlдlІl матерІатІ, IlaOMOCТl, ДOКYMellТ" ТОЩО про ...... \ 
3.1.2. "1UIII11lnl ПрОДІІIWO lІео "'" 

Даraвару. б _І'" що HaкnuдeHI та Істановлсні на nPll4""", І 
3 1.3 n"-llUVIIllnIС" а м_.. , об' . -11і . . """І" .... ,- не і бe:sпереwкодне IIIКOP"CТIHH" ЄlП'18 заran .. ~оro kOPIltl) .. ! 

(31160печуаml БОКОW;1 'аенернаі IНфРDC11'УIП)'РII), ЩО зареЄСТРОlаНI ІІа 3C"'CI\WIiI3 
автома61n"111 ДОрО"І, о !1Cf1l І ,",",пу' НІ земen .. ну дin_НКУ відповідНlIХ cnужб JUII ~ .. _ 

- .. 11' :1ІІІІ11 MCnКnIlIICТЬ до ... , . --1/Q 
рсtc1PlЩІ' , -вн'" та інженерноі інфраструктурИ, рООМІЩСIIН. на 3CMtIQ,IIi11 
а6'сктіll :l1I1'IIJI"llora КОРІІ ... , - ) 

іl та піА'Ьдіl ДО НІІХ ТОЩО • 
ROАОllЧНзl1Х :lIІDIC n: ржаlноі ре-""'вцli цього дОГОВОРУ спnаЧУIВТIІ Зсмcn"ннА ~ 

3.1.4. "lомеН1)',.,.е ....... 1 
пор.дку передбачеНl1Х ЧІІННІІМ ,aКOHOдDICТВOM УкраіНIІ про пnату за зеМnlО. 

з.l.5~ Зареєструвml цеА Доrolір У BCТlH~вneHo~ законодDВ~~М ПОРІІАКУ. 
3.1.6. ПРIІRunt У ВnlcHicть земел .. ну ДІЛІНКУ ПICnI реєстраЦIІ деРЖUllОГО my npa!; 

:lемen"ну дІІ_нку. 
3.2. ПРОlUllець ,0БОI'l3вниR: • І 
3.2.1. ПРlln ... nl ОПnIl'l)' Покупцем lартості ,емen"ноі діn_нlСМ в РОЗМІрі та в прміц; 

1Uo0rD ДоraIОРУ.· •• ._ 
3.2.2. ПередаТIІ у ВnllcHicть земел .. ну ДIЛ_нку ПlCnI peЄCТPВWI деРЖIІВIІОГО Iкty npa; 

3С.len"ну AinIlHIC)'. 
4. Відповідальність СторіІІ 

4.I.У IIІПадку неIIlКОНIІIІН_ Покупцем УМОІ ц .. ого ДОГОІОРУ Продааець "ІЄ прно" 
Покупцем Сlоіх оБОI'l3кіl Hвne.IlIIM ЧИНОМ, а також віДШКОДУIІНIІІ збllТкіl, 3UA11111E 

иеНIIJе8НIIМ ІІІКОНВНН_М зоБОI'RЗIН .. , або МІЄ право розірвати цеП Договір у ВmJIIII! 
В'IМIU'aПІ lіашкодуваИНJI з6,mll, спричинених Яоro pooiPIDННIM. 

4.2.У раl порушенНІ терміну ОМIТlI за земе.п .. ну дinlHКY, передбачеllОrD n.l\. І 
ПокупеlUo СПn.ЧУЄ ПРОдDl1UO пеню У розмірі ПОДlіЯноі 06піковоі стаlК" Нlціонan"ном& 
АЇЄ на момент Оnn.ПІ 31 кожен Аен" ПРОСТРОЧКІІ матежу. 

4.3. якщо Покупець І термін ЗО (1рНlШmI) дНів 3 .аати ОСІ'ІIUIIoOЇ CMm, 3Пдко 01\ t 
СIUII1'IIТІо ВCТIIHoвneнy в n.2.l. Доrolорl ціну або відмовиn.cl ПРИЯНІІТІІ ПРIU1бану ~ 
право B'IМ.IVI' npиR1UIТnI ПРItд6вноі земел"НОі дімнки і смати ціни а також aiaJIDt 
311Л1U111Х ~1IЩМIСОIО IIIКDH.H .... або, з своєї croрони, поруwyв;m, П~НІ про pcuipU!' 
і IІlМ1Пmt ILlШllClЩyВlННlзбlmdв. . 

П 4.4.У І"ПІДК)' розірваннІ ДоrolОРУ з ВИНІІ ПокупЦІ спnачені НИМ rpowoli ао: 
родавцем Покуп' • .:"" • ( • цеll за МІНУСОМ збитків, пов'аан,1Х з оформnенlUIМ ДоговорУ 11 -

AUUlHkll пwaТОIКl теХlїічноra П. . tCJВie 
cncцianicтia НОТІ' .. спорту, проекту відаедеННІ, ома1'l вартоСТІ 

4 5 Р .' PIU"Hora посашчеННI ДОГОІОРУ тощо) 

4'6' сDЗмlрваННI Доroвору не звіпьНlЄ ПокynWl ~iд спn~ти пені передбаченоі 0.4.2. ~ 
• • ата wтpафНIІХ санкціЯ іл ' ~ 

періОА діі умов дDНoro Д не. ЗІ. ЬНІЄ Покуп1Ul від обов' аків ВlІконанКІ IJP 
. 4.7.У раl lІеаиконан::~РУ КУПIВnI-ПРОJWКy. 11 
Продавцем своіх 060l'акІІ :оаавцеМ умов QIoora Доroвору, Покупець має пр,:,О JJI 
IIIКOIIIННR, або має прно • ВnCICН'IM ЧИНОМ, а 1'ІКО. відшкодуванНІ з611'f111,. 
СnPllЧlІнеНIІХ Roro РDЗір":::~1ТІ1 цеН ДОl'Dвір у aCТIHoвneHoMY порJlдlC)' і IIIM8J'IТII1iJ' 

1;s1!iZllr.и:~ '" 
1.' 



- ~-ac:s~~;pji!;~~I!JjЦI'Ji.t'~~ц.'1h~!ВIII~~~j:JIJiJ~~'':·'7 ~ . ~ ;~:or.;'.~ 
1ІІ! .. ~Щ!d~1f.!l~,:'.:'.\"'-;Jlt~~ •• :~.!жu~l:;,·--::,,~~·J··:· ':!.:.-.. .>J!: .. I.~ .. _: ... ·.I.~·~ ~ ·.:':It..~: ·t:... :y.~~~~! 'tt:,;r.i 

...-"((іl~~\І'r*.і.:.""·:':""~!·"- -- .---._ ... '-'. - .--- - . ~t.O.-:.oti(·::...".і~{r. .. ;t:,. .. , 
~;;'Io-:'~Y.Ii..:~~--· ~--_.- ... \::i~~~«':~,.~·~: 

,:;:,/,.1 '. ;~~~:~~il . ' - :!~i~~~I~:; 
-. ..,-~ аї". 'і!.'-" !c,J~}' . 

~ укрдїНД r~!~lf UKRAINE. {~I,*-,jj.1.t 
~; І UЬOI'O ДОl'OlОру , ІIIНII<Пі1ОpDwr, СУМІ" _10 смачені Покупцсм Продавшо на /r,;;~~~? 
~ Пр" pDJIPllIIH поаеp18lOТloСJl ПРОllllluВ1Ifокупшо в ПО8НОМУ 06Сll3і. . ~,!:"i I~· 
~~lIIlPoOro доro~О:U1'O ДОI'ODОРУ , ·lfавneжmnc lід c-mрін. прllЧllН, СП.... _кі смачені Покупцем :#t 
"7'і рР" po:slp.11111 UЬOI'O ДОI'OВОРУ, ПО8Сpraкm.c:-.Покynшo В повІСОМУ а6Сll3і. НезanежиllМll ПРIІ'ІІIНDIII :i;~ 
.... ~ 1ІІ.IIIІОНІІІII8 нп. ,rfднo ,аконодавства Yкpatlfll. ;~~~ 
~8IIDptd oбctUf

ll 
'111 прпа CrapIH, що не передбачеl" ІІІІМ' Доrolороr.і, ВIDначlUOТloCJI вШnовїllИО до i:f: 

1\'"1':'0. BlJUIOlfAaII.11 С1'ІО ~ t 
.,;,.~ укра1'lІІl. 5. rapalrrl1'тa претеllзit :~~ 

аК1)'Е, що ,емеп.на дln_на. _кв·є предМОТО"1 ЦIooro ДоroIОРУ, BXOДJт. до aтeropii :.:;" 
5,1. npDJlllCUIo ~~I ІIДIf)'Ж)'lанї·,rfдIlО ,aKOIIOIIIIBcтвa УкраТІІІІ, вільна lід БУД"'_ЮIХ маАНОВl1Х прав і ;:-: 

.-. шо ~~6, про ,кll.а момент niдnllcaнH_ IUooro. ДоrolОРУ ПРОlІІІВець ЧІ' Покупець не міг не знап., ~: 
f!CIDln 11"'· ... IJI peurro •• І cyaOlI1X справ на неТ немає. .- : 
.JIIPOII!nCIc~ :.IaIfIJТlo, шо ,ПІІІІІнв земеп.на діл,нкв до IUooro часу нікоМу і.IWОМУ не здана в оренду, не .. '1 

JJ. Пpolll ОДІ 0111І" І спорі, І під заБОРОНОID (Bpe~M) не перебуває, судовоro СПОРУ шо до неі, _к . :.~ 
r{iJJA ~ro фоИАУ IDРIUlIIЧНIIХ осіб не IHeceHL Вщчужуваиа земепьна діп_ •• КІ 3ИlXОдlrt'Ьс_ У СТВІ", ·~j 
t1f.OIAD JUI811Ioмy ДJlIIIIKOPIICТIHНI ііза ц1nЬOBНМ призначеИИRМ. ~.:I 
..... ~.-.lаИОсті Ь 'IКОНОДВ8ством УкраТни Покупець пр.щбав земenьиу дinJlИКУ ба права зміml уі ;) 

JЗ. у ....... 
jIIIIOIO nPIDlllчеН.IІ. • І .... . n qnew. ОГЛІНУВ 3l:меп.ну дал,нку І на1УР, шнаАОМИІС_ , уі калькrсни.ш І ПІСНН.ІН 

14. ~IIIIIМII, пUaеМНllМIІ і нuемними СПОРУдами та об'єктами і а6меженИRМН щодо уі ВНКОРИСТВНИR . 
...,. 6. Перe.xJд права влвсноcтlllа ,еаlельну АШНІІКУ 

( 
"І 06о.'130К ПродuWl передаПI земепьиу дiJUrику Покymuo ВВIІЖІЄІ'ІоCJI виконаним і право Вn8СиоСТЇ 
-., JIЇRIП)' переходsm. до По~пwr піCnR ПОIНОТ смати lартості ДІнаУ земenьноУ дimrНlСІ1 lідповідно 

~a1I. DD", Дoroвopy, OДepICВIIHI Покупцем державноro aк:ra на право Вn8CHOcтi на земшо. • r u. 3 момеll1)' Вllllllкненн. у. Покупwr прпа вл8СНОСТІ НІ ,емепьиу дш.нку вствиовnеииА рllllше 
!;ІНнn punlM І всІ прuовстан~ВЛlDlDчі документи про права. Покупwr на КОрИcтyDlИНІ (оренду) цієТ 
_110І a1n'НКI' ВТP ... 8IDтr. IfНННIСТЬ. 
І 

І 1. 'ІIJІІК IllПВДКОВОro поПршеПI.Н або ВllПВДКОВОro псуваННR ,емелы�о1' дїЛRlllCJ1 
1.1. I'IaIIK 'HIIIДКDIOrD поriршенWI або ВllпадКОlОro псуванWI земenьноТ ДЇЛRНКН несе Покупець , 

ІІІІІУ neрсходу до и.оro права впасності • 
• 11У 1111IIIUC)', КDJII. Продавець ПРОСТРОЧНІ передаlfУ земёnьноі діп_нкн або Покупець прострочИ8 П 
Ipdam, РIDIIІІI.П8ДICDІОro погіршенИJI або ІНПВДКОВОro псуванНІ несе стороНІ, що прострочwrа передачу 
~.IIIТrI. 
1J.llЩО І погіршенні ЧІІ псуванні ,емenьноі ДЇnRНКИ є Іина Сторони ДоroIОРУ, то вїдnовiдaJu.иість несе 

ICIIpona. • 
! 8. ВllріШIННR спорІв 

LI. ВСІ спорп. що ІІІНИКВІО", ПрИ Іиконаннl умов UIeOro ДоrolОРУ або в ,в'IІ3КУ' тлумачеННІМ noro 
-u..lllpішyкm.СІIWIIIXОМ neperolopiB. 
~ IIЩО СтоРОНII nPDТIroM MiCIЦl не ДОCJIТЛИ домовленості, то спір передаєn.СJl на ршгJUlд СУДОІИХ 
.. У IIDPIJUCY. Істановленому ЧІІННИМ заКОНОIІІІІСТВОМ Украінн. У цьому Bllnaдкy судові виrpаm несе 
"що не .llXOнana УМОІИ ДоroВОРУ або BIIKOHвna іх ненanежним чином. . 

'11' 9. 31\1ІНІІ умов aqГOBOpy та Itого розірваИllR 
ІЇ: y~o. ДОI'Dвору або внесенНІ ДОПОlнень до ньоro МОЖllиві тim.ки ,а зroДОID СторІн. 
~ІІІНИ та .JpnOBHeHHJI до ДоroвоРУ здіАСIUОIО",CJI тinЬК11 І ПНС'МО~іА формі , нactyПНllМ 
tanшш 1'Ik~ :lМIН 1'1 доповнень І орвнах HDТlpil1Y, оформmolОТЬСR у ВIП"ЛRд1 додаТКОlоі yroдsl. що є 
IJ.Цen ~HOК! lUooro ДoroBOPY. 
ІЗ.І. у Дo~'IP може бynl ршіРlаннD ПРОlllllцем : • 
"J(oro PI1I неСПJIІТl1 Покупцем ПОIНОЇ або чаСТІШ80і lартості Дlноі зеarenьноf дimrHКlI зnдио П. 2.1. 
•• .ору. 
J,I.2,Ураl n 
I.tv PI'J/ ІІСІОРУШСНIIJI умов викnадених у підпункті 2.1. цьоro ДоroВОРу. 
cay_ieт:КOHIННR ~ДHiЄlO із Сторін умов IIЬoro ДоrollОРУ він Mmкe бyтll ,мінениА або ршіРІIІШD на 

рони з. РlшеJIJIJIМ суду або roсподарськоro суду. 
"Ісі 10. ВIІТраТІI. • 
'. Aoro нanріапьним посвідчеНIUIМ, реЄСТР8Ц1Є10 та 

. \ .. 



11. ДОІІІ'f1C081 УІІ10811. : 
11.1. ЦсП ДО"'Іір с 060І'IDКОІ""IІ1І' r:rapll' :І "IO"CII11 niдnl.CDI'11I 060"111 C~pOICa"'ll 1'-
11.2. ЦсП ДО"'Іlр пllUl.ПlС натарlan.но"у ПОСDШ'lСIПna ТОІ PCcctpDUlї відПОВIlIНО 110 ЧIIНIfО 
11.3. ЦсП дО"'Іlр І 1І0КУМСІІТ про СМІ1)' DDpтacrf :lсаші с nїДC18ll01O 111І11 аіаСДСШl1І 3(: ro 3Qo~ 

1111)'1'1 (ІІІ ,,'сцевостl) І DIIJII'ІIIІСрЖІІDI'О'" ІІСТІІ НІ права "Р'18I'11'0і Вnlcl.ocтi ІІІ 30"'.1110, M~~Oi аЬ:.'І' 
11.4. Покупсw. с МІТlI'IКОМ ЄJpIllО", подаТlC)' НІ :l1ІІ1ІІІ.11'1Х пIJС18ІІВХ.""" 
11.5. ЦеП ДО",llр CКnUOIIO ТІ І.атарlan.но nocвїA'ICIIO в 3 (тр.ох) nPllМipHIIICax. ОДІІН 3 спрааа nplnaIТl'C!~:llaтaplyca IipO~lpC.KO'" Mic.кoro!~ЬтapilUllol'Oro ОКРУІУ, КIІЇІс.коі 06n

llXJQ 
]6cp~ М.&РОПРІІ, ІУ.ll.НC3IUIСЖllостl, 7, alHwi _ BIUJIIOТIoC' C1dРОИUf raoro ДоroвоРУ· 1СТ1, IitJlIp/i1(j о 

. ~' СтаРОІ'" Доп_ор)' : 
ПDкупець І 

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВ0 
ідСIIТНФЇlC1lQlnlll.n КОД 1370S742 "A.lJIС,,·, 
07400, КI.іВСЬК8 обпасть, м, lipo~ ЮРIf.1It'lItI ~ 

бу. 6' ари. ·Уn r АГ со І .4ИРСI(J'Ора ~L 

єстровано в книзі 
, ' говоріл к,у~jВJIі-лрода)КJ 

та да?irаllНЯ. 3,~М~ЛЬПНК ді пянок 
за N!! ВJд;&g -Д--С .Aиo~p, 

, ..... 

І 
НаЧ8nЬІПІК 
Б?о~аРСЬКОl'О міськоге 
ВlДДшу зеМeJUa1ШХ ресурсів 
----:-----__ .0 __ . __ . __ 

Мbo~ 

.-.11. СІЧ 7пqв 
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"1.: "~/::. 
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:, І .. -, 
.,\, ... 1. 

УКРА'НА ~,~f UK~AIN!= . в~".1 ІР ...... . 
кУпівлі:'продsЖy" зеМeJlLllоі Д~B~ 
Ilесіnьсысгосподарськогоo призначення 

~ Іі .-, 06л"cmL ДІІ mllсячl іоі:liAіD" рону сіЧііі. ""СЯ'РІ сыІІ,ІцllmDIDD ч"спа. 
,GpIIIJI" "ІІ'С .... • 

- е nlanIlCIJIIIC., IІммl СТОРОЙІІ: GPOBAPCLКA. МІСЬКА РАДА Кlllвськоl 
М", шо НИ.· адрес': "І.ВРО •• РІІ, .yn.rBnpIH., 15, ~деИТI.Фlкаціnlllln код 26376375, а осо6і 

OSJ"CТ1, 1О"::Н~nЕКСАНДРОВИЧА, .КІІА дlс ІІа пlдс:та8і довіреності, посвlдчсиої 11.07.2007 року 31. p.N! 
~A ВАС 11М нотарІусом &ровврськоl'O MI~KOI'O HoтapilUlЬ1101'O oкpyry, 'КІІЙ діє на niac:raal ст. 42 
IJJllUf.&aJJIP ~'\ll1Нicцele С8МОlРJДYllIUI1IJ • Yкpaflll", іr.IСIIОВВIIИn • ПОДJllьшоr.lу,"ПРОДАВЕЦЬ", 3 одиіd 
".., уqaillП n'::'':rcrвo з ОGМЕЖЕDОІ0 ВlДПовIДAJJЬШСТІО IІGУДlВВЕСТПРОЕКТ", 
~ і то ІСОА 31fn4125, 10pllдIl .... B адреса: 07400, КllТаська обnвcтr., м.Бровари. ауп.МeтanypПа. 6уд.4, 
~\IIIIdI ну реЕСТРаціlO IОРlІдІІЧllоі особlf серії АОО Н! 092941, вИДВJ'С державним petcтpaтopor.1 
~ nPD ~=&POIIPC.KOi міCJoкоі pllдll Кllівсьхоі обnacтi В.О.КУЗНЄЦО'ІІМ, дата про&еДCИИJ aeplC8lltloi 
~ ~~002 РОI)' номер зanll~ про державну реєстраціlO 1 ЗSS 120 0000 000970) І особі Дllpепора 
~вОЛОДИМИРА ОJIEКClИОВИЧА, 3lреєстро.аиоl'O :аа 1UqJCC01O: м.Кllїа, вуп.копериика,.6уд.14, 
_ IфIJllllіRНlln номер 2344405637, 'Кlln діс на niдc:raai СТІП')'1')' ТОВ ссВУДІНВЕСТПРОЕКТ» 
~ 07.08.2002'РОКУ, номер 38П11СУ 2639 liucoночни ко!'"тстом Броварськоі міськоі Ради, іменовaииR в 
';-''--;поКУПЕЦЬ'', 3 дpyrai стаРОЮI, yкпanп ДIUIIII ДоroВ1Р про н~ис: 

1ІІ:ІІ-'" 1. ПРWІСТ Договору 
1.\, Пpollaeцlo на пlдc'ruі рішeнu BPOllpc:ь~oi M~CJoкoi ради Не 561-30:05 lід 20.~2.2007 року пеРIUЕ 

І Пакупец.. nPlIlIMIЄ (купує) У anlСИlcтr. І ОМІЧУЄ земcnьну дшаиху несшьськоracnодаРCJoкоra 
ІІІІОЩIID 0,9539 1'8, надану ДІІІ 06cnyroауаВИlf!l MaRHoao.ra кor.IMCКCY - 3САші ПРОМИCnОlocri, ЩО 

• upecClЮ: Кu1'llcькa обnвС'По, 1,lсто GpOBDjiil, .yJIIIЦR МCТlUlУРrlВ 4 (ЧD11IpIl), нaдJШi 31. тeкCТD~ 
Ьс-Jl{arDllOpy aliо зсмenЬКІ дinlиu". 

заНІ.енв І п.l.1., є в кориcryaаииі ПокуПц. 3riдtto AOroBOpy оренди земмьиоі ДЇІІІНJCИ 
2007 РОХУ. 3Іреа:трОIВНОI'O у Кllі.ськіА рсriоиanьніl фinіі Дсржоного підприємства «Центру зсмenьиоl'O 
nPI ДcpDlНОМУ комітеті Украіни по зсммьним реСУРС.,.I», про що у Дсржавному реєстрі 3СМCnЬ 

_IJlllRCаіа 22.06.2007 року N! 040733800069. . 
на IlllЦUll3lНln ЗІІМenьиUt риці знаходиrloCl' комчnеfcс, .кИЯ нuaиt10 Покупцю, нв пlдcтuі 

......... lIIl1UnpuD IJ\ICHom н. иерухоме мdио видаІІОrO 08.12.2005 року l111СОИКОМОМ БРОlарCJoкоі міськоі ради 
р .... IIд22.11.20DS року номер 524, зареєcrpО.I!ІQro. Броварському Mbtcмlcькoмy бlOРО технічноі 

1!anlpDll!li:mfдиolml'У IIPD pCECIpaцlro пров anаснocri'ніаliерухоме мanиo номср 9205352 від 08.12.2005 року 
fllPldlннD номер 12966880 комер 38ІІІ1су 854 в lСНИ3і 113. . . 
1UID,IIICtIOПV&РОllpCloкоra Mlcькol'O'iддiny зсмcnьиих ресурсів від 16.01.2РР8 року N!04-7/10-3J20, зсмem.на 

11ІО r ~eтaM цьoro Доro.ору, повинна .ИlCориСто.~mlcjr 3 дotp.иМіиикм ~OB'l3кil зeмnеlll!асюІЦ 
І " III6pocyci.Qml 11. обмежснь про н. земnlO, астаноJUiених у ci.c:r.i:r.91,103,111. 3сммьноra ІСолексу 
911. crJ.5 ЗIIDНУ Укра1'НII «Про охорону земc:m.», законодааства •• ~рd ·рхорону НОКOJIиwиьоra ПРJіродиоra 
~_(IIOД ІИXDрнmнНІ зсммьноі рнки - 1.10.S.r" зtUtiiо' Уtф'аіиСr.коro маСJsфікатора цim.oBora 
,.. ...... ИllМItНIIХ .НОК). . 

'~I~-I НllІІКОриcnatIИI ДlНоі земem.ноі дiJIIики: ...: .' 
...... НІ _IOro .икаРи........... . 
,~W.~. . . 

3eМIIIIЬНoro ЗlКонодвіcnв lинні особи иесyn.lОР_fIIН)' вJдnовlдlJlr.и1cn. sriднo ЗІХону • 

.::ш.- ІИСКОІКУ .Ід 23.10.2007 року Не1280 ynpвinlнИJ міcra6удуавнИJ та BpxhurypJl &pOlap~ЬK:ї 

.. DI~c:ra6YAiIHi обмежСННІ та ОбтJDЇcСННІ 3CМJlCКOPISetyВIUIRJ зl'iдна 1CIдICТP08oro ману та IIдnOBlднo до .....,., І:: P.DJp1Xy~кiB мощ 'икоиаинх &РОВ8Р~1СИМ MICЬКl!M' liддi~OM КllУаськоі ~eMOHIJIЬHOЇ фinії _ 
-.~EМCТI~ ссЦanp деpJКUИОro земмьноro КЇlд8стру при ДСРЖОНО.IУ KOMmm УкраіНl1 по 
'-nI . (&із пров заБУДОІН): 
..... If!IIYJI.Mmпypril; . . 
~ лbda ІУJI.3uЬиuчноr; . • 

~ ~CII~ Зана ПIд'ізНО! зanїЗНll'ІНоі КDJJii: заб&почити .!п'_'ДOCrYп~о~еР;m;рів ~впЬюlХ ~~pCIe:ae~ 
lfeIaat. ІОН: ~ кomй та DpИJIIrJUIХ до зanbRlmпpt !СOJIій тернrбріА ДJII будіиJllЩ!lа. peкoНC'rpyкцll 

. КOJlIDHOro rocnoдapcтвa. 3Ісобі.·сиrнanbaцli. . 

: .. ---. - .. 
h-ч.... "''і___ .'.0.;..., 
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І 
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оТ дIn •• IЮІ• строю' І порялок ОnЛатs, 
2. ЦІ ... пр_"JсаIД:~IОРОМ СICllIдІІС 966 300,70 (ДСІ'nt~ ІІІ' 

х.,en.'lоі дinalllll ,. Ц"" ClI nepepaxyamr на рахУНОК ПРО_ц. Itт~ 
2.1. ЦІІ'І npua;l KoniRolC, ... nolC)'l1C1Po noaly'~,", І ГY1J)<Y І Кllіlс:.кіА обnасті М'КIlСІа ,'!Part. 

тpltC:ra) rpll'CI~. 33114]21100005 &РОllРС" lJtR ..,fФоI 
бlНкlІCltIlІХ ДlII' (РІР • 
23571923). • СIПSllіі про норМlІ11l8НУ rpОШОІ~ OЦlIIIC)' 'С"CnloIfОі ~ 

2.2. ЗМІО IIIfI1'Y :а 'ІСХІIIЧllоі дolCJМ ro Ilддїny ,смМ.1111Х р=!рС'І, IlopMaТlII .. a I"polllOaa ' 
РОIC)' 1(. 04-3113·3157 &poaapc:a.кoro мlс.ко 'l'p11,"ІCllчl ciмдeCIIТ ШІС:ТЬ) rpt"CIIL ОО копіliоlС ~ 
дIПIН1СІ; CrIIIIOIlm. 73] 076,00 (cl"COТ'l'p~~pdc:n. _~Hoi дinlllКlI ЕКСПcpТllО-оціtlО'lltоі ф~ 

23 Зri4но ІІIClIОIIC)' сксперта npО оц 11І1)' СМепІоноі дlмllКИ стаНО'lт. 966 ]00.70 (дel'lТcor ~ 
ХАУС» lід 04.09.2007 РОIC)' оШІІІІ' ":nc:r::Oro ГOnОlШ1М ynplWlіtlШW :асмспlollllХ ресуРсі,) ~~~ 
11.СІ'І ТPllcra) rplllCIUo 10 копlnоlC, "," ~_lloi СКСПcpтlОIl ХМnСlПОР·ДtlОі ДOKYMCIrтawї .i,"l 07~ 
07.11.2007 POIC)'. llдаІОlідllО ДО I"ClIОIКУ Д .. - ~ 
РОIC)' Nt41·309. 3. 060.'IDЮ' сторІ .. 

З.І. ПОlC)'псЦІо з060I'",IIIR: і дinaнКlll c:rpOICll '"' І ро:амірах, ЩО псрсдбаЧСlfі ".1.1 ~roibo:t 
З.І.І. CMmml DDpтicno хмenІонбо. і матсріатl lідОМості, ДOКYMcКnI ТОЩО про ."'ІІІІ> .... 
З.I.2. Нада..,,1 ПроДD8UЮ нео ХUPI ' -• ...., \ 

ДоrolОру, о IІUnадсні '"' Ic:raнОIЛCllі 118 придбlll)' ,смспloну дs,'11111} І І 
З.13. ДО11шмyam1С. оБМClCCII., :n'111I об'anil 3IU'8JIьиоro кop"c:ry8811Н1 (пішохідt.і та 1ItaICIi~ 

6uкоштаlllС J бапсрСІІІКОДИС ІІІКОРІ ЩО 31РСЄСТРО- иа зсмcn.ніА дinaHцi ІІа MO~CIIТ -::1 
a6'cml 1ІIItCIІСРНОТ іНфрас1рУК11Р~I), нку 8iдnОlїдИІІХ cnyжб д,n8 обcnyro8у.анНІ і pe\toany dj~ 
МОЖІІllllm дor:fY,ny на :асм!,",. НУфр:стрUII vrNnll розміщсННІ на зсмcnьніА дiтlHцi межОIИХ і r~\ 
Kap1IC1YUНHI ,.. IнжеllСРllОІ 11 1"'lr , • , 

niд'i3ail дзО НІІХ ТОШОД)' --ноТ р ......... ашl QIooro ДоrolОРУ смачуаШI зсмen.llиR податок • po1'l.;tf 
З.l.4. момснту С,....- --'r 

персд6аЧСНIІХ '1IIНИIIМ 3ІІКОнодааСТ80М УКРІТЮІ про мату :аа XМIUO. І 
З.1.5. ЗlpctCТPYDml цсА Доro8ір у 8СТ8ИОIl1С11О~ ЗlКOнодuстаом пор.дку. 
З.I.6. ПР"ЯІІІТІІ У anaCHicno зсмen.ну рику ПIСІІІ реестраціі держааноro акту ПРО npно 1JIaCItat:I, ~ 

дІмНІС)'. ~ 
З.2. ПрмuCЦlo з0601'1311І1111: . _І • • • • І 
3.2.1. ПРІІRНІТИ Onn&1)' Покупцем lаprocтlзсr.IClПaНОI ДUWlКИ І розr.I1РI та І теРМIНII, 06умоа.1аІ, 

ДоrolOру. n 
3.2.2. ПСре.!1ІІТІl у anlCHicno ,емen.,1)' ДЇJIXHКY пісп. реестрації держааноro акту про праао "'1ХІІОСІІ 

дIмHKY. РІ 
4. вlAnооlдlulы�cn. Cтopil. 

4.1.У "IIWPC)' НСІІІКОНІІІНІ Покупцем )'МО8 ЦIoOro Доro80ру ПродасQIo має npао ІИІІІІИ СІ 
ПОlC)'пuем саоіх 060а'l:aкll имежиllМ ЧИlIОм, а тако. відшКОду81UU11 збlmcів, ЗІ8ДІК1ІІ 
ИСНМСІСИІІМ І"ХОНІННІ'" зоБОI'аань, або Має npuо розіРВШІ цеВ Доroвір у встаноanеиому l1OPD! 
відшКОДУВІІІНІ збиndа, CnPllЧltИСНl1Х l1oro ро:аірl8ПІІІМ. lНі 

4.2.У раї ПОРУШСННІ терміну OМl11I :sa зсмem.иу рнку, псредбаченоro П.2.1. ДlИоro ~ 
СМl'lУС ПPOДUЦlO псню у розмірі подаіАноТ обліковоі CТIUН HвцioHaт.HOro Банку Украіии.lІ1О:! : 

•• ОМ"'І ,а lСОЖСи ден. npoc:rpo'llCJl rinaтacy. 
4.3. ЯКШО ПОкyncцlo І термін 30 (1'pIuu.t11) диіа З дJml oc:nuan.oi ClUl8nI зriднo п.2.1 ...... ' 

CМlnт. Rl'llllOмeнy в п.2.1. Дoroaopi ціну вбо Bїдм08l1ТloCl I1рІIRиmI ПРlщбану дinllIIIY. 
nPUO IIIМVmI npltAlII1ТI придбаноі земст.ноі ДІПаНКИ і CМlmI ціНІ" а також liдwкoII)1I!5 11ІСІ 
:lUД8Н11X 3I1'plIМКOtO 81nCOlIDННII, або, :а саоєі CRJРОЮІ порушувати l1ИІ'ІНИІ про ршірlIIItII"": 'ІІСІ 
IIИtolll'l'm IЇAШIС1ЩУІІННІ збamda. • • 
П 4.4.У ІІIIIQIC)' розІрванНІ Доroвору з ІІІНІІ ПокуlЩll сnпaчсні НІІМ rpoWOBi КОШnI no.cptllOl"l 
o~цcal :аа "Інусом збlmcі8. пов'l:aаних з офорr.UlСННlМ ДоroВОРу та віД8едеИНJI.t 'Ct.tMWlOi AiJIdII До., 

техnoсаНI~~~~н ПдВСПОРТУ, ne.oe~ BiдвcдcнНl, омата lapтocri технічних умов послyr cncuianicril. 
"'...... І oroloPY ТОЩО/' ,g 

4.S. POJiPIIIIНl Доroаору не заin .... є n . OJ'OIOPI 9 
4.6. СМІТа lUТpафНIUC caulкцїR ОКУПЦl ВІД CIUImt пені, передбачсноі п.4.2. QIooro Д , l"мСІ 

діі УМОІ ДlНoro ДоroаоРУ !nIn'IВn'. НС заілЬНlЄ ПокупЦІ lїА обов'акіl аикоJIaItU доroвіРИIUC-
4 7 У • "І І продасу. 
•• раl ИClllkоианИI Лродаацем .... • 

саоТх o6ol'akїa 'ИМCЖSІИМ 'ІІІНОМ а :;ов ЦIo~ro Доroаору, Покупець мас прно ВІІмaпml - 10. 
npao розіраml цсп Доroвір у ~ о. ІIДШICOдylaнНJ збиткіа, ЗUДUlIIХ зatpllМКОto І' '. ~1Ik01 
розІрваННІМ. oвncнoмy порllAКY і IIIMIraТII аідшкодуванНI збlmcil. 

11. 
11.~ 



r;"i"::": -: .. ~ .. -'. ~.:o.'#~~.) '1tJi:~!J1~~"ilt.J.'iti 
.,; .~ • " .• ki· ~~~~ll. 
~ ".: Gr~ r: ';.9' ';";;fA:I~~'tJH~ 
.~ ;"J.'JJ\v;J. ~?;~lIl,ri:J~ .. t~; 
~: укРдІнд r~-!~J UKRAINE . . .. -1 ~ ~if.ii! 
:~.;- ДОI'OIОРУ 3 111І11І ПроJiaiiW~у 11,.кі смаlfСIІІ Покупцсм Прода8ШО ІІа alIXOllallll. .і:.({іИ 
~. ...",irpJltlIIlIoOI'O п о" ..... сМ ПОINПIUО І пOlii'iому 06С13і. O~"~I""~:-$011. .... - _n.c:. Р _.. "# • І Оо,І : ~. 

, ~!IC",.,..no.rp ДОI'OIОР)' 3 IlсзanCЖJІIІХ аlд СтОр 1I npllЧllll, СУМІІ, Ікі ~MaIfCHi Покупцсм ПродавluО ~.~ 
~~ f1rtI ~p'IIt111111001'O nOICpt1UOТIoC' Покупwо І ПОІIIО8.'У 06соі. НаlllаоЩМ11 ПР"ЧIIllIUoШ с форс-мажор .. і І."':; 

І t8. .~JtoroIO:~a Yкparlll,. }~i 
.. ~JrbtIO_tlмa та проа Croplll, ЩО ІІС поред6аlf01l1 QIIМ ДоroIОРОМ, 111311BlfllOТlaCl liдnollдllO до 'i~! 
P"'ЇbllO.bI."IoIIICТlo : • 
~~ )'.""" S. rapalrrl'l та npeтelDII і:.\ 

р--- е ЩО зсаlспlollа JIIIllIIКD, Іка с npeдMeтar.1 ЦIooro ДоrolОРУ, IХОДIП1о до xaтcrapiТ 30МCn. .;!.: 
,І. ~ru .. raral~I:1 :lrШIIО 3DКDIIOДDlcmaa Yкpaillll. Ilalolla аід 6yдr.-I"IIX MaRllOIl1X прав і прстаlоіА ТP~ if ~ 
~",')'II' llAЧ)'ІІ)' I"МIIСІШI. ЦLOro ДоrolОРУ ПродаlСЦlo Ifll Покупсць ІІС Mir ІІС 311ml. но 3118XOДSIТЬCI ПШ •• ~ 

rI .. ІІІ МОМСІІТ Ilu,,' 
~.I?' І СtlРn' ІІІ ІІСТ Ilсмас. 
~lq'AOIIIX DШЧIIТlo, що :'l'Iдllla :lCMCnIolla Ainlllкa ДО ЦLoro Ifасу ІІікому ІІІШОМУ 110 3дDIla І OPOIIдY. 110 

'.1I1JC11CU"O:Dlln' І спорІ, І пш :lD60p011010 (ароштом) 110 пор06уаас, CYAODOro спору ЩО до Ilоі, 'ІС ІІІССОІС ДО 
rjuJ-..а. 1ІС ~ IОРIІдIIІIIIIIХ 0016 110 DIIOCClla. ВIдIfуж)'Dlllа 30MeпIolla дinlllка 3118ХОДIП1оСI у c:r&Ill, nOllllC11O 
~. uo' ІІCТnIIII. П за цinЬОІIІМ npll3l1alfOIllIIM. 
~ JIII I~~IOP _І 1з заКОllОДUcmaом УкраіlШ ПокупсЦlo ПРlrдбав 3CMeпIolty дinlНКУ бсз права зміllll її 

,з. )' lranolшl ... 

• :8010 IIJIldlll'lC'II'I. І - Іл кі ~ • оrЛlІl)'Р зсr.lanы�уy дinRIIКY D ШПУР. 03HВnOMIIВCI 3 ЇI К • СІІІІМІІ І І"ІСІІІІМІІ xaplllaCpllCТIIKaмll, 
. '.t по,-CM'llIftlll спор)одааш та 06'єtmlМII І обмежоlllllМІI ЩОДО її 8I1КОРIICТIIIПIJI. 
~" І'" 6, Перехід npa&a впаС110етІ ІІа зеаleJILl1)' ДШЯІІКУ 

І Q601'1301C ПРОДlПI" псредаТlI :lOftlanlollY дinlllКУ Покупцю 88ажаєrьCl llІКОllllП1М і право anВCIIOcтi 118 
" • _ІІІ)' IICpOXOДlm. ДО ПокупЦІ nlCIUI П08110і CMaТlI 81РТОсті ДIIН~i 3СММ.llоі дlМIІКlI 8іДnОllДІІ0 до п.2.1. 
~ 1'110" ОАСРЖDІІІІІ Покупцсм ДСрЖІІВllоra ura 1111 npaвo anвсноcn на зсаШIО. 
o:fOf;. 3 MOM~II1)' IIIIIIIKIIOIIIII У ПокупЦІ права anВСIІОсті ІІа зсмепы�у діЛІІIКУ IcтaнOВnCllIIA pllliwo npaвOlllR 
... 1 асі npuo"mllonnrololll AoкyftlClml про права ПОКУПЦІ на КOPIICТY881UII (орон.цу) цісі 3смc:nы�оіi ДЇЛІIІКlI 
...... IIІIІІІCl'lt. 

7.1'1І31IК IIIIIIaдlCODora поrlршеllllЯ або &llпвдко&аra ncyвaUl1R зеаleJILllоt дШВlllСІ1 
7.1. Ptalllt IllnlUlКOnoro norlpwclIIlI або IllnaдкODOro ПСУІDНIUI 3cMcnы�oii AWIIКlI ІІООС Покупсць 3 момснту 

ataIЩY АО 11.01'0 111'08В MIOllocтl. . 
7~Y l"nlUlltYI кап" ПродаВСЦЬ npOCТPOlfll1 псредачу зсмanьноі дinlHКlI або Покупсць ПРОСТРОЧІІІ її ПРIІRиlП'Тl. 

paulИnlll\lODОI'O IlorllllllollllR 160 DllnaдK080ro ПСУІІІІІІІІІССС етарона. ЩО проcrpОЧlша ПСрСДВIfУ або ПРІІRІІІП'ТІ. 
7J._0 І norlpwcllIIl I1I1 псуааtllll 30ММLиоі дlлlіUCl1 с Іllна СтаРОllИ ДоroIОРУ. та 8iдnОllдмьиlcn. "ссс ОІ 

С1аРаІІІ. • 
8. ВllрlшеllllR.cnорlв 

1.1. ВСІ COOplll щА 8111111KII0ТIt npll allKOIIIIlIlI УМОІ ЦLOro ДоrolОРУ а60 .. 31' Jl3КУ 3 тлумаlfСНlllМ Rora пonоисcm., 
apllI)'IImCI wnaxO.lllopcronopll, 
I~ Jlкщо CropolIIl Ilpoтaroftt мlСІЦІ 110 AOClrnll домовлснасті. та спір перCДDt:l'loCl ІІа розrJIIД CYAOIIIX opraнll У 

1ІІрШу. ICI'DIloanOIIO.I)' '111111111.1 зaКOHOДDICТВOM УкраіНIІ. У цьому ІІШВДКУ судові IIR'paТlI НССС croРОIш. ЩО ІІС 
--УМО_" Доro80Р), n50 IIIКDllвna іх IIСIIВnСЖНIIМ ЧІІНОМ. 

9. 3allllll уаlО& AoraDOpy та nora розlРDаlUIЯ 
9.1. 3мІІІІ )'моа ДоroIlОР)' або ІІІСССНІІІ ДОПОIНСIIЬ до IIЬOro можаНІI тілЬКlI 3І зroДОIО СторіІІ. 
9~ ВсІ змlllІІ та AOIIOIIIIOIIIII до ДоroDОРУ :udRCIlIOICJТЬCI тілЬКІ! І nllcIoMoliR .фОрftlі 3 IІВСТУПIIllМ ПОСІЇДIfСIIІІ."1 

- 111111 11 40n0811011l, n oprallDX Iloтвpla-ry, офОРМЛlОlCJТЬСІ у IHrnui додаткОlоі yroДll, ЩО є IІ0lїД'СМНОІ0 
--ru.ora Aorauop)'. 

:~. Цcn Aoraalp можо OYТII розlрааllllR Продавцем : 
-.;;/ pbl IICCllnnTl1 Пок)'пцс" ПОІIIОТ аБО.lfаСТКОDоі аартості ДDlloi 3сммы�оіi діпІНКlI зr!дtIО П. 2.1. цьоro 

:~~ Ypal IlopyuaOllll1l )' .. ОП IIIКnDДОШIХ У пlдnylllаі 2.1. цIooro Домвору • 
..-; palllcDlqcOlldllll1l OAIIICJO 1з Cropill YftlOI цьом AOroDOPY віlі можа бynl 3ftllllCHIIR або розlРIDНІІR ІІІ 

apyrarCrapOl1ll311 pllllOllllRM СУДУ а60 roспоДDрськоro суду • 

• 10.1 ВсІ 11 10. BIIТpIТlI. 
1IIaнaq .... 61ТрВТІll IIOb1n3nlll 3 YКnIlДВIIIIRM цьоro AOrolOpy, Roro IloтвpiвnItllllftl ПОСlідЧСllllRМ, pcєcтpaцlao та 

• ~I ера І\а ссОо Пок)'пець, 

11.1. Цеп Доroаl 11, додаткоы� )'аIО&II. . . 
II.2.Цеnд ре 0600'131С0811М ДІІ. cтopil13 ~IOMClпy n!дn11C1I111I обома CroPOIIIМII. 

a~alp IIWlllrnc: II0тaplanItIIOMY по вlДЧСlllllО та рсєстраціі B!дnOliдJlO до ЧllllllОro 3ВКOIIOДDIICТВl. 

.. . 
""~,, ~.w" IH.~ 

І, 

, , ~). ' ~ \ f" .. · .. ...... -
.. . . 
і • 

~ . 
о. 

. .. ' 
1 

. : 
.; 

'r. .... 
'. 

.' .і 



r о о 

• cмnl с niдc:тU01o ДJa. відведе"". ]СМCnІоllоі . 
11.3. ЦсП Доroвlр І Aoкyмelrr про crun: ::=І~mroі М'СНОсті НІ зeltfЛlOо .fIIIart.a 

("І uICQC8om) І .,ШІІ'l1 Acplllllllora DIC18 0II.«fkY 11' 3InJI.IIIIX niдCJlвax. 
11.4. ПокynеlUo с МmlІUCO" ЄA!cнoro n ..... "o noсаШчCfIО • 3 (тр.ох) nPIIMipICIC~, O~III 3 .""~ 
11.5. ЦсП Дorolip clClllдCIIO 'nІ "crra:':lCoro ,,'c.xora IІD1'11ріая.1l0ra oкpyry, КIСI8са.КОІ ОблаСТі, ~_ 

cnpD8ax np"lmloro 1І00000р'),СІ іРО •• ' lfДIICJ'П.c:I CropaНIIМ QJoora Доroвору. ...."і 
"'."ро.ар .. , .),n.НаIІІСІІС"остІ, 7,. illW -. 

НаЧDЛЬJПfК 

Старо .... ДОnDОр), : 
ПоrcyпеЦL: 

ТОВАРИСТВО] ОGJ\lЄЖЄIІQ 
ВІДПО81ДAJ1ЬІІJСТІО "ІіУДIIIВЄст 10 
fAcК1'lсфіаціRНIІR КОД 3 J 934 J 2.5. ЮР"R •• "'О! 

" бп S ..... "lIIt 07400, КШ_С.ка О acn., МО РО.ІР". 'УІІ М • 
БУДо4 r:t: 

в особі тсректора 

ДЬОМКІ А ~i.o ,И~А ОЛЕJ(СІЙОВ~ 
А1Уі ..• , 

!- /, 

. 
: f:tЛl-Р ;}~)o:~a)I(Y 

ня зеf..:аёJН)НН). ,Н1:, ,;іlОК 
. "І N' 

В іД &і5.--а l' "\LШiij...-р 

Броварського MicltlCOro 

відділу земельних ресурсів 
," '. 
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УКРДТНД ·~k~ UKRAINE 
ДОFt:lЩР 

К1DіliЛі~ilРЬДаЖУ земель. і дшиuкп . 
IlесіJlьськогосподарського' призначення 

, .... , "tlnllсп,' д.1 ;''''CJI''' 'DC"'1IlII роН1 сІ",,. A"CJlЦIr cU'nllt>I(IfInDID .. uсл,.. 
1іІ""" Xul,e6n", 

МftII" niAnIICDJIIICI, Ilаltці С~ор~~и: БРОDАРСLКА МІСІІКА РАДА 
НІС.ЧО _. s Г' 15 І • • fll, 11І0 СТІ ЮРIШllчна, адреса: м. роваРІІ" вуn. ~rapJH" ,ДОНТІIФікаЦIЙНИЙ код 

I.dIRCJlI\'''' ОSЛА ЄЄ8А ВАСИЛЯ'ОJIВКСАНДРОВИЧА, IКlIЙ діє НІ підставі довіреності, посаіД'llеиоl 
• аСО6І AН~230 H.M.SIDIIP ПРlшаТlІІІМ нотаріусом БроваРCloкоra Micr.Koro нотаріanьнооо oкpyry, 
ро&)'JlР І ~42 3aKOIl)' УкраіНИ "Пра МІсцеве car.lobp-.цуванlUI в Украіні", іменований в 

;.с ІІІ пIдC11ll0Il.l.;'ВЦЬ" 3 oдulEi стаРОIIи, і ТОDАРИcrво 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
"ІІІ' ~AНК,\дtt, ІДСИТІIФlкаціЙlПln' код ~3341327, ЮРIfA!1ЧИ1 аарес&: 07400, Киівс.ка 

"dlII2DUVU11ll
."'-. :п.rapIoкara, 6yд.S,104 (свідоцтва ПРО державну реЄC1plЩlIО 10рІUlИЧНОі ос0611 серil АОО 

IL ~1~e:~a'HiIM реєстратора., Кузнєцовнм В.О. ви~онавчоra комітету Броварсr.коі міська' 
.~ &ластІ дата проведеННІ державноТ poєcтpaЦli 22,02,2005 року, номер запнсу про 

J(нfJC.ICO О і 355 102 0000 000505) а ос061 директора НАСІКОВСЬКОГО ОJШКСАНДР А 
~iDfМИРС)ВИ~' :lapecc:rpo.aHoro 38 ааресою: Киі8СЬка 06nвCТJa, м.БРОВ8РII, Byn.fopr.Koro, 6у.а. 5, 

іаен1mФЬ_lНJm HOMep2182813898, ІІСІІА діє на підставі статуту ТОВ «АНКАД» ,ареєстроввнооо 
r:j, номер 3ІПІІСУ 13551020000000505 державним реєстратором Кузнєцовнм В.О. 

icIIIII~pa ~Mif81Y ВроваРСІокоі міськоі ради КrIiBCьxoi амасті, іме"оваииЯ в ПОдalUaШОМУ 
IJoI1mEJ~-,,:І 1I(JyroT сторони, yкnanli даНlsЯ Доraвlр ~~. наступне: 

І. 1. Предl\'ет ДO~BOPY 
l,tПра..вlIUt на niдmвl рlшснНІ ipaB~pc~кoi ~ic .. кoY радИ, N! Sбl-3~5 віА 20:12.2007 року псредає 

• Покупець nPllnMBE (купує) у lJIaCHICТJa І омачує 3Сft!!Шr.ну ДШlнку несшltс&коraсподарсltхоra 
МОЩIlO 0,4920 1"1, надану AU 06cnyra~yaaHHI вдмi~6YJUlHКY та СlШвдсr.ких приміщeиr. - зeмnі 

~blIRНB 11ІО :lнахаДlm.c:JI :lа upeсою: ХіІІвсІока ~Qлаen., І\ііста БроваРII, по вул. РlДllстІв, НlUl&ni за 
• n С. 

"ПJlClDlIІ' ДоrolОРУ а60 зем~Н8 .IWIика • , " -: ' , , ,'" 
;411_- номер :scмeлr.ноі дШ.ИkИ З2'l0600000000~5:0S24.f 

3СІІШНа Рна. 383начеиа в п.l.1'., є в хориСіуВ8JiиJ'ПоКуПWI 3rJдио дoraBopy ОpeJIдИ зсмur.воі 
Ііа 02.03.2007 року, зареєстроввнооо у КиТвсьtciА реriонanr.ніЯ фшіТ Державноra nfдпpи~ства 
3еІІСІІ.иоro ICIUIIстру прll Державному хо"rrm~краіии по 3&leJlr.ним ресурсам», про що у 

•• зсмет. ,чинено заПис від 02,03.2007 роКу N! 040733800021. • 
шw.нtп ДЇnIHцi, ЩО відчужуєтr.СНі ЗНВХОДИТloСН 06'єкт незааершеноra 6уді.вНИЦ'l1lа. а свіе: 

1!i3pmlJllO.оСUIЩСІ,кf приміщенНІ roтoвиіcna 81;J % (віСіі4дес.т один і три відСОТІОI) і вapticn. 1101'0, 3 
аїКJчоі IндеІСІЦІ1, CТIНOBНТJ. 25 453,00 (двaдцm. п!m. ТИCJIЧ ЧOТllpиста п'lІТдеCJIТ три) rpuвиl ОО 

• АО81дкa1 КОМУНllUaИOro підпрнємства БроііреloКьr M~Ioкoi ради ,.Броварське бюро технічноt 
"'ІІІІІІІ" 16237 аід 28 JIИCТOпада 2007 рОку • ' • 

~.XY віддіпу земcшr.них ресурсіВ в !ofіётіоБро~~ріхi<miСЬКОі обц8стї від 06.12.2007 року N!04-
-шва дiniиxa, ща є ПР.,.ІВТОМ ЦІаОn) ДоТЬіору, irовИilна"викqpиставуваТlIСН 3 дотрим8RIUIМ 
21МJ1euaсникв. змісту добросусідства та O~Me2iiё~' пра. ,'на земmо, вcтaнoВnCHIIX у 

11. ~eт.Horo Кодексу УкраУни, cr.ЗS Заісону Уіраі.Ьі '~i1pa, оХоію~.земc:nr.», заКОНодаІСТІІІ 
1lUIOJIIIШИ.Оro прнродноra середовища , , , 

1.1 ~~ Н.lIIКОРНСТ8ННІІ A8~oT ,eMeJI,~orДinRHкil: ' , " ,. , 
. ІЗ' RI ~.o.oro BllкopllCТ8HНI. " . , 
.~IIМ~ РeжJlМУ ВИКОРИСТ8ННlзе~ш дп. ОХО'l'ОННХ caнI~p'~~-~~cн,i1X ~ои. • 

земельноro 3UOHOдaвcтвa виниІ осо6и несуть IОрlїДІРіП ВlДПовlДIJПtШcтr. зпдно 3lUtоиу. 

:::ІсАО ВИсноаlCy від 26.11.2007 року ~1~~~' ynplВJlіННl Мі~БУду.~~ та ',арХЇТОК1УР11 
'111_ .IJIDT ,РІДІІ містобудівні обмежена та 06тaeННII земпекоріlC'IY.JI8ИНJI згідно! ~oBora 
~~WI:,: РОЗрахунків' мощ виконаних Bpalii~IoJCJiМ )fіс,ким liiJiAїЛом КI!~Cькai. р~~иanr.~і 
~n-..._ .. " IIЄМСТВв ..центр державнато земenЬно"ro ісадаСТРУ прн Держuному KOмmn:~iY~1 
t)nd. r-"I"'M , (603 пров забудовн):' , _ о ' ' 
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асу sе •• ел .... оf .ІІInЯIІКIІ, СТРОКІІ і ПОРЯДQІС оnл 
2. ЦІ ... ПР:::11 SD WIM доrolОРОМ cкnlдaє 553 598,00 (п' ." 

2.1. ЦlIII прDJIIUICY ~~MeII"lloT ~ ОО IСОпіАок. Ікі покynеw. ПО.lllнен перерахУВ1ТС:::; II'~ 
п'ІІТСОТ .ІІеl'_IIОС1'О ІІСІМ) rpl;Д;C ГУДКУ І КІ'їІс.кіА облlСТІ ,. •• КИСІІ МФО 821018 ~ 
33114327700005 IiРОllрс,ке н,:': мінам .11020.01.2008 року; • ]~ -~~: ~:'~~ ~::::II' те:МіНОМ до 20.03.2008 року з урахуващ •• " іltАСІІсу i~ 

- ; теХllіЧIІОЇ докумеlmщії про 'lop~Ial1IB~IY. rpowooy ОціltlСУ 1tII ' 
2.2. Зrfдl.о 11':~4-3/13.3133 вUшшу зеМеІІLНIІХ реСУРСІВ у ~IIC:Т' ~pOlapax КиіlС:.kOі I~ 

06.12.2007 J!DКY r '-_НІШ CТDIIОІII'Пt 217 562,00 (.llDICТI CIMIIIДцaт. Тl\СIІ'І • ~ 
rpoWOBI OUI~кa зеМеІІltНО . .IIUI n '1tt 

rpllllli ОО lConlRoK. IССпертв про oЦЇllНY lортість земenltllОЇ дїЛ_IІКJI тов НВф 1' •• 
2.3 ЗrfдllО OIlCIIOBКY е _І. ОВIIТІо 553 598 ОО ( • 'oq 

10 12.2007 оку оцlНlf1 вартість зеАІell.НОТ АІІІ_НКИ стан • n Rttoт a'~ 
,~ деі'"0СТО lісім) rpl'lell' ОО копіАок. ЗDТ8срджеlfОro Гоnовн"м упраВnіllltll1С ~ 

~lIiвcltlCiA облlсті 18.12.2007 року. відповідно до внсновку держ.вноі СКСI1Cpnq~ 
Аокументації ІіА 18 '1'у.IPUI 2007 року N!4a-433. • 

3. ООов'Я3КІ. стор ... 
3.1. ПокупеЦlo з0601'ПlllнlІ: • 
3.1.1. CnnВТlIТlllapтicть земenltН~Ї Аі.n_НКII ~ СТРОК!І та В Р~ЗМlРах, що передбаЧСlfі n21 :t 
З.1.2. HllДlllm, ПРО_ШО неоБХІДНІ матеРlалн, BI.IIOMOCТI, дoкyмeНТII тощо про IIIrOr.r: 

ДоroIОРУ· ., 
З.l.3. ДОТРJlМУВІТІІСIt обме.ен., що НІмадеНІ та встановnеНI на прщ,бану ~ 

(забc:lпечувml безкоштовне і бсзпереWlCO.ІІне ВИКОРIfCТDНIII об'єктів Зlranltноro KOPIlC1)u\:J 

uтar.fоБШItIlI ДОРО"І, o6'cml інженерної IнфраструкtyРIf), що зареЄС1ровані на 3eMCIIIolIiRJI:I 
ресстраціТ 'ВІІІ, МО.JJllllсть доетупу НІ земenltну .ІІїл_нку ві.llПОВЇ./ІНИХ служб дп. 06саУПll)t 

. об'єктів 3Іranltиоro кориетуlаи ... та ін_енерноТ інфраструктури, розміщенlUI на зс"enWlіl= 
reoАСЗ.NН.fX знаків та піД'ЬАів .110 них ТОЩО ). 

3.1.4. З "ІО&ІеН1)' Доржавної реєстрації ЦIooro ДоroвоРУ смачуваТlI зеr.,cn.ииR l\OJJI1 

nopJrAlC)', ПСРеА6аче'llfX чинним ,аконодавством УкраУНIІ про Ma'l')' ЗІ ЗeмJUO. 
3.1.5. ЗареєструваТIf цеА Доroвір у BCТВHoвneHoмy законодавством порqкy. 
З.l.6. ПриАIUIТlf у ВnICHicтs. зомenltну діл_нку пісп_ реєстрації AOP_IBHOro ury про DPII. 

seМCnltиу АШ_НКУ. 
3.2. Продавецs. зобов'13ан •• А: 
З.2. І. ПриR1UlТJ1 ОМІ'І')' Покупцем ВІРТОсті зе.,enltної діл_нки в розмірі та в термінІ!, aOtl: 

шоro Доroаору. 

З.2.2. ~epeдaТlI у вnacHicтlt ,емenltну АЇЛИНКУ пlспl реєстрації держа8НОro 8х1)' про арк 
земcnldl)' .llШlНку. 

4. 8ЇДПОВЇДал .... lсть Cropїl1 
По 4.1.У ВlfПl.ІІІС)' не8.ИКО~IНН_ Покупцем УМ08 Qltoro Доroвору ПРО.lllвоw. &'ІЄ право III\IL'f 

купцем своТх об08 13К18 иanежн.,м ЧIfНОМ, а також відшкодуванНJI збиткіl, 3UJ111111111C1S 
неиanежНl'~f внконаиниr.1 зоБО~'_ЗІНIt, а60 має право розірваПI цей Доroвір у 8~ 
BlfМII'IТlI BI.IIWKoдyвaHl1II зБИТКІв, спричинених Roro розірванНІМ 
П 4.2,У раі порушена терміну омаПI ,а 3СММltНУ ділlН~ передбаченоro 0.2.1 . .
.охупецs. см,чує Продавцю пеlПO у pO~Mipi noдвіАноі обпіковоі' стаВКIf Націонan.иOl'O GIIIIJ 

АІЄ на момент ОМIТlІ за КО_Н деНIt ПРОСТРОЧКlІматежу. 
4.З. якщо Похупецs. в термІн 30 (1рІUWIIТИ) днів 3 дaТll OCТIННIaOT сnnaти зПдио п.2.\ ..". 

&:Mmm. ВСІ'Іиовnенv в n.2 І П'оro • ці або . ~ прав '.І • •• м ВОР' НУ відмОВИТltсв приRНRТJI ПРIU1бану АІІІІІІІУ, 

I
~· . ~I:~ прИ11н11ТJl nplfД61HOЇ земenltноі дїJulнки і сnnаТlf ціНІI а також 8iдuJ.~ 

і lИМarmf ::=':.::.~::~~. а60, З саоєі сторони, порушувати пита~НІ про ршіpUllІІІ ~ 
4.4.У аипадку розірваННІ Д І 

~POAIВIIer.f Покупцеві зв Miнyco:ro:o~ 3 BII~II ПокупЦІ( смачені НИМ rpoWOBi ~!.".:II! 
І .ІІШІІНКlI (ПідroТDвlСа технічноro З ІІТКІВ, пов оаних З ОформnенНJlМ Доroвору 11 8~ 

спеuiмістІв, HoтapiВnItHoro ПОСВіА::::О~, проекту відведенни, омата вартості 1ІХН1ЧНІІІ 
4.5. Рo:sірванНІ Доroвору не 3BinItHI~ п:roвору 1."що). lJ1IO 
4.6. СмІТа ШТРlФНИХ санкціА н • КУПIUI ВІД Смати пені, передбаченої п.4.2. w.or:o І 

1\i!i:l!1J~rIJ~:"pioAAii'yr.'OB даноro ДоroВОРу lnI е. 3В!ЛЬНІЄ ПОКУПwl від 060в'оків анконанJUI Aoro11P""-
~ -'.І ПIIЛI-ПРОдажу. 

LI 



, .. :;1.'::: '.,. !,~~- ,'- , , .' t~~~~!ч~rr~~'~"і:: ." '" '.:' ... ~: J;~ . .~ r-~r11~Lf.!.7J. 
• ·~.o;":o 'i:~i'M'ti! ::~ 1d:.~~·'{: 
~~ ......... !1' : '~JI ~,. !.(j.::~_;C;t 

.. !~) УІ<РДТНД 1~~' UKRAINE (~~~ '-І! lii;i;: 
'"::: .... , Пр ....... llе"с УМОІ 1ІіЩ&~ IОРУ, Покупець має npоо IIfr.Caranc ІІIJCОНІНІ" Ij!o~'t 
'\.1: -1111ІІІІ"- "';'VnIС I'-Onva б' /1","": '·r! ..... 1 111.11.... ХІ нааежнlfr.f "ІШаМ, а ._.. IAIU~ "",-ІІННІІ З ІІТК", ЗІІІІДІНІІХ зatpllМКОJO '&,'.' , 

, ~.1.~ ClDfX 0601'" • IpDlnc цеП Доroаlр у IстаноanенаІіу nopqxy і DIlМpranl DіДШIСОдyJаННlЗбlmciD, ;, 
~ а&о мас право роз ~, 
~pOC ІоІО pD3lr:' ДoroDOpy з almll ПродаDWI, СУМІІ, _ІСі сnnачені Покупцем Проauшо на оі,. 
"""і' Ppll ррlр.1IJII1 ПОІеp11llOТltСІІ ПрОДDIцем Покупшо І ПОІНОМУ обсаl. \ 
~_ ... w.ora доro •• ор)', ro доroDОр)' з Не3lU1nCНIIХ від СторіІІ nPlІЧІІН, сумн, JlICI сма .. енІ Покупцем L~ 

1--;". Рр" розlр-l:' ::1'0 ДОI'ODОРУ, ПОІеpтaкmo" Покynшо І повному обсаі. НезВnnCКllМН nPllЧlmar.111 ~ 
IIID .... 1110"11І зМднО закоНОДIDCТllа УкраіНII. ~' "f: .. _pнl 06~:';,. праDа Старін, що не передбачеlll IUIМ ДоroIОРОМ, ВНЗН8ЧUOnСJl Dідповідно ДО '0 

Cr.'I"'O ВIAnDIIдDnЬН 
.,:;.;.._ УІРаі""., 5. rapalrтh'тa претеllЗh' 

81nYЄ ШО земм"на ДШJlНкв, "ка t: предметом Цltoro ДоroвоРУ, ВХОДIIТlo до кaТllropii 
5.1. ПpDIIllw. ~~II D~ .. ужуааllі зriдно ЗlКонодаDстоа УкраіНІI, DШ"llа lід буДlt-RIСНХ маАН0811Х про і 

..-. шо ~6, пра ІІІ на "IОАlент nlдnllCIHНI Цltoro ДоroDОРУ ПродuеЦlt .. 11 Покупець не r-Ilr не знаn .. 
~n 1)1 fa peWТOM І СУДОlше спро на неі немає . 
• JIIIXUI.,.cI8~ :lfaчllt1o, шо Зl"ІІдІІна земм,на ділJlНка до Цltoro .. асу ніlСОМУ іншому не здана І оренду, не 

SJ. P~DдIIPO.8II" в спорІ, І пІд за~ороноJO (арештс;»м) не перебуває, CYД~IOro спору що до неі, JlIC 
........ H~oro фоНду ЮрIIдlIЧНIIХ ОСІб ~e Інесен .. В1д'І)'ІС)'8ана земет.на ДШJlНIСІ ЗНDXоднn.СJl у ствні, 
prcoIlJJ мamoМ>' .DlnCOРIIСТВННlП ЗІ цш'овим прнзначеНIIJIМ. 
lII8вIcnDуач:-о.faності ь зuoнодааСТ80М Украіни Покупeuь npкдбо земen,ну ділJlНКУ б83 npава зміНlI Ії 53. IWI 

...... nPIOHI.e""" • 
4 ПОJC1l1llIUa orJlJlнyD земen .. ну діЛІНКУ D Ha'l)'Pa. ознаАОМИВСR з Уі КЇnloкіСНИМIІ і JDCіСНІIМИ 

" • їacnllClМ11, пfд:lемними І нuемними спорудами та об'EКnМИ і обмncенlІІМИ ЩОДО 11 DІІІСОРИСТВИIIJI. 
lIfII1IP 6. Перехід права uacHom Н8 зеl\.ельну дlnНІІКУ 

6.1.0601'001 ПродавЦІ перOllaТИ земет..ну дinRHкy Покymuo вважаЄТItCJI ІИКОНаним .ї npuо ~aCHOcтi 
_"IILW д/nIНIC)' переходиn. до ПокупWl nlcпJl повноі смати вартості даноі земen,ноі ДUlRНКИ IIдnOBiднo 
а_-у П • 
• a1I.!lМJrD Даroвору, одер_ННI окупцем дер8IUIНОro акта на npпо anacHocn на земто. 

U 3 МОМlиry ВIІНИІнеННI у ПокуПWI npоа впасності на земет.ну дiJUlику IcтaнoвneH.IA раніше 
..... Р8ІІІІМ І всі npавовстанОllJlюю .. і дoкyмeнnt -про прпа ПокуlJЦJl на КОРИСТУВВИНІ (оренду) ціЕі 
.... i.ВIIIII1pI .. 8tOТ .. чнннlcn.. 

1. 'Іоше ВllПадковоro погlРШСІІНR або BJlnOДKoBoro ncyaallllR земельноr дlnHII~1 _ 
7.1. РІО"! ІИПlllIOВОI'O погіршеННJI або ВИn8ДКОвоro ncyваlllUl земшноі дiтuucи несе ПокупеЦlo з 

ІІІСІІУ nepCXD.Ц)' до H"OI'O права впасності. 
71У ІІІІІІІК)', IШJIИ ПродавеЦlt ПрОС1рО"ИІ переда .. у земеп,ноі дiJwпcи або ПокупеЦlo npоC'lpОЧПІ Ії 
~ ршик llmaдICOBoro погіршенНІ або ІнпадlОВОro псуванНІ несе сторона, що npОС1роч.ша передачу 
8Dp1\bm1. 

7З.JJIIIID І noripweHHi чи псуванні земenьноі ДШІНІИ є вина Сторони Доroвору, то BiДn08iдam.Hicn. несе 
ICropoнa. 

8. ВllрішеНllR спорів 
LI. Всі,СПОри. що ВИНlIIС8IОТЬ при ВИІонанні УМОІ QЬoro ДоrolОРУ або І ЗІ'оку З тлумаченнім lоro 

... ІИРfшyкm.св wn,хом переroворів. ' 
а; JlIIIID Сторони прOТJlJ'OМ мlClWI не ДОClГЛИ ДОМОllJlеності, то спір передаєn.СI на розгJUlд судових 

... 'І ПDfIIДIy, .CТВHoВJIeHoMY "ннннм законодавством Украіни. У ЦltOMY ІИnадку СУДОІІ ІІnpаТІI несе 
що не lIIIOHВn. умоаи Доroвору або ВllКОНlUlа іх ненапеlСНИМ чином. 

91 Змін. 9. ЗмІн .. умов aoroaopy та Roro розіРВ8НІІR 
'Ї В' 'Jto!OI ДоroВОРу або внесеннк доповнен .. до ньоro МОXCnИlі тільки за зfoдою Сторін. 
~~ІІІИ 1J дЬповнеННI до ДоrolОРУ здіЯСНlOЮТЬСI тіл,ки І ПИС'МОlій формі з НlС1УПННМ 
~ _ІХ змін та доповнен .. 8 opraKВX нотаріату, оформmоlOТloCJI у ВКГЛJlДЇ додаткаlоі уroди, що є 
'J.Цen ~ою Цl.оro Доroвору. 
'З.І. у ~~IIP Mmкe 6yrи розірваНИI Продавцем: • • 
до Р, І неем.ти Покупцем ПОlкоі або чаСТКОlоі lартості дакоі земc:n,ноі ДUlJlНКИ зnдно П. 2.1. 

в. l'ОІору.' , • 'о 
..,.2, Ураі ' 
'А.У раl нПорушенНІ У"ІОВ ВIІlCJlвденнх у підпункті 2.1. цьоro Доroвору. • 

'PYror elllKoнaHHI однією із Сторін умов шоro Договору він може буг.. зміненнЯ або РОЗІРВанні НІ 
суду ~~CЬKOro суду. 
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10.1 ВсІ ВIПРВТlI, пов'ІОlні :І УКnaдlИНlМ цa.oro доro.ору, АоГО нотаріan"НIIМ ПОС8ШчеИ.hlМ, t 

.lllСоІIIІIІІ .... бере ІІІ с:е6е покynеца.. .. pt , J І. ДодатковІ ".10011. 
11.1. ЦеП ДоrolJр с о6оВ'ІОКОВIІМ діі' сторін' момеlПУ пlаПIСсання обома СТОРОІI8МІ', 
11.2. ЦсП ДоrolJр nllurlrac шmрlanloИОМУ посвlА.,сшШО та peccтpaWТ віаповідно ДО Чlflщоrо 
113. ЦеП Доroвір І ДОКУМСI" про сnnа1У вартості ,смлі с niJIcтaвolo ДП. відведеll8' 3eMe:DIio~ 

Ilnypl (І. Mleцeaacтl) 'ВІIJIIЧ' дс:рЖU11Оro акта ІІІ право ПРИJа11l0і алаСНDСТЇ на ,емnJO, КОі Jl.1o.I 
11.4. поxyncadfс'tutDТIIIIКОМ ЄдJllloro ПОIDIТlC)' на :tanUUo.,11X підставах. 
11.5. ЦсП до..оіlр СІСІІIJ(CІІО та НOТDрianloно посвідчена 8 3 (тр..ах) npимtРНIІКI1Х. Oдll8 :І "ка спр81ІХ npllllmoro нотаріуса 6poвapc:IoKoro MicloXOro lIoтapianьHoro округу. Кнівсltкоі обпа I~ 1бсрі~ 

M.6pOIIPII. _yn.HeianCICНOcтi, 7. а Illшf. _I~ сторонам ЦJoOrD Дого_ару. \:ТІ. БаI1рК~ 

.. 
" : 

17. СІЦ ?nnn 

Сторо"" Доn.ору : 
ПОlC)'пеЦL 

ТОВАРИСТВО 3 О&МЕЖ ВIДПОВJДAJlЬНIСТIO .. АНКАД" ~HOIO 
ICQД 33341321. IОрIUUJЧ.J8 IUIреса: ()14СооlfТИф'lII:J~ 
обл8CТlo. ".. • КІІІІС", 

'.( .. 

S •• DtIIi 

(_ •.• 0 

• .f:- • '~ •• - , .. " '~, .. ' ... :' " . .." .. 
':1-';,. ;.'. ооо • 



• J{yr't:61tfJ' оfл"cmL д,' nlUrRlI' 'OC6ll'Ol(J року С'"'ІІІ A"I:IfЦII '.l:IfmWD IIUt:llll. 
I~ ,fItttII $р""" 
-"1 І nl"nnCIUIIICI. HIдul СТаРОІІІІ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl 

МІС,ІІІО НІІІІ'І адрlС': M.SpOBlPJf. l),n.rarapIJ'I, 15, lдеJmlфlкаціnниn КОД 26376375, • особі 
~, ';:;:;Н_САНдРОВИЧА •• Кlln діє па підcтul довіреності, ПОСlїдченоі 11.07.2007 року за роНе 

~I ~ ВА ІМ ncmlP1yca" Spoaapc.кol'O Mic.кol'O II000pilU1 ... ora oкpyry, .Xlln дІє ІІа підcтuі СТ. 42 
... ." JJ!I~IIJI ~-:cцele clМOIPlД)'I1lНlU І УкраУ'II", iMlIlOIlНlln в подan.шому "ПРОДАВЕЦЬ",:І одн1Еі 

."""yqatнll пrcrво з о:SМЕЖЕВОЮ ВJДIIОВJДAJIЬШСТІО .. ЯРОСВІТ" , i.lонтифiкaцUtНlIЙ КОД 
~1'1'OBAP ІІІ адреса: '07400. КиiJJс.ка обnaсть. м.БРО8IРи, 8yn.Kyty.lo8a, буд.6. (CBЇДOЦl1l0 про 
]IIIJ9154, IDP~ IОРllдll'lНоl особп серіі АОО N! 092138. вИД8НОro держulDlМ peєcrpaтopoM виканкому 
~ pUll 8.0.КУЗIlEЦDВnМ. дата npоведонwr дераааноі реєстрашї 04.07.2000 року номер 

ІІІІІ М ~iнy СВЇДОЦ'ПІІ .1355120 0000 000141) в особі директора ФЕДЮКОВА СЕРГІЯ 
::а:вИЧА 3lpeєc:rpolaнal'O за вдpecOlO: Киівс.а обnвc:n., м.БроваРII, ВУJl .. Грушевс.коro, бу".9. 
~adI номер 2662918556 lItИЙ діє на підставі новоТ pe~ї статуту ТОВ dlPОСВIТ.1 

.». ro 25.10,2007 рОКУ. номер ~C)' 13551050003000141 дерDIIIDIМ реєстратором 8ИКОНКОМУ 
~ мtcuoT paдll В.о.кУЗВEЦD8ИМ. lМеиований. подam.шому '1ІОКУПЕЦЬ", :І дpyroї CТOPOНlI, 

JIIIIIIi Дol'Dlip про JIICТYIIIIe: 
1. Пр~аsет Даroвару ;'; 

LI.п~lСІ&' ва niдmвi рішCJDUI Браварс~оі ~cwcоі ради N! S61-3~-05 від 20:12.2007 року персаає ;.~~;. 
~ • ПоI"'УпеQlo npJdlмaє (купує) У вnacВ1CТЬ І ОDJJачує зомem.ну ДШJUIIt)' нссuп.ськаroсподарс,коra .. " 
~ JIIIOJIICIO O,4S~O n., вв.цаву ДJDI a~cnyraBYВIIIJII ~іністративноr:o приміщОНRJI, майстерні по ~~ 

11 пDDIIIIY 13)'11'І13 CJCJIIдCIoКВМИ npимlПUllllUDoUl - земm nPОМИCJJовоСТІ, що знаходиться за МРОСОIO: і-== 
МоIІІ _т, Mlcro Вроварп, па вул.щl Металургів в рвІ10ні размlщеllНR тарroвe.nьпо- ~ 

110 flllllШвоra ка"lUIексу, нaдui за oreКCТOM "ПРедМет Даro8ару або зеuem.на дiJuuпca". ~ 
• l8nPaIIdI вокер земlШWlоі дbuomI32 1060000000032:0535. і! 
• 113a1cDua ДЇJIIНJC8, 383на'lена в п.l.l •• є в каристуванві ПОIt)'IЩI зriдно Aoroaopy opoRдR зомem.ноі ;~ 

. ііа 03.04.2007 раху. ~apeEC'l'poBIВOI'O У ІСиіаCIdCЇй реriонaJlЬНЇЙ фinii Дераааноl'O niдupИоtства .р ", 
XIIIIIWIOI'D адас'ІРУ при Державному Koмiteri Украіни по земem.ним ресурсвм». про шо у .;; 

ааllllllY РСЕСІрі земen вllИНeВО запис 8ід 03.04.2007 року не 040733800037. .:>4. 
~ •• 1іА дinrJщi, що відчужуєтьCJI. зНІХОДИТloСЯ об'EItТ незавОрШОНОI'O будіаllllЦl'88, а саме: .~~ 

. npпмiщeщ майстерНІ по ремоН1У та ПОШИВУ 83yn'J1 із СICJl8дС.1СИМИ приміщенн_", і ~ 
БИ (шfcn.) і вартістЬ 101'0, 3 ypaxyвlUlНlМ діючоі індексаціі. становить 125 000.00 (cm Д'88ДЦRI'Ь ~i 

_) 1)1-'" оо копійок 3riднo ДDBЇДIaI Koмyнam.нol'O підпрИЄМCТllа Броварської міс.ltDі рlДИ rn 
• &оро 1ІХІІічноі lивенraризаціі» N!243 8ід 15 JIИCIOпвда 2007 року. ,.: ~ 

- ~ВCIIOIXy Jipollpc.Kora МЇCltltOI'O Biддiny зомem.них ресурсів від 07.10.2007 року Не04-3/10-3/17, ~ 
ІІІІІІЩ що є предметам цьоro ДОl'Oвору. ПО8JlllRa 8вкopнcтoвyвa'DICII 3 A01pIDlaJIIIDI обов'акіа ~~ 

rfll_1IIII. :nricтy добросусідсТва та обмае& пр .. на зеМJПO. встаиоanених У cт.cт.cт.91.103.1l1 I~~ 
Кодексу Украіни, ст.35 Закону Украіни ((Про охорону земenь», зaJtОНОД88СТ11а про охорону '~4 

FfIIII_WIrD !'Rpoднora середовИща (код вUItOриC'I'IIIJIJI зеМlШЬноі ДЇJlJlНІСИ - 1.10.5., зriдно YкpaYHC'KOI'O .'; 
_. lU1и.oloro ІllКDРИcraиu зеМе&НІІХ дinlвox). ;:.: 

J І 3 .~ на ВИItOРIlCТll1ПUl ДlНоі ЗОМе&ноі дішпси: . :~~ 
а '. ІОВа _~IOI'O ВИItOРИCТIJIIUI.. ~~ 
....... SlМшUоl'O 3uO~Д88CТ11a вИІІІІі особи ~ IОридичву;відповiдanьиiСТЬ 3riднo закону. li:i 
'~:i до IИСНовху від 07.12.2007 року' N!1S05 упр~ міcroбу.цув8IIIUI та архіoreпури ~ 
І lI .. ~IOi ~ади містобудівні обмc:zенна ta обuжеНIUI зеМllехористувllUlJl 3riдио кaдacтpDIOI'O 1m 
(lIt8itepкm: до РDЗp~ lШощ виконаних тов «Константа» ~ 
. 311l'11ПaUОl'O ХОристувана (npоізди). '. :~ 
1J.Цiвa Dpo .... ,.., 2. Ціна продucy зеаsмьноf дi.nяНКII. строки і порвдок оплаТІ'. 1_ 
..., -І земет.ноі дiJuiнкп за цим ДОI'OВОРОМ С1Ш8Дl1Є 551 529,00 (п'm:от п'пдесп oPJl'/ тпсачу J 

ОО K~~o'.AOК; кі ~окупець повниен перерахувати на рахунок Продав~ (р/р : 

~ 
. ~~~ 

'\о • !o.~ 

l t.CJ" ~ ~ 
' .... ;,Ji7 r;!~ ~. ~ (t. -/ilа, 81 FOn ........ --



• і • . . : ~ ~ 

J(sliDc.кill області "1.КlIСВВ МФО 821018 3k1t 
331 14321100005 ІіроIIРС.КС Y1J)C І ГY~II в 3 VnIlVVllIUПUIМ іlшексу інфmщії. І O~ l 

'СЯІІО npопорlU 1.0 "r-"-..... . 20 БСрCl11І 2008 року ЩОМІ • ' lmпdf npо I.ОРМВ'ПIUП.1 rpОШОВУ ОЦIllІС)' ]е"с,1 • 
2 2 ЗМІО ІІШІІУ 3 'lCXllllfноі докуме ro Mic.xoro BiJuliny земCJlЬН"Х РССуРсів Но ·1Iaj ~ 

01:12.2001 року Не 04-3/13-3139 IiP~:7:;;Ooo (JUlicтi шlс:тдеCJrТ вісі"l Т1IС_Ч ЧОТlIpIl~ "'~~Г4 
оціlllСІ зеМCn.1l0і дin_IIKII С11ІIIОВII11о , Jct";.t 
ОО KoninOK. oцilllIY Bapтicn. зеМс:ІПоноі дimrНКlI ТОВ НВф .~ (4 

2.3. 3rUulo ВІІСІІОІ!'У сксперта npо Ilоі ДЇlUIII1UI'.CТlJIOBlrrIo 551 529,00 (п'nсот п'n_ ,,~ 
11.12.2001 року .0ЦI~Ha ,артіс:т:. з~:c;:r:nіIlОК, затвёрд.еllОro ГОЛОВНІІМ уnpавліllНlМ 31!ate,n" :jc 
п'псот aallДWl1'lo ДСВ _ть ~~~CI ку BiДnOВWIO дО ІІІСІІОВХУ держа8110і СkСПl!pnnи ,1IIa~ І 
Kllilc.Kin 06ласті 11.12. ро * ,,439 
ДOJCyМclmwi lід 11 'PYДlUl2001"p01CY а зо ОБОВ'ЯЗЮI с:торlll • 

3.1. ПокynсUIo з060В :R3ar:~:CnЬHOi дimrПJOI в C1poКII та в розмірах, ЩО персдбаЧСllі n 2 І IAaІа ,~' 
~:::~: =:: ~::=ЦlO нео6хlднl MaтepilUlll, відомості, ДОКУМСНТИ ТОЩО про .II.O ...... ,~~ 

ДоroIОРУ· •. б 
3 І 3 ДaтpIIМYlaТlIC. обм_ен., ЩО НIUtI1aдCН1 та вс:тап08ЛСНI на nPИА ану ]e\l~ І 

. (за6~~С~УlаТIІ 6C3KOWТDBIIC і баneрсwкодне ВIIКОРIІС:танlUI об'єктів заranь~ого KOPII~_ ( 
.. ; . HТD"lo6fn.Hi ДОРОПI, об'ЄКТIІ інжс~ерноі інфраС1рУ1?УРН), ~o за~СЄС:ТРОlанl на зсмел.НIЙ ;n''''1ІІІ 

peEC1plЦli 3М.IІ, MOICllIIlIc:т. доС1)'ПУ на 3СМen.ну lIIJIJIНКУ ВIдПОВI~ c:nужб дп_ Обcnyro.~ 
об'n';l зannьноro КОРIІС:ТУВ8Нн_ та інженерноі інфраС1рУКТУРН, РОЗМІЩСНIUI на зсмелькіА_ 
RОде311Ч1П1Х знаків та пїд'і3дів до НІІХ ТОЩО ). 

3.1.4. 3 моменту Державноі реЄС1раціі цьoro Доroвору сшачувати земельний ПОJllТО! І , 
ПОРRдICY, перед6ачеНІІХ ЧІІННІІМ 3ІКОНОдавс:твом України про 1Ша-ry за :scмшо. 

3.1.5. 3аРСЄС1ру&IТlI цей Доroвір У BC1'1IHOвneBoмy зuoводавс:твом порцку. і 
3.1.6. П,РІІЙНІТІІ У власність земenloНУ рнку niс:м peєC1pIlЦ1Ї дсржаноro акту про npuo 

3СМСЯ.НУ ДШІНКУ. 

3.2. Продавець зоБОI'R3IНIIЙ: • 
3.2.1. ПРІІRuml ома1)' Покупцем вартості зем~$оі дїJUlНJCИ в розмірі та в TepMiНlI, обук 

цьоro ДоroIОРУ; \.., . 
3.2.2. Передаnl У Іласність земcnьну дімнху niCJUI РСЄС1рIUUЇ держаноro акту про npuo 

3СМСЯ.НУ діл_ику. 

4. Вtдповідал"lllcn. СторіІІ 
4.I.У ІІІПІДІС)' IlelllКOвaннa ПоJtYIЩeМ умов ЦIooro Доroвору Продавець має ОРНО .ІІМІІ'ПІІ 

Покупцем Сlоіх 060в'аків НlllUOUIМ ЧlUIом, а також вiдmкОдyllllllllJl збитків, заДІНІIХ Неі 
кенanасНIп:' IIIКOнaнн~ ЗОБО~'аань, або має прно розірвати цей Доroвір у ВCDIIоanсиOJq 
IIItoIIl'l'ПI IIд!ВKOДYB8ННR зБИТКІВ, СnPИЧllнених Roro РD3ірвlUПUUot. 

4.2.У РІЗІ пopywенНR терміну омати за земem.ну _ику, передбаченоro п.2.1. AIJIIII" 
. ~окупсЦJ. смачус Продавшо пеlOO У розмірі подвillноі обniховоі ставКи Нaцїoнan.Horo Gш;у у :·:r"E ка момент onпaТlI за KO.C~ Аень nPОС1рОЧIСН матежу. .t •• 

cnп 4З. JJxщo ПоkyneQЬ І тepмtн 30 (1рIЩЦmt) днів 3 дати останньоі ciшiml зriдно 0.2.1. uьal1l 
m~ ICl'lllDвлену В n.2.1. Доroворі ціну або відмовИ'l1oCa npиRнml nPllдбану ДЇIIWo'Y, ~ 

прно IIIМIRТII npиJIнanJ npндбаноі земеш.ноі дiJuпacи • • : ___ 811 ~ 
3IIJUIН11X 3I1p11МlOlD 81 а6 1 CIUIати Ц1НИ, а тако. ВUUIII"Щl- ~ 
і аllМIІ'І111IIU1шlCOЦyaaннa ~= о, 3 С80Еі СТОРОНІ" ПОРУШУВати nиraшur про розірв- U)III 

4.4.У allnaдxy розІрванНІ AoroB : _ 
npOДIIЦIM noкynqeai за мінусом зб ~ 3 в~и ПОХУIIIUI сnпaчені IUIМ грошоаі ~UnU • 
дlAники (пiдroтolа· :reхИічноro n IIТКtB, пов aIННX• 3 ОфОРМnСIПUIМ Доroвору та Вl.UелсJIIIIII ІІІ 
спсцїanіС:Тіl, Hoтapianwloro посвїд аспо?, проеny BJД8eдeHIIII, onпaтa вартості технічНJD( Y»O't 

4.5. РО3ірваи1Ul ДоroвоРУ не 3В:':: поroвору ~1Цo). 
~.6. Cnпaтa ШТРафних CIНJCЦiJi не :в' ОКУПЦlВIД .С!ШаТlI пені, псредбаченої п.4.2. uьoro ДоrvaaP!. 

пеРІОД даі уМОI дaНoro ДоroвоРУ IС)'ПіВп~Є По~ від обов'взкїв вихон8Н1UI ДОСОlірнlІХ 'JfiJJ 
4.1.У раі HelllКOНlНlur Пр І-продаЖу. 

Продавцем саоіх 060в'акїв ..:n: УМОВ Цl.Oro Доroвору, Покупець має право 111Мar1t1111 
Чином, а тахож 8ідшхоДУВ8Н1UI збиrків,'8IJIIНIIX JII 



~j;ї:r':~f:·J:.':"·~"·_"- ~:, 
~.: .... , l·:·:;:~";i; 
... • ,;~ ·",,;о!:.{ 

;':.:' \.r~:J\~:·';, 
укРдlНД !~~·t.:~1!. UI<RAINE . 

, -оо pcnlplВnI ІІСА ДОГОllр У·IС~!lОlШеному порадху IlnМlranl lіllШКОДУВан ... збlrтxів, 
І afI .. ac .. ,.-
~ .оlО pD3(planlfIМ• ДОГОIОрУ , ІІІНІІ ПРОДUWl, фш, .асі СМlчені Покупцем ПродuЦlO на 
r.. 11", pDJ(pIDllld lIfoO":.epnuQt1oCJl продuцем Покymuo В ПОІІІОМУ обсаі. 
~.. ~IO ДUrDio:a: ДОГОIОрУ , Нl:3ueжmlХ від Старі.. причин, СУМН, ві смачені Покупцем 
~ pDJipllIIII го договору, повоp11llOtloCll Покymuo І повному обсаі. НаanеЖJІПМН прlIЧIПlllМI' 
~ .. IIIIDJIIIIIII ~rlДНO ,UOHOДUC'l1la УкраУЮI. 
~нI ~Iuar, ...... а Сторін, ща не пеРОАбачоні Ш1М Договорам, ВШН8чIl101'ЬCR відповUura до 
Р.':еlot!tdIJll!loЮC1lt ... ""-
~':;:y_.t'u1I. ",-_ .......... s. ГарантІУ та претСllзlr 

. ;urryt. шо зеМeJIIoна ДЇJWIa. ака Є ПРoдr.lотом цьоro Договору, BXOдrlТlo до raтeropii 
JI.JJpDJJleIUt ~p І вїдЧ)llCYJlані ,rlднo 'DOHOДUC'l1lB Украінн, віпьна від будr.-.ких маАl'ОВIIХ прав і 
~ JIIII JI~1i :0 ІкІ на мамонт пJдписанНR lUooro Доroвору ПродuоQlt чи ПокупоlUo но міг но 31шnr, 
~1JI1I1X 'ештоМ і CYAOIIIX сара на ноі номає. 
,~ аіА ::1Aч1ПТtt що 3J'IIдIIIII,омeJПdiа ДiJWIКa ДО цьоro часу нікому iнmoмy не 3дава І ОРОНДУ, но 
J2.~0 .... І спорі; і під 'абороною (ароштом) не перебуввє. судовоro спору що до ноі, п 
~ вс Оfo фоlfA)' IОРИдJIIIIIЇIX осіб не Іносена. Відчужувана земem.на діана знахОДИl10СR У craнi, 

• АО С1І1)'ПІ му IJIUI DПХОРJrcтaннн ti за .01ИМ приsначоНIIJIМ. 
Y~ocтI Ь 3IXDHOДUC11l0M Украіни Покупоць придбав земc:nьну дімнку ба права зміни П JЗ. 11/&1'" 
арlOНlllеИІІІ. .' ". • 

Ао П кyncIPo аГЛlНУІ зомem.ну дшnкy в Ha'!')'pl, ознаАОМИ8СR , ti КШЬКІСНИМИ 1 RХ1СИИМИ 
~ D П. nUaСМНlfМl1 і l18:Jемннми спорудами та об'єктами і обможeиJlJlМН щодо П ВикОРНстаи .... 

6. ПерesJд права ВJlaCHOm на ЗСМeJlЬНУ дшинку 
6.1 0611І'1101 ПроДІІІЦl передати ,омеш.ву ДimIВXY Покупцю ввааєтьс. виконаним і права вnacHocrf 
_1IJлIП'/ переходmь до ПоХ)'ПЦІ шcшr поввоl CПJIатв вартості дано! земепьноі дiuнки lідповідно 
81L1IIoD1'D ДDMlapy, oдoPJIIIID Покупцем дepzaвHOro ата на право вnacHocтї на ,емшо. 
U 3 МDIIOIII)' 11111J11В1IНI У Покупці права IJI8CНOCТЇ на ,омепьву дimпnty встановnеИ1dt раніше 

рапм і Ісі nPUОIC'l'8l108JПOIОчі докумевти про права Поlt)'ПWI на 1COPHC1y&1RНI (ореНдУ) цієі 
аШ.ИІІІI1рIЧвкm. чинніl:'l1o. 

7. РІIJІІК ВllПадковоro погіршеНllИ або ВIIП8ДІСОВОГО псуваllllЯ земenloноt ДШЯНІСІІ 
U. hllІІ ІUnШОIОro поriршеНIIR або виnадковоro ncyвlllllUl ,емenьноі дiJUnucи несе Покупець З 

аерехсщу да ньoro прuа ВnВCИОcrf. 
71У IIIIIUI)', IDJIИ Продuець проctp01lВll передачу зеиепьноі ДiJWUaI або Покупець ПРОctpОЧIІВ П 

РIDDIІІШІДІОВОГО погіршоНІІІІ або випадковоro ПСу&1UIIUI несе сторона. що ПРОСТРОЧИІІв передачу .....,.. 
J::a. noripme~ чи псуванні ,еМІШЬвоі дiuнки Е вина Сторони Доroвору, то вїдповiдam.віcn. несе 

. . 8. ВllрlшенНR спорів 
.~! .. ~ "~P", шА виниlWOТIt ПрИ виконанні умов ЦJ.oro Доroвору або в зв'аху, тпумаченwrм Вого 

IDpnuyнтc:.·IІШІХОt4 noperoBopiB. 
~~ CmpОНlI.npoт,r~м;иіCJIIUI не доcнrnи домовленості, то спір передаєтьCR на POSrJUIД судовroc 

у ІІОРЩУ, ICl'lНОВ}101!0ИУ чИІІІІИМ 'ВОНОАОСТВОМ Украіни. У цьому Випадку судові вшраnl несе 
що не IDIOIWII умови Доroвору або виконапа іх BelWleaвм ЧИНОМ. 

'.1.3IdRa ! 9. Зміни умов дqroвору та Вого рoslрваИIIR • 
'1 Bd··~d~ ~DfDJlOPY ~БОіВНесеНIIR доповнень до ньоro МОJКJlИ8і тільки ,а зroдою СторІН. 
. ~ ТВ" доповнеНа до Договору ЗДЇВСJDOJOТЬCJI тШьки В письмовій формі з ивctyПIПIМ 
• ',.,. 1IIDIX :ll!іи та доповнень в oprввax вотаріату. ОФОРМJlJOlOТЬСJl у BвrJIJIДЇ додатковоі yroди, що є 
t3.Цet ~НbIO Цliоro Доroвору. 
'ЗоI у ДoI'DlIP Можо бути розірваний ПРОAUцем : 
~ несМІТlI ПОlCyпцем повноі або частковоУ вартості ДlНоУ зеиem.ноі дimпucи ,riднo п. 2.1. 

Щ~~ . 
'А.У р&1і lІеІ РУШСНIIJI умов ВИlШlДеRИX у підпункті 2.1. ЦIIOro Доroвору. • 
_ cra IIIOIIIНВJr ~днiЄlO із Сторін умов ЦJaoro Домвору він мо_е бути зміневий або РОЗ1РВаниА на 

рони ЗІ РШlеllНJDl суду або roсподарського суду. 
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10.1IIttpaтir. 
пpanl. пов'нзвні з УКПвдaВllJв, ЦIooro Доroвору. йоro нcrraріllШolІНМ посвlдwrеlllllМ. РсєсnраЦїао та .:.s: бере на себе Покупець. "'. 

oro.ip є ОБОВ'НЗКОВ~ ДJIJI cmріи з ~OMeвтy підпвCIIDUI Об~ма CropOIllМВ. Д ..... ір - ВDnIpI8llroВOМy--",JIImpoцjI---дa_LЦdlII aroвip і - пра CIDIInY llIp1acrj!'f."ld • ~ _ "'-ввk:-......r дIиmar. 
) ЦCR~) і І_чі _нora ........ , DPDI ____ .~!~! 
11 (на МІ сш,.є матником Єдиноro подаТКу на зafМr.внх підставах. ~ ... t_ "",ір _адево ТlII1mIpIaJwш .......,... • 3 (-.-> ~ ..,.... _ 3Iiep/nmq. 
J ЦСІ ~ вотвріуса БрDlllpcuaro rdcuaro lIIIТIJIIU>ВarO ""РУІУ, КIdicwшi О6аЩ &аар н.м.. • 
J1\ прlll Не3вnежності. 7, а інші - ВидaJ01'ЬCJI CropOIl8М ЦЬОro ДоroВОРУ. tllPп, вул. 

ПРDда8ец~: 
CraPOIIII ДОn80РУ : 

'poopc~1C8 MiC~lCa РlДа KII'8~1CO' областІ 
.&РО.ІР", КIІЇ8С.Х. обл., вуn. Гantріна 15. 

в особі •. 
AНJ1PЄЄBA ВАСИЛЯ ОЛЕКС~ij!I~ ,. 

~~(1rІ(.g.riJс:m.31~И'.flrpa"'" "Пра HomtlPiam". 

Ii:rii'.I "і".' ... 1.· (.... J 
і.··. .. ~!;w '··1.'I~i,~.1-iit\f',. і ~~. '-СІ'" \.. . Н • ~j="~IIIII,Y"~.".<:'\JY1 "! 

'r,o 

'. 
_ ... 8.-.,' -~ ... . ... .. .. - . . - ':. ,. ..... 

__ оо. u .... nu lIurD,i\rc: 

. .... 

бnU1І1С MatllOlIOIC :Івера, loIa.~ •• 
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~.'КY.JJIB~;.;-J~P9A~Y IIОТЛРIЛ1II.1IЛ КОНТОРЛ ,,: 

зе'llll'еАЬ·r.и· ':"-0·1· д.; А -нки М IipannplI. пуп l·unpia.ICD]o. ::~. 
....... _-.-. 1'сn 5·66·61 • !- "7 

Jlес~сьхоr.осподаРСЬJс.:оrо призиачеИИR i~_ 
. ~·t 

""ЇdCIIICOЇ оlinСІсті. 'І<'!\ 
.,e"'~:;:~o,o РОІСУ, сІчня ~iCAIAR, .fсf.мнczc)gяm020 чucnа. ~ ': 
,..,,,. : ..... 

І."ІІСІАІІСН нlОК'СС: • ~__ І • К _ '1J'i~ 
~d, шо """. Іс:ька рада lC'l&r"Cllrcol о_ст .. М1СЦезнаходЖСННЯ: ~IBCЬKa оБАаСТlt, місто Бровари, ~~ 
."...,СІІICd ~mlФікаціnИlln коД: 26376375, в осоБІ заступиика MICItKOro roAOBll Андрссаа Всаск- (;;" ... 

...-)'8І'Ірllll' 15, тaln мсшкає'в місті Броварах, по ВУАИці КиївськШ, будииок NII 288, квартІІра Ng ':~ 
;"".ссанiJpDа:"'Jдсln'llфtкацuыlln номср 2275915597! та діє на підставі закону YKpaїHJl .Про місцевс .~~: 
_~кoIo6Aa украІні" розпоpJWICСННЯ NII 102 - оо ВІД 20.06.2007 року, РОЗПОРЯдЖення NII 514 - ОД ~t;~t; 
sJIOI~IIUI в '1'1І Ріш~ння Броварської міськоі ради "Про продаж земельних діАянок, надання д03ВОАУ ~" 
i.lOJ.lIJOO7 раку r діАяlllOl та внссення амін до рішень Броварської міської радн" NII 577 - 31 - 05 від ~~'. 
iI~ 3СМIWoд':. _ аIlJ'OДАВвць., та а дpyroї сторони - I~~ 
~.I~2007 ра"'" І укрві'НII RрошllНlCО On8ІСсакдр АнamолfUО8Uч, 08.03.1974 р.н., проживає Київська об- .. "1 . 

...... u8JIJI1I111 'r'.,;.. N 24' ф" r. r.... • . r 
I~ ваРll, &уМIЦК MOAOдuкнa, .. ,,:АИНОК 11 : lДенти IкаЦІ"НН" номер: .. 709509817, ДIW - ~] 

___ "'" adCIO ~.D" сторони" попередньо ознаАОМАеНl З вимоraми чинноro законодавства щодо недіА- ~i 
р..... . "~. 

-nJroд.yкA1AI1 цсА ДО1'ОВ1Р про таке. .~.;;~ 

1.аРВДМВТ ДОГОВОРУ ,. 
J 11 IIJIQДАВВЦЬ на підставі рішення Броварської міської Ради N11577 - 31 - 05 від 27.12.2007 року .~ 
~ псрrдaти(продати), а ПОКУПВnЬ зобов'язується приАияти(кynктн) аемСАЬНУ діАннку ПАощеJf 71.7;: 

_ цWIX вісім ТИCJIЧ п'ятсот десятитнскчннх) ra., а них 0,0179 (нуМо ціАих сто сімдесят дев'ять) м •• ,~}:,~ 
... СІІIIтaРIIО - авхисноі аони свердАОВИНН, w.н оБСАyroвування частини MaAHOBOro КОМПАсксу - зеМАі ~ 

F1Y, розміщеНУ на aeМARX, що aH8XOДВТЬCR у І!,іданні ~pOBapCЬKOЇ міської Ради, розташовану в місті і: 
ра ііа ВУAlIц[ IЦоАківська, 4 (чотири), КиїВСЬКОl оБАаcn. ;~ :. 

1.2.3Рна'lсна D п. 1.1. земcw.нa діАянка ЗНВХОДНТЬCR У ПОXYIПUI в тнмчасовому користуванні зrідно ~~i 
ОРСllДllзеМeAltноі діАІІнкн, yкA8ДeHo1'O 2'1 кві'l'_ 2005 рОХ7, між ПОКУПnЕМ та ПРОДАВЦЕМ :Ї~; 
на 5 (п'ять) років та аареєстрованнЯ в КиївсьхіЯ ресіонмьніА фіАії Державноrо підприємства .і::. 

ДlplClUUlOJ'D aeмeAloHo1'O кадастру прн державному комітеті Украіни по аемеАЬНJIМ ресурсам· про що ..... ~ 
I~JIIIIIHaМ)' реєстрlзсмель вчинено 3ІШис від 27 хвітня 2005 року за NII 040533800016. . i~' 
1.13r1дкa державноі статнстнчноі авітності (форма 6 - зем.) станом на 17.12.2007 року земельна діАІІ- :.
lIIIIfCIIII D n. 1.1. paxyEТЬCR на правах оренди аа приватним підприємцем Ярошенхом OAelCCllllдpo. 

о ..... - зеМАЇ транспоР1У, відповідно до довідаІ, виданої 17.12.2007 року вlддiAом зеМеАЬНИХ 
. 'І м. Враварах Кнівськоі оБАасті Nt 04 - 3/13 - 3/78. 

1.4. Дoro8ip цеІ ~єrьc:н а ДОЗВОАУ УправАіиня містобу,цування та apxiTeКТYPl1 зrідно ВllСНОВКУ про 
'IIAICHicтr. зеМeAltної дiARНКИ від 19.Н.2007 року No 1367.Мітобудівні обмеження та обтяження 

_ c:JyDIIIIIR зriдно кaдacтpoBo1'O ПАаНУ та відповідно до розрахунків ПАОЩ виконанJIX ТОВ .І(онста
.... права забудови): 
'ьеАы�аa дWucкa ПАощеl0 0,0179 М. в межах санітарно - аахисної зони свеРДДОВННllі 
'~80lla Aiвlв ауAIЩR ЩОАківська. 
1t ВWtaaiдIlO до внсновку .Про обмеження на ВИКОРllстання асмельної ДЇARHIOI по ВУАJщі ЩОАкіВСІІ-

11::":' Вроварвх, видаиО1'о вlдAіАом земельних ресурсів в місті Броварах Київськоі оБАасті вї. 
,..,. ~кy за на 04 - 7/1 О - 3/24, віддіА аемельних ресурсів в місті Броварах вважає аа МОЖАНве про-

. аСІ1 сть 3еМСАЬНУ дімнку, яка Є предметом ЦЬО1'о Ao1'ODOPY. Земельна діАЯнка поа.lнна використо- .; 
І дa1'pIIMIННRМ обов'язків зеМАеВАаСНlucа, амісту добросусідства, та обмежень прав на 3еМАЮ 

',-':111: у c:r.c:r.r:r. 91, 103, IН Земельном кодексу УкраїНІІ, ст. 35 Закону УкраїНJI "Про охорону зе- , •. 
пpqDВi a~oc:rвa про охорону навКОАИШНЬО1'О ПРИРОДИО1'о сереДОDlІща·. . 
1.1. з"::~~~ на ВИКОРJlстанНR даної ЗСМС!АЬНої діАяНКJI: 
за ао"",.. II ЩlU8Uвоro BHKoplICТВННRi 
І ,." ... СIIJIR ЗeJ.fСАЬно • . • • . 6. На D • 1'0 ааконодавства ВИНИІ особи несуты�рllдичну ВІДПОВІДВАЬНІСТЬ 31'1ДНО закону. 
lро ... "Щс8К83аніА аеМеАьніА дWrHцi розташоване неЖJlТАове ПРJlміщення ICcмmn8ICC, якиЯ нме-
41/~~ OAIIKClUlдP' AвIL'I'oAliiODIR1, на праві ПРІlватної ВАасності на підставі Aor080py купівАі

IIOrapi'lCO вЧ1r:rини маRИОDОro комплексу, посвідченоrо 15.03.2004 року, Авраменко Н.А., приват
ксу 'І ас роварськоro MicIoК01'O HoтвpiaAЬHora oкpyry за р.н. 2056 та AOroBOPY про подіА MaRHoBoro 

-l06з,kAa,цeИОfD 10.12.2007 року між Ярошенком ОАександром АнаТОАіАОВJ.lчем та ТОВ "Броварське 
'р,... ' паСDlдченоro Пнсан.tм В.Г., ПРJІ8атиим нотаріусом Броварськоrо MicItKo1'O иотвріаАЬНОro окру-

ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ 
iIIM~CЬ,Koi міськоі Paдll N11577 - 31 - 05 від 27.12.2007 року, ва
аиІІlu ..... 933130 (ДОВ'8'1'СО'l' 'l'PICoAlUI'l'. 'l'РIС 'l'IICIrII C'l'О ТР·

сплачує UL\Яхом __ .іВ~t!а рахунок ПРО
r&W5ВJВ :І IІОIlОВ'І'1 підп .. ~ І" _. ~ .~ • B~ І ІІа P03PDXJ1lKO 

11.11 uoro доrОDОр.о ,і .. ..;;/ .... 



''''Іічноі докумснтаціі про lIopMaTllnll\ 
IIТя .... • 3 TUO... • Б ,. . ~. 

2 BiдnOBЇдlIO до D .~ еС\' ,сів У міСТІ роопр"" \11І11. І •• ,': l!·i",lIr. ' 
2.. p:"";AO"~ зсr.tСАЬ1I11Х Р •• І ЗСМСА!.1І0і дім"'''" C-Гllllflll\' " 5730()р 

АЯJІКJІ. DIIДIIHoro Ч"'-' rpoUJODII oltlllKI\ 
_ 3/13 - 3/51 IІ0РМІ1ТІІОlаа .. 

І І ) РІІВС". ОО копІJlОК. .. ,.ІІКІ\DДСІІШС U Вlн.IIО"К}' "'111І''''''''1', 
сичІ В с м r 'О·IДОМОс:''':ІІ. ..,. 11 

2.3, SiAnoulдflO !:О nS')' ·1·о8.Ліttr.р· ПЛЮt' , rШРТI." " .. ". 
1101 дїАЯIІКlІ, DllДOlloro 11.1_.20~;oP А~П'ІIТСОТ TpIIдц.nT. ТР" ТlІСJI'lі LTO ТРІЩІІ'І 

А roBUPO'" c:r:ШОUIIТЬ 933 ( n hIIКА_ДСНJIХ D ВІІСНОВКУ nеРЖННllпі ty.r, 
ЦІІМ О 2 4 ВідпооїдlIО до oiдo~o~ • "6 1 зеМСЛ.llа діляНка може 6).,." "...:. ': • • 001 оку."" .. О·.. .. ,~ ••• ,." 
КУМСlmщiі від 24.12.2 р "1'.1 rРllве •• ОО коаШок. 

JUUUI'I'It трк 'I'JICJrII сто трJШIUI . 
тр 3. ОЗОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

О'-ВЦЬ зобоВ'ЯЗВНIIIі' 3.1. П _.. ЮДАВIUIЗСМСЛI.ну діАннку. яка є предмстом 11I.rlf1I1IIII'I\V, 

• пр"RИЯТIf від П і ВИКОР"C'lIJlJуваТJI її відповідно до UL\bOIIOro ІІ()ІІ ІН'" 
воре'lУ в п. 2.1. rpoWOBY =IUI ПОКУl1ЕЦЬ зобов'язанкА надават .. ПРОдАП(11Q 

~ на 8II:'~~ = щОДО BIIKOIIIIII ... 1 УМ08 цьoro договору; , 
AO"'OC:n, =р-атися вимо!' заКОІІОДOluства про .~opo~ довкlААЯ, еКОЛОГI'IІI ... '. 

- -1- бережСlІlІЯ ",.ості зеМА1 8JДПОВІДНО ДО B5IMOr 3і!Кflll'ЧI.IІ" 
ня, забезПСЧlmr охорону ~ з ни"f ДОС1У; l~ ремонту та експлуатації існую'",,, 11''': 

• забезпечуваТJf ВІАЬ 11 _'. 

• знахОДЯТЬСЯ в межах :1\:\lеАЬНОI ДІЛЯНКИ, 
.,. НІІХ, ДОРІ!', що ти права ВІ\І1СЮІкіu суміжних зеМеАЬН"Х ДІЛЯНОК ТІІ 1t:\I\' о' . 

- не порушувв 

ТІІСЬ правил добросусідства; . 
З.l.1. З моменту Державної p~'-':' 1);Щlі цьоro До:овору СПАа'lуваТ~1 зеМI:,\llІщі 

порядку. передбачених ЧИННІІМ зaкtI'IIJ ••• IIICТBOM УКРа1Ик про плату на з~м.\sn 
З.l. 2. Зареєструвати цеА ДОГUllіl) \ порядку та строки встановлеНІ заКUIІUМ 
З.2. ПРОдАВЕЦЬ зобов'язаlшіі: .• ., 
• приАИRТИ ОПАату покупця 'І 11ІІ.\IIРl та В T~PMIH з!'lJU!0 !". 2 UЬOI'O AorOllllp\ 
_ не ЧJlНSIТИ перешкод ПОКУПЦЮ 'І приАнaтn земем.НОI ДІЛЯнки, що є nprA\ll'lI' 
З.2.1 ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ :lОбов'язуються внкокувати обов'язк". (11)1\\01;:, 

вором та сприяти ApyriA стороні У ВIІКОЩ\ІІні її обов'язків. 

4. ВIДПОВIДAAЬВIСТЬ СТОРІН 
4.1. У випадку невикоиання ПОЮ l1ЦЕМ умов ЦЬОt'О AOI'OBOPY ПРОдАВЕЦЬ 'Іа.' 

КОН.\fЩЯ ПОКУПІ(ЕМ МІО;:: оfU)з'Р'\'" ',І \е:.аш~ 'і::1:0 .... СІ. і.аКОЖ 8ідCJКОДУD."IШ, :JIЇII" 
нанням або ненВАеЖИКМ внконанНЯ\l 31lііnо'язаиь або має право розірваТlt цеП AorOIlI~' 
радку і вимaraтst відшкодУВання ЗОІ': r:ill, о.:причнненкх Aoro розірванням. 

4.2. у Вlтадку прострочення ПОК:/ПЦЕМ оплати за вltщевказану земель.!} A~\oIK" 
2.1: uьoro AOI'OBOpy ПРОДАВЕЦЬ вn! •• lіІ !.llмагати СПАаТlf сум .. доroвору та сп ... аrlllJСII' , 
o&iкo~oi ставки HaцioHВAЬHOro баНІ() ~ "11аіик. що діє на період, за ЯКJtА СПI\a'lУСМ" ... 
впраВІ ставИТIІ про припинення праІІа 11 \исиоСТЇ нв зеМЛЮ. 

4.З. Якщо ПОКУПЕЦЬ в термін, :IІІ";1ІІ0МУ в п. 2.1. піСАЯ підписання uьoro JLlllщllljl' 
номену в п. 2.1. ціну вбо відмовн'"'''' 'Іід приАняття земем.ноі ділянкн ПРОДАВЕЦЬ'
ПРlfАня1'ТЯ або порушуввти питва'.... ІІІ" розірввиня ЦЬОI'O доroВОРУ та ві.дШКUI\УII;l111ІІ І 
невиконаН1lRМ умов ДOI'OBOPY. 

4.4. ,Уразі роЗірвання ЦIooro .l4.ЩI і: р. 3 ікіціаТllВК ПОКУПЦR ПРОДАВЕЦЬ 1Ill1ltDf': 
OТPIIMaнl ВІД продажу земельноі дL". 11.' ~Iкa Є предметом цьоro доroвору за 1>\111\111\\ ;'(1 
оформленням UЬOI'O дol'O . . 

• • • вору та 81Д1 ":. ІІНЯМ зеМеАьноі діАянкк (ВИ!'ОТ08АсtНlSlМ 11 \l1I'I~· 
СЛУrи спеЦI8АIСТІВ тощо.) 

во':'·5. Розірвання ЦЬОI'O ДОl'Овору II~ '\І і \І_няє ПОКУПЦИ від сплати пені оБУМIlIІо\\:IIІII' С· 
4.б. СПАатв штрафНl1Х са 'n ~., 

8 період Дt- ИКЦІІІ. : ·І.няє ПОХУПЦИ від обов 'язкі8 ВlІкоtluttllЯ до • 
47 У lУ"!ОВ ЦЬОl'Oдоroвору к)':.і .. : "родRЖy 

" разІ невиконання умов ... • 
хонання тв BIДIU' НІ ..... ' .~"roBOpY ПОКУПВць має пра80 oltMaraТI181A 

ко.цуваиня Збиткі,· бо 1,,111-
uьoro Aoroaopy у 8СТаНОВАеио •• у 3 :, ' .. /11ІХ ПОрушенням умов uьoro доroUОР)' а 

4 8 П· ... ак., ,\. .ара""", 
" ріа РОЗІрванні цьоro AoroUtJ \ • .,.....J, ЕМ 

8ИКОНання УЬІОВ даИоro "'. ІІІІНИ ПРОдА.ВЦИ суми яхі сплачені покУІІU 
4.9. При РОЗірванні =~O:~~~I~P, ЩfJТЬ Яому в ПОВНОМУ обсязі. . 11 ~ 

ЦЕМ ПРОдАВЦІО на ВИКОнан ".' , IlезВАежиих від СТОРІН ПрИЧIІИ сум" АКІ ~y.\ 
4.10. Пl'ОДАВЕЦЬ не Hece":i~~:" , lro ДОZ:OВОРУ повертasoться в ПО8НОМУ оБСЯ11."rpd І 

обставнни. •• \М.ОСТl зв ЗОltтки, R1-:JіХ :ш:зиав покупЕЦЬ 
4.11. ПРОДАВЕЦЬ 

ОМАено а60 БJ ' не несе Bilt·l. 
4.12. по~:омо про Heд~\i ... 

HOro 3аКОИОдаВства~Ь несе ЦIIВIAI.I.. • 

&.1. ПРОдАВЕЦЬ 
- земе.\ltна дім rвpaHТYЄ, що: 
ТJIЗОваllі зrlдllО ~Ka, яка є npeAMC1't) .. 

КОЧО.:1:tвС"'l'~' Y::lj . 

',ЬНості, якщо під час УХАвдвиня ДOI'OBOpy ПО 
.,&.ноі дїляИКll . 
.' ІІС' 
.щ:трвтивиу. KpJIMiHВAЬНY відповідальніСТЬ ,а \ 

'-. І'АРАИТІХ ТА ПРЕТЕИЗU 

. І' AOI'OBOn" _ 



.' які 31111ЧІІО ЗНllжyrоть цінність або МОЖАllвість ВSlКОР"СТВIIНЯ за цiAЬdjt~~~t:i,;iG' 
,.", II~OAIIIIB,,, ACJroDopi ,eMCAItlloi ДЇАЯІІКІІ, .. емає; ':,~~іl!'1:іr!.'·Л·'~ 

~C!C~31Ia'leIIOiD uloO sy оБC11UlIШ які Malara. істот .. &: Зllаче".IЯ; -:I:~ :' Щ",-,' 
~" .. СІ"I~~WlIIС: npllX0Ul1110 з"меАы�а'дlAя..каa іllШllМ особам lІе відчужеІІа; , ... 1:': 
, 1101"" "orCJnop>, оо '.",. ... ••• '" 
.fїI',. C:1111I11&loIJ~'" 60 011010 (арештом) T~ у застаОI~ о.подаТКОВI ••. за(..,.а~lllе перебуоає; ~~:'!', ~ . . "'J~ діАЯlІКU 1111& 3ІІ1Jr~еllllЯ 38значеllОI земеЛЬНОI ДIl\ЯНКIf та BIДC~HICТЬ податковнх застав підтвёрl:~ 
.<JtJtlo 'СТЬ зn(іррОIIII n ІІМІІ 18 січня 2008 року прнваТНIІМ нотаРІУСОМ Броварськоro .IicItKOro Hoтa~: ==і 
• .;гл.,.11 іАК"МII, ullДl1I1 Г. І :i"L~ 

o<d'aDI ДОР n свШI'" В. ., ,~ 
A~I-- ro OKp'/r1 11 СОК дО статутиоro капіТВАУ ЮРIIДIIЧННХ осіб не переда"а; 'I~i 
f~\IoI:;"D дiAlUlaca, I1IС '::I:iдcyrнi судові cnори;. . . і' ~~I 

.,rJI зс.,еАы�0tt дfAI1ll б :АЇВеАЬ на 3СМеАЬНІА ДIl\ЯНц! немає; !;iilf 
·-:'.IAtdIО n06YДDaal=l~ від вУдь.яlOlХ маЯновнх прав і претензіR третіх осіб; 'І 
.са JICAIrI'Dд!АІІ1'КО r: а !'ОВОРУ відсутні: заборон" на продаж або iHwe відчуження певннм особам прoтяroм~"-.і
:: р".уIClJlДСШ: ~ОзаБОРОНI' на передачу в орснд,у (~уборенд,у) земельноі дil\яНЮI, права на перевВЖllYi'~~~ 
(II'ID .. 'I:"OI'O стр ~ УМОВІ. ПРllilиятrя спадщинн ТІЛЬКІІ визиаченим спадкоємцем; умови розпочати іІI 

) llllІАlD)' ра3і іі пра бо dсвоєиня зеМеАІоноі ділянки протяroм ВСТВИОВl\еиих строків; .I~ . 
~.r"'dllТll 'JIJ6'1ДDD'J 11 ПРОDвджеllНЯ окремих видів ,діяАьності. 'І J; 
- r- 1_ .. бороНII на "'",' ПОV'VY9ВЦЬ І' .-
•• 1аС)1І1"... МACJII. іІІформація lІе ВIДПОВlДВє ~lиСИОСТI, . Ао' ~&O має право вимaraти знижеНИR цінИ; іІі 

ЯfllllO noolдO вОРУ kyniBAi-продажУ, якщо ВІН не знав І не Mlf знати про права третіх осіб на земСАЬНУ'?f, 
itJ pD1ЇPDIIIIClllIPro ~; 
~2 'у аїдРО8їдності до законодавСТ8а УкраїНIІ ПОКУПЕЦЬ ПР'lдбав земельну діАянку без зміни її ці- ;~ 

5. • ~-a 
~_lIplaнa .. eHIUI. • • 1'1 -". ~ ..,....- oJQ'IIEЦЬ orAllнya земеАІоИУ ДIl\ЯНКУ В натурІ, озна.IОМИВСЯ з І' КlAЬК1СНИМ тв ЯК1снимн харахте- 1:& 

5,3. D ..І".I: .. И'I.ІІ1 та IІвдземниМИ спорудами та об'єктам" і обмеженИRМИ щодо її внкористання. 'ff., 
pucnllllMll, •• - ~. ПЕ~~ ПРАВА ВAACH~C:I :~ 

5.1. НатаріllAЬИО поСВЇДЧСlІнА AOroBIP kynl8A�-ПРОДВЖ! земеАЬН~1 Дll\Янкн та ДО~еити про ОПАату є під-І:~ 
CIJIDIO"'" 81fДВчі держввноro ахта ІІа право приваТНОI влаСНОСТІ на земельну Дll\ЯИКУ та Яоro державНОі:~ 

~paвO 8А8СИОСТЇ '!а земСАІоНУ ділянку виннка~ У ПО~~ пісАЯ одержанИR Державноro вхта lІа:1 
_lІІnPНІІТНОЇ 8A8CJIOCТ1I1a зеМАЮ та Aoro держаВНОI реєстрац!l. І jI u з мouemy ВtlИИІОІеиня У ПОКYПIUI права Вl\Всності на земельну ділянку, що є предметом цьorol.,~ 
,..ру ac:raно&ЛеНlril раніше правовий режим і всі правовстаНОВl\юючі документи про права ПОКYПЦR'= 
lІарllаув- (орендУ) зеМСАІоllоі діАяНКИ, що є предметом цьоro AoroBOpy втрачають чинність. • , .. "і: 

'1. РИЗИК ВИUAДКОВОГО ЗНИЩЕННИ АВО t!i 
ВИllAДКОВОГО ПСУВАНИИ ЗЕМЕАЬноl ДІАЯІІКИ ,-~ 

7.1. РІI3ІIК 8lm8ДICDBoro знищення або випадковоro псуванІО! земельної ділянки несе ПОКУІІЕЦЬ з 140-:11 
S1l1epcx1ЦG' .!О HЬOro ПРО8 8IIQCHocтi. 't~ 

7.2. у ІUПIЩ.v.,\~ КОАІІ ПРОL(АJJ~ЦЬ ПР·Jt·ТРО'JИD передо';у зс3t:е.'.ьНОЇ дL.\Я:наl, 04 похуu.ь;ць - її приAИRт- ~.' 
I,JIIDIII її ІИnl!,,!llC080ro 3ИІІЩІШИR або псуввнИR несе Сторона, яка прострочила строки передачі - прийоJolY ~ 
:&WIDЇ ДЇAJnou,. '~.' 

7.3. яаацо 8 поriрwеииі ЧІІ псуванні стану земельиої ділянки винна одна з Сторін AOroBOPY, то відпові- .'. 
l.WIim несе ЦR СтаРОІІа. 

" 
8. ВИРШJEИНЯ СПОРІВ ~~ 

8.1. Ва спори, котрі 'можуть виникнути 3 дaHoro AOroBOpy, вирiwуютьCR WAЯXОМ neperoBopiв між Сто- ~ 
ІІІІІІ, ІІІ?!І неМОЖАНВості ВllрiwенИR спорів - в СУДОВОМУ порядку. . ~. 

8.2. РазіР1lUlllR, зміна умов AOroBOpy або внесенИR доповнень до иьоro МОЖАИві тільки за зroдн Сторін і 
~ 8 ,!отвріаАьному порядку. 
1Ору' вс! ~Д081 витрати, витрати по розірванню AoroBOpy несе Сторона яка не В.ІКОIlIІА8. умов цьoro До- .~. 

8.4 t~ -~родаЖУ земl:AЬИОЇ дЇARНКИ HecїI\tocIoKoro rocnoдapCЬKoro призначення. 
• ІНШІ ВІстрати по зміні або доповненню умов AOroBOpy СIlAачуються за ДОМОВl\еllіcno Сторін. 

9.1. Зміна 9. ЗМІИА УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВAИIUI • • 
_J~ОВ_ДОroво~у або внесення доповнень до ньоro відбувається за зroДОJО Cтopur-B письмовій 
9.2 дara. м ІХ нотарllAыlиM посвідченням та станОВl\ЯТЬ невід'ємну частииу цьоro AOroBOPY. 

. • BI~ може бути розірваннА: 
.У ::~еСПАати ПОКУПЦЕМ вартості земельної ділянки Зfідно п. 2 цьоro доroвору; 

І ПОрушеиня умов цьoro AoroBOpy однією з Сторін. 

10.1. Цеli до . . 10. Іішп УМОВИ .., 
• roaJp mдnнсується Сторонами тв піддяraє нотарівАыІму ПОСВІДЧеНІІЮ 1 державній ре-
10,2.~ 

',ІJID що свІ .. , а ПОkYПцJI дає свою зroд,у на К)'ПіВАIО земельної діАянки, яка є предмето .. цьоro Aoro-
~1IIo.~_ "О'\чить 8 вІ.... •... Г;" .--.чІra -.ОВlДній заяВl, яка збеРlrаєтьCR в справах Пнсвноrо В .. , ПРllватиоro нотар."са 
10.з. 
~1' аору. І 

10.4 
~. 

набllрає чннності 3 момеlП')' йоro підп.,сання та державної 
ДАК peВAIoHoro та НВАeжJlОro виконвнИЯ Сторонами цьоro 



• І: Пl: сдБВ"I:IIО ЦІІМ Доroвором абп '11І"1111'" fI УІ! _. 

У цеП k~;~~рк:.:н:;~~еб;:::~::~l:llі ~"KII З8 ДОМОВАеніСТIО СторіІІ, ЩО flФОI'МI\~~;~:~ 1a~:c! ,'Іо-. 
UIoOro ДU''UІІОРУ· ., .... t 11 

10 б Змі .... ДО цьoro Доroоору 1І0бllраlОТЬ ЧlllfНОСТ. з момент} ІІМС:>І<ltOJ о CJФо 
nouiJt:loї ~I~ДDТlConoї )'J'OA'I ДО ц.,оro ДorooC'p~/ і маІОТ" 'ОГИДІ"ІІІУ С"Л\') ""1і. QI(IItn nn:~~~~;., 
міП формі, що n цсП доroоір. .. III:"~' 1 0.7. Доroоір може буті. розіРООНIfП за домомеtllСТЮ Стор ... , що ОфОРМЛRf;Т1aC1І 4а ' 
Uboro Дorooopy 060 за рішеНIIRМ t:yIl3, ~. 

10.8. Усі прввооіАНОСIІНll, що В.IІІI1КВ.ОТЬ 3 цьоro Договору або пон язаltі із ІІІ.", ~ 
.3 діПсніСТIО, УКАаденllЯМ, ВIfКОНанням, зміною та пр"п"ненням uьoro ДО. <JOI)PY, T;YTDIr; •• 
ВIІ3І.ачеIllIJlМ Н8САідків lІедіПсності або порушення Доroвору, реГА8ментуються '11І", .QY1fa~!V~1 
ІІІ'МІІ 1І0Рі.ВМIІ ЧIІІ.,fОro в УкраїJlі ~aкolloдaDCТ8a, а також З8стосоааНІІМІІ до такщ, oro.;jI',~ 
ДЇAOBOro 060РCnY НВ підставі ПРJlнцнпів добросовісності, розумності та спрапеД"'I~О np.a.~~1 

10.9. Додаткові УІ'ОДІ' та дoдaTКJ' ДО цього Доroвору є йоro невіД'ЄМflОІО '.аета СТі 1 
С'IAУ У разі, якщо 0011І. ОI.КАвдені у такій самій формі, ЩО 11 цей доroвір. '"ОІІ); llitl 

10.10. Зміст ст. ст. 4,17 Закону УкраїНIІ .Про масність., ст.ст. 182,204,210, 2 J 
233, 234, 235, 334, 362, 377, 395, 655, 659 ЦllВIAЬНОro кодексу УкраїНІІ, ст ст 19,'J~5, ~ ~ 
128. 132, 140, 143, 146, 147, Земельного кодексу України. ст.ст 64, 65, 74 Сі", іі--'I2J.~ 
СтаРОll8М uьoro ДоroВОРУ попередньо розЯс .. ещ: нотаріусом е ,''ось ~ 

1 и.ll. Цe~ AoroBip СКАвдеН0 і посвідчена у трьох ПРІlміРНIІКВХ, коже .. 3 ЯК'ІХ МіА •• 
яКlUC з6ерU'~Є'І'ІоСЯ В справах ПР'Іватного нотаріуса Броварськоro міського нота ~ C'IAYotc< 
ro В.Г., інШІ два - ВlrдaIOТЬСЯ Сторонам доroаору. P'IIAL'IOra\t 

ПОДАВЕЦЬ: 
11.ПIДПИСИ СТОРІН: 

ПОКУПЕЦЬ: 
Вроаарська .мІська РІІаІІ Киїеської ОМІІстl 

ЯрошеНІСО ОпеКСІІкар AKamanlu.,." 
Місцезнаходження: КlІївська оБА8.СТЬ місто 08.03.1974 р.н., 
~PQaapI!, ВУМІЦР. rarapiHa, 1·5, ' про~ває: КИївська область, іІісто БpJ. 
lД~нтrrфlкаціnнrrn код: 26376375 МОЛОДІЖНа, будинок NR 24 
Р/Р 33114327700005 паспорт: С:М 1425~2, вида:НИіі БРОDaJX1 
:~~~:::ЬК:}~ а , =-І' Нївській області - ~BC YK~alH~l в IS{.uвсь.qЙ.оБАаCn.33.J\ 
МФО~8' .4'fk~o\ ,~* fа.·.П'~l=5f. ... !l&ііЧ.ttr КОДЗ 'G2з"s1і923:"~~ . ~~ l' 

"і ~ !~ ~ ~ , ; ~ Q141~"{)Тtt ' ~їЛj)>>Jlі 
ВОСD6і, ~c~,n~r .' ff'fcf.i!D~,' еи: ;'~.d l' ~t,HYJ1'all :~~' ]::.\~'~:;!,ПИ\ \ ~' ... \ І • 1- Q) , 1m· "L'_(f} ..,,, 

,.' ~..' ~pcce В.О., : ]*1- tЩg" , _ н і;1 JL ЙJ tJ" .. ~ '} ,- -
~4 • t: • 

.мicпib~'ap •• '~sЙ~.. . If(Пf)lIhшtlfl\ Jt 
8rzpCblCD2Q Jиісыс 0011 РОlСу vei1 аО208ір' о !Р1.РЬ &ftmiN.iuIJ J;Rr.tri І 

"ІВ" c:fч~·~J 8cысІ� ОМСІсті І 

Дог08ір nia:~~::CZPifUt~!!020 ОІСРУ,· .w.r1з_'ШIR~f~VР'f1A"r в. ~ .. 
8стlUUJsnено .. аі у JlCОlи npuCYInHOl!m1 ". 'r',u 
міської рц. 'uc ~aaтHicть, cz тczlСQЖ n -~~JЧI.RФІ~rW1Du_ 
варськіі • КаIВСЬКОЇ ООАасТі ~CZ80заczтНість та аfєзаczтнfсть Вро 

МіСЬКій раді УІ_' ,no8H08CD1Ce _. 
ре8ірено. nиівської ООАа • HНSI 11 nреастСІ8НІіІСа і калaal 
у 8ііІn08ііІНостІ iJ СТІ, Земenьної' аlля.нlСU, що 8іiJчyжyt" 

peecтpagii. а Ст. 21 О ЦU8Uz 
ЬНОго lСоаеIСС.Уі" .. 

у ІСРСІІНU veu аО208Їр nїQ/lJUtП 1 

ЗczpееотР08С1НО 
CrrtllгHlIтo ПЛат 8 реєстрІ ЗCZlJ....-:1 Сі:' 

U З2fано с..і'tfГЗ:j~~ 
НОта?і ___ - ,'. .~·:o: ~':. ,!I~~HiI~.YlCpaiHIi "11".0 катарі'" 

r С .-. ." ..... ' .. '.;- • "ё.,. 'r 
~ :,. • .. ~ .... , . .::: . 7~· ..... 

. -" -.- ~ '. ....... . i~· . . -~~": -,' -!Тисаниu В.Г. -v ... · '. .... ........... '.' ,! 
=...., '--~~ •. '.-- ', •• . ,' :' ""~'.'" ,~~ 
,.::~... ;. " ': ~ . : .. ':" . -:. .'.... . . .. 
• ...: ... :.. '.:' • 1 .,' 
. 7.' ~ _" =..:..:..:, о, "І • 4t ':''' .... ~ . . . 
. : "".:.' . ... ~:i=.'" . ~ ~l 

'"- .. - " 

'.: . .. ~ /, 
:,." ,...; 

..,' 

f 



IJІ11'ЯГ 3 ДеР)lсавltОГО реєстру праВОЧJlllів 

5316111 
18.01.2008 17:29 
приватнИЙ нотаріус Писаний В.Г., Броварський 

місЬКИЙ ' 
запИТ про надання витягу з державного реєстру 

IІI'ЗU111tт: правочинів від 18.01.2008, N' бlн, Приватний 
HOTapi~C Писаний Віктор Григорович 

Параl\lетрll :аППIIТУ 

• У' 2640169 
JlpaDОЧІ111 , 

nltlt.Seтpaмss ЗІПSіТУ В Державному реєстрі правочинів знайдено: 
.-n1ll.111 пау-. 

. 
;"ІІІ. реєстрації: 
1IJ8lop: 

IfСФОрмуаав: 

'ае 

3апш: 1 

2640769 
договір купівлі-продажу 

- основний документ правочину 

Дата нотаріального посвідчення: 18.01.2008, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 106, Документ посвідчено: 
Киlвська обл., Приватний нотаріус Писаний В.Г., 
Бланки: ВКС 377837, ВКС 377836, ВКС 3778З8, ВКС 

377835 

земельна ділянка, кадастровий номер: 32 
10600000:00:036, Адреса: КИївська обл., м. Бровари, 
вулиця Щолківська, земельна ділянка 4 

Броварська міська рада КИївської області, єдрпоу: 
26376375, Адреса: КИІвська область, місто Бровари, 
вулиця Гагаріна, 15 
Ярошенко Олександр Анатолійович, ІдН: 2709509817, 
Адреса: КиІвська область, місто Бровари, вулиця 
Молодіжна, будинок Nf 24 

18.01.2008 17:28 
Броварський мірький, Приватний нотаріус ПИСq~ИЙ 
В.Г. 

Лисаний В. Г. 
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" ';(~Jkt*11 
· !r~:If.;m·~ '! 
• .L D\JC:. 

H'~I t-o.' 
· УКРАїНА ~a:,oi:';:{. ~ UKRAINE 

. ; :-. . до"f.вВїР . 
JC1IIiВJIi~DPOAUCY земелЬ80і дiJJвВJCП . 
несiJiЬС~КОГОСDодарського призначеВВJI 

J(u~ellltl' ІІIл~eml. ДІІ nillCII'" el"..,iRII plll(Y 2JI,"1R .ArICIIЦII ""ІІ"'Цllmlllll ""1:1І& 
.. SpllIIJI" , .' . 

, " nlanncanilc., Н.дanі СТDРОНИ: Sl'OBAl'CLKA МІСЬКА l'AДA киlвськоl 
МІІ, 110 .-RI lUIP,ca:, ... &po.apl', .уn.Гaraрlи.. 15, ідентифlaцllИlІ1 код 26376375, І в 1Jco6i 

10= опвкСАНдРОSИЧА, ВldI дlс І.а nfдc:rui довІреності, посвlдченоТ 11.07.2007 року 3& p.N! 
ВА l1НІ1М I'МlРtyco" &po.apcuoro· .. icькol'O llOТ8pillllЬHOro oкpyry, .киl діє на niдcn.1 cr. 42 
~O місцсве CllМоіJЩO'Jl ....... Украіні", імеНО.IНИА. поДIUIЬШОМУ "D1'ОДЛDЕЦЬ"" однієІ 

~v"""nU~crвo З.ОJiМЕЖЕВОЮ ВlДIIОВlДAJIЬшcrю "ІРИНА", іденmфіaцiIIниJI код 
то 1fДII'IIII.1IQJCCI: .07400, .Ки1'ІсloD обnаCТlt, м.Бровари, вуn.Киrвська. БУд.227, (caiдoцrвo про 
~ IОрПДll'lllоТ особи серП АОО не 094115, BНдIНora aep1Dl!НIIМ peЄClp81UpOM .нконкому 

ufcROT Р8ДІІ B.O.IC)'3m;цaBвм, дата про.~ AepDIIHoT реєстраціІ 01.04.1996 роху намер 
3IIiJII)' c:ab&DllDa 1 555 1~5:ODD3 000623) в осоБІ днрu:шра ШПІВРА ЯКОВА АНШІШВВИЧА, 

:Slupecato: ІСвіІс.а обnacrr., м.Бровар .. BYn'.IGpOвa, будоВ, кв.14. а:ИІ діє ва підcruі 
&..кlllOIIJ1IdlJVрПRII (ааll.редІІЩЇІІ) ,іреanpоваиоra 13.03.2007 роху, номер 3111ИСУ 1355'1050003000623 

pca:tPI1'IJPOМ .ИХОDОМУ Бров8pCltXOІ місько! р8ДН В.О.КУЗНЕЦОВИМ, іменавІННІ в подam.шаму 
1iIIa'IIEЦ"~ :sIlPYfOT сторони. YJШIJIИ Д8ІПІЙ Доraвір про иаC'l')'lllle: 

І 1. ПРIAМIВ' Доroвору 
U Пр_- ВІ підставі рlшeвu Броварськаі міськаі рllДИ не 541-29-05 від 2~al.2007 року Иlprдає 
. • Покупець пр_ІЄ (купує) У Вll8CИЇсть і оlUl8ЧУЄ земem.иу ~'~\FЬ!ьёькаraсподарськоra 

lIIOJЦeIO 0~0!J44 n,.1IIДIII)' ДІІІІ oбcпyroвуваивв l8ТО38Прuв!і ~J~;; 'eМJJЇ КOMCPцiJlвoro 
ща 3ВIXD~ за вдресоІО: XвТaeJolC8 область, и1crro GP9"'P.f!t. JtУ.lJПQII 'lкв.nOBa, 15_ 

лfreра 8), ВIДIJd 38 текстом "Прсдмtn' Доraвору або ,емem.иа ~" .' 
;:~!~IIi!.llk_lId амер :seмCJIIdIDі дiJIIincи 32 1060000000060:0505. :....\\;':J..~ l' .' 

3СМШІІІ ДbrIВa. 3aR8'1еиа ,в п.l.1., є в карнстуваині ПоJtYПIUI зNпJ~ *1:' _ору ореиди :ІСМCШltНОТ 
ііа 27.09.2006 РОКУ, ,аре~ОВlИОra у І<иіІІсьxil реriонam.иf!· ~Фld.~ ~HOro підпрllDlcnа 

!l'8аі6ару XllШJlDrD ІІДІСІР)' при Дер8UИОМУ камітеті Украіни Щ ~~fJmlli ресурсам», про що у 
~~'СІІШ ~IPaaIlllYPClrmpi :seмen В'lННена 38IIRC від 27.09.200б.роху не O40~3.3iQa~i~.i. .~ 'f.' . 

JCIICIIНiI ~ що .~ ~нaxoДll'l'ltCa JJYRК:I' зч .. 1it '~oiDlpВDra типу, що lIIJIe8ИТII 
а DI.Amai дaroaopy It)'Dibni-ПРОДl8)', поcafд'lевоra ПР~jP.твPіусам Б83ІІр км. Броварcuoro 
~."!-!I 0JPYI'Y:,02:12.2005. роху 31 р.Ne410б, 'ap ... ~q!ffїbra В Броварському мt.мfcнaмy 

__ І lВІевraрш~ ~Ї'f.!UI0 виrпy про. реєстрвціІО 1:'~Ocтi ва нерухоме мaRIIo ІІА 
року, ВОМІр IID'DII)' 919S~'~;.рeєcтpaцlйвиlt номер 7129" .. , Plf.",~~ S74 в КlDl3i 113. 
~ Браварснаro id~.~ro lUudny 3емem.ивx p~~ . ~Iii 03.10.2007 роху Не04-3/10-Зn06, 
АІІІІІІІІ, ща є предмешм цr.atO 'Доroвору, повивва еj\l,mатиСІІ 3 Д01pIlМ8lllUDl о6ов'l3. 

'R~Y'''O':)~~P_ID. DlїCIY дo6pocyc~" та 06MeztlRIt ПРI8 .. ~}~: встановлених у ст.ст.ст.91.IОЗ,I11 
РІШ ... Кoдucylm Уlpаінв, cтJS .3в01l)' Украіви ссПРІ'\-'Jjа"-"f!X,jемem.», звоноДВВCt8а про CПtорону 

nPвpoдвa:ro cepeдo~~.. 1~~~~.f,;~;r:~,~~·"· 
rv-J•1t•С 311іна •• I_1ВІ IllXapIlC'rllllll ДІВ0' земem.но!~m \ . 

ІЗ Ida.oвDro BнкapllC'l'8llD. .~'I J.'·!II,'i,. J 
• ДоІр-реаму BnxopllC1'lllll8 зем~~t.:':і1l' та ~таРИ~31ХВ~НВ;Х 3~в. 

• .' 311ОИОД88cnа Іввві осо5іі 1IVIi~ ІР ВJДПОВIДIUIЬRlСТЬ 3nднo 38Х0ву. 
. • . і, 1 ','.j .f';,.\. . 

• да ·...,B~ від ~.~9i2007 року N!109~~,:_8~RD мic:r06yAYВ~ та архітеJCТYPИ 
II1CQaT plДD МIC'J'D6yДl8Н1 ЬБМOZOIIIDI, та О .'J.JtnехориC1'YJlUIIJI зnдио DдaC1pDDOI'O 

rq ..... I.-_m~n:n до розрахунків ПJIощ 'BВКOJIВRIIX тов' ,.. 1&. права ,абудови): . 
laqql1tpa1'Op~Or316..,'i3IJ1НOWrmAO~porв; • ,,\.І. '~ .~~! '81': . . 
І 11" ",.!о' ... ... ~ 

кориcryвlВlll (проізд). ..~(\:~!~'-{t}.;.~~ .. : . 1IIIn_. 2. Ціна продвzy seмenr..or ... ~ . •. . І роридок оa.n_ти. 
tp_1 Зlllшвоr дiпmcв за цим доroвороМ· 1 

;',,\ 9~34.00 {cro п'АТдec:вr дев'. тис:ач 
ОО копlйох, ві п.''-\ .. · . ' .. --перерахувати ва рахунок Продua'l 

•• ~ І І -, 
.,- :-0.- • • • "'.'. ~~\.''\'(." • . (~'.~~,'.~ г ~. 

!f-JV ' _.11.; " 

'. --. _ ~8~т! БnаНk мІстить БUГl\ТОС1Упеllевий 31W1ст вlа (IЇдРоБIlВНlttl, -.-



'. : /.. 
; ·'і 

.... :. (РІР 33114327700005 Бро.врс,ке УДК а гYдky 
.ох) &amdJc,1IIX дяів І ~ 

~ 3 (1Р 21018 зкпо 23571923). ui1' про пормв11dНY rpОШОІУ ОцїlllІу 
M.КJICII МФО 8 amn)' ., ТСХІlі .... оі доl)'МСIl1'l Mfc,кoro lіддіпу 'С&.enЬН'Dr pccypc~ 

2.2. ,про І НІ 04.3/1з.3/1392 БРОІВРС'КО:'IІ1'ДСc.r три ТlICJIIfi ДВ84Цll1Тa сім) rp ~ 
03.10.2007 РО:, _ІІІИ CТIIIIOIIl11t 53 02?00 (вартіС11о ,смсяьноі дiтlНXJ' тов Hr::- t 
oкl •• II

;::;:: ІIІСIІОІI)' cкcncpD про OIUIII~ дinJlRКlI mu.о.пn. 150634.00 (cro n'lrI~ 
2.3'. О· oubnIВ BBptiCl10 'СМen'но иоrdlFалОIJIJIМ ynpuniННIIМ 'CM~_"'" 
10'=~:'i):tplfВld оо коnfJlох. =::'=1)' дcP*uнoi СХСПс:рти3I. ,cмnсаПОPllUtaі':: :..m 17.10.2007 РОI)'. IJдno~iдuo 111 • 

_81118 2007 РОI)' 1641-354. 3, 0608'R3IC1. сторІІІ 

3.1. ПокynёQJo '0601':"u:re:enьHoi ДUWrКn в С1рОXlI та В розмірвх. що перСд61"Сиj 11.21 ~ 
3.1.1. CDnапnп Ilpncn. ':":-і •• lтepiвmI. відомості. ДOКYМCНТI' тощо ПРО 1 ____ 
3.1.2. HIIДIIItII ПроД1Ш1DO HCO~ --..q 

ДоraIОРУ. 6"'0 НUJIIIдсиі та ІСТ8НОВЛС.lі ІІІ nPнаб~' 
3 lJ Д",",.IUVIIІПfCЬ о .. .,..... - 6'---': 

• • ~'r -,,- і б СlІІКОднС l.fКOpНCТIIIIUI О t;I\ПВ Saram.HOI'O IOp~ 
. (SI5апс:ФmJ 5aкour;IHc ~r::,HOi інфраС1рУК1УР")' що 'BPCЄCТP9~i НІ ,cмClaldl 
:p05imoнi lIOPom. о ~ ,~. вв seMem.нy дbuuacy .ідпо.ідних FJI)'3Iб ДІІІ о 

.~: рссспрllQii suвп. M08JIIDI1C'tЬ .~~ ішкенсрноі інфрllC'1'p)'XlYPи. РОЗМЇЩСIIIUI на зсмст.IlilЬо, 
'o5'aril3II'IJIIoНOro JCOPIfC'IY8....... ~ 

U'IIIIIX ,НUЇJ та nїд'i:Iдiв до нnx ТOJЦO ). , 

~ 4 , момету Дер",ноі pCEC'l'plЦii ЦIIoro Дoro.ору CMBlfYllaТII 3CMenwndI IIDIIIQ 
noр~: nepeд6a'leнux 'III8IUIМ ,uoнoдucтaOM Ухра1'ни про nnaту за 3Cмmo. 

3.1.5. ЗIРСmpyuп. цей Доro.ір у вставОIJleНОМУ 3UOHoдaв~M поJИlдXY. 
3.1.6. ПрldIнmI у впасність 'cмcm.нy дbwnty піcu РСЄСТР8Ц1і дсржааноro нту npo IIFII 

,cмem.нy дinIнкy. 

3.2. Продuсцr. зо50.·аllПdl: • • • • . І 
3.2.1. Пр~ Оlllla'!)' Покупцем .aptOCТI земer:~~і ДIJIJIНXII • рОЗМІрІ та І 1СРІІІЦ. 

QJoDroДaraвopy,\\.:;'i J'.~:. ~ ... 
3.2.2. Пер_1у 8J111CвіC'l1o земет.ну дinaxy mCJfii рс:єстраціі дсржавноro шу про ІІРІІ 

Зe&fШ&у дinnкy. 
4. Bfдn081дan.Hlcn. Cropbl 

4.1.У llIПUXY lICI.fКOR111118 Покупцем умо. ЦЬ01"О Домвор)' Продавсць МІІ: npuo 
Покупцем СIОIx оБОI'аків нanaamм IfJIИ0М, 8 тако. 8ЇДШКОАУВВIIIIJI збитків. 3_ 
HOНIJIDDlIМ ІШtOIIIННІІМ 30бо.'а ..... 8бо М8Є ОРНО розірвати ЦС:І ДоМ8ір У II\UI~ 
IUМll'8П1 lідшхоД)l8llllUlзбsmdв. CDpJIIIИПСІІІIХ йоro розір.lННІІМ. 

4.2.У раі noрушснu 18рміау 01UlaТИ 31 земem.ну ДUUrНXY. nepeд6a'lCHOI'O п.2.J. 
Поl)'DelUo CJIDI'I)'E ПрoдuЦlO DeIUO·Y розмірі подвійноt 06nixoвoi става НаціОВШВОrD і1ІІІ J . ::~I: иіllОМeвr 0ІІІІ&111 З8 ха .. де.&.DpОct'pОЧКИ ПnВ're8y. 

: ,.':1: 4J. JIxщo I1OJCYneQIO в термін ~~;(1pИДЦmI) ДНіВ :І Д1ІІ1І ОСІ1ІННЬОІ dnniпu 3rWш п.1J.'
CIUIIi'И" ICI'IIIDМCВy • n.2.1. Доroіорі ціну або 8ідмоllШ'la npиlнmi . nplt4бав)' ... 
пpuо ІІІМІІ'ВПІ nPlIЙImnI пр.щбаноі земст.ноі дiJIIIIКИ і СDПaТII ціш.. а 1'IJCOIt :'/IIIIIII:Pr~ 
~1IlaШ1Х ~~_~~IIIНIIК. 160. :І своЕі' старОIЩ порушувати шrtaНИII про PCJSiPIU8 
IIНМInmr 1~8IIIIIUI збиrкiв 
цу '. І 

П • IlIII8ДItyп Р03fРllIIIUI Доro80РУ 3 ВИНИ П01rVlnl. см.чеві ним rpofВOBi IOJIIII 
ро_цсм DXyIЩelі:lа' сі -,,- ............ __ . 

4iaнxn (nIдrarolкa !'ІlJI'YCом :І 1I'DdВ. П08'а8IUIX :І оформвеНIUIМ Доro.ору 11 • 
CDeldanfcriв IІО1'Ірfат.ите:чноro :CnОР1У• npоеау 8iдвeдeнu, омата вартості __ І 

4.5. Po3ipllIIНa AOI'OBO ПОСІ • ена·До1"О80РУ тощо). 
~.6. CnпI18 ш1рlфlDlX ~ не з~шr.IІІІЄ ~DxyJпw B~ С~ТR'Певі, перед6ачсноі 0.4.2. ~ 

перІОД ДіІ умов -.01'0 да IIIUЩUI не. UUDaae ПоlC)'!Щi'JIiд обов'акі. викоНВВНІ дo~ 
.t 7 У .... 1 • ~ ro80PY ItyПiвni.ПnnIl..... ,_,:\1. .... ...... lle8НXDнaJnar П --r __ l' -

Про_цсм своіх обов'ахів ::-: УМОВ ЦЬО1О ДoroaDpy. ПокупсЦlt має ~ 
IИlDН1ННІ. Iбо·МlЄ 1lpU0 РD3іраати ІМ 'ІІІІІ011, а тако. '8ідшходув8ІІНІ зБШJJI, ~ 
Cllpll'lUНeax 1101'0 PD3iPBIННIм. ЦeJt Д01'ОВір у вcraвО8JJеаоиу DOpRДX)' і .имanти B~·I 

? І 

L 



1fI1' '1111' •• ., Ii"~' . IIr' ~'=m'\1\~~;-"'=:'4' .,. " 
• _ •• , ....... \:.': 1-" -; • ~ ":·":':t':tl''':;'·~~·~r' .. f'·t. І:, •. ~.i: ,,;.~. :.~~1·~ ~."'.~;t~!J~I~,'I'*-=*~rr=:Ж~;'" ': , 

~:.. •• ~ ... ' ... -' ... , •• _. '-' •••• • •• ., •••.• - ."r:::;';:,Q ... ...--... ,~' -
~""'1e:I.\·'" '.і. .-:."-~1. •••• _ '--:'~'" '- .. , -- .. ... - _ .~'. ';.-: •• *'.';': ; ~".:,:: • ...... " .. ':. , .• е_. - - ~,~~;~~:" .... t:. ~*.,~ 

.-: ... : ...... .:_ "_-_.~' •• "- '.!1IL,:'t.- :; .. :-l". 
/.. . ')' 0\-'.;,#' 1'-"\'" . '. "і і .. 11~..II'\..r.·r .. ·:' 
. : :": '~'. і,. .: ....... I.~ ~~-:~~I •• ::. 

::'''1"\'1.1. . .. ~.:.,t!;:J~".'.~. ~"ї: . •.• • :-1' .:,'" -.J.-.:",', е' 
. УІ<РДЇНД :·::'~:.:"~i . UKRAlr.JE 'С'.:" 'z~i~:;~ 

.. __ I~ -ас _1_'(рІр 33114327100005 БроDарс.хс УДК в ГУ'"'" в Кпівс.кіn аа"": ::; ':t:~:l· ~C.... ...... '.. ,.."....., .... " ... , .. -." 
J (~) ЗJ(I10 23511923). . :., • '.~~~ 
j&Ф0121018, _ .... оі дoкyмouraцlf про нapMmfI!RY rpошову оЦінку 'ОМСІІІоноі Aiтuual вщ :'.:" 
~ JlllllY04'З/lЗ.З/1392 Броварс.коro Mlc.кoro BiддiDy имem.1DIX ресурсів, нормативна rpошова ~.:r,:': 

tJfI.16 • cпaнoвlID 53 027,00 (п'АТАесат 'lpll mcni ~ сім) IpI180Нlo ОО коniRок. '.::&:~ 
~ дJnIIIКIl JCPOрт8 про oцllDl)' вартіСТІа земem.ноJ Ainnки тов НВФ «f(qaCtp ПТД» віА ~:~. 
~ .JICIIOIoZн: BlpтlCТIt зСМCl,llldlоі PНXII С'І'ІІІОВII11о 150634,00 (сто п'КТАОсат ТlICn шlcrcor :jEtf 

pfl'/ НІ ОО коnlRoК, 3&11Iepд:IНHOro rDJIOIНIIМ ynpl1UlillRlМ 3еМen.1DIX ресурсів у Кпrвс.IiА :~ .• ~.: 
"~I" J, ~I)', вfAnOIШно АО висновку АСplCl8поі СJCCПeрТІDП :sомnевПОРQJIоf АОкумеиraldt -ІА 17 .~~~i· 
.,. l/.IV"'u,A ЗS4 "-." _,-111-..... . . 3. Обов'ПКII cтopll' .:'f' . 
JIOIJIIIIII' :sо6о.'аaшdt: '. ~ ~ ~t ';. 
QIIJ1ИPIllртіC'l1o sсмеш.воі PRКIIB ctpохп '18 В РОЗМIРвх. щО ПОР0А6ачеНІ п.2.1. Цl.ОТО ДoroBOPY. • i~~ 

L JIaIIII1If ПрOДlllЦlO ueo6хідні матеріaшr. вщомості, Aoкyмeвrн тощо про BНКOнaнu умов QЬOro .'.~~'.: 

. mo оБМeDlПt, що Н81Шцоні тв 8cтaнoвncнi на прп.ц6ану земem.ну Ainaкy 
~шro.не і 6аперemxОJPIе викорпCТl1I11U1 06'ЕКТів 'IU'Im.HOrD КOPHCТYВ8НIUI (пішохіАні '18 
• AOJIDru, oCї'amr iВlC8nepHoi інфрacтpyxryJlll), що зареЄС1рОВані на ,смem.ніЯ Аіапці на момонт 

" JIOIUIIIIfC'l1o доr:ryпy на земст.иу AinnКY вiдnoвїJUПIX cnyж6 ДJUI обc:nyroвуван ... і ремоИ1')' 
j • ~ IOplJC'lYВ8ННII та bDкeнOPHOi інфрacтpyxrypи. ро,міщена на зсметаній AЇmIнцi м_овпх і 

__ ,. .'bJdВ до НlIХ ТОЩО ). 
~ со J ІІОІІІІІІ)' Дераввоі pкctplЩіІ Цl.oro ДоroвоР'У сrшaчуватн ,омem.ниА ПОAlТОК в розмірах і 
, ~ 'IПIUIIIМ SDDВDДUC11l0M Украіни про lIJI8'I'Y ,а :sсмшо. 
~ЦII. Доralір у вставомсному 3ВOHOДUC11l0M ПDpЦК)'. 
u,вnвnи '1 lJ11C11icт зсмur.нy дUшtкy ШCU реєстраціі Аер.авното акту про пpuо впасності на 
;..q .. 
___ so6DJ'аllDlЙ: 
lIPdВmI 0ІІІІІ'І)' Покупцсм 81PТOcri земеш.ноІ дiJuaacи в розмірі та в терміни, o(iyмoвnoвi п. 2.1. 

..... НІ •• І\' • 
lJcpr81п у IJIIC ст земет.ну ДIJI8JDC)' IUCU POєetplЦ1l Аержавноro акту про право впасноСТІ на ..,. 

4. BlдnoBlдaniolllCТ1o CrapIв 
І -..у IIUIIIOIІІІІВ8 Покупцем умов цr.oro Доroвору ПРОАІВець має право ввмaraтп 8НКD1WIII8 
ак_ а6аа'аш нвnnrннм чинОм. а ТllCО. вЩшкоAYПJIIIII з6вndв, 311ВА8НШС неВПОIIIJIIID4 або 
- lD08IIIIIIМ зо6ов'иuu., або має право розірвати цеЯ Доroвір у вставОJШеRDМУ порцку j 
а ~IВRI,611ТКiв, CllpIl'lllНOНВX йoro розірв8IIНJIМ. 
'pIJt II\JPYIIICIIВI термІну І ОМIТИ за земсшьну JdDНКY, перед6ачснаro п.2.1. AIII01'D ДoraBopy, 
:lClUlnycП.ЦКJ пешо У розмірі ПDД1Іійвоі 06ліковоі С'І8ІІ1СИ НаціОН8JlЬRD1'D Банку УкрatJщ ЩО 
-ІІІІІІІ18 31 xazeн ДО ... ПРОС1рОЧІСИ ПJJaТatY • 
... JbYneQr. І термін 30' ('I'PIfДЦDВ) днів 3 дати DC'I'IНJIЬDi CIDII'11І зrШиo п.2.1. цьora Дoraвopy не 
'1IIIUeaY в n.2.1. ДoraBDpi цін:у або вiдмoвкrr.cя прийнml пр_ану дiJшDty, Продu_ N8Є 
-1IJIDIIВma DpИA6aвo1 seмeпuoі Jdпeки і CПnІТН ЦІВИ, а '1'U08 відшкоцувана :s6smdв, 
='=ВIIIIUr, або: :І своєі c:tapDIIII, порушуваm IDII'IIIIUI про розlp88IIIIJI цьora ДoraBopy . 

3БJnxIв. 
::. PD3ЇpJaшq ДoraloPY 3 вНІШ ПоlС)'ІІЦІ СПJII'lсні JIIIМ rpoшов. КОШ'11l ПD8epТIID'I'IIС8 
-... І • ~ :s6smda, пов'JI3IНИХ :І оформпс~ Доroвору та B~eдeIIIDIМ земсшьнаі. 
\~rD DlСПОР1У, проепу BbuaCДCJID, ОІШІТВ вaptOcri 'l'OXJU'ІВПХ умов, пocшyr, 
... ~. ПOCJlfдчОIlllJl ДОrDВОРУ тощо). 
111І an:.l'DJDpy вс 3BUn.RlE ПОкуІІЦІвід СІШІТІІ поні, перед6аченаі п.4.2. ЦIeo1'D ДОfD80РУ. 
__ вnx с:анхцій но S8Шьає ПокyDЦR від оБОВ'l3m BUOIIВIIНII AoroBiplDlX з060В'1311J1Ь в 
~ -: Дoroaopy хупЬші-продucy. . 
сіоіх о&оа"'!- Продавцем умов цьоro Доroвору, Покупець має право вимaraти BНlCDIIIIIIUI 
160... Iцfв .IIIJIIDIВИМ 'ІІІІІОМ, а тако. BIдmxOдYВlIIID збитків, :l1UJДIIJIIX 3&'lpIlМIOJO 
_ llpuо РD31Раатп цеІ Доroвір у IС'І8ІІОJШевому порцку і ВПМl1'8ти відшхоДУВIlUll збиndв, 

~
._.-

~
., .;'::. 

. ~ 

.~ " ... 
Vsaral ~l1aH - . .. ..... L ...... • 

• • Р К МІСТИТЬ о:tгатоr.;ryпеIlВВИЙ ~яttLI"Т а'" "' ... 
~ .... _-
i!'~~-

. ~. 



. , .'; 
м. 
L· .... J . ' .. . 

І .. 
I~, 1\ .'" .' . '. '-:' 

'~', :. 
:~t~ji о' ...... 

:Wot' • І .... 
· • J.' · .'. 

rpo нотарІат". 

. 
l( \'; і і н:н·: 
. ". ІНі\ 



• 

"1- -t;"- . • • 

~~ill 
укрДТНД ~~~~~ UI<RAINE 

в~ ІР 
купіВJJі-ПРОДажу :ieMeJI!-ноі ДЇJIВH~ 
J.есільськогосподарського ПР.,ЗI.ачеIIНЯ 

• 11\ Іі но, 06lllll:lllL д" mиt:ll.,' ,ОС",'ОІО poq сl."UI Allt:IIlfII .,Onlup,,"d'fllтOlD "ut:llll. 
61"Q" лll ,С. 

~ І nlanllcUIICJ, нцапl СТОРОІІІІ: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кпIВСЬІ'ОI 
МІІ, шо 1111." lдРес&: М.&РОІ.РІІ, Iyn.farapllla. 15, IДllmrфіuцlАНlrА КОД 26376375, в осоБІ 

&ЛАСТІ, ~1S::Н_САНдРОВИЧА, .ЮІА дас на пlдcтul довlреllОсті, посвlдченоі 11.07.2007 року за роН! 
~A 8АСІ м IIDТllplYCOM &poBapc.lCoro Mlc.Koro H01'8plan.HOro oкpyry, 'КІІА дІє на підстаll c:r. 42 
l2JO н,М·&а1ІI, ~~I.::I~ele clМOlpiayвВIIНJ І УкраіІІі" , імеllо.аНІІА І подan.шому "ПРОдАВЕЦЬ", :І O.llllїci 

" JIIOII1 Yaplrкll П~fcrво 3 ОJiМЕЖЕНОJО ВІДІІОВJДAJIЬШСТJО "ШАНА-гАЗ", IдlmlфїкаціRНllR 
~ аТОРАР UUI'lIIlUPlca: 07400, К1lіас.ка обnаCТJo, м.Бро_.ри. 6-р.Не:аВneжJIОсті, бу .. 7, (Сli.1l0цrво про 
JDlJ5315~ IОРІІДІІЧllоf особll серіі АОО .ні! 094385, видане держпним реєстратором BlnCOНICOМY ,,-1'/ мі 101 plUP1 В.О.КyJПЕЦОIПМ, .аата про_едеИRJ державноі Рlєстраціі 03.08.2007 року номер 

.. ~T о дсравноМ)' Рlєстрі IОрПДІl'ПІІ1Х осіб 13551020000002438) І особі ДllpelmJpa ЧАБУРА 
'IfIII{/ • єau:.~ВИЧА. :аареєстрОlаиоro 31 aдpICOIO: КId'8cItкa обnlCТJo, м.БРОIВРи. вуn .. ВерIClІева. буд.~, 
~ ІВ IJIC11IDa oтa1YlY тов «ШАНА-ГАЗ» з.рeєcnpованОfD 03.08.2007 року, НОМlР :lIПІIСУ ... :0:00:438 дep8lИlIМ реєстратором виконкому Бро_врсltкаі місltкоі PIUIII B.O.Ky.sHtЦOIIIМ, 
!J55I ІІІ. noдu.шо,sy "ПОКУПЕЦЬ", 3 apyrot старою .. yкпamI дaHнR Доrо_ір про иacryпне: 
...... . . . . 1. ПРед"lет Договору 

І П IIJIDІІЦ. на niдoтaai рішенна БРОlарськаt місltкаї ради .ні! 561-30-05 від 20.12.2007 року передає 
І.. Р. Покупець прUnМає (купує) у вnacнICТlt і ОПJIІЧУЄ земeJlltну дinвнкy НССЇnltCltкоroсподарськоro 

RIII IIIIDщеlO 0,0435 ra, надану ДJUI обcnyrol)'l8ННR птомобiJu,НОfD 1'ІІ30зanpПНОfD пункту - :lcмni 
~ JISIOрПCТ8lllll, ЩО 3И8ХоДJrJ'ЬCJI за адресою: Киtвська 06лвcn.. "Іісто ВроваРІ" по ВУЛlщl 
_1ll1333 (троста ТPIIДQIIТIo ТРІІ), иадапі за текстам "Предмет ДОfDВОРУ або ЗІМeJlltll8 aiпnкa". 
~пD номер зсмш.ноt дbwaal32 1060000000064:0520. 
U зcмciua ДіШІКа. зuначена І 0.1.1., є І карнстуванні ПОJCYIПUI 3riднo ДОI'DІОРУ орендІІ :аеМШоноІ 

... Ііа 16.1IЗ0О7 року, зареєctpованоro у КId'8CIaKiA РlriоИlJlltніА фіпіі ДерlШ8ноro піаnPІІЄМСТВІ 
_ :sемшиоra ICUIстру прll Дер8UНОМУ комітеті УКРlrни по ЗІМeJlltинм ресурсам», про що у 
puвoмypeEClpi 3СММЬІЧlDlено ЗІПІІС lід 16.11.2007 року.Ні! 040733800149. 
на llIII&eJUИlЧeиIR зсмem.иіА ДiJI8НЦi розташОlане нерухомо MaRнo, пс нвnсжнть ТОВАРИСТВУ З 

ІВШНОЮВJДПОВІДАЛЬІПС'ЛО ,.ІПАНА-ГАЗ", на niдcтввi AOfDlDpy кyпiJші-продасу lід 121ереСIIJI 
іп JIOIY l1ІІСІiJlченоra Базир Н.М. прНlD1'НllМ нотаріусом БРОIВРСЬХОfD MicIaкafD нотаріlШltноro oкpyry :lа 

3IJIКC'IJIOllROro І КоМУВlUJldlому підприємстві Бро_арськаt мїcltКDi ради ссБроварське міжміське 
__ і ЇНВeJl1lРШIЦІЇ» зriдво IIrm')' про peєcтpaцiJo прпа вnacHocтї на нерухоме мallво HOIoUlP 

1"'24.09З0О7 року реєстраціlbпdl номер 20058173 номер 3ВПИСУ 1035 а книзі 114 • . 
3riвнo ІИСНОВКУ Броварського MicIaKOro віддіпу земenltннх ресурсів від 04.12.2007 року N!04-З/І0-3I3, 

Аіанхв. що є преаметом цьоro ДоroIОРУ, повинна ВllКDРНСТОl)'lаТИСR 3 ДОТРПМ8ІІІІІІМ обов'lОКЇв 
\PZL\ICIIIIUII. змісту добросусідства та обмежень' прп на земnlO, ICТlновnеlU1Х у ст.ст.ст.91,103,111 

Кцексу Украtни. СТ.35 Закону Украіни' «Про охорону 3eAleJIIt)), закОИОДІІІСТВІ про охорону 
"'_Wlra~upoДllOro середОlища (код _ИКОРUCТВННJIземет.ноі дiJUoпcи - 1.11.6., зriднa украіисысfD 

lWDtDIoro IlIКOpIICТIIIRR земeJlЬШIХ дiJumoac). . 
11 06меаз ' І!ИІІ на ВJSКOРиcтaввs даноі земшноі дiJuIRки: 

за " M •• lWDooaoro ВИКОРИCТIRJIII. . 
lIIIPYJaeНg 3~и~ro 3IКOHOДlllcтвa lинні особll несуть 10Ридп'ІІІУ а1дповідвnьніCТJo зriдно закону. 

-

~. до висновку від 05.12.2007 року .Ні!1488 YllpaвnіJПUI містобудуванНl'та apxiтeJCТYPII 
~1І.W:~.lОt рци ~істабудівні обмежеННІ та обтmкенJUI земnекористувuНl зriдИО квдaCТPOBOI'D 
''-сРIIRI- до РОЗР&Хуаів nпощ виконаних'ТОВ «'ГЄPMЇID) (без правв забудови): 
.-. • .::'ор мереаі зв'азJCy та enектропоста1l1llDUl; 

• І межах червоних лівій BYJl .. Кniвc.acoi: 
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3Clllcn•nof дlnЯlllС1l, СТРОЮІ І ПОРЦОК оnл. 2. ЦIII. ~PO:-::: ЦJIМ Доro&орои cКnIlДllC 65 141.00 (Wic:rlltt:. 
2.1. Цilla праДlUlC)' зСМCnЬ110І ди:' cЦl. nO&lnlCl1 псрсрахувl'rИ 118 рахУ.IОК "POIla8~" 

ОАІІ)') rpttltllO ОО ІСопіАок, 'ІСі n ІС)'ІІ C1'DPOIIIМII цьoro ДоroDОру (р/р 33114327100005'" 
6аtlкіаськшс Дllі& nicп. n~nIlCalll~ МФО 821018, зКПО 23571923). ~ 
ГУДКУ І КtlТlськіА 06nаСТІ ,,~.КlI~ АОlCY"ІСlrnшil про UОР"lаТlШНУ rpOW08Y оціllky 1eIt 

2.2. 3rWlo IIIТIIf)' о: зft~~7:~ JipoDapC1oXoro MicLXOro liJlдiny ~С~CnЬ'UlХ PC&:yPti •• ~ 
04.12.2007 раК)' 16 - 41 089 оо (сорок oPJIY ТlIСIІ'І)' BIC1МACCRТ АС8'т) f1J --,011 

оціlllCD зсаllWo1tоі ~IIKII CnUIODIIТIo О ОШ;ПІУ Bapтie'I'Ь' зСМeJП,1101 дinвHK11 тов НВф":-l 
2.3. 3rШaІ0 ВІІСІІОІК)' cKcnepтa :"cnы�оіi ДЇJUIIIКII станОВIт. 65 141,00 (wic:rActn n. kt. 

05.12.2007 РОК)' оціlll1а DaJl1ic:n. ..,1101'0 ГОЛОDIПIМ ynptllUlilllUlM зеМCnLЩIХ Рl:&:уРсі. 11\ т 
OДlI)') rpllllllO оо fкопIПіок.110заД::~IСIIОВ"" дср.Ullоі скспертизll 3CMnCBnopI1IIloi ДOJCylcc~ 
12.12.2007 РОК)', І JInol д "J ·"ІІІІІ 

2007 РОК)' N!4a-4 І 8. 3. 0608'Я3КІІ сторІІІ 

З 1 покynlЩL з0601'ааIРIП: • з' 1'1 CRllaТlml BapтiCТlt ЗСМCnLllоі ДЇJUIНКlI В crpoЮI та В ~ЗМIР8Х, що псрсдбачені 0.2 І " 
3:1:2: Haдaвml ПРОДDIЦlО Ileo6xjДlli м&тсрІam .. відОМОСТІ, дoкyмeКnI тощо про 11ІІа1lt 

~ro~~ .' 3.IЗ. ДатрlllllYlаТlIСL 0611,_eJIL, що нaкnaдCHI та B~IIO~nCHI на ПР"д6аиу-. 
(за6nПA)'llml бnкоurraВl1С і бсзпереШIСОД1lе ВIІІСОРНcтaииJ об єmB зaranL~ОГО kОРИ~ 
IDтомо6'ШLиі ДОРО"І, об'ЄКТlI ilDКCHepHoi іПфрlC1'p~II), ~o заР.СЄС1рОВІНt ІІа :StМщніА 1I:t 
pempaцii 311І11, МOЖnlIDіc:n. доr:ryпy на ЗСМcnL" ДiJUIНICY В1дПОВIДН~ cnyжб МІ оБЩfaa)~ 
06'сктіl 3lUULtlDro KOPIIC'JYВD1UII та ilDКOHepHOi шфраструктурн, РОЗМІщенНІ ІІа 3eMCII.1li11:t 

rcoДl3nЧНIІХ ,иахів та nїд'bдiB до І"ІХ тощо ). 
3.1.4. 3 r.cor.CClrry Держоноі реєС1р8Ц1Ї ЦLOro Доroвору смачувати ЗСМCJlIоНIIА noаа 

ПОрlДК)', перед6ачеПІІХ ЧІІНІІІІМ 3ВICOIIOДDIC1ВOM Ухраіни про мату за 3CМJDO. 
3.1.5. 3apкctpyвaТlI цеП Доroвір у BcтanoвneHoмy законодавСТВОМ ПОРJlДКУ· 
3.1.6. npllRнmI у вnacHicТlo З0МCnЬНУ дiuнxy піcnJ peєctpaцii доржавноro аК1У ПРО" 

3СМСІПо11)' дШІ1UCY. 
3.2. піюдааСШі !l060В' RЗВІI1IП: 
3.2.1. ПрIIRlurnI ома1У Покynцer.1 BaptOCТЇ 3СМeJП,иоі дWНJCII в розмірі та в терміви.. 

ЦLOrD ДОrDІОРУ. 
3.2.2. ПаредаТІ' у впаСІІість земелLНУ ДЇJUIнxy niCJIJI pocctpaцiї державноro IUПY про ІІРІ!І 

3СММ.ИУ дinIИКУ. 
4. Вlдповідвл"llість Cтopil. 

4.I.У 811Падку неВІІконаННІ Покупцем УМОВ ЦIoOro ДоroВОРУ ПроДІВСЦJo має npоо І 
nOlC)'l1W:fo' СВОіх обов'R3ХЇВ luшеJIНIIМ чином, а 'ТПО* ВЇДШКОдyDlUIJUI збитків, ШJaII\ІК 
Re1Wl1l3lll1IМ ·BIIXOllaНIIRr.1 зоБОD'аВНL, або має право розірваUI цей Доrolір у BCТDJI 
IIlМarml віАшКОАУВIНJIІ збlrtкіа, СПРІlЧllllених ЙDro розірвІННІМ • 

. ' 4.2.У раі nopywo111U1 терміну ОJШaти ЗІ З0Мem.иу рнку, передбаченоro п.2.1. 
~окупеш. смачує ПРОДlвЦlО nOIOO у Р03мірі подвіЙНОі 06піКОlоі ставки Націонanьиоl'D SUq 
ДІЄ НІ момент OMaТlI ,. КОЖСII деl .. npоctpOЧXlI rшaтeису 

4.3. Jbcщa Покупець в терміІІ 30 (1pIIдЦRТlI) Дldв З ..;,. Da1UIIILOi CnПImI ,ПдJш n.2.l. \ІІІІ 
cnпnm. &C'IIНoВnCll)' І п.2.I. ДОI'ODорі ціну або IЇДМOllm.cJI прИnНПИ ПРIШбану дiDIJIIY. 
право ВІІМІІ"ІТІІ I1pIlRIU1m1 nPlшБВllоі зеМcnLноі дbwucп і сJШaТИ ціни, а 1I1CDJ( " 

3іНAlНИХ '~1МXD1O lllХОllВlа .... а60, :І ClоєУ С'І'ОроIПs. nnmntnIIIати mnaRIII про ршірРНІІІ 
BIIМII'ImI BUUIIКO.цyвIlЦIR 3бlmciв. ---rJ -J-
пр:~це=II~~ -роrіРВIПIIR ДОl'Oвору 3 ВIППI ПокуlПUl смачені ним ГРОШOlі IOIJIII 
дinlИIСН (пiдroto:в за іміll)'СОМ збllТКЇВ, пов'аВlIИХ з оформnенНJlМ Доrовору та в' . 

• теХIl ЧIIОI'O ПIСПО""'" про . • . __ ....:.nnII. 
с:пеШlllістїа, иотарiinL110ro ПОСlі r~~, eКl')' ВІдведеНІІІІ, омата Bapтocn ПР' ....... 

4.5. РозіраанНІ ДОfOlО но з АЧС111111 ,...ol'Oвopy тощо). 
4.6. СМІта штраФIllI/:аlllцr:Ь1UlЄ ~охупЦІІ аіА смаПI пені, передбаченої п.4.2. w.o~ 

періоддlіУМОІ J111101'O nOI'O 110 звшы�lєє ПохупЦR віА оБОВ'R3lСів викон\UIНII доl'OlЧ' ..... 
м вору хупіВJIі-npодажу. 

l 
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1;' ;-t.f "~I.' ,,~. ',;,'; 
• І; • 'І" І ~.'. '/ "іі ',_ 

.. .~ t. Іі іl t ~';' . {,':/."''';''.'; ':. 
~ ",,·л .. : .... -~,::;.'. " 

УКРАїНА .'{;,·{/~:B UKRAINE (·,"1, - '-""~;-::.; 
І""'" продавце,.1 умов ... oro.~jJ 10р!' Покупе... має право ІllМanml ІllКОnВНlUI ij.~t~7., 

1 PJJi ИCllnCO 'акіl нaneжR1rм ЧІІІІОМ, а ТlКОЖ ІIДІІІКОДУВIIПUr збlrrxіl, ЗВ811111111Х за1рIIМКОЮ ' І::;;; I'~;; 
." CIIIJs 0601 о розіРlаТlI цеП Доroвір у IC11UIOВJICHoмtnOPRlUCY і IllМaтТlI lі.ашКО4УВВJIIUI збнncів, ~:; 

.60 мас nPIIII IJIНIМ 
ПО", pmifB UltOfO • ДОfOlОРУ 3 ВІІНІІ ПРОJllllIUI, С)'МІІ, Jlкі смачеllі Покупцем Про./WIШО на 

.1 "" pDJ'p_1II орУ повeptaкmoCJI Продавцем ПокynQlО D ПОIНОМУ обсаі. 
-"' док: ~fO ДОfOlОРУ 3 Не3anежНlIХ ІІд Сторін ПРНЧIПl, сумн, Jlкі смачені Покупцем 

.. JJPI pDJ":'НI ЦleOfO ДОfOIОРУ, ПОlеp1'lllOТloCJI ПокynQlО І по.ному обсаі. Не3ВJ1nnПlМll прІIІІIIН_111 
ВІ І_ IIНlI зrfдно законодавства Yкpaiнn. '::cn. ;. права Сторін, що Ilе перодбачеllі цим Доro.ором, .Н3llачIllOТloCJI BЇJUlolЇДНo до 

'li B-;_.'1ІІ1 . 
-..... • S. ГараlІТіі та претеlDіl -IІраН1)'Є. ШО земenlollа ділlllКв. ІКВ є предметом ... ото ДОГОIОРУ, IXOДlIТlo до квтеroріі 

!J.JJpOAPCU1I бутlllід'l)'JК)'В8ІІі ЗМІО заКОIIОд8IСТ11а УкраillН, .іпы�аa від БУДЬ-JlКІIХ маАНОВl1Х прав і 
11ІО 1I~6, про Ікі на момент пiдnНС8l11U1 qIoOro Доro.ору Продаво ... чн Покупо ... не Mir не знаТll, 

1JICIII nia IpCWТDM і судо.их справ на Ilоі Ilемає. 
~ cвiA1lm., щА ЗІ'ІДВНІІ зомenlollll дinIIHКВ да ... oro часу нікому iНIDor.ry не здана в аренду, не 
1S1~laн .. в СПОР.', і під 311БОРОІІОІО (вроштам) не перебуаає, судовоro спору ща да неі, ак 
,.... cmyrнoro фОНД)' ЮРИДIІЧНlIХ осіб 110 внесенІ. Відчужувана земст.на дimnпca ЗНВХОДlnьса у C'I'DIIi, 
ІІ!" ПIDМY ДJUI викорнстаНIIJI П ЗІ цinloОIИМ прнзначеИRRМ. 
~=liAНOcтi Ь ЗВКОНОДВDством УКРІіІІН Покупе ... прндбав земельну дiJUlнку без правІ зміни П 
_ар_ЧСННІ. 
1-' ПaayDeIIIe 01'JlJlНYl зсмenloНУ дiJUlHкy • натурі, ознаЯОМИВСR з П кinькісними і шснимн 
~ niIIемиимн t Нl3емними спорудами та об'єктамн і обмежеllНJlМИ щодо П .ИКОРНC'I'DIIIUI. 

. . б. Перulд права ВJlacHocтi ІІа зомe.nloну дЇJJHBКY 

11, O6DI'aol ПРОДl8Ц11 передати земem.ну ДinDКY ПОКУIЩlO ..... ЄТIoCJI .иконаним і права ВJlВCHom 
18111 АЇІІІНІУ переходиn. дА ПОІС)'ІЩІІ ПЇCJJJI повної спnaти .артості данаї земст.ної дinIIНКlI .iдno.ЇДllo 
!йІ,IІІІІІ'ІІДоroIОРУ, одержВНIUI Покупцем державноro акта на прuо впаснасті на зеМJDO. 
113 МOМe8JY IІІІІИкнеRRJI у Покyпцr прuа ВJlacнocтi на земст.ну дїJUlHКY IcтвнoвneHHA раніше 
llllреам:і Ісі ПРВВОІСТВНО8JDOЮчі дoxyмeRТR пра права ПокуПIUI на корнetylllIПUr (аренду) цiєr 
IllllliJЇIШП Мра1fllOТІі чИRRiсть. . 

7. РIIJuК·ilііПВДЇсо.оro погіршоннн або BunaдKOBora псуваннн ЗОJ\le.nlollоJ дlnН11К11 
Jl ~ ІНІІІДІОlОга погіршеRИJI або внпвдхо.оro ПcyDВНRR земcnьної дinIIНКlI несе Покynе... з 
III1I1J11111J1Y до ньоro права ВJIICHOcтi. 
JJ.Y ІІІІІІДІУ, IDJШ Продаве... проС1рОЧИВ передачу земcnьної дiJUIнки або Покупе... прострочив П 
d!mt,PIDIIIC IІlП1Д1Овоra погіРШОRИJI або внпадкавоro ПСУВВНRR несе сторон .. що проС1рОчипа передачу 
I~ 

:: І ПDriршонні чи псуванні земem.наї дiJUnпcи є вина Стороп Доroвору, та .iдnо.і,цаш.иість носе 

It. всі 8. ВllрішенlUI спорів 
!Ім СІІІІРи. що вlІНИКІІОТIt прн виконанні умов ... oro Доroвару або. з.'JI3ку 3 тпумаЧОИlUlr.I Поro 
ії' IІІрIшyнm.ClIWIJIXОМ переrolорів. • . 
IQ .. CмpOНlI ПРOТlroм MiCJIIUI не доcarnи домовленості. то спір nepeдaЄТloCJI на РОЗГJIJIA СУДО.ІІХ .1. ІІІІРЦХУ, ICТlНolJleHoMY ЧИRRИМ законодавствам Украіни. У ... ому Випадку судо.і .П1рml несо 
• ІІІ\І IIIJIXoНВna умовн Дотовору або .иконіпа іх ненanеЖІІИМ чинам. 
IL3Iiiii 9. За.Ош умов доraвору та itora разірваНllЯ 
11 Всі Yl!ОI ДoroBD0' або BHeceВВJI доповвснь дА ВЬОI'О моашиві ТЇJU,JCП 311Зroдою Сторін. 

-

-.... 311ІІІІІ ом :даПОВНОВD да Дото.ору 3ДЇitcШОIОТЬCJI тim.ки В DRСЬМОВій формі 3 IШC'JYIIЯНМ 
(_ ~ зМ1ll та ДОПОвнень в opraнax нотаріату, офарМШОJOТЬСR у BIU'JIJIДЇ додаткової yroдn, ща є 
'J.Цd ~1И01O ца.ога Догавору. . -
J.I. Y:t Ilр Маже бyrи рооірваннА Прqд,авцем : • • 
.~, кссм_ти ПОкупцем по.ної або часткової вартості даної земenы�оїї ДUIJIИКІІ зпдно п. 2.1. 

JJ,УPl'Jіпо 
РУШеНRJI умов ВИКІІВДоних у підпункті 2.1. цьото Дотовору. 

І -, 

i~ .::. •. =-~. 
" 

:.~' . .... 

.... 
ё 

' .. ., 
е:! 

.~ 

'. 
о • . :. . 
f 

ї 
" 

'. 

'. оо 
.;: 

,~ 

~ 
: 
І 



• . ' OIUO. ~ro доro.оРУ він може бynl . '.4.У PODI __ 0IJIiaD D CIIIJIII!'- _- '· ....... n L І'''''' JpYI1IICnopIIIIII:oa",-""" C'jJ/1"0 ~ _І_О .... """ 

10. Вlатра11l • 
• Inpm .. nDJ'131111 :І yкn1Ulll11 .... цwro доro.оРУ' florD HoтapianыJlBIf посвіЛчеНI 

_.Iісро ..... П__ · .... """" 
. ДоrD.l,. с OCїO.'1310DIDf __ C1Dpiн:l MO~9IIIY niJumCIIПІІІ обома СТОРОШu.щ 

11.2. ЦсП ДОrDDfр пШn,I'ІС JID11Iрlanы�ому поCJIд'ІСJlПlO та РСЄС1РВllll.iJuJовїлно ЛО '" 
11.3. цd ДOmIP I_eвr npo_ ..,....n -ю Е .......... - вWcлoo, " ... ,. ""'" ,'"')рІ (o��odc.-rO І ...... ~..,. на _о ...-і ...... т на "' ..... ". ", ... "", .. 

І 1.4. ПaooyooeUIoЕ_--"-- ~, 
11 J. Цen Доroвfр ClClllдCHO та НD11Iрl.шьно пос.ідчСJIО • 3 (трьох) приміРНlfках о ___ . ..,..,.,.. 5PIIIIJICP"'" _ ............... oxpYlY. K"i~ ... ~., ","" 1Irp 
M~ ~ 7 •• ІНШІ. _ С1<ІрІІММ""" до .... ору. 10' абпаст;. ""'~ 

ТОВАрист~~lС)'пец .. : 
ВIДІІОВIДAJIЬНI~~МЕЖЕНОIO 

IдCИТllфіхаціАlІІlR кол 3532S84 іШАНА'ГА)' 
07400. Кllівс.ха обnac:n. tOI & ' ЮРІІ.:ІМ'ІМІ • ·б· РО8ар", б.р Н- ~ 

у.а 7 .... ,r.~ 
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кУпіJфі-продажуземелЬНОI ДIJlЯНКИ 

, несіnьськоrосподарського призначення 

. . '. r обn8ctf. ДвІ ТlICRI C"OMOro року жо8ТIUI MiCJIUR 1pllllWlТOro ЧИCnL 
5pD11PH J(uilCiIO • . 

МіСІІ' , niдnJlC8JIIICJI, ИВдIUII СТОРОЮІ: liровареькв "Іlеькв р .... а КllІвеьrcoІ oliJlac:тf 
: -ldIr,'. ~a;'e apn ВУJl.гaraрIИD, 15, ідеНТІlфіпuіRНlln код 26376375, в особі MicloКOro roJI08l; 
~ lІІІ'оса: ~~~ о'nвКСАНДРОВИЧА, IКlln діє на підставі ст. 42 Закону УкраТни "Про Micune 
. Aif1OJI&IIКA в украІні" Іменований в ПОJIIUIьшому "ПРОДо\ВЕЦЬ", з однієТ сторони, і ТОВАРИСТВО 
~ 110 'DrдПОDJДA:JlЬНІСТІО "ТЕХНОЕКСПОР1"', ідеНТИфікаuiRниR КОД 24890524, 
J 056~0. 07400, Кs,iBCЬ. oбnllCТЬ, м.Бровари, вув.КиТаеька, буд.290, (CBЇДOU11l0 про дер_ну 
~ ~HoI особll серП АОО Н! 093602, DИданоro державН..,.І реєс1ратором вincонкому 
~ :.коІ pUlІ В.О.КУЗНЄUОВІІМ, дата проведенu державноТ реєстраШТ 15.09.1997 року, номер 
~IOI ВМfНY clfдoUТВ8 1355 І05 0001 001166, cтaтyr ТОВ ссТЕХНОЕКСПОРТ» нова peдaкui. 
_ npo rn 2s 05.2006 року номер запису І 355 1050001 001166 державним реєстратором ІИКОНКОМУ 
~':мic.~T РIUUІ В.О.К)'ЗНЄUОІИМ) в особі директора ТУЧКJВСЬКОГО ЯНА АНТОНОВИЧА, 
~1IIdII1ІПЙ . номер 2136І 12798, що зареєстрованиR за адресою: КиівсьКl оБJrаcтr., м.Бровари. 
~ 6Ylo88, ~.~з, ї.lІНОDаниR в подaJlltшому "ПО1СУПЕЦЬ", з дpyro! сторони. укnашl .DНИЯ 

IjaroIipIlJlCl НlC1YlJВO• • 1. Пред"sет Договору 
,; І аРОІ.ІЦЬ ВІ підставі ріщеНВІІ БРОВ8РСЬКО! місько! ради за N! 429-26-0' від 23.08.2007 раку 
• "с l(npDдlr) 8 Покупеuь приRмвє (купує) у lJIaCHicтr. і омачує земem.ну ДЇJIIIнкy 
=-_Ciкoro ПРJl3на~оRlUl, 1D!0Щею 0,1696 та надану дл. будівництва та 06cnyroByвaRНIr 
I:IIDIDI'O npнмfDu:НИJ - ,eМJII комерційноro викориC'I'ВННR, що ЗВХОдиn.cJI за адресою: хпrвеlilCD 
~ .. lстоБРОВlРIІ, ВУЛПUВ'Щолкlвськв, 2 (Два), КадастровиЯ номер 321060000000:038:0001, иaaUі 
1_"ПредмІТ ДоrolОРУ 8бо земem.на дiuип". 
I~ 3смШJII дfnIика. зазначена в п.l.1., є в користуванні ПОКУПUR зriдно AOroBOPY оронди зeмm· 
__ 1'0'13.08.2007 року З8 p.N!JS29 Баир Н.М. приватним нотаріусом БРОВlРСЬКОro мїськоro 
.101'0 oкpyr)', З8рeєctpованоro в Книзі державно! роєстраціі AorolopfB оренди зомm про ЩО 
8ВІІ3ІІІПС 12.10.2007 року N!040733800J30. 
ва JCllшнllt ДinJНЦi; що вfдqyжyЄТltСІІ знаходИТltСI Koмnneкc, шо нaneжиn. Покynшo на nїдc:raвi 
.. про npaio вnacнocтi 1IIL нерухомо майно виданоro 05.07.2007 року виконкомом Броварськоіlмїсысо! 
.811iAc1Ui рішевп вІд 26.06.2007 року номер 340, зареєстрованоro KOМYHВJlЬHНМ mдприєМ'стіом 
1IIjDaO' міс.коТ рuи «Броварське бюро технічноі інвеmaризаuіі» ,пдно ВИТRry про poecтpauilo права 
apm НІ нерухоме маЯно від 05.07.2007 року номер ВИТRry 15133028 реєстраuiЯниЯ HOMep·194S61·38 
іРшiity.lО:ZS І X1DI31 1/4; , • " 
!~.:3riao ІИСНОlкr-Броварс,коro MiCItкoro відділу земельних ресурсів від 12.09.2007 раху N!04-7110~ 
", -шва .. що є предметом ru.oтo ДоrolОРУ ПОВинна використовуваnlСJl з AcrrpRМВIIIIIIМ ;. 
,'ІІІІІ зiмnUJIICIІНІВ," зміС1)' добросусідства та обмежень про на зомлю встановnених у' .:
т.crJ6,103,111 3eмworo Кодоксу УкрвУни, ст.ЗS Закону УкрвУЮІ "Про охорону' зомem.», 
~Cp.'!'PO о~оиу RUКOJIИШньото природноro соредовища (код викорпCТВНRJI зомem.ноТ'дbuпocir 

1.6. (ЖIJJi'комерцUlноro викориCТВIIIUI), зriдно VsmaiнcItxoro кnaсифlкатора uim.OBOro викорИCТ8Н1Ul 
~дЬШшr). . -r 

~~інаeжeїuur на Виісориі:таннв даноі зомшноі дiUнки: . 
" • ~ цfт.OIOI'O ВRJШРИCТВНIUI; 
~ до lикористанНI зомел,ноі дiтrRкп до встаИОВЛОНIIJI 11 мож В Ha1)1Sf (на місцеlосТі)і . 
~_ ІОкументв, що посвідчує право на ноі та доржавноі роєстраціі заборокlЄТltСІІ (cт .. cт.12S;126 
-:",u ~excy УКРаіНИ) . t1lOpylue . • 
( : .1ПІІ3С1мem.ноro законодавства винні особи носуть юридичну відповідвnьніcтr. зriдно ,uoиу. 

~'40 висновку від 17.08.2007 року M1007l1 упраinіНIIJI містобудувВИIIJI та' архіТектури. 
'tilban MI~.IOT РIJuf, мІстобудівні обмежонlі. та обтпсонн. ЗОМJIокориСТУВВИIIJI зriдио кадаС1'РОвоro 

DI JUlО 40 розрахунків площ виконіних ю1 ссБроваРИ-ЗОМJlоустріJl» (без права ,абудови): 
Кори~аНIIJI(npоі3д) • 
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r дInАIІКIІ, стрОК11 І ПОРАДОI( ОплаТІ. 
2. Цlllа прonаа."У зе==д:,с:.аIОРОМ clClllUlac 172297,00 (сто ciM~1It ' 

2 І ЦlI'. np~ зсмслыlтT ~ICI" 311. noxyncЦlo зоБОl'lDDНJlА псрсрахУВІП. ІІІ РІ). JlI 
ДC~'~IIOC1'O cl.l) 'РIlОСIІЬ ОО IСОПI~ОК~1СІ3311432770000' БрОlорське УДК в ГУ Ak'Y • k: 

3 (tp.ox) бanк!DСЬКIІХ ДlПI 
~::'''МФО 821018, зlCrtО 23S7192З)~IП1Іwl ара нора.аnшну rpОШОВУ Оціику ЗС"с.~ 
2 2. 3ПдІІ0 1'1'1І11 3 1СХniЧIlОТ доКУМ хот0 MiCЬKOI'O lіадiny земелЬНIfХ ресурсі., "ор , 

20.08.2007 РОIC)' 16 04-ЗIIЗ-3IJ І90 1іРО;::'в,оо (двісті шістдесят ЧОТlIpIl ТllСllчі сара, I~ 
оцінка зсмenы�отT дinlHICI' Ct1UIOI.rtIo І, 
пnlltoк. ціllll)' lapтlcть ,сМСІІьноТ .аіл"нкн ТОВ НВф .1( ___ 

2.3. ЗriAuо І .. СІІОІ" cкcn~pтa -:е:.нot дinlНlClJ станОІl1ТЬ І71 042,00 (сто ciMдccllТ ~-ii 
17.08.2007 РОIC)' O~Hlla Iapтtcтio 3 НOI'O ГОЛО8111ІМ уnpaвnіlllЮl зсмепЬНlrх ресурсі. у ~ 
ДІі) 'РIІI'" оо пп.nОК, 3IТВСР.юке 'ІСНОІКУ дcplCllНoi екcnеp11l3" зсмnеlПОР'JlНоі JIIItO."",,-

01.10.2007 РОIC)', 814008141І0 ло І -Ічt 
01.10.2007 раlC)' .41-279. 3. 060в'RЗICU сторІІІ 

3 І n _ць 30601'13811І11: . \1 
•• •• 0"1_- -' cиenьнoi .ldmrНКII І СТРОК" та І РОЗМІРах, що пеРСll6alfСIli.' 

3.1.1. Cnnamтsr ІарТIСТЬ 3 па Ч. 

доroВОРУн' Про'''ввuю неоБХідні Maтepiвn .. , lідомості, докумеНТlІ тощо про ."КО_ • 
3.1.2. IдIImr - ~: 

дo';,~т.' Дотр.rar)'lllТlIСЬ обаlСЖСНЬ, що иаКnll4еНЇ та I~O,"!Clli ІІа придб.ну ЗС"CIl! 
(з.6апечувml баКОШТОІНС і ба!'среШКОДНС.ІIIКОРIIСТ8НН" О)б єКТІВ заranЬJfОГО. "OP"~ 
,. U1'OAl06ільиі lIopOnl, об'єml Іижснерноf ,нфра~11 , що ~apeC~OBIIII І" 3CMe:r.1I/J 
момент рecc:rpawlзU1", МОЖJШlість доступу !'а зе .. enь~ .афт.нку ll.аПОВIДНИХ ~Ужб 111. • .' 
pcмoнty об'сктів звranьноra JCОРIfс:туваИIIJI та Інженерноі ІН раструктури, рОзМlщс ..... ІІІ 'С 
•• еІСОlІІХ і reoдe:lJlllНИХ зНВJCiI та nilI'T3lIi1 .ао них ТОЩО ). 

З.l.4. 3 аlОМСИТУ Дсравноі рeєcrpашl ЦЬOI'O ДоroВОРУ смвчувати земc:n"ниR "OJll1UlI 
ІІОРUIC)', nepeд6ачсІОІХ ЧIDIНІJМ ЗВХОНОДl8СТ80М Украіни про пnвту зв землю. 

З.l.5. З.реecrpyвmr цеП Доralір у ICТВНOВncнoмy ЗВlCOнодавСТВОМ пор"дку. 

3.2. Пpoдueuь зоб08'131ННЯ: . 
З.2.I. прпnнm. ОJUJl1)' Покупцем Вlртості земenьяоі дimnncи 8 ро,мірі та в терміни, 

цьoro Дoroвopy. 
4. ВiдnовідІШь,.іen. Сторін 

4.1.У llШUКY неlnXOНlIIJUI Покупцем )'1о{ОI ЦIooro ДоroВОРУ Продавець Має право lJUII\1tI 
Похупцем своіх оБО8'I3КЇI Н8lIellCННМ ЧІІНОМ, в тако. 8ідшходу81U1НJ1 збlmcil, ЗllдaJIIlХ ИСІ ~ 
ненlllеаапlU I'IКOНIJIIUIМ зобоl'JI3IJfЬ, в60 мвє прпо розірввти цеЯ Доrolір у ICТ1IIIOIIICIIII!IJ ~ .. 
IJIМIПIТIІ вlдшко.цувВIIJUI збиткіl, СnPJfЧИИених Поro po,iPB8RНIМ. &11 

4.2.У РІЗі порушеИНJI терміну омвти зв зсмenьну дimrнку. передбаченоro п.2.1 ... 
~OXYneЦJ. CnnВЧУЄ ПРОДlВШО пеюо у ро3Мірі подвійноТ 06nікоаої ставки Нвціоивnьноro 5aНIJ І, ( 
ДІЄ НІ момент OlUlВnl 3& ко_н день прострочкн платежу. н 

.: 43. JIJaЦP Покync:ш. 8 терАlін 30 (тplfДWIТII) днів з дати останньоі сrшaПI зriaкo п2,(. _' .2t JI 
cпnmm вcraнoмeнy в n.2.1. Дoroвopi ціну 8бо вілмО81fТЬC1 npиЯнml ПРIf.абаиу дinП1і1. У 
npuо IИМ6raПI npиRНJI'IТJI придбаної :seмenьнoi дimrнки і смати ціНlI, а також вiJuш'OJYll' 
~ 3I:rPllJolaaJO lUOНDИНII, 8бо, З своє1' СТОРОни. порушувати питанн" про розірВ8НJII-
1llIМII'InIllJUllJ«ЩyalННlзбиnda. І. з... 

П 4.4.У lиоадху ~ipl~IHI ДоroВОРу ~ 8.1101 Покупцн сnлачоні НІІМ rpошові J(Oumt ~ В, 
poдDцeм Похупцеll за МІНУСОМ ен, 

збlmdв, пов'l3ІНІlХ 3 оформneннn Да' iJIr01OII' • іас 
n.cnoJfIY npoCk'ry fдв • roаору та ВlДllедонам земenLноі ділlНКl1 (п. цеі 
ПОС8іАче~ Дoraaop; тa:~' onпaтa Bapтocтf технічних умов, поcnyг спецjlUJЇC'Пlo :1. у 

4,s. Р03IpВIIDfR Доraвору и іп n Дora 
4.6. cnnaтa шtpафннх о ~B ь ... ~ ОКУІЩІ від СмІТИ поні, перодбаченоі п.4.2. W:O"' .і у 

псріоддr'ТумOl ДlНora ДоCВНlЩiI но 'ВWoИlЕ noкynЦll'iliд обов'язків 8иконаННJI дoro.ipIIНX у І 
4 7 У • rolapy kynibni-nP0Jl8WV • ра 
" РІЗ' наихонана П а -"J,' , ory І 

nPOAU1DI Сіо})с 060В'акїа р -цсм УМОІ _oro ДоroIОРУ, Покупеuь має прUO • __ ..... ' • ' 
ВllІОнан ... , а60 має орпо ~_H'''' чино .. , а тако. відшкодуванн" збllткі. ~ Всі: 
з6nndв, CnPичпнеюlХ noro р~~IРВИSI цеlt Доroвір У 8CfaHoanoHOМY ПОРІдку і .11М8I'fI1' Ib~ 

o;IU':::'wщ... ...IРlанИDI. 'OOOIUI 

І 'i.~ 
J, 

j ~ 

І u 
~~ 

~"'--~ t' --~ .. 
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J :~::. ~!. '::'r" t сі ~~~I ~ 

ДОl'Olо*".,,'NtgjLlJ~~litAtrct~ма'lеНі Покупцем ПРОдlUlШО 
~ pOJi"""" lIJoor'D ~ Продuцеr.r.~~krпwo в повному обсаі. 
U l1fI ~ДОI'DІОРУ' ПОВДОіоВОРУ" нC:Iвne..mx.1.I Сторін ПРII'lIIН, срш, lкі Сnnl'lені Покупцем 
tJIIII!... рРpjвивI DQr'D ДОI'OВОРУ ПОlеpтll1011tСI Покynшo в повному обсаі. 
~RI-"":::nPllа СТоРін. ШО Іlе пере.lба'lені шrм ДоroDОРОr.., В'l3иа'lI1OТЬСІ BiдnOBiтto 
"I~~rcparrnl. ',: :_:~:_" ':5. Tapalrтltтa прстеlDIТ 
"",.-. 'о ~~'~Mcm.lla ainlНка. Іка Е npе.аметом IIЬoro ДoroBOPY, ВХО.llП'lo.lО кaтeropii 

І ~ I'Ip1111Y~IHI 'I"ЇJlHO ,IKOHOДUCТII Украін, .. вinьна від БУ.lЬ-11І1Х МІЙНОВ'ІХ прав і 
~JIIO JIOIt1I1' 6yn1 І ... нІ момент пШmIСІННІ uьoro ДоroВОРУ ПРО.llвеuь 'ІН Покупець не міг яс 
.-.1JIC1fX осі&. :~рсanaм і СУАОЇІІХ справ ~ неі неМlє. •• 
" .. ~ 1т.. що :lПl.lllRI,земen" .. .ІШІНКІ .10 IIЬoro Часу НІКОМУ ІІІШОМУ не 3.11на в opeН.IY, 
IJ. ~ СІ~1IIIIt' в спорі, 'І niJl31бороноlO (Ірештом? не перебуває. CY.lOBOro спору що до неі, кк 
,-.., не n.oAlPO фоlЩ)' IOplUlI ...... nC осіб не внесена. ВІДЧужувана земепьна .ІШІНІІ 3Нахо.llnЬCl У 
.;" ~~ ому"'" IllIOPIIC11lНJUllT за ЦЇnЬOBlrм npизна'lеННJIМ. 
, ....... ~~: ь 3UOНOДUC11l0M УкраТЮI Покупеuь nPН.lбаа земепьну .Іimnncy без зміни П 
.].'/._-" 
_ npJD!ЇI'C~_ ' 3~enьнy' діпянку в яа1УРі, 0знаЯОМИВСІ 3 П кim.кісними f піСИИМl1 
~па:;.~оniд:l~ і Jll3еМНІIМИ споруАІМИ та об'єктам .. і обмncoИИlМИ щодо П 

~. : . і,: о, 6. ПерufA права вnаlШОсті на зеl\lельну .ІIпИIIКУ 
" '0601'.1 Про.wr' передати земenьну дimrнкy Покупцю ВВIЖ8ЄТЬCR ВИКОDНИМ f npаао 

LI. о ~eмCllloJl)' ДЇJIIНIC1 перехо.lИТЬ .10 Покупwr післ. повноі смати вартості 4ІНоі ЗСМЩИОТо 
:~Iiнo до 0.2.1; 1IJo01'O ДОГОВОРУ, ОАеРЖВННI Покупцем Аержавного акта нв прuо вnacHom.вal 

- .1: 
~ ; ИOllCИlY InНIIIНCHHI .. Y Покупwr права власяості D земenьну AinlНlC)' встаяовленd раніше' • 
.. ~ і ісі np.iO~liaD.nlOlo .. i AQКУМСНТИ про права Покуmur яа КОРИС1')'8аИНІ (OPCН.IY) ціе', ' 
IlDiIlїaШ.R 81РіЧIlOТЬ ЧIIНlllсть. • ' " 
.~ • 7. РIDІІІС DllпадlСОDОro ~оrlршеllllR або DIlПадковоro псуваН.ІИ земельно' .Іlпина • 
..... IIIJiaIКODora'norfpwclIIll або ВИПlU1Коаого псуваННІ 31:мепьноі АinlНКИ несе Покупеuь 3 
,aepcxllJO"Io Hllora права апаСIIОсті. 
у ПІІІІІКУ, капll Продаісuь ПРОСТРО'lиа передачу земепьноі АілllНКИ або Покупець ПРОСТРОЧІІВ П 
ІІІІ, pla~~ ІИlllдlCоіого погіршенlUI або випадКОВОГО псуваННІ несе сторона, що ПРОСТР9,'lИllа 
.,8&0 npidlнnт.. : '0 

.. І поriРШСIОІІ чи псувaвнf земепьноі дimr.IКИ є 8ина СТОРОНІІ ДОГО80РУ, ТО 8fдn08~}liCТli", 
ICIapoНL ' • • ,'., ,':, 

. ': , .' , 8. ВllрlшеННR спорів .; ~. _ :. 
ВСІ cnopн, ЩО ІПJIIIIIIOТЬ при виконанні УМ08 цього Договору або 8 зв 'аку 3 тnyма'lеlllDЇм Аош: J 

в.lipіJDYlllnCi ШDlXОМ переГО8ОРів. ' .. ' 
- СторОIlll DpD1'lJ'OM MiCIIЦR не ДОСRrЛII домовленості, ТО Спір псредаєтьсн на розrJlJlд судоіііх о 
7.!I'PIDY.I&:IIIIOUeнoмy 'lНННПМ законодаством Украіни. У uьoмy випадку СУА081 виrpатіі иесе 
~IIID вс ІIIIDIIIJII УМ0811 Доro80РУ або 8иконanа іх ненanежним чином. 

'., 9. 3мін.I.УМОВ АОroвору тв йоro розlрваННR 
~~OI ДОrDlОрУ або 8яесеНRII ДОП08неllll до нього можливі тільки за зroАОЮ Сторін. 
вcf 3МItIII"ra ДОП08иеВНІ дО ДОГОВОРУ здіАсНІОЮТЬСЯ тільки в ПllСЬМ08іА формі 3 наС'І)'ПНИМ 
~ ~1X3MiH та доповнень 8 opraH8X непаріа'!)', оформnюJOТЬCJl у 8иrлuі додатковоі УГОД,," що 
JIJIIO ~01O llЬoro ДоroвоРУ. 
~ltc!t1I~IP може'бути розір~аниА Продавцем: • • 
':1, нecпnаПI Покупцем -повноі або чаСТК080і 8ВРТОсті даноі земenьноі ДІЛЯНКИ зnдио'п. 2.1. 

,1IfIy. ' 
'Раї '. 
раl на порушена YМ~B аикnценnx у піАnyнкті 2. І. цЬОГО Договору. '.' 
'iwrar~'RIИIVf O~IЄIO Із Сторін УМ08 цього Договору він може бути зміненнІ або Р031рваипА 
:.. .' ,-.u,.ОИllза РlшеНIUIМ суду або господарськоro суду. 
i~ , 10. ВtітрВПI. • 
lIR8r; ПОI аані 3 yкnвдвllИJlМ цьоro Даroвору, Аоro нотвріanьиим пасвїдчеНИJlМ, реєстрІЦІЄЮ 

на себе Покупець. 
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куїdвлі-продажу земельно і ДШRВКП 
, несільськогосподарського ПР.Ізначення 

" 'І &ласті Дві nlcni C.OMOrD року ЖОВТНІ міCJIWl сімнlUIWIТOГО ЧIICnL 
Кld'lа.ко о • 

...... .,_.- : ntдmlcaJIIICJI, HlUlllli СтоРОНІІ:. &~OBapc:.КD А.Iс:ька рад. КIІІвс:ькоІ o6п.tТl, 
, "Мп. шо .~ •• pll, I),n.rarapi .... 15, ідеНТНФIlС.ЦIПниА K~Д 26376375, • особі міс.кого ronО11l 

IIQICCI= ~~ оЛВКСАНДРОВИЧА, ІКIIП діє на підстаВІ СТ. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
.~1IIEt1JU' В ,крвіні" імеНО''''IIП·в подвn._~), "~". 3 однієі СТОРОНІІ. і ТОВАРИСТВО 
~~;iOi·[~ ВJДlJОВrдЛJlЬЮСТЮ "~!"IfНA", ідентнФікац!АниА код 23571633, IОрИДlfllИа 
r: івС." о&лаC'l'lt. м.БроваРII, в)'n.Кllівс.кв. б)'д.227. (CBIДOUТIIO пра державну peєcтpaцilO 

___ ~ cepfr АОО Н! 094115, ВIIд8НОГО деРЖВІНИМ реЄС1ратором внконкому Броварс.коі міськоТ 
"""'" им да1'l проведенн. дер •• вноТ реЄС1раціТ О 1.04.1996 року номер 3.ПIІСУ про звміну 

a.0,Кys~; 0003 000623) в особі директор. шrПЄРА ЯКОВА АНШЕЛЕВИЧА, зареЄСТРОI8НІSn' 31 

~ ... 06nac:ть. м.Бровари, .уn •• Кіров" БУДо8, 1СІ.14, I1СИА діє на підставі cтa-ryтy ТОВ «ІРІІНІ» 
ЗlреєстрОВ8НОto 13.03.2007 року, номер 3апису І 355 105 0003 000623 дep8l8Н1IМ 

БрОв.рсIoКО{ міСloкоі РIUUI В.О.КУЗНЄЦОВИМ, іменованиА в ПОдuЬшому 
LпіУПЕЦllі З/lPyrof CТOPOНlI, yкmши даниIt Договір про RlС1)'ПНО: 
ІІІ' 1. Предмет Доroвору 
"Пpaau- на nїДC1'llI рlшеиИJI Вроварс.коТ міс.Коі РІШИ на 453-27-05 від 20.09.2007 року передІЄ 

1.1. Вoкynea. nPlSnМaє (купує) У вnасиіcn. і опnачує земenьну ДШІНКУ несin.с.когосподарсltкоro 
:.. IUlDщeID 0,0320 n HIUI8НY JUJI обcnyговуваННI аВТО3lnpавноТ станції - земnі KOMepainHoro 

::-. шо ЗRIХОдИТloCJI за адресою: KIIJвc:ьКD 06n.&:1'Ь, мlс:то &РОВ.РІІ, ВУЛ'ЩR ЧсрнIIОВС:.КОro, 
К .-qIOIldI иоаlер 321060000000031:0524, надапі за текстом "Предмет Договору або земem.на .... 
l1~a ....... 3l:1начеИ8 І п.I.1., є в КОРИС1)'ванні ПокупWl згідно ДOrDBOPY ореНдіІ зеи_нот 
ІІІІ Ііа 27.09.2006 року зареєстрованоro у КиївськіА регіОНМltніЯ філіТ Державного підпрИD1стаа 
.3СІІШИОro IIIUIСТРУ при Державному комітеті УкраТни по земe.nьним ресурсам» про ща у 
puRDМ)'1*C1pi земм. вчинено запнс 27.09.2006 року. ' 
8aJalwнill дiuнuї, шо вiдчyatyєтr.СR 3И8ХОllИТЬCJl будіВЛІ АЗС. щО нмежИТlo Покупuro на підставі 
fli!ii qnfIni-npolWl)' nocвf4qelioro 05.01.2007 року за p.нel Баир Н.М. ПРИВІТНИМ нотаріусом 
.. мblDro RDТ8PIвm.HO~ oкpyry,'3IpeЄCТPOBaнoro в Державному РСЄС1рі ПРUОЧllнів 05.01.2007 
116ІІІІІІ)' 3445770 номер npaвoчинy 1863395, зареєстрованоro в Броварс.кому міжмісltко~sy бlOРО 
__ mpll:l8Цlїзriдно Blmlry про реєстрацЬо права впасності tla нерухоме маАно від 10.01:2007 
,lllllipllml)' 13163643 реєetp&uilbпdl НОМер 14893230 номер запису 610 в книзі 113. . 
lrїIID IІСіоII)' Броварсltкого' "iCIt1COrD BUuUny зеМeJlltних ресурсів від 16.08.2007 року НаО4-71J 0-31520, 
-діана. ща Е предметом цьом ДоroвоРУ ПОВІІнна використовуватис. 3 .отримаННJIМ обов'I3КЇВ 
~ wicтy добросуСЇ4arва тв, оБМ080& прав на землю ВС'ПІновnених )' cт.cт.cт.91~103;1 Н 
.uara КDAeiCy Украіни,' cr.3S·Закону Украіни «Про охорону зеММIt», заКОНОJl88СТ8а про охорону 
~ni ПРПРОДНОГО' серОДаВНІЦІ (код ВИКОРИСТ8НИJI земмltНоТ дinlHКlI - 1.11.1., з~Ь' 
iaIani IlllсифlllТOpа uiт.OBOro ВНlCОРИС'ПІНfUI земмltНИХ дinIHOK). 
-І 06масeRIII на ВИКОРJlСТІННІ .IUIHoT З0ммltної дїJ1Jlнки: 

1.1. ЗмІна цlт.ОIОro викорнстаННІ. , 
lIIIpy\Deинa земм.ноro заКОНО.IUIвства ВIІнні особи несутlt юридичну ві.повідвn.ніcn. 3гідно закону. 

-. до ІІІСИОІКУ' 'від 21.06.2007 року На72812 управnіННІ містобудуваННR та архітектури 
~.XOT paдll, міСТОбу.івні обмеженНJI та оБТRжеННR землекористуванНІ 3"4110 КU8C'1'pOBOro 
~ UIИО до розрахунків мощ виконаних ТОВ ссТермін» (603 права заБУД0811): 
,..,IІІІJJінilвул. ЧеРfUlховсltкоro. 
~: ,'. 2. ЦІна ПРО.lасу ,е&ІeJIЬНОТ .InRIІЮI, СТРОЮІ і ПОРЯДОК ОПЯ8Тn. • 

і ~ 3OММltHoi .8НКИ, за цим Домвором cкn8Д8Є 49222,00 (сорок .oв'JIТIi ТИСА ДВІсті 
.:. Ірані ОО IСОпійок, акі Покупець повинен перерахуваТl1 на рахунок ПродuЦІІ npО'ПП'Ом 3 

сцих ДНіВ (р/р 33114327700005 ВроваРСltке УДК в ГУДКУ в КllівсltкіА області M.KI~E8a 

'. ' 



ніацП про иормmlВНУ rpOW08Y оЦі" 
111 ,_III .. иоl 40!СУМС IoICOI'O Micькol'O ВЇJUlШу ,емеn"инх ре ІІУ .-.. , 

2.2. зriatl, о .: 16 ~_З/IЗ-З/I116 &PO~~;82 ОО (ш1СТ4Сcrr wicn ТlIСJfЧ 11'НСТа ~'~ ~ 
16.01.200 ро .. " r '--11111 C11UIOllrno uu , С'ІЬ.,;_' 

011111 ,емCn.IIО 4и" ..""" І 
О цінну lapтiCТlo 'СММlоноі 41nJfHKII ТОВ Н& 
JO~O:rf.alIO l"I:НОІIC)' cкcncp1D про :МlоноІ дШ.НКJl CТDIIOIIm. 49 222, ОО (соро ф 'Ira~ 
270Ї.2001 РОIC)' oadllНl lаpnCТlo,;'сpJlЖCНОI'O ГОЛОІН11М ynpaвпiHllJfM ,смел.НИ: -'1\ 
~ 481) ІРІ"ІІ' оо КОПlltо~ О 1ІІІ:НОІl)' 4срЖlвноі еkCПСpТlDIІ 'CмneBnop'I ~ 

:-6naСІі 03.09.2007:РОI"/, liJulОI 0.1 IlDi" 
ІерССІІІ 2ОО7 року ,М4а-291. 3. Обов 'Н'1О1 сторІІІ 

3.1. покynе ... ,0БОD'~Dи.lllt: .ноі 4Ш,ПК.1 І СТРОКІІ та В ро,мірах. Що n!lllloL. 
З.І.І. Cnnanml IDpncn. ,смеп -rЧUl~1 

Доroаор)'. обхІ4ні MaтeplВnII, lі40МОсті, 40КУМСНТlf ТОЩО l1ро _ 
3.1.2. Hllдlllanl ПрОJIIІWО ІІС , 

Доroвору. 06 жеНIо ЩО Нlкna.ICHI ТІ встановлені на nPН461"У 
3.1.3. ДCnPllаryв:w:;.не r:nпер~шIC04НС l'IКОРJlстанн" об'єК"l'iв заran"ноro IIOP~ 

(3D6апечувml ба б'ЄКnI IНЖСJlсрноі інфраструктури), ЩО заРСЄСТРовані НІ 1ha.. • 

'ТІ l11'Dмо6Шlollі ааро"l, О -"ІІІість 40r:rjП)' на зсмcn"ну 4inJfHКY відповіДНl1Х CJIY1I6 :--'"IJ. 
ОМСІ" petC1JllUlї з"'11, МО"". • і' Ф . ...'11 ~ 

М o6'cml заran.ноl'O KopllCТ)'8aHНI Тllнжснер"о ІН pacтpyктypll. РОЗМlщеllll'lQ~ 
peMOНt)' аlllfШIХ 3Haкll ТІ під'із4ів 40 HJtX ТОЩО ). .. 

M~~':' ~reMo:"ICIf1)' Дсржаlноі pcєetplЦlї "'01'0 ДОI'OIОРУ сплачуваТIІ ЗСМCn""иR nO.tll: ; 
• • • б."сшос IfIlHHIDI 31КОНО4ІІCТlОМ Укрвіни про пnвту за зсмnю. "І 

поpUК)', перед І 
З.I.5. Зареа:тр)'l1Тll цеА Доrolір у ICТI~oвneHo~ 'UOH0488C:n0M ПОРJfДК)'. 
3.1.6. ПРIIItнmI У вnaCHicть ,CММloнy ДUIIIНX)' тCnI peccтpaцli дсржаlНОГО акту npo ",' 

3СМШНУ ..uпoxy, , 
3.2. ПРDJlllе ... ,050B'13ВНнlt: , , . • І 
3.2.1. Пр,dIнml оrшату Покynucм lapтom зсммьноі д1ЛІНКИ в розftПР' та В теРМіНи.,' 

ЦIoOro ДоroВОр)'. ." 
3.2.2. П~редаТlI у впасність ,емcnьну 4Ш'НІ)' ПICnI,реєстраЦIТ державного акту про IIJItI 

земcnloНУ 4ШОКУ. 
4. ВlIUIовlдвльнfсть Сторін 

4.І.У Blrnaдкy нсвиконаННІ Покупцем УМОІ "'01'0 ДоrolОРУ ПРОд8вец .. мас ПРаво_. 
Покупцем Сlоіх 050а'13КЇІ нвnсжним 1І'IНОМ, а тахо. liJlшкодуваННI ,5итків, ШАІКІІІ-J 
HeНIIICIIНIIМ вJtkоиаНlІlМ ,06ОВ'13ВIІІО, або має праlО ро,ірвати ЦСН Договір У IC1IIIOUt~ 
Іпмшm вlдшко4)'8аННІ збlmів, спричинених Aoro ро,ірваННIМ. 

4.2.У pl3і ПОРУШСННІ терміну оrшати за зсмм"ну діnlНКУ, псрсдбаченого п.2.1 
Покуncw. смачує Продавцю псню у розмірі подвіАноі обліКОlОТ ставки Націонanьном 5в. 
АЇе на момент OManl за кожен 4еш. ПРОСТРО1lКИ пnатежу, 

4.3, JJxщo ПокyneJUo І термін 30 (1рІШWIТИ) JPdB 3 .ІІТІІ останньоі спnати згідно п.2.1._ 
'CпrumI1Ь IC1UfOвncнy І 0.2.1. Д0r01iopi ціну або IfдмoBIIТIoC8 приАюrrи придбану ДiJWII7, 
право llIfoIШnI пр.rARJI'mr придбаноt зсмem.ноt дbuoucи і сrшати ціни, а також" _t 
3IIJIIННX 381рIIМlDЮ ІИКОІІІІІНІІ, або, 3 своєі cropoНlI, порушувати питаННІ про ршіplllllll ~ 
IIИМIПmI BiIamco.цyвaннr 3биnciв. 

"": . . 

4.4.У В'ШВДКУ розlРl1НН8 ДоrolОРУ 3 вини Покyt11Ul сплачені ним r]JowOBi КОIDII 
Прoдuцем Покупцеlі 38 мінусом • • 
з6иndв, ПОІ'ПІННХ 3 оформnеННJIМ ДоrolОРУ та BїдвeдeHНJIМ земмlоНОТ 4inlНІОІ (n' 
I1ІСП~, ПРОIlКl)' lідвсдеlПlJl, оrшата lартості технічних умов послуг спеШanіClll, 
ПОСВIA,еmr. AOroIOp)' тощо), ' 

44'65. Pc03ipl8ННJl AorolOPY не 31ільНJIЄ ПокупlUl lід СМ8ТИ пені Пl!!nодбаЧlІlІОЇ п.4.1. - • 
" rшm Ш1'рафНltx сан 'А • , -,. .:ІІІІІІ 

ncpіоддJЇУМ КЦІ не 'ВШЬНJIЄ ПОКУПЦІ! Ilд обов'R,ків виконаННІ AOI'O ..... -
41 У ~I ДlНoro Договору купІвлі-продажу: . 
•• раl RellllCOHaHНJI Продавцем ум • 

ПроJIIВцем СІОIx 060в'lІ3кіl ов u.oro Договору, Покупець має ПРІ~ 
вIIXDИ8Нна а50 має ІВ HR?nnClfМ 1ІIIНОМ, а тако. віДШКО4УВ8НІІІ збllТlС'l 
З6'mdв, саРИЧllНСНИХ :'01'00 Р,,:,lрвати цеА Доroвір у встановленому ПОРІДКУ і 811M8f11II 

po31plaHНJlM. . 

". 

~ . 
r.: 

:44. __ -. ~ . ~ 
ДпА nCII"·'. • ~-'J_ • 

-'. І; iJ.liCtf-СТ· fiJ . --" - .- • ~';~.:.... _____ ---=---~ 
" І 1=1Н". HoJH1tlfl rь nill ~~ --... • .:"f'"; 

.0 IhЦр'М ilbn " .. ~. • ",. 



~.~""'Iiкi СМ8чені Покупцем ПрЬ_UIO 
~;!~~~~~.~!~~~ JJМllШО І повному обсаі. :' ::, • 
Д наanеВIlXI',lllА' СторІн 'причин, сумн, ві сМ.ченt: 'Похуііne.{.;: • 

• rrnlmIЇСШV. павcp1'DIOТЬCI Покynшо І ПОІНОМУ оlсаі. Наanеаl ri"fk.tmtiїI't'f ,. 

';;~;irj~~g;;~~yкpaiНR"',: " . , '-'.': : Н ~0'~~'~:О.ll6ачеНі QИМ.ДоroвDpOМ, ВНЗ~q~ ,~~.~ ••• , • 

• ' " " ,50 Гap8нтJr,Т8 nретеll3lJ .• :" .!. , , • ... ~. '';' .. .., . . .. .. ... ' 
.. 'о "~"'іііО~.ет.и".IIJIRНXI..'na с прелмотом ШоОI'O Доroвору, 'XOJlln'rr·4cr.'II1t~ir,·,' .. 

L1I.'11'5m~I~~~r.~~aнJ~~.;IUOHaAUC18a Украіни, linloна ІіА БУJUo-Jl1UfX Мllhlaвнх npii) .,:0 
16' аро or НІ' момент rilAtn_ННR ш.оro Доro_ору ПРОDВеШо чн Покупеш. не" Мі .. не 

.' ............... .,p.rьc ос • ПІД І СУАОІИХ оправ на неі немас. . 
m.~lІ9п~illо:~~~ зомem.иа .аіп1НК8 11.0 Шооro часу нікому іншому но 3l11Н1 І ореИ4У 

'rtna~:;e:~~=~};;~~nbI;~386opOHOIO (арештам) но переС5увat;·СУ.llОІОro СП~ _:іісіїсеІ ~ , 
::.: осІб не IHeceRL ВiJl.qyжyвана зеимьн • .atмиD зивХоJUmo~ У 

.:~~=:;~~~~]::~I::lRJIrя Пза цim.olИМ nPlDН8ченнRМ. . . . __ r".___. Укрad'ии Покупець nPИА6ав земem.ну Il.inaxy ба' ",Ьа 3мbnr П 
.-. .. ;".- .', .. 

~~r.~і~36~~ИУ .afnnкy в натурі, ознаllомнаСI 3 11 кim.кісRИМН і nitнимн 
~. ~e;nrнми, і Rll3емннми СПОРУAlМИ та 06'с1CТ8МИ і оБМОЖeJlНD(R DlC!~' 11' 

~ . . ,,' ~ ., 6,:nepexlд ПРВВІ 8Л8сноm на земелЬНУ",ШRНКУ . ":'0 '. ' .. 

'':'1i1':'0&6,'і3ЬК''іТр~-i'i:f:і1сР0АІТИ leMMIoНY .аїлRНКУ, Покynшо .IIЖ8ЄТ1оСR Іиконаним' і .ір.,:' 
, ,І ЗВ1iraнy, ~ nepexo/l.R1'lo АО ПокуПWI тcnн повноТ смати ввртості ІІІИОТ :lомет.ноіі 
•• IIuIOlLIIJID.IIO n.2.1f,ц).оТо'ДоroIОРУ, о.аержаННR Похупuем .IIcpaca8Horo arcтa на право 8JlICRocтrii.l • 

, 
IlIIn.rlC1~O.HR",Y. Il[oiC'vntUl права власності на земCJlЬНУ .ІІfлllЩУ ВCТlНовцениlІ.~р'іWіше" 
ad~o:~l1ii~OIO,ql Аокументи про права Покуnwr на коРиСТУВ~~~(~~1}~~f' 

~:,:.:jj"'ln~~"iiD~~~~D~~nciirip~lIJeIIlRII вlо випqковоro ПСУВВІІНН 3:::~~~;~~~; 
..... с ...... МшlllPtOlln~~ П.аlrJРШева або IНIJ8ДXOIOro псуваннк земem.ноі .llїJllRlCliJi 

_·1,"-IIIJICIOА)' l1D aifl'01IjIba'.-свості. ' 
IIIIIIJIJY. IOJIВ пР,оХві-. tJPoC'l'pD'I'IDI переда1l)' земмьноі JIiтUnar аб~"По:icyn,~~і1С і 

.і:j~~\sOPВ:S~ВDI~ofo't.ti~riршеmar або lиnaдкoвоro ncyвaннк несе .• ':"0 
:1 Іріїіііііlll. ;:, - , ,. 'а " 

І пodршеRЩ:~,!,су.інні земмьвоі дinRНICИ є ІИна Сторони Доro80РУі то 8Umpiiдl6i.'їm· 
'~:irlCJiliIRL ,,, "l; . . lIij ".: • ;:I';'~)'; 

j 

·1' 

.: ...... : 8. ВирlшеННR спорІв ,., ", (':. , 
:--.. _.-r ... IІІО'і~;lіР.и виконанні )'Мо. w.oro Доroвору або в ,в'аку 3 тпумаче~1Ібn"'" .. , 

jifqiflDYlmc:rDinRxoM переroворІв. . '0:: '~ ":, 
.I • .z,;Jfa1lO np01voм MtCWR не 4ОСRГnИ Аомовленості, то спір передаm.cк на р03i'ЛJfA~J9j(OnX: ;о. ' ! 

.opnїll'11.1tIY.lCТlиоМеlПfМy .... инним законоAUСТВОМ Украіни, У UIoQму ІИПЦКУ СУД01lі .~:~, ." .. :. . і 
L'· ... ~IIUR. .IRIOIIIDa )'МО1ІК ДОговору а60 Іиконава іх ненanеасиим чином. . "'; , : : " 

. '. 9. ЗмІни умов .II0roBOpy та Roro розlРВ8ННR .' " 
,.I~3!cIНlYМDl ДoI'OIOPY а60 виесеНIIJI АОП08иеНIt.llО Иloоl'O МC»КJIИlі т1nloки за 31'0.11010 СторІН. 
'.2. Всі Ddни' '1'1 .ІІ01l0внёНИR АО ДоrolОРУ 3АіllсlПOlОТІоCR тinloки І ПИСloмо_іn формі 3 наc:тynним == ~ зМ!н,'Їk ADftовисRlt _ ОРI'IR8Х нотаріату, оформmoЮТloCR у lиrnR.аІ АОlI8ткоаоі УІ'ОАИ. що 

і 'з 11.11' ~ цr.oro:ДоroIОРУ. 
.~ Дoliiвip МАВ 6yni рёDірвaиIdt Продавцем: 

. ; 
~I,':веCIIDI1'И Покупцем поввої а60 частковоі вартості даноУ ,емenьноУ,діІІІІRJCИ з1'111І0 п.2.1. 

~~~W. 

~~~,!'-'II"m~lІе&1l11 ума. ~lIDIДеRИX у підпункті 2.1. Шооro Доro80РУ. '. \ 
1~~JQ~кеro~rНсla~~IDDIш.и11ll oдRЇao Ь Сторін умов Шооro Доroвору вІн може бyrи змінеJIИЙ а60 РО:ІІр8lllldl 
. . за рiшёJnuiМ,су~ або roСПО4l1РСЬКОro суду. 

10. Внтратн. • 
~_RRlМ цьоro Доro80РУ. 101'0 нотаріlJlЬЯНМ посвiд'lеJIRIIМ. ,eєctpaЦiao 

, : 

~ , . . ,. , 

" 

І ':";.- ... .. , .... '.. .;. .. 

" 

іі.'· .-
І ....... · 

.::' .. : .. ' .. 
J " 
~ 

, ' 
'':' 
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Іl. ДoдlnCOB' УМОВ.І. 
І 1.1. Цеп ДОrDIfр с 06ol'axoJlJIМ /ІМ сторін, .,OМCН'l)' пUzn •• caнюr обома СтаРО""' •• 
J 1.2. Цеп Доro.'р пf.мIraс HcпapflllJdfoмy nocaf.lrrCJllDO та peEC1p8ЦJT 'buro1i.lur 

:IUOROДIImL о .ао 
І ІЗ. Цеп Доro.fp '.JZoxyмeJl1' про сnnа1)' apnIcтf 3eМlI; є nillc:тuоro lUUf lf.aедеНІІІ 3 '" 

ІІІІ'ІИ'І (ІІІ Nlc_ocrI) 'IJUII.1 дер8Uноro аlml" npuо npnвaТROi вnacHocтi на ,eмmo CМcn..or.l& ... 
11.4. ПОJl1DCUlo с rurmnuroм Єдuнoro ПОJZlТl)'" ста.кою 10%. '-.ocrJ, 
J І.5. Цсll Доroі'р СlClПUlено та H011Ipiam.HO ПDс.fд8rено • 3 (1р,ох) ПРНМfрRИtcax, ОдНи 

• сnpuax DpJll81'Jloro НСІТІрІуса SPOlapCltкoro M'Cltкoro R011IpflUlltHOro окру'У, КИТае :І ~, 
Я.Мо, • мJiРОlаРIf.ВУn.Яaan_lfOcтf. 1, а Іншf· IпдaronCl Сторонам 1IIo0ra ДоraIОРУ. Io~' ~ ~ 
8111rp1lalJtUIJI III"/pIlНII ... /PtIImI. • ~ 

CrDроии Доro80Р1 : 
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., 

" 
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і • 

',' .. . , 
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. YI(PAЇHA!tUR~B~INE 
• ~,i\ .. :l.I,:. 
,Купівлі-продаЖУ'земельноі ділянки 

" 
несільськогосподарського прнзначення 

01 коТ 06nВСТЇ. Даі 11IСll'lі C.OMOI'D року жоmll MiCJIWl1pIlAWlТOro ЧIICnL 
dCIO 'ро..,,11 ІСІlаlС. 
~ '. ' nкчо nfдnllcanilCl, Huaпi Сторони: Броваре"ка I'ttle .. кa рада Кlllае"коІ Області. 
. • JdP, 11ІО .ІО ІіРОlаРl1 lуn.Гвnaріна. 15, ідоmlфікаціRниR код 26376375, І особі Mic.Kol'D 1'01І0111 
~RlIUIP;C~OPA o.nВкСАНДРОВИЧА, ІПСІІR діє на підставі ст. 42 Закону YкpaiНlI "Про мlсце.е 
• ~~ , украіні"; iMO~OlaнllR в подanьшому "ПРОДі\вrць", 3 ОдИієі сторони, і ТОВАРИСТВО 
~~вн:;.o ВJДПоВIДAJlЬНlС'ПО "ТЕХНОЕКСП~РТ". іДОИТИфікаuiRНІІR код 24890524, 
і о_ІСІ сса: 01400, КslТ8c.кa область, м.БРОlари, lуn.КlIIIС.ка. БУlL290, (свідоЦПІО про деpжuну 
JPIIIIII"1II1J1P lДІf'lнсіУ' асобll' серП АОО НІ 093602, ВИJIIIноro державним реєстратором ІІІІОНКОМУ 
~r:Г~уJЩIIJI В.О.КУЗНЄЦОВИМ, :аата проводенна державноі peєcтpDlUЇ 15.09.1997 року, НОМОР 
~'зімівУ caJдoЦl'l8.1355 105 0001 001166, СТВ1УТ ТОВ ссТЕХНОВКСПОРТ» наlа peдIICUЇJI 
~ "вiшdl25.05.2006 року номер заnису 1 355 105 0001 001166 державним реєстратором Inкaнкaмy 
іІРСІ:СІІМ! r міCilOі paдn В.ОіКj3Нєцовим) в особі llltpeктopa ТУЧКІВСЬКОГО ЯНА АНТОНОВИЧА, 
$nшrn номер 21~6112798, що зареєстрованиА за адресою: КИТІс.ка облac:n., м.Броварн 
\.".. ... БУДо88, п.83, іменованиR в подanьшому "ПОКУпЕЦЬ", 3 дрyroТ СТОРОН", YMaтl дlНІІА 
ДorDIlp npo l18С'1)'11Не: 

1. Прltl1l'tlет ДоrовоРУ 
11' продавец. на підставІ рішеННІ Ііроварс.коі міс.коі РIUUI за НІ 429-26-05 від 23.08.2007 року 

· '~c (продає), І Покупец.. приRмвє (купує) у впасність і омачує земеп.ну дimrнкy 
і: IІСЇІІЮхоraспо.IIJРС.КОro ПРlоначеНRJI, мощею 1,0176 n надану м. обcnyroвуваии. ВlrpаБНIІЧОі бан -
.JCIIIinpoМllClloвocтi, що З8ХоДИТltCllза адресою: КI.іве .. ка ~блаc:n., мІсто Бровар .. , ВУЛIIЦЯ Щолкївс:.а, 
2 (oa~ IIDC1POBlrR номер 3210600000:00:0]8:000], RaдaJlI 38 текстом "Пре.амет Даroвору або земеп.на 

•. jJrJra". 
• , 1.2. ЗeМenJ,на дlпrнn. 383Н1чеНl в п.l.1., є в користуванні ПОКУПWl зriдно державноro акта НІ право 

/IIIC1fJIRDJ'D IDpDC1YIIIIIUI земnelO серії п-кв ](1002490 виданоro Броварс.кою міською Рll40Ю НІ підставі 
· PiIanIII JipDI.pcы�уy мlСікоі рllДИ від 18.12.2001 року 1(.0465, зареєстрованоro в Кни3і дерD8J!ИX атів на 
: IIJIIIO IIOC'dtlв01'D карпё:1увIRIUI зеМJIelO за N!256 07.02.2002 року та AOroBOpy оренди зеМeJJЬнqі .Idтuacи 
: .. 17.02.2006 року зіреєcrpаваноro у КиівськїR penOНIIIЬнїA фinіі Державноro підпрИЄМСТВD (tЦOН1py 
~3CIDIDI'D lІДІС1РУ 1ІрИ'.Деpzaвному комітеті Україии по земет.ннм ресурсам» про що у ДeplClВному 
.~Iier.reт. І'ПDICRO зamiс від J 7.02.2006 року N! 040633800058. 
: Ні; 2емшнfJt дbшrцi, ЩО відчужуєnск зНІХОДИТloCН коммекс, що нanежип. Покynшo НІ підставі 
.~ про npво ~HOcтi НІ нерухоме маіно ВИдIUIОI'D 05.07.2007 року виконкомом БРОВIІР,С~JqJ! Mї~~кoi 
,~'B підставі рішеНRJI від 26.06.2007 року номер 340, зареєстрованоro Комуиan.ним niдnPnEМcUor.1 
~i ~fС'lШі РIUIН ссБроварське бюро технlчноі інвеитаризацli» зnдно витary про peєcтp~ ,!}роа 
~ нa:iepYXOMe'Maltнo від OS.07.2007,poкy номер витary 15133028 peєc:тpaulAннR номер lt9456138 

" ~~ 1025 в книзі 1/4. . " 
.: JJ: ЗrUuro I~CНDBКY Броварськоro Mic.KOro віадіnу земм.них ресурсів від 12.09.2007 року he04-7110- , 
і 3f67~, ~~I Idnnа. що є np~етом uьoro Доroвору повинна внкористовуватиск з ДCnPlrМlНRJlМ 
t • а6ОІ a~ 3~МJlеIJlIСНИКl, змlС1)' добросусідства та обмежень прав на земmo Істановnених у 

CU!.cr.96;lОЗі1J,1 ЗемeJJЬноro KOД~KCY УкраУни, ст.35 Закону УкраУни «Про охорону земеп.», 
· ~т. про o~opoнy RUКOnИШНЬОro npнpollИoro середовища (КОД BHKopHcтaНIUI зеr.fеп.ноі llinН1СІ1 

•• 10.5. (3_ ПРОМИCnОвоcn1; зПдно YкpaїHCIoKOro JOIІСифікатора цfn.OBOro BlfKOPllCТВRRR :sемlШІоНlIХ 
"I~' '. 

Пl'UDві обмсаИD НІ вtпcОРIlCТlНlUl ДlНоі земет.Ноі рики: 
1.1. Зміна _OBOro ВНКDРИC'l'lUПUr' 

"IJ-n ' • . 
'.. • • ~D1pIМIRНI режиму IИКОРИCТ8JlJlJi земмь ДmI охоронних і санітарно-звхісних :sон.:·(земeJJЬНІ " :;на IШОщею 0,0208 ra в межах і_енерноro хоридору мережі enектропереда~, зеМIШЬ~1\ ДIUНКa 

!.: fa.щeto 0,0314 ra - в межах iJDКeнериоro коридору водопроводу, земem.на діп~ nпощеlО, 0,0221 
',: ·'n-.:..~ іаеиерноro КОРИДОРУ мережі теnпопостачаннк). • " • 
'~I до вmcорнCТВIПUI зеММіНОТ дbumки до встановnеНRJI іі меж в НltYP1 (на місцевОСТІ), 
3aj, ...... _ . що посвідчує право на неУ та державноУ реєстраціі заБОРОRJIСТЬСК (ст .. ст.I2S;12б 

"'-1'0 . ~":;I _' .. _ 
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• 
н 
1I 
tt а 1ІІІІні особ .. IIССyn. ЮРIІДIfЧНУ lі411Qa-
1I I"зс"lenы�оro~II~;а::;011 року 1(!1007 управліllllll "'icтoCi~~o. 
І За nopydlllll дО I1ІС11011C)' IIд '.' бм_СННІ 111 обтJnкСННIІ 'С"ІЛІІ"ОРІІ~ ~~ 

І BiдnoI~Ioicы�тT plдll, r.lістобудіDIfI ОВ11хонаН11Х КП ссБроваРII-1сr.tJlСУC1JJіhll (~t. 
ІіроваРСЬХО1 м ІІХУІndВ МОШ). uq ..... 

І 11ІlfдnОDЇдИО до рO:JР lIC1YDalll .. (проі,Д11 ,.,.. 
t МаКУ id зananы�оro кор 

І' . мCJIi теРIПОР З i:J1П"'IIОЇі 
J • ЧIlРIОIІІ ліlll. вул. u ТО. 

І ~і1lP11D-ЗІХlІсна '0111 б'СХ1У водопOCТDIIIUI; 

І 
. CDhi11lPIIO-DхорОIIIII ЗОНІ: МСРежі теплопостачанНJI; . 

. 
• мlІІІСІІ fllжсНcpllОro KOPIIд РУПід'і'ІІОі звnіЗllІlЧНОЇ котА: ,а~С1ПIlЧIІТ11 1~1~1IIt1 
• CDhiTlPllo-ЗIХIІСIII. ЗОII:ui:JIIІIЧIIОro roсподаРС'ПІа до котА ТОІ_ nptlncr.1", Ja 

І змїJIІI..,ШIХ пСРСIC:lСI" та КОIIС1р)'КАіі та ,бсрсжСtnlR КОІССТРУКІ1ІА КОnіli"оro 
тcplnopiR ДЛR будllllllU11lI, рС . Р 

І. CllnlMbaufi. 2. ЦІІІІ продажу зс"'cnы�lоrr дInЯрl~~I'с:::~1 ~s~Og;OIC O~1I1\ 

І' Ці пр-""'""' зсмельноі дїnRИКlI, ЗІ Ш."І OroBO б ' .00 (aicillrcr 
2.1. ІІІ wooo:"''! II8СНЬ оо хопіАоlС, RЮ Покупс~ ,О ов RПlщR ncpcpuY8lt1t1!l -

рШ&:rpО.. УДК в ГУДКУ в к .. іВСЬКIЯ О аСТI М. щ:ва МФО 8210lt ' 

'

" 'ПІСІ'І П::':=I~:~~і до 10.12.2008 року шо,..ICRlfН~, ПбnРОПо~UіRкНО" урахУhll~; 
33114327700005 JiРОІІР':::іЧIIОі ДOКYfo.CН1Dwi про нормаТIІВНУ ГРОШОІУ Оці"lУ ~a. 

11 

2.2. Зrfдно BI~~4~3/13.3/1191 JipoBapcEoКOro MicEoKoro відділу земел"Нtnc ресурс;. 4 
20.08.2007 РОКУі ";".НlCII стаНОВІІТЬ 776972,00 (сімсот ciMдecRТ шіcn Т1IСIІЧ JlCI'r1to! J: 
oцiНXD земельно .... - • 
ОО anїAoк. .' м. ТО 5 
2З З' ІІСНОВКУ сксперта про ОШКІІУ варТІСТЬ земелЬНОI д1JIIllKl1 В НВФ ~ 

~~, 
17 oi.2=;O~ оцінна Blpricть зеfo.сльноі дimlНICl1 становить 8S7939,OO (Іісі_,"е. 

• 'тот тpllдЦllТЬ дев'КТЬ) ГРlшень ОО копіАок, ,атвердженоro ГОЛОВНftМ Ynpwi ..... 
де. • • • 
у КlriвcькiA облlсті 28.08.2007 року, ВІДПОВІДНО до внсновку держаlНОI C~C 

l
'.і дoxyмeН11lAii від 28.08.2001 РОКУ Н! 4а-283. 

3. 060В'Я3КII сторі.1 
3.1. Покупець зоБОВ'"вниR:. . h З.l.l. СпnаТlml вартість земельноі ДІЛJlНКIІ в строк .. та В Р01МlРах, шо 

І{ Доraвору. 
І. 3.1.2. HlIДII8aТlI Продавшо необхідні мвтеріanи, відомості, ДOКYMe.IТJI тошо про 
І, 

І, Доroвору. 
}1 3.1.3. ДатрllмуваТІІСЬ обмежень, що накладені та встановлені на nPIQЇII) ij (за6езпе'l)'8ВТ11 безкоштовне і безперешкодне ВИ1Сор .. стаННR об'єктів звran""оro 
~ .... uraмобільні ДОРО"І, об'єкти інженерноі інфраструК1УРИ), що заресстровані ID 

І, foIомеиr рeєcrpашї 38ПII, МОЖJIивість доступу на ,смельну діЛJlНКУ відПОIЇАJI'1Х ауаі 
ї; pllMOIl1)' об'єхтїв зanuп.ноro користуваННJl та інженерноі інфраСТРУК't)'IJII, рО1мі\ІІСІІІІ 
. МІІЖОВІІХ і reoДС3IIЧНlIХ знаків та під'i:Jдів ДО них тощо ). 

t
ff 3.1.4. 3 .Іомеmy Державноі реєстраа" ШоОro ДоroВОРу смачуваТ11 ,еМCnLllиІ 
! порlJlXY, передбачеНl1Х ЧIIННИМ ,аконодавством Украіни про мату за 1еfoШIO. 

І' 3.1.5. ЗареєcrpуваТlI асА ДОl'Oвір у actaНoвneHOtoty ,вконодавством порRAКY· 
І З.2: Продuеuь зобоа'nаНlfЯ: 

,

Iff 3.2.1. ПрИnНІТІI омату Покупueм вартості земельноі ділJlНКІI в розмірі та 11ІР"-
П ЦIoora Дoroвopy. 1111) 

11 4. ВlдповlдВЛlollість Сторі.. .2,У 
І: 4.1.У Вlтвдку IlеВllконаННJI Покуnueм умов Ц1tOro Договору ПРОJ1l1ВСU" "'І\[ ~ 1'-1" 
i~ Покупцем СIОіх 060В'nКЇВ напеЖНI"! ЧІІНОМ а також відшкодуваННІ збlrrкіl, Ч) 
J неlllJlежНII~ ВIIКОНВНЮlМ зобов'nань, або ~laE право розірваТl1 цеП доro1ір У ~. JJ 
{І BI"~~;I в,,:шкодуваННJI збиткІв, СПРІІЧІІНСНИХ noro розірваННIМ. 1 .. С 
'.' п' раl ПОруwеННJI терміну ома ТІ! за зсмет.ну дinJlНКУ передбаllекotO о; І 
:! Окупеца. сплачує Прода8UIQ ПСmo • • 'HauioJII.1.rf •• В. 
.• діє на м У Р03МlРІ по .. іОно1 облікової стаВК" 
!. 4З. ОМе1П' амаТІ! за КОЖСН дснь nPОC'l1JОЧКИ матсжу. ІІ. 
11 CПIIInrn. ::оап Покупець в термін до 10.12.2008 року, згі4ll0 п1.1· ~ НІ 
~.., права ІIIМIІ'І11І ';"rt.:.::,,2.1. Дoroвopi uїнy або ві.амОВИТЬCJI приПНJIТlI nPllJl6a1lY.': 
Г~." . · lI(IIIIdiaНat -І дімнхи І СІІІІІІТІІ ............. , 

I~ 
J 



'- ОО О О - оО ~.__ '(~~?J~~' 

! .. ~;: 'r::,i: 1~~'iij~~ 
! \ .1·1 ~.1:&l'{~-l;:':~ 
І ~I ї;': ь' (~~~. ,., 

llllOllIIfIIUIt а~ItF~П-~НlI':~;І ~ MrmslOlJl про pcnipllВННJl 1110О1'0 ДоroВОРу .~ 
"wptOlJLOlO Пll,бlmciв. ~JЧ>:f . I~ . 
~iPIII"" ДоrolОРУ :І 811Н11 Похупwr СМlчені JПІМ rpошові IСОШnI повepт8lОТloС8 ':':!·I~ 

""у .. 1ІІ8#І 1I :ІІІ мінусом • ~~ 
ПоsydЦ!: оформпсННlМ Доroвор)' та ві.авелеНIUIМ земenr.ноі .ІІШ.НІСІІ (піJU"OТOВха тexнtчкоro ~~ 

• I\OI'JJIIPIX :I ...... "'ННJI. ОМІІ11І 88РТОсті ТІІхнічJПfX умов, послуr спецімістів Haтapianr.Horo rj~~ 
rrprtCr:t'/ 1-- '.)# 

І 11, ",ІарУ 1'011І0). •• 'І ~O Aoralop)' не '1IJп,uє ПОК)'ПWIІІД СМIТlІ пеНІ, псред6аченоі п.4.2. ш.оro Доroвару. . 1~5 
u.~.ФUlIХ clUlКlliB He:lB~r.НIIt: Поxynwr8Ш оБОI'аків 8НКОІ,аl1И8 дoroBiplllfX з060В'08111о 8 I~~ 
4J. QUII1I ora ДоroIОР)' К)'nbшl-ПРОдажу. I~ ~ 

" Jif~ :UКOНllflll ПроД88U11М. УМ08 uьoro Доro80РУ, Похупсuь має право ВИМІВТК ВlnCОRIНИI ' Il~~ 
4,1.У JII1I ІХ 0601'113118 НВJIIIJICНIIМ ЧІШОМ. а такаж 8ідшКОДУВ8ННІ з6иnciв 31ВдаІІІІХ 3В1p11М1C01O I~ 

: ,.ІЄ npао разіРD8Т1f цеА Доroвір у ВСТ8110вленому ПОРlдХУ і DИМIt'Dти ві.llШКОДУВ8НІІІ 1~111 
НІІІIIJIX noro разIРIIННRМ. ~ ~ 

• CJЧIJIII D3lpвllllfi ЦIIoro ДоroIОР), :І вини ПРОдullR, суми, Ікі СМlчеНЇ Покупцем ПРО./IUUIO на ' ~i~ 
... пр:.:", Aoralop)'. ПОlеРТ8lOТІоСI Продuцем ПО!'У"UIO ~ ПОІНОМУ 06спі. " ~t.l! 

,ipВIIIНI IUtOro ДоroВОР)' :І нe:sвnежНlfX 11.11 СТОРІН причин, суми, ІЮ СМIЧСНl Поxynцсм I{~ 
U,I1pII ~НIIIIII ЦIIoro Доro80РУ, повеp1'llOТloС8 ПОХУПUlO І ПОВНОМУ 06спі. i',~ 
о.В'~-_lаШоніС11о 111 праа СтоРін. шо не перел6аченї цим Доroвороt.f, визна,,1UOТIoCR BЇ.IInOliднo !~~ 

'І ~ :~"~ 
___ .. ІІ!ІІІ УКРІТИІІ. 1':7" 
~.-- 5. ГapaнтiJтa претеllзіt "'~~ 

tl np.вeaь ~pвmyє. 11І0 земельна дiлsнц ІКВ Є ПРедМетам цr.oro Доroвору, вхо.llИТlo до UТllropiТ .,?; 
'IIIIIJla.yrь 6ynr ВЇДЧ)'ІС)'8аиі зrfдно :l8ІСОнодавства України, вілЬНІ від 6уд .... lких маllнових пра j ,::;5: 

1pПfx осіб, пра пі на момент підnисаИНІ цr.oro Доroвору Продuеuь чи ПоxynеЦlo не Mir не ii.~ 
8J111XOA11Т'C1 під арсштом і СУД08ИХ спрп на неї немає. li;1 

51 п,о.веаь свїДЧІm. що :lraдaнa :leMenьHa дiJuпrкa до цьоro часу нікому іншому не здана 8 орев.цу, і:і 
..... не IIOдJPOI ..... В спорі. і під :lа60РОНОIO (арештом) не пере6увlє. судовоro спору що до нсі, "п ~:~: 

.. cmyrвara фонду IОрllДИЧВНХ осі6 не внесена. ВіАчужуваиа земcnьна дiJIJIика ЗН8ХОди'I'ЬCR у і ~ 
lI8IIfcпo 1Ip1f,/llТllOМ)' Д1UI 8И1ШрИC'I'IIIRII її за цim.oвим призначеИIUIМ. ' ff~ 

51 у ___ сті із ЗlІСоно./IUСТ80М Украіни Покупець придбп звмcnьну дimrиxy 6ез змінн її I:"~ 
IIJIID •• CIIRJI. ' ,4., 

с·'· 14. Пoayneaь 01'JlЯJ1)'8 зсмсшr.ну ділrиxy 8 на1УРЇ, ознаАомивс. з її кілr.кіснимн і .кісними : • ~ 
,,*,*,1IiIIIМIf, ni.aсмними ї Н83емними спор)'дами 111 06'єктами і 06межсИIUIМИ шодо її 

~ '. 
. 'Іі. ·ПеРаlд права впасності на :lеМeJlЬНУ ділЯНКУ 
~ LI. 06а.'IIJCIК Продавцк псредати земanr.ну ділlНХУ Похупшо Вlажвєтr.СI виконаним ї прао 
- а :seмcnьнy дinrиxy переходить до ПОХУПЦl niCnI повної смати lартості даноі зсмельноі 
1ІІ.1ana_. до 0.2.1. цьоro Дoroвop)', одержаННJI Похуnцем державноro акта на прпо власностї на .. 
613 _ІІПУ ІиникнеННІ у Похупwr праlа впасності на земenr.ну дinlНIС)' 8CТ8HoвneHIIA ранішс 
.. реам І всі npaвоустанаВnЮIOЧЇ дохументи про праВІ ПОIC)'ПUR на кориcryванu (оренду) ціє1' 
-дIuaи l1рачarcm.IfRllВicтr.. 
11, . ,'" Ршпк BnnlДlCoBoro noripweHHR а60 BllnaдКOBoro пс),ваНІ.Я :lеаleJIьноr ділЯН1СІ1 
;.;, ІОНІ 1НDI80101'O поriршеllRR а60 випадковоro ПC)'llаИНІІ :lемепьноі дinnкlI несе Покупець :І 
lJ.y lІСРеХОДУ 11.0 нr.OI'O праа власностї. 
-. -.у, IOJIR Продuець npОC'lpО!ІИІ передачу земanьноі дimrики а60 Похупеuь проС1рОЧИl іТ 
",,~IDIfIIIIII8ДXoIOro поriршеНІІІІ а60 8ИПадковоro пс)'88ИН11 несе СТОРОна. що простро"иnа 
Зо_ npRllнmr. 

'Cropo::ОrlршеНИі чи псуванні земem.ноі дinRНICИ є ВIІНа СтоРОНИ ДоroВОР)', то BїдnoBiдвm.Hicтr. 

~ ВсІ cna 8. ВllрlшеніІ. спорІв 
~IІ1рIРП' ща lНИllК8lOn. при викоиаииf умов Ц1ouro ДОГОВОР)' а60 в ЗВ'JI3IС)' 3 тпумачеllllJlМ йоro 
LIащо ~ClIUJUlXOM neperoBopiB. 
iy~POHII npOТJlI'OM міС8ЦК не дос.гnи Домовлеиості. то спір передаєтьс. на розгn.д СУ.llОВIІХ 
' .... а. ,вс:тановnеиому ЧИННИМ законо.вством Украіни У цьому 8ИПадку судові вmpати нссе 
-"" lllkOнап • а )'М08И ДоroВОР)' а60 викоивnа іх ненвлежним чином • 

• Заll"l. )'alO доroВОР)' та Roro розlрв.нн • . 
і 

l--- , о ro

, .' 'о 
"-"t •• :.. • .......... =:- _ ... ~r • _ 

1!~' • "' •• 0 

.;;.. '.. _ ,'"' .,;,,(lnО:1Є·11-І-І. 
~.. ........ 't~ln' hn::aI,w , •• ,.. ... -. .::: •••• ~._.~ .................... ....,. аа. 



__ "'--І ...... ,.' ......... en. . І '.I._,....ДоІОИІ'1I6о.--~ .......-- - • nПC"'081R ...... 1.... і 
9.2. ВсІ sмbBI та 40ПОIIIСШI. 40 raнIIX Hcnapia1)'. офорr.UnOI01"ЬCJl У ІJlrЛJl4і 40.aanc 1 ~r посаlaЧСII.1DI18ІО1Х :lмlllта АоnOlнен. І ор 0101 ~ о С I�C�1-'СМІI01O ... C:nIIIOIO UIoоro доroIOJ!: .. " .. 1I •• •••

u
• '~ ІА .:.- ncnipBIUUU ..... P--· . .0' - • -9J. ЦсП 01'011 може,,~ І nDJU)i 160 частковоі jllPТOCn 4аН01 земenьноі 4іл.щем 3 • 

. ~.ffтu" ..... ·0 і 
, Д о ~ аор • • а lI.dcllaдellllX У пlaпуmm 2.1. 'Uьoro Доroвору· . 
Ізап J .. ~i2nygmJOP>'l?t'J'" Y'~.:.. 1'1 СторіН умов UIJOro доrolОРУ lін може 6yrи зміНСШI&\ .t::_ -~Y"pa61 ~C'IIКOIIII'''' O~I ..... ,. о' IIUU JIOJih..... та .. ~tcNP6nn·Щ>І--СУ1lll060,,,,,,,,-,,-СУ1lll· .... ' 

за ~ .u,.iл..:Р~ 1fOТIPI ..... нм 1ІОСІІі.а ........ """"". 
та aillOllllnlllМ, берс ІІІ себе покупеЦlt. 

• о • .' • • t ДО4атко81 У,.10811. 
llt\"3n"I!I!IiI.:n ДО[D,іR.t 060I'ЮКОІ.ім' ~. но' сан"" обома C~.!'OH~II. БРОDl1l'F~~і\ЮIl(I9tdt\S.lft nJдпвraс н поСІ e~ та peEcтpaUll l1ап0ві./ІН0 АО ....... 

. " ...... _11 ресуРСІВ ~I --. UI--'--(I.з. 'ЦСn Доrolір f 40кумеиr ~ СМI1)' .. ..Р.!!'!! ~~~ .є пі4ставою 41UI ~i4Be4eHНJI земелЬНоі . ......,...фd"'-nї ....... -"""' -ва - npяuтвof • .......,., на 'ОМІПО. ..... 
11.4. Поxynсць с ПnIТНJIКОМ n04lТХ)' на nPltбyroх на 3lnШ.НlfX m4cтaвax. 
11.5. ЦеП ДОl'Olір саІІАено ТІ HoтapilUlЬHO ПОСlідчено 8 3 (трьох) npиміРНIIКах. 041IН '3 .ких 36ср' 

• _ ...-нoro lIIIdPiYI:a ~ мlсиоro ............." D1IPY'1'. КиїІІCloIO! -. "::: 
н.м., І м.БРОВ'РI', вул.НС3ВnUnIОст1. 7. І інші - 81UUUCJТЬCI Сторонам uJooro Доroвору, І • 

І • 

.. .:. 
J\9иватний 1\01 

._:і::-=.- __ " _ '!!~~r~~!!!~_.!.:=-:=::2~~~~~t~J 
Апк ne '.' ~ -',' - •.•• - ... ~--_-.,...____ peP,lpr.м "IArntcCII бn"'-о '.~" ',--- "" 
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купі8JIі-продажу.,еМeJIьноі ДІЛВІІКП 
, ресільськогоеподареького ПРl13И8ченнв 

, :, ',' .' ~y o&.~cтi. ДвІ nfcni CIIoMoro року жоllТНJr ~ІіСJlWI ciMHl4WIТOro ., .. спl. 
&ро_р'l J(JrJ'Ic.1D 

~ е' nfдmfCaJllicl, КIJUIIIi CтoPOНlI: 5ров.рсlоК8 I'llс"к. PIIJIII КIIІвс .. коІ омастІ, 
" lb,' шо :':ОlаРII, 1Іуn.г.nsріна. 15, іаеlmfфіnulnllиR K~Д 26376375, в осо6і MicIIKOro nшов" 
~ ІІІР-JКТOPA ОJIВКСАНдрОВИЧА, mln дІє иа підстаВІ ст. 42 Закону УкраіНl1 "Про місцеве 
~ В yкparнi" IMeHOBaНlln В ПОдDJI.~му "ПРОД~ВЕЦЬ", , одиієі CТOPOНlI, і ТОВА.риcrво 
CIII~aRIfI 0':0 ВІДІІОDJДAJlЬНІСТЮ ,~РИНА", іде.mIФікаціRIf •• R код 235716]] roРlfДlrчна 
J OsaliJCEII Il'Іс •• о6nвт, ... БРОВВРІІ, ВУn,КIІ!IСЬ"в. 6уд.227, (ClilIOU11l0 про аержuнУ реєстрацію 
~ 07~OO, :.: ссрІі АОО N! 094115, DIUl8lforo деРЖВllf.IМ реєстратором виканкому Браварськоі міськоі 
~ осо ,ІМ дата ПРОlеден'" деРЖВІноі peєcтpaцfi О 1.04.1996 року номер 'ВПІІСУ про 'ВМЇI'Y 
PJ1JI в,O·кr::; 0003 000623) В осо6і дlІректара ШlПЕРА ЯКОВА АНШЕЛЕВИЧА, ,ареєстрованоro ,а 
&.faaIJI'I ~ь .. 06nасТь, м.БроваР'I, lуn .. КіРОlв. 6УДо8, КІ.14, JlК"Я діє на підстаlі cтaтyry ТОВ «lp'IНIU) 
'~_"'II" :sapcccrp08aHOro 13.03.2007 року, номер ,аnису І 355 105 0003 000623 дep;кalНIIМ 
~ Р-"'-' 8nXOНlCOМУ Броварськаr "рсько' РIAIІ В.О.Кузнєцовим, іменованнЯ І подапьшому 
~II 'IP)'I'D' СТОРОНIf"yrш8JI1І ДlниR Доroвір про наС1)'пне: 
1JOа,..·- , І. Предl\ІСТ ДоroВОРУ 

" D ОІІ.ець на niaставl рішеНИJl Броварсько' місько! РІА" Н! 453-27-05 lід 20.09.2007 року переаіє 
• 1.І'с).Р1 покynоu .. np .. Rr.lae (купує) У маснІсть і омачує земельну дinlНКУ HecinЬCЬKorocnoaapcIIKoro 
(ара.1І'СJIIII, МОШОJo 0,2755 Ї1І надвну lUfJI обслуговуваННR аато,апрааноТ станцї\' - ,eмni XOMepцliIHPro 
~ ШО зНIХОДІП'ЬСІ ,а адресою: КIlІВСIоIСI ОМIСТ1о, мІсто 5pOB.plI, ВУЛJЩR КIІІВС"КВі 227 
_. тeJICТDM "Прuмет Доroвору а60 ,емельна дinHНn". ' 
, 1.2. 3смШІІ aiDIIrКВ. '83RDчена в п.I.I., є в КОРllстуванні ПокупЦІ ,тідно договору ореНдИ ,емельноТ 
'_ Ііа 04.10.2005 року преЄСТРО8IRОro у КиУвсьtciЯ реriОН8JlЬніЯ фinї\' Дер.uноro пlдnpиємcnа 
аЦеВФУ scмeaвol'O вааастру прrt Державному комітеті Укра'ни по ,емельним ресурсам» про шо У 

, ДcpIURONY peanpl ,емель ВЧJПlено ,аmш від 04.10.200S року Н! 040533800159 1'8 lIoroaopy ореНдИ 
о lІІШВІІі дlnlнJnl посвfдченоro 16.03.2000 року ,а р.14і!555 Л83аРЄІОЮ В.П. приватним нотаріусом 

(pauJIcPDra ulcIIxol'O Hoтapiam.HOro ОКРУІУ, ,ареєстрованого у виконкомі Броварська' міськаТ рааи; пра 
.'1J11a1311П1СIІ дсрІС8ІІно' реєстраці1' доroворів ореНдИ а.,инено ,апис 20.03.2000 раку N!50. ' 
IfIзС11WнIJI дimnd, ЩО Iiдчyжyt:тьCl ,находИ11oCJl 6удiвnи АЗС, шо Н8Jlежить Покynша на nf4cтaвi 

..... аро npuo вnacнocтi на нерухоме маlиo видвноro 18.09.2006 раку ВИ1Сонкамом Броварсьхо' місьхоТ 
рав/8 nlacrul рІшеННІ віА, 08.08.2006 року номер 365, ,ареєстрованого І БРОlарському міжміськаі'У 
8рро технічноі iнacнтapmawi ,riднo внта!)' про реєстрацію прааа масності на нерухоме маАна ~.Ifд 
J .. .2006рокуIШМер almrry 11864748 реєстраціЯниЯ номер 1251532 номер ,апису 549 І хнизі ІІІ. 
3rUaшIПСНОІКУ Броварськоro MicIIКOro lідаiny земельних ресурсів від 16.08.2007 року не04-7/10-3/521, 

--Alмнa.шо є предметом UIooro ДоroВОРу ПОlинна ВИКОРИСТОВУlатиCJI' дотрнманНJlМ 060В'13кІв 
-ина. змlСІ)' д06росусідства 1'8 обмежень прп на ,емnю ІСТ8НОМОНИХ у ст.ст.ст.91,103,111 
3auвoro Кодексу' Укрafни, ст:35 Закону Украіни ((Про охорону земель», ,aKOHOд81cтвa про охорону 
~ro npnp0ДJforo середовища (КОД викориCТ8ННJI ,емiIJIьноТ діnанкн - 1.11.1., ,"дно 
~ IІІІСllфfnтoра цUn.OBOro ВИКОРИСТ8КИJ1земeJlЬНИХ дШJlНОК). 
, • .,...,.106I1асеRRl на вИКориCТ8IIНR даної ,eMeJlЬHOT діннкн: 

1.1. ЗмІна _ового використаННІ. t 
'fIOJIYIDeинI,смcun.иоra законодавства винні особи несуть юридичну BїдnoBiдam.нicть ,"дно ,акону. 

~. АО впсновJCy' від '21.06.2007 року не728/1 ynpaвnіНИІ мІстобудуваННІ та apxiтotnypll 
1Іау ~~' PIДI', мІстобудівні обмежеННІ та 06тJnкенИR земnекористуванНR 'Пдно 1CIUIIJC1poaoro . .:0 ІUЩO дО ро'рахунків nnощ виконаних ТОВ «Тєрмію) (б83 прпа забудови): 
МсіІ·8nfнi1·Jyn.КиівСЬКОfі 

I_нepнnx rшРlfдорівомереж комінікацlА. 
1.1. Ці. 2. ЦІна продажу зеаle.llыlJJ дlлnlllСlІ, СТРОКІІ І ПОРЯДОК onnaТlI. О., ' 

-1рftctaIlpoJWly земenьноі ,діл_нки, ,а цим Договором CКnВд8Є 418347,00 (.,ontpиста Вlсlмиаашrrь 
ОО копіАох. ахі Покупець повинен перерахувати на рахунок' ПроаавЦl 

'- .' 

•• -; ':1'.-'- -

.~~ 
~~ 

~·B~ri1! F;nзиl' t.':rn.,-.. r:~. :;n,,:~""',м-,,,-аl-:':'-АI-4';;:--"АV" •• '" 11." .,і/: .,,'::::., Ііі.,! 



• 33114327700005 Бровврське УДК 8 гу 
6aJnctl"lCIlX ДІ"в (РІР ~) 

npa1'InJМ 3 (1P·~~18 зКПО 23571923) • ..,.I1П npо кор,.са11ШНУ 'l'OW08y Оllіl( 
м.ІСІIСІІ МФО 82 ; _"і"НОТ 1I0куме C:IolfDro ,.,ic:IoКOro ві.а.дinу земм .. ,fИХ РСС іІУ, Jc\ 

2.2. зrW'o 1'':~_3/13-3/1175 IiРО~;РI8б оо ("Р11ста Cir.'IIВAЦJIТIo ТJlСIІЧ сто 8i~ll,a 
І 6.08.2007 роКУ Т Аfn,Нf(ll c:11IJlOIlm. 3 ' 1ICo1Ctt 

оІІІ.РІІ'емcn.НО 'НІІ1 lартіСТЬ земельноі lIіЛIІ"ltи ТОВ Н 
кonIJIO& 10 111СІ'ОВХУ еlССпеp11l nP~;~HoT Jdn.IIKI. стаНОВІІТЬ 418 347,00 (ч 8ф, 

2.3. 3: ку, оШIО.І вартіСТ1о 3с Іnок, ,а'ПІСРА1Кеноro Головним управпі::1Іс1а І 
27.08.2 со;. сім) rpllle"," оо IfDП lfAnoBIaJlO АО в"сновку lIержаВ"Оі c,,~ 
1P11~кfn oвпac:тf 03.09.2007 року, N!4.-291. "".,." ::CIl1lWt Ііа 03 вере,:"' 2007 року 3. 060в'Н:lКII сторі" 

3.1. ПоlC)'llсць зо60I'~аIUln: еІІІоноі дInIJnOl в С1РОХІ. та в РО:lмірах, що nCllf.c... 
З.І.І. CnnaТlтl DIIpТlСТ1о ,ем r~ 

ДоroIОРУ. е06хiJlиі МlтеріlШlІ, вїАОМОсті, 1I0куме1ІТІ, тощо ІІРО 
З.І.2. ИIдDDDТlI ПродавUJO н I~ 

ДОI'OlОРУ. б еже'IЬ шо HIКnIlACHi та встановлеlfі ка nPll46tJry 
З.ІJ. дD1PlfМYPТIlСЬ о ... бeJпер'еuncoане ВІIКОР"СТ8ННJI об'єктів 31ranIoJfOro КaPJ 

(:lа6e:lnoчуваТl~ бeJlСОlD1'O:~є:m1 інженерноf інфрIC1PУtc:rypн), що :lареєстровані ііі tJ 
18 I81Ом06іт. :opon~ "'ОlClllllість АОСТУПУ на ,емcnьНУ аіЛJlНКУ віаповіllН"" ~1"') 
MOMCнr p~~~ ,=~~oro IСОристуванНІ та інженерної іНфрIСТРУК:t'YP'" рсп .. іllle .... ~1\ 
peмOКl)' • СІС1'Іe:lIIЧJПIХ 'Нlхів та niJI'і3дїВlIО них тощо ). 
MUlOl1

4
1X Ізreoд ...., Де--НОі petC1Pauii I11аОro Доroвору смачуваТl' хмen.нна 

3.1.. мо",е ••• " r- у - про nnа"'" ... lIt!i ба.,ОНIIХ ЧllННnМ ,IКOHOJIIICТIOM краlН.1 .. " - землІО. -\ 
nO~: :~~.ти цеП Доroвір у ВСТІ~овлено,!>, ,aKOHOJIIB~BOM ПОРІДКУ. 1'1 

3.1.6. ПРllnНml у власність ,смenьну аш.нху ПIСЛJl реєстраЦIІ lIержавноro ІКТУ npo 
, ,.шву аШIНКУ. 

3.2. Продuець ,обов'аIJПIR: • _ • . . f: 
3.2.1. ПРldlНІТІІ ома'1)' Покупцем .. ртоСТІ 31мenЬНОI аlЛJlНКIІ в pO:lMlpl1118 Щllіц;~ 

ЦIooro Доroвору. '. ~ 
3.2.2. Переааm у влас:ніC1'll ,смenьну дiJuпncy nfcmr реєстраЦ1Ї державНОro ІКТУ 1!рІ'" 

seмшну дIuвxy. ..: 
4. Вlдповlдвльиіеть Сторін • 

4.1.У ІUП8дJCY НUИlCOJIIUIU Покупцем умов цьоro Доroвору Про.auеuь ,.ІІЄ npuam:f;~ 
""-__ 'DJda __ ......... ТUOI< ВiJUD_ :Шиnie,~ 
HelllDUCНnМ lllІСОНUПUIМ ,об08'J13IU11o, або має npоо ро,ірвати цеА Доroвір у , 
ІllМamn ІІдшходy88ННJl,61md8, спричинених Аоro розіР8аннlftf. :', 

4.2.У раі порушеННJI терміну омати за ,емельну аinJlНку, переабlченоro nl'l 
Поl)'ПОІРо сnnaчус Про_Ц1О пеJDO у розмірі подвіАноі обліК080і ставх), Націоиал... " 
тє НІ момент OMaТlI :lа хоан.аень прострочкн матежу. .' 

4J. JI~ Поxyneць в термін 30 (ТРIUUUlТИ) анів , JIIТИ остаНlІ1оОї СМІПІ 3ПАНО nl~' .,; 
CIUII11m. ~IJICНY в п.2.I. Договорі ціну 860 віамовИТIoCJI npиnНПJ' nPlU1баиу ~ 
npuо allМll'l111 nPІdIнIтnr приабаиоі 3СМlllloНоі AЇJ1IНXH і СМІТИ ціни, В тако. ~ 
.. НИХ 3ІТрІІМХОІО 8111CORlННJI, 860, 3 своєі croрони. поprywy&8Т11 питаННІ про ршipll!l • 
і lИМInПП .Іашксщув~ ,6иndв. • . • 9 

4.4.У ВІІПЦКУ РОЗІрваННІ ДОI'OВОРу 3 ВІІНН ПокупWl СМlчені Н"'" rpoWOII 9 
Пpoдuцем Покупцеві ,а мінусам 
:lбlrтxfв, ПОВ'ІІ3аних, оформленИJIМ ДОI'OВОР'V та BїдвeneHHIM земenьноі 4ЇЛІНІІІІ ( " Ііев 
nac:nosny npоеll'ТV • <І '" • .! • .:.tJ. .' оо." BlдвeдeННJI, оплата Вартості технічннх умов nOCJlYr cncw-- 9, 
ПОСВ1ДЧСIІІІІІ ДО}"ОВОРУ тощо). '. 9 

4.5. Розірванна Доraвору н' П ' І і A.2.Jao1I ' 
4 6 "-- е '81J1Ьнає oкynWlBfJI СnЛатн пені передбlчено п . 

• • 1оо'u,1'ПІ ШТрвфних саН'А • ' 
перfоддаl vuовДІН Д ІСЦІ Не ЗВшьнаЄ ПокупЦR від оБОВ'JlЗків 811KOкaRlfl 

"... 01'0 OroBOPY KYnibn�-npо 
4.7,У раі IІе.ІПСОНlНна П даЖу. _10 

П"" ....... _. C80I'~ 06' . ро_це •• умов ЦIIoro Доro80РУ Покупець ІІІІС 11.,--
---- 'АА ов 113К1в нan-- . ' _1:. __ _ пом ЧПНОМ, І також ВIДIJJКОДУВ8ИНl :І\Іа'-



E~~~::'=" ----------- _. - -- - .. _- - " ._ .. _-- ..".~.--.. . -.. - ... 

:W_blQJ.,EilQJ:IJUDCY і ВRМIr8ТН BiJI]IIIICQМllldii . ~"."'I: . . ~. I\IV • n 1'0 розіРІ8КIIDI. . • :с.:" .... • 
"';,Асір .... lІІІl:mllC 10 ooro.P.Orol~PY .з,виии. .' сум", ні сrmачені .Поxynцем ПРОДІІQlO.~ • 
JIIIIUn~'pOJIP""" 'ПО8еРlііОDoCJ •• ПРDJIIIIІІМ ПOJCYlllDO .·ПОІНОМУ 06СRЗI. . ,~ : ... ~: ~ ; 

Jb,O"' доro::ro.дOrD1lоРУ ~ наlUlaaDIX .• 11І Сторін ·1Ір11ЧllН. сумн. JUd CIUIачені 'ПОlCYЦЦeм' .: 
~"."4J"', п~ри· рсаlJll:" 001'0 Доroвору, aOlepuнm.cн Покynшо в повному оБCR3і. НI3ІПеаі прiPrJlщt.є" .~ 

.:... ... ІІІ ~IIJO .:m.нa :auaКОJUl8С'П1I Укрвfни. . . .• 
~a:mn: '18 .пр ...... Crapfв. що.во перед6ачені QJIМ Дотоаором, ВИЗR8'111ОТЬСІ .• їJ.Поіlaиci • '.-
t~~1 УlІРa1'InI· • . .~ ",=:,,: . 11 .. ,: (; 
.....--.- ,"" '.\ ! .... ,.: ... :~!..:;~ .. ~ ... :.5,...а·.,.nПl7JIпретеll3 .. ! .'.' ..... , . ". 

~.: • ...:,", .. ~ • • '. 'JIICI'~eMIf4'Вa 1dDкn. JllCa є ПРОІІМВТОМ цr.oтo Доroвору, входиn.·lJO lI11eI'qP.ii .. о' ••••• 

~.iro nPOJlll-~~Bнf ,..riJlHO ЗlКОИОдlllства УкраТни, аіл,на lід 6YlJ.lo-RКИХ МIЙRОIl!Jё ~.i о' • 

...,.. М;::іСі, про.кІ HI.MOr.fCaт nf.amIClИНI uьoro ДоroВОРУ ПРО.IIDDlUЬ чн Покупоuь не мfr.ие . _. 
11' nfд ареШТОМ І СУДО81IХ справ НІ ноТ немає. . 
3~ 31'1.f1D118 земem.НI дinlНXI до uьoro часу иl~му іншому но 3.ІІІІІ1 І аренду. . 

~абороною (арештом) не поребуває. судовоro.C:nОРУJЩО'.нet • 
::..::1~,;,Mro їrОiltAY~~ЮРГi!4l~НI1ІХ-осfб не BHeCOHL Відчужувана :lемenьна дinRнка SRaXO~ у 

';"';,""'RnIlIУ .utl;llіnlCJpвlстаtnfJlП:l8 цільовим lІризначсmtRМ. 
~~~.ilr.;no Украіни Покynеuь придбав 3OMUi.uy дinннкy боз пРаііа'іМіНН П 

.. , . :. 
o~ ЗIІМenIoВУ РИКУ 8 нa1YP~ D3вaRОМИ8СI :І П кim.xiCННМH f ІКЇСВНМИ 

( .. _~UIII, bfд1~ -і: ИВ3СМІІНМи спору.IIDМИ та об'иrit.tи f 06Me_ORВRМH ~q40, . п 

... . . . X~'i.: Перit .. права власності на Зlа.елLНУ ДШRНКУ 
. ї:іі06Р'аОI пр~ передати ЗОММІоНУ дfпnкy. Покуmuo B.acaєтr.c. B~HD8НМ f ~'прuа 

iICI.!ICd'\. ЗD1111111)' lIJiIКSКY переходllТlt до Покyпwr mcmr повноі Спnaти вартосТі JWlot 3ІММІоноі 
".aJfA1tDlWto 1&0 п.2.1. IIr.Dra Доroвору, одержана Покупцем ДepD1lното'lIX'J'a на прuо JlJl8Cності на 

~~ Мi,N!fIY. BIIJIJIICRRНR ·Уf"ПОкyпwr прuа впасності на ЗОММІоНУ лfJurнкr 
фd!iI JIIIIIDt l.вcr.ЩJUОycтlJl8lUllDючJ докумонти про права Покyпwr на КОРIИС1уіВ,RЙllr:.(QI~eaji()fЕ(dЕі . 
......., .... :-"f.1ID'I'II ЧНRRfсть. о • • 

·i~"· .. r"1i РIiJIIIf Bnnaдrco.oтo поriрWІННR або впnвдкового псуваннн земё.nLноlдlnRНIОІ .. 
~ • 7.1 •. '1DIII· 11II1IдI010ro поrfршоНIUI або ІИПIUlКQВОro псуванНІ зомenloноі дinпки несе ПОIItyJ1IСц1it4:і'u'I::'" 
.:..; . .;_до нs.bwJ'J!pua вnacHocтf. 
~1.2N InnUxy, IDJIИ ПРI1Д18СЦЬ ПРОС1рО'lllll передачу ЗСМlШloноі дinlНКИ або Покупець ·nPIJІЩIОin. ":'I~:~""": 
... PКlIІ llIIIIдкaioro поriршеННR або випадковcircf псуваННJI несо сторона. IIID' ПРСICТJIО1fliUfi'j 
Р.'1,. npнIВlIII. . : 
"7).JIiIio І поrfpшсннJ чи псуванні зомenloноТ дfnRНКИ І': внна .СторонІітДоговору, ТО BfдnOBfian.~iC'l'lo 
~."CnipIlRL 
/: \ 8. ВнріШІllНR епорlв . 
• L!і.!СІ:c:iDpи. що Binnnauoтa. при виконанні умов uьoro Договору або в зв'аку 3 rnyмn'НЇfIМ йоro 
..... 1вplшyкm.CR DUlRXOM neperoBopfB. . ';. ' 
a;~ СтоРОIDI'nPО1'Jll'OМ MfCJIQI но ДОCJIrnи ДOMoВnCHocтї, то спір п.рeдam.с. на розrhh:судових 
~YDDpIAlY, вcraнouоному чинним законодаІСТВОМ України. У uьoмy ВИnaдfcy судові 'ви1ратн несо 
"'ІІ&ІІ НОlаовапа-умовн Дотовору або виконuа іх Heнan01КRНМ ЧR1l0М. ; . :. . 
. '. . . ,. ЗмlН11 умов договору тв ЙОГО ршlрва ••• 
'.I.3idiв УМDl Дoroidpy а60 внeCOВlll ДОПОВНС'" до НIoOro мmкnиві тільки за зтодою СтсIРіи,;~; 
tJ.·ВсІ.3IdВИ 'ті ДODOnOJlRJr дО ДОТОВОРУ здійснюютьCR МІСК в ПКСloМовіЯ формі з naёМfibDi'f: 
~:1IIRX зr.iiн та аоповйёнь , oprвнax нотаріату, оформmoютьCR у IИГЛlді дoдaТlOloT 
,З DIRDJD ~оlO цьото ДOtaaopy. 
'J'I",~~~ мохсе 6yrирозіРІIНиА Продавцем: • •. '. .' .. 
ro~:I.~. RесПnIТИ Пок)'miсм ПОIНОТ або ЧICТJCOIОТ IIPТOcтl даноі "мenьноі ДШJПIКи зrfдно:n. 2~1 .. 
'1':'"'~'" . . .' . ' ...... ypQJ. • ., . 
І"';у • lIDpyШеННl умоil інiёnвдених у підnyнІПі 2.1. цьото ДоroIОРУ· , оо 
-rt-IIIOHIIIJUI одніEJO Ь Сторін умов uьoro Доroвору він може бути зміиеннА а60 Р031РВIRВЯ 

. : 
' .. . ' .-; . 
У.:, : . , . 

~T суду а60 rocnoдapcloKoro суду. 
:. '. 10. В11Тр8ТВ • 
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YKPATHAoFOB}tfI<RAINE 
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. кУDівЛі':~родаЖУ'3емелLвоі дiJJввlСВ 
.весільськоrосподарськоrо ПРllзначеВНR 

• ·J(JIT�C,-ТО&лlcrf. ДвІ ТlIСlЧf C.OMOro раку ЖОImIR міенUI n'JIТ1fIllUlТOro ЧИCnL 

~5pOIIPI НІ"'" nlamIClJlIICR, иuanі Сторони: liровврська мІська PIllB КllІвськоІ 06nвcтt, 
. . ми. 11&0 & о.арl' ,у,n.гвnрfив. 15, fдеSnSlфfкаufRИI.R код 26376375, в особі міськоro rD.IIOBlf 
~ ..,.pees: ~:A ОЛЕКСАНДРОВИЧА, ІКИn діє на підставі ст. 42 Закону УкраТИI' "Про MlcueBe 
~ В yкpatнi" І •• еНОIІНlln·В по.aan.шому "~EЦJ.", :І однієТ сторони, і ТОВАРИСТВО 
~ Ю ВrдпОВJДA:1IЬНlСТЮ "ЄВРО-АРТ -СЕРВІС", ідентиФІкаulЯНlln 104 32271170 
J oiJdrlBO• 01400, Кllfвc.кa область, м.6ровар", ву.n.КиТвська. буд.302, (cBiдouтвo про lUIржавнУ 
~ upcca: ",ноТ особll ceplТ АОО Н! 09447?, BI~aHoro держ8ВНIIМ РСЄС1ратором виконкому 
~ 1O~u:,T pllдlI В.О.КУЗНEUDDІВІ, 4111'8 замlНН CBl40цraa про 4ержавну реЄС1раціso 25.09.2007 
~' ~ в ЄдlIНОМ)' дерІСІІНОМУ реєстрі soриmrчних осіб та фіЗІІЧННХ осіfi-пu.прнємuiв npo 

41 ,.,'-: пра дерІПІІІlІ)' реєстрвuїso І З55 107 0006 000793) в особі директора ГРЕБЕНОЖКА 
...., ClвonцgaДИМИЮВИЧА. заре~ОВIНJIА З~ щесоso: КнТвська область, м.6ровари, 6.р :::.-n. &уд.11. 11.131. IХІln ДІЄ на пілстаВI cтaтyry ТОВ «Євро-Арт-Сервіс» нова PeJIIlCUЇl 
.:.-МIIIIII'D 25.09.2001 роху. номер 3~CY І 355 105 0005 000793 д~ржавJПIМ реєстратором викоикому 
rbaJJjJP"' ... ·r-I-;;-IVI~ m-!I-сноТ puп В.О.Кузнєцовим. IмсиованнА в ПО4ll.llЬшому ПОКУПЕЦЬ", з дpyroi старан .. , 

Доroвір пра Hac:rynвe: 
I\dlllllptlnI' • 1. ПредаlСТ Доraвору 

11 ~paIIIHI&. ва nfдC'IUi· рішеив. 6роварськоі міськаТ р8ДИ N! 453-27-05 від 20.09.2007 року передає 
~r11 ПакyneJI" npldliofae (кynyc) У масність І омачує земет.ну ді.nнику иесim.ськоroсподарсьхоrO 

IUIOIІ1СІО 0.3530 rв надану JUUI буді8инuтва 1'8 обc.nyro8уваИИR станшТ texlii-tноro 
~ 11 мUnКSI uтoтpанспорту • 3eмni комерuіЯноro викорнстанНІ, шо ЗНВХОДНТЬСІІ за IJIfJ~JO: 

" _а o6n.m, IIllcro БроваРll, на nepmlHI ВУЛIIUI ЩолкіВСlaкln тв 6УЛlaВВРУ Haannmocтl. 
:ІІІІІКІР' DlНn номер 3210600000:00:036:0520, Н84ІІ.ІІі за текстом "Предмет Доro80РУ або зсммьна дш.inca". 

11 ЗcмCIJUI4Ї.ІІ.ffICI, 313начеНl в п.I.I., Є в КОРІIСТ)'ваниі ПокупWl згlдно ДOroBOPY opeНJII. зе,.U.иоl . 
Ііа 02.10.2006 року зареєстрованого у Киівс.кlА регіОНlllllоніА фi.nіі Держааноro nlдnPHEМcтвa 
:leмeaвoru JaUl8C1py при Дер_вному комітеті УкраТни по зсмe.nьннм ресурсам» про що у 

IlPDlIIDМYpempI:leмem. вчинено З8ПІIС 8Щ 02.10.2006 року N! 040633800370. 
ХІІ_А AinnuI. 010 вlдчyжyєтьСI знахОДИТЬCR нО]авершениЯ будівиицraом об'єкт нерухомості 
1UIIЇ'IIIOru обcnyroвуваННR та мнАкн 8ІП'О'І1'ІНспор1У збудована на 40 %. ,l'Ї4но довШки N!6 від 

'іIA81'..м. .року Комунвпьиоro nfдnpHємcтвa БроварськоТ міськоі рмн «Броварське бюро ТІІхнІ'lноі 
.... lІІРІaaцll'ІІ. &уАівнИЦ'І'ІО РО3ПО'lато, згіl1НО До,вО.ІІ)' на виконанНІ будfllCRЬИИХ робіт N!18J07. від 

року іисneкцiJ дeplCaвHOro архітеlC1YPио-БУДЇ8enьноro кокrpОmo 6роварськоі міськоТ РIUUI -,._-- .• ,,_.-z ! J .. 

ІІІСІІОІІУ &роварськоro MicIoКOro BWi.ny земenьиих ресурсів від 07.09.2007 раху N!O~j/lО-' 
-I1'~"'\lA1CIIaI1I& дШna, ЩО Є предметом цьоro Доroвору повинна використовуватися :І ДО1рнМlІІНІІМ' 

:lашеllllClІИІІ. змісту добросусщства та обме_нr. прав на ИМJПO BC1DНOВn8нioc У 
........... I •• IU.:II.J 11 .3eмem.Horo Кодексу УкраУни. ст.З5 3акону Укра Тни «Про охорону· ,емепь», • 
fl8a1C111DJ1O охорону Н8ІІ1СОЛИШнr.оro npироllНОro середовища (код внкористання·,емenЬ1l0Т1ІWJiicн· 

rr...._1 Украінського КJlаСИфікатора цl.nьовоro використанНІ земe.nьннх AЇJIІИОК). . ' . 
...-. ~lІевllRll на ВИКОРJICТlННR JIIНОТ земелloНОТ дімики: 

. 1.1. Зміна Idnwвоro викорнстання. 
~eaa 3еIlМIоНОro 3ПОНОАВВСТ88 винні особн несуп. юрндичну BiДnOBi4ll.llloHicть ЗI'Ї4НО ЗІКОІІ)'. 

ДО висновку :BЇJI 20.08.2007 року N!1042 управліННІ містобудуванНR та apx1тetnypJl 
"'11 ~CЦOi РІдП, міСТО~УJlівні обмеженlUI та обтJJЖенНІ зеМJJекор~~вання 'МДНО K~CТPOBOro 
ііі ~DlIдиа ~O розрахУНКІв маш виконаних Броварським міським ВIJ1J1IЛОМ Киівськоі репон8.ІІ~НО! 
МІ ~ . ROro mдПpИDlства «Центр державноro земenloНОro ICIUUIcтpy при Державному KOM1ТeтJ 
• ~:I~IIRX ресурсах» (БО] права забудови): 

• 11m 1'1 за613пeqнти умови. віпьиоro доступу Дnl npoJCJIIUIIHHI НОВІОС. рекоистрyкwі та 
......... м~еж. що 'нахОJIПЬCJI в межах терорі спіпьноro хористуваНRJI. ' 

. ra в межах lнженерноro коридору мережі темопостач8ННR; 

. 57, ~ ........... ro lIOJ>IfДOIIY M ...... 1I8JI8IIЇ>YI8ID 

~..ry 
Y8Qrёa! t;n"щ •••. - - -



~ 

cn ... оі .111n.IІКII, np0K'1 І поряд о" 0""'1 1 ~
. 

2. ЦІ'lа продаЖУ 3C~ ШІМ ДоralОром СКJlIUIIЄ 440197,00 (ч'f1t. ~ 
:lсмcnьноі _ИХІІ, .а похупеш. nOlllHell nepeplUC)'BIТIt ~ 

12;~: Цf~.~I=ciм) ІРІІІС'" 010 (рІрlOnf~~~14327700005 &РОlарс.ке УДК в гY~ ~~ 
D С .. СОТ - ) fiaНXia~1CI1X ди І • ~ 

:і::,:м,]ФW;:ОII, 3Кn~23:7~=~Н11ІШі про HopMaТlIВНY грошов)' Оцінку 3еІС "".І 
2.2. 3rf1uro ""'1"1 :І техНІЧНО 2& оlарськоro мlськоra liJlдfлy ~емen.JfИХ РССуРс:іl, c.",-~ 

07 On.2007 року 16 04-3/1з-3/127 P54n 510 ОО (п'тот сорок деl ІТІ. ТlIСIЧ П'lІТс:от ,." 
• 7 .:.~ t:'_ •• _11 С11ІІIОIII11o 7 , 'Ci~) 

Dafпа в"cnыІ~ .11"""'" • ·~I 
хоnlаоІ. . о оцінну Ilртіc:n. зсмen.ноТ ДІЛІІІК" ТОВ НВф 
2З. Зrfднo ІІІСНОВХУ CICC~: :Іель"оr ділlНКl1 С11ІНОІ'1Т1о 440 897,00 (ЧОТ1IpIfс:та .~ 

13.09.2007 року DafHlla:pn inoK 3IТICp .... CHoro ГОЛОІНІІМ управлІННІМ земen~Нlllt COpoa~ 
дсв'lНОl:1V сІм) ІРІІІСНЬ І кап І-на' да ІІІСІІОІКУ держаlноі експеРТИЗІ' землеВПОРIl4110~9 
Dlinam 11.09.2007 раку, І ДПОIIД 
всреСl1R 2007 раку Ка4а-301. 3. 06ов'Я3КII сторІІІ 

3 І Покупсць зобов'83аНlln: . 
3:1:1. Cnnlnm. вартість земельноТ діЛІНКIІ в строJCИ Т1І І РОЗМІРах, що пере46ачCllj ~ 

~o~~rHlUllllanl ПрOДlШQIO необхідні матеріВnИ, lідомості, документи тощо ПРО 8111D~ 
ДОrDВОРУ. •. J 

3.IЗ. ДCnPllМy&lnlCЬ обмClCСН., ШО HBкnaдeHI Т1І Bcтa~O~CHI на ПРlfдба"У __ , 
(3Iбc:sпnyвВ11l БС3КОDJ1'Olне і бапсрсDIКOДне ВllІШриCТ1lННR об ЄКТІВ звranьноro KOPII~ І 
Т1І uтaмобinьні дароrи, об'єml іюкенерноТ інфрвстрytnypИ), що звреЄC11JОВВI.і на :ac"c,n,a \ 
комси petctpВUir завl" Mmкпll8ic:n. .ІІ0С1УnY на земcnьну дimrнкy відповідних C:nуж6 411. 
РСМОВ1)' об'єктів 3IfIIIЬНОra КОрllC1YlВИИR Т1І інженерноі інфраС1руrnypи, Р03міщснн. НІ]с • 
МС8ОІIIХ і nOдe3I1'1Н1IX знаків та niд'Тздїв до НlIХ тощо ). 

3.1.4. З момеН1)' ДержавноТ рсєстрвціі QЬora ДоralОРУ сплачувати земепьии! n01l1al1 
ПОРІдІУ; nepсдбв,еНIIХ ЧllИНlfМ 3BКOHOДUCТ1l0M Украіни про nла1)' за земnю. 

3.1.5. ЗВРСЕС1р)'ІІаТIІ цеп Доroвір у BcтвнoвneHOМYi1l6КOHOДIBCТ80M ПОРІДКУ. 
3.1.6. ПриRнml у впасність земельну дімнку піcn'і реєс:траціТ держаlНОro ak1y про npuo 

зсмcnьну шоку. 
3.2. ПРoдll8еuь зоБОI'83IНlln: 
3.2.1. ПриllнRти ОnЛВ1)' Покупцем авртості земenьНоі діл.нки в розмірі тв в термі"". a6J 

u.ora Доraвару. 
3.2.2. П~сдІТИ у вnacHic:n. земельну ділRНtcy піcn. реСС1раціі ДСРЖВІНОro lК1)' про npuo 

3CМCnЬНY ДШIRXY, 

4. ВIдПОвl4ал.нlсть Старін 
По 4.I.У BlUllДxy НСВ!ІКО!"'КНІ Покупцем УМОІ uьora ДоrolОРУ Продuець має право 1ІІІІІ/ІІІ 

ІС)'ПЦСМ C80fx обов 13111 нвnсжним ЧIIИОМ, а Т1ІkOЖ lідшкоnuванНR збитків 3В1Д1НИХ 
І' HCJWJaamм ІІПС б ' -", 

вш.rarвтu а онаньм 30 o~ 131НЬ, або мвє npно розіР88ТИ цеЯ Доrolір у 8СТІИOIDеJllJl1 
ідшко.цувВIDllЗбlmna, СПР'lЧинеких Rora РD3ірваlПfRМ 

4.2.У раl По-еllllR терміну • .І 
П r,,- ОМвти за 3СМет.ну ділllUtrU передбаченоro 0.2.1 •• ' oxyneuь спnaчує ПроДІВQIO пеJDO .рі. . ._-" , ~ 
.liє на Макси onп у ро3МI nOдllAнoi обліКОВОі СТВВЮІ Націонвnьиоro _'І 

ВТlI зв кожек де ... ПРОС1рО'lКИ nпa~ 
4З. Jlxщa Покупець І тер • зо" . ,.-... ". 

CJUIIrImO вcraнolllleНy n.2.l МІН \~~) ДН1В 3 .аати OC'l'lНlll.Oi СМІТИ 3гідно 0.2.1.-
npaо IIfМIrI'nI np~ • Дa~~1 ЦІну а60 ІЇДМОІИ'I'r.CII ПРИАНRТИ ПРИдбану дїмиq, 
3IIJaImX 381рIIМXOЮ викон::: 6 01 земcnьноі дiuкхи І СПJIати ціни, а 11UCОЖ вiJI~ 
f 8nмamн lUuutaщyвaнlfll3бl~ а О, з cВOd' СТОРОни. порушувати ПНТ1ІIПfR про ршір88НJII"" 

4.4.У Вlтадку. РO:SіРВІННІ Д 
ПродаВцем ПоtcyПцeвlзв М·ІНУ oralopy 3 І"н" ПоlёyПQl сплачені НИМ rpowoBi кошnt 
зб·' сом 

1П'Хіl, ПОВ'I3ВН1IХ 3 ОфОрмлеllllRМ • . . . .. 
паспорту, npоеany lідведеННІ о ДоralОРУ Т1І ItдaeдeHНJlM земельноі діл.нки (ПlдrotOl 
ПОС:Відче~ ДоralОРУ тощо). ' ПЛІ,... lартості теХнічних умов, послуг спеціanіCnI. 

4.5. Р03IРВIIIIIR Доra • 

:~ -. 
I~ 
і\ 

10РУ не 311JJtoHII: По 
. купЦІІ Ilд Сплати пені, перелбаченоі 0.4.2. шо"' 
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~'; Ш1РІФmDC cauuln н'Jflilfib\l4rtl(1рцr~ .. ~IAJ6~UI ВІІконанlUI aoraBipHl1X ,обов·nJ~Т1! 
~I 4,6. сапата 101'0 Доroвору кynівnl-npо.аажу • .;.~":/O;. І 
\ ~,rIY"~1 ~llОнаиР продввuсм умов ш.оra Доroворr, Покупеw. має пр~о BllМaranl ІlІконаННIІ 

1\ r... 4.7.1 ра' ІІС оБОВ'IЗЮ. IIIUIСЖНІІМ 'ІІІНОМ, а також ВllIWкоауваННIІ з6НТХІВ заВ4ВНІIХ за'1ЩМКОЮ 
~... ___ ClOfx справ0 ра,іР .. 111 nen Доroвlр у BCТ8l1oвneHoмy noplIAкy і аимаranl віаШКОlnlllаННIІ 
11 ~ а60 ма • -1-
~ ~:....:. НСНИХ Roro РОЗlрваННIІМ. 
~ ,nPl!ЧИ І ванні UIooro ДоrolОРУ 3 ІІІН'" ПРО4DВWI, СУМ", lкі спnа'lені Покупuем ПроJlUШО на 

4.1. Праl ': ~OroIOPY, п~вepnuoтьсн ПРО4Dвuем ПОК)'ПUJO ~ повному 06сnі • 
...., ....... КІОСІ І аанні uьoro доroВОРу з HaВnClCНl1X віа СТОРІН прl"'"Н. суми, які сма'lені ПоК)'пце~1 

4.9. Пр" ро! :ОИDНІІІ UIooro ДоrolОРУ, повеpтDlO'l'ЬСІ ПохупUJO в повному 0бcR,і. Незanежні ПР'А'nПl t 
~ ІІІ_ІІНІІ, ,мио ЗIlJCOНО4Dаспа УкраТНlI. 
~1шат.ніC'Пt та права Сторін, шо не переабаqені цим Доroвором, визна'lIllOТloСН вімоашно .. ~IIdCII. УкраТnП • 
... JIМI-_. . . 5. Гара.rrПта npeтell,lr 

е .. npamyc. що "смen.на дJтrнxв, RJC8 Є прелметоr.1 ш.оro Договору. вхоaиn. ао кaтeropiT 
"І. П~ бynl lfAчYиcYвані ,rШно 'IКОНОАІвства УкраУн", віл.на віа 6yarllКНX ~IaIнoB'1X прав і 

"""'1:' "mx осl6, про ІЮ на ~OMeнт nianнсаИІІІ w.oro Доraвору Проаааеw. 'ІІІ Покynеw. не r.lir не 
JЧICICID ..... " ... m.CI піА apearтoM І СУДОІІІХ справ на неТ немає. 

'''t _.11І:1_'" • і "" ,.. .... П OAUеWo C814lf1m.. IQО ,ПUI8на ,e~Iu.Jla ДШlІнка до w.ora 'Іасу н кому іншому не ,дана в оренду. 
5.2. .:.. lІе nOPpOBaHa, в спорі, і під ,аб~оною (BpeDlТOM~ не перебуває, cyaoBora спору що .110 неТ, ІІК 

• ..,. c:1I1Y1"0ro фонау IОРIШН'lНИХ ОСІб не B~eceHa. ВІдчужувана земеп.на дїnIHкa 'Hax04llТloCН у 
prcDIlОИimo nPllдlТНOМY Дnl BnКOp"CТ8Н1U1 П,а UlnЬОВИМ ПРlr.Jна'lенннм. nu:зr:; .lanaliaнocтf Ь ,аконодавством УкраУНIІ Покупець придбu ,емеп.ну ДЇnIHКY без прна зміни П 
__ 1'0 nPll3Н1чеНИIІ. 

54 Пахупс" 0J'Jl8НY.84 земen':ну ділІнку в на1УРі, о,иlЯомИ8CR , П кїnltкіСНИМl1 і JlкiCHlOflf 
~IICТ1I11М11, пiJDі.м,пімИ.:.f. И83е~и спорудами та об'єктами і обмеженн_мн ЩОДО П 

1III!pIIC1IIIRI. • :" ,; Перехід' ii~8B8 ВЛ8сноm на земеп .. ну дln.нку 
6.1. 06al'aolC Про_WI переда", земеп.ну діnlНКУ Покупuю вважаєn.с. ВИ1СонаНIIМ. і прно. 

l1КІІІІСІі НІ земlШІІНУ дfmrRlC)' переходнn. до ПОJC)'ПWI пісп. повної смати вартості ДlНоУ З8ММ.НОУ 
Jiuнa lUuш81дно до п02. J. UIooro ДОl'Oвору, oAepxc8JIRIJ Покупцем дерЖ8ВНОro акта на право впасності на 
__ • О, 

U 3 мамОНІ)' ВНRПJCНeJПIR у ПокуlЩl( права 8JlacHocтi на ,eмu.нy дimrнкy 8cтвнoВJIeнnR раніше 
..... PeDМ і всі npaвоустанumolO'Іі документи про ilpава ПОJC)'ПWI на кориctyllаннн (орен.ау)· цієї 

"ВDI'" втраqllO'Пo 'IRН1Iicть. 
7. llalflC ВIfПUICOВОro поriршеННR або ВПП8дlCOвоro псування ,емепьноУ дlлЯНlСІ1 . '. 

7.1. Plaих ІИІІІдКОІОro nOгіршеННІ або випадковоl'O псуваННІ земельної aїnIнКн несе ПоК)'пеw. з. 
8tny nepexoay до нього прпа впасностІ. 

7:J..Y ІИnШУ, ІШЛИ Продuеu. прострочив передвчу земепьноУ ДШІНКИ або Похупеu. ПРОСТРО'lIІВ П 
. ~, РІОІІК BllnllДКOBoro погіршеННІ або випвдковоro псуваННІ несе сторонІ, що проr:тpОЧlша 
..., а6а npиAнlтrR. . ,,' . 

7J.JlIIIID 8 nariршенні 'Ііі псуванні sемельноі .liiJiRНКИ є вині Сторони ДоroВОРу, то віаповіAinьніCТli 
... CmpaRL 

. . 8. Вllрlшення спорів 
1,1. Всі с:паРп. що 8ИИИlCl101'Ь при виконанні умов w.oro Договору або в 'В'nК)' 3 тлумаqеННRМ Яоro 

..... впрipJyкm.cR ШJllХом neperoBoplB. . 
~ JlIСЩО Сторонн npouroM міCJIQJI не ДОСIП'ЛИ ДOMOВJIOHOcтi. то спір передвєтьс! на розrлRд судових 

lIJIIIIiI у noPlдly, BCТlHOВJIOHoMy ЧИННИМ законодавством Украіни. У цьому внпuку судовІ Вlrrpати несе 
ааро ... що не ВllКОкапа УМОІН Доroвору або вИJШНana іх ненanncним qином. 

91 3u 9. Зміні. ,.ІОВ AOroBOpy та Roro ро:sірваllНЯ 
'і. і!" Yf:'0B ДОГОІОРУ або вНесеІПІ. доповнень 11.0 IlЬOI'O МОЖJIИві тіл.ки за Зl'OдОIO Cropін. 

lICaJ,a В" 3МIНИ 11 доповнеНRJr до Договору 31І.іЙСlUOlOТЬСR тUп.JCI' В пнс.мовіЙ фор •• 1 з наступним 
IRaIa';:-М1'lktlX змін та даповнон. в ортан8Х нотаріату, офорМЛlOІО11eCJI у ВRrЛJIді додатковоі yroaH, що 

'з. Ц~OIO Ч~ОІО UIooro Доroвору. 
'З.І. у Дo~81P може бути розірваииА Продавцем: • • 

'ara ~Цj!рJU!.ати ПОКУnЦDМ повноі або частковоі вартості даНоі зеМeJlьноі ДIЛRНКlІ ,rIAHO п: 2.1. " 
~ .. ~ .. 
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01 IIIкnaaeH11X У "bll!YНКТЇ 2.1. шого Договору, 
93.2. ypal парУШСldIJ :.ICКJ ь сторін,УМОВ u),oro ДоroВОРУ 8іll ~Іоже БУТlf ' 9.4~y PUIIICIIIКCJIIDННI І ...v"" Ібо rocnOllllPCIIICOro суду. 3М'ltеl(lІ • 

.. _.." IJV1f"'ICIOJIDIDI:III Р - -I~ • . ' • ~."..' J О. ВIП'РІТ1I • 
. . 10.1 ВcI~ .... ;~.,.---~. naro нonaрlan.и ... ПОСаІ.О 
,. ...... ---._ .... nosyne... ....... . , ca .. ~. -r- . . 11. ДOJlаТКО81 11'10811. 

11.1: ЦсП доra.Jр; с 06аі;lDtC0111М ІІІІ1 сторіН 3 "fo~iflw. niJInllcll.1II обома Сторон 
... .2 •. Цеll.дОfdIs1р: nїJIIlrac натарlanы�омуy I!Q~вJtraенюо та реестраціі ІІ~И'. , '0' • 4ПО ....... 

3IIICOНOДUC'l1l .. ••• • -,і 1.3. ЦіП ДОI'ODір І дOJCYМ~'" І?Р" СnnlТУ Blpтom 3СJofJII Е niJlCТВDOIO ДIUI відаеДІ -,'(oijo'~ І ~ ................ ~ npOIo..,--t ВIIICНIICТf на,..:;,'" """'" "11.4:~. __ є.oonaro_:II_ID%. оо. 
. il.5. цеп до";lір cx'naдeno,.. "отарlмьно noc:вїJI'Iеио в.3 (трьох) nPІlмірннках 
....... ~ ~'&pDIIIPOWIO'1' _10 НOnaPI ........ О"РУОУ .:""" .... . и.м.:.~~ 7.'Iвad--~ ~Дo";. нт ...... .. 

; , . ' ару. 
о' 

.. '. 
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, YKPATНOd~,o)jiP'I<RAINE. 
'р. ",J). 

купіВJJі::'продажу земe.nьноі ділянки 
Ilссіnьськоrосподарськоrо ПРllзначення 

І • &ласті ДаІ ТlIСІ'ІI сьомоro року ЖОВТІІІ мlснlUI aeB'RТНlUllUIТOra ЧIІCnL 
5pOIIJ'iI КІІ1'ІСЬХО' о • 

lіСІО IamIClUl1ICR, Huвnl Cтap~HII: !іРОВlреЬКI r..lеька Рlда КllіаеЬКОі 06лаc:тl, IОРІІДІІЧна 
Мк.- 11І .... 0 n fll'lpIHa. 15, IдеНТІIФlкацlnlllln код 26376375, І особі АНДРЄЄВА ВАСИЛя 

~ мJiРОIІР:Ч~)':~ln дІє ІІа nlac:rul довіреності, посвідченоі 11.07.2007 року за роН! 1230 Н.М.SВЗllp 
~B І ~M &роварсьхоro' мlсьхоro натаріanьноra oкpyry, іменоваНllЯ в подanьшому 
~ ~-:іdС1Ороиllt І ТОВАРИСТВО 3 ОGМ~ЖЕНОІО ВIДПОВIДAJIЬНІСТlО "ОЛТА", 
~ , IОд 31256993, ЮРIIд1I'1НIІ адреса: 07400, КllІВСЬка область, м.&роварн, вул. Горькоra, бу.а.S, 
~ дepalllІУ ресстр;щiro ЮРlrдичноі особll серіі АОО N! 093486, виданога дepжl8lD1М 
JIDt (CllАОarlО :м, &роВІрсьхоі мlс,хоі РІДП В.О.Кузнецовим, дата npоведеННR дepжuноі реЕС1раціі 
~ l-:Омер 3ІІІІІС)' ПРОВICJПO'ІеRIII ВЬІдомостеА про юридичну особу до ЄДР 1355120 0000 
iDUOOl ::; дnpeaapa НАСІКОВСЬКОГО OJIВKCAНДPA ВОЛОДИМИРОВИЧА, ідеНnlфікaцlRннn 
01511)· 813898. :lapetctpoB8IDdt за адресою: КlliBC'~ область, M.&pOBlplI, uул.Гор,коra, бу.а.S, ІСВ.104, 
..,2112 DflcrUI ~ ТОВ «ОЛТА» (нова peдaКIIUI) заресстрованоra 11.04.2004 року, номер 3lПИсу 
ІІІ.· VDlкoМЇТC1'DM BpoBapcr.кai міс,хоі РIUlllo імеНОВlннА в подал,шому "ПОКУПЕЦЬ'" :І дpyraT 
&17 -- JIJIIIIII ДОМllр про JIIC1YII1Ie: 
..-yкnuп . І. Предr.'1П" Доraвору 
І І. Праа8lеq. на nїДC18li рlшеННR ВРОlарс.коТ міськоі ради Н! 453-27-05 від 20.09.2007 року переДає 
~.ПDкynець npllRМаЕ (купує) У впасність і ома"УЄ земельну дinHH~, мощею 0,6805 ra надану.мн 
....t..n111I 06C11)'1'OI)'IIIIIНR цеху по виraтавnенНІО метало мастикових ВІКОН - зсмnі nPОМИCnОIОсті, шо 
;:;; 31 upeccпa: КllУвеька облаen., міс:та !іроваро, ВУЛ.ЩR Щолкlвеька, Haдani за текстом 
lJ;aItr ДaI'DlDPY або зеr.lcnьна Рнка". 
113см .... ./dJIRRa. заначеНl І п.l.l., є в хористуванні Покупцн згідно aoralopy ореНдИ земem.ноі 

_ ііа 28.04;2006 року :lapeєcтpolaHoro у КиіlськіR регіональніR філіі Держаlноra підприємства' 
1IsP13111Ш11D1'О 1ІдІС1Р)' прll Дepжuному хомітеті Украіни по зсмem.ним ресурсам» про ща у 
равомуркстрі :lIІММЬ вчинено запне 28.04.2006 року за N! 040633800234. 
Вa .. 1II3IIIiR зсмenьнiR .дinnцi знахОАН'І'ЬCR нозаверmениR будівННЦТІІОМ об'єкт нерухомощ 
.... ваЗS%. :lriaиo ДОIIдки KOMyнanьHOro nfAnpиємства &роварськоі міськоі ради «&РОlарс,ке бюро 
.... laeиrlpmаціі lід 10.08.2007 року N! '. БуАівННЦТІІО розпочата Покупцем, згідно ДОЗІОЛУ на 
І 6уAilшнux робіт 1& S7Юб від 02.10.2006 року. 
!riaaIJalIКY БровlpСькаro Micькora відділу земCWtних ресурсів від 07.09.2007 року N!04-7110-3/659, 

afam.1U є предМетом IIЬOro Доroвору ПОlинна використовуватиCJI з дмpнмlUlНlМ оБОI'оxfl 
JllaIC8lllIL :вdcтy добросусідства та обr.lежеJПo прав на земmo встановлених у ст.ст.ст.91,103,1l1 

Кодексу Укрatни. СТ.зs Захону Украіни «Про охорону земem.», ЗlКонодавства про охорону 
I'D nPnP0дlloro середовиша (КОД IИКОРИстанНR земел,ноі дfn.нки - 1.10.5., згідно YxpaiHCItKOra 

FIO/III1DDIld&aBora IlІХОрИстанн. земenltних дfn.нок). 
11 a611_RНI НIIИкорИстанн. Alноі земenltно! дfn.нки: 

1.1. Зllіна .'0101'0 ІИКОРИCТВННJI. 
1І111ру1аеRlfl311ММЬИОro 31ХОнодаlства винні особи несyn.lОрИДНЧНУ віДПОlідальність згідНо захону. 

8isafao до внсновку про продас У власність земenьноі діл.нlСН від 17.08.2007 року N! 1021 упрaвnіННJI 
та, ,хітеJПypII Броварсьхоt місьхоі pIДН, містобудівні обмеженн. та о6mкени. 

ІІІІІІ :lnДHO IC8ДICТpOBOro ману та відповідно до розрахунків мощ вихонаних &РОlаРСЬКIIМ 
,1f.Wno .. киrВС'КОі реriОИlUlЬноі фfnіі Державноro підПРИЄМСТВІ ссЦеН1Р дсржаlНОro земonьноra 
-:'-'ому комітеті Украіни'по 3ОМenьннх ресурсах)) (боз права звБУДОIJl): , 

Ih ~ :. 2. Ціна прадаасу ЗUlмьноt дIлИI'КП, &ЩJОКП І порвдок оплаПI. 
-::-, ЗІІМCJU.ноі дimnua .. за цим Доroвором СІШвдає 785 773,00 (сімсот вісіМАесп п'm. ТИCl'l 
&idв !рН) l'р!'Вні ОО копійок, пі Покупець повинен перерахувати на рахунок Про~WI ПРO'Пll'Oм'3 

, CLIJIX двll (р/р 33114327700005 Броварське YдJ< в ГУДКУ в Киівській облаСТІ м.Киав .МФО 

..... 
~'it:J' Е.: :,.' ..... :44 '': .. ~TV.Th б.J' aTO.:7'.'1'".:&lt;n",.7 •• ,,:.-:.,:, tll~ ,:t:\r-c І.і 1':-1:,-



нтаuП про НОР"lmШII)' rpошову OцjlflCy 
2.2 3МІО Dlrtwr)' :І ТСXlIІЧllоf доКУМС c.кoro foIic.IOro вїlIlIIлу зсмenloШ .. рес ., 

06.09.2007 роlC)' НІ 04.3/13.3/126~rr:~;D~98,OO (tplICТD дев'_носта 1'JЩ Т1IСlІЧі ч:;'1Іо,\ 
ОШІІID :lсмел.IIОТ дin_IIIII CТDIIOB _ . Itc!a а 

ІІІСІІ. ОО кonlnol. О оці ІІІ!)' вартіСТЬ земелlollОI ДІЛ_ІІКІІ ТОВ НВФ 
rp2З 3..1·'10 ІІІСІІОІІС)' СI\'&:ПСрта пр но. дїnIHKl1 CТDIIOBIIТIt 785 773. ОО (сі". .. _ tkt 

• ЛІР W вapn'CТЬ зсмел. '. r .... , Іі.... 
13.09.2007 роlC)' О ІІІID • ОО копІ ПОК, 3D'П1срджсноro ОnОВШI,.. управліlflll.. ""~ 
сімс:от clМlJCc:JI1' tpll) I1'IIІНI BiIJnOBilJllO до BIICIIOBКY ДСржаВIІОЇ екс" ~ 
КlITBC.кin 06nlc:тf 18.09.2007 РОIC)"Не4а.306. cpnq. 
ДОlyr.IСlnauIТDід 18 IcpccНJI2007 року 3. 060в'Я31С11 старіІІ 

:lобов'JI3DНlln: • 3.1. ПОІС)'ІІСUЬ ельtlоі діМНКl1 в etpOKI1111 В Р03"IІРах, ШО пеРСА6ачеllі 11.2 
3.1.1. CMDТlmt ІlртіСТЬ 3СМ бхllUll MaтcplВnll, відомості, дoкyr.lell1'lI ТОЩО ПРО І: 
3.1.2. HDlJDIDТlI ПРОII;D8U10 ІІСО I~ 

ДОrDІОРУ. б е_ень ЩО IIDICIIDlJeHi ТІІ ВСТІІllОВnСllі ІІа ПРIIJI~ 
3.IЗ. ДCnPlrмyвDТlIСL Оl~сзпер~шкодне DIIKOPIIC18HH- об'єктів заraпlollОro IrОРиn..~ 

" 6аПСІІ)'ВІТlІ бакоwтoане )' .. -.,~ 
,ЗІ 6' ІСТІІ іllЖенеРllоr інфраetpУІСТ)'Р11 , ЩО зареєстроваНІ Ifа JCMe.,.,.. 
uтDM06inы�d доро"!, о !~ "о'"'""'" ІІа зеМCnЬ11)' ділllИКУ відповідних слуАСб МІ 06с. .... 1: 
pcEC1PвuIТ зШІІ, MOICJIIIII....... ... J "J, • "''''І 
06'aпfв зІI'IuIы�оro KopIIC'l)'llaННl111 іюnнерноr IнфраC'rpУК1УРII, РОЗМІЩСННІ ІІа 1eMc,'1WIiIz: 
па ІІ'ІІІІІХ знаків 111 під'Ьдів до ІПІХ тощо ), r. 4 3 МО"lеll1)' Держuноr реЄС1рlЩll uьoro ДоroвоРУ смачувати зс",en.IІI1R lIO:r2 
п~: псрсдбаllеНl1Х ЧІІННІ."І 3~OH0II;D8C180M Украrни про nnату за земntо. 

3.1.5. ЗарсmpyваТlI ueй ДоroВIР У BCТIIH~вneHo~ ЗlКонодав~~м ПОР_ДК)'. 
3.1.6. ПРllйнml У впасність земельну ДIЛ_нку nlCnIl peCC'rpaulI держаВIІОro ІКТУ npo~ 

зсмел.ну ДШІІНІС)'. 
3.2. ПРОдDвсuь зобов'панlln: , _ , . . ! 

3.2.1. ПРllnНlТlI омату noкynueM вартоСТІ земел.НОІ Дln_НКИ в РОЗМІРІ та В tepMilll,q 

ЦЬOrD ДОrDВОРУ. • .,,_ і 
3.2.2. ПСРедІІТІl У вnacHIC110 земельну ДIЛ_нку ПІСМ peeC'rpaUII державноro ІІП)' про ~ . ~ 

3Cfoleльнy ДUlIIНIC)'. 
4. відповідвлы�lстьь Сторін 

4.1.У DlmDдКY lIeBllKOHaННII Покупuем умов uьoro Доroвору ПродавсЦІо "'ІЄ пpuo 
Покупцем своіх обов'пків Hвne_HIIМ ІІІІНОМ, а такаж відшкодуванн_ збllТКіВ,1ЩІІІ1ІІ 
НCRlJleICllllfo1 ВIIICDНlННІІМ зобов'ПIНIо, вбо .ІВЄ npно розірвати цеП Доroвір у 
BIIМImII відшкодуваННІ збlmdв, СnPНЧlІнеНl1Х йоro розірваННllfoI. 

4.2.У раі порушеННІ терміну опnати 3В земельну ділІИКУ, персдбlЧСНОro 011 
Поl)'ІІСQIo СnnВЧУЄ Продавцю пеJDO у Р03мірі подвійноі обnіковоі стаВКИ НаціОИIl1.НОIV 
діє НІ MOMOIIr ома111 за ко_н день прОС1рОIlКlI nnатежу. 

4З. JIкщo ПоlС)'ПeQIo в термін 30 (1рIIдlUП1l) днів :І lJI11I oCТIННltOi CMml зПдно 01\ • 
cnmmт. BC'I'DIIOВnCНY в п.2.I. Договорі ціtl)' або lідмовитьс_ nPllПнml ПРІUlбаиу;'1S! 
право BIIМDI'DТlI nPlllIturтnr ПРlщбаноі земcnьноі дїмНlСІІ і сnnа111 цiHlI, а тахоЖ І' 
3IIIJIЦI1X З~1р11fo1К01О ВIIICDНlННІІ, вбо, з С80єі сторони, поруwyваТ11 ПlпаННl про ршipIt:J 

і ВllМDПI11lвшwкo.цуванНІ збlІТКЇВ. ~ 
4А.У ІІІПВДКУ розірванн_ ДоroвоРУ :І ВIIНИ ПокупШl сnnачсні 1111.. rpowoli 

ПРОlllllцем Покупцеlі за мінусом 
збlrrxfв, nOl'nlНlIX 3 оформnеННIМ ДоroвоРУ та відведеННІМ зсr.rcnь"оі .аinIИКП ( . • 
паспо"'"' про І . . 

r'JI скту В дводеННlІ, омата вартості техніЧНl1Х УМОВ, nOCJ1yr ере 
посвідчСННІ ДОrDІОРУ тощо). 

:.~. ~03IPBBННI ДоroвоРУ не 3BЇnЬ"IЄ ПокупШl від спnати псні псредбаченої п.42. UJOOII 

n і" irІШВТ& штрафНllХ санкціА не звіnr.НIІЄ ПоrcyпШl від ОБО~'I:lкіВ Вllконан'" 
ср 9.11 ДІ YМ~I ДDНoro Доroвору купіanі-npо.аажу. 
4.7.У РІЗІ НСВІІКОНІНIIJI П -.110 

Продавцем своіх обов' родаВЦСМ умов ЦIooro Доroвору, Покупеuь має ''1''7-
ВllXOніна Ібо аків ."МОЖНl.,,1 ЧІІНОМ, а також відшкодуваННІ збlmJI. 
СnPllЧlmСI~1Х noro"llI: ПРіUО Р03IРВІТІI цсП Доroвір у 8ствиовnеllОМУ порJlдКУ і BllMaJ1lТllI 

роз p8allllJlМ. 
4.8. ПРІІ розіР8анні ЦІоо Д . nOа) 

~. BIIКOНlННlau.oro доroво пГ: oro80PY 3 ВІІІІІІ ПродавlUI, СУМІІ, Ікі смаче~1 
~ РУ. .-п_ Пoкymuo .00_ oбoJ>L І 

~ ,--~ І 



;f:
...-:tr.::r.,.I!t., .... J~,.r. ,t·r..-·.·"".t і'::.· .. · .. _ ••..••••••• #... .- .;' ...... :_ .. _ " .. :'. -: ........ .,. ••••• " •• , •••• ~ 

~~. ~+п,"'!4·. ; •.•••. : 04 •• ~~ ......... : •• -" -:- .... - - .. - ·-~\~~:;~}·lL-.r.;"і· ••. ,,~~ 
p~ ~. ; :··оо. ~: ., ... " , .... - ~~~/!,;.. .. .. ~ - .. '\~Ii:s 
'I"';~ _._... .,;:.... ~I ~1&~YI~' 
.. " .. ! ;. е. • .." ~~' t:~~'~'tli 

•. : .~'''. 1~~·If,lJ\~.;I~:1; ~ 
(.. оо .... ~ rl= ..... ~~. ~ ... 
t о. t о • o~4!~ '/!"lf.~.F.i!. "'0 
о о •• І "І!. c; .... t .. ·.:t....< 

- ":.1 ;',\" ',LI 'a~ с (t"/j'·iSJif., v.."4.~'. 
ro доro~вw,,'.wA,{~~і~~іIд'ОtoРI~НIIІІН, CYМII, nі спnачені ПОкyrїаіі~ :'~i:i~~~:: 

..... rtIIIIIlll U.O ro Доroвору, повepтauon'СI Покуmuo в повному обспі. Навnanrі ПРIIЧIlИJI є .({i~~l~i fVI p-r':: ... ,,,1І DO У _~ ".'~ o';;~ І .. 1'-- ,лдНо :sUOHOДIIIIC'l1l1 IpIUHII. ,:j:;. 
o6CIID11II'" праl Croplll, шо не переАбаченІ ЦlIМ ДоroворО.I, визначaкm.cR ІЇ4П08ідно ао ~ ~.:. :: 

~.::.., ....... lc:1Io 18 'i:3~;t;! 
.~~ ~~ 

JI. yqaТln" S. rlPllnitТD ПРСТСllзlr I;':i;~~ 
С. шо :seMC:n."1 .аш.нх" ІХІ є преамстам w.oro Д~Г080PY, 8xoallТlo ао xaтerapiТ ~:~ •. 

.......... rIJ'IН1YlWВVWVIIIHi зrtаllО 3ІХоно.ааlстаа УlplіНIІ, Ilт.на І.Д 6у ... ·.1СІ1Х маАНОІl1Х прп і i~;.~;, 
I~"";"" CiyrtIBUI'''''''''- 1__ Д П П 11;"J; •• ~ _ .""'1"6 про ,І'"І "IoMeкr ПШІІІІСІННК w.oro OroBOpy ро.ааlець ЧІІ окупеш. не міг не 3И1ТSI, ;;~1&~i 

1pcdx0C 'IUnOM І су.а081ІХ СПРІВ ІІІ неі IlеМІЄ. ~щ~.' 
ІІIІІIРIАЧІIТІо, ШО :sПІдІІНI земenloиа .аіпlИХІ ао QIoOro ЧІСУ нікому іllШОМУ не заана в оренду, не (~~;:; 

~O~ ..... в спорll І пш 31бороною (Ірештом) не пере6У81є. cy.aoBora спору шо ао неі, кк J.:r:.~~" 
.. aoJIIIКIro фОIUO' iOplUIII'IНlIX осіб не ІнесеНІ. Ві.ачужуввна земenloНІ .аіЛlIНХІ 3118XOДIIТIoCR у стані, ·~i~~.: 

.,rJ8f1fНO ДIIIBlnCOPllCТIJfМ п 31 цin.081fМ ПРII3НlченИJlМ. ~~\i 
~~C1i Ь захоНОДl8СТ10М УlplіlПI Поxynеw. ПРl1A61В земen.ну Ain.нку 60 праl. зміНl1 " " ~, ,.--.. ,:(':;,::; 
ІІІІ8:1_'- . і '" I~:~t::: 
.... - оrЛll1)'ІІ :sемc:n.иу .аШlнку в иатур 'І 03HaA~MН8C. 3 " К.Л.ЮСНИМІІ І IXfснимн :~'ti:"; 

~
i -- nfa:lIMНIWIII И83eмJ1ИМ1I СПОРУI!DМІІ та об єхтамн І обмежеННlМИ що.ао П ВИКОрlІСТ8ННR. Ї' .~~;~ 

6. Перехід права ВnDCJlomll8 земe.n"ну аlnВІІКУ 'ё :il.: 
'аоl ПрDДIВIUI перeDТJ1 3eмc:n.нy дinвнкy Покуmuo ВJI8ЖIIЄТІоCJI внхонаним і прпо IJIICHOm r:.~:: ~ 

iLQ60I JdIWIIY ncрехо.ааІТІо.ао ПокупlUl nicnJI повноі смати вартості ааноі земen.ноі AimrHКlI відповідно ,~o~~~ 
(::.v Дoro.apy, одерJКIIИНII Покупцем .аержнноro акта на прно влас!'ості на земмо. • ~':1~ 
. u. 3 IOIIIJJI'I ІIUnncиeИИl У Покуnwr правІ DЛасності на земenloНУ ДUlкнху встановлеllИA РlН1ше 6i~; 1.1 

... PCIIDI І .сl пpDоустаиавтоЮ'lі документи про ПРІІІ Поxymur на користуванНR (оренду) ІІієі !i;f.i 

...... 1 праlflllOТlo '1llннlcn.. I~:~ 
" РІIJІІК BlfnaaК080ro ПОrlрше'IIIВ або Bllna.aKoBoro ПСУВВННВ земe.n"но' дlnВВ1С11 :';:~ ,. .-ЗiF" 

,f/.I'IIIIIJIJIIUIIO.oro поrtршенНR I~O Illna.aKoBoro псу&анНJI земелloноі діпJlНХН несе Покупець 3 li~M 
__ n II.D нr.aro проа ВЛІСНОСТІ. .і .Ч·'~ ..., .... ,-.v .. ......... 
JU ІІ!ІІІІІІУ, ІМ'І ПРОДl8еш. ПРОС1рОЧИІ переаачу земелloноі .аIЛ.НКИ або Покупеш. ПРОC'lJК!чні " ,.fjj: 
_plDlІІllП1UIDlОro поrtршеННR а60 8НПааковоro псуванИJI несе сторон .. що прОС1рочиnа переаа,,>, ~ ~ 
.~ ~~ ... ~: 
.u. ... пoJipшенві чи псуванні земельноі дinRНІСИ є ІННІ Сторони Доroвору, то 8ianOBiaan.Hicть иесе !у.і; 

"~ 
- I~ І 8. BllplwellllR спорІв '~t 
RВd CIIIIJШ, що ІШnlDtOТЬ ПРІІ вихонаииі )'МОІ w.oro Доroвору Ібо в зв'оку 3 тnyмачеlllUlrtl Поro ~~ 
.... ~ шuxом neperoBopiB. аіі 
~ ... CrapoIDl IIpDТII'DM мiCRWI не .АОcвrnи ДОМОDЛеностіl то спір nepeдam.cs на розгJUIJI суаових .IL~ 
·71111J1rJ1XY, ІС'І'8ІІовпеному ЧRIIRНМ законодавством Украіни. У цьому ВIШа.аху су.аові витрати несе . J''jfft 
Jlll.IDВIIІІОJII1lIУИОВН ДоroВОРУ вбо BllICOHвna іх ненanежним чином. ! 5f 

9. Зі'.IНI' умов доroвору та Вого розlРВВllНR і I~§. 
,и.3Jdвayкo, Дaralopy або внесеННІ ДОП08нень до moro MOJlCllНlli тільКН зв :sroДОЮ СторІн. І ;~ 
і2. ВсІ, udвв '1'1 .аоПОlнеНRI .ао Доroвору здlЯсНlОtOТЬCR тUn.КИ в пис.мовіЯ формі :І НIC1')'JПIIIМ • :~ 
~ 1ІІПХ змін ТІ ДОПОlнень D opraH8X НО18ріа1У1 ОфОРМЛІОJOТЬСR У ВНГЛRді доааТК080і уroдп, що є . Ir.f. 

'llCrИНa1O ЦIooro ДоraIОРУ. (~ 
~~Дaro'ip мае 6yrи розірваннЯ Продавцqм : • ~ 
1I~ несlUlаПI Покупцем повно, Ібо частковоі вартості ааної земельноі ДШRИ1СН зпдно П. 2.1. . ,~~ 
fJl~ .'. ~~ ІА.У раl парушенИІ умов в~вдених У підnyнm 2.1. w.oro ~oroBOPY. • .l:f 
., раl неllllOИIНIIR однією 13 Сторін умов u.aro Доro80ру ВІН може бутн змІнеНIІЯ або Р031РВlІПIR на : .lt:f 

I.pJraJCrapОИlI за рІшенНІМ су.ау або rocnoaapC.Koro СУДУ. : И~ 
іl всі . 10. BIIТpIТlI. . . J. 
"""'" ~ пов'аані 3 YКnaдaRИRм IIЬora Доroвору, Яоro нотаріanьним посвідчеННRМ1 реєctpВUЇЄЮ 18. 

-,е НІ себе Покупець. 

1.1. • 11. ДодатковІ УМОВІІ. 
Е оБОВ'IІ3IСОDИМ lI1I. сторін :І моменту піДnJICIJПIJI обома Сторонами. 

, ~~ .. peo:tpaQIiвl/lпDllJlВOJU)""""'-

r·. ,о \ 
~ , І,.: . ... ,... -

t • "; :~._ 



m зeмm Е niдC'J8llDJO дп,. ВідведеllllJl зеЧeJ\ 
І 1.3. ЦеП ДОrDllр f дохуме," про ~:::,~:: право пр'IІI'D1ОУ впасності на землю. "110[ 

lunypl (ІІІ .. ICQelom") ІІІ".' дcpJICIIII nOДllТl)' зІ C18JIIOIO І О". . 
11.4. Покynеw. с IШІ11ПllOИ ЄдlUlO~an'IIO ПОСliд'lено в 3 (1Р.ох) nPl"(lpmr~, 041'11 3 II~ 3 
І 1.5. ЦеП ДorDlip СXnІІІІеJlО та 'Істр .КOrD .. Ї"ICOrD HcnapїIIIIoHOrD округу, К.IIВСIоКоі 06na~, ~ 

CnpDlIX nPIlDll1110rD Ilтр')'СІ iPOII~ IДІІІОТІоСІІ СторОНІМ w.oJ'O ДОJ'OВОР)'· 
м.іРОВlРII, 1)'.ІІ.НС3D1eжJloc:rf, 1 •• іllШl - ВІ 

Cro,o ... , aOnDoPY : 
ПОlC)'nеu .. · 

ТОВАРИСТВО] ОIiI\IЕ)КЄIIОIO 
ВIДJIОВIДAЛЬНIСТIO "ОЛТА", іас . 

lСО4 31256993. IОРII4МЧНІ IІІреса 074~18I:: 
06n1СТ1о. м.БРОІІРН. Dyn.roPltlCaro бу S lIiIQ 

І особі .ам ора' 4.. q I~ 
НАСІКОВСЬКО ОЛЕКСАН,Qp 

ВОЛО fJОВИЧА" 



10' 06nlcтf: Діі ТlICJlчі C.OMOro року ЛIIСТОПIU1В MiCJIWl./lIIlllWlТlo першоro ЧIICnL 
&pDIIP1I ICIt1'JCIo 

)ІіСІО че П'./ІПIIС8ЛIIСIІ, Ilа./lалі СТОРОНІІ: &РОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА 
МП, 110 Ii;~CTI ЮРIIlIIІ'Іна црсса: м.БроваРІI, вул. Гагаріна, 15. і./lентнфікаціllннR KO./l 

18СЬ101 ~&I АНдрєЄВА ВАСИЛЯ ОЛВКСАНДРОВИЧА. IІКlІА .Шс на пi.llcтuі ./Іовіреності. 
71375. І О 7J007 РОКУ 3І· p.N! .1230 Н.М.БUІІР прllDатним нотаРІУСОМ БРОВlРС.КОro міськото 

11.0 ~ .11111 ./Іlс "І ni./lcтaBI ст. 42 Закону Украінн "Про місцсве CllAfOBPlIll)'lllHНII в 
prD О.р ШІ;' в поlllJlloШОМУ "ІІРОДАВЕЦЬ", з OllНici сторони. і ТОВАРИСТВО З 

~, fм~I~JДIIОВJДAJJЬШСТІО .. ШВАТЕХ", і./lентнфіквціltниА KO./l 23727012. lОРIШJl'Іна 
IJ&.'_O uJ(Jd"в БУЛЬВІР BIICOQЬКOro, БУ/1..7 кв.47, (cBЇlIoЦl1l0 про ./Ісржавну рсєстрацію ЮРІШJl'Іноі 
~ ~oo 16 064013 BlfДlUle ./Іержавннм реєстратором Г.І.Се"ІСРУНЬ ДеСНІІНСIоКОі раІІонноІ У місті 
t/JIerpII во, uмIHIc:rpaцlt, .ІІІ1В ПР08e.uСННІІ./lержа8ноі рсєстраціі 16.01.1996 року номер ЗIПJІСУ про 
:.І ~IaoMocтeA про юрwul'lJl)' особу ./10 ЄДР І 066 120 0000 000854) в особі тснерIIJПoНОТО 
&:DПJIRI КЕ&ІО волоДИМИРА ПАВЛОВИЧА. зареЄСТРОlаннА за llIPесою: м.Киіl. бул.81IСОIUoКОТО. 
~l 'ІІІІА дІє 118 nilImві статуту ТОВ ссІНВАТЕХ» (НОlа ре.IIUці.) зарсєстрованоro 22.10.2007 
",7,:.с,'3ІІІІІСУ 1 0661050003 000854./1ержавним реєстратором Г.І.Семерун. ДеСНІІНСЬКОі раАонноі У 
: lCВaf acpllllноТ адМіністраціТ, IMeHolaнult І ПО./IIUIЬШОМУ "ПОКУПЕЦЬ", з lIpyroi сторони. )'КЛІШІІ 
.. До_Ір npо Н8ctyПне: 

1. ПРllll'fСТ Дотовору 
1.1. Пр.11QIo ИІ підmвl рішенн. БРОlарс~коі ~iCIoKoT рuи Н2 484-2.8-05 Bi./l 2~.1 0.2007 року neplJIDE 
f'1К~ І Покупець ПР"fає (купує) у масНІСТЬ І омачує земепloНУ ./ІШ.ИХУ неСШIоСЬКОТОСПОlllРСЬКОro 
..... nnОIUЮ 0,4085 ra НIlIIНY lIII8 обcnyrolуваннll нeжиnото приміщеННR - землі ПРО"IІІCnОIОСТЇ, 
,8IQIJПКI3ІlІІІРесоlО: КllіВСlока область, І'іісто БроваРlf, ВУЛІЩR Чкалова, 1 (ОДІІІІ), HlUWli за 
mu1lJJpeдмcr Дora8oPY або зеr.fenьна дiuнкв". 
11361 .. 11І дinlнкa, 313начена 8 п.1.1. ЦіоОТО Доroвору. є І користуванні Покynwr 3ТЇ.ІІНо доrolОРУ 
_.enuoі ДfnImar lід 14.02.2006 року зареєстрованаro У КиТвськіА РСПОНМlоніА фinіі ДcpDВHOro 
~CIII IЦeR1pY земem.ноro кадастру при Дсржввному комітеті Украіни по земCJlЬННМ реСУРСІІІоІn 
1ІІІІІ1 Дcp8Uному pet:ctpl земenь вчинено ЗВПІІС 14.02.2006 року за N!040633800052. 
Вахм_віl дішщі, що вiдчyzyt:1'loСІІ ЗН8ХоllНТJoСІІ иерухоме мalио. що нanCЖИТlo Покупшо на ПЇlIcтuі 
lIIJI1 ayпWd·npодажу noсвідчеиаra 14.02.2003 року за p.N!289 БазRp Н.М. приватним нотаріусом 
1!jICUD1V .. ICllxora нотарf8JIЬИОro окруІУ, зареєстроваиоra БроварсloКИМ міжмісьКlIМ бюро технічноТ 
lIIPIDIQii. 3J'iдвo 8111'11ry про pet:ctpaцbo права IJIDCHOm на нерухоме .fаЯно від 234.03.2003 року номер 
~2121І7реЕС1р1Ц1lhndt номер 411959 номер 3ВП1fС)' 630 ІlСНН3і 113. 
blllCllDUy IipoВlpc.кara міськото BI.tuМy земenloНИХ ресурсів 8i./l 19.09.2007 року 14'204-3/10-3/689. 
- ...... 11І0 є npе./ІМСТОМ QIoото Дотовору ПОIИнна використовуваТllСІІ З./lотри.,аннlW обов'lІ3кіl 
D.1IC8JtD. 3Міс:ту доброС)'сідства та обмежснь прав на земmo IстановленНІ у ст.ст.ст.91,103,111 
.IIDrO КОДеІС)' Украіни, ст.З5 Закону Украіни «Про охорону земеп.». заКОНОllUСТlа про охорону 
:a1lМl1'O DpIIpО"ИОro середовища (код IltКОРИстанНІІ земепьноі ./ІШІІНКИ - I.I0.S.. зriдно 
_ ro КlW:llфіатара цim.oloro ІикорttстанНІІ земепьних ДЇnHHOK). 

11 ~~~III на внкориСТІННІІ даноі земепьноТ дimJНКH: 
'. .. .... Idm.080ro ІІUCОРИСТВННІІ. І 

I!Dpyшeнuзомenьиоro закОИОДUC11lа винні осоБІ! несуть ЮРИJIИЧНУ IїдnoBiдanЬHicть зril1Но ЗІХону. =: до ВІІСИОІКУ вІд 19.09.2007 року 'N!1147 ynpunіННІІ містабудуванНІІ та архітеКТУРl1 ,..-= р",,, містобудівні обмежеННІІ та 06тасенНІІ землекорНСТУlанНІІ зПдно aaacтpolora 
-..; ~ розрахунків lШощ ВI!КОНаних БРОlарським міським BiддinoM Киіlськоі репо~но! 
11110 I'D IlUUJpИQfства «Центр державиото земCJIIoНОro кадастру при Державному КОМІтеті 
_::-них ресурсlХ» (без права забудови): 
_1Jn.::н.orp коридору мережі lодопостаЧIННJI; 
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_~'.~._",'~ п - ••• т- .' ..... ' '. •••• • '~:,.. • ...... ' '. ,.. • '1." ''';:'';j· ... ' .. r .. '-.. s: .. ··,· 

rfR 
... ~-· .. · '..!І.'" 1"-., ~ •• ." •• ' •• ' '.!!.".: -~~"~'-' - •• ~: .• '-" ....... ." •• ,:-."..~:~.::~ "·"'L~.\'·~ 

~J..,..r.. L··.!~:·T' ~ ~.:.=.. __ І __ - .е .- -' ;r$:"J':~. ~t.., ... ~7-:::t •• ~' .~ 
tr.· .. ';! .;; ... ~. • .: .. ; ..... ~ , :: .... ;,~. ",':: 

.. ~. _І" y"-fI""- Н" , -...,.~ ....... ,!,,'(1.2: '':' 

~
., •• - .' .,.... ":~ ~ .. $- ...... 

.. .... Jt. ""'_ • t~ .':·'lt..~J"~t 
• :." ....... ~ •. :-.' 'I~~·' ~~':! 

Ь" . · .. '1.. ' • ",.-" rJ" ,,".,..:, 
~. • • : .; ~" ~"" . '. ",:'І:) І :;;"'.;.~i:·' 
!f:l . "~:. , .. ::,~'.. I;;.:-::,-,,!!J~,:' 
!~ l .. m ... проJ1Dll~~Ii-Iд.~~f~о~ .. dP9RAdttfiець має право BIIMarml BllXoнaнiii~" І:,' ,~~;! 
~iJJ4.1.Y ррl ИClI~ в,,оків папе_11ft' ч"ноМ, a:'~9* відшКОll)'ванIUI 'б~mcіВ ,авдаНl1Х ,а1JJПМКОІО &-~~ 
L!~ СІ::.: IІРро розlрвml цеП ДоroВIР у BC1aIIoвneHoмy порцку І ВllАlатаnl вїдшкоауваНIIJI ,.:.;~,,:, 
~ а ІХ nOI'D розlрванНІМ. " :1 
~ capl1'l~':aннr ur.oI'D ДоroвоРУ , ВІІНІІ ПродавWl. CYМII, ІІКІ смачеНI ПокynцеАI ПРОдll8Ц10 на ~ 

~ .. При ра3IР ."РУ пове"""tnТl.С' Продавцем ПокyrllDO в повному обспі. ~ 
~. "' Aol'D-' r·---- ід С • .' ~ - І оо UЬOI'D Доroвору з наanеЖНl1Х в ТOplH ПРIIЧIIН, СУМІІ. ІІкі смачені Покупцем .. 
4J. ПРІІ ра3 РВ:" ... uьoro ДоrolOРУ, повертакm.c. ПокупlDO в повному обс.,і. НаanеilCИі ПРІІЧІІНІІ є І. 
~ НІ ~~IIIIII, ,nдно ,aKoHo~Bcтua Украінн. ~ 
~кf ІlдIInoиlc:n. та пр.аа СтоРІІ!, шо не передбачені цим Доroвором. ВlІ,начll1011oCJI відповідно f 

4010. BiIJJO у: a1'm1 • І • 

,, ___ та ІІР' . s. rapalrтiТ та npcтell,lr .~ 
ЦІ! rвpllН1)'t, шо ,eMUЬнa ділllllК8, па є пре.аметом цьоro Доroвору, Bxoalm до катеroріі .;: 

5.1. npoдu~ бynl вlдчylC)'llанl,гідно ,аконодавства УкраїНIf, вільна від БУД"'ІІЮIХ маЬОВІIХ прп і ~ .... ::0;,. осl6, про llкі на r.IOMeIIТ nianllcaHHII цьоro Доroвору Продавець Чlf Покупець не міг не .;' 
IfCICIII 0ДПIf0CR ПІД apewтor.1 І судових Справ на неї неАlає. 
"'~s::.CIIЬ сВЇДЧП1'Ь, що Зl'Ідана ,емenьна дЇJUrHкa до цьоro часу нікому іншому не 3ДlНа в оренду, 
:':"ВС ПО_РОВIUIII, в спорі, І під ,аб~роноlO (арештом) не перебуває, CyaOBOro спору що до неї, ІІК 

• ао C1I1)'IНOI'D фОRдY IОРlfДUЧННХ ОСІб не внесена. Відчужувана ,емenьна ДЇJUIHкa 'НlXOдnn.CJI у 
IICCOIlIOIнlC11D придатному Д1ІІІ ВJIКDРIIC11UПUl 11 ,а цinЬOBl1М ПРlDначеННІІМ. 
~. у IfдpoJЇJpIom ь 'lІШнодавС'ПІом України Покупець придбав ,емenьну ділllИКУ ба права ,мінll 11 
ЇDOJOrD nPШRlІІОНU. • 

5.4. поsyпeau. ОrJЧIIIYВ ,eMenьнy ділІІНку в натурІ, о,наАОМИВСIІ , 11 кiJп.кіСНІІМН і llкіСНl1A1If 
tpamPJlСІ1ІІІІМП, пfд:lсмнимн І IluеМНИАIН спорудами та об'єarrar.lИ і обмеженlIJIМИ щодо 11 

1IDJIIIC1DIOII. 
б. Перехід права вnaC:llocтi ІІа ,е~le.nьну дlnИIІІСУ 

6.1. 0601'1301 ПродавWI передати ,смenьну дЇJUrику ПокупlDO вважaєn.CJI виконаним і прпо 
lКIIIIC1f НІ ,омen'ну діл,нку переходить до ПокуПWI nicmr повної смаТІІ вартості даної ,еr.,enьної 
ШІІІllanовimrодо п,2.1. цьоro Доroвору, одержанНІ Покупцем державноro акта на право anасності на 

IIIIID. 
,~ 3 МОIІОН1)' ВllНнкнеННJI у ПокупWl права власності на земenьну діЛІІНКУ встановленнR раніше 
апнl РUnІМ І 8сl npавоустанавлюючі документи про права Покупwr на КОРИC1)'llІННІ (оренду) цієї 
IIШJfIIr _нкп npачвють чинність. 

7. PlfJlIK ВIIПЦICOВОГО поrlрwеНllИ 8бо ВIIПЦКОВОГО ПС:УВ81IНН зеl\le.nlollоr дlnИН1СІ1 
7.1. РIDНІ 81Ш11UCOВОro -поriршеНИJl або BнnaдJCOBOГO псувlННJl ,емenьної дШJlНКИ несе Покупець , 
lIrJПY перехо,цу до ньоro права власностї. 
7З,У IIIJIIJIКY, IDJIП'Продавець прострочив передачу зеММ5RОЇ дiuнКн або Покупець npoClpO'1J18 Ії 
tIamr, РIDИІ вППІДХОВОro погірщенНІ або вИlllДlCОВОГО псувlННJl несе сторона, що nPОClpОЧIШI1 
IQIІІУ 160 прllllнans. 
7J. JIкщo І поdршенні чи псуванні зеr.lмьноі дiJurmal є вина Сторони Доroвору, то вШnовiдanьнїсть 
'JaCrapaНL 

• 8. ВllрlwеНІІИ с:порів • 
1.1. ВСІ спори, ЩО вИНИХВІОть при виконанні умов ЦJ.oгo ДоroВОРу вбо в зв'аку, ТJJyr.lачеllRJlМ ЙОГО 
.... IнрlwyштьCJIIWIIIXОМ переговорів.. .. 
~ IЩо C'l'DPOHI' npcmrroM міCJIWI не дocвrml домовленості; то спір передаЄТЬСІІ на pO,ГJIJIД СУДОВІІХ 
lІІіІ У DOprдкy, Іствноanеному ЧІІНННМ заканодавством YкpaїHIt. У Woor.,y BIInВДКY судові BтpaТlI несе 
-. ща не 811XOнana УМОВІІ Договору або 8HKoнana Ух ненanежннм чнном. 
'І 3міпа 9. Зr.lіllll УІ\І08 AOroBOpy тв. 110ro розіРВDllllR 
'і В і ~08 Доroвору або внесенНІІ доповне ... до "'01'0 МОЖllиві тілЬКIf ,а згодою Сторін. 
W. с 3МІНИ 111 ДОП08неННJl дО ДОГОВОРУ ЗДЇЯСIDOIОТЬCJI тількн В nисьмовіn формі , наcтynШIМ 
ц.':- 'IIIIDC 3ft,іи тв доповне ... в opraнax нотаріату, ОФОРМЛIОIОТJ.CJI у 81WBRai додаткавоі yroJUI, що 
J, Цей ~ .I~IROIO цього Договору. . 
3.1. У Д ~Blp'MOJКe бyrн розірваннЯ Продавцем: • • 
) n. ра КОСМIТИ Покуnцеr.1 повиоі або частковаУ вартості даноі земельноУ ДШJIНКН зnдно п. 2.1. 
~M~~ • • • 
3.2·Ураl n 

І ,'. ОРYWоиНJI умов ВИХІ1адевих у пi.unyнктi 2.1. цього Договору • 
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.. ~ .' ,. . . . 
.' . . . рIcnы�оtt дIлRIIКII, &:ТраКІ. І ПОРЯДО!( on.,. 

2. ЦIIIІI!РОДlЖ)'~ ШІМ доroDороr.1 СlUlалає 571 900.00 (П'IТtoт~ 
І nPOaaICY :lcalCnЬ'lоі дUIII::;"rt купеЦlo ПОВIUlСIf псрерахуваТIІ "l рахУ"ОI n І'. 

д:~~~) rplIDC'Po оо ~m(plp'nO";:1143;'70000S SpolapcЬKe УДК в ГУДКУ 8 I(lliвc:.~, 
) 6ІІlкіlсыІх ~IIB ".; 

("':оХI21018, ЗКПО 23S119?3). О letn8USЇ про HOPM~Т1~'1Y грошов)' Оцінку ~ І 
М2.2. 3riдИо D.rrll')' :І 'l'CX1II"'I:~ ~ :pcькoro r.lісь"оro ВI~lЛr ЗСМС~"ІШХ реСуРсі., ~ 
11.09.2001 роlC)' 1(1 04-3/І3-3/::вllТІо ~ 03 716,00 (сто ТР!' ТlI~JlЧI СІМСОТ CIMДCCIIТ wit1\) ~ 
цllІІШ :lсмcnыlіi lIiJIIIIIC11 С'І1ІІ DlРтість :lсмcn.ноі ДІЛ_""" ПП «ЕксперТIQa,IІС' 

°2J зrUulО ,.tciiojll)' про PJIIIICO~Y"UI' ІНXlI стаНОВlП' 450452.95 ('IОТІlpllСТ1 п, .. ,~1 
• • • ....1 :lcr.tcnыІІ• .. . ~ оа ... ., 

РОК)' оаlllо.,на ва .... т ·n :lатвсрДЖIНОro ГОЛОІІІІ'''' уnpаВЛIfСІІRМ 3CMCJII, .. "" а-.. 
п'I1'ДССI даІ) rpllllll 95 IСІ0Пl ~IC'IO.110 ВІІСІІОІКУ деР-АСаIНОЇ скспеРТ"3'1 зсмnеаПОР_амоі-1oq 
05nam 03.10.2007 РОI)', D .ІІПОВI11' 
ЖОIТlІІ 200.1 РОК)' Н!!41-324. 3. 0600'аЗКIІ сторі .. 

3 J n """cUЬ :1060I'l3aНlln: . •• а .. ".. рті земельноі 'ДіМНК1І 8 строк" тв В розr.llрах, що псре"'--
3.1.1. CnnaТlml ва сть ~ 

ДоraIOРУ· П OДlIUlO He06XЇ.IIНi матеріanІl, ІіАОМасті, .II0КYMClfТlI тощо про ... --1 
. 3.1.2. ИIIдDIIВТlI Р . .. .. , ... 1 

• і .:lJa~~jY' IIМYВIТSICЬ ОБМеж~ .. ~ що Hlкnuelli та Bcтa~IO~CIci ІІа nPlla6aнy ~ 
.( б' • д;: бс:аКОШТОDIIС і 6с:апсреШКОllНе IIlКoplccтaHIIJI 06 ЄКТІВ Зlranьноro "'OJIIICI)1cl І 
:.а '::S:;Ш.Jd lIopanr, 06'СКТІI інженерноі іНфр8стру~JI), що ~apcє~aaHi нa1Cl4t:1l 

еєстрв,.1\' зВІІВJI r.,oжnнвість IIJJr:ryny на земельну ДІЛІИКУ 81ДПО8l1lIllІХ cn)'*6 iL'II~' J 
момснтр ЦlI , • r' Ф . 
per.taнry об'спів 38nЛЬНОro КОрПc:тyD8ННl1'8 IнженерНОI ІН раструктури, Р01r.llщснн.1t1 
межО811Х і reolIe:JI"'HIIX знаків та П'.ІІ'УзАЇВ до них ТОЩО ). • ]І 

3.1.4. З ~,oMeнt)' ДеРЖВВНОі реєстраціі UItoro Доroвору смаЧУВI1Т1С зсмen .. НIІА ІІОЕІ а 
парRдlCY, пере.абачеИIIХ ЧIIІIНlIМ з~надавСТ80r., УкрвіНI' про мату ЗI1 зсt.lЛIО. 

3.1.5. 3apCєcтpyDaТSI цІП ДоroВIР у Істановленому законодаІСТВОМ порядку. .. 
3.1.6. Пр"Rнml У впасність земельну ділІПІКУ піcn. реєстрації державного ІКТУ про .. 

зcr.tCnЬНУ .��inIHI\-)r. . і • 
. 3.2. Прадавсц': з06аВ'138ннА: -

3.2.1. ПРldlJtml амату Покупцем вартості земелltноі діл_нхи 8 розмірі та в тcpMiнн.~ IIJ 
JUoaro Доroвору. 31: 

3.2.2. Перeдml у впасність земельну дШянку піCnJl petcтpauiї державного акту про 
:lClolепьну дiJUlHкy. 

4. ВідпооідМlоllі&:ТЬ Сторі •• 110 

4.1.У Ilmaдкy HelllКOН8ННIr Покупцем умов IUooro ДоrolОРУ Продавсць має npВО 
nOкynцeм caoi~ обов'аків нanucнп .. .,JШОМ. а також відшкодуваННІ з611тків, ,WIID1X пра 
неиanаю"'! ВШСОНІННlr., з0601'13111., або .. ає право розірвати uen Доroвір у lІеІ 

, ~ш.1ІІ'ІТІ1 ІlДШкодуваННl збlmcів, СnPИЧltненslХ Roro розіРlанНІІМ • 
• ,._. 4.2.У разі порушена прміну ~DJlаТlI 31 зеr.(елыl)' дїJUlHКY, пеРО.ll6аченоra п.21 -
~купеЦlo смвчує Про_шо пев )t розмірі ПОдJIіЬоі обліКОlоі стаlXlI Hauiollan""OI1l 

ДІЄ па МОМСІІТ OMaТSI за ко_н день nPOCnPO'lJCII nnапжу. 
43. JIJaЦO Пoxyneць в Тlp)IЇН 30 (тридцпн) двів 3 Дlml останньоі сruurп' зriдкo n.2 І ~ IIDII 

cмmnь IC'I'IНOвneнy І 0.2.1. Доroаорі ціну або В'-IОІІIТЬCI nPИЯНJIТII nplllI6aНY JlїІ1І!Ф,. 
права allМDТ11 npldlllm'Jl npидбаноі зсмem.ноі дШІНКИ і сnлm( UiHII а також а' арn 
:':'! ... ~ 3I:!~~~~ lIIКOНВ1I1IR. а60, 3 саоєТ CТOPOНlI, nopywyвml Пlпа~НJI пра pmipв311111 cnч 

, .......... II"'"""'~aDIIНI збlrnciв 
4.4.У almaдкy розіРІIIННR д' • КОІІІ' 5 Пра_це", ПОКУП .. 

8 
• • orolOPY 3 ІІІНІІ Покупuя сплачені ІІІІМ грОШОВI . 

. _аl за МІНУСО", 9 
з61mіа, пов'паних :І оформле n, • .",-
nacnapty npoeWu ' HНDI ,...OroIOPY та відве.llенJUlМ земельноі дїnHKIC" (п . -
.' ... J вщведеННІ оплата ва • • UЇ8llic'PJ е_ nocаlд'lСНН!' ДоГоаору тощо). ' pтocтt ПХНJЧНІІХ умов, поcnуг спс : 9 

4.5. PCnlpaal1НR ДоrolОРУ не ,,' .,.,.. 9 
4.6. Сrшlта W1plфНJIХ сан • IЛItНI~ ПокупЦІІ від сnлml пені, передбаченої п.4.2.. ~ 

'періоДдlї)'Мов дlНoro Доroв щА не ~1~И1Є Покупuн від обов'Rзхів ВІІКОНІНІІІ AofOl gn 
. ару JC)'ПIIJII-ПРОдажу. • 

'\ 



. :- ~::I.::: .. " .... .:""~.- s. .- .. -оо - .. • .. ~,,'l1.!..,~J~.;.:~.::-:.~;,.: • с... . .. ItIt - , ...... ,.. ..... .~ t J .. • .. _ .. :!f:e.:fi.:l"l· ... '1- ... " '-- --,.-. . .•••• ,- I~:1'~ 
ІІІ. ~ ~. _ ~ .. ":!. . ,'~", .. Ч;;"'іllt:::: 

.:.... . . ". .... '1~~"~\;" ........ ;,' "" • "-1 "_';,,'t'. 
1\ оо'" , • :~·'·1"·"'. .,.e!~"f:.~tr} 
~ ~ 1-. (;.:.: •. 0.; .(;;'~:~, ~tw,~, 

r;f.' IlасоllаlПlІ.про ... uO&I(fkQIf-Iд.~F.I!f~О~~dfctПеlUo ",вє право BIIMВl'ВТlI IIIXOHaHiOi~'! -; ... ·ї;,і 
~t1.y palllC 06ОІ'IІ3КЇ1 JIIIIeJClllDl 'ІІШОМ, .:lIЧ~ ІIдшКОАУ8анНІ збиткіl ЗIUlJlВНIIХ заtpnr.rкою ,~;.;.~ 
'~ СІ: мас прВО розіРlml цей Доrallр у Ict1IHOВnOHOr.ry порцку і BIIr.,araТlI BЇAWкaayвBHНI '.,-:;;~ 
~,I ШІХ noro розlРDIIIIJIDI. 
~ CIIP~ .. оо UIooro Доroвору з ВIIНlI Про.ll88W1, CYМII, пі сма'lені Покynцеr.1 ПродаlЦЮ на 

..... пр" pld РІ rolOP>l ПОlapraнm." Продавцом Покупшо В nOII.OMY обсязі • 
.-__ ..,~ ~""i ЦW;ro AOrolOPY :І навneжRllХ ВШ Сторін nPl1ЧIІН. СУМ". Jlкі смачонl Покупцем 

AJ. Пр" pld .:ананНІ ЦIooro ДоrolОру, nODOp11UOТIoCJI Покупшо в nOBHOr.,y обсязі. Навnежні nPlA11H11 є 
~ РІ ~c:1IIIIHII, :lПднО :laKOHOдaBct1Ia YкpaiHIL 
~"' fдamoнlCТlo 'nІ права Сторін, шо но породбаЧОllі цим Доroвором, 1113НВЧlUOТloCJI відПОlідНО 

•• 10. ВIlUJОI У а1'н1l. • • 
,JllDllllllPI:III кр • S. rapBlrrtt та npcтollJR 

elPt I1IPIII'I)'t:, щО ЗОМCJIfII.а ДЇJUIНICII., па є прс.амстом lUooro AOrolOPY, ІХОДIIТІо ДО IC8teropii 
5,1. пр-~ буті' ІlдЧУЖУ8анІ :lПДI.О 3ВКОНОДВВCТllа УкраїНII, вin"на від БУДl.-IJnIХ ManНOIl1X прп і 

.-..11ІО М crix Dсlб про.кІ на "омект nїДnlfCaRНI Цltoro ДоroвоРУ Продввош. 'ІІІ Покynеш. не міт но 

.,..111111 OДJIТIO'; під арешто .. і СУДОІНХ спрu на ноТ номає. 
-~- l:IPt свїдчJlТlo, що Зraд8на зомельна дiтrHкa до lUooro часу нікому іншому но здака І ОРОНДУ 

51 ~ DОдаровDШI, І спорі, і під Заб~ОНOJO (ароштом~ но поробуває, судовоro спору що до ноі, I~ 
.JqIOAIA cmnyrнDro фонду IОрНДИ'IIUfX ОСІб но внесена. ВlД'fYЖ)'8ана земельна дinlНка зНDXОДll1'loCll У 
-- ао НICnO ПРІІДІТКОНУ дJUllnКOpllCТ8HНI її за цUu.OBНМ lІракачCННR". 
~':': IlIIJIaIlдкom із законо~CТDОМ YкpвТRН Покупець npидбu земел .. ку дinJlRX)' ба прuа зміНlI її 
iJDIOI'O npІЕІна'ІСRНJL • • 

5.4. покупець огщuryв :lОМIШJaКУ ДШJIRX)' в на1УРl, ОЗR8АОМН8СI 3 її кiт.кiCНlIМII і IКЇCНlrr.flf 
~ niд3oмн.rr.IIf І IІВ3ОМRИМИ спорудами та об'єJn'8AIИ і оБМОЖОНRlr.IІІ ЩОДО її .,....... 

б. Порехід правв вnacllocтllla зеl'lenьн)' дlnНІІКУ 

6.1. 060l'ІІ30К ПродавWI поредати зомельку дin.кку Покупшо аавжаєn.CJI ВИ1СОR8НИМ і прпо 
l1КIIOCIf на зомenы�y дinlНКУ пороходить до Покуnwr післ. ПОlноі смати вартості даної земельної 

І JЇШIIIIllдnoа!дIIО до п.2.I. ЦIooro Доro80РУ, одержанНІ Покупцом доржавноro alml нв право власності на 
IIIIIJII, 

'1 3 MOMell1)' 8IfНIIКНОJlI.Я у ПокупWl прпа власності на зомел"ку дfЛIНКУ Ict1IновлокнП ранішо 
...... рanrм і ІсІ nPUОУСТ8НВВnlоючі Докумонти про права Покупwr на КОРИC'1)'lаНRJI (оронду) цієі 
_І IIfnIНІІІ втрачають 'ІиннICТJo. 

7. PII3I.1C DllnSДICOBoro поrlршеНllИ або BllnSДКOBoro пс)'ванни зо".ельноТ дlnИН1CJ1 
7.1. 'ІОВ ІПІІІдІОІОro погіршоння або ВlП18дКовоra псуваННІ зомел .. ноТ РККН носо ПОК)'llош. 3 

lIIIfIIIY nepexo.цy до 11Іо01'0 проа власності. 
12.У ІПІІІІІІУ, xonп'Продавець проС1рО'ІНВ передачу зомCШltноr дiJUппcи або ПокупоlUo проctpО'lJII \і 

!pIIвau, ршu 811111ДКОвоra поrlршенНІ вбо ВнnaдlШвоra ПСУ8аннl носе сторонІ, шо npоctpО'IJШ8 
.... 'Уа6о прllЙRlТr8. 

7З. JJaЦO І поriршенкf 'ІН псуванні зеr.fCШltноr дUwrки є вина CтopORН Доroвору, то в1дП081дan .. кїcrь 
.IIICIapaНL 

! 8. Вllрішенни спорів 
8.1. Всі СПОРИ, що BIIIIIIКIIOТlI прн вик~каннl умов цього Договору або в ЗВ'131)' з ТJJy.raЧОIIIIDr! nоra 

~ВИРIIll)'lО'''" 1DJIIX0м пороraВОР1В.. . : 
• ; я_ СтарОЮI nP0ТJII'Dr.f r.fiC8ЦR но ДОCJIГnН домовленості; то спір поредаЄТЬСI на РОЗГJlJlд СУДОВИХ 
~ ПІІРЦКУ, встановленому 'ІНННИМ З8Конода8СТ110" УкраТнн. У цьому ВИПадку СУДОlі Ilпрати носо 

IQD не lпконanа умови Договору вбо викокanа Ух ненuеJКRИr.. 'Іином. 
'І 9. 3"lillll ),"10В доroвору та.Його розіРВВІІІІR 
'і. ~ ~OI ДогаВОРУ або внесенНІ доповнень до н .. оra мmкnиві тільки за зroдою Сторін. 
~ 3М11ОІ тв доповнеННІ до ДоroвоРУ здіRсmОIОТЬСI тіл .. ки в письмовій формі з HlctyllRlIМ 
СIЬіа' 'ІІІИХ змін та доповнень 8 органах нотаріату, ОфОРМnlOlОТЬCl у ВllГМді АОдаТКОlОТ )'I'D1U1, ЩО 
'J 0IВ0Ja "асуиНОIО ЦIooro ДоraIОРУ. 
:'J:J~: ДО~I1р'МOD БУТІ! розірвакнІІ Продавцем: .. • • 

IIoroДo раl несмати Покупцем повної або частковоі вартості даноі земелЬНОI ДIЛJI~f 3nДHO П. 2 .. 1. 
11 l'D8opy. 
~З.2. Ураі 

• • ~~рушеНRJI УМОВ ВИXJIадевих у пfдпyвктi 2.1. цьоro ДоroвоРУ. '. .. '. ... 
:О, .. 
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. І І' старіІІ )'lt108 w.orD ДОrD10РУ він може бyn, ] . 
'.4.У ра' IIСllllО"IIП" 0-11 ао м ""ІІУ .60 rDcnOJIIIPCIoKoro CYI1Y. Мllfе"". ~ Ііа ІІІМО" ",уro' Cropo.nl38 Р ШСІО" -J. ""іІ) 

J О. 8IrrpaТl" 

10.1 8clllnp;rn .. ПОI'13D11I:1 yкnllADHНJlM uьorD ДОrDаору, Аоro нотаріanьшс,.. ПОС'іаче" 
,. .. _ 6срІІ .. со&оПoxyneu>- .... , , 11. ДОJlатковl 1"IОВIІ. . 

11.1. Цеll Доroвір с 060I'13КOII .. ll1JIl сторі'l S MOMC~ пfl1ПIІС8ННЯ 060ма Стороиа~", 
11.2. ЦСП Доroвlр nfJuuIrDC lІСпарlanьноМУ ПО~tl1'IеИИJO та рсєстраиіТ 8і4ПО,· 

31К0110ДIIIc:r1Ia. _ tmto .. І ІЗ. ЦOJI До ... Ір І jIOII1IIOIIТ npo. • ....., ......... ~ С....,....., м •• ~ • нa1JPI(IIII~I"""I __ "",, __ ""i""НOcтi"-.......... 
11.4. ПОI)'ІІСUIo С nnатнnКОМ ПОl1l1ТІУ на nPll6yroк на ,aranЬНl1Х nil1CТ8lax. 10 • 
11.5. Цеll Доroвір clUlllJlCHO 1'1 нотаріanьно ПОСlil1'lСIІО І 3 ("Рьох) ПРJсміРНllКах 

• __ ~ GPOIIIJICUO"" М ........ R018PI ... ноro O"PYIY • ~' ...... 
Н.М., І м.Ііро n,\t)tI»' ості, 7, а інші - Inдaкm.C. Сторонам uьoro дoг~ ""І:"roт 01'1:' ~9 ~ ~ 

~ oC:-~ , О (j -') <5~~ СтаРОІІІІ AOro80py : 

• 1 
І 

,*оО....п lе ........ 
~ а 11 І Ioic/lt~' т.а r області 
и'! с,1СІ ~~~}l :' f!. , 815. 

AНI~~~~н1-·"" d1'K . 

. ,. 
·~I 



. "llt:nIlI ВРІІ.llри KU'.C61tIl' llfiл"cml 
A.II',f/I",6 nq"'1I11l листllnll'" '.1 mиCJIчl C6tмIlllll РІІНУ. 

. nlдnIICIIIIII~, 111UIIUI1 СтоРОНII: IiPOBA~CЬKA МІСЬКА РАДА киJвськоl 
МІ'- 11ІО Н1ак:'lfа ІІІІРеса: .I;5POBapSI, . Byn.raraplнa, IS, IдеlmrфікаціnниR КОД 2637637S, в особі 

~Cn, roplUU иля QЛВКСАНДРОВИЧА, _lшR дlс на підставІ довІреності, посвІдчена' J 1.07.2007 року 
~A B~ Jiplrp nPll8arнllМ іІатарlусо •• 5poBBpc.кaro Mic.KOro HoтвpiВn.Hoтo ОКРУІУ, імеНОВІН'Іn D 

Slp}t 1230 ~~'" , однlЕі сторонні ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕАGШІТАЦJЙНО_ 
~чий ЦЕНТР cdТТА»,lдеНТllфlкацlЯнsrЯ код 3446SS81, ЮРlrдична особв ,В ,аконодавством 
_Q1'OS IUIII'lIfВIUlРеса: 07400, КlIІвс.ка обnаcm., м.5роварн, вул.l-го ТрааИJI, буд.28, (саіIlОЦТ8О про 
r.,.ranr.JOP ctplWro roРllдІlЧноr особ" серіІ АОО М093706, видане державним реЕстраторо •• 
J.fPP"'1 pe~MIre1)' 5роварськаІ .llс.коІ ради КНТВСЬКОЇ обпасті ГаАдак Г.В., дата проведеllll. 
JIIOIIII;;~tc1Paul1'24.07.2006 раху, номер заПІІСУ про державну реєстрацію 1 3SS 1020000001770), в 
"'" ~I nlдnpllt:Мcтвa ТКАЧА АНДРІЯ АДАМОВИЧА, щО мешкає за адресою: КI.іаСloка 
aCIQ -:.s о .. рв, Byn.l-ro ТравИJI, буд.28, .киА діє на підставі СТ81')'ТУ пп цРеабinітаціnно
a&sam. І ~1I1P «IТfA» ,apeccтpoBaHoro державним реєстратором виконавчого комітету 5роварськоі 
~:=- ІllЬ&:Іоlоl обпасті ГаЯдак Г.В., дата реєстраціі 24.07.2006 раху, номер ,апису 1 ЗSS 102 
:;0001770, ім'вовlНlfЙ в ПОДlUlloшому "ПОКУІІЕЦЬ", , IIpyroi сторони, УКJIвnи даниА Дотовір про 
8С1УІІІО' • 1. Предl\Іет Договору 

11 ПРОАuець на підставІ рішенн. 5ровврськоі міськоі ради за .N! 484-28-0' аід 2S.10.2007 
• ·КР .... с (продає), .а Покупеuь приАмає (купує) у вnасніст. і опnачує земonьну діn_нку 

:.с.SOfOСПОIІІРС.КОro nPll3начеННlІ, ПJlощею 0,1672 ra дnll будівництва та обcnyговуванн_ 
paIiвimIіIИD-О3110РОВlfОro uell1'py - земnі комерціАното використаННІІ, за адресою: К'І'ве"кв 
_т, мІсто iPOBBPll, ВУnlЩR Шевченка в ·Р.ЙОllі розмlщеllНR баееА.,у «Купава», HaдaJlї 38 

кmaм-Прuмcr Доroвору або :loмenьHa дlл.нn". 
IJ'земса.1ІІ аіпанка, звзначена в п. І. і., є в користуванні ПокупWl зтідно lIorOBOpy орсндИ зеr.(nі 

ііа 13.05.2007 роху З8 p.N!89S посаі4чеиоro БазRp Н.М. приаатним нотаріусом БроварськоТ .(іс.коl 
plll,3IPOmpOBIHoro в книзі записів державноіреєстраціl дотоворів оренди земnі про що вчинено 
_16040733800070 22.06.2007 року. 
на зсмeIWIIA 1ІіШШі, що вJдчужуєтьCl ЗНВХО4ИТЬСR реабшітаuiRно-о:шоровчиЯ центр (НlІ3І8сршене 

.,.....o~ 6УalalUП11'fO розпочато, зrlдно дшвму на alUCOHaнHR будівмьних робіт .N!63J07 .аід 
Ot.DJ.2007 РDIY JнспеlЩl1 деРJI8Виоro apxiTOK1YPho-будївe.m.иоro КОНТРОПlO 5роварсьхоі міська' plДll 
Iafaor oбucri. 
Дo.iдn ІІа 20.09.2007 року видаиа КоМ)'lllUlltИНМ niдnpИЕМС'ПІОМ 5pOllllpCloКOi міськаі ~ 8IJipo8llpCldClO 

.--ТfввeкrapнзaцtТ' I'D1UВнісп. нe3IIIIepJDOВOl'O будlвllИЦПl8 об'ony иерухомості CICIПUIat: 4%. 
113rburo висновку Броварського міського відділу земenьких ресурсів вІд 27.09.2007 .роху М04-

nо.зnО4 земWНІ дfmrнкa, що є предметом uьoro Доrовору повинна використовуватис. з 
.аа.... обов'ихів :lемnеanасника, змісту добросусідства та обмежень прав иа ЗСJoШIO 
~енlІХ у ст.ст.9t,tоз, 111 Земonьноro Кодексу Украіни, ст.ЗS Закону УкраіЮI "Про охорону 
~~_3IXDИОда8ml про охорону навJCОnИWНЬОГО природного середовища. 
o'J'Ul,lll оби.сиНl на використаННІ .даноі зсмепьноі дшанки: 
1.IЗllіна qiпЬOBOro ВIIКОРИстанИJI. 
IJ. Дcnp.IИИІ РСJlCиму використанн. земепь дnl охоронних і санітарно-захісних 30Н. 
~Вlземм.и~ro закоиодавства винні особи нссуть юридичну відповідвnьність зпдно :lакону. 

~D.iAIO ао висновку про продаж у вnасніст, зсмсnьноі діn_нки аід 26.09.2007 року N!1 141 
іае 1111І А!IСТОбуауваНИIІ та архітектури Броварськоі міськоі раДІ', містобудівні оБМС~СННI та 
,.: зеuлокористуванн. 'ПДНО кaдacтpoBoro ману та відповідно до розрахуНКlВ nnощ 
ІІІ'" ТОв «KoHcтaнтu (без права забудови): 

е~~ирro KOPIIAORl комунікаціЯних мереж: хаивnізаціі та водопроводу; 
~ '·1.,,: ';-.. 

.: 

... ~ ... . - -
$' 
~':i 
'{іі. 

.. 
f t'}'~ ~~" 

-.. _.' "-l!:]? 
~~i..:;:- . _-
~,~ .. w. .. . --

.·1· ...... ' f".:1I11o '.I'г.тиn. б9r.'10r.i'J"0І'f1ВИЙ ~~,cт RIQ 11in.~'~"";' ...... . 

••• і' ~ ... 

.. 

',' .. ' :.' 
.: 



• • 01'0 .доступу JUlJI ПРОКJIадеНІIН tlOBtI~. РСІСО" 
б ПСlfІт. y"'OII' І'n.н шо ,,,аХОДIТ.СН в межах ]D]наЧС:llоі ТСр ~~ l 

- cтвoplml та :ІВ с3 Х іl.жснсрШIХ мсрсж, IttOpii 
"alТ Icll)'lOlfll І І 

сксnлyа зса.Cn.110t дln_IІКI', СТРОК" ПОРЯIІОI( ОПЛІТ І 
2 ЦI"а продажу. ІСІ':ІВ ЦІІ"І ДОГОІОРОМ СКЛD.аас 1769'''' 

Ці прода~)' ,С"IСn.IIОТ д!n) ':;11В~i ОО копіАок, Jlкі Покупс:ц" ]ОБОВ'О~~~ , , 
2.1. ..а '.ТСОТ вlсі"IДССJlТ ДІІ • піCnJl nїJInllCDHHJI Ц"ого дОго. • -'ОЦ') 

Dllcn ТIIС'1' дс_ 01'111'0'" 3-Х роБОlfl1Х АНІІ, МФО 821 О 18 ЗКПО 23571 op~ І,.: 
.... WVI.D/C ПрDJIIIIIUl пр ІІІ 06nасті М.КIIClа • 92з) t 

..-" с.кс УДК ГУДКУ D Кr.TIC.K .еитаuiі про нормаnllИУ грошову Оціllll)' 
&po~ ЗriДlIО Dlmrry , 'ТСХllllfl:Т :O~pc.кoro мic.кoro liJlJliпy земen"ШІ" PC:C)'pc:ia.1C\t~\,1 
27 092001 РОI)' 16 04-3/13-3/137 28РО, 696 оо (дJicтi lic~ • .дeCIТ п'JI'1"Ь nlCRЧ шістсот .IIQ' 'І 
аі• • ..... ноІ дlnlИІСІI C7II.oIIIJn , ~]~ о 11ІІ3СМ"". 

оо ICOnїRDJC. про р"ИКОlУ lapтicn ,смenloної діЛRtlКfI ПП "E~cn-. 
23. ЗriдllО IIICIIOIКY експерта ош'нка ,смen.ноі дїnJlHKIt nлошсю 0.1672 cta"A-rЧf 

псртиа rpoDloBa . nullll\ • 
10.102007 року скс , liciМJICCIТ ОДНУ) rpllВИlО 20 КОПІЙОК, затвср.а*СІІОro іІ 
сlМдСсат шіcn. ТІ!ClIf дс; JlТCg; 11.2007 року, відповідио ДО lисt.ОIКУ дсржаВtlоі CICCn~ь 
зСМCll10lllІХ J*7PCIB Укра HI~ h.a I036-О7. ~ 
дoxyr.lcНnUUЇBIJI07.11.2007 р ку - 3. Обов'шКl. сторі.. • 

3 1 ПокynСQIo зоСіо_'JI3аНlIR: . 
3:1:1.СnnВТlт. IBPтiCТlo ,смenloної JI!nJlHКlI ~ CТPO~II та В ~03Mlpax, шо псрс.абаЧсщі n 21.J 
3.I.2.НIІдІІВІ'І1I Про_шо нсобхї4И' MaТCPIВnI., ВІДОМОС'П, lIoкyмetmt 1Ошо "РО D"-'t1 

• ~: ДCnPllму_аТlIС. обмежень. ЩО накладені та I~H~вncIIi на nPll4баtty-J 
" 1:- -ЦТlI безкоштовне і безперешкодне ІНКОРИСТВННJl обєКТtв заran"ноro kOPllC1)l»' \3BUliln_~,,_ ')' 1 
l8ТОМо6in.ні дороп .. об'ЄКТІ' інжснерноі IНфР_СТР~И , ~o за~сєстроваНI на ]смcn ... іА :1:1': 

Pea:tPaQii :ІІІІІІІ11, "IОЖІІlfВіc:n. ДO~ на 3eм~ ДUUIНIC)' ВIJIПО_ЩІ",?, cny ... 1j ДIIR обс.~ 
06'шів 3InIIItIIoro ICOpIIC1)'llIlOUl та uoкeнepНOI IRфраструкrypн, РОЗМІЩСННJI на ЗСМCIIWtiA 12) 
reoAC3II'1Н1IX ,наків 111 під'і3дів до них тощо ). , 

3.1А. 3 МОМСID)' Державної рсєстраці1' ЦIooro Договору сплачуваПІ 3Сr.lCn.Нlln 1IOJIIa~ 
ПDpIlДlt)', m:peд6afICНlIX ЧIIИlDIМ 3IUCOНO_C'I'ВOМ Уxpaiнll про nпвтy за ,смmo. І 

3.1.5. 3apeєcтpyвaТlI цеП ДОl'OІір У Bcтвнoвneнo,,1)' :JIIICOHOJIВВC11IOM ПОРJlдку. І 
3.2. ПРOJlllllСQIo зоБОВ'ОllUdI: 
3.2.1. ПРldlнml OIUlD1)' Покупцем вартості зсмem.ної дinJlНКИ в розмірі та в тept.liнt~ oii)'IIID 

Дoroвopy. 

4. Вlllповiaвnьніст. Сторі .. 
4.1.У IIIIIIIUCY неВІОСОнаlDUl ПоК)'ПЦСМ умов QЬoro Доroвору ПроJIВВСUЬ .. ає nPaIII .. 

ПоК)'ІЩСМ своіх обов'окїв ивnежним ЧІІНОМ, а 'І'ІІКОЖ вiJlшКОll)'8lИНJI збlггків, 3UJIIIfИ'I lІСІіІ 
нсНlllПOlПМ IIOCOНIIIfIUIМ ,обо_'ови., або має право розірвати цсй Договір у ВC1UИОВnСИО\ly. 
відшкаЦУВlllНllзбlmcil, сnpИlfИНСНИХ Аоro розірввиJUlМ. 
" 4:l,Y ра3і ПOPYWСННJI терміну омати за зсмen.ну дїJUlHКY, персдбаченого п.2.I. дано", ~ 

СІШа'l)'t ПРOJlllllUlO ПСНIQ у розмірі ПОдВіАиої обnікової craвKII HaцїoHВnЬHoro Банку Украіин. СІ: 
оrrnam:ll кожен де ... npоctpОlfКllматежу. 

4J.Якщо ПокynсЦIt в термін ЗО (1pIUUUmI) днів З Jlml останньої CMaТlI 3гідно n.l1,
cnmmm. ВСТІИCWlсну в п.2.l. Доroворі ціну або вїдмовитьCl npиАнJIТИ nPllДбаиу дinlнlІУ, ПРаР 
InМantll npnlbtamr nPllJIбаноі 'смen.ноі дbunпcи і смати ціни а таКОЖ lідшхоJ1Yl8 il :::::.:.-:s: або, з своєі croроlЩ Порушувати п~ про ро3ірвІННІ ЦЬOl1I ~ 

4.4.У ВIШадку РОЗірвDИIUI Д , 181І 
П~ n lУІЩаі fиyco. оroвору з Вини ПокynWl сплачені НІІІІІ гроШО-І liD 
(nIДrOrOВ. ~. 31 М Ізбlmdв, пов'lІ3l1ННХ з оформnеИИJIМ Договору 111 liдвeJIe--

., ·-.I'ШОro nacпоР1У npое~ вІ... •. JIDCI) 
Hcrrapi_HOro пJ.сіWrс Д , .•• " _едеИИІІ, оплата вартоСТІ теХНIЧНl1Х У.ІО" 

4.5 Р03' ••. ~. ни. оroвору тощо). 
• I~Дoroaopy НС 30Їn.ннє П • • . ,.., 

",' 4.6"Смl1'І штрафНl1Х 'n .окупuн ВI4Сnnaти пеНІ, пере.дбачсної п.4.2. u.D"', 
• neріоддl1'умов даноro доro:;;U .нс .3JlUlWDlE Покупuн від обов'язків виконанНІ JOfOIiptI 

4.7.У разі IfeВIIICOНВННR n КУПIВІІI-ПРО.аажу. 
Продавцем своіх обов'язків H~o.aaвцeM умов цьоro Доroвору, Покупець має ~ :: 

l 
'. . <:" - • ... М. а ,..,.". аl.aшl1lJ\YllllllІІІ 1іі-

/ 



.' • • І ~- ••• - -.. ~~.~L!!:" .. .. .... .. "."" .... ~(~)"~ 
\; .', ;.: ':fi~~I{ 
! .. : ;... <"'J~-' ,')~ 
• \ : I~~' J) 

• "'.,: •• : .-: •• wl~~t:t 

~ pO':I'''iliТili .. ktt" :;"itої:оіі~tК~IW'іi1rОВЛСIІО"'У noplIIItV і BII"lara( .... T· i~I·· - ";~: 
~ ПРlВО • І' . .,1" "J", 

а60 .. аС 1ІІІІІнСНІІХ Roro pO:lipBaI!Нn" Ij: 
І ...... 6 rncll сnр П даВЦІ сум' • П .' . jJO 11111.:1 І • oro доrовору :І 811111І ро , 11, ІКІ сплаЧСIІІ ОКУПЦС'" ПродавlUD . 

rJ JI ,озl,аllll•1 ць nOBCPТIIOT'CI ПРОДІвце", ПокупWD в повно",у оБСI:lі. 
) .... :, ... JIIo01o доr~?:r'a ДОГОВОРУ :І нс,алеЖНIІХ від Сторін ПРІІЧНН, СУ"ІІІ, ІІі смачсні 

(tro ... 8JOnpH pO:lI,IIIII' конат .. u,ora Доraвору. nOlcpТlUD11oCI ПОКУПIUD в повному оБСllзі. 
IJ· а'- НІ ІІІ • б' Д РІ про....... і та права СТОРІН, щА нс персД аЧСIІІ ЦІ'М oroBopoM, I1I3НІ'ІаЮnСIІ 

3111 ~ 8""оаblа,,,И СТ' у аtЮL 
• .10. о РР :lIКОIІОДllстаа кр 5. Гараl.ТIТ та npCТl!ll:l1Т 

'1faJ • ~ Н1)'Со ша ,емеп'НІ ділІнка. па Е ПРСдr.'СТОМ UIoora Договору, IXOДIIТL да 
~ $.1. npOJPIUIo ~~ожyn. бyrl. Itшчужуваl!і :lПДНО заканодавстаа Украін", вільна від будь-_КlIХ 

~It :lсмепь• ua.rеюіR третіх осіб, пра ІКІ на МОМ.СМТ піДПllсаНlІ1 qIooro Договору Проnавсц. 'ІІІ 
",..._ ..,.. ІІІР ТІ' не ЗI.8ХОД'IТЬС- пІд арештом І СУДОВІІХ спраl на Ilсі нсмає. 

~. ~_"1 мІг Ilе ':;'1";' ша :lМlдана ,er.,eпIoHI дlл.нКІ да uIoora часу нІкому іншому ІІС здвна І 7'. SJ. nро"IIІ• СІ не noд~pOBalla. в спорІ. і під заБОРОНОID (арсштом) НС псребуває, судового спору 
lDar -". не IIpOДlII .... до CTaТYТHoro Фонду ЮРІІДІІЧННХ осіб НС внсссна. Відчужувана зсr.,еЛlollа 

rr-"'. сІ ІК аНІСО. • \Т • .. ,.о 11. IІТІоCl У станІ. ПОВНІСТЮ ПРllдатно",у ДllJI ВlfкористаИНJI І за ЦIЛЬОВIlr.r ПРН:lначеННlr.r. 
~JII'XOIII ності 1:1 :lаконодавством Украіни Покупоць придбав зсr.rсльну діл_нку без зr.rіНІI 
51 у І"ПО. Д 
..ІиАІОI'O ОРlон.ченн.. іл . 

'" .......... orJl,НYB земепьну Д JlНКУ а наТУРІ, 0311аАОМlІВСJI з \Т кinькісни"", 
J.4. noкyne~_pllcmXUlII. пlдземнимн і НUОМНИМIf спорудаМIІ та об'ЄIСТІ"1ІІ 

d рр ....... 
В ІІІОД0 П ВIIКОРНстанНІ. 

<111) ІІІ_НОІІ 6. Псрехlд права DЛDСllостlllD :lемелыly дlnЯIІІС)' 
t· 0601'1301 ПродавЦІ перодаТIІ зомcnьну діЛІНКУ Покуп~ вважаЕТ~С_ аиконаним і. право 
ііі "І. ctf .1 ,емonьну ДІЛ_НКУ ПСРОХОДJlТЬ да ПОКУПЦІІ ПIСЛJl nOBHOI сплати ааРТОСТІ даноі 
ІІі ::НІі дІмНІІІ відповІдно до п.2.1. ЦIoora Доraвору, одержаННJI ПОКУПЦО,,' доржавноro акта на 
" о ,,"ості НІ ,eмma. 
~3 NlJJlell1)' ВIIНllхиенн. у ПокупЦІ ~paBa власності на зомсльну діпанку встаНОВЛСН'ІR ранішс 

І JfIIDId ре.нм і всі прuовстаНОВnК!ЮЧI aoкyt.ICHTH про права Покупця на KoplfCТYBaHHI (оренду) 
akfШlШllоі дїJlIRICП втра'lаюn ЧИННІСТЬ. 

7. 'ІІЗІІК 811Падкового погlРWСlIfIR або 811паДК080ГО ПСУ8аllНR :lсаIМЬ.IОТ ділRНКI' 
1.1. 'ІОНІ .ипаnкового погіршеННJI або Вlfпад~ового псуваННJI :lомсльноі діЛІНК" нссе 

, .1110:1 моменту переходу до HIoOro права влаСНОСТІ. 
11У 'IIIIUICY, IOJIП Продавсць прострочив передачу ,омcn.ноі діЛIІНКJI або Покупсць ПРОСТРОЧІІВ П 

1pIIam. p1l1111C випцкового погіршеННIІ або випадкового псуваННJI НССС сторона, що прострочнnа 
..., а60 nPBRurr •• 

. 7J • .1111110. поrfршеннf чн псуванні зомельноі дfЛIНКIІ є внна Сторанн Договору. то відповідальність 
'1 lCt ІІІ С1оРОИL 

8. Вllрlшеннн спорІв 
І іІ.Всl спор", що впнвають при виконанні умов uItoro Доrовору або в зв'язку З ТЛУr.lа'lеннам 

IIOJIOD ..... прішyиm.СІ ШЛІХОМ nepora8opiB. 
I1J1що СтороRП np0TlraM місяЦІІ не ДОСJlГПИ AOr.lOBnOHOCтi. Та· спір передаєт,с.. на po,rmra 

CJIOIIX ОРI'llIа У порlAКY. встановленому чинним звконодавством Украіни. У цьому внпадку судові 
несе СТОРОНІ. ЩО не виконала )'Мови Доraвору або виконала іх неналеЖНIUo' ЧИНОt. •• 

9. Заllllll YJ\tOB ДОГО80Р)' та Пого po,ipBallllR 
,.I.3мlfaYМOB ДоralОРУ або BHeCeHНJI доповнонь да нього можnиві тЇJ1ЬКИ за ЗГОДОID Сторін. 
'1Всl 311111І1 та доповнеННІ до Доrовору здіПСНЮЮТloСJl тіЛЬКl1 в ПIIСЬt.,овіR форt.,і , наСТУПНIІ". 

,lDCIInсlllllИ ТІІІІХ ,мін та доповнень в opraHBX нотаріату, оформmoЮТЬСJl у Вllгляді AOIIaTKOIOY 7' ща Е ИІ.ід:ємною частнною цього ДоralОру. 
'J'I ~eII ~oro.lp МО.О бути ро,ірваниЯ Продавцем: • 
_До' ра. НССМ.ТІ' Покупцем повноі або часткової вартості даноі ,er.rCnIoHoi діЛIІНКIІ зпдно п. 2.1. 

rolapy. 
'дУраl 'АУ ПОРУШОННІ УМОВ ВИКJJ8JlОНИХ у підпункті 2.1. UItora Договору. 
~ rl И'."конаННI однією і, Сторін 'умов uItoro ДоroВОРУ він t.,ожс БУТIІ ,мінеНllП або 

ІІІІ НІ ."MOI')' другоі СТОРОНІІ зв ріШОННJlМ СУДУ вбо roСПОДВРСЬКОГО суду. 
, ' 

.. _""'t..u.ot,.~ ... 

r; 
'. 
і· 
І 

І' 
" : 
І . 



. 
'.' '. 

10. в.lТраТlI. 
nого нотаріа ЛіоН"" 

"асІ! ~ 10.1 ВСІ __ ........ 1, ,......- .... ro Дoro.opy. 
рес:страаіCJO та .'IIСОПI'IІІ.М, бере ІІа себе "окупеІІIt. . 11. AOIIDTK081 1 .. 10811. 

11.1. ЦеІІ ДoJVI!p с o~ "". сторін, ..-кr>' ?"",нсанн, обом. Ста • II.2.ЦеІІ ДUraaIP _... ..........- ПОСІ""''''''' та JН'<CЧI:ці~' . 
......... -- ' ""'"-ЦеІІ ДoJVIlp'l __ аро _ТУ uptoctI.-d с JIiAcТUOIO ДІІІ .1 ....... ' ..... lI1IТfIII ( .. MIcaoi,iмIdII ....... I..."........ .... на"!'""о ap .. ~oT масності н;" ~ 

no.,- с ... - - на арnбytll. на -- -""",ах. ,...... <, 
11.5. цеА доrollр c1CJllllC1'0 та HoтaplвnltHO посвlllчено в 3 (трьох) n • 3&opIrвcmI1 CJIIIIII" lQIJIIII11IorD _Іуса &poupc> ..... мІ ... "'" Hoтap~M'P •• "', " о6ІК1І. 5_ н.м.. І м.&ро8ІРНо ву .. и .... .,....,.m. 7 •• 1 ... 1 - "IIJIІІОТ'СІ С 'НО,о 0'Pll) ~ СТОРОНІІ ДоГОВОРУ: торонам Цlooro~· І 

ПрDlllаецlo: 

SPOBAPCЬJCA МІсьКА рф J(иlвськоl 

'.' ~~-
АНдрє ~"'В4! ХС~ДРОВИЧА 

() ." '. .... OQ \\ '* -о ~~ d'~ _ {\ ' . .,. 
'''аа I ... ·~ 0,··1; 
С(_ • ,.' -\ .,' І' 
СА S : і: j І:" " o-.,Ji. ,.' ~ .. 

,. • J,,'h 
~ , '''''.tI'.I 

: lачальник І ... ig 

~rO~apcLEoro M~CL.:oro 
М.ШУ зеМeJlЬUlIХ;есурс· 

.' 

.. 
і .*, 

IWrt, 

ПокупеUL' 
ПРИВАТНЕПJ . 

4СРЕАБІЛIТ АЦ(ЙНО-О~~РИЄМСТВО 
«ІТТ А», ідеНТИФікаUіАн~:ОВЧIІR ІІЕІ! 
ЮРНДlІчна anpeca: 07400 К КОА )44~!!1 
м.&ровари, ВУЛ. І-го Tpa~H;"8CIo.iI 061!.
власника Підприємства тк БУ4211і(.1 

АДАмович:ЧА АНа?'і 

~. 

. ' .. " 

\ ~ . .' ......... .-...... 
-



r 
....... ""~.1:· ".1 ,., •• ,' •• \ . . .. " 

.. • .. .. е. .. і ." 
!1 ~ :." : ," .. 

. , . .. -

r; "':"f1'~ :.:. '''J:t.~~· --' '. - --:-. -:. 

е • .) ; ." .:. 

~'KrAiHA ! :~.~.:~:: UI<RAINE 
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~ • :J ДОГ:ОВІР 
r ~-DP.ОДАЖУ 3EМFJIЬBOI ДlJIЯВICИ 

IlEСIJIЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
МІСІІІО BPO'flPII Киl'С6ItО' 06ЛflсmL 

І tМ.OIO РОНІ ЛUСІІІОnfldfl ".IC/l1fII d'fld'fllm6 mргn.6010 .,Ut:llfl. 
д.1 "uСІІ" Сі 

пlДПІІС8Ul1ІСJI, Ilадanі CTOPOIIII: IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
М .. 11(0 IIII~;I JOрJlдllЧl1І адреса: м.6роваРII, Byn.rarapїlla, lS, ідеllnlФікаціnннn код 

IJcыс1� оsЛА ЄЄВА ВАСИЛЯ ОnВКСАНДРОВИЧА, JlкиІ. діє ІІа підставі AOBipDlIOcтi, 
Нl75, • осоБІ АНДР ху 3. роНе 1230 Н.М.Ба:IllР ПРllваnпlМ IIOТВPIYCOM 6роварськоro міськОro 
~ 11.07.2007 ро 42 ЗаКОl1У УкраіНl1 "Про місцеве c:aмOBpJlдyвaHНJI в УкраіІІі" , іМСllоааНlln а 
~ oJPYf'Y ~BЦi.,,· 3 одніЕі стаРОЮl, і ГАПОИ ЄВГЕНІЙ МИХАйЛОВИЧ, іденnrфікаuinЮln 
iJrtлI'l"nrО~I.:m.n за uPeCOIO: Кllівська 0БJJIICТIt, м.БроваРII, аУJI.КОРОJlеика, БУд.68, ХІ.168, 
,2949207'90, pcmpaцlJo фы�чноіi особll-пiдnpllDlQll серіі ВОО не 8S1619, BlrдllНe дepaвlOlМ 
.- ара ACP=~ro IОмlТО1)' Броварськоі міс:ьхоУ plrДll В.О.Кy:lНЄЦОВIIМ дата проаедеННІІ aep3lUHor 
~:':02 POI)1 помер зannсу про BКJJJO'IelDlJl відомостей про фЬ11ЧНy особу-пfДnPIIDlQll до ЄДР "':00 001521, ";eнoвamdt в noдam.шому "ПОКУПЕЦЬ", 3 дpyroi старОlDI, разом імеНОlані -
,'17 _ІІ8ІІ11 ЦeJI Доrolfр про H8Ct)'nнe: ,-.1- . 1. Предмет ДоroВОРУ 
! JIPOJIIItIIJt НІ пlдcтuі рішеННJI БроваРСІохоі міськоі ради за N.D484-28-0S від 2S.10.2007 року передає 
~ • пoxyn- nPldlмас (купує) У ВJlac~ic:ть і оrшaчує земem.ну РИКУ иесUп.СІоКОroсподарськоro 
І моЩIID 0,2495 ra надану 1lJUI БУДlВНllЦ11Іа та оБCJl)ТOВуаанНJI авТОСТОJIНКИ - земnі транспорту, 
:с. :11 upec:OID: кІI!всыcD 06лIС'ПоI аlісто IIpOBapll, ВУЛІІЦR ДІІМІПРОВВ, 2 (дВІ), нaд;ud за 
1II'IIpaN1I' ДDrolOPY/ :leмenыll дinJIнn". 
uapaaol вомер 3210600000:00:026. 
13a1c1W11 дInIщ 313Иlчена а п.l.l., є в КОРJIC:1'уаанні ПоlC)'IJWI 3гідно Aoro.opy оренди земClПoноt 
11 Ііа 27 lІітвІ 2005 року зареєc:tpовано в l<иівськіl peгiolWlЬнiJI фі.піr ДержавноfO niдnpllEМcтaa 
"аср111воro :seиenьноro JШД8С'1рУ прll Державному комітеті УхрatЮI по земenьним ресурс:ам» про ІЦО 
:llllDllYpemplимOJllo ВЧllНено 3апис від 27 квїтиа200S року за 1'4'е040533800018 та додатко.оУ yroдu 
'IIVIIIPY opelfДllliд 23 BIТIIJI 2006 року. 
11IIIICJIJ •• енlЙ зсмenьній дimlнцi розташоване нерухоме мшо, пе Haпe.нn Гапону Євn:нію 
~. НІ пfдctul cвiдOЦ1'1l1 про право еасності НІ нерухоме майно, внданоl'O 03 JlIIПНJI 2007 року 
~ Spaвlpcr.xoi місько! paдll ва ШдС1'88і рішеННІ від 22.0S.2007 року номер 290, зареєc:tpованоro в 
,.., IІЇІІМіс.хому БJOРО техиі'lноі iввeкrapIDaцii 3riднo ВJmI1')' про реєстрацію права uacиостї на 
acllllвD вокер 15099665 від 03.07.2007 року peєc:tpaцiJIннJI номер 19421743 номер 38П1scy 2-414. 
И. 
L3dao llаОІl)' БрOlарсЬКDro міськоro віддіпу зсмcшr.ниx ресурсів про обмежеlDUl на BIIКOPIIC'I'IUUIJI 
с:.1іаІна ~ IУп.Дuмиrpова, 2 від 30.08.2007 року Xe04-7110-3/550, земenьна дimnпca, ІЦО є 
~ ДоrolОРУ nOВlПІНа ВllКОриставуааnши 3 AO'rpUМ8НIUIМ обов'lІ3. 3СМПСвпас:ииха, зміСІУ 
~ ~ 11 обмean прав на земто встаноuених У ст.ст.91,103, 111 Земenьноl'O Кодексу YкpaJнo. 

~ 
Уlpliни "Про охорону земenь", законодавстаа про охорону навхOJlИШНЬОro прllpОДНОro 

\104 .llIIOpllC1'lННl земenьноі дimuncн _ 1.14.2., 3гідно YXParвc:ьxOI'O кnaспфікатора цim.OBOro 
. -CIWmX дiuнox) 
... І 

LJ 'L.t....: lIIfI нalnKOpnC1'lllllJl даноі земет.ноі дimuпcи: 
~_Idm.oIOro IIUCOpocтaнwr. -
,"-IІІІІІ:Sемш.ноro 3BOНDД8BC11Ia ВllННі особі! несуть юридичну вiдnовідапьність зrfдно 3акону. 

=:'да IUC~IXY про продаж у впасність земenьноі дiJJaнки від 29.08.07 року 161054 упрllUlїJDUl 
~ l.:,тeкrypH Броварськоі і.іськоі раднІ містобудівні обмежеННІ та обmкellВJl 
~ 16' з о кадастровоro ІШану та відповідно' до розрахуНJCiв ІШОІЦ ВІІІСОНІВИХ 
~ ~ ІІІ nPUI3І6УДОІИ): 
...... ~1Х1ІСИа 30Нl 3МЬШщі; 

• 
:., ,,' t'Щ~f1" 11;(~T\I": .. '-.. ,r'j "7"'1..1І~8~іЙ _.і:.,,~юr BI!t 1I::If"iG;I~t1I''i' 

.'. , 
Х. 

-" 
a~ 



• РУ I'lерсжі пвn. ~' 
мara i.IICC.,Cp.IOI'O KOPIUlO n;y :llа.cnЬ'lоІ дln.IIКІ', СТРОЮ' І ПОРll40К о ;' 

- ~. ЦІІ" ПСИХІІ. за шам ДОI'OIОРОМ CКnIllUlE 285 655.00 ('::'11\ ~. 
2.1. Ці ... npoAD*Y ЗD1Cn.IlОТ доо lопіnОI.lкі ПОКУПСІІ!' :lоБОI'8~УСТЬQ nCIJCpQ tcn 
I~ п'lТдССIТ п'lТІо) rpIIICO. УДК ГУДКУ І КIIТІСЬК'n обnвeтt м, КІІСВІ Мфо ~'f'1 

(;,., 33114327700005 &poDIPCЬ~ 'СЛІ пїдllllсаШIІ UIoOI'O доroвору. Z\OI,.\~ 
npOТlroM 3 (11'ЬDX) ро6о,,'IХ.ДІI ~ :кyr.lеlrr&ШЇ про ІlорМВТlIВНУ f1)oluoay Оl(іщ~у 1C,,~ r 

2.2. ЗrШPо l,mІУ :І ТСXlfI"IIО 101'0 MicIoKoro lідділу :lСМCnIo.IІІХ ресурсів "OJIII r 
POh'Y 16 04_3/15-3/1280 6poB1r;: 376 оо (сто ДD8ДWIТ1o ЧОТ1IpIl ТІ.с ... і ТРІІІ:~ сі "" 
зсМCnЬ.lОі jIW'nC11 C1DIIOBI~ • ~. 
коnlАоlС. • 26 ереС'1І 2007 РОКУ HBYKOBO-ІlІроБIlIlЧОЇ фіРМllltkаи-. \. 

2.3. ЗПluIО IIICIIOBIC)' ВІД ;52973 оо (1P11C1D п'lТдссlТ дві Т1IС8чі nСВ'~-:':1:J!tr 
:lсМСІІІо'lоі дInIІІІШ c1DIІовI':пыІlком'· КlliBCIoICOI'O обnасноro rOnOBlloro УnPОnіlllla cbc:::r 
h'ОпIRоХ. 31111CpДICCI!Oro '.ІВ о дО ІІІСІІОІКУ деРЖВВllоі експерТ1ОIІ :ler.rneBnopIlMoi 110 
.OBn" 2007 РОКУ. ВIДПОIІДII q~ 
2007 роху Кt4B-33 І. 3. Обов '.:lКI. cтoplll 

3 І покупеUlo зобов'ОВЮln: . 
3:1:1. CnnВТlmll1pтicm. земcnьН~і ~НКlI ~ CТPOI~I та І Р~ЗМIРах. ЩО nepca61'1C11iUl\ 11 

• 3.1.2. НадавВТlI ПроДІІІUJO необхіДНІ матсРIIJП •• IIДOMOeтt, доtcyftlе.ml тошо ара 

Доruору. .' 
3.1.3. ДCnPIIМУВВТНСЬ оБМеже .... що нaxnвдeHI та B~Ho~neHI ІІа nP~ 

(забапеЧ)'lml бe:sКОШТОІНС і бc:sпсрсшкодне ІllХОРИстаиНJI об tmB звranьнога кор 
IItoмоб'шы�d дорОПI, об'ЄJmI інженерноt інфрастру'?УРИ)' ~o за~еєстроваНі на Ю1~, 
pкcтpalUЇ 311І811, MOJКJIllВicm. доступу на зсмenЬНУ ДІМюсу ІIДПОIIД.111Х c:n)'Жб МІ?-1 
об'єктів звranьноro ХОРI.стуванНІ та іаенерноі інфраструктури, розміщеННIІ НІ Ю1ad 
reOДl3ll'1Hl1X 3118хіl тв пїд'Ьдів дО ЮІХ ТОЩО ). 

3.1.4. 3 r.foMelnY Державної peєcтpaцn Цltoro ДоrolОру смачуваТlI 3СМWllllll 
naРIІДІС)', псредба"еюlХ чинним 3IXOH0Дl8CТ10M УкраїНIІ про мату за зс,ШІО. 

3.1.5. ЗвреЄС1РУВатн цеП Доroвір у BcтaнoвneHoмy 3ІІСОl10давСТ80М ПОРlдh'У, 
3.2. Продавець зобов'оamdt: j 
3.2.1. ПРldbIm. омату Покупцем lартості земcnьноt ДЇJuIНlCII в розмірі та BnpU 

ЦIoOI'O Доroвору. 
4. ВlдоОвIд8JIь •• lсть Сторі .. 

4.1.У llmaдItY НСВ11конаЮl8 Покупцем умов цIooro Доroвору Продавець мас npaa 
ПОh'УПQCr.1 своіх обов'оків Hue .... aм ЧИНО"'. а також вїдшкодуваllН1 збlmів,1W1!111 
нснanСЖН1W ВИICOIIIIIНJIМ 30бов·оа .... або має право розіРlати цеП ДОl'Oвір у lCII5S 
BID'IrВТlI в~одуваННlзбlmciв, спричинених Aoro розірвlНlUIМ. 

4.2.У раl ПОРУШСIIНl терміну омапt за 3СМenьну дinlнку, персдбlЧСИОro alI 
Цокупець смачує ПРОдавцю пеню У, розмірі подвіАиої о6JIіковоі CТD81C11 НaцioJIIDIIII 
тє на MIWeнr омаПI 31 кожен день ПРОСТРОЧКИ nиатежу. 

4З. Jlкщо Покупець а термів ЗО'(1Ридцm.) днів 3 дaТlI останньої CMaТlI 3riAнD alI 
cnnаТlI110 BCТDНoвneнy І 0.2.1. Доroаорі ціну або ВЇДМОВИТЬСR ПРllnНlТlI ПРIU1баиу iJ 
nPllО ВIIМII'aПI nPllRнIlТl'І ПРllДбаноТ земenьноt ДЇJuIнки і сnиаТlI ціН11 в тuos ~ 
311UНIII заТРllМКОIO BIIKOHIННR б 11' ' .....Ім!: 8І1М1І'І'П1 • ,В 0"з СВОЄ, сторою .. порушуваТlI nlrr&HНI про .,-г 

ВІДШкодуванНІ збlrncів. 
4.4.У Bllnaaкy розірвlНИІ Д .-ПРОДUЦlм По • • OroBOPY з ВИНlI ПОКУП1lR смачені 1111.1 J1IO 

дinalllCll (п~В~МIllУСОМ збlrncів, пов'оаюlХ з офор,шеНIIІМ доroвоРУ.1І' 
сncцїanіc:riв, НD1'IРiam.llоroЧIIО~~СПОРТУ. проекту відведеИНJI, оматв Baptoen ttI 

4 5 Р_· ПОСВІА .. еlUUl ДоroаоРУ то'",о) 
" .... Iр8111111 Доroво' ""' • ,2.' 4.6. Смата ' афюlХ РУ не З~ШЬНRє ПРIC)'IПUI від сnnaти пені. передба"еноі n.4 

псріоддііу.108 ::'01'0 п, санJЩ1n не звinыllє ПОlC)'l1Цl від оБОВ'13lів 8111'011-" 
4 7 у. ""OroBOPY kynibni-npоRIІ'IIfV 
•• разІ не8иконанНІ n --J' 

• ПродаВцем своіх ОБО8'оків родавцем У'ІОВ Ц!toro Договору, покупеuь .. ас аР, 
llaJtежним ЧIUlОМ. а також вїдwкодуввнlfJI 3б-

l 
, . 
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vю'діН.А :::~',' ~:~ LH<P.AINE •• '~",,: 
а&а ІІІ': npUО p03lplml цсП Доrolір у ac:т;pioJUЇeHoмy ПОРJlДКУ f IllМaranl 8і.ашКОдyDаНІІІ:lбlmcів, :"~I~Ї , 

pcDlpJIIIIUIМ· ." ; ~ 
"О", І ЦIoOI'D ДОI'DІОРУ :І 81ПІІІ ПРОдавlUl, суми, _КІ смачені Покупцем ПродulUD на ІІі 

• , .. (Ір. pDJIPa::opy, ПОlеpтвмmoС8 Продавцем По~о І ПО8110МУ обспі. • І:; 
UJoO"' до 11І1 ЦIoDI'D ДоrolОру :І IIe:sвnежнllХ ІІД СторІн прІІ'ІlПІ, сyr.щ _КІ смачеllі Покупцем І 

d (Ір" pDJIpI81 ІІІ ЦIoOI'D ДоroIОРУ, ПО8ср1111О1'ЬС8 Покymuо І ПОDІІОМУ обсаі. І, 
• 1ІІ 1':::IСТІо tI права Сторін, що не передбачені ЦІІМ Доrolороr.I, 8IDlla .. ВlD1"IoC8 8lдnoliднo да 

.10. ВIaJIOIy .пп .. 
ІР 5. rapalml та ПРln'eпзl1 

CIIIt nplН1)'Ce ща :lOlenьнa дbulнкa, па е предметом Iuooro Доro80РУ, 8ХОДlrrlt да nтcropii 
51. РроА8І 6ynl Dlд'lYЖYlud :irfднo :lВlШIIОДUC1'1l1 Укрaillн. linьнв 8ід БУдЬ-81О1Х MaRнolllX про і 

11ІО ~:>::i6, пра 811 ІІІ r.IOMelrr niдml~ цIooro ДоrolОРУ Продавець ч .. Покупець Ilе r.lir не :lнanl, 
11""- Ід Ipelll1'Dr.1 і СУДОІІІХ справ ІІа НСІ нсмае. 

,..-n свfдчllТЬ, ща :l1'IIДIIID :lcмenьHa ДImnnCa да цIooro .. асу нікому іllШОМУ нс 3ДІІІа 8 орснду, ис 
JJ. ~о ... ш. І спорі, і під :llбороноlO (арештом) не переБУВlс, СУДОІОro спору ща да иеl, 8К 
I~ro фОJЩY ІОРІІДІІ'ІIПJX осіб ~e 8несена. Відчужу81Н8 :lCMenьHa дin_HKI :lIIIХОдиrloС8 У C'ПUIі, 

r-!III nдa1lllWY дrиI8ISКOPIICТ1111118 уі :lа ЦШЬОІІІМ пршначеllllDl. 
~:..ollднocтi ь :lIICDHoдaвC1'1l0M Укрafни Покупець придбав :leMenьнy РІІК)' бe:s :lмінн П цinьoaoro 

~oqпeo oJ'J11RY8 :lCМenьнy дinuкy 8 на1)'рі, a:sнаЯомИ8С8 :І П кinькіСRНr.IИ і mсннми 
':..:...armaмu. пїДЗСМ111ОПI f иa:sемнш.UI СПОРУдlМlІ та об'єктами і обмежеllJl8МИ щодо П 8ИКОрИC'ПUIИR. 
"",,.. •• -- , Сі. Перехід права вnacHom ІІа :lСМельну дlnИIІКУ 

"І.06D1'IDОI ПродавЦІ( передати :lCМCJIЬНY дfтrнкy Покупцю Ilажlєn.СJl 8ИКОНІІІНМ і прuо влаСІ10m 
І JJICМY діІІІНIС)' перехОДlrrlt до ПокyDIUI піCJUI ПОІноl сматн ІIРТОсті даноl :lcмenьHoI дinJlнКJl lідповідно 
1111.І&'ОІ'ІІ Доrolару, oдepDННJI Покупцем Aep"'Horo акта на прuо масності на :leмmo. 

61 3 -nІ)' ВJDIШDICВRJI У Поlt)'ПIUI ПР"І вnacнocтї на :lСМСШЬНУ дinJuпcy 8СТ8НОВЛСНlIЙ Рlllіше 
... JICDМ і всі nPU08craвoвmОlOчі дoкyr.leнтн про прuа ПОКУПIUI на КOPIIC1Y81RНJ1 (оренду) цісі 
аВОІ дInшв В1рачlllOТЬ 'lНlUlїc:n.. 

7. РIDІІК 811ПІДК0801'O поriршснни або ВUПІДКО801'O пе1881111R sеаlельноl дlnВll1CU 
7.1. 'ІОВІ ІIШІдІОВОro поriршсlUIJI або ІИІІІІДКО801'O ПСУВIIDIJI :lсмсшьноl дimoncн несе Покупець :І 
lІСІІІ1 DCpUlЩ)' до 11Іо01'0 прuа масності. 
71Y ІІІІІІДІУ, IOIIJI Продавсць прОС1рОЧlI8 псредачу :lCMCJlЬHOI дimnпcн або Покупсць ПРОС1рОЧН8 П 
tIImI, РIDUXІIПIIДJCОВОro поriрwснu або 8иnaдк080ro псувuu несе сторона. що ПРОС1рОЧIШІ передачу 
IIIpIIIuIm. 
:о І noriршенні о,н псуванні :lCMCJlЬHoi ДUUrНКН е lина СтоРОIDI ДоroIОРУ. то 8ЇДnOliдanнїc:n. несе 

8. ВllрішенНR спорів 
LI. ВсІ СПОР0. щО llIIIИDIO'Пt при 8ИКОнанні УМ08 ЦIooro Доro80РУ або 8 S8'OКY:l ТЛУМlчеННІМ noro 
... llIpiшyJcmca ШlllXОМ персro8ОРів. 
I~ - СтарОІІІІ ПРОТ.lfOм MЇCJIЦJI нс доCJlrnИ домомсності, то спір передаєn.С8 на рo:srJUlд СУДОІИХ 
... У ІІОРІДІСУ, встановленому ЧИІПІНМ :lООНОдавством YкpaiJUf. У цьому ІИПадку СУД08і IІПраnr несе 
оа, ща не llIIOнana УМОІИ ДоroВОРу або lиконапа іх нснanncним чином. 
І ЗмІ 9. ЗмlllU У&108 AOl'080py та nOI'O рo:slР881111Н . 
'і. D ~II ~Ol Доroвору або внeceННJI ДОПО8нень до 1lЬ0J'O моaшuві тіпьки :lа зroДОIО Сторін. 
'- с 3МІІІП та ДОПОlнеRНJI до ДоrolОру :sдiйсlDOIОТЬCJI тim.ки 8 nИСЬМ08ій формі :І ІІІС'І)'ПІІІІМ 
'Dfl - 'ІІІІІХ :sмfн 'Іа ДОП08НСНЬ 8 opraнax нотаріату, офорМJПOIОТЬС8 у 81D'JUlДi додаТКОlоі yroди, ща Е 
J : 'IICrUНOJO ЦIooro ДоroIОРУ. 
J'J У ~Ip мае б)'1'll pa:siP88JD1I Продавцем: ' 
~: раl H~nпanl Покупцем ПОІноl або частковоl 8артості ДІНоl :lCMCnЬHoi ДЇJuUOOI :lrlднo П. 2.1 • . ",",.ору. о 

1.2. Ура' 
І.У ра,' ПОРУШеНIIJI УМ08 81fJШвдених у підпункті 2.1. ЦIooro ДОJ'080РУ. 
у Rpyra HeвнкoнaНIIJI одніао Ь Сторін умов ЦIoOJ'O ДОJ'080РУ він може бyтll :lміиеНИn або РО:lіРІlНl1Й на 

. r СтоРОНИ:lа ріщеllllJlМ суду або roсподарс,коJ'O суду. 
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. 10. B.rrpm •• 

10.1 Всlllпрm .. no.'JDIIII,)'ltll1IдIIIIJIIМ UJoora ДОrD.ОРУ, Rora HoтapianыІІм ПОСlіДче ._ ....... -~ ..... "'" 
11. ДОlllтковl )'1'10811. 1 

11.1. цсА Дoroalp с 060.'I3JrDIIIМ.JUII С'І'ОріІl' момсRIY nUuпlС81IIUl ~6~Ma CTopOllaMII \ 
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доrовlР 
IDAI-IIPDAIUКJ' :lо.ОАІо.оl дIArnI .. 

• :rIAloC.ICOI'OOIlOдapc:.кol'O IІР8:l8 •• 08_ 

1.ПрeдiIIn' AOI'DDOPY. 

ФО~Овоirj.а 

LllраАІІео ва DIAC:'rВD1 pJшeIIIUI БРОВ.РCloкоі мic:r.xoi paдn ND 541-29-05 ащ 29 АПстоnaдa 2007 року 
L &yIWIc У DA8Cllicтr. і 01WL'I)'t: 3аІСАЬНУ дjмвxy веc:iAьc:l.xaraсподврcwшra IІрпзв •• еRRR. IЦQ 

::ІСО. nO:СІ]Іa'nIIIlШХ Ш8IUC міста БРОD.Рlв КniDСІоІШЇ 06Аасті по ВУAШU Kyr)'30D. в рвйону розшщсв= f659 (аИдcan' деви.). opiER'I'DBBOIO DAOJЦeID 0.2450 reктap •• IINC 6yДЇВRIIЦТDa та o6CAyraВYВ8l1RR 
1I111J1D&III'IOt 68311. 3емАі ПРDКUCADвості. 

I1 IJ.ЗeмeAW1& дiмua. 3113R&'1ева в п.l.l., _ прoдat:'l1lCR. 6ум В орeJЩi У ПокynIUI 3riднo дoraaopy орeIUUI 
_ ...... nocвiд'Ieвoro 17 сершur 2007 року прD88'1'1D111 вотаріусок БРОВ.РClolCDra мfCIoкora DoтapillAlr 
JtIIf1l1 К,yraIOIO Т,А. 38 peCCIPolIIDI ND488б та з.реЄСТРОВ8RОro у КDiвCloldй реriовВАЬВЇЙ фiAir Дер888воra 
:роаа дarrpy дep8llDBDI'O 3eмeA1oRora ИIUUIC'IPY прп ДepвE8llBOКY кollїтeтi Укрatвп по 3а1eA1oRШ1 ресур-
• •• у дeJna8вOмy peCCIPi R'lD8eвo 38DПС вщ 23 сершur 2007 року 38 ND040733800115. 
W IDDII)' Дoroвapl ПрOДlUlефо та ПDXYlleQJt iareВYВm.C:R .СтароВП-. 

I.ЦІва ПР....., :I •• 1IAIt8ol AIAInaaI, C'l'pО" І ПОРIlAОХ ОIlAla'l'П. 
2.1. ЦІВа PPDДI8)' 3a1w.вoi ДIAIaaar за цпк Доraвором СХАад8є 287115.50 (двісті BicWдeCRТ СІМ ТllСІІ'І 

aDIUIUm) I'pll8eJ11o 50 коаійох, JIId ПоК,1Dефо зо60DИycтw:в перерахо8)'ll.Тn па р/Р 33114327700005 Бро
.,.мк УДК. XDlвCloldй 06Аасті та м.Кваа. МФО 821018. ЗКПО 23571923 ва прO'l'R3i 3-х po6o'IUX днів 
......... Iu.DraДoraBopy. 

2.3.I'pDIIII •• OIdвкa зеі1еА1о11DЇ ДІАВВХВ 31ідво IIПТRI'Y 3 технічної док:умевтаціі про aopмaтnввy rpошову 
IJJellШlDfдlAaa Ne04-3/~3:3/45 Dfд 11 rpy.- 2007 року, 8DДВRDЇ БроварCЬJaIМ міClolШllвіддіАом земе-
1peqpci8 CI'IIIDII1П'It 140483,00 (сто сорок ТNCN 'ІOТRpПСТ8 вlciarAecвт трп) rpllВRi ОО коаійОIС.. 

14.E1areprвa oldaa :UiДIIO _i'l)' про експертну rpошову oldнкy 3eмeA1t11oi ДіАВНХП Ekcaeptao-оціво'lRоі 
1I.Eaepna •• ЦCRI'JJ. від 01 АІІСТОаада 2007 року CТ8RОIШ'I'It 287115,50 ( двісті Biclмдecaт СІМ ТnCR'l сто 
...., lPВ8eD оо каldйох • 

11 3.060В''''' СтаР"· 
•• П~ ао60ВИIIRIIЙ: 

. 3.1.1. CUAamrВ •• pтlc:n. 3eмeAlo1loi ДІАВВХВ в C'lp01Cll та В роамірах. IЦQ передб •• ені п. 2.1 Цtoora ДOroBO-

":'ol~oH"'rrru ПРOДIUIЦІО веобxWd мaтepillAn, вIдoмoc:rt, ДОХУКeR'l'll ТOIЦQ про DnКOB8RRR умав ЦtoOro 

~UUYВ81'UCIo 0611e8e1nt, щр ~ та вС'І'8ИОІІАеві _а прпд5вву земСАЬНУ PJМrВКY (з.6е3~е'І)': 
lI,a&'can 16emерешкодае вnкoрпCТllllllli.06·єктів 3111'1Wt11oro КOpBC'IJIIВRRR (аішoxcwd та 8II'I'OM06W.вi 
lIIiCn .... ервоі IвФРllCТpyXТypп), 118) зареЄC'lpОDаві ва 3емCAJoвій ~ аа МDMCR'I' peєcтpad 3 ... 0. 
~r:ryay ва 3CМe.v.вy ДLWatY вWшвfдвпx СА,.& ppt 06CAyroayвВRRR і p8МOmy об'єктів 381'8A1oROro 
"АО _ 'lIів8евСРПОі івфрастрyxrypп, роDdЩСRIIII аа зсмe.wdй ДJAВВЦi межавих І reoдC3II'UIDX аваків та 

3.1 ~)ol. 
"aep~.1IOIie1nY ДepzaвBOЇ peEC'lp8ldf цьoro ДoroDOPY CIJA8'I)'ВВnS земCAIoIUIЙ податок в розuiрах і 00-
3.1.s.3ep~ 'DIВIaIК 381CDВОДIUIСТ80М Укрвівп ара ПА8'І')' за зеlWOо 
3.2.llptllД1-"-IІІ-D,rz-aтu цей дoroвlp у BCТ8ROllAClloмy 3В1Швом порядку. 

---, з060В~IUIIdt: 

ПОkylЩeм 8apтoc:rt 3CМCAloВO[ ~ в розwрl та в термівп, 05yllollACDi D. 2.1 
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IC'tIt C'rOp18. 
4.вbUlО_IІІ8АІ';:.о. lPIDfO /11JfODDPY ПРОдаасw. мас Пр 

.. 8Іа88 покynac~ DiдIJDCOAYD8IIWI ,611Т1С1О. 3IUIдаllluc "а ~ 
4.1.1 Plln~C:::'-" ..... : .. .;: .. 0 pa:llplllL'fll ~ ДOfOoip У ocтaIIOBl\eIlO";':'~ 

покynuc .. своtIC 0150 30&0 ........ ' а&о ма oJIpD........ ~'It 
Ас.ШI" .mcoll .. O.... IІ'І1ІІIСІІІІІС aoro р 38 3СІІеАІОІІ1 /IJNDIX1. пеРед60ЧСIIОro n 2 t 
wхIЩYDDlU" JfilmdD~CIJIUI тер""" 04nuоІ о&АЬш_оі crulOl ИDlUОllllALlІОro ВIIJcy ~ ~ 

4.2.1 pll3l n псРlО У розм1р1 naAD 1!p.u.a _ 
асО cnAD'If' ПР~ __ npOC']JDЧJCII ~) __ ' ДІІІІ niдJnlcanНІІ Wooro дОl'Ollо 
I8Clrf O~~=~CIUo _ тcpadn : ПРIIJbUl'l1l npм68П1 дfAIuncy. ПРОдuеw. мa:,~e, 

4. РУ aJnY або _waoв aIJnr а тако- вlдunШдYDUll1R 36lта8 1IDJI.~"'" 
АС",- О. 2.1 ~;a:~eAJollot __ ncn t CJIAII11I ~ про розіРD8ІІПЯ UloOro доroВОРУ і ;;;; ... ~ 
IUIТIW npru&IiP d CIVJIOIIII, noJl1lDYDanr lI'a!:t t!>, 

IlalІІUI, 0&0, , сво аmnt noкymrя CDAIIчені IIПІоС rpow08i ка ~ 
:S&lmdJI. 4.4.1 DIUluкY po3lp.~nт:"'::~dIX' офорllACUIUW дoroDOPY. та 8iдDeдe::lC~ 
ДOJЩCII Ooaymuo 30 мlІР" 'Jt:f1 DWlcш.cmur, CШARТа вартості тexнtЧIПrx УМ08. nacl ~ .. 

аса '-d'llIОI'O пвеРор'ІУ, nPDC r. '''':: 
(~01'O nOCDIAчcR188 ДOfODOPY 'I'CIQJ). UIIІ: ПокуРЩІ utд cnAD'ПI пені, передбаченоr n 4 2 
тар 4.5.Po3iP ...... Дoro.op~e 3IIfAWUI1: ПDJl1lPlR від абав",. BIIKOI18l1118 дo:::;~" 

4.б.CDAa1'В unpaфmIIC кynbtAI_npDдllllC1. '1\ 
період IIJI умо. ДIUICII'O 1J1JroDOP1 ПрOДlllЩCll умов UldJfO /11Jroaopy, Пoкynew. мас nP"о .--.... 

4.1.1 ррІ НСІІ"'В"" 'IIdIо'" а ТВКОІІС вiдuuШAYВ8ІІНІІ :s6srnciD 'вaдalllIX --....... , 
ПрoдllDW!II СІІoJx о&овXl. B~y DC'I'8IIOlIAIIIoмy пopRдlt1 і ВПІоСвraТlІ Diдшкo,цувlllltla ';P1I1Itt&, 
0&0 ма' ар .. о p03lpDtmr QCЙ до р lInJa ::( 
1101'0 po3lp8111UU111. 03і uad ДlllОІ'О ДoroDopy :І в .... ПрaдuWl С)'ІШ, ккі СDAaчеап nOlC)'nUeM nj' 

4.8.0ри р РВ pтaaonocк йОuy ПроД8D1tCII D повному оБCR3i. 
II\llШllДІІІIОI'OДаI'O:"=~оro Дoroвopy' Be:s8AUCIIUX від Сторін DpltчllН ~I. 1110 СIЩ'І!1І::' 

4.9'npo Р р· _ ДoroBoP1 nOВepr8IOТIoCII ПокyDlOO в ПОРВО"І)' оБСН'I. І 
.-11ІО па ВІ_В""'" JUUI....., -- ., ні WПI до 4.1D.BiдnOBIдllAwdCТlo та npваа Crapш, IIUJ BeneplOAu8 е roBOpO .... 8JI1иа'lIlOtVJ'.1 

:waIIIDДDllClDa УхрafJш. &.rapaanil 'І'а .. р ...... :.IІ. 
5.1.0pOAUCIOo rapaJl'l'YC, IIUJ 3IIIICAIt1Ia ДfARВКa, аа є Pp~M ~M Дoro.~·, "о.ш-.: 

3І!IІСАІо, IIID мoayn. бyrllllfAtlYJКYD8ІІі:uiдJJо :saкoBoдaacтaa YкpatJm. ВІАІона ВІД 6уДlrЯКlІХ ll111JrGl:I 
1u3ia 'lpnїX od&, аро НId ва uoueaт ...... ВІІІІІІ QJoOra дом.ару ПрoдrшеWo ЧІ. nOIC)'I1fUlo Вс r."l 
3Н8ХОдІ1ТКll1ІІА ВРС1Ш'О" і с.уд.ааах с:араа на вet вемав. 

5.2.ПрQlUlD8lUo CaJДOamO. IIUJ :sraA8ИВ зcu~а ДIAНRКa до ЦЬОМ .. асу нixol.l}· іншому ас I:t: 
НС ПРIІАІІІІІ,lІе noдapaa ... , а c:nop1 і під 3ВБОРОВОIO:(арeurroм) ве перебуває. СУДО80М спо~ ==~ І 
ПР" У 'lpnїx осіб _ D МС8ІІХ, так t ,а ..... шr Yкpai'ias вемає, JUC ввесок до CТ8'JY11fOro фО1Ul1OpC • 
8Несепа. !lfдttyJllyDana 'СІоІCAWlа діАlІІІІС8 3В8XOДJI'I'IOCI У с:таиі. повністю Dplадатио.~· .1.\11' ~. 
цW.oalDl ПР1D1lачСІІ1ІІОІ, не має 06'nl8elDo t o&ueJКeВIo на підставі cepBi'!y'lia. 

ВiACYrНiCn. за6орoвn afДOIYaCrnar 'CllеА.ваІ дiARшcн Idдraерджуєn.сн Slrтaroll 1 E.1l,.c:t •• 
рон PЇд'Iy8C8ВR o6'єaiD ВepyxauoМ lІІІЙ8В Nt16059873 від 17 rpyдкR 2007 року. 

5.3.1 вlдяaвiдaloai Ь 38X01IOДIUICТВoК УкраІви ПоX)'Desu. ПРІJд6аа ,е)IСАІоИУ .ІІ1.\ІІИ~· 6СІ11Ш І 
1Ip1DII8'ICII'J. 

5.4. ПохупCЦlo orAIIIIfВ 3CUCA1OIIf /1JМIВ1q в натурі, o,нdOI.DIВCН , іі кіАьЮСИIUll1 , II/QСIJ!I,': 
'I1IDIaI, DiA:seumwп і HUI!!JIIIIDCD c:aopyДIWD та 06'CItТIIМП t оБМСЖСНlUWSI JШ)ДО іі _JlJ'ОРIIC'ТUU 

5. П.р .... пр ... llaaСВDС'І'I _ :'.M.~BY ~Wnl1CJ'. 
&.1.060 •• к ПрOДlUlЦtl ncpcwrm 3CUW01IY ~ Поxynшo вважаєrьс:я 8"КОНIНI"" 

ІІа 1Ia&r'Y 31ШCoW1)' дiмнky Bmnnraє у ПаItfllWl аіСАК одержaншr НІШ держваноra 8Х'1)'. шо nOCL"n 1 
є нniI& DlDOID 'ІacmaolD ЦIOOI'D дoroaopy, та йоro деp1lCВВИоі реєстраШі. 

6.2. З 1oI01IC1n')' BUIIIDaICВВII У ПOJtylUUl права 1lA8CИ0с:ті на ,еUCAЬИУ дiARHX:Y 8СТ8110"":'. 
:~~CIIIIII і 8сі nPUOYC:ТМOJWOJOtd ДOК,JVelml аро права Покynцк ва КОРИС:ТУ&8ІРІІІ (opcql~ 
............. 8tpa'llUOТlo ЧIUIIdc:ть. 

Т ..... BlIII1UUEDaaro "ОI'lРI1l.'" 
а&о B~BOI'O.,. ....... ~Bo1д14mцar • 

.. any n~= =QOap:.oro ПOn~R" ,во ВUnIA1ШВО1'О ПC)'llIlll1Ul 3ClleAltИоt ДiARaII несе 
7 2 1 а DAac:a ........ 

арllЙ~. 'p~poдaaClUo ПРОСТРО'lllll переда., ,еare.wші дj.wPaI або ПоJLYIICD 
або npullJunonr. IІОІіРIllCIDIR &60 1lllll1А1ШВ01'О ПСУВIlll1Ul в_се ~pOKa. ІІІР 

7.3.51au» а noriршCНld ча І-
ее ЩІ Старо_в. IІСуаIQQli 'cмe.u.вai дWnumє amnra СТорона Доroаору. to 

l.l.Всі СІІОрп, щр в ІоВар ........ спорів. 
МJCeIq" .1Ip~ 1Ша.О~ прв В11КОН1IIDd уков цьом ДОмвору а60 В J8'aJ~' 1 1.1\')11 

8.2 а __ r-- перeroаорів. 
rasd8 .. -- -.".,0ІІІІ D)JOrJaOOМ ~ • .~ 

ор у аорlІАКУ, 8С'І'ІІИ08АеНОUY 'IIIIIIIИu ве дoCRrAU Д~ВACВllocтi, то спір псрс!~ .-;;..~ 
РО·" _вс 8JUrOR8Ц YUOаи Дoroвo закоВoдuс:таом УхраІвп. У ШОС»І1 BВna.:utY c:·~ors . 

ру або BIIROВIIA8. rx неНCAaanІІІ ЧJDlО!L 



.. 
" О • .l&01'O.0p)' .... nOI'O pO:llp ...... 

'.S .. III:C~nur ДОПОDНС'" Д1J IIIoDra IІО8АІІІІI 'dAI.1CI1 :.. :'1'OДDIO стары� • 
• /loro1oP1 .150.~ ДоroDОРУ 3IdDClUDJO'I'IoCII 'l'fAl,1СІ1 • ПlIСІоМОDіll формі :. ивcrynnlUl no-

} "": та ,.оnО.,IСIUlR• opl'llНlIX II01'IIpI8'l)'. ОфоРllAlO1O'noCR У ВІІІ'AIIIU ДOДIIТКoDora ДОI'ODОру, uш С 
І 2"~' тa;lOnOIIlC •• 

-_ ... -І ""1'D80p1 • 
...-- ....... 10 - OJIрВ8ІIII11 ПрCUUUlа.ск: 
~DlP ІІ_С 11"1 !.ес., П08ноl060 .acncoDol •• ртос:ті дапоl :'СllеАІоноІ дWrulCll зriдяО п. 2.1 QЬO

, J1rI ..... :- CCIIA8nt поку.· ... 
І ".tp.s!" ов аPJCAIIДCUnX У 1I.2.1IUoOra ДOraDopy. 

'1p1J1I1DJ111"CIIJIII'::"ao Ь СТарів умов IUoOra ДOraDopy аіп uoacС бym :.IdRСШIIІ вбо розірaaнnll ІІВ 
jJ. р8ІІ.с.,ІКDlIIІІIІІІ lUIaI cyl13 вl50 raCllOдllрcwшra СУI1ii/· 
" i:tPOIIII J' рІРІС. 10. 8.....,8'1'1І. 

~d :.)'КAIUIIJПIIII& ЦІоОI'О ДOraDopy. Йоro потарlllAltШUI посаlдчСИllRlІ, pcccтpвuiao 
Dd _.111, ПОВ 

І lcJIe .. celic ПО~~D.I&В'l'8D81 ,.0811. 
I5DD~ICDDIlalIIfoII Сторін :. UOIICmy пWulC8IIUR обо.,. СтоРОIІIWП • 

... aJlrlJIDrOI!IP ~ ВО1'ІІpl8AltНОІІУ lІосвlдчеmao та pcєcтpllldI ЩдnО.WІО до чmnlОI'O :'ВХОПoдвDСТ
d211c1 JlDIVIlp 

ayмeuт аро CUA&1Y аартос:ті :,сІІАі є піАствваlO Д/t.R вtдaeдcllWl :'CllеАІоІІоІ дiмmaa D 
IJI1c'J1DIVIIP І :'Дcp88DBOra lUn'II па ар_о прпватно( DA8CВOcтi ва :'СІІАІО. 
~ 1-:'" ~opy apODOДIIТJoCII:' IIIICltМOBO( 3І"ОДП дрy.:uвп ПОКJIIЦR, спрlUl8Нicn. nlдnпсу 
~ J'CIIiA'Icno apUВID'IIJIII вотаріусом БРОВВРCItXDra UЇCItXDra HO'I'8piВAloHOra Oкpyr)' Куто-

J10rDIIi CJWIДCIIO '1'8 НО'І1ІрівАьво IІОcвlдчево D З (трьох) арпlliРlllUC8X, OдJlH :. JUCПX збсрirвєnCR 
5. ud .':;'ріуса BpODBpcwcora мIc:Ioкora HO'I'8piВAloВOI'O ОКРYl')' Кутовоl Т.А. в місті Вроварах Кniв-
~,,,v Ha8AC8CPOm.9. а інші JIIIД8IO'I'ItCR Сторов", 10001'0 Доraвору. 
" .. &rAlolll,.., 

CI'IIpoВII ДОn.О,То 

311. 7J60 . 

Покупець: 
'І'О8.'IІС'І'ІІО :І 0& ..... 010 811u108tдu.81c:'1'1O 
.mмx-JOI'" 
uїcro Бров.ри. ~AIIIUI Куаузова, 6удпвоlt Na2 
8 (Jr:06i dupeк:mapa 

ст.ЗІ 3вхову Укрвівв -Про нотарі.,... ./ 
~- _____ . 
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ВІ.ТЯГ 3 Державн~го реєстру правочинів 
., , , 

5158005 
_11,~2 .. 200113:41:,. "І,,' 

. "приватниЙ HC?'r~~,+Y~ .:~~~,C?Ba Т .А., Броварський міський 
запит ,про ~~~~ння ВИ'rя~ З Державного реєстру 
правочиніВ B~Д 17.12.2007, ~ бн, приватний нотаріус 
кутова Т.А. 

Параl\lеТРl1 запиту 

2574436 
ІПУ: 

f8OЧ' "'"'ІІАПІ З8IJlnY В Державному реєстрі правочинів знaJiдено: 
Pdapaм .. ·r 

аР1ІОЧІІИУ: 

ЗаписІ 

2574436 
договір купівлі-продажу 

основний документ правочину 

Дата нотаріального посвідчення: 17.12.2007, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 7160, Документ 
nосвідчено: КИІвська обл., Приватний нотаріус 
,~TOBa Т.А., Бланки: ВКВ 145854, ВКВ 145855, ВКВ 

145856, ВКВ 145857 

земельна ділянка, Адреса: КИІвська обл., М. 
Бровари, вулиця Кутузова, земельна ділянка 59, опис 
майна: площею 0,2450 гектара 

Броварська міська рада КИІвськоl області, єдрпоу: 
26376375, Адреса: КИІвська обл., М. Бровари, вулиця 
Гагаріна, 15 
товарис'.l!ВО :3 обмеженоJO відповідальніс'.l!Ю "Шnях-ЮГ", 
єдрпоу: 33927429, Адреса: КИІвська обл., М. 
Бровари, КУ'.l!узова,2 

.~: 17.12.2007 11:00 
Броварський міський, Приватний нотаріус Кутова Т.А. 
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Договір заресс~г~ 
записів ДОГоворі I~ І'"~ a~o 

• ; " І" .• 
та даруваНН;l 1~~.,:. о =': 
З8 N!! .{"~ від ';/(J':o, ,', о 

-- -1fZ 

І 
НаЧОЛЬВJff '"' .0.. . , 
Броварського AficLJcoro . ~ • ,. ~o"t •• 

oiJUliny зеМСЛЬШfХ ресурсів / 
~ 
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УКРАТНА ti:-·.~.;:.!:! LJI',~AIN:: 
ДОГОВІР 

купївni-npодmкy зсаlсльпоі ділИ11К11 

вссільськоrосподарсы�оrоo ПРIDваЧСllllП 

/fllc;no Вро,ори Kur'C61tOr оfJласmL 
ДІІ n.иСІІЧI C6tм;O'O poltJ1 ЖО,nllUl ".ІІ:ІІІ(Я tJl!lI'RтllatJ,,,,,,,oIO .,исла. 

'. пIдn1IСIІІІIIСІІ. 111ІдІІІІ1 CтoPOIIII: !іРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КllІвськоІ ОIiЛЛСТI 
мп, 1110 I~C&POBDPII lyn.rlII'Dpllla. 15, l.ІІеКnIФlкацlnlШn коа 26376375, в осоБІ АНДРЄЄВА ВАСипЯ 

~III ~ичА. IKlln,~lt ІІІ пl.llcтul .II0Blpe~ocтl, nocBI.Q'IeH~T 11.07.2007 року 3. роН! 1230 н.М.&а3IIР 
ohEJC~НдP Іусом &роварського мІського HoтaplIIIIolloro окрусу, IменоваllиR в по.IIDIIЬШОМУ "ПPOД,\DEI"", 3 
~llrМ Н::' ПI'IIВА ТlIЕ ПІДПРИЄМТВО ссДЕКА-IJIВЕСТ», і.llеИТllфlк.цlnн"n коа 333413 t І, 
_а cro~caIia '3. 3DкaHO.llll.CТВOM УкраТни, Юрll.llllчна 8.ІІреса: 07400, КнТ.ська обnlc:rь, м.&ро.ар", 
IOP ..... НI.I.c.Koro. 6У.ll.191, к •• 56, (свl.ІІОЦТІО про .ІІержа,ну pecc:rpauilo ЮРИ.llично' особ" ce,plї АОО Н! 
., •• Чсрll .ІІержаlН"М реєстратором В.О. Кузнєцо ... м .IIKoH .... oro комlтlІ'І)' Броварська' МІСЬКа' PD.IIII 
093510, .Iua:~ авта провеаеННІ .ІІержааної реєстраціі 29.12.2004 року, номер заПllСУ про замІну 
КИf.Сіпr 1°3551050002000409), а осоБІ .ІІиреКТОРl БАГМУТА РОМАНА СЕРГІЙОВИЧА, шо меШКDI: ЗD 
Cllaoи:~ ІСllі.СЬка о&nасть, м.БроваРII, ауn.ЧеРНlхіаського, 6У.ll.19а, кв.56, IKlln .ІІіє на пl.llстааl (навоТ 
UPCCD , Cnn)'1Y пп ссДека-lнвеет», З'реєc:rpов,ного .ІІеРЖ'.НlIМ реєстратором .lІкона.чоro комітlІ'І)' 
P~lCIi мІськаТ РIUU' Кllі.с.коТ облвсті ГаА.ІІІІКОМ Г.В., .ІІІІТ8 провеаеННІ .ІІержа.ноі petc:rpaulT ;r.:!oD7 року НОМер 3DП'IСУ 13551050004000409, IменоваНІIА в ПО.llМItШОМУ "ПОКУПЕЦЬ", з .ІІругоі 
noро.и yJlllІІІl ДlНпА дого. Ір про наступне: 

, 1. Преа.IП Договору 
, 11 ПРОДІ.ець на підставі рІшеННІ Ііроварс.коі мІс.коі РІ.ІІН за Н! 453-27-05 ві.ll 20.09.2007 року 
'~' (ПРОДІє), а Покупец. ПРllnмає (купує) у BnaCHic:n. і опnачує земел.ну .ІІfn.нку 
"cillOracnoДlpcIoKoro ПРll3наченНІ, мощею 0,2326 ra МІ БУ.llіаництва та 06cnyrOBy.aHHI Man:IJIHY
афd - :llмni KouepulnHoro прпзначеННІ, за I.ІІресою: KllIBC:~lCa обnас:т~, .11с:то !ipOBapII, ВУЛlІЦ. 
InlaClon,282 Cдllc:тI вlі:I.I.ІІеС:8Т два), H8.IIвni за текстом "Предмет ДОГОІОРУ або земельна .��inlhka-. 

1.2.3Iмenьна діЛІНК" :lІзначена а п. 1.1., є І користу.аннl ПОКУПЦІ згідно ДОГОІОРУ орем" зеМельно' 
AlDінкн ІIд 29.07.2005 року, зареЄСТРОlаного у KllilcIoKin регlонм.ніn фlnії Держа. ного пlДПР.llємcnа 

: .центру :lеllenьного кадастру при ДеРЖ.ІНОМУ комІтетІ УкраіНl1 ПО зеr..елЬНIIМ ресурсам»про що у 
Дер8UИОМУ реєстрІ земель Ічннено запис .1.11 29.06.2005 року Н! 040533800074 та додатко.оТ УГОДІІ 
16111" 27.04.2006 року до ДОГОІОРУ оренди Ilд 29.07.2005 року, ДОГ080РУ ореНДІІ земельної .ІІ'nIНКIІ 
'11а 27.02.2007 року, зареєстроваllОГО у Київськіn регіональнlй фlnlі Держааного nlanpilEMc:ria 
'.центру :lемenьного кадастру 'npll ДержаІНОМУ комітетІ Украіни по земеnьним pecypcar.l»npo шо' у 
. ДIp8IIИОМУ рсєc:rplземел. ачннено запнс від 27.02.2007 року Н! 040733800013. 
'1:3.НI Illще.luанln 'земельнln дlnlнці знаХОДИТЬСІ об'єкт неза.ершеного будlан"цтаа - М8Г13IIН
';1 ,<raтolиlc:rь 20 %), згІдно 811Т'ГУ з реєстру прав Іnасностl на неРУХО'lе мaltНО 811даного 
~ пlдnpltt:Мmoм &РО88рСЬКОТ міської PIUUI "&роарське бюро тexнlчно1'lнаеНnPlaaun" номер 15210542 
Ііа '2:~7.20~7 року реєстрацlАНllА номер 19536149 номер заПІІСУ 7 н І кннзі 1н, allдaHOГO І!а пlдстаlі 
III'DIOPY OpelWl alд 27.02.2007 РОКУ. зареєстрованого Комунanьним n1дnpIIEМc:rвOM ІіРО811рС1окоі MI~kOT palUl 
~ &аро технічноі iDetmpll3auiї'" зrfлно ІІПІІУ про рсєстрацію права впасностІ на нерухоме маАно 
ІІІІІІР 15210517 ІIд 12.07.2007 року рсєстраціRниR номср 19536149 комер ЗІП"С)' 7 н а К1ПI3'1 н; ': 
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~З. 3r1дr!p ІІІСНО.КУ БР08арс.кого Mic.Koro віддіnу зеr.ICn.НIfХ рссурсі8 lід 13.09.2007 року N!0~7110-
oao:.:IU!l'Io.I дIЯ'Нlа. що t: предметом q.oro ДоroDОРУ nOllllllla "IKOPHCТOIYlanICI з aOТPIIMaHH.M 
11Із' ~~ЗCМnс.лаСНIIК" змlсту'добросусlДСТ88 та обмежен. прав на земnlO 8cтaHoвncHIIX У C'!'.c:r.9.~~1.03. ~ 
• eмwHora КодеlСУ УкраТНII';' ст.35 ЗаlОНУ Украінн "Про охорону зсмеп.", законодаlc:r8а про охорону,' , ' .. 
0I01l11llH 11 3 . . ' , " Уараі ього npllpoaHoro середовнща (код B"KopllcтaHHI зе.lеnьноТ дln'НIСII - 1. .., ЗГlД1l0 і 
nPIID~~·~1'D InlСllфікатора'цln.О80ro 1IIIopItCТIHH. зеМCn.НIIХ діn,иок). " : 
• 11 О моаеНII'llа ІИКОРltсТанн. Дlноі земел.ноі AlлIНКIІ: " ;; 
]а • ЗIоІIИІ ціЛЬОІОГО ІИКОРНCТlННI. J 
DDpуШlННІ земельного заКОНО.llllвства 8ИНІІІ особ., несуть ЮР'lдltчну 8іДПОllдanьність згІдно закону. ~' 
В :' ЦnОllдно до а'ІСНОВКУ',ПРО' продаж у аnасніст, зеr.teЯ.НОТ діnlНКl1 8ід 30.08.2007 року N!1017 j , 

"""'1111І ••• містоБУДУlаННI та архІтектури Броварськоі .,IСlllоі рад", містобудІані обме.еННI та 
ТОВ земnеКОРИС1'уDаilН. 'згідно Kaдacтpoloro пnану та 81дповІдно до розрахункІв плош ІllконаНllХ 



_---о 

• IІСРlо,'1 n'=;I:Y~:~:::~op"cny:::~f::::"); 
• .. _І тер' .. а 1С0Р'lдорll мсре. 
• .. _IIIІ.1:IІСР" Jс,.,ел.,1І0Т дInЯ'IКIf, СТРОК" І ПОР_ІОI( 

2. ЦІІ'. прОДІ" І' 31 Ц"М ДОГОІОРОМ складає 26& I&B
an'1 ..... 

проД .. ...., 31МІn.1І0Т діnаlfК 0'0 ІСОП' ПОК, акі ПОКУПСЦIо ]060.· ......... :00 (~II\ 
2.1' Цt"1 -, іс:ім) гр"IІ". Д -.І··8\;1 ІІІ!... 

• сто IlcIMJeC'T 8 І п'спа пIДПI.С8НН' ЦIоОГО ОГОІОРУ, (р/р 33114]2-~ 
ТlIС'. --аам з-х р0601l'IХ ди Ім' ФО 821018 ЗКПО 23571923). 7"IfIlJ, 
ПРOДUWI """'-''':; 06nanl м$IІО. : m І гуДКУ І KI.Tlclo".n ніЧНОТ доКУМІll1'ІІШТ ПРО НОРМ. ! ну f1JOW08Y Оllіи~ 

2.2. зrtaно IIП'lI1 3 тех 1297 &рОІІІРСloкого мlсloКОГО IIддIЛУ ]смe.nIoНl,. \ICqPQ '" 
11 f1JJOD7 року 16 04-311~·31 638 962.00 (шіcrcoт 1p11дU1'lo lісім ТlІСIІЧ IICI'II1'cot '.J 
~IIIII ,смcnм.оТ _"ІСІ' ImII'ОІ'1ТІо ~ 

~nllІо" ерта ПРО р.ПlIСОIУ 81pтic:rь земcnloНОТ lIinllllKII ТОВ НВФ 
2J. ЗriднО ІІІСІІОІКУ ІI\":'Ш08а oцillКD зосen.IЮТ дIJIllIКlI CТIIНOIIIТЬ _268 І &&,00 (а' :\ 

17.f1J:l007 раку еКСПcprll:lІ? ОО коП'nОIC, :umClJд*CHOГO "lчanlo'IІІКОМ KIII8CLKoro ~~" 
c:ro IlclNдCCIТ IlсІм) 11'1'011"007 pOIC)\ 1lдn0llдHO до ІІІСНОІКУ дepж8lноТ eKcncpnDII ~ "-'. 
3СМСІІІоIПІХ ресурсів 03. J> • --~ 
03.IOJOD7 року 16 4а-327. 3. Обоа'ЯJКlI сторІ.. І 

3 І Поl)'llClllo .10601'OIIIIIln: , • • pтfcm. зеr.len.ноі діл'НКI' І СТРОКІІ та І pOJMlpax, ЩО _,,_ 
З.І.І. СМІТІтl ва --""'" 

Дorvll1P1. П .... n .. WO 'lе06х1диі "IaтepiВnIl, IЇЛОМості, ДОКУМІlтl ТОЩО про __ 
З.I.2.Н1IдIIIDI1 ..-- -'"\ 

Дorv;,r.r: Д01J"'мyaaтt'CIo обr.lс:женlо, шо H8lCJlueHi та ICТIIНo~eHi ІІІ ПР"" ~ 
(JII6e:mcчya1m1 баКОWТOІне і бапереwкодне. IIІКОРИСТ8ННІ об'єm. ]8"""110111 8o;q 
1'1 amJмоtПm.нl доРО"І, об'ЕІСТІI 'НЖlнерноі IlfфРIСТРYSnYP~), ШО ~apec~o.1Ifi ... -. 
oмcнr peo:rpIQIT 3ІІІІ11 МОИСІІІlllсть дor:ryrry на зсмenloну 4U1IНIС)' ВIДПО'IJIIf\IХ c:.'I)'I6:t~ 

:е..0ІП)' a6'acrf. JIII'IUIIo~OГO каР'lctyI8ИНJI ,. іижеисрноі іНфpac:11J)'IСТУJЩ, JЮ]Мі .... 11, 
масо"lХ І reoдaIlЧНІlХ JИ8ІСЇВ 1'1 під'і3діl до НІІХ ТОШО ). ! 

З.l.4. З МОМСІІ'ІУ ДеРlСІІІноі ресстрlЩlї Ц.ОГО ДОГОІОРУ СПnlчувml ]смcn,,"иІ d 
nOPaДI)', neplЩ6aчЁIХ ,"ІННІІМ 3ІІСОНО4ІІCТlОМ Украіни про ПІПІТ)' 3II3CМJ11O. І 

3.1.5. Зapcanpyвaml ЦdI Договір У ICТDIIОВnСИОМУ 3ІІІСОНОД8ІС11ІОМ ПОPJIдICY. J 
3.2.ПродІІІСЦІо 3ОБDI'lJ8IПrR: 
3201. Пpllllнml омау ПОІС)'ІЩСМ вapтacri земм.ноі PНICII І pD3r.lipi 111 • терміин, • 

Дo~. J 4. BIдn08Laan.,Him. Сторіl' 
4.I.У II~ НClIIІСОНDИНI Покyrщсм )'МОІ цього ДОГОІОРУ ПродuCЦlo має npuo IIUIIIIII 

СІОіХ 060a'JI3Iiв НlllClllClUIМ ЧІІНОМ, 8 'IUOИC IЇДWко.цуввиНl збlmciв, 3alд8Н11Х НClIIIDIII!L'JI 

ІІIIIDIWIIIDI _Оl'aun., або має право po3ipllml цеА ДОГОlір У ICТ8НDВnCHO"I)' noplJIXY і ~ 
3linnd .. CnPIfII.1НСНІ1Х noro розІрванНІМ • 

• , 4J.Y ра' ПОрушСИНl терміну OMml 38 земмlоНУ рику, псре4баченого п.2.I, .... • 
CIIIJII'IYC ПPOДll8ЦlO пemo У pD3ftlipi подв'nноі 06nіКОlоі c:JUКlI НаціОНIllЬНОГО &акку Yкplillll. еІІІ 
Jlaraaи ДеІІІО npoc:1pO'llClIMIRaC)'. 

43.'н1ЩО ПокyneцJo І термін 30 (1pIUIQm.) 4ІІіl 3 ДВТІІ остаииloOі СМImI зriдJIo ~11. 
CIUIIInII'IO IСІІНОВnСИ)' І пЗ. І. Договорі ціну або IШмОВIIТloCll приnНІТН nplllIбану ~ 
npuо Inмanml nPlrRИІ1ТІІ npидбаиоі зсмenloноі дlпlНКИ і СМІТИ ціни, І ТIUCOII , 
3111Д1Н1tXi !lrp1fМlC01O IlfКOнаиНІ, 8бо. 3' С80єТ C1'DpDHII поpywyвml ПІП'UННІ про ~ 
IIDIII1mIlbuшuщyвaниr 36кnd.. ' 
П 4.4.Y.IHf1III1:/ РOJIРIВИНI ДОГОІОРУ 3 ІІІНИ Покупца смаЧІні НІІМ 11'0шові І.-ошn' 
,::;ща J8 мfнycoM збнndв. nOl'I38ИIІХ 3 оформnенНlМ ДОГОІОРУ ,. IweдeHНlM _~ о 
rкal~ro ПДоIСПОр1)', проекry відlСДСННl, OMIr1'8 aapтom технlчИІ'Х )'М08, nocnyr ~ 

", .. cnнa roаорутощо). 

44~' PoJipс • lІИІіі Доroаору НІ 311пloНlЄ ПокупWl аіА спnml пені Пf!nеАбаЧlноі п.4.2.~!: 
.u. мата anpафних саикціn' ' -r lfJIVOГ 

пер'оддlrУМОІ.ОroДо НІ ЗІIЛ!оНІЄ ПОК)'ПWI .ід 0601'RзКЇІ 11",0"8ІІИІ 
4.7.У раі lICII~вopy купіanі-npодВЖу. ~ 

своіх аБDв'Uхіl нвnежиl.". ~rн:aueм УМОІ ~ ДоrolОРУ, Покупець МІЄ npuo ~.,:. 
І. а також ІIAlUкодуаlИНI з6lmcl. 318д11НІІХ з11'PlOU-

:1;;::-. 
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Д Ilр У Ic:taHOlnchomy-п.qр!АКУ і IIIMaraTH lіДШКОДУlаННI з61rтків, СПРIІЧllllеншс 
..,- ~JI,"fll цеЯ 01'0 . . .. 

pOJIРIIІIИ'М' І It'oro доrolОРУ 3 ІІІНІІ ПРОЛIІЦl, СУМIІ, Iкl спл.чені Покупцем ПРОЛ.ІЦЮ на 
""4.8. ПР" розlРlll1ІІ РУ ПОlертакmaСI Пролавцсм ПОКУПЦIO І ПОIНОМУ 06Сlзl. 
~ 11.0"' доro:l

о ",~ro Доro.ору :а IlаanСIСНllХ 11,11 Сторін ПРlfЧ'lН, суми, Iкl сnл.чені Покynцем 
•• 4.9. прl! роЗIРI::~. q.oro ДоroIОРУ. ПОlеp1'lllOТ'СІ ПОКУПЦIO ІПОІІІОМУ 06Сlзl. 
~fI\O "І ... 50" Іcn. та ПР.І. СторІІІ, ШО не перел6аЧСllі QIIM ДоroIОРОМ, 1f13fl.Ч.lОnСІ .lлпо.ідНО 
• 4.10. 8!А11ОllдanЬИ " 
,о_иоаРml укр_тн. . 5. r.pp'I\!~rтa прет,изl1 

raРlитУс. що Земеііі.иа лlЛlflка, ІК. с предметоМ u,oro ДоrОIОРУ, ІХОДИТЬ до X8ТCl'OplТ 
'.1. ПрDдUCU' 6ynl IIДчуасуl .. lі Jrілно 3UОНОДВІСТІ. УкраТIШ, Ilльна lіл 6УДЬ-IКI'Х ".аRНОlше npal і 

.-.. шо M~ і6 про Ікl ІІІ момент піДПllсаННI uItoro ДоrolОРУ Прода8ец, чн Покупець не Mlr не 
"",'ІІ." х:::о.' під арештом і СУЛОІJlХ спраl на неТ lІеМІС. 
_незн-:,:. саlдЧllТlo, шо ,rцIHI Jемел'НІ дlnlНК. до uьoro ЧІСУ нікому іншому не 3д8Н. І оренду, 

SJ. ПpCUlИI noдapOIIH" І спорі, і під JабороноlO (арештом) не nepe6YIIC, С:УЛОlОro спору що до неі, 'ІС 
-apUIII~1)'1'ІІ0ro фонлУ ІОРІІЛІІЧННХ осі6 не.8несеИІ. ВІЛЧУJКyВІIІ. :lеМCn'на дlЛIНКІ :lНIХОЛИnС' У 
.-о' АО Іcno ПРIUlIТНОМУ ,ІІІІ' .IІІСОРflстаННI іТ за ЦШЬОІ"М ПРJl:lНlчеННIМ. 
~~I~AnOIlднoCТII' JаКОНОЛ.ІСТІОМ УКРlіни Покупець пр .. дбаl зсмельну діЛІНКУ без змlнн її 
..1 ..... ІІІ'ІІ nPlCJlll'lенНІ. • 
-п; ец. ornaнy. земепьну ліЛІНКУ. наТУРІ, 0знаАом".ь. :І її кількісннмн і Ікісн"м" 
~1:llUIn' пlдJемНIІМl1 і наеМН11М11 СПОРУЛlUtII т. об'сктаМІ' І 06межеННIМ" щоло П 
fIIIIPIICIIНН" " б. Пёр.хlл пр.ва аласностІ нв ІIМenь .. у лілянку 

1.1 000.'1301 ПРОДІІUl перёдати' зс",ел'НУ ділІНКУ ПОКУПЦIO ..... єтьс. І"конан"м і право 
~ ИІ :.емсльну дln.ику пеРеходнть до Покупц. піСЛI по.ноі сплати .артості д.ноТ ,смепlaноі 
..... IanOliJнO 110 п.2.1. qItOro Доro.ору, одержаННІ Покупцем лержа.ноro акта на пра.о власності на 

а .... П •• • U3 момеll1Y ."НІІКНІНН' У окупц. пра.а влаСНОСТІ на земenьну ДІЛІНКУ встановnениR раНІше 
8pIIDIln рс8НМ І ІсІ npаВО.СТІНОВnlOlОчl локументи про пр •• а Покупц. на користуа.ННI (оренду) цісі 
... ноі .alnIHICII атрачааоть ЧlІнність. 

1. I'nSllfC 811ПD,llІСОВОГО поrlРW'НIIЯ а60 8 .. ПIРОВОГО ПСУ.81'НА :S'MenItHof ЛШRНКІ' 
1.1. 'HJHI.nnlДlColoro поrlршенн, або .ипадко.ого псуваННІ земcnьноТ діл,нки несе Покупець 3 

-1117 переходу 110 H'OI'O npoa власності. 
71У а.пlРУ, ХОЛІІ ПРОllоець простроЧН. передачу земenьноТ ліЛIНК" або Покупец. ПРОСТРОЧІ'. іТ 

..... ' ... Н ••• РІОНК IllnUKoloro поrіРШСННI а60 IHnaдKoloro псу.аННI несе сторон.. шо ПРОСТРОЧlsла 
I __ u,""" 1ІрІІЙНІ1ТІ. 

1ІІІІ0. погlршеннl Чff псу.аИнl :sемельноі діЛІНКИ С Інна Сторон .. Дого.ору. то .іДПОlідальність 
Cropolll. 

, 8. Внрlшення спорІв 
U.Bd саОРН, ща IИНIIIWOТЬ пріl'!нконанні умо. It,oro ДоrОIОру .60 І зв'.зку, тлумачеННІМ Aoro 

JнpllllYJOТЬCI ШnIХОМ neperdlopil. 
I1J1IЩО Сторони nPOТIS'O;" ".ІСІЦІ не ДОClrЛl1 ДOMoвneHOcтi, то спір перелаа,са на ро,rn.л СУДОІ"Х 

aopQКy, .станоаленому 'ІІІННН.' 3Іконодавством УкраіНJI. У цьому внпадку судові .'rrpml несе 
що не llІІОНlnl УМО.ІІ ДоrolОРУ а60 Illконоа іх неНВЛОЖНIІМ ЧJlНОМ. 

,. 31\11811 )'1108 договару та nаго ро'.рвання 
У"ОI Доro.ОРУ або .нссенн. доповнень до HIaOro МОJШн.і тіл,кн ,а зroДОIO Сторін. 

1'ІІІІ1Jf •• іМ, ... IIІН та IIOnO.HeHII' до Догоаору здіАснlОlОТЬС' тіnькн І Пllс,мо.IА формі :І наСТУПН\IМ 
11IIII11u ....... тuнX з.tін та ЛОПОIНСНЬ І oprlHВX нотаріату, ОфОР.ШIOSOnС' у .ltГЛlдl додатко.ої yro,llll, що 

n чкrиноlO Q'oro Дого.ору. 
~ Даrolір МОЖ8 бути розіРlаНJIА ПРОДllЦем : 

\1131 несМIТІІ ПОісупцем по.ноі а60 чаСТlСо.оі .артості ЛІН оТ земельноТ діЛІНКИ зrі,llllО п. 2.1. 
:'щ."I~IО!аv. , 

'А.У PlJI ::УШІНІІ' УМО. IIIКn8ДeHHX у пІдпункті 2.). Itlaoro Дого.ору. • 
lIIaOIj Нl(онаllНІ О,llll(ЄIO 1з Сторін ума. цьоrо·Доro.ору аін може 6утн змінеНJlА Ібо Р03lР.ІниR 

АруroТСтороии за рlшенн_м СУДУ або rocnoAapcItKoro суду. 
It.I ВсІ І 10. BllтpaТlI. 
~'" 1I1'pan1, по.'I,.иl 3 умаданн_", ЦIooro Доrо.ору. Roro иатаріМЬИllМ посвідчеННIМ, 

ІНКонаНИІМ, бере на себс Покупець. . . . . 

" 

\ 
, ~ 

\, 
і, 
" 



J ДОДlтковl ),ІІІОВІІ. J І' •• с- пIДП'lса"н' обома CTopotllMIf. 
ДІІІ СТОР "3 МО .... ", 'Т ' 

І 1.1. цсп доrollр с OCSOI'131C01":n' , ... ,"ом), ПОСІIД'IСflJlIO та реестраЦI ІІЛПОlі4lfo.to 'І 
11 2 ЦеП Доrol'Р n'ДIIlnc ІР .. 

заlCOll:U;Ucna. 1I СТІ ЗСМN' С nlдcтalOIO АІІ' вілвелеНИIІ 3С:мел""Оі 
Цр" Aorollp І ДО""'С'"' про сnnllТ)' ~ ІІа право np"lmloT вnас"остl на зеr.tлto, ~I 

• І , -І) І д' а'l' дсрlІСаl"Оro а І ставах IІІnурl (ІІа ",IC"CIOIiТ• ІІІ БУТОIС ІІа 3Irвn,""X n Д , І 
по.,пе ... с JIII~IІIIСОМ noДlТlC)' ІІа ~rc:.p'IIII'"O ПОСІІД'IСІІО в 3 (тр ,ох) ~P"MiPlfllka •• 0.'111. І 
11.5. ЦсП Al!rollp cКnIlдCIIO та ота І са &pOllpe'Koro мlс'КОГО tlотар'Вn.ИОГО OlCpyfY, ,І ~, 

зберlnтСI І cnpalax npll81nloro :II~~C3~~IICHOcтl, 7, а І"шl- ВllдаlOТ.СI СТОРО'ІІ" ц.ого доrо K •. ~. 
обпастІ, &а'IР Н.М., І м.&Р088Р'I, ІУ І' ... 

СтоРОНIІ Aorolopy: 

'ЧВnЬИllК 

osapcLКnro міського 
tцілу з'е;'lеЛЬНJfХ ресурсів 

ПОlСУпец.· 

ПРИВАТНЕ ПlДПPIІЄМТDО CfдЕКА-IIIJft\. 
LaС'lТИфflСацfIН"n КОЛ 33341311, IОр.., .... 

07400, КIІівс.ка ОБЛІт, ... liрощ. ~ 
в)'л, ЧеРІІ . ,198, К8.56, • Оса&і ~ 
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. -кydIВпI:JipодliЖY~~~Їem.llоr дїnвпкп 
Ilсеїльськоrоеподврськоrо ПРШllаЧСВllВ 

МІсто !ipo •• pll ХII'аСІІIСО' оВластl. 
д.1 ТІ"а.чі CIoOllloro РОIC)' МО.ТІІ. IІIIС8Ц. CIMllOДQRТOro ЧІІСЛ" 

~" - . . . IдїtIICIIIIICl 111UIDII1· Cropolnl: !іРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвсьхоl ОliJlЛcn; 
. .tiI. 11ІО 11 ..... ,; n .. pll lyn'гDrapll", 15, ідCИnlфllCllQilblllR код 26376375, • особі АНДРЄЄВА ВАСипЯ 
~ ...-= ич:. ::Іn дl~ ІІІ J1ідcmшl:~ОlіРСIIОcri, ПОСllд"ellОі 11.07.2007 раку 3~ Р.н. 1230 Н.м.Sаир npНВimПIМ 
~B MICIoxol'O IlciтapllllllollOI'O o~, іМellОIВІllln о пoдam.шаму ~", 3 однісі c:roРОlіи 
~ &ра1~:dЕRОIО:DIДПОВJДAJIЬmcnо "ІІРОДАГРОСЕРВІС", IдСlmlфіxaqіRllіlА код 22888316, 
1oJA'IIcrвO 31 зl11ОllодUСТІОМ Yкpatllll, lОридllчиа адреса: 07400, КllіlCloа обnacn., м.БРОІІР", lуn.КиїІС"КI. 
~'НlOco6a про дср.ааl!)' реcc:rpацію ЮРllдllЧllOі особll ссрії АОО Ке 816270, llІдаис дср.нашм 
,jЗl" (ClIIO;:,OIIC"loi pallOlllloi у містІ Кllсвl ДС,.UllOі uмlllicrpaцiї CeprialKoM 1.1., дата ПРОlедси ... 
,-rPаорllМ 1Id' 14.11.1994 РОІ)', помср 311111С)' про заміну Сllдоцтва 1 069 105 0011 000187), в особі 
"....' РССС:шора TOlapllcт~a ХРУJШНКА МИКОЛИ михАйлОВИЧА, ЩО мсшкає за IІІI!ССОЮ: м.Киїl, 
~ ДІ «uДo3 0.215 та nMepuilbloro Дllpсктора ТОDариства КAJIAЙДИ АНА ТОЛIJI МИХАИЛОВИЧА, що 
IJlКUIfIIII'''' ~:' м.Кllіа, lyn.ДparoMIНOI" буд.9, а.99, акі дilOТ" на підстоі НОlоі редакціі C'rILtyТJ 
JICIIIIIC I~U: 3 оsМЕЖЕНОЮ ВІДПОВIДAJIЬНІGПО "ПРОДАГРОСВРВІС", зарсccrpОlаllОrD дер"'ним 
J08AI'I IUIOIIII.Oro lомітету БРОlарс"коі міс"коі Ради КИЇІс"коі обпасті Ky.sIICQOIIIM 8.0., дата ПРОlедСШI. 
~~ECIPlQli 16.10.2007 року за Ке 13551050028001362, іМСИОВUIІІR І подanьшому "ПОКУПЕЦЬ", 3 
~POIUl' YUIIII ДІМІІА Aorolip.npo Hac:rynHC: 
IN'·' •• _ І. Прсдмет AOrDoopy 

I.L ПрlIJIuсq" .1 пlдстаll рішснн. БРОlарс"коі міс"коі рlДИ за ке 4~3-27-05 lід 20.09.2007 рОIУ передає 
'-Иt) І покynсц1о :npl,AMac (купує) у вваСllіcn. І оnnачує зс"св"ну діnвlllt)' 
"~Clloдapcьxoro ,призuачсНН8, nnощсю 0,4971 ra дпа РD3шнрсинв тсрпrоріі під будіlНIIQТ8О t8 
.ТDJ1I- toproIO-РD3I..an"ноro цснтру «TcpMiHIUDt - зсмnі Ka",cpqiAuara ІикаРIIСТВНI .. , за адрссою: 
мa.~ о&а.ст", мІсто, !іроваРII, ОУЛІІЦ. ХІІІВСІІІСВ, Ilвдапі :lа тскстом "Предмет Aoroвopy або 'JCМCnIoU~ 

~ 'зс:іСі~НІ· дil8lll~ 3Ullачеllа І п. 1; 1., є І ICOPllCТYBIНHi ПОКУПQl 3nДHo доrolОру орсllдИ 3CMCJlЬHOi 
iiU ... Ііа 10.07.2007 POкY'31PCccrpOlUOro у КиіlС1окіR perloHan"HiR фіnіі Acp.aBHoro пlдПРНЄМСТlа «Цснтру 

НМrop,. .... ~ci.IlOro адl!=трУ при Дср.аIНОМУ камітсті Украіни па зсмеn",ним рссурсам»про ШО У Дер.нному 
;сш,1 JCJlClIo _ЧИllено 31ПНС Ilд 26.07.2007 року ке 040733800092. І 
• 1.3. 3riaa _нсно_ку Spolapc"Koro Mic"nro відділу зсмсn"них рссурсіl lід 12.09.2007 роКу Ke04-7ІІ0-3/673 
-.. д!Jwi1l, що є предмето.. u"oro ДоrОIОру nOlllHHa ІИКОРИСТОІувати" :І дотриМііІ..... оБОI'акіl 

,..., ...... -,_.'" .. 1UC11.C/IIIЦ зміСІ')' добросусідства та об ... с .... праl на :lСМJllO вствноuеuих у. c:r.c:r.91.103;·I'lІ'ЗеМcm.НОrD 
rUUCY УІРаіін, cr.35 Знону Украіни "Про охорону зсмеn,,", зпоноднства про ахороll)' наlКОn!lШUі.оro 
.,lIIIoro ССРСДDlнща (код, внкор"станн. 3СМСn1оиоt діВ.ИКIІ - 1.11.6., зriдво 'YxpaiBCIoXoro кnасифіатара 
lїDOIOrO luopHCnННВ 3СМlШloІІЩС діnвиок). .' ' 

06мсвllU НІ Іварнстан ... ДlНoi зсмcn"ноі дїnВHKII: .. ' 
J.I.;Jllill • ..,_OfD ВНIОРИстанн •• 

JrIlllp7lllClllllзсмел ... ОrD 31конодавства ІllНні особи HCCyn. ЮрllдllЧНУ ІIдПОIiдam.віcn. зПдно зuону. і, • І '. 
~~a ;' 

В .... О ...... О 'АО ІИСНОІКУ про пр ОД" у Іnасніст" зсмсn"ноі дinВHICII lід 14.09.2007 року' НіlИ6 
JIPIUIn. МіСТОСіУДУІ.НН. та apxiTCКТYP11 Броварської міс.коі РІДИ, містабудіВllі 06МС8СННВ та- o6тacнiUI 
::IІСІ1ІIНН1 3l'iдн0 ICIДIICТPOIOro nnану та вlдПОlідно ДО P03PaxyllKiB пnощ ІИКОН8Н11Х БРОlарї:"iJuit міс,,_ 
...... КaiJc.xo' реІіонм"но' фіnіі ДСР8ННОro nlдПРІlсмстаа «Цснтр дср.uноro 3CМCJIЬHOro 'адІСТРУ прн 
• __ му ~iml Украінн по 3СМCn.ННХ рСсурсlX» (бсз проа за6УДОІИ): 

:'1',:" .. 11 ..... -уn.Мcrвпyprіlї 
·-14 ауI.МIІІОl1lіIС.IОі. • 
"В-Дом '''П -І ІОРІ oxynсць" та "nродавсць n 1''lell)'lOI'1008 "СтоРОНІІ". 

11. ціа , . 2, ~lia nP'l'1UICY 11111&11111101 дlлИlllСll, СТРОІСІІ І порядок OMaТlI. . ; . J 

" __ OO:DAUCY зсмenы�оіi ДlnlИllі, ~а·~іДО!DІОР~М ClCllUIЄ 502 071,00 (п'атсот дві ТIІІ:ачі сіидсО8!'~Д!9') ~ . 
~ ~i~ol, ЦІ nOкynсць-:sоБОВ'ауЕ11оО8,перерахУІIПJI:на PIIX)'IIOK ПродавQl прCJТJI'DМ 3-х роБОЧUX'ДНlIі ~~ 
-23571:): Дora_opy.,(ptp ,33114327700005 БРОlір~ YiJ)c ГУДКУ І IcнiвcысїR обnacтl MJ(нcвa мфо 82~Q~8 •. 
,u. 3rlaн0 ~ і·' .. • . 
Ь,,- ~111 3'.:~ .. ноУ: дoкyмcнnцii ..ра ЙорМ1ПІІІ1І)' rpошову оцінку 3смCJПdlоі ,діМUIИ' ~ 

JIDIY 16 04-3/13-311324 БраварСЬХОrD міcr.iШ.v ВUUdnY ЗСМIUDtННX рссурсіа, норІІІlПІІІІІ8". Ip~oвa· 

': 

CnНOВlт, 81'·984,00 Clicfмcoт cfмнuцm. 'l'kCl'l Aeв'm:m вісімдссвт ЧD'ПIpU) rpиввi оо коniRoк. : , '.; f , 

,"~~'IIICIiIIIICY ваpтfcrь':sемem.lіоі:дinвнxи Ехспcprно-аuiночноУ фір ... , "EIimqirИ:IiL~'; ':: 
:!ti'II1IDIWOII!! оці ка зсмen,ноУ дlМНIН С1'ІІІІОIІП1о 480 944,25 (чcrrиpнcтa liciмдecn mсвч " 

-,-~ ... ---- .. . 



25 nlnOКo :I~cpIIIICCI'OI'O ..... М ...... 1l1СОМ KllillCLkO'" Db... 
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:lOIcawall pcqopdl 2". 3. оео.'IUIСІ' сторІ.. ~~ 
PDI)' 1& а»о7. 

:lo&n'.'I'n: • І СТРОJII" • pcn",lрц шо псрел6аЧСllі n 1 
3.1. nDIJIICIP' rraprfm :lСМ_"О' дl,.. .. ка 1ІІІІ" .lдOMoc:r1, ДОI)'МClm, тошо про .ИkCI І "-o~ 
з.1.1.,:: npQIIIIUJO исоfildJJd Mar:~IUIC .. i та acnu.olnc .. 1 ІІа ПРlцбaslУ 1C~~' 
3'llз,~ І n_ • ...,pmC. 06 .. рсс:.... IUD •• 06'ani. :1.,..".1101'0 .ор"С1'УIІІІІ .... (ПітОХіАIІі c.,~ ~ 
3. • ,....·r·-I 1·lacoP .. cnuaa... І 1__ . "'а.......; 

ас 16арсРСІІІICO.ll" С • анІ .. а :I~Cn." А д ....... цl .. а МОМСНТ Р~;щj' _ -''''1) =:: І.rфр~")' шо :lIPc:c::·o&c:пyrD.y .... ". І РСМОІП)' o6'CIr1'ia 11U"1U1.IID:D~~ 
• СІІІоІ" .1111І"1)' lII&nO.WIIUC CЛ)'Jdi Іn ... ,.. •• &&1 ",.оа ... 1 rco.IIClIІЧШ .. :111ахі. та nїA'Ї1Jlil ~ 
:;~ ... PCd .. IDlc:aIlIl ... :lCМCп ••• aUIt Wooro ДorolOPY cnna .. y.m, 'с:мc:n.IІИn ~1t 

3.1 .... 3 МОМctn)' Дc:p1IIII'O~~lCp .. -"" аро nnl1)':I. :І~nlO. .) 
ncpu&a'ІСИІlХ •• ПIИlDl :llІСОllодаа І .cnU.оanеиом), :lIICOHoдuCТ1l0'" ПОРIIJ&ІС)'. 

3.IJ. З.рCCI:rP7І1І1Н ~n Дo~. р у 
3.2. прааасІІ' :10601 l:Iaнlln. upro~ :lсмcn.иоі дln,нки І РО1".ірі та • тер"іЬн 
3.2.1. пр.IRIІаІI 01Ull1Y покупцем ..... ~ 

ДСІІ'ОІОР)" о,сп.ну дl,.. .. ку 3. IUП'OМ переда .. і зсr.'C:n.llоі Jlіn.IІIСН ІІІ ""'" 
3.2.2. ЗоlJoа'nDlllln псредlТll~ оНІМ" та noro иoтuрlan."оro ПОСВШЧСIІ.18. І 

./1111' nlдm'С8ІШІ ЦIooro дorolOp)' Р 4. ВlдПDDlдал .. lllаь СторІ •• 

І .0:. І ........ "МОВ""" мо"',, •• n .. ше :11 31'0.1І010 Сторі .. u.oro Доro80ру От-.... ".1. ЗМ "І _ pCd р_..... .. -rl ._-•. ~ 
06са1 або .. ІІСТІСОІО ІІС доnyc:пcn.с:а. 

у повному и.uu• по...,.,цer.1 >",,01 u.oro Доro.ору ПРОДl8еu. r.11t право 111_ 4.2. У IlтlUlК)' 11С8l1асо........ -І'·. 6 І ........ . 
СІО1'х О&ОI'l:ІхІа IWIClКtОIМ "ІІНОМ, а ТІІІСО- ІUlWк0ду8811И8 3 1тс В, 3uдaltlIX НС."КОІІІНІІІЧ 1Iio~ _.' ...... 4З.Ураі поpywс:аПIl тepflllнy Onnl1'll:ll 3~eт.1I)' д~. перс:д6ачсноro п.~.I. ДIIIIO~ ~ 
nplIJIUIUD пеиао У ро3мірі ПOДllnноі o6nlасоlоі cruКSI НацlОНan.иоro БІІІІС)' УКР"ІІ", 11ІО 41С 11&_ 
ДСИІО npoctpO'llCllIUlUClC)'. .' " 

...... JJІСЩО Покynеш І термІІІ 30 (ТPIUlwm.) .111111 :І ДІІ~ ПUUlИСIllI18 ~oro ~orolOpY не ClUllmit 
Доntlорl цll., або .ідмОВI""СІ ПРllnнml прмд6al., Д'nIИКУ, .Прод .. ~ Мас прuo _:; 
3СМWlшt ДIIWIIU і cnnan' u!aala. а тuo_ BiдwКOAY_IIIK збlfТКlІ, 311д11ШХ 1atpимхOlQ IHIDIIIIIILt 
nop)'W)'llm. mmннa про розіРI8ІІІІІ .01'0 ДоrolОру І 11tr.,aram ВШШКОД)'ll8lIlI1 J6amci •• 

4.5.У ІИПUКY дoc:rpОКОІОro ро3ір.IІІНК ДorolOPY 3 ."ни ПоxynQl смачені ІІІ'" f1ICII8 t 
ПРQJIIIItсм Покynцeal У nО.НОМ)' 06СІОі. 

4.6. Po:Ilp8IIIКI ДоntlОРУ не 3.іп .... є ПОIC)'IIUI lід cмml пені, перс:дбачеllоf 11.4.3. ШОІ'ІІ An 
poslpllllO :111ІІІІІ ПоlC)'IIQL ".7. cnura шrpaфlПDC СІІІlСціІІ не з.u..нає ПоIC)'l1ЦR .ід 060.'акіl .ІІІСОІІІІІІІІ доrolірннх_'І:: 
ДlНоro ДorolOPY kynlani-npD.1lUC)'. 

4.8.УраІ КClIІІСОИІННІ Пpoдuцсм )'Мо. ~oro ДоroIОРУ. Покynеца. ",ає право IIWIm1II111E 
0601'1:111І1 ИlllСІІІІІІ.' ЧИИОМ, • тuo_ aJдwacoдy.aHHI з6lmі. 3111д1НИХ 31ТРНМІСОlO ІНtcOlІІІІ1ІІ, 6. 

~
~ ucn Доnt.ір у .craиомсиому порІдКУ і .11М8І'ІТИ .iдwкoдy .... 11I sбкrкi •• спричинсиа I\oro ~ 
" 4.'. Пр" дострОКОIOМУ розір ...... 1 ~oru Aoro.opy 3 .иии ПРОДl8Q1, сум ... lІСі сма-Пr. 

ll11DН1J1118 .01'0 ДоroIОРУ, п08ep1'8lCJ'ВCl Про.дааucм ПоlC)'Ruao І повному обсаі 3 ypaxyalllU1ll111t 
".10. При poslpluull u.oro AorolOPY:l наlnеисшlХ lід Сторін ПРI"'И'" СУМ", ахі сnnчсві ~ 

~ ІНІСОIfIIIIfI DOro p!JrolOPY, ПОlepтuon.с:а ПОIC)'lЩJO • повному 06с:аі. 
:! 4.11. ВiдnollдUloиlm та пран Craр1и. що не передбачені ЦІ'" ДorolOp0Мo 1ІІ3ІІІ'-
;! :lIIaIlllДllCВI УICpItIUl. 

і:, 50 Гараитіі та претеюП 
fj М 5.1. П~c:ua. "P~ ща :acмen.Ha діnaиц аа є предметом u.aro Дon»IDPY, ~~C : ?" 6yrи адчу.уІаИl 3гідио :lUOИОдucТl. Украіtlll ІIn"III.ід 6YДlo-KICIIX .1IRн0BIOC npа І apr:s 
, :ПР: ::~~=ІСІИИІ QloOro AorolOPY ПродавсЦl. чи' ПОlC)'пc:u. не Mlr не :11111'1І, ІІС з,IIXOJIII1'DС 
lі 5.2. ПрoдuclU. свllчпn, що ". 

І
іІ; 11QIIIp0 ...... І cnop~ і під :lШОРО: :leмen.)и. 41naнa до w,oro часу нікому іншому кс ~I ~ 

... 1111:1 ......... У atн ,арeurroм не nepс6уваl:, судо.оru спору IUD .110 исt. • - е: 
дllaa 3IIIXDДIm • кр н не .. аl:, ІХ І .. есок д.о c:nnymoru фОIUIY IОрlUUIЧНl1Х осіб не.--
О&М .... на ~I ~~.::r.~oaнlcno ПРIU&IТНОМУ ДIUI '~SlCТIНI" і1 38 цin"OIlIМ npIDRI--

5З. У Ilдnallднacrl:l ~ К _:.8ІІІ'І. 

'
і праана.СНИІ, т!М цекс:ам УкраіиSl поКYt1EЦЬ прlUlбu Зе.,Cn.НУ Р-' 

5.4. ПоI)'ІІеЦlo ОШН)'l:lClol" Jd . airP' l nlA:вмlDlМИ і 1113СМIІІIМИ СПОРУд:н';. Об~IНk)' І "ІТУРI, О:lнаАомивCJI :І і1 кіп"JCiСИІІМ" , • 
І DП'IМи і абмассННІМИ ЩОАО 11 IИКОРИC1'lJllll. 
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~ J1PIID _. • ,.nOrD"cpIID8I10 pca:rpaul .. ~ , ,ї~-.;: 

r' J~ ... _CIWIY -11:, pca:rpUUl zu,orD ДОrDlОРУ ICnUlolllcIIIIR РІІ!ішс npавОВ11А рcanlftl і 8сі npвao)'CrIИUJIIDIO'II ~I'l.".t 
~3J1D11C1I1)"=nllllla npllcryDDlII18 (ОРСІШУ) uld :lсмап.llоі "IJUlIIIСІI 8Тра'lIlO1'L Чlllllllcn., шо "о пnошl, ... '1.~ 

npo ..... 111 ДоI1l.0РУ' и· 
.... 1.1 • ...., 'ІIJІІК BllnDдКOBoro norlpWl!lIIlR 8&0 BllnaдКDBoro пеу8ВІІІ18 :lемел.llоt Аlл8111С11 ~~ 

" norfpPlctn18 або IIШIUUCОВОro nc:yDIНI18 :lсмм.tlоі "ітІlnm IІссе ПОlC)'llсш. 3 MOMCmy ПСРСХ04У ~" _ '_11 ........ ·0111 :, 
) tl.~- ._._-, і . 6 П 1 
, ............ м:и-·п QIIIIcw. npoc:tpO'l111 псрrда'lУ:lсмап.IIО АIJUlIIIСІI а о ОlC)'llСШ. ПРОСТРОЧИ8 іі nPIIRII8'1Т8, РIOIIІС .;; 

, 7J.'/ ~I кomt !во .llnDдlDaOrD псуauШІ НССС c:raPOII" що ПРОСТРОЧІSn8 псрсдвчу а60 nPIIRIII1ТII. :f': 
~.....aro noriPlDrlpClnllCIIHI 'ІІІ nCYВDln11 :lCMaп.tloi AInIIIICH С ВІІІІІ CropolIIl ДоroвоРУ. то .1an08Шan.нlc:r. ІІССС QII :і ': 

• ~JI';--'''' • по w ~-1'3.-' , 
~ 8. Bllplwelll18 спорІв , :~ 

cnopн, 11ІО IIBllacaкrn. ПРІІ DlIICDIIIІПII умов ш.оra Доraвору а60 в :l81:11С)' :І ТnYМІЧClII18М Roro поnа.см., ~~: 
.1. Dd UIJIIXOМ ncpcrollOpll. ,,,і: 

t/Il- CnlPDUН nplrrll'OM мlClIІІ ІІС AOClrml AO.loanCllom, ТО спір псрeдaєn.СІ ІІа po:arnц С)'АОІІІХ ОРnutl8 У ,"J' 
,11- ІОМ)' ІІІПШІІМ :lIICDИOДllllCrlОМ Украіки. У Ql.ОМУ IllnlUllC)' С)'Д081вln'plТИ Ш:СІ: c:raPOII" що нс Іихонanа :;. 
~ -1-: lI\IDнua іх IIСІUUlIХІІІIМ ЧlUIО ... 

І fll'PfJtO"P'I " 31111111. умов Aoro80PY та non рвзIР •• НI18 
, • ДОI'O.ОРУ вбо IllCCCllнi ДОПОIНClI. АО l"Or:o МО8ШІl8і тіт.tcИ за :lraдOIO CropiK. 

il.:~~ ТІ ДОПОIКСНlIІ дО ДОI'OIОРУ здIRСIIIОICJТI,СІ тUt.кн 8 nнc.мo.iA формі 3 Ila&:tyIIlПlftI ПОClШ'lекlWi ТІІСІІХ 
f1 2JI!СІІ І •• орПUIIX Kcnapiany, ОфОР.UnOICJТl,СІ У 811rnRдl аодаТХ080і )'J'DAII. ЩО С 111:81д'ЕМКОIO '11&:11111010 q.OrD 

.:а1l"" 
~цd ДcnIip Мас 6yrн ро:аlРlаниR Продавцем : 
иl. '/ PaJ nOJIYIIICIIIII )'МОІ IIIICIIDдI:KI~ У п.2.I. Ql.01'O Доro80РУ· • 
і. '/ раl НСІІІІОtlllОІІ однІоо Ь CroPIH УМ08 zu,oro Доro80РУ 81Н •• 08 6yn1 3MillCННn вбо розіРllUnIR НІ ІНМОI}' 

Q1IICIapDIIII D pJarcIIIIIM суДу вбо racnoдapc.lCoro СУАУ. 
10. Bltтp8'111, 

101 всі lII1JIИIIo П08'l:Іані :І ,YUDдllIHI" 0.01'0 Доraвору, "oro нотарlм.ним посвlдЧI:НІІІ", рcшrpaцlоо ТІ 
..... fcpc ІІІ cc6t: ПОкynсш.. 

11. ДОДlтко.і У1І10811. 
IU.ЦclДolVllp со6аl'I3IСОIИ.1 ДІІІ c:rapIH :І MOMCmy nїДnllC8НU 060 .. 1 СторонамИ. 

І 111 ЦCJI Дomlp пiдnJrlc котаріan.ному ПОСIIдЧСIIНIО ТІ рeєcrplQl18ЇАПОВЇДНО АО чннноra :lUOHOДIIIIc:rвa. 
. 111 цd Дorollp і документ npо сnnany 18РТОсті :leмni С nїдcтuolO ДIUI IЇДlrдCНJII 30lап.ноі alnlНІСН І Ilатурі (НІ 
liI8Cd) 1_.1.,.....01'0 ura НІ ПРUО ПРИllТИоі lIIaCHom на зeмmo. 
IlA.IIoIyDco с DIIItllJlICOМ nOДtrnCY на при6yroк НІ :lann.HIOC пЩcтulХ. 
111 ЦdI Дorollp СICIII,qСНО ТІ HoтapillllloНO ПОСllдчсно в 3 (тр.ох) npимlРlnucax. ОДИП :І uиx :l6cpiru:rьCI • спрНIХ 
,....а ІІОІІрIyca IipolllpClotraro Mi~trara иотаріlUlloНОro oxpyry, Киі8~lCDі обnacтi, Баир н.м., • M.spoвapn. 
ta/faucaocri, 7,. інші- IlfДIUOI1.CI CropoHaм ш.оra ДОI'OВОРУ. 

• C1'apoнu Даl1ІІІару : 
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купівлі-продажу 3CJ\.'eJlbIIOI ДІЛПІІКІІ 

IІсс:іЛЬС:ЬКОГОСПОДОРСЬКОГО ПРІ13110чеllНR 

rоблаc:тf. ДвІ ТlІС"" C,"OMora раху жовтн" r.I'C"WI ,aeB'JlТOra ЧI.cnа. 
5РОIlР" КIІ1'ІСIo"0 

.UCtO nl.anrrcanalC". IllUIIUIі СТОРОНІІ: liРОВВРСlolСа мlсltка ра,аа К'lівсltlСоі обла&:Ті 
МIft 11І0 ma;r~8apl' BYJl.rarapIHa. 15, ідеllТllфікаuіnНltn ко,а 26376375, в особі Mic"KOro ГОЛОВІ; 

~КS ~~~A олЕКСАНДРОВИЧА. "КІІА ,аіє на підставі &:Т. 42 Закону УкраіНl1 "Про місоеве 
AirfOНSfКA В украТнІ" Iменован"Я в поаa.n"wому"ПРОд,\ВEЦJa", 3 однієї СТОРОН", і ТОВАРИСТВО 
CIJI~~~O ВІДПоВIДAЛЬНJСТIО ФІРМА "ГОНПОЛ~, і,аентифікаuіАfШn код 24880282, 
J оРІЕЖЕ еса: 01400. Кllі8СЬn область, м.БРО8аРII, вул.ГагаРllfа, бу,а.28, КІ.115, (cBi,aOUТIO npo 
~ аар ullО IОРІШІІ'1ІІ0Т особ" серіі АОО Н2 094048, ВII,ааного ,аержаОНIІ". реєстратором ВІІКОНКОМУ 
"...1I)'~кoI' pDlllI B,O,Ky.sfICU0811M, аатв прове,аенн" ,аержавної p&:~cтpaoiї 23.04.1997 року, І.омер 
~... амІну c8iaouтвa 1355108 0003 002129. статут ТОВ ФІрма ССГОІ.ПОЛ)) нова ре,аа"оіll 
JJIII'Ii'I npo ЗП 1506.2001 роху номер заПllСУ І 355 105 0005 002129 ,аержаВнtlМ реєстратором В""ОНКОМУ 
~"'CIo~T pDllII ГаІШак Г.В.) а особі ГОНТОВОГО АНА ТаЛІЯ 'ВАНОВИЧА, зареєстроваНlln 3. 
&paIIPC~~;IC.1CD область. м.Бровар", вул.~ор .. "ого, БУJ1.5, кв.56, IІКI.п ,а.іє на пі,аставі А0віреності 
l.1JICCIIII1. r 0210.2007 раку зв РЯ26915а Нlмченко О.Є. приваТНIІМ .10тapIYCOM Кllівс"кого міс"кого 
~:Wra ~кpy." іменова""Я в по,аa.n .. wому "ПОКУПЕЦЬ", з ,apyroi сторони, умаЛlI ,ааНI.n Договір 

1flClYllие: .. І. Прад",ст Договору 
'І ПрllAlаецr. на піастввl рІшеННІ Броварс"коі міс"кої рваlf за Н! 453-27-05 ві,а 20.09.2007 року 

ас • ~c (ПР04llI:), І ПОlC)'пеu. ПРIfАМIЄ (купує) у вnaclcicт.. і омачує земел,"ну AЇn"HКY 
.:cworac:IIOJIIPC,"scora призначення, мощеlО 1,7875 га кваану JIJI" бу,аівкицтва та обслуговуванн" 
UlDClUИI'I - ЗeмJllтрIНСПОР1У, ШО ЗВХОlUlТІоСІ за а.аресою: КllіВС"lСа област., ".'ето "роваРII, ВУЛІІUR 
JЦDmdlr.a, IСІІІС1рОВIIА номер 3210600000:00:035:05 І І, Ha.aani за текстом "Пре.амет Договору Ібо ............ 

1.2. 3емет.НI aiпlНКD, ЗD3Нlчена в п. J .1., Є в КОРlfстуаанні ПОХУПWl згіано ,аОГОІОРУ оренаll зеr.сеп,"ноі 
.. Ііа 02.10.2006 рокУ 31peccтpoBaHoro у КиівськіЯ perioHВnЬHin філії Держааноro пі.аПРllєr.lства 
rЦmPY ЗIМUIoноro IСІАІстру прll Державному комітеті України по земcnьним ресурсам» про ША у 
ДcpIuНOMypempi земепь ВЧlfнено ЗІПІІС ві,а 02. '0.2006 року Н2 040633800368. 

НІ3СМCnloніА aiпlноі, ша віаЧУЖУЄТ,"СІ знахо,аИТ,"СIІ незаверше"IIА бу,аіВНIІUТВОМ об'єкт нерухомості 
IIIIC'IUIID UR1lЖНIІХ аВТОМОDшlв збуаована на 3\ %, згі,ано ,аовіаки Н28 ві,а 27.08.2007 року 
Кouyнain.иоra пUmpIlЄfolства БРОВIРС'"КОТ мlс,"коі РIl1И «Броварське бюро тех"ічної iHBeнтap'l:JauiТ». 
&yainmтo розпочато, згіано ,аозаму на ВlІконанн" бу,аівеЛЬНIIХ робіт Н264/06 ві,а 30.10.2006 року 
-1UI1асpжlВНОro Ірхlтеrcтypно-бу.аівеп,"ного контролю Броварс"коі "Ііс,"коі рааll Кllівс.кої області. 

ІЗ. Зrf.aно ВІІСНОІКУ GpOB.pcIoKoro Mic,"Kora ві.а.аілу земел"них ресурсів ві,а \1.09.2007 року N!04-7J1 0-
:.'&67, _cnьна IІIn"нlСІ, ща є преar.сетом ц,"оra Доraвору повинна ВIІКОРllстоауваТИСR з ,аотр"ман""м 
"'иrJІ зеМвевnaсниlСІі змісту .аобросусіаства та обмежен" праl на землю ВCТDновnеНIDС у 
r.cr.cr.91,I03,111 3емеп,"ного Ко.аексу УкраТни, ст .. 35 Закону УкраіНIІ ссПро охорону земел,"», 
.ПpuDlCl1а про охорону "ааКОЛlfWН,"Ога прироаного сереаОIIlШВ. 

011 a6aleJКeKIUI на В.IКDpItСТІІННJI ааноі земел,"ноТ .аїnIlНКИ: 
1.1. ЗмІна ulnr.OBOI'O ВlncористаННR; 
IJ. ДотрпмаННJI реЖIІМУ ВИКОРИСТВІІНІІ земеп. мя ОХОРаННІІХ і cahitaPllo-звхіСНIІХ 30Н. 

~е~IІІЗемen"ноl'O законодавства Вlшнl особн несуть юри.а"чну віаповіaanьність зтіано закону. 
вWtO ао ІIIСНОІI)' ІІа 06.09.2007 року N!1100 управління t.сістобуауааиня та архі1'еJПYPII 

lIIpcJ,~r мІськот ратІ. А.іСТОбуаівиl обмеженн" та обтяжонн" зомлеКОРIfC:1Ування згіано кuacтpoBOгa 
~lІВIJlПОlfаио ао розрахунків МОЩ ВlІконаНl1Х ТОВ ссТєрміtl» (без права заБУДОВII): 
• ерlOНlJllнl. lул.Щолкfвс,"кої' 11-1_ ' норНого KOPlfДOPY морожі теплопостачання. 
ці 2. Ціl18 проавасу зе"IОЛIoIІО' дIлИIIКII, СТрОКtI І поря.аОК ОПЛІТІІ • 
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• 81 ТlIClчl аОI'ятсот .аев'ІНОСТО 'lpll) rpllBHi ОО копіАок, Ікl ПОКУПОU'" зоБОI Я~УЄТ'"С" .) 
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"УДК в ГУДКУ в K"1'Bc""in обnl . -
3114321100005 &РОJlРС. СТі \4 ~. 

IlІфnlrU" (РІР 3 lеитаuif про нормат"в"у ГРОUlОI • 
23571923). 'IP1Ir1 s _HillIIOr док:: c ... oro ,..iC.KOro ві44ілу зе",еn"н:'~ 0Ui1l'} , 

2.2..23J:lpOoQN' 04_3/1з-3/1304 &~011f 760,00 (ОДІІН ""іЛІоАо" сто Сі"'.аеСIІТ Pcc)Jt,. 
IJ .09 r ":,,.НІІІ С'ПІllОllfТlo а411), 
оulllllземen.но _. . ~ . с 

rplllllЬ ОО ,",пlnОJr. асnep11I npо оиінН)' вар:пс:ть зс""елЬflОl 41Л"""" ТОВ К" 
2'з зriдl.о 'ІІСІІО'І)' е pтfC:ТЬ зс,.lcnь"оі ДUlJI"K" стаІ108l\ТЬ 1 992993 оо "', 

13 0~.2001 року ouїlIHa'l '.І'ОС:ТО ТРII) rpll.Hi ОО копіПок, затвеР4~' Іе:, \.r 
• 7 • дea'nCOТ деа " 7" ",c"Dfor ,.: 

дe.'.IIOCТD ДІі nIC.1f1 ІА області 18.09.200 року, 8І4П08l4110 .ао в,ІСи ::,111 
земCnЬНIІХ ресурсі. у КrITIC;K. 18.09.2007 РОКУ НІ 4а-]07. 08'} :е."І 
ЗСМnС.ПОplдllоr дoКYMellТlU 11.1 3. ООоа'Я31С11 сторіІІ ' 

• ІІІ 

І&Ь зоБОI'.311.I.n:. ..' 3.1. локупе pn'cть земcnьноі ДIЛJlН,,11 І строк" та І ро]м'рах. 11І0 --. ~ 
3.1.1. Cnnlnm. I1 --1'(1' •• 

Доro.оРУ. шо flеобхіДflі МlтеріаЛll, lі40МОСті, 40кумеНТIf ТОIllО ІІІІО 11 
3.1.2. Hllllllanl ПРОДlІ ...... ~. 

ДоroВОРУ' обмежень шо HaКnMeHi та ІСПflовлсні НІ npb'L._ ІІІ 
3 1'з Д"'"'lІмуваn.сь' б" .... var. • • ~... ШТОВllе і бс3переШК04не ВIІКОР"стан"" о [ІСТI8 заran"иоrо . "1 

(забез"еlf':~nl f6:;~rll 06'ЄКn' інженерноі іНФРlструtrr)'РII), що ]ареЄСТРОlаlli :~" 
та а.ТОМО Іон " ..... 1; моиtJlІІвість доступу на земел.ну 4ілJlНКУ ві4повіДНIQ c,'hIa: 
момент peєcrpal&l -- • • ~ •• фра "І -'І 

б'єктів заran.ноro Кор"С1)'ван"" та IнженеРНОI It CТPYКТYPII, P03'1illltlntt .. 
ремоН1)' о і '1'. • ІХ тощо) іІА 
МСІІОВІІХ і reD4C3II'1Н1IX знаків та n Д ..а41В до НІ • 

3.1.4. 3 момеН1)' Держuноі реєстраиіі ЦIooro Доroвору смачуваТl1 ]сме.'IоИItА •• ;:" 
... _ пер."баllеНIIХ Чlп.юr.1 законодuСТІО.' УкраіНІ' про плату 38 зсмmo. 

пор ...... l. - • 3.1.5. 3BpeєcтpyвaТJI ЦІЙ ДОГОВІр У встановленому заКОНО4авством ПОР"4К)' n 
:І' 3.2. ПРDJIIIIIІЦЬ зобов'JI3аНIІR: • " . . . 

3.2.1. npllnНml омату Покупцем ваРТОСТІ земелЬНОI 41ЛJlНКІІ в РОЗМІРІ та В тер"I"'; 
U\ooro Доroвору, • 

4. Вlaповlaалlollіnlo Сторі .. 
4.I.У ВІIПI4КУ HeIlIICOHaH"1 Покуnuем умов uьoro ДоroвоРУ ПР04авсц" МІ[ npuol'Cr 

Покупuем своіх обов·.зків напеЖНI'М ЧJІНОМ. а також ві4ШК04уваННJI збttтків. ]I .... er 
неНВІІІЖН"'" ВlІlСонаНКIrМ з060в'.зань, а60 має право розірваТI' цсП Договір у lCtVC!i 
811.'1U'ВТI1 вfДШКО4Уlанн. з6lfТКів. СПРИlfинеНJ'Х ЙОГО розірваННIМ. !І 

4.2.У разі порушеllНJI терміну омаТІ' за земельну діЛІНКУ, пере4баченоro nZI! 
Покупець смачує ПРОДlВWO пеню у розмірі ПОДlійноі обліlСОlоі CТlВК.' HaцiOHIR~IIIIII~ 
діє НІ .,0Meнr OManl 3В кожен 41Н. rtpOC1pOчки матежу. І 

4'з. Jlкщо Поісупеuь І тер"lін 40 20.12.2007 року не сплатить BcтaHOВnCНY' п11 ~ 
BЇДМOlIIТЬC. nPl,DIІІТИ nPJІ4бану ШІНКУ. ПраАВВеuь має право вимагаПІ npl'nmn ~C 
РНІІІ і cмanl uiКИ. а також IIДШКО4УваННJl зБJmcів, заlДlННХ ИТР"МКОIO I\IU'~ 
СТОРОКІІ. nopywyвan. ~ltтaHKI про розірваННІ иього Доroвору і BJIt.,aгaТJI BiawKoJJ)~1I1 

4.4.У IIІПIUUC)' РОЗІрваННІ Догоаору 3 .ІІНН ПокупWl смачені Н".' rpOWOII а:'1 
ПР04lВЦСМ Покупцеві ,а мІнусом 

з61mі .. по.·ааних '. офорr.U1IННJlМ Договору та BїдвeдeHНJIМ земельної дія.КIН ~~~ 
naспоР1У. npоеК1У .lдведе"НІ, оплата .артості техніЧНJ1Х умов, поcnyг cneJlil,1iLlli 
посв!аченНІ Дого.ору тощо). • ' 

4.5. РозірванНІ Дого.ору не з.їnьНІІЄ ПокупWl .ід смати пені передбаlfеноі п.41-'\ 
~.6. Cnпaтa wтрафНlIХ санкціЯ не 3.ЇnЬНIIЄ ПокупWl від Обо.·~зКів BIIKOнaкКl_~ 

пер~~;п y.,~. даного Доro.ору куПівлі-продажу. І 

N •• разІ НІ.'IКонаННI ПРО4lвuем умов иього ДоroвоРУ ПоltVпеu .. r.,IC npa8О ~ 
Po.auЦCM с.оіх 060' • '''І . .,d . • 13КI. напежннм ЧННОМ а також .іДШК04у.аННIІ зб)1U1І І 

.llконаННIІ, а60 має право рІ' . 1I1f111' s6Jmci . аз Р •• ТІ' цеЯ Доro.lр у встановленому ПОР"А~')' , ІИ 
'\ •• CnPIPlIIH~HI'X Аого розір.аННІМ. 
'. 4.8. ПР" РОЗlр.аннl uьoro Д . n ~ВJI 

IПlОНIНIUI ш.ого Догово ОГОВОРУ :І внни ПродаВWI. суми. IІкі смачеКI. о 
4.9. ПРІ, розірванні ~. по.ертаютьс .. ПРО4l8ЦІМ Покупwo в повному обеnl .. r# 

Пра4ІВЦJO на ."КОНІННІІ :.аro ~OГ080PY :І незалежних від Сторін прltЧ.'Н, су"l" ~~ 
~ .. ..-т:!:..l.. ; ro Оf08ору. па..."...".... ПDIC)'llIUO І ООI_У ...... 

1 . ~ . ' . . . 
. u 
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~" ' ПР.І' С1іірrnріНdAt~fi~р~~~ч\:llі:mrNl'дБroIОРОМ, B"3t1a .. aкm.cl 
, t •••• Hlc:fIt ... ,.' , :' " 

B~~' ,. 
4,10. ~. укра""lС. 5. Гара,nffта npeтCll311' 

• _~ Іn)''' ШО земCn.". 4Inl"а. Іка є преАМетом UIoOro ДоroвоРУ, ВХОАIт. АО xaтeropif 
І npalPelPt парі I4l1)'Ж)'аlні 3nАНО "IСОНОАВвства Украіни, вlnьна ІіА БУАrlкltХ ManllOlllX прав і 

.~...: aao"~ r" : .. сІ НІ момент ni4nllca""1 uIooro AoroloPY ПРОАІвеuь ЧІІ Покупеw. не ,.,ir не 
~~n 1JIeтfx ас '': peWТOM і СУАОВІІХ справ на неі "смвє, 
apt-..еsllJXOllllТloCl: :. шо ,nШВllа земcn1tна AlnlllКl АО U1toro часу нікому іншом)' не 3Aatfa І орен4У -;'l n~elPt СІ OB~"" 'І спорі, І пlА ,вБОРОIІОIО (арештом~ "е перебуває, cYAODoro СПОРУ ЩО АО lІеі. I~ 

......... І. nDJIIP фоНА)' IОРJl41ІЧfl1ІХ осІб lІе BHecellL ВIАЧ)'Ж)'lана 'емепьнв Аin.flка 3HaxoAImc:1 У 
~ ао ~~.:rнOMY JUlI ВІІКОР"СТВНН. \т зв оlnЬОВIІМ пр'онвченн.м. 
Ct.aI.llDlldCIJO lIf.u сті 1:1 ,aKOHOADBC11IOr., Укра'"" Покупеш. nP'lAбав зсмепloНУ .аіл.нку бсз зміН'1 \і 

SJ У .IJuID8 ...... 0 

• npl13Иll'lеmll. і . n . . 
~ оrЛІНУВ земcn"НУ 11 мнку В НВ"УРІ, ОЗНВ ОМІІIС. 3 \і КІЛЬКІСНІІМІІ і .кісшlМ" 

14. noкynllPt п,--uIІIІІIII І наеМІІ1ІМIІ СПОрУ4DМІІ тв об'єктам.. і обмежеННlМIІ ЩОАО \і 
~'_", .,........ 
fIIIIIPIlС1Іи.... 6. ПерехІІІ права власноeтlllD 3С~lел,,"у АinПIІІСУ 

0608'11:І01 nPQJIIIIIUJI псрeJIIТl1 земcnloНУ діЛJlНКУ. Покупшо. вважаЄТloС. ВІІКОНВНІІМ і право 
__ ~ НІ :leMuIoНY 4ШІИКУ nepeXOДIm. .ао Покупuн ПIСЛ. повно1 смати вартості Ааиоі земenloНОУ := •. 11І80 АО n.2.l. UIooro ДОТОІОРУ, одержанн. Покупuем державноrо акта на право масності на 

-::z. з момеll1)' ІIІНllкненн" У Поку~uн права масності нв земепloНУ діл.нку BCТВHOВJIeHlln раніше 
~ J*IIIМ і Ісі nPD80УС1'ІН~IОЧI документи про права ПОКУПUІ на користуванн. (ореНдУ) uici 
_ ..... lІІІr.dnlJIICIII1P.ч8IQТ .. ЧІ.ННІСТЬ. 
-- 1. РІІ:ІІІК ВllпааlСОВОГО norJpwelll.R або BllnDJIICOBoro nCYBalfllR :Jе~lел"lfоі діпНН1С1І 

7.1. РlDпr lllnUКОIОГО погіршеННI аб~ випадковоrо псуванн. земельно}' діл.нки несе Покупеw. 3 
,.urry nepеІClJl,)' до НIoDГО права власноСТІ. 
7~Y .пnuкy, КOJ1II ПРОAВllеuь nPОСТРОЧI" пере.аачу земenloноі дin.нки або Покупеш. прострочив \і 

..... РIOИІ I"ПIUllCОВDГО погіршенн" або вltПВДКОВОro псуваННІ несе СТОРОН" ЩО npОC'IJJОЧIUlа 

... .,860 npllRнml. 
7З. JIIIIIO 8 поriршеннl чи псуваннІ зе~fenьноі дin.нки є Іина Сторони Доroвору, то 8іДn08іAВJIЬиіcn. 

•• СІорОИL 
8. ВllрlWСIІИR спорІв 

LI. Всі СПОРІІ, ЩО BlfНJlUlOТio при ВlflCOнанні УМ08 UЬOТO Доroвору або в зв'.зку 3 тпумачеННІМ Аого 
...... 1Ip1myктcв шnuом переговорів. 

U. JIIIIrO CmpОЮI nP0ТRrOM ~fiCJIWl не 40СJlГЛИ 40MoвneHocтї, то спір переАВtт1tс" на розrмД СУДОВИХ 
.J1IOpQIY, BcтaHoвneHOMY чинннм ,аконоАВВСТВОМ УкраУни. У ОЬОМУ випuку судові BJlТpml несе 
.... що не Illкoнua УМОВИ Договору або виконапа Ух неНВJlежним ЧІІНОМ. 

, 9. 3~III1If Y~IOB договору ТІ Аого розlрва"НR 
9.1. Зміна УМОІ ДоrolОРУ або ІнесеННІ доповнень до ньото МOЖJIlfві тілЬКІI 31 ЗГОДОЮ Сторін. 
91 Всі 3МЇНІІl1 доповнеННІ до Договору :sдіАСНЮIОТIоСІ тіЛIoКIf в ПJIСЬМОlіП формі з наС;ТУПНIВ. 
~ 1DКlIX :lмін 1'1 доповненlо в opraHax Н01'lріа1)', оформлюютьс. У виrЛJlді ДОРТК080Т yrom., що 
ІЩ DlИОІО ЧllCТlfНОID uьoro ДОГО80РУ. 
93. цd JtOl'Olip маже 6ум' розірваНIfА ПРОAlllоем : 
9З.I. У раl несnnаТlІ Покупцем повноУ а60 частКОlОТ вартості даноУ ,емenьноі дlлJlНКIІ згіАно П. 2.1. 
n~. ' 
:~1 Ураі порушенНJI умов викnuених у підпункті 2.1. цьоro Дотовору, 

.У раl нeI1lJCOH.HHI однією із СторІн умов uьoro AOrolOPY він може бути , •• iHeНlIA або розірВІНІIА 
lIIIIury ЩJyroТ Сторони за рішениnr C)'1J'J або roсподарськоro cy1J'J. 
0.1 ВсІ 10. ВІlТраТІI. 
ііа 1'lТрапf, noв'l3ані, YКnIlд8HНJIМ цього Договору, Аого нотаріал"ним посвїАчеННJDt, реєстрaulєю 

........ боре на себе Покупець. 
LI' Цеп до . 11. ДOllllТlCOBi Уl'І0811, 
і. Цсп І'ОІІР t 060В'I3КОВНМ JUl" сторін, моменту пїАписанНJI обома CТOPOH~MII •• 
--... Доrollр піАпJlІ'ВЄ HoтapiВnЬHOMY посвідченНtO та peccтpauiТ ВІДП0814НО Ао ЧІІННОТО 
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ртостізсмnі с підCТ1lВОЮ МІ ВідвеДСIfItIl] І • f - nnn СМI1)' ВІ •. С"'е.,Ь.. JI J 1.3. ЦсП Доrallр ДОІС)'МСІ .. "r;'BHOГO IfmI "а праlО npl'BaTHOI влаСНОСТІ І,а 3Сr.tЛIO ~~ І 
IІI11)'рІ (ІІІ Mfcl&CDOcri) , 1 .. 41чl дср Т1СУ (; " 1 

11.4. ПохупсUlo с маТlllllCOМ С411110ГО,:,,,::о посві";"СНО в З (трьох) nP"МіР"I'"ах, ОДІ'І' ] 11 

11.5. ЦсП Доrallр CКnIl4CII~ 111 НОТ::а СЬКОГО MfciolCOro НО11Іріan"ноro ОКРУГУ, KI'iBC"KO~1C ~.\. 
І CIIpIIIU 1IpllllТlIOro нотарІуса ~ 7 ~ інші. BIIДIUOТIoCII CтapOllaM Ц .. ОГО ДоroВОРУ 06.~ .) н,м., І ... IiРОllРII,вуn.НаaneJЮlO , , І 

CтOPOI'" ДоroВОРУ : r 
ПОICyRС ..... 

ТОВАРИСТВ0 3 ОIiМє; І 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО ФIРr.t~"Oto 

в Особі .. rOlt.tc 

if~~r.J~rsя зеМСJll)ННХ діля"nк 
від "d -1"1/ JOO~PI 

І 

ЛІ-продажу 

НаIJ8JlЬНИК . І .•. '. • ., '): .. -t·· 
Броварськоl'O tdiChКOro 
відділу зеМeJ1ЬНИХ ресурсів ·~I 
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1. J,' •• " • • " 

Yt~rAЇHA ~~~~::::;. IJI<RAINE 
, ДОЕОВІР 

I(YIIIВJП-ПРОДАЖУ 3EМEJlЬHOI ДIJIЯВКИ 
ВЕCIJlЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

. МІС';'ІІ ВРО.llри Киl.С6IlО' D6ЛllсnaL 
Д" твСІІ'" C6DA.DZD PII~ :lIСО.nll,. ",/а, .. dpYZDZD "иt:Л1l. 

.е nlanllclUIllC., НІДIUIІ СТОРОІІІІ: !іРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl 
МІІ, 11І0 ІІІ: IUIреса: M.&pOIIPII, lул.Гаraрlн" 15, шснтнФI_lIdnllИn _04 26]76]75 •• особі MIa.8al'O 

ОIiЛАСТI, IDPIUPI'I вІКТОРА ОJlEКСАНДРО8ИЧА. 'Xlln 41с ІІІ nlollC11UlI ст. 42 Закону УхраіlDl "Про місцеlе 
_0111 AНТO~lCPafld", IмеНОIDlllln І пDдIUI'ШОМУ "ІІРОДАВЕЦЬ", :І o.llllld CТOpDllН, І &FJIJID ІГОР 
-~;ОВII'І,IдeнnIФllClldl1l1lln IІОМер 2524914591, :lapC~OI~llln :lа IІІреСОID: ~lIi8Clo" абnacn., м.&рааарll. 
80J10ДІІІ І Іі :1138, (CIIдOЦl'lO про дерЖlUlну pecctpaцuo фl3llЧноі oco6H-ПIДПpНСМQR серіі 802 Н! 
J)'~DIfOCO ~: дСрЖІІНlIМ peEC'lpaтapOM ВІІICDНКОМУ Вроварс.коі міс.коі ради В.О.КУЗІІЄЦDВНМ, даті 
284711, IПдІН .... НОf реСС1Раціі 30.07.1998 року, номер звnпсу про дерввну ресстрвцЬо 2 З55 0170000 
pPDIUCJIIII, "'~lIIIIIdI І пQ.IIIUI'ШОМ)' "ПОIO'ПEЦЬ", :І apyrai сторDl.... раом імеllОIDllі - aCтapollН». yxnanи цеП ....... ,.-.,.,.,.. --е: JIOI8Ipnpa._.'.... 1. ПРІДІІІ.,. Даn.ору 

. ПpQIIII- ІІІ nfдcIul рlшСІІІ .. &polapcuoi міс.коі РIlUI :11 Ns397-24-05 вIоІІ26.07.2007 раку nepr.II8C (npo.uc). в 
1.1. вpпIbW: (кynyc) У вnвcнic:n. І ОlШвчує :lСМC:n'НУ дlJIIнку lІесш.с.коI'OСПD.lllРС,_ОI'O npнзив.енu, lШаlQClD 
~ ..., ./&ІІІ 06cnyrDByJ8НIUI мвЯсtqшl па pcмoнry та іидив!дум.ному пошиmo aytТ8 - :lcмni комерцlnИОI'O 
~ шо :llXOдImcI :sa IдРCClID: КIII.с .. ка ab~CТIo, ".Істо !ipo.apll. ОУЛІІЦR ЧКІЛОDВ. 511 (n'нn .ІрІІі ОДІІИ). 
_ 311'C11cm1М "Прсдмcr ДОfOlору/:lСМC:n'НI дIJIIнкa • 

1,2; 3CМUlon./dnIНD. :l13на.енв в 0.1.1., ща npDДlll:n.CI. с opelUlOBDlla Покупцем :lrUulO 40l'Oвapy ОРСИ.ІІИ :lсмм.иаі 
..... 114 1].03.2007 раl)' :lIPCEctpOIDИOrD У 1СніВСloкln pcriOHan'"in фіnіf Держввнога піАПРИОIСТlа аЦентру 
JCIIU'НOro IUlcrpy прп ДеР.ІІНО,.У комІтетІ УкраіНIІ по :lСМСn'ННМ ресурсам»про ща у Держпиому 

ізсмeR' l'lННе_о :lIШIfС 1101І1].03.2007 раху 1& 0407]]800027. 
,~ lНІІІеlкааll :lеМI:&IIII дlJIIнці :lНIХDдИnCJI об'схт иерухомога мalн" аКllІ напanm. ПакynQID ИІ 
alacrullllrolOpy І)'пlul-npода)' посвшченога 28 cepnнa 2002 раку ПрИllТИИМ lІатаріусом &РОllрс._ага 
IIicuoia Haupllllo_ofO olpyry &allp Н.М. ,а p.Nt 1573. :lBpeeC1'pOlaнoro &РОВlРС"ХИМ мі ... іс,ХІІМ бlDРО 

:1СІІІіпоf iвleкrapalldr 04.12.2002 раху .NI2-1 02. 
J;'3rfIнo,IИCIID8І)' 1& 04-7/10-]/48] 1101І 18.07.2007 раху про обмСІХСНІІІ на ІНКОрНС1'ІІНІІ8 :lсМм.наТ дIJIIиXII 

&r.uaнк Iropcм BIIIIOдНМIIPOllf'fCМ О QllМfимrxвx &РОВlрс,коі мlс.коі РIUlИo ,смм.на 4ЇJII:НXa ПОIИНИІ 
UIIIpIICIIIlyumc:.:I дcnpllМ8НUМ olial'a"l :lCМJJClЛ8СНИКВ та 'Micry a06pa&:YclollC'l1lB ВCТJIНОІЛClIНХ У ст.ст.9I,IО],111 
3aIШвoro КCUICa:Y Украіпн; ст.]5 ЗIКDНУ YкpaiНlI «Пра oxaPOl1)' :lСМC:n'», :lIКDHD.IIUC'I1I1 npo охорону ИПICOlllllD1ПoОI'O 
IIPIIJIIIIIIIDI cepeдOllaцa (код І_ОРИCТJIНU :lсмc:n,"оі дiJllнки - 1.11.3. :lri.IIиD Yкpa1'нc.xal'O 1СІІІСllфiJcaтDра ц!&aBOI'O 
8jI&IIIIНI:lСМ_ИНХ дlJllиОI). 

Пpuoll О6МеВННІ на lикаРllcrвиu AlНоТ :lсмм.ноі АIJllIІКІI: 
1.1. 3міа цIDolDro викариCt8ННl; 

• ~~ lIDP1IDCIIIII :lCМllllWlOfO 311CDRDAUma винні особи иcc:yn. IDрlUUlЧНУ liдnoBIAвmoHic:n. :ІМІа :lВКОНУ • 

. 3~ ІIICIID8І)' Iiluliny мlсто6удув ...... та Іpxiтexrypи &РОВlРС,КОТ мlс,ко! puн ВіА 02.07.2007 роl)' 1&740 
lIiCra&YJiUI a6мC8eIIНI ТІ 06raa:J1U :lcмncкapllcryВDIn .. :lrlднo кaдвcrpOBOгa nnaнy та liдnoBloIIнo Аа pa:apaxyвxll 
IIIDIIIlIIIDаннх ТОВ "Термін" (ба npпв :lв6удовн): 
-- lиaeнepвпх коридорІв мер. _омунЬсаціА. 

2. ЦІпа npoдlU8Y :llмел"llоl АIлRНКIІ, Cl'pОIClI І ПОРІІАак аnлаnl. 
.11. ціна lIJIOДI1I)' :lСМC:n'НОТ дlJllиКlI. :11 цим Догавором СICllIUIВE 108 504.00 (сто Ilсім ТlIClЧ п'm:crт ЧОТІІрн) I1'll8ні 
r.-~ JlDlННeв перерахувати НІ рахунок ПрOДl8Цl прcrral'OМ ] (тр,ох) бан_lвс.хllX днll (р/р ]]114]27700005 
-,-.,.-; УДК І ГУДКУ. 1CuTlcufn 06лacrl м.КиЕВІ МФО 821018. ЗКПО 23571923). 
]O~ oQlнa :lcмen.HoT рнlСИ cmIIIОВНtIo 118 937.00 (сто оlсімнlдІРТІо ТИCl'l дсв'81'Сат ТPltдQa'lo сім) 11'И8С& 
OIbIanS :lrfднo 8ImIry 3 технІ"IОТ доасумeиraцiТ про HOPМImIBНY rpОШОІУ оцінху ЗСМI:&НОТ .дInIнXII &po .. pa.кara 

2J lbudny :lСМ_НИХ ресурсl8 ВЇА 18~07 .2007 роху На04-3/13-3/1 059 • 
..,..Зrfaо ІНС:ИОІI)' elClJcprI про oцbnay 81pric:n. ЗСМI:&НОТ alJlllIКIl НВФ «Kaдacrp лтд» вlоІІ 16.07.2007 ~~кy 
~т :lСМ_ноТ alJllIIIII crвнOBнn. 108503,70 (ата вІсім ТИCl'l п'81'Сат трн) rpl'IHI 70 копІІа .. :l1R'8ерд8СИ1 
cua-__ ~ I'DJI08111fМ ynрuлlllНl зсмм.НlІХ pdc:ypclB 24.07.2007 року, :lrlдио ІІІСІІОВКУ деpllllllНОТ еxcnеpnаll 
-ovJ'-WIDt доJCyNeиraцiІ lід 24.07.2007'роху Na48-239. 
3.1.1Jaкyneq. , 3. 060в1R:l1СИ сторІн 
311 :10608 13аинn: 
; ..• Cnnarпm Baprlcn. 31:fofM'Hot alJlllIКIl В строки та в ра:амlрвх. що перlU1б8ченІ n.2.1. 11Іо01'0 ДОfOIОРУ· 

{ . . . '~'D·'It " . . • і;, 
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,~ • -'ІІІ1ІО lідОМОсті, lIOКYM~lrm тощо пра 1"'0 . 
180 ICC06Jflll" ... 11І..... СІІІ та IC11UIOIUICIf. .1& nP1tA6111)' 1at ....... ~ 

З.l.2. H""'n' ПРО:' 06м_С'''' ша '-ra::'acтil ,anur.HOro КОР"cty81И1ІІ (піш ~ 
З.I.3. Да1РІ;:-"' cpaIIIOlIIIС 1I .. 0p.'cmul'" ссароаDl.і ІІа ,CМCn.llin 4іJIIIнці на .. a ... ~,~ 

riaJCDlll1'OIIIC І ; ІІІФ~")' ША ~ _ обc:nyrolУВIlIl18 і РСМОlnY 06'Qтj ~ 
06'amr "IIICIIC:~., діР.РЕУ IlдnOBiдIIIlX ,00cn."іn дітlllці Меж011m і rса.аC'J"Ч"""111~~ 
,.or:ryny ІІІ ;~ ... рcnNіШClПIl:r UIoDra ДоralОРУ смвчувml :асмеп"""" n .... 1'\:" 
1 • .."CPIIDt ~ОМClnY Дср","оІ рссар atии пра мау" 2CftI1l1O. II.1ItQ1 1 ~ 

з.~. 'аас 'ІІа ....... ,uo"QДDllтo" :'ОDIIСIIОМУ :luo.IOдDIICТIO" ПОРIUlХУ. , 
персА ЧCl ра11 цеА Доralір у І 

3.1.5.Зapcc:crp _.r_' IІПln' ., • 
З.2. ПрQДl8Clllo :lUUV8 ., • цсм laproсті 'ОІCn.llоі Д.ІІ.ІІІІ. І ро:аМIР' та І терМіlllt, 
3.2.1. npнAНnН ОIlllIflY ПОКУП , 

Дorolap)'. • ... BlдnODIдU.'llc:n. СторіІІ 
см УМОІ QlaDra ДоrolОРУ ПРОД88СЦІа мІС npala �IDh-.. 

".І.У ІІIRUI)' IIСIlIIІОIІDlIІIІ по~ 'rIICO* lідшх0ду88Н.18 :абmxів, 3D1411H"" ІІQ~'~Щ~, 
ClоіІ DGo8'ardl 1111І1:18І"'" '111110", nn .. iplml цсП Доralір у ІСТ8ІIОІIІСIІОМУ ПО~ 'і 

!НІМ :аоБDІ'аlll" вбо "ВС npНО r- '811WLt,\ 
1._11І ірІІІІІ ...... 
:at5.md .. CnPIIЧ.IІІСIІІІХ Rora ро3 опnIrПI 3D :lCМCnlalry діІІаllКУ, псрсабачсноro п.21. _ 

4.2.У раl паруРІCllІ1' терм:l? nOД8іАноі 06nilCOlоі СТІІІІICJI ИаціОlf8lllaНОro 6анІС)' у IJlIiIlll, = ~ 
CIUII'І)'С ПрOДlllIUO ІІСІІІО У рО3М Р 111 

,а IСО8Н ДClI. nPOClpO'IlIllIIIat:;' amнo8llCIIY а п.2.1. Доralорі ці'ІУ або BLaмOllrnц І 
4.3. JIJaIIo ПоxynсЦІа нс СМ • пр"а • ..".. npмдбаноr :аСМCn.'lоі діJIIIIfIСИ і сnnап цj~ , 

~=~:'::~'~:I:'':'='ICOHIIIIII' вбо, :а своЕі СТОРОНІІ, nopYWYlml ntmllHI про PD1IP:::~ 
DlUoW'8ТII IIдwICDд)'lIllNa :абlmcів. '. 

4 4 У В'lllадІС)' рмір_1І Доraвору :а ІІІИІІ ПокупWl СМlчеНI ...... !'РОЩОІІ КOIln1c ~a 
П~І ,а "ilf1CD" ,6Imc1 .. nOl'а8Н81Х :І ОфОРМnСlllІІМ ~01'010I?>' та ІWtllCКПІМ 1CМc.1Wla!~ 
1IIXIIfчиora 1ІІСІІ0р1)'. nPОClCl')' lLuсдсниа. onтrra .. pracn ТCXJІІЧНlm умов. ПDCllyr ~, 
ПDCIlдчcm .. ДorolOPY ТOIЦD). ._ 

4.5. РмlР11ІІІІІ ДorolOPY НІ: :аlш.11І1: Поxynwr IIд CnnШI ПСКІ: ПС~ба"СНОI п.4.2. ~ra na.-
4.6. Cnnaтa urrpафrwx СІІnwіА ІІІ: :lliJwIIC ПОIC)'ПWlIIд оБОI ПІС.І ВИІСОНВНІІІ AOI'D.ap_1II6Q~ 

УМОІ ДlllDra Дoraвopy ІС)'ІІЇ8ІІ1-npDlIIUIC)'. ' 
4.7.У раl НClllІСОнаниа ПРОД88Цем УМОІ шоro ДоrolОру, ПО~I:ЦІа "ВІ: npaaо 8JIМII1nI ~ 

ClОІх 0601'lI3xil НІІІс:8ІІІlМ ""КО.', • тако. 1~IC0дy8aннa. ,бlmcll :аlUlllllllm ~1Тp1lМk01O .~, 
pDJlрllТИ цеА Дorallр)' ImIII08llCНOМY пормку І 8ИМaraтIlIIдШК~" ~1П1С1" СПРНЧIUICIIIIII:r., 

4.8. Пр" pDJip88llНi Цlaoro ДОrDІОРУ 3 ІИНИ ПродааWl, СУМ", аКІ СМ."І:Ш Покупцсм Пpo.1.llDlа, 
Дaralopy, naвqmнm.ca Продuцсм Покymuo І ПОІНОМУ oбcuі. 

4.9. ПР" ршіРlВlnlі ЦIaOro ДDI'DВopy :І 1fI:38111:J1CJ1ИX lід СторІІІ при"ии, сум ... ахі сма'lClli 11Oar-I\ 
ІИХОІІІІІІІІ ЦlaOrD ДoralDpy, DOlcpnucm.c:a Покynцaa І nOlllОМУ 06cui. 

4.10. BlдnOllдana.вiCТla ТІ npua Сторі ... що не перCll6ачснІ цнr., ДОrDІОРОм. IIOНI'IIIIInD Ч 
3UOllOДllСВ& УкрatИIL 

5. Гараитit та npeтelait 
5.1. Пр0д88_ raparrryt. IЦD :асмм.и. діnaиа. аа І: npCIМeroM ЦІоОI'О ДОrDІОРУ, IXDJUm JI rc:\ 

мшкут. 6yn1 вІд"у.у8D11і :ariднo :l8ІС0ИOД88Cl'8а Украіни, linlaHa від БУД.-JlIСІIХ мВnНОІИХ пра і ~ 
про оІ НІ MOмeкr пiдnиC8lDII ЦIaOrD Доroвору ПрOДll8СЦ1а 'ІІІ Покyn~ НС "іг НІ: ,нати, не JlIIIIID:'Qt 
суда.их cnpа НІ неі ІІСМІЕ. 

5.2. ПрoдuCЦla еllдчam., ЩО 3I'IU&II1. 3CМCnIa" дinaнxa ДО ЦIooro часу ніему іншому не Ш1118 L'P'=j 
не I1QA1pDlllflo І cnoр~ І під заборОIIОК? (арI:ШrOМ) не перебува.:. СУДОIDІ'О спору що до ~ci, • ~ ! 
фDrщy IDpIWI'ІИНХ осіб не ІНесена. ВЩ'l)'atyвaнa :lсмеп.l18 ДiJWnCВ :lИlІХoдиn.cI У mun, I\DIIIICII:І 
81~Риc:raниa П ~ uiпIaOlИМ npшна'lCllНJlfol. 
пр~~~lдnОIWlОсті Ь JIIIOНDДllCI'80M. Уrcpaiни Покуп~ ПРllдбu зсмcn.try дім..., 60-\ 
ni.:a'~' По~ orllllyв 3СМсану діпанlС)' І НIL1'ypI, 03lraЯDloUIICJI :І га асin.,хісиlOUl і оіClll\l&l ЦJ, J 

НlIМН І наемиими СПОРУ_ІН та об'amми і обмCIUННJIМи щодо га IlІlСОрllC'I'UIИI. ~ 
6.1. 0601'1І301С ПрOДUQll 6, Пера ... пра.а .... асності иа зс •• ел.иу діл_нку . _ , 

3СМCllaНУ дInamcy' nepeдmІ 3СМм.1ty діnaнку Покупцю I .... С1'ІаСІ 111ІОІІІІІ11\& І.,... \ 
UlaDI'D Дoro~ == до ПоIС)'ІЩІ піспа ПО8Ноі CIUIшs aaproсті дlНоі :асмcn.,иоі JЇAIIIIII 

6.2. 3 .. ~eїny IIIНIIIcIJ IJIC)'IЩСМ дep8llНОro lIImL на··прво масності НІ :SOUUO. 
pamм і lСі I1pВID)'CI'IНumo:'Н:- у ПОІС)'ІЩІ прua anвcиDcтi ІІа :aCМCnlaHY дinlнку acraкo~ 
IІрIЧllcn1. 'llIНвicrь. ДOJCyМCII11I про праа ПОIC)'IJIW на ІСориctylанlll (орсКАУ) IIID 
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Y~:PAїHA J.!j~~ri UKRAINE -:~ 
• ІК D"IIIдICODOn norlpWlllII1!. If!»·.llnIUlICODon nсуаll.ll. :а ... I.ІІ .... оlllln.nlCl. 

'~::o 1І0Іір_СIIІ або ІllПIUUCOООro m:yaaнlll :аСМІ.ІІ.llоі ainalllСИ нссе Поacynew. 'МОМelnY ~ 
І І'ІІІ11І IIIJIIII 1Cl1Om. 

-=~ ,о''''''' nP8II ri~ npoc:rpo'llll nсредачу хмм.IlОТ дWI .... або ПОlС)'Псш. nроc:rpо .. ИІ ti DplIRIIm'II, 
~ I\IIIIIIJ)" IOIIR IІІClIІ" 050 11111ІІІІ0101"0 nC)'llDlIIlIlICCC eroPOII" що проc:rpo .. иnа ПСРСАачу або nP'dIнIrrтI. 
~1JIIIIII-",~оriР тІ 'ІИ nc:yDalull :acмe.nWloi Дім ..... саНІІа Старотl Доroаору, то ai4noai4an.Hlcn 'Іссе WI 
r;;. JIIU&O І DOnplllCl 

1'з' 8, ВllрlШIIІIІ. cnopl. 
С)ОІІОІ"О lIIollnllClllJ(n'lo прlС 1l1ІСО'1ІІ1І11 УМ" ш.оro Доroаору або в ,в'пасу 3 тnyмаЧСН111ІМ Rora мааса .. , 

1.1. Dd CIJOIII" ncpcrolopll. 
.. ~ IJIIIIICDN npoaro" .. 1"11І 'ІС д,"r.llll ДDMOlUlCllOcтi, то спір ПСРСАIІС'І'ІоСІ 118 розrnaд судааих opnudв у 

IJ. JIJUIO ~::., 'ІІппп'" :aalcOHoдaCТIOМ Уасраіllll. У ш.омУ ІНПIUUC)' СУдОlі ampml ІІССС СТОРОН" що не 
",.., -",ІІІ або lllІСОllІІІ& rx исаСМС81111М '111110" • 
....... )",ОIН ДorOIDPY ,. 3111111І1,1110. IIOnDop), та ПАП po:alp.I"". 

ДоroIОР)' а5о DIIcc:cJnll ДОМІНell. до HLOra моаllві МІСН за 3roдоlO СторіІ" 
,.1.3мfи·с:;.ДОІІОІIIСІІІIІ ДО ДorolOPY :uainClIlOIO'I1oCl МІСИ в ПНСІоМовіА формІ :а lІacryn ...... ПОСlідчСIІНІІМ 1'IUCI1X 

',2.Вd- .. І opnIllIX IlO1'Ipllll')', оформmoКJl1oCl У l18rnaдl ДОДІІТІСОlоі yroдu, що с IІСIі4'ОIllOlO ЧКnnIОJO ш.оra ,. ,.,О ..... ІІСІ 
~. 0",11 M~ 6yrtl po:alplaнHn Прoдuцсм : 

9З. ~ ~Пl :ccrurml ПоlС)'ІІІІСМ ПОlllоі а60 чacncolоt lартості ДlНоі зсмм.ноr дiпalllCН 3rfднo П. 2.1. ЦIoara 
'З.І. , r-

~~ І DOJIY8IelUII )'Моа BIUCnМClllnC у пlдnymni 2.1. ш.оro ДоraIОр),. 
:~~ ~IICllIIOIIIНIII ОДІ.lао Ь CropiH УМОІ ш.оro ДоrolОРУ lін маасе бути :aмiHellНn або розірllИИR на 1IIМ0ry 
~с..ин" pllllCl""" суду або rocno.upcLxoro суду. 

", 10. BlcтpaТlI. 
ІО.І 8d .. npm.. ПОІ'13анl :а YJCII1U'DНIIIМ ш.оro Доroвору, noro нотаріanltним ПOClі4чсНІІІМ, pca:rplUiao та 

........ &ере на себс ПоxynClUo. 
. 11. ДoдllТКOBI УМОВІІ. 

11.1. ЦСІ До",.lр с оСіОI'131СО1ІІМ РІ старін:а MOМCН'l)' пillnиС8НІІІ oC5~. CropoHIМII. 
11.1 ЦСІ ДoraIlp nfДnIrК IШ'JIpIIl&НОМУ ПОСlідllCННІО ~ p~aцii 8aдn08iдno ДО ЧННl.оro :aвкOHDдI8CI'IL .. 
ІІЗ. ЦСІ Доro"р І доасумСН1' про СПJllnY IІІІртості :aCМnI с mдcruolO.дпa alдaeдcНIII зсмм.иоі дІм'lІСІІ І annypl (на 

_DCIf) 1_" дcpIDlIDl'D ura на npuo ПРИlатиоt МDClIОсті на :SCМlllO • 
• 11". YUUIННI QIooro Дol'DlOpy прОDO.lPl1"СІ :а mlCloМОlоі:аroди Дру8СИІІН Пoxyn ... - БМ8С10r ОnltnC B.CllnїlIlII, ЩО 
~ 1iUllOlO, аа :ашПDaErloCl у cnpul приаатноro нотаріуса БI3IIр Н.М. 

IIJ. ЦСІ Дorollp ~1i~.~HO nOСlідчсно а 3 ('rpLOX) npимірюlXlX, ОДНИ :а DIIX збсріrama а c:npuax 
apaaвoro нcnapl~p~Мa\~~M • 1"0 Hcmpi .... Horo oacpyry, КиrlCltхоr 06Jaасті, БI3IIр ам .. І ... БРОlар ... 
1)'IIfaucaoc:It, ('а (riUїf· llIIi6I6na Qfq .ОНІМ ЦLOro Доrolару. 

~\ "r \.) '..-:;;-"~ "1 •• ... \ CroРОНII Дoro80p)' : 

Вро •• р ~ ~!O:'::-~~{lCIo,·O ;~~\n ІіEJIJIЄВ JГо:~~~ДИМи.Ович. 
.~i 1с:П~rD;Шр'ОI 'J ,: uресою: Кні8СІІХ8 обnacn., ро .. ри, I)'JLJIoМОИОСОІ" . ' 

ar.Spo Ir..fr. ... ~~~.~j,щ Ії pi'!.81~ ідсamsфіuціllНИn Н"ІСР 2524914591, :aвpca:rpouннJt 3D 

$ РА O1JEК,...t.rПDа~ . 

';:'';~~~1 /J /1/11 .... : 
~ •• qO\f~ ... • ~ и D 

" .. '"-- .. .::-- .... 

.~_ .. -L-., -
'~~ . \ ... tJ;/ 

... ..... t . 

••• ' .. : 6"a~k.f.1icт .. ,i .. б І· r,.·,\ :1t:IІАВИ.:t ::JIIM1;:T В·., •• '!".' '·:11 .. '11111, 
•• ___ .. __ • • .. - _. • 11 ••• 
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Договір зареєстровано в Кllизі 
записів договорів купівлі-nрод:І.)Х} 
та 'да~вання земельних діJlЯ~jОК 

J.I: 'І ."" v за J'd! ВІД' -МP1~ .ї'illtf:.p .. 
НаЧ8J1JaНJlК 
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укрдіНД ;i:::~:~~r'!; lll<R,A'NF 
до:rовlР 

~-пРоДАЖУ 3EМEJIЬBol ДIJIЯИКИ 
SE~СЬКОГОСПОдАРСЬКОГОПРИЗВАЧЕННЯ 

МІсто ВРО"lІри J(ul"C6Hol О'ЛllсmL 
, "д.І ;"UCJI"j'C6QJ1.0lti рону "'Р'СІІІІ А.lt:llЦІІ d"lІdqяm6 n'ршо,о .,исла. 
, ': ,:', " nlдnnCIUIIIC'. Ilадааl СТОРОНІІ: 5I'OBAI'CJ.KA MICJ.KA І'АДА киlВСJ.коl 

, :. ).8, 11І1 ..... ареса: M.&pODapl" lу.n.ГI ... ріll" 15. lдеlrfнФіaцlnНIІR ІСОД 26376375. І ocoCSl Mlcuol'D 
іАСТ" IОРIWI'ІIІ~пcroРА QJJEКСАНдРОВИЧА. ."Іn діє НІ niдC1'l8i c:r. 42 ЗUOИ)' Украіни "Про Micuae 

::.. AJIТOнiJIКA ~ INOIIOIIIIIIR І подвnьшому "ПI'ОДАВЕЦJ.", :І Dдf.ici СТОРОНИ. і ГОI'ОХОВCJ.КИЙ 
~_ .. ~ОДl.м.IІ'ОВИЧ, ідcsmlФlaцlnн.1D 1І0Мер 2389302655. :lареа:троllllИn 38 IUlpCCOIO: Кніас. .. 
~ D ро J)'n.KllrJCIoIIIIt буд.IО2. (С8шоцrво про державну peccтpaцiro фы�чноіi oco&h-nUmpnCМQll 
~ ..s~214 IItдIIНOI'O дерІШІІЮIМ ресстратором ВНJCонuчоro комітету Бровврськаі міськаі pllДН 
.BOI16 пР01едсн'" дер"'НОУ peccтpвwї 14.11.1996 року. номер запнсу про ІlШІОчеНIUI 
r~ - фыl'lнy oco6y-пlдnp"СМQll до Є1l1 2355 017 0000 003248. іменоl8ИИn 8 п04lllЬШОМУ 
~rп.!' --Т cropolnr. раом IмеИОJ8НI- .CropOH .... умапи цеП Доrollр про И8C1)'l1не: 
'IJUI', • ......- .2 .... "·· 1. Предмет Доraаору 

" НІ nfAcrUl pIWeN.18 &Р08IРСЬХОТ міськоТ РIUUI :11 Nt429-26-05 8ід 23.08.2007 РОIC)' ncpqac (np_). а 
LIJ~ (І)'ІІУС) У lRаснlт І омачує 2СМCnЬИ)' ДШНІС)' lІесіllЬСloхоroСПОДlРСЬКОro ПРИ:lНІЧCllll8, ПІІОІІ&CID 

JIaJJ1IO lIIIIJII1 ДІІІ oCJcnyraеуааІІИІ ICIIJID'fIIX СПОРУд0 будіlllИUl'll та обc:nyrol)'lВИI18 cramul тсхнlчноl'D 
.... 11 lUfIIIUIIIX unJM061.ni1 - SeNJIl 1C0MepwAнoro ВlІІСОрис:rаlU18. 11&0 '8ХОДИТloCl И upecolO: Киlв.ь" 
~ !іро .. рП, вуліlQII !gы�Il..и" НQIJIlза 1'СІСс:І'ОМ "Прс:дмет Доroвору/ ,емcnьи. дWиn". 

13cМeD11 ..... JUначсна І п.I.I •• 11&0 npoдamocII. с І КОРНС'І)'lІНИі ПОxynwl :lriднo дcpa8Н01'O ury на 
"І aaaf8ВOI'D aopmyвlllU 2СМ11CID серП ш-кв .N!02S122 ВlUUlНoro НІ niдcrul рІШСll1UI &роаарсыої мІської puн 
:11.21101 РОI)' .1&425. Upca:тpOIlllOro в Кmal2lllИСЇВ ДcpDIIllІІХ отіl на npuo noc:rfAнoro кopllCl')'llННl :l0IJIeI0 

13.02.2002 pDI)'. 
"11І11І311111 ІсммьнlІ дlаниl' SИIХОДIIТIоСІ. иe:suерwеннR будіlНИЦТВОМ об'скт HepYXOMom • 

• IJlJIIIIU'" II 40 '" :lrb&ио довІда IipolapcIoKoro MiJIМICIoKOro бюро техиічноt fИlснтаРll3aцfі 8ід 13.02 •• 2007 
1іУ.al8НПЦUО розпочlТО' ПОlС)'Пием. srlднo Д031ОІІУ ИІ вихонвии. будіlenьних робіт N!З9/04 аід 

раl)' , 
13rU18111C11D81)' 16 04-7/'0-3/$25 від '7.08.2007 роlt)' про 06мCВНJIII на IИХОриc:raнIUI 3CМenloНof ДInIНa 

]f'IIIIIIICI ..... ОЛCICIIQIPQМ 'ВOJIUНМIIPOВИЧОМ в lUUdнмeax Iipo8lpCloxot мlськоі Puн. 2смеанl дiJl8иn ПD81111111 
r_.1lJll1Н03 ДCnPIIМIНIIIМ 060а'аків seмneмacннn ТІ :lМЇСТУ добросусlдСТ88 8c:raн08llCIIНX У cr.cr.91.103.11 І 
'1II_I'DКlIRIIIW Y8plТнн. cr.35 ЗIlOИ)' УкpaJ'ни .про охорону 2емcn .. , 3ІІСОНOJII8С'П11 про охорону Н881COJ1111DН1oD1' 

СІРІtlDIIIІІІІ8 (код IlІІСОрПcraнIUI хмcnьиої дuwucн - 1.11.1. зriдио УкраіисlоКОro U8Снфlarapa цbu.o80I'D 
1 ..... 1_1ІІІІо11ІІІІІ дІмнок). 

ВрасIl1 оЕЇllCllUIIIII ИI8IUfOpИC'I'IUIIf. lIIIНOЇ IOМCnЬHoi ДШНІСІІ: 
10 •• ;'_ІІІІІІ01011'0 1ІІІОр1lCrlИlUl: 

За .... XIICIIIoНal'O 38XOНDдIICf18 8НІІІІі особн иcc:yn. IOJИUIИ'IИ)' Jlдnовlдanьиіc:rь :lriднo 38ІОну. 

м.'1ICR01І)' 8f.u1ay Micro6yдylllRlUl ТІ архlтспури IiроварсьхоТ міськоі PaWI від 08.06.2007 роlt)' N!720. 
О&М_ІІИИІ та о&шuнНl sомлекориC'l)'lанu ,rlдHO Kaдacтpoloro ману та вlдnовlJlио до 

11011І ІНIDИІНИХ liроварс,ким міським 8lддіиом КИТІськоі perioHВnIoHoi фlDlt Дер.uоro 
lІ

е
lllpla- -Центр дерJll8наra sемen,иоro -ІСТРУ при ДержUllОМУ комІтеті Украінн по seмcn,ннx 
. (Ііа ІІрІІ8 216)'40IН): 
·.,.. ..... lУи.зuі3нnчноі: 
• .. alвll.yп.McrвnypMI· 
:lІІІІlaeaepиаro ПР_РУ ~ep_ кoмyнlKaull. 
11. QIa 2. ЦІна npOДD17 :lеиenьноІ дl.n8HICН. строки І парндак оал.тн. 
__ lIfI08Y 3CМlUWlDi ~ 31 QlDI ДоrolОРОМ CICJIIIIІЄ 613 765.00 (wlcrcor tpllllllUlmo ТИСІ'І сімсот 
.ЬІ а'1ІІ) rpacш, оо 1OIIIJIow, повинен персрвхувsrн на рахунок ПPOДa8lUl nPO'l'lroM 3 (ТРЬОХ) 6aюdас.1ІІХ дні. 
U. Г114327700005 &РОupшс УДК. ГУДКУ в КиіlСЬкiJI 06Jaвcri м.Кнаа МФО 821018. зкпо 23571923). 
-. ~ ОЦІНа XМwнoi ЦИlИ CТlИОIIIТlo 786 SS8,.(clMCDr liclueeнт шіc:rь ТНСІЧ п'm:oт п'IfДесІТ lісім) 
~~ IrUaнo ВJmII)' :І техиіЧllоі ДОКYUСlrraцП про НОрМ8І11ВН)' rpOWOIY оulнlt)' ICMcnьнoi дWнки 
11.3аіІва СИОra IWIay земcnьних pecypcllBIд 17.08.2007 року 1604-3/13-3/1188. 
IIIIIJIrin, IІІСІІаIКУ експерта про оціНН)' Ilprlm. 3OМeJUtlloi дlnlИІСІI НВФ "КlІдІІстр ЛТД» від 17.08.2007 року 
", ' зeuen.наТ_НІН CТlИОIll'rlo 613 765.00 (шіcrcortpинlUl1lmo ТНСІЧ сІмсот шіcrдсCIf n·.,..) rpИВСНЕо оо . 
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СМCllloн'lХ ресурсів 'І KJ,ilc"lriR O6JtaCТi 
____ .-І .. rDlI01.1II'" ynplUllll':.~rnauif .1.118.09.2007 РОIC)' КМа.284 11Q9~ 

_10" ~~аll :lCfoIIIеаnOРlUUlОі 11.0 3. 0608'1Q1СІІ сторІ .. 
дсрІІІІ'IОТ _"r" 

n J1IICIP'20Сі0.· .. 'llя: і 1lrю11Cl.1 C1'p01Cll11l І pOJMipL", що "ерс.а6аЧе&.' 
3':'1 ~тl"рПc:n. 'CМ'=I~ мmcpіlUll', .1.I0Moc:ri, 1І.0хр,~,rти Тощо l1ро ~~_~ 
~·I'i. JfJlllllllflI ПJlOll.llU'! • 11І0 If8,lCJlIUIClli 111 1ICТIUI0anCIII на пр,Ulбану 1C\t--a\ 
• J ДcnpIDf18Id1'CIo 06мarcll.. c:raнH' об'amв 2IIl'8Л101l0ro IrDРНС1')'8lUnta (nilll ~ ~ 
~~ І 6ancpcIIIlCOдlfC 8H:Ps:..0 2IPctC1PolllUd на 2емм .. "IЯ lІ.!л •• щі ІІа ac'"'~ 'І 
o6'amI 1IIICCИCJIIl0Т I."~ ЇтпІХ cnyж6 .ам обcnyrO.YUНIІ' , ремоltly a6'Qri ~ 
,,'#f1RY 111_511)' •• 1.1)' ·шr::н", на ,емcnьніА дlлltrці МCllf0811Х і ГСОlle:lИ'tIl)Q 1~ ~ 
IШlCJlCPllОtll,,~II, """: ~Ii uьoro Доroвор'l сплаЧ'j8m. ]емсл",,"" 1III'~\1 

3.1.4. 3 ",ОМССnY ДepжalllО О .. Украі'lІІ про nnау за 2Сr.lлю"-,q., 
ncprд6а1fClll1Х ",рРРІМ ':n"= У DImII'oвnCl'OМY :IUOIIOII.UCfВOM nОРllIку. 
з.I.5.з~ '"ІІІНА' 
3.2. пJlQllllCfUt 8 n ';""цсм aaprac:ri ,смм.ноі Il.in'llІСІl 8 ро3мірі та І Trвu;... 
3.2.1. Пр.dlltml оnmny Оп".. -,.~' ...... 

Доro_. 4. ВIдПО8Iдап~"'crь Сторі" 

.. І У lIIДtCY 1ІС8I1IОНIІІ'" ПОl)'Пцсм умо. цa.oro Доroаор'l ПРOll.~сц .. ми l1JIIIO 'IIII~ 
., 81! C2lClIІIМ 'ІННОМ, а ТІІІСО1ІС 8i.awICOll.)'ll~H' зб,mn.. 1IIIJWr.~ ІІСІ_' 

СІОtI 0608~:" ~ або мас праао pcnipaam цCn доl'O.'Р 'І ІСТ8"О8ЛСIІОМ'І пар""';і"" . 
Ismm8111W4 3uvul .,..... • "" • 
26md1. CnPIIlfННCflIlX Яоro p03lp881111D1.. • 

РаІ n CНIUI термІну оnnanс ,а :lеммьНУ ІІ.ІЛІНІС)', ПСРС4бачснога П.21 ..... І 
cna~ ПPOДU.:':CfUО у pcnмipi ПOll.liЯllоf обnіlO.ОЇ c:raIаси H8I(IOIIllllIol'Oro 61h11'J Y'PIiIaI.:,~ 
• каан ден .. npcи:rpo'llClll1llRtClК)'. І до .. бо' ) J 

4.3. JIIШO Поacynсца. не CIUII1'И1'Io ас:таноanСНУ І n.2.. rolOPI ~II)' В .8UIМOIJmQ -,і 
ПродUCfUo мас npaao 81IМanmt npllllumr ПРIUl~оі :lемм.иоі ІІ.IJUIНІСИ І cмm _ І ~ 
361щ 38ІАІН11Х :JDТpnМlOЮ ІИКОНІІІІ", або, :І своо croPOHМo "ОРУІІІУватм пНТ8ltltl пра ~ , 
aнмanml В!дшк0ду8I11I .. 3бнrкi.. '. 

4.4.У IIИIIIIUC)' pcnlp8IUIНII Доro80РУ :І .'ІНИ Покупwa смаЧСНI ним ~WO'I КIIIImIItt; 
Покупцеll ,. мінусом 3бlmdа. ПОI'DIНJIX , оформncm .. ,.. ~Orol~ та ІШІЦСІІ ..... ~\ • 
'nIICII1'ІIШro nвnopry. nPОСС1)' lідасдсниа. ОМІпа авртоc:n техНІЧНИХ УМОІ. noc:.1Yf СІІ::І:(. 

aoealAtrcннl ДоrolDpY тощо). 
4.5. POJiPIUIНI Доroаору не 2.ш. ... є ПОX)'JЩI від c:nnarи пснї. ПСРС4б.'ІCllоt n.4~ IIWII'II int 
4.6. Сnmпa arrpафНlIХ c:вmcцiI не Іein .... є Покyn1&ll lід оБОВ'I3КЇІ ІИІО"ІІІІІІ ДОI'OlipalIiD; 

умаl Д8НОro ДоroaОРУ kynJanl-npDll.llЖ)'. МІ 
4.7.У раї НClИIОНIIU" ПРOll.UQем yr.r01 ш.оro ДoI'OВOPY, Покynсца. М8Є npuo ІІІМІІІІІ-'ВІ 

саоіх 06О1'акіl "11І""1'" 'ІІр.о ... а ТIUCOJf lїдusKOJI'J8UIНI збнтхіl :JIUlll.IНИХ 38Тр1OllDlll ~ 
poJlpun. qeJI Доrolір у Істаноanсному ПОрlІІ.К)' І ."мanrrи вill.шк0ду88нн1 3биnci .. CnPII'IIIIaD 

4.8. При pD3lpaurнi цa.oro Дoroвopy , .инн ПРOll.IІ1&ІІ, суми, Ікі СМ.Чені Поacynцcм Пpo.1I:t : 
ДoroaOPY. aolCp1'llCmoCl ПРOll.88QСМ Покymuo • по.ному обсаі. 

4.9. ПРИ розіРllИНі цa.oro Доro.ору :І ИС:ІВnС8ННХ .ід Сторін причин. cyr.m. ні СІІІІІ'ІСІІЇ lIr. 
ІНІОIIIIIU QWJro Доroаору, n08Cp'1'8lO'l1oCl Покymuo • ПОIНОМУ обсаї. 

4.10. Blдnollдana.нicrь т8 npaaа Сторін. ЩО не ПСРС4ба'lсні ІІИМ ДоroIОРО'" ІІОІІІІІІІ»\ 
:JUOHOДUc:na УхрІіІа 

S. ГapanтiТ та претензlJ ~ 
5.1. Пpo.qucau. 1'lpaнt)'I:, 11І0 'c:r.tcnьи. ll.iпІlllСІ, аа Е npММet'O"t "01'0 ДоroIОРУ. IXQ,1Ims 

"'DIr)'В 6ym liд'l)'lкy8lНi :ll'iдllo :l8UCOИOll.881:Т18 У крl1'IШ. .ілы� ••• ід б'/»-.ІСІІХ ",IЯНОI," npu i.:J 
про ... на MOМCНf ПIдnиСІІІНІ цa.oro Доroвору ПРOll.l8С" чи ПОКУПСца. НС ".Ir КС ІІІІТІІ, ІІС)ІР 
С:УДОІІІХ cnpu на нсТ нсмас. 

5.2. ПрoдaaaU. саід'lЩ ЩО 3I'IUIIIIa зсмcлr.на дinlна до ш.оro часу нlхому іншо»У 
;, lІОД8роlllll, І спорІ. і під 'абороНОIO (арcwroм) не перебув ... С:У1І.08О1'О спору що до 
..: IОрIWl'lШlX осіб не ансссна. ВЇ4'Іуасувана ,смcn.на дllllНlC8 'HaxQJUmoCl У _ 

5 ~ П,. Idna.oвuм ПРН:Jна'lСІІНlМ. 
DpID;":'1~ aIдnol~cri І, 3UOHOII.UCТ80M УкраТии Покупець ПРIUlбав зсмcnЬИУ ДiaIJII.)' 

5,4. noJCyllCla oraнya ,СМ дinJ' . 
nfA:lcмними І ИucмmlМН cn~нy ику а lІІІ1'УРі, ози'nоми.са :J іі КЇJl .. кїс:кИМIІ І 

CnОРУIІ.ІМII та 06't:amlМи і оС5масеиНJми ЩOll.O іі .шсоркCfIIIIII· 
6.1. 0601'1301 iIpoдaIQI 6, Перехід пра.а масності на lU.ельну діл_нку JIIIIIIII 

пма.ну дlaІІІІу n DcpeдIТJt :lСМCnIoИ)' дfпaНJCy Покупцю I~ 11110 
QIoOI'D )tol'DlOpy, oд=~:o ПокупЦjl піспа no.иоt CIUIIТИ аартості даиоt ,cмClJWlOi 
~ • КУПЦсм дcplCUИоra lІІСІ'8 на npао вnacнocт на JCМJIIO. 
~. 

~ 
t 
J , 
і 
:-'-r

,1tt 
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І 
I;";~" ~c 

•• ' .. 'f;""'~~ , І,' .. ' r"?J І _ 

і:) ,..... '.~!O .' ~. -
УКРАІНА t !:,-.;І( .' UKP.AINF. 'o:~ 

!СІ"" у nalCJllllJ npua anac:'ldc:d на '01811.,1)' дlл.нку ІСТІІ.а8llС'IНІ РDИішс npual.IR 
, ' 3 ~~I доl)'NClml пра пр... Пакynu. НІ ICOpI'C'r)'8IIII'18 (арс.шу) uld' 'ОІСІІІоllаІ .'ІХІ' 
.... 6J. """'1"'-'-~ • ,СІ _(CrL ИПIllICO•Оro norlplllllll18 аlа .'ln8Aкo_ara псу.аllИR JIMen.ual дlп8111C11 

,. ,.." .. :'nрШClРКІ а6а l.mlUUCOlaro nc:yauUI8 'ОМСІІІоноі ДІМ..... ..есе Пакynсш. , .,амcиry 
l'JDI1I IIIJIIIIIOID", lac:d. 

.. . ,,І. IP...."v nPIII ~ npac:rpаЧIID передачу ,омм ... оі дbutllXll а6а ПаrcynC1llo npаctpочНl ti npнlІм1ц 
-- . ~......,. lfNIII UlClOКl а6о '11fIUIO.aro nC)'IWU18 'ІССС стаРОІ'" ша nPОctpОЧIUS. псреаlЧУ а6а nPHRurr •• 
~ 1J;~", fIOП~1 1111 IIC)'JU'III 'CМCldolloi дШDlXlI с lииа СтоРО'1Н ДоrolОРУ, то Il4nolUwn,Hicm. "ссе IUI 

а ~.-.;'J. __ • norfp1ll • 
... crtfI'" 8. B'lp1W11I1I8 спорІ_ 

11І0 8I~ ар'l ІIРСОllМlнl )'Мо. ЦWJro ДorolOPY а60 D 'І'аку, TnYМ .... H.18M Raro non.,.,... 
1.1. ВСІ CIIDJ'I\ 118І ncpcro.opll. 

rt/JIl~ IIIJIII m npauI'DM мlсаа. ІІС досаrЛl1 дaMODIIClIOc:тt, то спір псрCШlll:'l'loQ НІ РO:lrлц судаlИХ oprвнll у 
8J. *'!~rauY .... lПfllм ,axoIIOдllCnOМ Украі'ОI. У ЦІоON)' I'ШIllКУ судаll 11rrp8ТИ .. ссе старо".. що lІе 

, fI#I1II' .... -_ .. ~ .60 •• IКОllапа Тх II.ИDIICJCII.fМ "Н'ІОМ • 
....... )'МOI"ДorODOpY 9. Змl"".умо. ДОАаОР1 ТІ nara pOJlp ....... 

ДaI'DDopya60 .IICCCRRI допаlllClI. да шоro МОІСІІНlI тlЛ.ХІ' ,. 'ra.tIOlO Сторін. 
"1.311ІІІІ:' _па8l1ll1l11 до ДО1ОIОРУ 2дlRcluotonCll тіnа І nИCloМОlln формІ, НlC'I')'nНим посаi.llчси ..... ТІІНХ 
,,2.ВdJМ ~ ар""'" IID1'8pll'l)', оформто~CJI У 111І"1UUI1 дDдllТlr080i yroдIl, ШО С '''IЩ'ОIНОIO чac:mиОIO "'010 .. ,.---
~. JI мпп: 6ynf РDJlР88НпR Продаацсм : 
tt~:-Ї ~I ПоJ)'IПIIМ ПОJНоі а6о ЧВCnCOlоі nprocri дlНоі ,омм.иоі ДЇlIIНICII 'riднo n. 2.1. qw,1o 

i~ypal nopJIIIСИ118 УМ08 "nШIU(ClUIХ у пl4n)'Нm 2.1. ЦIo01o Доroаору. 
'~paI _1IID1IIfI11І oдНJaa Ь Сторін )'мов цs.oro Доro80РУ lіи МО," бyrи ,мlнениА або pOJірaaниll на IIIМOry 

~а..иnрIшClfИlМ qll1 а6о rocnoдapc.кol'O суду. 
11'І'" J о. ВI1Тр811'. 

10.1 ВclIII1JIIDIo l1OI'aud :І yDlUIIIПIDI ЦJooro ДоrolОРУ, Roro IIDТ1plan.ннм посаlд .. С:llиам, реа:траціаа та 
........ &cplllllcc&c:~ 

11. дoдDТlC081 умо_и. 
IIJ.ЦcRДoraJIp coCio.·aкolНМ ДІІ8 c:ropiH:I моменту ~ обома Сторонами. 
IIJ. ЦcRДcnJlp nfДnIrIE нonpllll.HOМY ПОCJідчснюо та pc:o:тpвцli liдnOBIдHO до чинноro :1IIXOHoдucmIL 
11з. ЦCR ДcnJlp І дoкyмcкr про CIUJ8I"Y nprocrl ,смлl є "lдcтuOlO ДIUI IlдlcдC11Н8 :lСМCnПОТ д!uнxн 8 каурІ (НІ 
aaaaQ І JIC/II'Il дсрІІІ8НОI'D aum& НІ npuo npивaтноі 8111Сиоc:тt н.зомЛlO. 
IL4. YIIIUIIIНI QЦI'D ДаI'Dвару npoJOдlmCJI , nИCloМОlоr 'roди дР)'*Ини Поrcynu. - гороховськоl1lAPИСИ 
0'0l'JВни,1ЦО ~ 1Т'18801O. па ,anlfШlЄl'W:ll у cnpal nPИlmlОro нотарІуса 6аир Н.М. 
'IJ. ЦСІ ДarOIIP СІІІІІено та нonpім.но ПОCJIдЧСІІО 8 3 (тр.ох) npимірииlC8X, один , "ХНХ :s6cpirвt:nCI 8 cnpuax 
JIIIIII'O 1I1I'IIpi1Cl Spo •• pcuol'O місиоro Horapian.HOro oxpyry, Кні8С1окоі області. 6аир Н.М.. • м.6ровари, 
JIC:IaCaDCd, 7 •• 'ІІІІІ'· 811д81CmoCJI CтoPOIIIМ ЦWJI'O ДоrolОРУ. 

Dрuuеш.: 
__ ~=~CrapaHn Дaro8ap)' : 

ПаICJllІІІ": 
SJIOIIPa. .. мlс.ІСІ I'''' • .,I!J~' ~"'t~wnY' nfUf.,1!"І'Б 
м.Spoupи. lСніасна olW.Il"~' rIDЬ~&a!.f~ 

80СОСіі 
ПОІІЕНКА 

ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. 
Iдс:нnсфіаціllииlІ номер 2389302655. 

:ІІpc:t:C1'p08JНиll ,а а.арс:саIO: 

Кнівс:.ка оБJl8C1'Ь, м.6ровари, вyn.КuiacuI. бу.IL 102 
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УКРАїНА ,!.:~' i::J· UI<RAINE 
ВЕОВІР 

Копіі~~ 

купІвЛІ-продажу земе.пьвоі діпвВICD 
uесільськогосподарського ПРИЗI.вченив 

ltDt:IIIO Вро,ор"1C,,І,е6ноІ 06лаt:mL 

Д', т""'" е6М'Оlll РО. '41«1" ""CJlЦIII,aIЦllт6 шоt:mОIО ""c:nа. 

nlдn1lcanll':', ИIIД8JII Сторони: ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl 
Мп, 11&0 lІІаІ'ІО• особ. :І. :lIItОИОДlIСТВОМ УкраТИII, IДОJmlфіКlційиий код :11 ДІВІІМИ ЄДРПОУ 

oSJIACТ1,IOPIU&lI'l: ІДРССІ: КпtuСЬКI обл., м.ВРО.lРИ, lуn.Гаnрlи .. lS, І особі MicLKoro ronolll 
2631015, IОРК::WРА оЛВКСАНДРОВИЧА, .киR діє ИІ підcтuі ст. 42 ЗІКОНУ YКPliнn "Про 
AНfOiJEНКA lІІН8 І Ylplіиl", імОИОIВНJIЙ І подanьшому "ПРОДАввць", :І OJIHOro боку та 
.. Ісас" СІМ~Ьд::ми. миколАйович, IдонтифіКlційннй КОД 2671904833, фЬНЧНІ oc~(ia-
50100 ВО 31 311COIIOДIICТВOM YкpaiНlI, :lIРОЄСТРОIIНнІІ: 07400, Кніlська о(іnlc:тr., м.ВРОIВРII, 
•• 0:'11Іо , 7, 11,3 (СІІдоцтво про дор ... ну РОЄСТРlцію фі:lнчн~r особн соріі воо N! 851129, 
J1IoВOU a:=rм pocctpaтopoM .нкоИ .... оro коміТО1)' ВРО.lрськоі Мlськоі радн Кнlвcь.oi обnlсті 
JIAIIII АСР В О дата про.одоНН8 ДОР."ИОі РОЄСТРlціі 20.11.1997 року, номор :lВnНCY про 
КyJIКIIOІИJlIIА~М;С:ТСЙ про фl:llІЧНУ особу-підпрнємЦl ДО ЄДР 2 ЗSS 017 0000 001108) імОНОl1НИЙ І 
.-.::, "ПоJ()'ПEЦЬ", :І дpyroi сторони. укпапи ДІНИІІ Доrolір про наступно: 
....... 1. Предмет Aoro.opy 

І,і, прода'QJo ВІ nlдcnвi рїlПOНll8 ВРОllрськоі мicr.кoi РIUIИ :I~ N! 42?-26-О5 .ід 23 СОрПIUI 200? року 
(прOДlC) І Покупоць прнRмat: (купує) у вnacшc:тr. 1 оrшaчує :lемOJПoНУ дuwncy 

:кorocnoAlPCLlCOro прIDНВ"ОНН8, площею 0,0504 ... .IUUI будівllИЦТlІ та обcnyrolу&8111111 споруди 
3 JIIЙAIIIIIIIIDМ -:lсмпі XOMepцUlнoro .НІСОрИСТ8ІІНІІ, :11 адресою: ІСвТВС:lока оllласть, мІста Вро.ари, 

~pailC111C8 60 В (шlстдсarr пітер. В) JIIД8JIЇ 31 текстом "Предмст ДоrolОРУ або :lемOJПoна дiJwпca". 
"'I~ ЗСМ_ВІ ДbrIНn. :lвsнa .. eBa І 0.1.1., є. IСОрИС'І)'8анні Поlt)'ПЦI:lriдно дorolOPY ореlUUlЗ0мem.иоі 
IЇUJIIН IIд 03 nUC'ID1IIJII200S року :lареєстро.ано • КнівськіІІ роriоН8JlloИій фinіі Дерввиоro підпрИЄМСТВІ 
lЦeInPY acpuиоro :lCМlUUtJloro JC8Д8cтpy ПРИ Дер ... иому комітеті Украінн по :lСМOJПoННМ pecypC8Мlt про 
.1 Дcp8UВOмy POCC1pI:lCMem. вчннеВО:lВnНC lід 03 nистопа.ца 2005 року за Nl040533800190. 

на ll111113аНl'leвUt :lемOJПoніІІ дiJшud рШТ8Шо.ано иорухоме майно, roтo.нїспо 77 IЇДccmciв, що 
~ ДОlідкою N!dJ lід 25,09.2007 року. Згідно Д0310ЛУ на IИКОНІНН8 будіlCnЬНИХ робіт lід 
21012007 роl)' не 13/07 інспоціt aep."HOro Iрхітохтурио-буді.enLИОro контрonю ВРОllрсь.оі 
lІІскоі PIДU КнtвCЬKOI обnlсті на :lОМCnЬній ДiJUrВЦi, що .i.цчy8yt:тье&, РШПО"lТО будівННЦl'lО 
iImcnoі саоруди тиру 3 мaJtдaнчнxoм .ЇДnОЧIІІІКУ ПО вyп.1(opcшemca 60В. 

ІЗ, Зriднo IПCRDIКу Bpoвapcнoro Micьxoro .Uudпy :lСМOJПoННХ ресурсів про обмCDВН8 на 
IIIIIpImIIIIIзсмem.вot дiJшDcн по .уn.Корonовка, 60Б lід 10.08.2007 року Nl04-7110-3/S00, :lОМOJПoна 
...... ,11ІО с ПР~C'1'DМ ЦiIoro Доro.ору ПDІНННІ IВКОрИСТОIу&ВТИС8 :І ДOТPВМIННIМ оБОl'ОJCЇI 
XllllCllJlcВЩІ. 3мicty добросусідства 18 обм",. пр.. на :lOмmo ICТlНОВnОНПХ У ст.ст.91 ,103, 111 , 
3ммo1'O IСоДСIC)' Yкpatвн. ст.35 311JCOву Ухраінн "Про охорону 3емIШIt", 38КОИОДІІІСТВІ про охорону 
DIIIIIIIIDI&oro. npнpoдaoro середовища (ІСОд IВКOPBCТIНIUI З0мem.иоr дin8нкн - 1.11.6 .. :lriдвo 
YIpIJиcкoro IІІІспфіатора цim.o.oI'o ВИКОРиcтaIID :lCМem.внx дinnOK). 
ПpuDlI --CНJII НВIИКDpИCТUIIUI даноІ зсмem.воr дiJшncн: 
• 1.I.3idвa ціш.оlОro IНІСОриcтallD • 

• за DDpyIПeВІІІ:lСМIШІоВОI'О :lIIJCOВOДlllcтвa .нDi особи вecyn. IOpВДll'lнy IІдпо.lдam.вість :lriдвo :lIIJCOНУ. 
B~_ до ІІІСВОІХУ про продuc У 8Jl8cвlcn. :lомem.иоі дbuoncн .Ід 24.07.2007 року N!910 
::: міcroбуAYllIUIIUI 18 арх!текrypи Вро.арськоІ міСЬІСОІ рвдп. містобудівні обмС88НН8 18 

3CМJ1СКОРИctyllUIIUI :lriдио ICIД8CТp08oro ппаву 18 .ІдпОllдно до po:spaxymdв площ IНlCDнaннx 
~ міс.lІІМ IUuUпом l<иtвСЬJCDt periOвam.BOt фіпіі Дер",воro підпрИЄМСТВІ «Цотр lIep88llВOro --1'0 адас1ру прв Дераввоuv хомітеті Ywmatвв по земem.нвх ресурсІІХ» (без проа :lа6УДОIИ): ' • 11дcynu,. . -, -r 

. 2.1' 2. ЦІва продucy :lСМenьво! дlnвBКn, cтpoкul порядок омаш. • • 
,... 'щва IIpDДUCY :lемOJПoноІ дimooar. :11 цим ДОI'ОIОРОМ СJШ8Дat: 76 008,00 (сімдосат шість ТИCR .ІСІМ) 

оо IСІШIoх, ві Покупець зоБОI'ауєтьС8 перерахуІати на рахувок ПродавЦІ (РІР 33114327700005 
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ІА .. _--' и Кllсва МФО 821 О 18, зкпо 23S7 
...urntV І кІlівсы� aUllll"" • 1913) , 

&РОlарс.хо Y1J1. • , W'" 1"0 Aaralopy, , 
роБОЧl1Х ДlIII пlСІІІ niAIIllCDlll1I w.; ДOJCYfdolnuuif npа IIOPMI~IBII)' rpOWoay Оці"-У А 

2.2 ЗriAllО BlrrllY 3 ТCXIII.,IIO lа C.lora MicIoxara ІIддIJl)' 30МCn.ЩІХ рес: . ~npO 
10.08.07 рОIC)' Nt 04_3/13-3/1126 &ра loЗ654,оо (АІlсті тpll 'ПIС"lі шіс:тсот n~ ... ~. • 
цІllха зСМCn.'lоf АіІІІlllll c:11UIOBlrt1o ~ ~ 3 

:DnlnDIC. о PIIIIICDIY lapтlcть 30мcnы�оіi діл111ІІІ Ііа ... \ 
2.3. ЗrilulО ІІІСІІОІКУ oкc:nop11l 1007 раку ОWШlа IlртіСТ1о 3CfolCnhlloi AL ... ~ 

,КAJ1I.CCP ЛТД" ІІА ~ 71 C)P~:'CIIЬ оо копlАоК, затucражСIІОro 111'IIUILllllkO/ol ~3CII 
(сlмAССІТ шlm 'ПІСІ" І С .1 рссурсll 29 ССРПІІІІ 2007 РОКУ, lіДПОlіАIІО а І ah\ "'" 
rDIIOlIlDI'D ynpDDIIIIIIII 3C~;Cn.1111X0,пaцii вlА 29 ССРШІІІ 2007 року Н! 4а-2.8 І. О,..: 
CICncpnDI13CМnClnopllAII0 АОКУМ 3. 060в'Н3КII n'Oplll .. 

І П IfVIICQЬ з0601'lза1111R: • І. 3.. а .. ".. РТІ McпIolloi _"КІІ І СТРОІІІ та І Р03МIРІІХ. що 1IeD!~_ 
3.1.1. Сма'Пml lа сть 30 '-_oq СІ' 

ДО~~j,УНDADDа'Пl ПРОADашо 1І006хlAllі матерlаЛll, ІІАОМасті, AOКYMolml ТОЩО про _--..' ііі 

ДaI'D~jY' IlМуаа'ПIС" 06.10.01110, ща lIaКnIAClli 18 Bc:тa~IO~CIII ІІІ nPI1Jl6111y , $І 
3Iі::зпс' .~:::: 6C3lCowтoall0 і 6С3ПОрОШIОАIІС IIIKOPIICТВIIIII об cml 3lnШhllDro .• OP;1~ .' 

. ~ аатаМ"!6in.1І1 Aoponl, 06'CКnl іНЖСllсрноі IllфрастрУ~II), ЩО ~IРсс~оааlll 1111CIIt': 
........ аціі 3".111 •• 0.,lІІвість AOC'l)'DY ІІа 3СМCnЬ'1)' АUUШКУ ВIАПОDIAIIIIХ c:nya6 , •• ~ 

.10МСlп pC_·r ...., \'. ф . -
рс.lDIП)' об'сктів заnш""оro KOPIIC'l)'DIIlIUI та 1',*СIІОР"Оа ІІІ pacтpyxrypll, Р03МlщеИl"IІІ~ • 
МCЖDвlІХ і RОАС311Ч1111Х 311аllв 18 під'Ьдів АО ІПІХ ТОЩО ). ' , 

3.1.4. З МОМОІП)' ДсржаВllоі росстрааіі uьara ДоrolОРУ СМІЧУВІ'ПІ 3CMCnLllIIA na~\: 
ПОрІАІС)' ПСРОАбаЧОlІІ1Х 'ІІІІІІІІІМ 3DКOHOAUCТВOM Yкpai~111 про МI1)' 31 3CМnIO. 

з.1.5: 3IРССС1р)'llI'П1 асn Доroвір У ІСТВНОIUIСІІОМУ законодавством ПОРIUUCY. 
3.2. ПРОADDСUЬ зобов'l3аlllln: 
3.2.1. ПриRlUIТIІ опnа1)' ПОКУПUCМ ВІРТОсті 3CMCnIolloi дimlНК11 І розмірі та І ТСРМіllll., 

UЬOI'D ДОl'DвоРУ. 
. 4. ВIAПОDlAал"III&:ТІо Croplll 

4.1.У Вllпааку II0llllOIIalllll Покуnueм умов uьoro Доroвору Продавоць маЕ DpIIOI 
Покупцем своіх обов'l3кlІ IIIІІСЖНlIМ "ІШОМ, І також аідШКОдyllDlllUlзбlnxіВ,311J11R1ІІ 
ПСПВnClCНlIМ ВIIІСОIIIIIIIІ.' З060В ·13..... або МІС прuо розіраlТlI цсп Доrolір у 1·І"'І'ІІ11І\1"'" 
II .. Iannl ВЇАШкоауваllll. збlmcів, СnPНЧlІІlОllllХ noro розіраDНIUI.'. 

4.2.У раі ПОРУШСІІІІІ терміну ОМІТІ' за 3CMCnIolty АЇЛJIНКУ, ПСРСА61ЧСІІОro п.2.1 
ПокупсlUo спnа.,ус Про_шо ПСІUО У розмірі ПОADіRllоt 06nlкoaoi cтaвКlI Нluіоншиоl'D 6ш! 
діс ІІІ MO.'Oнr oмaТlI 31 коже'l АСIIІо ПРОСТРО.,КlІматсжу. 

4З. JlКЩD ПокупоQЬ І термі.IЗО ('rpНA1UП'Ь) А'lіl :І ДJmI останньоТ смаТllзriдно n.ll ... 
cnnmm. BCТ8IIOIIIOlty І п.2.1. Доraворі аіну або BIAМOlllТЬCR nPlllbllnl nP1lAбlНУ aiJgн&y, 

:. • npuо II1М8I'aТlI ПРIIRIIIInR ПРl1A61НОУ зсмenыlіt АinRllКlI і CMml ЦЇНJI, І ТlUCO* .iaUIIIDJ 
3 .... шlХ за1рIIМIОIО IIIKOIIIIIIIII. 160, 3 саосі cnaPOIlII, порушуваТlI ПlnВllllІІ про ршipuнD 
І BIIМII'mI BlawKoayвalll1l з6lmcіl. 

4.4.У ІІІПІДКУ розірваlllll Доroвору :І ВІІІІІІ ПокупЦR сnnачені ІІІІМ f1'Oшо.і 10ІІІІІ 
~pOДDBцeм. ПОКУПUС81за мllІУСОМ збlmclв, ПОВ'UІІІІІХ :І ОфОРМnСlllUIМ AOroDOpy та 8' 
A~JlIIК1I (~I'DТOBKI теХllіЧllоra паспоpty. npоскту відведенlUI. оnnата ІIРТОсті _"ІІІ 
спсцlanістів, IloтвplMIollOro посаідчсНIUI AOrolOPY тощо). • 

:.:. ~озіРВІIІІІІ AOro80PY 110 3BlnьНRЄ Покуп1Ul вІд Cnnlnl пені, ПСРСАбlЧСllоt п.4.2. U.OJO 
І' '1lJI мата Ш1рDфIПlХ СВІІкціА но 3B1т.НRЄ Покуп1Ul від обов' пків ВІІІОІІІІШІ Aorolip-S 

пср ОА умов ДIUIOro AoraloPY kynlbni-npоAUCy. 
Пр:~це~l3~в~~\=ID:IІІJ1 Пра_цсм умов ЦLora Доraвору. ПОКУПСЦЬ мас np~О .JDIIIC 
8111011111111 або в I3кlо ІІМС"ІІІМ '111110&'. D також aUuuKOAYBalll1l з611Т1СІІ 3_ 
збllТкІІ, CnPlllfllll:'~: ::::0 p~ipBml цеІ Даraоір У BCТDIIOMCHOMY ПОРІАКУ і 81IМarJ1II r. 

4.8. ПРІІ розіРВlllllі 11J,:O'J ~~allllllМ. _d 
. ВІПСОІІІІІІІІ ЦLora AOl'Oa ra fo\OraBopy :І ВІІІІІІ ПРОАІІВ1UI, су.ш. вкі смачсні ПО"I''''-

~. ору, nOBCptlUOТLCB ПродаВЦС&' ПокупЦlО в ПОВНО&'У 06CJ13i. 
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УКРАІНД ;'.:;.:,i~:3~, UI<RAINE 
• НІ DOI'O ДОМIОРУ 3 нc::llllnCЩ~ВIд Сторін причин, СУМ •• , ві СJШачоні 

РРІ рсоlр"" DOro-ДОI'OIОРУ, повepтaнm.С8 Поxymuo І повному абсаі. 
~ ІІІ .,::::. 11 прuі Сторін, що 110 передбачоні ЦlIМ ДoralopOM, ВlонаЧIllOnСR BilmOBiднo 
:;:.:.::.1IРalml• s. Гapanтtrтв претеJQIІ 

• I'I~ ЩО З0МCJI.на ДinImCa. _ка с ПРедМетом lUtoro ДоroВОРУ, вхотт. до кaтeropi1' 
$.1. "~Clllo С5yrtllfдtlyЖ1Jlапі зrUuш.зuоноДВDС11І8 Украіни, віт.на віА БУ"RКlIХ маАнОВИХ пра і 

",....-.. DII)'I'd6 ара рі 118 момоиr nUUUlC8НIIR ЦIooro ДоroВОРУ ПродавоQlo ЧlI ПокyncQlo но MJr но 
~ ~~ ПІД .рeшraм І С)'ДОВІІХ справ НІ ноі оемвс. 
::;-.сJIIIII";;~.IА'Пm., 11ІО ~rUaНa 3CМUЬHI ДІМНа до _oro чвсу нікому іншому но 3двна ВОРенау, 
Jj.fIJIII'P JJOдара ..... ,.,Cllop~ і ПІД 3lб~роноlO (врсшraм~ не перебув.1:, CYДOBoro спору 11І0 до неі, JIk 

,,,,-,1ІС1)'ПID1'D фОНА)' IОРПдlI'lНlIХ ОСІб не B~eceHL Вад'ІУІСУІІвна :SСМCJIьна дімпка 3НІХОДИТ1оСК У 
~ ІР ~ nPlUIIТНOМY IUIR 8JUCOPIIC'1'1111Wr П 31 ЦUПtDllfМ ПРН3IIВЧОННІМ. 
'-'~_,am І, 3ВlC0HOДUCDOM Украіни ПокynоЦlo ПРlfДбав :soMCnЬНY дiтrнкy бсз змlНl1 П 

JJ. nplDlll'lCННl. • 
...." fIDI1IICIIIO оrЛlIІ)'ІІ З0Мап.ну ДWlnCY а натурі, ознalомнвс_ з П кim.кіСНІІМП і _кіСНlIМИ 

,,4. ..... niJcJСМНІІШІ і НВ3СМНИМИ споруДІМН та об'acraми і абмarОННІМІI щодо П 
~ 
~. б. Перехід пра.а вnаепоаІ на З0Мельну дlnяпку 

&.1 О6оІ'юах Про_ЦІІ передати земcnьну aiJUnnCY Покymuo ВВВЖВC'l1oCJl виконаним і право ..-d ІІІ зсмcn.НУ дiuнк)' перохоДll1'lo да ПокytIWI niCJUI повноі СJШвти вартості даноі 3CMU.HOi 
j1IIIIafIDo1• до п.2.1. цьом Доroвору, oдcpJCВНIIII Покупцем державноro lUC1'a на npао вnacнocтi на 

-:з. 31i0JlCJll)' ~8ВJI'і'поJCYПЦII прав впасності на земCJJЬнy дimuacy вствноJШОннА раніше 
~ PC8ID8 І Ісі ~авОIСТІВ01lJllDЮчl документи про праа По~ на хориcryвaвu (оренду) цієі 
__ дiшxit 81p1_n 'IJIIIhICTIt.:r-~,,,-:, 

7. РН31Пс в'ппвдковоro поrlрlhонНR або ВІIПВДКОВОro пеуваНIIJI земenьвоі дlnвHКВ 
7.1. JIIDПI IUI1IдXOIOro пqripшоВВJI вбо BНll8ДlCDlloM псувlНllll зомcw.ваі дinRвки несе ПокynОQlo 3 

.нr1псрСХОАУ до &61'0 nPUІ.1Ш8СНОсті. 
7:LY JRIIQI)', IОnИ 'Продuо_ прoC'l'pO'lllВ перодачу зомuьноt дimoncн або Пахупеш. npoctpочнв П 

JfIIImI.' ра .. 1~IOro поripшоВВJI або випвдховоro пС)'В1НІІІІ несе сторона, що ПРОСТРО'IIUIв 
.".,860 npиIRm •• 

7З. JIIщa І паripшовні 'ІІІ псуванні земem.ноі дiJwDcи є lина CroPOНII ДоroВОРУ, то BїдnoBiдвm.нlcn. 
... С1арана. 

. 8. Вuрlшеввв еворІв 
tl.,Bci спОрв, що B1IIIIIКiIon прп виконанні умов цr.oro ДоrolОРУ Ібо. зв'аху з тпумlЧОIІІІІМ noro 

.... ІПРfшyкmа. JIШJIXOм пероroворів • 
. ~ ~ Старови DpDm'DM f#ЇCIЦII по ДОCJll"nИ Домовnопості, то спір ncрeдвєтr.cR на pDЗl'J1J1д судових 

... у 1IDpIДI)', Icтaнoвncнoмy 'ІІІНІІІІМ законодuством YкpaiНII. У ш.ому BIII18дJtY С)'дові ВИ1РІТИ несо 
mpoa. ща вс ІІПСОВIDІ уМови Доroвору вбо внхоиana іх ПОПВl1030lНМ ЧИНОМ. 

, 9. Зміни умов доroвору та Itoro розlрввнпв 
9.1. 3Iifвa умОв ДоroвоР)' вбо lнeCOВВJI доповвень до aьaro МOЖJDIIIЇ МІСИ за зroдоlO Oropiв. 

.,9.2. Bci:~ 'D доnoвнеНІІІІ да Домвару здiйcвJolOТЬCl тіпьки В ПИСЬМОВій формі 3 JIIC'IYIIНIIМ 
...... 1UIIX 3міа та ДОПОІВОНЬ В opraвax ВО18ріа1У, офорМll101OТЬC8 у виrладі додатховоі yroдп, що 
(IeI/a'DalDIU 'IIC11IRa1O ЦIIoro ДoroBOPY. 

9З. цd Даrallp МОВ бути розірвlІІІІІЙ ПРОДlllЦOМ : 
9З.l. У раї RCCIUI81'II Покупцем повваУ або ЧlCТКDвоі Ilptocтl Д8Н0І 3OМCJIЬHOi дinRНIcп зl'iдно n. 2.1. 

118DДoralapy. 
9З.2, Ураl ПорушоВНJI УМОІ ІИXJI8ДeJIIIX У пlдnyвai 2.1. _oro ДoroIОРУ • 

• 9.4.У раl ИСІUXORIНВI одн100 із Старів умов WtOI'O Доroвару вІв мао бути :sмiвqниlt або рo:sірвaнsІЙ 
lIIIIaJY дpyrDI СторОlDlза рішеНІІІМ С)'ДУ або roСПОДlрськоro С)'ду. 

• 
'. , 

10 І Всі • 10. ВlпраТlI. • 
" lD1pЩ ПОВ'l3аві 3 укпадаНнвм _оro ДоrolОРУ, ЙОМ B018pianьннм посвiд'leвRlМ, poєcтplЦlOO 

•. ..,..=_"" Покупець. 

." . -.; .• ~'4 
, '/" 
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УКРД"ІНД H~;::{~ ... J~ UI<RAINE 
. дОF.рвіР 

купівЛі-продаЖу земenьвоі ДШRВІСП 
песїЛьськоroсподарсьrcоrо прпзначеННR 

Аllст" ВРІІ,.РІІ ](IІІ'1:6НIІІIІIJл.l:тL 
Д" mllи'І' 1:6iМIIIlII plllt1 ,ep.I:IUlII'CIIЦII d.,'.тll.dЦlrтIlID 'ІIІCn" 

С nlДnlIС'nIIё:I, illl.lllUll Сторони: ]іРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl 
)І., 110 11І:1;1 IUlPсса: M.&poalpll, Byn.rarapIH" 15, IдСlmlфlКlцlnннn код 26376375, в особі MICIoКOro 

оsллСТ., ~ вJI('I"OРА' OJIEКСАНдРОВИЧА, nиn дІє НІ nlдc:тul ст. 42 ЗІІСОН)' Yкpliнн "Про мlсцеас 
...... AJI1'O YlJlan~ IмcilOBIIUIR в noдanьшоМ)' "ПРОДАВZЦЬ", , однlЕі c:raPOHHI ТОВАРиcrво :І 
~...тr:OI ВfДПОDIДAJlЬШСТIО .ОJПМll», IдсlmlфlіащіRlmn ICDД 23583429, 1Dp1CдН'll" осоБІ 3а 
оРIElCEПО УIРа1'nn' 1DP11дІ1'1ІІ1 1UlPcca: 07400,ICJlівСІоКІ o&mu:r., Mlc:ra &РОВlРII, ауn.Куту.аова. 127, (cвiдoцno пра 
~",dlll 1DPlІдІl'llІ0і о.соБІl CCJ'R ЛОО N! 092352. .ltдlJlC дсравннм Рес&:Ір8І'Орам Кy.lIIСЦО..... в.О. 
".,.,.." P'""'~ &РОIlllPСІоlDі мlсыDi PIUIII ICJlіВСІокоі обnacrl. .ura ПРОВСІІСIIНl ДcpIUIHoi pca:rpauJi 13.01.1997 
~" 120 0000 000372), в особі ДllpclCТDpa ДИlIJJIEвоl ОЛЬГИ ЮРllвни, ,apca:rpoBull за IUlpССОIO: 
paq М CllМоИCDD, буд.7. аа діє на niдcnшl НDвoi PIUIIICIdi cmyry тов «сОпІмо, ~ro 
__ ~pI1UPDM ІІlIDllІ8чаro IDмІтсІу &роварськоі мlськоі plUIIllCJli.cькoi а6nасті ГaIIДUC Г.8 • .ura P~ 
~OO7 JIC':, НОМ- ,aniIC)' 13551050005000372. IмснаВUlиl в ПОдl.llьшаму "ПОКУПЕЦЬ", 3 дpyroi mроин, 11..2 ра .. , -r . ,. 

' ... Й Дoro.lp про НJШr)'ПIIС.· 
,... 1. ПРСІІмет Даrавару 

11 прмосlРо на пlдст .. 1 рlшсиu &роварськоі мlськоі радн ,. не 429-26-05 вІд 23.08.2007 року 
_ • (apOДlc), І ПоКупець ПРІІ"'.Є (купує) У МІснІсть і омачує ,еммьну дlnaИК)' 

::"CIolOroeDOдlPCLlDrD nРlаначенНІ, П.ІІощеlO 0,4803 nІ ДР б),дlВНllЦтва частаlllН комплексу, ,а адрссоlO: 
r.JICIoII ablCТlt, мІсто ]іРОВІРІ;, ВУЛПЦІІ ХУтРова, 127 (сто ДBaдЦHТIt сім), , них 'CMCnЬHI дшаика П.ІІОЩСІО 
0.1711 ra - :acмn1 tpМСПОр1)' та lIJIощеlO 0,3015 r& - ,смnl KOMCpцinHOГO ВIIКОРИCТUlU, НlДl.llі ,а текстом 
_СІ' Даrolару або ,емепьна діuика". 
• 1.2. 3смаі..1 дluнn, 'l:Іна'lена в n. 1.1., є ворсндІ ПоlС)'ПЦІ зriдно дorolopy орснди 3CMCnЬHoi дlвнкн 11.1 

01 03.2007 роіс)о З.РСССТРОВllіОГО У Кнівськіl PCrioHIUILHil фlJllі Дер.а.ного пl.lПРИЄМСТВІ .Центру 
,~ш.аro .... стру прй' ДеР.Оlіому комІтетІ Украіин по ,емсnьннм рссурсам.про що У Дершному 
pccapiJcaici .... nCHO зainlС від 01.03.2007 рОК)' 16 040733800019. . 
. на ІЩОll3міn 'CMMLHin дlnaнці ,нвходитьса коммекс, ПlII иanaurn. ПокупЦID, иа підс:тавl 
CUiUnlnpo'npoo ІlІlСнасті на НСРУХОМС м"но InДUlC 30.11.2005 рОК)' виконкомом &РОllрськоі мІсько'.рIдИ 
D alAmai рlшСННІ ІIд 22.11.2005 року номер 524, ,apcccтpolUloro в &роварському мІ ... lському бlOРО 
"І іНВClП'lРlа.ціі ,гідно ІІІТІІ')' про PCєcrpВQiIO пРuа ВПІСностl на НСРУХОМІ: мaRио номср 9115jJ31. від· 
38.11.2005 paJ'l pca:тpвцllHIII номер 10448428 номер 'ІОИСУ 452 в кнаl ІІІ. 

IJ:3rfpo .НС:ВОІК)' &РОllРСЬКОГО міс.кого Іlддlиу 'CMII.IIЬНRX рссурсів 81д 10.08.2007 рОК)' 1604-7110-31509 
JCIICAU JWHa пnощсlO 0,2039 ra, що є прсамe'l'ом Цl.ого ДОГОІОРУ повинна використовуватиса , 
~ 060.'131i1 'CMnCBnaCНlIICD, ,мІсту д06pocyclдcтвa та 06М_СIIЬ ПР" ІІа '11І.1110 8cm.nОlПСНijx У 
cr.cr.'J.l03, 111'ЗСМIШЬRОrD КоДоксу Украіни. ст.35 Закону Украіни ..про ОХОРОН)' ,cмcnь", 'IICOHoдocrвa про 
IІІОраIl1.іlllоаliIDНЬОГО npllpoДHoro ссреДОВllща (код ВllКОРlістаННI 31:мсnьноі дlnlНКИ - 1.14.2.:. ,riДHO 
YlplflCloiaro UlCllфіквтора ціJlЬОВОГО lllКОРИCТUlU ,сммьннх дlвнок). 
IJpuulaIмCDIIIII НІ ІНIDРИCТUlU дано' ,сммьноі дlnaнки: 
• • ·1.I.3aarlii цlao.orD ІIIКОрНС'І'ІІІиа; 
• ,.' I~. ДorpНМIIIНl РСІІІІМ)' InKopHCТUIU ,сммь ДР охоронних і cahitaPHO-31Х1IСІIИХ '0'1 (,смепьна рнка 
••• ІІІІІІІІСІО 0,1221 В- в мсах 1_IIIICPHOrD корндору IС8ІІl.ІІїзaqіlноі мср_I) •. 
~~ .. :аСММЬЙОrD 'OOIIDДl8CТBa Іинні осоБІІІІССУТЬ IDрИДИЧН)' IЇДIIOBiдanЬHlcть ,riдHO '0011)' • 

. ~ .неКОІК)' &ров.рського мІського ІlддlJlу ,смельних рссурсlв ІIд 10.08.2007 року 1604-1/10-31508 
-саНІ дlaНD ПЛОЩСID 0,3015 ra, що с предметом Цltого ДОГ080р), ПОІинна ВIIІСОРИcroвув8ТИса 3 
:".......... оБDI'13ків 'IМJIClnl.СIIИа, ,місту добросусідства та об.I"СНЬ пр.. на 3~1O IcraнOMeHl1X у 

.cr.'I,103, 111 3CММloHOrD Кодсксу YKpaiНll, ст.3! ЗНОН)' УкраТин "Про OXOPOII)' 'ІІІМЬ , 3IICOHDДI8CnB про 
~нy RUIОnИIDНЬОГО прпрОДНОГО середовнща (код ВИКОРНСТІННІ ,смеnьноі дlnlНКИ - 1.11.3., згідно 
п;:вr;ro IІlСнфfаторв цІnьового ІНКОРИcrainur зомепЬНl1Х дiuIIOK). 

• а асаСИНІ НІ ВИКОРНСТІІІНІ'даноі 3CМII.IIЬHoI дiJIIнки: . 
~ 1.1~1I1111 IdIlLOIOrD ВИICDР!l~~і .' • • 
~ 'CММloHOгa 'UOHoд .. crвa lпiпlі особи пссуть IОРИДН'lН)' ІlдповiдlUlьиlСТЬ ,nднo 'ІІСОН)'. 
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Iib~~)f' .~'lt r----::;-: \І. ~!II~g,"" . S;" " І '. ~~~ І!; 
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t : \ t·.: \' .';f,fIJ-J. f J '\' • ,'::t::'Qfl ~ 

ykr/-\ЇНА (:-. ;"::i~ UKR~INE ~." ~ 
'0 І У ICТIIllalnCllaM)' парцКУ: .. і~I!'IМIВТII IIДWKO"Y •• "", ,611Т1С1., СПРІІЧІІІІОІІІІХ Raro 'iii~ 
;.JdIf1l ас. доro8 р -. • ~~, 
...;~ .... n.... І Ulooro ДоrОlору,:а 1111111 Пра" ..... ' СУМ", ахІ спn.чонІ ПОК)'ПUО.І Пра" •• UID ... 
~-:' I1рll ро,IР881.11 , nalep1'llOl1oCl ПРUUUОМ ПОКУПUlO • ПО'ІІОМ), 06С1зl. 

~ ..... u.oro доro8~Рu~оra Доra.ору :а 11&::І8ІІ08IIИХ .іА СторІІІ ПРІІЧІІІІ, сумн, Ікl СПn."ОIII Пакупuом 
..-! I1рИ рОІlР811111 U.aro ДаraIОР)', nOIOpnucm.CI ПОІС)'ПQIO • nOllloмy а6С1зl. 
_~~ ІІІIІІID'IIІПlllc:rIo та прР. СторІІІ, ШО 110 порqб •• онl ЦlIМ Доralарам, .И3I1.Ч8ІОТIоCl .Шпа.іАна "а 
~ S/allDltд.,.·11 
:;.:.._ УlРafIIII. 5. r.palrrll та npeтll1l3n 

. '8Іn1є,' .Ао зсмenlolll'дl..-на, .к. с npqMCТOM Ultoro Доro.ор)" 'XO"UТIo да .aтeroрllзомcn. 
J.I. ~~I:~1I8YIDlII. :аМ!lа .1UOIIOД_cml. У"811111, Iln"118 .Ід б)'Д.-ІIСИХ м.ПНО'ИХ пр .. І ПРСТОlDilі 

,,~6)'111 .&1 н. момонт пШdlIСIII... Ultoro ДоrolОРУ ПроДноUlt ЧН ПОIC)'JIОUlt но мі, но 31181'11, 110 
tPCrII I~I5,. аРО clllТOM і CY"'OIOX спрп ІІІ Ilоі IIОмає. 
~CI~: СlідЧIIТIt, аАО 3 .... ан. :аемМ ... 8 діпаше. "а Ulooro Ч.С)' нIIСОМ), Іншому НО Ц .. 18 І арона)', 110 

SJ. II~ І 08111" І спорі, І під з.60РОIIОIО (8РОШТОМ) 110 порс6у •• Со CYJIoloro спор)' ШО до ноІ, .к ІНОСОІС 
~ ме JJDД /OirP.Y IDРIIAИЧIIIIХ ос16 110 IIIOCOIIL ВіАЧ)'8111118 30MOnloll. дlnl".8 3"8XO"IIТItCl )' СТ8І11, 
_ CfII)11IOro ОМ)' ІІІІ1 IlIIcoplICТDlI ... П ,. цIn.OlllM ПрИ3l1lчоm .. м. . 
~1ІРнаата:-постl І, 3110110JIIDCТIOM Уlр.rllИ ПОIС)'ПОЦIо придб •• 30MOnIoH)' дlnlllК)' 603 змІIІН П 
JJ. 'І 1ІІІІ0lua 

арIРИ •• ОНlІІ• 
~ CIIt orn'II)'1 30MenloHY дlnlllХ)' • натурІ, озпaRОМНIСI 3 П IСln.lСlс"имн І IхlСННМIІ 

14. IJDIfII .".1 niдJCMllllMl1 І IIIІ3ОМIІIIМII СПОРУДІМи т. 06'єпами І 06MncoНll8MH шодо П 
~lІcrпlС- , 

~. б. ПерохІд пр._. _n.снаnl ... земen.ну дlл.IIJCy 
'пок ПродuUl порq,ти :аоммIоН)' дlnlНК)' ПОI)'ПQlО ..... CnCl ІИКОН.НИМ І прна In8снастl 

'I.o:~.py "ІІІ,ІІХУ ПСРСХОДНТIo дА ПОКУПЦІ пісn. ПОІноf СПn8ТИ lартості JIallof зомоn.наі "WIIICН 
~ J АО n.2.l. Ultoro Даra.ору, одор ....... Покупцом JIepaвHaro ura на прно In8СНОсті .. а 3eмJDO. 
r::::1ІСІП)' ІІІННІСНОШ" У ПОКУПЦІ прп. Іnк .. ості ... :аемоn ... )' дlпнк), 'СТ"'ОlnоннА Р"llшо прна ... 1 
..... І асІ nPllOІCТUlаllllOlОчl "оХ)'мОНТИ пра прпа Паl)'ПQI на корнету'"I''' (ареНА),) цlєі зсмеnloнаі 
V' ~""Нlliт. 
;.-. ., 7 •• ,I3ИIС .IІПЦlСо_оrо поrlрurеllН. а&о B"nllДlCo_ara псуван ... земen.IIО' дlлвlllCll 

7.1 • .rllJlli"lnnUloloro поrlрurонн. 160 Інпадlо.оrо ПСУВ.НIUI :аОМОnIo1l0і діПНIИ НОСО ПакупоUlt 3 
_iDliPciJnrJ "О НJ,ora nPІІІа InacllOcтi. 
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. 1.1У I~, каlИ Про"аасulо проетраЧ1l8 перqачу земм,ноі дlпlllCН 860 ПОlC)'llеlDo праctpа'llll П 
""n';'.litoUlolora norlpruOH'" 160 IlInIJIICOloro псу ....... НОСО сторон .. ша прострочиn. передачу 

"J9IIIII1ТI. • ст . . 7J.1aIIo І поrlршевн' 'ІН псуааllll' :aCMens.Hai ДІПНІСН є ІНН' араllИ ДаrolОру, та .iAnОlIд8Jlltиleтs. носе ЦІ .. . 
8, Внрlшенн. спорІв , ~ ~ 

re 11. Bd спорн, 110 IUlIНlСаютlо при Іихонанні умоа Ultora Даrо.ару .60 в ,в'.,ку:а таума'lОН"'М Aaro 
..... Inplшyкm.СІ UШlXам ncperalopi •• 
U!ЩО Сторони npcmrroM міс.ЦІ 110 JIOClrn.. дамо,nоності, то спір порq.cnCl на розrдц суда.их 

fIIIIЇI , nOpQl)', .cтaнalneHaM)' ЧНННИМ 3UOIIOAUCТIOM Украіни. У .ому IНпадку cy"ali 1И1рIТІІ носе 
"'11ІО не IIIIDIWIІ умаlН ДаrolОр)' або .НlОН8ІІ1 іх НОН8ІІС ..... М чинам. 

, 9. ЗІІІІІІІІ ума. доrавару та loro ра,lрвавн. 
tJ.3adil7U01 ДоrolОру або allece ... l. допаlНОНIо да 111001'0 МО.,.Иlі тіnloХИ :аа зraдаю Сторін. 
'nc1 ~ІІІRИ ТІ "апа.ненн. да ДоrОIОру :адіRСНЮIDТIоС8 тіn.IСИ І nllC.MOll1 фарм' :а н.ступним 
~ 'IUIIX змін та AonalllOll1o І арraиах нотаріату, афорМJllOIOТItCl у Іиruді "OAaтxOloi yra,,", ша с 
lIIiaaD .ImIНOIO ЦIooro ДаroIОРУ. 
'! Цса ДDrollp М08О 6yrи pa:sip .... HR Прадuuем : 
:;:. раl ИСCDIII.ТlI Покупuем па,ноі або Ч.СТIСОlоі lартості двноі ,емм,на' JdUIIICИ 'rШно п. 1.1. циro 

':З- Ураl ПорушенНІ умаl'НU&ДСНИХ у підnynm 2.1. циra Доra.ару. 
А.У palllelНXOH8IIНI одиіаа І:а СтаріІІ УМОІ Qloora Доra.ору .ін МО.С 6ути змlноннl або pa:sipl8llНn НІ 

IIDIJ Ipyrar Сторони :аl ріШОНIІІМ суду 160 racnOДlpclolCoro суду. 
10.1 Всі 10. BlrrpaТlI. 
а... __ lиrpати, nOl'83811i , yкnвдвнНDI циra Доra.ору, Rora натарl8JIIoНIІМ пос.Iд'lСНIWI, peєcтpll1Їao та 
--... &ере НІ себс ПОКУПСЦ" '. 
ІІІ ЦеАд 11. Додатковl'УМОВII. 
II~ ЦСІ Drolip с оБОI'а3ХО.11М дпа сторІн :І моменту пiдmlСаиИ8 оБОМI Сторонамll. 
___ Aorollp пlдuraє натаріlUlloНОМ)' пос.IдЧОНIUO та роєстрціі .lдnOllднo "'о '1ниноro 

цct дОМIl іО СnЛ'ТУ~1 ості 'CМJ11 епІдставою JUUI IIд.qсниа 'ОМе&ноі ",І_НІІІ І 
І . -'-
ї L ~ -~ 

__ ._ .. } ~ -jj1".'. t.~t~f] 
..... _-~ -. ..., 

~. 

~' 
M)~ • \1 І r._ - -.' , •• J,:(:"11.1. 
:t~, ~ • 931f1, r"~I· І','. г.:' _ ~'JI :,ТОСіУnеliеви~' :.! ." 
~lt~Q-7' -' - • 

~;,~:~.;~~~-e=11o~"'," ~. 
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... .,_r_..; .. _.... ~ 
І cp""'OfO "","1 np 'ІИХ nlдc:ra8ВX. гТ 

IIInypl (.1. NlcIIclom) ІІ'UI." :r., .11 npи6)'tD ••• 1 'Вnn· І 3 (тр.ох) npllМipHHKIIX. 04"" :І 
r;;'пцс: дС ::О-:;рlll;:'::о ТІ •• oraРIIUl.":I~::::-~:'Рі8ll.I'Оro акр),!")" киіlсысіi 06,::: ~ 

. . І &pOllpC.JDfO Ull&Loro Доro80ру. • ~~ 
cnp"" npl188Т110fO •• 000р)'СІ 111111 _ lIUIIIOfIoCl Сторон ". 
М.&РОІІР", lуn.Наanашоm, 7,1 • ~ 

Сторони ДОfOIОРУ· r 

с 

'" 

... 

ПОtcynеqL: 
ТОВАРИСТВ0] O&ME)f(єn 

BJДIIOBJДAJlЬНlCТJO .ОЛIМn.. 010 
код 23583429, IОрIUUllflIll осо6.3І '~ 

Украі'ІІІ, IОрlUPPlиа Ц)JCC&: 07400 ~ 
міста 5pOllpl', вуn.К)'1у.Іо." 127 '. ac:-~ 

ДИШJlEвоl ОЛЬГИ IOPIIв':~ 

• 
В.lР зареЄСТРОВ8jl . il 

заПИСІВ договорів купі~·:I'·, 
та даРУВqННЯ ЗQМ.С Н}, '"~ 
за Н!! ]1'. від·lt;J..I~··~' ~~ 

НQчальuш( 
Броварськоro Міського 
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ДОГОВІР 

купіплі-ПРОДПih"у 1е~lелы�оїї дїJIIIІІКIІ 
Ilсеі,lll,еl.кпгпеППllпреl,КПГП ПРl1111RSІСІІІІП 

МilІІІО 6ро."р" K"r"C"HOr 06лnс",l. 
д., "",св", C60~'OlO рону серn"n ,"'Cnl(R "'PI!"'''O~'' ЧІІСЛn. 

raIДПllсаЛIІС., tlадалі CTOPOItIl. БРОП,\РСI.к,\ МІСЬКА РАДА 
10 1l1І;ас'I': . r- Г' І' " МІІ, I~ &JI ,С'ГІ 10РllДІІЧІІІ адреса. M.up08lpll, .ул. IгаРШІ, 5, IлеlfТlІФllсаUlПtlllА код 

JillrocbJ\OI ~"I ~Jl/IРЄf"АЛ АЛ("ИЛЯ ОЛFК("ЛНЛР"RИЧЛ, ІІІ(ІІА ліг ІІа піпставі nовlрсаlостl, 
'A~7~17~. 11 Clt 2007 року за p.N! 1230 Н,М.БI3I1Р ПР"lаТШIМ "отаріусом БРОlарсloКОГО мlсloКОro 
_1~"Clloi II.о?, І"ІІА дlс ІІа пlдстаll ст. 42 Закоt.у УкраїІСІІ "Про мlсосас са"'ОIРlдуааНІ'. І 
1I.'lapiall"II~IO O"P)I~~n І ПОДВnIoШОfofУ "ПРОДАВЕЦЬ", 3 однlеї СТОРОНІ.і ТОВАРИСТВО 3 
украіні·, 1 .. ~~I~lдПОDIДAJlЬНlCnО "EJI0IМПЕКС", ідсtmlфlкauіАtlllА коп 31257045, ЮРIШlІчна 
o&ME",kOЄIIO n"nnМ YKraїtCII, ЮРllдll"на адресп' 07400, KtIЇDCI.Ka область, м.БРОlаРIІ, вул.Чквnова, 
~ u 'lacnllnnnllPU держаІНУ peecтpaullO ЮрtlДIІЧllОЇ особll серіі АОО Н! 092049, І .. данс дсржаlнttм 
• І (,IШОII1I1О ., \.. .. К В О 1').'''' .. llIКOIIOI'IOro KOMrn:тy БРОlарсloКО' мlс .... ОI paдll y]I.leUOltl'" . , nата npOICl1ctlt.1 nсржаlt.ої 
rCftlPl1O!~'03"OOI рок)' Н!! 1355120 0000 000031), а осоБІ AllpCICТopa TOllptlCТl1 ПЛТРІКЄЄВА 
~~lllIiiiaA'-ОJIЕJ(СlnОВИЧА, 31рссстрОllІlОro зв адрссою: КllїІСloка област .. , м. Броввр" ІУЛ. 
ОЛЕКС,А • О бул. 15-1. кв. 89 •• KtIA дlс на 1llllt"I'8Ri tlОRОЇ pCl1RKuїi Ств1У1У ТОВ .. ЕЛОІМПЕКС", 
ЧсрНІ. 1,.,КI1I. • . Б . . 

11І111111 дсржаПIIII'1 рсестратором IltKOHI.'IOI'O IШМIТС1У роваРС"КОI "'IСIoКОI paдll КузtlеUОlllr., В О. 
gpcmPDPCn:ТPOllii II.O~.:!007 РОКУ tlо",ср ]lnllCY Il~ ~ І n5nО04nОО03. імеllnRаllllП в flОЛanloWОМУ 
~КУПЕЦL", 3 друго'і СТОРОНІІ, уклanlt дан .. А norOllp про наступtlс' 
n І, Прелr..~ І JtппttlОРУ 

1І.llроnаl':III, ІІІ fllnCTaBi ріШСННIІ БРОlаРСl,Кnї мІської "a~" ]п .N'J 380-23-05 піп 10.07.2007 
ку пеРClас (ПРОl1ае), І ПОКУПСUIо пр .. Амас (КУПУС) у влаСНІСТ" І опла"ус 3СМCnloІlУ діл.нку 

:~i ILt .. "olotnO:lnpCbKorO ItРI131IаЧСIШ., площсю І ,0765 га дп. обслуrolУlаtш. СКЛІДСIoКIІХ ПРlІміщснlо 
• 'СІІІІІ ПРО",IІСЛОlості, за В.І1ресою: КllівеЬК8 область, ".істо &роваРIІ, ВУЛ'ЩА ЧкаЛОВІ 5 (п'ять), 
Iluui 1. Tca;,rU.1 "Гlрсдмст ДОГОІОРУ або зеМCnloна діл.нка". 

11 JCM&:nhtl1 ліJI.II .. а, 313іlа'Іена І п. 1.1., (' u KOPIICТ)'lltltli ПОКУПІ.І згіnllО 110rolopy ОРСН.І1ІI 
Ісмcn.,ноі ,lnlІIКl1 li.l1 14.09.2005 року 31реССТРОlаного у КIІЇІСloкІА рсгіоналloнlП філії 
;~cp.a.llnГI1 піnПРllГМСТlа ссЦснтру земсльного каластру Прll ДсржавtlОМУ комітсті УкраїНIІ по 
ICllen .. HII.1 Р':СУРСІЩ'ПРО щО у ДсржаlНОМУ реестр і 3СМСЛlo 1"lІІlса.о заПIlС lід 14.09.2005 року Н! 
040533800149. 

NIO annina.'l КП Grolapchкo1' міської puи "БРnПОРСI.кс БТІ" 02.08.2007 року rtm1Btllcn. HC3DllCPWCtIOro 
б)m8111111111 HCPYXOMoc:rI, а самс СКnIЩ)' МlПqJlanіl cкna.aaє 5% І бanaнсоаа аарПста. Аоro, з урахувllCН.М дію"ої 
імшІшіmнОl1П'lo 39 ~O.OO (ТРIUlWП1o дсв'lП1а ПІСІ" дeB'ncoт wістЛCCRТ) ~lIleIIIo оо копІ Аок. 

IЗ.3гі.ано ІIІСІIОВКУ БроаврсloКОro міського lідnілу зеМСЛIoНІIХ ресурсlа аід 20.06.2007 ро .. ')' Н!04-
1110·3/352 земсnьtl. діЛ.НКІ, що Є npC.l1MCТOM 111о0ГО ДОГОІОРУ nOlllHHI ІIІКОР"СТОIУlаТIІС. 3 
»YpIIMIIIII." об08·.зкІІ 3СМnСlлаСНІІка, змісту добросусІдства та оБМСЖСНh праl нп 3СМЛЮ 
~ralln~IICIIII~ 'І сг.ст.сн ,І 03, ІІІ ЗСМСnloНОro КОJlСКС)' УкраїllІІ, ст 35 Закону УкраіІIll .. Про ОХОРОНУ 
ICllt.,.., :JOKI1110nalC1H. про охорону Н.ВКОЛIІUlIIІ,nl·П 11РltРОnІlОГО ССРСnОlllща (КОД ІlІкор .. станн. 
1!IІСIІ.,ноі nln.ІIКIІ - 1.10.5., 1гідно УкраїнсloКОГО кnаСllфікатора uіЛ"ОIОГО IIІ .. ор"станн. ЗСМСЛIoНIІХ 
.ILIIIIII"). 
ПР.lаll обмсжеННI "а IIIKopIICТВHH. даноУ зеМCnlotlої діЛ.НКIІ: 
• 1.1.3Milll Illn"OIOIO BIIKopllcтat.HI, 
, І,). nnrplIMIlIIlI Р':ЖІІМУ RllKopllcтaHHlf ]СМ&:ІІІ, пл. OXOPOIIIIIIX І СПllітарtlо-]ах .. сtCllХ зон (На 

ІИIІОРllmнн. зсмсnьноі діл.НКIІ встановлеНl1і cepBiТYТII: за Н!215 lід 23.08.2005 року 3 
~а\lУIIL'І"IIШ,1 l1і:IlIРIІГМСТІОМ КlIУаСloкоі оБJSn&:IIОЇ pallll "БРОВОРlІвоnо .. аIlIlJI" та ]а Н!!216 від 

11 -3.08.2005 року з !jpolapcIoKIIM раАоном enеКТР"ЧНIІХ мсрсж). 
":~)'ше~1І1 ]СМCnIoІIОГО закоtlодаlства Іllнні особll несуть юр"Д""ну lіДПОlідanloІ.lcn згідно закону. 

In І!І~ОЩІІО ПО 811&:IІОВКУ про продаж у власність земеnloНОЇ .І1іn.НКIІ lід І 5.06.2007 року Н!581 
qPI!"IHHI МіСТОБУДУlаННI та apxlTeКТYPl1 Броварської місloКОТ panll, містобудіІні обмежеННІ 
14.~~~~;11II. з&:r.aIIСКОРIIСТУІВIIНI liAKopllrOBaHHoi IКОI.стаJlта" топозАОМКl1 м-бу І :500 та лltста lід 

. року Не359 ТОВ ВКФ "ТалІсман'" • III\СутнІ. ' 
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.1,;.-

іІ! 
". :;! 
::~' e1.i~' дlЛЯІІКІІ, стрОК" І ПОРЯДОК onnlTII. 

2. ЦlII. ",ОДІ'" зса' • "за цlІМ Доrоаором СlCJ1адас \ 29\ 800 оо 
...... "оТ д1Л'111С11, оо'п' n . (oJ .. 

2.1. ЦІНІ npolI'lIC), 3сМ ... ••1І Іlсlмсот) rpltlCII. 1С0Пl ОІС, ІК' О\(У"с"" " 
АІlстl ACI'IIIOCТO ОАІІ)' J.IIC У ult (pIrFf'31;14327100005 GpoaapCltICC УДК ГУдКу • t\~'" 
е с ІХ ІІТ" "І РІІ)'ІІОК • .род.а .... ~IМ pa:к:rpollCНlIIM суми аllМa'Пl: .. -..) 

n КР'lааР ~ФО 821018, зкпо 23571923) 3 ":ji~~:;",,"CII. ОО копІАоК IJI) 10.08.2001 роасу' 1 
М. n'm. 'І1ІClIІ дев .. .~r' іА І О 12 200 • • 645 900.00 (wic:rccrr сороК , eвiдWj l1PИ.С". оо КОП ак до . . 1 POI(). 1 
• 645 900,00 (шlcтccrr сороlС n m. 'ПІСІІІ д -... ~ . 
yp8XfIIlНRJМ IfLQCJICY Illфnlulit І ir пра "OpUlmta,,), rpошоа)' Оцінасу 1СассяWlaj 

2.2. зliaно ІІІТІІ)' 3 тe~;~IO .Uudny зсмcm.НIIХ ресурсі, нар ... :':'" 
20.06.2OD7 роау НІ !*3/13. DIItn. (сІмсот. дea'т.1IlILUI1'Ь ТlIСІЧ Wi~ а..... '\ 
ОШН" XМC:nloНDi JIIIIIIIICI' ЧJ1III • '. • .'" • • ...,..., " .. - 1-. ,. 
оо кonIRotc.. .liirrfm~ ·!ёмcn .. иоі AinI"1СІІ НВФ ·КIа ...... ~ 2.3: зriJlно ІIIСНОІIC)' дїnalUCИ cтaнo.кn І 0116\SЛО" ІІІ. 
20.06.2007 РОICY, сtcС~Ср'ПІl оо копіАок, :JIn'Il:рдЖСИОro н,ч~1І:ІІ t 
сімнlIUImo ТІ'Clно" :':'1101І 26.06.2007 року, .iдno,iтto АО .иrr.n-~ 
oбnacноro ronol ,"r РО"" Не 4&.209.----'" J:I 
СІССІІсpnalf хмпеап~оі -, Ь • _, crap t . . ... 

3.I.ПOfCYl1CUJo :ю6оI'I38ЮIR: :': 'і 
3.1.1. СМlmти •• pтicr .. !CM~'Hoi дL!!ПіDt , строки та • ро!мірвх. ЩО псредбlчені 111\ І 

Дoroвopy. 
3.I.2.Нuaaaти npD4UWO РСОбхідкі МSlI'eP~1IU1, ,ilJlJMocri, IJI)КУМСНТИ тощо про I"КOIWIIII!1l1 

Доroвору. 
3.1 З. Дcn)JНМYИnIClt обмCIICCItIo, та ,становлсні ІІа при.а6аиу хма. J 

(3Ібuneчyunl БОkOwтoаис і бе3mCJaew;~~ L..JІІIIКII»РИC'11llКНІ об'ЄJn'i, :J8I'МЬІІОro "OPllctyllal·.,J 
11 UТDM061n.нi даРОПl, аб'CКnI ЩО з'рcterpо.аиі НІ зсасwнil ~ 
момент PCa:rPaЦIi !МІн. MOIIIIIIIIcn аiAnо,Шних c:nyжб .ІІІІІ aIqtri 
рсмОtny аб'acril 311'1111t11Oro інфрвcrpyкrypн. розміщсННl ІІІ хааІ( 
масоlИХ І ROдaII .... их зН11Ї8 та пlд~~J!~IИfJ.~~ , 

3.'А.3 MJMCIl1}' ДерЖUllOЇ РСС~ІUШI :oДQ~I'D,IPPY cnnачув8ТН ЗСМCn"НlIR ПoдlJOl'Р. 
nDplUllCy, псре,А§аЧСНIIХ І 

3.1.5. 3apca:rpyanl цgI~JJU.'P .~ 
3~paдaBCUlt ., 
3.2.1. ПpпRиml onmny lJOКYnЦCМ 

ДoroIopy. 

_1~вlдlLlllolldm. CroРIи 

no~ ~=' or::,=НIКНI ПОIItYJIII(Q( ~ВOPY Пpoдueцt. .мat: npuo -= 
• • 1tIIICIКНИМ. 1'ІІОЖ aUUWCDд)'IIННI збlП108, ЗIIJIIIUIX І 

иеНІІІCЖНJIМ .ИКОНIННlМ !Обо....... прuo розіРlml цей Дого,ір У ~ ... 
ІИМІІ'8ІИ .iдwtcDдy811111Ut 3бlmci.. Roro po!ЇPIIННIМ 

4.2.У раl ПорушеННІ • • _ 
Покупаа. n . ,01UI~. 31 3CM~.НY ДUUtНtcy, пераАБВЧClIОro п.2.\. 
момеиr 0= =1110 пещо:1,pcmupl,l!WPIіRllОl обпіко,ої CТ8llКlI HaцfollJJllo"oro &8ІІІІУ У'" 

АС .... npocrpoчки ~ 
4З.'якauo noкynCЦlo , термін 30 ~ '-'-1' • 

CМlПm. ІСІ'ІНDIIIСНУ .2 І ~~ ІНІІ З .11Іm' ОС1'ІІІИІаОі СПІІІ'І1І !rШно n.1.1.-
nPllO '''MII'ImI nPllnи:;. щ;::':~:нt~; IiдмО.ІП1oCJI приAнml ПРISДбану ~~..:... 
3IIIIДIИIfX ЗlIpIIМJcoto IItконаина. вбо. _~. дWнxи і cnnmt ціни. а ТІІСОЖ I~~ І 
і lимanrrи.~ 3бкnda 3 ~:cтapoнн. I10pyWyвIПИ ПН'C'8НIUI про р03ір ...... ..-

.4А.У ІИnuкy pOJip'lIIIQ д' aJ:blioan 
npOJIIIQeм ПокупцевІ • MllnfCOU ПокурЦl смачені Н5ІМ rpoWOli ::.-
дlпaНIСИ (пlдn!mа тсхиіЧIІOI'D --_~"_""I~ ~'i3IНI1X 3 оформneниaм Дого,ору ,.. І . )9 

~.::"~~ie~. 11. ОЩ1ата aaprocтi 1'ОХ1І1-
4J •. 1"03I1IIiiitb ДoI'OIOPY Нс ;Jlp1.НI'~l • ~ 

пср'lод ,,~НИХ . П~. передбаченоі п.4.2. ЦIIO~..:n« 
-..1'0 Д-Іа 'ід обо. ,'акіа ІИКОНІНИІ дCll1lIIr-• ·t· ,..... ру ~11IUUU'·lJbl n раl неlllkOllaииR , 

в::::' ClOixa~rllJKil IfIRt:JICIIНМ IUoOro ДоrolOРУ. ПОК)'l1CIUo має ~o ..""., 
, о має ПРІІО РО:llа:іiL,'Й а 'I'IICmК 'ідшКОАУІІНIІІ !бlrnaв а, і 

Доrовір у IстаНОlленоtt'У пор" 



- - ;; 

11 . 
уКРАїНА ~.'. ~ UKRAINE 

6 ІТкіl СПРІІЧІІІІСІІІІХ Аого ро • • 
,,1ІІ,,0,УIIIIІI13 .' laH~i ц"ого ДОГОIОРУ 3 І нн ПродаlЦ', СУМJI, 'lСі спnачсні ПОlСупцем 

І 4 ••• Прll Р03: .. IIIII. u"oro ДОГОІОРУ, ПОlеРТI1ЮТloСI ПР~дllием ~окупuю І ПОI"ОМУ оБСlзі. 
прoJ"lllО .. І .II~ "ІІі и"огО ДОГОIОРУ 3 Ilезалежннх lад Сторан ПрIIЧII", СУЩІ, .кі спnачені 

4.9. Прll ро:.: 1111 ІIIКОIII1IIIII ц"огО ДоrolОРУ, по_еРТIЮТ"СI Покупuю в пов"ому оБС.1і. 
ПОIСУnllСМ про~ an"lllст" та пр •• а СторІ 11, ЩО "е передбlчені QI«M Договором, 11""lчаIOТ"С. 

4.10. ВI,nОВ д о австВI1 УКРI1ЇIIІІ. 
l"nolWIO до заКО11 Д 5. Гараllтlі та претенз" 

rlpllaтyr, ЩО земепЬНІ діЛIIIК" ІКІ С предметом ц"ого Договору, ВХОДlrrlo до 
5.1. прOДlаlЩ':цо "ІОЖУТ" БУТ11 ІIДЧУЖУВІні згідно ЗІІСОНОДІІСТВІ України, віл,,"в від буд .. -."шс 

JlТCП'рli земcn~, eтell3iR третіх 'осіб, про Ікі ІІІ момент піДПllса"111 ц"ого ДОГОIОРУ ПРОДllец .. 'І" 
,,""0111. праВІ " .. Ре 3ІlаТіI не 3ИІХОДIІТ"СI під Ірештам і СУДОІ"Х спраl "аllеї IlеМlЄ. RIII .... 1Mr ' . . І ПоКУ 11" CliII'lICТ" що 3Г1дlИІ1 земеп"иа ДІЛІнка до Цltого часу НІІСОМУ "шому"е 3ДІна І 

5.2. ПрОдОlе 1111, ІІІ nOII~pollfll, І спорі, і під заБОРОIІОЮ (lреШТО"I) "е переБУIІС, СУДОIОГО СПОРУ 
opClUl1, И~ npo:HCCOK до СТІТ)'ТIlОГО фОllдУ ІОРІІДИЧІІИХ осІб не ІІІесеНІ. ВіДЧУЖУВl1на земеnltна 
"О АО КС, ·:IIIIТItC' У СТВІІі, ПОlнlстю ПРIfДlТНОМУ дп. Інкорнстанн. іТ 31 uіЛ"ОIIIМ ПРI"Нlче"н.м. 
"".Н"У3НI8ХПОllдиостl із 31КОИОДІІСТІОМ УКРІЇІІН Покупец" придбаl зеrotcn"ну діл.нку без зміНIІ 

5J. • д " 
if lII .. olOro np"3HI'IC~II.. . 

11 ~ n ""пеWo ОГЛ.НУІ 3С"lеп"ну аіЛIНКУ І натурІ, 03НlПОМ .. IС. 1 їі lСіn"кіСНJlМJI 
5 .... О .. ". б' .alсННМIІ .lpIКТCPflCТflKIMII, nla3C"IHH"151 назеМНIІМIІ СПОРУДІМІС ТІ о єктаМIІ 

06 ... I" .. IМII ЩОДО іі IHKopllcтaH"I. 
б. Перехід права ВЛRСllосrі ІІа ""ІСЛ""У діЛЯlllеу 

6 І 0601'.З0К ПродаlЦI передаТIІ зсмеn"ну діЛІНКУ ПОКУПЦЮ IlаЖІСТ"СI Іllкона"II"1 і пр 110 

1II~I~ocтl 1111 зсмеп .. ну діЛІНКУ переходит" до Покупц. післ. ПОlноі СПnlТl1 Ilртості даної 
tе .. сл .. иоі діЛ.НКII вІдповіана до п.2.1. цього ДОГОІОРУ, одеРЖIНН. Покупцем деРЖІІНОГО ІКТІ на 
np.IO ІІІасностІ на 3CМnIO. 

6.2. 3 моменту I"Нllкненн. У ПОКУПЦІ Прlll ІЛІснасті НІ зсмсп"НУ аіЛIНКУ ІСТІНОlnеНIІА 
рllllшс npalOlllA режим і Ісі ПРІІОlстаНОIЛlOlОчі аокумеНТIІ про праll ПОКУПЦІ НІ корнетуІаННІ 
(apCIIA1) IІlєі земел"ноі аіЛIНКИ ІТРІЧІЮТ" чинніст". 

7. '11311К .IIПIl"КОВОГО погіршеНllЯ 1160 ВНП8акового псуван"я ""lсл"ноJ дlлЯНКl1 
7.1, Pl13111C Illn14KOBOrO погіршеННІ або IИПадкового ПСУІІНН. зсмельної' діл.НКII несе 

ПОlСупе ... :І моменту перехоау до н"ого Прlll алlсності. 
7;2.У I"Падку, КОЛlt Продаlец" ПРОСТРаЧІІІ переДІЧУ зсмеп"ної аіЛ.НКIІ Ібо Покупец" ПРОСТРаЧІІІ її 

прнА"lт, plt3"K ІИП14КОІОГО погіршеННІ Ібо ІIIП14КОІОГО ПСУlаННI несе сторон.. ЩО 
ПрОСТРОЧИnI передачу або ПРНАНІ1ТI. 

7.3. Ікщо в погіршенні ЧІІ ПСУlанні зсмеn"ноі. ДWНКИ Є ІИНІ Сторони ДОГОIОру, то 
llano.Iuп"Hicт .. Несе ЦІ СтоРОНІ. .ij 

" 8. ВllрlШIННR спор.в 
•• 1. ВсІ спори, що IIIНИКlIОТ" при Іиконанні УМОІ Цltого ДОГОІОРУ або І 3l'.зку 3 тлумаченн.м 

80ro положснь, IІlрlшуlOТЬС. ШnlХОМ переГОlоріl. 
8.2. ЯКЩО СтОРОНII ПРОТІГОМ мlСIЦI не аОСIГЛИ доr.fОlленостl, то спір передаСТЬСI НІ Р03ГЛ.Д 

СУАОІ"Х органll У пор.дку, ІCТlновленому ЧИНIIltМ законодаlСТIО"1 УКРІТНIІ. У ЦЬОМУ IIIП14КУ СУДОlі 
llIТpIm нссе сторона, що не ІIfКlnlМI ума ІІІ ДОГОIОру або _IІконапа іх неналеЖНII.1 ЧIfНОМ. 

. 9. З"lіНII,У"lов..lJОГОВОРУ та Roro розlРВІІІІНЯ . 
:.I.Зм.ша y~OI Догоаору Ібо внесеННІ aonoBНCt!!- аа Н"ОГО .IОЖJIНlі тіЛltК11 за ЗГОДОIO С.торін. • 
.2.Вса 3МІНІІ ТІ ДОПОlнеННI ао ДОГОІОРУ заlА;lllОютltСI тіЛЬКl1 І nIIC""IOIIA фОРМІ 3 

··CТYnHHM ПОСllдчеННIМ такнх змін та аОПОІнен .. І oprlHIX нотаріату, офОРМЛЮlОт"с. У ІИГЛlаі 
a~O.OiyrOA",.IQO Є невіа'ємноlO чаСТІІНОіо Ц"ОГО Догоаору. 
9З' Цеп Д~ГOllp маже бутаl розlРlаНll1і Продаlцем : 

21 .1. У раl НССПnПJI Покупцем ПОlноі або часткоаоі вартості аllноі земельної діЛІНК" згідно П • 
• ·l&Iooro ДоrolОРУ 
9З.2. • 
94 іраl ПОрушеННІ УМОІ BllкnaдeHIIX у підпункті 2.1. цього ДОГОІОРУ. 

JI03i" раl НСlшеонаННI оДнlєlO із Сторін ума_ uIooro Договору lін "Іоже бути змінен,,! або 
Р·.ннlІ ИІІІІМОГУ apyroi СтоРОНІІЗІ рішеННІМ суду або гocnOllapCltKOrO суау. 
10 І Вс' 10. ВlпраПI. 

peccтitaц' ' "&Трати, поа'lзані 3 yкnaдaHHIM Ц"ОГО ДоrОIОру, liого НОТlріапltНI'М ПОСlідчеННIМ, 
ІЄІО та ІНКОНІННІМ, бере НІ себе Пакупець. :., .. 

---) 

а ..... ---



. І 
J І ДОАlncоо1УМОВII. ~ r:n: 1 •• :1 моМС'1'І1 nIдntlCI"I •• обома СТОРО"'Ае.. І' 

11.1. Цок Да ... lр < o~"'::'" .::,1.:. .... , ... iI~HHIO та p·<CТP'Un .;.,.... І 
11 2 ЦсП доrollр nllllll : . ". ' .' 

• • IІОАllстаl. сті :lсмnl с ШJЦ.8010 дп. І'ДІСДСННІ! ]С"'СІІ.. • 
'IllІІцl.оnroдJIUCOІIР І АОІУМСНТ про СnЛІТУ ІІРТО _ н. ПРllОilРIЇ8.ТНОЇ 8nаСlfості на ]1:"'1110 "01 .tU''J, r 

С oro І IICp"IHOro .... - - І. І І 11 
І ( MlcUCDoc:тl) І ІНАІ'І .. 6 01 Н. JІ""'.ИИХ n АСТВІ х. . 

t'11Гo~:cu. с nЛІТlllllОМ nOA.TIY H~:I I~.HO ПОСІIА .. ено І 3 (тр.ох) ~PJ'MipHIIK'Jt, o~ . 
11.5. ЦсП доrollр С8ClllAСІІ0 та НОТІ fye. &pOllpC.loro мlс.иоrо HOT.plan.lIoro аКРУ!),: 1111: 

Jбl:рlracr.СI І cnpDI" npJ'I.TtlOro Н:Jвnсжtlостl, 7, .Іиml - 81IА8ЮТ.'. СТОРОН." u.oro 1I111~. 
обnDстІ, &аІІР Н.М., В М.&РОІ.Р'" BYJI·. ort,':I 

СТОРОІІ" ДоговоРУ: 

РОВИЧА 

"окупс ... 
ТОВАРИСТВО] ОIiМЄ-"'1:Ь 

ВIДПОВIДAJlЬНlСГIО EJlOI~ 08J 
IдeнrифіКl1dАНJ.R КОД 31257045 ~bt' 

.: 07400, КІ.ЇІС:Ька аC'l1o, АС.Бр~ •• рll, ~ 

.у : буд С:QбіЛU~lrroраI)1, 
-, .. }. ПА ТРІ -.• - АIfJlfА 

... ; ~,» . ~ ., 
~:;' ~*f. 
~~~ 
.~ 
.~ 
. і:.··. . , 

оо ~ ІДІ", \:: : 
о;' .. ~ -І "~h~~ЧI';... OIr': .. , . '-' ". , 

" r ' •• ~"i"\ ..... ~'.-li . - ~ 
'~ " , " ,r.· " /1 .. ~?, ''\. '.А" 
~-~.., 

Ц,и dfRDIip nOCflld"'HO МНОЮ, н.м.ВА3f/!\ IVfИfti('lНllAf нотаріусOltl ~р08t1pCКIIlO .ІІІІС 
Hamt1piOll.HiRo rжpyq. ДОі_ір nidnucaHo cmOPOHIIAIUI1 ... оМ, nput:jImHocmi Осо6у lpa.\ladaн. мі nh: 
dlR08ip. .етана.,но, rz diadamHlcm .. а такох npQ.;'jdатЯI~~ та diadamHicm. БРОВАрськоl.uо 
РАДИ ки1всько1 ОБЛАСТІ та ТОВАРИСТВО 3 ОGМEiifti!,ОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ .. EI10IМllE9 
IІ08Н08I1Х'НIUI npedt:ma'HuICi. і НtlAlХнlст. ВРОІllpС.lСlи ... li:wdii раді .J .... ел.Ноl dWtH/CII, ща .id'l)'XjV'.l 
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ДОГОВІР 

кУоі..:т-продаасу земельноr діл.на 
IlесіЛЬСЬКОГОСDодарського прпзвачеивв 

Аllсто Вро •• " J(ur.С6иоr oM.cтL 
Д.І nrииІІI C6tUIIIl0 101lY .qI!CI" ",lt:IIЦR 1 •• ".IЦRmOIO 'ІиІ:ІІ .. 

. . пfдnJІСIUlllСЯ, '1laдani СтаРОЮI: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоJ 
r-fn: 11І0 ПJ .... с осоБІ 31 заКОllОДUСТВОМ YКPIIнII, іДСНТllфіКlцїltНll1t код 31 ДІЮІМН єдрпоу 

O5JIACТI, юрМІ"111 lдРеСI' Кпl'8С.КI обл., м.БР08IРII, 8ул.Гагарін" 15, 8 особі міськото roЛ08П 
2Q76375"ЮР1UU:;ОРА оЛвксАнДРОВИЧА, 81011 діє НІ підставі СТ. 42 Знону УКРlіни "про 
AJI1"OJШII1CA в aнu в УКРlіні", ~CH081Н111t в. подanьшому "ПРОДАВ~ЦЬ", 3 одноro боку, та 
~ -;~o киРИЛОВ~, 1дентнфіКlЩllнlll КОД 2026113878, фl3ИЧНI особl-підПРllсмець 
SlЛо),СЬК СТІ0М УкраіНІ', 3Iреєc:tp08а~пlt: 07400, КнівСЬКI область, м.БР088РII, 8ул .. КОРОЛСНII,47, ._JIOJII npа дер.оН)' реЄСТРIЦIІО фЬНЧНОі особн серіі ВОО N! 850539, 8идвне дер.пmrм 
... 6 (CJ!AO':'O'IIIOНII"oro комітету БР081рськоі міськоУ РІДИ Киівськоі області КУ3НЕІІ08НМ В.О., 
~po ІІНІ дер"'НОУ реєс:траціі 13.07.2001 року, номер звпнсу про ВlUI10ченu 8ідомостсА про 
,!,,1IJID~':У-DiдnpUЕМЦІ дО ЄДР 2 355 017 0000 000525) імеН08aни1t в поДlUПoШОМУ "ПОХУПЕЦЬ", 3 
~CRJIIDIDr.)'IJIIJID ДlНlIЙ Доro8ір про JIIC1YIIНC: 
"1'·' 1. Пред ... ет ДОТОВОРУ 
Н ПpoAllСlDI1ІІ nlдc:rui рішеllllJl БР081РСЬКОУ місьхоі ради 38 N! 397-24-05 від 26 JIIIIIU 2007 раху 
., . (про_), І ПокупеЦlo. прнRмaE (купує) у вnacнicть І ОnЛ8ЧУЄ зсмem.нy ДiJWnrY 

~t1ICDOJUIPCiJOro ПРШН8чеlDUl, площею 0,3146 га ДRR обcnyroвувaнu CJШВДУ - зcмnі 
--иа.ocd 31 IUlPССОЮ: КlIlвCIIкa o6JIacn., ... істо Бров.ри, ВУ'n.,ЩOllкївсlo1С8 2, HllДlJli за текстам 
....--- ' .1 .. --" "IJpCIМП ДorolOPY або земeDНІ АІІ ......... 
I~ 3cмCDIII ДЇIIIНJI. зазна .. ева 8 0.1.1., є 8 хорнС'І)'ІІанні ПОК)'JЩI 3riднo AOro80py оренди 3СМlШloноі 

JiDIIDI ІІІ 28 mlCТDDIД& 2003 року посвїДllеноro БазRp Н.М. прИ8IТІПIМ нотаріусом Броаlрсы�ro 
lIiНOrO IIOtIрJшвoro Olp)'l)', pe~aцiAвidI JЮ118. 
на IllllUl3UВluВЇЙ 3eмeDнiR ДЇПJIIIЦi рcmuповане нерухоме мшо, ІКС иanеaam. Бinоусьху п.к. на 

liSIUI дoroiopy кyпiвni-проJUDКY, паС8ЇД11сиоro 28 жовТНJI 2002 роху КУТО80Ю Т.А. прИ811'111De. 
8ІІІРіУСОК JiPOlapCiКOro мшиоro иотаріauп.иоro Oкpyl}'· 31 роН! 3642 8ід 28 ЖО8ТIUI 2002 року, 
~lRDro JiроllpСЬКПК мЬкміСIdCИК бюро технічноі іивеитараaцli 25.12.2002 року та 3IDНCUlO 8 
prcapaay lIIIIl'Y ПІД номером 2-104. 

ІЗ. 3rfAвo ІІІСНОІКУ· БРО81РСJdCОro МIСleкаro B1ддUIY земмьних ресурсів про оБМе8еНIIJI' на 
1D11p11m11R13СМenьноТ дtшucи'no вул.ЩоmdвСleкil. 2 від 16.07.2007 року НІО4-7110-3/413, 3eМeni.вa 
1_ що е nPCJIМetOM ЦIooro Доroвору П08инна 81IКОрНСТО8)'11IТИСІІ 3 дОТРИМIIIUIJIМ або.'ОШ 
-~ 3Micry добросусідств. та обмежень прп на земma 8становnених У ст.ст.91,103, 111 
·3airaвoro КодеКСУ Украіни, ст.ЗS Закону УкраІни ,.про охорону земмь", законодавСТВI про охорону 
-~ro npпродвоro середовища (код 8DJCOPHC'I1IIIJUI зсмсшьноУ дimuoal - 1.10.5 .. зПдно 
~Y~ro IJIICИфіаmРIцim.о.оro викаРИC'I'UIIDI зсмc:nьвих ДЇJuDIOIt). 
~DlI обмеаНВІ ва 8ПКDpИC'I'IIIIDI ДlНоі зсмсшьноі дUwocи: 
•. 1.1,Зм1нв riim.080ro викориCТ8llR8. • 
~аорушCllRlземenьноl'O законодuства винні' особн Hecyтr. юридичну відп08iдaJJьиіс:п. зriдно 31КОну. 
cpadв 1І1IИСНОВКУ: 

, • АО 3МЇНI18JJICНDa зеМlШЬноі дiuвки' . 
8 • • 10 wiнu ЦЇnЬ0801'O npаначенu зем.:m.ноf дfnuки. .• 
~дo ВlІСН08ку про npодuc у ВJl8сиість земem.воі ДiJUnDCН від 18.07.07 року НІ893 УПРIВJDВIIJI 
~ 11 ~рхітеrrypи БроварсltКOі міськаі ради, міcraбудівиі обмаевu та oCi'raенва 
...... ~ 3nДИо aдaC1pOBOI'O ппану та відповідно до ршрахувків ПJlОIЦ вИltовавих Броварc:r.1tIIМ 
~ вbudno .. kиiвсы�іi реПоивm.воt фiniі Дер_ноro підприємства ccЦeВ'lp AepxcaвHOro зсмlШleИDI'O 
• ~ Aep*;UROМY комітеті Украіні по земlШIdIИX pecypclID (без праа 3IБУД08Н~: . 

на 4Ш8НJca пnощею 0,0453 ra 8 межах іиженериоro коридору комувіКІЦІIbmx мерпr: лвп. 
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п .fm,n01'O 11«ГJfIY ам npoкnадаии_ IIO,~ ~ 
, .,. 216cJOC'llml ума. ме.,- ша :lНlXOantoCR • межах 313111чеllоі ~ І 

• C1IO.:',.utr icnylO'lllX іl_неРШ:саlen.п~r I1InНIIIСІI, строк .. І ПОРИДОІ( оnл.тu.~ \ І 
'" 2. ЦІ ... ПР~І :аа цим доroаорОN cкnaдaє 377 520,00 (1pJlCta. t: 

nPOlUIICY ,...en.11О1 ДilllНІСІ 'І Покyn8Ulo '06o.'.,yєn.a псрсраху'8111'.1 , 
n,.:;::um)rpIlJClUoOO;oninO~;V а I(ntaс.хіА обnacтi М. KSlcвa Мфо 821~~~ І 
33114327700005 )іра... ~CIII nlдmlC8НU ЦJ.Oro l1oro80PY· ~i 

roм 3 ( .. ох) ра6о'ІllХ ди • elt1'lllii про HopмmlВНY грОШОВУ оціиху 3См І І 
~ 3riAНO lатl)' :І ТCXJdчноf :O~.кoro MicIIKOro відділу з~мет.ИJIХ реСурсІ., ~ ~ 
13.07.01 POI)' НІ 04_3/13-3/1026 Вр 23~233,OO (IUIicтi трlШUПo ШІСТЬ Тllач дВісті ТPI~\ j 
оІІІIІІІ ,cмem.нoi IIlJlll1III1 CТ8Нoal~ 1), 
хоnfAor. про РIПOtOВУ 8apтic:тr. зсмcnьноі ДЇn-"1I1 ІllУІо8Qo . 

2J. ЗrillНо ІІІСІІОІКУ ексое':о, року оцінна 81ртіст. зсмcnьноі дiuIIX" С'ТІ,rolІrn. ::. : 
.. КАДАССР Jrf1f .Ід::, лпm:т дов'.,..) !ривень оо копіnок, ЗІТ8СРджеиоro III'I~ " ~ 
11'JUIQa1t IlсІм ТUCl'f ст.:іlПd "МClaIPlX ресурсів 24 ЛИПНІ 2007 РОКУ. liлnОlі_ ,. 
o&пacuorD rDЛDIНОI'O ::е8ПDplдllоі докумеиraцii 8іА 24 nllmur 2007 року ]і 41-238. ", 
IICPllUllOr acnepntlll:l 3. 060В'ЮIСІI сторі •• 

3 1 ПD..,neцr. зо6о.'.,ашdl: .' 
3:1:1. CnnaТlI1'U вартіст. SСМClaиоі дinnJCп в строки та D РО3МlРах, що переа • .: І 

ДorolOpy. •• і & .. , • 
3.1.2. НIдІІІIТІІ ПроД88Ц1О IreoбхUOll матер ІШІІ, I&АОМOCn, документи тощо про 'НIO_~ 

ДOl'OlОРУ· 
3.1З. ДcrrpuмyвmlCJ. обмCltCНЬ, що IІ8ІСІІlдсні та Вста:"'вnені на придбану 1CIQ\, 

(sa6апечуааm БС3ХОШ1Овне і баncрешкодне вихорнстанu об tКТia зaranJaНОro xop~_ 
1'1 uroмобlm.нl дора"I, об'EItТН imкснс:риоі інфрастр~н), що ~ape~OllНi на 301CAU1i~ 
момcиr реєстраціі ,аоІ!, МODIllіCТlt дDЩУПУ на земCJlЬНУ llUUUUC)' 8ІДПО81ДННХ CJIY*б JW ~ 
pcмoнry об'сктів 31U"1JUaИОro кориc:ryв&IIIUI та іаенс:рвоі інфраструК1УРи, розміщсННl на JCIa!I( 
мс:жоlllX і reDдe:ш'lJUDC :Івахів та nїд'bдia до IUIX ТОЩО ). 

3.1.4.3 MOMeнry Держаноі petetpaцii цьoro Aoro.opy смачувати земет.ниR 11OJII1OI1~ 
ІШprдкy, передбачених ЧSUIIUIМ 31XOHOДUCТIOM Уr:paiни про мату 38 3eмJDO. І 

3.1.5. Зapet:c:rpyвати цсП AOI'D8Їp у ВCТlRовпсному 38X0H0Дl8CТ80M порадку. 
3.2. ПрoдueQJ. зобов'l3IIIJIЙ: 
3.2.1. ПРJdlнmf 01lJl11Y Покупцем 81РТОсті земenьвоі дimnucи І розмірі та в тepмiиJr, СІБУ!ІаЩ 

цьoro Дoroaopy. 

4. В .... ОВЇДIll .. иlen. Сторін . 
4.1.У ВIIІІІдКУ HC8~O~ Покупцем умов Цlaoro ДoroBOpy Продuець мас право Ішwша2 

Покупцем ClоТХ 060в DШ вuaннм ЧllНои. а тако. вiдuucоА)'В1UIЮI збитків зllдlllUX НCНIIiS 
нeнaneanм ІНКОИІІПІІМ sобов'l3ІІП., або мас npuо розірвати цей доro.ір' У ВCТlИОІІІС.,J2 
I~ a~ sБJtТJda. СПРJllUlНeНКХ horo POS;РВIUllUlМ. 

~ . • ра порушсННІІ терміну оnnaти за земCllllну дimnucy передбачсноro 0.2.1. __ ~ 
~оaynCЦ1t Cnn8ЧУС Про_ЦІО ПCНlO у po:lMipi подUЯвоі обniковоі' c:raвки НaцioRaJlltНOro Бaнsy ~ 
НІС НІ момси ОllJll11l 31 кожен 110НІо прnt!'l'lVt.ЧJCИ .. _ 

4З JIxщoп ін --·r" ... - .... 8)1. 
Cnnl~ вmн:::eць в терм 30 (tp~) двів :І AlТИ останньоі CJJJI8'I1Iзriдно n.2.1. DOIV~ 
npаао DlIМIІ'І1'ІI пр=.I. Д~_~I ціну або відмовиn.са ПРIIЙ1l.RТИ придбану дїІІІИІУ'1JpD' 
3U/1IRИX nplfДulImIl земет.lJоі дimuw, і смати ціни. а тако. 8~ 
і .-. .. _~~IO .'UCOНIНIUI, або, 3 своєі сіороц ПDnVrПVllати ПИТ811НJ1 про nn"іраllПll-~ 
-8111.ЩIWW.цyвaнu:lбlrnda -rJ-J'' r-

4.4.У ІІІПІДХ)' розірвІННІ д~ .,; 
~poдaaЦeм ПОкynцui 31 мінусам ~80P~ 3 B~ По~ CJШІЧОні ШІМ rpОШОlі ~...dJ 
/1IIIIНJm (niдroтoвa _..! И1'XIJI, по. ISIВJJX:I офорМJIeННIМ Доroвору 111 B~--

• • • &"AlllЧНОro nacпоmv nnnм...... • • ~dId.)-
CneцtlllICnВ. нотарfaт.иоro посаідч rд, --r--"·I. 11ДВедоlUUl, onnaтa вартоСТІ "J1:AIU-

4.5. РозірваННІ Дoro80PY не: .: arolOpy тоЩо). lta!I.t 

4.6. СПІІІП. DnpaфшlХ с:анхц: ~ ПОJCyIЩI від спnaти пені, поредбачеиоі 0.4.2. w.oro ";&: 
neplоддііУМОI дaНoro Доroвору не: ~ВIJUdIJII є ПОlСУПЦІвLц обов'IІ3JCЇ11 вихоН8НU AoraIЇP-

• JCYJUВn -прoдary. 
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УКРАТНА ;'1:.,:.;:(.:. LII<r<AINE 
. "ІІІ Про_ЦСМ УМОІ ",Oro:~OroIOpr, Покупеzu, має npно Inмaranr 111ІСО118ІІ ... 

у рІ1l'lеІІIIJOНВ, кіl HВneJCIIIlМ ЧlUlОМ, а '111І0. auunoAYJIIIIUUI збlmdl ЗНДlllПIХ зltpllМlСОlО 
· 4.1. gCJI CIOnC 0601" о розірlаТlI цеП Доrolір У IС'І'ІІІІоменому nopJUUCY І IllМaranl lідшко~1IUr 

~IIIIIIII. 160"ас :: розlРIIНІІІМ. 
І ~-СІІР"'ІUIСНІІХ d UIooro доrolОРУ , IlnПl' ПродавШІ, сумІl, ві сnnа .. ені Покупцем ПроllUQIO 118 
І 4J. л~~~I:';IОрУ, nOlcp11llO'l'llC8 Продавцсм По~ lі повному обсаі.. • 
ОО ~ _.-,.. І UIooro Доraвору з HaВne81nlX ІІД "'IUP н ПРІАНН. СУМІ" JIКI сnnа .. еНI Поxynцеr.. 
~ 4J. Лрп po3lplDJIII UIooro Доralару, повертІІІО11оС8 ПоК)'ПQlO І ПОIНОМУ обсаі • 

.. _ІІІІІІІО 811111011І:::' ,. прuа Сторін. що не передба'lені ЦІ'" Доroвором, вшна .. lІІО11оС8 відпОlідно 
1'7iO--81JutO·"" , ,,_-;ІІІ YJP.rнn. • 5. Гар •• niI та прете.аlt 

І 111~ що ,емІШІона дbuuпca. ІІХВ Є пред1tlетам zu,oro Доroвору, BXOДln1o до aтeropii 
5.1. лpcuau- 6ym вlд'lylcyllвнl зl'iдно ЗDICонодuства Ухраіни, Bbn.нa lід БУДЬ-1І1СНХ мallнОl1lX прu І 

..-. ~ M~i6, про .кі на момеп niдnнCDНIIII lUtoro ДОl'Oвору ПродuеlUt "и Покупецr. не міт не 
· .,-.іІІ1JICd'C "'" ПІД Ірештом І СУДОІІІХ спрu ~a неі немає. 
_ВC3!f1XDд1Ц1o cвїД'llnЬ що зl'llдDНВ ,емlШloна ДUIIIНКВ до цr.ol'O часу нікому іншому не ЗДІНІ в ореНду, 

5.2. ЛJlOдllС ..... pOI .... 'в спор~ і під забороноlO (apeDIТDM) не перебуває. СУДОІОI'O спору ЩО до неі, ІІК 
· _ ..... ІІІВ_ 'б В' • · • ....---CmynrarD фО'1АУ IDPНДII'IНIIX ОСІ не Інесена. lд'ІУЖУІана зсмem.на ДUUlНICВ знахОДПnOС8 у 

-- JUI НІ прnдaтноМ)' ДІІІІІНХОРИC'1'11D18 n за ао.им npизна"еlПUlМ. 
_-у ~lfднOcтi Ь ЗDICDИОДUC11l0М Украіни ПокупCQJ. придбн зсмem.ну Р'ІК)' ба зміни П 

53. IW'v 

JiIIIIIOI' прlDНlllенu. .'. 
54. ПокУпсЦlo orJIIIIYII зем~ ДIJIIIIIt)' • на'!УРl, ознalОМИDСIІ з П кim.кіСИИМИ і віСИИМИ 

І~IIDUI. niд1CМН11М11 1 Нl3СМІІНМН спорудами та об'EJn'IМII і обмсжсlПUlМИ щодо П .--- 6. Перехід права влаСІІОсті ІІа зе~lельну дlnнBКY 
6.1. 0601'1301 ПРО~ШІ nepедаТІІ ЗСМlШloну дimrвкy. Покупцю ..... єтьС8 .~онaиilм і прuо .....m ВІ земeJllo&у ДUUIIIК)' персхоДllТlo до Покynшr mCJIII по.воі сnnaти .apтoCТI даної :lСМСШЬВОЇ . 

.... iannfднo до 0.2.1. zu,oro Доro.ору. одерll:lllUUl ПОК)'JЩCМ Aepzuнoro акта на прно IIJI8CHocтi на -' .. 6.2. 3 MoмeRIY IПИlllИеИИІІ У Покynшr прна IIJIICROCТI на зсмem.ну Д1JI8IIICY .ставомениА раніше 

.. НІ JDIIМ і Ісі прuо.ставо8JDD1О'ІЇ докумевти про прна ПокуlЩl на КОРИ~IRIIII (opeRдY) аієІ 
_іІОІ дbwaar 81рВ'ІIІОТІо 'ПІІІІІЇСПо. 

7. 'шок ВОПІДІСОвоn поriрuiеВl1R або ВППlДlСовоn псуваВНR земельвоl дlпRПlCJ1 
7.1. РІОНІ IlIIIIДКOlOro поriршеИИІІ або .ПII8ДID.Оro ПСУВIRIIII зсмam.воі дiJurнxи несе ПокупеЦlt з 

lІІІІІСІІІ1 nepСХОАУ до нr.oro прна масності. 
?lУ ІІІІІІДІ)', капп Продuеzu, ПроС1рoчDв передачу земem.ноі дiJшrxи або Покynоzu, ПРОЩР.О'lllll П -...m. ршик IIUIIДICOIOro поripШOJlllJl. або .иnaдкa.оro ПСУВIUIIIII· несе старова, що прОС;ір~.-

"'І}' 1&0 npllЙПl1Т.. ~', •. ./ о. " 
7З. JIIщo І Dоriршеиnl чи ncyваииі зсмem.воі ДiJWnar є .нна СтароRИ Доro.ару, то .ідпо.iдlШ;вim. . ч. 

ІСС .. CrapORl. • .' • • .': 

. 8. ВllрlшевПD спорів '. .: 
1.1. Ва спор0, що .НIUIIIIOТIo при .иконанні умо. zu,oro Доro.ору або. з.'SЗКУ 3 Tвyмa"olllUlМ 10М ";;, 

..... 1ІІрiшyкm.cs DlJllXОМ перОl'Oворів. '. • 
~ JIaщo CпJpОIDl DpDm'OM МЇС8ЦІІ во ДОС8ГJIИ ДОМОJШевості, то спір перодаєтьCJI на розгJUIД судо.іІх 

~'ІПDРІдІу,ВС'І'ІНОвnевому 'ІИІІІІИМ ЗUОВОДUC11l0М Украіви. У zu,oмy .ипадку судо.і .mpати все 
........... 11ІО не IIIIDIIIDa умо.и Доro.ору вбо .иконапа іх HeВВJIoa:ннм 'lИRОМ. 

11 3ківа . 9. ЗмІПl1 умов доnвору та non розірваВRR 
,'і. Ва ~Ol ДОI'DІОРУ або внесеииа д~по~~ да ~oro МOZJIИIIі UJCИ за зroДОID Сторін. 

lІСІ1аС nuвn 11 ~поввеииа до ДоroВОРУ ;дUICIDOIDТIoCJI МІСИ • пис.мо.~ формі З ~ 
lra~':- ТUНX ЗМІН та допо.нень • opraнax HOТВPЇВ'l)', офорМПIDIDТIoС8 У .Ш'JIJIД1 AOДlUOloi·yraдo, що 
'з ІІОІО 'llCТПRОIO QJ.OI'o Доro.ору. 
'З:І~: ДО!ОІір МО_ бути розір.1ІІІІІЙ Продавцом: _. 
~Дo раl иесnпaтu ПОJCylЩeМ поввоі або "астко.оі .артості ДlНоУ ЗОМIШIdIОI дinIики зпдио п. 2.1. 

'З.2.~· 
ра П~~І!!.'!..У.МО •• ИJШІДоннх У Jdдпyвктi 2.1. ЦJ.оro Доroвору. 
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одніао ь СтарІв умов ЦJ.ora Доraвору він може бyrи зміllе І 
9.4.Ураl HClnкo1llНl1I 1m JDIIМ I!VnV або racnollllpcwrora суау. lIИit 1&0, 

ІІІ .ІІІІОІУ лpyroТ СтоРОIlllЗI Р е -J"V r 
10. ВІП'РІ'ПІ. І 

10.1 Bclllnpan" пов'аaнlз yкnlUUlfllllМ ЦJ.oro ДоraIОРУ, 1I0ra нотаріат.НIIМ ПОСlїдчеllll8t, ~ 
ТllllХОНIІDIDI б9РС nІ себе Похупеlllo. ~ 

, . . . 11. ДОД8тковIУМОВI.. І 

11.1. Цеlt Даra.ір t: 06OВ'JDIOIIIМ ДІІІ c:roplн 3 MOMelllY пJдnисаннв оБОМI Сторонами. r 
11.2. Цеlt Даraвlр nfДIIIrat: потарlDJUoНОМУ ПОСlfдчеННlO та реЕСТрIЩlї ВідПовідка ~ 

3111UncmumL :а ~ 
11.3. Цеlt Дaraaip І документ про CПnI'l')' ВІРТОсті :!еиnі t: niдcтuою 4118 liдвeдeННl Jeмeт, і 

1111УРІ (на MiCUClacтi) і видачі дep8IIHora акта НІ прuо ПРНВlтноr IIJI8CllOcтi ІІІ 3CМnlO lІОі ~ 
11.4. Паl)'Пец. с rшl1'llUКOМ податку НІ прибуток НІ:!1U1UПt1lНX підставІХ. . 
11.5.YкnllДlllНllllooro ДоralОРУ nPОВОДJI'І'ІоCl:! ПНС.МОlоr:!roдн дру.нни ПокyJ1Ц1_ Бin 

Парів .... ща ufдDepд3КYt:'I'IoCl П 311І010, па 31J1111Dat:'1'1oCR У справІ nPНIIТIIoro нотаріуса &arryc.-~ 
11.6. Цей даro.ір СlШІДено 1'1 нотаріlUDoНО ПОСlідчено в 3 (тр.ах) npимlрНlIКІХ OдIUI J пр НМ 

• cnpuах 1Ipl181Т11oro нотаріуса Jipo'lpc.кora місьхоro нотаріІШЬНОro oкpyry 'КиівС.1С ~ 1&t:t 
'. н.м.,' м.ІіраIlРIІ. ВYJl.Haan ... o~ 7, І інші - ІIfДIIIO'ПtCl Сторонам цьоro ДО";ВОРУ. о Dbcn.! 

JiШОУСЬКО fШТРО КИРИЛ0. 
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І БроваРСЬКОfО MiCM~nTn віддіЛу з"t.tе;Jf.НJfХ ресурсів 
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~ськог6~ПО~АРЄЬКОГОПРИЗНАЧЕВВИ 
ssc r ~ .. .,.,.i. ДІІІ '1'1І"" 0.0.01'0 pol!" •• ре-=- IdCIIIUI_1UUUI'I'It •• pIDOI'O .... , .... -- ----. 

~... C8AHch:-вЮВАРСЬКА МІСЬКА Р.\дА КldвCЬKOI OВAACТJ, IOPRД1l'lR& lЩреса: 
аР JIIIIL'II ~. D.YAИIUI I"arapiнa, 6,уДКНОIС Nt 15, код ЄДРПОУ 26376375, в оса6і кісьхаro 

~JIII J(J1fICIoICD • ОAl ..... .,О ..... JIКIdI діє на nfдcтaвl рішеlDlR BpOBapcr.кoi Idcr.кoi PIWI 38 Nt 
tsOlI~ .... II&'fCI~007 poКJ, 'та ,на ufдcтaвJ'cт. 42 Закову Украіни .про місцеве c:aмoBPJIAYII8RRR В 
~.'3 сср ..... ~ .шroдАВВЦЬ·, ''3 oдldci стороа та ТOIlAPВCТВO S ODBMBBOIO 
~ ~ у' JUAAI'" код EЩPJIОУ 31647940, IОридична вдреса: місто Вроварв Кнiвcr.кoi 06Аасті 
f!'~diAtJIIC'J'IOв1АПНОК r62-a; квa~ ~'44.-a асобl-Д1іреиора KpaCROI'O М .... 611 068 ..... "110 .... : 
;cau--~c:WI8t : МІС'І'О Вровари' .Ки1'аi:r.кoi 06Aacтl, &yAIIЦII' OAiмniACIoIC8, 6удннОIС ма-а; квартира 
~ •• ~112Y aapescтpo.aнOJ'O у .1ІО.ій peдвкaiJ' .ИХОIIIUIЧИIr комітетом ВРО88рс:ькоі lIIc:wtoi 
~.i4'''~;o. p.NII135510~0~~1~~~22!~,III~O~~~,. ~OДllAlolDOII)' .DОВУПВЦЬ8, 3 дpyroi сторони, _J'_JO _ ,.МА'В ДIUndI ДОrO_lр аро _npвe: 
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:-: : ----.. J1OМy J'. """,ІІа_ІСО'" о. ІІЦОМ nnPТOtтl . 

: .. { _1І11II&Сn дo&'Oalp ~'iniUlТlI О!ІАа11 11 , ~e"eo\ ..... . 
. :І.l.&.:І.рсс ... ...,- .ао • .,.,..lІІln п... ~ .... ~ 
,a~t.n,o_··~1 1u.a&'O дorapoPY, 1 ......... 10" .. О'l'орlll. .0. 

oGYMOUAOI.O,q ,І... • 4.DIA.0 •• ~ • • 
~ ОО ЦЬOI'O ДОrunоРУ Проа .... au. "ц" , . 

• І,а,"'" lIo.,nl&~"1 )'м onuCoJlc IIIдwНItДУIЩIIIIА :ааІ'ТIСIІ' 'Pt" .~' аС 
4.1.1 11111'адІС)' О:Р='В .ІІІА,*,ІІІМ "'~IOM.:C JlРО"О Р02I""""," IU28\ ДІІІ'Щ,І,; i hllAltlt, 11 

00.,.1&.11І 08lOІк "l.nM aodap""nlll" PuO М noro ро3'РIII\IIIISIМ, III."~ 
IICIIDACJlUIIIM IIIIKOII":~'I'" :sdlmdn, CnPII'"IIICI::::111 по.,lІ"" .ША.·lа,,1 'НІМ 1«111І'11 '" 
DIIMtU'DТlI Pw'::::r' po,'PPIIIIIUI ДDroISOP)':a офор..,.'''II"М 1'1"11'0 ДЩ'lЩfJI1У та, 111І"1t lIIt 11 

4.8.1 ~IIII мl,аусам :аО.lТИln, non'n:ln~ :lдIlctДDIIIBI, 011,."'" ""РТОС'ІІ таІС .... IІ"11t ~"__ 11 
по.,.I1'. :ІА III'IIIOI'Q' Пllспар1)'. проо ••• " , "''', 1ft I1 
(П"'"Т'IІ~~О;:ОСIatR.'іііll'" даroРCJI:r 'I'OI'fl~1I1111V1 під СІІ,,",.ІІ 110"'. lII'pel"''''.ettclt 11 " 2 ~P 
Ilaтal~'lp'IAllltn даronору '~~a ~:~":'114r.IUIC ПО"- ІІШ ntlnll'1I2KIII III1f(nIlAII,,~ :~~~ 

4A.CIlAAТA 'Jl'l'PAфlПUC САІ InIпIРАI-JIJ"'ДRJI\Y. ~ 1111 
І '" 1"'0'1 ДllIIDI'O доral10РУ .,.. МОІ) цr.oro ДоI'fШf)I')'. Покупець .. ш: 11111І t 

пор ~Y p.w IІаllllКОIІАlllШ ПРО_В:: У'ІІІІІОМ, " ,.АІСО.ІС ,,1I'IIIICC)}O""tllllll .lnllt1cI=I ..... ~ 
прo.u-ЦlМ Cllllfx oOan~lclnl :::"'0" Дoronlp у IICТAIIOUADIlfIMY IInpllAICY , 111.Mll1'U111 ~~ 
.8IкО"IIІІ'., nfJo мвс npnno ро:а Р ,. 
Cnpll'llIIIDlIIIIC tloro pcDlr·I\:~:'ДOroIIOP)' :1111111І1 про ... а .... а)'МIІ США"'IСIІIIIОICyПЦО .. IIPtat 'II~ 

4.",l1р'l pollpllAllII да нm.cя nОМ1 n 1I001loMY оБСIІ:)I. 
дaIIDI'OДnI'Ollop)',1I0DOPї 1'01'0 ДarollOp)' u IС03UАОЖlIIIХ 1111, С"'"І)''' 111111'11І11, СУ,,". І ( 

4.7.npll I*IРПОIllI да loraДaro1fOP)' 1S0noPТOI0'J'bCl1 nUIC)'nIUO IІIIСIЩЩ .. У (1БL1І11 
вро.Мnl&lO ІІА 1~~I~II,~~tn 2"п1Р&\ПI\ CfOP'III,' що 110 II0pOдdA'IOIII 'РІМ ДОI'Оllаром. 'ІІС'Щ~'IDI"" І . '~f.b,DIAnO""",,!,,.II........ • .• , 
:NUa»loдaUCТUR YKpnfl"l. ас 

".ropoll'l'lI ,.. ааРО'l' .... lу • 

•••• I'І1РI\II'І)'С, що lамоАы�АD ldo\IllIICA, ІІМ .: Щ)DАМС'І'ОМ 1\1.01'0 ДоrЩІІ'l'1. ~ 
... І.п~ , aynl ПРIIPAТlI:ІОПRIII OrlдtlO :IOKO'IOДQIlc:r.ut 1кра"IІІ. IIIА •• IlП IIlJt бу"" .... :1 

:МC:AIt~: tpoт':"ocIO. про пкlllа MOMO'I't ІIІдІIIIСОIIIIII ЦteOl'O ДОI'О"ОI)оУ ПРОАС&.'.Ц. 'Ш 11"_r .... ' 
II~ax""'IТLC:I1 ПІА npalll'l'OM І О)'ДОП.,Х апроо ІІО 1'01 ІІОМ'ІС. 

'.I.lIpWJI' •• cnlд'lllТЬ, ЩО ImдRll&\ baMOAhltQ "ІАІІІІІС&\ І'О I\t.nro 'шсу IIIKnMY 1111111"" ІІІ 
:UUU'. 18 ОРСIІАУ.1І0 :НШТI\DACIII\, D спорІ І IІIд :ІООоРОІIОIО ІІа параб),Рйс. СоУДО"ОI'О С1саl'У ЩІІ/tl'. 

еТЬС асld ІК D мoaauc, '"'К І :11\ мажам .. 1кpufШІ 110 tf'Ct .. ас ІІК,...." )'0 CТ"'fY'I'IIOI'U фщщу 
:: »tlОСО".. Dwф\~rlC& НМ'А',ІІА дlAllllКО u.,шец{\'.fr,.ml У ПТАІІІ, ІІК"" І: IIClllllk111) 
Dlllсораlm'l1llШI ОА -ЦlAЬоЬІIМ ПРII"IА'IОI'IIІІМ. ПаC'tlЙIII\t.tlt ,.n О'І'l'о",,""мl, ccp"I'fYТI'MH "..., 
aOnuIrellll. 

l.а.У IIfдnOIlW,ocrl 01 С'І'.1 ДоlСрот)' KDOIIIO'l')' M1111c:rplll УК)'''''''' ·Про 111'111І"1' .. "",111'." 
ПО&JJIОIUt ПРlrдaRп :lОМОІ&I,,1)' .IIк,v ОО:. :11811111 П цLu.oооro ІІРШІІІІ\"ОШІІІ, ".4.110.'81'" DrAlIIIYn :SOMOAltJl1 IdмllllQ' n 110'&')'1.11 шш.,І\ОМIШIШ :а n кІА .... 
XOpcucraPIIO'l'lIKRМlI, пfA:иtМШIМIІIIІМОМIIІІМІI ОПОР)'ІЩМІІ 't6 atJ'~K'l'RMII І оОмаЖСШШIМlllltfIAIIlfJI. 

е.По,'" .Р1181llADolloo'tl11" 1І0МОА.IIУ д1AuПIСУ. 
е,l,ОIloВ8іС ПР_DIUI ПОРодА,"1 :aaMDAIIII)' I~'C'IIC)' UОК)'ІІЦЮ PfЩІКIШ'I"IШ' .IIIKIIICIt"nмl 

ІІа :НSMoAItIl)' .'IIQ' ПОроход1lТ1t АО По., ...... IclCWI IIООllоl ttПA&\ТIІ "I\J"'OC'l'I/'I\II"t :taMIIAWI'" 
до r.o- :а ЦItOI'O Дol1Jnopy, адерЖnОI,...·u .. "' •• ОМ I"РЖ"ОІIОro Rlrrn ... , І'Р'ШО tlАltщ.тm 11 ... 

' .... ~.з MOMOII'I)' nllllllm.оmlП У ,оМ;.. rlpL'UU UAltCIIIOU'l'I 11" IІОМ041.11)І 1'1.\, ••• " If'. 
np4bdD't~ ~M І ясі nPOnO)lCТnllouAl6ia •• l AOК;YMall1'l' ІІРІ) ПРАР" Поаіупцn 11" III)IIIIU'J'O' 
ocмoAltllOI AUUtIIIOIII'I'pA'11UOТЬ '11111І110'1'''. 

'І,'.,,,. nU~Aoro.nOrlpaiio ...... "ао ....... 0.01'0 1І0УJlАІІJ1D .1.14111101_ 

мом:::'~:'о~v~':'ПIWСDDОI'O поrlРlnОlllШ ІСо DllllbДlCuuat'O ІІ~"'ШШІ :taMCI,. •• IIC" І,ІАІІІІІІІІ \к\с ." і', 1" .... ...,. да 11І.01'0 преап" ПА"ОIIОO'l'I. 

ПР'ln;",;",~I;=. n::::U:~=::1 ПlЮO'rIш~.1U IIOPOJU\tJy ІІОМОА •• ІІО' І,ІО\ІІІІІС'І "бо 110.1"'11 
ПРОСТРСІЧlfAl пором'!), 1\00 ПРII"Jf~s.шаIllW 0,,0 UIIIIOДKoIOt'O поу"",шп :SOMOAI.'ICtl ,UAtllIl\l1t 

7.BJ11OЦO D поrlРIПОlшl'lll n І • 
цп O'I'DPOIII. :, "1 ОУПАІІІІ. ІIІмоАы�оl� 1,1АІ~1ІІt11111'1U" С'МJ'IIIШ ДnNШПlI)'1 ,0 11. 

, .' \ , І. " • 

а.I.ОсІ опаРІ!. '~~II~'III: . 8,Dllрlша~н" "10рlll. 
ПОАожаll.lllрll~ lIIAАК:'":" ПРIІ РIIКЬІIUIIІІI 1'МОО ЦІІО1'О Доm'UlJ}У 1\61. It !I"III!tМ.Y j .1. 

а.а,яlOЦO Oi'uPOIIII npoтnra ОРll'Оворlо. 
opt'lbllu , nOPlд1Q'. пomItQПАОІI: M~CnЦn 110 1.IІ'А.8 ДUMUIIACtIlOcrrl, ТО СІ"І) IIOp&t/",~1I "' 
С'І'СІІ'ОІІ&І, що 110 OI.KOIIRAl\ УМОП Д:Ji:IІІШ8,. .1It\JC011OМUC'tbbM Vкpаflш, У 1'ltUM)I ,,"'ІММІ trJlf. 

р, 100 bllKOJIOAn IJC IIctIIMt!WIIIM '1ІІIШМ. 
І. 9МЬ.1 ,МОП До.,1ІІ0Р1 nn:,OMI •• ,моn AOrol8opr .... 101'0 РОІlр .. "п ... , 

пОС:' ::.. ІмlllІІ 'fR AOnanllalll~~lrtO~IJUI ДUllOOllallЬ до 111.01'0 МОЖАш.1 'l'IAІ.КII 3&\ oroДOIO СІЩІ 
ЧDcrw 10 U::ДoКlIJC омlll n oprarllUC ~O'f~=OP)'1 :ЩШdIIIUIО'іОИ TIA1tKII I1 Пllа •• .,tомln ~~ 

9, ІІа" до IroItoP7.. ""1 ot -ОI)МАIЬШ'а't.(!JI , IIIMU"I/'C1I\A'I'Knpnl ~ І 
dQМ 01 .• 0011 Р мОЖо а,.. •• РОІІ 

. 11"11 ~:Ii"~~O:P~~. Q.,J":~I:lit 111.0."Ц8. , РІІІ IlаОПI\&\ТIІ ПОК,"",''' "О: 
1'lM'Iitli!Jltf1 '«11"",\ 111 \.':::','::~ '11)~';II''''III'I,i~'I~~~~r~I~;ra~MI .. -10 .I@OnOK\JA11In.a 1""'''YI~~~!I~ , ... 

• I'''''i~ 11111 'іІІ'"II. il'\lIII~1I 11 V ")11" '111"1 'illl •• f'l 1'1'1'1'''''' (,,'.ІІІ/ •. ,., ..... 
• '_'.'. __ о І.,., I.~I" '111І ЩІ' 111111 "'1"" ЩІ 11"111\ '1" • 



.• , •.... -. . •.• ,',J ..•.... , .. ,,,- '. . ..•.. . .' •.... '.4'·~':)"ii""~~.'''~ .~ .......... ,,'. ,J '. ' ...•.• :.\:, ,.' . І.. •• • .. ': •.. - .~~ .~1", ,"':', Z.: .. -1ft'J'lіll; ··,ц~,і'IIIUld'tr~- ~.' A~ 
.. ':";~":.'.'t: •• ;-oo -: 1.1 "І'. '. •• • . ' :;::.:: 1·; .. ;.i:;;Z.:·,~· '~~~l 

••• !... •••••• • • .~ .... ~~~ ;.-'І' .-;._ 

~;! J-:.:,"':' " ' lao Ь старlн умов ~rp. ~raBOpy він мшке 6ynі 3adнениА аба p~~~~~~ 
~: • .... .. IICJlII_II~Ulp.~_ еуІІУ аба I'DCllаДn~Рf~I!'С,~rr CfR. ' -,~,;,І'Jо~Vj, ;Fl "11,,-; 11І1-.... , ., D 'е, .••.. ,., • 
.. ' ~cropI' VKp.AНll'i~~!"71 r,L(QA'''';= ~:ir'l~;~.~~., 
~. • ___ ... :І ~ Jl1Nra·IJArp.D!JPY; П6ro ,нт;арUw.НИІІ пасвїдчemun.a. peєcтpaцlЄJO т,і;;'.' 
r с·І _.-afll. na8'JP11"' ІРІ ',,;/ ,;" ~ 

• ,jJCI ..... ,.-- Сс6е lIoqllll • .: . 
;;--IіСJII ра 11.д .... 'І'а.1 7110... " . 

~BIDI /IItII С'І'Орlи 3 1I0llell'l)' ntдnнCIUIIIR 060М. Сторовами. ; 
• "'-/JProDIР с а&аВ с HD'I'IIpleAloВOII)' посвlдtlCIIIIID та peєcтpllldi відпавідна до чвннаra 3lUШНDДIUICТII.. .1 

'
1~~дoro"p ~cН't про CllAВory вартості зсІІАІ с ~01O /IItII BfдвcдcНRR 3CllCAJoваі ДWUUar в 
I~ /JProDlp ІІІР ~ дePUHOI'D ахта на право приватно. IlA8.cнac:ri н. 3СIWO. 
11"...-.... _ 81'- а '1'11 пос:вWrено в 'І'РЬОХ прнмlрllНXllX. OДJUI 3 яких 38АІПІІаEТloCll в. з6срiraвн1 у 
~.fjca IJProDlp ~ ВроварClolCOI'D мIcькora HaтaplllAloHaro ахруІу Car.nca Н.Т •• а інші. вllXA8дСиі на 
~ ~"rara 1:-':"ентІв• BНДIIJDТЬCR Сторонам • 
.... ..,..~ l:1.1О;8дІІ'ПІ. ІІАРIlс:а '1'8 реІШЬ8'1'8 C'l'ОР", 

f),/ 

,..,_,. Кdlauo! о6мC'l'l. ДllUIUI'I'It lI.plDol'O .IІРIlСВ8 ДІІІ 'l'ВCJIWII 0.0.01'0 ро.,.. 
І"" JIOCIIIдIIcвa ІІІІ010, САМКО В.Т. IІР".'І'8ВІІ BD'l'aplyao. Bpo •• pa •• ol'O ldомшl'O .D'I'8p .... OI'O 

",. 
!ір ~~'pOlI ... 1R • IІОій IIpHcyrнocтi. Осо6у rpOM8ДRН, JПd пfдпнCIWI ДOI'DBip вСТ8ВОВАСВО, іх 

~Ulp:IДIIDfcть '1'1. дієздатність ВРО"РС •• ОI lІІ_аl рада КвІв_аl oliac'l'l та 
.... ~CI.I._ .. Idc'1'ID ItBIAAl'It, поввовааенвн Іх представRlUdв перевірена. 

ЗeмeAllїlDI'O кодексу YкpafнR цеА ДОl'Dвір ~ дep8lUlвiI peєcrpвцii. 

.:rЗJ'З 
:ti cт.~l· Закаву Yкpalвв -Про вотаріат" 
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В.Т. СА1ІІІКО 
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ВИТЯГ 3 Державного реєстру правочинів 

4650577 
21.09.2007 16:11 
приватний нотаріус Самко Н.Т., Броварський міський 

,І: .. запит про надання витя~у з Дep.aBHO~O реєстру 
правочинів від 21.09.2007, ~ б/н, при~атний 
нотаріус Самко Н.Т. 

ПDрllМ~D :ааDD'I)' 

raJII'I. 2365554 
~права • д .. . ..,...... DврllllС:ТРами ЗВІІИТУ в ~Ж8Dвому реЄстрІ прввоЧИВ1В знайдено: 

• 

3aпnсl 

2365554 
ДO~OBip купівлі-продажу 

основний документ право чину 

Дата нотаріально~о посвідчення: 21.09.2007, Номер у 
peєc~pi нотаріальних дій: 5393, Документ 
посвідчено: КИІвська оБЛ., Приватний нотаріус Самко 
Н.Т., Бланки: ВЕХ 376715, ВЕХ 376716, ВЕХ 376717, 
ВЕХ 316718 . 

~правачвву: земельна ділянка, Адреса: Киlвська обл., м • 
Бровари, вулиця Дpa~OMaHOBa, земельна ділянка 2, 
опис майна: площа - 0,1339 ~a 

, 

І 

~ 
І 

. ~ .. ,:: 

Броварська міська рада КИІвськоl області, єдрпоу: 
26376375, Адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вулиця 
Гa~apiHa, буд. 15 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЛАР", 

31647940, Адреса: КИІвська обл., М. 
вулиця Олімпійська, буд. 2а, кв. 44 

міський, Приватний нотаріус Самко Н.Т • 

2 

..... ·.1~. ' .... ~ .. 



, 

договіJf звреССТРОИ8110-;-.J • • 11 ;: 
заПИС1В ДOГOH·~i· r } 1\~'lIіn.'lі-!,:. ~I 
,- :1 .Ї. n І" ~, \t .~ ~ .. : .., \ ., 

І з а i'4~ ~ Q &> :;;. 'о'{-.? /)9 і _.~~ 

. НачаЛЬ=іИI\ ~ lipоваР:ЬКОГО мїсь.оrn : 
відділу зе~I'~.'l1аiIJIХ ресурсів t:, t.J 
-- ------- -.. ---



-_. --

I~ 
УКРАїНА • lЖRАINЕ " .. . 

купівлі .. Прод • CI\SeJJLllOI ДШЯІІКІІ 

IlceinLcLKorocnoJXopcLKoro ПРl1311DЧСІІІІR 

& сті дІІ ТІІС8чі c,o",oro року ССрПII. міс.UI псршоrо ч"сла 
If 1(1І1.еы�l� о nl • 

)ljC1OSpCIlIP ПllСІІІИС8, ИUlnl СТОРОІ'": &ро.аРСIoК8 MI~IoK. pa.lla KI,i.~IoKaT оliла~тl, 
", ... шо ,,".Чllо:~ И. I)'JI.rlnpllIa. 15, IдСІIТ"ФllСаulnlШn хо.ll 26376375. 8 ос06і АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ 

ІІІ uрсCl: м.&Р пР Іс ІІІ пшmвl ДОІІреностІ, посаLaчсtlоі 11.07.2007 року за р Не 1230 Н.М 61D"Р np"Im'H'" 
~~ВlіЧА. ·1CI~':'IOro IID11IpllIIIoНOro ОІСруІу, .IСИn діс ІІІ п!летаlі cr. 42 ЗІІСО"У УХРlінн "Про М'СЦСІС 
;Istp/)-' &PO"~~III. ''''СІIОІDlIІІI І п_'ШОМ), "ПРОДАВЕЦЬ", 3 ОДllі.:і cropОltиі ТОВАРИСТВО :3 
~ ........ І .nn~DWльJlfCJ10 "МJIJ13&YDАfОТЬСЯ". LaclrrифllClllinllНn ІСО.ІІ 31722032, ЮРlс.аlllfllа особа за 
"ptnDIO B-r.' юрИд .... ". IAРсс:а: 07400, Кllіаська 06n.crь, M.6POlaplI, lул.кllіасыс, БУ.ll.290, (clїAOцrao про 
~~!.1.: 1IІ'Iс.аII .. llоі особи ссрlІ АОО ка 061291,1ІІ.ІІ11111 Дсржа8I1НМ PCcc:rpllТOpo,.. гопосііlсыоi panoll"oi У 
~ PCl5l"-'''j :"lIlcrplU&tl М.В.Г)'nіl, даа npoae.llCtII .. ДСРЖUllоt pca:rpaцit 31.1 0.200 ІроІСУ ІІОМСР 3ІПНСУ про 
jdCdJCllC8l.llcpllP'f 068 105 0002 014519), • осоБІ ДIlPCtmJPI T08aplleтaa ЯctlіllLlОrD Анатопі. ОЛClCсіRО8ItчD, 
JIIЇI'fI!/ calaO/IfII ССОЮ: ... КІІІ .. np-Т & .... 1 .. 6)'.11.14. 1С8.347 •• !СІ'" ді.: ІІа пiдcruі 'lО80і pcaaкwl СТІПУІУ ТОВ "МРІІ 
~~ 3ІIІІР 1II10I'Oдcp",I""" pccerpaтopoM Голосіf8СЬІСоі paROlllloi У Micrl КІІОІі ДСРЖl8НОЇ aaмilticrplUliї 
J)~1ЬCJI,~ 27.01.2006 року 110мер ~anllCY 10681050002014519. і"'СНО8а ... ,n І ПО.llanьшо,.,у 
мат,.JI .IInIцыІ APyrot сторОКІІ, )'ІСІІDJlIІ .аанкІ Jlor08lp про Hacrynlle: 
-ПОI\1'РЕ ,3 1. Пред"IСТ JloroDop), оо 

n .си. ІІа пl.дста81 рlшснн. &РОlарськоі міськоі РI4М за Не 380-23-05 8ід 10.07.2001 рок)' 
1.1. Р('·СІ.ІІІС) І ПОlC)'пеuь ПРМАМІЄ (ІСУПУЄ) у anlc"icr~ і оплачус зсr.,спьну .аіл.нк), 

асрсРС ":na .. p~LICDI'O пркзначскКІ, МОЩСЮ 1,1000 І"а МІ 6Y.llilllllllТII та 06слуrО8)'lаlfНI СlСлuсь.оrо 
1Cdf·-:... 3 ІlкіCto по ІИПУСІСУ :SОШlrтl. - :seMni промtlСЛ080сті. '8 uресою: KtlTDCLlC1 оБЛ8СТlo, мІсто 
ар'" шс І"ЛРU. J\tетал)'рrіD, КIUIDJlI 'І текста", ·Пре.аМСТ Jlor080py або 3С"'СПLиа .аіА.tllСl". 
5р"'Р"' І' І І • П . I~ ЗСМCnLНІ .ІІіn.к." 3D3начена 8 П. .., є І 1С0Рtlстуа1НН' ОКУПІІІ зn.ано Дoro80p)' ореЦtl ,емсльноі 

"КІН ІІІ 22.08.2006 рОI)' ,ареССТРОlаиоro у КиіlСLкіR рсrіоналыlRR філіt Дсржаlноrо пі.аПРКОIСТlа 
.UCll1P1 ~СМСІІLИОro КІАІСТРУ при Дер.оиом), комlтсті УlСраіНИ по зсr.,еПЬНtlм реСУРСІМ. про що )' 
"'ИОІІ)' рса:трlзсмеll~ Ічннено :lапис 'Uf,.~2.08.2006 року ка 040633800354. ' 

• ЗriPо .1103101)' НІ IIІКОНIИНI 6),дl.сп,. р061т ІЩ 18.01.2007 року Н! 02./07. інспеlСціі .aep_IIHOrD 
lpIita1Ypио-liудlаenьиоl'O К08lТp0JlЮ &РО.lрС'хоі .,iC~KOЇ ра.аи Кtlїlськоі 06ласті НІ земеnьніR .аіПIНІІі, шо 
ІІІ"РУСТЬС.,. розпочато 6)'.аі.ИИЦТI0 СКЛI.аСLIСИХ прнміщснь 3 ліllісю по 8t1п)'ск)' 30Шtlтіl по 
J)1АfCllll)рПL 

ЗriaItII J РСа:ІР)' npaв lIIICtIDCIi ІІІ нерухоме 1оІІІІно, 8И1U1ИС &poaapc:t.tOVt, бюро 1ССНіlftlOТ iКlCН1'lpIDIIIЇЇ 14.032007 рІlС)' 
.,... МСІІІ)' 13875954 pca:IpIIIIiRниR номер 18148171 rDТOlKicrь об'cxr КС3ІІІІСрШС"ОI'O бу.аі8Юcцrц І саме ClClllUlCIoКOrD 
......... I1IDttRttC 38 IUIIIНCN :lСМClllotlOТ .ДіІІІНІСІІ nircpoto .,А" 111 трвнсфоpr.urroplrot niAc:raнuii.· пшКD"СН8 31 IUIIIНOМ 
........... nirqxltD,1l' ctCIIIII8C56%. 

ІЗ. Змиа I'ICKOI.), 6p08apc.Koro Mic.Koro .івія), ,еМCnЬНtlХ рес)'рсіl 8і.ll 02.07.2007 року Не04-7/10-31379, 
JCIIU.ИІ Аілакn, ЩО t пре.амстом ULOro JlOroIOP)' поаинна ItlKOptlcrolYlaTtlc. 3 .aOТPIIMaMKIM 0608'Ізхіl 
JClllCllІСннn, змlсту д06рос)'сі.аетаа ТІ об",С8СН. праl на :sемлю аcrаllоаЯСМtlх у ст.ст.91,103, 11 І 3eMenLHOrD 
КtIICICy УКРlїНtI, ст.35 3моН)' Украіни ..про охорону :sемея~", 'IКОІlо.аllетаl про охорону lІа.КОJlИШН.Оro 
nРNpDlиоrо сеРСДОІНЩІ (КО.а аИlСористаНИI ,емеnьноі діл.нlС" - 1.10.5 •• ,ri.atlo YlCpaiHCLKOrD lСІІасtlфікатора 
IlїAal0ro .ккоритИКIІ зеМCn.Нtlх діJlІНОК). 

ПPUOІІ оБМС1ІСкнІ НІ 8ИКОРИстан ... даноі ,с",сп.ноТ .аіПIНКtI: 
1.1.3мl.І rdn,oloro ІНIСОРIІС:івННІ. 

]аnOРYW~И.llзеМСІІLИОro заlCOио.аII&:rlI.иинl особи tlecyn. ЮРІ",llчtl)' li.an08i.aanLHicrL ,Гl.aНО заКОIІУ. 
8іАПОlllКО до ІІІСН08ІСУ про прод.. у 8ласиіСТL земел.коі .аіП.IIКИ lі.а 02.01.1007 року Н!794 

,nро_іННIІ Nlстобу.аУIIННI та архітектури &p08apc~xoi міськоТ ра.аtl, містоб),діlні обмс_скн. та 
~tIfIII 3СМnСІОРИCl)'UНИІ 'гідно ICQIc:iPO.oro nnaнy та .ЩПОI!лНО .ао ро,рахУtlІС18 пnощ 8ИК!Jнанl'" 
KDNmm· (liсз ПРІІІ 316)'.а08Н): і,:; . м_ ТСРИТОрIi JвrвпLHoro КОРНСТУІІННІ (ПроТц). 
11' 1. ЦіИI ПРОДІЖУ 3Iмель.,оІ .аIлЯНIС'I, СТрОIС" і порн.аОIС оплаnl. .'. 
~.I арод .. )' '31",еnьноТ дIЛ.НКIІ, за ЦН'" Дого.оро .. СКnІоІІІЄ 1 332 000,00 (о.а ... ' Min"Roll триста 

.Іі ТИСllчі) ГРИІСН. ОО копlАок, Ікі Покупсц. зо60.'.,уст.с. ncpepaxy.ml на paXYHOIC Про.ааIU. 

Y8aral БnанlС містить багатоступеневий захист від пlдробnеННА. - --.. -- - ._-_.-... . 



liА aбmtсті м.КIІСna МФО 821111К. ЗІ\ІІО 
У"" гv11JCY • КJ.iICIo 21"1'" 

I:.AI:IfIC"c І»' -"І' (plр 331143277DODDJ .. ,- .' _ ~ llael'. оо 1С0пlАоІС ДО І О ОК 2007 РО,,>, ' 
pcncI1IDЧctlll.М C)"IIIII'~ ~Ullc:fIo"'ICII'I .. crntPl~1 І ~DТ) гр"ІСIІ. оо 1С0піАоІС 40 30 ІІІ 2ПП7 Р 

_ 266 400.00 (Al1с:П UlIСТо 8111 • ./ІІІ ТIІСІ .. 1 І с м Dt~ І 
800 ОО (n'ITC01 11'III . 

- .532 , І 'l.c'l/lllфn1u1i: і і сот) гр"ІСIІ. ОО 1С0п,АоІС ЛО 10 12 200'-
)орРУРІIІІІ'" ІUIC • ./І111І1СІ .. 1 • С '" pu~\ , 

800 ОО (п'ВТСОТ 11'IUlUl1 
- .53~.'-:"IIIIMIIUlCICC)' IlІф"'uIi .IТIU\I;' npo IIOPMDТIIIII)' грОШОІ)' Ouillk) )c"th~. {І 

7"-1- :І ТCJCIII,,"Oi дolCfМc ~CIolCOro I\ддin)' :JСМCnWIИХ ресурсі .. ---, 
u DO'7]ri.llIIOpo:;"~~ 04-3113-]/936 &ро85і~6О;of-~lісl"'ccrr П'8ТАCCJIТ п'lІТІо '"ІСІЧ 11ІИCra ~ 

27.06.2 .. 11\І1111І1 C'III'OII~ _ ,- . ~I 
оullllСl :lемСІІ.'IО, ./І • r~ _ 

оо IСОnlnО8С. n о СІССПС~ грОШОDУ oullllC)' :IICMCnLIIOI 4іnlllІll пп 
2J Зri.llIlО IІІClIОІIС)' cICCncpr& оо,р ІС)' і:ісспcpn'l ГРОШОІІ OullllCD :ІІСМCnІоllоі Jli"llIt\I \ 

06'~"'"1I "СОВІ- lі.ІІ 20.06.2 ро сІм ,",СІЧ .1111сті) ГP'~"Io ОО 1C0ninOk. 11r1CJl.1Aa:..~ 
200,00 (041.11 мln.nОI' 11'"т ~IIIIII :lo.CIIIolllnC pecypcll 06.07 1007 po~, 8Unll8l" 'r 
КllіасІоКО", облlСIІОrv rvnOlllOrv упр _ • .11' в!д'б6 07 2007 РОК)' Ji{e 41-219 ;jf І 

•••• С.порIUP1оі доlC)'МClfJ1Щjl' .., 
ICJI*UlloT acncpnall :І....... 3. ОIJОI'А:lIСІ' n,орlll І 

І 

3.1. No"""CUIo:llo60 .... nIR: ... 
-І" і дin,НIС" І c:rpOICII та І ро .. МIРах. ЩО псрса6.'ІCМt •..•• 

3,1.1. Cnnmml Ilpтlcn'. :ІІсмелlollО І 

Дomвopy. П IlсоlixіАllі МІПСРіlUlll, li.llо"'Ості. дoкyr.IClтl ТОЩО IІpn "1ІІІ1Іа. 'І '~I' 
3,1.2. НILIIUIП1I родІІІWO 

ДnIVВOp)'. б ЩО IlIICJIIU1Clli 'nІ DCТUlloвnc"i ІІа IIpllllliatl\. .......' 
3 І J ДотрIlМУ&mIСIо О МС1ІССІ'Iо, .-' 

:I.ne~' бс:ІКОUnOI"С І бc:lпсрСЩ~IС IIIICDP"С11ІIІІ11 об'am. :JaranLllo~ IDJIIIt::1IiI 1 

~ .атомо&1n.1І1 доРОПl, 06'СІСТІI ill_lIepllOI IНфРВСТРУIІ1УРIІ). що :ІІ.аРСсс:'1'оааll\ ІІІ 1CtI:"'I' 
pc ........ auli :ІІІ"" M01ICIIII'kmo ДOr:rYn'J НІ' :lOICnIoI!)' РІІК)' IUlПО'I4I1ИХ cnyА'6 .1..... "-

"mlCIIТ ·-·r .. іі' .... . ... , 
PCМOln)' 06'acrfl :lIIПUIIoIІОrv ICDpИCI)'I8НJII "'!' .~"o " .... pDcтp)'ln')'p'.. ро:ІМIШClUIІ ІІІ IIIQ 

Мас0.'" І rcaдr:lJlllНIIX 2ІІ8ІСіа та Пi.ll'i:lдll до .001 'IO~~" І 
3.1.4. З MOMCtn')' Дc:plC8lll0t Peo:rpllllt/'i.-.~;:АоrolоРУ сма .. уватll :JСМCnLllиА nDJmC 1\ 

nopUlC)', ncpса6а"CНlIХ .. mlНlIM :lUONQIIIICl'lOМ Yкpailifr.npo MIn)' зв :lCr.UUO. І 
3.1.5. Звpcccrpyurи UCII Дorv8ip У 8СІ1ІН08/lСНаму ~'" noplUUC)'. ! 

60 ' І t , 3.2. ПpDJll8ClUo:110 .'aIllIlR: ' ~. І 
3.2.1. ПРlllIнmc ОМІІІ)' ПоIC)'IJUCМ 8IIPJ'OC1i :JCММLнai J6iYIGI І РO"Jмірі та в терміІІ'!, обytotОIlllCllі n 21 !W:~ 

4. ВIдnОllдaл.нlc:n. Сторі .. 
4.I.У ІUnIUlJ)' неlИlC01ІІННІІ ПOl)'l1UDf УМОІ uьoro Д0r080Pf ПpD.1llllCUЬ МВС право ""'ІПІПІ ."I\IIII.+.I~ 

обаl'акіl IIВnCIIIQIМ 'llllIot.', І 1UOIIr 81дш1Qll)lllНlll :ІІбитхів. :J1UIдIIН'1X НС8111СОІІІІІІІІМ або ІІСІІІ. ... І 
:lо60"а ... ., аСіО МІС ПРIDО ршlpвml ІІСА Дorollp У DCnUfOВnCIIO"1)' ПОРІІ.ІІК)' і І..,..anml .iawlCOJIyaall ioral 
Аоl'O pCDip_IIIIIМo 

4.2.У раl nopyuIСІІl1І термІну OIUIml зв :lCr.lCnIoН)' дітlllК)', псрс:дба"СIІОro п.2.I • .lWlOIV Дora8llp!,I\r 
Пpoдuшo ПClDO )' ро3МЇрl noдвіlblоі обnіlCODOТ C'lUIDI НIцIOJIIUI.IIOro 1іІІІIlC)' Украіllll, що 4іс ма МО\ІМ ІІІСІ: 
проc:rpoчlCll Матежу. 

4 З. я.шо ПnкynС11Іо а тсрмl1l.30 (tplUlWml) днІв 3 Дlml OCТIUIllIoOЇ Cruuml :llri4иo 112 І aor. 
cnmmm. amнoВnCl!)' • n.2.l. ДоroDорl UЇI!)' в6о IWoІОIІП'loCll ПРIІАIUIТ1I nplUlбal'У;Ji.UIII) ~ 
праnо '''M&mII npиRItR1ТII nPlUlбallо'j :JCr.lCn"lloi д1мНIСIІ і CMm. uiml в ~'О'''' .~C: 
~IIIX :UnP1IМ1C01O 81IICOН11f111, або. 3 c:aod CIDpoни, порушувати т~l" про po:Iip1311111 ~ 
ІІІІМII'IIJИ ~IIIII :llбlmci .. 

41 ,4.у ІИПlllll)'б ршlР'1ІІ1ІІІ Доroвору 3 81111І1 поwrl,~Щu.а'lСIІІ НИ'" rpowoli КOUIТII noacpraaana~ 
:11 N ІІ)'СОМ:І undа, no.'аlllllX 3 ....... "....::!~'-a:' '_'Ii~ просlC1Y 8l.uСАСН О "'t"'pAUlCННIIМ """"UIIU.Р2!вUuaсшеНІІІМ 30lCn.lCOЇ дlJumlOl (n",:u,-

4.5 Р • ~~ BDpТOcrl ТСХІ.I'І1І1tX умов. nq,f!IIVIO спецllUlістіl h-І.,..IІОro ПОСІ1А'ІСІІІІІ~ , ШIPВUПIl""""uмnuн І П ,,"':"1' , -'-r 
01 6. С -rl е 31 аlllС 01C)'ПЦll1U& cnmrrи пеll~ псреаба'lсноі n.4.2. ЦІоОI'О ДorolDP1 

псрl~ 41і = .uнШ:ВФДоНIIХ CIIIlкцln не 31W.IIIC ПокупWl lід обоl'l:Ікіl IIIICOIIIII'" -ірі' 
4 l'OIOfJt' кynlвnl-npo.uжy • 
• 7.У раl II~ ПPOДll8ЦeМ '_ ~,,' ..--R 

0601'13118 HIII_!H~ '111І10 І та УМ08 цr.aro ~~" ПокynClUo "ІІС право ІІІv.uanrns .', І 
PO:lIPDITII цеП' Aoroll мо кож IU&WKoдyIIiliWI f :sБJrrкіl ЗIlUUUШХ З8ТрIl"'IСОIO 'ИІСОІІ~Р tr.' 
PO:lliPIIIIH'M. Р У ІСТІIІОlnеному ПОРЦІСУ .. lи",агат" lіДШКОДУlаllllR :J6ИТ1I1, , 

4.8, При PO:llp'IHHI q"oro До • n .у.lІІ. 
ІІІКО"ІІІ"І IILoro ДоrОIО rOlopy 3 ІІІНИ ПРОАаВЦI СУ"НІ IlСі спnа .. сИ' о 

49 n . РУ, nOlepTalOТIoCI Про " • 
. , РІІ РОЗIРIІIIIІI Qlooro Д Ааацс", ПОІСУПЦЮ І nOlllo",y оБС':11I. • ..,s'iCI 

ПРО411UlO ІІІ 8НІонанНІ Ц"О Д orolopy 3 не3МnШІІХ Іід Сторі.. пр 11 .. 1111, суми, ІІСІ С 
4.10, Ві4по.14lnLИlстlo ro oraDoPY, ПОDеpтaкm"СІ Покупцю І ПОIНОМУ оБСІ:ІІі. р11' 

і' ,І .. 
~ 
Іі 

~ 
-:.! :, 

~:; :-=::-: .,: • 
"., .. Г'І',.: •.•• • е ••• :,. 

, ........ . . , , 

ТІ ПРІ81 СторІ .. , ЩО ІІІ: передба'lенІ ЦІІМ ДОГОІОРОМ, .И111.~ 

~ .. .... .,. ~ . 
. --- .. ", .. - .. ::.: -е-:=::== . "і;: • • .... .. • • • 
, I""I'~ 'l'If"rlllт - - __ -_ -r , 

, "І"" Ь nBnbЦI'" 160 ~':II ql:И". '11111' '.1 II:Ir,I," , .' l:IItI J'я "І' 
• BMT~'CII. У 1./',,; '11.' '" .. І' ,'; 



- ~ Ш<І>АІNЕ 
У.Р8'''''' YKPAI~+." ",,'e'leTlJir ~ _ .......... --

.. со 11І0 :lсмсл .... 4111І11І'110 ~ ПРс.амсто ... u.oro ДОГОВОРУ. 8"O.llllTIo 40 КІтегорі11l:меlll,. 

11..а1.acWo I'1Ір rrY І ":"110 ,.KOIIOoIIBICТВB Укрвшн, li"loll. 11.1І 6)'410-.""" ",аn"08"" праl і ПРСТСН11А тре'" .. 
,І. I'~ UsчyJCY"II:І. - ПП· 61'11' І. "с.I .... u.oro ДоroDОР)' родаlеч. Ч" ох)'псц. не "ІГ Ilе :Інати, "е ,"ах04НТIоI:І піл 

MOMCIIf Пlll" .. 
"і .. , ., ... IІсі .. СМІ' ..! " 
І СI,ОI". cnp ЩО 'І'ІІІ11І' ,смеп ... а 4In."" 40 u.oro часУ НlКОМ)' ІНШОМУ ІІС 14 ... 1 • ОРI:II4)' 

~· ............ 'nрDAIIСIІ. с,ід"I"', І спорі і ПI4 ,,60роtlоlO (Ірештам) "е пере6у •• с. C),40.0ro СПОРУ що 40 IІеі ,,~ 
~ n"..po...... "6 В' . • ..,..... .. І'С Ф 14)' юрll4 .. lflllllС ОСІ ІІС ... есе".. 14"),.),111"1 1СМСn"Н. А'n."КІ 1tta"O.llJlTIoC. \ 

,О CfIТ)'1'IIОrD 01 4". Ішсор"СТ,'"'1 П ,. ціл.оа,,,,, пр'І:ІI .. чеtttl.... • 
ІІІІ,lІlеРО nPI"IТIIO~~, :а.КОIІ04аIСТ80М Укр.і ... , Покупецlo ПР"Абln 1eMenloll)' nin.tt.)' БС1 1мі,,,, ,і 

'І .lAnolIДIIOCТ • 
_ •• ( ___ Jlp"'II."C":~~."YB 'СМСЛ."У 4In.IIКУ D "атурі, 03lllhOM"8C. 1 11 кіnlo"іСН'IМ" і .кіс,,"мн 

,.. nо.,IІС1IIо nIA:aCMIIII"" і l183еМIІІІМIІ СПОр),4а .. и Т. об'СКТІМ" обме.с,щ.м" ЩО.10 11 

6. ПерС114 пра.а ."leIlOCТ! "І JlМел .... )' 4IЛ.IІIС)' 
ПрОДІ.Ц. псрСЛІТІI ,емеп ... )' 4іn.IІК), Пок)'пцю •• а.астIoС. ,нко"ан"м і ""ІІІ'" 

61 060l'nРК п'" • ІІІ :leM,,,IoIIY 4іn.IІКУ переХО411Т. 40 окупц. ПIСЛ. ПОI"ОI спnат" lаРТОСТI 41НО' 1смеЛloНОІ 

ІА "О n 2 І "LOro ДОГОВОРУ, 04ер.а"н. Пок)'пцем 4еР ..... ОгО акт. на праlО Іл.сності .. а 
,tanОI 1111.. .,,-

MOMclnY ""ІІІІКІІІ:ІІІІ. у Пакупц. прааа алас"ості 11. зе .. сл ... )' Аіл."ку аСТІНОlле .. иh ра .. ішс 
611pCIIIIN і ІсІ пр.аоустаНВ8ЛIO.очl 40Ky .. e'tтll про праВІ ПОКУПЦl .. 8 корнстуаанн. (ОРСНАУ) цісі 

,IIIJIІIIІII1'JМIЧIUOТIо чинніст •• 
• ооІІІlІСаІlІІ·,.I'.uиlС DИRlдІС080rа noripWeH"R 860 81lnll4lC0.oro ПСУ •• Н". 1емел.1101.4IЛ.НІС" 

..... І , .. РIlA_ОІОГО поriрше"НІ а60 ІИПЦКО.ОГО ~С)'ВІ"И. :lемcn.ноl 4In.НК" H~CC Покупецlo 3 
7.1 ....... и і • ,о, 

nCPCXOJI)' ДО ".01'0 Прlва DJlIСИОСТ • 
1ІІІІІІ111. IСОJlН Продuсц. прОстрОЧ"1 перслвч)' :lсмеn.наl 4іlll"К" а60 Покупец.. простро'І'" " 

PIlSII.1 .lInaaKolOГO поriршеlllll 160 випцкоааго пс)'аа""1 несе сторонІ, що прострочиnа псрсА.ЧУ 

ЯJШII І поrlРШСlІні "11 псу.анні :lе",cn.ноі 4іДІ""'1 t ВИllа Сторони ДОГОІОРУ, ТО ВЇ4по.і4Мlоніст .. нссе ЦІ 

В. ВнрlwеИIІR спорІ. 

іl.1lc1 СПОР", ща ІIІНIІКIIОТIо ПР" IІIКОIІВlІні УМОІ ""oro ДОГОІОРУ .60 а з.'13КУ 3 тлум."еНН."1 lioro 
Інрlшyкrr.са Шn.ХО.1 пеРСГОlOріl. 

U ЯІЩО Стороки прот.га", .lіс.ЦІ не 40с.гпаl Аомовденос:ті, ТО спір пеРСАастloС. "8 РОЗГnlА С:)мІІІІМ" 
'І nоршу, 1&:таІlовnеIIО"'У "н"""м ,аКОИ04австаом Украіии. У Цloому ВIlПIJlКУ СУДОlі 8'!Трати несе 
UIO ІІС 1"IОК8ІІа )'МО." ДОГОВОРУ або виконма їх "еимс., ..... 'ІЩІО,... 

9. з".I"11 ума. 40ГО.ОР), Т& Вого Р01IР.&НIІ. 
'1.311І11І УМОІ Дога.ору 160 ВНСССННІ 40поаllеl •• 40 н"ого МО*nllві тіл"кн за :lГ0401O Сторін. 
11 ВсІ ,мl"" та ДОПОlнеННI 40 Договору :l4іАСНIОIОТ.С. тіn.ки В пис""овіl фор .. і :І наст)'пним 

ТІІШ. змllІ Т8 40поанен .. а органах нотаріату. ОфОР.lnЮIOТIоСI у allrn.Ai 404аткової УГО411, ЩО 
IDIt'DIIIIIII .. тикаю lUoого Доro.ору. 

Anlip мо_с 6yrn РО:lіРВІНIІЯ ПР04ааце", : 
у раї НССПnlТl1 Покупце.. повної вбо "Істкоаоі вартості 41НОЇ зе"Сn"ll01 .ІІіJIІ'"Ш згі4НU 11. 2 І 

Yp~1 порушснНІ УМОВ аКXnIJlСНИХ у піАп)'шni 2.1. ЦIoOro Договору. 
раl НСlIlІСО".К'" алнісю і, Сторін УМОВ ц.ого Договор)' аін мо*с 6YТI. змlНСНIІІ або pO:lipl&Кllh ІІа 

IрYl'1lіСтоРОНИ:lІ piWeIlH .... СУДУ а60 ГОСП04арсIоКОГО суду. 
8 І 10. ВнтраТII. 
с lII1plТII, ПОI'.:llІІі 3 YKnЦIНH.'" uIooro Догоаору. Аого натаріМ.ІІIІ" ПОСlі4'1е""I". ресстрацісlO та 

6срс на себе Покупец •• 

І Цсад 11. ДОд8ТІС08і УМ0811 • 
. цtn ого.lр с 060~'.:lKOBII'" 411. сторІн 3 моменту підписанн. 06qMa Сторо."а"tII: . 

Aorollp ПWlIГl': нотарlan.IІО"'У посвідченнlО та pcccтpa~Цi IІДПОll4НО 40 чинного 

~~.iP і дОкумент про спnату вартості :lCмnі с піАстноJO 4nl' ІЇЛIfСЛСННI зсмсл .. ної 4іЛ.НIСIІ І 
~CJIIO чеlОсті) і 1114І'Іі дер.оного Ікта'на праао приаатноі аnасності ІІа землІО. 
n '. цtn с IUIIТHllkQ'" ПОДІТКУ ІІІ прибуток на зaran .. "их піАcтuах. . 
-. тІ а 3 (ТРІоох) ПРllміРllИКlІХ, 0411" , ІКІ'. з6еРІГlСТloСІ • 

bpl)Bap~I~~'~~~1J.rO иотаріальноro ОКР)'Г)', КI,ТІСlolСоі обn_сті. &83ир Н.М •• І 

,:".·,;::;,r"';'·У!lПга' Бnанк ; .. істить багатостynеневиА захист вІд підробnе"ня ------ ._.-
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Копія, 
" " . ДОГОВІР 

,·,jyпiВJd-ПР0А8Жу'зеМeJIЬВОI дiJa_вlШ 
, весїльсьісогос.подарського прпзва'lеВНR 

• ';' <# 

.. ' 
, , . Мliт,6pD'tlpll Kllr,etlCDI D6лаemL 

, .. , ' ' і" ":';'1:1І"; еttШillD pDICJI ,.eCllJl""t:llqII "Dтllpna'qIIIIIWD IІIlСЛ& 
" 

, ,_"~' ... , пlдDИcinИ~,' иi-.rі Сторони: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киtвськоl 
.:: '. мt. Ш!'~ :u..HI Осо6,,: 'І :,ЩІІОДU~ОМ Ухрatии, ідеИТНфікаціlннl код 31 ДІИНМИ єдрпоу 

oS1lACf,I! ~ ва ідріса: ;Кit1'8CJ1IC1. обп., M.5pOlapll, Byn.rarapiHa. 15, в особі місloКОro ",ПО8И 
~1~~~II(1'OPA dЩС~ОВИЧА. ІІІСПІ Аіе: на mAcтui ст. 42 ЗІКОНУ Ухрalни "Про 
AfiТO~-· . 8ІІІІІ' . YxpalHi". імеиоваНlr" в ПОДI&IІІОМУ "ПРОДАВВЦЬ", 3 ОДНО", &оку та 
lІі_е -:Ь~ МикОЛАЙОВИЧ, щеитифіхацїlииl КОД 2671904833, фЬНIIRІ ос~бl-
&0108· 8. 31 Sd080ДUC?J80M Ухраrиu, JlреєС1рОВаниІ:. 074~O, Ки1'вСIoКІ об'nlCn, м.ВраВlРИ, . --91--.• '1 D З (свідоцтво про дер_ону реЄСТРIlЩО фl'JI1Iиоі особи сері' ВОО N! 851129 
'qa.В~ і:ІІІІ.нп:. PeE~aтOpOM IUICOВU'lOro комітету ВРОllРСlокоі міСloкоі ради Киtвськаі Об'n_сті 
"I~'~':' В.О., даТІ ПРОlедеlllUl дер ... иоt реЄС1рll1іі 20.11.1997 РОКУ, номер 'ІПИСУ пра 

... t~ ~.acтeJI про фыl'lнy особу-підприємЦІ дО ЄДР 2355017 0000 001101) імеИО_1НИ1 І 
, • ;';'О';4IпОКYIJEЦь ... ·3 дPYroi Сторони. )'IШIJIИ данні Доivвір про наступне: 
: .. . . .,. :' .•• ' ' 1. ПРlVIМет Доroвару 

, ., і t 'nPOPЇ_ ві пIдc:tuf pїJDeJID 'Вроварсноі МЇCJIICoi РаДИ 31 N9 429-26-05 від 23 сеРIІІІІІ 2007 PClЧ'. 
'#.:.' \ •• (ajЮAu) І ·ПоКупец. прldlмaє (купує) У 8J11CНЇCn і ОШJ8'ІУС 3СМeиriRy ,:~: 
S:ia~ro" прsaНl'leJIIUI, 1Ш0ЩeJO 0,0086 ra ДIUI обcnyrolУВIIIIW пuiJlы�ву .:. ~ї~~i . 
~ra lIIIOPНtn'lllll8s. 31 aдpec~~: КnlвCltIC8 06naen., мІста Вро •• ро, .ул.Королева 60 11' 

.~t_iCir .lifiїPI в) надаш ~ :-стам IIIJpeдr.reт Доroвору аБО ,eмUЬНl дimaua" . 
• ~ 1,2,'~ дiJшnra; 'SI3III'Ieнa. 0.\.1., СІ кopucryaaннi Поlt)'ШII srUuю доroІіору оревд:в ,екеш.иоt 
:'~.iii 29 ..... 2005 po~ ,іреєсіРОllИО І Киівсr.кiI penoнam.нiI фiJJiY Дер8lllК0М'пiдnpИDlСТІI 
:~.ЦmPY ~нaro _ur.вoro IСІДІСТрУ прп Деравиому комітеті УхраІни по 3емеш.IІІІМ.р.Rypcuo про 
, 'f'Aep7lМriDмy рксірі' ,eмuь ІІ'ІІІІІ080 3IIDIC вЬі 29 JDIIID 2005 року ,а М040533800109 ТІ 3І'ідио 

JШn~.mlV OPeJfДВ від 06 JDIIID 2006 року. 
_a.Nра'I~IЩ~·:'!.~18 ,qhJ1JIIXi ро3іаш08llle нерухоме Mdвo. ае lIIJIC8RТI, ~8 ~.м., НІ 
A!J1j"Ор;XJrniiШ:-і~J_У. поcriiд'lеио", 22 I'pYДD 1997 року ВI3ІІр ВоГ. пр8llТІІІІМ иqioP,іусоljl 

iOJ~iIorO or.pyry 31 p.N! ~653, 3IpDЕС1роваиоro ВроварсloКИМ мЬDlісьJCИМ б1Оро;тіХЩ~оt 
РОКУ'IL3IIDIСВИО І реєстрову КIDD"Y під иомером 2-51. " . =і" • 

І J,t 3diuш 11ІСКО8К)' 5po~lpcIoICOra МЇCJIKOra liJudny ,емcw.вих ресурсів про обмааійі' на. .} 
• iIЇapijiввI'іемС&ІШі ДЇIWDaI по ВУJl,Корonенка. 60В lід 10.08.2007 року N!04-7/10-3/501. ,см_ііа . '. 
'. ~. ,що.. і: ,прeдмemм .Jpьoro ДоralОРУ повивва и"'ристаауватнС8 , дcnpимlllllllМ абов'ахіа І· 
:'~ .~C1)' дo6p~cyciдC'l'la та 06маевь про НІ ,3eмJ11O ВCtaIIOIШових У ст.ст.91.103, 111 
':~j~ УираУвІі. СТ:ЗS 3uoну Украіни • .про охорону '0І!еш. ... 'IICOНOДIВCtВI про o~oвy 
'~"!!"DAm:a .1IpipoioIor~ "cepeдOl1llЦ8 (код JIНICOРИCТIIID земеш.ноі ДiJUOIКН - 1.11.3 .. 'nдНO 
.УiplfJa1al'O"Шсвф~іоРі.~lоra aНlCOpIlCТllllUl JемeJIЬНИХ дbualOK). 
+1Jpaoa1 oЄ .. ~ на JIНICOриC1'lИll8 даноі jlемСШІоНОі дiJuoID: 
\~· .. :'~.!;J~_olOro ІИICOJ!IIcr&IIII8. . 
:' 3a~~ 'еаіcшUо~.~ноДllстаі lйнві особи неcyn. ІОриди'ІВУ вJдпoвiдaJu.нicrь :рідно ~BOВYo 
';~, М ~ИСRоаку пpq 'прOДl8 у JUllCllїCТII 3еме&воі дiuвки від 24.07.2007 Р.'9 1&905 == . МiCm6YдyJllIIRJI та' архітоиури БРОllpCllкоі міСlоІСоі pllДU, міctOбy~ні, OWM~~ та , .~ 
'DBJr";-:-":~ucryвlUllUl 'riднo aдacтpoBora ІШану та lідповідно АО pospaxyRIWI ПJlощ ВІІІСОНIИDX 

.... ~-...ПU (ба пр ... забуДОІИ): . 
• ~ , -~ ~ ШlОщeJO 0,0066 ra (на умовах оренди) в МIDX iaeвepвoro ~ICDpНAOPY 
~~ЦlIвнx мер_: JПЩ водопровід та DIIIJIbaцiaj ',,' " 

о .:~ та за6сше1lїmr умови вim.иoro доr:ryпy дrur ПРОDlД8ВJt1 НОlих. pexoн~.:f& 
• ".~1'IЦ1'i іскуючиХ iDеверних мер .. що SJIIXОДПЬ" в масах ,aнa'loвoi tepиторіі. . . "::~. 

~6улиару. ..~ 

f,;,u'~ 
~'U7~ 

~" • _. :. ,(' .:","' .. " tщ~~~:. '5-,., ·:'I"·;':"Jn"ltAA~\" -,=..;. ;r ";д fljдpоб.1еttнq. 
~"'oA" • , • ...,:.~. --- , ... ,-_#, •• 

·~I. , •• ii&J.I:,w ...... _.~· 



'CJ.enIollof дlл.JfЮI, С:ТРОК11 І ПОР"4 
2. ЦlII. npCJlllS1r, за шDl Доroвором Склaдlс 12 938 ~It oq" 

",..y,cм_IIOJlIINIl: ПоlУІІСUlo sобов'I3УCТ1tс. пер~;' ~ 
2.1. ЦlII~:.rfp",,'I" оо Pm,:'~дкY 8 IСІlі8ськіА області м. К'lсаа м: ІІІ РІа! 

11'IUI::JOOOOS ІіроDlpcLІСО У ~cp nUJmlClIfНJI ЦIoOro AOroBOPY. I1IОI( 
3311 roM 3 (11'100.) робоЧИХ '111:01 докумснnшl. про HOPM~nY rpOI!JOIY ОЦі 
"рст ЗМІІО 1111І11' техlll'l аа c.КOro M.c.кora аідділу зсмenЬНl1Х ~ ~ 
1002;01 po'l'/ 1ft 04_3/13-31421 '~ 3~ 151 ОО (1РJUIWП'Io 'ІО11ір" nlСIЧЇ cї",~,,, . . r .1·'1111І CfllIІО...... • 11 ~! 
01&11111 :scмслltllО "". '. """" 
ІСОп'.. oprD npо РlIИtCоау вартіСТЬ 3С~СЛ"IIОі Atlr,"tJs ІІІ 

23 3rIлIІ0 ІIIСIІОnІС)' сасСI] 11 2007 ро1С)' оціlПlа вартіСТЬ зсмenloНОТ 11iJta~ 
КAдACТJ1 ПТД" рІД 17 ccp:u.т. вІсІм) !'РаШСІ .. оо копіRо1С, 31Т1CPDClfOro ""1\ 

(A1IIIIIU1UaТIe nIC"1 ДCI'J1COТ 1~" ЗСМCn"lflfX ресурсІ. зо ССрПI'" 2001 року ~ 
оliлаСIІОro nmOllllOI'O упра~ОРВдІlоІ ДОХУМСIП8wl від зо ССРПІІІ 2001 POkY НІ 4'~: 
лержаnllоr сасс,rcРТ'I2I'2СМЛС. 3. Обов'аК.1 сторll' 

3.1. nOКYllllth :l060DpтltU~~I:~MCn.IIOT дfлIlUCIl в С'І'рОКІI та В розмірах, що ntи. ..... 
3.1.1. CrurnnlТll 110 ..... -~ 

ДОI'DІІОРУ· n UlOЦlO Ilсобxfдlll мarreplanи, відомості. AOКYMClmt тощо ІІРО 
3.1.2.IIМnIAТII РО' ІІІ>. 

до~~оrу' ДО'І1111МУПnnlСЬ 06межОIIIl, шо нunaдcJfi та встанОВЛсні на ~ ііі! 
(:la~~e;lyoaТlI 60:1101111'0111І0 І бсзпсрешко,нс ВllКОРllстаниа об't:кті. 3ІІ'МЬНОro ~ 
11 anТOMo6lnhIII ДОРОМІ, o(j'сКТІI lllЖСнсрноі інфраС1р~И), що ~apec~.aнi 11І-. 
alOMCIIТ pcccтpAldr :lОВВIІ, MOIUIII.lcть доступу І" 3CMen.~ дUUlИХУ ВІДПОВІдНІ", ~ tlt 
PCМOII1)' ori'cICТlo 3АI'ІІІIыІro КОРШ:'ІУDIIІІІІІ ТllllЖснсриоі IнфраСТРУКТУРII, POWUlleНIIIIlIc 
МСЖOnIIХ І reoлO:SII'IШIХ 3118кl. та під'Ьдів до них тощо ). 

3.1.4. 3 ~'O~'OlnY ДОРЖI1ВIIОУ pcccтpawi ЦLОro Доro80РУ cnna'l)'llaТlI земСІІІ~ина ~ 
nOР.АКУ, пеР0А6а'IОIІІIХ '111І111І1,,1 :lахОНОд88С110М Ухраіни про мату за зсмmo. 

3.1.5. 3npC~YIIRTI' І\ОЙ Доroаlр у ICТlIIОВПСНОМУ законодавством ПОРадХУ· 
3.2. ПРDltAhоіU,:lо60u'1І3111111Й: І 
3.2.1. ЛРllnlllnl OIUlI1Т)' Покупцем вартості земельноі дiтnucsl в powipi та І 'RP1IiЦ І 

UЬOI"O ДoI'DIIOPY. 
4. Відповідаль,.lСТ1о Сторі •• 

4.1.У ""ОМІС)' "Onll.OIII1I11I1 Покупцем умов ЦLoro AOroBOPY Продueцlt має npuo 
Покynцaм сnо\'х 060n'окІ" II&UlOIUIIU.1 ІІІІНО"'. а Т8JCoac відшКОдyвaнНlзбиncil.3UJIIIIИ 
ІІIJUІІІШІІМ nIlКОIІRIЩR'" :l060a'JlSIIIIЬt або має npuо розірваnf цеП AOI"OBip у 
11 ... l1nml ІlдlпасОД)lОАlllІІ :l61rnc1D, СnPllЧUНСlll1Х horo розірвlUIJIDI. 

4.2.У pul 110p)JIII01l1U1 1'Cp",ilty омат 38 зомельну AUuuncy. псредба'lеноro п.11 d 
ПОКУПОЦЬ СIUU\'IУС ПРОдDІІОО nClUO у розмІрі no_inНoi облікової cтaвКSI HaцioНlllUOl'OiВ 
I~C 11" MOMOIIТ ОlшаТlI 3(\ КО_П дС ... nPОСТРОllkll матсжу. 

4.3. Jlкщо ПОК)'ltОI'Ь 11 'I'tp"bl 30 (1pIrдцm.) днів :І дaТlI останньої сnnmt :lriJurO п.11. 
СПЛ"ТlIТЬ аCТnIlО1UlО"У 11 n.2. І. Дамварі ціну або BiДMOlIlТloCJI nPJlRнmI DpМбану ~ 
npaао IJlalnmTl1 Ilpllnlllrml пРtщ&апоt :seмem.нof 4ЇUНкп і СIШJlТlI цін ... а 1ІХО- • 
3111А1\1ЩІС 3"1рІІМIСОIO BllkOtmlltlJl, або. :І своЕІ cтopoнs .. порушувam шпаJDII про рспipall 
IIIIM"mt1t RWtl"ОЛ)'WlIІІUlЗ6InКів. ~ 
П 4.4.У Dllnl\AlC)' ро3lpllDІІНІ ДОМВОРУ :І ВIhпI Поlt.'УПЦR сrша'lСШ Н1D1 rpoШOJі ~ 
.1~AlDI~(М ПQК)'ІЩОU' 3" .. II~O" :s6umв nOB'alНUX:I офорttшeиJШf Доro80РУ 11 
ЮIUIНІІІ пlnroтoвк(\ 'rOX11'''tIO' • teJitfJ 
CnCцlмlcтl ... IIOтnpIRJlhIl01'Q nа:::ПОРТУІ npоeкry відведеІІІ.., OMaТl Baptocт' 

4.5. РозIРП"1ІІ11 .r, • IIIIJI Доroвору "І'ОЩО). З ... 
4.6. Сl1Anтa ';ф1'О"ОРУ пе 38шы�lєє ПокупЦІ від CMaТl' пені. псрсд6а'lсиоі IL~~ 

neplOA AlТумоа =o~"дa:~~1\ пе ~'~НlЄ ПОКУІЩІІ від обов·R3Ків 8ПХОll8Rlll 
4.1.У разІ 1І0'''kOllІlІІlІ n EyПlUi"nPOJWEy. 

ПРОAl\lща.t cuobt *n'aKi POДUцeм УМОВ цьоro Доroвору, Покynсuь мас!: \ 
• D ~ 'lDВDM, а 1'ВОЖ відшкодУВаННІ 16П1-

., 
.~\ 

f: ,. 
[~ 



'i~:}':"' ~ rq~lt t·, :', ~ ~1j~J{(~ k 
І: і :1' !1f'~j~~1~ 
і,У) ;.~I} ~\i1t~ 

УКРА'ІНА ~ ~~:!;.i; .. UKP.AINE ~. :' i:~ 
__ по розIР.&'І11 цсВ ДОI'OllIр'.)& ІС18НОDnСНОМУ nopQlCy і 811М""111 відшКОЦУВВНI18 'lt~i 

_11. .. JIIС ""- і .• u -"'т.t!r" 
IV'" ІХ Itoro рО3 р.IНІ...... ~}. f ';~ 

CJIPII'IJIIIIU mI ~ro ДoroDOPY :І IIOU! ПроДllIUI, CYМII, ІІІСЇ СlUlачені Покупцсм ПродІІЦІО на ~ ~ 
.... (ІРІ poJlpJDJ DP1 ПОlepтaкm.cк ПРОДІІІЦСМ Покynшo І повному o6CJ13i. ~ 

ОО"' до: ~ro Доrolор)' :І IIa:JUeJCНИX .і.1І СторіІІ npll'lllН, СУМІІ, llкі СlUlаllені Покупцем ~~ 
41. JIPII рРlpJlІ lllllADro ДоroIОРУ. ПОIСpтaкm.са По~ І по. ному 06СIІ3I. li~ 

ІІІ .-ІІІІ 'cn. 'ІІІ ПР.& СторіІІ, ШО не персд6аllСНІ ШІМ Доroвором, IIDHall1UOТ1tCJl вiJшОВWIО .\j~ 
&.10. 81/&110·~a1'Inl. IІ·.:1 
,..",..~. ІР 5. Гараlпіl тв npeтelDIJ I~ 

~ aJO nplln)'E. ШО :lеМCIПt!fA рна, ІІа е: npедМетом ЦIooro Доroвору, BXOДSт. ДО IВТCropll Г~~ 
, $.1. nPaaPC &ym .fдtIyIr)'Iaнi :lru&Н0 :lIIICOНOДIIC11l& Yкpailm. Bim.H& lід 6yдs.-IIICIIX ManНOBa пра і ~~ 

_,.....-. ,11ІО. JI~6, вро 1111 на MOMeкr nfдmlC8IПUI ЦIooro Доroвору Про.auець 1111 Покупець не Mir не ':~ 
~ 1JIIIIX СІ під &PClD1OM І СУДОІІІХ Спpu на неі нсмає. : 

"-~Clbrlll'І1о' що :lJ'IIдIН& :lеММ.1ІІ дiJuuпca ДО aьoro lІасу нікому іншому не 3Д11111 opeНJIY, .. 
JJ,П~ no"'.'Н'" • спорІ, І пi.1l:lаб~рОIIОIO (арештом) не пере6ув .. CYJIOBOro спору що ДО неі, n !ti~ 
.,.,.... .-.nIОJ'D фонду ІОРІQPI'IIШX OCl6 не Інесена. ВiдllyжyвlНl зсмет.на дimrнкв 3HIXOдlm.cJI У II'~ 
• JIII ;'··'.;j;IUII1'IIOJoSY дn8 IRКOpllCТ8llНlll1:1a цim.OBНМ np,анаllеllRDl. : f~ 
ао; ;.i.lності ь :lUOHOДIIC11l0M Украіни Покупеаь npнд6п :lемет.ну РИКУ 603 зміНl1 11 ~.~ 

n • ~~~ • ррIDНІ'ІІІIIІІІ. • 
, '4, поqпeЦlo OI'JllНY' :lСМIШU)' ДIJWaCY І ІІІтурІ, О:lнаАОМІІІСІІ :І 11 кiJп.кіСIОІМIІ і llкiCНl1М11 
.J..iO __ Dl11, nfд!CJIJIIIМII І HaCМНIIМII спорудlМR та 06'e:xrвмн і 06межеНRJIМН ЩОДО 11 

3 6. Перulд права IIJI8CllOm на :lемe.nы�у діп.пку 
а . 6.1 *'аОI ПpoдlВWl передаТlI :leMu.нy ДШВНКУ Покynцю BIIDIC8єn.CII BНКOНllOlМ і право 
. . ні земшну ДinIНКY персхоДИТlo до ПоК)'IIIUI nїCJUI по.ноі сrшaти вартості даноІ :lеМет.но! 
• lianoJlaнo до 0.2.1. цt.oro Доroвору, oдep_1ННJI Покупцем nep_HOro акта на npно власностї на .. ' . 
І U 3 ІІОМСІІІУ Іпвиісне~ у' ПоxyJЩ!l',прн& ІШасності на :lемСШІаnY дiuнкy ВСТ8ІШuениl раніше 

р ...... І IсІ ДРUD8C11ROIJПOЮ'lї дохументн npо прна Поlt)'IПUI ІІІ користув8IDUI (ореRIIY) ІІЇЕІ 
дInшв 11рІ'І1ІО'І'ІІ 'lНllllicтr.. 

7. Рша .uПвдко.оni поrfршепнн 160 .пп8ДКО.Оro ПСУ.ВННН :lемe.nьноІ дlmlнкн 
1.1.l'IaнIlНIIIдIDloro поripшeнmr а60 BlIII8ДКoBOro ПСУВ8111111 :lCМU.HOt дinвнкн несе Покупець :І 

nCPeXOJO' до нr.oro прна МІСності. 
11У 1ІІІІІІ(І)', IOJIU, ПРОДllеаь nPOctpD'llIl псредаqy :lСМет.но! дinDпcи або Покупеаь IІрОС1рОIllIl'1Т 

рlDВІ ІlD1IД1Шіоra поriршeнmr або ВИП8ДІСо.оro псувlUIIIJI несе сторона. шо npоC:tpdiuшa 
16оl8plJЙJll1U., . • ' 

11_. поriршенні 'ІВ псУванні :leмuuoi дiJwocн Е ВННІ Сторони ДоroIОРУ, то lідпоliдam.вїcтr. :'. '" 
aCrapaнa. " І', І 

8. ВI.рlшеннн спорів " . 
1.1. всі спори. що llІІІНІІІО1'Іо прн ІПКОRIIIИі УМОІ aьoro ДоrolОРУ а60 І ЗІ 'аХУ:l тпyмalleRIIIIМ йоro' 

IНP!myкm.CI ШJUlXОМ переralОРів. 

.-' 

~ .. СшрОВІІ ПРOТll'OМ м1С1Ц11 не досвnи домоменості, то спір перe»єn.СІІ 118 РОЗrJIIA СУДОВІІХ '.1-.', 

УDDpIAty, .cmroueвoмy '1ИRIIИМ 3UOHoдaвC11l0M Украіни. У аьому ІИпадку СУдОlі Isnpml несе 
~IIIO не IПIDIIIJIa УМОІН Доroвору або ІШСОН1Ul8 іх HeНaJlOlODlМ 1fIIIIOM. 

11 3uiнa 9. Змlпп )'110. доro.ору 1'8 IОro розlр.аНRR 
. ,'2. всі ~O. ДОfOвDpy або BReCellRS доповне& до &oro МOЖJIИIIЇ UІСИ за :lronOIO Сторін. 
~ 3IIbDI та доповвеllRS до Доroвору :sдійсJDOIОТЬСІІ UІСИ І DНC.MoBiA формі :І наступним 
.щ' 'ІІІІІХ змін та ДОПОIJlO& • ОРJ'8J!lXaнgraР~ТУі\ЬФОРМlllOJOТЬСІІ у Iнrmrдi ДOДIТКOBOY yro.ФІ. що 
tJ DIRaJO ~IO Цl.01'O Доraвору. ..' . 
,з:~До~Ір М080 6ути Р03їрваниІ Продавцем: • • 
.. ~ несlШlТИ Покупцем ПОІНОУ або чаСТІШІОУ lартості ДlНоУ земem.ноУ ДШІПІКИ :lnДИО п. 2.1. 

'з.2.~ .' 
'А.' PISi порушеННІ умов вuкпaденнх у nIдпyнктi 2.1. aьoro ДoroвOPY'. • 
~ IІОНкоВIIIUUI однією Ь Сторін умов цьоro Доroвору lін мо.., бyrи 3МІНений або Р03IР811111Й 

~а..FlіШСIВНІIМ суду або raсподарськоro суду. 

~~ 
~ , .. ,[i:J 

... ·.1 .-.... - 4о-

'. : :.::' 



Броварсь,,'О~ міського 
аідділу зеf,tеnьиltх гесурсів 
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IL "~nь.ЦC/1 :00. .-
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" ,~ , I~. ДіІ ТпCJ'lI C.OMOro року lересRJI місаWI CWJMOro чим .. 
5рОІІРН J(ptJ1:.1D , ' 

~ , JlIдJnICUЇI", ЙІІІІІІІІ СтоРОIDI: IiРОlарська мІська рада КllІВСloкоІ області юрlUUl'ІИ8 
, М .. ~ III~: ГI~pl .... "I5, шеИnIФlaulnНlln код 26376375, І осо6і MicloKOro ronOBH АНТОНЕНКА 
~ .. ~рОІ'Р~ВИЧА. IХІln дlс на Під~1 ст. 4~ Закону УкрвіНl1 "Про мІсцеве с:амоврRдYlUПUI І 
jrO!A ~ нп І JIOДllJlltШОМ)""~ , 3 oдlltci старони, І ТОВАРИСТВО 3 ОIiМЕЖЕRОЮ, 
~., bICKO;CТJO КАФЕ ~B~OP", іденrифіDUinИlIЙ код 20587349, ~РИд1l'1на адреСІ: 07400, 
JrjPIO~r»JIЬ м.liроваРII,IУЛ.ICJ.!1'ВС.!CIt 6уд.166. (Cliдoцnto про деРИС8lНУ peccтpaцuo ЮРИlUl'lвоі аса6п серіІ 
~ ~ UIJIIIOІ'О дер_НIIМ реєС1ратором IlnCOНКОМУ БРОlврс.коr міс.коі рlUlИ В.О.КУ3НЕЦОвим .... та 
~'~0P2:':'HoiPeEC1P1IId1'05:12:1995 року, номер 38ПUСУ про ВlUDOчеИRJIвідомостеll про юрlUlll'lНУ ~собу 
~5120 0000 000(30)'1 осОб!~~lpе~рв ~ЕРВЩАКИ ВІКТОРА С~ПА~ОВИЧА. 38р~ваиоro зв 
"ЄДР 1 J(nI'aI:." 05llacD, ·M.~pOB~~!~ вуn.ПвП8НJив. буд.24, .киА діє нв ПІдставІ ново! peдuцi1' С'І'І1У1У ТОВ 
~ ;впqoр" '31реЕС1РОlаиаJ'O дep88lНИМ реЄС1ратором виконкому БРОlврс.коr міс.коі радИ К)'3нсаовим 
rAФ~ • PCa:rP.Цrr 25.09.2006 "року номер реЄС1раціі 13551050001000630, імеНОlаний І подlUlltDlому 
в.o.~l'rlLlI 31lP'J1'Oi C'I'Opoнi~ YJCJWIИ ДаВИА Доrolір про наступне: ' 
110.11-- , .' " 1. Предмет ДоraвоРУ 
, 1.1. проаааеlUt D пJдmвl,рішеlllUl БРОlврс.~r Mi~.кoi РIUIИ за N! 429-2~-05 lід 23:08.2007 раку передає 

с);' Пікynец.',прJdlмIЄ"(кynyс) у вnaCНlCТlo І ОМВЧУЄ земem.ну дшJODCY несшw:.коrocna .... рс.коro 
(JPU8 'nnощао:О.О260 n: вадану IUIJI будіВИИЦТІа та обcnyroвувDИRJI pecтapaннoro КОМJШексу '- іемпі == IIIIDpric11IIID, щО 3ІХОдиn.CR 38 адресою: KllJвcькa омасть, мl&:ТО liровари, ВУnИIUI·г.raРlи':' 
, P,lРІ naрq'itПеремоn", RIД8Jd 38 текстом "Предмет Доroвору або земem.на дimrнкa". " 
• і.і Зeucaва ДinIВa. заначена І п.l.l., є І КОРВС'І)'Іанві ПОКУПWl згідно AoroBOPY орендИ земшноr ~' 
•• 1121.06.2007 року ЗlреєстрОВ8RОro у КиТвс.кіА реriовlUПtНiI фinir Державноro niдnpиtМma,~еиРУ 
JIIIIiiaant IUIC'IPY прн Дep8lllНОМУ комітеті Украіни по земem.вим ресурсам» про що у Дep"'HOмY\p~~ 
_JIIIIIICIIO 31Ш1С від 21.06.2007 року N! 040733800067. Кадас1ровиІ номер 3210600000:00:024:0526. • , 

оо 

'ііі ш.швІА')dnJвцi.'що вfдчYЖyєrr.cR 3Н8ХОдиn.ca комrшекс (нез8lершеве будівНИЦПlО),' &r.дi8~0 
~ 3J'ЇIIВO дaDony' ва IIЇКdDнu будiJlem.вих робіт Н!55/06 від 15.06.2006 року інспехціі ~lїoro 
~во-6удівШноl'O коН1рOJDO Броварс.коі міс.коі РIUIИ КиТвс.ісоі 06nасті. , ':, . , , 
:.'J;J.3Nвaіпc:JlOlК)' Броварс&коru МiC.кoro'Biддiny земem.них ресурсів від 23.07.2007 Р09 N!04-7/1P-314~5; , 
__ ДInniI, що є предМетом ЦIooro ДоrolDpy повинна викорнстовуватиCR ПР8l0ВЦ вcтuїовиош .' , 
rajirвcшDr аас:вфiarapом оБМeDНЬ прав вnacиасті на земmo та викориCТВIIRJI земem.ноr ДUWaaI; без'3і.ііВії' ! 
lїІаІОІ'ІІ !Jp1DRl'ICJIIII/IOA-I.II.3/. Обм_1IIUI та o6тDceНIUI на земeJIIoНУ дimnocy Biдcyrнi. ,. ':" ~ ; 
. Вilaaвfaвa да IОСНОВіу від 22.06.2007 року N!803 ynp8lJliНIUI мїстабудylllНlUl та apxiтeкtypH Б,-ОВlрї:.коr , ' 

lIbSaI puн. мJcraбудівиі 06MeaellН8 та o6тDceНIUI земnекориC'l)'l&IIIUI 3rlдвo КІІд8С1РоіоrO, ~ та ,:', ,І, 
, ~4O ршjiaxyнxiв мощ викоііаних ТОВ ссЕкспертио-консуnтаціlииl цеН1р» (без права за&удоін): ",';:, 
", ~"~ii3I11'1m1HOro IOpJIC'IYII1IНIUI (прО1'3д). " , ," ',;~ ,~". 
'. :,' ',.:, • 2. ЦІна продucy земелЬ'НОf,дlnиНIСІI, cтpOlCIl1 порsrдок ОМ.ТИ. " ' ,:~.:' .. :,t:::',;:·~." 
Ir,~~,Цia~ зеМem.Jlоі дInDпcи, ,а цим Доroвором CКJJ_Є 41600,00 (сарок OДНY'~ ші~~), " j 
1PDe& оо ІОidllох, ВІ ПокупеЦlo зобов'оуєn.са повинен перерахувати ва рахунок Про~~ ПР~М, 3 :~~, !. 
'''1 )&вІвс:.ІІІХ днів (РІР 33114327700005 Броварсысо УДК в ГYдJ<Y в Киівс.кіІ оБJl8CТ1 мlCвєвa МФО, ";~'" 
,. DІ, Зl(JJО23571923). " ,,::, ,,"j: 
~~~~ 1ІІ1'ІІ1з технічноr документаціі про нормативну !рошову оцінку зеМeJIIoноr ДЇJllIIКII B~ 23:07:2~~?,::~ '~'i~i "1 04-3/13-3/1076 БРОВ8РС.КОro мlC.Koro liддiny земenыlllx' ресурсів, нормативна !рОШ~ВI' oцbiD·' " І : 

~~ mнOBН1'II 78'944,00 (сімдесп вісім тиcn'дев'm:ат сорок чотирн) !рIllНЇ ОО кO~oк. •. " ;'J~""" 
.. 1:D.D6J.007 lJICRauy експерта про OцiНВY'IBpтicn. земeJIIIноі дimnпcи тов ,.вкспертиа-JCOнсуn~іІ.~R1p, .:, -, І, 
... роху oцfннa вapтicn. з01t1eJ111HOi дfJwпaI становИI'It 28 080,00 (дв1lДlllТlt вІсім ТИCJI'I ~C~~~~,.', _І 
~ ~lIiJIox, 31Т8epдaHOro Н8ЧIUlltНИКОМ Головноro упрllВJlїRIIJI ,eMenыlнx ресурсів у КuiвcьiiA 06~ ~:" ~ 
I!.J_~. роау, відповідно дО ВИСИОВКУ державноі експе"'""и ,емnевпорвдноі Aoкyмell1'lldi lід 20.08:2007 роч, ,; , 11"'&71. r-·-, , ' " Ї,' , 

, ііІ n....:___ 6 3. Обов'ПIСІI ~ріи 
'. , 

І,. . .. .." .. , 
4',' 

'3.i.i.'''A�0-- 30 ов'138_: 
3 n'ИlаїrдJmrl[ІІСІІ f!'I"nОJCИ та в Р03мірах, ЩО передбачені п.2.1. ЦIoOJ'O Доroвору: ' , .1.2, ~.. --r lI8IIIUI vuOB ШdJI'D" 
~. ' • відомості, документи ТОЩО про внко J- ; 

~: " ;r 
~ -'ф 



наlCll8l1сиі та ВСТ8lfовлсttі на np11Jl6. 
ДmPIDf'/lII111e. оБМс.с .... Ш~,стаUНI об'є.mа заrмьноro KOPII~ ~ 

6а:~~IИС І 6аперСШКОДllфС 8:~п), що заРССС:ТРОlаIlї на 1СМenьнїь Ii.~ ~ 
"" 06'СІС11lllакеИСРIlОТ іп ра дinlНК)' _ЇДn08W111X служб дnJl обcnyro8УІІИ . ,_. 

~lІіcm.дrmyrry·иа зсмміьН'/ф ,",",~I" розміщеНl1І ІІа зсмель"їn АілIИцj "' І ~ 
МО _nIl1Ul11l11_IICPHoT Н р8.,,,,,",,,г , 
IOpll ... ,,-··_- ) , 
піА'Ьдіа до ІІІІХ '100&0 • і єcтpauii w.oro Доroаору смачуваТJI 1емеп.ни. 

3.1.4. 3 МОМСІПУ Дер ... ,:, :естаом УкраТИl1 про nnа,-у за зсмлю. , 
псред6а'lеИlIХ 'I1111Н11ft1 3lUC0Ид

ДВ 'р 'І8СТ8ИОJIJIСНОl'СУ законодавством noplAКY 
3.1.5. 3apccC1PyaaТJI ~Cn 0;81 
3.2. продаасUJe ,0608 ~ ~цcм аартості зсмм.ноТ ділJlНКl1 І Р03мірі ta .nPЧ' 
3.2.1. ПРId1иm1 ОJШа1)' o~".. 'м. ~\ 

Даnшap'J. 4. ВlдповlдалlollіCТlo СторІІІ 
...... ПоvvnttСМ 'Імов цьоro Догоаору Лродаасw. .. ~, 

41 У al-'"'" НС8lnCОИ-- "" •• - . .... ~ • • ..--" об ' кіа нanежнпм 'ІІІІІОМ, а також ВІДWКОДУВВИІІІ 1БJIТКі. ,. 
покynцcм своіХ ... ~~~ зобов'., .. , або має право розіраml цеП Доroвір у .СІІ:-..... _" 
ИeJI!ШClDПIМ 81ПСО-'" • М ----11[\\, 

б mcia, еnpJIIIJIНСНlIХ Аоro ро3lр88Н1ІІ • 
аW:~:р;.uсинs терміну olUllТll38 зсмельну дїJUlHКY, пср~дбаченого П.2.1.-.. .. 
СШllчУє J;::дuUJQ nCНJO 'І розмірі подвійної обnіковоТ стааКIІ НВЦlонального GIllt.1 Yt;(;1 
оrшam 38 кazeн ДСНЬ npoc:тpo'lКН матежу. • і 

43. JIxщо ПоxynCUJe в термін 30 (~~) ~B З дати останньоТ СМ_ТlI 1_1111 ~ 
_ .... 8С11НОМСИ'/ _ 0.2.1. ДоroВОРI Ц1Н)' або ВІДМОВllТЬеJl nPlfЯНlТlf nPlUlбaиy i1L_ '" 

сШlI..... •••. . І •• 
anмaram nPldlнm'l DpJIІ16аиоТ зсмem.ноТ ДШIНКJІ І смати wни, а також. 8I4Wl0~"'~ \ 
3I"DМXOIO ВИКОН8НН1, або, 3 евосі CТOPOНlI, порушуваТlI ПJrraННJI про Р03IРааиИІІ _ ~ 

IЇДIDJcOR88НU збнткіа. І 
4.4.У впnaдкy розірl8ННJl ДоroВОРУ 3 аlfНИ Покупwr смачені НІІМ rpOW08Ї lСоunи 1101:;1: 

Поxynцeві за мiИ'Jcoм -1 
,БJl1'lїl, lJ08'aIННX 3 оформnсїUUIМ Дотовару та відведеННJlМ зсмельиоі дwИD (1!r.'1 
nacnopty, npoexty BlдвeдcНIII, омата aapтocri технічних умов, пос:пуг спеціanіс:тів, ~ 
ДоrolОРУ 1Ощо). '. f 

4.5. РозіРlaнu ДоroВОРУ НС звїлыІІє ПОКУIIЦJI від сnnaти пені, псредбачсної П.42. = 
4.6. Сrшata шtpaфJПDC санкціЯ не 38їлыІІє Покупwr від обов'"ків ВlfКОИlИИІ Е 

періоддiJумовд8НОro Доroвору кyпiani-продucy. j 
4.7.У раі невпхоН8JIНI Про_цсм умов цr.oтo Договору, Покупець ми npuo 

Прщuuщем своіх о6ов'вв нanежним ЧИНОМ, а також _ідшкодуванlll 3БJlТкі8118А111111:rt 
860 має."..о рО3ірвати цей Договір у встанОIJlСНОМУ порllдlCY і Blrмaraтll відшJ'OJIYIIIIIIID;. 
Doro P03IP~. ~1 

4.8. При po3lpl8Jlld цьoro ДоroВОРУ 3 вини Прода.WI, СУМІ" Jlкі смаченї Покупueм ~ 
Ц1Юro ДОl'Olору, noвер~ ПродавцеМ Покупцю в ПОВНОМУ оБCJIзі. ііі CJ. 
~B розірванні ЦЬОГО ДОl'Olору 3 НСІ3lJ1ежних від Сторін ПРИЧJІН, СУМІ" ві t 

4.10. В::'И:1fI!R цьoro До1"ОВОРУ, .повcpтuoтьCJI Покуп~ в ПОВНОМ'І обсоі. , 
311DИoдumВ УIр8і:::т" та права СтоРІН, що не передбачеНІ цим Доroаором, IJDII1ЧII1IIIIр 

5 1 Пpoдueцr. J'I S. ГарантІІта претензil 
що ~_ бути в' рантуе. ~O ~еМCJtьиа дuwucв, па є предметоМ ЦЬОro Доroвору, JXolJID' 
'lpетіх осіб пр ~1В1 'nднo 3ІКОнодаВства УкраіНІ" аільна від б'lДlt·RIJIX ....-
3JI8XO~ п':арсш:. ~OMeнт пiдnисаННJJ цьоro Доroвор'l Продавсць 'ІІІ По~· 

5.2. ПpoдlВ • І С)'ДОВІІХ сnpu на неі ·немає. 
ПРОдаНІ, не пО:О ClЩ'І~ Щ~ 3~ ЗСМСШЬНІ дiтrика ДО цr.oгo часу нікому і_мУ вс aIIS ДО cratyrвora ФОRдy-:~ 1 ~ забороною (арештом) не перебуаає, CYДOB0rtl_~) 
прцдатному • ВШСОРIIC'rIННI П OCI~ не внесена. Відчужувана земельна дjnaНD 3~-

5.3. У відповідності • за IWJI,OBIIМ 11рSI3Н1чеНJI8М 60 
ПРn:sначенн., 11 закоНОДUством YкpaiНlI ПОКУП~ЦЬ nPlrдбав земcnьИ'/ ДiJWIEY Р"\ 

5.4. ПоХУПець 01'JUlНyв J; 
nfд:scмвnмn і ИI3СМНSJМИ c:r~Meт.нy AiJurнкy в натурі, ознаllОМІІВCJI 3 Уі tdnькіСНlu.ш і aJicllJllll \ 

. рудамн та Об'єктами і обмеженнnш ЩОДО іі BIIICOPIJC1llllll' 

J'" .~ 



~~-'I~:J 6. ПереІ"'. чр~~а ~ІІ~I~С!qrlll~~~М~IIУ дlnВІІІСУ 
~ .. nepeдatilr&6WJIt' .... ·~::.9JкYI1IDCГII~~ ВlnШl'IІИ1.М і nP880 на 
~ ~ (/1JI''''' ОраРІ 110 покynwr пlcna повиці' сrшml 88pтoc:тt ДlноТ земсльноТ дUulНICI. DUmOllднo до 

І ~ ~ ncpexoДJI1Io ІІІ покупцеМ aep8l8HOra IIК'I'D'" npIDo масності 1m 3CМJDO. 
: ~ p.troаоР11 CNle~ у ПокynWl nPUllШІСНОcrl НІ земenьну ДШІНКУ ВCТlНОМСНlln РUllшс прuовnR 
'. M~~ JJIOI!.~IO .. ll1DкyмeНnI npо права ПокynlUl на Kopl.CТ)'IIIIННJI (ОРСIІ4У) цієІ земcnьноt дШRlІ1ОІ 

ht r 1,d~I.'--
;..iadc;n.. nlllJlCODDro поrlpШСIII" аВо DIIП8дIСD.Dro ПСУ.81IНR 3U'MIaIIO' дlnВlllСІ1 . 

~. 7. PUJI~.::arlPlDeRНI або 811111д1CODora ПСУВВІІНІІ :lсмenьноі ДImnnn. несе Покупсць :І моМсніу 
fIIIIII'~ ВnICnDCn. 
ІР"'" "_й ПpDJllllець npCJCtPOЧl1D персl1ВЧУ 3CMCnЬHoi l1im1Н1С11 або Покупець nPOClpОЧНВ п. 
JJIII11' -.'''''Воl'О поrlршсННJI або Dlшвдковоra псувВННІ НССС сторонІ, що npocrpoчнпa передачу 

І" pIDIII'IІІ __ 

• ннl ЧІІ псуванні :lемenьноУ ДЇЛІНlCI. є DНИІ Сторон .. ДОI'OIОРУ, то ВШnОDі.ат.ніcn. несе:ЦІІ 
.... аоnpшl 

8. Вllрlшенвв спорІ. 
шо ІUНI.1IJO'Пo прll В'lКонвнні умов IUtora Доraвору або в зв'аку, тлумачеRВIМ 1101'0 

всі CIIDPIfe UШlXОМ nepera8opiD. 
~ npOТlfO" ... іCIWI не 110СЯГЛI. ДОМОМСНОсті, то спір передаЄ11оCl на po31'J1Q СУДО8ИХ 

:. ~ .mнoвnеиоМ)' ЧІІНИИМ :lIКOНOДl8CТ1OM Украіни. У цьому виnaдIC)' судові внтрати несе 
--""', 1 ' .. ....:,_ умови Доro80РУ 160 8ИlCОН8П1 ух нснanежним "І.НОМ. 

!J.::. 9. ЗмІНІ. ума. 4ora.opy та Roro PO:llp.8HHR 
"'jмu Дarolopy або внессННІ доповнень до aьora можnнві тinькн :аа :lraaolO Сторін. 
Bc�-" АОnOlВСНU40 Доra8ОРУ здїltсНlOIOТIoCJI тim.кн в nнc.MoBiI формі :І наступним посвїдчеНRIМ 
• 11 "DOIJII" в opruax нотаріа", оформmoJOnCl у BнrJIIДЇ додатковоі yramr. що є HeBiд'ємнolO 
IDOI'D ДorolOPY. , 
ДomJIp моае бyru розірнниtl Пpo.uвцеМ : 

Ураі RCCIIIIIТИ ПокynueМ повноУ або частково У вартості даноУ :leмCnЬHoT ДЇJIIнкн :lrШио n. 2.1. цьora 

у,.і'aapyDlllІВІ УМОIIИJШIІ4СІІІІХ У пi4nyнпi 2.1. цьora Доraвору. 
pDI_ 04Ніао Ь СІарів умов цr.qra ДоralОРУ він може бути 3Miнeннlt або розfрв~ на 
_Crapoви 31 рішСIІНІМ cYlG' або rocn04lpcr.кora C'JlG'. .. ,О. BIIТp8nI. . 
8d1llpUl, ПUІ'Оані з )'IDI8lI8IIRIМ IIЬora Доraвору, tIora нотарім.ним ПОСВЇДWIеlDlDlo pCt:Clpaцfao 18 
. &ре. себl ПокУпе .... 
, 11. ДО48Т1СО.і УМ08П • 

.. ЦilJ(oroJfp Е о6оl'I3IОIНМ lUI8 сторін 3 MOMOНty пiдnиC8RНI обома Сторонамн. . , 
_ДoraIp nIIUraЄ НО1'ІріапьноМ)' посаідчеННlO .. ~~.вqiJ вl4nовідно до чнниоra 3IКOНOДIIcтiL 

J ЦII,Дoraвip і документ про CIUl8" ВIРТОсті 'f~liii'"cstiolO IUUI аідве4енна :loмuьнoT 4iniнки • 
~1 і ІИlIIЧі державноro lІК18 на право ПРНВlтноі масності HI:leмJIIO. 

і -,1I5IIt Е IJlllТИlIІОМ податку на прибуток на 3В1"811ЬНИХ ПЇ4СТ111ІХ. . 
I{dДoraaip еXlIUlCНО 18 НО18рім.но посвїДWIено в 3 (1pltOx) примірниках. 04ІІІІ :І вих з6~iraE'l'loCl'В . 

. ...., нотаріуса &poвapcLкora Mic.кoro нoтapilulыlra oКP)'I'Y, КиilJськоі обnacтi, &аnp н.м., • 
lJI.Ifcueaacтi, 7, І інші - ІНІ1ВІОТЬCl Сторонам цьora Доroвору. , 

N 
/.~~~~ CrOPDUII Доra80р), : 
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UlDМo6ln1. -' землі транспор1)'. за IІІРССОIO: Киівс"ка 06J18СТ1о, І'.істо 5роваРII, на розІ В)'Jllщі 
ШUhіlа.h'Оtта 6),,,,,,вару Baaп_IIOcтl, НlUllUllза тскстом "Прммст ДоrolOру а60 ,е"'CnIl". аіЛlна". 

12 ]смen.и' .І1ln,нк" зuначена І п.I.I., Є І 1С0риc:t)'lанні ПОКУПIll ,П4НО 40ro1ОР>, ореtШI. зе"lcn.иоі 
_.Ііа 10 беРОКІ 2006 року заРОЄСТРОlаноro у КиіlСІІкіR реПОН"'.'lіА філії Дер.оноro пі.аПРИDICnI 
.цmpy зсмen.НОrD IWIIСТрУ пр" Дер"'ному комітеті Украін" по З.,.ICnIlНIІМ ресурсам» npо ЩО у 
Лrpaaнам)' реССІРі земеп. ІЧllнено ,anllC lід 10.03.2006 року НІ 040633800089 ТІ.1ІО.1ІІТКОlоі yroAlI N! І 
tls21OUОО7 року.llО aorolopy ореН4И зсмem.ноі дiuHK" аіа 10.03.2006 року НІ 040633800089. 

Ві.аІІа.lдио .110 .II01fJuc" НІ І ІІа 23.04.2007 роху, аиданоі &РОІ.РС.КИМ міжміС.КІ"1 бюро тсхнічноі 
illlcнrapН3lUli НІ земcn.ніR дiJIIHцi, що .щ.у.уєn.СІ, p03ТlWoaaнc roтolHiCТlO 81 % нсзоерwеноro 
&yaiIqпвам нерухоме мaRио - тсхстанц" та МJdIXa 8ІТОмобinl. та оroрожа "N» 1'840заony НА а"конаННІ 
"11 .... 11І робіт l!л 18.04.2005 роху Н! 14105 інспеrcціі 4сржаlНОro apxitctnypho-буаіlCn.НОro контролю 
&poupc.1COi MIF.KOT PUII КIІЇІс.коі 06n8СТЇ 

lJ.3ri.чио І"СНОІКУ lipolapc.кoro MiCЬKOro Іlддiлу зеММ.НIIХ ресурсіl .1.11 15.05.2007 року N!Q4-7/10-
JI227. _СІ.НІ alnlНка, ЩО Є прслметом Q1OI'O ДоrolОРУ ПОlинна IIIKOp"CТOIYlmlcl , 4ОТРlІманНІ'" 
"'nlCil :lCМnOMICHIIICI, зміcny добросусідства та обмежен. про на ЗСМЛIO IстанОIllСНIІХ У cr.cr.91,103, 
ІІІ ]CIICII.НOro Кодоксу УкраіНlІ, c:r.35 9акону Украіни .,про охорону 3с"'CnIl", 3аКоноааlcnа про ОХОРОНУ 
~IIIIIH.aro npllpoJIНoro ссрс.аОlнща (КОД ІИКОРIfСТ8НИI зомcn.ноТ 4inIНКІ. - 1.14.2., зГЇ4ио 
1pai1fClo101'О IClllCИфlnroра uin.OIOro l"кор"с:танНI земcn.нlfX аіnIНОК). 
Прl1Clynam .110 lIІКОРIІСТ8ННІ земм.ної діnlНКIІ до IсТаноanеННI П меж І lІатурі (на місцеlОсті), 
~ документа, що ПОСlі.ачу.: npoo на нсі та 4ержuної рсєстраціі за60РОНlm.СI (cr.cr.12S; 126 

f.II.Hal'O ~KCY УкраіНІІ). 
~'nopywеин, земcn.ноro законодаlcnа Іннні особll несyr.IОРII4IIЧ"У lі.anоаідвл.ніcn. згіано закону. 

• ~11!&r .ІІСНО.КУ: 
• Аа u.iHIIIIIICIIIIICI3CМCn.HOi ділІНК'" . .аа.' . , 
Вianol ІНИ UШ.ОIОro ПРllзначеННI зсмenьноі дinlНКII. 
'~ Ьано. до IllснаlКУ про про.ааж у lІІасніcn. зсмм.ноі діnlНКl1 Ііа 14.06.2007 року Н!763 
.... СІІ IIIcra6y.цylaнu· та архітекrypи Броварс.кої міс.кої PIUIII, ~Іістобудіlні об~IСЖСИIIІ та 
'ОВ .. 1і ~;~eKop"CТY""HI зriано кa.aaCТPOBOro ману та віаПОlіано .110 розрахунків мощ виконаних 
• .,:. н (без праlа 316УДОІ"): 

І"екерного KO~1U10PY мережі ЛВП. 



~:' t ~; 
~ ІІІ аІУ ІІІС:ІІОІIC)' ОА"" рІк. _ зсмслыlтT аlлnIIК", арок .. І ПОРАпОк ОМ. '11 f 
ерМ 1. ЦІІІІ ПРО"І ... " ШІМ Доrolороtol cкnaaDC 420000.00 (l'nТllp • 1 •• '11' 

"оТ ,ІІІ.ІІКІІ, 31 n IIcr~ .1bL ..І: " , І ЦІІІ' про,lІЖУ земМ" 601'I31CnOCl ncpcpllX)'lDnl на рахУIІОК РОла'''1 IрІ ;~. 11" 

rtt;;I~1I1o ОО копlnОК, ,кі ПО?::::Кln 06llасті м.КІІС8D МФО 821018. зкпо 2'3S71~~:IIr:;.\ І'''; 
&РОІІРС:"КС УДК гУДКУ roДоrolОру. ~ ... 
ро60ЧІІ• '1111 3 ДlІІ nlllnllC:DIII;' ': аоКУМСJn8llіі ПРО IIopMlnl.llfY ГРОШОRУ оиі"ІІУ 1e\4tn Т. 

2.2. 3rШllО IІIТ1I')' J тс:Іl;;:, &pOIDpc:.кaro MIC:IoKoro ~laalllY ЗС~Cn"I"'Х реСурсіl. 1IOp:r. ~\' "ре 
16 05.2007 року НІ 04·3113· 186840 ОО (c:ro ІIСI.адссп ШІСТЬ ТНС"І lісі"сот -.., ' 
OuilllCl 3СМC:n.IlОТ ,11l'"KII c:тa1l0111'Тlo , COpoaI ~ tJO • 

копlnок n IllIКОIУ lapтlcть зсмcnыІїї дlnlllКIІ скспс:pnlо-оuіНОч' : 
2.3. 3r1Ju.o l"с:І,ОІКУ e~C:n:::;2~~~OOi. p!~ оцlllО'lllа aapтlCТIo земc:n,,"ої діnlКІІК cn: It~ lfIA 

НВФ "КАдАСТР лтд 1IдI&IТIt) "1111111Іо' og;:кanlnoКe J8ТIIСРДЖСIIОro lfачan"""kОМ Кllіас "'І', "ре 
(1Р"СТІ acClТlo l'І,СІЧ а: Cn.IIІIХ pCC)'pcl~ ;;.05.2007 року, IlanОlідІ'О .110 811СІІОІКУ 4cp'::f.\)l1I 
ronOlllOro ynрaan "'11 з М UIi Ііа 29.05.2007 року Н! 48-151. --. 
3CМllelnOplJUIOT аОКУ"lеlП8 3. Обоа'IDIСІ. сторlаа ІІІ 

ІІІ' 
3 І Покупс"" JDlioa'IJJUIIIR: . сп 
3:1:1. ClUlmml ІІpтlт земenьноТ дWНЮІ І crpОЮI та І РОЗМIРах, ЩО IІІ:РС4бачск •• 1, І 

ДОI'OIОру. І • • иl1 
3.1.2. НІІІІllnl ПРОРІШО неоБJCіанl маер 81111, Ilaor.tOCТI, ДOKYMCIIТМ ТОЩО "РО IIIIIIOIlIfl1llI"( 

ДОI'OIОру. •• 'І 
3.1 З. ДD1Jl".IУII11IС. обмажен., ЩО НltCllааеНI ТІ ICТI~o~eHI ІІІ ПРllnбаllУ 1C1IC.1U711l. 

(JDбапе'lУlml 6aKoWТDIHe І 6CJПерсшкоднс lllКOPIICТIllН1 об СІСТ" заraп.IlОГО. KDpllcYyUH'" ~ 
та I1IТDM06In"Hi ДОРОПl, об'CКnI itnКCHCPHoi IНФРlcrpуtn)'~"), що ~аРС:С~ОIIIll ІІІ JCMCn •• iI ~ 
MOMel" peCC1)lIUri заllll, МОЖnllllcm. aoc:ryny НІ зсмen.ну allllHKY .lаПОIlД"ІІХ cnуж6 МІ oIic.1)~ 811 

PC"Oltтy 06'ctcril 3Iran""оro KOpIlC'l')'8IНH' 'І1ІlнженеРllоі інфраСТРУКТУРІІ. розміЩlllllllll11Cllt.1llol1 "і 
меЖОІIІJC і n:D,CJII'IIIIIJC знакіl тв nia'bдlll!1J НlIХ ТОЩО ). Іх 

3.1.4. 3 .. о".еll1)' Дсржа.llоі реl:страцli q.oro ДоralОРУ CMI'IY8ml земеnloКIІR noта. І ~ 
nopuкy, псрсдбаЧСІШХ '1I1ННIІ" ЗlКОНО_СТВОМ УкраіНIІ про Ma-ry за зеМIІ\О. і ІІІ 

3.1.5. 3apCCC1)l)'lml цсП Доrollр у ІСІ'ІН9JU1СН,?МУ 38KOHOдaDCТ80M ПОрlДК)'· 111 
3.2. ПрQДUeЦlo з0601'13Iн"R: .' ilt (І .' і ~ 
3.2.1. ПРІІІІІІІТІІ омвту Покупцем lаinnёrlзс .. Uьної almtНКJI І розмірі та І терміНІІ. 

rt'"\~'- • 
111001'0 ДоrolОру. \. '~~" 

~: Blдn08lдвnЬHlcть СторІн ~' 
4.I.У IlInllдlC)' неlllКОНIННІ Покупцсм )'МаІ ЦIoora Доraаору ПРOДUСЦ. МІС npIIO ІИIW1!ll r 

Покупцем СІОЇХ оБОI'.3111 НIJ1СЖНIІМ "ІНО"; І Тlкож lідШКОДУlанн. збllТкіl, заlJIIНIІХ ІІП r 
неНМСЖНlIМ lІІІСОН8ННІМ J0601'IЗ8Н., вб!» МІЕ прно РOJIРlати цсЯ ДОГ08ір у ICТlllfClIIICIIOII) D • 

IIIMarml ~IДШКОIІУI811Н. збlIТlCІІ, СПР""ННСНІІХ Яоro розірI81IН .... 
4.2.У раl порушенн. терміну оnnaти 38 земenьну almtHКY, псреаба'lеноra п.2.1. /IIfIOIO. 

ПокупеЦlo смачує Проаааwo пен\О у Р03мlрl подаіЯllоі обліКОIОЇ СТ88ЮІ H8uioIIВn""oro &аІІ'1) 
дІІ: :1 момент oMml 3D кожен ден .. nPОС1рОЧICJI матежу. 

З. Якщо ПокупеЦlo 8 термін 30 (ТPltдцnь) дll18 3 aml ОСТ8н ... оі смаТІ' згi.llllО n.2.1. U.OJ' 
C:lUlmm. Істаномсну І п.2.1. Д01'ОІорІ ціну Ібо Іlдмовитьс. прнRнlТИ ПРlшбан)' ,ілIН"У. n 
праlО IІlмаnrпl ПРllnll1l1Тll ПРll.ІІбlноі зсмen.ноі дIЛ."КIІ і CMmt ціНІ' а також lіаШІІО4)-. 
31W\lIIX :saтpll,.IKOIO IIIKOIIIHII б м '. • ...... 

і ІІ, 8 А, 3 СІОСІ стаРОІШ, ПОРУШУl8ТИ Пlmнн, про ро3IР""Н' _. 
ІІІмаnrпl llawКОIІУllНll1І збllТИіl. 

4.4.У IlInlUlКY розlРIIНI" Д . wnt 
ПрCUUUI П ОГОІОРУ 3 ІННІІ ПОКУПЦІІ СМІчсні ІІІІМ rpОШОІІ1 ко 

lІем oкynцell за мІнусом 
Збmll, ПОI'nаНIIХ 3 оформn д: . I'Q1OICI ~ 
nlcnoP1Y npoelC1)" СНІІ •• І 01'ОІОРУ та вlдаеаеllllІМ зсмcn.иої аілlНКІ' (nlA .-
ПОСllaче~НI доrolОР~:=:;~"·' опnата· 18procтi техніЧНI'Х У.ІОІ, поcnуr СПСllіl/lістіlo 

4.5. РозlРlанНl ДОГОІОРУ н In • . J1LC' 
: 4.6. CМI'rI unpафllllХ СанкС 31 іоНІЄ nO~~ від СПЛІТІ' пені, передб ... Сllоі n.4.2. ~1fX--

перІод аіі УМ08 aaнoro Д ціП НС 311n.НІІЕ ПокупЦІ від обо.' Ізкї8 ІІІКОНІНН' доrol.р 
4.7.У раl не.IІІ'Оllаи::О~ОРУ купіanі-проДІІЖУ. ~. 

Проаlцем СІОЇХ оБОI'lІзкll ::-ІЦСМ умов u.oro ДоrolОРУ, Покупець МІС пра~о І:а.-! 
• . СЖІІІІМ 'І"НОМ, аТІКОЖ. віДШКОДУlаllНІ збlІТК,1 J 



~ ,~ 
" ..... ;.11 IIlDJlINF= 

PO:liP'~~ PuN 'і ,у lIoDhttRiM~OP'AКY і '''''llпtТlI .iAWKOAY'IIIII' '". _.с пр'IО .......- n ro pO:llplI"IIIM • 
.. ~ tIIJIII"I"IC""IC 10 ro ДоrolОру :І .111І11 ПРОІІІІ.UI, СУМ", ,кі СМІЧСllі ПОКУl1llСМ ПРОАа.uю "І 
(-;РІ" J1pll ро,IРІІ"" u.ono.epnucrnoCl ПРОAUqем ПОk)'ПWO І ПО."ОМУ обс.:І;. 

4 " ..... ....,10 ДОIO~ору. ro Доro.оРУ 3 "C:IIIIC2fCНIIX ІіА Сторі" ПР""tI", СУМtI, ІlСі сма"еtl; Покупuем 
...-: J1P" poJI' .... " UIo.':,ro ДоroIОРУ. ПОlеpтaнm.c:1 ПОk)'пwo • по."ому обс.зі . 
• ~IPO 1"1"110"1"1111 u 111 пра •• СторІ ... ШО не ПСРСАбаЧСlІ1 Ш'М ДоrolОРОМ, .":lIfIЧlкm.СI .IАпо.IАIІО 
Р.-:. В/аІІОІIІІIІІ." c:no 
~I:III YlCJlln"" S. Гара.nП та прстеlаlТ 

11 ШО земеп.l,а дlnlHICa. Іка с преамстом Wooro Доro.ору, ВХОАІ.,.. АО Kвтcropii 
5.1. проааlСІ. ~~'ІУЖУІІНІ зrWlО 3IICD11D_cpi'l .УкраЩIІ. Iln.I'. ІІА БУА.-ІКIfХ MIIIt"OIIIX праl ; 

__ с.а .. ШD ~'6 про Ікl НІ МОМС~П' nfAn"c:DН'1I ~ro ДоrolОРУ Про.аuсц. ч" ПОk)'псWo ІІС Mlr Ilе 
.-tlsld ТPtriJC • Ід Ірештам І СУАОІІІХ справ на IІсі ІІсмаСо 
" ... -- ....... III!fW:I n _1_ • • 
,.....lIe--;~ с.Iд'llrtlo. ШО зПIAIUlа зсмen.на _.IНка АО u.oro "асу НІКОМУ ІІІШОМУ ІІС :lADlII • арсНАУ, 
'" npDJP П_О ...... D спорІ. І піА забороноlO (арсштом~ нс псреБУlас, CYAOBOro спору ШО АО нсі, .к 

.,..,.-... ІІС 1010 фО11ДУ ааРllДІlЧllІІХ осІб не IIICCCHL ВI./ІЧУЖУlаll1 зсмen."1 АinDllkI з"ахоm""с. у 
JIICCIII ао С'ІІ1)'І1 tдaТII0MY ДІІІ llІкор"стаШII її :lа цIn.altlM npIOIII"C"HIM. 
CIJIII.nO."'~n~"ocтl 1:1 :laKOIIOPIc:тaOM УкраіНІ' Покупсць прttAбаl имел."у А;ЛJІІІКУ БС:І :lМ;"" ії 53 У 1.,.1101 

• DIO npld ... "CH"" Іл . ... ,.... C~ ornlHYI :lемеп.ну А ІНІС)' І натуРІ, 0знllltОМtllС. :І її кіnькіс .. ",.щ 'lСіСIIIf"Щ 
,.4. nO~ull пlре.'НIІМII І HD:lCMHIIMII cnopYAIfolll 'I1t об'скта"", і об",ежСНН'''ltI ШОАО її 

...... 1:11111-. 

~.... 6. Псрехlд пра.а впаСІ10m ІІа зс",en~IІУ АIпВIІКУ 
.. ,. 0601'1:101 ПРОAUUI перeдm' зсмen.ну Аln'НКУ. Пакупwoм IBIDICIЄТIoC. BtI~alIIHtlM і праlО 

&2ICJIOCfI "І :lСМCn.НУ АInIНКУ персхоm.,.. до ПокупЦІ nlCnI ПОIНОI CMaтt. lаРТОСТI Ааноі :lСМCn.llоі 
,i3lHllllilnOlI.aHO'O п.2.I. q.oro ДоrolОру. одержанНІ Покупце", AepxcalHoro акта ІІа праlО впасності ІІа 

... 'IJD. П --J • R • 6l. 3 моМСиty ІIІНI'l(неНІІІ у ОКУПQl проа anасио,,-т. на зс",enьну АШ'ИКУ IстаНОВnСИI' раНІше 

еро.нn JICIIIIIМ І Ісі праlОУСТВН~lОlОчі дoкyмeкrн про проа ПОКУПQl на кор"стуваИІІІ (ореIСАУ) цієі 
lIIfIIWIOi дluНКlllТрІЧIlOТlo 'І11"Н'cn.. 

7. 'ІОІІІС IlInlдlCCl_oro поrlршенНR .СІо .1.nIl./lКO.oro псу._ннв зе.,c.n~ноТ AinВНКІІ 
7.1. I'IDIII ІНПIAКО.Оro поriршенНІ а60 IHnaдкoloro псу_ан"l зсмenьної АЇЛІНКМ несе ПОk)'ПСWo :І 

IІОI1C111J nCPUOJlY АО HЬDro Прlll anIСНОсті. 
7ЗоУ ІИІІІІІСУ, КOnIl ПРОAUСЦ. ПрОСТРОЧИІ перерчу зсмenьиоі АЇЛІНКІІ або Покупець ПрОСТРО"ИІ її 

rPdНmI, РЮНІ IlInllUCDloro поriршенНІ або IHnUКOloro ПСУlанНІ несе &:rOPOHa. шо ПРОСТРОЧlша 
ССРС.ІІ'ІУ а6о nPIIRHI1ТII. 

7J. Bкwo І IIoripweHHi 'І" ПСУІвнні :lСММЬНОЇ дIлIНКI' Є ІНllа СТОРОНІІ ДоrolОРУ, ТО lіАПОlіАІІІьніcn. 

ІІІС /11 CJUPOНa.. 
, 8. ВllрlwеllllЯ спорі_ 
. 11. ВсІ спор", що .IIHlilC8lO11t Прll І"конвині УМОІ qlooro ДоrolОру а60 І 31' .3КУ 3 тлумаченн,м Roro 
I&1DICН •• lиріWУIOТloСI ШnIХОМ ncpcrolopiB. 
I~ ЯКWO CтapOlI1I пропror.t мlClUI не АОСIГЛН AOMOlnCllocтi, то спір ncpepcn.c:l ІІа розrлu СУАОІ"Х 

ІІРІІИІ. УПОРІІКУ. lтHoвncHoMY ч"нн"м 3IКOHO_C11tOM УкраіШI. У цьому ІІІПЦКУ СУдОlі ІllТраТІl несс 
шо не IlIlCDllвna У"'ОII' ДоrolОРУ або Інконanа іх HCHВnC*H"M ""НОМ. 

9. З",ІНІІ ума. Aoro.op)' та Roro рo:slр.аннв 
:.1. ЗмІІІІ УМО. ДоrolОРУ а60 ІНСССННІ Аопо_нен. до IIЬOro моаи",ві тїЛIoКIІ 31 зroАОЮ Сторін. 
~ ВсІ :lмІНIІ 1'1 ДОПОIНСННI до ДоralОРУ :sдIACHIOIOТЬCI тіл.КІ' І nllCЬMOliR формі 3 II&стуПIllIМ 

Il!Іі ....... _._ТllСllх змlн 1'1 ДОПОIНСНЬ І opraнax нотаріату. ОфОРМnlOlО11оСІ У IlІгладl АОIІІІТКОlоі yroAII. шо 
9) 11... IJ"!,,"ОID au.oro ДоroIОРУ. • 
9Jї~5ІІДаl'Ollр може бym розlРlаниR Прoдuцем : 

•• у ра' III:CMlm Покупцем повної або часткової вартості ДDJIOЇ земenloНОЇ дlлlНКIІ 3nДHD П. 2.1. 

9JJ.Ypa' n 9А у , оруwеИНI УМОІ IIIкnцeHIIX у підпункті 2.1. uьora Дого_ору. 
1 ... ~"""~"lCDиIННІ Oд!liao із Сюрін УМОІ Цl.ora Доro_ору lін маже б)'ТІ1 змlнеНllА або розір_ви .. R 

.... "1'0 СтаРОНIІ ~i рlШСННІМ суду або racnOдapCЬKoro суду. 
10. ВlrrpаПI. 
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"'істо SpfШIpll KUI8Cькor _ост' 13 Аип'" ~OO7 РОКУ. 
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tжрYIJ'. 
ДtRDIір nI,)nIlСОНО у Molii пpllt:ymHocmi. Особу ZPDAfOtJBH, в"і nідnис",и ~ с:: 

дladtиnHicm., 11 тll"QЖ пpII.tDdtJmHicm. m" diadamH;cmb Бро.tIpC""ОI .\fiCllltoi ". к_ 
тOlllpllстlll :І 06межеНQ/D .іtJnDl;дtиьнісmю .. АСТРО ЛТД", flО'НDlQЖ'ННIf 11 IIpftkl/lOlflW І 

~Irи.",o' дiAJlнlfll, "'0 tlіd'IJIЖ)IЄmьCJI, n.р.tlі"но 
~~II'IImi210 IUЮeItCJl Ук rHIlII.ii tJozotlip niдмlaedtprtllllDtfC 
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Копі 
укРДТНА ~ .'. ііі UKRAINE 

. ІР І 
~-ПРОдюР' ЗЕМЕЛЬноl ДІ.JUIRКИ 
КСlльськОГОСПQДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
НЕ: -

ЛІ/сто /ірО.llри K"r"C6ltof 06ЛІІСnlL 
СІІ'" С6,..'ОіО POfll СtJрmlЛ ""/CR1fR дгСІІnlОіО 'І"СЛІІ. 

-~ ~~ : 
. І сІІІІІС8 111U&1]j{IIQT~POHII: G'OBAPCLKA МІСЬКА РАДА KlflBCLKdl 

~I" 1110 ІІІІ.·С n Д~H М.&РОІ~РИ, .yatiitiPIИ" 15, Iдcнrн,luцin,IHn КОА 1637631S, • 0&:061 місі"коп, 
trl 'JDI'IIII1'1I'. ;:r;,~;. OJlEКCAНдPOBi1iiA. .1СІ'n Аlс НІ nlAmall c:r. 41 ЗUCО'f)' Укра1'flН "Про мl_с 
:A~EНКA ~., І" IМСІІОllниll І .noдiiin.шoMY "ПРОДАВЕЦЬ", 3 ОАflісТ crOPOHH, і ЛИСЕШСО 
~ __ І y ..... :~.; I.Іс.m.ФllCIIdnIlНn номер 1321610951, '8pCccrpOllНlfn 3І IUlpССОIO: к •• іlс:.ка o&тim.. 1iU1l' JDAlIОВ 6y~II, IMCPOlunl1l І .noДwШОМУ "ПОКУПЕЦЬ·" 3 Apyroi crоро,lИ, раом !MCIIOIIНi _ 
::u .. qdCllfIOIIt аІ npо "ac:rym'c: ': • :11 
.... ,...... UiI ДOnI р 1~·ПрIДМет ДОn.ОРУ 
~. ;0' •• I.IIcrul plWCIUII &pOIIPC.,lCDlмfCJoкoi рМН 38 Н!380.-13-О5 lШ 10.07.2007 раку псрСАІІС (npD.IIIC), І 
t~ ІІІ n ) 'І DllClllт І ОnnlЧУС :leмcпlollY А!n'НКУ flcc'nlocloKorocnDAlpCloxoro nPН:lначCllИ8, nnОIQСІО 
__ іРИІМІС (1'JII'IC6&:n'JI'D1I'JIIUIIII будlаспl МІІІ'І:ІІІІІУ - зcмn! KOMCpulAHOro aHxopflc:raнIIl, щА :lIICoднn.c:l :lа 
• ".JIUIII1 JIII .. ~.... мІсто іро.аРfl, .УЛІІUR Kyry:.o8a, 2012 (A.ЦцRТlo Арl6 даа), "IUWII:aa ТClCcrDM о. 

ltaflCloll OIН"·'-' 
- ,.J,CМCnIoIllAln.HIC8"o • 
lI\Cf ДOIVJDP... 313II1ЧСРІ І п.l.l., IQО npOДlI:l'loCl, с І XOpflcrylIНH' ПОКУПQl\ :lriдflO АСРЖ"ІІОro ucry НІ 
~~ :....... :lСМnClO ссрП І-КВ .16009731. 1.IA8НOro НІ ПШC1'Dlі ріШСflffl III_OfflOMY &РОllРClo_оі 
i~ ;і;02000 раху Н!334, :llpca:тpollНOro ІН_ОН_ОМОМ &роааРСlокоі міСIo_оі РІІАИ У ХИИ:lі 3ІПнсіl 
• PL'III "0 nocтiRlIOIV XOPlfcryllНН8 'CМnClO 31 Н!239 lШ 05.12.2001 року. --= 1& O4-ГІllD-31208 ІIд 20.04.2007 року npо оБМСЖСНffI на I .. кop .. craнffl :lсмcm.иоі Рна 
J,}rIPD ..... npoм 111ІІО81"СМ І &РОlарс.,_оі міСlохоі PILIIH, :lСММlона А!п.'1ІІ П~8Нlutа 
-; 3.1D1J111МIIНIIIМ та :lMicry д06РОСУСШС'ПІ1 Істаноanсних У c:r.cr.91,L03,1J.1 
~ УlJIlТніl, стЗ5 Закону охорону :lсмМ .... :llXОНОАІІС'ПІI про охорону ~ІІКОIlllllplloО~ 
ІІР' (icOJI lихорlicrunll - 1.11.3, :lrlднo YкpaiHCIoKOro КnlСнфlaroРI ulnwilora' 

1�:-!!~r.h::'tп:QI~О:Е}. ;а.': . \.Оо. •• І, ... .І 
:.:І :іСМСШоноі IcraнOlnCНffl іі меж І НатурІ (ІІа MlcUClOm), OACP,DНIII 

1IDC111ІЧУ1:'nPUО ІІІ неі, та Аер ..... оі pctcrplUii '160pOffl1:l'loCl (cr.c:r.125,126 Зсмcm.'IОro .ХОАСІЩУ 
f' 

.• ,' •. 3CМCnlolIDrD :lUOIIQДIICТ18 lllНИirР.CD6И несyn. ІОРИДИЧНУ BLanoliдllloHicra. :lrlднo 311CDНУ • 
• , • '1:1;\, . . 

.-. __ ,.'1 lімШУ мlcroбудyllRН8 та ..рютcxrypи &РОllрс.,коі міСlокоі PILIII' lід 16.02.2007 раху Кt170 
alittСІІСІІИl ТІ ОМ ....... :lемnекориctyllНffI :lrLaHO 1CILIIICТP0IOro ману та liдn08iдII0 АО pD:IplX'JНlCЇl 

інmnyroи "Цcкrp Укрn:оlнформ" (бс:а праlа за6УА08Н): . 
...... auU8 I'J,J(pl&:Dac.xolV. 

2. ЦІ"І продасу :аемen.ноІАЇЛ_IIIСІI, n'JIOK" І парНАОК оплаТlI. 
IIJICWII'1'СМCnloиоJ АInIНХИ,:ІІ цим ДОI'DІОРОМ CКnILll8C 40 253,00 (сорок ТИС," Дlicri П'ІТАССП тр") I1ІИlні 
_си nсрсрllX'JllТИ ІІІ рахунок ПрDдlllU npoтaroM 3 (тр.,ох) 6анкіlСІоКИХ АНіl (р/р 33114327700005 

.ІУДКУ ІlCиl'a&:loxfR 06nacri м.КиEliiМФО 821018, ЗКПО 23571923). 
1"""-Ulllа .. :lСМСI,,иоr ~ станОlиn..44 761,00 (сарах ЧОТІІРИ ТИСАі сімсот шіcrАССІ1' ОАНУ) I1ІИlНІО оо 

1IInI1J' 3 lаІІічноі AO~CК'1'IЦI1 про HopMm .. нy 11І0ШОІУ оці"ку :lемenlol.оі РНІСІ' &p088pCJolCDI'D 
~~IIIJ:t4~СІІІ'ИИХ ресурсll 114 26.04.2007 JlPХУ НІ04-3/13-3/611. • 
~-.~СІІО.IIІУСICl1Сpra npо оцінну .. ~m.:aeмcп,,"oi Аімнхи ТОВ НВФ «Кuacrp ЛТД» lід 15.06.2007 po-r 
"":,,'I~ •• ,~DlIW~IOI _НІСИ становиn. (СОРОК ТИClЧ Alic:ri п'ИАСС8Т тр .. ) l1І"l"і оо кonIR~ .. 

'J1III~~ o~ ;ronОlНИМ :lCМ&llloНlIX ресурсів 25.06.2007 раху, 'МІО. Інсна" 
.аialpnaИ :~~~oPUI!iJI РОКУ Не4в-200. . • 'о.. • ; 

.:.. сторІн 
за&і.'ааинR:· 

. : 
"~I;==~:~:3CМcnloHOI дlnIНICИ в Cl'pОIСИ таl розмlрах, ЩО перед6аченІ п.2.1. ЦIoOI'D Доroвору. 

исо&xlднf маерlanи. IIдoMOcri, до~енrи ТОЩО npо ІИІСОНIІІН8 Р'ОІ QIoDI'D ДОI'DІОРУ • 
. o6мClUНlo, ЩО нaкnuc.J.,.. ImнoВncНI на DpИА6ану :lСМCn"НУ дІмнІС)' (:l16с:апечyllП!' 

t,.!CIIICpC:WКCUIНC об'am. :aIl'lJUtHOI'D кориету81НН8 (пішохіднІ та автомобш.ні ДОРОrи, 
IИфIIlCrРУІСТYDН\ ЩО :llрса:троlllll НІ 'CМCn'Hin дlмнці на MOMeнr petctplllPЇ :11І811, МОlШивіcra. 

ІЇ4!'Оllдинх c:ny.б ДJII обcnуroВУВIІIН8 І ремоІП)' об'DCТiI зanт.ІІОI'D KOpllC1'JlIIUII та 
Р03МIЩСНІIІ НІ :lсмсп.,,,іА дinlнці МСЖОІІІХ і n:одс:аllЧIІІIХ 3Н8кІв та пLa'їздіl дО ІDIX ТОЩО ). 
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.... ~P1 ... _".... І дс"",,,оl PCa:IP.. о nл!і1У 3. 3CМnIO. 10""11 '" 
].1.4. 3 "O"CI~ .. 311CDIID4IICI1IoM ='0 ~y :lUOIIO.lUlllc:raOM noplL:Ucy 'ї'" 

ncpc.:a6a'lClIIIX '1111І11 І аСn ,"oro1lp У І . -r ~~ iJ! 
].IJ.3.PC~I'aUUln: _c:rI'Olcпlollol.11in.IIKII І РО,,..ірі Та , 
] 2. ПроІll __ nOlC)'naOl .·r·- .' · Тср,,;І.. . 
· n RIIJ11I 0ІІІІ.·" • - -:' ~ ... " ].2.1. ри , •.••• BlдnoDIдIUl~lIicn. СторіІІ 1111 

l1of'D10p)'. см ~Df цs.oгo ДОГО80РУ ПРОАI8СЦ .. мас "р lІаІ 
.. І У I"ПIUlIC)' ІІСІ,,"О"ІІ .. ІІ по~ тuc08 І' .lдш .. -о.а)'ll.~IІІ' ,бllТХіl. 1hl1lJl"': ~ 1,,1 

• • ~1'alCil l_ас,,"М 'І"ком. ІІІІ0 -іраИИ цсП ДОГОllР У aCТDIIOlnCHOloly n "CIIctt....:\ 
саоll О"" , ІІІ. аІіО мас пр r-· npl.1q І ~ 
11'10"11"11" ,0601':1 'pD:Ilp.I""I"'. • ~, 
,5amc1 .. спр"'І"IІСIІІIІ norD мlll)' ollllml :I •• !.cмcпIoIlY .11IМIІХУ •• псрсабаЧСIІQro n 21 \ о 

.. .:z.y ра! noрУШСІ"1І ":мІ і nOJlllilblol.~ot c:raваси Н.",оtlan .... оro 511'11)' у ~~':, 
М • ...,с ПрOJlDlUJO ПСIIIО У рР .. , • ~c;, д 

с .. " -ІСІІ пnlПC1l)'· • о о' 2 ІД" б \ ,. ІОІІССН .ІІСІІ. про....... • rтlo 1c:ra"oDIICII)' І П.. оговор' ІІ."'У а О lialolollfТ\c 
.. ]. JlIІІІIО ПОacyllСІІIо ІІС спn~ приRl1JТПI np~lIloi :lсмсn"ноі .11lnllllСlІ і С":аат" І. n:»"'i 

"раА.lси.. мас прРО I"Mara:..ICOllallНl' 1&0, , СІОсі старо"и. ПОРУШУІІТИ ПИn"". npa-- І "./ІР 
J61m11, ' ..... 1"1 'ltpl"'ICOIO. ~i._ 

•• IC""VIIIIIII :I&lrncil. -;-- л . І' I"MlГlnl IшW -- ДorDIOPY , ОХУПцІ смачс", ІІН,.. rpОЩОlі І ... 
.. .. у І"_ІІУ ,.,lраll"lІ , ДОГОІОРУ та ІіАІ.. IIIDтIIIb., .-r 
· . І м :I&lmdl _С"' .... JbIo.:"" " nOIqllUCII 'І М ІІ)'СО' вaproai ТСХllі",,"1С умо, пое;----" 

1CICtII'I"0f'D ПIСПОр1)'. ПРОСІС!У :аут CIt::a{ к 
nDCIlJI'lCHl1I ДorulOPY тощо). - сплати псні, псрса61'1СІІОЇ n .. 2 ,. 

".5. PO:llpllllНl ДОфrDІОРУсакllкwС 'А ІІС від оБОI'lІ3кіl ВИКОllанн~ AO~ ~ ".6. Cnllm Шtpl ІІІІХ . -.. ,IIIQ "-
ОlданоГО ДОГОІОРУ IС)'Пlвnl.прQJIDJCY. 

ум .. 7 У раlllCllІlСонанНІ ЛрOJll8ЦСМ ДОГОВОРУ'б ПО",У"СUIo мас прllO 1"""'" .. 1 
Clоі; ~60I'aICII НМСЖНІ'" '11010", • тако. . 3 ИПІІ :lIІ8АIНIІХ ]1Пр1l"IIІІО.~ 
pO:llpurн исА ,"orulip 'ІICnИОМСНОМУ 8IJ1ШК~8"'''' 3~1mci .. CnP""--~в. 

4.8. При ро3іРlанкі ЦIoOra суми, .ІКІ спnаЧСIІІ ПОКУПUC\l П~~ 
Д ару ПОI-IIn'IoCl Продацс", оБСІЗІ. nr 
~,~.-.- • Стор' . 

4.9. Пр" РD'!рааниl ЦIoorD ДОГОІОРУ :І 8\.11 ІІІ ПР!'ЧІІ". СРІІІ. 1111 СlL1'чаа ~) 
ІІІІІОНІІІІІІ ЦIoOrD ДОМIОРУ. nOICpnucm.CI ПоК1'lЦlO І повному оБCl3l. і 

4.10. ВIaПОliдan,нlт та ПрОІ Сторі,!. ~o нс псрс:дб.'ІСllі ЦІ"" ДоrolОРОlol. IIQ~, 
'ІІСОНаАаСТВІ УlСрlіНIІ. .. " 

",;-.і:. S. ГараИТl1та прстеllзіі • 
'.І. "poPICU. rapllrryc. ЩО "",сп."а .11lмнц ІКВ с прсдмаом u.oгo Доro.ору. IWJlтJ)~ 

"'1ІЖ)'По бynt lід'lУЖУlані :lгlдно :l8IC0"0JIU~ Украіни. lія"н. BЇJI буJIt.-.1СІІІС MaAНOI\lII1pD.~ 
про lхі НІ MOMCнr пlAnllсаиНl ЦIoora чи ПохупсlUo нс ",ir не :l1IIr1I, НС JJA:3.' . . 
СУАОІИХ спрв КІ ие, нсмк. '.2. ПРIJJIIIСЦІо СlіА'ІІІТІо, ЩО :lI'IU(IН. Дімна.llО lUoоro 'Іасу нікому іншому не UШІ: 
нс подарОlанl, І спорІ, І під не псрсб)'llllt, С)'.ІІОIОГО спору що;ао нсі,а':' 
фОIlд)' ІОРIUI"'І"ІІХ осі& НС :lСМса.н. дїJUlHICI ЗКUOJIиn.cI У mи~ ......: 
llІІСОрнc:rви"1 П 31 цin"ОI"" о' 

5.1. У llAnОllAиоcri Ь Похупcцr. прцдб .. 'ОІCn'I'У Аiшlylaіl ПРIа"I'ІСНIIІ.. • '.' • ..: 
' .... Поacynсш. OI'МН)'В :lCМ~'НY дina~~!_~aтypi, ознaRомltlСI з їі кіn.кіСНIІМ" і пicuD, 

пl.u~1ІИМ1І1 "асмн""и споруJIIМИ 'r8 06'~ І обмCJCCИIIIмн ЩQJlО іі l'IKop"mн.... ' 
, 6. пеР~~РI8а власності на земел"ну дlл."ІСУ ._ 

:lСМ 6.1. ~I 1301 Прoдuц. ПСРCJI8ТИ :I~~ .ІІіМllКУ Покупшо ВВІЖІСТІоСІ .""0~'
ст.иу АIRlНІС)' ПСРСХОДІІтІо до ПоJCYl1lUl l11CRII ПОIНОЇ смати lартоаі даної зсмса.аIOІ ~, 

UIoом AoГOBop'l. ОДСРжано Покупцем lICJ»КiвHOro акта ІІа орна впасності на :lCMJUD. 

6.~. 3 І MOMcany І"ІІИІСНСННІ У ПОІС)'ПЦІ орава Іnасності 11. ,смсп"ну діnlНасу ~ 
JlC*IIM ІС npaoyc:raHaaтolO'Ii дoкyr.'CНТlI про пр... ПОJrVnЦl ІІа 1С0р"ct)'8lИИI (opclL1Y) !ІІі 
вtpl'laкm. ч"нніт. оо" •• 

. 7 1 110_ 7. РІІ:ІІІІС -IIRІІАn_оro n~~pweIllIR а&о 8 •• падК080га псу.I"Н. 'c ....... ""~ • • ....uHIC lIInUК080ra n rI .1:_ •• • _ а 
псреходу АО КIоОМ пр.. О .JЩCJIIII '"'" P.J!IU&KOIOro ПСУВ"І'" зсr.tc:n.ноі IUIIIIIIII 

• 1UIВСIІО"п. . 
7.2.У IHnUIC)'. IСОnИ ПРDJ181 ." ;. ff1P 

РІI'JИИ '"ПШОІОМ ПОrl Ще СЦІ. простро'IJ!В ПСРWЧУ зсмса.ної .ІІімНIСІI або ПDкync~ 
7.1. Jlкщо І ПОаір.:с"н~l" або Illn~ICO.O~ ПсуваllНJI НССС c:ropolla., ЩО npOCТPO'l1lJll n~ 

CтapoHL ЧИ псуваннІ З~с:!"НОЇ дІт1ll1Cl1 С IllІІа СтоРОНIt AOГOIOPY. 111 
.. ~. 
,4· 
'&-.. -==. 
~ 

. 
: 
·i·~·. ~ iu' ... . .~---' .-.. ООЩ":О'.ІІІІ' . • _ r --:,-:'" .\ • •. " .t'·'··"t'." ІЩ'ІІІlІа на І.. _____ ._0.-· 

... ОО. • ••• ' •• " • тисн ... паnЬЦ(.І., ilО" будІ. 1''',1.\ Щ' •• h' ОО, , .' о' .0 
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УКРДТНД ~ .'... UKRAINE 
~I~'IJ 'І' . 
LBI спорІ. 

_ ...... пр .. 1111011111111 )'МаІ 11Іо0 IOrDIOPY .60 І :lI'nacy:l тnумаЧСНІІ8М Aoro nOnlnlCCll., 
11І01"1111 .. -·· 

І pd cnoPlf, pc",lopl" • 
_~~ ІІІ.І.ОМ NC ",М мІ"'" ІІС ДОС:lnm домоanСIIОс:ті, то C:nlp ncpCIIIII:l1oC:8 1111 pO:IrnQ с:у.ао.нх орпщіl 'У 

";"2.-- eropalfll nP:IIIIM :lIICOIIDlllUlCf1l0M Yxpaillll. У UIoDM'Y IllnUIC)' с:у.аОIЇ IlnPlIТIf ІІССС cтapOII" ща ІІС 
І І 8CfllIOIIIClION'Y DlIlCOllвna іх IIClIВnCIКIIНМ ЧІІІІОМ. _d'l. ),,0111 ДonaIOp)' а60 9. 3мІІІІІ умов доroВОРУ ТІ Roro ро:.IР •• IIII. 
~ або 111=11І11 ДОПОIIIСН. до II.aro МО*ІІІІІІ тin.1CI1 :І. :lra,a01D СторІІІ. 

, І 3111.11 )'11І01 ДonaIOP>'UII "О ДОrDІОР>' 3дiJlCIIIOIO'noCII тin.1П1 І ПНС:'МОlіА формі :І нас:туПllИМ ПОС:lі.ачеинам ТUI~ 
• І к 1I,OnolIICI .. • і і • 

'.1Dd~1I11 • nUlDX IІ0000рІІ1)', офоprouuo~ Ylllrmr.a додаткОIО yra.aH, щА с НСlШ'СМНОID ЧIICr1IНОID 1Uo0rD . ""110І-. І ор _ ~ . JIIiII"'" -. .,r- . 
~. • І М01lC б)'П1 рО:ІIРIUlll1І Пр~! • 

'J.I~R ДO~I :ccnntml покynucм ПОlноl а60. ~?~Olol lартос:ті _lоі :'СМСІІ'llоі .аіlUllІlПІ :lr1.a1l0 п. 2.1. UIoDrD 
,J.I. У РІ1 ; 
~. • ; .. 11 УМОІ I .. КnIlAClIIIX У пIдnyнxrl2.1. U'OrD IOroIOPY • 
• ' "J.1 ~~I '!1'р1Щ .. ClIIIІ Dдlllao Ь СторІІІ УМОІ ЦIoOrD ДОrDІОР'У віll мажс 6yn1 :lміlIСIIИR або pO:llplUIHA lfD ІИМО"' .. 'І_І НClНIІОН • І . 'i'.~ '7' • • ІIDС"ІІІМ с:у.ау.60 rDc:no.aap~lCOfD суду • 
.,.І~ІЩ" Р І 10. BIIТpaТtI. 
,. . ,..... і n01'1:III11 :І yкnaдDIIIIIM ~rD IOrolOPY, Aoro Ilотаріan'IIИМ ПОС:lI.aЧСII1І8М, реа:трацІоо 1'& 
"10 І Bc~ IIIIPm , 
....-: берС ІІІ с:с6е покynСШо. 11. Дод.тковl УМ0811. 

• • С 0601'а1011lМ .IUUI croplll 3 МОМСНТУ ni.anllC:.HIII оБОМІ CтOPOII.,..II. 
11.1. ЦdI =na::: nlдmt ... c Ilотврlan'IIОМУ пос:вlдченню 1'& pccc:rpauii Iі.аПОlі.ано .ао ЧIШIІОro :l8tC0llo.aaac:тв .. 
11.1:: До:llр I,oкyмctrr про С:МI1)' аартос:ті :lcмnl с ni.ac:тuolD.IUUI 1і.аае.аСННІ :lСМСІІ.ноі .аіn8ИІН І наурі (НІ 
ІІЗ. 1IIUII'II,cpICIIHora uтa lfD npuo nplllll'llоl anас:иос:ті н. :lCМnЮ. 
r.~1I11 qWlra Ioralopy ПРОlo.aиn.СІ :І nИС: .... Оlоі 3rD.aH .аРУЖ"ИН Покynua - ЛИСЕНКО свrrЛАНИ 

І. Uuвни,1ІІІІ nirrкJUl*)'CfloC8 П 3МІОю. 118 :llUIIШItU:n.СІ 'У с:npаї ПРllllТИОro нотаріус. &83I1Р Н.М. 
~J. ЦеЇ ДoroIip ClUlIU&CIIО та нотаріan,но ПОCllдчсно І 3 (тр.ох) прн ... іринках., о.аин 3 ІКНХ :.бсрїnєnCl І c:npuax 
JIIII8IIIIOI'II нmplyca &p08.pc:,xora MIC:'XOrD нотарlм.IIОrD oкpyry, Кllівс:,хоі обnаc:rі, &83I1Р Н.М., В м.&ровври. 

&lICIIICIIIIDI1d. 7,1 іlWlІ - DQIICJnCl Crapoнaм ~ro IoroloPY· 
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ПОIC)'DCU.: І ~. ',' 
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. Сторін ~ 
".І.У ІИIIUJCY НClJIICOНIННI Поlt)'IЩCМ умов Прсщавеш. має npuo llІІоМІІВІІ 

СІОіх ofioI'J3XiJ Jll/JCЖlfИМ 'ІІІНОМ, а 1'8ІССВ збкnciв, 3ІІД8НІ1Х KClIIIIIIIID~ 
lllIOlIIНIIDI зо60l'І3ІНІо, або Має npuо у 8становленому nOlwD,y і IIII!tf 
3fi,mdl, СІ1рlt'lННеиих Roro розіp8IJIIIDI. 

".2.У раl ПОРУШСННl терміну onnms 31 ДЇJUlнкy, псредбачеиоro 0.2.1. _~o 
СПІІІ'ІУС Прааашо ПСЮО у ро3Мірі ПoдJlіlbtої обniКО80і ставки НаціОИIllЬНОro &анку y_.~ 
31 кожен ДСИІО npoc:1pOЧlСН матс:ису. 1 

4З. Jlхшо ПОItyllCЦlo в термін зо (tpидцml) днів з Да11І ОC'l'lНИЬOі Cnnln' 3Іідно и\ ~. 
cnnmm. ImкolllCНY І д.2.l. ДОl'OlOрі ціну або .i.!u.f08tm.c11 nPИАнІти npltA6aнy tв.r 
npво ІИМII'InI npиRIIm'II ПРluШaноі :lСМСІІІоноі ~нки і CMml ціНI«. а 1'UIIIt ~ 
~НX 311'рИМКOlQ IlI1СОНIННІ, або, З с.оєі сШРОНИ, Пopywyвa11l ПJП'IИНІ про JIIDiFIS 
IlІlМII'InIlbaulOД)'llННl3бlmci •• 

4.4.У.І"11Qky рШір.ІКна Доro80РУ :І вини іібкynцк см_чені ним "'ошо.і коШ11l 
ПО"""""'II3І м'- б" . ·r. 

-J'- I"J_M:I иnaв. ПО.I3ІНИХ:l офорr.шeННJIМ n oro80PY'" .1_eдeJIНIМ JCIPID 
1UJIічllOIV I1ІСП • ~ - • ' 
П0С8Iдчснна~:r:ї>' .щ.одвнн,. o~~J&procтi тсхніЧlUІХ ума., послуr 

4J. РО3і ..ин. ;!І' 4.6 сР" ~ro80PY не 38ba.НRЄ ПО cnnmt пені передбаченої 1I.4.2.lDoIIfOliII" • 
п~і"" :'" ~ ~IOI;X ClНladЯ не зві&іі . ~ від' обов'акїв .IIКOНIJIIII JI!I1 
-r - ІІІ' УМ08 aaнoro ДОI'O.ору -і ... I.nnnn..":::'. • .. 

4.7.У раі нasiiolflИНl "J" _U ··r-....-",; =- . 
еlОТх o60.'qld. Н8ІІC!lНим Продавцем умов цьоro-Доroвору, ПОкym:ць МаЕ npaвo IIIМJ1111' 
праlО РОJfРІВТИ цеП доr:~~ом. І 'І'ІКОЖ І~~IUUUI збитків :llІдаlШХ 3!І'РИJIIIIМ' {tf 
horo розіРІанНІ". р У IстаНОlnОИ~Мl:ііор.дку і ВИМlrаТIІ 8іДШКОду8ІНIІІ 
48· "-'I:.~:' •• При P03lp.IHKi Цloоrо Д ,~ !..$ • n.qt'~ 

8НКо"аи". U"oro Доro oro.opy 3 '~ИRИ ЛродаВЦJl СУМИ Jlкі спnачсКI 
IОРУ поаерта • •• б" 

, • lОТьс. Продuцоt.t Покупцю 8 ПОIНОМУ о еРІ· 

1 ~ 
f 
L.~ . .. -.. -... .. 
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УІ<РДТНД ііі .'. ~ UKRAINE 

Д ro.opY:I Ilам , .11 СторІ .. ПР"Ч"", СУМІІ, Ікі спn.чені 
021РІ.1І1І1 u.OI'O ., ro.oPY nOle~ І Покупwo І nOIHOМY оБСI:.і • 

• J рр" ~II.O""'"' u.OI'O Д:., сторІн. шо Іі! l!еред&аченl ЦIfМ ДоroIОРОМ •• "2I'.Ч.'011оСІ ІIАПОlідно 
МІ t8 пр ШIі2:: _ 

УIСРа1'IІIІ. 5. rapr-~ та претеl,зl' 
8110 JeMeп.H' дlllIН'" _к. С предметом u.oro ДоrОIОРУ, 1.0Днn. до кaтerapii 

..... 11051". "'Р~Чу*уI.нl JrlднO ,uoнодаСТ8а УкраТIШ. 11л •• ,. ІІА БУА.·IІК"Х Мln"О_"Х ПРО І 
о ,кlllа момеиr nlДnllClHIII g.oro ДоrolОРУ Прода_сц. ЧІІ Покупец. ІІС Mir не 

пр штом і -ДOIIIX спра на неі Ilем,с. 
під орс -І . • .- І . 

ШО ,raд'И' :lемеп.н' Ди,IНК. АО q.oro часу 11 КОМУ 'ншому НС ",ана І орснду 
..... 1105'''· CIIII'lIIТЬ'1 спорі і під ,а60РОНОIO (арештом) не пере&у_.с, cyдo_oro спору ЩО АО неі I~ 

. "·.РОI.И" • і6 ВІ І ' -.~.~ •• IIC 11- фОll.l)' ІОРІІАІІЧІІІІХ ас не І!,есе.... дчужу __ .. а земеn ... а А nlIlК. знахОАнn.СІ у 
1ІТ1І0му.,.1 IIIKOPIICТВHHI 1т ,. ЦIn.ОIIlМ npll3 .. a .. eIlIlIM. 

""ІІА І і :lІКО'lодаIСТ_ОМ УкраТНIІ Покупец. ПРIІА&а. 2смеn.IІУ Аіn,"ку бе:l :Іміни ії 
.111І0111110" :І 

оrnlИУІ 2емen.НУ дlПНК)' - натурІ. O'H.AO&~II_C' :І ~ КБIЛ.КіСИIІМIІ і ІкіСНIІМН 
пlдзСМИIІМl1 І иаеМНlIМП СПОРУД'МІІ та о сктами І О межеН"ІМ" ЩОАО 1т 

~1II1dCIII:PII"' 

6. Перехід пра.а власностІ п. зе~lсп .. пу дlлАI'1С)' 
n O./llIIP ПСРСДПJ' :lСМеп.ну дlл."К)' ПОКУПЦІО __ ... стьс. _"конан"м і Пр •• О 

,с,,~.ИУ аlаlККУ nepeXOДIIТ. ДО ПОКУПЦІ післ. по_ноТ сплати .'ртостl даноі зсмеп.ноТ 
:.L ... lllnO'l~g.aO n.2.1. u.oro Доro_ору. Oд~graHH' ПОКУПЦСМ держ._ноrо.кта на ПР._О аааснасті н.· 

__ ІИИllкиеиИ. УПОКУПІІІ пр.rJ&.сності Н' зсмсп.ну ділІНКУ .стано_nеннА раніше і 
1111І· .. ·1 i:~ П І "'1 lсі П,..ОIСТІНОanIOIОЧ дoКYМ~!fТ" про пр... oкynUJI н. корнсту.анНІ (оренду) цісі • 

ІІІІІІ ............ l1Pa'lumo ЧllНнlсть. 
1.Ртик IUnDдlCOIOn поrlршенн. 860 .llnIДICO.oro псу.аННА 3e~lcп"HoT дIлАНКI' 

fIJIll.UIIIKO.Oro погіршенн. а&о IHnlДlCOIOro псу_аННІ :lемсп"ноі діл,ики несе Покупец. , 
IвnIlCDClIOAYAO иwro ПРНІмасності • 

• II1WY. 10111 Продuець ПРОСТРОЧИІ передачу ,емеп. ної діn,ики або Покупсц.. ПРОСТРОЧИІ ії 
pIIDI1Ialln141010rO погіршенн. 1&0 IHnlдKo.oro ПСУ_8НН' несе СТОРОНІ, що ПРОСТРО'lllnа 
npнAкrm • 
• noriршсині чи nCYIIНHi _мепьноі діЛ.НЮI є ІІІ на Сторони ДоrolОРУ, то lіДПОlідanьніcn. 

8. В'lрlшеНII. спорі. 
CROpв, DIO ІНИНIІІОТIо при 111конанні уМОІ ц.ого Догоаору а&о І ,а'.:lХУ' тлумаченн.м Aoro 
aphDyкm.CI Wn'хом nepcrolopil. 
Craроии npmraM міС.ЦІ не дос.гли домоаnоності. то спір передаСТ.СІ на РО:lГПД СУДОІИХ 

1IOpUIy, Іmноanсио..у ЧІІННІІМ 'ВlCOHOДlICТIOM УкраТНII. У цьому ІНПВДКУ CYAOIIIIIТpIТll несе 
не 1.10811І1 УМОІІІ ДоrolОру а&о lи~рanа їх ненапПСНllМ чином. 

,. Знінп )'Но. Jtaniiiapy та RarD po,ip.aIIHA 
JII1IIIУІІОІДСlrol:ОDvаб '\L,.'\. • • сто і - о Інесеин. ДОПОIНОIli;ДО HIoOro МОЖJIНІІ ТUlЬKH :lа :lroдою р н. 

ТІ допо.ненНІ ДО ДОГОIОРУ ·'дUI0HIOIOT.C. тількн _ nIlC.Mo_iR формі , наступним 
_1'Iiau1lllll1111 3111н та допоанень І орган-Х"нотаріl1Y. ОфОРМnIOIОТ.са у ангЛ.ді дoдaТICOloi уroди. :
~ I(d '.mrвOIO ""оro ДоroIОРУ. . -о. . . 
JLY ~~Ip llоас б)'1'll pOJiplIНIIR ПродаІЦСМ : 
,~ ИCCnnI~ Покупцем ПОIНОУ або чаСТКОІОЇ lapTocтi даної ,емсп.ної дlІІ.ИКIІ :lгідно П. 2.1. 
u'YpaI • ". І -

IC'fIIJI,~~.C8tц у.мОI IIIКnlДeHIIX у підпункті 2.1. ЦЬОГО ДоroIОРУ. 
lI:IJ."ra;:SIHIII оди.lєю Ь Сторін УМОІ ЦІооro ДоrolОРУ lін маЖ0 бynl :lміНОНlln або pOJiplIHlln 

. ~ОНИ JI Рlшенн.м суду або roсподарськоro суду. 
'І Ісі 1ІІІ)І" 10. ВІIТр8Т11. 
7Itiao1lIИ:S' nOI'nIHI J YКnlДaHНlM цьоro ДОГОIОРУ, nОТО HoтapianloHllM ПОсlідченн .... 

КІНН.м, бере на себе ПОКУПОЦIо. 

1·IhIAorall І: О ' 11. Додатковl УІ'ІО.ІІ. 
llka ~~n б.ОIIJ8СОIИМ дпl сторІн :І .. о .. енту піДПllсанн. оБО.lа Сторона.ш. 

,. щ: П!,.lИlnє посвідченню та роєстрації liДnOliДHO до чннноn 

~~Бпанк мlстит" багатоmynвнввий 3ВJCИСТ вІд підробnВННЯ. 
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овїр зареС'::грrtRано 
jД~ИСі8 доГОАОР'8 I\Pli~'li~ І 
за .. , , ... ~ , .~ 
T~ !\"'!-, " 

• • 1_· :а пlдcтuоІР , ДІІ .СВ І
' ~"'i\"f,!:':1 -} " - ,~, І!І " 

:а'IС~,~.а~Cn:ір І .аоку"СНТ ПРО c:nn~J1 !ji~~PRl1h1Icii 8Ьic~,~~ ... 
СІ (IIDO:::C:UClor:rl) І 1 .. .аI"I.аср.РНО & К"НІ :аarlll.И•1Х пl.астаlах, • ЛІО, ~" 

II·Woкyncua. с пnаТИIІІСОМ no.aaТICY 118 прll 110-. "ПОС8IД"1І1І0 І 3 (ТР.ОК) пр..,.,іР~'1\1І 
11.5. Цо' Да ... 1р .- та ?~I.(:Io'Oro .отарі ......... :" ... 

& lracnca І cnpalax прПI.тиаra = .-.с #6C:n~1 •• 'lиiih· ."AllO!LC• C~~~IR ", 
~&:cтI, liа .. р H,~ ••• м.&ро.·РI', .)'N. І віЬіру 3~t'~J' .• ;,< r,:'" ~ р,'ІЦ r7;;:f' t.: ~ 

І"~ , 
сторони доroIОР),: _ --' -, 

ПОКУпеau. 
ПрDJIDDI!UIо: 'І 01 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРІІСТ' 

БРОВАрСЬКА МІСЬКА РАдА КІІ ВСЬК , АВТОМОБІЛLНА I(O~~~Y\')~ 
ОIiЛАСТI 03121566 'o\IQt 

IОРНIII"ИІIІРСса: м.lїРО'.Р.', ;~;~~:іИ",~S. .~\ 
I.аСНnIФlк.ulRИIIR 1С0д ,": 

І осо&і MIc:a.KOro ronоаll • 
АНТОНЕІІКА ВІКТОРА ОЛЕКСАНдрОВИЧА 

МkmоS~рuК~~~m~~=-~~' 
16 сеpnlUl 2007 Рtж1, .".,., 

Це. а_ір nас.lа",но МНО/О. H,МoВA~lh.t !fPUomНШf HOmtlpiycQAf БрtнltlpCь .. wо ""ic:IoК/IlO ~ 
tжpy.'!JI, д .. " IІlаnuсоно CMoptlHflNU у моМ ~oemi. Особу гРОАІОМн. мі nіаnuсаlІ dQl08ip. ICМZ 
аіmomність. о malttlЖ npaCDdamнicmlt та al~lcmlt БРОВАРсько1 МІСЬКО/ РАДИ кНlВСЬКОІI! 
то АКurонЕІ'НОГО ТОВАРИСТВА "укр'іIНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРЛОРАЦlR". /ІІІІІІІІ: 
ІР аОС'нісmlt Bptнlopcыtii дШнlСІІ. ЩО .iд"JOCYЄI'IItCll, .,,,,. • .. А n da сmотml210 ч,й dfШИllp nіtWIzоє dlpжorнЮ ~ 

"~. єempl~ І 
.. ~;t ~q "11Jrpo нотnlJіоm-, 

€
~fJ,/T /,~~~" ..,. 
-і ;:.i~,.x·"~,,i" і; 

iJ І ". ~'J~. і:) І ' -... ; ." t '" '-' • • - 8\ ,: :r.l.:.45J. rJ ' ,) І-.Jl' .... ::-"';'11:'-:- " ' .. 
.. ., ........ -.,. • .:tt 

. • - .. -....._------== , .. 
~-

" ,:. 
·t .: 
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УКРАТНА 11. UKRAINE 
ІД 

купівлі-продажу 3сJ\Іслы�оіi ДЇЛRІІКІІ 

Ilссільськоroсподарського ПРl1311аЧСІІІІR 

Мll:тll 6РIІ'''РU Kur'1:6Kllr 116n"l:тl. 

Копія 

ДІІ mиt:ll'" 1:611~'1I11I РІІКУ І:ерn"" .. ,11:1І1411 ,111:6 ... 1110 .,Ut:JI". 
С nlIInllclUlllcl, надапl СТОРОНІІ: ВРОВАРС"КА МІС"КА РАДА КllІвськоІ 

110 JlJI~:иа Ідрсса: М.&РОlаРIІ, lyn.rlrapiHa: 15, IдентифlкаціПннR КОД 26376375; 8 осоБІ 
ID~ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, IКИП дlс Н8 nlAC11l8I ДОІІреностІ. ПОСllдченоі 11.07.2007 року 38 
ВА nPll.811I1lM иO'tlрlусом &polapctKoro MlctKoro H0Т8piВntlloro ОКРУІУ. ІКИП дlс на пlдстаll 

.про мlсцеlе CIМOIPIAYВ~HI І УкраінІ", IмеНОllииR І подвnьшому "ПРОДАВЕЦ"", 
ТОВАРІІСТВО З О~ВОЮ ВIДПОВJДAJI"ВICfЮ .. ПРОМИСЛОВо. 

rrYПA IІcroJПlЦR", IдeнiJitiillldRниR КОА 33231152, IОРIUUlЧНІ осоБІ за 3ІІІСОНОАІІстаом 
~_lIJOIillllllllAн. upсс:а: 08300, КпТIС6ка o~, м.&ориспinь, вyn.ron08IТOro. будо83, (cllдoцno про 

.....-IIIIII:I!IIII&I·-IU IОDlUIIlІ'ІИIDf 0с06и ссрП АОО 1ft 098215. IИAlНе ДСРЖІІІНИМ ресстратором IИIСОНUЧОro 
~I __ ~~ мlС6КОТ рuи Горбань О.А., дата ПРОlсденНJI дер",ноТ pecc:rpaauї 10.11.2004 року N! 

000226), І ос061 дирекroра ТОllРИСТВI ВІТЕВКА РУСЛАНА ВІКТОРОВИЧА." 
31upссоlO: м.кНТI, np-т 40 рІч ... ЖОIТНJI, буд.19. 1СІ.116 ІкиR діє на niAcrul НОIOТ pc.IUUCIU1 

тов "nrоМПCJIово.ІВВЕСІ И1ОЙІІА І'Р)'ПА "crОЛИЦИ". 38pca:1pOl8Нoro держаним 
ІНIОИU"Оro камl'І'С'І)' &ориcnш.коТ мlськоі радИ Hec:ropeHКO Н.а. дата peccтpaцli 26.06.2007 року 
~ 13541050007000226, IмеНОIІниR І подвnьшому .. ПОКУПЕЦ .... , 3 apyroi сторанн, YКnВnH 
:АОІОllр ара иmynне: 

І. Предмет Доrо.ору 

ILПрDAlll1llo и. nlAcтal1 рішеННІ &РОlарськоі міськоі РадИ за N! 380-23-05 lід 10.07.2007 року 
СІ (apDIIE), • Покупець прнІмає (купує) у Іnасність і оnnачує земепьну дlnlНКУ 
!lluDnlCIIDJIIPC.KOro ПРllзначеННl, мощеlO 4,5946 nІ Дnl обcnуrОlу.аННI MaRHoloro комnnексу -
іароlllсла,асті, 31 адресоlO: КIІІ.ська оllnаст", мІсто Вро.ар .. , .УЛІЩR Куту30.а 57(п'нтдеснт 
~_I3I ТCICТDM ·Предмет ДоrolОру або 3~MeпЬHa дlnlнка". 
113"' •• lllІІІнІІ, 313начена _ п. 1.1., Є. КОРИСТУlаині ПокупЦІ зrідно AOrolOPY орендн земепьноі 
ІІІІ11127.07.2007 року 31peccтpoBaHoro l КиіlськіR perloHaпtHIR фlnli Держаlноrо піДПРИЄМСТВІ 
IIIPJ JIIIIII.HOro ІІАІСТРУ при Держаl!!,~.комlтеті Украінн ПО земепьннм ресурсам про ЩО "І 
1IIIDIIyрсЕсІрlзсмenы�,нненоo 3ІПнс liДI27~07.2007 року НІ 040733200100. . 
1l3daнo ІНСВО.КУ &рОllРСЬКОro міськоra:О;-їддlny земепЬНllХ ресурсів lід 08.08.2007 року НІ04-7/10-
~ XllIІ •• 1 ІШІНІІ, ЩО. С предметом цьоro ДоrОIОРУ повннна IНКОРllСТОlуваТИСI 3 дотрнмаННІМ 
fшiaJIIUIUnacннІІ, змlсту д06росусlдстаа та обмежень праl на земnlO ICТlноanених у ст.ст.91,103, 
_ВDI'D Кодсксу УКРlіни, ст.3! Закону УкраТни .. Про охорону земепь", законодаlства про охорону ::ora npHpoAHoro середо_ища (код аllкористаННI земельноі дІЛІНКИ - 1.10.5 •• зrlдно 
ііі IІІlСнфlкатора цinьо_оro _нкори'~НІ земепьннх діnIНОК). 
[ 6"'ИИІ НІ ІнкористаННІ ДlноТ земіШьноі дlnlНКИ: 
"ЗмІНІ u1n.o.aro ІикорнстаННI. 
~IUIІІІИІ раснму IIIKOPIICТIHHI земenь Дnl охоронних і C�hitapho-зІХИСННХ 30Н (земепьні 
i.I....~ RnаЩСID 0,0258 ra - санІтаРНІ З0на траНСфОРМlторноі підствнцlі; nnощеlO 0,2821 ra -
:-О ....... 3ан.06·єmIIОдОПОСТІЧаНнІ). . 
,....~ 'НnРИСТІННІ земenьноі дinlНИН до _ЬтаноanеННI іТ меж а Ha'l)'pl (на мlсцеlості), одержанНІ 
~-: ПОС1mчус ПРІІО на неі, та держа,ноі реєстрацlі 31БОРОНІЄТЬСІ (ст.ст.125; 1263eMeпtHOrp 
• .,..ни). 

:':-Cn.1І0ro 3110HOДIICТIalHHHI особн несуть IОрllДllЧНУ _iJlnОliAanьність 3ПДНО закону • 
... II~ 10 ІНСНО.КУ про продаж у .nасність земenьноі .дlnlНКII lід 05.07.2007 року Ю842 . 
... ··3I1U1СТО6У4У.аННI та архітеКТУРl1 Вро.аРСЬКОі мїськоі pIДII, мІстобудІІнІ обмежеННІ та 
'lllra' ІВ CКDPHCnYIIHHI 3Пдно KlUlaClpoioro ману та liдnoaiДHO до РОЗРlХункі_ МОЩ TOB~ 
II~ npа. 3IБУДО.11): ""~}: 
_-rи.vрlt 3ІІ'ІІІ •• t..."i' • 

IІnPOl в' tHOro КОристуваННІ (npоіід)' 
..... О13I11'НИIІ: • ' 

Іа вуn.ЩербаIСDІ" 
0,0258 ra І межах захнсноі ЗDНН ТП: 

Vlaгal &nанlС мlr.тиn. ROr:ltnro-n'nОUОDIАn' .,..vиrт Аі" пШообnеННА. 



\ 
02821 ra І ",ежах cahltapho-заХIlСltоі 10"", і 

• :lCMCnlalll alnlПКIМОЩСIO • 06 ~ , 

&ІІ.ИО' АIл.НКН. строк .. І Пор.аОI( on41tll 
,ОАопостаЧ8ИН1• • • \ 

2. ЦІІ'І ПРОА." ,еМи':l1 анм ДОГОIОРОМ СlСл,а8С S S7) 250 оо 
2 І ЦІНІ ПРОАlасу :lСМCnlaиоі flll;И: • гр",сн" оо lСопіАоlС. IІкі I'\o.~ 1.'11\ І 

П.ІІТС~; clMACCIT тр" ТІІСІ .. І А';'р &роlllpCЬКС удк ГУдКу. KIti::' tJ,~o 
псрсрІХ)'Н!Іl ІІІ рахуНОК ПрМUUI суми 811М1П1': '" 
МФО 821011, ЗКПО 23571923):1 ftIC1YIDIИМ 
.2 ооо 000.00 (ІІа ,~lтonO"II) ~1IICIdO оо ICOnlIP~~ п'nдeclТ) ГРИВСН" ОО IСОПіАОI І 
• 3 т 250.00 (1JPI ~I n ntm ао IOll~ 
щомlсачно. ПРОПОРulnно, :І нор",.".ану rpowo_y О&аінtcy 111І І 

2.2. 'Зrtaио ІIП'ІІI1' :І сі afludnY зсмCllltНИХ рссурсіа, c.1\Itat ~ 
17Л7$111 рсжу 1& fМ.ЗlJ)·ЗlI03 3043 ",ІтаIІОНII сорок три Т1'Cllчі шістсот Ci~,' 
оааІ"tcI :seмCnlaИОТ afIWnCИ C:nUЮIIf11t. n '" \ 
кonl_ __ npo lартість :lCМcnьноТ АімИIСИ ElCcnclJrlla.n, ....... : 

2J 3rlaнo І"СНОІКУ c .... •• .. r·- І·" НО" • :_-- -... """, .. • ХАуЗ" ІІА 1'.06.2007 року rpoWOII O~ НIС8,3СМ_... ;' ДUI.HICН nЛОIШlO5.1~ , 
H011HJ"EМ MlnlanOH11 сто liciМACCl1' чompи ТИClЧI АСВ JIТCOТ WІСТАССП п'",,) "РІІІаа. "1\, 

6 114 96'.70 (шlm. ., •• 11'--. .... 1'0 06nac:Иоra ronОIИОro ynрaanінИІ :асмм.,""" ~. ІІІ \. 
:JIIIМPДIRПOІ'О III .. III.H"КDM AIUO_ .. - 1_ 05 .--11· .... v~07~ 
lillnOal.aPo АО IJlСИОIКУ aepжuноТ ~:acмпeanopJUUlOt .aoКYМeнrlЦJl 'u. .07.2007 РОIІу н! 366ІЛ ; 

зо oesoа'IDКlI croрlи 

з.l.пcж.yncш.3О6оа'13ItUtR:. , 
3.1.1. СМmП11 аартІСТІо :lCмen.ноТ A1n'ИКН , строltl' ТІ В розмІрах. ЩО перц6ачсні 11.1\ ! 

Дoroвopy. 
3.I.2.НIIIIIInc ПраАІІІUlO ксобхіАиі 'IдoMOCn. AOКYМeн'l1l ТОЩО npo 1ICt.OНaIaa,.., 

Дoroвopy. 
3.IЗ. Дorpимyumс. 06мСІКеІПое та IСТІІИО8llсні на npltA6aмy XIIQ.I): 

(3lCiacleчyl1ІИ бакошто'не і об'~1 :ІІІІ'ІІІІLИОro кop~ \t:i 
'fI uraмoБInьиJ .ЛОРО"" o6't:mf ЩО :sapeєcтp08IН1 НІ 1CМc.1WIiI::.: 
мoмeнr pea:spauir _ІК. моанаІсп. .ainaнку llAnОIUucиx cnyaб JIIII *11IJ.I 
РСМОИІУ 06'acriI' 2iIu1.иo1'O КОРИСІ)'ІІІІНІ, Інфpacrpyкtypи. розмїщекна ІІІ _ і 
NCIIaIНX II'IIQIIaI'IИИX 3И11Cf'"ra nidf,udl АО і 

3.1.4. 3 MOMcany Дсp*uиоі ДоrolОРУ СМІЧУ'ати ,смen .. ИIIА пoдmll І раа 
lIOJIUILi. ncptДбaчсних ЧlIНІІНМ пра nmny 3I8UIIO. \ 

3.1.5. 3Ipet:c.руааицcllДоro,іру noрадку. І 
3.2.ПPQдIICIDt :аобоВ'І3ІІІІІdI: о - , 
3.2.1. Пpнlblml onnay Покynqcм lIPnX:ri 3СМСІІІоНоТ РИКИ , ро:аtodpі 1'1 І терміНІ" oбyмoIЯatiJL111 

Дoroaopy. . \ 

4. Blluioali.an ... im. Craplн 
.т:.I •у aиnuкy НСІНІСОИІІІНІ ПокупцеМ УМOl UIOiiJ ДorolOру Пpo.quсw. МІіЄ оpuo 811М1ПD1' .'-5 
Іикои.=~ чином. І 'І'ІІСОЖ I~ 3бнnda, 3IIд8IU1X ИС8ИКОНIUIИIU ., 
:6....r. -~n .. ~ МІС ~o розіРІIl'l1l цсА ДоrollР у 8CТ8Нoвncнoмy порllAКY і .КМІІ1І\І 

....... _ ............... - OI'O ....... PIllННlМo • 
4.2.У РаІ порушенНІ -repмiнy OМll'l1l 31 :laiilIr. -1-- д IVIDPJ 

с:ма. ПpoдuцJo IJCНIO У po:aмfpl iRНO .... ;-~ _ИКУ,. передС5аЧСНОro 0.2.1. А8Н01'О • а • J. 
за кожен АСІІІО I1pOCrpoчки rvmaкynC:- If ~,....,. Націонат.иоro &анку Україин. що JIIC на--

4З.Ящо Пoкynсш. , термін 30 ( . .... • J1II'I 
c:nnamrn. вi:raнoaneнy І n.2.1. дoro 1~ -:І DI1I ОСІ'ІІІІІЬОТ CMIII1t 3liaно n~J. IOO�On-..а 
npaao .Н .. ...,. l1JIIdIНImI lU6и вор ~-~.E ОIИ1'W:l npиAиml npмбаиу дiIIaНItY, I~ 
-..них ~: IIUID np оТ 3eМ~!~HICII і CIUI8nI цін", І також liдJu~ 
і aимannн i~ =- 6. s CIOI.f -.!D'- IICJPYUIYIID'И lIIn'IIИJfI про p03ip8IКIII -

4,4 У . •• 1" - І. 
• ~ JIOJіРllИ1ІІ ДоrolОРУ :І І ri и • ;'. _1tIIId "'J 

Поk)lЩeli • мінісом 36иndв, lIDI'I3aННX s ~.~~~ смачені НИМ I1JOШОlі КОШТІІ ПОI51'"':""-- (!d"I 
тaнl'UtOl'O nacnopty. npoelC1y '''еде "'I"'P.!'I'~ Дoroвору 1'1 Ii.ueлeнНlr., зсмСІІІаМОі ..... ~ 
пос:а~lІНИІ~oroaopyтощо). К .... ОМIІа lapтocri технічНJIХ УМОІ. послуr cncuilllicrt.. ' 

1 , 
,. 

• Po:sipuниa Доroвору не віпыІІє n 
0k,YrЩII.щ CJWrm пСІІ~ передбаченої п.4.2. цьoro ДoroaovJ· 
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уКРДїНА J.:~ І UKRAINE 
CII.кuln lІе з.In.НlС· n IUI обо.'.зкі. • .. KOHaICНl ADroaipHlCx 1Dбol'II3atIIt І 

--· ... ІСІІХ cn.'11f8 ~ аорУ К)'IIIIIII.npOдllJCY. 
d- ,.коroДоro ПpallllUOC умо. UIOOIO Доroаору, nOIC)'llCUlo мас npuo .аІМIIПmС .асконlІННІ ПРОD8ЦСМ 

HOU а _ .. _ IIдrDКСЩУ.II'I'. збlf11Cі. _ІДІНИХ затримкою .НКОНІНИ. або має 
CllClIІІМ 'ІН .. , ,- і ..' 

~.allaDII .... -_111II Д .Ір у .СТІНОlJlеноМУ пор.дку .IIMaraTII .Ідшкоду.анн. збиткі., спрнчннених 
І lfII "сП oro 

.... I~IP· . . 
'Г pOJlplllІ".... І u.oro ДоrDIОРУ 3 ІІІНІІ ПродаIЦ., сум .. , .КІ сплачеНІ Покупцем Продаацю на 
JIII.,I. пр" рОІlр •• IIН "no.ePТlкrnC. ПродаІЦСМ ПОКУПЦЮ. ПОIIСОМУ обс.]і. 

• ro доro.ор" і СІ' .......... 11Іо0 І u.oro ДоrОIОРУ 3 lІе3ме.н"х І д тор ІС ПРНЧ"Н, сум .. , .кі сплачеНІ Покупцем 
І 4.9. пр" рОЗIР'·::. u.Oro Доro.оРУ, ПОlертаЮТ.СIІ Покупцю а ПОIНОМУ обс.]і. 
_..aWO "ІІІІІСОІІІ ICТIt ТІ npll. СтрріlС, ЩО не передбачені ЦІІМ ДоrОIОром, а,,]начают.с. .ідпо.ідно 
I~~ 8lJnollJllIII.H 

4.1 "О 3IкоНОда.СТ •• УКРІТНІС. 

5. Гараllтlr та претеllзlr 

-р ... -є ШО зеМCn.НІ дІлІнка, ,ка є предметом q .. oro ДоrоаоРУ. ІХОД"Т" до lCaтeropii 
І ПllllJllleu .. '"' "" І І У - • . ' •• r- .. БУТIІ .lдчУНСУ.ІН зr дно 3lконода.СТlа КР'ІН", .ІЛ"Н •• ІД БУд .. ·.Кшt маnно.их ПР'І і 

.lІр .. 1ІІ0 м:..ТосI6, про Ікl на момент пIДПI,СІННІ "~oro Доrо.ору Продааец .. 'ІН Покупец .. не Mir не 

.,ncКJI\l" rnс. пІд .реШТОМ і СУДО."Х ОПРlа на неІ нем,є. 
JI!IТII,IIC ':::U .. с.іДЧIIТІо, шо зru.на зеМCnltн. діЛІНК' до u .. oro Ч'СУ нікому іншому не здаНІ а ореидУ., 

JJ. ор нс "ОдIРОI.Кв. І спорі, і пІд з.бороною (арештом) не перебу.ає. cyдo.oro спору що ДО неі, .к 
1IC ..... ~"".oro фОКДУ ІОРНДИЧНИХ осІб не .несена. 8іДЧУJccy.ана земельна діЛІнка знаХОДIlТloСI у 
pCCOl':HIcno прНДlтному ДІІІ .ИКОР"OТlННІ. ті з. цIЛ.О.IIМ призн.чеННIМ. 
~; ,IIПОlі,ностl із з.коиодаlCТJIОМ укр.,н" Покупець ПРllдб.. ]емел.ну діЛІНКУ бе] ]міни ті 

, • ..І., .... 81D ПРН3НІЧСНН.. • 
14. ПDIІ1"СI&lo оrл.ну. земельну ДІЛІНКУ • натурі, 0знаАОМ".СІ ] ті кіл.кісннr.1If ІкіСНI'МН 

upuтcр_c:rиссаа ... , підземним І' і назеМНИМl1 спорудамн та об'єкт,мас і обме.еННIМ" щодо ті 

.-рІІС1ІІІІІІ. 

6. Перехід права власності на зе~.enьну дІлянку 
6.1.060,'130К ПРОДІІЦІ передатн земелІоНУ діл.нку ':Іокупцю •••• аєт.с. .ІІКОН'НІІМ і пр,.о 

~ .Iacrt НІ ]смcn.ну діл,нку переходнт. до Покупu. ПIСЛІ ПОIНОЇ СМ'ТІІ .артостl даної ]емел.ноі 
JbnaIIWto,IJIHO до п.2.1. U.oro Доro.оРУ, одеР.IННI Покупцем дср.аlноrо ІКТІ н. пра.о an'CHom н • ... 
U 3 1І01lСН1)' ІИНlІкнеННІ у ПОКУПЦІ Пр.11 Іласності на ]емcn.ну діЛІНКУ .станоanениR ранІше 

""01H8 рс.нм і .сі ПРllо.стано.люючl докумеНТl1 про Прl.а ПОКУПЦІ на КОРНСТУІІНН. (оренду) оісі 
",ноі ,ІІІНКН .трIЧааот. ЧlІннlсть. 

7. r"JIIK IIIП~ДК080ГО погlршеННR або 811паДК080ГО ПСУ8аllНЯ ]e .. ICnIolloT дlлRНКl1 
7.1. 'ЮНК ІИПIІІКОlоrо noripweHH' .60 аИПIДКОlоrо псу.аННІ ]емел.ної діЛІНКIІ неое Покупец. ] 

lІОМСІ17 псрсхо.ц)' до иьоro пр •• а IЛІСНОсті:. . 
'lУ IНn"ICY, копи Прод •• ец. прqСТРОЧНІ передачу земcn.ноі діЛIНКIІ Ібо Покупец. ПРОстрОЧИ' ті 

•• ат, рнзнк .НПlІІlСо.оrо поrlршенн, а60 .ипадКОlОГО ПСУ •• ННІ несе сторона, ЩО прострочила 
арса., 160 nPHIIнm1. • • ." • • 

) 1З.І1Щ0 І поrlршениі ЧИ псу.аннl земер~нот діЛІНКИ с .ина СТОРОНИ Доro.ору, то .IДПОllдan.ніст. 
• .. CntpoиL 

.. 
іl ВСІ '. • • 8. Внрішення спорів 
~ саари, 11І0 ІИИИІ8ІОТІо прн Інконаннl УМОІ q.oro ДОГОIОРУ Ібо І 31'13КУ 3 тлумачеННІМ Roro 
U І Iнрlшyнm.СІ ШnlХОМ neperolopll. . 

_ ІЩО Сторони npoTlroM міс.ЦІ не ДОСlГЛI, ДОМОlленості, то спір передаСТ.СI НІ рОЗГЛ1Д ОУДО.НХ 
~ аорцку, .craновnеиоаlУ ЧІІННИМ законодаlСТ.ОМ YKpaiНlI: У ц.ому IІІПадку СУдОlі IlстраТl1 несе 

ЩD"~~МОІН ДоrolОРУ або ІИКРНМІ Тх ненале.НIIМ·Чllноаl. 

'.1. ЗмІна 9. Зміни умов ДОГО80РУ та Roro розlрвання 
9.1.8сl JII~O. ДоrolОРУ Ібо ІнесеННІ ДОПОlнен. до H.Oro МОЖnlflі тіЛ.К11 3. зrодою Сторін. 

ІасаІаеll ~II~' ДОПОlиеНИI до ДоrОIОРУ здlRСИlОlОТItСI тlЛ.КIІ • nllo.",o.ln формі] наСТУПНllМ 
-~3Mi . -11t8ltCМHOlO Н ТІ ДОПОlнен. І oprlHIX нотарІату, офОРМЛIОЮТ.СI У .ІІГЛІДІ додаТКО.ОI уrОдll, шо 

ЧICТ1lНОIO цьоro ДоrОIОРУ. 

.: 



6ynl pOJlpl8HHn прoдaiuсм : 1 9З. цсп ДОrD1lр МОЖС n ""nl&llM "ОIНОУ 860 .ICТJCOIOY Ilртості даІ' ої ]смеn"н - , J 9З.I. У раl IlсеМІТlI 0"1 01 4IЛІ .. , .. 
_"' ДoI9>"V1' МП ... _их у пbPJYlllПl 2• 1 ..... ro Д.ra •• ру. ....1 '::-і::: ::::~ ... 1 ... І. eroР" ,.... ...... д.ro •• РУ .1 ...... бут. '.і." І 

• • ,-11' cтapOIIH Іа рIШСІIН'М суду 860 roc:noAapc:.tcoro суду. ""А 150 ІІа , .. моl1 API' _ k).' 10. ВllТрат", ) 

10.1 ВсІ lитрDТll, "ОI',38нl 3 yКnВдaHII.M u.oro Договору, Аого "от.ріал" .... " І 
Р ......... "" .... _ ..... IіеР· о. 006< п.осуо ... · ... 

. 
11. ДодатковІ У"ІОВІІ. 

11.1. цсп ДОrDвlр с 060I'.3ІСО'IIМ ДІІ' сторІн 3 MOMCIIТY пІдписаННІ обо,.., Сторона 1І.2.ЦоА Дor1I.lp ...... rк -"РІ_ному п ... """·- та р.'стрвиіl 'і .. :'·· 
......... OnL І"" "І цсп договІр І AOIC)'MCIIТ про спnату в,ртостl ]смnі епідстввоlO МІ відвел- І 

І І) І І
Н .. 11111 1еll 

mypl (К8. _ост ....... ...".. ... ro .... на np'" пр ...... ·о ...... стl •• ,.. '''', . п..,. ... ' ouomo.- """""" н. прн6yno." ........... пlдcтoo..... .~. 1 
11.5, ЦсП дого,lр CКnВдCHO та Hoтaplan~l!~ ПОСlідчсно І 3 (трьох) n " ' . 

J6ap1_ .......... провmooro _11а' &p._ .. ro MI ..... ro Hoтapi~ .ор ......... 06nвстl. &анр Н.М., І м.&ро.ар". IYJl.HC3I111C.HOdii. 7, а Інші - I"ДllO"'СI Стор "ного 01p)1) r.' ;.:: ОIС.М u"oro JJ " 
_' Olt~ 
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ДОГОВІР 

АуnltJЛі-nроdа31с.у 3eJ11eJ1'"0; dілнlll(ІІ 
IlесілЬС'НОZОСllоdаРС'I(ОZО "Р'lЗllачеllllR 

Аllсто Вро •• " КIIl«."ololJпocmL 
''\ д.1 mUrJI'll C.tlAltJltI po1t1 «pnlUl .. ,lu,fl' ,oc .. "fНtJ чucnll. 

IдnIlCIIIIIICJ. 111ІдІІІІ1 CroРОIIШ IiроварсІоIСІІ мlСlоlС1І РІІДІІ К"ТВСІоlСоТ області. IОРIUUIЧIID 
.fII. 11І0 Ір .... ': raraplll" 15. IдClrruфllClUdRlІlІR КОА 26376375, І осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИJU1 
.. .&,0""" I)'~~III діє ІІІ nlAcmrвl AODlpCIIOCn, ПОСllAчсноі 11.07.2007 року D p.N! 1230 Н.М.&а:шр 

t'.rrr.AНдruВlіЧА. & вapctКOrD мlськоro IIDТDplantlIOrD окруІУ, ІКІІА дlс ІІа nlAc:ru1 ст. 42 ЗDКОНУ УкраіНIІ 
llllI01IPf1COМ ро 111118 І УкраіІІІ". IменаааНllА D naAanIoWO"'Y "П~", 3 однісТ староНІІ, І 

'... tdcUCI' -01=11 ТОВАРllаво "торговий ДІМ ЛІЗА". IДСtmlфікацlRннП код 19406975 
ІП'Є ~"':t:400. КllТlСЬка 06nоСТІо. "І.&РОІІРІІ, lул.ГаГlрlн" 16, (СІідО&mlО про деРЖDIНУ peccтpaцl~ 

.",-ССРІ1' АОО 16 092323. 1ІІдІІІІ0ro держаDНII"1 ресстратоРО"1 І"КОНКОМУ &pOllpCtкoT мlСlокаі PIUUI 
1���111,-,lІ/Іасо&ll IIpoDrдetll18 Дер81110і ресстрацli 19.01.1 995року, 1І0АІСр :JanllCY про IlСІІІОчеllНІ 

І:ІС. 11М. -І'ІНУ ос:а6у ДО ЄДР 1355120 0000 000336) І особі npe3IIДCtmI ФІЩЕВА АНДРІЯ 
npo ,:1~О8DИаrD D адресоJO: Кllіасloа oбnаcm., М·&РОlаРII, lул.ПролIСКОI" буд.14 _киП діє 
ОВІ і ~ rmrryтy ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛІЗА", ,apeєcтpolDlloro дсржаlИIІМ PC~III'DPOAI 

.-1 НОІО СІокоТ мlс:ькоТ paдll KY:JHEЦOIIIAI В.О. дата рсєстрацli 23. І 2.2004 року номер реєс:траціі 
&раООО"'33': IMeН08DН111I І пOДllll.ШОМУ "ПОКУПЕцJt", 3 друroі СТОРОНІІ, ytCIIanll дDllllП Дorolip про 

551050001 ... -= І. Предаlет ДоrО80РУ 
). IJPIIIIPC"" на nfдcmlll рlшеНIІІ &роааРСlокоі "Ііськоі Paдll за N! 380-23-05 IIд 10.07.2007 року передас 

LI. ПоJC1l1CЦlo nptlll"IIE (купує) У anaCllicm. і омачує 3САICnЬНУ ділlllКУ иссшьськоrocподарськоro 
.. ~. 11/ІО11І110 0.00&2 ra ДП! 06cnyrolYIIHHI торrilCnЬИОro ДО"'У nЛі3D"- зеАші КOAlepцinHOrD 
..... 11,. 31 upccalO: Kllracь_ 06ласть, "llсто IiроваРIІ. BYnllЦR Гаraрlиа, 1& (шlmlllШllТL) HllдJUli 3D 

"І1J1Ф1'1' Доrolару або 3Cfolcnьиа ділIИка". 
113CМWН1 ,wllllll, ,аначсна І п.I.I., t: І КОРШ:J)'IDllиі ПОКУПЦІ згідно доrolОРУ opelfДll 3CMCnblloi 

ііа 27 mararo 2007 року .реєстрОlаноro у КIІЇlськіП рсriонвльніR фшіі ДерЖІІІИОro niдnplIEМcna 
_шиoro JCIUUICТP)' ПРІІ ДepжuИОА'У КОАlітсті УкраіН11 по 3СМCnЬИІІМ реСУРС"I. про ЩО У 

рса:трlзсмcn. І'ІІІНСИО 'ШІІС lід 27.02.2007 року N! 0407338000 І І. 
Иаl1llllCJl3lllчскlR 3cмcnы�iRR дШlиці po:muuollНa иаоrmОlа будіanl, Іка нanаоrn. ВАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
,- D niRcrull:liдoЦl'll про npао anвності на НСРУХОА" АIІІІІно, IllДDIIOro 04.09.2003 року IIIІСОНlCОАIОМ 

ІІIСІоIOТ )JIДII на niдC1'llli ріwснИl 1& 395 lід 14.08.2003 року, .peЄCТPOIDIIOro &РОIDРСЬІСІ."І 
Іі/Оро tcXНlчнаі IНlеиraРll38цli 3Пдно ІИТJIІ}' про реєстраціJO пр .. а anaCHOcтl на нерухоме MВnHO 

1394983 lід 04.09.2003 року реєстраціАНІІА номер 25 J 7562 номер 3lUІІІСУ 431 І КИlоі 1/1. 
1J.3tVuto lао_ку Jipolapc:IoКOro Аlіськоro lідділу 'ОМCnЬНIІХ ресурсіl lід 18.05.2007 року Ка04-71J0-31274, 

..... ща с продмtn'OМ цьoro ДоrolОРУ nOlllHHa IИIСОрllСТОlyвmlCl 3 ДOТPIIMDllIIIM 06о1'13Кі1 
ІВ-... змlc:ty до&росусlAства та 06Me8UIo npав иа 3CМnJo lCТDIIоanСИIІХ у ст.ст.91.103, 111 Зе"ICn.ИОro 

УараТнп. crJ5 Закону УкраіИ11 ..про охорону 3CfoICnЬ". 3D1CОИОДllства про охорону ИDlltCШIlWИІоОro 
ccpcдcJI11IЦI (код 1IIICOpllCТ8НIII 3САlcnьноі дinlНК11 - 1.11.3., 3Пдио УкраТнськоro IШDCIlфіaroра 

IIIIDpIJmн ... 3СМCnЬІІІІХ діІІІНОК). 
lIPaat О&МCllClllfl на llIICOPllC'l'llllllI ДlНоі зсмcnьноі дiтlHICII: 
LI. 3ІІіаа tdnOIOro IlnCOpllC1'DlfIll. 
~I до ІНКОРIIc:raиu зеМCnloноі дinlНКlI до IcтaнoanCll1II уі АІСЖ І НlІ1УРі (на "liC:ЦCIOCn), одсpЖDНIII 

u що посвідчус прво на неі. та деРJICIUIноі реєстрацli заБОРОlllf:1'ЬСІ (cт.c:r. t2S; 126 Зомcnьноro 
11pai1Ol~ 

~..,.... -мr.НОI'O законодuства 811ннІ ос0611 Hecyrь ЮРИдlIЧИУ liдnoliдan.Hicть 3rfдио 'ІКону. =::. AO:IICНOI~ про npoд;uк У anвсність земcnьиоі діл.НК.1 lід 23.02.2007 року 1&136 упрaanіИНІ 
~ 11 .apxlтeanypll &роаарськоі міськоі Paдll. Аlістобудіl .. і 061.ІежеНІІІ та O&nnкcHIII 

E
IfldnO 3І1ДНо lIIДIIIn'polOro ману та alдnollдtlo до розрахункіl мощ lllКОНlІП1Х &polapcыolм 
IIPJ де .. КИТlс:а.коі perioHВnIoHoT філіі ДерІС8ІІІОro пlAnpllЄАlства • .цсmp Aep."HOro 'CfoICnIoНOro 
~ JlJlUнoмy ICOMЇ'mi Укра Тн .. по ,емenЬНІIХ ресурсах" (ба пр .. .,. заБУДОІИ): 
-.: 3І6апечИnI УМОІІІ linьноro ДОСТУПУ ДІ1І проКJIIUUlНИІ НОll1Xe реконструкцil та eкcnnya'l'DЦlJt 

; що 3ИIХDДlrrr.c1 І Межах 313на'lен.1Х тep.nopiRi 



.,сраоlllnlld'l)'л.8C1D'aPllltlll ;"ису :lС"lел.'lоt Д!nЯШClI, строю. І ПОРIlAОIС 01L1 \ 
- 2. ЦІІІІ пр 311 ЦІІМ ДоroаоРО"1 СICl1IдК 9 362,00 (.IIIII'1It\o " 

21 ЦІІІІ npoAUC13CMCn.1I0T дlлlll~о.,JI3YCТIoCI персраху1m. на рахУНОК проа:с'.~~'~ 
"1;1~1 ОО 1С0пlnоlC, ~:Il'~O:':~Ir.C.Kln o6nacтi аl.КIIОІ МФО 821018, 31<ПО 2]S~~)~~ 
&ро •• РctoІСС УДК гу""... ц.оroдоroIОРУ' I,r 
6анIСIIС.IСІІХ ДІ" пІш nJдnIICIII~" КYMCII11IIdi про Hopr.lmll'ty rpOWOBY оці"kY 1C"~ r 

2.2. зrfдrlО I'П1ІJY :І 1СХ"I"но до Mlc.кoro IJддIny :lсмen.IIIIХ ресурсі І, НОРМI11IIItI ~ 
РОКУ 16 04-3/IЗ-Зn04 ~O:l(:::':~ ТІ"І" lісімсот дa~ ~'Jmo} rp'''Hi ОО .o::-~; 
ДWlIlCllcmalIOI,mo.188, про р"НКОIУ lарПm ,смen.но, ДIJ1I"КИ cKCncl"'Н • f.~ 

2.3. ЗrfдrlО II~ИОlасу ca::;ro; раху оаIIІО., .. 1 _врПm :lс".en ... оі ділІНК" cтa"OI~~ 
"НотІиІ'С" Хау:а Іlдl:':" 16 кonlRoK, :SlrПlеpJUКCИОro ИІ.,ІІІ.""ИО'" К"Т.с.кого ОбlllC1toro 34),~ ,. 
1Р"С1'ІІ сорОК двІ) 1'11114 06 2007 РОКУ IlдnOllдHO до І"С'ІОІХУ дсржавноі еКСПср1111" ]C"''1C~~ 
'DlCn.ИШС ресурсll • • '··I~ 
_Ід 14.06.2007 року.Ні 41-173. 3. ООов'аКII сторІІІ 

З І П orvnец. '0&0I'13IIt1.n: • 
•• О .. ".. Iprlm :lсмеп ... оТ д1n1Н1СІ11 СТРОК" та І Р03""Рах, що псредбачені П2.1 

3.1.2. aдDIПІI - .~ 
З.l.l. СМН mmllпр ....... UIО "еобхlдиі матсрllll", .lдо",ості, докумс.тl ТОЩО про I~!\!' 

• І ДO~~l'д IІМ)'11ПІIClo о&мсжен,,'що И8КІІlдсні та ІСТІІНовnсиі на ПРllдбану 1СММ.ну_ 
.' 6e:I~~IH~ 6апсрсUlКOДllС .11К00JlC'I'8ННJI об'anil 3IIJ'DJI~Horo КОРИ~I:тНl (Пішоаіа'~ 

&'_1 ImкeHepHoi інфрастрyanypll), що .рсa:rpolаИI ІІа зе"'Cn.НIП дan,нц! ItlIIOIIQr І 
дороп .. О ....... . ' Іди"~ б . 
MOllUlllllm дor:ryR1 ІІІ :lсмеп.l" дurlИХУ laдnOI • ШС WIZIIOV Д1UI О с:"У~IУІ~IИ. І pe .. oнry a6'1r't1 
IIJрИ.1І1НJ1 та іШКСНСРIІОЇ IНфРІС1рУtnypll, РО3Мlщен ... на зсмenЬИIП дU1JIKЦI "11'.01"1 і ItOZIraIl 

пlд'і3дів до НІІХ ТОЩО ). 
З.l.4. 3 момснту ДСрІСІІІноі pcєc:rpaцii ц.oro ДоrolОРУ смачуаlТll :lС"Cn.НIIА no.lll11ll' І PIIII;t 

перед6IЧСШах ЧlтНllМ 3ІІСОИOДUСТВОМ YкpaiНlI про мВ1)' 31 :lCМJIIO. 
З.l.5. 3lpct:erpyвml цсП Доrolір У lICТDIIоanСИОМ1 3ВКОИОДD8СТ80М ПОрlДК)'· 

З.2. ПрDДDDСЦІо :lобоl'.3DНIlП: 
З.2.I. ПриП1llТl1 OM;nY ПокynuС"1 .apтocтl ,емепьноі дimlнки І розмірі та І термін", oбya/aqI 

Д ." J. " ': ,І 0I'D10p)'. . . • • ~ , 
:~\f.11 • 4. 81дn081дih.иlст. СторІ •• 

4.1.У llІIПUUt)' НСIIIКОИDННJI Покупцсм УМОІ ц.oro Доroвору ПРОДlllець ".а[ праао anm 
Покупцем СIОіх О&ОI'акіl нanежиим "ІІНО"І, 8 також lідwко.цуlаИIII 3б.mcіl, 1IIJUUI1І111111З 
ИСНІІІІСІСІІПМ .IIКOHDННJI"I :lO&OI'DIН., або мас прно розіРlml цеП Доrolір 1 8СТ1НОIІІСИОUY'" 
IlдшllJцyaaRНl3бlmdl, СnPllЧlтсннх Roro розіРІDННJI"I. 

4.2.У Р831 ПОp)'UICННJI терміну ОМaтll • зс",en.ну дlnaнкy, передбачсноro п.2.1. дaкoroДam.ї!.' 
сauaaЧ)'С ПрDДDDuio псНID У Р.lірі ПОД8IАноі обліКОІОЇ C1'UKII Націонanьноro Банку Yкpaillll,lIUI:!t 
onnml 38 lO1UН дсн" простро.,ки МIІ11ІЖ)'. 

4.3. Jlкщо ПОtcyПсц. І тер",lн зо (1pIIдЦlТlt) дніl , дaтll СМІТІІ згідно п.2.1. ц.оro дOI1IIOPJl 
IcrDНDlllСИУ І п.2.1. Доro80рі ціну ~o ІlдмОIIП1аCl nPlllbuml ПРIЩбану дiJUlнку, ПpoдlИЦl.ІІКa;s 

:; !lP111Iнm'I nPltдбlНоі :lсаlм.ноТ дinJ:~~1 І смати ціНІІ, 8 також lідwко.цytlанИI ш.mda,~' 
.. ~ИКОИІІІНІ, а&о, :І С80Е1' сторон .. , пopyiuyaanl ПIrt8ННІ про ро3іРlанн. ц.ОI'O Доroвору і llIмarJII ~ 

:I&unda. 

П 4.4.У ~Imaдкyl розірвDННJI ДоralОРУ :І ІИИІІ ПОКУПЦІ смачені НІІ"І rpoШОlі коurrп no..-r 
Oкynцcвl31 М НУСО" 

3бпndl ПОI'JI3IНIIХ Ф ( ,_-о.' __ ' :І О 0pМnCHНJI.1 ДОI'OIОРУ '1'1І lідведеН"'''1 зс",en.ноі дinlНlСІ1 nuuv.-
"_10Р1)', просany IJдJeдcнНI ОМата..........а • • iaaJIIIII' 
ДоroIОРУТОЩD). '_ ... '1 .... техНIЧНl1Х 1.108, nocnyr спсціllllcnв, HCJtIP 

4.5. PcnipIIННI ДоralОnV не 1_ П д_ 
4 6 "-- r" 'lu'.НJIE 0КУПЦl lід сnпlml пені пср."бачсноТ п.4.2. ЦW)rD 
•• '-"U"1Пll urrpафюах C1НJCЦln 1_ ' - y/1JI'. 

діі УМОІ ДIIlora Доra І не 3Iщ"НlЕ ПОКУПЦІ аід 0&01 '8зиll llIКOHIННJI AoroBiplll1X 
вору куп ml-прoдaulY 

4.7.У Р83і нUmcoИIІІІНІ П • . • . .,.... 
ПРDД8lЦСМ СІОіх о6оі'l3ІСІ POДUЦC.I У.108 цs.OI'O доrolОРУ. Покупс~ МаЕ npuo ~dll 
а6о МІІЕ 11рІІ0 розірВILТII ц:я Hд~ ЧІІІІО"І, І такоЖ .IдiUKo.цylaнH. збlmcіl зl18Д811llХ 3~~1Ij 
nOra PcnlPIIН1lRM. orallp У вcraномсиоr.'У ПОРІІДІС)' І I .. folar&nl liдuJKOдY88ННI 

4.8. ПРІІ РCnїРІlНиl Цl.ora Д OJIJIIDD" 
au.ora ДoroIОР1, nOlcptaaon,CI ~":,IOPY :І ІІІНИ ПРОдаВЦІ, суми, акі смаченl покупueм Пр 

р -.1 ПОК)'ПЦІО І ПОIИОМУ оБClзі • 
.... 

.: 



'_', :': ; I~ '. !. • " • 
І QIoOI'О ДОI'OIОРУ :а IIС3ІІІІeжJlllХ ІIд СтарІІІ ПРІІЧІІІІ. СУМІІ. lкі сnпа'llІші Покупцем 

IIJIII ррр ... "1 QIoOI'О ДОI'OIОРУ, nOlcpnucm.cI Покynwa І ПО_ІІО"'У 06СIЗ'. 
~plJIIJIII"'"r 111 ПрАВІ Croрlll,·шо lІе пеРс=А6ачен' ШІМ ДоralОром. 1'13'1."1U01'IoCI lіДnОIШ"О ДО 
~ "IIIDIIJIJII.II С'ПО 
іІ'" 8 yapaillll. 5. rapI,rrllтa прете,аll 
~ .,П1Се що :аеМCnЬНI дlnIНка. ІІСІІ С npeдмcrroM Qьora ДоraIОРУ. IХOJI'т. до кaтerapii земcnь. 
. '~І=УЖУВ"ІІ :аПдно :aaKOlloдalCТВl УкраТ,,,,, _InЬІІl IIд 6уд .... IСІIХ М.nНОIIІХ ПР.В • npстсюіR 
~ 6)'11І ... ІІІ момеНТ пiдnllClUlІ1І uьora ДоralОру ПРОДll8ець "11 Покупець lІе ",ir не 311ml, не 

id5a JIPD м І C)'дolIIX спра .. а Ilеі lІе"'Іс. 
.... ~qlm., ШО :anUUUII :аеr.fCnЬИІ дlnlllКl до Qьora часу ІІікому illWOМY ІІС 3IWla І оре,UIY, не 

JJ.II~ 11, І спорІ, І під :aa60POIIOIO (Ірештом) ІІС псребув.с, cyдolora спору що до lІеТ. ІК внесоК 
JIC """'IDРІІДІІ'ІИІUC осl6 110 виссеllL ВlдЧУЖУВ8l11 зеМC:nЬ'11 дlлl"ка 3118XOДIIТloCl у СТІІlі. ПОlніС"ПО 
~ фоІlАУ 11_1111 \і 31 q1пЬOBIIM npll3l1l"CIIIIIM. 

"" ~~ ь :IIICOIIO_CТDOM Украінll Покупець ПРІІДба зсмc:nы�у дlnlllКУ 6а змlНIІ іТ ЦЇnЬOlora 
JJ,'" 

IrлJlсуІ зе.,c:nы�)' дlnllllCY в Іnrrypl. 0зн'nОМІІВса :а ті кlлькіС""М'1 і IкіС"'IМ" xapacm:pllm'kIIA'". 
'''~IIIIMII cnopyДIIМII та o6'omIIIlI,1 об"'СЖСІIНlМ'1 шодо ті ВІІКОРІІІІ:ТІННІ. 

1-... - 6. Перехід права влаСllОcтl на зе.lenlo''У alлВlltcy 
'. ПPOДUWl псрrдam' :аемcnы�)' дlnlнку Покупwo __ 1ІЖІІЄТІоС1 l"kOHDIIIIM і ПРаво МlСІlОсті ІІІ 

1.1. ~ ncpexoдllТlo до ПОКУПЦJI nlCIIJI ПОIНОТ cnпml lартості дDНoi зе"ICnЬНDі дlлl'IК" _ідповідно до 
ДonIlOp)I QIICPICIIIИІ Покупцем деpж8Dllоra ura на праlО масності ІІа земmo. 

~ -;о JDIICНI)' I:СН'lІНеНИI у ПоlC)'ПUI ПРllа масності НІ _r.ICnЬ"Y ДЇЛІНКУ встаноме"'IА рвиіwе ПРНОІІІА 
, ~ICI ~IDIO'II дolCyt.lCНnI ПРО пра. ПОКУПІІІ на корш:туванНI (орсащу) цієі зсмcnьноі дlлlНkII ....... 

'І. 'ІОІІІС BllnllДlCDBOro ПОrlршеllllН а&о BllnaдlCOBoro псуван". 3Cl\ICnlollDI дlл.111СІ1 
JJ •• ~IOro поriршеННI а60 _иnaдкoвоro псуванНІ _мcnьноі ДЇnIHICII нссе Покупоць 3 MOMCКIY 

,.мro ПР." масності. 
UY 1tIIIIILI)'. 101І11 Продаве'!"" nPОСТРОЧlІ1 передачу зс",cnьиоі ділани" або Покупець ПРОстрОЧІ" іТ 

PIDIII 1IIIIIдIOI0ro ПОПРШСННІ або B'lnaдкoBoro ПСУlаИИI несе сторонІ, ШО прострочlШВ передачу 
2J Ifdam. 

11_. aoripwениl ЧlI ncya~HI3Cr.ICn.Hoi дInIики є ВИllа СтаРОНIІ ДоrОIОРУ, то I!дnОIIдan.иlсть Несе ІІІ 

. 8. Вllріше"НR спорІв 
, IL ВСІ cnopп. що ІIІШIIClllOТЬ прll ВllКонаині УМОІ цьоro ДоrolОРУ вбо в 31'аку 3 тnyr.lВЧСННlМ nora 

uplшyкrrw:l DllllJCОМ ncperoloplI. 11_ CrDpОИlI npo1'IroM місаЦІ не ДОСlrЛIІ домомеиості. то спІр псрeдaєncl НВ po3rJIIД CYДOВlIX 
J 1IDpQII)', ImНOMeHOМY 'ІІІНННМ 38КOHOДUCТ80M УкраіНII. У ЦЬOftty IНпадку СУДОІІ BIrrpa111 ІІССС 

• • 811f1D111111 умов .. Доroаору або ВllkOll1ІІІІ1 іх НСІІDIIСХОІІІМ 'IIOIOM. 

,. 31\111111 1'10В AOroBOPY та Roro розlРВВІІІІR 
'LWa YatOI ДorolOpy а60 апсссННJ доповнеНIо до ньоro МОЖІІllві тілЬКlI за 31'0.11010 СторІн. • 
U.ВcI_lIДD110IlleIUII до Доroвору 3ДЇ.СIІІОIОТЬCJI тlnЬКl11 ПНСlомо_і. формі 3 HIIC1YfIHIIM ПОСllдчсННlМ 
-11 JIOIIDlНеиь І opraнax НО'І'8рі;ny, офорr.IЛIОIОТЬСI у BHrJIIIДЇ Д0ДІІТІСО80Т yroДlI. шо С нсвїд'DlНОIO 

lIIInI ДаroIОРУ. 
l1J I/,tlДoroalp МОІІС 6yn1 розlРІ8ІПdt Прода8цcr.f : 

• у РаІ НCCMml Покупцем по,ноі або частковоі аартості дaaloi _ftlc:nьноі дїЛIНКlI зriдио П. 2.1. uьoro 

~YJId IІОрушеННl УМОIIІ'ктщеНIIК у п~ІПі· 2:1. цьoro ДоroIОРУ. 
:~нкаIflllИl одиlсю із СторІІІ УМОІ ЦIooro ДоroвоРУ вІн може 6)'1'11 :mIIICll1In або розір'вниЯ на 

рон ... ріШСllНlМ суду або rocnoдapcькoro суду. • 
"Всі • 10. ВIIТрВПI. 

-",--.~. nOl'l3ІНlз )'ICIIIIдIUIHIM цьоro Доro~I'Поrц,llотарlan.lll1ftl посвідЧСННlftl, рсєcтpaцlElO та 
, ...... насс&еПокynСць. ·І'"\. ... Т··~··!"Щ 
.'.llrlдDroai 11. ДодатКовІ у.10811. 
ЗЦtt~ t: о6оl'ИКОІ"М Д1UI сторІн :а MOMemy пfдnllСІННІ 060.,а CraPOHIIМII. 
1~ц._IIp ~Uwl'lf: HOI8pIВnLIIOr.ty ПОСllдченнlО та реєстраші Blдn081дtlO до 'IIIIIHOI'O 3IIICOHOдaвc:rвa. 

І дDJCyмeнr про cnпaтy вартості земnl Е пlдСТ88010 ДIUI відведенНІ 3СМCnLНОТ дlпlHКlI в HlD1Pi 
1""'111 ДСрааНОI'U акта на прао ПРІІ811110Т впаСІ10m на 3CМnIO. 

. .. 
" 
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Ir ІІа 3ІІІ1ІІІ.ШIХ пІдставах. І 
а. nOДII1X)' ІІа npl16yra а_ІІСIІО І З (трьох) ПР"',lіРIlIlІСIUt По"" nnmlIll

CO
... f но ПОСІ.,. _ ..... J..... і 

11.4. покyncuь r: IІдСIІО та НОТІР ІІІІ. ІС.lСОт H011IpJanLtloro oкpyl')'. К"'8С:"ІСОі ~ _~~ 
J 1.5. ЦсП Доrolfр СtCII fyc:a &РО8llрс.кот "І СтоРОН'" ""oro Доroвору. ~~ ..... npttlm.oro 1I000P...r 7 • fllwf _ 1.1ДIIН)'I'ItCa 

cnp_ НС1ІІІІСЖІ'D!іП, , . 
".&p08llp1l, вул. CraPDII'1 ДаraВDРУ : : 

• ПОfCynеlQ" 
8JДKPlITE AkЦlOJIEPlft1 ; 

" ТО~:::ІАЩ\І.~ 
ФJЩЕ8А АНДРIJf~ І 

i---=-~-______ ~ _____ _ 
! ДОГQвір зареєстрова1;іо Б 1(НИ3: 

\~- . .. ' . 
заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛI-Пр():~а)}( 
та дарування земельн{r.х ділянох' 
за N!J~ під 'tr, ~~~ 

( 

~~~~"I!.'I НаЧВJJЬПlfК 
Броварськоro uіськоrо ., .. 

• , ,'1! ~.;.' 

'~" '~ .... ~. 
. . . 

BIДQJny зеАfеnЬНlfХ P~cypclВ . ~ 

.. ~ \ .. 



BII'rSlI" з ДержаВІІОГО реєстру праВОЧІІнів 

4415314 
08.08.2007 11:23 
приваТIІИЙ нотаріус Базир Н.М., Броварський міський 
запИТ про надання витягу з Державного реєстру 
праВО\IИIІ!В від 08.08.2007, НІ б.н., Вазир Н.М. 

ППРПI\IС'rРII ЗІШІІТУ 

1'/
• 2268561 

npa801J1l1 • 

IId1Ja111UIIII napllltletpllMl1 запllТУ D ДеРЖDВIІОМУ реєстрі правочииів зиaJiдеио: 

3ППІІС 1 

2268561 
договір купівлі-продажу 

ОСНОВНИЙ документ правочину 

Дата нотаріального посвідчення: 08.08.2007, Номер у 
реєстр! нотаріальних дій: 1453, Документ 
посвідчено: КИlвська обл., Приватний нотаріус Базир 
Н.М., Бланки: ВЕК 835668, ВЕК 835669, ВЕК B3~670, 
ВЕК 835671 .. ' ~,,' 

земельна ділянка, площею 0,0062 га, Кадастровий 
номер: б.н., Адреса: Киlвська обл., м. Бровари, 

вулиця Гагаріна, земельна ділянка 16 

Броварська міська рада Київської області, єдрпоу: 
26376375, Адреса: м.Бровари, вул.Гагаріна, 15 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛІЗА", 
єдрпоу: 19406975, Адреса: 07400, Київська область, 

::~~~~B:y:n.гaгaPiHa, 16 

нотаріус Базир Н.М. 



КОПІ 
,"ет. ВРН8ри КиІ.С6коІ Dfln8cmL 

І С68ИtRII pD1t1 лиll'" Mlt:llqll "'8"qllm6 ШDt:mDlD lfиCllа. _ 

• 
ДІІ ",uи" 

" иlllAlll С1ОРОlПI: &РОВЛРСЬКА МІСЬКА РАдА КlIІвськоІ О&ЛАcrt 
11ІО ".. ... с ІІІП"-::" У.,ІТІІ", IactmlФltl8ulnlllln IIOJI :ІІІ _""м" ЄДРПОУ 26]76]15, 1Ор"4ІІЧIІІ IUIJIсаа; 

.... 11 1I1III1IDJII~ рІ" .. 15 І DCDI51 АНдРЄЄВА ВАСИЛJI ОЛЕКСАНДРОВИЧА, llIIfА ІІі.: ffIt nїlICТIIII 
....... ---'.~ If~7ro07 раку' :І' р.1& 1230 Н.М.liа"р ПР"lmшм IfOТItplYCOM &pol8pC.мora Mlc.мora 

~;;~r~~::~1 ;·~!~~~I пDIIIII.ШОМ1 llIU'OДАВЕЦЬ", :І OllllOro &ох" та , ВlДПовlДAJJЬRlCnО "ОВАЛ", IДСllтифlКlllln.шn код ]0727595, IОрlfllflЧ"1 
у 11111 tDрНІІIЧІIІUPCСІ: 07400, КІIТlе.ка о&nаст., М·&РОІ.РИ, l,n.К"іlе .... &у.а.146 

~,,,,.,,,IICТ·u,, 1ІР::т,.;ц'tD toршu ... ·иоі оеоОll ссрп Ааа не 092613, І"ІІІІІС АСР.ІІІІ"М PCCCТPITOPO~ 
~"'0:: .коі мlС.lСоі plAll КиТlе.IСОТ о&nасті KY:lHClloaIIM В.О., lllта npolcaellll. АсржаlНОТ 

-І':: ір 111 :мер :llnllC1 про ltUI!О!ІСН111 ІIАОМОСТСn npo topIIА"ЧНУ ОС06у Ао ЄДР І 355 120 0000 
I4.D1J ро 'ТОІ,ритl турПlТЦіВАСИnJlВАСИЛЬОВИЧА, що МСШКDІ: :lllІІресОtD: K"ilell .. 
аСа&І аирсtnOJlІ 61.11'5' .... "'с ІІІ niAcтali СТІТУТУ ТОВАРИСТВА 3 О!іМЕЖЕНОЮ 

:lIРIЕС1РОllноni~.ИICOIIIIЧНМ комітетом !іРОllреllкоі міСІІкоі РІА" КНіlеllnі 
hnaIJAIIJ,·~I~~ року,'1 16 2281, IМСНОlаиНn • ПDДIIIIIlШОМУ "ПОКУПЕЦЬ", :І APyroi СТОРОИ", )'1С118ІІ1' lІІНиR 

... ..,..не: 
І. Пpuмcr До,..,воР7 

nlAc'lUl pl1ІІCНИllipDll8pClo1CD' .. IIІоІІОТ pa.at. :111& ]80-23-05 ІІА 10.07.2007 року передаІ: (npoaac). І 
LI.~ '( ) 1 aпacнlт І Onnl. · ... IIIWf)' дinl"1C)' HccIп.c.кoracnO_PCllКOro npmIIIЧСНН., моЩCtD 
~:"ИІ nufln,noнy -:seaud IIDMcpWnlloro I"КOP"CТВIIНl, :18 IUlpCсоtD: К"ТІСloка oblcno, мІста 
:"'111І rlnpl"l I6-А (wlmllllllllТlo .пітеРІ А), IllUU111і :ІІІ текстом "Преамст ДоrolОРУ 160 ПММІІ.І 

,.,., ... сна І n.l.l .. с І КОРIІС:ТУІІннl ПокyntUI :lП4ll0 IIOrolOpy ОРСНAlI :lCММlІноі А!nlша. Ііа 07 
~~:a:::;;;;;;~;~ )' КsITlellкin perfoHВn.Hin фlnіі Дсржаl"Оro піanР"DlСТВ. «Центру xмenlllfOro 

_аІІІОМУ IIDМlтed УКРІТШІ по ИМІІ&anlМ ресурсам" npo що )' ДсрIlCll8НОМ)' рсс:стрі хмenll ... IIHeffO 
............ _ •• JIOICY 040633800321. 

110 lIJICIIIIII1 аhll 1ІІІІІ"'т. ТОВ "OВAJl" НІ niAcrali caiДOQТII про npuo IІІ'СНОсті Н. nnlnllnОН по 
ahilllllllloro 08 аlТИl20D2 раlC)' НІ nfдc:ral рlшcnНl lIIКОНIСОМ)' &РО8ІРСІоКОі мІСІоКОі РIlUI ІІА 21.01.2002 

klllSll •• 'DrO &рD •• РС.КИМ M''''~ICIIМ СіtDро тсхнllfноі іНlентаРll:lllllіі 08.04.2002 року та 1Вn"CllНO І pea:тpolY 

ІІІСІІОІКУ &po.apCWIDro Mi~lCDra IIддiny земen.НIIХ ресурсll Ііа 31.0.5.2007 роlC)' Ne04-7110-31299, 
11ІО с npeдNC'IU" IIНra ~ ПОIIIИНІ IhICOpIICТOI)'lmlCII :І AOТpIIMIHНIМ o6ol'aКЇI 

'-аIlllllI,Jlllicl)r_fpoc:)'ClIlC'llIlТl ...... -.1 :lDUltD ІСТІІІОlllеннх у ст.ст.9I,103, ІІІ 3eMM.HOro Кодеі&:у .. ~~ . 
..про OJCDpDJI)' 3~ .... ", :lIIIDНОІІІІСТВ' про охорону HllКOnllWHlo01'8 npнpo.aнoro 

Р.~"IIІІІІІ,исТІНIIІ' ХМIl/lloИOТ .IdnIюcи ..:.·Ч~ ІЗ .. :lriднo Yкpa1'He.кoro Кnlенфіиа11lp1 UinloOlOI'D ІИICOJlИСТІІІИl 

t;:.іаіі::... .. IІІ.НIIOJIНI:IUIИІ.lllНОТ им~і дinIlHICII: 
1.IЗкlна ..... oro ІИIlllpНC1'IIdfї. • 

Il •• IIIIII:lClfcm."oro :lIIIOНD4iICnI llОПІI ~и lteeyn. ЮРlfllflЧН1 liAnoliaaп.Hlc:n. ]ПАНо :lІКОНУ • 

. -IIIICRR .... ет.иоТ _tDlЩ .1 ;.,: 

...... orp nP""'IЧІ.НІ .меаноТ дlJwnal • 
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~ J1OIO'з:ід.ID ро3АІА1.2 ЦІоОI'О AOI'OOOpy О теРМItI 40 (сорок). ДJ.IO з .аня УКАаДаlllhl Цt.OI'O ДоI'OВОРУ. 
~IIICII 1CD11І1111111 ОДІІІСІО із Сторі .. УМОО ЦLOI'O ДОl'Oаору 0111 може 6ут .. зміIlС.'.'n а60 РО:lірам •• n .Іа 

.,,:.....,; рСІI' за ріШI:11'UlМ cy1J3 а60 I'OcnOдapcIoKOro СУЧ. І 
"'.!:і CIOpOIII. . 
",... 10.ВIІ'І'р.Т8. : 

ТІ', noa'Jl3ВНI :І укА8д8I11IЯМ ЦЬОI'O ДоI'OООРУ, noro .rотарїВАЬНИМ посвідченням, рссстрацієlO ~ 
IIIfPI __ ПоКУПСЦЬ. І 
&ере ІІІ !І;І:'''' 

, І 

II • .-In С 0608'Я3КD811 .. 1JIOR сторін :І момеН1)' підписання 060ма Стороиами. і 
J(cAд::;їj; nlд/UlI'JIC иотарlaAloиому ПОС.ідчС.ИНIО ~ p~c:rpaцiї відпов~о до Чи .... оro заКОIlОдавCТDa. І 

""l'Оаір і докумеит про смату вартоСТІ зеМАI є ПIДСТ80010 ~ BJДВCДC.,fhI зеМСАьної дWrllКИ • : 
І. • """ ВaCТiJ 81tДa'll державио~ акта на право при~атної ВAaCIIOCТl на ЗСМАІО. . 
, ... -- ір CJL\Мeнo та ПОСВІДЧена 8. трьох ПРИМ1~НИках, один :І яких З8Аиwаєтьс:я .Іа зберiraнні У . 
fJId~ нотаріуса ВроварсlоКОI'O M1CloКOro нотаРI8АЬНОI'O oкpyry Самко Н.Т., а іllші, ОI'КАаде •• і на . 
:-pIIAWUас документів, ВИДІІІОТІОСА Сторонам. І 

12.lОр ...... а адрес. та ре .. Ьвт. сторІв. ' 

Похуаеаа.: 

3акр.те .... о.ер.е TO_PBO'I'DD 

"фlр •• TeDAВ .. Texмo ........ 

78589' 

-.. Ir8i8cu.at а_стІ, 1II0C'l"OI"O o.pll_ даІ Т.СІІ'ІІ 0.0_01"0 роХ7. 
IIЇpIJlJClUrccнo ІІІІ010, САМКО Н.Т. ІІР".'І'ІПІ •• o'l'&pl,oo. Bpo •• po.ul"O _lo.ul"O .0тap ..... ol'O 

-СІНО croронами 8 моїй прис:уткості. Особу rpoMaдRH, які пiдnиСВАН ДОl'08ір 8СТUlОВАСНО, іх 
а.. • 1'IJaIИC правоздатність та дієздатність Вро •• рс.ааі _Іо •• оі рада КвіаCltвоl O&Meтl та 

On •• P}.lCТ8. "Фlр_. T.II4JUUo'l'exм08'I'IUК, ПО8НОВажс:ннн іх представників 
о. , 

КОAelIСС.У Украіни цей ДОl'Oвір пїДlUlraє державній реєстрації. 

зі ст.Зl Закону Украіни ·Про нотарів,.. 
В.Т. САМХО 
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ВІІТЯГ З Державного реєстру правочинів 

4403587 
06.08.2007 11:42 
приватний нотаріус Самко Н.Т., Броварський міський 
запит про надання витягу з Державного реєстру 

правочинів від 06.08.2001, ~ б/Н, приватний 
нотаріус Самко Н.Т. 

ПарааlетРl1 заОll'l}' 

2263584 

LdlJlJlllIIlIl параметрами запиту в Державиому реЄС1рі правочинів знайдено: 

3aOlll: 1 

2263584 
договір купівлі-продажу 

основний документ правочину 

Дата нотаріального посвідчення: 06.08.2001, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 4412, Документ 
посвідчено: КИІвська обл., Приватний нотаріус Самко 
Н.Т., Бланки: БЕР 926041, БЕР 926042, БЕР 926043, 
БЕР 926044 

земельна ділянка, Адреса: КИІвська обл., М. 
Бровари, вулиця Гагаріна, земельна ділянка 22, опис 

майна: пnоща - 0,3268 га 

. Броварська міська рада КИІвськоl обпасті, єдрпоу: 

.26376375, Адреса: КИІвська обл., М. Бровари, вулиця 
Гагаріна, буд. 15 
Закрите акціонерне товариство "Фірма 
Теплицьтехмонтаж", єдрпоу: 31785899, Адреса: 
КИІвська обn., М. Бровари, вуnиця Гагаріна, буд. 22 

міський, Приватний нотаріус Самко Н.Т. 
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:'1:1 l' 
YKPATH~ ~.'.~ fi1<RAINE 

купівлі-продажу земельної діли 11 ІСІІ 
Ilес:ільс:ькогос:подарс:ысгоo ПРІІЗllачеllll!l 

• :r oбnacri. ДІІІ Т1'Clчl C.OMOro року ЛІ'ПН. міClШ .ІІесllТOro Ч"C:nL 
6111111Р" К"ТІС."О MicfO ,-

uкче пl.llfl" СМ" С1, IIІ.дІІІІI Старо .... : IiРОВIlРСIоКIІ ~llcloКII РIlР КllіВСlокоі області 
Ми. ШО: ':.5POlaplI, Iyn.ranpllla. 15, і.llсtmlФікаціR~IfR IC~.11 26376375, І осоБІ мlс.IСОro I'OJIO'~ 

IOP~ ~КТOPA ОЛЕКСАНДРОВИЧА, .ІС"А .111«: .. а ПІдстаВІ ст. 42 311ICOIl)' Украі"н "про місцс,с 
AifТOHEHKA І уііІІІ", IMCIIOI.,n.R І подanloШОМУ "ПlIQIJAВElu.", 3 О.ІІІllсі СТОрон", і ТОВАРІІСТВО 
callo.plI1l":~'~IO :дповIдAJlы�ІстІоo "ЗАТ ЕНЕРГОПРlfЛАД", і.llСКnlфікаuiRн"R код 32932809. 
] ОIiI\IЄЖЄ сса: 07400, к •• іIС.ка обllвcn., м.БРОlар", lуn.ГРУШСIС.каro, БУ.ІІ.17, 25 І. (cliдoцno про 
101'1&21І"". _~.IIIIO IOp.UII."Hoi особll серіі ~OO Не 092124, III.IIIIН0ro .ІІеРЖUНІІМ реестрвтором ІІІКО"ІСОМУ 
..... 11)' 'і'і:";;т РІА" 8.0.K)'JHcЦOIIIM,·!aaтa про,еден" • .ІІержаl"оі ресстраціі 28.09.2004 року, номер 
&pO~.O .. ср.IН)' реccrpaulю 1355120 0000 000128) І особі .II"pelmJpa &РААНІНА ДМИТРА 
JlllllCYтorя~ВИЧА заресстрОlDlfоra за адресою: м.Донсц." l),n.npcrACCImJP"" БУ.ІІ.2, 1СІ.72 •• ",.1 .ІІіс НІ 
АНА ~ plUII~l mrryry ТОВ .;JAT ЕНЕРГОПРИЛАД", заРСССТРОI8НОro .ІІеР;КН"IIМ реестратором 
iJacrullIO~pOllPC.lCOi мlс.коі PlUUf K)'3HЄЦOllfМ 8.0. дата ресстраціі 31.05.2006 року "омер pctcтpaцal 
:;;;~=03000128, iMCHOlaнllR а ПОДlUlloWому "ПОКУПЕЦЬ". з .ІІруroі СТОрОI'И. YКnM" .ІІatшR Доroаір -
npolQC'lYflИС: І. ПРe.llA1ет Договору 

1.1. пpualСш. иа підставі рішеННІ БРОlарс.коі міс.коі Р8.ll". ,. х: 368-22-05 аі.ll 1 4.06.200~ року 
(npo.aac) І Покупсц. прнАмас (купує) у InаС:НIст. І омочує 3СМCn."У JWlIHКY 

:.orocnO.lllPa,ICoro ПРIf3наченНІ, мощClO 3,6308 га .мІ БУ.llіIНIЩТІ. та обc:nуroаУllННI а"ро6НI.чоі 
&DI no l"ро&НИUТ8)' МeтDЛоконструхціl - земnі ПРОМКC:nОlості, за адрссою: КlІіВСIоКIІ область, ~.Icтo 

, ' 5ро •• р",11nl•а8 КраСО8СІоКОГО, в panOII' роsмlШСIСIІR СПМКо "8.ІІмі ,. теIССТО'" "Предмст ДОГОІОРУ або 
о' .1ІШ".АіАІНКІ". 
~ 1.2. 3с",еп.НІ .аіпIНЦ зана"ена а п.l.l., є а кopI.cryal"Hi ПокупЦІ згі.DНО .ІІ0rolОРУ OpClf.llf' 31мcn.ноі .}' _на liJI 01 nlOТOro 2006 року sapecc:rpolaнoro у Киіlс:.кіЙ регіонanьніА філіі ДС.,.8ІНОro пi.llnРlfсмспа 
О' tЦmPY ... eп.Horo fCIIA8CТ1J)' ПР" ДержаІНОМУ комітеті Украіни по 3СМCn.Н"'" ресурс ... ,» про ШО у 

J1tp8llll0M1 реестрі 3СМen. а""нсно 38ПlfС liд 08.02.2006 року не 040633800048. . 
ВiDnallAно 10 .IIOlimn. НІ 2497 liд 07.05.2007 року, lиданоі БроаарС:."'fМ міжміс.ким бюро технічноі 

iuemplOlfli( Нlземen.ніА дinaнці, що 1~C'ПtCl, розпочато будіаНIfЦnО аlfроБНИЧD-CКn8.llськоі баи 
ІЇІІІО -1011)' НІ II.КDHUlНI будіИlaиНх~f05іт аід 04.01.2007 року не 01107 інспекwl держuноra 
IpIЇJaJypно-6у.llllcn.ноra КoиtpOllю БРОlарСЬкоі міськоі ради Киїас.кої області • 

IЗ.3rlAно ІИСНОІКУ &polapcLКOro Mic.KOro аїдділу 31мепьнкх рес:урсіl lід 04.06.2007 року .N.o04-7/10-
3ІІО7, 3СМIІІ.НІ дІмНа. що є npOДМIn"OM ЦIoora Доroаору поаннна II.КОРllc:roIУI8ТИСІ 3 .IIO'rp"МDlfна .. 
• -'1JIiI3СМ11СIІІIСИflЦ змісту доброС)'сїдспа та 06M~eH. пра на зeмnю IcтaнoвneH.IX у ст.ст.91,103, 
1113C1fC11i.иоro Ko.aclCC)' Украіни, ст.35-Закану УкраіНIІ .. Про охорону 3С"'еп .... 3DкаНОРlспа про охорону 
... ruНWHWН'O npИрО.ІІКОro середо8іrщa (код IIІКОРI.станНІ зсмеп."оі .ІІілlflКfI - 1.10.5., 3гідно 
YIjllїllCWcoro IІІІСІІфіатора цinЬОlоra l'nCOpllCТ8НHI :аемеп.НIІХ ділІНОК). 

ПPUOlі 06межСНИІ НІ аИКОРlfстанНI даноТ земеп.ноі ділІНК": 
1.1.3",Іиа UUiLolOro аиfCOрш,1'8НН'. . 
an'~H' 3CMen.Horo 3IІСОНОД88СТ88 811нні особи несут. ЮРll.llflЧН)' ai.llnoai.llan.HIcт. 3riднo 3ІКОНУ. 
ТеРМІН ІІІ ІЩ:НОІІІУ: 
• 110 змін" IІІIСНIIIС8 земеп.ноі дinlИКИ; 

. Їr.n IIJJ змін .. IlinЬОIОro ПР.l3иаченНІ земcnьноі діл.нІСІ'. 
0)1 І oliJlнo до І"СНОІКУ про прода!С. у вnасн!С'По зем~ьноі м ділlllКft liд 14.~S~007 року N!S78 
~,,!,I Mlcтa6YдyllHHI та архітеК1)'рИ БРОlарськоі МІС.КО' Plдfl, аllстобудааlfl обмеженНІ 111 

6раа НІ ~fCOPIfc:rylaнHI згі.DНО кa.ucnpolOfD МDlfУ та аїдnоаідио до розрахуикіа nnощ aHКOHaнlfX 
_ -- "'сыcfмM ІlддІпом ICJlіаськоІ pel'Їонапьноі філіі Держuноro піДnРИQlства "Центр деpжuноra 

.:иoro 1IIUI8ctp)' пр .. ДержввноМ)' KOMj~. УкраіНl1 по "меп.НIIХ ресурсах" (ба праа з86УДОІН): 
. .аса ~P'!JOpir зaraпьиоro KOPHC'JYIIIIU rlipoi3д). 

- ........ 0( ..... '" 2 
--

-. ... 
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g 
• 'Т 10Ї зanЬН",,"0і ІСОпії' ].бс]пеЧІIТIІ lіn"НIlIі 11 ~ 

c.,,111�p"D-311Х"С". ]0'" ПlА ~~a. ства до lCDlIiR та ПРltnСГnll, 40 1ani1:'>1\~\.! •. ~ 
ПСР;'С3С1I1І ,. ,anіЗИ""~=;,.,:срс.:"НlllСОнcrpУКUіn KoninHOГO ГОСП04IРCn .. """'" ~~~ 
6yal'IIIIUТ18, рскоис:тр)'. , • .;..:.., 1Ica6ra~~iI 

тсрмlн аП ,ІІСІІОІКУ 20~:I:I:PDд'*Y :I~~' дIn_lIlC1l, СТРОЮІ І П.РltAок оп., l' . 

2.1. UIII. npоаlЖУ зсМCn.НО ДСІ'."О.;,.о п'т) ГР"ІС". оо "опіАоlC, Ікі (~. 
• і дinllНlCJ1 ja ~ДOГOIOPOM сacnадас 3 877 695.00 11t~. 

clMacCIТ сІм ТlIС." :~~oдaBaa. (plр 331143~~70000' БРОІ·РС."с УДК гY~ 
ncpcpUYIВZ'1 !lа р'і1 зКПО 23571923)' H.~ РОЗCtpочеЩI ... CYM"I"n"lt у 1ft., 
м.КIІС'. МIР:9 8210 , In ПаН ДСІ'ІТСОТ 1P~·lici,.. ТИСІ" lісімсот сораll ." 

_ І 938 841,50 (оаШI м • : . C11I1'f,,=, 

\4.07.2007 року, ( In.nо" дсв'IТСОТ 1Pi&u.n. lісім ТНСІІЧ ,ісімсот сорак с' \ 
- \ 938 847,50 Ш:::.:"о. ПРОПОРulnНО, :І ураХувВН"IІ'" і"АСКСУ іllфn.Uії 11I' 1J4ca1. 

01.12.2007 року -"нl"ноі дoкyмcln&un' про 1І0РМВТИІНУ грошо,у Оціll'" 
2 2 ЗrlAно 81П'11Г)' 3 .- І' . "' 1h!.-.. 

04.06.2007 раку Х! 04-3113-31810 &РОІ.РСЬК04ГО34МООСЬК(ОГО II~InYA ]е"'Cn.""1І PfCypci,,~1 
.. Аln.""" c:raHO"m. І 140 • ОА"'І мln. он сто СОРОІС"""', , 

оцl"". ]С"'Cn."О. .. ... , \'"' 
'ІОТllРIІ) ГPII'HI ОО копІАок " . . 

"3 ЗrIAIlО '"С"ОIКУ CKCnCpтa про р"нкову вартІСТЬ ЗС"'~ЬНОІ АШ."І'" ClCcncpn. 

Т;08 "НОТЇИR'" Хауз" від 25.05.2007 року .0uIHO"'I' ~apтtCТlo ]C"'C:nIoHoi аі.'I"1І1І cn,~ 
(ТР" "IIn.Аон" вlсі",сот сl"'АССІІТ сІ,.. ТlIСІІЧ Ш~ A~I ... осто чотир") ГРНlllі 40 1On.tt, 
начan.llllКОМ КllіlС.КОro обласного ronOIHOГO упраМІННІ ]C"'~.~"X рссурсіl 1\ 06JW~ 
ао ІІІСНОВКУ асрж"ноі CKcncp111:111 :lс"mсвпо~рі ДOКYMcНТ8U1I ІІА 11.06.2007 poty УІ ••• 

3;'Об08 '_31С1І сторІІІ 
.~-

3.1. ПокупсШо :10601 '.38ННn: ~ .• 
3.1.1. СМІТ1т, lартість зс",cnьноі ~! строк .. ТІ І ро]мірц шо lICJIC.iRI 

ДОГОІОР)!' . ~ . 
3.1.2. Hlд8lml Продавwo нсобхіАні матер~и. відомості, AOКYMCImt тошо про 8Q 

ДОГОІОРУ· . . 
3.1.3. ДОТРIІМУlmlС. обмсжень, що ~lдeHi та ,станоanсні НІ прн.a6u) х 

(забаПCЧ)'lml бс3КОWТOІНС і бсзпсрешКо_~~О'ристанНIІ об'сааіl зaranloноra ~ 
та I8ТОмобlnLаіі ааРО"I, об'спаl інженсрноV/I{{~е.9'Укtypи), ШО ЗlpССС1рОluti 111_ 
мо",снт pcc6rpluli :lаl", МОЖn"lі~ ДОС'1')'ПУ ~~;aЬHY АілlНКУ lianОliJutИIІ • .1.11~ 
рсмонту 06'сктїв заran.ноro Kopltc:r)'I'1UIJI та iJDКeHepHOЇ інфраструктур ... pO]MiUItJIIIIII~ 
"'ClCОI .. Х і ГСОДСЗ .... НІІХ знакіl та під'їзді, до них ТОЩО ). І 

3.1.4. З "IО"'СIІ1')' ДСРЖUНОї pCCCТP8ЦIl ЦIooro Доro,ору cnп."Ylml ]смcn.нІІА ~ 
noplIJIКY, перCJIба"СНIІХ ""ННІІ'" ,аконодавСтвом УКР'ЇНИ про Mary ЗІ ЗСМnIO. 

3.1.5. Зарссструuт" цсП Договір У BcтaнoвncHoмy законодаІСТВОМ пор.аау 
3.2. ПродuсШо :lобов'l3lU01n: 
3.2.1. ПРlїЯНJТИ 0ІІІІ11)' ПОКУПUCМ 'Ipтom зl:мcnьної діЛІНЮ' , РОЗ"lірі n 11Ср8і1 

Шооra ДОГОІОРУ· І 

• 4. ВlдП08w.ль"lcn. сторы� .J. 
4.1. У ІИПадку НСІ"КОНІННІ Покynuем )'Мов ЦІооro Договору ПРОДUСUIo мас nplO J. 

Покупцсм Сlоіх 0601'.зкіl напсаісннм чнном··.'і8кож ,ідшкодуванНІ З6КnCЇI.--- І 
нснaneжam", ІІІконанНІМ :lобов'аан .. або ~pao pO:llp,ml ucA Доro,ір у ~ 
ІIІМaraтп • .. . 

laa,wKoaYlaнH. збlmdв,' СОРlІчннениialоro розlрввнНlМ. , І ='-
4.2.У раl ПОРУШСННІ терміну oruun-М 3~CnЬHY ділІНКУ ncpca6a"CKora ~ rJ. 

~окупсШо сnn.чує ПРОД81ЦlO ПСНІО У розмlрl пDiaіАної обnіlCOвоі'СТ8ІIСІІ Иauiо'-
тС.:lз м~мсит ОIlllІТІІ :11 кожен деНЬ ПРОCI]Jочки пnarrcжy. . 1\ ~ 

•• 1СЩ0 ПОКУПСЦЬ І термін 30 (ТРIflШllТl,) дidB 3 lIIТИ остаННЬОЇ cnnlТl1 1riDJ1O ~ 
.' ~Mmm. встановлсну , 0.2.1. Доroворі цін;ібо IШIОВIIТЬСI ПРllnНІТІI npllAбlllУ ~ 
~= 11I"'lr'I1'Il nplIAllllm ПРllДбаної зсмenьиоt ділІНК" І СМІТ" цін". 8 пКОА! 'PJJ'" 

. : і ІlІм::.:атр'і НМКОIO "1~OHaнHI, або, 3 СIОєТ croPOHll, оорушувml 011ТlИ,,1 про POJJ 
. DWKOJI)'laHIII збlmlв.' . tJ.' 

4.4.У вип~ розlРI Д . ",ОUlО" 
Пр п= . ІННІ OrolOPY 3 ВИНІІ' ПокупUl смачеНI НІІ'" • r 
~BЦCM аКУПЦСВI за мінусом 

.г--/~~ 

І --
L -..... " ~.: ,. 



~
:.;.~ .. ".·~n-···= ---t!i'J;.. ... !-' • - -

Jj .' 
~, 

1::0:." ~ f . ~~ 
VKPAitclA ~.'.. cY~~~~ ~".".! І 

R 
ОФОРМnСllflN"ДDr\t1 РІ І :І М ноТ .. in.НКIІ (пі.аroтolка тex"i,,"oro ' 

........ """'21::; ~'aICllCH'I', оМI1'8 І'ртості "І,,""х УМОІ. поcnуг спсиіanістіl. HoтapianloHOro 
~, "~ ,vIОРУТОШО). • 
nOC11a"e,,"'''O Д ,v.opY ІІС :l11n1o"'1: noкynUl 114 сматн ПСІІІ. ncpCll6a"CHOЇ ".4.1. w.oro Доroаору. 

4J. ,о,lрIIИIІ' ФИІІ. ""кцln ІІС :llln.Н'1: Покупua 1111 0601'.,кі. I"KOllallllll 401'b8iplflf. ,o6ol'IIJlllllo • 
.. 6. с",,111І WfP1'ro ДоrolОру купіlnl-проаажу. 

-i~' 11" ),М(l1 111111001'.1111' ПроааlЦСМ УМОІ ц.аго ДоrolОРУ, ПОКУПСЦIo мас праlО .'Імаnm, I"KOllall"" ,.... у pa.ll ІІСІІІІІ • J:. • ".1. і бо.'акі. IІМCИfIflI"1 'І'ІНО"'. а таlО* 114ШIОIІУlанн. .oulmc,. ,аlааНІІ. 31111Ш"ІКОIO 
npIIJIPUCaI С::: :.r пр.'О po:llplm, цсП Доrollр У IcтaHOВnCIIO,.'Y ПОР'.ІІІСУ і 1"Мамт, lі.ашкоауlан"" 
11",011І",,1. І,,"lІс.ІІІ. noro ро,IРlаllll.М. • 
J6ttt'111. Сllр' І 1111111 QloOro ДarolОру :І ІНІІІІ ПРО.ll.ІЦ., суМІІ. 'КІ спла"сні Покупцсм Про.аааUID на 

•.•• Пр" ро' ~oroIOP)' ПОІСр11ІІОТІоС' Проаа.ЦС"І ПОКУПЦІО • П08110"'У 06с.,і. 
ІІІJDІІІІІИІ a .. ~ а.ІІІІI Ulo~ro Доro.ор)' :І НC3IUIСЖІ"'. lіll Сторі" Прll""ІІ. су""'. ,кІ спла',снІ Покупцс", 

•. 9. ПР" РО"~ИDІІІІІ ulooro Доro.ОРУ, ПОIСрт8IОТІоС' ПоlСУПUIO а поаllОМУ 06с.,і. 
пpnл·IUIO ."11 III'~IID11""iCТlo та праl. СторіІІ, ЩО lІе пере.аба"Сllі ЦІІМ ДОГОIОРОМ. а"'ІІачаlDТlоСIІ lі.llПОlі.llllО 

"10 ІІШПОI 
. аlСТІ. YlCpaїltll. 

,о ]111011011 5, Г'р"rrIi та прсте":l" 
n DAllси" rapall1Yc, ЩО :lсмеп.н, рнк ... ка є npe.aMcmJM w.oro ДоroIОРУ. ІХОIІ'ІТІо 40 ICOТCroplї ,.1. Р можyrto бyr1' 111І")'Ж)'lанl :ІМІа :lIJCOIІО"lства УКР_ТНІІ, lin.,н, lіll БУ ...... IІІХ ManlloallX праа І 

_CII~ i:~m. осі6. про ,кі на ~OMCIIТ пUuшсанн, "~oгo Доroаору ПроааlСЦIо "" ПОКУПСЦIo ІІС міг нс-' 
nPCtCНJ ..... 'OJI.fТloC. пlll арсшто,., І СУ40аих СПРlа "І "СІ "СМІС. JIIIY\I, ІІС :Ір.... '. • '.2. ПpDAlIСU., СІIIІ.,IIТІо. ШО ,~~ :lС"ICnЬНI IІІЛ."n 40 u.,oro "8СУ ІІІКОМУ ІНШОМУ НС 14ана І ОРС"I1У. 

npDJII"і ІІС ПОРРОlа" .. І СПОРІ, І nlll 3860pOIIOIO (арештом) не псрсБУlас. cYI1080rO спору шо 110 нсї, ІК 
lIt .. 110 ~7\""oro фонду IОР'Шlf"НIІХ осіб ІІІ! І"сссна. Віll"у.куаа"а зсмеп.,на 4іЛІнка ЗІІЦ04llТloCl У 
І"ССО" '1 _ • 

І nOIHimo пр"JШТКому ал. аIIКОР"СТ8ННІ II ,а QlnIoOllfM ПР'fЗІІ.ЧСІІН.АІ. 
~.3. у lllInOllJutom Ь законо .. аством УкраТн" Покупець ПРlш6аl зсrolеп.,.IУ діл."ку БС!3 змі .. lf ТІ 
uin .. IOfO ПРІl1наЧІ"Н'. • • '.4. ПокупсUIo om'H)'1 ЗСМCnЬНУ 4ІЛІИКУ І "аТУРІ. ОЗІ.аПОМІІІС. з її кількіСН'I"'" і ,кіСН"МI' 
upampllC:nIKIМII, П~СМНІІМІІ І наСМНIІМIІ СПОРУ"МІІ 1'8 об'єктаа.ш і обмежснн.м" ШОIlO ТІ 

IIIIIDPllctlHH'. 
6. П'рсхіА пр.ва Bnncttorтl на 3'А'ель,,), lІіпRШСУ 

6.1. Q6nI·.1nК Прt1118.Ц. ncpc:amf зсмел.,ну l1іл,.,ку ПокупulO 8.аЖIП'ІоСIІ 81Iконан"", і праао 
масllОсті на 'СМCn.,НУ ІІШІНК)' пеРСХ04l1Тlo 40 ПОКУПUІ піспl ПОIНОЇ сматаl аартості .ІІаної ,смелlo"оТ 
:tїnINIIIIIЇllnOliIlHO.110 п.2.1. UIooro ДоroаоРУ, 04сржан"1 Покупцсм Acp*al"oro акта на праlО Іласності на 
JCМllIO. 

, 
62. 3 МОМСН1)' allНlllCHCHНI )' ПОІСУnwr np"l anвсності НІ ,смеп."у дin.IІКУ IстаllОВnСИltn РІ"ішс 

npuoIIIR pcIIIfAl І асі прааО)'CТlНUnIOIО'Іі докумснти про пр.а, ПОКУПЦІ 'Іа KopflC'I)'laнНl (ОРСІІІІУ) цієї 
nen.ноТ .ІІimJИ1СІ1 aтpa.,8I01'It 'ІllиніCТlo. 

. 7. '113f11С ВllпаllКOВОro поrlРШIІIJl. або B"nallК080ro псува"н. ЗI!АIUЬ"ОТ IІln •• 11СІ1 
7.1. PlI)"" l"nl4"oaoro noripweH~ Ібо ІllПlдКОIОro псуаанн, зеrolcnьноі ІІЇЛ.""" НССС ПокупсUIo з 

ІІОІІСН'І)' псреХОI1У .110 H.,oro праlа ВnВCHom. 
72.У l"nUКY. kOnll Про4UСЦ. ПРОСТРО""І ncpC.ll8"Y ЗСМCn.,НОЇ lІinlНІСIІ або ПОКУПСЦIo ПрОстрО"II' її 

npнltнmtt. Р'IJ"1t a"nuKoloro помршснНl або aflnlдKoaoro псуа.І'Н. І'Ссе сторон.. шо ПРОСТРО.,IUlI 
lICpt.!II"ya60 np.lnH.n •• 

73. Якwо а помршснні 'ІН ПСУlанні ЗС"ICn.НОЇ 4inlНКІІ С 111"а Сторон" Доroаору. то lідпоаlaanь"ість 
lIfCC UI СтоРОНІ. 

. 8, Bllplwellll. спорІв 
1.1. ОСІ СІІОР". ШО IIfH"llIDr .. Прll а"КОНІнні )'МОІ UIooro ДоrОIОРУ або І ЗІ'ІЗКУ З ТЛУfolаЧСННI"1 Roro 

IIOmtAlCH., l"рішуIOТloС' ШЛ'ХОМ neperolopi.. • 
1.1. якшо СТОРОН" npDТlro"l міCJIUl не 40Clrn" 40моanсності, то спір перС48t:Т1oСI на Рo:lГЛI4 CY40allX 

OPl1Ril У nop'lIlC)'. ас:таIlОanсиому .,ИИНІІМ 3I1СОН0488СТВО'" укр.Тн". У ЦЬОМУ IIIПIl4tcy СУllоаі allТpml НССС 
ClUPOНI, шо НІ! І"конапа У"ІОІ" ДоrolОру .бо ."конапl іх нснanСЖ.IffМ "ІІНО"І. 

91 З • 9, З.,ІІІІІ Yl'108 40roвору та noro розlрваlllf. " ""'І УМ08 Доro80Р)' 8бо .несенНІ Aono'HeHIt 40 H.aro МОЖJlІІlі тіл"КІІ за зro401O Сторін. 

---
; '1.11.,' (.'Iilll' МІСТИ1Ь багатоГо rVIIL:IIIIU •• 11 .,. '111 • І.ІД IIІЩJI"lІlf'1'"11 
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нен'" JlО ДoraloPY :lдlnСI'IОIОТ1оС' тіл"к" 8 1111''''''0 . ; 

9.1. Вс\ ,мlllіl та fono~onolltCI'" І opralllUC Ilотарlату. офОР"ІЛЮЮТIo,а у IIl1tn:~ft ФОРltі І 0:, ПОСlI.aЧСIІІI'М 11ІКIІ" :ІМ Н 111 '3031t1 "', І III:IIln'CMIIOIO ',a~III'OIO ""6С:=' Др:~fрlвС:::r.;n ПРОДІІUСМ : ОІ:і,,\ 
9] UcA ДОГОIIР можс І·· ...., ., У \ nnllТlI поrcупuеА' ПОlноі 160 ЧІСТКОВОІ вартОСТІ l1allOI 11:"'&:"""0 9.~.1. ра! ІІСС 1:11:\ .... _ uьora доrolОРУ' • . 2 І Д ~ 9.].2. ypul поруШСІ"" y"~1 IlIкnll1eHHX У ПIJlпуНIСТІ •• u"oro . огов.ору. і 
9 4 У раі l.ell.KOIII ... II ННІСІО \, СторіН УМОІ uьoro доrolОру І'" МОіКl: ОУТІІ )\lllIelllll\,z_ 

1.1 II;M~ГY JpyroїCTopOIIII'. plwelll"M СУJlУ Ібо rocnolllPchKoro cYl1Y ""I~\ • 1 О. ВIПРIІТ1I. 

1
0 І Всі І"трат" ПОI·.,аl,і, уtcnIl1IНIІ." ua.oro ДоroIОРУ. noro нотаріал"""\І пnс:.і~ • • .. чемм,.. ._ 

Ііі ІІІІІІDІІПІІІІ'М. бсrс 118 себе покупСІІ", :'1:-.-11. Додаткові Y~'OBII. ~ 
11.1. UdI ДаІО.lр с 0<1.""-........... Jн .... ....,у пlнПОIC8 •• ' або., С"'РІІ""" t: 
11.2. UeR Доrolір пlм'гас НО11Іріanlt1l0МУ ПОСlіJlчеНI'IО та pctc:тpal1ii 8і4ПОlізМQ 1: г-

1IКОІ.орвстаl. . ' 11.3. ЦеА Доralір і .ІІ0КУМСl" про СIUlат)' I.procтi ,смnl є підста80Ю М. lil1IC4&!HH_ ора ОIl1}'\lНиа • ....-&) 1,,_) _' .. 0'0 .... на прн. прооооатоо.і ..... асті оо. _,ю " ...... ,.ji< 
11.4. ПОКУПСІІ" є МІТНІІКОМ податку НІ ПРllбyroк на 'ІПUI"Н"Х підста8ах. ,и 
11.5. ЦсА Доrallр Сtcnll1СIІО та НО1'ІріМ"НО посвідчсНО І 3 (ТР"ОХ) пр"міРllІІка, n"lllІ ІР' І Іі 

. . 'оО 1I~", іс: 

1& спра,ах np"I.Tlloro НОТlР уСІ p08apc"кora MIC"KOro НОТІР'М""ОГО округу Кllі8С '. ., 

НМ Іі Н • 7 • • С ,t.hOICOu,-

• оо В М. РОВlР". ІУn. е:аa.nIlЖНОСТІ, ,І ІНШ' - l"IІІIОТ1оС' торонам ІІ"ОГО Дого,ору І 

Покупtulo t 
ТОВАРИСТВО 1 ОБМEitllJD 

ВІДПОВІДAJIЬНІСПІ : 

лIlТПIlF.Н .. ..-~rг ИЧА 

.... 

,.,' 

"ЗАТ ЕНЕРГОПРltlU" 
8 осоБІ А\ 

БРАЙНІНА ... -
/ІІ-
А 

__ \ О,. ~ 

\.~; \,0 " , \ ...... ,.4 . ,. ",.- ~,....~ 
.... _88·:-··, І' .. . ", 

-
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доrОВJ1I 
.,.bIAI-IIPoдucl' :а._0AIt801 дІма .. 

u.cIAloC •• OrDCIIO_PCIoJCDI'D IIpll:l_ •• __ 

. іІ ...... JCphICJoICOt O&AaC'd 
~II' 8ІІСІО &рО .... -- ... 1 'І'ІІС .. І araC'l'On ,а., 

~ra"'''-
~CIIADСІІlп .... е: 

~ JIII,.... І _ .,ао.ре .... Іс ... , ... КulDe •• 1 aIiAanl. ldcae:maxoд8eНВR: Idcтo B;~pia .;,_ 
І • ,pdd c:nIpaln ф1JaUdRmdt КОА 26376375, • or:06i nершOfO .ac:mynнulCO .міаоаа. laIIa8U • nшnaнb aI.UU.. 
І ........ '15' ІАСІ&ТІІ ~" КllRIlIla! 0", •• ""8 Аа.'І'а6Шао ..... UUI .є па 1dдc:тu1 зааау Yкpaflm .Про 
'>.~~ ~ ~кpafld. та рШsе'I'1R Врооврсько' мlс ... ' PIWI КпtвClolШl oliAac:тi • 23 6ept:uIR 2006 
~~_DP""o.lUo' 
І _1-4---, • r ІПІ - ТD.8paC'I'Da :а аs. ... иаlO ol.ulaol.lluloвJrno ,.I'OCIt". ldCQe3Uuo~ adcтo 
~ • - :~ 2 f4cU'I'IcфJКRldttmdt КОА 19425676, - імені JUaND dic cJupamop ....... ~a" ...... 
~ ""- р с о' adcri Врооврах КsdDcIoкo' o6ADc:ri по OYAlud SlAшDШoUI. &удаок No29. аа aW:rUI "IIIЦIIOr 
1JiIaOI!" .... ~ 8PocJo8, :l8peCC'l1l0aaнoro 8'IКОНКОНОН ВP08apCloКDI adCЦaI РIUUI 04 aadТJUr 200$' SSO&1' 'ra 
~~.10 6cpc3IUC 2005 року про 06рDИНR иа ПОСІЩУ дPpeктopa.1IIUUW - ПО8JII .... 

~.. tltrlUlllfl ".а I02Dfl1p (нarJa.ni за тe.a:maм - Дwoф) про на,..".". 

k 
1.П,едме'l' доn.о" • 

.JIPQ/&I8IQI' .а aiAeraDi ,ішCIDIR Вроварс"оі .асьxot РІдІI NI 958-46-04 DiA 23 6сраКа 2О06110ау 
101 П JIYIWIC у uacнiCТlo і ОПАачyt: :leaaeAloН)' 1fJNnaCY ucc:iм.c:l.кorocnoдapClollD1'Q ПР"''ІСВІЇІІ, _ 

• о:::.С'І1ІIІ11ШШIХ ааасах міста Bp~8apiв КпtвCloКDі 06Аасті по вуAlDd Кіро.,2 _ ), aAitщао 
.......- ",. o6cA.YJ'OIIYIIВННR UlU'83UНY. 3С1W кouepцiboro 811КOpllCТlUlllR. о"· . -,=",дtмnaaa, 383на"сва в п.l.l .• шо прОДВС'ПоCR. &ум. оренді у Поayшua:nilolo ~BDp)':OPClll&ll 

1

--,.... yau.cвoro 21 AlDТClro 2005 року та зареЕСТрО."Оro в lDIIDi 3lUDlcIв дep8U1IOI pКClpaaiI 
...... OPeIWI JIIIIIDIIXOII1 ВРОВ8рсьxot uicwші pЦl' за Noб78 21 AIOТOro 2005 ро&у. . '" . 

на 11М'''в11t ДIAIaad. зuuчевій в п.l.l .• шо прОД8С'ПоCR. pO:muDOBIUIi B88RТAODi upmciuimlw: 1iIiiuaв;,~ 
..... ~ 243,7 ХІІ." •• с:кАаА. XOAOДJIAIoIIB кauepa. в6прllAloRlr. orop088. UUJ R~ ТОВ o~o..'" · 
UIIIi~. аро ар_о IІА8СВОCn ua Ilсрухоме aaВnHO. Вllд8Нoro 03 6epC3IIR 2004 РО&У В1IJШR8OVOIІ Вравар-
.... 1ІіОІІІІІ,.,. JaWco :І рішсшuw N8 87 від 24 AIOTOro 2004 року та зареєcrpо.aнoro • B'OВ8Pl:loКOllf "'wмj~ 
.,18pD тaвhвoi facвтiapnsllld( 03 6ерезня 2004 року. реєстрову aury 1/3. ,а рссстрoaшr мао, пра .. 
...,Jllnlrapo pecc:тp8QiJa пр .. а ВAВC:ROCТi на нерухоме IUIЙRО Nl2981004. 

1.1.3 ...... дi.vnara. ІЩІ t: прcдueтou Д8ИОI'O Доroвару. вс uat: cepBiтyriв. o&rsaкeв:l. та a&uC8eD. • 
1.4.1 QiIII&)' Дoroвopl ПрадввClOo та Покупець iмeнyкm.cк .СтароНП-. о ;, • .',' • 

J ~, 
:а.ЦІ8а 1I,crд88Y ІІВ.ОАІоІІоl дlAlunaa. С'l'pО" І aOJUlДD8 OIlA8'n1. • • • о., 

1.1. Ців. aPOДUI1 scuCAloНol.JdAlqna, за ШIU ДoroвopoM CJWЩat: 49911,52 (сорок деви. ~_~~ 
~1pD8111Do) 52 XDDiйxu. JUCi Покупець 3О6ов'я3уt:11oCR перерахувати ва р/р 33110327500005 Вроввро.
••• удк КsDaCIt8DI а&вс:ті та u..І(псва. МФО 821018. ЗЮJО 23571923 вв npcmai 3-х p06O'11D1 дrda lІіС:ЇАІІ • 
__ QIOrDДoroвopy. • .: '0 

U.I'powoa. oцbuaa :llIКCAItНoi ДWUUaS 'l'iднo дo1liдxu На190 від 14 AID'I'Oro 2006 року, . , 

-1IiCraU aUUdAOМ 'eмe.wmx pec:ypciв_,S1'8!0Bsm. ~~~~J1=r5'::~i:I:~~ -'ЮrnUb- n'/U"~/~L~~e~ &і ~~ 
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приватний нотаріус Писаний В.Г., Броварський 
міський . 
запит про надання витягу з Державного реєстру 
правочинів від ~2.05.2007, ~ б\н, Приватний 
нотаріус Писаний Віктор Григорович 

ПDРDJ\lетрll 3DПlrry • 

.. . , 
, 

, " 
',' 

.-.nI! 2102324 
~O-,,· , 

пвpDferpами ЗІІІПІТУ в Державному реєстрі правочинїо знайдено: 

Запос1 

2102324 
договір купівлі-продажу 

... ,: 
:1.·.:і. 

. .a!~:~ 
... ;.J~ 

'. . , .... ІД" .. ' "'·те 

: ,'f.r~щl 
'0 ""'+:11 
, . :. '{'~ 

основний документ правочину ~:~l~i~ 
Дата нотаріального посвідчення: 22.05.2007, HOMep'>~;*o; ': 

.'реєстрі нотаріальних дій: 2987, Документ .:'~.~.я.;~ .. 
. . поt:відчено: КИІвська обл., Приватний нотаріус :.; 'i;~~I' 

ПИсаНий В.Г., Бланки: ВЕК 1~0481, ВЕК 190482, B~~::'~~\! :.:~ 
190480 ВЕК 19Q.479 ~ ,;,:H:t. 'і:о. 

::::;:peєcтplЦ1ї: 

, .: ,") ·r,,· 
. :"I' •.• ~:~ 

земельна діл~ка, Адреса: КИІвська обл., М. 
Бровари, вулиця' Грушевського Михайла, земельна 
ділянка 3 - Б 

,,'-i,i*:i~ 
І" : .. -. --: 
:~. 

Броварська міська рада КИІвськоl області, ЄДРПОУ: )~~ 
, '?; 26376375, Адреса: КИІвська область, місто Бровари; : .. :;~ 

вулиця Гагаріна, будинок N! 15 . :;~!. 
Приватна фірма "Нікола", ЄДРПОУ: 20577061, Адреса: '~:;' 
КИІвська область, місто Бровари, вулиця .. ~ 
Гp~eBCЬKOГO, будинок НІ 3 корпус Б "1' 

нотаріус Писаний 
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, 
I.JDIМIIВТ доroвору 

~~~~~!~rrr::~ :В~РDВарCItIШї міс:ькаі Рuя Н. 306 - 20 - 05 від 26.04.2007 року зо608'IDуcn.ar арaJbarnl(кymrrн) зекeAloНY ДjAaКY HIWUI)' Pi'R a6CAyiaayв8НIUI C'I'IIRЦji 

rtr:=~~ -3еІІАі ВШШРПCТ8R1lR, P03..u.вy - 3eКAllX, IЩJ 3R8XoдID1oCR У Biддuad Б~=::::R~ 
о 4795 (вум 'Ш'І'ІІРU 'І1ІСІІ'Іі с:імсат дeв_acra п~ деamrruCR'IIIIIX) I'L, зrW10 3 ІСІ 
, вlПlt1PY 308pirgm.OЇ масі 3eмeA1tROЇ ДіАКНКП від 07.12.2005 року PamlWD811RJ В 

ІІІ{.І~:Ш '38 NI.227/1 fIuПc:ri ~1UUUI'I'It сік дріб ощщ), КJIiвc:ьxai o6AВCrt. • • 
• _"'~".I'- ~ ~ у ПОDIЩJIв оренді, 3rW1a дal'OBapy opelUU' 3Qre.u~i 

. ПОlU'ПЦВllr. 05.04.2006 раку та 38реЕС1рОIl8lDlЙ в XDlва.хій реr'іа.щmg •• фі~ 
ГJ1cj:illlan _~~iiiii_i1' W про )ЩІ у Дер8вввоку реєстрі 3емеА1о ВOfIIВeIШ 3ВDПс від 05.04.2006 

1.or.1�-!'І' _~:I ~38OAY Y~1UIAiJaaI ~.цyв8IIIUI та apxiтelaypB 3rWIa Висновку від 
, . . a6u ОО' - а&Р ... ДWaaaj BWUi!tii[~p!~~ 
~ AS""O-' О2та2007 ен8А -N· JШP04 ~/ '0~/37~ • 10, __ • __ JeUlIAItIlIIXjJii~YJicill &;Ід 2.. раку за. -7 1 -0;1 3, Вр~арCItXIIЙ IIIClo1Cl1tt1 

lIIII'I_rc аформАСвв· прuа 1IAIU:IIOC"ri - 3еа&еА1о11)' JdARНXY 3в ІПІ ,.AIrrapeaAXaIi' 3 )'РІIХ)'ІІI8іаIlDl rnlвїТ;m, 
раку CU'rnN BP08apCloКllil РЕМ. 

3_*"''' ДLUaad pa:muuaвaвe не ZllТA08e прпміщr""R ве3В8ершевОI'O 6y~ 8AlLClllааі:Iі~5: 
• ща ~~ IIImU'OM аро peєcтpaцiJa арав. DAIICВOC"ri, BJWIВIIII ВроварCloXПli "_,""'~' . 

.... IІІІАІ .. _1dI ВІА 2!.12.2006 року 3в N. 13092089. 

2. ЦІВА доroвору ТА ПОРЯДОК РОЗРAD'IIКJ' 
Ylfj ... _~m:l ~!ipp~ap~ ~C;WШі Рuя на 306 - 20 - 05 від 26.04.2007 року, B~~I~!IIII.~eмl=,~~ 

''''IJIII''DJM~ IdвOIO 390 3&1('І'рІІ1Ї'І'а .... ·_OC'l'O '1'1101&'1 'l'p1lC'l'В adc:r"'CII'I' oдIIJ'l rp .. ВID 
~. . - _ ~-." _.. . . . .. 

pjII,.2&.as~lOO'Iriiciiiii .• CDAa'I\JC _"""Вn1eвy rpошаву суку DJARXOМ перерехувlUlllll J'011IIJOI на рахувак 

- __ ДР JUmII'1 :І 'I'eXId'llloї дспс:уІІеll'l'Вldl аро порaamrвву I1JОШОВУ oцbaty 3eкeAWШt ДiARНXU, 8Wl8ІІllJщ.tі 
1ІІІІІІСІІІаа 8'РIdАОУ ~ ресурсів від 02.02.2007 раку 3в Н. 04 - 3/13 - 3/273 uaрl&В'l1Пlна ~=;~~~,~: 

&111&4 (1I'8'I'CD'&' 81a111aeCll'l' aдJl& ТН.... С'І'О п'lІ'І''''сат .O'I'IIJIU) rp..... 10 
ДР BfAaкacrea, ~ в В.шовку експерта аро офsвy 8артість 1еМeAltнаі JdAlIВІ:ІІ BII:CiAw:a.:~: 

."~IeIII", .ПДIUIOI'O 07.02.2007 року НВФ ,.I(Iuuш'Ip ЛТД· Bap-ricn. зеМeAltRоІ~, UUJ q'lY8l:YE'1'1oC1! 
Г-'-IІІрСIІІ С11811С1IIUI11о 3&1(,.,.ста •• 'R80C'I'O ТDCn трпст. IDlc'l'д.сат 00'UI1I "'ВDВID ао ханШа .. 

3. ово.·язки СТОPDI 

[taI'OB''P}' CIIA8.'I)'IIa'm зеlleAltRllЙ пaдa'rUк • p03llipax і aopRдКY, перед&.-;.: 
-. , . 

.z. -:. 
ВСТ8ІІо8АСні :'IUCOНОМ. • ~; 

\;., ... ... .. . .. .. ;.' . . . .. ' ... ~ 
АОІ'О8ОРОМ '!8 спрial-. , . 

О' ... 
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ВJrrяг ~ Державноrо реєстру правочинів .. 

4016144. І 
22.05.2007 14:27 
приватний нотаріус Пиqаний В.Г., Броварський 
місьКИЙ 

. запит про надання витя~у з Державно~о реєстру 
правочиніВ від 22.05.2007, ~ б\Н, Приватний 
HOTapiy~ Писаний Віктор Гри~орович 

Пвраметрl13ВШrry 

. . 2101865 
IIJIIIIО'JЩl)' • 
~ DDР~cnpaми зllDJlТ)' в Дерхсввиому реєстрі прввочинів знafiдено: 

"'CФOPМYВU: 

з ... ~сl 
. 21018&5 ---'.-
доrовір купівлі-продажу 

земельна ділянка, Адреса: КИІвська обл., М. 
Бровари, вулиця КИІвська, земельна ділянка 227/1 

,~pOBapCЬKa міська рада КИІвськоl області, єдрпоу: 
~6З76З75, Адреса: Киlв~qбласть, місто Бровари, 

в.улиця Гa~apiHa, бу JSifc~I~W~ 
ПП "АвтореалКом" '.. :~IIB~~B ~7, Адреса: 

будинок НІ 70, ква: тирt··· .. ""А.~ ':"0 \~::. .... :t- . ~,; н:;' ~ ,S-: 
22.05.2007 14:24 ;:s~ .:.:.!:!~lli!/~~~o ~"-;. .. ..:. .... -.l!··-·:-:I·I!:. .i:~ 
Броварський M~CЬ '~~" P~8~!lJ."· I!~ ріус Писаний 
В Г . J '- "1.... _'.1 ~ ~ ~ 

• • ': •• ~~. ~4 .~. '/. 

'.~. "fl'tt, . (, о'·' 
':\. it /ilfll .. o19Q~f :.' '''* ,/tr-,.op гр'д< ,.' .' ПИсаний В. Г. 

- с~rP-~-=:::::-:,,=' :::::.-
'~·:i· ~I \ 
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• 11 о oO:4)J& 
УКРАТНА .- .'... i~KRAINE • 1li 

кynlапl-npодвжу земел.поr дlлlllllСП 
Ilссinьськоrосподарськоrо ПРl1311ачеПlІR 

h lСоТ обпасті. Дві ТlICJlчі CIoOMOro року травІІІІ міCJIWl 04ИнaдWlТОro "IICnI. 
&РОІІР" Кn,·C:" . 

JdiClO • сто . r • .......е пlanl'С:МIІCJI, IWIIJIІ ~Olfll: III~OB~PCLIC8 MICLa PQI KI.TBCLкol 06nащ 
М ... -" м.liРОlарll, lул.Гaraріна. 15, IдеmlфllCaQ1АннА КОД 26376315 в особі В03НЯКА 

.~III ~ОВИЧА. 010 про_ШІІЄ ЗІ адресою: KIITICIoКl областа., м.&ровари, _киА діе нв 
CirJ'U! І ості посвlдченоі 18.10.2006 року '8 рЯІ6881 lia:Jир В.Г. при.аmим нотаріусом 
...-1 АОІ реll nOHHOro IfoтapianIoНOro oкpyry, iMeHoBaHJtA • ПОДМlошому "11POД,\ВEЦJa", :І одНіс' 
~ro ~BAPI{CТBO 3 О&МЕЖЕНОЮ ВJДПОВJДAJlЬНlcrю "СВІТОЧ ДВА", 
CIOPD""' IlnКlln КОА 32932794, (cBlдoUТ80 про державну реестрацію юридичиоі осоБІ' с:еріі АОО НІ 
IacJIIIIфllJll 01'0 Аср"ВНIIМ реестратором виконкому &роваРСlокоі міСlокоі plUUt В.О.Кузнецовим, 
12030, ·:НІ дсрlШІноі реа:трauП 09.08.2004р., N! ~ 355 102 0000 000025), юрндJtЧИ& адрсса: 
.- npoa •• c:nr. М.&РОВIР.1, Лромв)':JOJI, МІС!'В, в осоБІ Аиректора ЛаюКl МнхвRnа Романо.Н'lв. 
J(IIJImI _ 31 upec:OIO: КІ,івс.,1СІ 06nBc:n.. МІСТО &ровари, вул.ГруwевсlоКОro, БУ4.9, кв.8, _кнА діє 
IIID nPa8I І t:l8тrrY ТОВ .. Світоч _а" (нова peдaкWK) зареtcтpОВІниА державиим ресстратором 4 

• • mam:ro lСомlТС1У ВРОlарсlоКОТ міСlокоі pw' КУЗНЄЦО8ИМ В.О. аа1'а реестр_шТ 16.08.2005 року 
-иa:mас:у 13155050003000025, іменованlln в подапloШОМУ "ПОКУПЕЦЬ", :І apyroT сторони. 
~"'Ian Дol'Olip npo наступне: 
1--- 1. ПptAl'tlСТ ДоroВОРУ 

1.1. ПродР. на niдmвi рішенНR Вроварськоі міСlокоі ~ за Н! 306-20-05 віл 26.04.200? року 
acpr.ut: (npодк), а Покупеuь прийми (КУ!1Ус) у маСНІСТЬ І омачує земепloНУ .IWUIику 
,.d:&CJo:aconlCl1CllДIJIlC •• :oro ПРJDначснНR, мощеlO 0,2124 n, наданоі AlUI обcnyro8уваННR MaRнo80ro 
~_IIICII':Y • зcмnl ПРОМИCnО80сті, в том)' Чllслі пnоwею 0,0095 n - имnl обие.еноro 
'UКIIIPUClrlHtl1 - Iн_неРНlln ІСОРІІДОР мережі IС8l1вnЬуваНИR, 010 :lНlXOJUlТloCJI за адресою: 

06nаcn., .. 1&:1'0 іроВІР", раnон ПРОI'tIВ)':ІЛа, ИlUUUlі ЗІ текстом "Предмет Дoroвopy/ 

"'.11І АіА.IІІІІ", 
1.2. 3смшна АІмн", :ІІОна .. еНІ І п. t .1., ЩО ПРОAlСТЬCJI, була в користуванні ЛокупWl з.;дно 

ОРСIUIИ 3ІМCJI,ноі аШIНКl1 віа 29.03.2006 року заресстрованого у КиїаСlокіА репонanьніА 
UIПPУ Дepжuноro ЗСМCJllоноro кuacтpy при Державному комітеті Украіни npo що у 

rДcpluнаМУFlCtC1ірlЗIМCJlIо аЧllнено запИС віл 29.03.2006 року N! 040633800140. 
хмшиіR aiJinЦi. 010 відчужустьCR знаходитьCR нерухоме маЯно, що нanеЖН1'lo Покуnшo на 
CI!Aoцna про прuо масності на иерухоме маАно, ВИAlНОro 15.10.2004 року 8ИКОНКОМОМ 

IIJIIIIItpCWliOl міCloКОТ РІАИ на пілcтuі рішенНR за Не 478 віл 12.10.2004 року, заресстроlаноro • 
IIJIIIIItpCIol:aмy6JopO технічноі іНlентарsoаші. • 

3ri1иo ІИСНОВІУ SроварсЬКОI"O MiCItJCDгo вUшiny зсмem.ннх РесУРсів від 19.07.2006 року 16 
294JCМШНІ -на. 010 Є предметом w.ol"O Догоаору, ПО8иниа ВИКОРНСТОВУ8аmCR:І дcnpНМІИIUIМ 
.'а. 3DUlunасюnca. змісту ДОбросусіаСТ81 ТІ обме_нlо прав нв землІО, встановnеинх у 
CI'.Cr.9I,I03,lll Земет.ноra Коаексу Украіии, СТ.ЗS Закону Украіни .. Лро охорону земеп.", 
~ про охорону навколншиьоl"O природноro середовища (код 811КОРІlCТ8ИНR земетаноі 
-ІІІІІ-1.10.5 зІ'ЇАНо YкpaiHc'Koro КІ1всифікатора uinIooBoro 8ИКОрИстанн_ земепьних дinRиок) • 
. Пpиc:rynam .110 використанн_ зеМCnloНоі ділJlИКИ до ·.cтaнoancHНR іі меж в натурі (на місцевості). 
~ АОl)'Мента, що посаідчуе nPІІО на неі ТІ державноі ресс:трацїУ забороНRЄПоCJI (cт.cт.12Si 

_ еа.иоra кодексу УкраіНІІ). f 

':'~енИІ ЗСМм.ноl'O законодавства виині особи иесyn. ІОРНАІSЧНУ BЇДnOBiдanloHicn. iriднo 

~~ .lic:ио~ху ~iA 07.07.2006 року N!874 8iддiny Micт06yдyaaHНR ТІ архітектури БРО8аРCloКDі 
a&t..e рац 3СМмьна дinJlнкa має міСТОбудівиі обиеженНR ТІ об1uceИНR зсмлеКОРl1С'І)'8ІНИІ 
..... .... зeмn~кopnСТУlанНIІ зПдио IСІд8стрового ману ТІ aiДnOBiДHO до РШрІХУнкіа мощ 
~ ІІІІХ Iipo~apC.KIIM міс"ким аідділом Киівськоі perioHuloHoi філіі Державноro пілnpисмстаа 
h-.~НОro ЗСММlоноro Кадастру при Держааному Комітеті Украіні по земельних рссурсах» 

• . 3-і40IИ): 

~RnI ТІ за6апсчитн умоаи вшьноro доступу дllJI проКl18д1Н1U1 иових. рскоистр)'КWЇ ТІ 
. ЗН8ХОд.RТЬCR В межах 38:1начсноітериторіf;, 

Y8aral Бnанк мІстить багатоступеневий захист ~д ;lдроблення. 



10 О 0095 ra • межах інжснср.,ого kOpu .. 
:"ІІНІСІ ппоше, . -... . ... Ор) 

_ ,емепІона 1l... І ,оНІ піА'ьдноі 3111I3НIІЧНО' "ОП": Jа6CJПСЧh11t 
- Clhh'IIpHO-3ІХНСН 1'D :lanї3IIII'1НОГО господарства до КОnіА Ка пр 

ЗIU1I'НІI'ІНІІХ псрсаа1ен •• _ .. peKoHc:rpyкuIТ та зберсжеllНR Xoнr-...~~ 
тcpanopln JUlIІ. бryд .НIІ .. ·..·-·I'II1I11. 
31СО61. СIІПIВnl'lUПі ЦІ ... прода1ІС)' земельно\' дinЯНIСІІ, СТРОКІІ І по ~eMCn.HoT дїnIlИКI', :11 ЦИМ Договором СКnIJll( 27~a. 

2.1. Цlнв ,ПР:) rplllеи. ОО копІАок, IІкі ПОКУПСUIо 30БО8'~Ytn.c~IIJЬ;t 
ТИClЧ сто ~,;.. 33114321700005 БРОВDРС.~ УДК ГУДКУ 8 kИЇ8С.kiА а6: ~\ 
ПРОДlвWI ""І" с:троченНlМ ВНМln' СУМІ', а самс: 138 06000 :IIc1!~. 
зКПО 23511923) :І: копіАок терміном ~. 26.05.2007 року; 138 06000(СІІ ~ 
шіС:ТДCCl1') rpl18eH. ОО ісопіІОК _ тepMiHOMJ.(026.1 0.2007 року 3 YPIIYIa~CII~ 
шlс:тдec:lТ) rpllIlНIt :І технічно' докумсит8Ціr про HopMaТJIВНY ~wоау .~, 

2.2. зм;ш :I~ 04-3/13-31630, БРОВІРСЬКОГО міс.кого 8ЇАаiny 1CN~WIllJ~ 
10.05.200 шР .н!земcn.ноТ дinllИКИ CТlНОDиn. 175442,00 (сто сімаецт п~~ rpOW081 о "_ • _-., 
1lIi) rpllВиl ОО кonlnOK . '. І 

2.3. ЗПдно вНСНОВКУ експерта про OUIHII)' ВІр!'СТIо зсмen.ноТ ДЇЛRще" ТОВ ~ 
05.12.2006 року ОШННІ ВlртіСТІо земen.~оТ далRНКИ CТВH08l1Тlo I7Н92,ОО (~ (, 
п'ncот дев'ІІНОС1'О. д.і) rpl!В~ ОО копійок,. ,атвеРдЖеноro "1"1І."иro.c ~ 

.ноro rynpUnIН1lJl :lеМOnIoНIIХ pecrypCII 25.12.2006 ро,,'У 1_ 
:":евпормнот експepти:sll від 25.12.2006 року N!4B~ t 5. -

3. Обов'R3ІСН сторіl' 
3.1. покynеш.:lобов'ааниn: • 
3.1. І. CnnВТlm, BapтfCТIo земenloНОТ ДIМHKH в СТРОК" та в Р03мірц шо ~ 

Дoroaopy. б' і .'. . 
3.1.2. HlUllllaтn ПроДlUlWO нео XIдH матарІМ". ВІДОМОСТІ, JlOКYМcнnr _ ~i 

ЦІооro Домаору. ' .. 
3.1.3. Цотримуаатис .. Обме~ен",. чfo ,,~~eHi та BCТВHoвne"i иа.~..,...' 

(:lа6апе~ати баХОШ'l'O.не І безпере~іщ,! використаннІ об'Ш1J 
(nїWoxiднlJ1:r.: uтoмобin .. ~ ao!~~\f~~~ ~~сиеРНОі інфрacтpyrryp8~ а 
:llМcn.ніl Д)fiiнцi на момент pe~,~.~ "W1l6tивіcтr. ~Оf:fYПУ нa~D 
cnyd ДnI обcnyroвуааНIUI І рёМоИJ· об'єктів заru.иоro aopICI)1IВJ 
fнфрастр)'ln'YpН, po:sміщlНИR на :lемМі.иій ~iтlHцi межових і I'COJIШЧНJII 3"·1 
тощо). . 'о'. • 

3.1.4. З момеН1У ДержввноТ реєстраціТ ЦЬОГО Дого.ору спnа"У'lm 3CJ(tJWI1 
і порllдlY, передбачених чииним :lакоlЮДцством Украіни про мaty 11 JCJUII 

3.1.5. Зіреєс:трувати ае! Догоаір У .становленому заКОНОJIIВCТlОМ nOPUI1 . 
3.2. ПрDдuеш. зоБОВ'R3ВНиR: І 
3.2.1. Приlнml ОМВ'І)' Покуоаем вартоcтlземелloноі ділІККІІІ pODIi~lIl~ 

П. 2.1.11Іо01'0 Домаару. • і • 

:і- . . Сто' ~ і . 4. ВідповlдDJI .. Иlе11о РІ" 
4.1.У виnamcy неВllконаниВ ПоК)'nцcм умо. аloОГО Договору t:JP~1I1 

anXOlI8НlfI Покупцем своіх обов'аків НlJJежннм Ч"НОМ, а tlК01l 8іАШ~ 
неаиконаНIIRМ або ненапежним BHKOHaHНJIМ :lобоа'nань. або МК nPUO;~ 
ВCТlноanено!"у ООРІІДКУ і анмаraти відшкодуваННR збlmів, спрllЧ""СIUIX AoI'.iJt 

4.2·УРВ31 поpryшеНIfI терміну омати за :lемen.ну дїJUlHК)', перСАбаllСНOlll ~ 
ПОIС)'Пеш. сма .. сус ПРОДВВШО пеюо ry Р03мірі оодаіАноі обnіJCОJQТ C'JIIIII ~ 
УкраТнн. що діс на момент омати за 1СО80іІ ден .. ПРОСТРОЧКІІ Ma~'CllJCllJI 
або ~'t:кщо По~пеUlo • термін до 26.10.2007 року не СМВТІІ'По IC1I:JDIIII1' І 
-eт.HO~~~ ~нtburrи П~идбаН)' дiuЙКУ'j ПР9fllВеш. мас ~ ___ ~ 
Їбо :І ~ сrшaти шнн, а також відщкыl)'аннl збиткll, ао і rtJt' 
6 • .:.... ~~РО!ІИ, ПОРушувати питанна про pMlpBaHНJ UЬOГD ДОI'O РУ 

:І "'.... . . ., 

П 4.4.У 8иn..у РO:Sір.ВIПUI ДОГОВОР'V:' винн Поvvпuк сnnаЧСllі """'~ .. n",..: 
POДUUlM 'Поvv' " .. " ф .• ""..... "..-.,ОШВІ :lа мінусом :lбитків, по.'lзаНIІ" , о ОР .... •• 

h -~ пера"I"I" ДІ""", б СІ'" .~,rJIII ".." tI оо, ...... ",'" ЗНІІІС"УІІІ ас" панка ""'исні,ь пппьцем абu будь' я""" "14М 11011'"'' 
• • V 1111.1111111 ІСУІа. - "',."IFlСОІЮ з'явитися. У eMVJllili. що рп,Т:І' 



- ---_._---

~ • f 
(nlJ&r'01Olкa ~М611rk\ ііі •• jjI J.I~~llJI,ieJIeHIUI, ОМlта аартості 18Хнічннх 

,..но' alII'''к:d Iml H011Iplan.Horo ПОСІ НIUI Aoro,opy ТОІІІО). 
': .. noUI1r ,"е IJIдоro~оРУ не :llіл.IUIС ПОКУПWl .іА смати пені, переАбачеНОі п.4.2. w.oro 
J ~J. PoJip .... ·UI 

ДOf!aoP'I' W1PIфНl1Х ClнкоіА не :І.in .... !: r:toкynWl .іА обо.'nкі. .IIKOНlHIUI .II0roB.pHНX 
4.6. tnnaтDe IOД.llїТyмo.aaHoro AOrolOPY КУПlвnl-проJlUCy . 

.. . __ '_ •• n р 1111СОНІН'" про_цсм УМОІ u.oro Aoro.opy, Покупеw. МІ!: право lllМaПmI 

. 4.1.У pa~ .. ~:\llleM с.оіх обо.'IІ3к1. нanежНllМ чином, І також .ЇAlllКОАУ'ан... збнncі. :laдallНX 
.нlОllІІ"" Пl';;;їн., Ібо мас npalО po:sipllnf цеП Aoro.ip У Bc:raHoвneHoмy ПОРIfJIкy і IПМ8l'aТИ 
~ :~ 2611ТК1в. СnPllЧllненшс Roro PO:liPBIHIUlM. . .1aIU-" IрUllН1 &oro Доro.IОРУ :І вини ПроlUtВWI. СУМ", ІІКІ СМlчені Покупцем ПРОAIDШО НІ 

4." пр" =ro Дoro.opy, nOlepтaкm.c:к ПРОJIIІW:М Покуп~ І по,ному обсnі • 
..... 11І""' спlp"Нllі &oro Доro80РУ :І lІe:sanеЖНIIХ 11.11 Сторін nPIА"Н. СУМІ" ІІкі смачені 

4.9. пр~ Р _11ІО на ІІІконаННІ u.aro AOroIOPY, повертакm.СІ Покупшо в ПОIНОМУ обсnі. 
PDqrlUCМS'::liдan.Hlc:n. та nPПІ СторІн, 11І0 не пере.llбачені ЦІІМ AOroIOPOM. Ilоначl101'1оС. 

4.10. 'IКOlloдaaCnI УКРlіНII • 
• tano·lAНо до 5. ГlРI.rriI та npeтelQIТ 

І n & rapunyc. шо земеп.НІ ДЇЛІІНКІ. Іка є прuметом Шооro ДоroIОРУ. IХОАН11о ДО 
5. • If::: що можyn. бynl lіДЧУЖУlані зrіАно законоAUСТІІВ Украінн, ВЇЛ.НІ ІI.а БУ ...... ІІIСІIХ 

-",р ІІІ npa8 і І npeтeн:aIA третіх осіб, про ~кi на моме!"' пl1UШClНIUI шоro AOroBOPY ПроJlUew. чн 
........ не Mir не :lНI11I, не 3НIXOAН1'IoCJI ПІД арештом І СУДОІІІХ сnpа на неі немІЄ. 
"~ Пpoдllе& СIШЧII'Пt, 11І0 :lraдlHa :lемеп.на дїЛ.НКІ .110 о.аro чісу нікому іншому не 3ДІНВ в 
aPCIfI)I не npoJIна. не подарованІ, в спорі, і під :saбароноlO (арештом) не перебуваЕе судо.оro спору 

... 'не" .ІС Інесок до cтaтyrHOro фоащу ІОРІІДИЧНИХ осіб не IHeceHL ВіАчужуаана :lемеп.н. 
WO.. , і' іі . ..... 2111X~ У С'ІІІн , поаНIС11О придатному 411. ВИКОРИCТlН'" І за Шn.ОВИМ при:sначеИНІІМ. 

5З. у ,ianolШИості Ь :lIICOHOJIIBCТВOM Украінн Покупец. nPlщба земеп.ну АіпIlНКУ бe:s :lмінн іі 
• .нoro nplt1на .. еи .... 

5А. Покyneц. оrлuya земеп.ну Аіп.нку в натурі, o:sнaROMH.CI 3 іі KЇn.KicHHMH і lкісними 
upamриmll8МИ, піА3емннмн і наемнимн СПОРУJIIМИ та об'єктами і обмеженНJlМИ ІІІОд0 іі 

l8ОРumJIIIII. 
6. Перuш пр ... ал.сноm на :seмельну дlлRНКУ 

6.1. О6оВ'1301 ПРОАІІWl nepeдanl :lсмеп.ну РНКУ Покупшо вважаen.са ВНКОНІНИМ і npuо 
acвocri ІІІ 3СМІШ.НУ ДЇnIHКY переходить до ПОКУПWl піСЛI повноі сnnати вартості AlНоі 
ШlCllWIOt _НКІІ II.ІІПОll.llно до п.2.1. оьоro Доra80ру, ОАержвнНJI Покупцем дерJCIIНОro lІС'І'а на 
npuo Ull:иocri на :leмmo. 

6.2. З MOMeНl)' ІlІникненlUI у ПОКУПWl права власності на земеп.ну ДЇn.HКY aCТ8НOВJIeHHA 
pudtвc npUОlnR PCICIIМ і·асі прuoустанuтolOчі .II0КYMeнnt про npаа ПОКУПWl иа корнctyIIIIIUI 
(IIJICIЩY) uid земen.ноr _НКІІ атрlЧaкm. чинність. 

7.'шик 8ИПІДКО801'O попршеННА Ібо 811П8.llКО801'O П~ІІІНА :lемельноlдlлRНIСІI 
7.1. PlaИ! IНІІІДІОВОro поriршенu або 8НПІДКОВОro псуванu :leMu.Hof _нкн несе Покynew. 

J мoмmy nepexo.ll)' .110 &оro проа ВJlaCHOcтi. 
7ЗоУ ВIIПI.IUC)', кми ПРОJIIвеw. прострочнв передачу :leMu.HoT дimtнкн або Покупе. 

IІрОСІрОчиа П прnRНІТ'І'І, РН3111 ІИПlJUCоаоra noripweHНJI або Bltnaдкoaoro псуванlUl несе сторона. шо 
IIpOCIpOIJНIII пер_чу або ПРIIІнJI1ТJI. • 
:І~~_~ІСЩО І поriршенні ЧИ псуванні :lемen.но·і дїn.НКИ є вина СтоРОНII AoraBopy, то 
--ам.нlт несе UR Сторона. . • 

. • 8. Впрlшеннн спорІ. . 
aor:.l• ВСІ ~pн, ~O аllНИКaJOТlo при виконанні умов ц.оrо ДоrolОРУ a~o в :lВ'13КУ' TпyмalleHIUIM 

І ~"" BНPIW)'lOТltCl ШЛІХОМ neperaaopiB. 
CJ .2. ІIСЩа CroPOHH. npoтaraM міСIWI не досаrnи ДOMOВJIeHOcтi, то спір nePeJIIEТЬCII на розrJlllд cy:r opraнll у ПОр8А1СУ, встановленому чинним законоlUtВCТ8DМ Украіни. У шому Виnaaк)' 

ІIПрІ!" несе сторона, що не виконала умови Доroвору або Вllконanа \')( ненanежННfol чнном. 
'І 3 9. Зміни Yl'o108 ДOI'O.Opy та nOI'O poslpaaHHR 
" "ІНІ.УМОВ AOfD80py або BHeCeHНJI доповнень до ньоro МОЖnllві тілЬКl1 :ІВ зroДОIO Сторін. 

Yвaral &танк мlС'ТИТЬ баraтоступеневий захист від Підроблення. 

.. 
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~заПJ{СІВ ДOГO~i.~! І' і,. ,. ~ . '. ',. . та дарун;:.·.: ··:/J/8.1i.,t: 

;за N~ І" . .': ·1У. . іІі:;,· 
ННІ до до IОРУ 3ДIЯСНlOIОТ1оС. тurыcIf а ПИ ;"сі· й f '.2. ВС, :ам'ЮІ '11 ~:;:I: aOnOIHeH ОR!І~JI~отаріа'У~Фор 1аС,1'" i~' 

noc.llI'feHHI" ТІКІІХ ,ною JaO rНl8bPT' • r і \ 
)'I"DДНt шо с нс.f4'.OfИОЮе'I;:::. ро3ір8 ш,в.г.О ",ЇCЬf:I)rt1 • ~ 

'J ЦеЯ nOrol р МDЖ ~OO ,,"~OlDi. H[JТP.~i ", . . ~ 'J:J. ураі ис:сrшlnl ПокупUCМ по 1 )~f\IСJJ"lШ.\ ,)\.L. jll.т 1е"ел,,"0і~} 
2.1. ua.oro ДoroIOP)" UI РІО8 ІШCnВдеИl1Х )' пjDП)'щаі' І " .. от доШIОр' ~' 

9.3.2. УраІ і ПОРУШНlе:~ оаиіао 1:1 Сторін )'мав Цloато Датовору lін .. ~же ~. І-
9 4 У ра . неlШ(О і· або "Щ . 
1'~pn'НllIfMOry друтаІСтоРОН'I:аа р шенlUIМ суду тосподаРСIoКоro суау. 

PDJ РІО. ВIСТР_ТlI. • 
10.1 Всі Ilnp.nr, nОI'ю_нІ ~ yКn1дlН1UIМ uьoтo ДаТОІОРУ, Roro нотаріlll"НIlIf ~~ 
__ ."'EIQ 18 1ІІІ0ИllИНlltf, бере НІ себе Покупеuь. ~ 

ри.,.,...... 11. Доваткав' умови. ,С 
І 1.1. ЦеП nOrol'P Е 060l'JЗ10811М JUUI сторlН:І MOM~Н1Y пі.anКСDНЮІ обома Стора".,. t 
11.2. ЦеП noro.lp піllllJll'ІЕ H018piвn~oMY ПОСІ,вчеНIОО та PC~cтpaцii" ai.uno1i.t1lO:c І ~ 

:lIICOHOJIIUImL ~. • • , 
І І.3. ЦеП nOl'D8lp • дoкyмeкr про C~'I')' вартоСТІ :lеМЛI Е ПIВC:ТUОIQ МІ а' f. 

дWнlDl В 1І81УР' (на M'cцeloc:ri) І ви.ааЧlдержаlНОТО IICТD НІ праlО nplIBantoi 1ЛІс~ ~ 
11.4. Похупеw. с nnаТНІ~).і~ДІТІ)' ~~нбуток H~ :saran.,них пiдcтaвu. "_. 
11.5 •• Це" noroaip СlClllденlі;'та и~?wu.ио ПОСВІдчена ~ 3 (трьох) прнмірнищ ,'" 

:l6epfl'lnьcl І сnpвах lIpJf8antOI"O HcmlPiyca &роварсloКОТО MICIoKOI"O HDТapianloНOro 0'V1r1 оа ~ 
o6nacтf. &а,1р Н.М., а м.&ра.арн.ВУJl.Наuежнос:ті, 7, а інші - 8кдaJOТЬCI Cтopoнaм_~ 

CraPOIIII ДоroвоРУ : -~ 
.. Прода8еца.: Покуаа. f 
q,..,c., Іс.,а pIДI к .. ІвськаІ омастІ· ТОВАРИСТВО] OgrnJ 

~ ~ "-»~ о PflJl МИХЩОВИЧА "C8lto'i сІ 
Q ?М'&R9IВ'И, .ка обл., аул. farapiнa J S. ВIДПОВrдЦf.!1 

t:- о • особі altpeктopa n іІ • . ~ 
1':::; • teJn 

a.~ а' . 
''(о р, 

бп ........ ..І' аНlllllliJЩCllі.1о пап • • :.1.1.1...... .' 
.Ута. - r"мчnс:оВQ , IоЦОм Нба f'УI\"'ЯКИМ ""'''(ІМ IIiII~"\'"·IIII,"lc ..... 1". 

• • 3 ЯВИТИСЯ V ~"II І СМУжці. ІІІ" ,1I)'1iIIUr"UIIIII 1111'" 1\/ • 

~, .. 



'r "d;~-:-C-: ТіР ~-""'"~i;\" ~. . І .'. I,,~ ь- ~. 

~ то((опt~ ку~Af~t;РОД"'" нor"'IАЛЬНА:~~I~~,{~): 
'фО 1\' ,} ~W~Rёiї ~.-ки ~ca.~~.YII.~ ~~; 
, -~~ас.сс.;оrОЬпод~ькоrо првsва"lеВКJl 1'.2 .4~1:~ 

118CJlAP~" .. -~ . : " .;:, • І i~I 
, . iI!!~~I. '. . ,/'fl= 

. .., . ". 'KI~J8~$ji o~.. • i~ie. 
'::11 "".~.'- .. IJОIС!Іі тр_на JКIс:кgя, а.aauят •• 1/2020 ЧUCnCl. f, ' .. 

t'I!,~~~('~'!~ '=, ..... ,. . ..... ,... . І. Цl~!~ 
If;'!;="" ~ ': .••.•.. е ... :,:~:. • _,_. ': • • I:~ 

• ...... '. "~ICII HJia'Je ... оо ,~,,,\'."'" '&"~~ ~. мі. '.n' ., _ nIЇD1.!! ... -1ісІ;i1{jj Jrtїi8C:WCO[ p.!"=_c:~.. СЦІІ3НIIXQJORИНR: КsII8C101C8. o6Aac:n., місто Вро_ри .Mt 
~~_ ... : .. ~IA'~ ~60?7637S, в особі місьішro I'ОАОви AнтOН8КICCI Bfxm';'p~ o~~t 

__ ..Iti~Jii~:l}.!.; ~&". iii~~'pOB.api!, по BY~цi ГрушевРі.Кбl'D, буlUlИОК НІ 17, квартира НІ I;;'~ 
~:::;;!~~.~I '-'.:'iIf~~~..j{а~ер l'~P7J~951,.тa '!і.Є и •. ~~і закону Украіни _ Про міс- • ~ 
~I ~1·~~.~РГdJеинк ВJfрЧ~'р~коі IІІСЬt.Ш1 PВ/u.!· ,Про про ... 311МеАЬИИХ дiмrиок 1-: . 
. 4~~~:~~·i1lёAьКoio~:t!..!!!!c.c:HИR зМіии дo:j(li!iin1ЇЇ'BpoBapCloКOi міськоі рв.Діс: : І fi 
~di~·~'f61:2cro7 .. ;oity' -'~.~~~, та здpyroі.~9~ - '. • I'I~: 
~ 16~0! 1!.~~li' • ·.BtfJt'tUiipO!!,~Jfll!~~f~.., паcnорт: .. Q~. 43~686, видаииА ВроваР~КИМ \." = 
~ ~!'! · .. ·D~j)~·.~~·01.1p97 року ~apeЄCТPOI!~~~ ~. ~ecolO: КИівська o~~, i~ r' .r,J1 . .pf.?'Я'~їЦ\:а·А,УііР_I, .буди..!fЗC на 18, квартира !!r 2, ~.!I!~H]їA иомер: 2142512'11-§, ,,}. 
jito&pqiI.!" D1~....... . • ·11 .... - Ка.СІІІЬ 4J060. 4J06смщрf.НtJ, паcnорт: КЕ 776956, ви.ний ВіА. ~~ . . : .~: мз УМвс УaqнФ.f!ЇВ одеській 06Аасті, 22.10.1997 року зареєстрована за адресою: С>І 
.-а-~,Sііоіі.Рlі, DY.AIiIUi Не38Аe:ialості, будинок NII 17, квартира НІ 221, їдеИТllфікацій- .~~~ 
~~~_r.. _ао:. • .. - •. , - • i~ .. · 
",--:-,·-jа04.1OfS«і'1,· ' ...... ; Ї. і -: 
... аОіІСР= ."- .. ~ .. ; .- ~.!'~ .lI.~08U ... паcnорт: C~ 813205, виданий Броварським МВ І іі. 

, • . ~9 •• ~3:.1998 року зареєстрований за едресоlО: КИівська o6Aacn., міс. I~ 
. .Pi~bк:. на 64 • А, квартира но 142, іденnrфікаціАиий иомер: II!Іп. 
-~... , fВt .- ~ 

4!~!щ ~~U~~. ~.IНCII_'''' паcnорт: МЕ 070181, вИДIUIIdI Печерським ру I~'~ 
"",.U!JI.,.,\.IU.. ~X.Y зареєстроваииА за ~ecolO: міста ISиів, буАІо_Р ::G 

~~~~~~~~~~6;6~'I~ номер: 229вЗ03031, il~ 
і.: поп!=!'рдиьо 03~ОМАеиі 3 вимоraми ЧИИИОI'D 31UCO' ~', ~ 

JШll'Oв:іо про таке :' І _ • . ~: 
lI~s:'Р~Ф~!оХОі IIICIItКOI РадИ Н, 306 ~ 20 • 05 від 26.04.2007 року :'1 tй.' 

зо60В'JI3YIOТЬCII пр~(кYnити) І. ріеких чаc:ri&w'ii.iX· І ~~ 
~~~f!ИY pJJ~txy неclAьc:ьхоrocПодарcЬxoro призиачеИНR, P03i1iiiiЄfy I~ 
Вjjір~іі.рС::ЬКlliі міської Ради, ПАОщеіо 0,0275 (нуАЬ ЦіАИХ _істі с:імде- ~~i~: . .,.. 

~=шrи:;~~~ "'Д8І~IОВИМ IlA8КОМ та викоrЩoвlUIНR 3 'І'Опозйомки, Р03ТlШJо- ~:~ 
іі M:4fUuYiiai!;i за 11 (одинвдцкть), КИівс.кої оБА8.сті, иадану 1I/&fI 06CAyro- 0:51 

II.III~~~~~!~ ... irit.iiiliiY .J.:to~~~ виm,xa- 3 цехоМ по випічці ХАі60 - буADЧИИX та коидЯТеpCJo- :~ 
1ІІІІІарlllll! .,l;ТСрьо -·319іА.і· XlJїіе:рціiйilоl'D BнкopHCТIUIНR. ./.: 

~1&.1~i. в п. 1.1. 3~~ знвхоДИТЬCR У ПОID'DЦІВ в оренді, зriдио дoroвopy оренди ;:'-
c:(.~ ~oJiy ііЬК Щ!).JМUI~ '1'8 ПОКYIЩJDПI, 13 АИстоп8Д8 1999 року та зареєcr- ~" 

~.~~ perioн~ ФіАП ~!НТPY ДСJnlCВDНОI'D ЗІІМеАІоИОI'D кадастру про що уДержавиому ре- .. 
qI.~lI'IIIIieнo 3ІШИС від 09.12.19~9 року 38 No 34. '1~' 

цеН yкAIIДa~ 3 дo~y УпрВВАіинн містобудУВВИНН та apxiтosaypH зriдно Висновку від .. ' 
:P~UI раху N11183 3 AirrPИJI8JIiubI іістаиОDAeНИХ 06мс:жеиь: - зеМеАІона ДіАЯИКа ПАОЩІІIО О, 0055(нуAlo ;1-
'1II~_iC:II'1' п'Jm. дec:smiтиCll'llllix)li.. в межах інженерноl'D коридору мережі водоnpовоАУ та квнВАЇ38- .': 

tcpaoaa АІВіВ ву"'. Марі AuyвoBOt • 
1.3, ВiAuoвfднo рр виснoilку .про 06меха:ИНR та o6тsDкeИНR на користування зеМеАІоИою дiмrикоlО, 

~poi~pc:ьalll мiCЬКJDi від4іщu 311Ме.іьиих ресурсів від 07:02.2007 року за NII 04 -7/10 - 3/94 
IIJIIUillCllild BfддiA з~:іесурсів ПОI'DДЖУЄ ОФОРМAllИНН права ВА8сиоcri на земеАЬИ)' дiмrи-
9'~'III'rpI~IIIUIM вcraи9ВАІІИИХ 06мШиь та оfiтsDкeиь. 

if'l~IІе~~iD1.~итqIНllЬ.lС83аніА зеМШніЇ~ BeciAьcьxorocnoдapcькol'D призначеИНR р03ТlUПоввие нежит- .' 
11. ахе ~ П~ ва підставі ДOI'DBOPY кyniвAi - прoдuciY в6>:доВВИО • прн6удо-

DJllIIiIq_ra МII1'II3Ииj' .ПТlЩlf DОСВЇДЧеиоro 08.07. 1999 року, приватнИМ нотаРІУСОМ Вроварська
IJtr""1IIМ IIO'raріам.иоro охрру Авр~eиxd НА: 38 р.н. 3600 зареєстроввиоro в Броварському бюро тех· 

12:07,1999 року в книзі 1/1 38 Na 374. 

$І. ЦІВА доroВОW ТА ПОI'JlДОК I'ОЗI'.АХУВКУ 
pilllleRJIg ~1~BapCIIlкoi міськоі ради No 222 - 16 • 05 від 25.01.2007 року, 

38S001'l'JlJUUUl'l'lt вІеIк твcn 11'11'І'1:0'1') rpae •• ОО • 

rpOWOBY суму UJARXOM перерахув8ННR roтiвки на раху • 

• зем~~о~·ді. 
земеАЬИИХ .. Nt 04 ~.3/13-

/I.~19C~fi~ 
. ' . .... с. 



еА.ноі ДЇАІІнки стаНОВІІТЬ 125015 (СТо АІа .... _ r 
аа оцінка зсМ . ~I:I ~ 

8иа 11'0010 J з/367 II0pMaТlI ОО копUlок. n ВIIКА8дСНIIХ в BHC!,O~КY про PllHКOвy ва . 
дwrnoI 11'118C11~08iд110 РР вІдомосте , BapтiC1'lo зеМеАЬНОI ДWlHКJI, що 8ідч~~ 

2.4~oдapCloкoro ПРll3наЧС~~іc:тcar двадцять дe8JIТЬ) rpl18eHh 75 КОПіА 1i~ 
IIСc:iAsoCIolC01'О (cдwm- трll 'І'ІІСІІ'ІІ О, 6Q~I~ 
C'I'DI108111'Ь ЗЗ629 тps 3. ОВОВ'SlЗКИ СТОРІН .~ 

• нІ: , f 
з.1. по~ зо60вяза WlЗСМСАІоН)l ДЇARHК!, ~xa є ~peДMeт~M цьоro AOro ~ 
• npllnlUIТII ВІА проДАВ і BllXOpllCТOByвa~ u B~OB1AIIO ДО ttlALOOOro ПР"З:' с:.. 

1"О80рСІІУ 8 п. 2.1. 11'0ipjJ&y ~ ПQКYJJЦI зобов яза1ll надавати ПРОдАВцю,,~ І 
. • на BISМOIY ~ДАВВIIКОНalIIUI умов цs.oro дoroBOPY;. t . 

Mom, докумСНТlI 'І'ОЩО ЩОРР or законодавства ·про ox~p~кy ~овкlМЯ, СКО"Оriч"ої ~ ~ 
• додсржуватиCR ВІІ':. збсрежекия яКОСТІ зеМАI ВIДПОВ1ДНО ~O. UlIMor 1аКо"о 

в8ІII", забезпC'llIТН oxopo~ IIЙ ppr:ryD Pi'R peMomy та еКСПАуаТ81U1 ІСНУЮЧІІХ _ ~ 
• забезпечувати в н .. _ .... зеМСАЬноі діАяНКlI; ~I 

• ..... 3Н8XD~ В"'-. . 
ІІа НІОС, дopar, - р'вва IlA&СНIIКЇВ cyмuкиих зеМеАЬНl1Х AW!HOK та зсМАекоР .......... I. 

• нс порушувати п '-'I'i~' 
6 • ства' h 'І'ІIСІо ПР8811А до pocyctД дe~Hoi реєстраціі ц.аro ДoroBOPY СПА8'1}'88Т11 земелыllй 11O:rt~ 

З.l.l. З моменту 'IIQIJIJIМ законодавСТВОМ Украіни про ПА8'1)' на зсмлю t 
порядку, П2ерзед6аЧ~ати цей ДOI"OBip У порRAXY та строкн встаНОВАсні зако"ом І 

З.l •• ареє ..... ,,- б 'язанИЙ' . r 
З.2. DJlОдАВВЦЬ зо ~! .. ~. . . .. 2 І 
• п иiburrJl ОПА8ТУ п~~ !,РОЗМSРІ та В :еРМІН ЗГlP:,"О. n цьoro AOro8Dpy • 
• н: 'ІИН11Т11 перешкод поJO'ПlUВ в прнАнятn ЗСМс:АЬНОI А\АЯІІКИ, ,IUIJ [ npelUlelQ~l 
З.2.1 DJIOДAJlВЦЬ і поКУПЦI зобо~'~ЗYScm:cк ~HКOHYBaTII 0600 ЯЗКIІ, noКAUaiil! 

вором та cnpНRТК ДPYriA стороні у виконанНІ 11 обов язКІВ. 

4. ВIДПОВХдААЬВ1СТЬ СТОРІВ ~ 
4.1. У випадку невиконання покупЦJIМ1I умов ~oro доroВОРУ ПРОдАВЕЦЬа 

ВIUШНaRНR ПОКYIIЦRМВ своіх обов'язків НВАежниМ ЧИНОМ, а також IJlltlllКlщунаШIJ . 
ВНXOHaнНRМ або HeH~ виконанняМ зобов'язань або має право P(J',ipl""11 І!СІЇ . 
ному порядку і внмaraти вiдunaщyв~ збитків, спркчинених йоro розіРIIо"IIІІI" 

4.2. У BIIII8Д1f\Y прострочення ПОКYIIЦSIМИ ОПА8.ТК за ВНЩСОК8ЗDIІУ :К:МI:о\IоІ'У ДLII,P, 
п. 2.1. ЦЬOI'O ДOI'OBOPY ПРОДАвЕЦЬ вправі вимaraтк·сПА8.ТК СУМІІ ДrJl'ОlІОРУ r" Cl1AOl11lal 

двJAнoi 06Аіковоі C'l'ВВIОI HaцioHВA.HOI'O банку Украінн, що діс 11,І1 lІеріод, за Яll1lі с: 
ПРОдАІІЕЦЬ вправі C'l'ВВНТК про прнпинення права ВАасності ІІа зеМАIО. 

4.3. якщо ПОКУІІЦІ в термін до 26.05.2007 року піСАЯ ПЩnllсаlllLЯ цьом до"'lІІР!! 
НОВАеНу В n. 2.1. ціну або відмОВНТЬСЯ від приАнятrя зеМСАЬноі діАяНКИ Пl'ОДAВEJa~ 
npnfburrrJr або порушувати ПИТIUUUI про розірваннн ~oro ДOI'OBOpy та відшкоAJUlDIі 
порушеннкмн. ' 

4.4. У разі розірваннн цьоro дol'OBOpy з ініціативн ПОКYDIUВ ПРОДАВЕUЬ ~ 
тн WI'nVU .. ..t • • 

- .... - ВІД продажу земe.u.ноі дWrHXII, яка є предметом цьoro ДОМ80Р1]1 
пов~заннх з офорМАеНКRМ ЦЬOI'O доroвору та відвсдCJIИRМ земe.u.ноі діАяНК11 (811~ 
кyмeнтaцli, .поСАyrи cnеціаАістів тощо.) 

4.5. Розірв8НIUI цьоro дol'OBOpy не ЗВЇАькяє ПОКУПЦІВ від смаТlа пені обумо8AfIIUI' 
І'ОВОРУ. 

бов~·6. СnA8Т8. ~них санкціА не звЇАьняє ПОКУПЦІВ від оБОО'Я1кіu UIIIUUI.llI ) 
4 З;"; в п~ршд AU умов цьоro дol'OBOPY купівАі - продажу. РІ 

КOH~ т:,:~нконанкя умов. цьoro дol'OBOpy ПОКУПЦІ має право Btl",aI1lТlIIllA .... 
цьoro дoroBOPY у в:;:::икя зБКТК1В завданиХ Порушенням умов цьоro Aoro80pY або 

4 8 N • ОВАеному закоНОМ ПОnll1rVV 
•• ри РОЗІрванні цьо '---.,J' . lIoJY11111 

на ВнКОН ...... - vu 1'0 доroвору з внии ПРОДАВЦЯ cvula які сПА&чеНI 
-- ,,_ов A8НOI'O дol'OB • "ооо. 

4.9. Прн Розірванні ~n.. ору повеp1'lUOТьcя ЙОМУ в повному оБСЯЗІ. аа б1~ 
lUU4И DPOдАВЦІО _оro AoroBOPY з кe:taAeжних від СТОРМ прКЧIІИ сум" Я r/1P-

4.10. ПРОдАВ_ ;:КOH~ YМ~B ЦIaoro дoroвopy повертаються в ПО8t1~'ІСР 
обставКНII. несе ВlДпоВlД8AЬності за збитки, яких З8ЗИ8АІ1 110 

4.11.DPOдАВ~ _ 
ВЇДОМАеНО, або бум відо не H~ Відп~Вiдcw.ності. RКЩO під 'Іас укА8А8ИИЯ AoroвoP'1 

4.12. DОКYlЩt н мо про ~едCWКИ зеМСАЬноі AЇARнки • . . І 
AЬНoro ЗВХОНОДВВства. ec:yтr. ЦНВlAЬкy, 8А11іиістративну. хримінм.ну Biдno~ 

в.l.lІРОдоВць 
• 3еМe.u.иа ~раитуЕ, що: ..,1 
~:OВlUd зrfдно _и~=:Д;ето!" цьoro АОl'Oвору, ВХОДИТЬ до кaтeropii зеJoltAJo, 

езастережних H~n"":"':- • 1Ср8lННі .. t'fII' 
значенням звз ...... ~,яю значно ЗІІ~ " бо --,,ивЇС:ТЬ BIIJtOP • в' ПО -"ено& в ЦЬому • ·_-·.,JOV&D Ц1ННIСТЬ а Munv'" 

~ __ IД~ DDЦtВ не ПРИХовано ДО= зеМСАЬноі діАннки, немає; 
- -~ о н, JUd MIUOТЬ істотне значенНЯ; 

, :-=:=-

В. rAPAНТ1I ТА ПРЕТвиsll 

...... 



t~·· ... - :"'11". '. ,. . 'baшhi б • . 
';::~ о зс:мCAWlа ДiARJPCIV .. _ \ .. ~ ~ не в~иа; 
... ~ .-10 p.O(OJJDP1нolO (арештом) та їЧаставl, D подвтковіА 38ставі ве пере6уаасо 
_.~-_І_.бора - .. ttWёA1.:r,·· , 
~~~ ~I4M"""~,_ .·.H:_~"~~ пumaерlOК)'CТЬCR ДОВЇДКОIO, 
~~6oJIo1~1 вapcwcora мlc:wcaro B~IIIAIIНOI'O oкpyry Писакl ... Во r., ZI травин 
~ ~ .. ,Bpa 
~ -;:"183: nf..Ф'Dс~ DlmII'OM 3 Державво1'О реєстру 06nDкeHЬ PYJroMOro 
~ J JiOP.-Dlr;l~61251" від 22 orpавин 2001 року, BlWUloro ПРНВ8ТКJІМ НО'1:'8рііУссlМ ~pai.!.p~ 
~~I-- ма orqtyrY ПsIСВІПUI B.ro; 
",~'lIcrraplUW~1C рр C"J'I1'JYТИOro IСІШіТВАУ IОрlWlЧИИХ осіб не передана; 
.. ' PJIIJ_ "К вн fДC:YТId судові C:nОРIІі .. ) . 
~~..нoI~1 86:A1в~ ва земеАЬКіІ дiARицІ вемає: 
__ ~JO&1p1lUDac ~ від вУДJo-ЯКnX мalвових прав і претеизlА третіх ос:і6: 
~~ с aLuot:n.fдc:ynd: за60РОШI Jfa прадаж або іншс відчужена певннм особам npCJТJII~M 
~~1fPI'O "!'- п~е.цачу D I!I?~ (~ОРеІЩУJ ЗСМСАЬИоі ~нки, права на ПСІіIС8І~у'l: 
а,....- ПР,ІЙІIRТl'Jl ~ни тw.ки визначеним CnIlДКOElЩем; умовн PQ2mоіоіатй 

ociladrЦ seііeAJoИаі Щ.irки ПP01'Jll'OМ встакоВАеИИХ строків: 
~;;n;i: 3ID.,PPI! ai~OBIaд1кeJl~- оКремих видів дiRAьHOcтi. і' .;. 
~~~::::; brd~OP'_tUR ве відповідає дUlcк~cтi, ПОКY,JПU ~ право BHMВI:'8ТJI 3И~ 
~ 1IIdi~~~ PPf!JBOPY qnibAI-np~. ЯХЩО ВІН не знав І не мп" аати про права третіх осі,? !i~. 

Jir!.~:'d;C,ifдlloc·n~ ~oдaвCТ8a Украікк ПОКУПЦІ пркдбlWl земеАЬИУ діАяику без змінн іі ці
n\IIIIYАк'земеАьиу ДWUnC:Y в ватурі, озваАоМИАНCR з іі КЇАІоtdс:иим та _сннмн харак-; 

..І_:'n.шuі та иад.зе~~ ~py~ та об'єктами і 06мсжсИllJDlИ' ЩОДО іі викорнстакин. . 
W:JJ.!~.! I~;'-' • • о • 6. ПЕРЕХІД ПРАВА ВAACВOCТI І 

поса~ ~1'OBip купівАі-продвжу земеАЬНО~ ДЇARнки та ДО~еити пра ОПАВ.ту є : 
иci'Jllpuu ..... u дсржавиО1'О lUC'l'IL на право npиватноі ВАВСНОСТ1 на земcw.иy ДWUlкy та 101'0 ~ржа- і 

І 

UaCIIClICn • зСмеАьRY дiARиxy викнкає У ПОКУПЦІВ піСАН одержаиНR Де~ноl"O 8Ja'В і 
mli!i"iiroi .~IIqC'ri аа 3eмAJO та 101'0 державвоі реєстраціі. 

8IU'-иеlDUl у iloibЦJiiв права ВА8.сності ва земеАЬКУ дiAsuuty, що є предметам ЦЬOI"O 
oI_~_" npавовd рё:аскм і всі npaвовстакОВAJOJOЧЇ докумекти про права пЬїОп-

IПr~~yURНR (OPII9rд~I зеilеАі.воі ДЇARJIКИ, що є предметам ЦЬО1'О ДО1'Овору втраЧIUOТЬ чкккїсТЬ: 

Ж~~іі!аї~I#~~JI~~О з~іl}'lr~в~ АВО IDIПAдКОВОГО ПCYВAВIUI зEМiw.воJ дwie-~ . ~ . 
J~I=:~IIiД!roвaro 31U1ЩeННR а60 ВКDIIДКDB01'O пcyвaкНR зеМеАЬКоі ДЇARкхи несуть ПОкYiliu 1SP нr.ol"O ~~~~ocтi. 

ХОАИ ПІ'ОдАВВЦІІ проcrpoчив передаv зеМеАЬКоі ДЇARКки, а ПОКYПIU - іі приAНRт
іiiiiji/Q.aIПlOl~ 311ИЩеННR

О 

або Псу&ВJIКJI несе Сторона, suca Прос:трОЧИАВ. строки передачі - при-
I{iAlВlИо •• 
в riorIршенкі чи псуваккі стаиу 3СМеАЬКоі дiARикн внкиа одиа з Сторін ДО1'Овору, то BЇДnO-' 

~~n'lICice ~ Старак .. 
8. ВИРlіІІВВВR СПОРІВ 

і.l. Вci~, lCD'I'pi M~ ~ККИJCIIYТН 3. даном ДО1'Овору, внрiшyкm.cR IIWIXOМ пере1'Оварів міЖ, 
ojIlIJIII!!IUIII •• арк lICIICmКAИIIоcn вирШlCННR c:noplВ - В судовому порядку. 
1~:~:~ акінаумав ДОI'OВОРУ або BBeceННR доповнень до НЬОI'O МОЖАИві тіАьки 38 зraдн сторін 
.- • Hoтapbw.H01IY порядку. . 

всі судові витрати, витрати 110 розірвакиlO ДОl'Oвору несе Сторона яка не викон8АВ умов ЦЬО1'О І 
l7J!bIAi -1ІрОД,Вау земСАЬИоі дiARкки BeclAьc:ьКOM I'ОCnОДВpcltXOl'О пркзвачеИНR. 11 

всі інші ВИТрати по аміні а6о допоакекшо умов ДОl'Oвору сПАа'l)'lO'l'ЬCR за ДОМОВАеИістао Oropiк.· 

9.81VDИA УМОВ доroвоп ТА йоro РОЗIPВAIIВR І 
і 

9.1. 3adrra умаВ сі • сто . ій' OIttda _lItJrDBOPY ВІ О DНесеккя доповнень да НЬОI'O ВJДбуваEТЬCJI за 3І'ОДО1О рІК В NИСЬМОВ , 
9.2.:''' ІХ HOТВpiaAwiкм посвідчеllИRМ та стаиОВARТЬ невід'ємну час:ткку ЦЬОI'O AOI"OBapy. о 

• Р lІОае бути розірВaкd: о • 

• ' :;::ecru.aти ПОDПIUDrПI вартості зеМеАЬноі дiмпucи зriдио п. 2 ЦЬО1'О дoroBOPY: 
DOpyшенин умов ЦЬОI'O ДОl'Овору однією 3 Сторів. 

ОО 

10. DDШ УМОВИ 

ДКIJ 101'0 BoтaplвAЬкOM посвід'ЧеННR: ., ~. 
о хожиоro з ПРОДАВЦІВ, JUQ ВИХА8ден~ в BIДDOB~;;:~ 
B.r., пркаатноro вотаріуса Вроварсько1'О .. 1СЬКОI'O н~-ч 

. .~ 



- ЦЬOrD AOrDBOpy, Aoro НотаріІАIо" І 
поВ ....... 3 ~ени:rD акта беpyrь на себе ПОКYlIЖU:1&с ~ І 

10.2. Bd Dlnpтal. і pecC'I'Paцi~ дe~ у "І'РЬОХ пр,нмірннках, кожен 3 JlklUc ~ 
.uщ. та офоpМAl: f:IlNIPPIO ~ П~::ЧТНОrD Haтapiy~ Бровврськоro MicLKOro .. :: ~lh1 

10.3. ЦeJlДD f:IIiCR в C:aP8JIIX пр онам AOrDBOPY. ~ 
_ас 3licPirВ І . BI~~.P піСАЯ niдnIIC8ННR Aoro сторонаМIІ. "ora . .\ 

• I~roro B.~ bUllro= иа6IІр8': .... ~~cтi 3 BHMOI'8МH ст.128 ЗеМеАЬНОro I\O.цrP~~ 
,1~,~. Ц (!' eer:rP- У BIд1iOB~ КодекСУ украіни, cт.1S,17 Закону Yccpa·1tt) y~ 
дe~IO р 120 125 земеАЬНОrD 11111 ,19t. 
90 91 103. 116. • .. '. ~ 
.I~';iyca" pa3"'~lf~O' ПідПИСИ С";ОРІИ: ,_; 

........... inn.. .. .' ПОIOJnu: ~II 
ПО~·:. r 

... ." '. '. ~ Jr"f~~tёDr a6n4c:mf ' ВanчеяюJC Вanеріu Леоllfl1в... і 
SPDlapCltlClIMfcl,laIP , • паспорт: СК 436686, Dидаи~""'I. 

,,-нР' I(JlївCЬD оБАаcrь. місто МВС УКРIUККИ• ~ В КиіВСЬКіli 06Aacn.~rl мlСЦе3н8Х ___ ··- • _І.. адреса: lВСЬ ~AaC=Т., ~. І 
Бровари, ву~ЩRГara~ т Л.Українки. ВflОК N!l18 ... ~~ 
fдеimlФlкaцfnНИЙ к • , .... ~I 

~ ... о , іде н номер: 2J42SJ~ 

.' 
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,~~~~+ ~/Ю~.' 
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, ааучах. Ко_anь Лю60' ЛIO~ 
паспорт: КЕ 776956, ВIIдаИ1lіі 6! .... 
ським МВ УМВС УкраїИН 8 ~,) 
22.10.1997 року. ') 
адреса: Київська область, міао ~ 
залежності. БУДJIНОК NII 17, JCВaJliljcl 
іде~фікаційНИn номер: 26204JЗ!. 

CZ~~oJLf~~r~u~ 
. 

Борода8ІСО Сергій пет"оlWl, 
виданий БроваРСЬКlIМ МО І'У MВC~ 
ській обмсті. 19.03.1998 раху ~ 
адресою: Київська обмС'По, 1Iim:; 
Короленка ,буди ок Na 64 - Ао щo:t:. 

нтиф' ний,sо~2428J43f І 
~o~ 'ІІсс 

Лит8ин epzfu BfIIIfIIJII'J 
аспорт: МЕ 070181, BI~~ 

МВС Украіни в місті 16IEBI, 2~.03 ~ 
трованllЙ за адресою: мlС'ІІІ 

Л вінки будинок Na 3б· в.оС 
ідентиФіка~;lІІіі номер: ~ 

Jцш~I'А: 



jO •• 1 :san1rr: 

ВIIТЯГ 3 Державно~о реєстру правочииів -

~,:" ! 
4017802 . t 

;'22.05:2007 16:1,5 
. 

оо 

приватнИй HOTa~iYc Писаний В.Г., Броварський 
місьКИЙ .! ' 
запиТ про нада~ня витя~у з Державно~о реєстру 

, правочинів від !22.05.2007, НІ б\н, Приватний 
нотаріус Писаний Віктор Гри~орович 
, , і 
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rpJlPl8O- ,2102469 . . . 

вр .... _nuи запиту В Держввво1tlY реєстрІ правОЧИRІВ знвАдено: 

f; 
I~ 
". 

~B -""~~ 
• .. • # 

.-\..їіііОііііу: 
І",-::;: -
~ !t-t!I::;;:. . 
М:' .,.-

,jl!~~ё 1 

2102469 
''цO~OBip купівлі -продажу , 

о .основний документ правочину 

. , 

Дата нотаріально~о посвідчення: 22.05.2007, Иомер у 
'реєстрі нотаріальних дій: 2988, Документ 
посві~ено: КИ1вська обл., Приватний нотаріус 
ПИсаний В.Г., Бланки: ВЕК 190484, ВЕК 190486, ВЕК 
190483, ВЕК 190485 ~ 

. земельна ділянка, Адреса: КИ1вська обл., М. 
Бровари, вулиця Ла~уново1 Марі1, будинок 11 

Броварська місьха рада КИ1всько1 області, ЄДРПОУ: 
26376375, Адреса: КИ1вська область, місто Бровари, 
вулиця Гa~apiHa, будинок НІ 15 
Волчеnюк Валерій Леонідович, ІдИ: 2142512715, 
Адреса: КИ1вська Область, місто Бровари, вулиця 

Л.Укра1ники, будинок ІІ 18, квартира Nt 2 
Падучак - Коваль Любов ЛЮбомирівна, ІдИ: 
2620413567, Адреса: КИ1вська область, місто 
Бровари, вулиця Незалежності, будинок 3 17, 
квартира Nt 221 . 
Борqдавко Сер~ій Петрович, ІдИ: 2242814333, Адреса: . 
Ки1вська область, місто Бровари, вулиця Короленка, 
будинок НІ 64 - А, квартира ІІ 142 
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r::.;;.~!'.:....., ItКI .... ClIIII 08.07.2004 раау ,. ,ЯІІ977, 1&1980, 1983, '986, .989 Сам. Н.Т. п,".mIИ" 'lСІ'ІІріуса .. 
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~"'-~'~ -(СІІІП1І 96),.10 '''ClIО'КУ 5,01.,0110111 lІ'n"l1І .LuIay ХМСІІ'НlIХ р""сі •• іА 09.02.2007 Року l6CJ4.7QO-

11':"_'111"11І-•• 1111 ,.ltpXtrctnyp" 5'0'''0110' "'С'ІІО' PIAI' Ііа 14.12.2006 раку НІ'55] мlста&уді."і о6МІ:ІІІ"НІ 1'1 
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Пpo.llllUl .аа 26.10.2007 раll)' , '/Раху.IНI .. ІІ 1.t.QCtcc:y і"фnlціі. (plр 33114]27700005 &раllpOlС УДК І 
DlllllCП •• ''''W8 МФО 82.0.8, ЗКПО 23571923). 

""ІІІ І:ІІІІ01,", 35'903,57 (rplltml П'IП'АССІТOJUC)'l1lС1'1)' •• 'm:crr1p") ",""15711D1111о. 'І .. рахунку 
1іІІ1 ..... 1ІJCIIШIІІ5ІІ •• IІО
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liu\ltyXMU."1II ресурС'1 Ііа 09.02.2007 ,оау Nl04·3113·31.17Z. 
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XllIІІ."I" ресурсІ. 0'.03.2007 року, ,М.а 'lІс"аllC'/ ., •• но' IкcncpnIJII 3СМ11Сlпарциа' IIOlI)'МctmUi' ІI.ta 
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І 

Увагаl БланlС містить багатоступеневий захист від підробllеННА. 
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4.1 При pallР' покynwo І nOl"D/II1 аСісаl. 11ІО ІІІ ............ 
по.qnaи.maa П~а:' ....,ПJ ДаПJ'Ор)' 3 "СІ8ІІClDlIІХ ІіА CraplH при"и", СУМ", Ікі СIІІІІ'Іс"і Паayn ... 

4.9. При JIID Р'" ПА І аоlНОМУ aCiCaL 11І11 "~ ІІІ 
ДaI'DIIIIPY, ~~т':::::' СторІн. ща нс псрСА6I'1СНІ WIN ДаПJIОРОМ, 'lUиl'lllCmcl .іJUlO8іам 

4.10.8_.01 • s.rlpantr1'8npnaolr a.aa~ 

ааа 3С/ІІМ.'" .IIinI111CIIo І" с npqNС11Ім 1ІІо0ПJ ДаПJ.ару, .aomrn. .ао . "" 
5.1. пar-===ma УКРІ,"И, .Іто"'lіА 61 ... аlll М""IDI'ІІІ np~ і npcrclUiA 'lpCn1 асі5, =~I Jatt.a. 

.IAЧ)'ІІУІ'~~._ 1111 Покynаа. ис Mlr не 3"8111, ИС.3ИUDlJmolC8 niA "~M І ICY~'''' сnpа НІ "сІ IІСМас ІІІ НІ 
ДaI'DIOp)' ..---- іА'ІlІІІо ща 3nUИ' зсмм.'" ./ІІІІІ ...... WoOПJ 'І8С)' Н'ICDМ)' 'ІІWOМ)' не 1ІІІІІ •• 

5~ ~ •• :"(ipc.;.",M) НС ncpc5yIlI:, ІСУАОІОПJ сnaру ща O1!D нсl, ІІС .иеса • .ао C1'81yntDI'D ~ca:; ІІС "РІІ-., 
спорІ. І -..... .IIInIHD 3111111DJ11'ПoCl У ICfIIlі, nOI .. lmo npll.Ul1foмy ..... ІlIIIDрlllCnИlll П 18 1Wl1oO..... ~ ІІІІІ 
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спорУ .... н,. 6. Цсрula npl" .,.IC.IOm н. JСМСЛ.nY "!n'''ІСУ 
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1І1C1tDC11. • ,. -. • • ••• ~ 
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8. ВирIШСНII' cnapl. 

1.1. ВсІ саар", UID '""H~ npll.IIICDIIDНIII УМОІ 1Uo0fO Дarulapy • І ,.'оку J ТJJyM''ICHНlM Aara l1СІІІСІІІСМ., 1""_1ІІІІ 
IICpCI'DIDJIIL 

1.2. ЯIIШD СторОНIІ npcmIl'DM ІІIClWI НС ADClmll ADМDMCHDC1t, 10 спір ncpc.aamCl И' pDJrnq СУIDIІІІ .... 
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11.2. цd ДaI'D.lp nl.м.nc нcmpl""HOМY nac'iA'lcННID; 
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2. WIID ПРОДD1ІС)' 1емстоllоІ 1I1n.1І1(11 стро... І \ ., 0-- · ... 1 Пор 
2.1. Ціна продажу зе!"enьно~ Aln'H~"_ :l1.UII~' Договоро,.. СICnI4ac .. oICO~"", 

ТItСRЧ п'.тсот) гр"вень,ОО KOnlRoIC, RlСllf1O~пеllЬ 1060В'1І1У[ТIоС. Пе 146SOo.oor~ І 
(р/р 3311432770000' Броварське YДK:~Y 8 КltївськіR 06nlС::РІІІ~""",,,~ 
13571923) 1I1аСТУПНIІ,.' Р01с:троч&:нtlRИ сум" а"пnаТІ! "1<,,_ t.\to~ 

_ 123250,00 (сто ABUWl'l1o ТР" ТIІСllчі двіс;Ті П'IІТАеСIІТ) ГРІІ8енІо ОО. . tt • • . , "OnIRo.. ~ 
• 123250,00 (сто АВІШWlТЬ трll ТІІСRЧІ АВІСТІ n .ТАСС.Т) rpllBeHIo оо '.4a1411Sr.t-

ypaxyaaHHI~. ;i~AeKCY іифn~uі\. ";"'~' 'Onl"-:o Ї11 
1.2, Зriдно BirrRry :І теХНlчноі AOICYMeнтaJJlI про нормаТllВНУ ГРОUlов О' _. 

27.04.2007 року НІ 04-3/13-3/613 &pOBap~KOГO міс:IоКОro Віl1Ainу ]e~enlll""1CI!::,, 
грошова оиіНlСа 1емenьно; АіЛIІНКtI С:'f1.ИО!!!,ТЬ 516 205,00 (П'.тс:от wi .... lIa~· 

ОО ІА •• • • ~ t'fHlllIIt\ ~ 
гр"веll" коп ок ,'-. І : -іІ;.. ."'" 

2.3, ЗгіАНО аIlClIОІКУ, .,експерта про :.lWtlНУ ваРТІСТЬ 1er.tenloКOi ' 
коису:nьтаuіПИllП ueНТP'~Bfa 10.0S.2oo7.pqКi:.~uiIlHa 8артіСТIo1емe.nIoНОі4~IЛ.НI1І 'оа . .. . ~:.n: , 11111111І СІІ 
(сто lісімдес,т АІІ ТІ,~ЧІ Blcltolcqr..s..,.ecJIТ Аев ~TЬ) rpllBeH" оо lОІІі 'ctt. 
ИІЧIUIЬИ"КОМ KIIЇBCЬKO~' обласноrq;.ro~ого УПРІМІНН. 1емenloНIQ ~ 
ІIАповlдИО ДО в"сновкуl.!lержаlноf експеsЩglj'JеМn&:ВПОРlll1Ноі AO"'YMeктa,,~ І,,,· 
136. . .I~ r '. І І • -.:--:'" 1:1 OJlt 

оО.' ,', ~'\in6' ir. ~ : ,'?!,- ОВ А]І(І' стор ІІІ 
• 3.1. (Joкyneulo sобов'lзінИd:-.. t'.. : :"~ 
'3.1.1. СмаТIІТIІ вартість 1емельно\' 4~.,,:!КИ в Строк" та в ро]мірах. 11І0 11t~( 

• Договору. ::;.-~. 
3.1.2. НІАВВВТН ПРОдlВWO необхідні ма~ріал.І, віАомос:ті, АОkУ~lенти ТОШО аро lItj 

UIoОГО Договору.. ~ : 
3.1.3. Дотрltмуватис ... ~бмежеНl •• шо K~КJ1aAeHi та вс:тановnеll' на nРНабаа) 1IQ 

(1аБОПСІ\УваТIІ бе1КС\W:!'19не і BIIKopllcтaHHII 06'( .. 'Ті. 1IR. ....... 

(пішохідні тв аlтомо6'JЛIr'ні ДОРОГІІ. інженерної інфраСТРУIІ'ТУРИ), wa 
земел"кіR діЛІнuі на ftt~MOtrr МОЖЛJlвіcn МСТУ"У КІ XMCJI'1I7 DIr 
служб МІ t\ ,оБC::nУГОІУ8анtuI і загan.ноro KOpHC1YJIIIIII " 
інфраструlC1YJ!'" posMiuie~R ка, і ГСОDОІІЧКИХ 11tUi811U' 
тошо). . '\і J • 

3. І .4. З MOMetny Д~P.lCI8ИОЇ реt::СТРI;Щі'Ь[tjLoІ 
ПОРІІАКУ, переАбачених .:t"~ним 1аlСОНОJIIІВаі 
. 3. \,5. ~oгo~jp 

3.2. ПРОll8ВСUЬ :lО~IО~;'АI'НИЯ; 
3.2. ,І ~ ПриПнRТИ ОЩ'I1)~!\I)КУlпием .1I1Im! 

2,1 •• ~~ До-:w-ору, 
,'.' ,.. . СторІн 
4.I.У Іltпадку и .. ого Договору Прорв. IIJIIj11 

ВlІконаННI ЧJІНОМ, а твкож '''Ї4WKO.DY8ll\lll~ 
HelltKoHat'HRt.t або ,зоБОВ'ІІ38Н., вбо МВІ: право рІП~ 
ВС І illІОВЛСНОМУ ПОрllАКУ НІІ 1бllтків, С:ПРІІЧllненнх noro pOJipII!i', 

4.2.У разі порушенн. терміну оплаТИіз~.земеnьну АілRНКУ, nepea6~"C"Oro ~~I"
ПОh-упеu. СМ8ЧУС: ПROAD,WO пенlО у pO:J\tipi подвіRної обліКОВОI С11вlІІІ 
Україн,,_ шо Аіє на Mo~e!l1.pмaТl' 38 прОСТРОЧІС" Мlтежу JIi»I' 

4.3: Jlкшо Покупе~,.і:термін .30 Анів 3 даТIІ OC1'l~H.Oi cnnatll .... 
~oroВOPY не сn:nатиn. .Іc:;r,aноanеиу І Договорі иіну або BIAМOB~ ІІІ1І і ""і 
AUlIIHtcy, ПРОllDвеulo має .n.LaBo вимагати ПРИдбаної зе&len.ИО1 АіІІІ .-IIIIfI.~ 
також • t' lCJ(і Р....-

аlАШКОАуванtl. збlmcів, 188даних КОIO ВІІКОНІНН'. вбо, ~ с ;,' 
Iштаt'lll про p'~~,ipBaHI.'~,s,ьqro Договору.і з6.IТКIІ. .і J.OfJf!.~ 
n 4.4. у ВИ~іёу P03Ip.~HH. Договору 3 смачені НІІМ rpoWO " 
РОАl8ием ПОКУПШllі, ~іl~~иусом, ':.; 

;t:-.• : • . ." 
:.; .. : 
• 'І 
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F !І!І І --1.-
YKPATJ Іі .'... UКRAINr= . . ~ 
сНН'М Дci~1 , ВIАвёАеННIМ зеММlоноі АІЛІІІКІІ (пшготовка 

• 1101,.,.1111' з ~: 111І1елеННI: ома вартості технічних умоа. послуг cneuianicтil. 
~ ..... JllCnDP!1' пра ДОI'OIОР1ТОЩО)~ • • 
.. ~_IIA'ICIIH'" НС ЗlіllIoНI~ Покупuк ІІА СМІТІІ ПСНІ. перев6аченоі п.4.2. шого 
К"" ..... іІІ ....... доralОР" 
d,l'aJip • П . 6' . . 

• ..tIfN. ..-афНІІ' с:анкиlА нс ЗІ", .. НІ( • о.купuк 1111 О ОВ IЗКІ8 l .. конаННI АОГОllРНИХ 
',,',11/І11'1 ... ·r іі 011l8HOl'O ДоrolОРУ КУПI8I1I-проаажу . 

....... ncpIOAIII УМнн, Пр04l1вucм р"ОI ШОГО Договору. Покупеuь має праао I .. MaraТlI /.'f. І ."JIIКОН8 . . . 407.1 РР 80Т. 060в'lІ3к1І нan~ЖНIIМ ч"ном, а також ІIВШКОВУlаННI з61fТКІІ заlаан"х 
.-.", npoaaaUC

M с: 160 МІІ: праіо розfрвm, ueR Доroвір У ВCТlНОВllеному ПОРІВКУ і IllMaraТlI 
~.. 1 .. ,oHaIlНl, • . 
~ І .. СnPІІ"ІІнеНIІХ Поro РОЗlрваННIМ. 
~"'fИТ:иll1loOro доrolОру з ІИНІІ Проааlurt, СУМІІ. Ікі смачс .. і Покупuем ПРОAlIWO на 
.1 ПpllpllJра'rolОnV ПОlсртаlOТltСI ПРОAlвuем Покупwo в ПОВНОМУ обсnі • 

. _ІІІІІ UIoCIro До ,.", • с . " ..-: • анні UIooro Доroвору з намеЖНIІХ 1111 ТOplH пр"чин. суми. 'КІ смачеНI Покупuем 
.'.ПpllpD1l:ианн• Wooro Доrolору,ІhавертаЮТ"СI Покупuю І повному обсlзі. 
~ :n:IJIIIIItHlm та ПРВВ8 CТCJїlIи, ШО не переllбачені UИМ ДОГОВОРОМ, ВlІзначакm.С;1 
.I~ 8 JUOHOIIIICТli Укра'Н". -•• !іl' · 

.--10 5.fгapaHтi'ТD претlllзі' 
І п,."uсu" rapaanyt:, шо зсмепьна' АілlНка, .К8 І: преамстом UltOro Договору, ВХОIІИТlo АО" 

!. JCМел .. шо M.yr" 6ynl BiA~aHi ЗГЇАНО заКОНОАІВСТВD УкраіНIІ, lіл .. на lів БУАlо-lКІIХ 
,... IIJIIII nрстснзll1 третіх осІб, nPО~lкі на момент півписаННI шого ДОГОІОРУ Про.ааlеш ЧІІ 
:;:: не мlг не 'НІТlI, не 3HIXOAltTIoCl nIA арешто~ і СУІІОІІІХ спраl на He'~ lIeMa~. 

JJ IIpUIICUIt cвla'lllТlo. ШО ]nJJIDна ]еММlона IІIЛІНка ВО UIoOro ЧІСУ НІКОМУ ІНШОМУ не зnана В 
.... нсnрсшаlll. не поароваНl, І спорІ, і піll ,.бороною (арештом) не переБУlа.:. сувового спору 
"lІнеі. Іас Інесак АО c:тaтyrнoro фОНАУ ЮРИАItЧНltХ осіб не анесена. ВіАЧУЖ)'ВІна земеn .. на ділlНП 
.....,...с. 'І mиі. nOBHicno приВІТНОМУ 4111 використаННІ 'ІЇ за uіЛIoОlltм призначеННІМ. 
,З. у liana.iJнocтI і, 31КОНОІІ8ІСТВОМ Украін" Покупеuь ПРlfАбав земепьну АіЛІНКУ бо зміНIІ ті 

bDIOI'D nplOиа'lIlНИІ. І 

'4. ПаaynсUlt от'КУI земenloНУ діп_нку В Нlтурі, ознаАОМИВСI з іТ кількісними і Ікісними 
~ІСІМИ. пIШIМИ"М" і Иll3емнИми СПОРУIIDМlt та об'l:ктами і обмежеННIМИ ШОАО ті .,.... .... 

• 6. ПерехіА OPl\8B 8Л8СIІОсті Н8 311\11.ІІІоІІУ Аіпннку І 
6.1. оао.'11О1 ПроавUI передати 3~MenIoHY АілlНКУ Покупuao IlажвєтьCl ІІІконаНІІМ і праіо 

lLWIi ІІІ :асмcnloИУ аш,нку переходиn. дО ПОКУПUН піCnI ПОIНОЇ смати Івртості вноі земепloНЬТ 
WI!I ~IIOIIIHO .ao.,,~.I. ШОro Д~~opy, ОАержанНІ Покупцем Аержавного акта на npato 
I:ХІІаСІі.NI JCIoUlIO. ~ ;;r : 
.61 3 моменту IНИfllСнеин. у ПоК>іUR права МІСНОсті НІ 3СММІоНУ lІілlНКУ ВСТ8номениR 
~ ~lиR режим І всІ npаlоустаНll;:!lllюючі Аокумент" про прааа Покупuн на КОРИС1)'8аННI 
..,..,.,) uid зсмcnlt~аТ Д~'ИІСИ IтраЧIlOТlоltинніCТlo. • 

11 7. РшИIС DИПIlAКОDОro оогlрше,НIIН або ВIIП8АIСОВОГО псувв,,"н зеl\ll.ІІlоllоі віпннlС,. 
~tDИас .ИI1lAКОIОrO norlpWCtlHI або}випавкового ПСУlаННI ]емел"ноі віпlНК" несе Покупеu .. 3 
llV ._0''1 40 HIoOI'O прааа впас ності. 

і ІИIІІІКу. КOnИ Провавецlo ПРОСТРОЧИІ перевчу ]емельноі lІіЛIНКIІ або Покупеu .. ПРОСТРОЧІІІ 
~I pllJ", lипlliК0801'O погіршеННІ або II.папКОІОro ПСУlаННI несе сторона, ШО ПРОСТРОЧIU1а 
}j" а&о nРИnНlт • 

. ~lCU1.a І nогірwеltиі 'ІІІ ПСУIІНні земеп .. ноі АілlНКIІ є Іина СтоРОНIІ Догоаору, то 
."1С1\ нссе ІІІ Сторона. .! І 

І І всі 8. ВllріwеlШR спорІв 
_-=:р .. , ~a IltkIllC~IOТIo при Інконанні умоі UIoOro ДоrolОРУ або 8 зв'nку з тлумачеННІМ 
Il Jlкuro • 1"І"шукm.СI ШЛІХОМ переrolоріl. : 

9101", .. ICraрони ПРOТllгом міСIUI Не.АОСIГЛlt Аомоanеності, то спір переAlЄТIoСI на розг.

r
А 

-..._ н. У nOР.а,?" lСТ8номеномУ.' ЧИННІІМ заlСОНОАаlстаом Украіни. У ЦIоОМУ ~IІПапку суд ві 
СТОраКІ, ~ ие ."конапа ~~,~ ДОГОІОРУ або altКDHana ЇХ неналежн"м ЧІІНОМ. . ; 

• '. ! 

,. 
Yвaral' Бnан/С мІстить бвгаТОС1УпеневиА захист Від П~Обnення. 
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",. ~1IIIII161OJ1O ""''11101 IIIICНIIPн:sIldt, :lПдно .""1)' npo pкcrpaqbo nPU. 8ІІІСІІОCn на IICpJJUIМc Mdнa 114 
""':"'311278 pcECIPIIIIIlbIНR номер 1144867 номер :l1І1І1С:У 347 • IIНID' ІІІ ,. НІ nlдcnal_rDIDP1 scynIuI-пJICUI8*Y 
"'''''2f,8JJ0D5 РОІ)' • ,.Nd10 Ваlsp н.м. nplllmSНM иcmpіусом &poa8pClo1lDl'O ,,1c.lIDra иcmpu.ноra CIIIpJry, 

~.~ рсССІРl nPUO'llsнl1 24.03.2005 РОКУ:lПluto 'Irmy М811157 номер n,а"1ІІУ 512704, :llIpCCCIpOIUIOra І 
1fIIiIIl .. .....,r iнинrapJaauIr,:srilкo '1ІІІІ1)' npo pca:rp1Ui1O npaa ПІСНа "І ІІСРУХОМС мalно ІІа 23.06.2005 раку 
_ ........ lІомср 1144167 НОМСР J8nИCJ 347 І ІСИІО! ІІІ. 
~........... IIID С npr.IIМCI1IIoI w.ora Дoraaopy nOlllHIII ІНllDpистаlysmа :І AIrqIИNIlIIUIM npао.... 06мC8lClA, 
І 1IIIICIIфIanIpo.. 06м1lllC1І' пра 8111C110m НІ :lС"то 1'8 ІИІСорlu:rIIUII :lCМl:IIWloi .aiпllIІIСІІ, ба :11011"" uinиlOra 

,.,.,'" .......... ІІІСІІОІКУ Вpolapc.кara Mlc'lCOra II.uIay 1СМIІІІ.1ІІІХ ресурсІ. IIд 30.10.2006 рсжу 1fa400. 
1I'I~.~UlI/O року .161012 II.uIay мlстаl5уАУІIИКІІ 1'1 .,.in:IПJPИ &роІlpс.lСОі MI~lIOi рlдИ" ХМCllloll8l1іаана lІас 

0&11_1111І :ІСІоІАСІІІІр111:lJl1ИІІІ оltnaleниa XМlCIIOJIIІI:lJlIИIІ8 :sriднo IC8IIIC1JЮІОI'O ману ,. liдnoliднo .. 
'-I_I"_SJIOIIIICWOIII IIICIoIIIМ .UudnOM КнllClollOi рсІіон_ноі фітl Дcp8aHora пianpиOlcna cЦcнrp -..-.иora 
_1&1І:ІІІ'_ дсраиаму Кoмiтcd YКPI,"I no ХМІІІІ'"ІІХ pcc:ypCIID (ба npal :l1&у_111): 

~=:~_=I =n~"'~b~II:IO:i~IIOII=I:r:..=J8IiaIlC'llml ІІІ"НІІІІ .acк:ryn oRCplR'Opia :llІІblnlЧllIDt nСРСlаси. 1'8 JМЬиllЧнara 
~ IIDIIІІ тcpнropll МІ СіуаіlЮRn8I, pclClJllClP1llЦit,.:stiepcIam18 nlнnpyauJI 'lIDIIiRнo!V 

2. ЦІн. nplllW81 имст.ноr .aln8Н1C11, crpOlCllI aoplUlOlC аDII8ТІІ, ' 
~нar _-. J8 WІМ Дoraaopoal cuuar 158 865.00 (ста n'naacn" Ilс'м 1ІІСІІЧ llciмccrr aalcrrдcCll1' п· ... ) 

t~=~.~~:r:~~~~~: ncpcpays8lll118 РВУНОІС Продаа ... н. npcmal3-х po6otuac .ІІІІ11, аіСІ8 пUuaк:aнu Df!O"D 
ВpaJIIpCIo,1III Y11J( nf11)CY І КнJICUiR 06a1lni м.К11ОІ8 МФО 12101~, ЗКnО 23571923)., ::. ' 
JIII)'IICImIIIi npa IIOpMImIIII)' r)IOlІІОlJ оцінку XllClWlol JIbUUaiН IIд 07.02.2007 року 1604-3113і3IJ65. 

1ll!lll1i1pll~cI_.r ."'IIID& рсс:урсІа, IІОрІІ8ІНІIІІ "ОWOІІ ош .... xмcn.нoi ........ СІ'8ІІОІIПІо 154379.00 (CIV п·...,.. 
а:: "'8110) "lll.' оо IIDnlnOK • ,. 

npo lІ1ІіННУ lapdc:n. :lcмcn.lI01 дilUlНICII ТОВ НВФ «КUtCIP JПДIt ІIд 31.10.2006 ро&)' оWюіа"nc:n. 
154 342,00 (С1'О п'п-=п 'ImlpllmCI'II 1РIІСІа СОРОІС Jli) "Нlнl оо IIDniIIoIr, ~ нааlІІІІСІІІІ 

JI1Punllllll XllIІІІ.1І111& pl:С1Рсil 28.11.2006 раку :SMIO ІИСНОllt1_,...ноr xмaclnopllUfOl pa:ncpnOIl 

3_ 0&0.'8:1 ... сторІІІ 

YBara! &ланк мІстить бвгатоcтyn~в~н~е~В~ИА~захи~~СТ~ВIд==";IдР;;;О;б~"е~Н~"і"ї· ііііііі 



Li:~ • r& ~;. І 8ІИІІІ ДоnllOр)" .J ~Oкynu СІІІІ8.сн.і .;.. "rPaaш.IIID .... I1ОІ~СІ 
' ....... 4.4.y.~ :.а,NllClnU" До",.ору" .IдICДCIIIf8M :ІСІІcn."оl дinalllCll (ni.lroro'''1QqI~~'''''''' 

,lJtmd .. па '1'СХІІ1'ІІІІІІ "'0', nacnyr cncцillllcni., lurrapiuwla~ nac.IaчCll1lll Дan!aopy 1'011ІО) "-~~, 
амт ~ Доnl,ОРУ"1 вln.Н8': ПОКУПWl .ІА СМ .... ПСНI,ncpc.alJ"'ІноІ n 4.2. &ао", До"'1Dpy '~ 

4.5. PcnIJl'IIII18 .... IRІІС ClНICUiІ "І nw_': поxynwa .ІА а6а1'аа. '''IIDНIНН8 4О1'О.IРНIIІІ 1DIia 
4.6. смт unp.... • ...... І 

ДoI'OIDPY ~IMI.~ пpo.aul&Cll ,..0. ІАОnl Доnl.ору, ПОКУПlШо "І': прао 'НIIIl1ml .ІІІІО ~.~ 
4.7.У рll ІІСІIIICD .u.aIlQЦflIНII8 ,бнnci. JlМlНIIIC J8I1IНllllDIO 'НІІОНІІІІІІ. 160 .. " ...... ~ 

"масиІ'" ІІІШО", І ~ ... uwna 11дIImIAY18II118 ,6кnda, СnPНЧIІНСНІІІС папі paJlP'IIIIIIM. • /qIIIa -,..;." 
.СІІІIОМIНО"), nr=. DOПJ Доnl.ору , '"ІІІІ ПplUlUWI, сум", .1Іі СМІ" .. ,І ПОJCynUcм ПPD.1lDlUO " 

4.1. ПРИ Ь':"'ІІСІІ поlCJlllUO • по."ому oCJсаl. . на ......... 
ROI~ ,Jp'lIIIlї ІІІоО'" Домаару :І наlllClfCllfllC .ІА CnJрl" '!Р .... и". суми, .IQ Cnn.IfCI,i n01lYRUcм п .... _ " 

•• ри . J1окynwa.no."омуобсаі. ~,!~ -~_ 
ДonIIDQPY'B~~m,. npu' CnJpі", ща "І ncpuCilllllll цим Дої'оаарам, '1О""'IІОПоІІ .tano._ · ,.: 

4.1. IIII'V8 5. Гlpl'rтtJтa npCl'CfQIr III~ 
СШО n II~ ща ХМCn."1 дinaн.., ... .: npc.aмcroМ ІАОІ'О Доnl'ОР)" 1Icwm. до ~. 

5.1. :'0 :I...!:,HOJIIIm. Yкpal"l" .т." •• ІА Сіу".1СІІІС маІlfO'НХ пра і прcrcaalR 1JICIiJI осі6, ~-..~ 
'~Дara'oPY ПpaдllClUo "11 ПОКУПlШо не Mir"1 :111811І, "І :llIaxo.vmca п~ IpC~M І СУ40'''' СІІр. ІІІ.' .:-___ 
!аО 5~ ПрDIIIIСШо ClIА'ІIПІо, шо :lru11f8 :lCМCn.H~ дiIUI"a. IUoOnI "асу "ІІІОМ)' IIfIDОМ)' не :IUIII • CIJICIUIY,. It 
с І І під :ІІ6орОIfOIО (apcarтDM) ІІІ псрс6уа11:, C)'.'O~ спору ша • 1111, .к '''ССОІС 40 cmynfDl'O ФО...., ~. 
вї:;.,..... JCМC/IIoНlIliмIIlCl :I"IIIDдImCl У cmнl, nOllllCnO nPlUUllНOMY.l&/ll IНXDpIfCllНlll П:l. ш.о..... ~·"I 

5.1. V liIIno.WIoc'li Ь :lUOHOДI'C:nO" Укр""" ПОКУПІW. npидСіа :lIMCIIIo~ ~"IC)' Ііа :lмінн rr uillWl.an;;':~ ... 
. 5.4. ПоIC)'IICIIJt 0І1\ІІН)'І :ІСІІcn.ну lliмику • "11)111. ш"аІомН8С. J П IМІоIСІСНllмн і .11І_ .... ~ ___ 

НIХ,,"н,," спорУ"'" ,. оСі'ЕІС'І8М" І oCJ .. ClllCIІІІІМ" IIIOJIO П IІI11ОР"cnlПIl. - .,.. •• ~ 
" ! f. Перulll пра .. .,.lc.ocrI ИІ :l1"СЛ.'\), .~1I1Cy 

:: .• \ 6.1. OIJa.'aolC Прода'WI nCPCДmI :1.",.11)' JIinIIaC)' поlC)'lllDO I .... ma IНIID~ і npuo UICIIaCd • 
• ~ lIlJ ПОКУПІІІІ пlСІІІІ па.~І CMml urnam .ІІІІ101 :lCмcn."оl дiIUIllICН .1дn0lUuш D Ю.І. IIIoCII'D д.иа.ар" ~ 
аср1ПІНОI'O ІІСІІ ИІ npао anкнacm ІІІ :lСМІІІО. '.. ~ 

6.2. 3 МОМІНІ)' 1"1IНfDfCIfIIII У ПаIC)'llWl npаl IIII1C1fOC11 ". :ІСІІCn.ИУ АІІІ."ІС)' .С1ІІІОIІ\С\ІнІ РІІІ. -.. 
npuoycnIfIIIIIOIO'llIlJКYМcanн пра nP'" ПаКУПWl на IIOPllc:tylUlНl (ОРСІЩУ) цid :lсмcn."оі ...... 1Ip1'lllOR. ..... 

7. 'lQfffC •• a_fCOlOra поrtРШСІІИ8 lао .ИП_fCO.оra ПСУ""И' ::Ісиu.па'Alnllа 
7.1. РIDIІІС ІИnllUCOlDnI noriршснНl 160 I"ПUКOlОnl ПC)'l8llНl XMCn.HoI.llїnlНКН "ссе ПокynCUlo::l мамСІІ1У lIC\IIIaIr 

IІlСнас'Іі. 
7.2. У ІІІІІІІІІСУ, 11011" ПроAllClUo npoCt1'O""1 flCJlC8lfY :ІСІІСЛ.IfOІ дilUlИIQf а6а ПоlC)'RClUo RJICIC1PD'IН. П lIPI\IbIIm, р8 

norlpwcННl а6о ."п_.оnl ПC)'lIНІІІ "сес mJpo .... ща npac:rpaЧНІІІ пcpcuЧ)' а6а пр"RIunтI. 
7 З. JI\IUID • nOПplllСІІнl,," ПC)'l8llиі хмcn.ноі дiJuIи ... с .nНI Сторони Дoralapy, 10 .lдno.i.aam.,lim к= ІІІ с1ара • 

,. І. B.plaaUln8 спорІ. 
1.1. ВсІ сnopи, ша 1"1OIIIIКmo I1рІI l'IICDНlНнi умоа IUoOnl деМIОРУ а6о І :lI'аlC)':І ТnYМ'''CННlIlIora ~ 

IIIIIIIDМ ncpcro.opl •• :\ ' ,І L1:. І! ., '. \ 
1.2. JIIIIIш CтoJxitAi. npcmIl'OII .. іClWl не .CImII ... 0 ...... 1'0 спір ncpc.umca НІ pasПІІА су ....... , 

'C1'IIfOIIICIfOII)' ІІНН_' illlaнuucnOll Укр""". У w.DМ)' 1"0"; СУ.lі .нтр8nt несе mJPOHI,IIUIIIC ..... ra 
'НIІОIlllllIх НlHIIICIIIfНМ ,,"нам. 

. ,. Змін. JМ08 Aora8oP1 та 101'0 раlРllП.8 
9.1. 3міНІ умо. ДoI'O.opy а6а .несенНl.по.нен ..... аnl МШКlUflі 1iтo ... :I8:1rQAOfO Старін. 
9.2. ВсІ :lмl"н ,. .naIНl ...... ДоnllOРУ Sllilc:aaolcmca 'Іітоа • nис.моаіА формі :І "CIJIIIfIUf 1IDCI~8j 

IIlJnO.HCН •• opnнlX IfOI8pil1)', афармmaacm.са у IIfnI8JIi даІІ8ІХОlОІ yraдн, шо с нalд'ElllfOfO "1CIIfIIIIID шcn ДaraaIPf. 
9.1. ЦСА ДonJ.ip .... ciyna ршlР'1ІІІІА ПpDJIIIЦСІІ : • 
9З.I. Ураі IICCIUIIrI?I Пcucynцc .. nO'lfOl а6а IfIImC08ol'llpRJIni дIIIOIJCIIUIo"cUin!JP..~ n. 2.1. \IiIIf1Iд.I •. 
9З~ У,аl nopyшcннaумоа.lІІСІІ",- у n \ ccrш:z:, - -;--
9.4.У раі НСІ"ICDНІНІІІ одІІ(аа Ь Cavpl" .... 0. f ~. ~ ~a'6c;J;mїp=a.~\ni • ..,~~ 

illlCllll8М а6а 1- D)'III.. ''''1" ~-\І ". 
р CYIf/ I1ICIIQДIРClollOnI С)'ду. •• , з.ап T;rp:i n ' . , .. 

. ,: . І'і,; rllr. .... нтpcДOrOBOnlB К"'П\Dij,·Iij, 
, .'.10.1 ВcllІП1ІЩ по.'амі :І )'lCllIUllflll8M!v,anl nlІІ.ОІ!, Aa~ liit ПОCl~ pc~ciiJ~~" 
ПокynCUlo. • -.... ~ а' ё1 •. 11. 1'.1 ~.:: ? о ,\,С' ро l' •. '; оо 

... • &1;1 J·~J..·i"'. І:. '. " 
III Н."До . !~RII YMO.".."d!..' 'ІІІ • ...... І'О'ІР .: оІіо"I:ІІСО8"1І .ма аарі" :І CWIJ'tJ' !іН Д .: 
::~ ЦclЦсІ ДoДoI'O.IIP пll.мanc HImlpIIlllo"ON)' ROCI "'1I.~11дн0 :М"'UflfOnI df/~~~ 

,,-~ 1'0' р 40JCyllcarr пра CМI1)' laprocri І C~· _" іCllі·і"і' .дiaI~;-li.1i.~~Ь1~ -r-1fO1'О 11m НІ прuо lIpIfIанаl IIIICНOcri ІІІ 'ІШ~ . l' О '. 

;~1I~'4~. !1!~5--нa' nP~ rc ." . • . , І ---·"1 . .. .. I.vlC ....... ІІІІХ n • оо • .... 

та lfOТIplu.иа a'p~_. :І IJIIIX _~. ~\ 
~'OIIfOТlpIlY. 11/І.8аnl о I'F'lC.Qt ... o.6naoтi • .... ...ВрОIlP ... ·у. ~ 
"" 3 ~сМслLliJlХ Р сурсш 

1I011'1181111V 

.1:111 .1,,·,1''' І .,1 . . 
""'. \,." п' .1''''''''''1.',61111' 



, , 
L, 

нayaIHнp06HII'ICIJ фірми .кАДАСТР лтд. lід 23.10.2006 раху npo PIUIIID" Iaprtm. "СІІІоноТ 
~~==~=:":nPШIНІ'll'" CIIIID.an. 21702.7. оо (дIic:ri clMHIдUmo 'nIСІ'І ДIIДUIIO сІм) rpHlaa оо IDniIIoIro 
.. o6nкнoro rDIIOlНOro ynpuпiWII 3СМCJI.ннх ресурсіl' зr!дкo .нсно • ., аср8ІllоІ XJoUICInopqнot 

II"pcncyNe4.·367. 
3. ОIioI'1D1СІІ сторІн 

II;:;=~.:=:::= . C'IJICIICII ТІ. po:sмlрц що псрсА6.'Існl n~l. IUoOro Дoro.Opy. 
~ lІасріlllll, •• IIOm, дDКYМlIImI 'l'DЩО про .ИIIDItItIIUI УМОІ u.oro Дoroaopy. І r;:=:::..:'c:.: що lfIICIIIIIICНI ТІ IСІІИОІІІСІd 118 nPlua6мy 3CМCIIWtY дinaнкy (Ja&annyalR1l IfaICDllmllHC і 
f o&'anil ..... НOro IIDPllcryalНlll (niwoxiдlll Тl1I'I1IN06in .... ДОРО"" 06'OCnI iНlll8llcpнoT iH~II). .. 

ІІІ 1І0МСIrr PCECIpaцit 311І11, МDIКIIIIIim. IISJr:rJII'1 на 3ІІМСІІІоНУ дinaнxy .ian08W-.... ДІІ8 
3bIJWIDrO аораl:JYПННl ТІ ЬасснсрноТ ікфрll:1Jl1lClYPlІі pCDМi_ на _ній ~ МCIID.НХ і 

• __ ..... ІІІІХ 1'Ощо). • _ .' • 
.... v..::~~-·-· pca:qllalllUoDro Дoroaopy СІІІІІ'lYl1ІІІІ 3ІІМСІІІоIOlА nQI8I'D_ • pCDМlpa І IICIJIIДIC)', ~ 'lllНlllDI 
",. __ ,";. 1I!II1y3lXМlllO. 

'J ICIIIIDIIICНOМ'j :lllCDIIDдIII:IIDM noPloQlC'J. 

'1pI'DC1i зсмwиоі дinaНIIН • po:sмірl ТlI ~ .. IШI, 06ум01llCні n. 2.1. u.oro Дoro.opy. 
~: 4 •• laa081Aм •• Im. CraplH • ,. ,.::::м умоа 1Uo0ro Дoroaapy ПрDдllCWo має прао .11IIII'8nI .ІІІІОІІІНІІІІ Поicynцcм Clоіх оІіоl'83IСЇ. 

• ІІІІІІ :aCiнnd .. :І_ас IICIIIICIJHIНIIIM 860 ИСІІІ/ІСІКНІІМ .IUIDНIНIWI :l06о.'ам., 160 МІС npuo 
і ..... ІІ1ІІ1І .WuIfOJl.)'lIНU :I&lnxI., спРll'l1ОІСНІІХ Roro рo:slр.1IIIUIN. 

'I~i:~~ ё.;~IН;;d~~,3І::,зсм:,;CJI.НУ дinaнкy, ncpu& ... CНOI1l n.2.l • .lllИD11І ДоI1l.ОРУ, Покyncw. СІІІІІ'I'JC ПРCWIIIDD naao У 
l' І ВІНку Укр"нІІ, .. .ІІІс НІ МОМClП' 0ІІІІ81ІІ ..... І&С". npocnpD'IICII мааку • 

....:; .:J1pIWlmo) .. І. :І дllІ пlдnиСІІІІІІІ IМI1І ДоI1l.0РУ не СIІІІIПІІІІо 1ImIIDlACНY І n.2.1. Дoroaopl adнy а6о 
___ IIIC'J. ПpcwaеQlo ... с арао ..... lrml ариRIImII арlUl6lНоі земwноr ДinIIUCН І СІІІІ8ПІ .... 1ІІІІ8 

"~~_~i&b;i;;" 3IrpHMIIDIO .ІIIIDНІНИІ. 860, :І c.od c:ropDHIf, пopyшyum mlllНll8 про ршірllННl IUoDI1I Дoroaopy І 

1~--;:l;IІ9аІ_Да ....... roаору :І Іmщ ПокynlUl СIІІІ ... енl "им rpowo.1 ~UI1II noaepnlO1lCl Пpcuraa_ ЧOaYnqP! 31 MIНJCDM 
ДaI'DlDpy ТІ .... CIICНIWI 3CMCn.нoJ діаlllCll (nIдnrro ... ..аи1'IНD11І I��Cnop1)'.-_npocIП'J ........ 

If~I:!~IIJI1I~ :lIOCIIyrї.i;~cne&dllllcril. "lnIpilll.нol'O nocalAчеНН8 ДoIVIDp'J 1OUUJ). • 
ПоI'ID* .іА CllllmI пенІ, псред& ... сноІ п.4.2. IМnt ДoIVIDp'J. . дoro 

ІИIIDНIНIII дoro.lplIlIX 3060.'83 ••• ncplод.all умо • .lllИD1V IDP'J 

УІ .... І Бnанк мІстить багатоступеневий 38ХИст IIд пlдPоб"ення. 



НІ Пpallll." JМa. lUoarD Дом,ор),. ПаlC)'llСIUo МІС npuo .111І 
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'.;' .,. .' Державного реєстру правочинів 
····Вllтягз. . 

3594754 
21.02.2007 11:20 
прива~ний ~o~apiYC Самко Н.Т., Броварський міський 
ПИ~ про надання витягу з Державного реєстру 

~:авочиніВ від 21.02.2001, ~ б/Н, приватний 
Ho~apiYc Самко Н.Т. 

п_р_а.стри 3ВПlnY 

1926551 ...' 
f1IJ""trf. . . ...• _" 

парамetp8М1f запlІТУ В Державному ~~CТPJ ~авОЧИНІВ ЗНtu'lдено: 

'0 

.1 ,. 
Запне 1 

192&551 
ДO~OBip купівnі-продажу 

основний документ правочину 

Дa~a нотаріаnьного посвідчення: 21.02.2007, Номер у 
реєстрі нотаріаnьних дій: 649, Документ посвідчено: 
КИ!вська обn., Приватний нотаріус Самко Н.Т., 
Бnанки: ВЕН 846071, ВЕМ 846072 

земеnьна діnянка, Адреса: КИІвська обn., м. 
Бровари, вуnиця Красовського, земеnьна діnянка 26, 
опис майна: пnоща 0,3353 га 

Броварська міська рада КИІвськоl обпасті, ЄДРПОУ: . 
26376375, Адреса: КИІвська обn., м. Бровари, вуnиця 
Гагаріна, буд. 15 
Приватний підприємець Базиnьський Андрій 
Васипьович, IдH:~2823505456, Адреса: КИ!вська обn., 
м. Бровари, вуnиця Лагуново! Марі!, буд. 4, кв. 9 

ський, Приватний нотаріус Самко Н.Т. 
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Бронарськощ " , 
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Доr~вір ~ 
купїв4Ї ..;. ~родажу ІЮТЛІ'ІМІЬ"" KOIllnPA 

_ ~.. •• • м Iiро.IpИ, .у.1,I'lІ1ріі,а.]р 
" '-"'еAliВОI Д1AJlИ-ХИ ТcJI" 5-66-62 '- J .зе...... ..~. 'т" 

ьsоrОСDодарсьхоrо призиачеИИJl 
.ec~C , 

li CltlСоі o6nclcmf. " .. ..aI.,u, Жи • лroтоZO .мfсяVJl, тpиHa~тoгo чиcnа. 
~ Гi~"'" ,orcy. 
,~ . 

І "aIдJIIICIIA!ICJI Н1~ Киї_ськоі 06nClсті, місцезнаходжеИJUl: Киїsська обмсть, місто ~, 
~ICII мІС;: '15 ідентиФікаційний код: 26376375, в особі міськоro roАОSИ Антоне- "1 
, rJ-ОІІ="на~О.IІ~cz..хнй мешxilє в r:sicтi. Бровари, по В8УАИЦЇ Грушевськоro, будинок ~ "."" 140 київськоі обмстї, щеНТИФIКаційний номер 1 50710951, та діє на підстааі ~ 
"JllP"lP1 Naп :';-'еве самоаpsrдyвавJUI в Украіні", та РішенJUI Броsарської міської радИ .;~ 
1" ,,_1'ІІІІ ро ... - _ . . :'I~ , ,.,....... них дWnrox. надана ДОЗВОАу на про!!вж земеАЬНОІ Д1J\RНКИ та внесення ЗМІНІІ 

, ~~xoIмicькoї ради" НІ 222 -16 - 05 BJД 25.01.2007 року - даАі "продАвЕцыt' ,t f:JI'!. вров.,.-- , , • 
1~~::~f.и~Оro _fаnо_fаanьнfстю "вікна Старт" юридична особа за законо
-:-,,:. мlc:цезнаходжеНВR ооro: місто КlПв, sуАИЦR Лайоша Гавро, БУДJrнок NII 2 - Б, 
~ НІ 14 ~еИТИФіхаційвий код: 32772215 • Сsщоцтво про державну реєстрацію юридич- .-: 
, •• е 060АОВСЬХОlO районною у місті Києві Державною адміністрацією аід 10.12.2003 ,~f.. 

~-... ВОІІСроІІl 069' 120 0000 003397. в особі директора Онищенка Анарlя Вfкторо_uчcr, що i~', 
Ь:: місто Квїв. ВУAИЦJr л.Гавро. буДИНОК N9 2 - Б, квартира NII 14, ідеНТJrфікаціЙНJIЙ но- ,t 

ltJP5U!Iuif.l:19. DИЙ дів ва підставі Статуту ТОВ ,.lJffCкa Старт" вщ 20.11.203 року, іменова- .~, 
d"d-.поuпвць. ~a •• СТОРОНИ" поп.ередньо ознаАоМАеВЇ з sимоraми чинноro законо- ~IJ: 
JI1IIЩQЦO иrдiAсвDCТ1 yroд, УХАВАИ цей доroВlР про таке : ,~ 

: 
1.DPEдМEТ договору іІ 

,LL DPOДАВJЩЬ на підставі рішенRSI Броsарської міської Ради NII 222 - 16 - 05 від ~'i 
"L2007 року зо60В'JI3yєтьCR передати(продати), а ПОКУПЕЦЬ зобоs'из}'El'ltСИ приlbur-, i'~ 

, J 111A8CНi~ 3eМeAЬRy діАнвку. розміщену на зеМARX, що знвходнтьси у віддаииі Броsар- .~ 
,.IІЬаIРвдв. ПАОщeJO 0,1000 (НУАЬ ЦіАИХ одна тисича деcflТнтисичних) 1'8., зriдно з квдаст- .~{i 
• IUCIl1тa в~піюslUlRSl3 топозйомхи, розташовану В місті Бровари по вумщі МетаАУР- .!~, 
118114 (1IO'rнpи). Київської 06Аасті " 

11 Зuвa..~ в п. 1.1. зеМеАЬна ДЇARнxa знаходнтьCSl у ПОКУПЦИ в оренді, зriдно доroвору , 
_~DJ~, ytWIДeHoмy між ПРОдАВЦВМ "І'а ПОКУПЦЕМ, 22 черsня 2005 року та , 
'~ в Київській реriонаАЬній фWi центру Державноro зеМеАЬНОro кадастру про що у • 

12. ~ct:rpi зеue.u, вчинено запис вщ 22.06.2005 року за NI 0405338000б9. 'о" 
li:DCgL Висаовху УnpaвAiивя містобуАУВаиви та архітектури від 15.12.2006 року Nu 1487 :-:' 

1'aCiJ. ~/I1'eJrJUt ЗellCWoНОЇ діАявки. відповjдно reHepaAЬHOro lL\8JIY міста затвердженоro рiwеи- '<І: 
~p~ї мicr.кoi ради від 26.08.1999 року НІ 150 - 11 - 23 - територіи ПРОUИСАОSІІХ 
'.1.3. mдxsТ: .6уД1.ВCWoВИХ орraвiзацій, надава ДAfI оБСАyroвysаввв не ХСИТАОSІІХ приміщень.. • ~ " 

'!J2.2Q06 ВІДНо до висноsку, видавоro Броsарським міським віддіАом земеАЬRlIХ ресурсІВ BJДoI, 
'а.., .,., за на 508 ..про наввні обмеженJUI на викориcтasия зеМеАЬиоІ діАяНІаI тов ,.вік
__ ~ ДАІ! 06САYl'OSYSания не ЖИТАОSРro приміщенн.я" - земеАЬна діАЯнка, яка є предметом 
IIIIInIм-°PY ПОВИННа внкористовуватиCSl з дотриманням правОВJIХ обмежень без зміни ціАьо-. ':---··еааи. '. 1.4. Вfдпо • 
~B~O дО Відомостей, SИIWIДених в Довщці, виданій Броsарським бюро технічноl 
",,~щ 02.11.200б року NI 21 на земеАЬвіА діАяиці розтawовaИJlЙ об'єкт незаверше-
, '. JlКИй Н&Аежить ТОВ "mfCHCI Старт". . , 

2.1. Ув' • • 2. ЦІНА договору ТА порядок РОЗРАХУНКУ • _ 
~'Іащеа JДnoBIДК0CТ13 рiwениям ВроварськоІ міськоі РадИ Na 222 - 16 - 05 BIД 2:J.Ol.2007 
~ rpквзана аеМс.\ьиа діАянха продається за цblою 87550(sісімдесит сім ТIIСЯЧ п'ятсот 

НВен, ОО хопїйок. 
~ СПАачує вищеsказану rp9wosy суМу Шl\ЯXОМ перерахуванRSI roтiвки ка 

.~, 
до року. .-

tYIIlеиrud'i 'про нормативну rpowosy ОЦІнку зем~ко1. 
земеАЬRlIХ ресурсів 18.12. 2006 po~ за NIІІЗ57-

>J.....,.,.o,u; п'ятсar дa8ДЦRТЬ) rplrвeH. ОО KomAoK, . 



2.4. Відповідно до ВІІСНОВКУ експерта про Оцінну вартість Зе 
roсподврськоro призначеlПUl, виданОI'O НВФ "Кадастр ЛТД" від 20.12 t.r~"Qt4Їi 

, tПАDИJOI що Є предметом ЦЬОI'O ДОI'OВОРУ становить 87550( .. ~006 Ро":' 
во& -_., ОО ій ВIСII8Д_ ~I •• 
п'втдесят) rpнвеиь хоп ок·_""т Сіаа'" 

1\ 
. 3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

. 3.1. ПОКYDEЦЬ зобов'язаний: . ' 
• прldbun'll від ПРОдАВIVI земеАЬНУ ~HКY, яка Є предмето", ЦІ. І 

веі 06roвореиу в п. 2.1. фошову суку і використовувати її відповідно до O~ 40~ 
: _ ва ВIDlОІУ ПРОдАВIUI ПОК'У1ІЕЦЬ зобов'язаний надавати DP~Вoro~ 
.• р:"".. B;nOMOcтi, до~еRТИ тощо щодо виконаннк умов Ц!toro AOl'OBOpy' ДAВЦiQ 

....... , - • І ... '1 авства про о' - додерж;уватиCJI вимоr законод охорону ДовКJМя elCОА • 

. ристуваНня, забезпечити охорону та збереженJUI якості. зеМАі ВiдnО~і.цltо :~"::-' 
УКРВЇІШі • 
• - забезпе~вати ВIAЬНиА дm::ryп ДI\JI ремонту та ~КС:ПАуатаціі іСIt)'lOЧ11Х-'_ 

, споруд на нlІХ, дорll', що знаходиться В ~ежах .земеАЬНОІ ДW!нки; 't<C! 

- ве порушувати права ВАаСНИК1В СУМІЖЮІХ земеАЬНИХ дїАЯItОК та 3eaCAt 
трmayватись правІІА добросусідстваі ~ 

; З.l.l. З момеиту Дёржаввоі реєстрації цьоro Доroвору СПАачу&аТIІ зеlole.uаа 

1 

розмірах і поридку, передбачених 'ІИ~ИМ законодавством Украіни про ПАату на_ 
~.1: 2. Зареєструвати цей ДО1'9ВlР У порядку та строки встанОllAeltі зако"ОМ, 
~~ З;2. ПРЬдAliВЦЬ зоБОВ'JI3~: о о . о 
.: l' пр~ ODA8.тy ПОКУПЦИ В розМІрі та в терМІН ЗnДНQ По 2 ЦIooro домварт. ; 

- ие ~ перешкод ПОКYПЦlO в прийнятті зеМеАЬноі дiARики, що є~. 
\ roвору; 
І З.2.1 IІРОдАВЕЦЬ і ПОК'У1ІЕЦЬ зобов'язуються виконувати обов'Н3ХИ,IIIQ::i 
І цим доroворок та сприити дpyriй стороні у виконанні її обов'язків. 
І 

\ 4. вJдповIдAAыптьь СТОРDI 
,. 4.1. У випВДК:У вевихованни ПОКУПЦЕМ умов цьоro доroвору продAlIцыщ. 
1 кaraти ВИХОВIUПUI ПОJO'IJlXЁ1tl своіх обов~зхів И&АеЖНИМ ЧИНОМ, а твкшк в' . 
і хів, завданих виховчWи або неRaAeЖИ1U4 виховаННJIМ зобов'язви.· 4'60 має npaвo . -
! доl"Oвір У встіівОВАевdiiY'порвдку і вимагати відшкоцУванИR збитків, СnPИ'Ul1lешiala 
ІJUDl. 

~t 4.2. у випадку прострочена ПОКУПЦЕМ оrL\8.ти за вищевказаву земwву., 
:АеВОЇ в п. 2.1. ЦЬОI'O ДОl"oВОРУ ПРОДАВЕЦЬ вправі вимагати СПАати СУШІ доroВopJ1І • 

.. ~_рОЗиірі подвD\иОЇ оБАіховоі ставки НаціОНВАІоВОI'O банку Украіни, що діє на ~VA\ 
::спАаІ ~ЄТltся пеии і ІІРОДАВЕЦЬ вправі ставити про припиневии права 8A&CIIOC:nIll~ 
і 4.З. якщо ПОКYIlEЦЬ в термін до 25 .02. 2007 року ПЇСАЯ підписанНІ ~IV::-a 
IprA&ТИТЬ B~aнoВAeвy ~ _по 2.1. ціну або Відмовиться від прийнятrв з.еr.rWКОI Дi\IID~ 
ifl~ вправІ ВИМ&raТИ n ПРИЙИR'n'JI або порушувати питавии про P03IPS8JIJII- 'І 
ІЦАШКО~~ збитків ЗавданиХ поpywеllllJlМИ. . а 
І 4.4. У разІ розірванu цьoro доroвору з ініціативи ПОКУПІХИ прОДАВВnЬ ~I! 
ві копmi arРIІмаиі вщ продажу зеМеАЬвоі ДЇARВIGI яка є п~trUетом Цtt01'O даМ80р)' r.«.! 
збитків пов'язаних Ф , r-- . ДiAJIIIIВ , ... ~ 

з о ОРМАеКИJlМ цьоro ДОl'Oвору та відведевlUIМ зеМеАЬНОI 
~ техвіч~оі докукевтаціі, поСАУrи спеціВАістів тощо.) • .,-11 
: 4.5. РОЗІРВании ЦЬOro ДОI'OВОРУ не звЇАЬвиє ПОКУПЦИ ПОКУІІЦЕМ пет абрі 

• ~Ol"o доroВОРУ. ~ 

~:;~з~та ~афоиих С&Вкцій не ЗВЇАьвиє ПОКУПЦИ від ,обов~кіВ IISКO ..... 
4.7. У а: ~?IOд діі умов цьоro доroвору купівАі - продажу. __ .... ...,..IiaJllO 

JUI іх р викоиaвu умов цьоro доroвору ПОКУІІЕЦЬ має право BID"P .. =.....a.~ 
. ВИХонавка та BЇДWXOnva б" цьot'O I!P'V"-" 
кaraти розірвакка rv .. aввв 3 ИТХ1В завдUl1Х поруwенНJlМ умов 

4.8. ПІШ РОзірв::ro AOroBOPY у встаиОВАевому законом поридку о і 110' 
дАВЦІО на виковаина Ц!toro доroВОРУ з ВІоIВН ПРОдАВЦЯ суми акі сма .. е~зL (,-

4.9. При розірванні умов даиоro дoroBOPY повертаються йоиу в повНОМУ c:yмs11Jlї 6y~ 
ПОКУІЩвм ПРодАВ ~оro AoroBOPY з незалежних від СТОРІН причин па8J1О!l)', 

4.10. ПРОдАВЕЦЬ Ц ва в~онаи~ умов ЦIIOro ДОl'Oвору пове~~~ ~ 
кажориі. Обставини. не ~ece ВІДповlДаАЬВОсті за збитки, JПCИX зазнав 11 tJD1l 

4.11. ПРОдАВВЦЬ . РУ ПО 
АО повідоМАеио або б не .несе відповідальності якщо під 'Іас ~aнHSI AoroВO 

'. ~AO ВІДомо про недоАіки зе~еAlaВОі дWtВХИ о. 



.~. '~.~i 1_ 
І,:. __ .: :: ...... 

адміні~kТll8иу. кримінВАЬну відповідальність за пору!Uеи-
. .-dIЬ _Ссе цnаlAlolІУ. : ' ! ~ , • ~ ~ '1 . 

,oP'--~. у",~АкТ4·.rА1ПРЁТЕИSil _ !'t '-
;..-__ • 5.' &, ~~ 
.• 6 ... ptII1YC, що. стом цьоro доroвору, входить до катеroрії земель, що можуть бу-
~ ..... , ... с npeдм ств8 УкраіНИ; 
"".-:...1 *0 S8JC0.dо::.чко знижують цiHHi~ ~БО МОЖАИвість ВИКОРІJСТанкя за ціАЬо
~ кtдQAbdв, і в ",.аму доroворі земеАЬНОJ ДWlики, немає; 
~ ..... 3І3начен~о6ставнн які мають істотне значення; 
~. ар_вак земеАЬна 'дiARика іншим особам не відчужена; 
~ __ д::в:::..оJO (арештом) та у застав!, ~ податк~вій заставі не пере~уває; 
~1J.tI'!A JJiД ;дчуже1lНR звзначеноі земельНОl ДWlИКИ ПІДТверджується ДОВІДКОЮ, вида
~_POH:r:piycOM Броварськоro міськоro нотаріам.ноro окрт ІЬІсанІІМ В. Г., . 
qIII- ~OMePOM 11226637; 

rJA7f111l 3& 811Х _СТВВ nfдтверджУЄТЬCR витяroм з Державноro реєстру обтяжень рухо-
~-:ТК08i заСТВВl1 Na 112249Зз.від 13.02.2007 року, Вlrдаиоro приватним нотарі
.,...nPOJl --'Cltкoro иaraріВАьноro ОКРУІУ Писаиим-В.Г.; 
~~~m~ , 'б 
Ir;-r~ JIК внесоК до статутноro капlТ8АУ юридичних ОС! не передана; 

~дfARИКИ вІДсутні судові спори; 
" no61доJI8IIIIX 6удівеАь.-иа земельній дWuщi немає; , , 
t:PP __ є вfAьиоJO від будь-.RКИX маАнових прав і претензій третіх осіб; : 
--JIAIДCRU дoroвapy ,afдcyтвi: заборони на продаж або інше відчуж~нlUI певним особам. 
:>1:IIIOJIAeBOro ~XY. заборони на передачу в оренду (суборенду) земельноі дiмlики,: 
,11 асревUOl1 ~ У разі іі продажу; умови приАlUIТТJI спадщини тільки визначещ 
~ умови розпочати і завершити забудову або OCBOЄНIUI земеАЬИОЇ дiARнки пpoтяroМ 
.-нxc:rpoJdв; . 
pJl6opoJm иа проваджеllRJl окремих видів дUw.HOcтi. : 
b~ Jвформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право ВIIМar&.ТИ зни~ 
!!Іilaа60 po3iPBIUIНR домвору купівАі-продажу, JПCЩO він не знав і ке мir зкати про права 
.:rdааемшну д;Nrвxy. 
~~afдuoafдиОс:тідо законодавства Уl(p8iни ПОКУІІЕЦЬ придбав земельНУ,AL;ЇAJlНКУ без 

dtlOlOl'O DpJI3В&ченвя. .' " ' І 
51 DOIaDЩЬ 0rAIDIYВ земем.Ry дWuпc:y в натурі, озиаАоlttивCR з її кіАЬкісиим тв. вкіСНИМlI 
~illiiUOl, ШдзeкJDOlИ та нвдзеМними спорудами та об'єктами і обмежеИIUIми щодо її 
E;ICIIIIJII. І 

[L' . ,6. ПЕРЕХІд ПРАВА ВААСИОСТІ 
r lfrm.pJaAJ,кo U~ідчекиА доroвір кyniвAi-продажу земельноі дWппal та документи про 

~~OIOot ДАВ видачі державноro акта на право приватноі ВА8СНОсті на земельиу дiARику U ... ..-B реєс:траціі. \ , 
ІІа Ilpaвo JlAacaacтi. на земe.u.иу дWuпc:y виникає у ПОКУІІЦИ ПЇCAR одержання Державио~ iu.:: ПРиватно! ВAacнocтl на зеawo та йоro державної реєстрації. : 

JOrOВa eJnY вllНИКReJUIR У ПОК'nПUI права ВА8сності на земельиу дiмlНКУ, що є предметом 
поoliцa встаоВАеIf1!Й раніше правовий режиМ і всі правовстанОВAJOючі документи 

• ...... Ість. ':. 

__ о на JCOристуванНR (oper) земельної дiARики, що є предметом цьоro доroВОРУ, 

'.PlзНl_ОВОГО ЗВИЩЕ~ АВО ВИПАДКО~ОГО ПСУВА!ІШІ ЗЕМЕАЬВоl ДI-!~ 
• ..13 . :~ 

7.1. PQIIJc • :~ 
IІО~!П8ДКОВОro ЗКИЩеИRR або виnадковоro псування земельної дїAJlНКИ несе ПОКУ-~! 
у IImвд перехо.цу до иьоro права ВА8сностї. ' ':= 

РИ3П~!"WI ПРОдАВЕЦЬ прострочив передачу земелькоі діАянки, а ПОКУІІВЦЬ П 
ІІРІІЙ ас u ВИПQдкoвоro знищения або псуввиия кесе Сторон&, вка прострочИJ\В СТРОЮІ 

11-.: ому 3еМеАЬкоі .. : *---1 "-'-u.g В П • ,щnкa.u • • 
Оnршенні чи псуванні ставу земелькоі ДЇAJlНЮI ВІІнка одна з СТОРІН доroвору, то 

СПОРІВ 
з даиоro доroвору, вирішуються UJAЯXQм переroворів 

спорів - в судовому порядку: 
I'~' ., ~ \ '~.'''\.:I 1 .... " ~ ',';: и~ 
.. "~" !l~ _' ... ', _;~". U,A. 



8 
n ;Ро,·,1 ·рв ...... а зміна умов Aoro.t~py або внесенlUI ДОПОвнень до Н1ooro , ' 

• .6. 31 ruuvo, • anvv мож.u,ВI ' 
t сторін f офорМAJDOТltCR в нотаРI8АЬНОМУ ~op ____ ", 1'Luq 1& 

8.З: Всі судові витрати, витрати по РО~IРоВаиню ДO~BOPY несе СТОРона ЯКа Не ~ 
Д roBOpy к:упівАі - продажу земеАЬНОI дwrнки нес&АЬського roСПодарськ 8~ 

ьoro8 4 ОВсі іиші витрати по ЗМіні або доповненню умов AOI'OBOPY СПАач~ro ПРII3ИIIfh.. ~ 
• • ся за 411~, 

.ріи. --q 
" .. 

9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВС?РУ ТА ЙОГО РОЗIРВAИIbJ 
9 1 Зміва VUOB AOJ"OBOPY або внесеRJUI доповне~ дО HIIOI'O ВідбуваЄТЬся 3 
., , ,,_. _. І _ о. а зroДОIO~ 

"'"сьмовій формі з н~~ИМ' ІХ нотар~ним ПОСI}~енRЯМ та станОВАІІТЬ не " -'''ііІ. ... '1:. .. ·1' (.i.::.:~ ВIДEIIJIy ___ 
"",01'0 ДOJ"OBOPY. :r.- ' . оо , -., 

9.1 •• дО1'Овір може бути розірваний: .' _ . 
- у разі неСПАаТК ПОКУПЦЕIrI Baprocn зеМ~НОI ДсІАИн~ згідно П. 2 ЦIoQro AOI'D1Opr, 
_ У разі порywеllJUl YМ~B цьоro ДОroвору ОДНІЄЮ з торІН. • .. , 
О, ' 

10. DПIП 'YlIrfОВИ ' 
10.1. цій AoroBip В~ЄТJeСИ ,УІСАВДевим з днн йоro нотаріального посвідчення. 
10.2. всі витрати, повиані з укАВдениим ЦIIoro AoroBOPY, йоro нотарїВАЬИНМ ПОСІ' 

ихоиаі!!'!М, 'l'8. Оф?РМАеНIUIМ,~.реєcт..r!!Уєю державноro ~a бере І!а себе ПОППВЦь. 1А'еІ!а 
, 10.~! МеА 40roВІР ~~eHO 1 по~~но У трьох ПРИI4lР~, Іа?~И- З яких має СНАУ_ 
AY,·~ 3 JIXИX з~ерl1'lLЄТJeСІІ в ~ приватноro нотарІуса Бро~арськоro MЇC.кaI'D1IiI;I 

• . АЬиом'окpyry Писаноro В.Г., iнwїдвa - вitдaютьси Сторонам AOrbBOPY. 
о 10.4, Цей ДО1'ОВЇр наБИрає ЧИИІІості ПЇCAR mдписання йоro сторонами, иотаРU101'D ас: 

{ , '1евва та державної реєстраціІ 1. відповідності з ВИІ40raми ст,128 3емеАЬНОro J<o.qeaqYIjI 
,І ви. Зміст СТ.СТ. 90,91,103, 11 6, 120,125 ЗемеАЬноr.o Кодексу УкраінІІ, cт.15,17 Закону УIpf;J 
, . 'ПРО IJAaТN за зеМAlO8, нотаріусом роз~с~еноо . 
І '- mд..~clї СТОР,Iа: 
f .::: ;" -'І-. : .... . ; 
і ' 'J' .' ПОДАВВЦЬ: , 

І
· . . . . . І. 

. ":'1' .• " .. - 'J ' , 

І . ВРО8аіСЬІаІ Atfcwcd. "ааа KUЇ8CItICOЇ o6nacmf 
, 'It'~.~'~ І I'~~ , : 

'. O".L.L ') g 7 ,,.. • 
j Ц~~~~ ська оБАасть, місто 

'! ровnриt,ву~~ ~ 15, 
,!' ен1Шф;,.'.. 1'К1,~~2б 6375 

. q~. ~ "", ',' 

І
' ca~. n'а 
о ,. О , • 

J.t'.-~~~~~""T-~' ::!:;"1��!!::.::'-'~Ш~кmокеНJCо В.о., 
" " ' о. , , і ,;. ",г.,! .. = o,j 

4' , " • .. • • ., •• : .', • fIJ/.';:"~" •.•. -";, .' " ~ !.. !(.. ;. ':b.~" - _ ..... а- ~ ~-
І JПcm' . ":- .... ". (.. ,. "# 

І О ВРО8ари, хиї8сысїї o6iaacmf. "": .. - ~.i·.·· .. r..:: 
, 8138 mornozo 2007' р еа о , тapipll ..... -
: 'lQRa.ACicbк:wo нотарianb оlCJl, u с10l08І,Р nOC8ЇdЧeно AU(OЮ IПuсанШІ В.Г., при8ати"," на 
І дrвn";.. ',а НDlO orrp1/lll. • • о': 
, --.... nJunuc:uнo cmopoнa.мu І!І'І "оо дia~ 
~ n08НО8ажеkня rvмacma8 • IJ .АЮ,". nPUcyrnнocmi. 0с06у сmoрін 8CnШН08Jl8НО, ~ - crnf, .WI 
" 'eAl8llbНDC c1Uuuuat rшре8~ І НlUIeЖнic:mb ВРО8аРСЬІСІй .мІсысйй рааІ Киї8СЬ1СО& oflla • 
. : у eicJno8ЇcJНDcmi CJO ~. , , ---* 
; cmammt 21 О Ци8Їllbнoгo rmc1eru:y Yk-роСни ueй c10zdeip nіd/ullaf: с1еpжtA.ні11,......r 

ПОКУПЕЦЬ: 

. ~ 



ВJSТЯГ З Державного реєстру правочинів-

3562380 
13.02.2007 18:34 
приватний нотаріус Писаний В.Г., Броварський 

місЬКИЙ . 
запит про надання витягу з Державного реєстру 
правочинів від 13.02.2007, W б\Н, Приватний 
HOTapi~c Писаний Віктор Григорович 

Параl\lетрll заПIП}' 

~ 1912826 . 

. параметрами запиту в Державному реєстрі правочинів знайдено: 

~~i: . . 

3аПІІС 1 

1912826 
договір купівлі-продажу 

основний документ правочину 

Дата нотаріального посвідчення: 13.02.2007, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 604, ДOKy~eHT посвідчено: 
Київська обл., Приватний нотаріус Писаний В.Г., 
Бланки: ВЕС 591299, ВЕС 591300, ВЕЕ 57зз0Ї;.ВЕЕ 
573301 .~ 

земельна ділянка, несільськогосподарського 
призначення, Адреса: КИ~вська оБЛ., м. Бровари, 

вулиця Металургів, земельна ділянка 4 

Броварська міська рада КИївської області, єдрпоу: 
26376375, Адреса: КИївська область, місто Бровари, 
вулиця Гагаріна, 15 
ТОВ "Вікна Старт", єдрпоу: 32772215, Адреса: місто 
Київ, вулиця Л.Гавро, будинок W 2 - Б, квартира ~ 
14 

13.02.2007 18:30 
Броварський міський, Приватний нотаріус Писаний 
В.Г. 

Писаний 
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. а,"'РЩ по. lDIНi, )'lCllIІІІННlIІ u.Dro Доro.ору nоro HDТlplan.IfI1M noc.iA"'IIIIIII DlltcQ:t8UЇool!n .IIїiH_Ii1Iic1,c.c~ 

і· ПОJCynСWo. • .,' • 
'.:\ . , 
• ':' 'І 1.1. ЦСІ '011о.·0110 ..... МІ ~I~~ МОМСНІ)' n~~:=~:~~OнaмlI. • -: :і ЦСІІ nlмa"1ID'npi1ll."DМy noc.I.llt1CНI1lD,. PICC1plUll.iAnOliAнo.IID ЧIІННОro 3UOНDllUI:n4 1l1аі_lі1іllC" 

• про см-.у •• pтoc:тt:lCМJ1i с n~OIO./III1 'WC4CН"' :lемcn.но' PHtrII • п ••••• _,.·-

IIIIC110Cn Нl3CМnIO. , -
йi:~~~:,r~c:~~~ НІ npl16yl'D1C Н. :lUU.I1I1X niAmaax. 

l~~~~~~!=2~:і::~ПОClіАче"D , 3 (1'рІоох) npllМlpHII.'" 0"'11 :І .ких 3&cpinmca • capua 
I~ oКPYl'Y. Kl1t,c.trDi olilllc:ri. &81'" н.м., І ІІ.&РО"Р'" 

,.... r .. .: . . ., 
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kynlbnl-прОДI*у зеftleJI .. llоt аlnВlllСl1 
Ilecln .. c .. ~racnoaDpC"lCora ПрlDllВЧIШllR 

, _......І n.1 tнc:lчl шостоro року rpУДІIІІ мІСІМ n'lrfOro ЧIІCnL 
J(JIJICIolDi 06n1liП' ,... 

~~ \' '!anIIClUlnc:l: &РО.lРСЬКI MI~1C8 РадІ кIІ'8сыcD' _о~ ... c:rJ.J._IОРlшична адрсс:а: м.IiРО88Ри. 
..... IIID IIfIII'Ic l:.шnlШn ход 26376375 І особі ВО3НЯКА CEPГIJI МИХА.ИЛОВИЧА. IхнА діс ІІа пlдc:ruї ,,' 
~ 15, ~fФ 18102006 року 31 p.Nt6881 1iа:IllР В.Г. ПРИВВТІІІІМ Ilотаріусам IipOlapc:.кoro раАониоro 
~ _~ClIO ... ;nlll пOДlll.ШОМУ "~', 3 oдI.ld cropoln', і ТОВАРІІСТВО] О&МЕЖЕНОІО 
~0JPYI1' ~;ПРАВЛІННJI &УДIВIIIІЦТВА есЗАКОРДОНМОIIТАЖСПЕЦSУд., IдCКnlфlaцlnНldI 
iI,VIO.~IIICn ЧИ. ІІРсса: м.Кпіl, ПРОІУnОIС Apn.ncplnc.lCnn, 6,7-9, блОIС А, 18,41, І ос061 fCllcplUllono", "" -~~~':":'сипя АНАТОЛIЙОВИЧл. шо 3IPCCc:rpOIIlIllR 31 IUIPCCoIO: м.Киіl, пр.С.06од11, б)'д,46, 18,3, 
lifI"!I' &OW''''Ї КOl01 pcдalCldi СІ'ІІ1)'1'У ТОВ .Упра~IНIIІІ 6удіlllllцnа а3UОРДОИМОIrrf:*CПсц6уДD 3IPCcc:rpolllllln .' 
";C.~1074105000IOO3608 ПОIІІIСОIОIO В.О. ДСplCанпм pccc:rplТOpO.1 ШСlчсиxJlс:.lСоі раАоиноі,у мІсті 
~~lнJ~, імCnОllИlln о подan.шому "ПОКУПЕЦЬ", 3 "pyroi cropOnH, )'!UWIn,~II~ ~O~I~P ~a 
tI1IfIII' " ., 1. Предмет ДОrD80РУ . .' .... ' •• 1 І' .' • 

~ на n",ciul pIWCnllllipo •• pC.lCoi мlС.lСоі Рад!, 3. не 160;11-05 .Ід 23.11,2006 раку п~ред.с (продає), І " 
11, ~ (JCYПYC) У ._пlт І аПnIЧУС зсмеп.IIУ ДUUlНКУ 1'~ln.c:.кorocnDдapc.lCoro прнзначСІІІІІІ" ПnОЩСIO·. ' , ' 

1\:1)-: _і .IUII 06c:ll)'ro.YВ"111II мallио.оro IСОМПnСlСсу - 3СМnl ПРОМllcnо.оm, шо 3IXDдtmoCl 38 адР~СОIO: 
~II ."'·I&:IL .. 1т &РОО.РІІ, територІя ПРОМ8)'Jnl в РІПОІІІ РОJмlщеllllR KuellllOrD Ja.oдy; ПОРОШКОВО' ", 
-ІІІІ' "П Д " '" .' ~ ....... JI тaa:ro.. peдмcr oro.opy, :lСМcnLНIДUUlНIСІ • ; .", , .• ,,' • ' .. ', 11--ЩИРО :lUначсна І n.l.I., шо npoдacn.ca. &уnl І 1С0рнcryaаиld ПокynМ :lriдио дorolOPY,OPCIUUI 
..,.. ... '" 12.10.2005 РОIC)', :lIPCa:тpol8Нoro У ICJli.c.кin рсrlонм.нlА фlnіі ДсрlCUl.Оro пIдnРИDl&:na_Цcmp 
...... 1UICIPY.JIIIn ДсрІІІвному хомітетІ Украіни по зсмеп.ним ресурсам» про що у ДСРЖІІІІІІОМУ рccc:rpIIЧИНCnО 
.. ііі 1110.2005 роl)' :i.1f!0405338ooI74. ." ". , . ' 
JfaXllawdll.alutad..що 1U&1IfIC)'CВCI3И1ХoдnIoCl будівnі, що нancжan. Покynwо ІІІ піАcmші: .., , . 
...,; ayitlut-npoдaicy ПОСІU&ЧCnОro 23.03.2005 року 31 р,НІ793 1iа:IllР Н,М, ПрlllmlИМ Ilouріусом Iipo88Pc:.xoro 

.ааа вonplшиоra· Olpyr)', зврccc;tpОlаиоro І ДСР_ІШОМУ pccc:rpl nPUОЧllllіl зсідllР. llпаІУ Кl809386 Ііа • 
IDSPDI1НOМCP пpuoчину 512060, зврccc:rpаlаиоro lliроаарс.кому 61ОРО технічноі ы8иraрнзlц&',' зrUuco,llmIry 
.,А5DЩ І'" 28,0].2005 року pccc:rpaцlnHHR номер І 0303411 номер звnису 819'1 1СН101 1/3'і " ,1/. • • І ... . 

JIIIIIIIJI7 aynIul-n~ пос.іАчcnоro 23.03.2005 року 31 р,НІ797 liаир н.м. nplllmlllМ нотаріусом lipoвapc.xoro 
lIi:Un J!D1IPlшноni Olpyr)', зврccc:rpОlаиоro І ДсрааНО.IУ pccc:rpl ПР"ОЧllнІІ зr!дtIО IlmIry N!!809418 Ііа 
ІІІ. plllJlІОМСР DpUD'!fIИY 512075, :llрccc:rpОlаиоro IIiРОlарс:.кому 61ОРО ~іЧНОі іIIОСнrap~-'Wj. ~ lиr~ry ., 
a:p1J7JU ІІА 06.04.2005 Р01C)' рсa:rpaцIRниR номер 10304191 номср зanнсу 820 .lИІоll/3.. .• '0 ,J,;t 11.' , 
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І! ]DIUtoНl IЇUttn, що с nPедМстам ЦLoro ДоrolОРУ ПОIИIIІІІ IИIСОРllmJlУВВТІІCl,:І "Dtpl1М8Нl1IМ ,npавоlИХ 
~ ImНOIllCИIІХ УхрafиС.1С11М xnacифіnroром о6мСЖСIІ. ПР" Іnасностї ІІІ :lCМnIO та lllХОРllC'l'lUlIІІІ зсмеп.llоІ 
~ ~ wінн tdnw,I80ro ПРН3ПIЧСНІІІІ (ход 1.10.5), 3nДHO ІИСІІО.КУ IiPOllPc:.XOro Mic.xoro iaiддipJ. 3СММLних 
~1\I17.11.2006polC)'N!447. І ' .' •• ~i. ";H;':tJI"'~' . 
..::а 1IICНOI~ •• 1A"7.1I.2006 року н.1428 IIддIny мlста6Уду88Н1ІІІ та архітеtпypи liро.арс:.асаі ~i~tqJt Радио .:і" 
, • ~, .. ае: Mlc:ra6yдillll о6мС8СИІІІІ та оCirqСИІІІІ 3CМnClCОрИClpllIIII. :lr!дtlo ICIUUIC'IPрааф .І1ІІІІІ)'- та , 
::::: JllDlllXYнIiв пnoщ IИlОН8ННХ IiPOllPc:.JCНМ Mlc.JCНМ Іlддinом Киі'вс.асаі рсrlОИlUlloи~І ф~іІ,ДСрІСІІІІІloro .' . 
fjItIa ,~..,...иоro зсмеп.ноro acaдacrpy при ДСраса8IIОМУ комітеті Украі~ш.по :lСМcnLIIИХ pccypClx» (6с:І 
-:::,о), . '~tpIIo ... дімна ПnОIЦCto 0,2~55 ra І мсах іlllCСИСРИИХ IСОРИдОріl 1СО~.уиіхаціnИIIХ ,~cpClC ЛЩJ, 

,1III01IJIO.o.цy ТІ К81canIJlцit· .' ' 
1· ...... lIillil.~IqoIlJi.C.lCOi. ' , :. '. '. 
11 ціна •• :' • 2. ЦlIII ПРОДІЖУ JeMe.nLHO' ДШRНКІІ, &:rpOKI.1 ПОРНДОК OMaТlI. , ,', • " 
~ .. ~ JDCw.иоі дімНIСН, 31 ЦlIМ Доro.Ором ClCnlUUU: 2. 751 450,00 ~I Min.nollll ~~ICOТ п'пдCCl1' одну . 
"'3-1' cra n uдecIr) IрИIСII. ОО ІСопlАок. .кі ПокупсЦL зо60l'оуcncl ncpераХуаl11l на РІХУІ!~IС,ПоlС)'ПМ на • 
1IIcri1l.Кнaa~ - 'niсІІІ пlдnнсанllll Ц1.оro ДоrolОРУ, (р/р 3311732.7600005 IiРОI.рс.а .ВДІ( І ~ДІ(:!СИіаClolCDІ 
u,3tIuo ФО 821018, 3Кn023571923). .' - ". . 
"''lJJ.04.3tJ~ :І nXМlчиоІ ДОtcyМснnщlі про IlopMmllllY rpОШОІУ oцllUCY 3CMeп.II~I дlnanlCll Ііа ·~7.II~OO6 року 
~ 2 49{" IIpj:I.xoro Mlc.xoro lІддlnу зсмеп.иllX ресурсІв, НОРМmllНІ rpОШОІ. oцlnlCl .3~cnLИоІ дlnaИІСИ 
1J.3rWco' ~oo (.u. мin.nОИИ чorнрllCn дс.'.носто Ilсlм tнСІЧ "CI'Jm:CJr' шlcr .. сс:,ат чqntpll) I'P,I~I оо кonlnOac. 

" 

"" PIIII8aia~1IC)' IIJ!.O ~~ICOIY .Ipтic:n. зсмеп.но' дllllllХН ТОВ "ЕlССпсpncО.КОllсуп'.~цl~IR цcнrp IIд 15.11.2006. " 
r~) ір IpiiClJo :lСМCn.llоі дllllИlС1І C11UIОIIП1o 2. 751 450 ОО (дв. мln.nОНII сІмсот п'.,.дCCRТ oдll)' ТІ.ClЧУ чomрп~ . __ -';:.ІІІ! iconinoICo 31Т1cpдlCCHoro наЧВn.НIІIСОМ K~lilc.ICOro ynpaвnlllllll 3o!~.~I,?, p~ypcl~ 20.11.200~ P~~., . ~ , 

• ~IiOi :lcмnсвпорадноі ClCCпсpnaи IIд 2.0.11.2006 року Н!4.-363. . Іё'. • '; :. '., , , • . .... 

11'~~60' " 013. ОIiО8'83КII croрlи ' .:. ..•. ... 
, • 1311U1J1' '1 " •• . !~"'-""';JO.~, '. " ' 
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Yвaral БnанlС мІстить баraТОС1УПВНВIИЙ захист І"" 
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ІА Y~~~~:I iJ дімll_II:lІ ШІМ ДоrolОРОМ cnї4 I.UCml пl.anИClUIНІ 

JDМDlIUnIClto ВІ;:":"": ПРllміРIIII" UIOO ДоrolОРУ Покупцсм. СтаРОІ'" УСlідомnюlO'Пt, ЩО ШІМИ 
tJ ~ ~ 11 crrp оі д!РИІСІІ Поxynwo • 
.... ~ncpcll'l)':lcмCn.H ro поriрWІИШ' 160 ,иnвдиo.oro псу,аlШR JІмел"llоі .ІІШRІІІСІІ 
~ 1. '10111 IlInlAICIIIO 160 ІИПIUllОlОro ncyallllll :lсмcn"ноі діnlНIСІІ lІесе Поxynсш :І МОМClП)' 

11І1'0 попр",lнНІ 

~ 1-' ;::. 8111CНOCn• npOcrpo'll1l псрrдa'l)' :lCМ~lIoi дlnaнlСІІ або Покупсш ПРОСТРО'lIlI іі npHR'IImI, 
:.- _" nJICIIIP:'HnlUPCOIOro nc:yllllllllllece c:ropO'11, ЩО nPОСТРО'lИnl псредач)' або ПРНАНІТТІ. 

I'-= ..... ~I ..... ІННІ :lCМ~lIoi дlna'llCII с ІІІНІ Старонн ДоroIОРУ. ТО lідПОlідМ.lllcn. нссе ІІІ 
І Р"""_ ~odIIl 'ІІІ "."-
( "" • ІІІІІ'''--··· '. . 11 8. ВllрlWllШR спорІ, 
., __ пр .. IIIICOIIIIIHI )'МОІ u.oro ДоrolОру або І JI'JlJКY 3 тnyмачеllНlМ Roro ПОnО*СIІ., 

СІІІІРІІО IIID .IІIПI-·· 
11 J,i ... ",."crolopIL • • • . tf!!.""'- '-~pD1IIl'Ом мlClWI не ROClrntl ДOMOMellom, то СПІР ncpcalCnca ІІІ pOJrnq СУДОІІ .. Opl'Dllll у 
11 .... CIOJIDИИ '1"11111'" :lUOHOAIICnOM УкраіНН. У UIoOМУ IIІПадку СУДОІ' IIIТрDТИ IІссе c:roPOHI, ЩО ІІС 
". ~ а6о ІІІICDІІІІІІ іх IСснanClCІІІІМ Ч",ІОМ. 
,.."...pPfOlDV1 ',3мllllІ )'МО. дoro,op), та Roro РОJlр.а'ШR • 

• 0рУ або ІІІІССІІІІІ ДOnOIIICII. до H.aro МOЖnIlII тіn.ХIІ 31 :lrD./IOIO СторІІ'. 
ILJi'I)"'·д;:.IНClIIIІ до Дoralopy здlRСIІЮlOТloса тт.ХIІI пис.мо,IR формі :І 111ІС1УП1.IIМ посвідЧСНl1ІМ ТDXIIX 
111:1--11 _..urd Ilonpill'l1, ОфОРМnЮlOТloса У IlIrnQi додатхОlоі yro.llH, ЩО є lІеlі.ll·СМIІОЮ ЧICnШОЮ шоro ,.",.,.. ...... -_ . 
.. ДаІОІ/Р МО" 6ym po:sIPIIHHR Продuцсм : 
:~ PaSI НССІІІІІ1Н .!10кynucм ПОlllоі або 'Iac:rxoloi lapтom Дllloi :lсмcnыlіi .ІІlnlllХIІ :lNIIO п. 2.1. шоro 

-:;"1 "СИНІ уМОІ ilUCIIIlдCHIIX )' підпуиxтl2.1. ULOro ДоroIОР)'· • 
,аpalllClllllllIIIUII О./ІІІlаа ь CroplH )'МОІ ULoro ДоrolОРУ Ilн може бyrи wiHCНHR Ібо РOJIРI8НIІА НІ IIIМОI')' 

• • І' 10. ВИТРІТl'. ~
QIpIII.plIDCIIНIМ СУIJY або rocnOДlpc •• oro C)'д'j. 

1І1d...,ан. nOI'~IIIiI. :І' Y~IIдDНHIM ULoro ДоroIОРУ, Roro HoтвpiВn.HH'" ПОСlідчеlllllМ, реєстрацІєю ТІ 
....... cctic ПОКУПСIIL. 
. 11. ДO.llIТICo,1 ),МО'". 
D1I1dДonlllp с О&оI'ОIОІІІІІІ.дn! cropilї:l моменту пl.anнсанн! оБОМІ Старон ....... 
D1Qr1Дoru1p alAnlrк нотврlan.IІОМ), ПОСlідченню ТІ pcєcrpaцli ІЇ4ПОIЇ4НО до ЧIІНllОro :lIXOlloдaacrвL 
8lQrlДarollp І аокумeиr про СПІІIn)' IIpтom :lсмnl с підcтuoю дna lідвсаенНІ :lеМCn.1l0і діnallХИ І натурІ (на 

C8IIi)I .... 'IIICJlllUнora U1'IIII npно ПРИIDТИоі Вn8CHom НІ 3CМnЮ. . 
IItIlillJaaaCIIIID1lIlIlOM noдmcy НІ прнбyrollll :lВnn.HHX niдcruвx. 
DJI(rlДaro.lp cinШна ТІ нщарlan.ио ПОСlідчено І 3 (трьох) прнмірниІСІІХ, одИ":І І"ІХ :lбсрlПICI"LCII а cnpавх 
~ 1IIIf'~ .lip08lpCLкnra Mlc.xoro иотврlan.ноro oxpyry, КНЇlс.хоі .бnасті, Jiаир н.м.. І м.Ііроварн. 
=aaacn. 7, І UIDIІ· llUIIIOТLCI Старонам ULoro ДоrolOру. 

Прo,uIIЦ.: 

КИ'ІС.КО' облlcтl 
1)'& flII'IplHI 15 • 
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CтOPOIIН Доrо,ор)' : 
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5.1 ПpallUCUIo np"~ - 3Са8С11.,11 ./WuI11ІС8, І" с nPUNC1'D1I 1Uo0ro ДarolOpy IID.Ib 
.10 :I;',1QIUIII:I81 YICJlIliIII" Itn.,11 lіІІ ву •• 1СІ1Х MaRllOIl1X np~ і nPCТCloiR ~. : 4D ~I 
ПJICIIIIIIClDo ЧІІ ПокyncUlo ІІС .. Ir "с :1111І111. 'ІС :lllах~ПКI ПіА IрСШТDМ І СУАОІІІ. c:npu ".,ІСі. 6, lІРа 181 ... ~1IIII1II!oc 

5.2JIpallUCIUo с:аіАЧlm, 11ІО :1 ...... 1. :lсмеп.,11 .atn811118 /IIJ ШDro Часу 111110\1,)' і"ШО\l)' •• С ':It-~ ~~ 
ііі :ІІ6оро,IОIO ІІС ncpсбуа8С, C)'/llJIOI'D СПОРУ що /IIJ IlсІ. І ТIIIDIIC npп )' 'IJICI1. ос:іб І. І '1) ....... не -. ~ 

n 101'0 фоlUO' ІОРІUIIІЧІІІІХ осіб ІОНІ ІІС ~"CCC"" ВіАчу.уаllfl х.,еп.lІ • .ІІі"I"" 1"":--"" і Ja '~, 
cnnyn 1С111111І311 uIn.aIIIM ПР'ОII.Чc:lflI811. ПОI:11RIIIIІІII,. C1pOIrDIIIMII CCPlhyn\l"1C"c.'~"I· f1\ц у CfaIti ...... ~ 
llllIOp~.y liInoIWlom :11 1:1'.1 ДсICJlC'l)' Кa6iIIC'l)' МlllіС1ріl УкpallІІl "Про ПР .. lmnaшlD 1С:::.:1С ~ ... r "" 
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6а :lМЬПI "_0101'0 ПР,ОIIІЧClОIІ. , , ..... ,...,..., 
SAnOJlYllClllo ornallYl ХМCn.'С)' ./WuI1І1СУ І IIInyp'. ШI.IRОМIІІ" 3 П 1C'''~.iC:lIlIlI'' і llІіс:щ " І 

саару_н" 06'ElCllМIІI Ь6МCllCCIIIIІМII ЩQДD П IIIКDpIICnIlIIl, '11" IIp~ 
Iі'Пlереа"'пПРII. MIC110m ІІІ 1емеп.,.)' .1ІІ1"ку. 

1i.I.Q60l'IDDIC ПpallUlІІ ncpcдIII1l хмеп.,1)' .11118111С)' OIC)'llWD ІIIIЖIIt'Пo" IIIICD"II"'II і np 
ПокynlUl пІш ПОІІІО' cnmml lapмc:d дІІІlьІ зсмcn."оі .llїll8111С11 liмOlUuIO АО PCn.DiJIY 2 ШDro дn-: "'1CIIacn ІІІ ~ 
ар_о ІІІІСIIОСІЇ .IIXМWIC)' дWlllC)'. ІСІРУ. ~~ 

&.2.3 1І0llClnY IIIIIIIICIICIIIII У ПОIС)'ІІIll пр". Inac:llDC11 ІІІ зсмcn.,,), .1111111'1С)' lт'IDIІІС'IІІА РІ! . 
.llDlIYIIClml аро ар.1 Покynllll1l8lDp1lC'l)'lllllll (ОРСIUIУ) ціеі хмcn •• ,оі .IIЇ11811111111J111f1llCmo 1'''lІІІіc:n 'flllС ...... -'1_ 

7.l'nJII. DllnUICDDOrD поrlршеllll •• 00 .'lnl4~DOro nCY"nl'l 1e"r.~lIat.1l; 
7.I .... OI.1111III/UCDI01'D norlplDcllllI .60 ІIIПllllCDIОI'D псуаl"11І Jc:Мeп.'I~i .IWIII'ICIII'ec:c ПОІСУПСШ 1 :11 .... 
7:J.Y IІIПадау, капll ПpaдlllCUIo npac:rpОЧI18 псредІlfY зсмеп.,.оІ ./ІІІІІ1.11І. а6о Покyneш 1IOIIcIny~1" 

noriРШСlІ1ІІ а6о ІІШІІІІХОІОI'D ncyallllll :lСМCn.llоІ .II~IIICIIIICCC c:ropo .... що npoC1JlOlflUlI nCJlC4llf)' 1Iio~1II іІ ~ 
7.3J11111&O І noripwc:l1II1 ЧІІ ncya1l1ll13CMCII.llot .lllll8111С11 с 111.11 CroPO"11 Доro80РУ. 111 .i.lnO.iun~II:'::-

8.Bllplwellll. cnopll. 1II~ 
8.1.8с:1 c:nopl" що ІIОIІIКІІІО'ІІо np" І"ІСОНІІ,.,І УМОІ ШDI'D ДoI'DIOPY 160 І 31'оку J ТІІ)'М ... СІІ ..... lІаСа 

ncpcrvlopll. --
8:JJ11111&О CrapОЮI nprmIl'D" .. 1"11І ІІС /llJC:8rlllf /llJMOIIICIIOCn. 1'0 с:пlр nc:pc:ama ІІІ рО1rщ .:yJIDIIII 

'111111011І __ 1:18аМ УIСрІІІШI. У ШО.., IlInl.llll)' C)'/llJli Impml ІІС:С:С с:торо,,1, uw ІІС IIIICDIIIII. у.,аl ~~ ... 
• ,ОIOМо 

'З.,І"" умов .II0raBOp)' тalora POJlp.I"IIL 'l 
'.I.3МЬ.)'ІІО1 До"'80РУ а6о ВІІССС"''' /llJПDlIIСИ. /IIJ 11.01'0 МDЖIIlllі тin.1C11 3І 31'04010 CnJpiH І 
':J.8ci :lМ11ІІ1 ,. /llJnOIIlClII .. /IIJ ДoI'DIOpy 3.11iRC:1110101l0"1ЇnIo1CI1 І mlClollOliR формі 3 IfК1YIIllllIt ПОСІ_аа. _ІІІІІІ 

офорlllllOllПloСІІ У IIlrJUUli /IIJ.IIIП1I08Oі)'l'Olll" 11&0 с НПЩ 'CМIIOIO '111:11111010 IUoDI'D Дoroaopy, " 
,.3.цcn Дorollp 1108 6yn1 poJlpllIIllR ПРO./lllЦСМ У раі HCC:Mml ПокynЦСIІ nOllloi Ilpтoc:ri 411I01X11cauaJ.1II8ID 

.IID",IOJI)"I тqlMbl40 (с:ораlС) дllll:І ді" )'ІШIUIIII .... ШDI'D ДoI'DIOPY. о 
'''.У РаІ НI!ІIІIDIІDlUIІ CWllao Ь Croplll УМОІ шоro ДoI'DIOPY lін МOJR 6ynl 3\1іИСІІІІR а6о p01iplllflln 'II'IIIIIIIJ;P~ 

суду 160 I'DCIIQ/IIPC:.ICIII'D суду. 

lD.ВIЩІІТIL 
1D.I.8ci Ilnpml, ПОІ'IDIIIi:l )'ІШІІІІІІІ .... UIoOI'D ДoI'D80PY. Rol'D иатаріМ.'IІІМ nDCII.llIfC:HIWI, pcmpauioa1l_" 

lIoДaa8ТICDBI У"ОI'" 
11.I.ЦсВ Дorollp с 060.'13101101 ДІІІІ c:roрlи :lIІОМСIІ1У nl.llnllc:IUIl" 060.,. CroPO'IIМIL 
II.2.ЦсА Дorallp n_ac Hrmplan."oмy nocliA'ICHIIIO 111 pcrctpaцif li./InOIЇ./IНO.IID 'ІІІІІНО", JIIКOIIII,UICIR 
II.3.ЦсА Дorollp І ./ІОІСУМСI" про CnnIl1Y .lр1'ІІС1і зcмnl с ni.ac:ruolO .ІІІІІІ ІіАаСАСlІІ1І :lCllCn.,1ОІ OIIЇIIIID І DJP (І. 

JCPIIIIIIOro 1ImI1. npuо .18аиоі 1118С11ОCn 11. 3СМІІІО, 
1І".Цсn Дorollp 1:ICJIIдC110 ,. ПОС:li.llчСIIО • 1р.ОХ nPlІмlРИIІІСIІХ, OдIIН 3 81С1 .. 3111111WImCI НІ :l6cpi11Di J ~, 

lipolllpGlDro .. blDl'D IIrmplllll •• ,OI'D ОICJl)'l')' С"'ІСО Н. Т .• IIIIIO~ IlllCIIIIU:Hi 11. бlllІlICDI иcmpian.,111Х дIIICJIIClIIII,_CI 



ВIIТВГ 3 Державного реєстру правочинів 

3210514 
24.11.2006 12:13 
прмва~ний Ho~apiyc Самко Н.Т., Броварський міський 
sаnИ~ про надання ви~я~у з Державно~о peєc~py 
правочиніВ від 24.11.2006, ~ б/н, приватний 
Ko~apiYc Самко Н.Т. 

ПаРU1стРп запnтy 

1735291 . 
ро-' 

- .... u'""'1IМJ138ІШ'1'У D ДерЖDDНОМУ реєстрі правочинїD знвйдепо: 
І ......... ПІІ..--•• r 

Запнсl 

1735291 і 
ДO~OBip купівлі-продажу 

основний дoкyueHT правочину 

Дата нотаріально~о посвідчення: 23.11.2006, Номер у 
реєстрі нотаріальних дій: 4391, ДoкyueH~ 
посвідчено: КИївська обл., Приватний нотаріус Самко 
Н.Т., Бланки: БЕ! 486316, БЕ! 486317 

земельна ділянка, Адреса: КИївська обл., м. 
Бровари, вулиця Кутузова, земельна ділянка 8 б, 
опис майна: площа - 2, 5556 ~a 

Броварська міська рада КИївської області, єдрпоу: 
.26376375, Адреса: КИївська обл., м. Бровари, вулиця 

.. Гa~apiHa, буд. 15 
Закрите a~iOHepHe товариство "Фірма 
ТепnицьтеХмонтвж", ЄДРПОУ: 31785899, Адреса: 
Киlвська обл., м. Бровари, вулиця Гa~apiHa, буд. 22 

23.11.2006 12:12 
міський, Приватний нотаріус Самко Н.Т. 
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з352100 1 
21.12.2006 09:30 . 
прива~ний Ho~apiyc Самко Н.Т., Броварський міський' t 
9аnИ~ про надання витягу з Державного peєc~py :~~ 
правочинів від 21.12.2006, НІ б/Н, приватний ',.. 
нотаріус Самко Н.Т • 
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.1813079 · .. \' 
1 

'.I����.-lIIJIIIIrI]JIМII3U1В'1')' В Державному реєстрі правочинів знвАдено: 
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З8llllС 1 

18130"79 
'договір купівлі-продажу 
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t і:) 

• .,;;..ц". 
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о ••• , .... І 

....... Q • 

.. ,~. 
основний документ правочину ... ' а 

'.о.:.:. Дата но~аріальноІ'О посвідчення: 21.12.2006, HOMё~:i .. t.. ••• • ....... ~; 
;~ ~:: реєс;рі нотаріальних д~й: 4902, Документ . . :.:~~ 

• а' ':' посв~дчено: Киlвська обл., Приватний HOTap~yc самко· ... · 
.. .." ~.. ... е. .. ., • 

о. :·і.;·.'-: Н.Т., Бланки: БЕМ 232229, БЕН 232231 . -. ::... : ... 
... .. .. ее ·І 

.. 
а , 
'.,; 

":' земельна ділянка, Адреса: Киlвська обл., 14. 

'1 .; Бровари, вулиця Ме~алургів, земеnьна діnянка 2, 
: .. ,: опис майна: площа 1, аззз га . . . 

: .. . : 

• ( І' ,. 
; ... t .- . .. .. ""'. ; .. -...... ~ .. 

• Броварська міська рада КИІвськоl області, ЄДРПОУ: t 
· .26376375, Адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вулиця •. ' 
· .: ~аІ'аріиа', буд. 15 : І 

.' Відкрите акціонерне ~овариство I'Броварський . .' .:";~" 
· ". ПОбу~комбінат", єдрпоу: Q305(752,. Адреса: І<иl~С~~~~ ... 

. . обл., 14. Бровари, вулиця ГаІ'аріна; буд. 26 : .~.~ :i~~i 

L"·ЩIСJlCeClDllIЇi: ":~';i,' 
Приватний Ho~apiyc Самко Н '1 :.,.~ .. , 

;::·~;i.i_i . ".!'l. .. .. :t: .• :.: 
... " .... · ..... · '. 
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ДОГОВІР • 
ОРЕНДИЗЕМЕЛЬноrд1ЛЯНКИ 

... 5РОІІР" вро •• рс.ка м'с.ка Pu." 1'1 оо "'~. .. 20 ()Jp. 
вць. &рав.рс •• мlс.КВ РIдІІ І особі MicioКOro ГОЛОВlr А'ІТОНІ!ІІКВ Bllmlp. ОлеКС8'IJIРО.IIЧD 

~ m.cтai ЗакоНУ УxpaiиJr "Про міСЦСlе caмoвp..цyвIННI І Украіні" з OдJIoro боку, та ОРЕНДАР; 
_" ІІІ IІІl1рНОІеа. з.п",'88 В8Лентн~. В.СІ",!ІВІІВ,. IОр.~lЧна адрсс&: м.Броварн, &уJl.Моска8ська,61 
~~~nI ход 2075001786, па ДІЄ на ПІДстав. CB'ДOцna про державну pempaцilO суб"ЄJmI 
~T .. ьиacтf. B.fДllНOro JlI.XOНlCOMOM Броварськаr міськоТ ради 3D N!l30б9 li.ll 12.09.1996р. З 
:;-,;uн цеП ДDl'Dlip про Нlокченаведене: 

1.ПР~ЕТДОГОВОРУ 

" ОРБНДОДАВЕЦЬ alдnOBiднo до рішс1lНJl сесії БРОlарськоr міськоі ради Кнівськаі 06пасті ІЇ.ІІ 
.... POR1 .16'780-31..04 18 Ііа 27.10.CWU05-38-04 118А8є. а ОРЕНДАР npиЯмвt: І строковс lUIатнс 
IJC')- ШlllJЬНУ ДіІІІНКУ IUIОIЦClO 27.окв.м дJl8 обcnyroвy&IНIUI кіоску в склці павinьnону очікуван ... 
,.J8IUIIrм:I па .YJI.ranplнa в paJlоні будинків 27-29 мо Бровар ... 3riдНo 3 IUl8НOM зсмnекарНС1)'8ІННІ, що 
' .... 0І11011J IfICПUIDIO ЦIooro ДoroBOPY 18 довідки ІИд8Ноі Броварським міським 8i.llдinOM 3C.Iem.н.1X 
JI)PCЇI »299 IIд 03.10.2003 року та зсмет.НО-lCIIIIC'IJЮвоі дoкyмcнтawї БРОlарськоro MicioКOro liludпy 
__ ресурсІ. u земw.нa діана paxyєn.c:w в зсмmrx ICOMepцilHoro вихориС18НМ ІіроварськаТ міськаТ 

JII. 

2. 06"єкт ореВА •• 

1'.8 арек.цу nepe.w:n.c:к зсмenьна дimnoca 38I'IJIIoHOlO 1UI0шею 27,0кв.Мо 
UИa3еМIlЬніІ дbwщi відсутні об"єmr нepyxoMoro маАиа , а також інші об"єm.lнфрac:tpyК1ypи. 
2JJfDpJll1UВНa IJIOШ088 оціна зсмem.ноі дiJuuIки зПдно ДОlідки БРОlарськоro MicioКOro liludпy 

.... рссурсів.ід 03.10.03 3814!298 C18НDIИТІо 4930 (чотири тuсвчі дев"IІПОТ тpllд ... .,..) rpIIВСИr. • 

.м-~~_НI дbwucв. па Пepeдaє'l1oCl І оренду, не мас таких нeдoniкiB, що мoжyn. перешкадm1' П 
"'·-III11OpIlCllНlDo. 

2J. При 3IIiнf (peopraнi3aцaї) ОРЕНДАРЯ Доrolір opellдН не зберігає чннніcn. • 

• 
3. Строк діі доrовору 

~ Дora.ip УКПlДено на 1 (однн) рік до 01.09.2006 року. Піcu захівчена c:rpoкy ДOI'D80PY орендар має 
___ /IJIIID nOНовnеННl Яоro на новна с:трок. У цьому раі орендар ПО8JlНeн не пізніше нпк за 2 мlа ... 1 ДО 

n СІроку ДіТ дomBopy повїдомиrи IJНCJoМOJlO opeндo_1UI про JUlМip npoдouam. loro дію • 
.".: luкaрнnaUUlзеМ&ІІ.uоr дlnННIСІІ не 38 qlm.OBHM прнзначеНIІІІМ орендар втрачає nepell8lUle 

IOнaВnlНa дoraBoPY орендн 
. 4. Оревдва п.паТ8 

4.I.РІчНlnn. О ·n 4,2. 06 -.... 1IIUIв МI18 сlC.ll8ARC 493-00 (чотнрнств дев"нносто тpll) Ipнвнf О кот ОКі 
4.3.0 IJНcneнн. JI03міру орендноі lUI8ТН 383CМJ1lO здіlсюоt:rloС8 S урахуван"'м iueкciB інфmlwї • ....... ':_НІ аlта BHOCJlТJoCJl починаlDЧИ 3 днн прнJlнlІТІ1І рlшенн. в .. 01.09.2005 року .... Оlllсвчно 
~ tnca" •• DpDТRraM 3І lC8JIeвдtlрнlIS днів, наступиих 38 ОC11lииfм IСВЛІНДlРНIІМ днем 3Bm.Oro 
~UJтI:::) IlIarЦ1l 1IUUIxDМ перерауввннн на PUYНOK YJlJC У КНlвс.кll обnlcтl м.к..єаа МФО 821018. 

4.4. іі'l' plр 33Z1381SS00005 - Броварcwcе вдк. Код lCrIаспФlквцil13050500 - оре'!да з~L 
Ч'::-'" продуКЦіі 181111Д8НН1 пocпyr JI рахунок орендноі IUIІІ'Ш ОфDpМJUlЄl'loC8 11дПО81Д1UІМН ~". 
4J.I.3a(j Р oplIlДHoI ПЛ8ТІІ переглuaЄТltа у разі : 

, 4.5,2. зм:::'уМов racnoдaplOlIIННII, передбачених доroвором; •• • '. 
;1 4.5з. І """:-іРі8 земen.ноro податку, nfдвищеНН8 цін. 18Р.'фів. У тому Ч.ICn' ІН8CnIДOК Інфn8WЇ, 
... 4.5А. у раі ВIІПІдках, передбачених 38Х0НОМі а пеаl. у 
.... ", IIoQJn невнесенНІ ореидноі nпати у С1рОКlІ, IlDначсні ЦlIМ ДOI'D80POM. спр·вn.Є'По 

. ЬDІ nallCll нвц'оналltНоro 6внку YКPltн. з.кnreн ден. прострочlНН. nЛ~. 



4.5.5. Орен.ана мата сnp88JUlЄПоCJI також і У виnlUllCaX., 'КЩО ОРЕНдАР 
IIІІСОР"СТОВУЄ земenьну діл.ику 311 ШІМ ДОrDВОром. 3 П0IQrи", , 

s. УМОВ0 BIIKopllcтaOH. земелЬноі ... 
• ",1.1І811101. 

5.1. ЗемenьнаДЇJl8нка перeJUlЄ1'ЬCJlВ оренду ДIUI обc:.nyroВy&lННІ kioclCY. . 
5.2. 5.2. Цільове nPlDначенJUI земельної .rWurНКИ - землі комерційноro .:ICIIIIIII1Iat~ . 
5З. ОРЕНДАР не має ."ава без оформлеННІ у BCТlНoвneHOМY захОIl~Р"~' , 

цinЬOBe nPlаначеННJlземenьноТ ДШJIНКlI. ~ч ~ 

6. УМОВ0 і строки передачі земелЬJlоі .ціп 
80КО в apltl.1J. 

6.1. ПередачаземenьноІ дinlНКlI в ореtщу з.аіRсtDOЄТІоCl без розроблеННІ lIPOeJnY ti ' 
6.2.lнші УМОІІІ передачі земenьноТ діл.НКИ в ореlЩУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ Пept.aa[, '--" 

ореlЩУ земenьну дlmrнку вinьну від БУДЬ-ІКІIХ маяИОВIІХ прав і претензіЯ трет oc~ 0JlEJtдA, 
YICJIЦIННI ДОrDВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРВНДАР не моглн ЗНІти. ' npo .... , 

6З. Передача земenьноі ділl~ орендарю здіАсtDOЄПоС' післ. держuноJ pctc:tpawi lIWInI 
за amJM npJdlмaнJul- передаЧІ. ~ 
6.4. нв основі ст.25 Звкону Укрвtин "Про оренду землі" від 06.10.199., J&16J.XI\' 

П"RТllдеННlln строк пlспн дepJК8BHoi реєстр.цП доnвору ореНД0 земenьноl ДШІН". .: 
КО"lуиanьноr MBCНocтl зоБОВ"R38Нlrn Haдanl копІю доnвору відповідному opnнy дера."" , 
cnуж6ll. 

7. Умовн повернен" земельноі дimrHICВ. 

7 .1. Пі~ npиnuнеНIІІ діі ДОrDВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земenwty .Iiшaf, 
riршому noріаНІІНО 3 ТИМ, У ІКОМУ вів одержав П в ореи.цу, 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі поriршеИН8 корисних вnастивостеА ореfUlОI8НоІ ямenьноі .lїlWla,1II· 
із зміноlO П стану, має npво на відшка,цув1ИНJl збиndв У розмірі, визначеному сторонами._ 
дoClrнyтa ЗI'OдИ про розмір ВЇДШко,цув1ИJUl збитків, спір розв"83yєn.C1 У СУАО80МУ поpqкy. 

, 7.2. 3діRсиені орендарем без 3rDДИ ореИДОДВ8ЦJ ВИ1ратн на пonіnwеНН8 ОРСНДОllJtOі 3C11CМf' 
lкі немODИ80 вїдохремити без ЗlПaдUuuar шкоди цій дimlнцi. не пiдuraнm.IЇДWко.цуванюо. 

7 З. ПопіпшеНИІ с:твну земenьноі дimIнки, проведені ОРЕНДАРЕМ 31 nВCМl_ 111І 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не пiдJwaиm. відшКОДУВ8JDDO. Умовв. обсаrи і С1рОIll lідш~ 
І'npaт 31 проведені ним пanimuоИІІІ стану земenьноі дbuпocи ВИ3Н1ЧlІІОТІеса окремою YrOJIIIIO crapa 

7.4. ОреНдІР має npuо НІ вfдшкollVlllНIDI збитків 3ІПодіаних yнac:niдoK невИlOJIIIIIII 
6 " ~-, 30 ОВ lзень, передбачеlDlX цим ДОrDВОром. 

ЗбlП'К8МН BBIUlCВIOТЬCВ:' . 
7.5. фактичні втрати, lКИХ ОРЕНДАР З83НU у зв"ику З невН1ШНIIIIUIМ Ібо Hllнanaнllll ~ 

дol'OlOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ а такаа витрати. JUd ОРЕНДАР здіАСНИВ або ПОlинен 3ДіnСИlnН J,1I 
CIOI'O порушеноl'O npuа; . 

7.6. ДОході" lкі ОРЕНДАР Mir би peam.нo отримати в разі ИВЛеРОrD IIIКOНlНlfl ОР 
дoI'OBOPY. tfI 

7.7. Розмір фamrчних витрат OpelUlDpa визначllEТleса на підставі дoкyмeН1'lllЬHO п~ 

8. Обмасенвв (обтJDКeВВВ) ЩОДО BDКOp.CТlHНI 
земельноІ дїJUDlкп. ,-

. 8.1. На opeulloBaнy 11 інші""'" tPCIII .~ земuьиу діП8нку не встаиовnено обмeжtlННJI, обтJnкeННІІ 

~ 9. Інші права та обов"взкв сторів. 
.. \. ~I 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rap " " • • JIY іншоМУ ~I' 

. за60РОНОlO (врешта ) lII1Yt; ща земur.на дinaнкa є у loro впасноСТІ, НІКО • ЦIO~' 
НlДUm, інш· м , заставою не перебуває і він має законні павноважеllJl8 перeдввatl , 

, 9 І П І праІ" аlaначені цим ДОrDВОром. . , 
, •• РВВВ ореIfAОдавцн:. . 

9.1.1 перевірlТJt • . ~~"I 
. '9.1.2. до ОКОІ lWI~вe ВИКОРИC'l'8нИ8 земenьноТ дiJUuocиі ". , '_ИОдР"'-

Доroвором; crp а P03I.p~~ цe~. ~OrD~ip у вlІПlІДІСІІХ, перОдба~ених ЧIІННІ1М ' : . . ... 
'. , 

" .' 



, .... ,II ... r.ml ~UI gрЕНДАРЯ 8ідшкодуваНIІ' CY~III оре'ШJlОЇ маТІI з 'Іасу ПРllnНJI1ТJl ріWСIШI сссіі .110 І 
. РЕНДАРЯ С80Сllасноro Інесенн. opeНJIHoi маТIІ; 

9. ".,1fI111 .111 
9.1,5.1 ra доralОРу. 

. ~ IJIOD " ореllll".ваl: 
І YtJ. _І 'JIСІ~lземCJI.НУ ділІНКУ по ВІС'І)'. 

,,%.1. n~ ІрІ' 
tJ. пра81 ОрсlUl I~ зсмenЬІI)' діл.НКУ У КОрIIСТУ8ВtlН.; 

і ,з.І· DJl'IIМIIТII П~І дoro8fp пісп. 3ІкіНllеllJl. С1року Аого Аіі 8 разі відсутності прстсюіА, щодо 
І ,! " _оJlllю ..... 
, 9",60.-ті тер •• іну ОрС!Н.llIІ. 

;,_111 ....... ·- І' /fI 6 "lIJlCllopelllllp , ,.t О 08 І ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllDіcn здіnснюваТtf КОІIТpОЛЬ 31 8J1JrOpllCТ8HHIM аієї земenьноі 
'.4.1.1f11111'1 
~ -8VDlnl земеп.IIУ дlnllllC)' 3І uln.OOIlM ПР"3I1Dчеlllll"'; 
р .... , AJ,1"t.,opn .. ,.. 'J • 

• "КО сnnачуuanl ореНдІІ)' мату, 
9.4J.c1DE'l -пп. хіlllічноro 1111 6уд .... кОГО iHWOГO забруднеНlІ1 зеМЛІ; 
'4J.иеАО,,'J- ., 
• 4 !a1Pllмyвanl ті в HanexrHOMY call1ТIpIIOMY СТІНІ; 

9'~J' • ~cм _"чеНI •• терміІІ)' АЇТ Договору opeilд" ПОВСрІtynl земельну дiпlllКY ОРЕНДОдАВЦЕВІ У , ••• n 
.-urC1lllі по DIП)'. 

10. PII:JIIK ВІIDВДКОВОГО :lНllщеllllИ або пошкодхсеllllИ 
об"єкта opellДll чи ЇlОГО чаСТІIIIII. 

, 
10.1. Р'ОІІК ІИПllдКDlОro зн"шенн. або пошкодженн. об"єtml оренди чи Аого чаСТІІИ .. lІесе ОРЕНдАР. 

12. 31\ІUІП УІ\ІОВ договору і ПРllПllllеllНИ ЇlОГО діі 

111. ЗміНа УМ08 ДоrolОРУ здіВСНЮIOТЬСI у письмоаіВ формі за В3ВЄМНОЮ згодою сторін. 
у pui HeдOClrнeHH. згоди щодо зміни умоа догоаору спір роза"lзуІОТЬС. у судовому ПОР.Д",),. 

112. Д!lloroaopy np.lnllllllDТItCR У РIІ3I: 
І11lзвхїнченНІ С1року, на .КІІА Пого було yкnaдeHo; 
IШnРIlJl6анНІ ОРЕНДАРЕМ земельноі діп.нки умвсність; 
ІШ. nPlIMYCOBOro lідчуженн. земельноТ діл.нки з мотиаів суспільноі необхідності аідповідно А!! 

cr.'f13NU.Horo кодеш УКРВТІІІІ: 
1114. ДоЮllр nP"ПIНІЄ'ПоС' також В інших випадках, передбачених законом. 
Іzз. Д!lloraBoPY Пр"п"и.нrn.еl ШЛІХОМ Ноro розlР08ИІІІ за: 
'lЗ.І. ~НОКlзroдоКl cropiH; 
IlЗ.2. РlшеННІМ суду відповідно до чинноro законодавства УкраіНIІ. 

_11JJ. неВІІконанн. opeНAllpeM n.9.4,2. д8110ГО АОГОООРУ 3D рlшеНИI'" СУДУ, ошпооlдИО до ет.141,144 
IOI'D кодексу УКР_ТН". 

y~14 •• РшірlІНlUI ДоroВ~РУ в OJUIосторонн .. ому пор.дку допускaє'l'loС.; 
I:IPIIН~ ДоroВОРУ в одностороннlоОМУ порІдкуЄ неВltконаннн Орендарем п.4.3, п.9.4.3. 

PqIqн' '. ПерехІД прпа ВnВCHocтi на маНН0 орендар. нв іншу ЮРllдІlЧНУ або фіЗllЧIІ)' особу, а також 
DlllilIОРlIJIllчноі особll-орендар. є підставою ДJUI розірванн. договору. 

13. ВЇДповїдальніС'І'Ь сторО. :lа неВИКОllаНllИ або 
иеllалевспе ВНКОllаllНИ договору 

1].1. за неll • С___' • • ... 'КОнанн. або ненanежне allKoнaH ... AOroBOPY СТОРОНІІ несут .. ВШПОВIдІІІI"НІСТЬ a'ДnOBIДIIO до 
11 Шоro .IIOro80PY 
1].2.Сто • ., • 

__ рона, Іка ПОРУWIUlа з060В"JlзанНJI, 3аіп ..... Є'І1оС. від ВlдПовrдan .. ноcn, RКШО вона доведе, що це 
C1Inoca не 3П Вltни. 

14, Прикінцеві DОJlо_енни. 

~~Д f - ~ Цеп 01'01 Р набllрає ЧllННОсті піСЛR ПШnIIСВННJI CТOPOHDМJI та Вого держаВІІОI реєстра • 
~ і .IIOro8ip УМІЩено у трloOх ПРIІміРНIІІС8Х, шо ~IВIOТЬ ОДНАКОВУ IОРIIДIlЧНУ СIUlУ, ~ДIIH 3 ~Кf.x 

. о~ендоJUlВWI, дpynln _ в орендара, тpeтin - в opraнi, JllClln провів держаану peEcтpaUIIO • .... 
І ~ НеВЩ"ОIlIll~1І1 чаmlllааlll AorOBOpy є: . нь) та аllКО IІствн"і 
~ aдa&:тpOBlln nnан земел"ноі діл.НКII :s відо6раженн,м обмежень (обnnкe У Р 

1110( сеР8Ітутів; . 
. акт ВllJначенн, меж земельноі дїЛ.нІСИ в натурі (на MicUCBOcтl); 
акт П~lіП~аtlн.-передачі об"єlСТ8 opellдll; 



'5. РекВЬlтl сторіІІ 

Броварська місЬІСа p8JU1 
в особі 
місьІСОro roлови Антоненко Віктора Олександровича 

МісueзиахОJ1ЖCНИІІ юр,'IUIЧНD1 особи 

074 ОО КІІЇ8СJoка 06nаст ... 
м.6ровар'" Dyn.rarapiнa. 15 

IАСІІТИфікаuiяи"R КОА 2637631S 

Оре1lАар 

ПП 3а1іцева ВanСІтltlа В . 
яка діє на "щепві сві.. асп.1\QJ. ~Dl1ТВanllll 

д~ржавну реєстрацію С)'б"~ 
пщприємницької nіп"н . 
заN!!30б9 від 12.09.1996~ 

M\cw: ПРО-АШ8аllll' Фі1l,,,каі -

К"'8С"ка oбnаст .. , м.6роuри 
вуn.МОС:КОВС:""I,6 , 

tАентиф\кaui&іtllll\ IІОМер 2075001116 

16. ПЩПИСI1 сторів 

-Х! ____ _ 

" 
І 



АКТ 

прийЬМУ-ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року М. Бровари 

МІІ. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

atїcЬJCoro roлови AllTOlleHKa Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

]arOнуУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та 

ПpJlваmий підприємець Заіцева Валентина Василівна склали цей Акт про 

JIJC1)'Пне: 

Броварська міська рада передала, а ПП Зайцева ВалеllТllllа 

ВаСlшіВllа прийняла земельну ділянку площею 27 КВ.М по вул Гагаріна, в 

районі розміщення буд . .N'!27-29 для обслуговування павільйону в складі 

пввinьйону очікування. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 08.09.04 

за М780-37-04, на умовах оренди, терміном на 1 (ОДІІН) рік до 

08.09.200броку. 

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

і доroвору оренди земельноі ділянки. 

І1ЕРЕДАЛА: 
-РСька міська рада 
~чна адреса: 
Іr!вари. вул.Гагаріна, 1 5 
""DUlA ГОлова 

ПРИЙНЯЛА: 
rт Зайцева Валентина Василівна, 
яка проживає за адресою: 

м. Бровари 
вул.Московська, буд.бl 

І В.В.ЗаЙцева/ 
~~~~--



ПЛ А Н :aUUI�I:,:JIII:-' ',I&:in :,,:М;IС:J\ОРИС1'\ U:lHHJI 

\lCOpOTKo.:rpa"au
o
'!! u 11:.1 Y"'OI'DX OPCIJ~ 

ПІП зайцева Валентина Василl~на 
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АК І"Г 

118 перенесеJlllЯ 8 Ш1ТУР) :JОВНЇWflЬОЇ ~Іежі 1смеЛЬІІОЇ дi.IIIIН~II 

.' -----. , 

І 
І 

\ 
І 

----------~~~----------------
- - ~'.l.A.12 ?с 7 г.? /'''-'!.L. ,-!.",... r, --
.ул. kV_~ 

.. ,-" МАЬt{Ф14 _ 200 ..1 р. ---- -

-
МІІ, НIIЖ'lепіl1писані, представник Бр(tвар~ь(\ого міСI.КОГО зе."f~JIыl-кIlдш:тровоI·оo бlUРО _ 

tit!ф<&~ ('-~ --- _ _.--- _ 
• присутності зеаt;JСВЛUСНllків (ЗСМJJСКUРІІС гувuчіIS): 

JMJ~ #-~ ________________________ ___ 

------------------------- -----
• npeAСПІВНIІК ІІІІКОНКОМУ __ 

Jhoч\lН на ttїлстиві ДОЗВОЛУ I.iИI\ОНКОМУ Ні ::'73 

рІ:І\І ИВРОДІІІІХ депу'roтїв від 24 ЛII~"ТUlІаJ1а 1992 р:жу 

исреиселll в натуру м&:жі на підставі плану з,~меЛIаІIЙЇ діЛЯІIІШ 

JcIМ JfJw?". В.А__ _ _____ .. _____ _ 

DpOIИWoчоro ПО вул. ________ _ ---- --_ .. _._-
1Ііаиорішеин. MiCЬJCВIII\OHXOllY ом! ____ від _._. __ •• ______ . _____ _ 

"'-ві 3110101 D кількостj С ~ ) передані 8 но'Г)'рі JJрс,.tстаultш:у 3UAItIBHI1t:U. НІІ ~I\OI'O і 
1IrЩ~ltо BiдnUBiдWILllїCТL 'Ja іх зберсжен}UI, 

fancjриl'l МісцезнаходжеННlI межеВlfХ 3118;:cill земельної ;.ЇJJЯН.:J' 1101\11:1811: но кроках • 
. lkian t пщставо .. . 
=-' ю ДnИIJРJШJiНn'И РІШ&:ІІНН 110 Ф:JКТI1ЧНО.\(у користув:анню. 

J.srnnIACJlJtii а дВОХ JIРИt.fіl).Jlt~===. =~ ..... 
~ r~"lIIUIIro; 
~ 8ИІІК 3etdJ1евлаСНII ;p'L:.(" s;-

kОРlln'yВQча) 

~~~ 
~.8иti' .. ------:..~~~---.. 

'IIICOIIKO~IY ---~,~ 
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АКТ 

едачу ІІа зберігаllНИ встаНОВЛСllИХ I'tJеЖОВIIХ Зllаюв про •• ер ) ОО О 
8лаСІШКУ (КОРllстувачу зеl'tlелы�оІ� ДІЛЯНКІІ 

~~ IJ"AL~hfa~ !cv.r-l.fr...(.-/ t.~ 
(П. І. &. ФіJllчноі особн, Н1388 ІОРIUIІ~ЧНОЇ особlt) 

ах ,,~~t'~~,.l, сіЛЬСhКОЇ (t.lICbKui) ради 
І меж • 

І/и. NZo/!:t~~~ i',z: / Р району 
Київської області 

'j; _MI()p,.,IU~ 200J.P· 

МІІ КIIЖ'llшідписані: 
~~ орraнізвції, що виконanа робот., по встаНОВЛСJIНЮ межових знаків земельної діл_нки, 

_. Інще IKUIНOMY власнику (користувачу), 

11 ]/, •• ", J4,r,~ - ~J,~~ .~ Ii~ Ohi ll'A ~~~ 1'111 ~ j'I""7 
(118188 рraні38uiї, посал8. І. Б.І 

-JICCI!IICJIIIK (землекористувач) ___ ---::J.;:.~=:-и=;\~ч..<~rl.~о1:!_::__.е::Н:......:д.=-.=----~__::_~----
, (П. І. 5. ФіЗllчltоі особи. 11138а ІОРІUIJIЧНОЇ особll) 

~ сinьської (селищної, ftlіської) ради ____ /....:c.~;ttМ~:;.:'/~'J ..!OtE-""',.~:.t.=..:;.~..:::;..!::....-~7..:,..::.&=-~:.... ____ _ 

pIIIвorD(иіськоro) відділу земельних. ресурсів ___ ·..:;.t..;~~'t;.::\.;...~ ..:;;~...:p;e.~&~~~,t_f_. ~~-..:...' ___ _ 
(П. І. Б.) 

2lQlqeR акт про те, що межові знаки земельної ділянки встановлені (відновлені) на місцевості 8 

bracti lJ шт. і передані на зберіraння землевласнику (землекористувачу) 
- I~~~ Д., 

(П. І. &. фізичноТ особи, НI3IВ IОРJtАИ'lно1' особll) 

-- ~"'" IZ~~~~~ ,:І r; ~ .? 

Р.Д 

r :-



ДОДАТКОВА УГОДА Х!3 

ДО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДIJIЯIПCИ 
ВI.q 14 .О8Ш. 2005 року Х.040533800180 

.. .10" аі t:.~ 2001/1. 

мц що JJЇДIDIСІШІІCJI JUIЖIIе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дапі -
psндOДAВнць". в особі заступника міськоrо rОJlО8И Андрєєва Васили 
~ _uдPDвп.а• що діє ва підставі Закову Украіни "Про місцеве caмoBpRдYВIIIUUI в 
y~" довіреності від 20.06.2007 року за N!!2-SЗ/S 1 S та ПрпваТllldi підприємець 
3 Dцeв.' BlUlaD11l0a ВаCJШЇВва, укпanи ДодаТІСову угоду до Договору оревди 
~eIЬHOЇ ДЇIIJВКII від 14 ЖОВТВJI 200S року N!!040SЗЗ800 180 про ваступве: 

Відповідно до рішеВВJ( сесії Броварської міської ради від 29.11.2007 року за 
_0-2'-05, ввести зміви до ваступвих пунктів договору: 

1. до иЗ.3 і ВIПCJI&СТИ ЙОГО в ваступній редакції: 
Нормативна rpoшова оцінка земельної дimппcи зПдво довідки Броварського 

IIїcыoo BiддiJJy земельиих ресурсів від 2S.12.2007 за N!!04-З/ІЗ-З/128 становить: 
., 632 ( шість DeJl'l шістсот тpllДlUlТlt дві) гривні. 

2. до иЗ.l. ВИКJПICТII ЙОГО в ваступній редакції: 
Доroвїр укпвдево ва 1 ( одвв ) рік, терміном до 29.11.2008 року. ШCJIJI 

3IIЇII'IeJID C'l'JЮК)' договору ОРЕНДАР має переввжве право ПОВОВJIеВВJI його ва 
воавІ crpoх. У цьому разі ОРЕНДАР повеен ве пізвimе ніж за 30 кanевдарlllU 
_ до зВКЇИЧеllllJl страху діі договору повідомити письмово орендодавЦІ про намір 
DpOДOВJaml loro дію. При ввкорвставві земem,воі дiтuucв ве за цim.OBВМ 
DpШВl'lевввм оревдар втраllає перевazве право ва повомеввв допвору 
OpeвдD. 

3. до п.4.1. і ВJIIШ8CТИ ЙОГО в ваступній редВІЩЇі: 
Рі .... оревдва DJlаТ8 ставовlІТЬ 10% від ворматвввоі rpomoBoi оцlвкп і __ є: 

• 663.20 ( шістсот шїствеarr ]рв) JPиввї 20 копійок в рік. 

4. до п.4.2. ВIDШaCТИ ЙОГО В вlШ1')'ІІІІЇЙ peдaКЦI1: 
05чвспeвu розміру оревдвої пnaти за земельвї дiJuuпcи дepDВВoi або 

IO~~~ї lJIaCВocтi здійСВЮЄТЬСJ( з ypвxyв8ВВJIМ іх цільовоro првзваче~ та 
=Щ1~ івдексвціі, вивачених заководавством, за затверджеllRМИ ~БШетом 

ctplВ Украіни фОРМВМИ. що заповJПOJOТЬCJI під час yJClI8Д81D1J1 або 3МІВВ умов 
дol'OlOPY opeuди IJВ продовжеВВJI'ЙОro діі. 

S. до п.4.3. JIПJJ8CТИ ЙОГО в вlLC'l')'ПВЇЙ редаКЦІЇ: ' 
• ОРСвдва плата JlВосИ'IЬCJI орендарем. почиввюЧИ 3 29.11.2007 року щомї~о 

РIIJao.пr 1fICТКaми ПРОТJ(ГQм ЗО капеидарвих днів. вaaryпввx за oCТВllВDrl 
;;-PIIВМ днем звітного (подаТІСового) МЇCJ[ЦJIlIIJIJIXом перер8ХУВ1IRJIJI ва рахунок 

;цку Квlвcькoi обпасті м.Квєв. мфо 821018 код 23571923 
~P 33217815700005 _ Броварське удк. Код класвфiкaQіі 13050500 - оревда 
1Arni. 



2 

б. до ... 4.5.2. ~~ йоro в наступній peд~: 
ЗМЇJUI ро:п.uр1В земenьноro податку, ПlДВищеиИJI цін, тарифів, зміни 

JtOCФlцiєвтів івдеКС8Ц1і, визвачених З8Хоиодавством. 

7. до 11.4.5.4 і BIIJ(JIIIC'I1I йоro ..в ваступній редВJЩіі: . 
у разі вевиесеввs ореНДНО1 плати у строки, визиачеш цим доroвором, пеа 

OByєn.cк ва суму податковоro боргу (вКJПOЧаючи суму шrpафних с8ВІСЦЇЙ за іх 
~.:oC'1i) із розрВХУВХУ 120 відсотків річвих обniJcовоі ставки НаціОВlШЬвоro бamcy 
y~ ДЇJOчоі ва день ВlПDIКВе~ИJI такого податкового боргу або ва день. йоro (йоro 
1fIC'IUIIВ) DОІ'8ІПeJIIIJI, залежно вІД того, па з вCJПIЧИJI таких ставок є бшьmою, за 
кozвd квneвдapвd день прострочeRИJI У його сплаті • 

• 
8. Всі iиmi умови Договору З8JlИПlаІОТЬCJI без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SP01W'CШ М1C1JU PJ(l(,c 
ІОридиЧВа вдреса : 
М. Бровари, вуп.Гaraріва, 15 
3вc'ryпвП місио ави 

-. : , 
1# •• 

... " .~ . :.::........ .; 

-:.::;:-.;... 

ОРЕНДАР 

ЛЛ 3аіцє.а ВllJIєвmuна Василі.в", 
Юрвдичва адреса : 
м.Бровари, ВУЛ.МОСІСовськв,61 
Приватвиі підприємець 

мп 



АКТ 

ІІРийОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯВКИ 

".Ji-"- &. 'иС" 200'& року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

~ міськоro roлови Андрєєва ВасиJUI ОJlексаидровича, що діє ва 

aiAcraвi Закову України "Про місцеве самоврJIДyВВIШJI в Украіні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-S3/S IS з однієї сторони, та Приватний 

,,;дорвєме .. ь Зайцева ВаJlентина ВаСИJlівна з другої сторони, склали цей 

Ar:r про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

Зайцева В8Jlевтвиа ВаСИJlівна ПРИЙНJlJIа земельну дimmкy ПJlощею 

O,0027n, ДJIJI обcшyroвувaинJI кіоску В складі павільйону очіхувВВВJI по 

вуn.гаnріиа,27-29 в м.Бровари. Земельна дiшmкa надава рішеllНJIМ сесії 

від 29.11.2007 року за NeS40-29-0S на умовах оренди ва 1 (одии) ріх, 

терміном до 29.11.2008 року. 

Цей Arr СlOlвдено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

дoroвopy ореиди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
ЮРlfДИ1Jна адреса : 
IL Бровари, вуnrагаріиа,l S 
З~. · 
-"/&&ІІІІ1\ М!сьхого гоnови 

при Й НЯЛА: 

Приватний підприємець 
Зайцева BllIIeHnllllla ВаСШl;Вllа, 
Юридична адреса: 

м.Бровари, вул.Московська,61 

~ //J.В.3IIй,.../ 
мп 

(за ..... иoc:ri Пll'lатки) 



... Бровари 

ДОДАТКОВА УГОДА Nel 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Від 14 жовтов 2005 року Х!040533800180 

"L" ~Ц) 2007р • 

мп ЩО пїДDDС8ПВCJI JIJDКIIe: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, Д8J1i -
МОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заступника мІського ГОJlОВИ ВозввКD Cepriв 
afвpitnOBII'II, що діє ва підставі Закову Украіни "Про місцеве caмoBpJrДy8aвJ1J1 в 
Yspaiвi" довіревості від 01.08.2006 роху за Н22-15/1872" та приватвий підприємець 
]alцeвa Валевтова Baco.rdвHa -"ОРЕНДАР", 3 другоі сторони, yкJIапи Додаткову 
'jtO/J1 ДО Договору оренди земельної рнп 14'2040533800180 від 14 ЖОВПIJI2005 
'IJrJ про НВС'1')'ПІІе: 

Відповідно до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 25.12.2006 року за 
16192·13-05, внести зміви до наступних nyвктiв договору: 

1. до 0.2.3 і вИlCJlаети ЙОГО в наступвій редакції: 

Нормативна грошова оцінка земельної дiJUппcи зriдво довідки Броварського 
IIicьxoro Biддiny зсмem.виx ресурсів від 12.10.2006 за N21106-04-3/З cтaвollll'lЬ: 
5101 (п"вть ТDCJI1I сто дві ) rpивевь. 

1 до 0.3.1. ВИКJI8CТИ його в наступвій редахціі: 

. ДО1'Овір )'ІШІДево ва 1 ( оДИв ) рік, термівам до 25.12.2007 року. ШCJJJI 
JIIIВIleВa С1рок:у договору ОРЕНДАР має переважне право поновпеВВJI його ва 
lOId ctpox. У цьому разі ОРЕНДАР повеен не пізвimе ніж за 30 кanевдарвп 
ДВJВ до 38JCiвчеВВJI СІроху дії договору повідомити письмово орендодавцк про намір 
DpoдoВICRТИ йоro дію. При використавні земenьної дїJUlBКD ве за ЦШЬОВИI\I 
ІрlDв •• евввм орендар втра .. ає перевucве право па повоuевВR договору 
ор_. 

3. ДО 0.4.1 вИJCJI8CТИ ЙОГО в наступвій редахціі: 
510 Ореадва lШата ставоввть 10% від нормативної грошової оцівкв і складає 

,20 (n"IІ'І'СОТ ДВВДЦВ'I'Ь) rpивевь 20 копійок в рік. 

4. до По4.2. вИКJIасти його в наступній редахц1Ї: 
~~'DICJJeJIIUI розміру оревдвоі плати за земепьві ДЇJUDIICИ державної або 
_ ..... l~OЇ ВЛасностї здійсвюєтьCJI з ypaxyвlUlllJlМ іх цШьового првзначе~ та 
~ЩїЄВТів індексації, ввзначевих законодавством, за затверджевими ~бlВетом 
"lJIQt!'rId.. у оо • vvn8ДВIПIJI або З'llВИ умов 
~ -. .,&11 IСрВ1llИ формами, що заповJПQЮТЬCJI ПІД час JO--

~PY оренди чи npодовжеВВJI його діі. . 



4.3 
InCnDCТlI йоro в НВC'l)'ПніА редахціі: 

!еДОПІ В 
JIJIDТD ВНОСІП'ЬCJI орендарем, почивВlOЧИ з 25.12.2006 щомісJIЧRО 

I1nI!lfДlll ЗО • " ..... IJIC11CIIftUI протяroм KaneвдapНlIX ДНІВ, НВСТУПНИХ зв останнім 
~ днем звітноro (податховоrо) MiCJIЦR IПJIJIXОМ перерахувВВВJI на рахунок 
J8!1C-Р":rвСікоІ області IIJ(otD8 МФО. 82~018 код 23571923 рlр 
rY~560000S _ БРОВDрське УДК. Код кяаСПфlкаЦl1 13050500 - оренда :аеl\lлі. 
3321 ." ••• 

~ п А 52 BIIкnaCТIf йоro В наctyПНln редающ: 
u.до .-t •• 

змїJUI розмірів земeJIЬНОro податку, підвищенНJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
__ п. 8J13нв"енвх законодавством. 

1. Всі інші УМОВИ Доroвору З8JIИШВІОТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&1'ОВАРСЬІСА МІСЬКА РАДА 
JOpвдII'IRI адреса: 

JI, &РОІІРВ. вyJLГarapiвa,IS 
3вcIyпВDК мiciKoro roJIови 

ОРЕНДАР 

rm Зайцева В.В. 
Юридична адреса: 

вул. МосковсьКІ, 61 
М. Бровари 

обл. Киівська 

4= в.в . .3аііцева 

мп ( при B8JlВBOCТЇ пе.ті) 

4. , .. 



АКТ 

JIP8ЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МlІ, що підписалися нижче: Броварсы�аa міська Рада, в особі 

J8t1)'JlBIIKa &lieLKoro голови Возника Серпи Михайловича, що діє на 

JJЇIC11ВЇ Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

__ іревоСТЇ від О 1.08.2006 року Н!!2-15/1872 3 однієї сторони, та 

ПРП88ТUВЙ підприємець Зайцева ВалеНТІІна Василівна, 

iдeвmфікаційниА код 2075001786 3 другої сторони СКJIали цей Arr про 

ВIC1)'JШе: 

Бровареька міська Рада передала, а Приватний підприємець 

3alцеВ8 Валентина Василівна прийшша земельну ді.пвнку ІШощею 

'ОО17га по вул. Гагаріна в районі розміщеННJI будинків 27-29 для 

а6cnyroвуваивв кіоску в CКJIaдi павільйову очікувaННJI - землі 

IDNерційноro використаввя. Земельна дїJIJlВКa надана рішеННJIМ сесіі 

Броварськоі міськоі ради від 25.12.2006 року за Не192-13-05 на умовах 

оренди терміном на 1 (один) рік до 25.12.2007 року. 

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

дol'OBOPY оренди земельноі ділянки. 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Зайцева Валентина Василівн&, 
па проживає за адресою: 

вул. московська, 61 
м.Бровари 

обл .Київська 

-....,.&~-\-7....,!?-- І в.в .. зайцева І 



11. БроваРІ' 

ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

вів 14 .ОВТlIН 2005 року Ne040533800180 

" J§ "I/tdl)&b~,- 2006р. 

мп ЩО підпвС8JIИСJl нюкче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дапі -
"ОрЕНдОДАВЕЦЬ". в особі заступника міського голови Возонка Серпн 
аfdllitлDВllча, довіреllіеть від 01.08.2006 року Ne2-15/1872, щО діє на підставі 
ст. 42 Закову Украіни "Про місцеве caмOBpJIдyВВВHJI в Украіні" та проваТІІоіі 
afAпрDElIСЦЬ Зайцева Валенпша ВаСllJlівиа -"ОРЕНДАР". J другоі сmОРОlІи. 

J )'КJIIJШ Додаткову угоду до Договору оренди земельної дimrиxи 
К!О40533800180 від 14 ЖОВТВJI200S року про наступне: 

Відповідно до рішеИJUI сесії Броварської міської ради від 31.08.2006 року за 
lИ8-О7-0S. внести зміни до наступиих пунктів договору: 

l.до п.2.3 і викласти його в наступній редакції: 

Нормативна грошова оцінка земельної дimrиxи згідно довідки Броварського 
місьхоro віцілу земельних ресурсів від 12.10.2006 за Н!!1106-04-3/3. ВlСЛЮчаючи 
коефіцієнт індексації грошової оцінки - 1.03S. затверджений Наказом 
ДcpDВHOro комітету Украіни по земельним ресурсам від 27.01.2006 року 
~/J8I1SflIlll «Про ПОРJIДок нормативної грошової оцінки земель 
сшськогосподарського призначеВНJI та населених пунктів)). зареєс1рОВВВОГО в 
Міністерстві юстиції Украіни OS квiТВJI 2006 рокУ за N!!З88/12262 становить 5102 
(ПІт mеач сто дві) гривні. 

2. до П.3.1. викласти його в наступній редакції: 

Договір укладено терміном до 09.02.2007 року. Шcu заківчеИJUI С1року 
~вopy оревдар має переважне право поновлеИJUI його на новий С1рок. У цьому 
)1111 орендар Повинен не пізніше ніж за 2 міснці до закінчеИИJI с1рОКУ діі 
дol'Oвopy • ..к • D ПОВІДомити письмово ореидод8ВЦJI про намІР продовжити иого ДІЮ. 
ро ВИКОРистанні земельноі дшннкп Ilе за ЦШЬОВІІІІ ПРllЗllачеОНВl1 opellДap 

Втрачає пеРев ..... е право на ПОИОВJlенин доrовору ореЦІ'. 

3. до п.4.1 викласти його в наступній редакції: 
Щві~реlfДllа плата за період з 31.08.2006 рік по 09.02.2007 рік складає 226-45 

двадцать шість) гривень 4S копійок. 



4 3 IlкnaCТJI йоro в наступній редакції: 
4.ДОП •• в 

DJlВТ8 ввосИТЬСJl орендарем, починаючи з 01.01.2006 року 
~peнднa НDJC8ЗУ Державноro комітету України по земельним ресурсам з 

JiA1IOB::::кy за н!НР/18/15121111 ссПро порядок нормативної грошової оцінки 
27.01.2 ЇJlЬCькоroсподарського призначеННJI та населених пунктів)), 
_enь ~oro в Мівістерстві юстиції Украіни OS квіТНJl 2006 року за 
~62 щоміCJIIIIIО рівними частками ПРОТJlГОМ 30 календарних днів, 
1l!38 ІХ за oCТDВJIittl кanендарним днем звітноro (податкового) місяци IПJUIXОМ 
JIICIYIIIIІ ІІІ ва рахунок УДК У Київській області м.Києва МФО 821018 код 
;~p 33210815600005 - Броварське вдк. Код класифікації 13050500-

оренда 3еАfJll. 

6. Всі інші умови Доroвору залишаюТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
5І'ОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
IOplfДllЧllа адреса : 
11. Бровари, вул.Гагаріна, IS 
ЗacIymmк MicLKoro roлови 

ОРЕНДАР 

пп Зайцева В.в. 
Юридична адреса: 
вул.Гагаріна в районі розміщеННJI 
буд.N!!27-29 
м.Бровари 

обл.Київська 

.д..І.~~_~в.в.зайцева 



АКТ 

'JIPиitоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

r ~ ... ~ ... II- 2006 року м. Бровари , 'Jf-"~~L~~"I1~;~~_--

МП, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

38С1)'ПНJfка міського голови Возняка Сергія Михайловича, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

JOsipeHiCТЬ від 01.08.2006 N!!2-1SI1872, відповідно до рішенНJI сесії від 

31.08.2006 року N!!88-07-0S з однієї сторони, та Приватний підприємець 

]аіцеВ8 Валентина Василівна ідентифікаційний код 2075001786 з другої 

CJOрони CICJI~ цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 

3айцеВ8 Валентина ВаСИJlівна прийняла земельну ділянку площею 

0,0027 га по вул.Гагаріна в р-ні розміщення буд. К!!27-29, ДJIJl 

06cпyroвуванвя кіоску в складі павільйону очікування. Земельна ділянка 

lllДaНа рішеJIНJIМ сесії від 31.08.2006 за N!!88-07-0S на умовах оренди 

RpмiBOM до 09.02.2007 року. 

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

дoroBOPY оренди земельної ділянки. 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець . 
Зайцева Валеm:ива васИЛ1ВНа, 

JII(8 проживає за адресою: 

вул.Московська, 61 
м.Бровари 

обл.Київська 

І в.в.зайцева І 
AJ~~---



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМEJlьноl ДІЛЯНКИ 

, ) 

: ~ БРОВDР.С"~ "llс .. ка PUD 11 1).1 ." &~ •• 20IPDPOI\)'. 
__ IІllс .. 1СІ1 рмв В осоБІ МІСЬКОГО ГОЛОВIf Аllтоненкв ВІктора ОлеКСDНJlРОВ'lча що ліє на 

"IIL' &pa8lPCIoR.. у м'М б ' ~о\Вr;чu. "Про IІlісоеве CIIIIIOBp'ДYBBHНJI в краІНІ 3 олноro О")" та ОРЕНдАР: ТоваРІІСТВО] 
••• ]1&01О' уqaТИII 'mD "АКВІЛОН", ЮРIШllЧна upeca: M.КsIЇB. просп. МВІковськоro,10. ідеНТІlфікаціАlшR код 

JI,1JIа~I!ІІЛ"I~ Єжова ОлеКсандра БріАОВIIЧа, IКIlП діє на підставі СТ81У1У. зареєстрованого ДеСНIНСЬКОЮ 
*"асо6і ~IJIC"'IO _иоJO IWlініС1р8uiєЮ за 1.'!04000 від 02.06.2004р. з другого боку, уклалll цеП договір про 

. у JI.ЮІPN дер . 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ОРЕІІДОДАВІЩЬ вiAnовідно до рішеННІ сесії Броварськоі міської ради КsliBC~KOi області від 01.06.2006pOI\')' 
LI. І ОРЕНДАР nPІІЯМає в строкове rшатне КОРИC'JYВВННJI земельну ДІЛІН",), мощею 0,4б76rв, ДЛІ 
~AЇIIII nіСОПllІІЬНОro цеху, яко знаХОД'IТ"СЯ по вул. ЗanЬНllчнІП,S в 1\1. БроваРII. Згідно З ПJlDНОМ 

- ша С иевід"DIНОЮ частиною цього ДОГОВОРУ та довідКIІ Вlшаноі БроваРСЬКIІМ міСЬКllМ вілділом 
pec)JICЇI 16710-04-3/3 від 22.06.2006 року та земельно-кадастрово! документації Броварського MicIoKoro Biдnїny 
pcc)JlCil ... :seме..1ьиа дiJIJIнкa є зеМJlJlAШ ПРОМИCJIовості в межа." Броварськоі місысіi радlf. 

2. Об"єкт оренди. 

11.8 ореllllY пеpeдamc:Jlзеll'eJlьна дїJUlнкa зaraльною мощею 0,46761'8. 
11 НаxuenьиіП дiJIIнцi розміщені об"єml нер)'Хомого маЯна, акі Jl8ЛJlЮТЬСIІ аласніcno ореНJU1РIІ; 
1.]. НapмmIВНI rpowoBa оцінха земельної дUurНКII згідно довідки Броварського міського відділу земелЬНl1Х 

. Ш2106.2006ро,,'У 31 N!709-04-3/4 з ypaxyвВННJIМ коефіцієнтів iндeкc8ЦIЇ становить: 
·30891 (ТPIICТ8 COPOI~ двІ ТJlсячі BicialCOT деВ"ЯIIОС:ТО одна) ГРИВНІІ; 

14. 3cмenЬНIIlїJIIHкa, Іка передаєТЬСЯ в оренду не має неДOJlіків, ЩО можyrь переШКОДllТlf іі ефе"їlIВНОМУ 

U.Прu зміиі (реорraнlзвціі) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберіraє чинність. 

3. Стро&: діі договору 

~Іірyrпцeио на 1 (один) рІк, тep~liнOM до OJ.06.2007poкy. ПїCJIlзакінчеНIfR строку ДОГОВОРУ ОРЕНДАР 
_ ~ ПОНОlllеНIІІ ooro на новиО строк. У ЦЬОI\ІУ разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 1tlfеяuі до 

ntfJ/OCY ДlIIOroBOPY повіДОМІІТИ ПІІСЬМОВО орендодавця про наиір ПРОДОВЖIIТИ Ного дію. 
~ llI1'DplII:тaHHi зеаlМЬНОТ ДШЯНI:n не 38 цL, .. ОВllftIIIРllЗначеННflМ орендар втрачає переважне право на 
,--1I0ralapy ореНД0 •• 

\ 

4. ОреВДІІІІ ПJlата 

:::::pellДlla ~aтa СIСІІ8Дає 10286-73 (дес:ят .. ТJІСЯЧ двісті вlсlJllдесят ?Іlсть? ,],'Івень _73 копіПКlI; 
u.o ИНJI РОЗМІРУ орендноТ мати за зеМJlЮ здіОСНЮЄТЬСЯ 3 ypaxyB8ННJlM ІндеКСІВ IнфmJЦIІ. 

It«a ::118 ПЛата ВНОСІІТ .. С:Я орендареаl ПОЧlІнаЮЧIІ 3 дня ПР"П'IJI1їR рішення сесіТ від 01.0б.200~ року 
~) ІІІ МІІ Ч8СТIСВМQ ~РОТЯГ03f 30 алеНJIаРІІІІХ днІв, наступно! за. остаnиіаl. капеНДDрllllJlI QlleM 3ВІТНОГО 
'~~зn - IUЛRхоа. перерахування ІІа paXYHO~ УДК У КиtDС"КID 06JJacTI &1.Кllсва МФО 821018 ICOJI 

ч~В1260000S - Броварс"ке вдк. Код lUіВСllфікацit 13050200 - ореНда зе~rnL • 
(J,PвJ\t'p ~a ІІро.цукціі '13 наданна ПОС,1)'Г 8 рахунок орендної мати офораlJllЄТЬСI ВIДПОВIДНИl\fl1 аК1'8МII. 
ЧI'_іНJ1 РеІІДНо' ПЛаТИ переГЛIIJJ8єr .. с:я у разІ: . 
СЧ3AJіlJll уМов. roеподаРlOваllНJI, передбачеНlfX Договором; •••• 
c.sз .• інш PD3r.llpiB ЗеАfе.'ІЬНОГiJ пода1'lC)', піД8ltщеННJI цін, тарифів, 'J тому ЧІІСЛІ внаслІДОК IНфлlШЇ, . 
ч.. '-' их .llr.llll\a.~ переnб •• І Рll1і , '... ачених законом, . вnяєrа-c:n пеня )' pO:t~lipj 
tcra."'1 н::~неrення орендно! n''1В'Ш у СТрОЮI, 811Jивчеиl пам ДОГОВОРОI\I~:::':""у tJес:nnаче'Jоt 1:)'11;' .Іа 
;:ЧОРОi"rlo OHIUIL'loro 6ВІIК)' УlсрвtИ'f 3В КDX'ІІІІЯ ден.. прострочеНllП 
чJ.О....~~ .. ОЧtИНR. 
~-~1fZUIa ІІІІ11'1 • • ОРЕНДАР з поввжНИХ пр"Ч.IН ТІlмчасово tlC 

~enLнy дuц СnPU.1JIClЬСЯ 1'81\0'" • У ВlfПЗДК""<, ИКЩО . 
ІІ"}, за ЦИМ Договором. 



5. УІІОВІІ ВllКОРllстання 3сl\Іелы�оіi • 
,цIJlЯIII(II. 

S 1 '!Jeo.leJlIoHa дїJUlHКI передаєrьСJl в оренду дnll обcnyговуванНJI будівлі лісо" . .~ .. і·.·. IfЛlоНоr 
S.2.Цinьове ПРllзначеННJlзеАfeJIЬНО ДlЛJIнки - зеМЛІ ПРОМІІСЛОВОСТІ; о ~Y; 

53 ОРЕНДАР не АІає права без офорr.шеННJI у встановленому 3аКОІ.О .... В • • - CТBOt., 
nPll3начеllНJI земeJlы�оіi ДШJIНКlf; nO~'зh. 

..... ,1~iI! 

6. УМОВІІ і СТРОКІІ передачі зе1\ІелЬноі • ~ 
ДІЛЯ""'І , 

• ·й б 6 IIp~. 
6 1 Пере"8ча зеМeJlьноі ДШJlНКIІ ВОреНАУ ЗДІ СНЮЕТЬСІІ ез розро леННIІ прое,"" - . • • - • • ОРЕ , .• от 11 BllIВцe 
6.2. Інші УМОВIІ переДВЧI зеМeJlЬНО! ДШJlНКlf в оренду: НДОДАВЕЦЬ переll.Є ОР IIJЦ. 

• • • б • Ян . • •• ЕНn,р оренду зеМeJlЬН)' ДIJUIHКY ВШЬНУ ВІД УДЬ-ІІКИХ А.а ОВIІХ прав І претеН31А третіх Ос·б ц/\ ~ 

Доroвору OPEHДOДAВ~ЦЬ ЧІІ • OPE~ДAP не І • про .Ii~ І ~-,:I 
6.3. Пере~чв зеAleJIьноі ДUlJlНКIt орендарю ЗдlЯСНЮСТЬСIІ ПIСЛIІ державної реЄС'Траиіі Шо::!. 

ПРIIАмаННR-передаЧI. -~, 
6.4. на oellOBI ет.25 3aKOIIY УкраіНІ. "Про opellДY зе~lЛі" від 06.IО.1998р .NiJ61-ХIVо . 

nРОК піcnи держаВllоJ реЕетраціі договору ореНДІІ зеАlела.но1' ділR11К11 з060В"831Нlln Pe~.p) ~ 
BlдnOBfдllOAIY органу держаВIIО1' податково1' службll. IIIЦnt ... 

7. Умови повеРllеНllJI земельноі ділянки. 

7.1 •• ПіCnIl приnиненНJI ді! Договору_ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земет.ну ~ 
пршому noplBНJlHO з тим, У JlКОМУ ВІН одержав 11 в оренду. ) 

.' 7.2. O~EHДOДABEЦЬ r разі погіршенlUI К.ОРІІСНІІХ ~астивостеА орендованої земе..'lоиоі тв.щ/lli 
ЗМІНОЮ п Ct8Н)'. має право на В1дШкодуванНJI зБИТКІВ у рОЗМІрІ, визначеному сторонами . .якщо ctopoНbl 
jгo}Ut про розмір відШКОДУВ8ННJlзбltткїа, спір розв"JlЗУЄТIoСJl у СУДОВОМУ ПОРJlдку. е 

. _ ,. .7.3. Здійснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпшенНІІ ореlUlOваиоі 10tИ 
'нКї НС"ІОЖnИВО відокремити без зanодіянНJI шкоди ціп дїЛJlнці, не піДJUlraJOТЬ відшкодуванню. 

7.4. ПоліпшенНJI стану зеt..eJlЬНОЇ дiuнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою 31'ОДОID :І О 
землі, не пiдnнraють відшкодуванню. 

7.5.0РЕНДАР має право на відшкодування зБJ.lтків, зanодїJlНIfХ унаcnїдок неВllКОиаиИl 
зоБОВ"JI3ень. передбачених IUW ДОrDВОром. 

36uтквalll ввucaнrп.св: 
7.S.фаКТИ'lні Bтpanl, JlКИХ ОРЕНДАР зазнав у зв"IІЗКУ З невиконанНJlМ або HeнanCDВI JIDEI 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також витрати, Jlкі ОРЕНДАР здійснив або повинен здіltСНl1ТИ ДІІІ • 
порушеноro правв; 

7.6.дoxoдll, Jlкі ОРЕНДАР міг би реanьно cnpимат~ в разі нanежного ВИКОНІІІНІІ ОРЕНД_. 
доroвору. 

7.7. Роз,..ір фВКТИЧ1ІІ1Х Вlітрат ОРЕНДАРЯ визначаЄТЬСJl на підставі дoкyмeнтanЬHO підперllJ8l-' 

8.0бмежеиНJI (обтвжеиии) ЩОДО ВИКОРИСТDННІ 

земельно' ділJIIIКВ. 

• В.!. На орендовану земельну дinJlнку не встаJlовлено 06аsежеНИR площею O,0453rв - і_Иернd ~ 
КO~YНlкaQln; 

.~' • В.2.Передача в оренду земелloНОЇ дUuaНIal но є пі nставою nnJl припинення або з~іНII оБМese-
дшlнки. ' ~ _. 

9. Інші права та обов"взкп сторів. 

ОРЕНДОДАВ . • • _rdJ~ 
(арештом) застав ЕЦЬ гарантує, що земельна ділJlна є У Aoro власності, нікому іншомУ не ~iA'iY~" 

, ою не перебуває і він має • • нКУ В opelfJlY. 
Вllзначені ЦИМ договоро,... заКОННІ повноввженНJI передавати IUO Д1JUI 

9.I.Права орендодавци: 
9.1.1. перевіРВТІІ цільове rwf 

. 9.1.2. Достроково азі в використанн~ зем~ьноі ділJlНІСН; OM'I1J11111I"'-· 
9.1.3.зМінити РОЗ~ірР ати цеЯ ДоroВIР у виnадках, пере,l1бачеНlIХ ЧJІННJІМ законоnur::.I!1ІІQ)I, • tf4 

ОДНостороннlоОМу пор б орендної lШати у виna.цкax, передбачених чинн"" звкоНОр-'-
9.1.4 •• имагат~ ~~~ДИ ОРЕНДАРЯ; . 

ДАРЯ СВоєчасного внесонИR орендної !шати; 



, 
; 

ДАР'я BilIWI\1JA)'aaнlUI 1:)')111 орендної маТIІ з часу ПРltRНllnll рішенНJI ВItКОНКОМУ або 
8fIТI1 ІІА оРЕН _ "Їn'HKIt до піДnIIС8Н1UI IIЬoro Договору; 

, 1",111" JIIIIIIIНlзеМeJI .. 1І01,.. • 
.dllJIPO e.IJIOДIDUR • 
.- ..... I".J .. 'I ор ..... ну дїn_H .. ')' по al\"1)'. 
"..,.... JItPdI"nI3~.lw, 
,,,Ір' ... opel1Jl1PP, ..... ну ДЇn_'II\')' У коРItС1}'ВаННIІ; ., р ро 11\"1)' зе ..... ' n 'м •• • • 
~I DlPII)l8111 Ilр пісп- ЗlкінченlUI строку ого ДІІ В разІ BllICYТHOCТI претеНЗIR. шодо зобов"IІЗ8Н.. на 
'.І" _'ІЮ8lnIДОIV 
,З~ '"' 'JJlIL . .,..iJfIDPt ·lоре.IJIIР·: ., • • 
~4.0a0I"I3KI оРЕНДОДАВЦЮ аlОЖJIltВICn ЗДIRснювапt контроль ЗD ВИКОрltСТ8НН_М UIEЇ земельної ділllНКII; 
8А.1. IJIIIPDТlI Iтllзеаlелы�уy дlnНll1С)' за цlnЬОВlІl\1 пр"значеl' •• RI\I; 
" h"p11CТ08Y8 • "u. вр 110 сnnаЧУВIТlI opelU1ll)' nnа'!)'. • 
9.4J.саоtчlС І хі .. ічноro ЧІІ БУДЬ-JlКОГО ІНШОГО забруднеННІІ зеМЛІІ; 
,.4.4. не АОnYCh'1ПlІDТII1Т 8 нanехсноаlУ санітарному СТ8'lі; 
9 • .fJ. plJnplIМY 

10. РІI3IIК випадкового ЗllllщеllllИ або пошкодженни 
об"єкта ореНДІІ ЧІІ його чаСТИНII. 

10.1. PlDIIIt BIIIIIдI\'DIOIV ЗНllщенlUI вбо пошкоджеННIІ об"ЄIm1 оренди чlt Аого частини несе ОРЕНДАР. 

11. Страхуваини об"єкта чп його чаСТИН0. 

11.IJrbнO:l ШІМ lIOIVIOpor.1 об"єкт оренди не піМJlгає страхуванню. 

12. Змінll умов договору і припиненНR його діі 

IlIJ\lїllaYМOB дDl'Oiopy здіRСНЮЮТЬСІІ у піісьr.,овіА формі за взаємною згодою сторін. 
Ура1іИeJIосаrнеННJlЗI'OДII щодо зміни умов ДОГОВОРУ спір розв"JlзуІОТЬСIІ У судовому ПОРІІД"'У. 

IUДl'JДorDBOPY прuпlt.IRIОТЬCR У разі: 
1111. JUiичеНIfII С1рОI\')'. на ІІКlIА Аого було укпвдено; 
Jl2l ПРНА68J11111 орендарем земельної дimtнюt у вnacHicn; 
Ш. wyny :lемen"ної діпНКІI ДIIJI суспільних потреб або примусового відчуженНJI земельної ділllНКlI з МОТlllів 

вillCCl6ximtocтi в ПОрJUUCY. BcтaHoвneHOМY законом; 
Ш. аіаilвtullDplfДIlЧНОЇ особи-ореидаРJl. 
ІШ. Домвір I1рIlПIIНJIЄТЬCJI також в інших ВИпадках, передбачених законом. 
I11Ді1'АОМIОРУ ПРІІПІІНRJОТЬСR ШJlRZОI\I Вого розірваllllR за: 
113.1. I1ЮІНоlO 31'Одою сторін' 
.llJl рішеНlfJlr.t суду на B.I~OI)' однієї із сторін У наслідок HeBIIКOН8ННJI lIpyrolO стороною обов"пків • 
•• домворо". та BlllCJlilIOK внпадковоro ЗНllЩеННJI, поwкодженlUI орендованої зеr.tельної ділllНЮI, яко істотно 
=ПВUIiDРIICUННІО. а також з інших підстав, визначеНl1Х законом. 
_ IIHHКDIIIIIНJI орендареаl 0.9.4.2. даного 'дОГОВОРУ 3В р1шеННR1\1 СУДУ, відповідно до ст.141,144 
1l4.::.'CY Укр.ІНI. 
• • РВІННІ ДоговоРУ в ОДНОСТОРОННЬОМУ порцку допускається: 
I~ ДoroBOPY водностороньому порцку Є невиконання.оРЕНДАРЕ~ п. 4.3 •• п. 9.4.3. • • 
,,~Iд lIPUa власності на маЯно орендаря на іншу юридичну або ФІЗІІЧНУ особу, а також peopra~l3aUIJI 
n ptндap. є підставою дllJI розірванНJI Доroвору; 

'ni I'UO. на орендоввну земелыly ділІІНКУ у разі смерті фіЗІІЧНОї особи - OpeIJДDpJl, засудженНJI або обмеж~ННIІ іТ 
1~lшеН!'D1 суду переходить до спадкоємців або інших осіб. які ВIІI\1JРIIСТОВУЮТЬ wo земельну ДІЛян .. ), 

... ІКІ ВІІКОРІІСТОВУЮТЬ 1U0 земельну дїJJJIHКY разО"1 з орендарем, шляхом переукпвданНІІ дОГОВОРУ ОРС'~JЩ 

13. ВЇДПОВЇД8JIьиіеть сторів за неВDКованви або 
иеВ8Jlежве виковапви договору 

~~ 060 ......... 8ІІІ<ОНlНІІ8 _ C'ПIJIOНlI нccyn. ~ .... вiJlnoвbuto lfIJ ~ 11 

Iel~~1Ia, ІІКІ ПОРYUlиnа зоБОВ"JI3анlUI ЗВШ' ыuII'ьcJI від відnовідапЬНОсті. JlКШО вона доведе, що це порушеННIІ 
..... IIL' • 



14. ПРllкіllцеві Положенни. 

14 1 ЦеП договір набllрає ЧllННОсті піCnJl піДПIІС:аННJI СТорОJlВАtII та Аого д . 
• • • epjf(a8HO~ ЦеП Договір yкnaдeHo у 'Ір"ОХ ПР!It.tlРНJlk1UC, .що мают ... однакову ЮРIІДJfЧ І perCJpaUii 

ореидодllВWI, дpyr1ln - в ореlШВРJl. тpeтln - в оргаНІ, JlКIIЯ ПРОВІВ державну peЄCТP::i~II.'Y. Ollllll І • 
НевllI"ЄАIІІIIАIІІ ЧDCТlIIID1\IIIl!.О~ВОРУ є: • • r'l !t 
кuaCТPOBJln ман зеМeJlЬНОI ДIЛJlИКJI з ВІдображенням Обмежен" (ОБТ...... _ 

... ен .. ) у 118 серві1)'ТЇВ; •• •• Jlkop, 
акт про BCТ8HOвneHНJI на МІсцеВОСТІ та погодженНІ ЗОВНIWНLOі межі зеМелL _ • 'І" 

б • •. .НОІ IlJJlIHkJ акт про передачу на з еРIГВННІ BCТ8HoвneHlfx меЖОВl1Х знаКІВ впаСНltку (КО І ("'n~l 
акт nPllROAsy-передачі зеМeJlьноі дinJlНКИ; РIІСТ) .. аЧУ)1e\Jс.\J.oi:~ 

15. РеквізllТl1 сторіІІ 

OpellДoдaBeць Ореllдар 

Броварська міська рада в 
особі міського голови 
Автоиеlixa Віктора Олександровича 

ТОВ "АКВmон" 
в особі директора 

Єжова Олександра Юрійовича 

місцезнаходжеННJlIОРИДllчиоі особи 

07400 Кllівська область. 
м.&ровари. Byn.ГвrapiHв. 15 

. їдеиniф~каціПННА КОД 26376375 

місцезна:<ОдЖеННJI ЮРИДlfчноі ОСОби 

02217 м. Киів, 
ПРОСП.МUКОВСЬКОГо,l О 

ідеНТИфікаціЯниА код 30682240 

Підпвси сторів 

.0Vf--іI-FrТll~4ІіLSl~_В.О.Антоненхо 

КарпекJiO л(O,lUlJl~ 

'. 

'. ' . .... ':, - '::.,... .. 



АКТ 

JJРJfЙОМУ-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬН~І ДІЛЯНКИ 

'!l-,,~ __ 2006 року М. Бровари 

МJI, ЩО піДПИСaJIИСЯ нижче: Броварська міська рада, в особі 

І ro голови Антоненка Віктора Олександровича, що діє на 
МIСЬКО 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

3 однієї СТОРОНІ!, та Товариство з обмеженою відповїдальніСТIО 

"АКВІЛОН" особ. і директора Єжова Олександра Юрійовича з 

JJPYfOЇ сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварської міськоі рада передала, а Товариство з 

06srеженою відповідальністю "АКВІЛОН" прийняло земельну 

ДinJНКY площею 0,4676га по вул.3алізничніЙ,S для 

обcnyroВУВВИНЯ будівлі лісопильного цеху. Земельна ділянка надана 

рішеННJIМ сесії від 01.06.2006 року .N"!26-0S-0S на умовах оренди, 

терміном на 1 (одии) рік до 01.06.2007 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

ЧВCnlНОІ0 договору оренди. 

llВРЕдJ\ЛA: 

Вровврська міська рада 
lOpИдична адреса: 
~~ровари,ВУJl.Гагаріна, 1 5 
"lIСЬКИй Гооова 

коl 

І1РИЙНЯЛО: 

ТОВ "АКВІЛОН" 
ІОридична адреса: м.Київ, 
просп.Маяковського,l О 
Директор 



tf'l : АКТ ,:,= 
{' . місцевості та поrоджсиип зовиішиьоУ межі земельиоУ ділпики " 
f' .~flОIІЛСIIIIR 118 : 
~.~ ~ •· .. r 

.• 200-'. р. 
~O~".....-------

м.Бровари 

НllжчепiдnИсаі.і, представник. . 
8 ••• 

'ncтaвi ліцензії Н8 ВИКОllання робіт 
нап.,. 

І., 

~_ЕПnaввИJCОНКОМУ ~f'C) , е h ко ~ .~ 
~"сУм~ихзеМJIеlllJlас:и~к:іВ (зем;жекористуваЧіВ): .м l' ~ ..А к . ., ~i"~ ~ 

пpu'JlВИnИ .СВОї пови~важеННJI, провели ВСТВНО8JIеиня на місцевості та поroджеllВJl 
~.шшmмmюзем~НОl~~~~~ ____ т-~ ____ ~ ______________________ __ . , 

fDio31В1Х1)ДИ1lКJ1' за адресЬю ~ !. q А і -;:)uц 'И:І 8 ~ 
IіІllчеНі межі на мі,сцевості проходить по _ .. Ie.(~"МP4I=-~:a..-__________ _ 

" ',ї 

': 
.: .. 

~C, ........... претензій при встановленні зовнішньої межі не зlІІІВЛено. Межі поroджеRЇ j ве ,,'. 
~iraкm. спіриих питань. Межові знаки, JПCИми закріплена земem.на дiJuuпca в кількості 
~~_ ІПТ. показані представником відділу на місцевості та переданї на зберіїUU 

(землекористувачу). Розміри та місцезнаходженНІ земет.ноі дipJoпcи 
на абрисі ва звороті дaнoro aктy.~ , " 

ILЩlЩlіРIИКИ. нвданої . ,О Ь ,,~ ~NМ " 
зсмет.ио-квдаСТР9воі документаціі складає '? 1616 га. 

ВІСТ Є підставою ДnJI приЙВJlТnl рішення по фактичному користуванню з HaC'l')'Їuulr.l 
L~І*ПС:ВВJІМ документів. ЩО посвiдчyюn. право користуввнняземnею. 

CXJJ8ДeвнA в 2-х примірниках. 
• t 

~:lIjИtДС1:Ullихземлевnасниха 
t 

. 
е ••• 

." 

' . 

• . 
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6. 

АGРИС ЗЕМЕльноr AIJ'UlHI(H 

А 

\. 
,оО 

" 

", 

", 

в 
• ; , 

.0 ......... 

..... ,. 
ОПІІС меж: ї ' 

... 
НИ- . 

8ЇА 8 AQ. г-
• 

в і.1 (':/.Qp /!с -1&-# )!? : 

BiAAJlO Е ' r ; , і 

Bi.Q Е.:ао А , 

"~9i' 
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.:~Q: tr:s Абраtс СКIІ:IІI: z 
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АКТ 

Cllecellllll ВІІВТУРУ зовніШllЬОЇ І\tежі земелЬ.IОЇ ділянки 
"ввер , 

• " 

Il!._--- 200..2-1" 

IІIn1чeJ1IJ1ПJ:IIіІІІII, прсд~вник .. 
;cмnеВnllсникіD (:JeMJleKopIIC'I')'BD&(ill): 

, 

, 
ОО, 

~--------,------------------------.-------------------------

'\IP'\1~"ev..~ D ~ ,~=-=--, ____________ _ 

".n' ...... OЇa від 24' JIИС-"ТОlluда 1 !J92 року 

t.lе-,кі IIОllідстапі плаllУ з~меЛ"'lоі ділl.lіК.1 
.. 

ООIУn, d o...д\'~ \.J.::u.-~t\.. ~ ________________ _ 

аllСЬКІllКОНIСОМУ ~ ..;' _____ від _______________ _ 

8 кількості (і о ) ПСРСДОllj 8 на'l')'рі' предстаВlіИI;У ЗUМОВНИJ\а.' на JlКОГО 
'lUIUlllДl1llblllCТI 11 іх збеРСЖ~Н"R, 

~~СQI!3НIIХОjl\Жl:ЩНИ межСІllХ 111ахів земcnltllоі ;:іJIRНІШ Ilок':'аll: НІ КРОКах, 

1#1180IO дnI приllllln'JI коРJtСТУВП" •• Ю, 

ОО, 
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, 
ОО, 

,І 

, 

'" ... ' 

АSРИС ЗЕМЕЛЬноr дl.llJllil(Jt 

" 
t , : .' ~ " " . . .~ . .. ..... ... -:.. .. .. '~: 

і', -.... " .. . ~ 'І,.: • ;.r'·"t\ "І' ::" 
rt'':' .. A.rl' : ..... \J .. :... .. ~ ", .... ". ...,. " 

ОПlсе Mr*: 

І, 8і.:l А .10 S - If. .,', 

6. 8і.2 Е.:ао А ______ ...:...~~-.-:.~~_=_-

А6РlіС Сt:R~8;'"_,_",,,:~-____ ·~[)~19!JР.L......-Jr..D'I_-

'о 



КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
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ПDЗНАЧЕННА: 

І І .H"H.pH"~ каР"Аар М.р.& KaMYHIKaul_ 
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І. 

". БроваР11 

ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО( ДІЛЯНКИ 
Від 03ЛІІПІІR 2006року N!040633800315 

" tr" ~4N-P 2007 рік 

МІІ що пiдmlC8JIИCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДІ\, далі -
'ОРЕНДОДАвЕЦЬ", в особі заступника міського голови В0311вка Cepriв 
)IPJDnnОВП1f8, що діє на підставі ст. 42 Закону України "Про місцеве самовридуввнШl 
украіні", довіреності від 04.04.2007 року за Н!! 2-15/640 з однієї' сmОРOlIll, тв: 

~.8Рllтоз 06аlежеВОІ0 ВЇДПОВЇДaJJЬвісТlO "АКВІЛОН", юридична м.Київ, просп. 
&faIКOBCiKoro,10, ідентифікаціЙНИЙ код 30682240, в особі директора Єжова 
()лcJCC8IIДPI ІОрійовича, JIXИЙ діє на підставі cтa1Yl'Y, зареєстрованого ДесlIJIВСЬКОЮ 
paliонвою у м. Києві державною адміністрацією за Н!!04000 від 02.06.2004 року з 
~ боку, уклали додаткову угоду до договору оренди за N204063380031S від 

03.07.2006 року. 

Відповідно до рimеввя сесії Броварської міської ради від 07.12.2006року 
1173·12·05 внести зміии до наступних пунктів договору: 

1. до п.1.1.і доповнити його словами: 
Відповідно до рішеННJI сесії Броварської міської ради від 07.12.2006року за 

Аі173·12-О5 "Про продаж зеМe.JIьша дiJlBHoK, наданов дозволу на продаж 
Jwельвоr дinJlНКО" товариство з 06MeвceHOIO ВЇДПОВЇД8JIьніСТІО "АКВІЛОН" була 
продвна у власність земельна дimппcа площею 0,4448га по вул.3алізвичніЙ,S, ДJIJI 
o6cnyroвy&aIПIJI лісопильного цеху, в користуванні на умовах оревди у ТОВ 
"WШОН" ЗВJIИIПИJIась земельна ділинка площею О, 0228ra. 

2. до пЗ.l. і викласти його в наступній редакції: 
Зaraт.ва площа орендованої земельноі дimппcи починаючи від 07.12.2006 року 
crвнOBnТЬ O,0228ra. 

3. до п.2.3 і ВlПОІвсти в наступній редакЦії: . 
. Нормативна грошова оцівха земельної дiJIJпucи згідно довідки Броварського 

IІ1СЬкоro вЇДЦілу земельних ресурсів від 05.04.2007 року за N!!04-31З-3/583 становить: 

-17891 (еімн8ДЦВТЬ ТВCRч вісімсот дев"вносто Ol(lla) гривШl; 

4. дО П.4.l і ВИkJlасти його в наступній редакції: 
• Ope~a .плата за земельну дimпп<y становить 3 % від нормативної rpошовоі 
~I. В1ДПовІДВО річна орендна плата почвнаlОЧl1 :І дато реєстраціі aoroBopy 
1:a1lUd-npодажу земельно' ДШRПК.І несшьськоrосподарського првзначеllНR зв 
• від 21 rpУДUR 2006року CКJI8ДBЄ: 

536,73 ( п"втсот тpnдцвть шість) гривень 73 копійки; 



· . КnBCТlI його в наступній редакції 
11

4.2 1 ВІІ оо • • оо 5.1.0" розміру ореНДНО1 плати за земелЬНІ ДШJIНКИ державно І або 
06~ICn:::cтi здііісНЮЄТЬСJ( з урахуванням їх цїnьового призначеннк та 

~.NllaJlЬU?1 в1! е-вціі визначених законодавством, за затвердженими 
JIIO'Y;- ••• rrlR Інд 1'-' , • 

~ JOCФI~~Міldстрів украіни формами, щО З~ОВН~~ТЬСJ( ПІД час укладВННJI або 
кaDJII!; ... • ор'" оренДІ! чи продовжеННJ( noro ДІІ, 
J,\IіJIII УМОВ Aoroa 

J 

4 'І ВJП(Jlвсти В наступній редакції: 6 до п. ~. ., 
opellдllB пnата BIIOCIIТЬCR IQОМ1СRЧIIО. Р1ВІІІІМІІ часткаМl1 протиг~м 30 

І ДІІів. IlаступИИХ за остаВJIIМ К8JlевдаРПII&1 Дllе&1 ЗВ1Т110ГО 

.-.лCllltар:;;о) IlісвЦИ ШnRХО&1 перерахуванвв ва рахунок УДК у Кllївськііі області 
(JlOAI-МФО 821018 код 23571923 р/р 33210812700005 - Броварське вдк. КОД 

:::'~aцii 13050200 - opellДD землі. 

7. Всі інші УМОВІ! Договору ЗaJIИШВJOТЬСJ( без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

5Ю8АРСЬКА МІСЬКА РАД/\ 
JOpDp.DЧНа адреса : 
ILБроварu, BYJl·farapiнa,lS 
3IC1)'JIIIIIК міськоro голови 

ОРЕНДАР 

ТОВ "АКВШОН" 

Юридична адреса: 

м. Київ, 
npосп.~акковського,10 
Директор 



АКТ 

IІРJIЙомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

" ~ ...-.,.,.,... 
2007 року ---- м. Бровари 

1.1 шо підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
ІУІІІ, 

JlНIІК8 міськоГО голови особі Возняка Сергія Михайловича, що діє 
~ У .. "П . . таві ст 42 Закону краІНИ ро МІсцеве самоврядування в 
аа ПІде • 
yqaiHi", довіреності від 04.04.2007 року за Н!! 2-151640 3 однієї 

tfIIDPOHII, та то.ваРIIСТВО з обмеженою відповідальністю "АКВІЛОН", 

. JlllJlдIIЧНВ адреса: м. Київ, просп. Маяковського, І О, ідентифікаційний 

:~ ІОД 30682240, в особі директора Єжова Олександра Юрійовича з другої 

nopDНlІ, СКJIВJlИ цей Акт про наступне: 

Броварсько' місько' рада передала, а товариство з обмеженою 

lЬповідВJJьвіетю "АКВІЛОН", прийняло земельну ділянку площею 

0.0228га по вуn. Залізничиій,5, для обслуговування лісопильного цеху -

unі промисловості. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської міської ради 

ід 01.06.2006 PQ~· N!26-05-05 та від 07.12.2006 року N! 173-0 12-05 на 

)1І0вах оренди. терміном на 1 (одни) рік до 01.06.2007 року. 

~ Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТJ:lНОЮ 
IDro80PY ояенди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "АКВІЛОН" 
Юридична адреса: 

М. Киіа. 
просп.~вякоаського.IО 
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ДОДАТКОВА УГОДА Н!!2 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДIJIЯВКИ 

Вів 03 nопив 2006 року На040633800315 

200Вр. 

мп, що підпиCВJIИCJI lIIDКЧе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
'OPВfJДOДAВвць". в особі заступника міськоrо rоnови Андрєєва ВаСИJIR 
~OB~. ~o ~є ва підставі Закову Украіни "Про місцеве самоврядувВВВJI в 
YI)llїВl"'. довіревоcn ВІД 25.01.2008 року за N!2-15/149 та Товариство з 06мezевою 
.J~вimo ссАКВШОIb) в особі директора Є_ова Оnексавдра Юрійович&, 
· ~ Додаткову угоду до Договору оренди земельної дimmки від 03 JIИПВJI 2006 року 
_3800315 про наступне: 

Відповідно до рішеВIIJI сесії Броварської міської ради від 26.07.2007 року за 
_24-05. ввести зміни до ваступних пунктів договорів: 

І. до 0.2.3 і ВИICJIІСТИ його В ваступній редакції: 
Нормативив грошова оцінка земельної дimmки площею 0,0228ra згідно довідки 

fpapcиоro МЇсьхого відділу земельвих ресурсів від 08.04.2008року за .N!04-3/13-3/53S 
CIIВDIШ : 

TpllДЦllТЬ сім ТDCJI'I чотириста clмвllДЦJl'l'Ь грпвевь ОО копійок 

1 до пА.l і вИІШаСТИ ЙОГО В ваступній редакції: 
Phв. ореадиа мата за земeJlЬВУ дipJlвкy ПJlощею 0.0228ra ставовlПЬ 7% від 

IIpJrI1'DВBoi грошовоі оцівкв і &:КJI8Дaє: 
. • 261?,20 (дві твсвчі шістсот дeB»ВТВ8ДЦJIТЬ) гривень 20 копійок; 
• 

3. до 0.4.3 ВИImacти його в ваступній редакції: 

Орсвдвв ПJlата ВВОСИТЬСJl орендарем щомісяво рівними частками IIpOТJlГOM 30 
lUeВДaPВВX днів, ваступних за оставвім календарним днем звітного (податкового) МЇCJIЦJI 
l.1ІХОМ перерахувВВВJI ва рахунок ГУДКУ Квівськоі 06nасті м. Києва МФО 821018 
~~71923 plp 33210812700005 _ Броварське удк. Код кnаcnфікаціі 13050200 -
-,..".. зеаlЛi. 

~ добавити п.4.5.6.і ВИICJIасти його в ваступніЙ редакції: 
~3Adp o~eвдвoI DJlати переrJIJIДаєтьCR У разі з~ розмірів земельвого податку, 
~- цш. тарифів. зміни коефіцієнтів iвдeKcaцu, визвачених звховодав~ом. 
'іва ата оревдву плату за земельні дimппcи ПЇCJIJI затверджеВВJI вових ставок та ~~ 
rc.a_~lПовоі оцівкв земель м. Бровари. У випадку відмови .ОРЕНДАРЯ зМ1ВИТИ 
~ IIJIaТY. договір оренди земельвої дimппcи може бyrи РОЗlРВaщdt Броварською 

Р8.цоІО в одвостороввьому ПОРJJДКy. 



• и Доrовору з8JDlПlВЮТЬCJI без змін. 
5. всі iJIJII1 умов 

оРЕндОДАВЕЦЬ 

і8АРСIІКА АIІСАItA РАДА 
pO~a адреса: 
ЮР ваРІ!. вул.Гагарінв, 1 S 
~ .dськоro rpлови 

ОРЕНДАР 

ТОВ «АКВІЛОН» 
Юридична адреса: 
просп. Маиковськоro.l О. 
м. Бровари 

Директор 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

"J{." _ ~/J 2008 роху М. Бровари 

Ми. що ПЇДDИcaJlИCJI нижче: Броварська міська рада, в особі заступника 

міСЬХОJ'o roJlОВИ Андрєєва ВаСИJID Олександровича, що діє на підставі Закову 

yвpaiiuJ "Про місцеве caмoBpJJДyВВВНJI в Україні", довіреності від 25.01.2008 року 

1&2-15/149 :І однієі сторони, та Товариство з обмежеНОIО ВЇДПОВЇДam.ві&:ТlO 

ссАКВШОIІ» в особі директора Є.ова Олександра Юрійовnа з другої сторони, 

CIOIIJIII цel Ап про ваступве: 

Броварська АПСЬка рада передала, а Товариство з обмеженою 

вJдoовlдвльвїmo ссАКВІЛОIЬ) ПРИЙВJlJlо земельну дimппcy ШІощею 0,0228ra ДJIJI 

o6CJ1)ТOВYВaв,вв будівлі ліСОOВJlьвоrо цеху по вул. залыlll'lll,ss в 

... Бровари. Земельва дiшпrкa вадава рішеВJIJIМ сесіі від 01.06.2006 роху Н!!26-05-05 

11 ПОДОDCellо від рішеВВJIМ від 26.07.2007роху NеЗ96-24-0S ва умовах орев.цв 

терміном ка 5 (ш)вть) років до 26 JJВПВR 2012 року. 

цей Ап СlCJIвдево у трьох примірВJПC8X і є вевід'ємною частиною доroвору 

ОРеВДІ. 

ПЕРEДAJIA: ПРИЙllЯЛО: 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3ЕМEJlьноі Дlлянкаl 

&po.PII 
J ... Бровврська 1\.I~ькa Рала" eLf "_ 0./ ___ " 20# р. 

Іі аварська ".Іська радв, в осоБІ ЗВСТУПНllка МІСЬКОГО ГОЛОВІІ АI.дрссва ВаСllЛR 
ortlfJIОДАВЄЦЬ~о !Їс на підс:тааі Звкону Украіни "Про MicueBe Ca\IOBpJI.QyBat.ftJl в Україні" довіреності 
~1L1POIII"', Np'J-S3/SJS:l одного боку, та 
iJ~OO1 ~h~lТ; 8KulOlleplle TOBapllCТBO ссфIР"'8 ТеПЛllUьтеХ:\'ОllтаЯ\")_, ЮРИlllІ'ltlа адреса: ,...Бровари, 
orЕIIJ1AР: 3. ~ НТllфікаuiПНllR код 31785899 в особі reHepIlJ1bJlOfO Дllpehїopa ДllUlЛевого IBal.a 
~.l'IIIpllfl.22 пе _Іс ІІа пlДСТ8ві СТ81)'1)' від 27 бере:JIIR 2007 ро ... ")' 1а N!!I 355 105 ооо .. 000241 далі-
r:;.~ '10 .КІІ ІІІ. ' 
AeJpldDBII , .\ '-Т cmann'''' умали ueR ДоГОВІР про IІвступне: 
:jfSIДAP", ,upJr;u r-' 

1. ПреДl'lет договору 

І ОРЕнДОДАВЕЦЬ відповіДllО .110 рішеННJI сесії Броварської міської ралll КІlївськоі області від 
'і:' ро"')' .1\1428-26-05 H8JU1E, в ОРЕНДАР nPllПмає в С1рокове матне КОРII(1)ваIIНЯ ,емельну ділянку 

JJ,88J 0,14'41'1,:1 НІІХ 0,00201'8 - :І~~lЛі ~бмеженого використаННJI -=- інженеРflllR КОРИДОР мереж KOMYHihl1uiR, 
&)1IIIfID o6cJIYI'D1уваИІІЯ СХОВІІШІ UІІВШЬНОІ оборони по вул.ГвruРlІІв,22 в I\I.БроваРII. Згідно :І маном 
:-IIС1)'IІИИЯ, шо є невш'ємною чвстиною Uhoro Договору та довіllКl1 ВІІДВНОЇ БроваРСЬКllМ міським 

І ~lІземелЬИIIХ pec>1!ci~ вш 04.09.2007 року .зв N!04-3/13-3/12~8 та 1с\lелыІ-казастровоїї ДOКY~'CllТВuii 
!1 rp83pC.wro aliC:hKOro ВllUIШУ З!М~ЬНІІХ реСУРСІВ WI земельнв ДIЛJlнка рах)'ється 8 землях r,JOr.lQCh"-ого 

,.,..еиНl в межах БроваРСЬКОI Мlськоі рц ... 

2. Об'єкт ореНДІІ 

11.8 opclfJI)' псредаєтьCJI земельна ділJlНка загальною площею 0,1494га. 
2З.НlзсмcnьніП діпJlноі ро,м~щені об'єкти нерухомого мвЯнв. нкі RLIJJlЮТЬСR влвсністю opeНllapH. 
2J.HOpAlanlllla 11'0шова ouiHкa земельноі ділJlНКИ згідно довідки Броварського міського віАділу 

IIDIOIX ресурсів від 04.09.2007 року зв N!04-3/13-3/12S9 станОВIІТЬ: 
·121020 (Сто ДB8ДoRТЬ сі"l ТІІСВЧ двадцвть ) гривень. 
2.5.3емшна ДWHкa, JlКВ переДВЄТЬСJl в оренду, не мвє таКІІХ недоліків, що можуть переШКОД11Т1І П 

: риому Вllh'ОРIll:тlННЮ. 
2.5. ПРl13~lіні ( peoprвHi'Buiї) ОРЕНДАР.я Договір оренди не :lберіrвє 'lІІнність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір YКnвдeHo нв 5 (п'вть) років. тepMiHO~' .110 23.08.2012 рОК)·. ПіСЛR звкіtlчеННJI строку ДОГОВОРУ 
IPJWP мас пеРС88Жне првво поновленНJI його на новнП С1рОК. У UIaOMY разі орендвр ПОВШlен не пізніше ніж 
~1111aIII JIO :lакінченНR строку дії договору повідоr.штн ПІІСЬМОВО opeНlloAВ8UJ1 Ilро намір ПРОД08ЖІІТІІ Вого 

~11J. Про BIlКOPIICТ8HHI :lеАleJlы�оіi д1nВ11К11 не за цілЬОВІІ'" Прll'l.ачеllllRаІ opellДap втрачає перев_не 
"-nІ ПОllовлеНllR договору opellДll. • 

4. Орендна ПJJата 

4.1 РІЧНІ opellAHa плата стаВОВІІТЬ 1 % від Ilор",аТIIВIIОУ грошовоі оцllllСll І CКJIlllat: 
4;' І 270,20 ( одна ТlIСвча двІсті с:1"ІДеснт ) rplIBeH .. 20 копіПок; _. 

lІіІС 06ЧllслеlllfJl pO:lMipy орендноі nлвти за земельні дimtНКIІ деРЖа8110і або комуналЬНОI аласноСТІ 
• .:;:: 3 ypaxyвaHНRM іх цшьового призначеННІ та коефіuієнтів iндeKc:a~iї, Вll,нвчеНllХ ,aKOHO~BCТ80M. 
~O НlІм" Кабінетом Міністрів Украіни формаМІІ, що запоВНЮЮТЬСJl ПІд чвс УКЛВJ1DННJI або ЗМlнlt умов 

4J. реНДІ( ЧІ( ПРОдовженм "ого діі; . 
",-,," ОреllДllІ.nлата BIIOCIIТЬCB ПОЧllнааоЧl1 :І ДІІВ npl'nllDТТR рішеllllВ від 23.08.2007 року WОАІІСRЧІІО 
~ Чlnкa~1ІІ прoтnга", 30 lСІІЛеllДаРllІІХ lIl.l .. IlаС:ТУПНIIХ за OCТIIIIIII\' lСІЛеlfдаРIII.I\. Allel\. 3Biтlforo 
.... Us7:oro) al'CJlUR ШnНХО"1 переРВХУВВllllВ ІІВ рВХУ"ОК УДК У l'IIYBCblcIR оОлIlС'гl ~,. Кllсва МФО 821018 

4,4 9п11 р/р 33210812700005 _ Броварське ВДК. Код клаСllфllсацli 13050500 - Ope~1I8 .Іе~lлL 
• ena...... ". ТІІ о(1.0РМЛRП'ЬСR 81Д11081ДНІІМІІ BК'l'DIII. 4.5. r_ І npo.ll)'Kuiiтa IlадаННJI nOCJIyr 8 рахунок ореНдНОI МІ.. . 

4.5 IPo].~lp opellДl.oi пnаТIІ переГЛRдаєтьсв у рвзl : , . 
4.5j: :lMI~1I УМов.~~ПОДВРЮВВННJI, передбачеНI!Х ДOГOBOPO~I~ фІ ,міНIІ кnефіuієнтів iHQCКC8UIi • 

...... '11 ЗМІНІІ PO:lMlpla земельного подаТКУ, ПIДDllщеННI UIH. таР" В. 
lfX :lаконодавство .. ; 



4.S.3. в іНШllХ ВIIПUК8Х, переl1бвчеНI'Х законом; 
4.5.4. у ра]' JlеВ'lе~еIIJIЯ ОРС'lJlllоі nЛВТl1 У строю., ВІІЗІІВЧСІІЇ UII)I .1nГО80 

І І ПDJIвlПІIОТ стаВКl1 lIaulOJIIJlblIOГO БВIІКУ УКРВТІІВ 3В Кожеll Jlfllh Ilр РО'І, ~II". pOJal р , " ОСl РО'І '''''11 
S.S.S. ОреНI1НВ маТІ справляється також • У ВІ'пuках, якщо ОРЕНдАр 1 п:11111І n'l.,~ , 

OpllCТOBVE зеr.lenьну l1ілян,,"У за UIIAI Договором, lа"lІlІ\ Пр , 
не ВІІК ~ . "'_., 

5. YI\IOBII ВllКОрllСТDllllИ зеl\lелы�оіi fWl',и 
".. IIRII 

S 1 3er.lenIoHa l1ілllНКВ переl1ається в opeHl1)' АІІЯ обслуговуваннм СХО8ШW1 ц . 
• • - " IIIL'I·IIOЇ -'.2. Цільове ПРllзначення земелЬНОll1lЛJlНКИ - зеМЛІ rpOMIIl1ChKOro ПРJfзнаЧСННIІ , 

5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлення у встановленому 'ІКОНО • 
- • .lla1аIО\1 пп.. 

ulльове призначеННJI земелЬНОI I1IЛJlНКlf. . .• ~~), 

6. YI\IOBII і СТрОЮI передачі зеl\lеJlы�оіi ді.1ЯIIКII ь ор 
еІl.l) 

6.1. п~едача земcnьно~ l1ілJlНКІI в .~p~HДY здіАснюється без розроблен нм проеl\"Т) її li.ur-. 
6.2.IНШI УМОВІІ передаЧІ земелЬНОI дmJlНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ перезаl І ОРЕН 

ореНдУ земельну ділJlНКУ вільну Bil1 БУI1Ь-JlКИХ маАнових прав і npeTeH]ih третіх осіб 4V;-
YКВaдlHHJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlf ОРЕНДАР не могли знаТІ'. • про IIIJІ 

6.3. Передачазсмельноf l1ілllН~lf ОРСНl1арю здіАснюється після держuноїреЕстрацііUЬOrDh 
за актом ПРIІАмання - передаЧІ. 

6.4. ІІІ основ, ст.25 ЗІ КОНУ УкрВіН11 "Про opeНl1Y зсаtnі" від 06.10.1998р AiI61'XnQl_ 
п'RТllJlеННllВ строк пІсля держввноі реєстрвцП 110ГОВОРУ орст.... ]f"ICJIIoHoi aL'I"I\'f" 
коаIУII8ЛЬНОТ влаСJlостІ зоБОВ'ЯЗВJlJIR надаТl1 копІю договору вil1повIJlНО~I) Opru'l) ае,..,. 
службll. 

7. УІІОВН повернении зеl\lельноі діJlJШlСl1 

7.1. ПїCЛJI ПРИПllненНІІ діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 3е"eJlWf)'ЗЇD)) 
гіршому порівняно З тиr.r, у IlКОМУ він одержав її в ореИl1Y. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршення КОРІ'СНИХ влвстивостеЯ opeHJlOBalloi ,еме..шоі_
із зміною іТ стану, має право на віДWКОl1УВ8ННЯ збитків У розмірі, ВlІзначеному CТOPOHIВIIL я. 
AOCllrнyтo згодlt про розмір BiДWKoДYBaHНII збитків, спір розв'язується у СУJlО80МУ nop.JI~'Y. • 

7.2. Зl1іnснені орендарем без згоди ореНl10ДавWl витрати на поліпшення opeНJIOBDНoi--, 
які немоiКJJИВО вїдокреМllТИ без заподіJlННЯ ШКОДІ! ціЯ l1іЛJlнці, не піДnJlraють віnшкоаУВІlІ1IJII. 

7.з. ПоліпшеННІ стану земcnьноі ділянки, проведені ОРЕНДАРЕМ :11. п"с ..... 
ОРЕНДОдАВЦЕМ зеr.mf, не пiдnягвкm. віДWКОl1)'"анню. УМОВІ', оБСЯГl1 і С1рОIШ 8IЗШЩ)~ 
Вlnpат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаюТЬСIІ Ok-ре~.ОIO ynuOlD C1\,\'I 

,7.4. Орендар Alає право на ВЇДШКОl1ування збитків, заподів них унаслідОК "elll~ 
зобов пань , передбачених цим договором. І 

ЗбllТкваlll ввасаlОТЬСЯ' __ ~ 
• CЖfIН" Р"'-

7.5. фактичні втрати, яких ОРЕНДАР зазнав У зв'JI3КУ З невиконаННJI)І або IlеИL"nСIlIfIIIS1' 
договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також вltтрати, які ОРЕНДАР здійснив або ПО~lІІиен ]JlI 
свого порушеного права; ElfJtO,t 

7.6. ДОХОдИ, акі ОРЕНДАР міг бll реanьно отримати в разі нмежноГО ВllконанtUI ОР 
договору. ~ 

7.7. Розмір ФаКТltЧИltх витрат орендаря визначається на підставі дoКYMeнтanЬHO n 

8. ОбмежеиНR (обтвжеини) ЩОДО ВПКОРІІСТВІІІІВ 
земельної дЇJIИПКU 

8 1 Н . . 0020111 ' i.-J 
•• а орендовану земелr.ну I1ЇJutHкy встановлено обмеження мошею О, 

мереж комунікаціЯ. 

'11 9. Illші права та оБОВ'ВЗКII стОРІ а1 
~JIt 

. ОРЕНДОДАВЕЦ' . • ні"О)'У іІІ j; '. 
забороною ( ) Ь гарантує, що земельна діла НІса є у ЯОГО власноСТІ, epeJ18вalll ~ 
BaдaBaТlI ін арештом , заставою не перебуває і він мас законні повноваження n 

ШІ прав .. визначені цим договором. 



13. Прш(іllцеві ПОJlожеШIИ 

оговІр нвбllРВС Чllllllості після П.ШПJlсаННІ сторо"ам" та "ого аll!ржавноі реєстраніі. 
Iз.I.ЦсIl Д .р уКJJlШено у 1Рьох ПРllr.lIРНIІІСах, ШО мають 04на1\00) ЮРIfПIfIfН\' CIL1\' 0411Н 'J ІКІІХ 
Це" ,ОГОВІ 'п' п' .. . _ ... в opeIIJlO.aIBWI, .JIрУГllП - в opetf.JIDpl, третІ - в оргаНІ. ІКІІ ПРОВІВ зеРik:lВIf1r рес, грацію, 

~III"" , 

HeBIJI'OIIIII~111 чаСУIІІ •• "1ІІ .JI0r080py с: 

» JCIUIIIС1РОВIIП ман ~er.lc:пЬHoi .JIinlHKII з відображеННI~f обмежень (оБТllжень) у П HIII'OP"CТDHlci ТВ 
8C111HoвneHIIX сераl1УПВ; 

.... ..... про BCТ8lloвneHHI на місцеаості та поro4JКeffJIR 10внішньоі 'fL!жі JІІ!МС:ЛЬНО; ліЛІIІКIІ та 
~ аА' • б' 

перellllчі r.lеЖОВIIХ знаКІа 1.1 з eplraHHII; 

» nї ПРIІПому-пеРeJlачі земельної ділІІІСК"; 

OpCllДoдaBeць 

&pOВ8pe .. ~ .. Аlіська рада 

Iкo&iJIItIIIYnHI«D AIlCIIKt1гo zOnDlllr 

bIJtmI "aL7R Олt"'t:lll1dРD'''''1І 

Мi!llнuоіажеНИR IDРIIAIIЧНОЇ особи 

IОРIІІІІІЧНluрееа: 
014 оо Кuiвeькa область, 
.. 5pnapu. aYJl.farapiHa, 1 S 
, іаШ"НlІ код 26316115 

15. РеквїЗllТl1 сторін 

Ореlщар 
ЗаКРllТе aKuiOI.epHe TOBapllCТBU 
(еФіР"lа ТеПnlщьтеХ"IОlln"'» 
в особі zєиера.'І .. llOZО дuреlt'ІІІ0РО 
д""UltlОZО /fllІlІlІ Аllдрl';О'''''1І 

МісцезнаходжеННІ ЮРIIДIfЧНОЇ особll 

ЮРllДllчна адреса: 
07400 КIІЇВСЬКВ облаcn., 
t.t.Eipolaapllt, вуn.Гагаріна.22 



9.1.Права оре.lДодаDUЯ: l 
9.1.1 nepeBipIТII uinIIoBe BIIKOPIICТВHHJI земел"ної діл.НКIІ; 
91.2. достроково розірваТIІ ueR Договір у Вllпадl\-ах, передбачеНІ 
• I~ 'НІННИ 

Договором;. • _ \t 1a~DJ.o,.. • 
9.1.3. ЗМІНІІТІІ РОЗМІР opelllIHOI маТIІ у внпадках, передбвчеlfll~<'ЧIIttНII\11а. ~, " 

J1НOCТOPOHHЬOMY ПОРJlдКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; KOH°.1aact-.. 
о 9.1.4. BllMaraTllBiA ОРЕНДАРЯ сво~чвсного внесеНШI орендної маТII. • .. , 

9.t.s.BIIMarвnl від ОРЕНДАРЯ ВlдшкодуваННJI СУМІІ ореНЛlfоі • 
04 • Д nЛаТIІ 1 Ча'" 81IКОНКО.IУ від 23.04.200 року ДО nllInllcaHHJI QЬOГO оговору; ~! "PJo.~ 

9.2.0бов'Я3КII оре'lДодавuя: І 
9.2.1. nepeдaBan. земел"ну дinJlНКУ ПО aln)'. 
9.3. Права орендаря: 
9.3.1. тp11MaT11 ПО ВКТУ земельну ДЇЛJlIІКУ у користуванна; 
9.3.2. пононnюваТl1 договір піCnJl закінчеННJI строку Сіого ліТ 8 . 

РВЗІ 8іЗС)'Т1t0Cтj 
зоБОВ'Jlзан .. на ПРОТJIзі терміну ореНД.I. ~~ 

9.4. Обов'ЯЗКII орендаря: 
9.4. t .HIUUIBanl ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJ1l1вість здіRснювати контроль за 8111\0" 

.. IІClIІІIІІ, h.r 
ДЇJUIHКlI; "" 

9.4.2.BIIКOPlleтDBYBBТlI зе".enь .. у ДЇЛЯІІКУ за uілЬОВII'" ПРI131IачеНIIR~I; 
9.4.3. своєчасно смачувати орендну Mary; 
9.4.4. не допускати хімічного ЧІІ БУДЬ-JlКОГО іншого забрудненн. зеМЛІ; 
9.4.5. під1Римуваnl 11 в належному caнiтapHOftlY ствні; 
9.4.6. Пі~JI закінчеННJI терміну діі Договору оренди повернути зе~lenьну .віЛIІИ",), ОР_І: 

напехсному станІ по al\"I')'. 

10. РИЗИК ВІІПІДКОВОГО знищення вбо пошкоджеПНI 
об'єкта оренди чи його ЧВCnIВIІ 

10.1. РІІЗИК випадкового знищенНJI або пошкоджеННJI об'єlrnt ореНЛІІ ЧІІ Аоro чаСТ11ИІІ1lfCC1It 

11. 31\ІіНІІ УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРИПИllеВllВ iioro діі 

11.1. Зміна умов ДОГОВОРУ здіRСНЮЮТЬСJl У письмовіА формі за взаємною згодою сторін. 
у разі HeДOCJIrнeHНJI ЗГОДІІ щодо зміни умов договору спір розв'RЗУJOТ1оС1І у СУАІІIDЧУr1P'! 

11.2. Дir AoroBopy ПРІІПІІНЯЮТЬCR У раї: 
11.2.1.закінченНJI С1року, на JlкиА його було укладено; 
11.2.2.ПРlшбанНJI OPE~ДAPEM земenьноі д~.нки у anacнiCT~;. •. ~ 
11.2.3. ПрllМУСОВОГО 81дчуженНJI земenьноі ДШJIНЮІ з МОТ ... 18 суспшьноТ необхiJlНOC1l 

ст.14? 3е •• enьного кодексу УкраТllllі 
11.2.4. Договір ПРИПIIНJIЄfЬCJI також 8 інших виnaдках, передбачеНllХ ЗВІ\-ОНОМ. 
11.3. Діі ДОГОВОРУ ОРllОllНЯЮТЬея ШЛЯХОМ його розlрваllНЯ за: 
11.3.1. в~аємною ЗГОДОЮ сторін; 
11.3.2. pl~eHHIM суду 8іДП08ідно до чинного законодавства УкраїНІІ. 
11.4. РОЗlР8анНJI Договору в ОДНОСТОРОННЬОМУ ООРJlдКУ допускаЄТЬСR; .. UI 
УМОВОЮ розірв8Нна Договору В ОДНОСТОРОННЬО.'У ПОРJlдкує неВІІконанНІ opeJUllllC'l 

0.9.4.3. aca8f.1 
1.1.5 •• Перех1д права нnaCHocтi на маАно орендарІ на іншу ЮРІІДИЧНУ вбо фы�qну 

peopraнl3ВЦU1 ЮРИдИЧної особll-орендаРJl є підставою Щ розірвання договору. 

12. Відповідальність сторів за HeBllKOllBlll1JI або 
Ilеналежве викон.нвв договору 

.d-
12.1 3а невик· ·nnО8іJ1В.'Ьpjc1' 

закону та • ананна або неналежне виконанНJI ДОГО80РУ СТОРОНІІ нес)'Ть вІ,...· . 
UЬOГO договору. .. ~ 

12.2,Сторона, . . • сті 11,,1110 801 
порушеННR етап яка порушила зоб08'JlзанНJI, З8ЇnЬНяється від 8іДПОВІДIIJIЬНО І 

ОСJl не :І 11 ВІІНІІ. 



АКТ 

JIрийомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступника. міського голови Аllдрєєва 8аСІІЛR 

олекс:аНДРОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

t8МоврЯДУВ8ННЯ в Україні", довіреності від 20.06.2007 року 

~.SЗISlS з однієї сторони, та Закрите акціонерне товариство 

"ФіРI'8 ТеПJlllцьтехмонтаж" в особі генерального диреІ\."Тора 

Дпшлевого Івана Андрійовича з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Закрите акціонерне 

товаРllСТВО "Фірма ТеПJlицьтехмонтаж" прийняло земельну 

дimшку площею 0,1494га ДJlЯ обслуговування сховища ЦllвіJlьноі 

оБОРОНl1 по ВУJl.Гагаріна,22 в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішеННJIМ сесії від 23.08.2007 року за N!428-26-05 на умовах оренди 

HaS (O'JlTL) років, терміном до 23.08.2012 року. 

Цей An складено у ТP~01f. примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

ВРОВllРС6КІІ А,іська рада 
ЮРИДИчна адреса: . 
м. Броварн, вул.Гагаріна, 1 5 

НІ( міського голови 

прИЙlIЯЛО: 
. . 

3акрunае акціонерне '"0вар"с,"во 
" "ФірАfа ТеnЛUЦ"n!ЄXJ"онn,а3IС 

Юридична адреса: м.Бр~вари 
. ,22 

.А.ДlllllлеВІІIЇ / 



. . n !\liCUCDOC'ri тя ПОГОДіКСllШіI ЗОВllіШНlаОї межі зсмелыІїї діЛПIІЮI 
'рОDCfIIIIОDЛСIІIІIIII:! ~средачll\lшt(ОDIIХ знаків 118 збсріГ811JСЯ 
11 :,А Те @ІІ'.IL" 7'en""''d'me'rlЦJHmIIlJtL· 
,..,- " .JJ-"-ч,LW 200-!:р· 

Счепідпис!Ні, предстаDНИIС 
Ми. 1111)1 

'тов "JCOHCTAHtk'" 

м.Бровари 

. І стввl ліцензі! на DИlсонання робіт 
aiJo"И на ~:тi зеМJIСВJ&а('ни~іь (JС:lrfл\:.користуов"іп): _______ --= _____ _ 
IПРИcyrн /іА Т ее '1'.1-(.4 Теn'ЩI' mеl)( !lЩltm@L' -,pPeдC1lJlIIJ!,(iO 8111(0111(OMY 7",,; ЕН&9 d78 
~суміжнихземпеDЛВСJlикі8 ('3емлекор .. ~туnа'lіD): E-J Т" U!l'mC'Aeи~" 

-
і пред'JlОИЛИ СВОЇ ПОВКОI.аЖё:lІНЯ, провели встановлення нв місцевості та погодження 

JDlИіwньоїмсжі ЗСМeJlhііоі діЛJlilКИ -~""'::'"""----------------+4--r "ф,' ~ н • 

IQOзивхо~ить~ за в:uресою ,41. ~ ~ fir",,'ItJ/., ,/4 
3а1Иlчеlll.tеЖI на M1CU~UOCTI проходять по ..J.1I1.114"7"""5,8CI!?1~-------------

Ні.ких претеllзій ПРIl встановленні зовніUlНЬОЇ межі не заявлено, Мехсі погоджені і не 
IИКІІИКDlОТЬ спірних питань. М(:ЖОDі :шuки, JШИМИ закріплеllа земельна ділянка в кількості 

( шт. показані D)СДС1'11DНИКОМ відділу на місцевості та передані на зберігання 
?CJIIIeanacIIIIK)' (землеКОІЖС'ГJilА'I). (J(Jзміри та місцезнаходження земCJlЬНОЇ діJlЯНК •• 
pOlI3lНi Ііа IІбрнсі на Зі\)j)оті ДІ:ІІІО('О i11tтy, diГ'- ,. 

~щадinIНКИ. наданої с3А т, . .зz../f! ,цр ~".L/!f4 6 me%,JU)/(-9 ~ 
3ПАІІО3eNcnьно-хanвС'rрової ДОКУМР.llївціі cкnoдaє га. 

Цей IКr Є підстаВОІС. для ПlіrlАняття рішсння aSidi.~~~ ~О"'ltсrУВВ~НВJЮ знаСТУПНІІМ 
оформленням докумеll'Іів. ща посвідчують nplf1(Aid~~!m/!pct\il;P)~c'( yllJ,OU1I ....... 

АкrcкnадениЯ u 2->: rIР~lмjРIiШ(а."(. 
~~~!!o. 

Представник зе~ .. аIIU"II~"n'l"-' 
(зсмnе/(ОРИС'lувачвj 

Представник топ "ІСОІ-І 

ПредСТАВНИХ ВИКОІІКОМУ 

ПредCJВВIIИ1( с)'МіЖіIИХ 
зeмnсішаСllикіз (З~I\ІЛС[(ОРИСї/DI&&lі ~_..-,т 

~:.аставИ~IС . БроваРСЬКОI'О 
I(oro ВІддІЛУ зс::.се.1J.них рес.'Урсів 

ОО 



4 

DПИС МЕЖ 

•• ВІ" А "а & -3Iм,,1 DI3IР8"ИХ TlPMTDpl1l м.&рDIIР • 
ВІ" & "а 8 -ВАТ 11 V"PTI"I"DM 8 

.. 

ВІ" В "а А -3Iм,,1 заr.КDРИСТ.СПРD'3А) • 

\ . • 

. . 

· r 
. d~iJe?,,~J .... АбриссКJIВВ: C2~~ 



ОПИс МЕЖ 

КАДАСТРОВИй ПЛАН 
З21DБDDDDD:DD:D24: 

Н~чаЛЬНИR Броварського 
мІсь го ВіДДілу земель
них . сурсІв: 

М.А.Шохун 

'а.42 
Д 

:: І =І1l1r"!уlll:llРIНИ. Тlритар ІІІ м. &ра •• рм 
І а ' АР'IIІ."ам·, • 

"-JIIIII' авг ."армст. Cnpal3A) 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННА: 
':Інанврнм" каРМАар МІРІ. камунlкацlR 

о' о зr І Ана YKpalHCbKara Кnасифl катара ,nS! 

~........- "';"1 .11IП а.4 КІТ • 

• 0 

Е"сnл, кац '11 :lIМI.ІІIо"И. ,,., .... 
о' 

w З8,.8111о". 
;. ПЛОЩІ 

Р 

~ .. 
І' • 

в 

85 

.ІМІ 

R 

0.1414 

нн"О.ооео 

0.1494 

ФРР"'8 8-:11'" 

З8&'''0 •• ", :18 ... .11' 

уТ .... 

8С100,.О 

З4 '13' 
0.1414 0.1414 

0.0020 0.0020 

0.1494 0.1494 

.8рМ, .У.ІІ. r.r.pl~.,12 

тав M~aHCT8HTaM 
Твхнlчна АDкумвнтвцlЯ 
Із 31М.ІІвустраа ШUАа СК.ІІ8А8""А 

АаКУМІНТIІ ша па~С~I~I~АtЧ1VD~Т~Ь~П~1І8LІ_а ____ -l ________________ ____ 
ааВНАМ на 3BM~Jlb"' АІЛJНКV 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНКИ 

".&рОВlРI' 
• І IiроваРСЬЬ"ll •• ісь .. "ІІ. • Ради аа q;t.a t!,Q~.. 20~ 

S ВІІРСЬ""ІІ а.lська PlU18 в осоБІ "'ІСЬКОГО roлОВIІ AIITOllellb"ll Blnopa ОnеIСCJIІІДРО&I.Ч8 що 
·І"· ро • У _... б ' ~IIJCI"I~ l·з.,,'ОIІУ УІСРВїlІІІ "Про ,,"CUCBC ca"'OBp"aYBaHtIR в краІНІ з ОдlІОro о")'. та opellДOp: ПРII&ОТlШП 

;rlllnIJCIII1 ПОЛD10ВСЬ""ІІ Л.0600 BaCI,nIBI'~, 10P~IAJl~tfD адреса: ",.БроваРff, вул.Р. Люксем6ург.S8-А 
,bIlJlllIМCUIt n ,,'ОП '532302965. 111\'8 діс на ПІдстаВІ СВlдоцтва про ACP)l\'8BIlY petcтpallilO фі3fflltlОЇ особ .. _ 
iJ.'IfIIlфі~n~~DИОro ~IIKOIII\OMOI\I БРОВDРСIoКОТ місысїї радll від \4.\ 010 1996 POl\')' ЗD N!8S07S4, З другого, 
~:n ~oro8ip про IШ;КЧСllавсденс: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

11 ОРЕнДОДАВЕЦЬ BinIIOBiAHO до ріШСННJI сесії Броварської ~IiCЬKOЇ PIU1" КlIЇВСЬКОЇ області від 
Uo,u ро",. ».547-25-24 I'ВдВє. D ОРЕНДАР npltnr.aar в C11JOKOBC маТllе kOPIIC1YBDHtIJl зсмелЬflУ ділJlIІI\)' 

ILI 002421'1 для liудіО.lІІцтва та 06c:.r')'ГОВУURIІІIЯ пuвїльііОIlУ - I\ID.l1JIIII "І(оіт •• ", НЬ'111I1ИIОдIlТЬСЯ 110 
~;'lIa 11 aL6pOBDPI'. Згідно з маtlо", 1Смлекор'ttтyва.ltIJl. ЩО ( tlCBia"('MIIOIO IIOCТJlHOIO цhOП) ДОІ авару 
8J~~'1 .. ';'lІоі БровареЬКIІМ ",iCIoКlIM відділом земелыІх ресурсів N!SS2 від 28.10.2004 POh.)' ,..01 зс",елыІ
~T AaкyalellТlUlї 6ровврсlo"ОГО місloКОГО відділу зеr.lелЬНffХ ресурсів IUI зе",епloна дїЛ,шиа рахуrтьСІ D 

І. JdX1'О)ІсрааіАнаro BIlКOPllCТВHtuI Броварської міської ради. , 
, f f 

V. · 2. Об"єкт opCIIДII. 

~~ І 11.0 apl!lfJIY IІсреnаС:ТЬСIІ зеAfCnloна ділllllка заranьtlОЮ площею 0,О242г •• 
• 21 На 'JCмелltніА дinllHlli B~'tCYТHi 06"('1\.11 JlepY~O"IOГO Manlfa: 

: . 13.НаРАIІТIІ8на IFОШОВО оціlllса земельної діЛIІНh.11 згідно довіДКJI f:iPOBDPCIoКOГO І\:іськоro ВІДДІЛУ 

1
· IIQIfIlX рссурс:ів від 28. ) 0.04 З8 NeSSЗс:таНОВJJТЬ: 

• • 13 286 ( ТР"ДЦВТЬ ТlfeRЧ двІсті BiciAiдecRТ шість ) гp"Bet.1o з урвх)'ва •• ннм косфіuiснтів індексації ІІа 
• &?ЇOJ IIOtDЧНОro будіВlllluтвa; 

і . БWО ( шістдес:пт шість ТlfСПЧ ЧОТІlрllСТD ТРlfДUПТЬ) гр"венlо з ДОТІІ затверджеlflfll Aкry ДержааllОТ 
і ..... НОЇ комісії про ПР'ІПНІІТТJI в е"смуатаuiю закіtlчеtlОro будівннuтва; 

2.4. 3еМeJlЬНО діл.нn, .ка персдаєrьсн в оренду. не ",ас IІсдалі"ів. що можуть nepeWKDA1lf1l П 
~ c(anllИО\lУ l"I\1JPIICТDIIHIO. 
\ 2.5. ПРlшііні (реорruиjзаwі) ОРЕНДАРЯ Договір ОРIШдJlllе збері ... с ЧІІНllіс:ть. 

3. Строк діі договору 
а 

3.1. Дorolip УlCJl;щено Н8 2 (двв) РОКІІ до 14.10.06 рОIC)'. Піcnя ЗDкjllчеllНl стро",), договору OPCIIДIIP ",вє 
~_IIIJI'~etllIIUI право ПОНовnеllНІІ nоro на НОВІаА строк. У ЦIoO"'у разі opellAВP ПОВllИСtl Ilе пізніше lІіж 3D 2 АlіСАцl до 

ІІІ СІраку діі договору повіДОМІІТИ ПИС""'ОВО opeHAOДIBWI про нвмір ПРОДОВЖIІТIf Пого діlО. 

4. OpellДHa плата 

4.1. "-IIІ'llа IUI • . •• • '2'::'''' вта BII~CIIT"CJl opeндaper., у ФОРМI18 РОЗМІРІ : • 
70 (4в1) rp"BHI 10 копійок 3В 1 КВ.Аа 118 перІод nOТO'llloro буді.IІІIUТВD, 

,_ • )3-70 (ТРІІІІDДЦПТЬ) ГРlІвень 70 копіnок 3& І КВ.А' 3 ДВТlI ПРIIПIIRТТЯ в експnупта •• ',о заlСіllчеllОro 
11111118; 

..... 4.2. РІЧНІ opeНAIIO мата 110 період 1І0ТОЧ.lОГО 6уді&tIIlЦт&а, зПдI'О ДО'J8ОЛУ Інспеlсuіі ДеРЖU8110ГО 
''''I)~"o-aYДlaenЬflOro КОIІТРОnlO СlCllпдв[ 653-40 ( lиістсот П"П'rдесят ТРІ' ) rpllBlli ~O lConiUolt; 

11Icc1L1 І",в apeHlIllD 1I.'10·r8 :І ;lОТIІ 38TDI!pa1lll!IIIIII Atny ДержаВllОТ IIp'IRAlanLllor KII~I.c:ii про IІРI.Пlllrггп 
~r.raтaUitQ 3uldнче.IОГО 6УД'В.IIЩТ&В СК'ЛОДUЄ 3315-40 (ТР.І ТІІСЯ". тpllc:тP п"Я1·IІIІДUПТL ) ГРJlВСIІЬ 40 

а 

~J4' 06llllcnelfHII розміру ореllAНОТ nnanl за землю здіRСНЮЄТЬСJl :І ypnxyoa.IIIJlM ЇllДексів інфnlluіі; • • 
.. _ • 'ОРI!'IД'1 • в'lд 10 1404 ШОI\IIС:ПЧI.О Р'ВІІІІАІІ' "'1Іса" О ПЛата ВІІОСШТЬСП ПОЧІІІІОІОЧІІ 3 дня ПРllПllЯnН рlwе'IІІЯ •• • 
~ q nРОТЯгоаl 30 І СТУПНІ'Х 3В Oc:тDIllIIAI b"llnC'lдop"'IAI alle~1 30lTIIOro 
\.1'jt~'IIaoro) аlіся h.-anеIIДDр.IJIХ ДІІ 8, Н8 УДК Кllівськ'" оliJlаст' АІ.КІІЄВВ МФО 821018 

411,176375 РІ ця WЛЯIОАf перераХУВDllІІЯ на рохунок У ф' іі 13050500 _ ОРСIІАа ,еАlді. 
4J. Пе р 37118100600001- ВРОООРС"КОТА.lсьасоІ plдll. КОД МОСІІ Іnц "СМ аідповідtШМIІ BКТnMIt. 
~ 6 h peblla npoДYKuii та надВIІНЯ послуг в РВХ)'IfОК орСНДllОТ IUІВТII ОфОрМЛIІC'f 
•• ГО:-А'і • 

• р ctpellAlloi пnаТl1 переl'ЛЯДDП'IоСR у розІ : 



, , 

4.6.1. зr.lіllll УМ08 ~СПОJJВРlоваНIIJI, псредбач.еНIIХ ДОІ-ОВОРОМ: 
4.6.2. зміНl1 P03\11PIB земелы�оro подат")', fJI.1DIIIUelllfJl ці ... таРllфін, т 
4.6.3. в іllШllХ 81IП8Д""''\' передбачених заКО"ОМ; > UMy 'IІІС!lі 
4.6.4. У ро]І IIСВI.еееIIllЯ оре'lДflОі плат •• у "РОК", ВII]lІаЧ~lfі 111'\1 дог 

OJa.lplIIOABfnlloT СТОВК'І lІоціоJJолы�огоo БОII~)' УКРОТІІІІ 3В Кожен лею. 11 Q ОВОРО\І, 
Р 4.6.5. ОреНдll8 плата справnяється таКОЖ І у Вllпадках. RКЩО ОIJЕНД!р ~рnчеl"11111.1" 
Ilе ВІІКОРШ~ТОDУ(' :Jе~lenы�уy дlnЯIІІСУ зп ЦІІМ Договороа.. Пn8а~'ІI", ~ 

5. ')'1\10811 ВШ,ОрIIСТЗIIІІЯ ]с~lелыcJідіі1 
J Яlll\il. 

S.I. Земельна ділянкв передаєтьсн В opellДY дJlЯ будіВІІІЩТВВ та Обt.o'>гов~ 
"К' .. J ва"'l. ііа.:. Bln' " " ... ~ 

S.2 Цільове ПРІІЗН8чення земелыfI� ДІЛЯНЮІ - зеМJII KOMepuinlloro 811КОР , 
. б Ф IIcтallllll 

S.3. OpeНllDp не "'~Є првва ез о ор",леННR у BCТDlloвnelloMY заКОJJО4аВСТВоt.\ по' • 
ПР.IЗIIВ'lеНIfR зсмenьноі ДІЛянк... р ~') 

6. )''''ІОВІІ і СТРОКIt передачі 1CI\ICJILIIOi ді~я • 
• 11"11 В 0PtllJl 

.' 
6.1. ПереДВІІВ зеtolenьноі ділянки в оренду зліRснюtться з РОЗРобленн. 

•• \І Ilpoe~'II. _ 
ПідставОIО дnя виготовлення проеК1}' ВІДВОДУ с РlшеННR BIIKOIIKOMY БРОDарсloКОТ r.aіЩllї·'1 • 

N!270. 
6.2.1нші YМO~II пере~чі зем~ьноі ділянки в opeJJay: OPEH~OДABEЦb nepcJllt, а 

opellД)' земельну ДІЛян",), вІлыly ВІД будь-як"" маАНОВIІХ прав І претензіR третіх осіб 
УКJIaJШння Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР "е могли зна".. • про 

6.3. Передача земenы�оіi дinЯН~1І орен.!1CSРЮ здіПСflЮ(їЬСJl піСЛR лержаВІІОЇ реєстрвшї lIыInI 
за ah.'ТOM ПРltПмаННJI - передаЧІ. 

7. Yl\lOBl1 повеРllеllНЯ ЗСМСJILноі діЛRIIКII. 

7.1. Піcnя ПРffпиltення діі договору орендар повертає opetllIoдaвucBi земельну lIin.и~) у 
поріВНRIfО З ТlIМ, У якому віlі одержав її в ореltДУ. 

ОреН40давець у разі погіршеННR корисних ВJlастивостеА орендованої 3C"'eJlLHoT """'_'W1Ч· 
зміlfОIО іі стану, to.aE право на відшкодуваННІ збllТків у розмірі, визначеllОМУ cтopOIIIМII • 

• ДОСIГИyrо згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв"JI3УЄТЬСЯ у СУПОВОМУ ПОР.Д\іу· 
7.2. Здійснені орендарем без згод •• орендодавЦІ витраТIІ на поліпшенНІ OpellAOBaнof 

Я"; НІІМОХОI1lВО відокремити без заподіяння шкоди ціА ділянці, не підnнratOТb відшкодyllНlllCL 
7.3. Поліпшення стану земельноі діЛЯНКІ., проведені орендарем за письмовою JI'04OID J 

зеr.ші, не піДJ:ЯГВfОТЬ відшкодуванню. 
7.4. Орендар має пра80 нв відшкодуввння збитків, заподіЯНIfХ унаспідок ИС811коllllllll 

зо60В"1311НЬ , передбачених цим договором. 
3611ткваlll вважаються: 
7.5. фаh.їltчні втраТlt, яких opellдap з&Знав у зв"IЗ",), :І неВlіКОНВІІННМ або ,\IСIІWleltИРІІ 

договору ореІl110давцем, а також ВllтраТII, які орендар здіПСНI'В або ПОВlІне11 3J1IRСНIПIІ JIIII 
порушеного прав&; 

7.6. ДОХОДІІ, які орендар міг би реально отрнмати в разі Ilвлежноl'O ВllконвИIIJ 
договору. 

7.7. Розмір фа,,-гичних Bltтpil'r орендаря визначається на підставі AOКYMeHranbllO 

8. 06ме-,кеннв (о6тижеIIНП) ЩОДО BIIKOPI,~"1111 
зеМСJlьноі ДЇJIИ.ІКІІ. 

8.1. На opeHAOBallY земельну дiJJянку встановлено обмеження мошею 0,00761'1-
мереж зв"JI3КУ. 

9.111ші права та 0608"И31О1 cтopbl. 
, - 'ншо'" 1ft 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ • • ніко.'У І забоРОНОIО ( rapaнтye, що земельна ділІнка є у Аоro власноСТІ, ~Drnl 
IllІ.І1аОl1111' ареIОТОМ), заставОIО не r.еребуває і він to'DE 38КОНllі повноваженнЯ пере 

ІНШІ "11380, DИЗ11ачеllі ЦИМ дотовором. 



Р~lІnОДIІВIІЯ: _ • 
11' r'plllPl •• fnl.onC OIIKOp"CТDIIIIH ']с,..cnыІIдIлRІІкIІ;; 
,. • .1ІС!/lіР'111 ІІ... . б 9.1.' "~XOBD p01ipnaТlI lt~n ДОГОВІР У Вllllалках, lІерел О'ІСІІІІХ '1111І1111'" ЗОКОIІОДОnСТRО\1 та ІІІІ,.. 
9.1.2 JI"~ ./.-

• ....otIIICJ\I:. о:шір opellJ1110i ІІЛІІТІІ У ВІІПІІДКОХ, псрслба'lеllllХ '''"'''''М 1I1KOIIOдnocrвOM. В 10М'" '",слі р 
,. .... ·0 І,] з .. IIlIПIl Р РЕНДАРЯ' . .І 9. • • JUI"'У бе) ЗГО411 О , 
,11IJ'I""1""~IY noр аill ОРШ IДАР J1 CBot'IDCIIOI'O DIICC:ClflllI ОРСІІЛllоі '1Л3ТIІ; 

9.104.81"1=:1 віn ОРЕНДАРЯ віДШIfOДУООlfll" СУМ" ОРС:ll4"оі маТIІ '] 'Іасу "РIlПIlJlПJl piwellH" 
9.I.s.l "al

l
o "'innnlf про ШUJRІІІІЯ ']C,..CnLlloT діЛ""КІІ /ІО "іЛfIJ'CDfIIIJI ІІЬОГО Догооору' 

'або а' ~ЬK.. ,-- • .,.-11'" 0600"RJ,"1 ОРI!,IД04ва~я: 
:~,. ncpl!ДIIBaflI :Jсмелы�уy ДІЛ""КУ ПО DIf1Y. 

9J. (Ірnnll орr'IІІВРЯ: • 
І ".llnIIlO nk1)' ,еааCnI.IIУ ДІЛІІІ",), У Кt1РИСI)IІІI11I1J1; :ji' ~:lup:"onn111 догоnір lІіc.nя 1DKill'lelllln ПР"")' АОІО лії R рвзі піЛС:УJllncті ПРL"1rllзіlі. !Цоао 

-а.'" ,/Зl1JJmJl1IтсрміIlУ ОРСIІI1I1. 
i1JI 9. ... ОбоВ "RJKIf ОРl!lІl1nРП: •• 

9.4.1.IQllIIII1I1 ОРВІІДОДАВЦІО МОЖnJIUIСТ .. 'ЛIПСJllt1ВОТIІ KOllrpOnb 1В RIIKOPlltтallllJlM ІlісТ зсмелLIІО; 

jdll' 'q.4з.рIІкорJlс10пуовтllзеаlелыІy діпIН",), зu ItinbOIlIl'" ПРJІ'lІа'I&ШIІИМ; 
94J.cnoC'IDCII0 С:nnll'IУВІТlІ ОрСllJ1l1)' МІ'!)'; 
9:4J.11C ,ІІ0П)'СКОТIІ х!.МіЧIIОГО ЧІІ будь-я~ого іІІШОГО '~БРУДllеllll" ЗСМЛ"; 
9.4.4. IІIлТРIІМУВllnl1l в IІnлежtlОМУ tDII1ТDP"OMY c-mlfl; 
9.4.S.niCnR 3Df'іll'IСНIІЯ 1&:PMilty діі ДОI'ORОРУ Ор&:IІДIl ІІоаеР"yтll зсмелhllУ ліnИIІІСУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

~lIIМy сп ... і ПО I1КIУ. 

10. Pl1311K ВlfПDДКОВОГО 11111ЩСІІІІВ або ІІОUІКОДЖСІІІІВ 

об"єкта opellДll -... nого чаСТIІІIІІ. 

10.l.I'II1I1K ВllпааКОDОГО зшtщеltня або поwкоджеШIЯ об"єкта OPClllIll 'ІІІ nom чоmlllll ІІССС ОРСllJUlР • 

11.СтрахуваlШR об"Сlста -ІІІ ЙОГО чаСТIIIIІІ. 

/1.131 іДIІО 3 ЦlIМ Догонором об"скт ОрСНдI! не піаляruс CTpaXYBOIiIIlO. 

12. Зl\lіllU УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і IlpllllllllCllllR ЙОГО діі 

12.1. ЗмІ1І8 умов договору 'ШіnСНlОIОТЬСR У 11І1С: .. l\lооіn фОРАlі 3D B:JDCMIIOIO ЗГОДОІО сторіІІ. 
}' ра1і lІеДОСЯГllеНlІ1 ЗГО41f ЩОДО ']міllИ ~AlOB договору спір Р01в"Я3УIОТLCfI У СУЛОВОАІУ ПОРЯДКУ. 

12.1. дп догопору ПРIIПIIIIЯIОТIaСН у разі: 
1'1 'І І • .. 
.. - •• 3DКШ'IСlllf" строку, ІІІ ,"",n "oro було YКJluдelIO; 
12.2.2.ПРlfдБIIIIIЯ ореlfдарем зеМСІІьноі ділllllісll У вnocllicт .. ; 

'- I2.2З: ОIlКУПУ земсІІыlіi ділlНКJf алІ СУСl1ілЬНшt потреб ооо npIIMYC:OBOГO відчужеllllЯ 3CMCnIalloT 
IIJ1oIOТIIDIR CYCllinIalloi lІеобхіДllості D ПОРИДКУ, bCТDllOMCIIOMY ЗОКОІІОМ; 

договІр ПРШ111111СТLСЯ 'І1UCOЖ n IIIIUIIX ВIlПадках. пс:редБО'IСIІІIХ закоtlОI\l. 
:;.2 .... Діі lIorOllOpy "РIfПШIIIОТLtfl UUJIXOAf nOI'O ро,іРВОIIІІIЗU: 
... 2.5. II1aCAlIIOIO 'ГOlIOIO C10pill' 

"pt.t6a 122.6 рішеlllllАf "'У4)' 110 ВIІМО,у однісі із сторі'l У ІІІспІдок IІСВIlIfOIІIІIІIII npyrotO CТOPOIIOIO 0608"1'1\18, 
1If' чеш", ЛОГОВОРОAl, та BIIBC:n;lIOK BllIIOДICOBOro 31111ЩIШllfl, 1І0WКDДЖС:llllfI ОРС.ШОlllllоі зеАfелlollоі ділlllКI', 

1Cr000о IICpeт"omкac іТ ВI'h'Оr"СnШIІІО а також :І illwi", підстав, ВІІ31111ЧСlllfХ 'IІКОIІОАі. 
12.3. РП1іРВІІІІІІІ договору D ОДН~СТОРОIIJІЬОМУ ПОР'дh.")' ДОПУСКDt'ТЬСR; 

'4]. УМ080'0 розірваНІUI AoroBOP)' в ОД'IОСТОРОIІІIЬОalУ пор.дку С IIОВIlh.'ОШIIІІII Орендарсм П .4.",. 11. 

~ • 12.4. І 'ерехід права ПJlнсності 118 маnllО OPC:lfДlIP" )10 ill\UY 10р"ЛIІЧНУ або фі:JIІ'IІІУ особу, атпкож 
·""IIІI1іІЦI. 'ор • , 11 IfЛlІЧllоі особll-ОРСl14llРl є піДС-rDВОЮ /UII ро,lРВllІІНП договор). 
f&tt_""BO ІІа ОРСШ400DІІУ ЗСМCnЬ")' l(inlllКУ )' разі c ... e~1Тi фі'lf'lllоі особ.. - ОРСlІдаРI, ЗВСУДЖС.1ІІ1 або 
,;:. іТ 4iC'Jдorilocтi :Іа ріШСIІНААІ СУДУ переходить до спадкоrAlwа або illUJIIX .0Сіб. "кі BIIKOPIIL'Т08YIOT'; UIO 

• IJIllllk)' разоаt 1 Opt"IIJtllpeM, UІЛІІХОAl nepeyкnnдallIIl договору ореf1Д111СAlЛI. , 



J з. JJi,,.rШIJіД:.Jl'.,lі~ ". C1'OIJЇII Іа IleRJIL'O 
.. .1011111. fi IJеЩI.'I~"IIС RIfJС'ОJl8.Щп "(Щ'ЩSОР)' а (J 

І J J 3п JI~fJl'''CllfDlflllI об" tfеШI.І,еЖffС !lІІ/Щl/іІІIIІІІ JJl1ro1t0l'Y tlC1(1\'1'Щ lІес, • 
•• • • , І. n"'ІI(І"ів .... L .. II\· тn 1(1.010 Jllllивору, ~ILIIICI' _..... . ,~- ., '. -" .. І " ., (1(1"ОШL я"а ""РУIIJ\І.18 3tlU\JR lDіШ"", 3111Л1.IІН(тt.СJJ ВІЛ oillnnuї n....... ." ~ ~~~ IIОJ1УUJСШIJJ &:,ПIJlОС:Н JlС 1 іі ОІІІІІІ, , • ыn ""І;, JI і 

. ~. 

'-І. ПРІІІ('ЇІІЦС'SЇ ІJflлmf\СlIfIП. 

14 І Цеl1.договїр Ніlбираl; 1lllшюс:ті 11iCJIH CtіДПIІСUІІШI C1orOllllr.lel 111 1І01'О.1еnж • 
• • • " a811UI rrrrn.. .. ~ ЦеП .до,'Орі" yкnoдellO У 1'рЬОА "рrrАIlРlщ"ах, ЩО "IВlа1!. ОJша1(ОR\1 !ор _ .• .....q 

N ·n· ~ IUIІЧII) t\"" 3Ш,"\1ДIІТhCИ U ореIlЛОДПВUIf. nРУП1 - в аРI.:ІIДRJ1Я, 'рс rl - I1 ('''11111І. "КИП провів д&!Р-оІСіІВIІУ prr~~'1 

III!Dia"[311111~1IJ 'rа~ТШfа"lІІ uomBCJPY г: 
"'tслпс:тра8I1іl lиlпlt зеAl&:Лhllоr ліmШКIf ] пі.аобрuжеНItЯМ об"fсжеtt .. (О6тЯЖI!IІL) у _ 

• • 11 ........... пrтnНОn1IСНtlХ С"РО'1УТIIJ; ". 

nl\,' DC111IJOOJIC"fI" "а ,.,icut:uoc І і 18 1ІІ'If ОЛЖСІІІІП 'JtIИ"ЇIШllоОЇ меll\і ·Jtмrлc.t,u; lІіл"""'I' 
псп 11І1 псреІlеl:~.IІІН 8 .IDrypy 10lшіUltlьоі АІС'мі 'J~\fCJI"'foi ліля",,,,; . 
а"'·lIр",IМ:llfш.-пере.аВllf o(j"('кт;J ореІІДIІ; 

Оре'JДОДRDСЩ. 
БРОВnРСМ\D MiChl\1I рада 
в особі 
А.іського ТОnОВ" 

І s. РеКВЇЗІIТJJ С1'орі" 

Антоненка Віктора ОJIC:КСО'JДРОD'1ча 

• МіСUС3J1ВХОJDI\Сf.,'Я 'ОР.'lIIIЧНОЇ ос0611 

074'JO KJtїfJCIIh'D аблпl.'ТІ., 
IІI.SРОВВIЩ B}:n.l'nrapiIJa. 15 

IлСJJ11.фі"'ВціIiШtl1 код 26376275 

ПідПllСl1 c-fopio 

opclrдap 
ПП ЛОЛnТОВСJlка Jlюбов Оас, ... 
JlЮJ .ціr· на нідстаоі свіДОШ8а 
п ЇДПР.IЄМНllЦькоі діИJlhНOCn,1U::J 
ВІІКОI1КОМОМ БРОDc1рсь"оj 1ІіtиDiр 
від 14. ] о. ] 99броку за *507Я 

м icue ПРОЖll8аНtUJ фі31"IJЮЇ oca6u 

'1. Бровар.!, 
DУЛ.Р Jl.о"с:сAtбург,S! 

J.денn.ФіЬ1lціnШlfi "омер 2532302945 

1.В.П~ 

МI1 

:rь.Ьifrn:::~rз!('і~~~~ ___ 20 ()!) 

~~~,' 
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r 

АІ(Т 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(И 

~jL,,~ ___ 2005 року м. Бровари 

МJI, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

місы\гоo голови AllTOllellKa Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

381\01.Y України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї с'Горони, 

111 ПРllпаlТllІІЇІ піДПРllємець Полатовська ЛlОбов 8аСllлівна з другої 

CТOpOIfJJ CJatan11 цей Акт про наступне: 

Броварська 1\lіська рада передала, а ПП Полатовська Любов 

8аСІІnіВІ18 прийняла земельну ділянку площею О,О242га по 

8)'n.fагпріl.а,11 для будівництва та обслуговування павіЛЬЙОIlУ маl'азин -

"КтТ'I", 3еМeJІьна ділянка надана рішенням сесії Броварської міської роди 

від 14.10.04 Х!!547-25-24 на умовах оренди терміном на 2 (два) роки до 

14.10.2006 року. 

Цей Акт СI(ладено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

AoroBOpy оренди земельноj' ділянки. 

ПРИЙНЯЛА: 
пп Полатовська Любов василівна 
.яка проживає за адресоJO : 
вул,Р .Люксембург,58 

м.Бровар.' 

1'Л.в.Поnатовська / 
~~--'f-
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3CМJIcвnacВВXЇВ (зcмnекориctyВВчів): _______________ _ 

",'IIИDИ свої поввоважеlDUl, провепи встаиовnеВНJI на місцевості та поroджеlDUl зоВllїlПВioї 

'awHm~~ __ ~~ ________________________ __ 

~ • <tI'j IIIOдIIDIClза адресою: l:I'e~, &~ , L 

'мехсі на місцевості прохоДRТЬ ~1U7~--'&~~О~.;;..'Н~4;.:.,;х.= ______________ ~ 

, . '. 

вiuнx npcrcвзііі при вс:тавовиевні З0ввішньоі межі ве завиено. Межі поroджеві і ве· 
, 

спірних питань. Межові знаки, .якими 3ВlCpiп.nевв зсмсшьва ДЇШUIха в Jdш.кocti • 

,-______ -.:...~_ ШТ. ПОJC83вні предстввlDDtом БровірсьJCОro виробmOl'O: 
li.WaY ЗСМeJП.кнх ресурсів ва місцевості та передВві ва зберiraннJI зcмnевиасвпу 

. СІуваl1Y). Розміри та місцезнаходzеllНJl !Jемеш.воі дiJшuaI поJCВ3ВВЇ ва абрисі на звоpari 
1Ьу. 

" 
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АКТ 
. . -

.~...:...-- -
#І •••• •• • 

111І11 В .ІВТУРУ ЗОВНІШНЬОІ меЖІ земenы�оІ� дlJIRHKH :. da,.epellece 
о-

~. 
І

~ 
Нjл tliU«,.,.,O ~'.&.i!Q ~ 6' - -І ,-,'. н .:. .\ ': ,.- .. 

~ 
І: ---------------------

~~#~-----------------------
~:~ 200 У р, 
~~jН=t:x.u:._-

t ' ~ .: іl1ПІІС8ні представник Броварського МІСЬКОГО земельно-кадастрового бюро о' 

~ .... cn • ~~,/./I. -
.",.- ') 
: а '3OIJIС8lllсників (ЗCМJ1екористуааЧIВ : 
~ ніл /М~йm,,~~,#U Jtf. 

• 

~_I\IIIY yt=Ntt:V 
l/lїlClUi дозволу 8ИКОНКОМ;: 2;3 
j&1IIIIAenynrril8iA 24 листопада 1992 року 

ІІШУРУ мсжі на Ilідставі ПnaJl)' зеМCJ1ьноі ДШJlН1G1 

о/n /h;.LQ;"n,o ~и~ ,/.' Lf: , 
~DD~Л, ____________________________________________________ _____ 

і::а NіСЬUШСОНКОAlУ N!! 2Ю u~ _____ =L~~~._O~~/O~~~~ ______________ _ 

~ ., хілltl\~стj ( ., ) передані В натурі представНИI:У заМОВНИЕа. на якого і 
'IIIDDІIДІІІЬИIC'l1. за Ух збереженНJL 
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ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІ.1ІЯНКИ 

Віц 02 лютоrо 2005 року .Ni040S33800004 

1& PJ''' ~I!i~e. 2006р. 

мп що підпис8JJИCJI ВJDКЧе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дani -
"ОрвНДОДАВЕЦЬ", в особі зас'1')'llllИD міського голови В031U1ка CepriJI 
AfвDitJlOBIl'lв, довіревіеть від 01.08.2006 року N!2-1S/1872, щО діє на підставі 
". 42 ЗакоВУ Украіви "Про місцеве самоврядувllННJl в Україні" та Dpвватвий 
_ВЕНець Пматовська JIJo60В Василівиа -"ОРЕНДАР", 3 другоr сторони, 
yxnam Додаткову угоду до Договору оренди земельної дiJшпcи 
N!040S33800004 від 02 JПOТOГО 2005 роху про наступне: 

Відповідко до .рimеlПlJl сесії Броварської міської ради від 26.10.2006 роху за 
N!141-10-05, ввести зміни до наступвих пунктів договору: 

l.до п.2.3 і вИІОІІСТИ ЙОГО В нactyПRЇЙ редакції: 

Нормативна грошова оціВІса земельної дiJшпcи згідно довідки Броварського 
IIЇcьxoro Biдцiny зei.rепьвих ресурсів від 01.12.2006 за N!1284-04-3/3, ВКJПOчвючи 
JDeфiцiєвт івдексаціі грошової оцівхи - 1,035, затверджений Нахазом 
ДСРИВІІОГО xoмiтery Украіни по земельним ресурсам від 27.01.2006 роху 
N!НP/18115/21111 «Про ПОРJIДок вормативноі грошової оцінки земель 
dпьc:ноrocподарського призвачеlПlJl та населених пувпів», зареєстровавоro в 
Міністерстві юстиції Украіви 05 квiТВJI 2006 роху за N!З88/12262 становить 
68759 (Шіс:тдеевт віеім ТВeJrl сімсот п'втдеевт дев'вть ) гривень. 

2. до п.З.1. ВIIКJIaCТИ ЙОГО в наступній редакції: 

Договір ухпадеко терміном до 26.10.2009 року. ШCJIJI заківчеllНJl строху 
ДO~вopy орендар має переВlDICllе право пововnеВНJI ііого ва вош строк. У цьo~ 
prn OpeJlДap Повииек ке пізиimе віж за 2 міащі до звкївчеJПIJI строху ДІІ 
ДOroaopy повідомити письмово оревдодавци про вамір продовжити ЙОГО дію. 
Прп ВlІКОрветавві зеМeJlЬвоl ДЇJJJIвкв ве за цілЬОВИМ ПРИ:JиачеиВRМ орендар 
ВТр.lfає переВlDКВе право ва DОИОВJIеввв AoroBopy оревди. 

3. до п.4.1 вJПCЛ8СТИ його в ваС'1')'ПВЇЙ редакції: 
PilfВa opelfДlla плата ClCJlaдaє 3437,'5 (Три тaeni ЧОТИРИс:т8 тpвдцsm. сім) 

-нь 95 копійок. 



4. до п.4.3 викласти його В наступній редакції: 

Оревдна плата ВНОСИТЬСJl ope~peM, ПОЧИНаючи з 

відповідно до Наказу Державного КОМІТету Украіни по зем~l.Ol~ 
27.01.2006 року за NsНP/18/15121111 «Про ПОРJIДОК нормативної lIJВr Pcq~ 
земель сілЬськогосподарського призначеНRJI та нас l'JJoruoВoi~ 
зареєс'1'рОВаного ~ Мiнicт~pcтвi юстиції Украіни os КВі:1IIJx 11)~ 
Н!!388/12262 ЩОМ1CJ1Ч110 РІВНИМИ частками ПРотяrом 30 кап 2006 PDI), 
Ha~ за останнім календарним днем звітного (податкового) e~_ ~ 

..... J ...... -- УДК Ки" .~ б' Мjcaц. 
перерахувaннJI на рахунок у IВСЬКlи О лаСТІ м.києва МФО в ~ 
23571923 р/р 33210815600005 - Броварське ВДК. Код lСЛаСИфіllа,,:: 21018 ~ 

• '-ЧU 130_ 
оренда зеМJП. І., 

6. Всі iвmi умови Договору З8JJИIПаюТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Юридична адреса: 

М. Бровари, вуп.Гагаріва,15 
3acтymппc міського гопови 

ОРЕНДАР 

ІПІ Полатовськал.в. 
Юрвдичва адреса : 
вул.Р .Люксембург ,58 .. 
м.Бровари 
обл.Київська 

11 



І 

• , 
АКТ 

JIPийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJIЯИКИ 

2006 року м. Бровари 

МИ. що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

,.С1)'ПВИка міського голови Вознвка Сергія Михайловича, що діє на 

JJiдcraвi' звкону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", 

довіревіСТЬ від 01.08.2006 Н!2-15/1872, відповідно до рішеННJI сесії від 

26.10.2006 року Н!!141-10-05 з однієї сторони, та Приватний підприємець 

і ПОЛ8товеlaка Любов Василівна ідентифікаційний код 2532302965 з другої 

croРОВИ сuanи цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада передал&, а Приватний підприємець 

ПОЛ8товеlaка Любов Василівна ПРИЙНJlЛа земельну дішппсу площею 

0,0242 га по вул.Гагаріна, 11 ДJIJI обслyroвувaннJI магазину <<Квіти». 

3емшuадiзumкa надава рішеRНJIМ сесії від 26.10.2006 за N!!141-10-05 на 

умовах оренди терміном наЗ (три) роки до 26.10.2009 року. 

Цей Arr CКJIaдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною' частиною 

AOroBOPY оренди земельної ДЇЛJппaI. 
t . 
r 

s I1ВРЕДАЛА: 
Роварська міська рада 
lOpидRчна адреса : 
~~~~apB, ~л.Гагаріна,15 
-111IUJП( МІського голови 

ІІРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Полатовська Л.В., 
ва проживає за адресою: 

вуп.Р.Люксембург,58-а 
м.Бровари 

обп.Київсь 

/ Л.В.Полатовська І 
--JC~~-f---
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,L' "РО.""· У .. '" (j • ~'I),,..:J.... 'Yhl'lIЇIIII"llpo '1Icuc:nc tIlMUI'pRnYUBlllfR 11 "Рllllll 1 OIl11nm 1(11f)'. "'IIItr'IIInl': ПР"":" 11І •• 1 
І .opt\C1IIlI' 3111'0"'00"1"" JI,o(ion BDCIIJIIIIIIO, 10(1"411'IIIВ MJ1eCII: M.JjPt'''''PII, IIYII.r', Jflп"rС:МЇ\Уlll- ~J(.Л (.. .. 11тІ'" .. • .., • • о • 

~,.dI, n !І ')5.12302965, "кп .,,,с 110 ПIЛ(.ТоIОI rn'!'UIIllIi1 "рп .'IЩ1ЖnПIl) 1'1:' с, р:щіlCJ фі 11І'11І"1 Щ:П(;ІІ _ 

iJ.1I,,:tira"'~::~II:·O ;1ІІ1о"1ІІ'с!МОМ Броunрс .. "рї міської (1111'" lІіл ", "),о І ()')(; Р()І\'У ІІІ Nc'R~I)7~.', 1 !Ir)" (11", 

,~.IIII, вір 11'''' 1ІІIЖ'IIШОПС4СIІС: 
•• prdЛОICl .... 

j\o", 
., ПI)F.ДI\1I~Т ДОП1RО,IV 

ОРПІІДОДЛПIЩЬ uіJl110віДІІО до "ішеllll" (,,'сії 1;"ОІIі1I'С""ОЇ "іС',"(ІІ' І'''ВІІ ю,'(IІС:hlЮЇ (lбllі1L' ri !lіл 
!~ POIt)' ~1.~7-Z5-1" Ш1.!1ас, а ОРЕНДЛР IIPlliIMU( n С'1'UIШUС IIJl:lfIIС "uрЩ,~')'/lШIІІ" IC:M~!'''''Y l,іJl)IІІКУ 

"~ о.О'.l2111 nJlII буаlПlllщruа ТІІ OrJellYI'ID)'UIIIIIIII шшL'ІІ.IІI11IУ - "'II;'JIIII "1(l&illl", ".", JIIII"II1I1II.r,. "О 
~-:::pi,~,11 .1.lipnааРII. Зr і411? :І пnаll~" ~CMnCKopIIC1)'"U""", Щ~ r. "clliJI"r~IIII)IC' '.пС'rIllЩ,U НI,~"'" 1\"1' (11І"1)' 
І! ' ..... III.PIlOЇ 5РОIШРСlol(fJАІ МІС"''''М DI;uJ'ЛОr.t 'SС"еІ.IеІШХ PCCYJ1C:I'1 Н!!55:! "'Д 28.1 О,2')()с' 1'111,)' ііІ 'СС:\lслt.l'(I
,,~, 1!OIo'Y\lPlIro1UiТ Gl'OIlUpcIoKOro "ic •• Koro uіJ.ШіJIУ :JCr.lL:JII."'" "~CYJ1t:ill 11М '~"CJII,'II' ;,іаМlllо';' ра,у; 'І.СІІ " 

~~\;\lL~lIld,lUro Dllr:ОРIІМnШIМ IЇJ10DtlPCI.!f(IЇ r.lіС"КL11'I'ПВ", 
і 

2. Об"('J( ,. ")1СIІ}1II, 

11,8 1!реIlЛУ ne~I:Т • .c1l 3CMeJlhlfB ЛU.'ШКІІ 301 W1t.HC1IU IIJIОЩСl(, 0,01"2111, 
2З Нажм~,,"in діі"",цl відcyrні об"єкт" rlepy.uMum MI.nHB: 
13.110jUIІІТ"'IШІ rpowoua ОI&іНКІІ 1СМСЛl.IlОТ дїЛR'f'Щ 'f/'iдlro до .. іДКIІ GpURllpCI,KOII) Micbl;UH1 .. імIІ'), 

2Ift,1LIII" fII.'C)pcin ni.:l28.1 0.04,31 He.~53cтaHOB.'1''': 
• 13 286 ( УрIlIlIIЯТL ТІІ~Я'І nulL.oтi вісl1\"II!СІ'І І' 11І1&:11. ) І'Р"АСІІІ. 'І )'"11'')'11'''11І11''' кnсфіllirllтіn illl'~'KrDHi'( llil 

aтi.t IIOlO'lIIom б)'.аіПIllШ rвa; 
-66430 ( uaістл"нт .uICТL ТІІС:Н'І 'I01'llp'lcтa rРIUЩЯТI.) rp"nclII. :s ла"1І 1;11 IIСРJlЖ~"'Ш Л,,-гу д&!","ІІыl\її 

\'I't'lIll:wюfam"іс:іТ про ПРllnНIJТПll1 еКСIІJlуа'Пші,о :taKI""~II(ln'1 бу.'1і.IІІI11,'rll:S; 
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' • . ' 11111111"1; ',1, І 11" rll'pL:II&.'C"OIIJlH 11 11:1 1~1'Y ICJlIЮlllllht., 'І"ili' IC\I~'1b"ui ЛШНІІ"'І: 
,,, .. I:J",іі\lіllllJr""1:1'~JШllі ·'''''''",в "рСІI.Ш; 

OP~'IJ"OII:a"CI'h 
I'Р(1ва"СI.ка Міс .... '! РІЩП 
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ОреllJ.с.р 
1Ш ПОJJDТOВСЬка Любов 
яка діє на підставі свідаФв.1 
rrіДПРИ"АJ'IJIЦЬКОі IOJ1J1ILROt'ILIt! 

BIIKOHKO~iOM bPC'8DpCLroi 
Bja 14.1 Оо І 996роху заN!8S07Я 

МіСl1е "J1OXnI88HHR фі]I". _ 
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АКТ 

ПРllі.іОМУ-lll~РI!:Д,\LIІ ЗЕМЕJlI,llоі ДІЛЯІІІСИ 

МJI. що lІідшн,::шисSl ннжt8с: БРf)ВllР~ЬК;І !\ІЇСІ.КІІ І";ІЩІ, 'І Щ:t16і 

.,їс"к(),1) ГnJIОfШ АI"I'ШI&ШI\I' 8ЇIC"ropu ОлексаIIДРО.ІІI·,а, Щ() Jtk "" 11 і.:lе І ~ші 

'h1ij)IIY Украіш, "Про місцеве саМt.lврядупаllllЯ о Укрnїl-lі'\ :J {ЩIІЇf'Ї \: l'urЮІН1, 

111 ІІР"ПІІТІІІІЙ nїДllpIICMeQb ПОJIUТОВСLка ЛlоБОD 8UСllліnШІ 'J другої 

сropom, CKJI(UIJI цей А кг прп tlUСТУШfе: 

Б.80ВПРСЬка І\IЇСІ.ІСI' 1)llда передпла, а пп nOJlnTOUC ... ~a. Jlшбnп 

BI~llniillll ПРИЙflяла земеЛlaflУ діJ1ЯIІІ()' ПJ10щею О,О242Гil rl(1 

R)'J,.I'пгпріIIП, І 1 ДlIЯ будівниц'гва 'ra оБСJlУГОIJуваl1l1Я павіЛЬЙ(111У мага:ш ... -

-КllіГJl'', зсм~JIыl діЛЯII'(Q Ш1Дnllа рішеllllЯМ сесії БроDuрсыоїї міСIаІ(ОЇ ради 

ni!l14.IO.04 NeS47-15-14 Шl умовах ореllДИ терміllОМ 1182 ( l'Ш' ) РС)КІ' Д() 

14,10.2006 року_ 

ЦсП Акт СІ(ЛВДСІІО У 'rpbox ПРJtміРIIИI(ОХ і є lІевід'СМlІОIU tf8сти"ОIО 

J1РИЙНSIJlА : 
111 J ПОJlt1'I'ОIIL:М\[L JlюБOlI It:IСЩ'ЇISIШ 
JII(11 IJРОЖИ8t\С З" LlJtрu«.~шо : 

JJУJJ.I).ЛIОI(ссмБУР",5Н 
м.Бровори 



АКТ 

прdОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноі ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

JВC7)'nНIІка міського голови Возняка Сергія Михайловича, що діє на 

підсТаві Закону України ·'Про місцеве самоврядування в Україні''. 

_віреність від 01.08.2006 N!!2-IS/1872, відповідно до рі шення сесії від 

26.10.2006 року N!!141-IO-OS ] однієї сторони, та ПриваТIІИЙ піДПРИЕ"мець 

ПОЛDтовська Любов Василівна ідентифікаційний код 2532302965"1 друп)ї 

croРО"И склали цей A~ про наступне: 

Броварська міська Рада передо.ла. а ПриваТІІИЙ піJtlIРII(·меltь 

Полатовська Любов ВасиліВІІа прийняла "Ісмельну ДІЛЯНКУ IIJIС.1ЩСJO 

0,0242 rn по вул. Гагарі на. І І для обслуговування мага"IИНУ ссКвітИ)). 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.10.2006 "Іа N!! 141-1 0-05 на 

умовах оренди терміном на 3 (три) роки до 26.10.2009 року. 

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

40roвору оренди земельної ділянки. 

5 І1ЕРЕДАЛА: 
"роварська міська рада 
"lIJUJчна адреса: 
~~~ваРИt вул.Гагаріна, 15 
-1111НИI( міського голови 

..... 

І1РИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 

Полатовська Л.В., 
яка проживає за адресою: 

вул.Р .Люксембург,58-а 
м.Бровари 

обл.К~івськ. /" 
,,z. ""~ r 

~ ':Jl 'і" / Л.В.Полатовська / 





І' ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНКИ 

&рОР"" ,L 
". liроаарсloка АI'Сloка Р8,ІІВ" ('Т ... ~~~Иеt .. 20~p . 

.; • сltка al'Cloкa pDJID В особі пе~шого 3~СТУПJflfка'''ffСltкоro ГОЛОВfI KIIRlllfui ОлеКСВllдра 
1~1III' ':-%їс на niAC1DBi Закону УкраіНІ' Про M.cueBe caMOBplIaYBaffHII в YKpaїHr' 3 OntfOГO боку. 
jJltoJlІІl'П"" 1.fJ4 05 3D 1і2-БI299 та ореJШllР: ПРl18DТlшR niдnpllcaleulo АфіUIo""IR ОлеJCсаlШР ЮріRОВIІЧ 
,.,.p:d .fJI О • M:spoвapll, вул.В03З'~lаННIІ, J 5 кв.56. ідеНТIІФікаuіП.ш~ код ~543112390. Я""П діє H~ 
~_ aqeca: про дерЖlІНУ pecc:тpauJJo суб"єкта ПIДПРIfСfolНlЩЬКОТ д'lІЛltНОСТ'. ІІ.даного ІІІКОНКОМОМ 
~ c~;a::T piUUl 3D N!2 355 017 0000 001085 lід 04.01.2000p. з другого. У""1UJ11 цеП дОГОlір про 

~Jle: 
І. ПРЕдМЕТ договору 

J ОРЕнДОДАВЕЦЬ lідПОlідно до рішеННІ сесії БРОlарської міської радll КІІЇВСЬКОЇ області від 
.... !ме РОIC)' .м764-36-04 надІІЄ, а ОРЕНДАР ПРІІАмає І СТРОКОlе платне КОРІIC't)'NНffЯ земenь.'У ділянку 
......... 0;0122 ra JUlI oCJcnyroByвa'I"B павlлIoRОIIУ, ВІСІ'П 1!'~,xoaIITIoCB по Об'і14.,їR ДОРОІІ D paRoJfI МРЕВ 
--pll ЗМІЮ З манам зе"шекористуваННIІ, що є HellД ЄМІІОЮ частиною UltOfO ДОГОІОРУ та довіДКl1 
::: ;р;,"РС.I(ІІ"1 місьКІ'''! lilllliпo~ з~мenltНIfХ ресурсіl Bi~ J 7 .08.2005 N!!4~ 7 та зеfolenЬНD-ICIUUIС:ТРОВОТ 
J1I)1DIIWi &роlарськоro МІСЬКОГО ВIlIlIIЛУ 3~M~ltH~,( реСурСІВ ЦІ земenltна ДІЛЯНка рахУЄТЬСJl в зеМЛІХ 

_Иlro II''''OPIICТIHНJI І "lежІХ БроваРСЬКОI МІСЬКО' радll. 

2. Об"єкт ореНlЩ. 

11.8 оренду передаєтьс. земenltнадіпllНК8 заranЬНОЮ площею 0,0122 га. 
n на ІемenьніА ldлllнці liдcyrнi об"єкти нерухомого маПнв. 
2J.нормa:wіIНВ' rpошова оцінка земельної діпllНКИ згідно довідк., Броварського міського lіддіпу 

"iH'lXpecypcialїll 17.08.2005 заN.а448 стаНОІИТЬ 9260 (Дев'вть ТІІСЯЧ авіст' шістдесят) гривеНIt. 
2.5. Земenьна дїnIlНка, ІІICD передаєтltСJI В оренду, не має недоліків, що можуть переШКОД.1Т11 П 

cфmнtному ІIIКОРІІСТ8ННIО. 
16. ПРИ зміні ( реорrвнізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберіraє чинність. 

3. Строк діі AoroBopy 
.~-=-~---=~-

3.1. Дoroaip УКІІЦСНО терміном на І (оанн) рік ао 04.08.2006 року. ПіСЛIІ закі"'lеJIIIJI строку договору 
lPfIIUP МІ( переважне право поновленНІІ Аого на НОВ.,Я С1рок. У ЦltOMY разі ореНдар ПОВІІнен не пізніше ніж 
~2 .'cauJ ао закінченн. строку діі договору ПОВідомити ПIlСltМОВО орендодавWI про намір продов-,к.т. Пого 
.. При IUкopllmHHi зеАlf.IIы�оJJ ділRНКI' Ilе З8 цIлЬОВI'''1 ПР"Зllачеl.НВ"1 ореlшар втрачає переВІжне 
IpaID Пl ПОllоanflШIДОГОВОРУ opelllIlI. 

4. Орендна плата 

4.1. Річна OpellJlHa мата СJCJI8,llDє 926-00 (Дев'ВТС:ОТ аваацять шість) rpllвенlt оо копіПок. 
4.2. ОБЧllcnенНJI розміру ореНдНОТ мати за землю здіАснюєтltСIІ :І УРВХУ88ННJlМ індексів іJlфл.ціі. 

Ііа 4J.OpeнaHa мата ВIІОС:IlТЬС:В ПОЧІІІІD.ОЧІІ :І дНВ ПРІІRІІВТПІ р'шен,.в від 04.08.2005 року ЩОllіСЯЧIІО 
_": ч8mra .... ПРОТВГОАІ зо кaneoдaplIllX Jllli8, ІІDСТУПІІІІХ за O&:ТIIlllliAI JCDЛе.шаР"II"1 alleal 3Bfт,loro 
~23 .ОГО) "'f1IЦВ UUlВХО"1 перерахуваНIІВ ІІа раХУIІОК УДК У КІІТВСЬІС'В області II.КlІєва МФО 821018 
~ІШ plр 33213815500005 _ Броварське ВДК. Коа JCJIаС:llфікацlТ 13050500 - ореl!да зе!ш', 

• Передача продукціі та надаННІ поc:nyг в рахунок opeНдlloT nлаnl офоР"ШІЄТltся ВIДПОВIДНII1.Ш а,,-rar.ш. 
::;-fOJ1!'P opeНJIlloi маПІ переГЛRааЄПоС:В у раз' : . 
405' • 3М1~И У"'ОI rocподарюваННlІ, передбачених ДОГОІОРОМ; ., • 
4.5~· З~'Нh розміріl 3емелltиоro податку, піДВllщеННJI цін, таРllфів, у тому ЧflСЛI ІнаСЛIДОК Інфл.uіі; 
4 • .'НШІІХ Illf1IlIках, передбаченнх законом; • • 

ID.tвiRIf;j4. у разі невнесенНІІ орендноТ мати у С1рокн, 111значені ЦІІМ дОГОВОРОМ, cnpaUIIEТЬC. ПСНJI у PO~MIPI 
C11вКlI нaцioHВnЬHOГO банку Украіна за кожен день ПРОС1рОченн. матежу. 

~~~. ОреН4на nn-ата • ках ІІКЩО ОРЕНДАР з П08lUКНlfХ ПРIIЧIlfI n.МЧІСОВО не 
-.-ruвyє СПРIUIJIІІЄТЬСІІ також І У •• ,пад , 

: земельну діп.ику за цим Договором. , 

5. УМОВІІ Bu~o.pllcтallllR земeJlы�оіi діЛИIIКI •• 



5.1. Земельна ділRНка перс:даєтьсн в 0~eH4Y АЛR обслуговуванн" n . 
5.2. Цільове ПРІІзначеННR земc:nьноі 41ЛRНКІІ - зе",лі KOMC:PUiRHoroalU\Lliolt)'. 
5.3. Орендар не M~Є права без оформлеННR У встаНОВЛС:tIО"'У заkо .. :::"IIt1a..... . 

ПРllзна'lеННR земельноі ДІЛRНКІІ. tт80\t~ .. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ передачі зеl\l." 
""" •• оі n· 

.. 1.1811"'1' 

6 І Передача земельної діЛRНКИ в оренду ]діПСНЮЄТЬСR без розро6 .... 
• • nенн" n 

6.2.lнші YMO~II переД~'lі зем~ьної діЛRНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ n PDek1y1i • 
оренду земельну ДІЛRНКУ ВІЛЬНУ ВІД БУДЬ-RКИХ маі1нових прав і nрс:тензіn ~I~. 
УICJIВдвННН Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не МОГЛlI знаТII. 1JIeriX ~ ~. 

6.3. Передача земельної ділRН~1І орендарю здіRСНЮЄТIoСR піCnІ Aepil\'I8HOЇ ~ 
за актом ПРlіАманнн - передаЧІ. Pctapaq.'i~\ 
6.4. На ОСІІові cт.2S 3акону YKpaill1l "Про оренду зе~lЛі" від 0610 • 

• 'І' іі . .1998р м'IIІ, 
п'ВТllдеllllllА строк ПІ~В деРЖВВIІО. реєстраЦI ДОГОВОРУ opellAIl зеаlfЛ '"1"", 

. б' А' .. НОіа ....... KOl"YIIВnIolloi влаСllОСТI зо ов взаllll lІадаТIІ КОПІЮ ДОГОВОРУ відПОВЩllОlІlУ ОРI1 .''''''1 

служБІІ. IIJ 

7. УМОВІІ повернеllllЯ земелы�оіi ділВIIIQI. 

7.1. ПіСЛR припинеННR дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну.lї.1lll1) 
поріВНRНО З ТИМ, У нкому він одержав її в оренду. )11 

Орендодавець у разі погіршеННR корисних властивостеі1 орендованої земeJlWllli" 
зміною її стану, має право на відшкодуваННR збитків у розмірі. Вlьначеному trDpollllll.lQ 
дОСНГНУТО згоди про розмір відшкодуваННR збитків, спір розв"RЗУЕТЬСR У судовому IIOJUJ. -

7.2. ЗдіRснені орендарем без згоди орендодавuи витрати на поліпшенн" OPCНllllllllai 
нкі немоЖJIИВО відокремити без заподіRННR шкоди ціА ділRнuі, не підllаraкm. вUaшliOJlylallla 

7.3. ПоліпшеННR стану земc:nьної ділRНКИ, проведені орендаре", за ПIlСЬМОIOlD 1IVD\ 
землі, не піДnRГВЮТЬ відшкодуванню. 

7.4. Орендар має право на відшкодуваННR збитків. заподіRншt унacnідок НСIIIDШI 
зоБОВ"Rзень , передбачених цим договором. 

3бllТICDМІІ вважвютьев: 
7.5. фактичні втраТ.I, RКИХ орендар зазнав у ЗВ"RЗКУ З неВllконан",,1І1 вбо ИCIII!DIId 

• договору орендодавцем, а також витрати, нкі орендар здіАснив або ПОВlІнен :шіЯсипm JI . 
порушеного правв; 

7.6. доходи, нкі орендар міг би реально отримати в разі нanС1КНОro В\lка .. 
Договору. 

7.7. Розмір фаКТIІЧНИХ витрат орендара визначаЄТЬСR на підставі докумеtmlllЬИО 

8. Обмеженнв (обтяження) щодо впкоряетаНВ1 

І земельної ділЯIIКП; 

. . .. " 
8.1. На орендовану земельну діЛRНКУ не вС!Вновлено обмеженНR, 06тJnКCНИІ 11 і\ІІІІІ ! 

9. Інші права та оБОВ"В:JКП сторін. . . '. . ~,I 

ОРЕНДОДАВ.ЕЦЬ rap'~tnyE, що земельна дЇЛRНка є у Аоro власноСТЇ, ніlillМУ ,,~ 
забороно~ (ape~TOM), заставою не перебуває і він має законні повновВЖС:ННR пеpиaвan' 
надавати ІНШІ правв. визначені цим договором 

9.1.Права орендодавця: • 
9 І 1 • • . 
" переВIРJIТ11 ЦІЛьове ВИКОРllстаННR земельноі дЇЛRНКИ; fJfffI" 

9.1.2 достроково розірвати цеЬ Договір у випадках передбаЧСНllХ ЧIІ .... \lМ 
Договором; . . ..' . '., _.~ 

9 1 3 '. • :Ia~"O"""'; . • • • ЗМIНltТИ розмір орендноі МаТ.1 у випадках, передбачеНIІХ ЧІІННІІ.І. . . 
ОАНостор,?нньому порадку без згоди ОРЕНДАРЯ' . .' . 

9 1 4 ви • .. , . . . • ііі[ 
• •• магаТl1 ВІД ОРЕНДАРЯ своєчасного внесеннв орендноі MaТlI, \lnJlJ11'I-

. б .• 9.I.S.ВIIМ~гати від ОРЕНДАРЯ 'відшкодуваННR суми орендноі MaТli з часу пр 
а о МIСЬКоі ради n . • ОРУ' 

9 ро наданнк земельноі дїЛRНКlt ДО підписаННІ ЦЬОГО ДоroВ • 
.2. ~БОВ"~31С11 орендодавцв: . 

:.~.I. передавати земельну ДЇЛRНКУ по акту. . 
'9'З' Права.оР.еllдарв: • ..' '. •. 

· : І. ~ТPIIM~TII .по акту .:sемельну дїЛRfiку у KopllC1)'BatltIR; 



, 8ІІюJD111 Aoroalp піСЛR :Jакі.lче.IІІR СТРО"'>' Пого lIіі І ра]і li4tyrHOcтi претСlt1іП. ШО40 
9J.2 110··0 :11 тер."")' орс.l4l1· 
...... " .11 "PO~:I~I. орС.I4DРЯ: •• 

,р" , .... обо. ОРЕНДОДАВЦІО МОЖІІІІВІСТЬ ЗА,nCшоваТІІ контрonь ]1 В""'ОР"CТlНIІIМ uicї ]CMC:nIoIfOЇ 
9.4.1.1_IІТІ' 

~ vDDT" Jс",СЛLI'У 1IlnЯІІІСУ за цlnloаВIІ'" ПР"Jl.аЧС""RЩ 
• • 1 'lh"CIp"CТOD" • 9.-·1 110 cnnOII)'IIT" ОРСІІАІІ)' Пnl'l)', • 

9.4J.CIIJ('IDC кaТlI XIA.I'IlIoro 'ІІІ БУlll.-JlКОI'O IІІШОI'O :JlБРУ4Ш:tltll ЗСМЛІ; 
9.4.4.111: AOnYC 88ТII11 В IІDIIС',кIlОМУ Сlllі11lРІІОМУ СТІ'lі; 
9.4J. ~111Р1~~~нчеIIllR терміІІ)' Аіі Договору ОрСlІlIlІ ПОIСРНУТ" ]емельну АіЛRН",), ОРЕНДОДЛВЦЕВІ У 
9.4.6.nICnR :J 

~ ~y СТІІІІ "о Itn)'· 

J о. PII:JIIK ВІІПDДКОВОГО 31111ЩСІІІІR вбо ПОШКОДЖСІШR 
об"сктв ОРСІІДІІ ЧІІ ЙОГО ЧВCТlIIIІІ. 

10.1. PII:JIIK IlInUКOIOro :JІІІІШС'ІІІJI або ПОШКОl1жеНtlJI об"сКТD ореН4'1 'І" Пого 'ІОСТ"'Щ tlССС ОРСlf4ар . 

J 1.СтрВХУВВIІІIВ об"сктв ЧІІ його ЧВСТШІІІ. 

11.I.3rU1I10:J UIIM 40roDoPOM об"єtrr ореНДІІ не піДnJlI'DС страхува"н,о. 

12. 31'lillll Y1'IOB ДОГОВОРУ і ПрllПllllСllНR ЙОГО діі 

12.1. 3міtll '''01 lIOroIOP)' uіПСНЮ.ОТЬСJl у п"сьмовіП формі за ВЗІСМIfО.О ЗГО40Ю сторі ... 
Ypll3i HI!AOCIrнeHHI ЗГОДІІ шодо зміНIІ умов ДОГОІОРУ спір РОЗВ"JlЗУЮТЬСR)' СУДОІОМУ ПОРI4КУ. 

12.2. дrr 40roBOPY npllnllllRIOTIoCR у разі: 
12.2.I.:JIII\;НЧСННR С1рОІСУ, НІ ІКIlП Пого було укладено; 
12.2.2.ПРllAбаННR орен.аарем земельної ділІНКИ у власність; 
12JЗ. ІІІКУПУ зе .. епьноі ділlНКIІ ДnB суспільних потреб або ПРИМУСОВОI'O віД'lу,кеНtlJI земenьноі 

ІЇІUI':' MOnIIII сус:пinьної необхідності В ПОРJlДКУ, встановленому законом; 
12.2.4. ліквl.авwі фі:Ш'lноі особll-орендаРJl. 
Дarolip np"nlltfRttьCJI 11IKCnК в.lНШItХ ВІІПUКDX, передбачеНIІХ законом. 
12.3. Діі 4oroBOpy np"nIIllRIOТloCR WЛRХО". Пого pO:JipBallllR за: 
lи.l. I:І8О1НОIO згодою сторін; 
12J.2.piweHHIM су.ау на ВІІМОІ')' однісі із старін У Hac:nilIOK неВ.lконаНИJl 4РУl'OЮ стороною оБОВ"Jlзків, 

IIpQ6aЧСНIIХ AorolOPOM, та ВНlслідок ВIIПUКОВОI'O знишеННІ, пошкодженн. ореН408вноі земenь .. ої ділlflКll, 
IItImmtD псреwко.ажає П IIКОР"станню, а також з інших підстав, визначених законом. 

12J3. I'СВ'IIСО"DIШR opellДapeM п.9.4.2. lIallOro 1I0roвару за piweIlIIR'" суду, відповідllО до 
a.'4t.1443ulenIolloro кодексу YKpaillll; 

I~A. РшірваНtll АОГОІОРУ в односторонньому ПОРJlдКУ ДОПУСКDЄТltСJl; 
Y-JIIDIPlанНR договору в односторонньому ПОРJlдКУ Є неВllконаННJI OpelUUlpeM n .4.4, п. 9.4.3. 

• I~S. Псрехід права впасності на мвАно орендаРJl на іншу 1ОрllдllЧНУ або фіЗlІ'lНУ особу, В також 
PlDJИlНl1ІІІІІlОРllAllчиоі особll-ореНдDpl є піДC11lВОIO)uJJI розіРВIННJI ДОГОІОРУ. 

• Пpuo на ореН40вану земепьну ділJlНКУ у разі смерті фізичноі особll - орендаРJl, засу.аже'IIfR або 
~ _ННІ. tr діа.аатності за рішеННІМ суду переходить до спцкоємців або іНШ.IХ ~сіб, Ікі ВІІКОРІІСТОВУЮТЬ шо 
.,JIIIeawy AUlRHtcy РООМ З орендарем, WЛJlХОМ переУКnaдDННJllIОГОВОРУ opeНJ1lI зеМЛІ. 

13. відповідалы�істьь сторіІІ зв IleBllKOllBllllR вбо 
IIСllВJlСЖllе BIIKOIIBIIIIR ДОГОВОРУ , 

13 J З ,...... • • 
Jb.. " а неаllкоиаННI або неналежне ВlІконаННJI дol'OBOPY cтapollII несуть вlДПОВlAl&'lЬШеть В14П081ДІІО до 
--111 1111О1'О40ГОВОР)'. ' 
~CтopaH" Іка ПОР)'ШIUlа зобов"RЗВННJI, звілЬНJlЄТЬСI від 'BianoBi.aanItHOcтi, ІКШО BOI.B доведе, шо це 

С1М0CJI не з ті ВІІНІІ. 

14. ПРllкінцеві ПОJlожеllll •• 

14'ЦcI.Цcn 40ro8ip набltрає ЧИНІIОсті пlспl пlдписаНllJI сторонв",,, 111 nOro р.ержавноі реєстрації. 
n.... • КOBv IОР"ДlIЧНУ СІШУ, ОДІІІІ 3 ЯКІІХ "'0. ....ro8lp YКnВlletlo у ТРЬОХ ПРlІміРНIІКDX шо MatoТь ОАllа '" . ' -.ulnc. а D ' • n провіа державн)' реєстраЦIІО. 

реl~одааWl, apyr"n _ в ореНдDРJl, тpeтin - в орraш, JlКlI 

Не8Щ" , 
IIrr np"n CМIII'''III чаmlllа"lІІ договору є: 

маІ/ІІІ-передачІ об"єКТD ореНДІІ; 
і 

. ' 



кадаСТРОВIІП маll 'JeMenIolloї l1іЛЯtlКIІ '] відображеtlНJI'" обме; І . . .. же"" (06n 
ВС11ІlІоanеШIХ сеРВІ1УПВ, • _ • ~ч 

ВКТ ІІВ переltСССIШR В 14B~PY ']ОВШWНЬОI межІ 'JCMenIolloi l1іЛJlIІIСIІ; ) 1) 
ВКТ про ПСРСДВ1ІУ 14а 'JбеРlrвННR ВCТDltовnеlШХ МСЖов"х знаків Вnacl 

ІІІ") (Kllplt1) 

оо 'і 
'5. РеквіЗllnl nopil. І 

І 

ОреllДодавець 

Броварська міська рада 
в особі 

f-
OpellДap . 

. . . 

першого застynН}lка міського голови 
КИRниці Олександр Анатолійович 

МіСUСЗНI1ХОJIЖСННR ЮРlll1ичноі особи 

07400 КIІЇВСЬка обnacть. 
м.Sровари, вул.Гагарін&, 15 

IдеНТllфікаuіПНIІJ1 KOl1 26376275 

пп АфіЦЬКlln 010 .! 
свіДОцтва про д~p",.;.II(o,-,~ 
суб"єпа niAnPhQfItIt~~ 
B~дaH~ГO BIIKOIIКoMQМ ~ 
М1СЬКОl Paдl( за N! 2 зsS~. 
від 04.0 1.2000р 1~ І 

t 

Місце ПРО"diИlаНIІІ фь/llOtaf Ііа 

КІІТВСЬка обпаm, M.Spo&1pa : 
вул. 8оз')'циаННІ,І5 11.56 

IдеНТllфіlCll1iПи"n но'" 2ЯJ11) 

;;: 
І 

ПідПllСl1 сторі •• 

.. 

~~ 
мп 

і 
І 

І 
І 



-: АКТ 

f 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

-"!-"_~~/ ___ 200~ року м. Бровари 

Ми, що підnисалИСJl нижче: Броварська міська Рада, в особі 

Першоro заступника 
. 

МІСЬКОГО голови КИRниці Олександра 

АНDтоліііОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядуванНJI ,в Україні", довіреності від 01.04.05 за N!! 2-6/299, 

відповідно до рішенНJI сесії від 04.08.2005 року N!!764-З6-04 з однієї 

сторони, та Приватний підприємець Афіцький Олександр ЮріЙОВllЧ 

ідентифікаційний код 2543112390, з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllватний підпрllємець 

АфіЦЬКllіі Олександр Юрійович ПРИЙНJlВ земельну діЛJlНКУ площею 

0,0122 га по Об'їздній дорозі в районі МРЕВ ДЛЯ обслуговування 

павільйону. Земельна дїЛJlнка надана рішенНJlМ сесії від 04.08.05 за N!!764-
• 

36-04 наумовах оренди терміном на 1 (один) рік до 04.08.2006 року. 

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

Договору оренди земельної ділянки. 

Б I1ЕРЕДА.ЛА: 
роварська міська рада 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Афіцький Олександр Юрійович, 
який проживає за адресою: 

вул.Возз'єднаННJI,15 КВ.56, 

адреса: 

~"'PlAl.i. вул.Гагаріна,l 5 

м.Брова и 
обл . ськ 

~~--t~......."r-
І О.Ю.АфіцькиЙ І 



АКТ 

ес •• ШI D 1III'ryp)= =SOBHiWIILOЇ І\fсжі зсl\leJJы�оїї ді.'IIIIII'И 
1IIIIIepel1e 

'о. , n п_ Jч,\'ё6юцД О .,..;....ю.;.....:.:....--. __ . ____ _ 

~---
~ (c--ctLОI{ .RlPf6) 
,.~ 200 JJ, 
... ~----- -

....... --
Il:піllПflС8ні, ПРСДС'1'DIШlflt ТОВ" Коистанта'_'~' _____________ _ 

МН,Н'." ~ ~,n. 

~ 3С.ШСIІІІСннків (:JСМJIСКUlшсТ}'вачіll): 
'" n n J\qiJi чі t<.U.,(j О , Ю .0 -
аИПI8Нh'ОИХОМУ ~~~-t.! 
ID'IIІРИlIIЇ4cmід03воnу никонкому НІ! ~73 

$,'8. ________ _ 

JIlJU,OIIIIIIIX зenynтiв від 24 JЩсТtшunа 1 ~)92 року 

1ICН«.'l118 Нil1УРУ Mt:"dCi 110 lIіДСТВllі I1JШIІУ З-:МСЛІІНОЇ діпЯНКt' 
о n n ~~іlj6~r:..JJ»==-~ --=0::...:.., ~ю~. _____ _ 

»«ІllllОЧОru по вуn, __ _ ---------------------------.-----------.-----------
\1ІІuріШСІІНl MiCblCIllKOHKOMY NI! ______ оід _____________________ _ 

~tlї ]J.a~l. IJ о кіnькості '.. 4 _.; передаІІі в натурі предстаUНИI:У заМОВИНЕа. на ЯКОГО 
:Щ~ІІО l'Шn"IIДIUILllіCТL за іх збереження. 

• 
'lцljllll1~lісuС3Нl&хОАЖс:НIIJI МСЖСВІІХ JШI:<іll земсльної діЛRИАlllІОКa:J811: на АРОКах. 
,. 
~(.lia~la801O дпи lIРlllіIlJl1"I'Н ріШ~IІНН 110 ФOSКТlіЧНОМУ користуванню. 

..-: . 

.. 

.. . , . . : .. . . . .. . 
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АКТ 

еда"У 11І1 зБСJJіl'IІIIIIЯ uстаllОВЛСllllХ I\1СЖОВIIХ ЗIID~іu 
"РО IlеРвлаСJIIII(У (~ОРІІСТУUUЧУ) 3СI\fСЛЬІІОЇ JtiJIRlllCl1 

Iln · 'IUШ О. ю. 
(П. І. Іі. фі:lllOfllОЇ о&:обll, 111:1 •• IОРlUUIчноі ос:обн) 

м_ М. ~. сіл"."коТ ( .. іської) PDJUI 

• ~(). 'fJF4Kooi!d!!:;fI!.il0H )fPE~ рaJlону 
оо ___ -----200_ ро 

"..-

Мн нижчепідписані: ,. 
H~I орraнізацir. ЩО В .. КОІІWШ PUOOT" по встановnенню межових знаків земenьноі дїJIJIHKII, 

.... ше ІШІІІОМУ В/ІОСНІІКУ (кuристувачу), 
IIа.UIf to~l1'Ю-# ~~ ,е."н. 
~....Jшш,~=:;"=:':'~~~(Ш"1І11 ur"'о1l1із~ 

~:lCII"1C (зcмnекористуввч) 1111_ ~wr..цU" р, J.O. 
(По 10 ~o фі:IІІЧllоі особн, 111:1 •• IОРlUUlЧноі особи) 

рc.amaИ11кс:іnЬCJ.коі(СCJIІІWИОЇ, МІСЬКОЇ) ради ~G~ o1i:"!J .. 
JiiOllllOro (MicLKoro) відділу 3CMCJILllltX рссурсів ________ -:=--:--:~------__ 

СП. І. &.) 

А111 "сП 81'7 IlрО те, ЩО ltIСЖUllі :ШUКІІ о.сAteJIыІїї ділJlНКИ встаJl0Dлеllі (відновлс:ні) на місцевос-rі u 

.. rum,f шт. і ПСрСДВIІІ ІНІ :sберігвю .. зсмnсвnаСJlИКУ (зсмлскористувачу) 
- ____ ----:00 ~r.rи.ид о. ю. 

(" J Ij фIОIll'III&)Ї 0'0011, НIІ3 •• IОРНAllчноі особll) 

-



n л А Н зовнішніх I\lеж землекористування 
( короткострокового на YMOBa.~ оренди) 
~" Ь~~і~Ь\t\.\.r, Q ,Ю 

\ ----_. . \ : ~, 
~, ..... . .': .. 

МСХсі земельної 
"І Місце80сті та ДвlnRj!іК~(.JI~Ij"НI!че~~~ 

~ __ ~?to.:-~ 

Начanьн Б 
li.rua' НІС роварського "'1\;1I1~~WJWI 

lJJузем~nьних ресурсів ~~f!~~~ (Шокун,М.А.) 

ОбмежС:ННR:
( ) 



ДОДАТКОВА УГОДА НІ1 
до догов<?ру ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

ВШ14 вереСІІІІ 2005 року К.040533800142 

&r.Бровари "Мо "~kt" 2006р. 

Ми, що підписалися нижч~: БРОВАРСЬкА МІСЬКА РАДА, далі -
I'()РЕндоДАвЕЦЬ", в особі заступника міського голови ВОЗВІІка Сергіll 
МllJаiJловuча, що діє на підставі ст. 42 Закону України "Про місцеве 

. caмoapIДYВ8НВJI в Україні", довіреність від 01.08.2006 року за Н!!2-15/І872 з однієї 
~рови о та Пр'пватввй підприємець Афіцьквй Олександр ЮріііОВllЧ -
ilQPEНДAP", 3 другоІ сторони, yкJIanн Додаткову угоду до Договору оренди 
3еАrenьиоїділянкн N9040533800142 від 14 вересня 2005 року про наступне: 

I.Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 20.07.2006року за. 
h..5B-О6-05 п. 1 внести зміни до п. 1.1. і викласти в наступній редакції: . 
. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії Броварської міської ради 
Київської області від 20.07.2006p~кy К!58-О6-05 надає, а ОРЕНДАР приймає в 
строкове . платне користування земельну ділянку lШощею 0,0122 га ДЛІІ 
06tЛ)'rовуваНИJI павiJJьйову, RКИЙ звахОДИТЬСІІ по Об'ізвій дорозі в райові 

• МРЕВ II.Бровари. Згідно з планом землекористування, що є невід"ємною 
частикою цього Договору та довідки виданої БРQварським міським відділом 
земельних. ресурсів від 14.08.7006' Н!!836-04-3/3 та земельно-кадастрової 
докумевтації Броварського міського відділу земельних ресурсів ця земельна 
дiтmкa рахується в зеМJIJIX комерційного використання в межах Броварської 
міської ради. 

2.п.2.3 ВИК.lIасти в наступній редакції: 

Нормативна грошова оцінка земельної ділявхн згідно довідки Броварського 
міського відділу земельних ресурсів від 14.08.2006 за Н!!837-04-3/3 становить 
9584 (Дев'вть шевЧ п'втеот віеїмдесвт чотири) rpивні. 

3. п.З.1. викласти в наступній редакції: 

.' Договір укладено терміном на 3 (ТPII) POКlI до 20.07.2009 року. Шеля 
з~нче~ строку договору орендар має перевВJ[Н~ право ~ововлеННJI.ЙО~ ва 

• НО~ИЙ ~oк. У цьому разі орендар повинен не ПІЗНІше нІЖ за 2 МІС_ЦІ ~o 
3IUClH~eНWt строку дії договору повідомити письмов~ ~peндoдaвЦJI п~о НІМIР 
ПРодовжити його дію. ПРJІ BDKOPIIc:тaвBi зе&leJlыJI� ДШІІUКІІ ве за ЦІЛЬОВІІМ 
ПРll3иачецнвм орендар втрачає . переважве право ва пововлеВВIІ договору 
Оренди •. 

. ' 4. П.4.1 ВНIpJасти в наступиій pe~iї: . о 
. • . 'РІ'оо . . 958 40 (Дев'ятсот п'JlТдесJIТ вісім) гривень 40 

• 0.0 ••• ~a opeнnнa плата складає ~ о • .' •• о о 
КОПІЙОк' о о • '., .' '0 . .' . ., . ... 

о' 
• о • . ; 

• І 



s. п~4.3 викласти в наступній редакції: 
Орендна ІШа2тоаОБВНО~IПЬСЯ ope~peM, ПОЧИl!8JOЧІІ 3 ДIfJr 

ct:cii від 20.07. РІВНИМИ ЩОМІСЯЧНО РЇВНInIИ ~, 
кanендарвих днів, наступних . за Остаииім кален Ч~ IJ&.~ , 

) • даРКIf1I -,.їt~,,€-r (податкового МІСЯЦJI 1ПJIJIXОМ перер8ХуВаиJЦ На PlIXyнo .1IIta. '" 1,' • 

Ьблаcri м.Києва МФО 821018 код 23571923 р/р 33213815: УдК y~ 
вЩr.. код кnвcифixaцjі 13050500 - оренда землі. lJOaOS • ~ 

б. ВСІ інші умови Договору ~~ без зм~. І. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЮридичНа адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
За~ міського голов~ 

ОРЕНдАР 

, 
І 

І 

пп АфїцьХИіі о.ю. 
ЮРидична адреса: 
ВУЛ.ВО33'ЄДНIllfЦ15\\S6 · 
м.Бровари 

оБЛ.КиівсьКl"~ С 



., 
f 

АКТ 

,прdоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

З8С1)'Пника міс'коro голови Возняка Сергія Мlfхайловича, що діє на 

, підстаВі Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреність від О 1.08.2006 року за Х!!2-15/1872, відповідно до рішення сесії 

від, 20.07:2006 року Н!!58-06-05 з однієї сторони, та ПРlfваТНlfЙ 

~ П;ДПРIIЄ&lець Афіцький Олександр Юрійович ідентифікаційний код 

2543112390 з другої сторони склали цей Акт про наступне: , , 

Броварська міська Pa~a ~ередала, а, Приватний підприємець 

АфіЦЬКllЙ 'Олександр Юрійович прийняв земельну ділянку площею 

0,0122 га по об'їзній дорозі в районі розміщення МРЕВ. Земельна ділянка 
. 

, надана рішенням сесії від 20.07.2006 за Х!!58-06-05 на умовах оренди 
, , 

терміном на 3 (три) роки до 20.07.2009 року. 

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

доr.oвору оренди земельної ділянки. 

, , 

.М.Возняк!' 
" 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець " 
Афіцький Олександр Юрійович, 
який проживає за адресою: 

бульв.Незалежності,15 кв.56 
м.Бровари -
обл ~fВЄ1~-_ 

. , .. 



ДОДАТКОВА УГОДА ХІІ 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

Від 14 вереСllЯ 2005 року Ne040533800142 

аі. БроварІІ. "М'" &Ah~h.l--2006p. 
І 

МІІ, що ~ідпиC8JIИCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
~bpEНдOДAВEЦЬ", ~ особі . за~ника міського голови ВОЗІІяка Сергія 
МnxaііnОВПЧD. що ДІЄ на ПІдставІ ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврlД)'ІЇВНIUl в Україні", довіреність від 01.08.2006 року заN!!2-15/1872 з однієї 
CJOpOНII • та ПРОВDТВПЙ підПРllємець Афіцькоіі Олександр Юріііовоч -
"ОРЕНДАР", 3 другої сmор'ОНU, уклали Додаткову угоду до Договору оренди 
земельної дiJwпcи N!040533800142 від 14 BepeCНJI 2005 року про наС'І)'Пне: 

I.Відповідво до рішеННJI сесії Броварської міської ради від 20.07.2006рОку за 
N!58-0б-О5 п. 1 внести зміни до п. 1.1. і викласти в наступній редакції: 

. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННJI сесії Броварської міської ради 
Кпівської області від 20.07.2006року Ne58-06-05 H~Є, а ОРЕНДАР приймає в 
строкове pnатне користуванНJI ~eMei1ьHY дїJIJlHКY площею 0,0122 га для 
обrnyговуванИR павільііову, якиіі знаходиться по Об'їзній дорозі в раііові 
МРЕВ м.Бровари. Згідно з планом земnекористуввнНJI, що є невід"QШОЮ 
частиною цього Договору та довідки виданої Броварським міським відділом 
з~enьних ресурсів від 14.08.2006 N!836-04-313 та земельно-кадастрової 
документації Броварського міського відділу земельних ресурсів ци земельна 

. дinoкa рахуєтьск В зеМJIJIX комерційного викориCТВННJI в межах Броварської 
Alїської ради. 

. 2.п.2.3 викласти в наступній редакції: 

. . Нормативна грошова ~Цiвкa земельної дimпucи згідно довідки Броварського 
міського відділу земельних ресУР.сів від 14.08.2006 за N!837-04-313 становить 
9584 (Де~'srn. mCJl'l п'ятсот Bici~eCRТ чоmро) гривні. 

. 3. п.3.1. викласти в наступній редакції: 

. ДоГовір укладено терміном ва 3 (тро) POКlI. до 20.07.2009 poкy~ Піcnи 
зmaнченНJI.строху договору орендар має переважв~ право ~оновnенНJI.ИО~ на 
но~ий С1рок. У цьому разі орендар повинен не ПlЗН1Ше нІЖ за 2 l\11СЯЦІ ~o 
ЗllКlНченНJI строку дії договору повідомити письмово ?рендодавци п~о намІР 
ПРОдовжити його дію. Прп BOKopllcтaBHi земельноі ДШRнкп ве за ЦIЛЬОВОl\1 
qРIDНDчеНВЯl\1 :орендар втрачає переважне право на ПОllовлеНlIJ1 договору 
оре_ІДВ. 

,4: п.4.1 ВИКJIасти в ваctyDВій редакції: . ; '.. . 
. Р' . 40 (Д' т п'пnеCJIТ вісім) гривень 40 , . lчuа орендна плата CКJIaдaє 958- ев псо ом 

I(Оniйо . . ; . І 
К. .. # '. 



О. 

'5. п.4.3 викласти в наступній редакції: 

ОреНдна плата вноситься орендарем, ПОЧИН8IQч 
' 2006' . и з .IUIa сесії від, 20.07. РІВ~ИМИ ЩОМІСЯЧНо рівними ч nPIIA~., , 

~екдарних днів, наступних за Останнім кален ~II QDor~ -.J 

) • Ynn"",O парllJns '-.... .., С;.., (податкового М1СJЩJI UU&AA М ,перерахУВ8НJfJ[ на РахуНок Jblt1r]' J 
області М.Києва МФО 821018 код 23571923 р/р 3321381SS~дk J ~~ 
ВДК. Код класифікацІЇ 13050500 - оренда землі. S .. S і . 

6. Всі інші умови Договору 38J1ИШ~ТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
.JiP08APChКA МІСЬКА РАДА 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
ЗастуІІВІЩ міського голови 

С.МВозНJIК . ~~~~--~~--

ОРЕНДАр 

ІПІ АфіцьКИі О.Ю, 
ЮРидиЧНа 1U1PeCa: 
вул.Возз' єднllВВl,15 D.S6 
м.Бровари 
обл.Київ І 

f 



АКТ 

'ІІРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ Дl1IЯНКи 

~~"Jrи~~ __ 2006 року м. Бровари 

. 
МИ, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

J8ct)'Dника міського голови ВОЗІІяка Сергія Михайловича, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреність від 01.08.2006 року за Н!!2-15/1872, відповідно до рішення сесії 

віл,20.07.2006 року Н!!58-06-05 з однієї сторони, та ПриваТНІІЙ 

piд~pBЄ"leць Афіцький' Олександр Юрійович ідентифікаційний код 

2543112390 з другої сторони СI<JIали цей Arr про наступне: 

, Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 
, . 
Афіцьай Олександр Юрійович прийняв ~емельну ділянку площею 

0,0122 га по об'їзній дорозі в районі розміщення МРЕВ. Земельна ділянка ' 

надана рішеННJIМ сесії від 20.07.2006 за Н!!58-06-05 на умовах оренди 

терміном на З (іри) роки до 20.07.2009 року. 

Цей Ап СICJIадеио у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

догрвору оренди земельної ділян.ки . 

. . 

, ... . . . ' .. . 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний підпри~ець 
Афіцький Олександр Юрійович, 
який проживає за адресою: 

бульв.НезалеЖності,15 кв.56 
м.Бровари 

обл. 
. . 

-f-~~~~-
/ О.Ю.Афіцький" / 

" .. '. о, 

, . . .' .. . ... ,.; , . .. . 
• • о' 

. ' . '. -.... ~ .. -. 
О" '. • :. • , • "... ' • ." : ;~; . .. " 
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АКТ 
. 

ае'редачу на зберігання встановлених межових знаків 
"рО власннкУ ( корНС1}'вачу ) земельної ділянкн 

'n'/11 "f(Q ОА tfQ~~.fJH VI. С"'. 
t І ~---~(~п:"""",.~&.~Ф-?:ьичноr осоои. НI3 •• IО~ичноr особи) 

8 межах 6pDd4.;pqs ~ ," міської (сільської) РЦИ 

""4,, Вt4Jel~ '~1t,' l.tЬФаАону 
kи&ської обла . 

.. ~ .. _~()_,з ___ - 200.6:. р. 

Ми ннжчспідпнсані: 
пptJlC1'llИИК орraиізаціі, шо вихонanа роботи по встановленню межових знаків земельк 

І _НІН. шо НІІІМВ више вказаному власнику ( кориc:tyВачу ), 

ТОВ "КОНСТАНТА" ~ J (l 
( ПОСаІІ" П.l.&,) 

ЮL1ев.'ІІСИИК (зсмnекориC1)'ВlЧ) _--.;"'~::t:-=:"'~~~'fJ:..:J~JQ~R-:~т=J:...ІIt,",-...с:vlL-~~_~ __ _ 
(110[&. фізичноТ осок ИI388 IOptUlН'lHoT асо6и) 

npeзmвиик міської (сільської) Ра.аи ~, " е-н J=Q cJj'·1S 
.~jc.ltor~oHHoro) відділу земельних ресурсів tIt.n~# eд"d 

(п.I.&.) 
сан аеА акт про те, ШО межові знаки земельної діЛJlНКИ встановлені (відновлені) на 

. ЬУ . IІlсаеаастї а кількості _ ........ L __ шт. і пеРедаНі на зберіraнНJI землевласнику 

(JемnеХОРНc:tyвачу) ___ --=If~1 h~lt~tJ::...:иІ~~..::::r:q~Ir~"~.JI~Ir~.м.vI.~. ~('?::-='~-:--__ _ 
7(п.,.&. фізичнаТ aca~. на88 IОРlUlНчнаТ особи) 

, Aкr_ио I1pWJX пр/иМJ~\ 
. І . \~ П , .• ~ ~i 

JJe1IстааннlС організвuії; що виконanа ; :1/ ~ IJ 4 ~Д 
....... no lICТIRо""енНlO'~ежо.ИХ 3ИlХі~ .. • ~-. иfМ1L 'L· ,-

,,_ ,,:' :..:: .. __ • _ 1 
". . .. ~ 

~ '~i~~~ 
r.an~lЛас:ник (землекористувач) ___ _ ._I�-_!.-~.:;.о#----=ч-ItL-~uc.,&,,::;7=-""""'" 

'. 

Пpe,qста8НИIС ~iCЬKOY (cinLcb~K~OI~~;sa =~~~:""':"_--'~'Fё~~~~~~ . ' 
п~н· '. 
ai.qд' НІС МІСЬКОГО (районного 
. ., земельних ресурсів 

І • 

',#~~ .. 

'.' 



• І • 

- .. _ ... -.. . - .. :-•. = ., 

, 

,\!іРИС ЗЕМЕЛЬНО' дlJUlНКи 

ОПИС ме;к: 

-... -... --. . 
" .' 

1'.ВЇil64D~-:. d'"'.*o; JII:1.. U/< ...... ~ ... ~,.,~еА-"'"""':.J 
.' .' ..' .. . І'. . • J: 814 8 .!ІО r .. . . , . 

'-"--"'--..- --.-._- -.- _.-.. ---_.- -
'4. 8і.1 Г JlОд ____________________ --: __ 

.. 
І • 

J. B~д.!lO E ________ ~ ___ ~--:-------

6. 8;.:J Е..!ІО A_~ ______ ~=__:____:~j.1-------~-~ :. '; 

Абр"сскn~в; ~----J~~~~ .. u~~~~~~~-·-·----~--~-.-.~ 
'І , 



АКТ . .. 
о ОО 

. на перенесеllllЯ в ІІатуру :Іовнішньоі межі 3 
e~Ie.q"IIOi • 

4L1111t1C1t 

njn lIаtAtfeJh§,ян иІ е 

МІІ, НllіК'lепідпнсані, :tреДC'l"аВНИК' ТО 8 ,. 7<" не 'Т q .t Т Ао· 

---------------~,~~~~d~a~.~--__ _J 
IІI1РИС)'11іо,--ті ]eALIC~'.1CK"KI8 (ЗСМJІСКUРІІС rувu'(їu): І 

~ І It/lcq ,,! ,[4 на «. h "І- ІР і -..., ---------------------------------------7-----------___ 1 
npe.:tC111BHIIK викuнкuму -----,l.&~I~f)RF.f9 " l-J1 /е,О d/.{$ -). 

Г' --'=;~~=------__ -," 
діlОЧИЙ Н3 Ilі.дСТ:1ві .дО'lПОЛУ ИИк\)НКоttIУ Н2 2;3 і 

рази наРОДIІІI:< oдerJY1il"ЇIJ від 24 Шl~"ТОШl.'Нl 1 ~)92 P~KY \ 

п.:реНССЛIІ в Ніі'lУРУ межі 11І1 їlідстапі nЛUIІУ 3~Menbllai aL'1J.HKJ.. 

. иjи ~ 'i!їvto.J1f "І. С 
праживаючогоповуЛ. _______________________________________________ ~ 

JГЇднО ріWСlіНЯ міСЬКВIІКОНХОМУ N!! _____ ui:t 
І 
! 

Межеві 31111КИ 11 кіЛЬКОСТІ І. ,,~) передаІІі в НО'І')'рі rrреДCТDUliиt:У заМО81U11i1l. 81 ~ 
І 

н:\кnадСIІО відпавіДПJIІ.llість '13 і:< зберсжен"я, 

PO'JMipl1 та міС:UI:ЗН;'ХОДЖ&ШtIН t.lСЖСВIІХ 1l1з:<ів земельної ,-:.іJJЯНІШ JlOKItJDll: на KPOI\:ut. 

Ц~Й акт є підставою д.1Н IJРІІЇЇНИТІ'И ріШ~JlНIІI10 фактичному корltС1УВ3ННЮ. 

Ап склuдеШIП D Дllах 1ІJ1lUdіnЯJikaх ,'.- '.. . .. . 
n релстаВНІІК зеМJlеВJJ~СIIIII\;I' - оо -.: , :\ 

(]е~IJlеКОРН\.'Т)'DIІЧIІ) О • І \.:_ .~" ~. 
: .. . , 

ПредстаВIШК То в ~-.. О ... 
Q.I'I~C.TO"TQ 

ПредстаВllІІК 81IКОIІІС~:\lУ., 

" . , , 
, І 

'tffC;) 

! 
і 



АКТ 

прИЙОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноі ДІЛЯНКИ 

.' " l'ri.l1 'І.,· , • • а.: ,. •. ' .• ~ 
.:----

200,/ року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

ПершОГО заступника міського голови КИRниці О.1ександра 

АНОТОol,іЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про ~licцeBe 

самоврЯДУВання в Україні", довіреності від 01.04.03 за Н!! 1-61199, 

вшповідно до рішення сесії від 23.02.2006 року Н!!923-44-04 з однієї 

сторон .. , та ПРllваТНllЙ niдnplfEl\leQL НалбаНДRН АРl\lаіс СергіЙОВllЧ 

і.1ентифікаціЙниіі код 2147515690. з другої сторони склали цей А",. про 

наступне: 

Броварська 1\IicLKa Рада передала, а ПриваТНІІЙ піДПРllЄl\lець 

На..'ІбонднII Армаіс Сергійович прийняв земельну ділянку ппощею 

0,0062 га по вул. Черняховського в районі теплиць для обслуговування . . . 
павільИону. Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 23.01.2006 за 

N292З-44-04 на умовах оренди терміном на 5 (п'ять) років до 23.01.2011 

року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДА.1ІА: 
Броварська міська рада 
IОРИдична адреса : 
~ Бровари, вул.Гагаріна,IS 

~', ~Й'заступник 

'-~~~ ~ 1Ь??7- .. 
~.А.КlfЯНИЦяJ 

ЛРИЙНЯЛА: 
Приватниіі підприємець 
НanбаНДJlН Армаіс Сергійович. 
який проживає за адресою: 

вул.Короленка,64-а кв.27 . 
м.Бровари . 
обл.Київська 

~'. І А.С.Нмбnн.!UIН І 
. /( \ 
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І rJ:tr_tA'ICТlIII по І!ПУ' 

10. РІ1111К ВIIПDдКОВОГО 11111ШСІІІІЯ або ПОШКОДЖСІІІІЯ 
06"скта ОРСІІДІІ 'ІІІ iiOI'O '18СТIІІIІІ. 

Іо.l. Рln\lК ІНПОКОВОГО 3НllшеННІІ 160 ПОШКОllженн. 06"'(~'ТI ореюш ЧІІ Аоro чаrnllШ нссе (1Р~"ЗІІJ1 ' 

II.Страs)'ваIIНЯ uО"fkї8 'ІІІ ііого чаСТIIIІІI. 

II.lЗriJuIО 3 ЦІІМ lIОГОІОрОМ 06"'скт ОрСНlIlt не піМRгас cтpa~)·lal'HIO. 

12. 31\ІіНІІ умов договору і ПрllПllllСllІІЯ ііого діі 

12.1. зміНІ )'МО8 договору 3JlіllсIUOЮТ~СЯ У ПШ:~МОlіR формі ]1 111емноlO 3ГОдОlO сторін, 
У ра' НСІОСllГНСННl3ГОJIИ ЩОJlО з~іни умов lIоrolОр)' спір PO]I"II1)'IOT~C. У с)'даьо",у ПОJ1ЯJlК), 

12.2. ДП loro80P)' ПРIIПННRIОТЬСЯ у РІ]': 
12.2.I.3ІкінчеННІІ CТPOI\')', НІ IІкиА Aoro 6)'ло )'КnІШСНО: 
12.2.2.nPlш6IННJI орен.аарем :leMen~HOЇ lIЇЛ.",," У Іласність; 
12.2.3. ВlIКУn)' :lемen .. ноІ lіа.нкн МІІ сусПЇЛ .. НIІХ потре6 або ПJ1IIМ)'СОnОГО віЗ'I)1К~IІІIR JI:r.,с..11.щ,j 

SuнСНJAІОПl8іl суспіа"НОЇ не06хіlНОсті І nop.J1I\1'. встановленому 381\0110M: 
12.2.4. л;~ .. Jllluіі Фі3llчноі oco6H-opeНJIВp', 

, ДОfOlір ПРllПltНJImе_ пІШ. в ;HWIIX Illпаll"'ІХ. псреllбаченш, 'ІІ\ОНОМ, 
113. ДіТ lIОГОВОРУ ПРllПllllRIОn'СЯ WJlЯХО~1 Аого розіРВDІІІІН за: 
12.3.1. 831e.,IIOIO зrollОЮ сторін; 
12J.2.piweHIIIM C)'JI)' на 8НМОl}' Оllнісі із сторін У IІІcnіllОК нtВJtКОНIННЯ IIp)'rOlo староІСОIО (,бов"R1"іь, 

_.СНІІХ 1І0fOВОРОМ, 1'1 8HacnїJ1oK ІИПUКОІОГО знишенн •• ПОШКОдЖенн. ореНJlованої зс:r.len .. "ої lIЇЛ_шш, 
-imnнo ntptШКОВ"lЄ 11 ІИКОРИстаннlО, а також, iHWIIX підстаl. DІС]ІСачеНIІХ 'ІКОНаМ. , 

I13J. IlеВlllСС!наНIІВ орен.аарем п.5'.4.2. SIHoro J10rOB0J1Y 38 рlWСllllЯМ С)'lI)', DШПОDUІІІО :1(1 
п.14"''''' ]CML''10110ro КОllе .. "С), Y .. -раТНI1і 
, 1~,4.,РозіРIIНН_ J10ro80P)' 8 О.!ІНОСТОрОIІНItOМ)' поряд",), lIОП)'с .... Cn'с.; 
J-.орспlранНIІ JlОГОВОРУ І ОllНОСТОрОННIоОМ)' ПОрІЗ"')' С Hellll\OHaHHR OpeHJlDpcr.t n 04.4. п. 9.~.3, 

. I~~. Персхіll праlа ~aCHOcтi на маАно ореНlIIР" на iHWY IОРIIllИЧНУ або фі1l1'IН)' особ)'. а ТDКОЖ 
peapraнiJauillОРllІІllЧНОі Oco61I-opeНJllpl є ПЇJ1СТВВОIO М' ро]ірваНН'lIОГОІОР)'· 

Пpuo 118 ореlU108аиу земenloНУ дШ.ику У ра3і смерті фі'ltЧНОТ особи • орен.:шр.. JІС)'ЗЖI:"tlll аіі" 
-ННІ іі JliEUaTHOc:тi за ріwеиНІІМ С)'lIУ nepeXOlllfТlo .!10 СПlllкосr.luil або iHW"" осіб. які IIIKOPliC101l)'IOTIo UIO 

UWIY alп ..... 'Y pa:JOM :І орен.аарем, ШЛІХОМ nepe)'кnuaHH. доrolОР)' ОРСН1111 3I:М.'І;. 

13. Відповідальність сторін за HeBllKOHaHHJI або 
неналежне BllKOHaHHJI ДОГОВОР)' 

13 І 3 • • • • • ...., " • HellfKOHaHНI а60 ненanежне виконаНИIІ 1I0ro1ОР), СТОРОНІІ нес)'Т1о ІIДПОІIJlL'ІЬНІСТЬ IІ.!1ПОІIЗНО ЗО 
tI IlWlro lIOI'OIOp)'." , ' 

,,~.2.CТOPoH" ІІкв'порYwиnа з0608"13IННI, 3IЇn .. HIICТ .. C. ІіІ lіllповіauloноm, _кшо Іона .!Іаlедс. шо ue 
ІІІ c:тanOCJl не :І іі 8ННИ. 

14. ПРllкінцеві ПО.'ІожеННJI. . .' 

~IЦ , '-" ell.aoro.;p на6ирае Чllииоm піСЛІ пїJIписаННI сторонаМIІ та Roro lIeP2h'lIHOЇ реестраЦII. , 
Це" дОl'О.ір ),кnцeHo )' трloОХ nPllміРИIІI\'ІХ. шо MalOТlo O~HaKOI)' ЮрlllllІЧИ)' СІШ)'. O~"H ] 

• ~ OPCН.!lOдaВWI, lIPYn'n .- І ореНlIар •• третіА - І органі. Ilшll ПРОІіІ lIср.'ВІН)' реестраUIЮ. 

• .lІе'IІа": " 
Itr DrHIIMH Чlmtнаr.tн 10ГО.ОРУ с 

.,шх 

. . 

~МІННI.пере.ааЧі об"сlCТl оренди; , 
IJ Іиn Ман ·зсмenloноі ДШІНКІІ з віll06раженн,м ( б 1110' .".П 111"OPIItТaHtli та обмсжснь о ТRже, 

, н" c:epвt'l)'ТiB . . -----
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Dh"Т ппо перелачу на зберіганн. 8стаНО8ЛеНIІ~ Me*ODlf~ ]HIL.j 
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І5. PeKBЇ111nl сторі •• 

Орендодавець 

Броварська міська рада 
в особj - --
першого заступинка міського голови 
Кuниці Олександр Анaтonіfiович 

МісuезиахоmкeННJlIОРИJUlчноі особи 

0074 Киівська облаm.. 
м.Sровари, вул.Гaraріна. 15 

I.аСНТltфікаuїRниЯ КОА 26376275 
. .. -

...... :::. : ~ .. 
" . 

ч 
ПП Н Ореllдар І 

anбaндJiн А С о 
СВіДОцтва про дe~~IЦo.il.i': Ita~ 
Суб "єкта . ну Der..",..:1 

П1ДQрqЄМНИIU.~~j ~.~, 
Виданого ВИКОНКОМОМ G .. ~ 
М!СЬКОі Ради за N!2зssо~~1 
ВІД Об оО802003р. VVVU\lJJ. 

Місие ПРОЖНІІИн. фі1JJtJНОі lICah 

КItїВСltІСІ облlcn., м.БPOUPIІ 
вул.Короленка,64-11С817 

і 
l.аеlfТllфіаціПН"R IІОІІср 1~ 

Підписи сторін 

Орендар 

мп 1 

.. 
:, ~~. , , . ":, 

о' ••• ~ . , 
• о 

• о 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

".5рОІІР11 

Ііроварська • мІська P~a" ~/ .. ЩО~n?Н,*, .. 2~ • 
• Броварська мІська РІД. в осоБІ заC'l)'ПНIIК8 МIСЬКОro fOJIOBII BO:SHRкa СеРПR Мшr.JlлОВ'lча щО 

~~I ЗаКОН)' Укра1'НII "Про місцеве СDМОВР'ду8анlUI в Україні", ДО81ренlc:n. 814 01.01.2006 раку 1м
_ІІІ mac:.oro боку ТІ ореlUUlР: ГpOMIдRII.II. Дуб08ИП ЮріВ ПетРОВІIЧ, ЮРИ4flЧна IlIpeca: м. БроваРl1, 
:::.~ro.s ІіІоI23. іАеКnIФікrwiАНllR КОд 1973511592 з другоro, укпanи цеА доroвір про ншкченuедене: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1: орЕНдОДАВЕЦЬ відповідно до ріwеиlUl сесії Броварської міської рuи Київської області віА 20.07.2006 
-.06-05 НІІІІЄ, а ОРЕНДАР ПРllЯмає а строкове ма11lе користув8Н1UI земc:nьну діл.нку мощею 0,0032п 

,aq _I1ІIУ8lНИR з&іриа-розбlрноro метвлеDоrо вражу по вул. ropLкoro 8 раПанІ РОJміщеИllR буд..N15 в м. 
:;.ари. 3rillнo 3 nnаиом земnеКОРllСТУВанlUl, що є невід'ємною частиноlO QЬoro ДоroВОРУ ТІ ДOBЇltКII ВІ_ноі 
(раІІРб1llМ MicьКlIМ BЇДДЇnOM земc:nWIИX ресурсів за N!1853-04-3/4 від 20.09.2006 року та зеr.IC:nЬНD-IС8АІС'ІрОВОЇ 
,ll)1WIIIII11 Броварськоro міського ВЇ4дiny земc:nьиих ресурсів, земc:nьна дinRнка paxyЄТItCJI а зеМJUIX 1раиспоР1У в 
~ &раІІрС.коТ міськоі раді' • • 

2. 06"єкт оренди. 

11.8 оренцу перeдam.cR земельна дімна 311ПU1ЬНОlO мощею 0'0032 .... 
2.2 НІхмenьиіПдiJUlиці Biдc:yrнi об'єкти нерухомоro маЯна, а тако. інші об'єкти інфраструК'ІУРИ; 
23. HopMml8нa rpошова оцінка земепьноі дімна зrШно ДОВідки Броварськоro Micitкoro ВЇ4дiny земc:nьних 

JlCC)1JCЇIIiA20.09.2006 рокузаN!18S2-04-3/4 СТВНОВИТІо 1837( Одна 11ІCRЧ. вісі"'СОТТРIlllШІТЬ сl"l) !рll8ень; 
14. 3емenЬНІ ДЇJllнкa, ака перeдaєтloCl в оренду, не має недoniків. що мoжyrь перешко4ИТИ іі ефеml8Ноr.IУ 
~ 

2J. Прп зміні ( реорraнізвwl) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренди не зберіraє ЧllНиіCТlt. 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Догаlір ухпвдено терміна," на 1 ( ОДІІН) Рік до 20.07.2007 раку. ПіCJUI закінченНR строку доrolОРУ 
..., .. ~e ..... e npно ПОНОВJIеННІІ loro на HOB~A С1рОК. У ш.ому разі орендар ПОВllНен не ПЬиі~е нЬк за 2 
-10 3Ulнчеиu строку діі ДОrOВОРУ повідомити письмово opeндoДIIIЦI про намір nPОДОВЖfml nоro ДІЮ. 

ПРП ВIIКОРIIСТ8ииlземельноТ дlnRНКП не за цlnЬОВllаl пршн.ченНRМ ореllllар втрачає переважне право на 
lІІeJllUI AorolOpy ореНДІІ. 

4. Орендиа мата 

:.I.lЧчна opeaдlla мата cкnвдaє 18,37 ( BiclMHMЦ1lТЬ ) !рнвеиь 31 копіRок; • • 
.2. ОБЧиc:nеНИR розміру орендноі мати за землю ціАСНlOЄІ1оСIlЗ урахуваинн.' ІндеКСІВ інфлRwі. 

~з.ОреllДна матв 8HOCIlТloCR opellДllpea" ПОЧllнаlOЧ.1 3 днв ПР'ІВНJI'IТR рlшеннв сесіІ 814 20.07.2006 
~ часткамн ДО 15 сеРПНА І 15 листопuа, ШЛRхоаl перер.ХУВ81lНН на рахунок УДК у КllТВСЬкfП о&ласті 
~ МФО 811018 ІСОД 23511'23 plр 33210815600005 -liроварське вдх. Код lСЛаСllфlкаціТ 13050500 - оренда 

:::: ~ереача Про.аукціі та НВJUUIНR nocnyr в рахунок орендноі маПІ ОФОРМnВЄТItCII вїдnовіднИМllаlП'lМlІ. 
4.51 13мlр орендноТ маПІ перerЛllJlаєn.с:я У раl : 
4.5' • зміни уМОВ rocnoдaplOBUlUI, передбачених ДOroBopoMi .' • фJUI П. 
4.5~· ЗМіни Розмірів земenьноro податку, підвищеНИІІ цін. таРllфів. у тому ЧflCnIВиacnlДОК ІН ЦІ , . 
4 5 • В Jнших ВИПIUUClX. передб!ченнх закОНОМ; ЄТІОСІІ пеlUl азмі і 

~ill.:_,A. у разі иевнectННІІ орендноі lUIатн у C1pOКlI' .llЗначені ШІМ доroвором, cnpaвma У р р 
l1IIUi СІаакн • ИIt ПРОС1роченlUI матехсу. 

І 4.5.5 О Н8Ціоиam.иоro банку Україна 38 ~_H де ОРЕНДАР 3 поll8lCННХ nPІIЧИН nlr.lЧасово не 
Ifera' рендИа мата CnPlUUUIЄ'I'ItCJI тaкmк І У 811П1дасах. IIКlUO 

Іує 3еМe.nьну дімику за ШІМ AOroBopOM. 



5. УМОВІІ ВIIКОРII&:Тання зеl\leJlьноі дїлинrcu. 

5.1. Земельна ділянка переДВЄТЬСR в ореlШ)' АЛJI ОбcnyговуванНІ Збірно- 3. 

5.2. Цільове призначенНІІ земельної ділJlНКИ - землі транспор1У; ро 61Plloro 1Itb.~ 
5.3. Орендар не має права без оформлення У BcтaнoвneHO'IY закОНО .',\ 

- • IІІством 
ПРllЗначенняземелЬНОI ДIЛJIНКИ. . ~~ 

І 

6. Умови і &:ТРОКИ передачі земе.вьноі дї,q 
Rn1CJJ811~ 

6 1 Передача земельної дїnJlНКИ в ореНдУ здіRснюється без РОЗРобпеНIUI пр • • оеtryпlb.t.... 
6.2.Інші умови передачj земельної дїnRНІСИ в ореlШ)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ _ ~ 

орен.цу земельну діпннку вільну від будь-яких майнових прав і претензій 1ретіх o~ • 
Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРЕНДАР не МОГJlИ знати. .npo __ • 

6.3. Передача земельної ділЯНКИ орендарю здjRСНlOЄТЬCR піCnR державНоі Pe[C1paцjt 
ПРIIRмвння- передачі. ....1 

7. Умови повернення :Jемельноі ділвнкп. 

7.1. Піc:JUI припинеННR діі AorOBOpy орендар повертає орендодавцеві земcnWly ~ І 
порівlUIНО З ТНМ, У якому він одержав іі в оренду. '''і 

Орендодавець у разі погіршенНJI корисних вnас:тивос:теR орендоваиоТ ЗСМCnьноі AЇRIВЦ J 
\і стану, має право на вїДWКОАУВання збитків у розмірі, визначеному сторонами. Іхщо CI'IIPI\IIIq ~i 
про розмір відшкодуванНJI збитків, спір розв'JlЗУЄТЬСЯ у судовому порядку. 11 

7.2. Здійснені орендарем без згоди ореНдОд8ВwI витрати на поліпшеннн 0PeJfIIOllROi • 
немоЖJIИВО відокремити без заподiJlнНіІ шкоди цій дinJlНцi, не пiJuurraють BЇДWKOAyI8Н1UO. j 

• 7.3. ПOnі~шення стану земenьноі дїnянlСИ, проведені орендарем за письмоlOlO 3I'OJIDIIl 
не ПIдIUII'ВlOТЬ ВІдШкодуванню. 

7.4. Орендар має право на BiДWKOДYBВННJI збитків, з8ПОдiJlних внacnШоIС 1IIIIaIEI,~ 
з060В'JI38НЬ , передбачених цим AoroBopOM. In 

З611ТК8МІІ ВВ."ЮТЬСВ: І 
7.S. фактичні втрати, яких орендар зазнав в зв'аку з невикоН8ІІНІМ або нeJllllCl8l!W 

AoroBOPY орендодавцем, • також витрати, які орендар здійснив або повинен здіRmnв 111 • 
порушеноro прав&; 

7.6. доходи, які орендар міг би реально отримати в разі нвnежНоro виконаннн ореІ __ 1ІІ 
7.7. Розмір фактичних витрат орендаря визначвєтьCJI на підставі дoкyмeнтanЬHo niJ'pp-r 

8. ОбмеженНJI (оБТJDКеВВJI) щодо викорвтвНІ 
земельноі діл.ВКП. 

8.1. На орендовану земельну дimlнку не встановлено обмеасеИНJI, обтасеИИJI '11 іlШ1Ї IIJIIII 

9. ІНПІI права та обов'JI3КD сторів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ raран1)'Є, що земельна ДЇJIJIнкa є у Aoro вnacHOcтi. нікоМУ iНJDDVJ ~ 
забороно~ (~peWТOM), заставоlO не перебуває і він має законні повноваженНІ nepeJl8ll11l 11 

иааавати ІНШІ правІ, визначені цим AoroВOPOM. . 
9.I.Прав. ореНДОАВВQИ: 

9.1.1 перевірRТИ цшьове виrciJРИСТВИИІІ земenьноі дimlнкн' 
9 1.2 '. . , 

Д • ДОСТРОКОВО РОЗІРВати цеА Доroвір у випвдквх, передбачених чИННІI.1 
OroBOpOMi · __ •• 8I!lfA1 

одно 9.1.3. змінити розмір ореидиоТ мати у випадках. передбачених ЧІІИНІDІ ~.-
сторонньому порцку без зroди ОРЕНДАРЯ' 

:.~~. вимanmIВ~ОРЕНДАРЯ своєчасн~ro внесенНІІ орендиоімаТII; о __ 11 ....... • ~ 
РаДИ пр • о .Вимвraти ВІД ОРЕНДАРЯ відШКОДУВВНИJI суми орендноТ мати 3 часу nPUlР"-

о надаННІ земenьноі дinк • 9 2 06 ' нки до ПlдписаИИІІ ЦIIoro Доroвору; 
І •• ОВ R3К11 ореНДОАавQИ: . 

~.2.1. передавати земельну дinанку·по 8ІС1У' о 
. .7.3. Прав. ореВАарн: • . ' о. 

9.3.1. 01римати по акту' '. ~( 
93.2 земельну дшанку у КОРИС1)'ВВНИJI' . • ~" 

ПРOТRЗі тер' м"lкупоновnю~ати д~roBip піспа .закіиченИJI строку Ао"; ДІЇ в разі BlдcyrtlOCТI n 
. . оренди;' . 



аре'UlIРИ: "n 4. oaol"Jh11 ЕНдОДАВЦIО МОЖnIIIICТlo 3.11 СНІОваnl КОlnPOЛЬ за BIIKOPIICТВHHRr.1 цієі земenЬНоі ДШІНКІІ' 
"tl:н-aanl O~ ВIТllземenlollУ дlnАlІ1С)' 3В цlnЬОВJlМ ПР.11ІIачеIlIIR'", ' 
"a.1Ilh'OPIIC'fIJ f ачуваТlI OPellДllY плату; • 
~. t .aor"l~lla СnЛХfМfЧНОI'O ЧІІ буд,,'КОro іншога забрудненНІ зеМЛІ; 
"..- ~lCInl • '. 
9,4.4.~ ,о.у- _ТlIП 8 lfanежноМУ санІтарному СТВНІ, 
,,4J.lliJТPllr.tYI 

10. РІОІІК ВllПDДковоrо :lllllщеllllR вбо ПОDlкоджеllllR 
об'єкта ореНД0 ЧІІ Roro ЧВCТlIIIII •. 

81In"""0801'O ЗНllщеннн або пошкодженНІ об'єкта ореНДІІ ЧІІ noro чаСТІIНН несе орендар 
~~ - . 

11.СтрахуВВВIIН об"єкrв ЧІІ Roro "BCТIIBII. 

ІJПАИО:l ШІМ aoroBOpoM об"єкт орендн не підnнгвє страхуванню. 
11. 

12. ЗміН11 умов доrовору і ПрllПllвеВllR loro діі 

111. змІНІ 11108 JIOro80PY :udnCIUO~CI у ПИСЬМ08іn формі за 8заємноlO зroДОIО сторін. У разі HeДOClrнeHНI 
""2мІН'1 умов JIorolOPY спІр розв а)'lOТЬСІ у СУД080МУ nopRJUCy. 

-'l1ДJrJlоro80РУ ПРІІПІІІІRІОТЬСВ У раl: 
111IJUiнченнн С1року, на llOln Ho~ було )'КJIueH~; 
l111nepeJ11l1l ореlUUlРIO земenьноі дlJlJJНIСИ У ВlIaCHICТЬ; 
12.2.3. ІІІІІ'УПУ земenьноі дШІНКН lUIJI суспinЬН'іХ потреб або прнмусовоro ІШч)'ЖенИR земenьноі дімНК'1 з 

11 іІ С)'СІЙІПоиоr необхідності 8 порJUUCY, 8cтвнoвne.loмy ЗІКОНОМ, віАпОIШно до ст.147 Земenьноro кодексу 

~. • б 12.2.4. ДОМllР ПР'Ш'IНRЄТЬCJI ТIUCOЖ 8 ІНШИХ ІИПUКDX, перед ачеНlfX законом. 
12.3. ДlJJlOroBOPY ПРllПllllRЮТЬal ШnRХОМ Horo розlРВВIІНR за: 
123.1 ..... НОIO зroдоlO сторІн; 
123.2 рішеlllWol суду на ІНМОry однієі із сторін у наслідок невиконанНR другою стороною обо8'.в, 

~НlIX JlDМ80роМ, 'nІ внаспідок ВllПllДКОВОro знишеННR, ПОШКО.IDRННR ореНДОlвноі земenьноТ дiмНICII, .ке 
imнDncpeШlC01ЖІЄ П B'lкopllCТ8ННIO, а тако_ 3 інших підстав, визначених законом. 

I2JJ.Re8.IIОJШJIJW орендарем п.9.4.2 даноro доroвору за рішенНRМ суду, віДПОllдно до ст.141,144 3eMe.nIoHora 
J UIC1 УкраТНщ 
І 114. РOJlрваНІІН JIoraBOPY в ОДНОСТОРОНІІЬОМУ порндку допускаєrloСН і 

YIIDIOJO ршfрllННR доroвору в ОДНОСТОРОННIоОМУ порJIдКY є невнконвнИR ОреНд8рем n .4.3, п. 9.4.3. 
• 12.5. Перехід прна впасності на маАно орендаРІ на іншу 10р'UUIЧНУ або ФЇЗІІЧНУ особу є підставою ДIIR 

PIIIPIIНRI АОI'О80ру. 

13. Вїдповїдuьність сторін за невоконвuив або 
• 

Ilенuежне воковавив доrовору 

1].1. За невиконанНІ або неНlJIс_не виконвннн догавору СТОРОНІІ иecyn. BfдnoBЇДВnЬHЇCТЬ відповідно до закону 
11 110m аоl'080РУ. 

. 1].2.Сторона, ІКВ порушипа зобов'ааннн, звїJJьннЄТloCl від відповfдanьності, нкщо вона доведе, шо це 
І .... ctanосн не зП Іиии. 

14. ПРОКЇlщеві ПОJlожеIIВR. 

/(СІ 14.I,цеn договір набирає чинності піCIIJI підПllсаннн cтopOIIDМ •• 1'8 "оro державноі реєстрації. -=: )'КnвдeHO у 1рЬОХ ПРJlміРНIІІСах, шо MaJOТЬ однаК08У JDРlfДJlЧНУ CI~, OДlIH 3 ІКІІХ ЗНВХОДlIТItCR 8 

JlР)'Пln - в ореНдар.,1ретіі _ в opraнi, "Klln провів державну реєстрашlO. 

Не81д' 
аа ОІIIIIМII чаmlllаМl1 доroвору є: з в.I .. 'обр .... ОнllІм обмеженlо (обтucенlо) у П lІIКОРJlСТ8Нні та 
~ CТpOBlln ман земenloНОТ ДШІИКІІ ...--

ІІІІХ cePBi1YТla; • 
: nPl�Romy-передачі земenloноі дїJJІНЮI; 

t lXr nepeHecellM І на1УРУ зовиfШllьоі межі земenыlіi ділlllКіJl (копіІ) ку (КОРIІС:1Увачу) зеr.lenьноі JIiмIIKJI. 
ІІРО передачу на зберігаНІІІ ВСТВ11оanеН11Х МelC081ІХ 3111К в ВnICHII 



15. РеКВЬUnI сторін 

Ope11ДOA8Beqt. 

Броварська міська рада 
в особі ЗDС1)'ПНИка 
міськоJ'O ron0811 
ВОЗIU1ІСВ Cepril МJосaAnОВИЧ8 

МісцезНВХОдЖенlUI юридичної особи 

07400 Київська ОМ8СТЬ, 
м'&ров.ри, вул.Гaraріна. 15 

Ідентифікаційний код 26376275 

Підпаси сторін 

Місце DpoЖИ111IIUI ф' 
I1I1ЧIfOi lIra6t 

06n"КиіIСЬка М В_ 
вул. Горькоro,5 ІВ.,.Jи, 

JlIеКnIФі_RкиІ\ намер 197351111 

Орендар 

мп~ ю.п.дY6old 

. • зареєстровано у Київській реriоН8JlЬній фinіі ДерDВНОro niдnpllDlC1ll UЦeJпpy JPI!I 
ЗІ * ~ при Державному комітеті ~аіИИ по земельним ресурсам" про що у ~~ 
I(~r ЇI~~:;")" свід 1& ()/І" ЩІ) Н.А 2006 р.заN!RlIЮ~8aJJII 
""--~ (!j ... 0I" • І ~c. ... ,~., 

~ ~ .~~ ........ , .,"" : 
O~".!>""·''''. І ~_ 

о .. ,~ ••• о:· .:. 7 'i~ ~:. .::.. ~ ~~1YU1' ..... ~ 
.". .,... .. '. ~"' .. - '" .:, -~ ~ * "'-'-"t oy •• а-
, .:;;~~ •• "'r.." ".'~"!<' ... ~ .• ,.~ ,. ·tJ~.I '.. ... 

~::'.:;'I: ., .... :;.~ 
.~::-..::::=~ 



АКТ 

прdоМУ-ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJIЯНКИ 

'.RfL"- _~~_p __ 2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

зacrYПfIИ1CІ міського голови Возняка Сергія Михайловича, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 

довіреність від 01.08.2006 року Н!2-15/1872 з однієї сторони, та 

rpОlr8ДJlНИН Дубовий Юрій Петрович з другої сторони сКJIanи цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадвнин Дубовий Юрій 

Петрович ПРИЙНJIВ земельну ділянку площею 0,0032га по вул. Горького 

в районі роз~еННJI буд.N!5 ДJJJI обслуговування збірно-розбірног~ 

мeraлевого гаражу. Земельна дimпucа надана рішеННJIМ сесії Броварської 

міської ради від 20.07.2006 року К!!59-06-05 на умовах оренди терміном 

на 1 (одии) рік до 20.07.2007 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

І1ВРЕДАЛА: 
ська міська рада 

'_haдpeca: 
~IJ{~"', вул.Гагаріна, 15 
м,яrvмп.r'~і·СЬJ(Оro голови 

.' 

; . 

І1РИЙНЯВ : 
Дубовий Юрій Петрович , 
JПCИЙ проживає за адресою: 

вул.Горького,5 кв.12~ 
м.Бровари 

обл •. Київська 

-4JI4- І ЮЛДуб~вий І 



АКТ 
. 

• ренесеНl1JI ВІІВТУРУ зовніwньоі межі зеlfeJIы�оїї ділянки 
Н8 пе 

, fj)"i {{) е шJ JO{М ,), 

~~-----------------------------------
~b~--------~-----------------------
~f"-W;щ8 200 Dp. 
,,-

МИ, иНJCЧопідписані, представник ____ ....;~~L:.а..Ї .:..It.~~p!-:.;..*.t:~:-:.......:~...:J.~~:--___ _ 

;:;'ocri 30МDсвnасНИКЇВ (зсмпскористувачів): 
, 9dtiD1u4 МJ. h. 
~ " 

~КВПОНJCо.tу Гoj'lrtlt'trtfA<.o У: І. 
.. на підcтuі ДОЗВОЛУ виконкому N! 273 

pullIIJIOДIUfX допyraтів від 24 листопвда 1992 роху 

.. ССІП В наІУРУ межі на ПЇДC'1'ВDі !ШВІ!)' земenьноі ДШIJWІ 

t;cl ~diJ(tМJ ~ ~ 
.EJOIIfIIJOЧoro ПО вул. --=-' _-:-. ___ --.,. ________ --=-_________ •. 

. , 
Iірорішснuа.іСЬDDХОИХОМУ N! _____ DЇД ______________ _ 

ьаі !ВВХН В JCЇJzЬKOcтi ( 6. ) передані в натурі представНИL-У 3ВМОJlнихв. на 801'0 і "'0 вїдповїдмьиість за іх збережеННl . 
• 

faвdpн та місцезнаходжеив. межевих знаків зс;'c:nьноі дШRНЮI ПОКВ3ВIIЇ на J\-P0XDX. 

IIrc пiдcraвоlO ДIUI прИЙНlm'l рішеННІ по фактичному КОРltСТУВВнНЮ. 

AtrcrnlДС11ИЙ в двох примірниках. 

~HIIIC 3еМЛевлаС:НIIК8 
!JCОРНCl)'DаЧI) ----,~-4.~t:---~~~~~ 

n . л 
PfAcra8JUJK 61ОРО ~ (; k , 

IІр,дnaВИl1ІС "КОН ' І 'l ~ 7-J: 

ЗdТ "6poInpC ... 1pJapн8" ZIЮJ р. 3IUf. А) 'SJ-IIDD 



, 



А-КТ 
_ .... ва мlCQC80cтl та DOraJDКeB.8 308в1ш .. оl масі 31мrлЬRоІ aiтuucв 

ddOlcr.lВ° , 
.. r ~- 1...-' А" / І / - ,. z ~ .. 

с--А, Vv ",~:JI.' .."" f... о. '.~ i~.·~ 
СУ ~ -.. .i!L" =bt)~~ --,?/ 

-200Z-p. м.Бровари 

ми, ...... ~QllИС8ІІі. ПР~СТ8Вннх ~~OBapcь~oгo міського відділу Киівсьхоі 
'а..,...оі Ф~ Д~pz88JI~ro ПlДDриємства Центр ,~ержавно~~. ~C;1ro ~y при 

~ОМ)'КОМlтcmУxpaIRИпоземem.НRXресурсах fi~' I .. ''''''·~ •• .f:!"~ 
• ва підставі nЩeв:tii ва BRКOH8IDIJI робіт • 

pjJO'IВпрн..-nmi 3eмJ1евпасвикїв (землехористувачів): ' ,. . ...1 •• ; .. '" ~",·.o" -K:/~ 
І ~.----- ----------~~~~~~~~~~-----

-
~и~.ашmшму_---------------------~'~·=7·/.~·~~~j~~~f~~.~·~~~'~/~~ ________________ ___ .. r..... .Г~ 

111 СУМіаИХ 3eМJJeвnacвнкїв (земnехористува'liв): ___________ ___ 

ІЦО пред'DIШII своі повновaeнu, провепи встановnеlllUl на місцеаості та ПОI'OJllCellRX 
3DІВЇIDИЬOі меаі ЗСМСШЬRоі ДЇJIJIRICН с '( "./ ;;а"е!"".- -tIE,~ р 

'l 

.О3~38~ю~-------------~~~.&~~-~~"'~;~'~~.~~~~~·~v-J-~--------------__ 
Зuвneвi маі ва місцевості проходІП'Ь по ---_7 __ ---Іt:ос.;.&9''7'Z:;.;.;;-. .... _LО''::;''':Іуі'--______________ _ 

НіІІВХ пperell3ЇЙ при ВCТ8Вoвneннї З0вніПDIьоі межі не 3IU1Вl1eHO. Межі поroд.eві і ве 
8J11Ш1118VПt спірних IJВ'I'ВIIЬ. Межові знахи, пими закрімева 30MeJlЬBa ДЇJUIнxa в кinькосП 
___ шт. DОазаві предСТ8ВНВJCOм Biддiny на місцевості та передані на зборiraнвa 
:teIIJIf!IUIIICIIВICY (3CМDохористуваll)'). Розміри та МЇCЦC3В8Xoдzeннa 3OМCnЬHoi дiuвa 
поllDlїd аа абрисі ва звороті даноro 8JC'J')'. ': 
Пnоща дід"', lІІДІІІІоі .: ,~4-;. 4·": -J-:. 7. 
3Іідво SOlleJlbJlO-QД8C1pовоі докумeиraцii CJШЦВЄ '1 ra. 

. 
. Цей ut є пiдc:'rввoю Аа прdlUlТ1'Jl рішеlllU по фllltТВ'lllому користув8ВНlO З HactyIIВJIМ 
оформпеввм дo~eвтiв, що посвiдчyкm. пр8ВО IІІІІШвості або хориc:тyJIIUDIJIЗeмnelO.· • 
Ап ~ввI в '2-х првмірввnx. • .' 

Пpeдc'I'8ВIIIDC seмвОВІІ8С1IJID 
(3eМJIOXOркcnyвaча) 

Пpeдc'I'8ВIIIDC вїддШу 

ПредC'I'IВDX ВJIКOпому .....:=:=~ 

ПредC'I'I8IDIК СУМЬСВВХ 
~{_~C~II~.~~-L~" 

ПредС'І'8ІІІІІІІС Вроварсьхоro 
мicькo~ ВiДAinY 3еМellldlнх.ресурсів 

.,~ 

----------------------------~ 



AJiI'IIC 3EМJ:.пьвor .I\I.JUtJnOS 
-.---------~ 

• а-", 

. 
І 

'I~ " 

І , , 
~--~~=~~~~~:F~~іl----------іо~_;СїМ;ar.аё.----- __ 
' . ~~'?і:.'''~~,tr.J~. 2~-_--~=_ 1 В• АдоВ' ,.)(1= . • ІД, , 

2. BiдBдOB..,.::";"':~ ~ .. --:-~, ~ ___ --
" ' .... _,_.,. " . 
В• В r!. •... ; , ~ ... ,;~". 3. ІД до .'оо , ,. О. .~ .. 

• 1 .,,,\, ' .. 

• . t' ,,\'·"4;ї:,: •. ....... 
В• r д. ;;"'~~A...~';:' ~~ __ _ 4. ІД до .~ , .. ' f о, оо ': " О , • ...: ... ",. ". • • 

' ":\' •• , ", , і ..... ' , 
~ ... '~ ... ' . 5 В' 'ддов ~':' ':"~:. ,о • 

• ІД .. оо .,'. 

.'" . 

-

--
.. . " -6. ВідВдОА ______ -_ .',", . 

--"'-~ 'Aq8c~: ________ ~-

, 
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ДОДАТКОВА УГОДА МІ 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДIJUIВКИ 

ВІп 04 .овmи 2006 року КІ040633800372 

м. /ір,'IІI" " ~ "~ 2001/1. 

Ми. що ПЇДШІC8JIИСR JПDIC'IIе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА далі _ 
IIQPБIJДOДAВВЦb", в особі 3DетупmlКD міського гоnовв Андрєєв.' BDCII.IIJI 

оnексаВДРОВIІ'ІВ, що діє ва підставі Захову Украіни "Про місцеве C8МOBPJIдYВ8ВВJI в 
украіні", довіреності від 20.06.2007 року за N!2-5З/515 та rpOMlIДRIIa Дубовий 
IОрШ ПетрОВlІ'І, yxmши Додаткову угоду до Договору оренди земельної дiJrвнки від 
04 8081'ІІІІ2006 року 1&040633800372 про ваступве: 

Відповідно до рішеllВJl сесії Броварської міської ради від 26.07.2007 року за 
Ne398-24-0S, внести зміни до ваступввх пуптів договору: 

1. до п.2.3 і ВIІІШ8СТИ йОГО В ваступиШ редащіі: 
Норматввва ІРошова оцінка земельвої дiпJoпaI зІідво довідки Броварського 

міськоro вbudny земепьвих ресурсів від 26.12.2007 за Н!04-3/15-3/97 ставовить: 
-1929 (о.цва DeJl'la дев'атeclт ДBВДЦllТla дeB'вn.) гривень. 

2. до в.3.1. ВІШІ8СТИ його в вacтymriй реД81ЩЇЇ: 
Доroвір укпвдено ва 2 ( два ) рокв, терміном до 26.07.2009 pol9'. ШCJIJI 

38IЇJrIIeввв строку договору ОРЕНДАР має перевaarе право пововneв&R lого ва 
вoвd строх. У цьому разі ОРЕНДАР повввев ве пізвіше вiz за 30 КIUIевдарllllX 
днів до зllКЇlrleВВJl строку діі ДОl'Oвору повідомити письмово ореццоДIUЩII про ввмір 
ПРОДОВDТВ 101'0 дію. Прв ввкорв&:Тавві земem.воl дimunm ве 38 цШьовDМ 
првsнач~ ореЦАар втрачає веревшкве право ва пововnеввв договору 

ар ... 

З. до п.4.1 і ВІПШ8СТІІ йоro в ВаСТУПВіІ редакції: 
ОРевд8а DJl8Т8 craвOBIIТL 1% від ворматвввоі rpошовоі оцівкв і &:КJIвдaє: 
-19,29 (ДeB'JIТII8ДЦIIТIa) rpивеш. 29 копійок в рїх. 

4. до п.4.2. ВИlШ8CТИ ЙОГО в вacтymriй редакції: о 
Об'DICJIeJDIJI розміру оревдвоі ппати за земепьві дш&ки державної або 

КOll)'ВlJlЬJloi ВJJ8CIIocтї здійсlDOЄТЬCS 3 ypaxyвВIIВJIМ іх цШьового првзвачеви та 
коефіціERТiв івдексвціі, визвачених заководавством, за затвердzeввми ~iвeтoM 
Міністрів Украіни формами, щО 3ВПОВВЮIOТЬСJ( під 'IILC )'ICJIIД8ВВR або зМ1ВИ умов 
доroвору оревдв .. ПРОДОВВIIВJI йоro діі. 

S. дО п.4.3 виrшacти 101'0 в ВаСТУПВіІ редакціі: • 
Оревдва пnaтa ввосвтьсв оревдарем, почвввючи 3 26.07.2007 року ЩОМ1cnво 

рівввмв чаСТІС8МІІ до 15 сеРllllJll15 mrстовlІДВ ПШJIXом перерахуваввв ва рахунок 
ГУДКУ Квrвсьиоі області м.Квєаа МФО ~1018 код 23571923 
plp 33217815100005 _ Броварське YДК~ Код кnаевфucaціі 13050500 - оревда 
зeмm. 

6. до в.4.5.2 JIIПШ8C'1'II йоro в ~ редакції: цін тарифів змів:в коефіціЄll'liв 
Зміни розмірів ЗСМCJIЬвоro податху. шдвищева.. о оо 

івдехсвціі, Вll3В8чеввх заководавством. . о 
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1. ДО 11. 4.5.4. і ВПJI8C'1'И йоro в ваступиіА редакції: 
У раї иеввесеllВJl ОpeидJlої мати у СТРОJCII, внзначеві цим доroвором, пеq 

Bapax08yt:tт." ва суму пода'ПС~воro ~оJП! (ВКJIIOIІ~ЧВ .. суму D11'pаф~ C8IIJЩЇй за іх 
в_воспі) із розрахунку 120 ВІДСОТКІВ рl11ВИХ оБJlІКОВОl ставки HaцI0HaJlЬHoro баику 
УкраівИ. діючої ва девь BВRllJClle~ такоro податкО80ro боргу або на день йоro (йоro 
чac:mвв) lІоraшеВВJI. зanежно ВІД тоro, па з вemrчви таких ставок є бinьmою, за 
коZ8JIЙ кanеидарввй день ПРОСТРОllеВRJI у йоro смвтї. 

8. до 0.12.4. ВВICJI8СТИ йоro В наступній редакціі: 
РозїР81111ВJ1 доroвору в односторонньому порадку допускаєтьCJI: 

Умовою розірвВВRJI доroвору В односторонвьому порад:ку є неввконанна 
оревдарем 0.43, п.9.4.2, 0.9.4.3. 

9. Всі інші умови Доroвору 38JlИПlВІОТЬCJI без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SP01Ш'CIJG4 МIQ1U P~.4 

ЮрИДll'lll& адреса : 
мо Бровар., ВУJLГвraрша,lS 
ЗIC1')'ПlDПC міського noви 

OPEВДA.JI 

Ду6О81l;; Юрі;; l1гmРО'Il" 
ЮрИДll1Ul& адреса : 
м.Бровари 

ByJl.fopыcro,ss кв.123 

~ IO.JI.д1Шd 
мп 

(ари HIIWIIICIi lIC'I8ri) 



АКТ 

прИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

" р" 111'"'= 2007 року м. Бровари 

ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заcтyпsикa міського голови Апдрєєва Васнnв Оnександровнча, що діє на 

підставі Закову України "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2 .. SЗ/SlS з однієї сторони, та громaдRНИН 

Дубоввй Юрій Петрович з другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а гром8ДJПIИН Дубовий Юрій 

Петрович ПРИЙВJIВ земельну дimmкy площею 0,0032ra, ДJIJI 

oбcлyroвув8ВIUI збірно-розбірного металевого гаражу по вуn. Горькоro в 

районі розміщення 6уд..N'еS в м.Бровари. Земельна дішппса надава 

рїшeJШIМ сесії від 26.07.2007 року за N!398-24-0S ва умовах оренди 

терміном ва 2 (два) роки, до 26.07.2009 року. 

Цей Arr СIOlвдено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

доroвору оренди. 

ПЕРEДAJIA: 

Броварська міська рада 
ЮРиди'Dlа адреса: 
мо Бровари, вулrагаріиа,lS 
Заступвв:к міськоro roJlОВИ 

приАняв: 

Гром&Днввв 

Ду60.,," Юрій Петро."", 
Юридична адреса: м.Бровари 
горысго,ss кв.l2З 

~~~II--__ / 1О.Л.Ду60."іі/ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

SpoвapCIo~ аІісloКВ Рада" 1)/ .. e.~~ .. 20 .t90poкy. 
ЕЦЬ: іроаарсь. Illська plДa в особі MICIoKOro ГОЛО81' AllТOHellICВ ВІктора ОлексаllДРОВllча, що діє Н8 

~ Укра1'шr "Про місцеве самОВpJЩYllанJUI в Украіні" з oaHOro боку. та ОРЕНДАР: ToвapllCТDo з 
__ ~ Bl/aIIIioIIICТJO" ЗаКРllте aKQIOHeplle ТOBapllCТ80 "ЕlrеРГОПРIIЛад", IОРllJUlЧна а.ареса: м. Бровар" 
f1III' :. 17.18.251. ідеmrфікаціRНIІЯ код 32932809. D особі дкperrropa Денисова Олександра МиколаnовИ'І~ 
rP-:"іC'll1У1У.З1реmpoваноroДepж8llIlИМ реєстратором за N!1 ЗSS 102 ООО 0000128 від28.09.2004рокуз 
.1111І .-.тІ аеll дoroBip про НlflCllснаведене: 
~'IfI/.1"---

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

II,ОР!НДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеина сесіі Броварськоі міськоі ра.аи Киівськоі обnвсті від 29.12.2005року 
1J41.ft lIIIIКt І ОРЕНДАР ПРllRмає в строкове rша11lе кориС'І)'ІІ8ННJI земельну дїJUlHКY rшощеlO 4,00001"8, ДIIJI 
.... 11 o6cпyrol)'lllННl бв:sll по виробницrву МeтaJlоконструкціЯ по вуn. KpacOBC"КOro в раАоні ршміщенна 
І. мо &po.pll. Зriдно 3 маном земпекориС'І)'ВlUIJUI. що є невід"ємноlO частинОIO IUtoro ДоroвоРУ та довідки 
if5pDllJlClo-Mic~ BiддinoM зеМeJI"~ ресурсів N!21 B~ 13.01.2006 року та зеМeJIьно-~воі ДOКYMeнтawi 
&,oaaro .. iClolOro IIДДUJ)' земeJIIoНИХ ресурсІВ wr земельна aWHкa є зеМJUlМИ промиcnовDCТJ в межах Броварс"кої 
IfpuIL -

І 2. 06"єкr оревдв. 

11. В орснцу Пepeдaєn.cR земельНІ ДiJWnCa зaran"НОIO rшощею 4,OOOOn. 
21Нахмenr.нUIдiulЩi відcynd об"єкти HepyxoMoro MaRнв, та інші об"єrrrи інфрac:rpУК1УРИ. 
23. ИClJllllПIІНI ІрОшова оцінка зомельноі дiJurики 3f'iднO довідки Броварськоro MicIoKOro відділу 3еМeJIIoНИХ 

~.13.01.06p.:saN!22 становить : 
~ 712400 (сімсот Д88Н8ДЦІІТЬ ТnСВЧ ЧОШРІІС:ТВ) rpивень ~ на період поточиоro будівництва; 
- І 709 БОа ( ОДВП мlлlonОН сімсот ДеВ" ...... ШСНЧ шістсот) rpивен" - з дати затверджеННR Arry ДеJПIIВноі 

faulТl1ІМісіі про 1Ip1d1нRma в ексrшyanщiю зВХЇнченоro будівН1ЩТ88 об"ЄІС1У; 
14. 3смшНl дімна. Jlкa перeдaєтr.c:JI В ореlЩУ не має недоліків. що можyn. переШКОДlrrR П ефеlCТИ8НО.1)' -.. 
15. При :ІМіні (реОРraнbaші) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренди не зберiraє чннніc:n.. 

І 
3. Строк діі доrовору 

3ДoJ'D' rn . -' ВІр )'JCIJ8Дeнo на 5 (П"вть) років, терміном до 29.12.2010року. c:na 38Х1нчеННR строку aOroBOPY 
_. ~ перо .. е право ПОНОВJIеННR йоro на новнА строк. У цьому раі ОРВНДАР повинен не ~иіше ніж 38 2 

JlliaчеllНll строку діі aOroBOpy повідомити письмово ОРеидодuwr про намір продовжити Яоro дІЮ. ""::0 anкapllC1'8HHi земельно' дlлннкн не 3. цinЬОВllМ ПРllЗначеННЯІ' орендар втр.чає переваисне право нв 
_oroaopy оренд0. 

4. Ореадва мата 

,4.1. Рі. орендна ПJlвта на період CКII8ДIЄ 21 372-00 ( ДB~ЦRТЬ одна ТІ,свча трllста cialДICRТ двІ) rpнвиі оо 

-.na.::- орендна плата 33 двш ~атвеpд.2КlННЯ J«ry ДеравноІ ПРllRмалloноt КOMiclt про npIIRИR1Тll в 
SI Jaldнчеиоro будіВНllцтва об"any складає: 

4.2, n..288-00 (П"нтдесвт одна Тllснча двісті віеімдеснт вісім) rpHBeHIo; • кс,·в I.H ...... ul\"l . • 
uuчиcneншr • ·Я ИJC)Є1'IoCJI з ypaxy88Н1UIМ Інде ....... 11. • 

t.: ЧОр РОЗМІРУ ореидноі !Шати 38 зеМJl10 зДl с ішеннн сес" від 29.12.05 щоміСВЧIІО 
'І. аQUlа nлатв BHOCIIТIoCН оре.IД8Рем ПОЧПllаЮЧl1 3 ДНЯ ПРIIАIUI1ТII Р а НІІІ\' днем 3Dітиоro (подвтковоro) 

i..:. __ n:-"U npDТR!'DI.30 КІЛlІlД8рllllХ днів, наСТУПНl1Х ~a останнім ка:ид р МФО 821018 код 23571923 plр 

[
~ .. перерахуваllНН на рпунок УДК У Квlвcькlll області 11. 1Є88 
• .4. п;-ВРОваре ... ВДІ(. Код клаeJlфікацil 13050200 - ореИдl3I1фf~~:'nRЄ'I1oCJIвiдnОВіднllМll актамlf. 
4.s. ~ eдlча Dpo.цyкцrl та наданНІ nocnyr в рахунок орендноіlШаТlr о 0,...-- . 

OJ"lp ОРlJlДllоІ плаТlI перerлвдаєтloСН у разі: 



4.5.1. зміНlf умов господарюванНJI. передбачених Договоро,,; 
4.5.2. зftfіНlf розмірів земельного податку. підвищенНJI цін. таРllфів т 
4.5.3. в інших ВIІПвдках. передбачених законом; • у ому ЧIІC:nі. • 

4.5.4. У разі l.еВI.есеНI'Я opellдHoi nлаТl1 у CТPOКlI, Вll3начені ЦІІМ о ". 
nOAaIIlIIO' C'l'8аКII НацІонального банку УкраіНl1 за кажНlln день про:'::аро", CIJ 
КОЖІІІІІІ де.IЬ прострочення, . ІІІІ1 __ 

4.5.5.0реНдНа ~aтa справляється також І у 1HnllAКВX. &КЩО ОРЕНдАр "! 
BlfKopllCТOBYE земельну ДШJIнку за uим Договором. 3 ~ 

S. Умови використанн. зеа1e.llЬвоІ Аи...... 

s.I.Зем~ьна дімнка передаєтьс& в оренду ДJJJI будіВНИцтва та CJ6c:mn.....__!1 
МeтaJlОКОНC'lpУКЦIЯ; _.~ .... 1IIIt, 

'.2,цїnЬOBe npизначенНJI земельної дімнки - землі промисловості; 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформленНJI у встановленому законоllll:taov 

I1рll3наченна земельної дімнки; ~ 

6. Умови і строки передаІІі зеаlе./ІЬвоlJW 

6.1. Передача земельноі дїJUlнки в оренду здіЯснюєrьc& з РО3робпеННІМ lІРСІеІІУ В • 
BJU'OТOВJleннa npоекry відао.цу є рішенна сесії Броварської міської ради від Ol.12.200Spaкy_. 

6.2.lнші умови передачі земельної дinaнки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ lIeJIeJIIr.'O~· 
орен.цу земельну рику BЇnЬНY від будь-&ких майнових прав і претевзill1рО1іх асі6. ... 

Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не 
. 6.3. Передача земельної дinaнки орендарю здіЯсНlOЄТІоCR піспа деРlІІВнаіpeшpd. 

приЯман ... -передачі. 
6.4. на основі ет.25 3акону УкраlНl1 "Про оренду землі" від 06.10.1998р Кl161.XIV 

'&:Трок піспя державно' реєетраціі догоаору орендн зеМeJlЬНО' дinянКІІ дераввоТ'" 
з060в"язаНIIIІ HaдaТlI копію договору відповідному органу деравноТ податково1 CII)'IIL 

7. Умови повервеввв зеаleJIЬпоl ДiUJDm. 

7.1. ПіCJUI припннеНIIR діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦВВІ -
riршому порівНJlНО з тим, у JlКОМУ він одержав її в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршеНIIR корисних ВJlастивостоА орeидoвuаі_ 
зміною її стану, має право на вWпко.цуванНJI збитків у розмірі, визначеному cropoJWIR. ... 
зroди про розмір відшкодуванНJIзбитків, спір розв"ауєтьCR У судовому порядку •• 

7.3. Здіliснені ОРЕНДАРЕМ без ЗІ'ОДИ ОРЕНДОДАВЦЯ ВКlPати на ПOJIiIIIIIC8111 
які немCDШИВО відокремити без З8ПодїJuIНJI шкоди цili дiJuпщi, не ПЇДJuIr8JOТЬ відшІоAYJIIIIIL .-

7.4. ПonіпшеНIIR стану земельноі дin.lнки. проведені ОРЕНДАРЕМ ЗІ mшьм-
землі, не пiдnJlraкm. відшкодуванню. . 

7.S.0PEHДAP має право на ВЇДШКодуввнНJI збитків, ЗІПоДЇJIНl1Х yнacnlДlll J 
зобов"&зень • передбачених цим AOroBOpOM. 

Збнтками •• ааютьея: або 
7.S.фактичні втрати. JIКИX ОРЕНДАР зазнав у зв"нзку з невикоНIJIIfIМ и,), 

ДоroВОРу ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також витрати, Jlкі ОРВНДАР здіliснив а60 ПО.-
Порушеноro права; 'J 

7.6.доходи, Jlкі ОРВНДАР міг би peВnЬHo отримати в разі иanежнОro • . 
AOroBOPY. І 

7.7. Розмір фll1mlЧНИХ витрат ОРВНДАРЯ визначаєтьCJI на підставі Aoкyr.seJrllllWlO r 
в-Р'" 8.06меженвв (обтвжеиВJI) ЩОДО 

земельноі дїJUlиJCd. 
1)625 .... 

..... ку; 8.1. Н. О(ІеІІ,1\ОІІану. 3CIIeIJЬНY дімвау ICТ8НIIIJItIJID ........... JIJIIIIII""" JII ~ : 
• 1.2.Передача в орен.цу земenьно'і дinJlнки не є підставою ДПJI npІIОІJНеllJll І 

дuutнки. . 



б " • 9.llldlі права та 9 ов Jl3К11 СТОрІІІ. 

ь I'lpalflYC, шо :lемепы�аa ~lIIca є У noro масності, HiКOi'~ іншому не віnчужсна. пш :lабороноlO 
orEI~:~epc6yвat І IIII мас :lаКОНIII ПОВІІОВВЖСІІІ" ПСРСJUUlIПІІ ЦJO JIШJIнку В ОрСJЩY, IlaдoaТlI інші праlв. 
~ ,.oJlOМ. 
UJOI JO pelUlOJllDfUI: • 

--~"I.np8" ~ .. 1-.010 lикорllCIDll1IR :lе •• cn.ноі ДШJIНКlI; • 
, .-І!,ірА111 118І' Д' 6 

.. 

. ,.I.I.,~ ка'О рDJіРІІПI цеП Оl'Dllр У ІІІПІЩІСІХ, перод аЧОНl1Х ЧІІННІІМ заКОНОAUСТ80М та ЦlIМ ДoroIOpo,.; 
9.1J. JloCIJ1O ро1мlр ореlUUlоі rшml у ВIIПадках. псроn6ачеНІІХ ЧІІННИМ заКОНОlUl8CТ80М, в тому чнслі В 
,.IJ.»Ib- ба :lroДlI ОРЕНДАРЯ; 

~ ___ -, по~~ орВНДАРЯ СIОЄЧасноro ВНОСОННІ орондноі Mm.; 
,,1.4. ,-'::1 Ііа ОРЕНДАРЯ liдwKo~aнНl CYМII ОРСlшноі MaТlI 3 часу ПРllnlUlТfIl ріШОIІНl В"КОПКОМУ Ібо 
"1~lIJIIIItII _шноі дinlHKl1 до ПIДПIIС8111 .. IIЬoro Доroвору; 
PUII 06llJ"JJICII ОРСIІІІ0ДІ8Ц8: 
fJ.

1 
_ •• 1Іп113I:мenы�)' дfnIIHКY ПО ІІІС'І)'. ,,2. .ac~-- • 

9J. орв .. opel1ll8p8. 
~ І O1JIIDflnl по lК1)' :leileп.11)' ДЇJUIНIC)' У КOPIIC1YВBHIIII; 

:з:і flClНOllllOJDnl дorolip піСЛІІ :lВКЇНЧОIIIIІІ строку Aoro діі І pl3i IЇДcyrнocтi npетензіn, ЩОnО :lоБОI"1І3.И. на 
,.ану ореНдІІ. 
'ЗJ. пcpfд88IТП хмenьну дimlнку В субороlЩ)' за зroДОIO opeHДoдu1Ul. 
'Ао 06oJ"IJКlI ОРСIIДlР8: 
'.4.1. 1fUIII1110РВНДОДАВЦЮ "ОЖJIlшість здіnСIDOВIТІ. контроль за ІИКОРИстанНlМ цієї зеММЬ'lоі nimlИКII; 
9,t2. lІІКОРllmJІУl8nl3Dlenьау діпннку за ціпЬОВII'" ПРlоначеННRМі 

. 14J. ClоtlflСНО с:rшaчувml opoНдll)' ма'!)'; 
':4.4. недоnycanl хімічноro ЧІІ буАЬ:UOro іншоro .з.бруднонНІІ зсмnі; 
'.4.1 nimplrмyaanl П • нanежному санІтарному cтaНJ; 

10. Ршuк випадкового зввщеоНR або пошкоджеони 
об"єкта ореНД0 чо його частввв. 

10.1. РШІІК 11~1JIOI'O 3НI!Щення або пошкодженНІ об"єктв оренди чи Аоro ЧІСТІІН.І нссе ОРЕНДАР. 

11. Стрпуванвв 06"єкта чи його чаетввв. 

II.lзriJuroз ЦlIМ дDl'OlOPOM об"єкт ороlШИ но пiдnaraє cтpвxyвaнНlO • 

12. 3міни умов договору і DpИDинеНIIJI його діі 

.11L 3JlіНІ )'МаІ дol'OlOPY здіАCIfIOJOТItСІІ у письмовій формі за взаємНОIO :ll'ОдОЮ сторін. 
, lIr.tDcImеИlll31'ОДlІ шодо зміни умов ДОТОВОРУ спір РОЗВ"JI3YIOТIoСІІ У СУДОІОМУ nOPJUUCY. . :u Д\I~IOPY ПРllПllllRIОТЬеи у РIl3I: 

: 31XiJ11JеИІІІІ С1року, н •• киn Roro було ухпвдено; 
DplЩ611fН1 ОРендІрем земen.ноі дімнкн у масність; • • • 

• 12.2J. IJIІ}'Пу зеММІоноі дімНКlI ДIUI суспin.них пcnpеб або пр'IМ)'СОIОI'D ВІД'І)'ЖОНИІ зомcnьноі ДШJIНКlI з MOТIla11 
llJ.4 ".oc:n І пор.дку, BCТ8НOВJJOHOМY зIКOНОМ; 
IUs' nIaїJ(aЦlї ЮРllДІlЧноі ОС:Обн-оронда,-. 
ІЦ • Дoroв1p ПРIIПIПlllm.СІІ також в іНШ11Х випадквх, перодбачеНl1Х законом. 
llJ І АО' AOroBOP), ПРІІПІІНIUOТЬСR ШЛRJОМ NОГО PO:JlpUHHR З8: 

'ІJЗ' ..... HOIO зroДОIO сторін; " • 
~ Рlmсн"", суду на вимоry однієі із сторін у нacnіАоК неВlІКОНІІННІІ дpyrDlO СТО~ОНОЮ оБОI 13К11, 
, дoI'DIOPOM, та внacnіАок ВllПадковото зннщеНIUI, пошкодженНІ орендованоі земcnьноі ДШJIНКJ" нко істотно 
IUJ. П1ЬХорнствнНlO, а також з інших пїДC'nв, Вll3наченнх зIКOНОМ • 

........ HeвIIКO.I.H.11I ореНАврем п.9.4.2. Ааного АОГОВОРУ 3D рішеНН8'" суду, відповідно до ет.141,144 
12.4. kOдelCty УкраіНІ! 
--Plb~ ....... ДОI'OIОРУ В односторонньому пор.дку доnyскaєrЬCR:ВНДАРБМ п. 4.3 .. п. 9.4.3. . . 
• bJ. Пер""; .. ДоrolОр)' ~ oдн~poнньoмy порІдІСУ є ~ІИКОНІІНИІ ОР вб фїЗllЧНУ особу, 8 також роорraнiзaui. 
~1ICa6 -щ ПР .. а ВJlВCНOCТI на маАно орендар. на IНUI)' юрИдИЧНУ о 
, -"п "-ореНДар. є підставОЮ ДJUI розір'ВІННІ ДОI'DІОРУ; • засуджеННІ або обмежсИНІІ її 
~ ~ н. opellдoвaнy 3ОММ.НУ ДЇJuIику У раі смерті ф~I"'НОі О~Об~~ :~=~c::aвyкm. ЦJO земenьну дimlнку 
l'IIDfu .. :~-wеИIIRМ суду переходпть до спадкоємців або ІНШІІХ ОСI6. neРO)'lCllIД8ННІ ДОI'DІОРУ ореНДІІ 
.-~, Ікі IIIKOPlfCТOByJOТ. цю земcn.ну дimlнку раом з 0polfД8pCМe UШIIXОМ . 



" 

13. відповідалы�ість cтopill 
3811еВI. 

IlеН8ЛeжJlе В.IКО1181111Я А 1(0111111lR 16 oroBoPY о 

13 1 3а HeBllKoHaНJUI або ненanсжне аllКОНВИIUI договору СТОрони • • lIec:yn. 8ЇДn08' 
цьoro ДоroвоРУ· '" I.IIan.Hien, , 

13.2 Сторона, 8ка ПОРУШIUlа зобов 83ВИIІІІ. звшыuI1'ьсRR від в'uшов' 11.Inn.:_ . ~~ ~-cmшОCJI не з П ВІІНІІ. ' IІkЩо ВоНI 411 

14. ПрикUlцеві ПОJlожеIIIIЯ. 
Веае, lІІа 

IІс 

14 1 ЦеА AoroBip набирає ч"нності піCJUI підпнсвиlUI сторонамll та noro • • деРОа&н-
ЦеА Доroвір УJШвдено У трьох прlІМlрИНках. що MIUOТЬ однак08У ІОРИАІ 01 Petcтpaq.l 

ореНДОДDIWl.ДРУПIR - в орендаРІ. третіЯ - в органі. RКИЯ провів держану pel:~~' CIIJIy, ОJIIIІІ 1 • 
HeBIд"DIIIIIMII чаСТllнва'll llOI'OBOpy с: цllО, .... ~ 
ICIIдDC1POBIIA ІШІН земепьноі дinянки з відображенlUIМ обмежеtn. (обт-

• • .. ",ен.) у іі 811 
сервnyпв; ., kOpИCtaнIli 11 

акт про BCТ8НoвneННR на МІсцевоСТІ та погодженlUI зовнішньої межі земem. • , lCt 
акт про перенесенНІ.В на1УРУ з~в~іШНЬОі межі ,емепьної дinRнки (кооін); ИОІ.IWUIІІІН (кanї.); 
акт ПРIIRоltty-передаЧI земепЬНОI ДUJJlнки; 

Орендодавець 

Броварська міська рада в 
особі 
міського roлови 

15. Реквпити сторін 

Орендар 

ТОВ "ЗАТ "Енергоприnвд" 

що діє на підставі ста1УІУ • зареєстровавоm 
державним petctpaTopoM 

Антоненка Віпора Олександровича за,N'!!1 355 1020000000128 Bїд28.09.2004p11J 
Директор 

міСце3НlХоджеНIIR юридичноі особи 

07400 Киівська обпасть. 
м.БровврНе Byп.Гвrapiнa. l' 

ідеНТИфікаціЯниlІ код 2637637' 

Денисов Олександр Миколайович 

місцезнаходжеННІ ЮРllдИЧноі особll 

м.Бровари. 
ВУJl.Грушевськоro. 17. 0.2S1 

• 
ідентифікаціЯниЯ код 32932809 

Підписв сторін 

~";'------
.. 



АКТ 

JIPdOmY-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

&l1!�-"J!f(I!!JIIItl. __ 2006 року м.Бровари 

Ми. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

а.іськоro rOJJOBl1 АнтоненКа Віктора Олександровича, що діє на 
підставі Закону Украіни "Про місцеве caмoBpвдyвaHНJI в у країні", з 

однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідanьністю 

lІ]вкрпте акціонерне товариство "Енергоприлвд" в особі 

директора Денисова ОJlександра МИКОJlайовича з другої сторони, 

СU8JIИ цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство 3 

06а.еженою відповідаJlьністю "Закрите акціонерне товариство 

"Еиергоприлвд" ПРИЙНJlJIо земельну ділвнку площею 4,ООООга, 

вул.Краеовського в райові розміщенВJI спмк в м. Бровари ДЛJI 

будівництва та обслуговув8.НИJI бази по виробництву 

металоконструкцій - землі промисловості. Зем~на дimmкa надана 

рішеllВJlМ сесії від 29.12.200Spoкy N!!863-41-04 на умовах оренди, 
• • 

термшом на 5 ( п"ять) років до 29.12.2010 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
IОрвдиЧИа адреса: 
м .. Бровари,. вул.Гагаріна, 15 
МїСLlCИЙ голова 

]HQ$S 

Об'~ 

І1РИЙНЯЛО: 
тов "ЗАТ "Внергоприлад" 
Юридична адреса: м.Бровари, 
вул.Грушевського,17, кв.251 
Директор 



-48- fOiGf~;'- ~.-
АКТ N L='.'- ;; "-01.1 6;;;. -• "' ...... -- т IJ 

нНI НІ M'CQC80n'J ТІ погодженн" 308н'шньоl' "'ежі ,емельноІ' іл РІ. І "р, r-
tf8lfО8ЛС . данІСИ ' ': ,. 

:.-s~А • .!~T ~-йр~«~' " І 
## 200~P' М,Брсі_ри 

,fJ'. .... чепідписані. представник Броварського 'МІСЬКОІ'О відділ" Кн'I'ВС , • 
• '11 "11,.. '.. .. U ~ ЬКОІ 
І" • і фіnіТ Державного Пll1llрНСМС: Іва еНl'Р JtС:РЖilВНОГО 1eMt:JlbHOrO кадастр)' n 

репОJlIІ/ІЬ"О ІСомітеті Украіни 110 ·.а:мс:ль"их p&:c)'pca~" ри 
дrР"'НD~)' ставі ліuснзії ні виконаtt.НIІ робіт -
JiJD'lH H·":~i земnсвnасників (зе,..nеКОРНС1Увачів): ~tJLf" З;'Т со /t'«~ _ 
,lІРнср J~ '" J 

,t(ly ., 
IІ'І""ИИКЇ81111КОНКDМУ .k'?t<e' z:-д 

iIltH".,\ 1':"19свnасниКіВ (зеМJ!с:корис:т~а'lів): 7l'/L:J« ~~ .. 
ре -:1Vй: ~~ А rI&l'.orf? п.pгr:"e)&;cL~;t:iC«& ,~K~t""-

n пи свої повноваженнн, провели встановленн.R на місиевості та погоджеННIІ 

:ніWИЬОімежізсмеnЬНОїді/lllНКН ,wt?A, ~т. ~~~"'f'?' 
-

Ні.ких претензіЯ при встановленні зовнішньої межі не ЗВJIвлено. Межі погоджені і не 
РЕІІНКІІОТЬ спірних' питань. Межові' знаки, ккими ,акріплс:на земельна .аіЛJlнка в кількості 
Н шт. покозані представником відділу на місиевості та передані на :Jбер'іганНJI 

J:IIIIеUIСНИКУ (земnекористувачу). Розміри та місuсзнаходжеННJI зеМCJlьноі лілннки 
tOШlні на абрисі на зворот' І!.н.яго am' '" . 
IІІошаJlinlнки •. наданої ,.O~ _,gт ~ 
80 земсnьно-кадастрової документаиії складає _~..:...::..::; __ _ 

Цсп alC1 спідставою .!ІЛJI приАIІИїfК ріUIс:НtIИ по фактичному користуванню 3 наступним 
"рмпеННІМ докумснтів, шо посu власності або коркс!туванн. землею. • 
АrтСКnLQСНИЯ в ірни 

П.JJC4ставник БРОВІІIJСЬК 
"'IС"кого віlU1ілу земельних 

',' 

І 

• .. 
'0 

; -. 

'0 

' .. 
• • ,. 
• 



АБРИС ЗЕМЕльноr 

_Jд~----_~=::~ДIJlЯhI(И ' 

:0 

І' 

z~o 6() 
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\ 
\ 
'. . . . 

, 
\ 

" 

Z.308S 
-.... ZS:.3~ 
~!..1.9 

\ , 

" 

, 
", 

ЛО-/. 
~ .. l~,9Z. 

Z,O() ... \ l.~lfз 8 
O.So 

r 

• 

ОПИС меас: 

", 
~. 

Zlt,S1 ' 
, І 

" 

І. Від А до Б _--4~~:!:...--I-~~~~~!.-A~~~~ 
~. ВідБдо В ..:-;.;~~~~~~~~~~~~~~ 
'з. Від В до Г ---~~~~~~----------~ 
~. Віа Г до Д - о •• 

5 .. ВіАдао/ ~ ~~~,l::;/:«;7·{"';~ _ .~лАzijJ 
6 . т= • </r&!S&7I. ~J'It6f . 
• ВІД Е до А . о : О. ..:.0 . .. • .... , 0.0 .. 

Абрис склав: о $ё.aqti«j .. ~ v<~ І 



АКТ 

'nро перенесення в натуру З0внІшньоі межі земельноі дїлаиlСИ 

_ .fl~" J:#r~tpf'./r • 

МИ иижчепідписані. представник 6poaapCLKoro MicLKOro Biддiny 
киrlС.~оі реrіоивnьноТ філіі Державноro під~рнсмства .. Центр деРЖI8НОro 
зсмсл.иоrо ~y при ДеР.жавному КОМІтеті Украіни по ,емельних 
ресурсах" :X:;fI'.t'('~«;: Ji:; .~/. ' 

• прис:yrності землевласників (з~мnеКОРИС1Увачі8): 

3it!tJ f 3.#Т .E'~'>'7;'v..rc~ -= 
... 

7 7 Ь 

ПРОЖИ811ОЧОro по вул. ~'t"t'~l"~~А:'С~-t!; 

'МНО piWCHHI міськвиконкому Н! від ()/.",..L. г~)e1Jё. 
'f 

Межеві знаки в кількості . І! WT. передаНі в натурі представнику 
_ОIИИКв. на IKOro і HaКnlдeHO віДПОlідanьність ,а іх ,бережеННІ. 

РозмІри та місцезнахОДЖСННI межеlНХ ,наків земельної ділянки nOD3llli 
•• кроках. 
ЦеlllC'l' r: пїlставою JUII приЯиl'П'l рішеННІ по фamrчному користуванню. 
Акт скnадсниА І ДІОХ примірниках. 



АSРИС 3ЕМЕЛьноrr 
--------__ ~ __ ~дl.llst1i1(1І 

- - _ ~.___ Z&.'.S'o 11 

z,ЧSоll ,. 
,/ 

/' .. 

/ 
~, Б 

\ '," /) i~.9г 
~.()() 

Q'W 

Г 

Опис мас: 

./ 
о' 

.0 , ! 

І, Від А до G ---?Jd~:йJ:~~~i!i;J.~~СА.-/.~t::,;;:.~-

2. Від S до В ~-~§J:!::!!,:::~-:J.-и:..-':...~~~~~Т---rлт 

3. ВіJlВJlоГ-~~~z...=~~L-__ -------

4.ВШГМД~_~~~~~~~~~~~~7 

.5. Від Д lIo,f...: .... :.!//...~~.zд..~, #~~~~~~=-rI--г-----1 

6. Від Е .10 А, ------------------------
, Абрис склав: 

~~~~~~~------

о' 
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ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 

ДО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДIJIЯНКИ 

Вів 08 Лlотоrо 2006 року Ns040633800048 
І 

ес р "ЛJtfJbиt. 2DD8р. 

мц що ШдпиC8JIИCJI вижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р АДА, далі _ 
'ОРВНдОДАВВЦЬ", в особі заетупвпка мїCЬKoro rOJlOBB Андрєєва Ваашв 
Ола .. саlfДJlDВnВ, що діє ва підставі Закову України "Про місцеве самОВРИДУВIIIID в 
ylJllїlll .... довіревоC'li від 25.01.2008 року за N!!2-1S/149 та Товариство з обиежеИОIО 
"овід_віта сВАТ «ЕверrОDpВJl8Д)) в особі директора Брайвlва Дмитра 
AвпUШDВJ1118 yюranв Додаткову угоду до Договору оренди земельної дimппcи від 08 
IOI'Orv 2007 року 1&0406338000048 про наc-ryпве: 

Відповідно до рlшеВllJ[ сесії Броварської міської ради від 14.06.2007року за 
16368-22-05. ВВС:СТИ змїви до наступних пувхтів договорів: 

1. до п.1.! і доповнити його словами: 
Відповідно до рішеВВJI Броварської міської ради від 14.06.2007року за 

1368·22-05 « Про ПРОДIDК земem.вп дi.ruoIoк, B8Д8ВВJI дозво.ІІУ ва ПРОД" земem.вп 
дfIIIвDD Товариству 3 06иareвою вїдповїДanьвіетю ссЗАТ ЕверrоDpUJI8Д)) продана у 
ааісп. ЗСМeJIЬва дimппcи площею З,6З08ra, ДJUI будіввицтва та обcnyroВУВ8IIIIJI 
lВрО6ввчої бази по ввроБВИЦ1ВУ метапоконструкцій - землі промисловості по 
1)'& Красова.коro в раlові розміщева спмк. 

В IОристувавві ва умовах ореllДИ ЗВJIИПlИJJВсь земельна дішппса площею 0.з692ra. 
ICвдвctpОDИЙ вомер земельної дimппal32: 10600000:00:047 

2. до ИЗ.l та доповнити CJlовами: . 
В ореццу передаєтьси земельва дimппca площею 0.з692ra. 

3. ДО п.2.3 і ВJIXJJ8CТИ ЙОГО в ваступвій редакції: .• 
~a грошова оцінка земельної дimпucи площею О,3б92га зnдво довІДКИ 

Вpol8pcьxoro міського відділу земельних ресурсів від 16.04.2008року за ЮО4-3/13-3/586 
-ВІТЬ: 

·451380 ( чотириста Ш>JlТдеCJIТ одна ТИCJ!Ч8 триста вісїмдесп) гривень ОО копійок 

4. ДО п.4.1 і ВИICJIасти його в ваступвій редакції: 
рі ..... орендна мата за зеиenьву дї.IUUIКY DJlощеJO 0.з692rа почиваючи 3 дати 

Peteтpaцii доroвору купівJlі ПРОДажу зеМeJlьвоl дїJUlВКВ В~CЇJIЬськоrошодарськ~ro 
I!рll3вачеввв від 17 JJIIIJВJI 2007 року за ~З становить 5% ВІД нориативвоl rpOMOBol 

t aldвrar І скпадає: . • . • 
• 22 569,00 (.цвадцвть дві ~CRчі ІІ»ВТСОТ шіс:тдесвт дев»вть) гривВ1 ОО ІСопійох; 



І 

І' "".,nсти йоro в наC'l)'ПllїЙ редакції: 
Jl4~-- - • • s.дo • озміру ореНДНОI плати ~a земельНІ ДlШПП(И державної або KOМYНВnЬHoї 

І 061J11CJ!eJIIII :а,СІІ3 ypaxyв8НJIJIМ їх ЦШЬОВОro призначенвя та коефіцієнтів індексації 
J,1ICIIoed ~~:oдaвCТIOM, за затвердж~ннмн Кабінетом Міністрів Украівв формами, Щ~ 
JIIIIII'- Jdд час yкnllД8lllUl або ЗМІНИ умов договору оренди чи продовженвя йоro 

~ JtdOJIIIOJCJIЬCI • 

;. 43 вUJCJIасти йоro в наC'l)'Пllій редакції: 
І. доП. 

8 рота виоситьCJI орендарем щомісячно рівними частками ОРОТJlrOм 30 
o~ днів. ваC1')'lIllИX за останнім К8JIендарним днем звіmоro (податковоro) MiCJIЦR 

...-ри eplJXYllllllUl на рахунок ГУДКУ Кllівськоі області м. Києва МФО 821018 -;:'123 p/p 33210812700005 - Броварське УДК. Код класвфікаціі 13050200 -.. . 
opcuдa3е&IЛL 

1. до 1104.5.4 і ВИICJI8С1'И йоro в ~аступній реД8ІЩії: . 
у разі BCВBCceВНJI ореНДНОI плати у строки, визначеНІ цим доroвором, псп 

aytrЬCI ва суму поД8ТХОВОro боргу (ВКJПOчаючи суму шrpафних сlllПЩЇЙ за іх 
=OCn) із розрвхуп:у 120 відсотків річних облікової ставки HВЦЇOH8JIЬHOro б8ВlC)' 
УqaiвИ. діючої ва день ~CВВJI такого податкового боргу або ~a день йоro (його 

І __ ) ПОI'lllПCRНJl, залежно BJД того, па з. вели'ІИВ таких ставок є бшьшою, за кожний 
IIIICIfДIpвd день прострочеВВJI у його смап. 

8. добuитв п.4.5.б.і ВИlCJJасти його в наступній редакції: 
'озаdр оревдвоУ мати переГJlВДаєn.св у разі зміни розмірів земельноro податку, 

ИіДВВЩеВВІ цін. тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених ЗВІСонодавством. 
3мiвro8tИ оревдву плату за земельні дiJUппcи піCJUI затверджеВИJI нових ставок та піCJUI 
Diввl]JOшовоі оцівки земель м. Бровари. У випвдху відмови ОРЕНДАРЯ змівити 
орсвдву IIJIIП)', доroвір оренди земельноі дiJUппcи може бути розірв8ВИЙ Броварською 
lІіСВОЮ радою в одностороввьому порJlДК)'. 

,. Всі інші умови Доroвору З8JIИШ8ЮТЬCJI без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОШС1JG4 МІСЬКА p~ 
ЮрIrДllЧlla адреса : 
IL Бровари, BYJI.rarapiвa,lS 
3acryпвП мїсьІСОro ГОJlОВИ 

ОРЕНДАР 

тов cr3ATEH~'IIlO,"plДrlltJ» 
Юридична адреса : 
ВУJI. Грушевського,1 
м. БРС;lраJIИ 
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ДОДАТКОВА УГОДА N!!l 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Від 12 червов 2007 року N!16 

.. I.J .. UIIJA"t4Ц) 2DDВр. 

мп що пїДDИСВJIИСJl нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА далі _ 
IIQРВНДОДАВВЦЬ". ~ ОСОб~ за~ПIIDКа MiC~KO':O гoп~BIJ AllДрєєва' Bac'IJJR 
ОлCКCJlJдровпча, що ДІЄ на ПІДставІ 3ахову УКРlUни Про МІсцеве caмoBpJIДyD8ВВJI в 
yxparнi".дoBipeHocтi від 25.01.2008 року за Н!!2-1 5/1 49 та ПР'lваТП'lіі пfдПР'lємець 
J88нпЦJdCIID Микола ГР'ІГОРОВИЧ. уклали Додаткову угоду до Договору оренди 
3CldсшьноіДЇJUDIКИ від 12 черви 2007 року N!!lб про наступне: 

Вjдповідво до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 20.12.2007 року за 
М560-30-О5. внести зміни до наступних пувхтів договору: 

1. до в.2.3 і ВИКJIасти його в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної дimmки зriдво довідки Броварського 

міськоro Biдцiny земельних ресурсів від 29.01.2008 за Н!!04-3/13-3/1 БО становить: 
-17764 ( сімвадцвть твсвч сімсот шістдесRТ чотири) гривні. 

2. ДО вЗ.l. ВИJCJIIlСТИ його в наступній редакції: 
Договір )'1Шідено ва 1 (ОДВВ) рік, терміном до 20.12.2008 року. ШCJIJI 

звківчевп строку договору ОРЕНДАР має переважне право пономеВВJI його на 
1О811Й строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен ве пізвіше ніж за 30 К8JJевдарвDX 
днів до звкївчeRВJI строку діі договору повідомити письмово орендодавци про намір 
ПРОДовDТИ його дію. ПРВ використанні зеМeJJьвоі дїJJBBКII ве за цiJJьовим 
DpD3вачевввм орендар втра"ає перевахсве право ва ПОВОВJJеВВR договору 

оревдп. 

3. ДО в.4.1. і вихласти його В ваступній редакції: 
Pi'llla орендна OJJата становить 100" від нормативноі грошовоі оцівкп і 

cкпцqaє: • 
. - 1 776,40 ( одва твсвча сімсот CЇМдecRТ шість) 'Ривень 40 копійок в рік. 

4. до в.4.2. вихласти його в ваступвій редакції: 
ОБЧИCJIеВВJI розміру орендної плати за земельні ДЇШПІКИ державноі або 

КОМУНвпьноі масвості здійсвюєтьCJI з ypaxyв8ВВJIМ іх цільового призначе~ та 
коеФіцієнтів індексації визначених законодавством, за затвердженими Кабшетом 
Міиістрів Украіни фор;'ами, що запОВВЮIOТЬCJI під час УКЛВДВВВJI або зміни умов 
доroвору оренди чи DpодовжеВJlJ[ йоro діі. 

5. до п.4.3. вИКJJасти йоro в наступній редакції: . 
.Оревдва плата вноситьс. орендарем, починаючи .3 20.12.2007 року ЩОМ1~о 

РІВВИМИ частками DpOТJП'OМ 30 календарних днів. наступних за ocтaвmм 
аапСВДарвим днем звітноro (податковоro) МЇcJIЦJI ШЛRXом перерахувани ва рахунок 
ГУдку Квівськоl області м.Квоа МФО 8~1018 код 23571923 
plр 33217815700005 _ Броварське УДК. Код КJlаСПфl~ціі 13050500 - ope~a 
3~. 



4 5 2 ВІIJCJIОСТИ йОГО в наступній редакції: 
6 до о. • • • . З~lіИII РОЗNірі~ земельного поданП)', Пlдвищзе~ВJI цін, тарифів, зміни 

• 'ЄИТЇВ inдeKCВЦ1I, визначених зво одавством. МІнювати орендну плату за 
JCOl:фШ1 • дiлJВКИ піCJDI затверджеВВJI нових ставок. У випадку відмови Орендар. 
~CnЬИI оренднУ ПJlату, договір оренди земельної ДЇJUlВКИ може бyrи розірваний 
_iII11tJI о ".;СЬКОЮ р8ДОIО в одвостороввьому порядку. 
БРОварсько. рм 

1. до 0.4.5.4 і викласти його! наступній редакції: . 
у разі иеввесеВВJI ореВДВОI плати у строки, визначеНІ цим договором, пеня 

вуЄТЬCl на суму податкового боргу (ВКJПOчВlОЧИ суму штрафних санкцій за їх 
Ba~:cтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
~. діючої ва день виникве~ такого податкового боргу або на день. його (його 
ЧВСТІIИИ) поraшеВВJI. З8JIежво вІД того, ~a з веnи~н таких ставок є БІЛЬШОЮ, за 1\0-капевдарвий день прострочеВВJI у иого сплаn. 

8. Всі інші умови Договору З8JIИШВlОТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SPOШGIG4 МІС'КА РАД'А 
ІОрпдИЧІІа адреса: 

м. Броварв, вул.Гагаріна, 1 5 
Заступвв:к міського голови 

ОРЕНДАР 

пп 18аНlllfЬКІ"; Микола ГРIllОРО8и'l, 
Юридична адреса : 
м.Бровари, 
вул. ЧерllJlXовського,2З-а кв.16 
Приватний підприємець 



АКТ 

прИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Ilj,J" ~ - 2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в осо 

заступника міського голови Андрєєва Василя Олександровича, що діє І 

підставі Закову України "Про місцеве самоврядування в Україні 

довіреності від 25.01.2008 року Н!!2-15/149 з однієї сторони, та ПриваТНIІ 

підприємець Іваницький Микола Григорович з другої сторони, CКJI81 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємеп 

Іваницький Микола Григорович прийняв земельну дimmку площе: 

O,0038ra, ДJIJI обслуговування павільйону по вул.Черняховського в раlо. 

розміщення буд.N!!13-б в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеВВJI 

сесії від 20.12.2007 року за Н!!560-30-05 на умовах оренди терміном Е 

1 (один) рік, до 20.12.2008 року. 

Цей Arr СЮlадено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИН0. 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
мо Бровари, вул.Гагаріиа,15 
Заступник міського голови 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
Іваницький МиRола ГР'lZоровиЧJ 
Юридична адреса: 

м.Бровари; 
вул.ЧеРИJIXовського,23-а кв.16 



1 f 

ДОГОВІР 

ОРЕНДИ3ЕМЕЛьноІдLПЯНКИ 

liроварська .,іська Рада И J.t, .. ?'""I'/J?t,м" .. 20~. 

Іі арська а,ісыcD рада в особі першого заc:rynника міського ronов" КI'Яlшці Олександра .--= роа • у -~"O . ...::.. ..... шо діІ: ІІІІ пiдc'ПlВl Закону КРIOIПI ро МІсцеве самоврндуванНІ в УкраУні" довіреності від 01.04.03 за 
І ro 601)', 11 орсндар: CnlnIolle украtll&:ько-фраllЦ)'3ЬКС підпрщ:м&:Тво з інозеа'III'МII іllве&:ТІlЦіяаlll 

~.,,, J :. у формІ ТOBapllcтвa 3 06 •• ежеIIОIО DідпоDідвлы�І&:тІо,' 10~НДlІЧна адреса: м.КІ,їв, &уJl.КовпщI7, 
~ _20057315, в особі .RHcpDJIItHOГO ~lpeктopa Карп~н~ ЮРІН ~ОJlОДИМI'РОВНЧ" нкиА діє на підставі 
~ J.CP1FtU.trI пСрСрСЄС1рашlO су6"є!""' ПіДПрllЄМНИЦЬКОI ДIRJIЬHOCТI, ВидDНоrо ОечерськоlO раАонноlO 
~:/нfcIpIIIiao міста Кllєва за Не885 1 вІД 29.05.1997 р. з другого, уматl цсА договір про нижченаведене: 

1. ІІРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

I.oPEНдOДAВEЦЬ відповідно до рішеННІ сесії Броварсько' місько' радИ Київської 06Jrасті від 22.07.2004року 
1IIP'Z4 ..... • орЕНДАР ПРllRмає в строкове ПJlатие кориC'l)'ВDННI земепьну дїJIRHКY MOIЦCIO 1,0213ra lUUI 
іФ>1ІІІІІІ Ilqю6ИIIЧОЇ бll3ll із змінОIO цinьoBOГO призначенНІ земепьної ДЇJIRнки із земепь KOMepцinНoгo 
~ НІ :sarni nPОМllC/lОВОсті, JIICD 3HaxoДJIТIoCН по вул.liудьонного,l4-а M.lipOBapll. Згідно 3 манам 
_ElfllIIIIIIe що є нсвїд"ЄМВОIO частиною w.oго Договору та довідки виданої Броварським міСЬКИ.1 відділом 

pcqpdв року 3. N!399 від 03.08.04 та земепьно-хадастровоТ дoкyмeнтawї Броварського міського BiдaїJly 
pcqpcia C3eмRlМII npоми~овості Бровврськоі міськоі ради. 

2. 06"єкr оренди. 

;, 11.8 oJICIfAY ПСРcдam.cJlземепьна дbwnca 3araJlЬною ПJlОIЦСIО 1,0213ra. 
, 11 Нахмшвїl1 аішші розміщені 06"єкти нерухомого маІна. акі JlIIJUIIOТЬCH ВJlвcнїmo орендара 
J 2J. НОРМI1ШlНl rpошова оцінка земепьноі дїJIRнки згідно довідки Броварського міського відділу земeJlЬНUX 
ірі 8163911fд 03.08.04 за C'l'8НовИ'1'Ь 630551 (ші&:Тсот ТрllДЦВТЬ ТlIСЯЧ п"ятсот п"ятдесят одна) rpИlIІІ. 
І 14. Земецна дfпннкa. оа neредаЄТЬCJI в оренду, не має HeAOJliKiB, що можуть перешкодити ti ефекnlВНОМУ .... 

U.Пра!Міні (niaідаціі) ОРВНДАРЯ Договір оренди не збсріraє ЧllННість. 

3. СтрОК діі доrовору 

~.I.дol'Dlip yxnaдeио на 5 (п"ить) років до 22.07.2009 року. ПїCJIJI закінчеlПlJl строку договору оревдар має 
=:арао ПОІІОІІІСННІ йОГО на новИn С1рОк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ні. за 2 .,Ісяцl до закінчeннR 

8JVJOPY ПОВЇДОМlIТН письмово орендодавЦІ про намір продовжити його дію. 

4. Орендиа плата 

~Ope-lUIaтa ВНОСИТЬCR орендарем у формі ~ розмірі 1-85 (одиа) rpивин 85 к:niІОК за 1 кв.м. • 
~ ...... ореИДНа мата СКЇІвдає 18894-05 ( вісімнадцять ТlIСЯЧ вlсl.IСОТ дев иноета ЧОТОрl1 ) rpИВНI 05 

А3 І\К....__ • . ' ......... 11' 
ча VV'ЩIIСНIIR Розміру орендноі ПJlати за зеМJIID 3ДійсНIQЄ'I'ЬCJI 3 ypaxyвaННRM ІндеКСІВ ІН'І"ІІІ_., 
~ Pflдиа IІЛ8та ВIIОСIIТЬСВ ПОЧllнаlOЧl1 3 дня ПРllїlllЯтrR рlшеllНЯ від 22.07.04 що.slся.чно plвHII •• 11 
!а... DJIOnIroas зо . .. квлеuдaРIIII.' днеаl звlтного (податкового) .,lсяЦR, 
~'Per._-- lCIUJендаРНІІХ ДІІів, IlаC'l)'Пlll1Х за O&:ТIIHH І 0821018 26316375 plр 37118100600001 
",-",..НІІ8 на рахунок УДК у XlIIBcькJI області м.КІlєва МФ K~ 

4.s.n ... ~~КOI радн. КОД кnаСllфікацit 13050200 - opeвдD з~млl. Ф ЄТЬCR віДnОВЇДНИМll1ІКТІІМН 
чР:ц.1"IUЧ1 ПРОцухціі та нiдaнu поcnyr в рахунок орендно! ПJlати о °PМJIH . '. 
4.1.1.311'" ореНДllоІ MaТlI переглядається у разі: 

~&J. -= YiI~8 rocnoдaplOBaНIUI, передбачених договОРОМі • ин цін, таРllфів У тому Чllспі ВlfaCJlідок 
lIt( • на 38КОНОдавчому рівні розмірJв земепьного податку, пlД8Ищен , 

4.&з. І іllUn 
ІХ 81maдкax, передбачених 3ВКОНОМі 



4.6.4.YpD:J1 IІеВIIСССIIIIН OPCllдlloT nЛВТl1 у СТрОКII, ВІ1111Вчеlll ЦII~I l 
nDJIBlnllOT СТВВІСІІ Нвціонan"ноro БВllКУ УКрВТl1ІІ 3В КОЖНІІО ДlШ" про~~ОIo~ 
~-mкlllln ДСІІ" ПРОСТРОЧСІІНR. . Чth .. , ~ 

4.6.5. Орендна мата сrшаЧУЄТloСR також І у ІIIПадlWC, RkЩО ОРЕН ~, 

IllKopllCТOBYE зеr.lenьну дwнку за ШІМ Доroвором. дАр 1 ІІОЬ....' орIIФОР' 
~~ .. 1 о1РІІМВ 

5. УАІОВІІ BllKopllcтallllB зеl\lfJJ.. "~'.i. ,,011011І 
I.nОI nL, ,. ІІІУ opl:lL 

• .'" іСР'" б08"" 5.1. Земenьна ДЇnIнкa передаЄТloCR І o~eндy дnJl об~rolуванНІІ 811РобlllІЧоі \ ,.5. о 8IIJIDID 
5.2. Цїпьове npнзначеННJI земельноі AIJUlНКН - зеМnI ПРОМИCJIОІОСТЇ; 6ам; '.5t ."аоР 
53. ОРВНДАР не має права без оформnенНJI у Істановленому ПОРІДІСу змі ".5.5.3. Clot'I 

• ИІоIl11s ВІ'.....' ІІІ: Jl,o 
ДШJIНКИ. ~".5.4. iJL'II 

• ;9.5~' " 
6. УМОВІІ. СТРОЮІ передачі зеаltlll.nоіаі; І -.., 

м "Я ' б.l. Передача земenЬНОI ДIJUIНКИ в оренду 3Д1 СНlOЄТЬCJIз розробленНІ .. DpoeХІуіі • 
Підставою розр06nенНJI проеany BiдaeдeHНJI земen"ної дUurllkll t: р' ~ 

BIU'OТOвneННJI проеК'l)' відводу земельних дїПRНОК із зміною ціл .. ОIОГО npнзнаЧI_~ q., Р аl 
б.2. Інші Yf:'0lll п~редачі земел"ної дїJUlнки І ~peндy: ~PEHД~ДA~EЦЬ Пtpс.щ~~t \0.1. І 

земenьну дїJUlHКY вшьну ІIд будь-яких маЯНОІИХ прав І претеНЗІЯ ТРenx ОСІб, ПРО -ких 1,,_ ~ 
ОРВНДОДАВЕЦЬ чи ОРВНДАР не могли знати. ~ 

б.3. Передача земельноі дїJUlНКИ ореllJlDРЮ здіЯсНlOЄТЬCR niCJIR державноі реEC1paшl ! ПА 
nPltRm8HRR-передачі. -.;1\.\3 

7. УМОВИ повервеUНR земельно' дinввкв. 

\2.\.3'"' 
• 7.1. ШCJUI np~eННR діі aorolOPY ореllJlDР ПОlертає орендодавцеві lІМWIIy AЇ.'IaIJ't ура 

ПОРI8НJIВО з тим. у пому ВІН одержав іі І оренду. I\U. ді 
7.2.Орендодавець у разі погіршенНJI корисних вnacтивостеЯ ореНДОlвноІ земc:m.нat ...... \u.\~ 

'іі стану. має правО'на BiдwкoцyвlННR збиткіl У розмірі. визначеному сторонами. ЯКЩО C1UpDIIIIIIIa:t\2.2.1. 
Р03мір ІЇДШКО.цувВННR збитків. спір РОЗВ"R3УЄТloCR у СУДОІОМУ поркдку. \12.23. 

. 7.3. 3діНснені орендарем без згоди opeoдoдa8wr витрати на поліпшеННІ opIIIIUIIIIIЇ вi~ 
неМOZnИ80 lідокремити без звnоДЇRННJI ШКОДИ цій Рнці. не пiдnяraкm. вїДШКОдyll8НlDO. 1\ u.s 
• 7.4. !1oninшеННR стану зеМeJlЬноі ~ ПРОlедені орендарем зв nИСloМовоlO 3І'ОдІІІО1111Щ ~ш 

l11ДIUI1'IIOТЬ вlДWКOцуванню .за зroдою СТОРІН. ~ \1.2: 
7.5.0рендар мвє право нв відшКО.цування збитків, звnодіпих унвcnідок Не&IIІОНlDlIIJIC'Ж!S ріше 

передбачених WIМ aorolopOM. !,ом. 
3бllТlC8МU ВВIUlC8нm.ся: Imн 
.7.5.фактичні В1рац JIICИX ореllJlDР зазнав у ЗВ"R3tcy з невиконВНIUIМ або НеНIDе8ІІШІ ..... 1.\13 

орендодавцем. а також витрати, JUCi ореllJlDР здїЯснив або ПОlинен здіЯСННnI ДJII відновпе_-Щ\'S \2J 
7.7. дoxo~ RКi орендар міг би реально отримати В plqi напаноro IНКOНВННI ope~~ 
7.8. РОЗМІР фllmlЧНИX витрат орендар. внзначаЄТЬCR на підставі дoкyмeНI'DIIЬHO ~ , 

8. 06меасенвв (о6твжеввв) щодо BUКOPUc:r1J181 І 
земельної дimuocп. .; . 

• 8.1. на ореНДОІану земельну ДiJUmКY BcтaнoвneHo обмеженНІ мощeJO 0.2094B-iвIcJIIII 
КОмуюкаціlt. 

І 

9. Інші права та 060В"ВЗКВ сторін. ~ 
9.1. ОРВНДОДАВВЦЬ • НiJOJI)' iJaIIOIIf';' 

забороною (арештом) гapllН'lyє, що земenьна дiJUlнкa є у Яоro вnВCHOcn. JIIO ~I ' 
інші прав .. ваа • • заставою не перебуває і він має законні ПОIНОВвжеННl пер_aтll 

чеНІ цим AOI'OIOPOM . 
. 9.2 .Праlа орендодавця: • . 

:~'.21. перевірRТН цim.oBe викорисТанНІ зеМeJlЬноі дiJUlНКИ' _"11--• 
• ДОСТРОКОІО РОЗірва Я • коа_ііі..... І' 

·9.2.3.змінити азм" .ти це ДОl'Oвір у ВНІІІДК8Х, передбачених чИННІIМ З8 H~ 
ОДНосторонньому парк р 61Р .0реНДНоі lUIати у ВИnвдках, передбачених ЧІІННІІМ зрО 

9.2.4. вимагати ~ ~~;C;ДAPДН ОРВНДАРя; _~ 
9.2.5.IИМвntrи від ОР ~ своєчасного внесення орендноі ІШІТІІ; ~ ~ 

мІСlaКОірадИ про Нllnаь... ВНДАРЯ відшко.цуввнlU1 суми орендноі мати з Ч8СУ ПРІ 
9.3 -- 3емenьноі дiтmки n • . • ОБОв"аКl. оренд #'Оо ПlДПисlННR цього ДоroВОРУ; 
9.3 1 п-...... DдDBЦR: 

• • -r--ВТІlземenЬIN 1І1 .. •нку . • .'. 
"J -ІІІ ПО aany. 



\ рІ' .... _ ":".в"" У KOPIIc:tyВBBIIJI; 
IL ~. --:lс ...... "1 _ ... "І n - .. . ., ..... 'r::oJIII11l no ... ·1 'р пlСІІІ :lакіllчевlUI строку оro ДІІ в PВ:SI BlДcyrнorn npетеlOіn' щодо зобов"I3ВНЬ нв 
W;:tl.~I.IIOro.1 

~opclfAll' ар.' 
'11І"""0401"" .. ,1 ОРСll.ІІдодАВЦ10 MOICIIllliC'l1t здіПСIDOВВТlI контрол. 3В BlllcopllcтaнlUlr.t цієі зеМeJI.ноі ДЇJulHICII; 
~.~I орЕН І :lСМen.НУ ДЇJIIНICY:lB цin.OBIUtI nPlDнвченlUIМ; • 
~,_ .н5OJIllC1O"""'1fY8DТI1 ореlUlНУ пnв1у. ;JJ. cJOt'IІСIІ:.:тхІМIЧНОro ЧІІ буДJro~КОro іншоro З~брудненlUI зеМJUl; 
tJ.4. lIt P.OffYC Ііі. IIВnежноМ)' caнnaplloмy станІ; 
,J.!- вfI1Pluayвan 

10. РШПК ВІІПІІДКОВОГО 31111щеllllR вбо пошкоджеllНR 
об"єктв ореНДІІ ЧІІ його чаСТІIIIII. 

- •• -801'0 :lIОІШенlUI вбо поwкоджеНlUl об"єпв оренди ЧІІ Roro чаСТИН11 несе орендар. 
lal. PlDIII Ilр--

11. СтрахуВВllПR об"ElCТВ чп його чаСТІIНП. 

І ..:-:.ІІІІМ aoro.OpO.1 об"єкт оренди не підмrвє стрвхуванlDO. 
II.~-

12. Змінп умов договору і прпппнеНl1R його дії 

J11.311i8YМOI дoro.opy заіАсlDO~ У письмовіІІ фор~і за в:sаємною зroдою сторін. 
І VраlЩDCIПIСННl :lI'О.ІІІIIЦОДО ЗМІ!," умов доroВОРУ cmp РОЗВ"lзуІОТЬCJI у судовому порцку. 
І JU,ДiI' IIII'DIopy nPІІПІlllJllOТЬCJI У PВ:SI: 

JU,I.1IIЇR'ICIIНII ClpОКУ. на ІІСІІА noro було укладена; 
, w1 аРа6аННІ оревдарем земen,ноі дiJunacи у впасність; 
, WJ.IIII.YDY :lемenьноі дiuнxи ДIIJI сусninьних потреб або примусовоro відчуженlUI зеМeJlЬНОЇ дїJuIНКlI з MOТllliв 
~~.Dо~.в~овnеномузаконом; 
1114.1ia1ulltt ЮРlfДИ'lllоі особи-орендаРI. 
ШДorolір nplШlIНІЄ1'ЬС8 також в інших виlІ8дІС8Х, передбачених законом. 
ІШ. ДіІ' lIIl'Dвopy прИПІIlUl101'ЬCl DШlXОМ 1I0ro розірвaНJUI зв: 
1117. DDlИОЮ ЗI'OДOIО сторін • 
....... f:'J1fY на .UМOIY oднїєl Ь сторін у HacniдoK ReВИКОНDНIUI ApyrolO стороною обов"l3ків, передбачеlDlХ 

..... 1IIНICII!дoX.1UJlДК0.oro знищеНlUle пошкоджеНIUI ореНдованоі зеМeJlЬНОЇ дїJuIИКI .. не істатно перешкотає П .... ,..:1 інших підстав, визначених законом. 
w'l'саіраниа дora.opy в односторонньому порlUUCY доnyскаЄ1'ЬCJI не доnyскаЄТЬCl: 
I14Jlcpcxia ПPUІ ВІІІсності на ореНдОВану земельну дiuикy ДО Apyroi особи. а також ліквідації IOplfДll'Uloi особll
;t r niAcruDlD дІІІзмlни УМОВ або розірванlUI AOroBOp~. 

t 
13. ВідПОВідlUlЬвіеть сторін 3В неВDКОИВИIUI або 

неИ8JIежве впкоивпви договору 

':;31 НClIlКОНВНIІІ або неНDJlежне виконаИIUI AoroBOpy CТOPOНlI несуть BїдnoBlдDJJьнicть відповідно ДО закону та 
U aoroIOPY. 
fII~"" Іка ПОРУWlша зобов"I3ВН1U1e звїnыIJI1'ьcJI Від вiдnовідапьності, ІКЩО вона доведе. що це порушеННІ 
"ЧІЦ не:l іі .ИІІП. 

14. Прикінцеві DОJlо_евПR. 
/f.1-Цea • 
l(еА ДОnJ.IР IІІбllplЄ ЧНІІНості nїCJUI niдnисaнIIJI сторонами та йоro дeplClВHoi реЄС1р1Щl1. 
~ro.lp YlШадеио у ТРЬОХ ПРllМірниквх. що MIUOТЬ однакову IОрllДll'ІІІ)' CI~, OДlIH З ~IX знахОДlIТЬСІІ В 
Illllq" -. .ІІрyntR - в орендаРJl, третій - В oprвн~ JIICИЙ провів державну peЄC1pDЦllO. 
1Ih_~IOIIMII чаСТIIII •• 111 договору є: • 

~ ~IPOlHIl ПІІІН З0мспьноі дiJuJнки з відображеННІМ обмежень (06'l'Jlжень) у іі Вllкорш:t8НИI та B~o~elDlX 

:::;N..a49 про BCТВHOвneНIIJI правв обмежеНIUI використаНIUI чужоізеМeJlьноі Д~ICII(cepBi~);. 
Itr~ Н!so про BcтaнoвneНIUI права обмеженlUI ВllКОРИстаНIUI чужої зеМeJlьноі ДUUIНКI! (~epBI'IYIY), 
Itrhepc OВneНIII на місцевості та поroджеНIUI зовнішньоі межі зе.leJlьноі дiJUlHOK (копт), 
Itr "РІ,':::НІІІ в натуру зовнішньоі межі зеМeJlЬИОЇ дїJIIHKl1 (копіІ); 

ІІІ-передачі об"єпа орендщ , 



9рендодавець 

Броварська міська рада 
в особі першого заступника 

.. міського гоnови 

15. РеКВЬІтl сторі •• 

Орендар 

~П TO~ "Основа-солсиф" . 
ПІдставІ свідОцтва про n І J1Xe ДІЄ ІІІ 
уб'" ~ержавну ~ 

КиJпmці Оnексаццра Анатолійовича 
с єкта П1ДПрИЄМНИцької дirль ~_. -:.~ 
Печерською райОнною де 1I0Cti,~ 
міста Києва ржавиаю~ 

Місце зНахОДЖСJlJflllоридичноі особи 

07400 Київська обnвсть. 
м.&РОВВРИ, вул.Гaraрінв. 15 

JдентифікаціАниА код 26376375 

від 29.0S.1997poкy заN!!88S1 вас ~ 
директора Карпенко Юрій Boпa~ 

Місце 3Н8ХоджеНIIJI ЮРlUlИЧноі особи 

м.КнїВ, 

вул.КОВпака. 17 

ІдентифікаціАниА код 20057315 

16. Ш,цпвев сторів 



АКТ 

JJl'JIЙомУ-ПЕрЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

МИ. ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

ro заступника міського голови Кияниці ОJlександра 
аерІРО 

,\JIатоліЙОВII'Іа. що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврrдy8aRИJf в Україні", з однієї сторони, та СпіJlьне 

украінсько-французьке підприємство з іноземними інвестиціями 

"0сиовв-Солспф" У формі товариства з обмежеНОIО 

відповідВJlьністю, в особі генерального директора Карпенко Юрія з 

другої сторони. СIOl8JIИ цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передалІ, а СП ТОВ "Основа

Солевф" ПРИЙВJlJIо земельну дimппcy площею 1,О213га по 

вул.Будьоиного,14-а ДJIJI обслуговування виробничої бази. 

Земельна дimIнкa вадаиа рішеНWIМ сесії від 22.07.04 N!493-2З-24 на 

умовах оренди, терміном ва 5 (п"ять) років до 22.07.2009 року. 

Цей Arr СІОІадено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. . 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРИдична адреса: 

=riБровари,вул.Гагаріиа, 1 5 
lРirfbJPИй застуІцппс 
:oIMI~1 Голови 

°cr~ 
~fIU)...-=~l-

ПРИЙНЯЛО: 

ектор 



ДОГОВІР N! Itg 
.. ІІРО вСТАНОВJlEННЯ .!1РАВА ОБ~ЖЕННЯ 

JDCористАШІЯ ЧУЖОІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯІІКИ 
В (CEPBrг.Y~ 

В· &І #' " / Р 2004р. ІД - -----...; 

, власник (КОр'истувач) ,земельної ділянки, права якого ,обтяжені 

'тусом IVL. .. ~ -~ , 
:~IЗS8ХодіаьCJIза8fЧ'оеСОЮб: м. БровариL •• ~~~~t'/;-ф, 

· єї сторони, І со а, на користь ЯКО1 сеРВІТУТ встановтоється 
з ОДІІ1 ~~~~ - 4.'- ... I~~' (lJра80власник) ~ е;е 4v~ &~~~" ..... ~~~$~ 
JI\Iш3Н8Ходитьсязаадресою: м. Бровари..,. ~? ~~""'~/iP , 
зр.рyroі сторони, ук.пали про нижческазане: 

оо 

I.Предмет договору 

1.1, Влвсвик надає ПравО)lласнику право обмеженого використання 
вanеЖВИМ йому на праві ~&4'~~ \ 

(ВЬРечовdfOiljjава) 
,вааскові 'w:, ~~~" ""H7~~# ~ 
t JJ. • .,. PV/fJ (правОВСТ8Н!fючиА"охумент) Т4 і'.г~z-~-z."~;r ,.кА 

. земenькою дWикою f1!Iощею{) ()!/ ~ га, наданою для N .. eHJ'f'~~ ~ 
~~ IR~~~ 

~ (uiпьoBe 'изначеннх) 
ропamорauоюзаадресою:,,#~. g~~~, /;-9.r= 
1,2.Право обмеженого використання ВI<JПOчає: . 

1. p.f.'-~f~4'. ~~~ ~f"~.~ 
. (3МІСТ CepBl1)ТlB) 

2. 
з,~1'~·------------,-.------~------~-----. 
4, Imпi обмежеНВJI 

І 1.3. ПЛан меж встаиовп-е-в-и-х-с-е-рВ-і-ту-' ,r-:-п-'в-д-о-д-а-ЄТЬ-С-Sl~(д-о-д-а-то-к--О------

.. 2.Строк встановлення сервітуту 
'''ек о о Ч доГоВІр встаиовпїоється строком ва =-» ~ . і 
о lC'rynae в силу з моменту державної реєстР=в:Реєстр ійніи пала~о 

. - ., 
ЗІ.!' З.Оплата за встановлення сервіТуту . . 
: о ~агальва сума оплати за право оf?меженого корис'І)'Ваиия' земельною 
дubпncОIО СЮІадає: /,,~~~, .' оО' • • ,'. • 

3,1 . Р 'о (р03мір ом.ти) , ' о о о 
. ~зрахувки вартості встановлених земельних, cepBlтyтm приведеНІ в 

ДO_ТI$J 20 . 
Ц~ . 
34 о Р ОШІати встановлено на строк о' 

~ »' '~~тa вноситься ПравоВnасвихом щоміСJIЧНО (щокварталь~~, ЩОРІЧНО) 
~~PI_ нар~окN9L-____ -------------------



о ~ 

.. 

. 
о о 

~ 

4.Права і обов'язки оре 
. Орендодавець: hДОдавцSl 

4.1. 3дШсшоє контроль за ДОтриманням зем"", 
У .. ,""IЬНОГо 

законодавства ІСра1НИ, а також.умов ДОГовору. І 1Ufв~~1 

t 4.2.Достроково припиняє ДОГОВІР, У Випадку копи зі" 
о заперечує умовам ~OГOBOPY, наносить ЗБИтокд ИСllе~lIt~ 
ВИІ<ористовує надане ио~ право способами які пр nP~ ~ 

о J ИЗводAtь,' 
земель. о JIO~ 

4.3.Iнmi Права і обов'язки . 

оо 5.Права і обов'язки орендаря 
~ : Орендар зобов'язується: 

: 5.1·0ДЩримуватись ~емельного, цивільного та їmnого 3ііК()иоаll .... 
а також умов договору. 

5.2.~здійсшовати користування земельною дїляН1СОЮ в BlДJ:IOвiт"",1 
цьоГО:-.чоговору. 
5.3. Ife порушувати права інmиx землекористувачів, '""---

· .. інших власників нерухомості . 

• • 

• • 

. 5.4.Iвmi права та обоВ'язки ___________ _ 

б.Прикінцеві DОJlожеввв 
6 .. 1. Спори, ЯІСЇ ви:ни:кають в ході реалізації даного договору 
відповідності з діючим законодавством, в суді або аобіі'IDli1l1 
відповідності до іХ компетенції . 

оо 

6.2.0бов' ЯЗКОВИМ доповнення:м до даного договору є шви 
з зображеННJIМ сервітуту . 

. 6.3. Цей договір складено в трьох примірниках, з JП(ИX 
__ ........ flllID· 

орендодавцю, другий - орендарю, третій зберігається в 
палати. 

t 

Власщпс (користувач) о 
земельної Д;и· ІЯЕ[l(И~;::::::~ 

ІП--:~~Від //. /~. 

t 



• о. 

ДОГОВІР Н!! 5гJ 
ІІРО всТАНОВЛЕННЯ.!ІР АВА ОБ~ЖЕШІЯ 

в:икоРИСТAВIlfI ЧУЖОІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 
(СЕРВІТУТУ) 

Від 1& // " _~/._// ___ 2004p. 

ВласНИК (Користувач) земельної ділянки, права якого обтяжені 

ІсервіТУТОМ ~ .. bJt'4N, - t1t?~~ ~ , 
t& Н8Ходитьсязаадресою:м.Бровари.,,". 2Г~~~,,,~ , 

JКlflS З • О б .. ~ . 
,,,,,Ієї сторони, 1 СО а, на користь ЯКОl сеРВІТУТ встанОВJПOється 

з 01"" ,..А!2 ~~.' І (І1равОВn8СВИК) 'k'L ~ ~-~H~.A4'" :f!i"~ 
JJ(ИЙ знахоДИТЬСЯ за вдре((ю: 'М. БровариА'. ~~4-.,~ ,-
ЗДР"fГO.Ї сторони, уклали про нижческазане: 

I.Предмет договору 

1:1. Власник надає ПраВQвласнику право обмеженого використання 
иuежиимйомУнаправі __ ~~~~~~~ ____ ~ ______________________ _ 

~ !.o~~~ ~~.~ .L-~ro ~ 1>1 • • г- .-.~~ ... --..- Q~-~~ ." ~d-r"~ 4~ __ ' 
ва ОСНОВІ ,r 9~ - ~I'-' ~ 

. ~)'- ;l12#';tt. 'І',Р. (npавовстаНОВnЮlочиА документ) Т4-- ,b;l -..2 ~ - z# Z ~. 
земельною діцнкою площею fJ./S!I,f"гa, наданою для нr-.""" ~~ 

о ~~~~~Be~~ 
·рoзтamованощзаадресо~:~. ~~~~,.. /;"'" 
~.2.ПравQoобмеженого використання вюпочає: . 

. 1. R'N'4?t'dfК~ K~~. ~зJt$k>." ~~~ 
~ 6(3МїcfCерВI'1)'Т1В)' ~ 

2. ~ 
3. : ~ 
4. Інші обмеження 

1.3. пЛан меж всТановл-е-них---с-е-р-в....,.l·Ту--· ·"":"'··nв-·-д-од-а-єть-с-я-С-д-о-да-Х-О-К~l~)-----

. 2.СтроlС встановлення сервітуту 
Цей договір встанОВJПOється строком на ~~~~!t!!!~~!:Z:~~~~~-:--- і 
Вctynає в силу з моменту державної реєстр ії в реєстр • • . .' . 

. 3 . З.Оплата за встановлення сервітуту . 
:1. Загальна сума оплати за право обме~еиого користування земельною 

дuIJпucОIО Складає: P~~~;-~-t!~· 
3 2 .' v (розмір OMaТlI). ., . 
· . Розрахунки вартості встановлених земельНИХ сеРВ1ТУТ1В приведені в 
Додатку 2. . 
3.з РО3Мl' . . 34' Р оплати встановлено ва строк · 
· · Оn.лата Вноситься Правовласником щомісячно (щоквартально, ЩОРІЧНО) 

в РОЗМірі на рахунок Н!! ., 



· 4.Права і обов'язки ОреНД0 
• .Орендодавець: AaB1UJ 

· 4.1. Здійснює контроль за дотриманням земедьи . ~ у .. ОГО rr_' 
законодавства о крanm, а також.умов договору. ' ~lJJЬиorо і' 

· · 

. ~ 

ОО ~ 

4 2 Достроково припиняє ДОГОВІР, У випадку копи з '.. ~ 
• • ДI1ІС8еlnt .. 

заперечує умовам договору, наносить Збиток "lЦ nPaa І!:І... 

· вихористовує надане йому право способами, ці ПРиз Правам ~~ 
t BOдRтьдo ... 

• · 

земель. п' 
.4.3.IвmiправаіоБОв'Я:3ки __________ ~~ 

S.Права і обов'язки орендаря 
(}рендар зобов'язується: 

5.1. ДотрИмуваТИСIi земельного, цивільного та іншого законод о 
а також умов договору'. UCtвaYl 
5.2. 3JWtсшов~ти корис~ання земельною ділянкою в ВЇДПовЇдвocn 
цього Договору. о о іІ! 
5.3. Не порушувати права інших землекористувачів, npиродо.; 
jJПJJИX власників нерухомості. 

О о 5.4.hiшi права та обов'язки ___________ _ 

: 

t 

6.ПриIQнцеві положення 

. 6.1. Спори, JПd B~ТЬ В ході реалізації даноro доrовару вирim) 
відповідності з дію~ законодавством, В суді або арбіtpаІВІІJY О 
відповідНості до їх компетенції. . О 
6.2.060В' язковим доповненням до даного договору є Пna1l земeJЬВ01 

з зображеВВSIМ сервітуту. 
6.3. Ц~Й договір СЮІадеио в трьох примірниках, з JКИX оДВВ
орендодавцю, другий - орендарю, третій зберігаєтьсЯ в справах~ 
пanaти. 

,; 

: о Зареєстровано за Н!! . .. ---.:~--... 



АКТ - 3І-
': • евоСТЇ та погоджеИJlJI 30BlliWJJLOi меil,і земеЛLllоі ділИ!.I'11 

IJI I.II allCU 
;tJ,ell'. ., 
І /l ._~i)... ~ е..оле.~.pq 
I'n~I~ -,-

V-'-~ 200~P' 
-4'~~ . ТОВ"КонстаН1'а" ~iдnllcaHi. nредСТ".&uник 
.-.1Ieu І- 6 
~ б' .Jdli .!іцензіі на виконанНІ ро ІТ 
~ .. - . .. " 
РІ дсnyraтіВ ВІД . ---,-----------р' 
,_с:апасиихів (земпехОРИС1УваЧIВ): 
~ С /7 ,с Og;r<.Q4 ~ -..--- ". , 
,d.JIIIOш.'О)IУ І ~ tf н.~~ 

-

м, Броварн 

JIL'III своі ПОDноважС:ННЯі JlРОISCJШ DСТі1новленн" на місцевості та J10годженНJI зовніwньClї 

_і,qinJиxи' СП t Оtl;Мn<оЮ - e..Dtf.~~q? " 
,.--

JIВCIвupс:с:ою: ~~ ':?ff 9ф Qe#1-O<D» 4'~Q 
_H2MicцeB~i ПРОХОJtЯТt. м О __ ~_~-=~~ ...... __________ _ 

ІІІІХ претензій при ВСТ8IJОDJ;еJші ')ов"ішн~оі межі не заИOnСI10. Межі поrоджені j J-:C 

.. ~ ПИТІІИЬ. Межові 11.~K"1 JtЮіМИ ззкріnnена зс,.,sмыlh ділянка u ІСіпм,аС'l'і . ...--
. . (J 111'1, 11U1:Ь1Ііні JlрuдстаВНJlКОМ ТОВ" Константа"[ 

на }Оlісцевості тв передані на зберігання ЗСМJlевnасШ1КУ 

IВCt)'IIIfY). Розміри та t-sіСЦСЗltахОДЖСННJJ земenы10її дiшtНКН Ilоказаllі 1\11 абрисі ІІа звороті 
• 

11)'. І 
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АБРИс ЗЕМЕщ.1{оr~ 

Е 
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АКТ 
- . ... .. . 

• C'LIIII U 118Т)'Р)' :JОUШWltLОI Аlежl зсАleJlы�оI1 ДІЛJІІІКІІ 
о ,,8 ІІ&:ІІС!ІІ&:С 

,~' ~a .. Q~сЧ2t6~ r- ~.QAql.l '9р .. ,. 
,,-

~ 1fA.L~~~ >Ift Р 
~,.~ , " 

'---------------------------

~ 4ч-tJ!L 200.-kІJ. • 
~f-
" 

І, ТОІ] оо '" .. ~1І11.lJcnі/lllllсlші •• 11":ДС'I'ОIIJIИК' u ,ОНСТаІlТ8 

, . 
~3еаlЛсDЛ:&сНIIКі8 (зс:r.IЛСКОРIІС'ГУВDчіll): 
:.:.. ~'n .. ~м. - koл u<-:t.p ' .. 

-І 
: 

,....f, -~ 
І ~cI- МІ< О ... /...;..:' '~-=_' ________ _ 

.nVImaui It~:J~~nY UIIK~IIKOftlY 

.ІХ ДCl')'Ш'l;U ' 
1 

.IUtyPY межі но Ilїдствоі ПnUIIУ земеш.llоі дїJJJIики 
, ~ 

: е П" СЬ4Ч "* с2... • е E~ рм "f1' 
іао по ВУ:'. __________ _ 

~ АlіС:LIШIIКОШ'U~lУ Іі\! __ 222 __ . HЇJi ~.:..9:.:... o.;:;..;.;'P.'~IJ~~c:;..._, ________ _ 

~' D КШJ.КОС1і С ~-) ntpcltillli D нв'гурі rlРС:Дстаанису ЗІмовника. НІ JlKOro 
~.1UU108iJul:lltllicт .. ~Щ їХ збережеННJI, 
, . . 
: . . 
1І1UС:Це3'J:lЛОJtЖ8:1І1111 мс:аССВIIХ 'шахі" 3~~1ы�oii діЛRНElI ПОКa:J81Ij на КРОКІХ. 
; -'.. . ... 

.111\ \' 

J"UI&I\iiI.llп,,,,~~·lrb:tlm.'ЧНttМV КОРJІСТУВDННЮ. 

. . 

" , .. 



_------А-Б-Ри-~О ЗЕ!\'IFJlЬНоУ Д!ЛЯlikИ "'\ 
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ОШІ&: ltlеж: о • • 

. .. -
1.8ідЛдоБ ~e.ё\M ~ "~c:..,c Mq~f";J.. 

,-- . 
·2. Від Б до В ,ц e11fR~ . л.. к;.. . о' О 

.~: _. . . . 
З.ОідВ·доТ ё!7. ~~:...~л.е...~~ . ---" 

----~ 
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~: 

ОПИС МЕМ 

В •• А .а 6 -28М_' 2.r.~apMc,.Cnpa.v_a~) 

В •• 6 .а В -м.r •• ~ Н.К. 
В •• В .а Г -СП ·Dс"а •• -Саасм.· 

В •• Г аа А -2.М.' 2.r.~apMC'.C.v •. 6v •• a""ara). 

В •• 4 .а Е -Та •• рис'.а 2 а& .... "ао ••• na •••••• M.cro 'А.'а-П.ос/. 

В •• Е Аа А -ПІП Л8.~."~а С.В. 

14 г 

Броварського міського 
ресурСіВ: 

М.А.Шокун 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3ЕМEJlьноІ ДІЛЯНКи 

""ро"РII 
~ liроварська i'.I~ьК8 Рааа ... М.. & 'tМP .. 20 (1J' р. 

IiРОВIРСЬка і','ська pua, в осоБІ :JаC'l}'ПffШf8 ,.,іського ГОЛОВJf АlfаРССВ8 ВаСIfЛR 
,lfjDЕЦЬ: У -"П • "Е11JI0""" а шо діс НІ пІдставІ Закону краШJI ро МІсцеве car.,oBp.JlYUHH •• У,,-раіні" .аовіреності 

Oo1C."CIILI~1f , 162-53/515 3 одног0 боку, та 
':1%(/.06JОО7РОК1 -о, оба.еа"СIІОIО вIдПОDщаЛIoIІI&:ТIО liроварськс Jlсревообробllе пlJlпрIІСі"&:ТВО ссЯвlр» 
... , .... І!Р· TOlapll~." Щ і 2' ф" І "~" еса:07400. А'. IiPOBlPl1, вул.. олк вськв, , IдеНТIІ IК8U1~НI'П код 13739758 ( cBiдouтвo про 
.,.,..113 ІІІР '10 IOPIUlll'lНoi осоБІ', зареєстроване .1.конаВЧIІМ KO .. IITeтuM Броварськоі ... іської КІ'ЇВСЬКОТ 
,,-." ~97POКY N!1 355 102' 0000 000243) в особі директор~ Тісноryза ВOnОДИМltpа 8аСJШЬОВJIЧа. 
~ Ііі ilС'ІІІI ттyry. Зlреєстрованого державннм pe~aтopOM ВІД 07.09.2005 року за НlІЗ5 510 500 040 
=::;;_~PEHДAP", J dpyгof стОрОIШ. YКnВnli цеП ДОГОВІР про Н8C'l}'Пlfе: 

1. ПреДl\lет договору 

11 орВНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННJI сесіТ Броварськоі міськоТ ра.l1Jl КJ,TBCЬKOi області ві.а 
_:' pDК1 '»428-26-05 н_є, D ОРЕНДАР npllnMat в строкове платне користуванн. земельну ділJlНКУ 
&1IIIfID 0,1544111. З НlIХ O,0066ra - землі обмеженого використанн. - інженерниА КОРИJIОР мереж комуніnціА, 

o6cnYJ'DlYUИНl ко",мексу, Іка знахОДИТЬСI ПО ВУЛ. ЩолкlвськlR.2 В а.. !іроваРІ'. Згідно з маном 
:'mpIIC1YIаККІ, ШО є невід'о,но,о Ч8СТИНОЮ цього Договору та довідКИ ВИд8ноі Броварським міським 

Ф Ii,uїIIDllзсмrлЬНl1Х pecypci~ від 16.J 1.2007 po~ ЗІ N!О4-3/13-3/~5б7 та земельно-кauстровоТ JloКYMeнтa.uiT 
~IUПJ uіс:ькоro ВІДДІЛ)' земельних реСУРСІВ WI земельна дт.нка рахуєтьс. В землlХ npOMJ,eпOBOCТI В 

... 5pDUpс:ькоі •• іськоі радІ'. 

2. Об'єкт ореНДІ! 

11.8 0p01UI)' передаЄТЬСJl земельна .аілlНка заranьною площею 0,1544ra. 
2J.Наземen.ніП діuнui розміщені об'єкти нерухомого маПн" Jlкі Jl8ЛJIЮТЬCJI ВЛІсністю ореИJllРJl. 
2J.HopMln'lнa rpowoBa оцінка земельноі діл.нки зl'iдно довідки Броварського міськоro 8i.lUliny 

J:IICIWШXресурс:ів від 16.11.2007 року за N!04-3/13-3/1566 становить: 
·115384 (сто п'ЯТIllIAWIТIo ТJIСЯЧ ТРП&:ТD вісі.ШlСЯТ ЧОТIIРIІ) rpивні. 

15. Земenьна дШJlнка, Іка передаєтьCJI в ореИJl)', не має таких недоліків. що можyn. переШКОДJIТJI П 
_ному 1IIIОРI,станню. 

15. ПРI13.lіНі (реорraнізаUlї) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберіraє чинність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доroаір YкnaдeHO на 5 (п'щ.) років, тepMiH~M ДО 23.08.2012 року. Піепl закінчеННІ cтpo~ Д~ГOBOpy 
,...., МІС переважне право поновлеННІ Аого на новиА строк. У цьому разі opeНllВp ПОВІІнен не ПІЗНІше НІЖ 
~1 .. IClцI40 закінченНJI строку діі договору повідомити письмово орендодавЦІ про НІмір nPОДОВlКІт. Roro 
110. ПРІІ BIllCOpllnВllII1 ,еі'le.nьноі дlлR11К11 ІІІ зв цlnЬОВllМ ПРll'llачеllНОМ oplllДap втрвчає ПlрIВВЖ"1 
.10 НІ OOlloanellll. договору ореlШII. 

4. Орендна плата 

4.1 РІЧНІ opellДllB Мlта CТВIIOBIIТЬ 7% від НОР.'ВТIIВIIОТ грошовоТ оціНЮI І склuає: 
4 - 8 076,88 (вlсl.I11IСЯЧ cl.lдecRТ шість ) rpltBeH. 88 копіПоКі • 

• .2. ОБЧllcnенНJI розміру орендноі nnати за земельнІ дiJurHKII державноі або комунальноТ аласноСТІ 
• lIIarn.C:В 3 уРахуванНІМ іх цільового nPllЗнвчеННI та коефіцієнтів iндelCC8Цlї, В113111чеН11Х ЗIJCон0д.uСТВОI\I. 
'::-енІIАIІI КабінС1ОМ Міністрів Украінн формам .. , що заповНЮЮТЬСІ під час YКnIдlHHI або ЗМІНИ умов 

4 OpelUlll ЧІІ продовженн,. Аоro дії' 
".. J.ОреllДиа мвта ВНО&:lIТЬСЯ ПО~llнаlOЧII , lIIIO ПРIIRIIR1ТЯ рIШОIII'. від 23.08.2001 року що •• lеяЧIIО 
(-: Чlnиal\ll. npoтвroal 30 колеlшаРНI.Х ДІ.lв 1І.&:'І1ПНI'Х ,п 0&:'1'1І11111 •• калlJlдаРJlllаl Allla. звітноro 
~2357 801'0) AII~ЦR ШЛRхоаl nepop.XYBallHR ІІа p.'xyIIOK УДК У K"fвcЬKIB обпастІ а •• КІ'ЄВВ МФО 821018 

•• 1923 р/р 33210812700005 _ !іровврське вдк. КОД кnаСllфlкацli 13050500 - ОРІI!д. ЗІ!шl. . 
4 . ПередаЧІ продукціі та надаННІ поcnуг в рахунок орендноі маТІ' ОФОРМЛІЄТЬСІ ВlдnоВIДНI.МН ІК'І'ІМІ'. 

t 4~ IРО3А.lр орендиоі пnаТlI пореГЛnД.ЄПоСR У ра,l : . 
4J '., • змJ~и УМОВ roсподарюваlіhll, передбачеНlіХ договором; ф' і коефіцієнтів іИJIексвції 

0«.. 3МІНИ РОЗАІ' • І. ишеННІ цін тар" ІВ, ЗМ НІІ , 
IIIJ-чен ІРІВ земельного ПОд8тку, ПІДВ .' • атверджеННI НОВ"Х СТІвок. 
У '1InlJl:~ заКОНОllI!ВСТВОМ. За.іНЮВІТИ орендну плату ЗІ земелЬНI.діЛІНК" ПIСЛJl ~ЬHOi дїJIIllКJI може БУТІ' 
JIOJip -z ві.амови ОРЕНДАРЯ змінити орендну пnату, ДОГОВІР ореНДІІ зеАI . . 

ІІНІІА Вр ОВlРСЬКОЮ мlськоlO радою в односторонньому ПОРJlДКУ· 



4.5.3. в іНШl1Х випадкц передбаченнх законом' . .. ' 4.5.4. У разІ HeBHeCeHНJI ореНДНОI маТIІ у строки, Вll3начені І 
податковоro боргу (вкmoчаючи суму штрафНllХ санкціп за у .. н ц ІМ lI~rOBOpo •• 

Н . б У'" .. IІІвНО ...... )· ", n",. 
обліковоТ ставКИ аЦIОНanьного анку краІНИ, ~Іючоі на день ВІІНИ ... 13 РCl1~"-' 
день Аого (Аого частини) погашеННR, залежно ВІД того, І!ка з Вел КIfСIfIfIl та~rbЩУ 11O~' 
кaneНJIВpHIIA день прострочеННJI у ВОГО сплаті. 'IЧlllf ТlКIІХ С1а, nO~\ 

5.5.5. орендна мата спраВЛRЄJDСR також і у Випадках І!КЩ ОР о. (~ ,аБОІ 
не ВIIКОРИСТОВУЄ земельну діЛRНКУ за цим Договором. 'о ЕНдАр 3 n~ ...-

. ~ 

S. у МОВІІ ВIІІСОРllстаНllЯ земель оо. Aa~ 
1101 АlЛlllltal 

5.1. Земельна ділянка nepeJIBCТЬCJl В оренду lIЛR оБСЛУГОВУВІННІ! К 
• .. • • Or.tl1ncKI'\I· 5.2. ЦІЛьове призначеННR земелЬНОІ ДІЛRНКИ - зеМЛІ ПРОМИсловост' -І, 

5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлеННR у BCТlHoвneHoo,yl. . t!pa 
Т • n зIКОlfо.аа ..... _. ! 811 

цільове призначенНJI земельно ДIЛJlНЮI. -,~ ~I 

6 У . . .\ 
• мови І СТРОЮІ передаЧІ земелы�оіi дШИll10 І 

180ревау 

6.1. Передача земельноі ділянки В оренду здіЯСНЮЄJDСR без розробленНІ! пп- • ; 301 
• 'оо • .. ...... klyі~ 

6.2.ІНШl умови передаЧІ земелЬНОI ДІЛJlНКМ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ n.., 1\Ь.і 
оренду земельну ділJlНКУ вільну від БУДЬ-JlКИХ маЯнових прав і претензіЯ 1)Іе1іх ~ •• ~ ді 
ytcJIaдIНВJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. .'\ 

6.3. Передача земельноі ділRН~И орендарю здіііСНЮЄГЬСR піСЛR державlfоірсЄСІ)ІІІІіі_". 
за актом приЯмвння - передаЧІ. ..., 
6.4. на основі ст.25 3aKOllY УкраіНl1 "Про opellдY зеl\lлі" від 06.10.1998р 1i"~~ 

П'RТllДеННIIП строк піспя деРЖВВllоі реєстраціі ДОГОВОРУ оренаll земельноt aIna ... ~ 
Ко.tУНDЛьноі влаСllот зобов'язаНIІП Haдanl копію ДОГОВОРУ віаповіаНО.IУ орвну ItpIId,' • 
служБІІ. 

і 

7. Умови повернення земельноі дimппcu \ 
І' 

• 7.1. Пі~R припиненНІ діі ДO~BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ3СМе8УJS,!1 
- пршому noplBнaHO з тим, у якому ВІН одержав П в оренду. • . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеННJI корисних властивостеЯ орендоваНОізем.ВDI_J 
із зміною і1 стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторо ... иа І 
дocнrнyтo згодн про розмір відшкодування збитків, спір Р03в'ауmся У судовому nO(lUlY. ,І 

• 7.2. ЗдіАснені орендарем без згоди орендодавЦІ витрати на пonіпше~ opeUOJUOi-1 
nІ неможnиво відокремити без заподіJlННЯ шкоди ціА ділJlНці, не піАІІНГІІІОТЬ BUUJlIO~J 

7.3. Пonіпшення стану земельноТ ділJlНКМ, проведені ОРЕНДАРЕМ :lа ~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не пiдnнrвIOТЬ відшкодуванню. Умови, оБСЯГl1 і стрОЮI '~l 
витрат за проведені ним пonіпшення стану земельноі ділянки визначвю1'ЬCJl oкpeMOIO~" 

7.4. OpeНJUlp має право на відшкодуваННJI збитків, заподіRНИХ YHaCnIAOK НСВ І 
зобов'язань, передбачених цим ДOГOBQPOM. J 

3бllТlCDМІІ вваЖDIОТЬСЯ' -ОІІІІІ • _~.. 1 
7.5. фактичні втрати, яких ОРЕНДАР зазнав у зв'язку з неВllконаННIМ а60 НС 'АС-"""]' 

доroВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витрати, які ОРЕНДАР здіЯснltв або ПОВlІнен 3АІ 
свого порушеноro права; ~ 

7.6. доходи, які ОРЕНДАР міг би реально отримати в разі належного BlnCOHaННII О 
доroВОРУ. ~ 

7.7. Розмір фактичних витрат орендаря визнача~ся на підставі докумеJl1lllыІo 

IlстаJlJJtl 8. 06межеввв (о6твжевuп) щодо ВІІКОР 
зеМeJJЬВОЇ ДЇЛВНКlI 

8.1. На о . . ' 10 Ot0066ra"~ 
мереж • рен.цовану зеМeJlЬНУ дшянку встановлено обмеженtIR моше " 

КОМУНІкація; або:ssdllll 
8.2. Передача в о '. IIПllllенНIІ . частину • ренду земельно1 ділянки не є підставою ДІІ. пр 
ДІЛRНkИ. . 



'.Інші права та оБОВ'ШICJI сторів 

ЕЦЬ rapllН1)'f1 шо зсмuьна дWнкa Є У nоro впвсності, нікому іншому нс відчужсна. під 
orSlдoдм:.). 3ІІс:1111ОІО 110 порсбуває і вІн має законні повновасИНІ ncp04lllaтn цю дiJUlнкy в оронду, 

.--(~ ІlDllІІІСlІі ШfМ AOroBOpOM. 
~ IJIIIIIIJIIIIt ІІІІ_ВІ&ІІ: • 
JP"""'-... .JJр." оре цWoВO BnК0pl.cтaнНl ЗОММЬІІО! дuulНICII; 
І ,.1.1 ncpet'''::o ро3lрваlll цеП ДoroBip у ВIШ8дКІХ, передбачених чннннм ЗIКOНOДUcuом та цим 

,.1.2. aOarP" • 
~ bnrI1I ро3м'р орСИдНоі lUIаТlI у ВIlПадках. передбачених чннним законОДІІCUОМ, в тому чнепі в 

,.IJ.JaI PJIDfY ба зroДІІ ОРВНДАРJI; 
~~IBIд ОРЕНДАРЯ своєчасноro внссеННІ орендноТ мати; 

'.104. IМIfIIТII від ОРЕНДАРЯ відшкодуванНІ сумн орендноТ мати з часу npнАнJI1ТJI рішенНJI сесіТ 
,.IJ.=~C.lCOrpaд11 про и/UUIНIfJIВ орснду земc:nьноТ дiтlHKH до пімllсаННJI цьоro Доroвору; 

~aaв'IDКlI орепдOДlВЦR: 
'.2.1. ~IЗОМCllЬНУ дiJIJIику по акту. 
,,3. "рі" оре_РВ: 
9J.I. трпмlПl по ш)' зом~ьну дbulнкr у КОРИC'l)'ВlННJI; • • 
,J.2. DOнОІІІІОІllІl. AOroBIP nfc:mr 38К1нчеННІІ строку йоro діТ в рІЗІ ВІДсутності npeтeнзіА. щодо 

,..''''''' НІ пpcmaі термІН)' opOНДII. 
М 060в'IІКІІ opeuдapB: 
'.4.IJIIUIIIIIIП ОРВНДОДАВЦЮ МОlШивicтJ. здійснювати контрom. за викориСТ8ННІМ цjєТ зомc:nьно! 

.~ДIUICDРПСТОВУВaтu земел .. ну д1nвику за цLn"овим ПРl13начеННRМі 
'AJ. ClClf:lllCНo смачувати ореидну мату; 
9.4.4. не ДDD)'CDТn хімічноro IIJI будь-поro іншоro забруднеИНІземmr; 
'.4J. пfдIpUМYВl1llli в НlШarному санітарному стані; 
904.6. піСІІІ 311CЇ1mНD 'lepміну ДІі Доroвору оренди повернути зсммlоНУ дiтlнку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

aa:нouy mнi по шу. 

10. Ризик BВDIДKoBoro зввщевив або пошкоджеви 
об'єкта оревдв 101 loro чаетввв 

10.1. Ршик IНІІІдКОВОro 3Н111ЦeНIUI або пошкоджсНIUI об'єкта оренди чи йоro чаC1llНН несо ОРЕНДАР. 

11. Зміни УМОВ доrовору і првпввени loro діі 

11.1. ЗМІНа умов Доroвору 3ДiACВlOIO'I'ЬCB у пнcr.мовШ формі за взаємною зroдоJO сторін. 
у раі вeдOCIJ'НeJIIIR зroди щодо зміни умов доroвору спір ршв'в:syкm.са У судовому ПОРRдXY. 

lЦ Д!rДDrDВОРУ ПРНПDНRIОТІоСІІ У раl: 
. 11.2.1.:111інчOВНl страху, ва пий йоro було уаадено; 

, II.2.2.придбlВВl ОРВНДАРВМ зсмeпr.но! дbuпucи У JUJ8Cнїcm.; 
• J IІ.2З. примусовоro відчужеllllR земмьноі дUuoncи :І мО1ІІВIв cycnim.HoT неofiхідності відповідно А! 
1147 J"en.uol'O кaцeкsy УкраlНИі 

11.2.4. ДaroBip nPНllИlUlm.св Тlкoz в інших 8НПадках. передбачених 3ІКОном. 
::з.3. дrr AOI'OВOpy прнпиlUПOТloек UUlRSOM lIoro розlрваНИR 38: 
J .1.1!IEМн0l0 зroдоJO сторін; 
J IЗ.2. рlшСIIIUIМ cy~ відповідно до чинноro 3ІКОнодавСТ88 Украіни. • 
~ ІА. РозірвllllRR Доroвору в односторонньому порІІдКУ допускаєn.c:в; 

&t.u, lID8OrO розірвlRНR Доroвору в односторониьому ПОРІІдКУє невиконаНИR Орендарем п.4.3, п.9.4.2, 

~ Перехід пров ВJIICHocтi на мallио орендар. на іншу IОРнди'lllY або фы�ІІу особу, а 11IICOJК 
lOpuдlPlвo! ОСofiи-арендар. Е підставоlO ДJII ршірвlIIIJUI доroвору. 

12. ВідПОВідальність nорів 38 веВВlCонаввв а60 
венanаше ввковаввв ~OroBOPY 

~12.I. 3а RClIIkOII8IUUI або HCНUncнe IИКОН8НIUI доroвору c:ropони несуть Biдno~Hicn. відповідно до 
11 ЦJ.aro дoroвopy 

, ~~нв. ііа ~орушипа зобов'lІ3lU111R, звш.нвЄI'ЬCJI від вfдnOBfдam.HocтJ, .що вона доводе. що це 
··.."u" не 3 іі вини. 



13. ПРПКЇllцеві ПОJlохсеВВJI 

ІЗ.lдей доroвір набирає чинності піCJUI ~ідnисаНIUI СТОронами та Aoro 
. Цей aoroBfp ухпадеио У трьох приr.IIРНИ~ що мaиm. ОДНако д~иоr~ .• 

ЗН8ХОДИ'1'ЬС8 в орендодввWl, дpyrиA - 8 орендар., тpenA - в opl'Вlli, JlКИА про;' IOP ....... Нy-~ 
J8 дер_ву -... ,. ~ 

~""I 
Невlд'ОIИIIМII чвmlНВМl1 договору є: -'rq, 

> кадастровий ман ~eMc:пьHoi дїJJJIики :І відображенНJIМ Обмеже~ (ом-.. , 
встановлених cepBI'JYI'IB; -.~) Уіі 

> ап про вствновлеНJIR на місцевості та поroдЖеННJI :lО8ніш r ~ 
передачі межових 3Наків на з6еріraнна; ньо Ма.і ~ і..l 

> ап прийому-передачі земельної дiтtики; 

15. РеквЬиm сторін 

Оревдодавець 

5ровврськв мІська р8ДВ 

в особі 311cmynникa А.ісь"ого lO/lOflU 

Ii".pєn" BIICIlIUI ОлМСІІІ.dРD"'''1І 

МiCцe3вaxOД1leвu ЮРИAИЧRоі особи 

ЮРПДІІЧвввдреев: 
074 ОО .КвївСІ.КВ оБJJaсть, 
м.Бровари,&уJLГaraріна,15 

Оре_р 
тов Броварське дерпllll6pola 
підприємство cdlвl,. 

в особі dupIImIDpa 
ТlСНOZYЗIІ ВОЛD'UllР' В __ 

МісцезнвходDВВІ КJPН/URIDt .. 

ЮРlfДllЧВI ВДРRІ: 
07400, м. Бровари. 
Вул •. Щomdвсьц2 

JдевтифіrcвцШнd ІОД 1373971 

~ 
Доroвір зареєстровано у Киівськіll peгioН8JlЬHIIl фinit Державноro ПIдnpН~ 

земепьноro кадастру при Дер.",ому комітеті У,~н..и по ,емсшьНИМ яесур-;' ІДUf9' 
земет. Вчинено запис від II ~" C/'l1'1d- 20 Р 1 J.3I 



, 

АКТ 

JII'JIЙомУ-ІІЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДlJIЯIIКИ 

4 .J/)o f 
_Ji"J~ __ -2ее7 року м. Бровари 

МИ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступвиха міського голови Андрєєва Васили 

олексаIlДРОВОЧI, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

_овprдyвaнвя в Украіні", довіреності від 20.06.2007 року 

1fg2.53/S15 з однієі сторони, та Товариство з обмеженою 

ВЩDовJдВJlьвіCТJO Броварське деревообробне підприємство 

, «Ilвip» в особі директора Тісвогуза Володимира Васильовича з 

JIPY1'OЇ сторони, сIOlали цей Axr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

.асевою 'відповідальністю Броварське деревообробне 

підприємство «Явір» ПРИЙНJlJIо земельну дimппcy площею 0,1544га 

• обслуroвування комплексу - землі промисловості по 

вул. ЩOJJкївськіі,2 в м. Бровари. Земельна дimlика надана 

рішеВНІМ сесії від 23.08.2007 року за Ne428-26-05 на умовах оренди 

на S (п'ять) років, терміном до 23.08.2012 року . 
• 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

'llCТИиою договору оренди. 

DEРЕДАЛА: ПРийНЯЛО: 

ТОВ БроваРСІІ«Є дерєвоо6ро6нє 
підприємство «!Івір» 
Юридична адреса: м. Бр~вари 
Вул .• Щолківська,2, 

~ ~,,~olt#1 ,..,.0 ...... t.~eha~1 ~ 

~f:IТ-l.~,,-1 В.О.Андрєєв / //~CO с ~ v.В.В.Тісноzyзl 

(1

1.:.: деРfl800броб'Не '\_~ 
,,~ "'ДПО~1СМСТ8О 1~:\) ) 
I~~ ~'Лjf ~oao "f початки 
~

. ,,"'1'H.al~ ~ \ ~'o l,:ac .. , .. c:,.. =ЧI'\"n" !~ 
". , '- ~ .r~ 'І Jo 1 
~ а ,.Ji'1n"~ с!. ~l 



АКТ 
я 118 аlісцевос:ті та поrоджеllllSl ЗОВllішllьоі межі зеаlмы�оіi ділвUКlI 

ро Dс1ІllовлеРl1 ..,. перед8чі ale'ACOBIIX ЗII&ків 11& зберігаUllR 
JI тав дро'врс'1(Р ,.e4pq4k'ckt lсі.аn/lИЕr.Id'Мtfo • ..R.u''p .. 
,----

І IJJ" () k м.Бровари 
11>--

IЖЧсПЇдОИсані. представник Броварського міського Biддiny Київської 
!АН. ~i фinіі ДерхаUIllОГО піпnр .. ємства " Центр державвоro земeJlЬВОro кадастру при 

pcnOJlanь~JCOMiтeтi УкрaiJlИ по земельвих ресурсах" . 
Дс'-ОП:tI~lІі nіцензіі JU1 ВИlсоваиНJt робіт 
":ІІІІІІІ ІІІ U/IO"'·-. . ) РІ'" ~ ості зeмJleвJil1C.НDl:D (JultSn\;користуваЧ1D : -::-__ -:--____ ~--..,..._-
IDP"cr:DA 6.ро,qРС6 ие 8ере(l,?IJЬ.ро~щ ntв"prе.миnt!t? •. ~"b'~ - - , 
предотавmucїв виконкому i!DP8 і BHIЦJ rIii" ІЗ , 
суміжнИХ ЗeNJIСDJIВСНИКЇВ (землекористувачів): 'ГО!3.. & R D .4~.и, · 

'11 /JAr .. ~ЛJlК - ~ 9 • -
іііО прсд'ЯВJШИ .свої повн~в~еиНJl, провели встановлеИНJt ва місцевості та погоджeнJIJI 
зOJИЇ.n1IIьоі )1СЖ1 ЗСМeJ1hИОl ДlЛIlifКИ ТО" .0;0" еУСl1< е arC:6 Q 9РЕ'щ 
;;;Юе~<k«&' h • РІ/,р .. 

щозваходпьCJtзавдресою ",. ~~ ~ Шо",к,t:мц /l. 
з .... сві межі ва місцевоСІі прохоnO;UY «4И11 ' 
НіВИХ претензій Прl1 встановленні ЗОВlІішньої межі ве ЗUВJlеио. Межі поroджені і не 

IJIIJDIJCIIO'IЬ спірних питань. Межові ЗИВЮІ, JlIСИМИ закріплена земenьна дiJUпuca в кіпькості 
, ш. пошані представником відділу ва місцевості та передані ва зберiraиии 

зеашeвnaсВ1llY (зeмnек.ОРИС'Гjвачу). Розміри та місцезваходжeIПIJI земельиої дiшuпcи 
пошані ва nбрисі ва поротї даного акту. 

~щадiJwucв. наданої rOB 6РО'ус"иl. .3,.e(tJ~p6Jи. "')"jJ' н ,g,-,.., • 
3J'ЩJIО земe.nьво=адастровоі дoкyмellТ8Ц1Ї СЮ1вдає ,! І \' l' ,., ra. І 

цей акт є DЇдC't8Вою ДJISI ПРИЙНJJ'I"[Jl рішеНЮJ по фапичиому JЮрИC'l')'ВаввІО з ваступним 
офоpмJIeJПIIМ дохумеlПЇв, що власності або 1СориC'1')'В8!lJШ землею. 
Ап складений в 2-х ' 

~--..". .. ., 6potl.,p~1r#!. ~h:JtsJp 
... Предc:raвник 3eNtJlСВJ1аСНИJCіі 

(ЗCМJIеКDpИС'ІУВlчаj 

ПредстввRИ1C відділу .. 

Прс.цcraвииx ВИХОН1Сому 

ПредсТВВlІИІС С)'МЇЖtlИХ 
3eМnСВnВCиихі .. ~Зel\llilе[(Iі)РИС:W~~~~~ і~~fZ~mЬ~2в~~ 
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АБРИС 3ЕМЕЛьноІ Д1ЛЯНkИ 

о ОО 

, 

ОПJllС МЕЖ 

BI~ А ~a & -ТОВ &Fi'.PC~~' ~.p •• oo~pO&"8 nIАПр"rМСТІD -А'ІР·, 
ВІА & ~ В -ТОВ· аМІТ·, 
BI~ В AD А -ВАТ С -509. 

,о 
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ОП~С t.lЕЖ 
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,.-
ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3ЕМЕЛЬНО( ДІЛЯНКИ 

".&рОІІР" -
• IiРО8IРС:lока Illська Рада. 1& /.1. .. .~ .. 20~ р. 
, : IiP08BPC:IoКl мІсІока p1Д8... В .. осоБІ. ЗDcтynНllІСВ MICa.KOro ronОВl1 В03f1Вка СеРПR 
OI'~BE':o ше на niдC1Ui Закону YКP8JНlI Про Мlсце8е caмoBpJlJl)'llaHH. в Україllі", довіреності від 
~II'II"" 162-151з OДIIoro 6оку, та .,j.2006 pII~PEНДAP: ПРl181nlllП n~npIID'~QIo .IВІННЦЬКlIП МІІКОЛІ ГРІІГОРОВІІЧ, ЮРl141ІЧна цреса: 

Ч I��XO�Ca.koro,23-а кв.161дОНПIФlквwПНIlП код 1570813916, якиП lIiе на підставі cBiдouтn про 
.,fpIIIIP1~ фы�чноіi особи - nїlUlpIIDIIUI, BIUWfOro Вllконавчнм комітетом БРОВlРСа.кої .Ііса.кої рц" 
~ 7і71іііоо 00211' .11.І 0'.02.2000р., 4IUIi -"ОРЕНДАР", :І дfJYВJl сторон", ytCIIВlI.1 цоП Доroвір про 
,)12355 
Jf/SJ-

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

11 оРЕНДОДАВЕЦЬ вiдnовї4ИО до рішонив сосіі Броварса.коі міса.кої PUII КІІЇВСа.кої обпасті від 
IЗОо7 Р"КУ А221-16-05 HIUIВC, а O~EНДAP приПмає в строково матне корнстування ЗОltenа.иу дїIUIHКY 

:'0p0381'81UJ1 обcnyroВу&DIIИR ппша.Ноиу, .'I~ знахОДIm.c. по вул.ЧеРIIRХОВСloкого,13-6 ~ 1І.5РОВlРII. 
_ :І _ом :lемпеКОР'IС1)'ІІВННІ, що є НОВI4 ємною частиною ua.oro Доroвору та ДОВШІІ. В'l.ІІІноі 
tpDIIPC'lIfМ аlіCIdDIМ вUшїJIом зомenа.Н'1Х ресурсів від 14.03.2007 року зв N!04-3/13-3/S42 та зо.,enа.но-

)a,ac1JIIIIOi aaXYМeR1lllїi Броварса.хоro Mica.xoro віААіпу зомenа.Нl1Х ресурсів IUI земenьна дїIUIHкa p8Xyt'l1tCl В 
'JlllllllOМrpuiJlнora nPlаначеlllUl в межах Броварської міськоі p8JU1. 

2. Об'єкт оренди. 

2.1.8 ореlЩ)' пеРeдaєn.cJlземenа.на _нка зaraпа.ною МОlЦею 0,0031 .... 
Ша :lеАIСІІЬніП 4ЇJIRHцi розміщені об'єкти HepyxOMOro маАнl, .кі яВJUlкm.c. вnacHimo орен.uря. 
2J.Hapмml8Нl rpошова оцінка земenа.ноі _ики згідно довЩкн Броварського MicItKoro вїддinу 

IІІШІІІІХресурсів lід 14.03.2007 року заN!Q4-З/ІЗ-З/S41 становИ1'Іа: 
17175 (clмHII4IU1Т1o ТlICRЧ двісті саl4еснт п'srn. ) rpивею.. 

2J. 3емenа.на lШurнка. яка поредаЄ'1'11С8 В орен.цу, не має таких недоліків, що мoжyn. пореШКOJlllТl1 П 
etm-aмy llІІОРИстанню. 

2J. ПРИ :SMiнi (реорrвнiзвца1) ОРЕНДАРЯ Договір ореН4И не з6еріraє чинніm.. 

3. СтрОК діі доrовору 

3.1. ДOJ'Dlір ухпцено на 1 (один) рік. терміном до 20.01.2008 року. ПіCJUI закінченНR строку дorolopy 
..., МІС переважно прпо поновnенНR Ного на новнА строк. У ua.oмy раі ореИ41Р ПОВІІнен но пізніше ні. 

t21dаЩІ да :sакінченu строку 411 договору повідомити nиса.мово opeН4D488W1 про намір ПРОДОl1Clтl noro 
... ПР. 8НІСОрпстанні земельно' дlmrнlCJI не за цlлЬОВllМ ПРll3начеННRа. орендар втрачає переа .... е 
lpQo.а ПоиовnеННR ДОГОВОРУ ореll4Н. 

4. Орендна плата 

4.IOPlllJUla мата стаНОВIІТІо 10 % Від IІ0рмаТНВllоІ грошово' OЦ~HКlII cКJIlДac 
• J7Z7,SO (одна ТlICRча еIА'СОТ ДBIДЦRТIo сім) rpивень 50 копіПок; • 

_ '*с 4.2, ОБIJllc:nеИIІІ розмІру ореН4Иоі мати за земenа.нl дїnIНЮI дОРlCUноі або KOMYНВnЬHOT впасноСТІ 
; .~ 3 yPaxy&aIUUlM іх uina.OBOro призначеННІ та коефІцієнтів іН4еКСВЦl1, Вll3ивчеНllХ заКОНО~ВСТ80", 
і ~ІІИМІІ Кабінетом Міністрів Украіни формами, що ,аПОIЮОнm.c. піА час YКnIl48HНR а60 ЗlllНl1 УМОВ 
І 4з.~1f.IUI ЧИ ародо_енив Пого діі; ід 20 01 2007 оку JЦОllіСВЧllО 

""ІІІІ РlНДна ПЛата ВНОСIIТЬCR ПОЧllнаЮЧl1 з ДІІВ npllnHR'nR рішеllНR в •• р іТІ 
~ IJ·nrcaa'll ПРОТRгоа. 30 калеnдaРНIІХ днІв, HaeтynllllX за ОСТ8llнlм кал:'l4аР:11М Д::~B82::~ 
88.tl1h aara) Місвцв ШnRхоа. перервхуваНIІН на РВХ)'ІІОК УДК У КІI'вськlП обnв аl. 11t88 І 

-,1923 .. l 332 фlквцit 13050500 - opell4D :sеllЛ • . • 
4.4. n І" р 17815100005 -Ііроввреloке вдк. Код КJlBCII Ф ЄТІоСI вШповіди.I.111 BIC'1'DIII. 
405. еР_ча ПРО4УКЦl1 та НIUUlННЯ nOCnYf в рахунок ореН4Ноі маТl1 о ОрМЛI 
4,5 IPB~lp opeIIДIIO' nлаТlI переглвдаЄТЬal у разІ: 
4 s'i. :ІМІ!," )'МОВ господарювання, передбачеНl1Х договором; ф' З.IIНlI коефІцієнтів 1Н40ксааіТ, 

IIa"a~HI 3МІНlІ розмірів земent.ноro податку, пlдвнщеннв цін, тapll ІВ, І 
ІХ -ОНО488СТВом; . .. 



4.S.3. в іНШlnC ВНП8дk"8Х, перел6ачеНІІХ законом; 
4.5.4. у рвзі Ilевнесення opeНJIHoi пnаТl1 у СТРОЮІ, Вll3llВчен 

озаllрl nDJIBiRllOi стаВКl1 HauiollanLHoro 6allКY Украіна за КШ І Qllr.t .!Ioroao 
р S.S.S. ОреИJIна lUIa~ спра8JIЯЄТЬСЯ також і у внпадках, я:~: ~:~ nРОrrpоч:::~ ClJРа 
не ВІІІШРІІСТОВУЄ земenьну ЛIЛJlIІІІ."У за ЦИМ Договором. НдАр 1 "О-. ~~ 1IIt\, 

\ 

5. Умови впкористаннв земельн " . 
о AIJJRhtcq. 

5.1. Земenьна дімна передаєrьcн в opeНJIY ДJUI 06cnyговуванюr n • 
S.2. Цільове npнзначенНJI земenьноr ДШJlНКИ - землі KOMepuiAHoro ~lJIlllЬОНУ; 
5.3. ОРЕНДАР не МВЄ ~aвa без оформлеННJI у встановленому ~:Htraнtc., 

цШьове nPll3наченНJI земenьноі ЛIЛJIНКІІ. Иo.aaac:t.oll ~ І 

6. УМОВІІ і строки передачі земельно, ._ 
ДIoIIIHКnBop rq. 

б.l. Передача земenьноr діланкн в оренду зліЯснюється без ро'роблекИІІ _ . 
• .. • npoeJny " ІЬ __ 

б.2.lнші умо~и переД~Чl зеМ~ЬНБОI ДIЛJlНКИ в оярен.цу: OPEH~OДA8EЦЬ перцu.l~ 
ореlЩУ земenьну ДШJIНИУ В1JIЬНУ в1А YJlb-JIКИХ ма нових прав 1 претензій третіх • -'WJAV~ 
YКn8д8llНJI дОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. 0Сі6. "РО lIItі] 

б.3. Передача земenьноі лілJlН~И ореиларю здіЯСНЮЄТЬСJl після держаlноі peЄl:J'pawi ~ 
; за актом приАманНJI - перелаЧІ. 1�o1'O'-t 

б.4. на основІ e:r.25 3акону УкраlНl1 "Про оренду земnі" від 06.10.199., .1'1. ' 
п'ЯТllДеННIID строк Пlenя держаВІІОУ реєстрвцИ договору opel1411 'е.'м.иоr AInВ _", 
KoalYHВnЬHoY ВJlacBocтi зобов'язаНIIR надати копію договору відПОВЇ4ному ОРnИУ .:... ~r 
c:nyжби. 

7. Умови повернення земельноі дimпrкв. 

7.1. Піcmr приnиненНJI ЛІЇ дОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДА8ЦЕВI:sемевuy IЇ.1в)І 
гіршому порівНJlНО з тим, У JlКОМУ він одержав іів оренду. t 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршенНJI корисних вnастнвостеЯ орендованої зеМCIIWIOі _ВІ 
із зміною іі стану, має право на вілwкоду8aвюr збитків У розмірі, Вll3наченому сторонамв. 1ІІІІІ,' 
AOCJII1IYТO ЗГОДИ про розмір вілwко.uyв8ННJI збитків, спір розв'.зуЄТЬCJI у СУДОІОМУ порцку. 

7.2. 3діЯснені орендарем без згоди ореИJIОJIВВWI витрати на полinшеЮІІ ореНАОIІІІОЇXllCl!ЇР 
.кі неможnиво відокремити 6ез заподіянНJI шкоди ціА дiлRнці, не пiдпJraють відш11JJ1Y111111111. 

7.3. ПоліnшенНJI стану земenьно! ділянки, проведені ОРЕНДАРВМ за пиn\lOМ 
ОРЕНДОдАВЦЕМ 3еt.ші, не niдJuaraють відшкодуванНІО. Умови, o6cJInt і С1рОIІI ,ЇAШIU)~ 
витрат за проведені ним поліпшення стану земenьноі ділянки внзнаЧ8lOТIaСR окре.IОIO yroJUIIIICIIIfI1 

7.4. OpeНJl8p має право на відшкодуваННJI збlrqdв. заподіяних унаслшок неВIIІО- '[ 
зобов'пвиь , переабачених цим договором. , ' 

3бlІТКВМІІ вва_ютьея: 1fJ1I!fI~ 
7.5. фurичні В1рати, яких ОРЕНДАР зазнав У зв'пку з невиконаННІМ або иеНІІІCDlOl ~ 

ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витрати, JlКЇ ОРЕНДАР здіЯсНИІ або П0811иеи:sдlllcНD1l1J1 
свого Порушеного права; EНДOPP'f' 

7.6. доходи, акі ОРЕНДАР міг би peam.Ho отримаТlI в разі напежнОro ВIUtOнаИНІ ОР 
ДОГОВОРУ· .~ __ 

7.7. Розмір фактичних витрат орендаРJl визначаєтьCJI на підставі докумеJf1lllIllИО 

8. ОбмежеННJI (обтвжеННJI) щодо впкор.ста"'" 
земельноl дїЛJIВКlI. .J 

. ~ 
8.1. На opeUnOB' б-еtlJll 111 інші аРаІІ .щ ану земельну AU1aHКY не BCТВHoвneHO обмеженНІ, о .,.... 

9. Інші права та 060В'JI3КИ сторіВ. . , _N_ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ • 'кому іИUl1ІІ"1 ~I . 

забороноlO (apewтo rapВН1ye, що земелl.на ділJlНка є У Аого впаснОСТІ, НІ PeJL88I1I' IIJII' І 
надаВати інш' ' М), заставою не перебуває і він має законні повноваженНJI пе 

. І прав, аизначені ЦІІМ догоаором. 



.... Од.ВUя: . \' іп • 
",." оре· ... UIn С ВІІКОРІІС'ПІНІІІ зсr.tельtIО. д ІІІІКІІ, 

"',' , nCPC"pI111 ":ірВ ваПІ ucn Доroвір у ІllПІШКВХ, персдбачеНl1Х ЧІІІІІІІІ,.. 'IКОНОlllВСТ80r.l та ШІМ 
'., ~КOIOPO" . ,.,,2. ба 

~ 
03мlр ореllAllоі MaТlI у ІIIПІШКlХ, перед чеllllХ 'ІІІІІІІІІМ заКОНОlllВСТВОr.l, 8 ТO~IY Чllспі В 

,IJ. ,.,111І"" Р без ЗroJ1l' ОРЕНДАРЯ; 
........ .-1 nopl»')' ОРЕНДАРЯ саоєчасного ВllесеНll1І орендноі МВТІІ; 
,.i.',~, "IМII'I~I ~~ ОРЕНДАРЯ alДWKOДYВBlIlIII СУМІ! ОРСНдllоі МВТlI 3 часу nPllnЮnТIІ ріШСIІНl 

,.IJ.lllalll'ІQ4Т1200О4роК'/ до піnП"СІ"1IR шого Догооору; 
..... nмo' ІІА 23. • ОА' 

..,....;.. ()60 '.Jh,1 ореllДолав • 
,J. ~JI.8ІТІlземел.ну дїЛІІШСУ по UI)'. 
'.2.1. n.r-; сuдаря: 
,). Пр." ~I по аКІ)' земельну ДШІІНКУ У KopllcryвaH.II; 
,J.I. 01Р11М~1ОІІ'П1 aoroaip піспll зuіllЧСlllІІ строку Яого ДП в разі Biдcyrнocтi прстснзіЯ, шодо 

':;:118 n;:"'i тс:рмlll)' OpeIUUI. 
r/1II 4 0601'IІІКІІ ОРС'Ulоря: •• 

"'1 1IUI8ІТІ1 ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnIIВIСТЬ ЗДIАсmoаВТlI контроль за використан'IІМ цісТ зе~lenьноТ 9.4 •• 11 

~t2 Illh1lpIICТODIDaТlI ".'МIо'I)' дlлЯIІІСУ 3В uIлIoОВ'IМ ПР'13118чеIIIIR"I; 
,.J:с.DtЧDСIІО СМІЧУDlТlІ орсндну пntny; 
'AJJJCJlonyctaml xiMi"HOro Чllбl.-!"'ro і.(шого ~брудненНR 'cмn_; 
' •• .4. nllтpllМ)'lanl \і' в НІІІ~жному ClН1ТВрному станІ; 
'.4J.nICnI з.кlНЧСIIIІІ терМІНУ Аіі Договору ореНДІІ ПОІСРНУТІІ земельну ділІІНКУ ОРЕНДОдАВЦЕВІ У 

~С1ІИІ по ury. 

10. РП:JІІК ВІІПВДКОВОГО 311пщеllllВ або пошкоджеllllВ 
об'єкта opellДll ЧІІ ЙОГО чаСТIIIIИ. 

10.1. РІОІІК ВИJJIIJUCового :lllнщеllllR вбо ПОШКОдженНІ об'єкта оренди чи Ного чаСТІIНIІ нссе ОРЕНдАР. 

12. ЗміН0 умов договору і припинеИJIR ЙОГО діі 

111. 3мІНl1МОВ ДоraвоРУ 3дIАсlUOlOТItCJI у письмовіА формі :ІВ 83аємною згодою старін. 
У раі IleдacвrнCHНR :ІГОдІІ шодо зміни умов договору спір P03B'JI3YIOТЬCI У судовому пор.дку. 

Іи. ДІІ доrОDорl npllnllllRIOTloeн )' риl: 
12.2.I.3аКіи'lСНІІІІ строку, на ІкнА Аого було укпадено; 
12.2.2.nPІrд6анНR ОРЕНдАРЕМ земenьноі дїJUlНIСИ у власність; 
lШ. nplIM)'COBoro відчуженНR :lсмenьноі дїJUlНКИ з мотивів суспіпЬНОі необхідності відповідно l!2 

cr,I.73емщноro кодексу Укра"і'l; 
112А. ДоговІр nPllnHHIЄJ'ЬCJI також в інших вИnIШКlX. передбачсних 38ІСОНОМ. 

• IJЗ. ДІ! ДОfОВОР)' np'lnllllRIOТIoCН ШЛRХОМ Аоro розlрваllUR за: 
12J.І.I3I1Q1НОЮ зroдою сторіщ 
123.2. ріше'IНIІМ суду відповідно до ЧННІІОГО :lаконодавства УкраіНН. 

1.. __ !~.lІеDIIКОllаIIllЯ opelf.llapel\l п.9.4.2. ДВІ.ОГО договору 38 рIШСIІIIЯ.' С)'Д)', відповідно до ст.141,144 
-IO'IJoIfОfD кодексу УКР8ТІІЩ 

~.4. РDJlрваиНJI ДОГОВОРУ в OAIIOCТOPOHIIЬOMY noplUUCY доnyсквтс_ї 
lІавоlO розІрванНІ Доroвору в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРRдКУС неВItКОНВНIIR OpeНJllpe .. п.4.3, п.9.4.3. . 

,..~~.5 .. Перехід правв впасності на майно OPCIIДlPJl на іншу IОРIWIЧJI)' або фы�'llty особу, а також 
I3lUiJlIOPlfJUl'IHOY особll-ореtUШРIl с п1дСТВВОIО AJUI розірванНR AoraBopy. 

13. відповід8JJы�ість сторін 38 IICDllKOllauuв або 
IIСllDJIежllС BllKOllauUD доrовору 

JIra 13.1. 3а IleBllКOllaHНR або JІснвnожне ВІІконаНIUI договору СТОРОНІІ Ilecyrь BlдnoBiдIUIIolllcть Dlдno~IДIIO до 
ну 'lllUaoro AoroBOPY. 

:.l~:.2.CтoPOJII, Jlка nOPYWIUla з0600'1І38І11IJI, 3ВШЬІIJIЄТЬСJl від 81дn08iДIUIIollocтl, _КШО 801la доведс, ШО це 
І' 1111І cтanaCIIIC 3 іі 81111И. 



ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
fI особі зactyIIНИICIL міськоro 1"OJ10ВИ 
BOJIIRItII CqzlR МWшiillОflllЧІІ 

МісцезнаходженlUI юридичної особи 

07400 KIl"C61t11 06лtlClllЬ, 
Аl.liРО'IІРIl, qл.ГlUllрlНll,lS 

Ідентифікаційний код 26376375 

Доroвір зареєстровано у и 
земмьноro кадастру при Державно 
земмь вчинено запис від 11 

-~-

14. ПРllКінцеві ПОnО_ек 
ІІК. 

ОРЕНДАр 

Місце nPОЖllІ1IНJIJI фї3llЧноі oca&t 

юридична адреса: Ка"с:" IIA'Lt.lLEfrc;l 
qл. Чqll/lXO,С6ICOlO,2J.a ... 16 

ІдентифікаціАний номер IS701IJ'I' 

16.ІЦдПDСD сторів 

-~'Ц~ {а}Ибj ~ !~;;;J1 
-.. --8,з / r1. ~ rtot;.r . "!11 "о, рІ', ... 



АКТ 

прdоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

-JJ-"-~ __ 2007 року м. Бровари 

• 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

JlCl)'Dвиха міського голови B03HJlKa Сергіи Михайловича, що діє на 

~ Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 року Н!!2-1511872 з однієї сторони, та 

Dpuвanlllїl підприємець Іваницький МИКОJlа Григорович з другої 

сторони, сIUIВJIИ цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

Іваницький МиКОJlа Григорович прийняв земельну ділянку площею 

О,ОО38га, ДJUI обслуговування павільйону, по ВУJl.Черниховського,13-б в 

м.Бровари. Земельна дiзumкa надана рішеННJIМ сесії від 25.01.2007 року за 

~21-16-0S ва умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 25.01.2008 

року. 

Цей дп СЮІадено у трьох примірнихах. і є невід'ємною частиною 

договору оренди. .. ... 

ПЕРEДAJIA: і 

Броварська міська рада 
IОрИдичНа адреса: 
М. Бровари, вул.гагаріва, 15 
ЗИt!'rtnn___ • 
-".1ЩЦU{ МІського roлови 

ПРиЙНЯЛО: 

Приватний підприємець 
Іваницький Микола Григорович 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Черняхівського,23-а кв.16 

-*-1~~"'-
І М.Г.Jв8ВИЦЬКИЙ І 

• печ_ті) 



АКТ 

'Itllllll ШІ ~IICII~IIIIL"'I'i '8'11 181tl'II/IЖ~IIIIН 'JОDIIЇШIILоr І\'СЖЇ JСІ'ІСЛЬІІОЇ' ділRII~lt 
"р" IIL1'11llltll. 

n n. ,J(lQ /(", It. €1:~ е," ,д, ,т. 

---" .. /L" _~--:Ш(JА р. 

І IIЖII&:llі;ІIIII~Шlі. Ilp~]lCT;11111111\ ТОВ •. I{ОII(ТЛIIТЛ" 
~ 11.11 

м,Бровари 

. "llі'ІС1'lІІі ;Jill~II'liї ШIIIIII\ШIUlIIIJI р&,і1іт 
:aill,ll" ш. • а. , 
• II~\.III&'&: І і 'І~)І;І~ІІ:ШСІІІІІ\ІІІ ('I~M;I~I\O~II\:Т}'H;I'IIII): ___ --:-____ _ 
IIllr . о.n. ,2.еQ~ftб,"*" ІН /? ----------.. _-- ; 

IIр!ЗСПllllllll\іll HIII\&1Hl\tlMY :J'ip 8 і е ИJ<:.р rЛl, б 
lіІ'РlііКllllХ 'I&:MJI&:IUIUCIIJll\iu ('JС:МnСКUРИС1'увачів): ______________ _ 

11І0 IIp!JI'RIIII:1II СI'tlIIIt)UIIUUUЖ~IIШI. IlрШ'~:1ІІ I'C'I';'Ht1IUICIIIIR ШІ Micueaocтi та погоджеННІ 
1I1111iUlllll11Ї )І&:жі ICM&::ILIIOЇ .1i:lRllKJI _ 

___ _ , '_'___ О,П, J&- '"' __ ие4 ,/t r 
11"'11IUХ&~'1111.~н 'Ш ;~ІР&:СШ" ,~H fI,.lrLl kecft: ~A:.Cf!:Q /3 Г 
'b1ll"11~111 \І&:ЖІ 11:1 MICH~I&I'&:'II 11І1"""'IН1'1. 11" _~. ~ 1tC.::;;;ti';,.;\A;g.. _____________ _ 

Ніlll\ШС 11,,&:r&:ll,iR IIpll l,c'rdllLIl1J1Clllli 'IШlllіШlllаUЇ межі НС 'JaRMCHO, Межі погоджені і не 
1IIIt'II~'II&1ТI1 Сllі"IІІIХ 1III'fUlII •• МСЖL'ші 1ШII\ІІ. КК.І) .. , 1акріШІсна 1C:Mc:JlbH8 ліnянка в кіnькості 
__ !" __ 1111, 11&'h,111D1li IIPC:IL.TdIIIllIKU)1 uі.:шілу 110 MiCIIC:Bocтi та передані на 1берігаННR 

1(il:1"J:I;I&:IIIIK)' t1CM:I&:KUPIIC"I)'UU'I)'). JlU:J)lipll ra міС:U&:'JнахuджеННR земельної діnянки 
1ІІІ1QI1111і 110 11"І1щ:і ІІВ '111Со'І10ті t(UIIOI'O Uh.їl" 
І~ОІІІП :аіЛІIIКII. IIUnUIIOЇ n.". jlDиA f2 ~ Je.D ~ .11. r. 
1n'111&1 '~)IС!ILII&І-КU:IULїРLШt1і. :IUК)'МСI11їщїі С:КJlадагlJ ... ~ О З Z га. 

І(~П ПІСТ r lІі;ІL"nlIIL1Ю :&:ІК Щ111ЇЇІІИ11'И l,іlll~IIІІК ШJ фUК'ГJI'IІІLІМУ корис.:1'УВОШIІО 3 IlaCТY~IIIIM 
C!ljIOP)I:JCIIIIJI)1 ;ІtЖ)')IСllтіll. Щt1 IЮСllіДЧУIО11\ IlрОIШ НJlacHncтi або користуванн. 'JeMnelo. 

Al\ї CКo1tt:I~llIIn 11 ~-X IIРllміРIIIIКЩk=:=~~.~'!ооо 

II~;IL' :1111І111\ 'ІС)І:ІСІІ:ШСІІІІ 
11&:)I:I&:К"I'IIС І) ЩІ'Ш J 

1111\::IL'ШІIІІII\ ТОВ·· KOI 

Ilpe:I~111:l111IK НІІКІ'ІІКПМУ 

11~,'LOY&lRIIIIK С~'міЖIIIIХ 
1CM:11!11.1nelllll\ill.( 'C:)'I:I'::KOP~llт~~IЇII~~Op()~..'!:~~ 

. 

Plil'l/ FИIeD rI·d , 
, , 



опис МЕЖ 
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Від ~ до А - землі зага.1ыlгоo IСОРИС1Уванн,;.,. 
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Абрис склав: ___ О_О --~W--
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• присутносТі 1СМnСlnаСННІСі. (1смnс"орltету.lчі.): 

., - Пп 'Ншш1/b'lЦJд л. Т, 
:". .. Р ........... ому Wнroд :!і . /3 . 
З;ІО'І" НІ ",Астаlі A01l0n)' IHI~ Н.,273 
pU" нароз""" .2Cn'TIITi~ ІіА ~4 .,ис!опuа 1992 РОІУ 
nСРС"ССІІ" " НІТ)'І')' ", •• "n "'n~TA'" "па .. )' 1СМСІІІ.нnі lІі,.."IС" 

, ,Пп ~Q,ШУ'l6~ J1,:Г. 
прО1lCНlаlOчоrо 1101)',1, ___ ' _8 _____ • ____ ...:.0.:0 _____ _ 

)rl':&"O рlше""1 .IIC,,"IHICOHICU)f~· lІу І'.!І -------------
, Ме_ові 1НІІН • lі,n"IОСті і ,UIT. ~CPCllaHi ІНІтурі преllСТUНИКУ 

1IАIОІ""I(I ••• 1 IlCur~ • HllCnU':.,o II.fIn081111U'''H.CT .. 11 і. 1ОсРС.СННI. 

- Р01""Р" та ~ііСUС1НIХО.1ЖСННI MC.OIH" 1Нllіа ,смсn"ноі lIinll!lCH поасаані 
"І .РО_ІІІ. 
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П л А Н ЗОВІІЇWНЇХ меж землекорнстування 
( короткострокового на умовах оренди) 
n. n. .](f!L1UI1;J 61(''11,'''' ..... JI~~, ,Гor' ___ _ 

DYn.J, .... і3· . ~"f' 
,~.: 8 

# 
2,00 

'.to .s;o • 

2."17 

2,І 

6,00 /-",00 
І 

• 
і 

І .J __ •• ____ •••• 

"1,00 

МІМ 

Масштаб 1 :2.00 -= ,'= ~ it. 8 

ОПИС МЕЖ: • о ,'+: 
Ві! ~.I10 А - землі зага:Iы�огоo користуваННІ,., ~=~ .. , I~ '''h~'' • 

,\ . 
" 'h 

• 
• 

з 

А" r. сеі-а'о ас' 
3ahulItHa моща: J, • DDJc t, 

Меасі земcnь"uї' ~&I:'lfm~]'1llS1,aa!1 ~Ii~~~~f! На МісцеВОСТі та IІКI~з~~~~(J~~~ 

~ач~ьнн" IiРО8ПРСЬІСОГU, 
IJUIlЛу 'JeMe,'ItIIIIX pec)'p~ia 

С106межеННR: 
(.АеО t-, ________ -; 
( ) 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО( ДІЛЯНКИ 

~ ВРОВ8РС"ка ".lс .. 1CD РМ8" 11' .. ~ .. 20 ~p. 
с...... "11&:...... рада в особі першого заСТУП.lІІка Mic .. кoro ~;;I.fК;;А'lІІцl ОлсасarnдРD 

~ IiРО": "В піАcтuвl 3ако,1)' Украіll'l "Про місисвс саМОВРІ.l1У8Dtlш. в Україllі" :І 0.11"01'0 боку, довіРС'lості 
~II"" Ш~ 11 opcН.l1DP: TODDpllCТ1JO :І 06"lсже11О10 вfдповfдan"lllстlO "НІІВВ'" 'ОРtl.l1l.ч •• а а.ареса: м.ІіроваР'I, 
iJ,OIOJ»1l!2 fAс.m,Фlквufn"tlR код 30598107 а особі Дtlрсктора Коробенка Юріl МlІколаПОВIІІ" ІКІ'П діє ІІа І 
~17'" ро дсріІСІІВllУ peCC'l'pauilO 10РIIД •• ЧНОТ осоБІІ, заресстрова,шм ІІ'КОІІКОМОМ ІіРОlарс .. каТ міськаТ ра.а •• за 
j:III-~:ООО4I віА 05.11.1999 р. з другого, yкnaпll иеА AorOlip про IІlІжчеllаве.l1ене: 
1J5J 1%0 uuuv 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

IЛРЕнДОДАВЕЦЬ віanовідно· до рішеННІ сесії Броварс"кої міської радlf КJIЇICIoKOT 06nасті від 07 .07 .2005po~'Y 
35-6с _І:, в ОРЕНДАР ПРIІАмас І строкове nnатне КОРIfС1)'ва"НI земел"ну дinllfКУ мошею 0,0190ra дnl 
~ __ lIIIbt.nOII)', ІКВ :lнаход.rrьcl по By~.BO:l3"tдllaHIIR,4 ",.SpOBapll: 3гід.,о ~ ""!аIlОМ землеКОРlfстуваllНI, шо 
J). "01_ IІІІС11IНОIO иJoOro Договору та ДОВІДки виданоі Броварськш" МІСЬКІІМ ВІДДІЛОМ земелЬНIІХ ресурсів від 
,. 164Є111 XAICn.HD-КIJIаСТРОВОі документаиіі Броварського міського lідділу земелЬНIfХ ресурсів є зе.ШІМI' 
IIfIIЇIIНDI'D IlIJOpIlC1lHНII Ііроварськаі міс"коі ради. 
І 

2. Об"tкт opellДl'. 

11. В opetf.l)' передаЄТloCJlземелloна дinJlНКВ зaranьною мошею 0,0190ra. 
11 Нlзсмen.ніn .І1ілlНui Biдcyrнi об"ЄКТlf нерухомого маАнl. 
и. HopмmlBНD грошова оцінка земельноі ділJlНКИ згідно довідки Броварськоl'O MicIoKoro відділу земenЬ.,ІIХ 

• • Ііа 29.08.2005 3D ](0466 СТІНОВІІТЬ 41 597-00 ( Сорок одна ТllСRча п"ятсот дев"ЯIIОСТО сі"l ) грtlвеш •• 
. 14. 3с",en.нв ділllНЦ ІКВ переаЄfЬСІ в оренду, не має недоліків, що можyn. nepeWКOAllTII П ефеКnIlIlОА'У 

2.5.ПРllзміні (реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір оре'IДJI не зберіl'DЄ ЧlІнність. 

3. Строк діі AoroBOpy 

1l.дtn.ip YXnIlДCHO до 07.01.2006 року. ПіСЛІ закінчеННІ crpoкy договору орендар .,ас переважне право 
I!Dro !fI HO~lIn С1рОІС. у цьому ,разі орендар повннен не пізніше ніж за 2 "Іісяці до закінчеННІ строку діі 

IIOIUlOМlml ПIIС!tМОВО opeHдoдaiЦR про намір ПРОДОВЖИnI Пого дію. 
'H~'Op"CТВIlHi зf"le.nыlІ� ДШАІІІСІІ Ilе за цілЬОВlІl'1 пр"значеllllАМ OpellДlp ВТРІ .. ає переваЖllе ПРІВО ІІІ 

Aora80py opellДlI. 

4. OpellДlla плата 

~ Річна ореllдна мата clCJl8ДDC 4 159-10 (ЧОТIIРII Тllсячl ето п"ятдеСRТ дев"ЯТ~) !l'll8eH~ 70 копіПок; 
fJ. 06'fllClleHHI рсвміру ореlІдноі маТl1 за зеМЛIО здіRснюЄfIoCR з урахуванНІМ індеКСІВ IнфnlЦIІ. 

ОРІ!IIJIІІІ мата В'ІОСІІТ.СЯ ПОЧlІнаlОЧl1 3 ДІІЯ ПРIIПIІІI'"Я piwellllA від 07.07.05 ЩОl'lіСЯЧllО рlВIIІІ"1ІІ 
DJIOТRroal30 КIUIеlшаРllllХ ДІІі., lIaCТYnllllX за OCТDlllli". календар'ш.' Alleal звітного (noaan'''OBoro) I'llсяця, 
-:"І)'ВІ""А ІІа paXYIIOK УДК у КIІТвс.кіП 06nасті " •• КlІсва МФО 821018 код 23571923 р/р 33216812500005 

4.4 n одк. Код кnаСllфlкаціТ J 3050200 - opellДa • НІІМІІ актаr.ш ti ро &!ре.ча Продукціі та НIlдaННІ послуг І рахунок ОРСІІДиоі маПІ офОРМЛlm.cJI відПОВІд • 
4.s І 1,.!lр opell.l1HoT плаТIІ переГЛЯДІЄТЬСЯ у pa:lї : 

, 4JJ' 3"'111І1 уМов roсподарюванні, передбачеНIІХ договором: .' ак інфnJlцit. • ~ 
4JJ' ~i'"1 PD3MipiB земел"ного податку, ПЇАВllше'IНI цін, таРllфів, у 1О.'У ""СЛІ внаслш , 

~ 
• ІІНШІІХ ВIІПад б 4.5.4 )' ках. перед ачеНllХ З8КОНОМ; , сп авnнеться nellA у роз".I, 
~:Oi lІеВllесе'IIIА opellAlloT плат .. у CТPOKal, ВIІЗllачеllі QII"I AOroBOP~ :'na~ lІесплачеllО' су"'" :І 

_ ,"І HaulollВn.lloro 6allКY Укра"1ІІ за КОJКIІІІП дell. ПРDстрочеll1l 
• ПРОttpочеlIllЯ. . 



4.5.5. ОРlшдна мата смачуcn.СR також 
ВІІКОРІІІ:ТОВУЄ земельну ділянку за ЦІІМ Договором. 

s. YalOBl1 BIIKOPIICТDIIIIR ] 
fa1tIJLIIOT ,.:. 

-1.b~\ 
5.1. Земельна ділянка передаcn.ся В ореJlДУ ДnH ОбслуговуваНІІІІ n . 

Ц• - . . аlmt.ПОНIІ' 5.2. Ulьове ПРlоначеНJlR земелЬJlОI ДІЛRНКІІ - зеМЛІ комерціАного ІІІ" ~. 
5 3. ОРЕНДАР Ilе має права без оформлеНJlR у встановлеllоr.lУ по .OPlltтahH_; 

• РІАІІ'У 1 .. ' 
ділRIIК1I. 11І1011", ~~ 

6. YaIOBI. і СТрОКI. передачі]f 
а1елLllоі aLl ..... 

- " І 6.1. Передача земелЬНОI ДUlННКII в оренду 3ДlПСJlЮЄТЬСR без Р01робленн 
6.2. Інші умов .. передачі земелЬІIОЇ ділRНКl1 в оренду: OPEHДOДABEЦ~ npoe"1Yiil~ 

земельнуділRНКУ вільну від БУДЬ-RКltх маПllОВИХ прав і прстензіR третіх осіб про пеIJЩr.IОРО!.!9 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР Ife МОГЛІІ знаТIІ. • ІКНх. "Dlltrnl~ 

63. Передача земельної ділRIfКl1 орендаРІО здіАСНЮЄТЬСR піСЛR aep-ArlВHoi 
• ре(CIpaIaj ..... 

ПРIIПмаННR-передаЧI. -'І 
6.4. ВIдПО~IдIIО. до ет.25 3aKOllY .YKpaillll "Про ореІІДУ зеr.шl" вl4 06.10.1991 

п"ЯТllДеIIНIIП Tepl\llll ПIСІІЯ деРЖВВIIО' ресстраціТ договору ореНДІІ :Jer.IMblloI IIL'IHQ ::
AoroBOPY BlдnOBIдHOl\lY OPгallY держаВIІО' податковоі CIIyAdiII. Q 

7. УМОВ0 повеРllеllllИ зеаleJIы�отдinlнкІ. 

7.1. ПіСЛR припинеННR дії договору орендар повертає opeНJIoaa8цeBi :JeMeJlWiy"" 
порівняно з тим, У JlКОМУ він одержав її в оренду. .. 

7.2.0рендодавець у разі погіршеННR КОРИСНІІХ влаСТІlвостеіі opeНAoвaнoi:seмeJI.нoraal 
її стану, має право на відшкодуваННR збитків у розмірі, визначеному С:ТОРОНar.ш. JlIWO СІ1ІрНІІІІа 
розмір відшкодування збитків. спір РОЗВ"RЗУЄТЬСR у судовому ПОРRДку. 

7.3. ЗдіRСllені орендарем без згоди орендодавЦІ витраТlI на поліпшенНІ apшatВi. 
немOЖJIИВО відокреМИТJt без заподіRННR шкоди ціА ділRнці, не піДnRI'IJOТIo 8іашкoдyвlННІІІ. 

7.4. ПоліпшеННJI стану земельної ділRНКИ, проведені орендарем 38 n11C ... I010101IUIIII11F 
піДnRI'ВІОТЬ відшкодуванню. 

7.S.0peHдap має право на відшкодуваННR збитків. заподіяних yнacniaOK HeBllliDlWIIII1\IJI 
передбачених цим договором. 

3бlІТICDМІІ ВВIІЖ810Тlоев: ~ 
7.S.фактичні втрати, Jlких орендар зазнвв у зв"RЗКУ з неВІlконаННІ"1 або ~НlllCIIIIIII t 

орендодавцем, а також Вllтрати, Jlкі орендар здіАСНIІВ або повинен здіПСНlml Дnl вшна:;:::'. 
7.7. ДОХОДІІ, нкі орендар Mir бll реально отримати в разі належного ВllКОнанИІ ~ 
7.8. Розмір фактичних витрат орендаря вюначаЄТЬСR на підставі Aoкyr.leН1lll.НO а 

8. 06межен~в (о6ТJDКевви) щодо B .... ,opucDIII 
земельооі ДШВВКВ • 

.:- И1'11іншїlfl5'f 
8.1: На орендовану земельну ділянку не встановлено обмежеННІ, ou."",'CH 

9. Illші права та 060В"В3КII сторіН • ..... .,. 
9 І acHQC1i. ІІІ ;J 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ гараН1УЕ, що зеftlельна ділянка є У АоГО an eJIIII1II "''' 

~аб~роною (арештом), заставою не перебуває і він має законні ПОВНО8D'СННІ пер 
ІНШІ правВі Вltзначені цим AOГOBOP0ftl. 

9.2 .Права ореllДодавця: . І 
9.2.1. перевіРRТl1 цільове викор"стання земельної ділЯНКIІ; зaJiO~ 
9.2.2. достроково розірваТIІ цеН Договір у випадках, передбачеНIІХ ЧІІННІІ'" 1"1 ,,-
9.23 з'· • б НІІХ 'ІІІНН'" • МІНІІТИ РОЗМІР орендної плати у випадках, перед аче 

ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку без згод" ОРЕНДАРЯ' ~ 
9.2.4. вимагати від ОРЕНДАРЯ своєчасн~го внесеннн opeIIдllOЇ маТІ!; ~ пр~ 

• 9.2.S.вимаraТII від ОРЕНДАРЯ відшкодуваНІІЯ СУМІ! орендної маТl1 з 'І 
МIСЬКоі PВДII про надання земenьноі ділянки до підписання цьоГО Доroвору; . 

9.3. Обов"ЯЗIСII ореllДодавця: . 
:'34·1. передавати земenьну ділянку по ala)' • 
• • Права ореllДаря: 

9.4.1. отримаТl1 по ala)' земельну ділJlНКV v KODIICТVBaIlИR; 



r, n - .. . 

і. 
'р пlсп. закіll'IСШII CТPOh'Y оro ДІІ в разІ BlACyrHOCТI претСllзіП ШОДО зоБОВ"R1111 

вan. Jl0rDBI • L ІІВ 
• J,JIIII.-uo 

allfJIIII· І' ІІУ- c.IJUIP • • ~,,,.JJt'1 О~ОДА8ЦIО МОЖ1Іllвість ЗДlПСНl08аТІІ KOIIТpOJl .. за ВlІкорш:таllllRМ ui[Ї 3CMenIoIIOЇ ділRIІКIІ: 
j50 ~. ОР ЗС~ІСЛЬІІ)' дlnАIIК)' :ua ufлЬОВIІІ" Прl""_ЧСI"RІ"; 

1.1 tfCIDyDIIT.. • 
.",,'ОР" )'ваnlОpl!ашну ма1У, 

UJ clCJC"lC"O сма." ".IIOro "11 6уД"'IКОro іl'ШОro заБРУДllеННR ЗСМЛR: 
~ • ..vrr.1IТ1. lClfoll • '. 
: І,' '" 110.'1- '" 8 "межl.ОМ)' с:аIllТDРНОМУ стаІІІ, 
'.I-~' fAtIIlJAIYIlnl1l 

, ~J, 11 

10. Pl1311K ВІІПDДКОВОГО 31111ЩСІІІІП або пошкоджсrlllВ 
об"єкта OPCIIДII ЧІІ ЙОГО чаСТІІIIІІ. 

• IlA/COBOro ЗНllшеllllR або пошко.ажеllllR 06"єкта ореаlДll ЧІІ ПОГО част"н" lІесс ОРСІІМр. 
1'.1. 11dtfl' "ID . 

11. СтрахуваllllП об"ЄКТ8 ЧІІ ЙОГО чаnllllll. 

• J ШІМ AOrDBOPOM о6"єкт opelllIlI не niДnRra.: страхуваtlНIО. 
".rJtiIIID 

12. 311illll УІІОВ договору і ПРllПllllеllНВ ЙОГО діі 

1.1.ЗмінаУМ08 AOrD80P)' 3АіnСНЮ~R У Пlіс"мовіА форм.і за взаємною згодою сторін. 
І уpa1f"CJ1CICIIПfеННlзroДIІ ШОДО 3МІНИ умов доroвору СПІР розв"R3УЮТЬСR у судовому порндку. 
IJJ,ДIF.oroBOpy npllnl.tlRrcrn.CR у разІ: 
121IJ11і"ЧI!IfIII строку, на 'Klln Пого _6y~0 yкnaдello; • 

~ IZJJ. ""'1161"11І opeНADpeM земenloНОI ДІЛRНКИ У впаСНІСТЬ; 
IШ ."купу 'I!МenIoНОТ дinllНКl1 Дnll суспілІоНІІХ ПO'11Jсб або примусового відчуженtlR ,емельної дinІtlКIІ 3 МОТlІвів 
.. иса6хіанос:ті 8 поpuку, 8становленому ЗIКOНОМ: 

1214. JlіоiJlaші 10р'IIДIІЧНОТ ос:обll-орендар •• 
. Iw. Дoro8ip Пр"ПIІНIІЄТІоС' також 8 інших ІІіПадках. передба"еНJlХ 38КОНОМ. 
IUдr1110rD80py npllnllllRIOTIIC:В ШЛRХОМ Roro розіРВ_НIIR:ua: 
1U.1.11IEМ"01D згодою сторін. 
IZJ~рішеНIІІ.f суду на 811МОІУ однієі і, сторін У наcnідок HelMKotlaHHR ДРУГОIО СТОРОНОЮ 0601"nкlв. 

__ .IIDI'DIOPO.I, та внacnідок IlІпадкоlОГО Зl{ищеННR, пошко.ажеННR орендованоТ зеМc:lllоноі ділІНКІ" lке iCТOТlIO 
~lilllКОРIIСТІІIІIІЮ, а також 3 іНШltх підстав, Ilоначенмх ,аконом. 
Jw... tlI81.КDHB.III11 opcalДDpel" п.9.5.2. ДВI'Оro aorOBOpy 3В piweIlIIRI" суду, вfдповід •• о до ст.141,144 
~eкcy Украі.lllі 
~~ip8aHНII ДОГОІОРУ І односторонньому порадку ДОПУСКВЄТІоСІ; 
IIDIDIDp~ipBaнHR ДОГОІОРУ І односторонньому ПорІДку є He811KOHaHНR ОРЕНДАРЕМ п.4.3" п. 9.s.] 

. 11.4.ПqJCХЩ .проа власності на орендовану земелІоНУ ділRНКУ до др)'гоТ особн. а також peopraHi,auia ЮРllдlf'lн01 

..... с ПlAC1'810Ю /UlIІЗ.fіНII умов або розіРІаННІ доrolОРУ. 
'!р- на ОРI!НАОвану ,емельну ділRНКУ у разі смерті фі311"НОТ особll - орендаРІ, засуджеННІ а60 обмежеtltlR ті 
~ 31 рішенНRМ суду переХОДІІТЬ АО СПадкОЄМUЇІ або іНШІІХ осіб, Ікі IlfКОРllСТОIУЮТIo шо земепlo .. У 

, JIIIIItIY ра3ОМ З орендарем, шл,хом переуКn8даIlНІ Договору оренди землі. 

13. вїдповїдaJIы�іс:ть сторіІІ 38 IICBIIKOl181111B або 
IlеllaJIeжllе ВllКОllаllllЯ договору . 

13.1. за Нl!llІІkOнанна або ненanежне ІІІконаННІ доrolОРУ СТОрОНIf несутlo 8іДПОliдanloніст .. lідповідно до закону та 
110m дol'080PY • 
13~CtopolI" _~ ПОРУШlша зоБОВ"R,аННI, ЗІЇnIoНRЄТЬСІІ lід IlдnoliдanloHOCТЇ, ІКЩО Іона ДОІеде, шо це порушеНІІІ 
СІІ.'ІОс1 не 3 іі ІІІНІІ. 

14. ПРllКЇllцеві ПОJlо_еIIIIЯ. 

14.l.ЦеА • r -Цеп .ІІОro81Р на611рає ЧlіННОcтl піCnIl пIДПIIС8ННR СТОрОllа.ш та Пого державно реєстраШI. 
~rolip YкnaдeHo У трьох ПРlІміРНIIК8Х, що маюТIо однакОlУ IОРlfДIIЧН)' СІІЛ~, ОДІІН 3 аКIІХ ЗIІВХОДIIТloCІ 8 

, Н18111" ІІІІ, Apyr .. n - І орендара, третіn - І opraHi, ІІКІІІІ провів держаІНУ peEcтpaullo. 
lIIrIrt ОІН11811. ч_m'I'.І'1ІІ доroвору с: • 

або Схема зем :1'. . 1I.n.__ ельно. lIlJlIHKlli ті IfCТDJші та ІCТDllовлеtшХ 
•. --'PUIIIR Ман земелloНОТ дїnIHKl1 , lідображеННIМ обr.tе~енlо (о6таЖСНIо) У 'ІІІКОР -... . . 
-.. п:~ачеllна меж земелlollоі діЛRНКl1 D ІІатурі (на місцевості); 

f манна-передачі 06"єкта ореНДІІ; 



ОРСІІДОДВВСЦЬ 

Виконавчий комітет 
. Броварської міської ради в 
'особі першого заступника 

міського голови 
Кияниці Олександр Анатолійович 

Місце знвходжеННR ЮР~IДlІчноі особи 

07400 КllїВСЬка область, 
м.Бровар", вул.Гагаріна, 1 S 

IдеНТllфіквціПНllП код 2БЗ7БЗ7S 

15. PCKBi:JIITII СТорі •• 

ОРСlщар 
ТОВ "Ни " ва ,яке діє згі . 
про державну peє~aц:O CBI.ilO~ 
зареєстрованого ви IOPII.IIJt'lllaj 

заN!!l 355 120 ooOO~~~:IO~G~ 
в особі директора І ВІД OS.IJ.~ 
Коробенка JОрія МИkол .. а 

IlИОВIІ'ІІ 

Місце знахОдЖеННR IОРllAlІчноіllCaбq 

Київська ~бn~ст .. , м.БроваРIІ 
вул.КОККlнаКI, 11-а 

IдеНТJlфікаціАНItR код 30598107 

Договір зареєстровано у КиївськіR регіонanьнііі 
~;ЯП 

f/. 

N! '----
200spaq 11---------"----------------



АКТ 

приЙоМУ·ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

~J-PJ.~ 
2005 року м. Бровари 

МІІ, щО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі першого 

dlJXB міського голови КIІИНllці ОлеКС811дра АllатоліііОВllча, що діє 
"r:rynp 

на підставі ЗакоНУ України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.04.03 за Х!!2-6/299, з однієї сторони, та TOBapllCТBO:l 

06.JeJКе•IОЮ вїдповідальніСТIО "НИВА", в особі директора Коробенка Юрія 

м.І"олаЙовича склали цей Axr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ "НИВА" прийняло земельну 

_ку площею 190 кв.м. по вул. ВО:l:l"єднанни,4 для обслуговування 

павiJrьЙону. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської міської ради від 

07.07.200Sp. Н!!746-35-04 на умовах оренди, терміном на 1 (один) рік до 

07.07.2006 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
~ерIUий заступник 
МІСЬКого голови 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "НИВА" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул. Коккінакі, 17-а 
в особі директора 
Коробенка Юрія Миколайовича 

І Ю.М.Коробенко І 
~~~~~- . 



АКТ 

аlіс:цевості та' погощкення зовиіWНЬ,оі межі зеl\lельної дiJJЯНКl1 
l,овлеJIJIЯ 118. , 

:JjiO/J ~ " 

- _lAhl~ 200~P' 
.. 1~ Д' ---,- 'П'IС8ні представник ОЧJРНЬОro 

ІІІ, IdIЖЧen~ It . .IJ/ . 
8010 бlOР~ • /І' j 2 ~ 

• t:1IB1 М4IU 
AJIIPIд ~. 11 ао tI ~u1~ 
~vt дс:пyraТ1В ВІД , 

о rnс:вnаСНlflав (зeмnеко~истуваЧIВ): 
,с:. С§І ~A ~~ " 

м, Бровари 

Броварського міського земельио-

• ІІХ ЗС)lлсвnасНJSКЇВ (землекористувачів): _--ІІо.іаrL;~;:;'~'::"d..;;:~....,.".,....!!~:..::::!~~V ______ _ 

вpr.u'.81IЛJI свої поановаженн., ПРОВCJlи встановленНJI на місцевості та погодженНJI зовнішньої 

'JCUCЛ.ноіДШIНКИ 07i1~ ., ~k ~ 
ІJPtО,'1IIТЬСJl3118J1ресою: . ..,. ".6PH~~1 {( 

~'''''IL'IIi )Jсжі ІІА місцевості проходять ?tL? .tи. ~ ~~ 

IliJl/іIIХ претензіЯ при встаJ10Dl1ею~j '1t1ВНlШIlЬОЇ меЖі не :.іЗJlRШ;НО, Межі ПОl'ОДЖСllj і не 

Межові знаки, якими закріnленз :JемеЛ .. flВ ділянка 11 к,лькості 

urr, показані представником Броварського виробничого 

,., lіддiny земельних ресурсів на місцевості та передані на зберігвнНJI землевласнику 

/ь''IUOРlІстувачу). Розміри та місцезнаходження земельної діIUlНКl1 показані на абрисі на звороті 

iК1llQ/01II СllіриНl питань, 

5" 

anyo 

__________ ~~~~--------------no 

, . , .. . . 
ПредСТDВllИК землемаСНlsка 

(зeмnеКОРIIСТУВ!.ЧlІ) о.... t;fU~~f:~~~~~~~~~~;~~~~ Представник 6 ! '~o~" н. 
U ... o:. •. ...0 ~~~':и~~ 

Пn'n ....,;;...- - ~ ':d"'ОЮ l 

r~ста8НИК виконкому * -t.~~q~f' ~ 
П t ",~"O JIfд~BBJI~K су.міЖIЇIІХ ~ о ~~ о О ./ --' 

, .. -ОО:. u"- " ~JJ~ .о' :. ~ ,,-,-

3fAtлеВJJВСRНків (зеМJIек.Q.\,в ~" _----------:------
• ~" .• ~~ .t'A 
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о , '0 о 
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Jj. 

І t 
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І 
ї 
і 

і 
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". ОПИС меж: 'Z:AJJJA 
··:··M~,p. ~ 

1. БідА до Б 

2. Від Б до Б 

З.ВідВдоJ 

J4U+Y. . dVM 6- __ 

~' oVб~./~ ~~ г:f4<. - 1 ___ 

4. Від r до Д ___ -:--.-.:.-:...:..... ___ ----
. . " . . .. 

S:Бід д до Е"':" ;;..;. =-.' .:.... -..: • ...:., . .:.....:..--=-_____ ---. 

б.·БЩ ЦдС? A~' ..:OO~.:.._ ~'_~ _ _=:;;::;;;:~--~ 
.. :." )~ 

Абрис смав: ~~L~~~~~~ 

---



АКТ 

есе," IЯ в ІIRТУРУ зовніШI'ЬОЇ І\sежі земелЬ'IОЇ діJIS.НI(SI 
Ilо •• ере'l 

__ ~_!lJ..J4 11 ttakk 
, 

-------:-------_._-
~ -------

~---
2003 1', 

l-піJ,lmlсані• представник БРОВОРL:ЬКО"О Mic',Koro земсJIыІ-кuдIL,"''тровоI'оo 6.0110 
~ilfllll*," d- .IJ'_НІІІ";· rr-: --
1'1 ~ JJ.l~ VJ~t'Ц/" n. Н. ___ _ 

ac:ri зеr.t=IС8ЛUСНJlків (3СМJIСКОРllс'гуоuчів): 
~~4#~~ ______________ __ 

---------------_._---_.-
"lІllконко"IУ ~~JtAZ).JJ..l!J ' _____ . __ '_'0 •.• ___ _ 

~наllі.чcnlВі ДОЗВОПУ ІІИКОНІСОМ~ Н!! 273 

IJlIJроАІІІІХ деПYl1lтів від 24 лиt.-топада 1992 р:>ку 

;свсса" 11 НІІТУРУ межі 110 rlідставі ПЛUІІУ з'~мелlаIl0Ї діЛJШК.1 
~(). ~Al~ 

чоro по ВУЛ, ________ _ ---0-.----
рішеННІ MiCLКIllKOHXOMY НІ! ____ _ від ._--_. -_._._-

'ШШІ U кількості С §" ) пеРСДDШ в но'Г)'рі I1PCI1C1':JUItl;I1:Y ЗILМОВНИКВ. нн 8КОro і 
ко .iдnовЩмьнїсть ~a 'іх збереження, 

• 
~ . .н. 

ЗdТ "Spt/lll,pCltlttllp,l'NoI,lIllI" 1011] ро 111.11 !ІЇ 8",/jQO 
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.' о ДОДАТКОВА УГОДА Не 2 
о оо : о о о о r о о О О 

ОО о 

:: о о оо: о ДО: ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ЩJIЯВКИ 
ви 14 вереен! 2005 ,ОП М040533800143 

• ... 5J!011PВ 1& r:JJ" ~ '~"-2 2007р. 

ми що DiдпвcaDиС8 JDDКIIe: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дani -
МOPВНДOД,wEЦЬ", в особі зllC'1'YJlВВКll мiCЬKOro голови Вознsпca Серriи 
МJlJ8aп0811'11, що діє ва підствві ст. 42 Закову Украівв "Про місцеве о 

і .ОВРІАУІІВВІ в Украіві", довіревості від 01.08.2006 року за N! 2-1S/1872 3 

.• ,d сторони. та То.ариство 3 06MaceBOlO вЩповiдвm.віCТJO "Ввва". 
IOJ'IДIIЧIII адрсса: 11. Броварв, вyn.кolCldвaкi.17-a. ідевтифіхаціlbudt код 
30598107 8 особі ~eктopa Пророк Аппи ОJlексnвRИ. JIК8 діє ва підставі 
свідо_ про дepzaввy реєстрацію ЮРИДИЧllоі особи. зареєстроваввм 
UDJIXOJIОМ БРОІІРСЬКОЇ міської ради за N! 1 3SS 120 0000 000041 від OS.11.1999 
Ро:l дpyraro. укпапв Д01lJlПОВУ yroдy до oДoroвopy оренди земeJlЬВОЇ дimппcи за 
1040533800143 від 14 вepeclUl200S року про ваступве: • 

Відповідво до рїшeвIUI сесії Броварської міської ради від 
26.10.2006 року N!141-10-0S, ввести зміни до ваступвих пунктів доroвору: 

1. да а.3. і ВIIКJIIICТИ loro в lІаС1')'ПІІЇІ редаКЦІЇ: 
• Доro8Їр yкJJ8ДeBO терміном ва 2 (два) рокв, до 26.10.2008 року. ШCJUI 

3IXIJI1JeВU строку доroвору ОРЕНДАР має персшвzве право ПОВОВJIеSВJIlоro в. 
lIOIIdI СІрОх. У цьому разі OP~ повпев ве пізвіmе віхс за 30 
IІЛtuдaрвu днів до захівчeвu строку діі дoroвopy повідомити письмово 
0JICIд0ДВВЦl про вамір продовzити loro дію. При ввкориетавві земem.во! 
A!na~ Ве 3. ціп.о.вм права.eвJUiм орендар .ТР ••• Є пере ..... е пра.о 
ВІ DDUOlUleв .. AoroBopy оревдв." . 

2: до п.4.1. і ВIUCJI8CТИ loro в наступніl редакції: • 
рІ .... оревдва ПJl8Т8 станОВIІТЬ 10 % .ід вориатввно! rрошовоt 

OrCIВКU і -ад.є: 
4 305,40 { чотири твcaчl трвств"lІТЬ) rpивен. 40 копіАо& 

3. ДО п.4.2. ВИКJlасти loro в наступній редакції: 
1DIn..~~IJИCJJ_ розміру оревдВоі ІШ&ТИ за зеМeJlЬві дiшuпcи державвоі або 
~~B~i ВnICBOcтi здilсвюєтьCJI з ypax.yв8.IIВJIМ їх ЦЇJlЬOВОro прнзвачeвu та 
r.m.ЩіЄВТїв індексації, визВ&чеввх заководавством, за ЗІТВepдzeIIИМИ 
JIdaa етом Міністрів Украіни формамИ, що зIПОВВЮJ()'IЬCS під час yxnllДllВВJl або 

УМов доroвору оренди чи продоuceввя йоro діі. 



• ВИJOI8С1'И Aoro в настУп,іli редакції: ,. 
4:1.011.4.4; lалата BBoCJI'I'ЬCВ ореЩ'арем починаючи 3 26.10.2006 року 
opc~ aDI .. aC11CJlМll прот.roм ЗО календаРНIІХ днів, наСТУПНl1Х за 

cJ,1I0 рIiР:"рв1_ двем 3Bїтвoro (податковоrо) міс_цк DlЛПом 
І lllllal ICIJI' на paS)'JIOK УДК У КulвськШ 06nас:ті М.КНЕва МФО 821018 
cpc~"~~ "~p 33:113812600005 '- Броварське ВДК. Код класнфікацП 

iJ5,J'", tпі • 
200 - opClrдl 3' ...... • 
• ' 4.5.2 вИJ(JIIC1'И йоro в наступніli редакції: 
s.p.o в. 
іНІІ розмірів земeJlЬНОro податку, пїдвищеННJI цін, тарифів, зміни 

3~ пів індексації, визначених звконодавством. 
аосФіІІlЕІ 

б. Всі інші умови ДоroвоРУ 3ВJIИШВЮТЬС. без змін 

І 
оРЕНдОДАВЕЦЬ 

JQВAPCЬКA МІСЬКА РАДА 
1ОриА1ІЧНІ вдреса : 
1L5poвapв, вуп.Гaraрівв,lS 
3ICI)'DDК Micькoro J'OJIo~ 

ОРЕНДАР 

ТОВ "Нива" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул. Кошнакі, 17-1, 
директор 

.О.Пророкl 



АКТ 

І1РIfЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

",J}''; _ t/tll/ 
~ 

2007 року 
, 

м.Бровари 

МИ. щО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

"""'ка міського roлови B03НJ1Ka Серпи Михайловича, що діє на 
~II" •• , ' 

підставі Закову України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 

довіреності від 01.08.06 за N!!2-1S/1872, з однієї сторони, та Товариство 3 " 

061 •• е8ОIO відповідальиістю "8 И ВА", в особі директора ПРОРОК Алли 

Олексіівии СICJI8JIИ цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передма, а ТОВ "НИВА" прийюшо земельну 

ДіпІНКУ JШощею 190 кв.м ... по вул. Возз"єдиаини,4 ДJIJI обслуговуваннв 

пuiJIЬЙону. 

Земельна дimпuca надана рimеИНJIМ сесії Броварської міської· ради від 

, 26.10.2006року -М141-10-0S ва умовах оренди, терміном на 2 ( два) роки до 

26.10.2008 року. 

Цей Art clCJI8ДeHo У трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

доroвору оренди. 

nВРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
• lОридичНа адреса : 

ПМ. ,Бровари, вул. Гагаріиа,15 ,ерши. за~ 
, MICLKoro гОлови 

. 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "НИВА" 
Юридична адреса: м.Б'ровари, 

вул. Коккінакі, 17-а 
в oco~i директора 

iQJ=:i~~ 
І А.О.Пророк І 

• 



... ipoвapll 

ДОДАТКОВА УГОДА N!! 1 

ДО договору ОРЕНДИ 3ЕМЕльноІ ДІЛЯНКИ 
вш 14 вереСllВ 2005 року Na040533800143 
- "~"~J 2006р . 

МІІ що піДПllСOnllСR Ilижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, двпі -
1)РВНДОДлввць", в особі заступника міського ГОЛОВИ Во:",вка Сергів 
А11118ПЛО111118, щО діє 110 підставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
ct\I08plA)'DllJIJIJ в Yкpaїlli", довіреності від О 1.08.2006 року за НІ 2-15/1872 3 .,d СnlОРОllf', та TOBapllCТBO :І 06межСІІОІО вїдповїдалы�їenоo "НІІВО", 
IDJИІДІІIJІІІІ адреса: м. Бровари, вул.lСоккінакі, 17 -а, ідентифікаціАllИЙ код 
30598107 в особі директора Пророк Алли Олексіївни, яка діє на підставі 
cвiдoЦТ811 про державну реЄСТРlЩіlО IОРИДИЧIIОЇ особи, зареєстрованим 
.,lIIкoalOM Броварської міської роди за Н!! 1 355 1200000000041 від 05.11.1999 
ро 3 дpyroro, yкnanи ДOДnТICoay угоду до Договору ореllДИ земельної діЛЯН1U1 за 
1040533800143 від 14 BepecНJI2005 року про ІІаступне: 

ВідповідJlО до рішеНlIJ1 сесії Броварської міської роди від 20.07.2006 
року N!S8-06·05, внести зміни до наступних П)'Іlктів договору: 

1. до 0.2.3. і ВИКJIасти Аого в наступніА редакції: 
нор •• atИВIIВ грошова оцінка земельноі дiтtнки згіДllО довідки 

Броварського міського відділу земельних ресурсів від 11.09.2006 року за Н!!998-
04-3/3, DКJlJОЧDlОЧИ коефіціСl1Т іlщеКСlЩії грошової оцінки - 1,035, затверджений 
нua30м ДepжIUIІІОro комітету України по земелыІмм ресурсом від 27.01.2006 
~ Н9НР/18/15121111 "Про порядок Ilормативноі грошовоі оцінки земель 
~xorocnoдapchlCoro призначеННJI та населених пунктів", зареєстрованого в 

, МїlllctepctDi lостицііУlСраіllИ 05 IСвіТНJl2006 року заN!!388/12262 становить: 
·43054 (сорок ТPII ТlIСН'lі п"втдсевт IIOТllpll). 

2. ДО п.3. і ВИКJlасти Аого в IlаСТУПllій редакції: 
Доroвір укпвдеllО тepl\lillOM до 31.12.2006 року. ПіCJIJIЗВІСінчеllllJl строку 

AOroВОРУ ОРЕНДАР мас переВВЖllе право ПОllовnеННJI Aoro ІІа новий СТРОІС. У 
~MY разі ОРЕНДАР ПОDИllеl1 Ilе пізніше Ilіж ЗІ 30 колеllАаРllllХ Аllіа до 
JЦjIIЧСIIJIJI строку даї договору повідомити письмово opellДoдaBЦR про ІІамір 
-вжити lIoro діlО. ПРІІ allKopllCТOlllli зсмелы�оіi АілВllКl1 110 за ціЛЬОВII!'1 
nPIIJI.alJeIIIIHI\I opellДOp втра'lас переааЖllС право ІІа ПОllовлеllllВ АОГОВОРУ 
DPfIIДlI. " 

о 

3. до 11.4.2. і ВИКJlасти Йоro в IllІСТУПllій редакції: 
( ОреlІДІІП плата 118 Ilсріод від 20.07.06 АО 31.12.06 еклащпс 1946,28 
ОДІІ, 'nICHlla дса'атеот еорок шість) гривеllЬ 28 копійок; 



4 
• IIкnoCТI1 його В Ilоступиій редакції: 

.11004 •• 18 'І''''' плата ВІІОСІІТЬСR opCllДapcal ООЧllпаlОЧl1 3 01.01.2006 року 
ope,Jд;o кР)' ДержаВllоrо KoaliTC1}' YKpaїlll1 оо зеаlелы�llаl� ресурсааl 

8(.1110alдll0 1'05/2;'11 "Про ООрЦОК IlopalaTllDlloi rpошової оціllКl1 зеаleJIЬ 
,. )"IIІР/I811 сьJCоrо ОРl1311ачеllllR та IlаселеllllХ П)'llктів" , 
cL,IICIIKorocnOДBoPD Millicтepcтвi 10CТllціі YKpailll1 05 квіТllВ 2006 року за 
_.-dОDDIIОГ. 30' J.pn.·.· 62 о •• IСI'ІIIО PIBllllall1 чаСТКU111 opOTRroal калеllДаРllІІХ ДІІІВ, 

)13811122 Щ отlшіа• калеllДаРllllаl Дllеаl 3DiТlloro (оодаТКОDоrо) а.ісвцв 
p.tr1dIIIIS 3DpBX)'Dallllllla РIlX)'IIОК УДК У Кllівській 06nвсті аl.Кщ:вв МФО 
... '111051 перС 23571923 plp 33213812600005 - Броварське ВДК, КОД 
821018Ф1 ~aЦl~' 13050200 _ opellДa :аеаlяі. 
вл.С11 ка 

S. Всі інші умови Доroвору 3DJ1ИШ8l0ТЬСR без змін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&ЮВAJlCЬКА МІСЬКА РАДА 
ЮрИДПЧJlа адреса : 
JL БроваРII, 8уn.Гвгаріи8, 15 
3acIynН11К міського голови 

ОРЕНДАР 

ТОВIНива" 
10ридична адреса: м.Бровари, 

вул. Копіивкі, 17-8, 
директор 

:- ~ .... 
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АКТ 

JlРIfЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

~ 
2006 року 

.. J/" -
р--

м. Бровари 

МlI, що підписалИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

Іка міського голови ВОЗНRка Серпи Мllхайловича, що діє на 
заCf)'PНJ 

відставі Закону України "Про місцеве caмOBpJlДYBaHНJI в Украіні", 

·реності від 01.08.06 за Н!!2-15/1872, з однієі сторони, та Товариство з 
доВ! 

· · · "RИRА" б· oБJlа"еНОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ ,в осо 1 директора Пророк Алли 

QJlексіівни СI(JI8JIИ цей Art про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ "НИВА" прийшшо земельну 

ДЇJJJJIКY площею 190 КВ.М. по ВУЛ. Возз"єднанни,4 для обслуговуваинв 

в_йову. 

Земельна ДЇJIJIиКa надана рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 

20.07.2006року Н!!58-06-05 на умовах оренди, терміном ДО З 1.12.2006року. 

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

Aoroвopy оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Sроварська міська рада 
lОрuдична адреса: 
мо Бровари, вул. Гагаріиа, 1 5 
~ший заступник 
IUСЬкоro ГОлови 

ПРИЙFlЯЛО: 

ТОВ "НИВА" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул. Копіиакі, 17-а 
в особі директора 



ДОДАТКОВА УГОДА N!! 1 

ДО договору орЕНДИ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 
ВiLI 14 вересок 2005 року Х.040533800143 

"JG" ~ )І. БроваР11 -- _-,---~~~_2006p. 

МlI ЩО підпиcanиСJl вmкче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р АДА, далі -
1>РЕНДОДлвEItЬ", ~ особі • за~ника міського голови_ Возн.ка CepriR 
)fпIIltJIовпч •• що ДІє на ПІДставІ ст. 42 Закону Украни "Про місцеве 
С&\ІОlplA)'ВlIIID в Украіні", довіреності від 01.08.2006 року за Н!! 2-15/1872 3 

,.id старо,,", та Товароет&О з обмеженоlO відповідвл.ніenо "Нова", 
юрпдична адреса: м. Бровари, вул.КоххінШ,17-а, ідентифікаційний код 
30598107 в особі директора Пророк АтІи Олексіївни, па діє на підставі 
ClЩоцrва про державну реєстрацію юридичної особи, зареєстрованим 
_вхомом Броварської міської ради за Ни 1 ЗS5 120 0000 000041 від 05.11.1999 
ро J дpyroro, УХЛal1И додаткову уго11У до Договору оренди земельної дiшпucи за 
1040533800143 від 14 верссп2005 року про наступне: 

Відповідно до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 20.07.2006 
роху N!S8-Об-ОS, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.2.3. і вихласти його В наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної дimmки зriдво довідки 

Бровapcr.кoro міського Відділу земельних ресурсів від 11.09.2006 року за Nи998-
04-313, вraпoчаючи коефіцієнт індексації rpoшової оцінки - I,ОЗ5, затверджевиіі 
НашОМ Державного комітету Ухраіви по земельним ресурсам від 27.01.2006 
~xy N!НP/18/15Гl1l11 "Про порвдок нормативної грошової оцінки земель 
cшr.cькoгосподарськоro призначеВВJI та населених пунктів", зареєстрованоro в 

І Міністерстві юстиції Vхраіви 05 КВЇТВJI 2006 року за N!З88/12262 становить: 
·43054 (сорок тро тиarD п"втдесвт чотори). 

2. дО П.З. і ВИJmасти його в наступній редакції: 
Доroвір укладено терміном до 31.12.2006 року. ШCЛR захівчеВВJJ строку 

4ОІ'Овору ОРВНДАР має переважне право пововnеВВJJ ЙОГО на новий строк. У 
~МY разі ОРЕНДАР повинен вс пізніше ніж за 30 календарно днів до 
JlliJAeнq строку дії договору повідомити письмово оревдоДaDЦИ п~о намір 
!Іродоbattи йоro дію При використанні земen.ноі ДBHКD ие за ЦШ.ОВIIAI 
IІрlbьаЧ~ВВDI ope~ap втрачає переважне право Н8 поновлеНІ" доrО80ру 
opelJДb. " . 

3. до п.4.2. і ВИJmасти його в ваступній рсдвкцп: 
~ ( Орендиа ПJlата ва період від 20.07.06 до 31.12.06 еклодає 1946,28 
D ~a ТJtеача де8'втсот сорок шіеть) !'ривень 28 копійок; 



4 4 • ВllкяоСТІ1 Doro в ноступнііі редакції: 
4.)&0 п. • "ПЛlта BIIOClIТЬC. орендареl\' ПОЧllНаЮЧl1 :І 01.01.2006 року 
ОРСІUI:О КІРУ ДержаввоГО KOI\.iTnY YKpailll1 ПО :lеl\.enы�ІІІ\.. ресурсаl\' 

,1.1110в1A11О 7:5/2~/11 "Про порвдок II0pMaТlIBlloi rpomoBoi OQillKl1 :lе"lenь 
JI ~IIP/ll о сьКОГО прlDllачеВII. та IlacenellllX nYIIICТiB", 
rL .... C.KoroCno~: в Millicтepcтвi lоmщіі Yкpailll' 05 квіТІ •• 2006 року за 
JlpctCfPO:;JI~oaliCR"no ріВП~I\IВ Чlстками ПРОТИГОI\I 30 калеllДаРlll1Х дпів, 
)13881122 ocтanllOI калеllДаРIIIII\. дием :lBiТlloro (податкового) міСJlЦJl 
I.CI)'OllnS ':pOI)'IIIIIII. ІІІ paXYllOK УДК у Кllівськіil області I\I.КI.Ева МФО 
11Іо'111011 ": 235719:13 р/р 33213812600005 - Броварське ВДІ(. Код 
821018фl.~Ціі 13050200 - оренда зеl\.лі. 
_ClI 11'11 

5. Всі інші умови ДоrовоРУ залишаютьСJl без змін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&І'ОвАРСЬКА !dICbКA РАдА 
ЮрПДПЧВВ адреса: 
... Бровари, BYJl.farapiнa, IS 
3ac1yDIШК міськоro roпови 

ОРЕНДАР 

ТОВ "Нива" 
Юридичва адреса: м.Бровари, 

вул. Копінакі, 17-а, 
директор 
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АКТ 

прийОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

-/J--_'f'&'----2006 року м. Бровари 

МІ', щО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

НІ Іка міського голови Возняка Сергія Михайловича, що діє на 
'JI~n 
пiдcfВВі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 

довіреності від 01.08.06 за Н!2-15/1872, з однієї сторони, та TOBapllCТBO з 

06)I_ВОIO відповідальністю "8 И ВА", в особі директора Пророк Annи 

ОлексіївНИ сXJI8JIИ цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ "НИВА" прийняло земельну 

ДЇJJIJПCY площею 190 КВ.М. по вуя. Возз"єднаввя,4 для обслуговування 

павinЙону. 

Земельна дinяикa надана рішеВВJIМ сесії Броварської міськоі ради від 

20.07.200броху N!S8-06-0S на умовах оренди, терміном до 31.12.2006poкy. 

Цей Arr складеио у трьох примірниках і є невід'ємною частииою 

AoroBOpy оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

t Броварська міська рада 
. ЮрИДИЧНа адреса ~ 

мо Бровари, вул. rarapiHa, 1 5 
~РIDИЙ заступник 
МІСЬКого голови 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "НИВА" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул. Коккінакі, 17-а 
в особі директора 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

:..-4 
.... IiPOBBP.CЬ~ AI'CЬКD PIUIII" -.:!.! .. t!L;~ .. 20 PSPoкy . 

. s Dlрсыс8 АlісьКІІ рвав в осоБІ "tlCIoКO~ .~ЛОВІІ AIITO •• e"КD ВI,,'Торв ОлеКсD ..... РОв •• чD. ШО ... іє на 
вЕ1!Ь· ро "Про місцсве CDIOBPlIlIYВallllJl о УкраІІІІ ] 0","0ГО боl\")', та ОРЕНДЛР: ТОDIlРШ~ТВО ] оСімежеllоra 

'JIIOI'1 YJI'd, НІІ IІЦCOJIIт" юр,ш,,'ша Вl1pc:ca: IІI.БроваРIІ, вул. ЄССllіlfв.1/1 і ... еlmIФіl\1JuіП,шП .. од 194 J 7174 в особі 
'-10 Ф pll. В' п'" . ~I щcmcllll ВвnеН11ШD IКТОРОВII'Iв. 11"11 ДІЄ .111 ПІдстаВІ CBI ... ouтвa про "'СР-АСН'І)' peccтpauilO 
,ucpenO~r дiJnь"оСТЇ. зарСССТРОUJfОГО BIlКOlfaBlfllll1 КОІІ,ітстом Броварської місloКОЇ PIUlIf з. N!1389-Ю Від 

_10111111&1060"" уММІІ цсА AOfUlip про .lllжчсJtDlедеllе: 
.J.apyrara 'У' 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

,OPSfДOДAOEЦЬ IIДnOBIДHO до ріШСflllR сссії БроuаРСloкоі міської PIUIII КIІЇВСIoКОЇ області від 16.12.04 
1.14 _r. . ОРЕНДАР np"~,,,ає в строкове матне КОРШ:ТУIAJlНR земепы�)' "'ЇnHII~")' мошею O,O:%OOra, дІІЯ 

~"""ro.vвaJf'fJI WIIHlctpaTIfBHO-ОIIC11tвочJtого коммексу, ЯКІ :JllaXD,IIIITlom по вул.Єrcнlll.. ІІІ В 1'1. 
a~ ~ . " . 3JiIUIO 3 манам 3СllшеКОРllстуваllllR, шо Е неВIА CM"OIO чаСТНJlОIO Ulooro ДОГОВОРУ та ДОВШkll вlІ .... Jlоі 
MbКlIM .f.lllinOAI зеlllепЬНIJX ресурсів N..066S від 30.12.2004 року 18 земепьно-кадастровоі aoкyмelrrauli 
.. iCloКOrD .iддiny земепЬНJlХ ресурсів UR земельна J1ЇnЯlfК8 Є земля,,,,, KOMepuinHoro BНkOPIICТDHHR 

.. іс.коТpaIUI. 

2. 06"єкт ОР'ШДІІ. 

11.8 ореlЩУ nередаЄТЬCJlзсмепьна ділянка заl1JЛlоНОЮ мошеlO о,о200n. 
11 на хмenьніА AЇJI'Hцi відc:yrиі об"єmf HepYXOAloro маАна; 
23. Hopмanl8Ha грошова оцінка зсмельної ділЯНКlf згідно Дові4КІІ Броварського IIIicbKOro Biд.Diny земелЬНIJX 

• _30.1104 р. 31 .N!б64 на період ПОТОЧІIОro БУJ1ЇОНlщтаа стаНОВІ ІТЬ : 
• 4766 (ЧOТUРІІ ТlICJlчі сіа,сот шіетдеент шІсть) fpll.eHIo на період nOTo'IHOro будіВНlfuтва ; 
• 2J 130 (IIBIIIЦllТlo тpll Тllсвчі вісіа,сот TpIIДЦRTb) f1JHBeHJ. з дат .. затаер_енн. Any ДерасаВllоі комісії про 
ІШI1IIya11ЦЇID _нченоro будіВНllUтва об"єкту; 

1( ЗaJenloНl IIЇn'Hкa, якв персдвЄТЬCJI в оренду не має недоліків, що ",ожуть переШКОДlmf П ефеmlВНО"1)' 

2.1Прн 311інІ (pl:opraнi38Цii) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІ' не зберlrвє Чlllfніcm.. 

3. СтрОК діі дprOBOpy 

lДomaipyxnцeHo 118:% (двв) РОКІІ ДО 16 ГРУДІІЯ 2006 року. ПіCnIl закіН'lеИlUl строку договору ОРЕНДАР "'к • 
ІІРІІО nOНОlllенlUI Пого на новнА строк. У шому разі ОРЕНДАР nOII ... ell не пізніше 'Ііж за :% AliCJIui до 
СІрОІУ .ІІІЇ дoro80py повіА0МlfТН ПlIСЬМОВО ореидодввUR про намір npOAOBiКJml noro ailO. 

4. ОРСllАllа плата 

4.1. 0Pf1UUla мата Ф • . •• • J BHOCIIТЬCR орендарем у ОРМІ та р031111рl : 
5·15 rpllза Ik"В.м на період поточноro БУJ1іВНIІІ,n'Н&; • 

• :- t5 rp113. lкв.а, з даТllзатверджеННIІ Акту ДержавноТ nplIAManlolloi комІсії про nplln.UIТI1I в eKcMy&ТlUUIO 
4 бyajlНJl1UIa; 
.2.JtPuI. opelflllla мата НІ період ПОТО'IIIОro б1діВlшцтва, зrlдllО Дозволу іllспекцП ДeYdCIIBlloro' 
PIIo.&yldвenlonoro КОllТpолra СlC.llадає 230-1 О (двісті ТРІІДЦНТЬ) rpl.Bellb І О копіПок; 
~"". OpeIfAIII Мlта 3 даТl1 3I1TBepд1iell.IR Аany Дера'-ВВIlОі ПРlfRАlалlollоі k"ОаllсП про ~pllnllHТn в 
U. JaКіиче'IОI'D будіВlІllЦТВВ &:КІІІДВЄ І 190-00 ( 0"'118 Т1let1Ч. &:то деВ"Я'IО~О) rp"~eHJ. ОО КOnlnoJCj 
J,~lICneHIIR РОЗ"lіру орендної маТJI зв зе"fЛ'О здіПСІІЮn-ІоСЯ3 урахУ88I11IЯAl IIIJleKCIB IнфnJlЦіТ. 
"""'PfIJJUfa n ріШClllІН сесП від 16.12.04 ЩОАІІСRЧ"О 11І__ ПЛата BIIOCIIТЬCВ opellД.peM ПОЧIIIID10'llf 3 Д"П npll 11.1ТП () 
......... ," ПрDТJI 3 І ІICDЛСІІД.РІІІІАІ Alle&, 'Biт •• oro ПОДІТКОВОro 

ІІІ:І11011 I'DM О КВЛСllДаРIIІІХДllів, IlпетуПІІІІХ ЗD OCТDIIII .. МФО 821018 КОД 26376375 plp 
перерахуваНIІЯ 118 Р111'10К У ДІ( У КllіВI:ЬКin області AIJ(IICOB 

4.5. n~ liроварс .. кот а,іськоТ радll. Код КЛDСIIФIIС8Ui'l130~О200 - оре'''''1 зе::. відповід"""'I' вКТlAШ. 
ча nPОоЦуlClUlта надаНl1JI поcnуг о рахУIІОК opelfJ11101 маТ1І ОфОрAfЛ'Е:1' 



4.6. РО]І'ІЇР OPClloIIllOI плаТl1 lІ&~реl'ЛRдаtтL~R )' РВ]і : І 

4.6.1. 3М!НII У"ІОВ. ~СПОll8рюваНIUI, передба:lеш,х Догопоро,,; r 
4.6.2. 3МІНІІ pO'MlplB ,et.leJlltlloro податку, ПIДВIIЩIЩIIJl цін, таРllфів ' 
4.6.3. В іНШl1Х ВllпадkЦ передбачеНllХ ,аконом; • ~ ТО">' Ч11с.1і , 

4.6.4. У разі IIcalleeellllR ОРСІШІІОЇ ПЛОТІІ у ~POKII, DІ13118Чlшl ЦІІ:\І ~~; 
ПОlІвіАllоі СТВВКІІ наuіоllолы�огоo баllК)' YKparl1ll ]0 КОЖІІІІП AellЬ n' ДоrоВора"... , 

'" РО"РОЧ , ... ~ кcrlКllllR oIICllL ПРОСТРОЧСІІНЯ. . !!нн" n'1., ' 
4.6.5.0peН.IIHB ~Dтa спраВЛJlЄТloСJl також І ) ВIlПадкDX, JI!СЩО ОРЕllдАР ~ ~( 

BllKopllCТDBYE земельну ДIЛJlНКУ ,а UIIM Договором. 1 ~ ~r 

. " 
5. УМОВІІ ВІІКОРШ:ТВІІІІВ 1е~lель ' 

'101 ділВll1QJ, 

5.1.3емельна ДШЯНКD передаСТЬСІ в оренду мя будіВlllщrва та обl"lІ\Іroв 
_.~ уван ... Q" 

комrшексу; . !lJi 5.2.цinьове ПРIf3llачеННI земельної ДІЛянки - ,емлі KOMepuinlloro вIІКОРIІІ:nн .... 
5.3. ОРЕНДАР lІе має права бе, офорr.шеннн у встановленому законо.lШ8~ 

ПРll3начеlfНI земельної ДШВНКlf; ~~ 

6. УаlОВИ і СТРОКІІ передачі 1е~lельпоід' J 
L'IIIIII" 

6.1. Передача земельної ДШJlНКИ в оренду ,діПснюtїltСR , розроблен ... npоеlП)' іі' І 
виготовленНІ проекry відвоАУ є рішеННJI сесії Броварської міСItКОЇ Plдl' від 14.IO.041iS47'2S-2~1 

6.2. Інші УМОВІІ передачі земелltної ділlНКl1 в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.ааl:,lоРЕЇ!А ..... 
оренду земельну дімнку вшьну від БУДЬ-ІКИХ маПНОВIІХ прав і nPС1ензіn 1JIe1ix осі6. npo";~ 

Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР ІІІ! W1j' 
6.3. Передача ,емельної ділJlНКИ ореНlI8РЮ здіПСНЮЄfItСI після AepJ\'IIHOipempaqii_,'1 

приR"lаннн-передачі. 

7. Умови DовеРllевпв :Jе&leJlьвоідШвпкп. 
І 

• 7.1 •• ПїCJUI припиненНІ д~ Договору_ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ "'j,i 
пршому ПОРIВНlНО :s ТИМ. у JlКОМУ ВІН одержав 11 В оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеННJI корисних влаСТІІВОстеП ОРI!НJlQваиоі зеllClUiі1їі 
зміною іі стану. має право на відшкоАУВанНJI збlrrків у розмірі, ВI"начеНО"IУ CТOPOНilllIL JlIlllla:P.

J ,год" про розмір відшкодуваННІ збllТків. спір P03B"JI3YЄfItCJI у судовому ПОРЯ~'У. . 
7.3. ЗдіАснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ Витрaтll на оanlnWl!ИВl apeRJIIII-\ 

які неМОЖJlltво відокремити без заподівнНJI шкоди ціІІ ДШІнці, не підмПUOТIt вIдШll'ОJIYIDIIJIIII, і 
• 7 .~. Поліпше~нн стану земельноі дімнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПIІС."О8OlO -І 11 

земщ не mДnIГВIOТЬ ВlдшкодуваННIО. ~ 

7.S.0PEНДAP має право на відшкодуванНІ збиткї,в. заподїRЮIХ YIIВCllїADK ИСІ"- І 
зобов"uень , передбачених ЦlIМ договором. J 

3БIIТКВ&'11 вваЖВIОТLСЯ: иaaJII' 
7.s.фактичнl В1рати. JlКlIХ ОРЕНДАР зазнав у 3B"Jl3КY , неВIIКОНІН",.1 вбо • ,,~ 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ. а також витраТlI. Jlкi ОРЕНДАР здіПСНllВ або 00811Иl!Н 311iJ1C111d~ І 
порушеного права; (Jf}JI 

7.6.доходи, вкі ОРЕНДАР ... іг би реanьно отримати в разі HUe-АСНоro 811~ 
договору. , ~ 

7.7. РО3"lір фВКnIЧНIІХ витрат ОРЕНДАР.я Вl11ttачаЄТЬСJl на підставі ДОКУ"Сman.ио 

8.06межеНВIІ (о6твженИJI) щодо DU~"OPUC1Jllll 
зе.lеJJьноі дinЯНІСII. 

• ,~rf 
~.1. ~-:.~peHДOBaнy земельну дinJlНКУ не вствновлеflО обмеженнв , оБТlЖСИ~': І: .... iJ# 

1_ 8.2.Передача в оренду земельноі дімнки не є підставою дпа ПРІІПllllенп 
дUIJlНКИ. 

" '. 

9. Інші права та 060В"ИЗКII сторі.l. ~ 

ОРЕНДОДАВЕ • • ".уі"UlО\\У~' (арештом) ЦЬ raplUf'l}'E, що зе ... ельна llinRHk'8 є у Пого ВЛDСlІоСТI. 1111СО AЇJI.",,1.1II"~· 
Вllзначені цп' з~вою не перебуває і він має законні IlовноввжеННI передаваТІІ UIO 

.. І доroВоро .... 



, 

• ... ОрІ11.10.1:1111111: 1I/I'OPIII:n11ll11 3C/l.CnIolloi дIлIШ"'; 
.. 'J'~.ip.lllllln~pe ~I ІІСn Дorooip у Оltпааа', п.:р&:дба'lI:IІІIХ 1111tI1ІІ1.1 301i01l0nancтno" rn 11І1\1 ДОГО8t'р\'м' 
" •• :. ,atIJlOIiODO ~Jlr:peIllIllOT IlIIlIfll у Оllпааh"~, п.:рсдбаllСIІІIХ '1111І11"" 10,,-о1l0;JОnС r ІІО\І. Р ,0\1\' 'fII~i Р 
"'j'JlfiHIIIII РОI: ,rOJlII OI'EIIДA РЯ; • 
~'lК'I'd:1~ ОРЕIIДАРЛ cuor'lOClloro ВІІ':ССІІІІІ opelllIlIO~ 'IIIOТlI: 

~:,""зralll ь ОРЕНДАРЯ olJIWKOДYOOllIII СУМІІ 01'':1141101 МПТІІ 1 'ІІСУ npllnllllnlI ріlllСllІІJI nll"OIl"O\l~' обо "'J ."lfJntlll D слыlіi .дin.IІІШ .до пlДПllСОlІІlІ цьоro ДorOBOpy; 
І. 111\.18111"11:" 

~JII''''''''' • І .. ,І ОРl:llаOJlIІIІІ': 
tJ. (J6cI1. 1ІІІ1111е~.елы�y l1in.IІКУ ПО alC1)'. 
'.2.1. IІсреilll 11 11. 
fj. пра" ореІ." p.~ ,емелыІ' l1fnlllКY )' корш:,rУIШIШR; 

• ""'''MDТ11 ао ... , •• n - .. , , 
9J ..... " ВDTI! ./IOroolp ПIСЛR за .. 'IІ'І.:1ІІ11 с:троку oro ДІІ n ро" РIJIСУТ"ОСТІ "P~T&:1I11Ii. ЩОДО 1060"·'''10'''' 1101 
,J.1 110І10ІІІІ10 

.... ill)· capelUlII. • 
'І"Го&о."II/І'IОРСIIАарn. • • 

.. t I13ТIІ ОРЕНДОДАВЦIO hlОЖJfIlВІСТЬ 3JllnClllonllTII KOIIТJ10JII. 10 ПllКОРllnUIІІІЯr.l ІІі, і 1СМСnlolЩЇ JtіЛIІІІКII: 
,,~ І. lІаР 1IC11J8yaanl ,смелы�y АlnАIІКУ '11 uinhOllIIM ПР"311П'І'ЩІІІМ; 
ІА.1 ·1I1CI~c"o CMI'IyaaТlI opcll4ll)' МО1У: 
9,~.C-:I1)'Ch'IТII "IMf .. lloro 'ІІІ б),l1Ь-ІКОro illUloro ,аБРУДІIСIШR ,смлі; :t{ I~laтpll.lyamln о IІOnСЖIІОhlУ CllIlІтаРIІО.ІУ стаІІі; 

10. Pl1111K BIIIIUДKOBOГO 31111ЩСІІІІR а60 ПОIIIКОДЖСIIIIII 
06"ЄКТIІ OPC11All ЧІІ ііого ЧIІCТlIIIII. 

10.1. P'OIl" ."IIII/I"'080ro "",ЩСІІІІR 1160 поwкоджеllllR об"скта ОРС'ІД" '''І Аого "ИСТ""" ІІССС ОРЕНДАР, 

11. СтрIlХ)'ВIІI1ІІ8 06"ЄКТIІ ЧІІ ЙОГО ЧIІCТlIIIІІ. 

IІ.lЗrbtlО' U"'I дoro80P~M об"сlСТ ОРСНАІІ ІІС підлlrl1С с:тра.~У8И"IІІО. 

12. Зl\lіllll УІ\І08 ДОГОВОРУ і ПрIIПlIIIСIІII" ііОI'О діі 

, 111.311іна)'мов дoroвopy UinCIIIOI01'loCll у nllcLMoBiR формі 311 83BC"'"OIO 'Г040l0 С10рі ... 
, YJD1l "r.aОСІІПІСІІІІR 'ГОДІ, ЩОАО ,мі'ІІІ умов АО ГОВОРУ спір PO'3B"I'YIOТbCR У СУДО80МУ ІІОРЯДКУ. 
JU.ДііДоroрору ПР"ПІІІІRІОТLCR У раі: 
IUI. »rl".,еЩІ. строку, ІІа RK'In Поro було yкnaдello; 
1m РРІ.І"'. ОРС:ІIJ1IIРС:М 3С.le.nьноі діл""К" у anllcllicтa.; 

'. !Ш. ."II-yny 1C'ICnhlloi АШRІІКІІ дпl СУСПШЬІІІІХ потреб або ПР""'УС080ГО оіАЧУ"''С1ІІ11І ,еМСІlь"оі JJіля .. "" 1 МО1 "віа 
IUDЇllCCIIixiднacтi D ПОРІІАКУ, BCТDIIOВJICIIO".Y заКОIІО".; 
t !Ш. лі_uIТ IОР'I411'lІІоі oco6JI.opCIIJUlPR. 

І :- ~l'IIIIlp ПРllПШllІСТLCR також о illWIIX DJІП8АКDX. ПСРСАбачеtllL' 3BКOII0 ... 
І" ,ДіІ АОІ овору ПРІІПШІІІОТЬСІІ WЛRХОМ noro pmipвalIIlJI 3D: 

Ї ~7. IIl1alllOlO 'roAOIO сторі..; 
,." .. СУДУ Ііа ВІІМОІУ ОАllісі із сторіІІ У ІІвсліаок lfeBIlКOIIIIII"1 lIPYГOIO C1OPOIIOIO 0600"я,кі .. пr:реабаЧСtlllХ 

1І111f1CJ1ЇJ10К 811Падкоооro 3tIllШСШIR, пошко_еl"'R OPCIIA0811110i хмелыlіi 4iмlI"", НКС iCТOТIIO перешкоджас: П 
11] ,.1І11КОЖ' illWIIX підCТDО, ОIl'ІID'ІеШIХ 311"0110". 

·I'tn'PDIIII"" AoroaoPY о OAIIOC1 OPOllllЬOMY ПОРlДtcy ДОП)'СКDСТЬСІІ: 
I:r"'~. Доroоору 8 OJIIIOCТOPOllЬOMY ПОРАДКУ с IІсаllКОIІІІІIІІП OPEHДAPE~ п. 4.4., п. 9.4.3. • • 

• 'РСА1lI '!рава 8Jl0СllocrI ІІа MantlO ореlШllрR ІІа іllШУ lОРIІДlІ'ІІІУ або фl'"''''У особу, u також рСОРПlІІІ301ll11 
ІІІ 1lal611-ореllAllРI с l1iдcтaaOlO дпА ро,іРВIІШІR ДОГОВОРУ: _ • 

• ~ll/UJna"y ,e~Ien,,"y ділRНКУ У Рll3і смерті фі:Ш1lllоі особll • opetlJ1DpR, ,аС)'РСІIllИ або об.,ежСIІІІ~ 11 дІадаТIІОСТІ 
СУАУ nepexOJlIII'L ао спадкоємців або ІІІШІІХ осіб, ІІ"і OllKopJtCТODYIOТ1o ШО '3смe.nыfy АІЛІІІ",>, P~M '3 

,l1і .IІIiОРШ:тооуIОТЬ wo ,емелыІ, діnl"КУ раом :І ореtlдарсм. IUJlRXOM nr:pCYКllIUlDIIIIR ДОГОПОРУ OPCI~" 'СЛІ;. 

13. DідllовідllJlы�іеть e-ropill 31111С811JCОШl1111П 1160 

IIСIIIІJlСЖIIС 811KOIIIIIIII" AorOBOpy 

Ь, • , • за 11e811- • І опіJIIuIыlстlo ufЯІІО8іДІІО ДО ЗІ"ОIIУ '71 ....... =: ' .... HnllIlR обо lІеIlDJIС'''ШС 8"""011811І11 доroвору CТOPOII" ІІСcyn. 81А І • 
-1)-.'· 
~o,,1I, ІІКВ ІІОРУWІ1Л8 :l060B".,aIllIR :lufлыІстьсRR віА BiAnODiдanhIIOcтi, R"Ul0 a01l1 аопе.ае, О"1 ОС ІІОРУОlе"". 

,І 0"1111. ' 



f 

14. ПРllкіllцсві IIОJlQЖСIIШ1. 

14 І ЦсП договір ШlбllРПС '1ІІ11110сті піСЛІ пі:lПllСОllllІ CTOp"Iln\111 та n 
• '. • ,)Г() nеРiliа _ 
ЦеП ДогоПlР )'tulіШСШО У трьох n(1tr\lIpIIIIKDX. Іиn МІІРТІ. ПЗlfаКQ' 1111"1 I't't"' •. 

'п . п' О) 1с.'J1IIЛ"'1 . ''8q" nnCII"OДi1BI,1I др)'ПIП - D ОРСllдаРЯ, тpI:Т1 - П opralll. ЯКІІ ПРОПІВ nrржаПIl\ р , "У Сfl1\ 
,... , J eH·"ТpaUIIt\ • О",," 1 ..... \ 

НСВШ"СІ'ІІІІІ"ІІІ ЧОСТІШОМІІ договору с: 

huacтpoDlln IU1ПIІ 3СМСЛlollоі ділRflКIІ :І оідпбражешlll .... РбмrЖСIІІ. (об 
TlliftC",,) \ іі 

cepniтyrio; •. . J' 1I",ClploCJzi, 
Піп' "ро DCТDІІОWJСШІЯ ІІП Mlcuennt.OYI та ПОГUДЖСllll1l10UflіflllfLпі меЖІ' l' "" 

• - , &:\I~""oi . 
акт 110 пеРСJlссеllllЯ D натуру 30ВIIJlUllІоО' меЖІ 3СМСЛЬffПТ ділllfll\lІ' Л''''111Іі1l 
акт 11рttПому-персдачі 3смслыlіi діпІІJlКIІ; • 

15. PCKBi'llТJI сторі .. 

OpCllДoдaBCЦЬ 

Броварська міська рода в 
особі 
MicbKoro roЛОВІ" 
Антоненка Віктора ОлексанДРОВIІ'Іа 

_ ,~lісue3нахОJIЖеtlIlR IОРllдltчноі особ .. 

07400 IСIІЇВСЬка оБJ1ПСТЬ, 
At.GpOBOplI, aYJ1.farapiHD. 15 

i..aCНТII4IiкauinHlln код 26376375 

OpCIlAap 

ТОВ фірма "Цеоліт" 
що діс па підставі свідоцтва. 
заресстровnного комітетом 

Броварської міської Раді! 
від 07.04.1997 року за N9JЗ89.1О 
генерanы�АA дирспор 

Щоткін ВалеНТИIІ Bil\їOPOBII'1 

MicUC3HDXolГMeIlIlR IОРllJ1l1Чllоі ос0611 

м. БроваРІІ. 
вуn.ЄсеніІІВ. ІІІ 

іДСIІТlIФіКDuіПIШn КОА 19417174 



АКТ 

приЙОМУ·ПЕРЕДАЧI 3ЕМЕЛЬ~Оі ДІЛJІНКИ 

2005 року м.БроваРIІ 

МІІ, що піДПИС8JШСJl нижче: Броварська ".іська рада, в особі 

аlіськоro голови AllTOllellKa Віктора ОлсксаlЩРОВIlIIа, що діс Шl 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в У KpaїII і", 

3 ОДllїсі СТОРОНИ, та TOBapllCТBO 3 06межеll010 відповідаJIы�істIоo 

фіРl'ІD "Цеоліт" в особі генерального директора ЩоткіJlа 

B8JleIlTIIIID Вікторовича другої сторони, склали цей A~ї про 

наступне: 

БРОВDРСЬК~ міська рада передала, а ТОВ фірма "Цеоліт" 

ПРllііНJIла земельну ділянку площеlO 0,0200га по вул.Єсеllіlla, J /1 

ДnH будіВllllцтва та обслуговуваllllИ адміністраТIIВНО

вumВОЧllОГО комплексу. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

Броварської міської ради від 16.12.04 N!S88-28-24 на умовах 

ореНДIf, терміном на 2 (два) роки до 16.12.2006 року. 

Цей Аl\ї складено у трьох примірниках і є невід'ємноlO 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛА: 

тов фірма "Цеоліт" 
Юридична адреса: м.Бровпри, 
вул.Єсеніна,l/l, 
Генеральний директор 

.. 
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JI, 6poВDPII 

ДОДАТКОВА УГОДА Н!! 1 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 
Від 19 еіЧII. 2005 року N2040400700093 

"-"'--" --,C(,-j~..z....;.&..r ___ 2006р. 

МlІ, що пiдmlCIJIDCJI ~e: БРОВ~СЬКА МІСЬКА РАДА, дanі -
'ОРЕНдОДАВЕЦЬ", в осоБІ заступника МІСЬКОГО голови BO:lllBKa Cepl'iв 
аІnsaЬОІOIfl, що діє на підставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 
.lpIlG'IIIlJIR в Украіні", довіреності від 01.08.2006 року за N!! 2-15/1872 3 

adttid сторони, та та Товариство :І 061\Іеженою відповідальністю фіРl\lа 
.ЦfOЛіт", І особі генерального директора Щоткіна Вanентина Вікторович&, 
_ ."ОРЕНДАР", 3 другоУ сторони, yкJIanи ДодаТКОВУ угоду дО ДОГОВОРУ 
opeвдn земельної дЦumКН N!!040400700093 від 19 січня 2005 року про 

llJl:l1I1IIe: 
Відповідно ДО рішеННJI сесії Броварської міської ради від 

23.I1ЗООІі року Н2159-11-05, внести зміни до наступних пунктів ДОГОВОРУ: 

1. до п.2.3. і викласти його в наступній редакції: 
НОрм&1'ИВНа грошова оцівха земельної дiJIJпucи згідно довідхи 

SpoвapcItKoro міського відділу земельних ресурсів від 20.12.2006 року за 
N!1370.Q4-313, вкmoЧ8ІО'ІИ коефіцієнт індексації грошової оцінки - 1,035, 
3І1ІеРД1КеВИЙ Наказом Державного комітету Украіни по земельним ресурсам 
від 27.01.2006 року N!НP/18/15121/11 "Про порJlДOК нормативної грошової 
DIdВКO земепь сільськогосподарського призначеННJI та населених пувхтів", 
38peєcrpOBВНOГO в Міністерстві юстиціІ Украіни 05 квітня 2006 року за 
1і388/12262 стввовить: 

• - 4898 (ЧОТПРИ тпевчі Bieїl\leOT дев"ввоето Bieїl\I) rpllBeHL ІІа період 
6yДIDBoцтвai 

-24492 (дввдцвть чотири тuевчі 'IOТllPOeтD дев"вноето дві) гривоі з 
Alm 3ІТВердzеllllR Axry ДержавноУ КОl\lіеіі про прийmnтв в екеплуатацЬо 
JaJdoчевого 6удівппцтва об'єкту. 

2. Д~ п.3. і ВВICJlвсти ЙОГО В наступиііІ редакції: • 
3Iki Доroв1р укладено на 3 (трп) роки, теРl\lШОl\1 до 23.11.2009 року. ШCJUI 

lPIeВJtJr строку AorOBOpy ОРЕНДАР має переважне право поновлеllD ЙОГО на 
!ОIUn СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 
_enдapHIIX днів до закіичеННJI строку діі договору повідО~ письмово 
;:ЩодаВЦІ про намір продовжити ЙОГО дію. Прп вакорПeтDDIII ЗUleJIьооі 

ВІСН ве за цim.овml прnзна'lенНRМ орендар втраЧIІЄ переВlЖllе право 
ііа ВОвовпеНIIR договору opeIIДO." 



зо п.4.1. BllкmO'llml; 

4 2 і BllкnaCТII Boro В НВС1УПнїй редакції: 
4дОП •• • • б' 
'; .. 1.1 opellДlll плата ІІа пеРІОД) УДIВ!I,llоцтва. ~кnaдaє 
.244,90 (двІсті сорок чоmр.. rpllBHI КОПlnок; 

РІ І opellДlllI плата 3 дaТlI затвеРДЖСІІІІИ Акту ДеРЖIІВllоі КОl\lісіі про 
'1П .' б • 

в експпуатацоо заКlllчеllОГО YAIBHllцтalI екладає 

JlPPnll~24t60 ( ОДІІІІ ТlIСИ'Іа двісті двадцвть 'IOТllpll) ГРНВllі 60 копійок. 

5. до 11.4.4. і ВIIКnIС'ПI йоro В нвступній редакціі: 
OpellДHII ПЛllта ВIIОСIIТЬСИ opellAapCl\1 nO'lIIIIIlIO'111 :І 01.01.2006 року 

ai.1lloBfд.IO дО HIKUY ДеР."ВIIОГО КОl\lітету Украіlfll по :lсl\lелы�ІІІ\І� ресурсаl\l 
vdIP/I8115/21/11 "Про порядок IІ0Рl\ІаТІІВllоі rpomoBoi оціllКl1 :lСl\lель 

.IJ' ." 
d;Jьа.l\"ОroепоДlрськоro ПРН311ачеНПJJ та IlаселСllllХ ПУІІКТІВ, 

JlpКC1POBIIHoro в Millieтepcтвi lоcnщіі УКРllіllП 05 квіПIИ 2006 року за 
)i38Вn2Z62 щоаlіCJI'lllО рlВIIII1\IП часткамп ПРОТ_ГОI\I 30 калеllДаРllПХ ДІІів, 
.ІС'І)'ІІІІІІІ 31 оетанніl\l калепдарвпм AlleM :JBiТlloro (податкового) аlісици 
&1JIII081 переРUYВDIIПR ІІа рахунок УДК У КпівськШ області аl.Києва МФО 
811018 код 23571'23 рlр 33213812600005 - Броварське вдк. Код 
rJ8mфlаціі 13050200 - орепда землі. 

6. добавити 0.6.4. і ВИlCJIВСТИ ЙОГО В наступній редакції: 
Відповідно . до ет.25 Закову Украінп "Про оренду :Jе1\lлі" від 

06.IО.I998р • .Ni 161-XIV орепдар У п"SJТUдеНllПЙ термів післи державпоі 
решраціі ДOfOBOpy opellДO зеl\leJJЬНОТ дiJJJJвкn з060в"взанпй нада'ПІ каппа 
,'(Oro80PY відповідному opraнy державпоl податиовоТ службll. 

7~ Всі інші умови Договору залишаюТЬСЯ без змін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

S1'OВAPCLКA МІСЬКА РАДА 
lOpuдПчВв адреса : 
11. Брав.рв, вуn.Гагаріна, 1 S 
3actyпнQ міськоro ronови 

ОРЕНДАР 

ТОВ "Цеоnіт" 
ЮрИДИ'ІНа адреса: 

вуn.Єсеніиа,l\l 
м.Бровари 
Генер8JIЬНиА директор 



АКТ 

прийОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО І ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

МІІ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

J8C1)'1JJfJlxa міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє 

Jl8підставі Закону України "Про місцеве самОВРJlдуваННJI в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 року N!!2-1S/1872 3 однієї сторони, та 

Товар"ство 3 обl\fеженою відповідальністю фірма "Цеоліт" в 

особі геперВJIЬНОГО директора Щоткіна Валентина Вікторовича 

другої сторони, сxnanи цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ фірма "Цеоліт" 

Dpllibuша земельну дinJlнку площею 0,0200га по вул.Єсеніна, 1/1 

дп. будівництва та обслуговування адміністративно

виставочного комплексу. Земельна дїЛJIнка надана рішенНJIМ сесії 

Броварської міської ради від 23.11.2006 року N!IS9-11-0S на умовах 

оревди, терміном на 3 (три) роки до 23.11.2009 року. 

Цей Акт сxnадено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮрИДИчна адреса: 
м.sроваРИ,ВУn.Гагаріна, 1 5 
~~~іСЬКОГОГОЛОВИ 
,t101 ёl*Q' 
і Otr~f:', 
,J ~ ~~ 
І \ііі; 

ПРИЙНЯЛА: 

тов фірма "ЦeOJIЇT" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул.Єсеніна, 1/1, 
Генеральний директор· 



ДОГОВІР 

ОРЕнди ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... &pDIIP" ~JD 
IiP08lP~1CD аllсыcD Рвда" tI<7 .. '!tJ:.W f .. 20~ 

ВЄЦЬ. IiРОВ'РСWCI мІська РВДI, в особі заСТУПНIЇка МlськОrol"Oilн ЛllДраВІ Вас";'. 
orEIfДOДA " .;., дlс НІ nlдC1U1 Закону УкраіНIІ "Пра мlсцсвс CIМOBpцyвall1Ul в Украіні" довlрсності 
~III ~ 162-531515з OДlIOro боку, '111 
.. 20,06.2007 .J':DlPnC1'110 :І оCJмсжеllОIО DlдпоDlдanь .. ln-lо ccPcn-ораl1 ccOpxlдeн», ЮРIW..,Н8 адрсса: 
OIl1fДA1'= 1)'1. forDIJI, б),д.41, IдСlmlфікаuіnНlln код 34702223 ( CBiДOЦТ1l0 про державну рсєстрauiю 
~~~ 3ІреССІРОВDllе ВIIКОНUЧIIМ комІтетам &ровврськоі міськоі Кllівськоі обnacтt від 17.11.2006 
~:''''i55l02 0000 002004) в особі ДlIpeкropa Гордіснка Руспана ОлеКСВНДРОВI"'" ПІIR діс на n1дC1Ui 
JO'1 I6~lIUOro ВIIКОНКОМОМ &РОВIРСЬКОТ міськоТ plДll від 17.11.2006 року за N!!1 355 102 0000 002004 
:'~pSfДAP", J ф1yltJ1 сторони, )'КJI8II11 цеп AoroBip пра НВСТУПflС: ' 

1. Предмет договору 

1.1. ОРВJIДОДАВJЩЬ відповідно АО рішенlUI сесії &ровврськоТ міськаТ PIIДJI КиТвськаі обnacтt від 
J~IJ.2007роl1.мs76-3I.о5 надаСе а ОРЕНДАР прИnМвє в строкове nnатне користуввнlUI зсмenьну дimrнкy 
lI1IJIIICID o.04GGI'l, ДIUI б)'дівЮlЦ'Пlа 18 обcnyroвувDИIUI PC:C:ТOPMHOro камnnекс)' аа 3НIXOДlmoCll по 
1)10 ILч)tuпськоro в pIIIOI.I nepenlHY :І прав. П. Чу611НСЬКОro м. Бровар... Зriдно 3 nnвном 
~Щ _а е нсвід'ємною частиною QЬoro AOroBOPY 18 довідки вндвноі &роварським MicьКlIМ 
.,.. 3СІІшmІХ ресурсів від 28.12.2007 року зв Н!04-3/13-3/159 18 земenьно-кадвстровоі AOкyмeR'I'ВIU1 
fpIIIpМDrD Micыoo Biддfпy земcnьюlХ ресурсів IUI земмьНl дшанкв pllX)'t:ТltCJr 8 3eмmrx IrOMepulAHOro 
IIIIIJIIICIIIIII меах &ровврськаі мlськоі ради. 

2. Об'єкт opellДll 

2.1.8 орсн.цу ПСРcдlE'l'loClземenьна ДШRНка зannьною nnощею 0,049'1'11. 
2.2Jfa3С11Шнill дiuнui 8ідсутні об'єкти HepYXOMoro M'nНl18 інші об»єкти інфраструктури. 
2ЗJIopмI1Н811В rpошовв оцінка земenьноі дinRики 3riднo довідки SР08Врськаro міськОro 8iддiny 

ІІІСАІІІХ ресурсів від 28.12.2007 раку за N!04-3/13-3/158 на перlад 6удlВНllцтва С'І1ІIІОВIIТЬ: 
-1541 (alclм 111CRЧ ІІ»ІІТСОТ сорок вlclal) rpивеНlo. 
HDpМI1UIJII rpОШ08В оцінка 3CМCnЬHoT дinHHКН 3Пдно aOBЇДКl1 &р08ВРСЬКОro мlськоro 8iдд1ny земcnьнnx 

flC)P .", 21.12.2007 раку за N!04-З/I3-3/157 3 дaтu 3lТ8Срд1Кеннн Aкry держаВІІа' комІсІ про ПРIIІНR'mI 
ItlaUlJmцЬо з.кIRченоra будlВНllцтва o6»єкry erDIIOBIIТЬ: 

-42742 (арак двІ ТlI&:ІІ'ІI сімсот сорок двІ) !ривні. 
2J.3емшНl дiuщ па перCДlt:'l'loCl в оренцу, не мвє 18ІСНХ нодапіків, що мО8)"І'Іо переШlrOДИТlI П 

rtmвaaкy lІІІОриcnuпao. 
2J. При зміві (pcap1UЇ:l1Цl1) ОРЕНДАРЯ AoroBip ореНДІІ не зберirвє ЧИННЇC'l1o. 

І 

3. Строк діі договору 

3.I.Дol'Dlip )'ІІІ_на ~ 5 (п'нть) ракі8, термІном ДО 27.12.2012 раку. !lїCJplзвкінчеНIUI C1pO~ a~ro80pY 
~ - ...... 0 npно поновnеНIUI Aoro на Н08нА С1рОК. У IUtOмy ра31 ореНдІР П0811НСН не П13НШ10 IWIC 
:":-1 до uxiJIIICIDII" cnpoxy дif доro80РУ П08ідомити ПllСЬМ080 oPOНДOДUIUl пра намІр npaдo88lms 1101'0 
.... ра IllКaРlІІтlннl зоаlen .. ноt дlпHHKl1 lІе 3а цlпЬOBllM ПР"311IчеНІIRМ орендар втрачає перев .... е 

118 DOIIDIUIIIIHR aoraBopy ореНДІІ. 
4. OpellДlllI ваllТ8 

4.1 РІ""І 0PllfДВa IUIII'ПI стаllОВIІТЬ 10 % вІІ& HopMaТlIBllol rpOWOBOt оцlНЮl1 clCJlIдIIC 
• 154,10 (вlсІаlСОТ II»НТДICJIТ ЧOТlIР" ) !pII8Hi 80 кanlnox - на перlОА б)'дIВНIIЦТ8а; 

.,...: 274,20 ( ЧlnlРIІ Тllснчl ABlm claIДICНТ ЧOТlIРII) !pII8HI 20 KoninoK - 3 ДlТlI :laтвe~HHH АКІ)' 
4.2. rкaMIa:1f пра ПРIІIІIІRТl'R в експлуатацІю закlllченоro СІудlВНIІЦТ8а oll»ac:t1; r cri 
~ 06ucnCIDII розміру opellДllOi пmrrи 3В зеarcnьнї ДЇМНКII дерІСІІІІноі або КОМ)'lIIlJПoНО вnacHO 
... __ :I)'JJIXyJaнQм f)c цinЬ0801'O nPШНlченu 18 каефlцianiв iндe~, 8Шначeнux 3:Н:'CТlС: 
";;;'МllНIIМn Кабlвeroм МіністрІв YкpaYml формам", що 3Вn08Н1OI01'IoCII mд час YКпВДaНIUI ум 

403.:-1 чи npoaOBzeнu Aoro діі; Ід 2712.2007 раку lЦомlСВЧIІО 
~ РендИ. мата BHOCIIТЬCВ ПОЧllнаlOЧl1 :І дНН ПРІІІІНRТI'R рlшеНR. ~ 1CIUI~llДa НІІМ днем sBhuora 
~~I~MII npaтвroM 3І КllЛIІIДІР"IIХ днІв, lIaC'l')'llllllX 3~ U:-H~: o&naerl М.Р Кllєва МФО 821018 
~2357 1'0, "'ClIЦІІ WЛпоаl nepepaXYBallHR на рахунОК УДК У 11 СЬК а е зuшL 

4."~ р/р 33210812700005 -Ііроварське ВДІ(. Код IСІІІСllфlкацll 13фОS::;.с: 8':овідюlМlІ aJmlМIL 
• ередача nPОAYJЩif18 Н_ННІ поcnyг в рахунок ореНдноі nnanl а ор 



4.5. РО'А!lр opellДllor пnаТlI переГnН4ІІа .. ен у ра:.1 : 
4.5.1. заllНl1 УАІОВ I'ОСПОДВРlованЮІ, псрсабаЧСlІІlХ aoro 
4.5.2. зміНl1 ро,мірів земcnьноro П04l1ТJcy, Піllllfще~f~:Оt.t~ 

ВIDlllчеlll1Х знонодавСТВО"I; ЦІн, lІРIIФі. 
4.5.3. в іНШl1Х ВНПВДКВХ, псрсдбаЧС'fllХ заКОJfОМ' І 1"і .. ь&.. 
4.5.4. У разі нсвнесеНIIJI OPOHJIlloi маТl1 у СТРОКІІ' 111311 ' .1\ 

( , аЧСlf1 Ш'" 
подаТКОВОI'O борry в~чаюЧII суму unpафllllХ CВIIKuїh за іх н Nq ~~.Dpo 
06nіковоі ставки НllЦlоІІВnЬНоro ба"ку УкраіНlІ, діЮЧОі на ае a.8HOCТj) 11 ~~ і 
день Roro (Rol'O чаСТІIНII) поraшенlUI, 38J10ЖІІО від тoro ІІКВ I~" 81IHl�lCtleH"'1ara-->1І)~ 
кaneКД8pHIIA день ПРОC'lpоченНJI у Roro сматі, 'ICnи,нн тв..,. ro ~ 

5.5.5. ОрСllДНа мата cnpВВnJlaLCJl таКОЖ і у IlfПааках C11aot'L 
не ВИКОРІІСТОВУЄ земenьну дinянку за цим Доroвором, ' ІІКЩО ОРЕНдАр 1,~ 

5. УМОВІ. BIIKOPII&:TOIIIIB ЗСl\Іель " 
IIО'ldлlllll'll 

І 

5.) • 3емenь"а ДЇnJlHкa псрсдаєn.СJl в орсНдУ дnl буаіВНlf1h'la 
комІШСКСУ; • м • 1I1IIit~. 

5.2. ЦїnЬOBC ПРИЗН8ченНJI зсмenЬНОI ДUUlНJCИ - зсмлі KOMepцillllOro 8Нко І 
5.3. ОРЕНДАР не МВЄ права без ОФОРМЛСНІІІ у BCТllloвneHoMY риcnн.., 

цUп.ове ПРIDН8чеННJIземenьноі дїЛJlIIКИ. 31kOlIDIuat.} 

б. УМОВІІ і етрокп nepeд01li ЗСl\leJlЬПоіділпlJJCbВоpeq 

б.). Персдача зсмenьноі дїЛJlНКИ ВОРСНАУ здіRсшоаьса з розроблеННІ DpOcayI' • 
lUI8 виroтoВnСIIJI npоекву відводу земельноі дїЛJlНКl1 t рішсНIIJI Бров.рс.хаі MiNat ... 'd 
J&54Q-29-05. І 

б.2.llШІі умови передачі зсмenьноі ділJlНКМ в орснду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ !RJI8.lrє 
ореrщy земem.ну дiтrHкy вЇЛьну від БУДlo-JlКІIХ маRнових прав І прmШіI1pClix"~ 
УКПІІДІІНIIJI ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР нс моглн знаm. : 

б.3. Передача земenьноі діяJlНКИ орсндаР10 здіJtснюаьса піСІІІ деPЖUllоіpcmpdА:/ 
38 aкroM приЯмаННJI- псредачі. і 
б.4. нв ОСІІовІ &:1'.25 Зв КОНУ Укра'llІІ "Про opellДY зе.,лl" вlА 06.10.1.,3 

п'RТlщеНІІІІR &:І'рок пlmя держаВІІа' реєстрацlІ договору opellДll имu.нot.
комунвnьпо' влаСllостІ зобов'Я'ВllllR IlвдаТIІ 1С0пllО договору вlaповlдпDМ7 Dpr8IJ І 

cnyadil,. ~ 

7. УМОВІІ повернеПВJI зсаleJIы�оlдiuпкІІ 
і 

7.1. ШCJUI приnиненНJI діі ДоroВОРУ ОРЕНДАР ПОВІІртає ОРВНДОДАВЦ!ВІ-" ~ 
riршому порівllJlНО З ТИМ, У JlКoмy він одсржав 1і в орсrщy. _~, 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поrfРШОНIIJI КОРИСНJlХ ВnBCТllDoc:тe1l opelfДo •• нai ~ 
Ь змінОIО 1і стану, має право на BiдwкoДYВBHНJI збитків У ро,мірі, IlоначеноМ)' =~I 
доcmtyro ЗJ'OДИ про розмір відшКОДУВDИНJIзбиrків, спір p03B'ayєrt.CJ! У C:YA~ 

7.2. ЗдійсненІ орендарем без ЗI'OДИ ореНД0_ЦІ ВIПРати на пonіnШeJUIIIJuDIOA);'1 
ні немоаиво відокремити 6ез заподbrНIIJI шкоди ціА дiJUJиui, ІІС пiдn'~;ЕМ 31 ~ 

7.3. ПDJIіпwснНJr стану земenьноі ДЇJIJIНКІІ, ПРОВедСllІ OPEНt"'~. III~! 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, но пfдnll'8lОТЬ відшкодуваНІПО. У"ІОВІІ, обсаnl ~ ~OIO~I 
BНlpIТ за npо~еде'lі ним ПDJIіпшонНJI стану земenьноі ДШJlНКII ВIDllаЧlllO'ПІClIІСЛ~1 ~; 

7.4. Орендар має право на віДШКОДУВDННІ збитків, заподllШIХ )'І j 
зобов'аDНЬ , передбачених цим дoroBopOM. 

Зб.IТIСІІМII вва_IОТЬСЯ. ..h 1 • аНН'" ІР -.!,.,(J' 
7.5. фllCТИЧні втраТИ,ІКИХ ОРЕНДАР зазll8D у зв'I3КУ з"ІІIIIIОН б no.IPICI! .... J ( 

доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також DИ1р8ТII, акІ ОРЕНДАР здіdС:НlIВ а о rJJ'1 [ 
CDOro поруwоноro права· dlDlJIIIIII~ 

7.б. доходи, Jlкі ОРВНДАР мlг би peВnЬHO OТPllМaTII D раї IІIIJIСЖ1ІОl'O D • 
доroDОРУ. , IC)'МII~" 

7.7. Р03мір фвктнчних Вllтрат орондаРI DИ3IIDII8ЄТЬСІ .11 підCТDDI ДО 
,по DIIJCOPd~'" 

8. ОбмежеllllИ (обтяжеIIIIJl) ЩО~ 
3смслы�оff ділJlІІJC11 ~ 

бтІ_II."" І 8.1. На opellДODaнy зомелы�)' дlnllllСУ 110 aCТDlloвnollO 06 •• 0-11., о . • 



13. ПРВЮlщеві поnожеllllR 

n ДDro81p 11I611JН1C ЧIIIIНОс:ті nicmr ~LamlcalIНl CТOPOHIUoIII1D noro AeP*DBHoT peEC1paцfi'. 
1].I.Це вІр )'ІІІ1дC110 У 'ІРьох прllМlрНlncax, ІІШ MIU01'It D.IIНaкoll)' IОрIUUIЧНУ CI~ OAIIH З JlIСІIХ 
~~ :;:UIOJIIII .... арynІА - в opellдllpJl.1]Jeтin - в oprall~ ІІКІІА провів державну pe~aцbo. 

"еllA'ОІI.I."'" 'I.m"'.MI' AOroBOpy Е: 

)' JCIIII8C1POBI'n ПnIН зеМC;n~"0' дinJlНКJ' з відображеl''''М обмежень (06тJlЖeиь) у П BIIKOPIIC1DJ.Hi та 
вmиовnеllllХ CepBhyтiB. 

)' aкr про BcmuroвneH'" на мІсцеІОсті, поroдЖеНlllO та переJIIЧУ НІ зберіraн", З0внішньоі Межі 
зсмenьио' дІЛІІИIClt; 

)' ur ПРIIRому-neредачl земcnыlіi діл.НКI'і 

15. PeКВb1JТI1 &:Торів 

OpelJДoдaaeць 

5poupcыcl мІська pllДll 

І аСО6І JtICIIIYIUIIIIl Nlt:IIКtRD гtlIIfIQ 
bIpm. в.tIUIII ОлtIШIІІ'РD'""" 

IOpIUlll'lUIIДpeca: 

074 оо Кнi'lсьXl o6lracn.. 
1L5poupп. в)'л.rll'l· 15 

Орендар 
ТОВ «Penop& .. «Opxlдea 

в особі диреКТОРІ 

МісЦe:lНВХOJlЖOННR IОрндпчиоі особ .. 

ЮР'ІД"'І"& вдрес&: 
07400, м. БРОВІРИ, 
вул. foron •• 41 

ідеН11lфікаuіlho.R код 34702223 

ДoroBip Зlреєстровано у КI.і8СЬкіn реriОI'DJIIoиіn філіі Держuноro ~IIOIc:rв1 "Цеanpy державиоro 
3СІІ.НОПJ lraAIC1PY при ДepJcpЛОМУ КО.lітеті УкраУН11 по зе.lenьНIР;~ про p.;mНOїREC1pi 
-.в_ено :І8ПІIС від 11 -4!J-"~ 20 • ЗІ Na p~~. rз· r 

·t ""0 



9.lllші права та 060В' .,.. 
11]101 етОР' r 

18 ! 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapall1)'E, що зеММЬна дїЛанка є у n 'І 

за60РОНОlO (apeIlJТOM). заставоlO не перебуває і він має ЗІКони,оro anасио&:1і. ІІі , 
HllДUaТlI інші пров. ВlОначені ЦlIМ доroвором. І Повио_е ..... n ~ ~ 

9.I.Права орендодавця: ~IID 's 
9.1.1 nepeBipml цinьoBe ВllКОРllСТ8ННJ1земмьиоі ДIJl' 1 • • анки· 9.1.2. достроково р03lрвати цеП ДоroВIР у внпадках ' 

ДоroВОРОМі • _ ' переДба~еНllx ""1IJt1Qc 
9.1З. зміJIIIТИ р03Мlр ореНДНОlмати у внпадКаХ, передбаче ~ 

OДIIOcтopoннr.oмy порндку ба зroди ОРЕНДАР JI; Них чии ...... 3аао 
9.1А. ВИМВJ'Вти Від ОРВНДАРJI своєчасноro внесеиНJI орендИ , ~I 
9.1.5.ВIIМВJ'ВТИ від ОРЕНДАРЯ відшкодуванНJI СУМИ ope~ ,nлаТJt; , 

Броварськоі міськоі ради перо H8д8НJUI в opeuдy З0мелloноі ДЇЛJlИКМ д: .nлаТJt 3 "1Су IIDIS... 
9.2. Оlов'аКJI OpeaJДOДBB~: nI4n"call"'IIWIrci~\ 
9.2.1. передавати земenьну дuurнкy по aln}'. ~"'t.1 

9.3. Права оревдаря: 
9.3.1. CnPJIМВТИ по акту земмьну дїJUlHКY у КОРИС'1)'ВІННJI' 
9З.2. ПОНО8JDOвати доroвір піcnа звкінчеННJI С1року Aoro 411. " 

3060в·l3 .... на ПРDТаі терміну оренди. Pal.~ : 
9.4. Оlов'аКJI орендаря: І 
9А.l.ввдuати ОРВНДОДАВЦЮ МОЖJIивіCТlo здійснювати КОН1рот. 3 . 

дiuвai І ВНXap~~, 
9.4.2.BHкopIICТOByвa11l земельну дinянку за цinЬОВIІМ ПРIDначеИИRМі І 
9.4.3. своєчасно сnлачува11l орендну мату; 
9.4.4. не допускати хімічвоro чи будь-вого іншоro забруднеиНl зеМJIJI' І· 
9.4.5. підтримувати П в належному санітарному стані; , 
9.4.6. ni~ закінчеННJI терміну діі ДоroВОРу оренди повернyrи земem.ну дinuay ~ 

вuucнoмy СТ8ВІ по акту. І 

'10. Ризик випадкового знищення а60 ПОIDКОджевВІ І 
об'єкта оренди чи ііого чаСТИН0 І 

10.1. РизJIIC ВиnaдкDвоro знищеННJI а60 поwкодженНR об'єкта оренди чи 110roЧlCll8111і 

11. Змівв умов договору і DpИПDВеВВJI йоrо Idi 
І 

11.1. Зміна умов Доroвору :sдiЙсJllOIОТЬС. у письмовій формі за 83аємиою 3J'OAIIIO. І?; 
У ра3і ИОДОCJП'ВеllВR 3roди щодо зміин умов доroвору спір P03J'JI3YIOnCI У су-

11.2. ДІІ доroВОРу ПРIIПИИЯIOТЬCJI у разІ: 
11.2.1.:sакіичеRRВ строку. ва пий Roro було yюfадеНОі 
11.2.2.придБВВВR ОРЕНДАРЕМ земenьиоі дinaнки у uacнim:; . ВCafiXIIJIICi 
II.2З. ПРИМУСОВОI:Q ВЇД'IyzeIllUl земenьноі дinaнки 3 мотивІВ cycldJlЬнoi 

cт.1473eмenLHOro кодексу Украlнп; 
11.2.4. Доroвір приnииaєтr.ca тако. В інших ВИІІ8ДІС8Х, передбачеНlIХ 381ОНОМ. 
11.3. ДІІ AOI'OBOPY ПРПППИЯIOТЬCJI DШПОМ noro розір.аНИR зв: 
l1З.l. В38ЄМR0I0 зroДОIO С'І'Орїи; І 
11.3.2. рішеlllUlМ суду відповідно до 'lИНноro законодавства YкpaiНIl. 11 

11.4. РозіР8аlllUl ДоroВОРу В OДIIOCТOPOJlНLOMY ПОРJIJUCY доnycкаєтьCl і ..-~ ~I 
УМОВОIO pD3ipBaннв Доroвору в односторонньому порJlдК)'Є невИКО tA 
~ .~ 

11.5. Перехід проа масності ва м8йRо орендар. на іншу IОрUДIl'І1l)' 
peoprвнbaцia IОридичиоі ос06и-орендара Е підставОIO ДJUI розірвlIНIUI доroвоРУ· 

, JPIIIа60 
12. ВідповідllJlЬВЇСТЬ сторін за neBJIJ(OBa 

иеИ8JIezве викоnаJDUI доrовоРУ . iJ 
, .~~ 

12.1. 3а Не8ИКОНВИиа або неиanОJКllе BRКOII8IIIUI доroвору стороНИ НеСУТЬ .,,~ 
SUOвy '1'8 ЦIIoro доroвору., иoc:d, JJIIIP 
порушI2.2.Сторона. JIJC8 порушипа зо60В'азаниа. 3ВUu.иаЄ'I'ЬCJI від BЇДll08fд8JIЬ 

енна ctanоса не зП вини. ' 



АКТ 

DрИЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

• .0: _ ~ 2007 року м. Бровари 

МlІ. ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада. в 

особі заступника міського голови Андрєєва ВаСllЛИ 

оnекеапдровоча, що діє на підставі Закону У країни "Про місцеве 

самоВРядУВання вУкраїні", довіреності від 20.06.2007 року 

N!2-S3/S1S 3 однієї сторони, та Товариство 3 обмеженою 

вfдDовідвлы�іmоo «Ресторан «Орхідеи)) в особі директора з 

1f.P'POi сторони, склали цей дп про наступне: 

Броварська міська рада передал&, а TOBapllCТВO з 

06аfeJКeООЮ . відПОВЇДальнісТlО «Ресторан «Орхідеи)) ПРИЙНJlЛо 

земельну ділянку площею 0,0499га для будівництва та 

06елуroвуванни pecтopaHHoro комплексу - землі комерційноrо 

BDKOPOCТRHHB по вул. П.Чубинськоrо в районі перетину з пров. 

п.Чу60нськоrо в м. Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ 

сесії від 27.12.2007 року за К!!576-31-05 на умовах оренди ва 

S(П'ять)роЮв. терміном до 27.12.2012 року. 
І 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

.IСТИНою договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯJIО: 

тов «PecпloptlH «Орхідея» 
Юридична адреса: м. Бровари 

вул. Гоголя.41 
Директор 

'печlТlCll) 



АКТ 

crВllОDлеПllR па I'lісцеаості. DоrоджеlllllО та передачу па зберігаПllВ 
про D 30DпіШІІLоі allrdCi ,еаleJIьпоі діЛВllКl1 

ТОВ «Ресmораll «Opxideв» 

--- в Аfежах АІ. БРОllари Київської області 

" ",_-----2007р. ---Мп. що mlЖ'l~ ПЇДD!IСВJПIСJl. представн~к ТОВ" Експеpmо-консультаційний центр" 
діюЧИ на підставі Jlщензu на виконанНJI роБІТ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• іllЖ. Оласюк С.В. 

І присyrності предстааншса зеМJIе8JI8Сника (землекористувача): ТОВ «Ресторан ссОрхідеи)) 

пptдСТ8ВUlIК8 АІіської рВДII: .•...................................................................... rOpdiЄIIKO т.в. 

пprдСТ8ВПnКВ вїДnШу земельних ресурсів у м. БроВарах ............................. ШОкyll МА. 

cyuіlClШХ sемвевnасників (землекористувачів): _____________ ...:. 

що пред'lВlIJIИ свої повноваженНJI по встанО8JIенню на місцевості та погодженнrо 
3ОІuiпrнr.oімежїземeJlЬНОЇдiJuики ТОВ «Ресторан «OsideJI» . 
ІІІО 3ВlXОД11ТЬCJlза вдресою: §)'Л. П. Чубинського. .1\1. /іровари 
ЗUВl'lСНЇ мсхсі на місцевості ПРОХОДJIТЬ ...дYAц:'O~II~H!.!.!iu~-.4!л~ін!.!і:..r __________ ~ 

НiIIUX претензій при вставО8JIеRИЇ зовиіmиьої межі ве закалево. Межі погоджені і не 
lJIIJIIIIII01'r спірвих питвиь. Розміри та місцсзваходженик межових знаків земeJlЬНОЇ 
дiuпп пошані ва абрисі ва звороті даного апу. 
lІПОЩа дbuппcи, нвданої . ТОВ «Ресторан «ОщіdeJI» 
3liдво 3CUCJIbIIo-КІД8СТрОВОЇ документації складає 0.0499 ra. 
Цей акт Е підставою 1J)UI ПРИЙВJlТrJl ріmеник по фахтичному користуваншо з наступним 

oфopмnCВJIIМ документів, що посвідчують право власності або КОРИСту&8НllJlземnеІО. 
Axr ClJlaДeиd в 2-х примірниках. • ,,,'1'111 .1O~ 

1'~ ПредставНИК зеМJIе8JI8Сника 
(юшеКОРИС'1)'Вача ) 

Представип ТОВ" Експертно-
IОНсут.таційвиl центр" 

ПРедставник міської ради 

Представники сумЬпих 
3eМncвnaснихів (ЗeмJlекористувачів ) 

1Ja1JlJп.Juuc віддШу 
ресуРсів у м. Броварах 

і;' .рестр LI . .&_I.-II 

і «OPX:~~tIt.s.: 
1'& 

Шокун МеА. 



_-------АБ-Р-и-с-з-Е-МЕ.л __ ьВ_О_I_ДІ_JUuJI(II 
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" " 
Овпсмez: 

І.Від А до Б землі резерввих територій М. Бровари 

2. Від Б до В землі заг.корист.(пров. П.ЧуБИВСЬКОro) 

3. Від В до А землі заг.корист.(вул. П.Чубивськоro) 

в 

-



Б 

КДДАСТРОВИЙ ПЛАН 

БУАlвниuтва ресторанного комплексу 

З21Q6QQQQQ:QQ:Q6З:D~27 

в 

нвчвnьникв вlААlnу звмвnьних pBcypclB 

д 

ОПИС МЕЖ 

ВІ" А АО Б -Земл І резервних територ і им. Бровари. 
ВІ" 6 АО В -земл І заг. кор. Спров. п. ЧуБИНСЬКОГО) • 
ВІ" В АО А -земл І заг. корист • Свул. п. ЧуБИНСЬКDГD) • 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

IipOBlpeь~ мlеька РІlIІ"· (lj' " ~r{'-" 20C..rpo~")'. 
Іі DlРСЬh"D "llсыcD PDlID В осоБІ першого ЗI1C1)'ПIШ~1І міського ОЛОВІІ КІІRІШІІІ ОnекеlШnРП 

,oEUL: :118 пlAс:11ІІі 3aKOIIY Украіlll' "Про "Іісцевс CDмовр.nуваШI. R YKpaїlli" 1 ОАllОГО БОh')', та ОРЕІІДАР: . '1":
rJh

'tIlDID DIllпDDllIanыІстIоo "liIIIOAI-С" ЮР"дl'lItа адрсса: м.БроuаРIІ, вул. Kllpnolloc:a.5. ко.49 

~ 
137273324 D особі Аllрсктора Носкова ОлексаllаpD МІІколаПОВIІ'Iа. "ІтП nіс .. а пілставі статуту 

• ·.Нlln8:118.,1І .. комітетам БРОDарськаі міськоі РМІІ за Н!2255 відО 1.08.2003 р. ] аругого боку. умan __ ш~ri 

~"""'-'~III18CII&!IIC: 

І 1. ПРЕДМЕТ договору 
І 

і JlOPElfДOДABEЦЬ lіАповіllНО ДО ріШСІШI сссіі Броварської міської РМ_І КІІївськоі області віll 14.04.05 
~ lIIIIКt І ОРЕНДАР пр"Пмас D строкове MaТl.e КОР"С1)'lаНtll зсмельtlу Аіл"tlку мошею 0,IІі56га, lJЛ" 
~ tI 06cAyroIYВlltft." Ilтоr.lобіяьноі ПDонаПОВffЮЮЧОЇ станції, .ка JllаIОДIІТЬ&:Я в раПОlfі ПРО"IDУJnа D "І. 
~ ЗtWID 3 МІ"ОМ 3СМЛСКОРШ:'IУ8аШ.I. шо с "свід"СМ"ОIО чаCТt'ною цього Договору та аовіаКІІ 01l48110і 
~ IIblllM lімinом 3СМСЛЬІІІІХ рссурсів No.249 від 24.05.2005 року та ,смелЬІID-КВ4ВС1рОDоі nокумсштаuії 
~ IIIcw.'Oro вlміяу зсr.Iслы�хx рссурсів ЦІ зсмелЬffа nіл.нка с зеr..л.r.1fI KOMcpuinllOГO ВIІКОР_IСТ8t1lf" 
~lIiowTpaд ... 

І 2. 06" ...... оровдв. 
11. В OPCКIIY RepelUlCfЬCJI зсr.lсльна діп.IІКІ заnШЬНОIО мошс'О 0,1656111. 
lllfахмcnьніП IIinlllui BiAcy1'ffi o6"cml І'СРУХОМОГО маПна; 
13. lfормmШIШ rpowoBa оцінка зсмельноі АілlНКIІ згШtlо АовіnКІІ Броварського міського відділу 3СМC:nЬІШХ 

paia24.05.0S р. 311 N!248 ІІа псріОА поточtlого 6удіВІІІІЦТВВ стаНОВИТЬ: 
І • 51468 (П"RТАСент ClAIІI nlеяча ЧОТllрllСТВ шlСТАееІІТ вlсlАI) гр"вснь на псріОА ПОТОЧНОГО 6УАіВlшцтва : 
; • 257 340 (АllстІ П"ВТАКВТ еl"l Тllеяч тpllCТВ СОРОК) ГРІІВСНIо 3 даТIІ затвсражСІШR A~'Т'J Державноі комісії 
... еliCмy&'I1IUЇю закіtlЧСtlоl'O 6уаіВНllцтва 06"ЄК1Уі 

14. 3~CnЬ"1I Аinннкв. ІКІ псреаастьс:. І OPCIU1)' нс мас lІеАоnіків, шо можyrь ПСРСШКОАlml іТ ефе~"ТtIВtlому 
JI1IНННI. 

15. ПРИ змі"і ( реорганізаuiі) ОРЕНДАРЯ ДОГОlір ОРСНAlI ІІС збсрігвt чщ,ність. 

3. СтрОК діі AorOBOpy , 

~Дora8ip УКllВАСIIО на 2 ( Ава ) рОКl1 АО 14 квlТIІА 2007 року. Пїcn. звкіНЧСІШ. С1рО'!У ~oroB~PY ОРЕНДАР 1'111(' 
. - ПОtlОIJlСННR nOI'O на НОВ"П СТРОК. У шому раі ОРЕНДАР ПОВ_ІНСН ІІС ПІЗНІШС 11111( за 2 "llсяцl .110 
-C1JIOII'Y АіТ аоговору П08іаоМІІТІІ письмово ОРСНАОADDIUI про намір ПРОЛОВ1І(11Т_І Пого Аію. 

ПРИ 811tcoрllnвlllllзсмелы�отT АInАIIIСІI ІІС 31 цInЬОВII"1 ПРll3111ЧСІІІІRАІ opellдap втрачас псрсваJlШС право ІІа 
-.. АОГОIОРУ opCIIIIII. 

4. OpellДlla ПJJата 

_~Pfчи. opellllllD маТІ ІІа псрlоа ПОТОЧllоrо 6уАlаIllЩТВD, еклuас 5146-80 ( п"ять ТlIСЯЧ сто СОРОК шlсть ) 
IfIIпІОок; 

~Iq "ЧІІІ ОР&!ІІІІІІВ маТІ 3 ADnl 31тaCpmкtllllR Аany ДСРICDВIlОТ прIlп"laJlыlтT 8."ОАII&:1І про np"nllRТТR ~ 
riIer. QJID :аllСlttчеllОfD БУ.lllВlllЩТDІ е:кпааас 25734-00 ( AaaalUlТlo п"ять Тllеяч еll'lСОТ ТРIIAЦЯТЬ ЧОТIIРII) ГРIlВIІІ 

~ 05чIlCnСIIIII Р03мір)' opellдtloi МВТІІ 3В зсмЛtо uinclllocrьc. 3 урахуваtltllМ i~::К:~:~I=al~~O".05 ШО"ІІCUЧІІО 
...... pelfJU.a ПЛаТІ ВIІО&!llТЬея ОрСllДllРСАI ПОЧIIІІВ~0.!.I!.3 АІІЯ ПРllnllЯТТЯ PIW~:'IAIJIIIC" заlтllоra (noдaTKoaora) 
.1Qq~'1 nfJOТRroAI 30 калСllдаРІІІІХ дlll&, lІаетуПllllХ 3В ОC11l'IІІIАI ~CIIдOP МФО 821018 8.-ОД 26376375 plp 
'10&000:- nepcpBxyвallllR ІІа раху"ок УДК У КllТаськlП оСілостІ 1'1. IІсва І 

4.4. Пе 1-GpoBapcIaKoT АlіськоТ РІІ.ІІІІ. КО.ІІКЛDСIІФlкаціТ 13050200 - ОфРСl1дO : •• відповідШI"" aїnu"I'. 
редача ПРОАУКЦll ТІ НIUШНIІ' nocnyr D РВХУІІОК ОРСIIAНОТ маТІI о орr.tл. . 



----

4.5. РО]l'lір opC.IДlloi плаТІ' ПСРСГЛRлаtтЬ&:R у разі : 
4.5.1. З~lіllll розмірІв земcnьноro подаТI\')', піДВlfщеttt'R цін, таРtlфіl r 
4.5.2. 8 іНШl1Х 81IПодК8Х, пеРCJIбвчсtlttх звкоt'ом; , у ТО"у ""Ці . 
4.5.3. У разІ IICBIIC~C:CIIIIH ОРСШЛllОТ nЛDТl1 у СТРОКІІ ВІ11tllЧ і ~~. 

, ІШ ЦlI"1 подвіПI.ОТ с:таВКII Hau'ollВnIolloro 6аlllСУ УкраТІІІІ 3В 1CO"IIClllln леll" n о:оroвоРо", r 
кО",кIIIIП ДС"Ь ПРОС:ТРО'ІС'ІІІЯ. Р РОЧttlf'. !Ір, 

4.S.4.0peltДlfa ~aтa СПРВВЛRcrЬСR також і У DИПЦКDХ, Rкщо ОРЕ ~'" 
DIIICOPllCТODyt земелыtу ДJЛJlIIКУ зв UIIM ДОГОВОРОМ. НдАр ] , 

1IICt~ 

s. Y~IOBII BIIKOPIICТ8III1J13C&leJI • 
LhOilUnlh-, 

5. J .земельна діЛRI'ка переДВЄТЬСR D орсtlлу МІ будіВНIЩТва та 06cny 
СТВ'lшl; ГО8Уllltltl ~ 

S.2.цільоое ПРIt3начення земenьбнот ДіфЛЯНКИ - землі KOMepuinttoro IIІКОРІІтНIIR' '1, 
S.З. ОРЕНДАР не має права ез о ормnення У BCТ8JfOвneHOMY 3І1КОНО' ІІІ 

ПР"31lачеltllЯ зсмель"оТ ділянки; 4I8ChOIt ~: 
І 

6. Умови і строки передачі 3САlельпоі • • 

-~ 
6. І. Передача земельноТ ділJlНКИ в оренду здіПСНЮЄТЬСJl з розро6nеННІІ IІрОеrny іі і 

BllГOТOвneHHJI npoetny відводу є рішеННJI сесії БроварськоТ міс.,коі ралІ' від 19.06.0416251.1J.U" 
6.2. Інші умови передачі земельноі ділІНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пepwc,I~1 

оренду земельну ділянку вільну від будь-яких маАнових прав і претеюіR 1pnix оЩ".1 
ДoroBOPY ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР нr J 
. 6.З. Передача земельноі ділJlНКИ орендарю здіЯСНЮЄТЬСR піCJIR J1Cржавнof pempDщ 
пр .. Амання-передачі. . І 

6.4. ІІа ос:нові ст.25 3аКОІІУ УкраТн" "Про оренду землі" від 06.10.1'''р AiI6l.XlVtr; 
&:Трок піtлR держаВllОТ реєстрацП дorOBopy ореНЛІ1 зе"'CnЬІ.оІ діл.Н ..... аrpaal81Шl іІ,.} 
зо60В"RЗDІШn IIDДBТlI копію договору відповідІІОМУ oprallY державноТ подаТКО80іrлrIfL І 

! 
7. УМО8И ПО8ери ....... __ nаідfaвD. і 

7.1. Піел" припиненНІ діі ДоroвоРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ -11 
гіршому порівНlНО З ТИМ, У JlКОМУ він одеРЖВ8 іі В оренду о • 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У Р83і погіршеННІ корисних вnастивостеR opetlAO-х: 
зміною іі стану, має право на відшкодуваННІ збитків у розмірі, 8113Н1чено.tу mJPOIIIIIIo-/ 
ЗГОДІ. про розмір відшкодуваННІ збитків, спір розв"JI3УЄТЬСЯ У судоаому nopllJlk1o • ~ 

7.3. 3JIinCHeHi ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ 8IIТpВn' на mwошсllJll І 
ккі немоЖJJИВО 8ідокреМlfТИ без заподіJlНН. шкоди ціП .ltїЛJIнuі, не ПЇДnJlI'lUOТlt -ко.::ІІІ, 

7.4. ПоліпшеННІ стану земельноТ ділянки, проведені ОРЕНДАРЕМ 311 Пltc ~ І 
зе~lЛі, не пімиl'8ЮТЬ відшкодуванню. ЇJIOI ~ 

7.S.0PEHДAP має првво на відшкодуванн" збltТКЇв, заподіRНl1Х унlСІІ І 
зоБОВ"Jlзень , передбачеНIІХ цим ДOroBOpOM. 

3611ТІС8МІІ вважаютьс:н: НlНIІІМ itI ttJI 
7.S.фактичні 8тpaТlI, RКИХ ОРЕНДАР З83на8 у зв"JlЗКУ ~ Н0811:О OD8PIIfII' 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також Вlsтpати, які ОРЕНДАР ЗДlnСНlt8 . 
nopyweHoro првва; eJIIICI(U .~. 

7.6.доход", Jlкі ОРЕНДАР міг бн реально отримати 8 разі нав . pt 
АОГОВОРУ· і кyмclfl""" 

7.7. Розмір фаКТИЧНlіХ витрат ОРЕНДАРЯ визначаЄТЬСІ на підстав до ,-
• ) 1І10ДО 811 

8.0бмежепня (оБТJDICе~~Я ICJI .~ 
sемельноі ДJЛ:DШ;ІО' 

8.1. l:Іа ореНДО8ану земельну ділJlНКУ встановлено обм_НItR /fJJi'I 
ICOI'IYllllCauln; ПРІІПІ.ІІСНІІІ 
• 8.2.Передвча 8 оренду земельноТ ділJlНКl1 не є niJIC'l1l801O ,ІІІІ11 
~Щ. • 

" І сторiJI. 9. Іпші права та обов ",КІ оА 
._~iII"'; 

anaCIIOCn, ІІІ ,,';;.11І 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'8рантує, що земельна дfnннкв є У noro pcJIIВВТ" J1IO 

(арештом), 38СТаВОIО Ilе перебуває і він має законні П08Н08в_""1І nc 
"'і'IIІ'lеllі ЦlіМ JIoroaopOM. 



1.10.20801: " • • .. 1.11,," ~~~IIIL,.08C 811"op"C1'IIIII~ зе"ICn.1І01 ДШI.,КIІ'б 
'.1.1. ptpt''''" ао Jip8Inl ос:n Дага81р у ІIІПМ"а." переп аче'lІІ~ 'ltltl.lII\1 'lаКЩlазаht1"1І0\1 та НІІМ дОІ ЩIUJh'''; 
,'J.~ :р apCIUlIIOT ,&паПІ У IIІПІІА"1ІХ. ПСРС:lIбаIIСIIІІХ 111І111І11\1 1DKOllonaOCТB&JM. в 1і'''), '1ІІс:.'1і І 

~' ',jJllilllllll РО] 6CJ JroJU' ОРЕНДАРЯ; 
; ~~)'1I1pa.tt.r ОРЕІІД,\РЯ C80CIIUCHara 811са:11І11І ОрсtlЛllОТ маТIt: 
~,,4,,'I\I2r.s11l :,: оРЕllдлr.я IЇlIIBKa~1111II1I С)'МІІ OPCII.'tfoї II.,ат" 1 ЧUС) I1РllnllllТ111 ріluеШI" QIIKUIIKO\l)' або 
f'j ,І 'J",,'11P1I С\1eJ1.1І0Ї JIЇnIlIl"" .'Ja П.ЗПllсаННI UhOfO Договор): 
;І. • nPO '11'11111111 
~r~ .".1"11 ОРСІІІІOJIВDUЯ:. • 

tJ.,o&o ntpclllllШТlI ,сМCn.IІУ lIU1I1I1КY па в''-')'. 
tJ. ' • орСШlарн: 
tJ. "ра- 1110 0""1)' 1er.Ic:JlbIlY ділllllКУ У KOpItCТYbillllllt: 

'

" І O1JI''''an ..' І.'·' . . fji /lllIIU8ll108DТIIlIoroBIP ПICnIl 1IKIII'ICIIIIII стро",,), ого ЛІІ Н РО31 IIIДCYГIInCТl 1lре1IШ lіП, "'ОД0 100(1""1110,1110 ІІа 

• 1/1111 DJlCIIАІI. 
~~ (JIjoв"НІ .. '1 ppe~ljlapH: оо' • ,'. ОО, • " 

" , "&2.1I111Т11 ОРЕІІДОДАВЦІО ~IОЖn"IJIС І ~ 1.lInL:lllf1na ІІІ KnI'ТPU.II. J,ІІІІШ'РІІС1 ЗІІШІМ 1&1«." JC\ICJII,IIt,i nі,"IIІІІ 11: 
:~::i ІІIІЯlРIІСТOl)'uаТlI1е\ICn"lty ДІЛІІІІ",,), за 11..., .. 0011,.. "pIl1I1al.C:ltlllI,..: 

43 c8lJl,1laCHO cnna.,yвanl ОРС:НДIlУ ма1")'; 
::',": IІС ADIly&:laInl xir.ti,,,.aro 'ІІІ буль-.к~ra illworo 30~PYlIIICIIHII Jc: .. ni; 
,д nШ1рllмуааnl1Т в IfВnСЖІfОAlУ саШТВрIlОМ)' стат; 

10. РІІ]ІІК ВllПnДКОВОГО ЗШІЩСІІІІИ або ПОUІКОДЖ.ШІІП 
об"скта Ор.ШДII ЧІ' ЙОГО чаСТIIIIII. 

, 10.1. P'nllK _llnUK080ГO 'JltllшеНItJl або ПОIUКОllжеlttl1l об"rкта opell1111 11.1 AOI'O 'IOCТIIIIII НС:СС ОРЕНДЛР, 

11. С1'раХУВВІІІІП об"Єk-rв ЧІІ ііОI'О чаСТIШII. 

".ІЗМІО 1 ШlfoI AOro80pO .. об"скт opeHlIlI не lIiJlJtllraC tтpВXYВOIIHIO. 

12. 3)lillll УІ\ІОВ AOI'OBOP)' і Ilрlllllшеllllll ПОІ u Дії 

12.1. 311~нa У.108 aorouopy 3lIinCHIOIOТloC. У ПlІс"мовіП формі 1а 81aC .. ,IOIO 31'OlIOIO сторіІІ. 
Ypl1111QOCНn1c1I1I1I 3ГOllII ШОДО ,міни YMOIllOfOUOpy спір РО1В"1І1УIО1ЬСЯ у СУДОВОМУ ІІОр"Д"")'. 

'UДl1ДoruBOPY ПРІІПІІІІRЮТLСR У разі: 
IU'. lІк1l1ченНІІ строку, ІІа JlКIІП Roro було YКnllllcHo; 
'Щ ПРIIА_IІІ11 opelWlpcM 'CMc:.nblIOi ділRНКІІ у ВЛВСlfість; 
~' ІІІ. "УІІ)' 'J~~lc:JI""0Ї АіпllНКIІ МП суспілыІІхx 110трсб або I1рIlМУСО_ОГО віА'IУЖСШIJl зсмcn,,"ої .аїЛ''''КIІ1 r.torllBia 

111 иru6~IД~ОСТ,~ В "ОРІІД")" ОCТDНО8ЛсtIОМУ 3DKOIIOM; 
,N:' JlIО~Ш ЮРlllUІЧllоі особll-оrС1WРIl. • 
ru.i ДОЮВIР ПРIlПltllJlєr"СR також в іНШІІ" IIІПІІАКl1X, перс:дбаЧСНІІХ 3BKOIIOM. 

~ '2.2.1 AIiIlOIOUOPY ПРІІІІІІІІПІОТЬСR WJlHXOI\I Roro Р011РВВІІІІН 111: 
• ІJЩIІІОIO 31'0.11010 cтo!'ill; 

~1wt1l1l.N ~II)' Ііа 811МОІУ однієї із C'ropill У наслідок IICO"' .. OI"HHII lIpyrolo CТOPOIIOIO 060В".1";8, псреllбаllСШIХ 
-.; l1'"а~IЛО" ВIIПD.IIКОDОro ,н.'щеНІІ., ПОШКОДЖСІІІІІІ opetlllOвallOЇ 'CMc:.nЬHOi дїл."",,, IІке істот"о пеРСWtroД1КllI: іі 
'u.a. rao. • тaкcrA\ 3 iIIWII" піl1L."ТІВ, Вll1на" СIІІIХ 'ВКОНОМ. 

-'0 lIeOllкtlllllltI1II ope"Al1pCI\I n.9.4.2. AOlloro norouopy '8 рlшеllll"l\l СУI1)', IIU1ll0nїllIIO АО cr.'''.,144 

'2J 
Ihl.1tКl:)' )'І:РІІУІІІІ' 

РСІ]' , 
IIII~' ІР"ІІІІІІ ДОfUІОРУ а ОДIIОСТОРОIIllШМ)' ПОРJlДIС)' AOII)CKaєrhCII: 

'2.4, '~""H' Договору в oJUCOCТOPOH"OMY ПОРJlдh")' Є lIeO .. KolfBIIIIII OPEHДAPE~ 11. 4.4., П. 9.4.3. • • 
~ срехш права масНОсті на маП .. о ореlf./ШРJl ІІІ іl.ШУ 10РІІlIІІЧІІУ а60 ФI:tII.,IІ)' особ)'. а ТВ"'ОЖ рс:орrnЩ1аЦIІІ 
'lIIor::"oCJPCIUI8PII с піllCТDВОIO дnl ро,ірааllІІlІ ДоroВОРУ; _ • • 
-"'''1 ОВІ"'у 'смrлЬІІУ діп,нку у разі смерті ФіЗ.IЧlfОТ осоБІ І • opeltДDp', 3Dсу.джСJIІІ. або оБМС:_ЩI~ IІl1IПlll1!,ICJСТI 
l!faI .СУIJУ nepc:xalllfТb ло СПIlA&.'Осr.tців або інш.,х осіб, Ікі BIIKop.ICТOBYIOТЬ шо земCIJ ... У ЛIJIІІІІ"'У Рllз~r.1 3 

'ііі BII"OpIICТOOYкm. шо 3CMe.nblfY ДЇnIIIК)' 1'11301\1 , ореllJdlрем, WЛІІХО'" пеРС:УКЛDlIlllllfll ДоroDОРУ opellДll 'JСЛІ;. 

13. відповідІІJlы�істьь сторіІl за ІІСВІІКОІІВІІІІЯ вбо 
, DСIIВЛе3СІIС BIIKOIIIlIIHR доrОDОру 

1]".3а • • • • 
'І. lIeBllkOHDHlfR вб ,v CТOPOIIII ІІССУТЬ aiДnOBIДIUI""ICТb DIlInODIAtlI1 JI(l1a",my 'IU 
""..... О ш!нanСЖlfе ВІІКОll811НІІ ДОГ080Р" 
,) .::"1'1. ' 

t J,crnpOIID . ' • • сті Rкша оона ДО8еде, ЩО ue 1І0ГУIIJСІІІІІІ 
'1It17: ,1"'8 ІІОРУШII.,а ,060В"lза1lНІ 3ВШЬІІJlєrЬСІІ ВІД ВІДПОІІІДМЬНО , 
"ВІІІІІІ.' , 



14. ПРII"ЇJшсві 11f):Ш~t;t'IІІIЯ. 

t 4.I.цсп aoroaїp I'ІБIlРПС Чlflfllості 11іСJlJІ піДПllсаltllя C10POH3~'" 'ііі n і 
• о ого ,1еРіКа. _ І 

ЦсП ДоroПlр )'..nanCIIO у трьох прш.llрtlllках. ЩО ма.отlо 011'1111\0 ІІЩ Раст .. 
оп о о О І) IОРІІ:tllЧ NI/ij, 

ОnPIІДОJШВIUI, ДРУГIIП - n ОРIШларя. 1'pt.OТI - воргаю. ЯI\IІП ПРОВІВ .І1сржаВIfУ ".. о ~ tlLl) о' 
,'- r·L~IIIO. о ~"'I"i 

IfrDiJI"cl"'III~1II '13СТIIIІІIМII договору с: о І 
KaдaCТPOOI.n плаlf 1С",8ШhIlUЇ :liJIIIIII\1I 1 Dі1J~lБР"іКеIlIlR\І обмс;ксщ І _ 

• ltЮl"іКСIlІо) -
серпі"' ... іо· ) 11ІІІІ1_. 

'І , о О ""''І&, 
І .. , про астаtlОPJlеШIЯ Ifn м ІСUСІШС 11 та 11(11 n:I~f'HIiII l"hніIllЩоUЇ \1&:іІіі 1 • 1 

о .. • С\Iе.,ІоІ. • 
8'" ІІІ псрсшесеllllЯ о ІІа rypy 100tllUlllloЩ M~"'I J&:\lСЛIoIІОЇ ДUІ""",,: Olo1LlIU'4: 

акт приПоftlу-псредачі :Jсмелы�оіi діЛПIIКIІ; І 
І 

І 
І 

І 
1 S. РеквіЗIJТl1 сторіІІ 

О(1СIIДОД:lВСIIЬ 

БI)оваРСJ.ка міська рада в 
особі першого заступника 

міського ГОЛОВІІ 
КИЯllиці Олексшщра АНI1'rоnійовича 

аlіСlle:JнаходжеНIСR ЮРІІДНЧНОЇ особll 

07400 Київська область, 
мо&ронаРII, вул.Гагаріна, 15 

іnеНТltфікauiПllllП K:J.I1 26376375 

: 
()реll;апр і 

І , 

ТОВ "'БіНОIІ-С", І 
що діє на підставі статуту І 
зареЄСТРОВW(ОI'О ВIIКОl.ав: •• 1A1 X03IЇtati І 
Броварської міської Раді. І 
від О 1.08.2003 року за N!22SS І 
дирекгор 

НОСКОВ Олександр МIIКо.'ІВПО8ПЧ ! 

ае іС:Ue:JнаходжеНІUlIОРllJ1llчиоі асо6н 

м. Бровар .. , 
aYJI.KllpnOHOCa,S, квЗ9 

ідеtIПIФІ",щIПНIIА І\ОД 131273324 

І 

І 

ПідПllСl1 сторі •• 

~. 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

~Ji-"JI ___ 2005 року м. БроваРIІ 

МІІ, що піДПІIС8JIИСЯ нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 

ncршоro заступника міського голови КItЯllllці OJICKCallДpa 

А'18толinОВIIЧП, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

ЄJL\lоврядуваНllЯ в Україні", з однісї сторони, та TOBOPIICTBO :І 

о&~lежеllОIО BiдnOBiдOJlhlliCТIO "Бінон-С в особі директора 

ІІОСКОВ:І Олексаllдра МllКОJlОЙОВllча з другої сторони, СКJ1aJІИ цей 

А,,:т про наступне: 

Броварської міської рада передала, а ТОВ "БіI10Il-С" 

ПРІІЙНJШО земельну ділянку площеlO 0,lб5бга в раЙОllі ПРО~lвузла 

дян 6удіВНІІцтва та обслуговуваllНЯ 8ВТОl\ІобіЛЬllоі 

ШОll:lПОВllЮlочоі станції •. Земельна діJUlнка надана рішенням сесії 

Броварської місы�оїї ради від 14.04.2007року N!!569-26-24 на умовах 

ореНДИ. терміном на 2 (два) роки до 14.04.2007 РОКУ. 

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

часntною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛО: 

осков/ 



АКТ' 

ІІа ~ffcueDOCTi та поrоджс ...... зовнІшньої АIа!жJ земе".ьноі mпJlHK -
• lIo .. 1CIIIIII . И 
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",. ""_ .. СІ.,. anЬИОJ 
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лinllllСН тр,. 07,P~./М -~ .. '" 

JI uрссою:.AG li,z2e~61'k 
иамісuсаості ПРОХОДЯТЬ ___ • __ 

Межові знак", _К.ІМИ закрімсна зсмельна діn.нlСІ 8 '",'кості 

шт. показані' ПРCJ1СТВВНИIСОМ Броварса.хоro Miё:.Ko~ 

НА міСIІСllості та ПСРСАІні на збсріraНQ 3C1U1са118С8J1JC)' . . 
8ml.ltv1 Роз,.,ірн та ltlїсцсзнаходжсннв з~мельноі діlUlНКИ ПОКl3виі на абрнсі НІ ~O~ І 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКИ 

.,.5,088"11 
&роаарська allCLкa Раа .. p~" .. ~! .. 20nP 

ЕЦЬ: &рааарська allCLкa раа, І О~бі за~ПНlllса міського голоаll Аllдра:аа B~ 
(tDfP!!~ шо ,lc ІІа піАСТІІl1 Закону УкраТІІІІ Про Мlсосас самоаРlДУВанlUI І Украіні", довірсності 
,~lUро:II"~1t2-15І149 3 одного боку, та 
;a2J.01.200 ~plI"nllln пlдПРIIDIIЩЬ. ПіWIІR BlтanlR ЛСОІІТІRОDІІЧ, IОРМIРlllа IІІрсса: 
~ .r.eraпI11rplUl)',40. ідСlmlфlКluіRI'IIR код 150541881', ІКІІА діє ІІа підставі caiдouтвa про 
~r .... pll 11/1·. І: І. • ,.,.-~ ф13II'1I'0Т ОСО"ІІ - ПIAПРI.СМWl, ІІІДІІНОГО ІlІконаВЧIІМ КОМІтетом &РОlарськоі r.liCLKOЇ Paдll 
::;l1"'P. ,. .ІО2 355 017 0000 000573, JIIUIi -"ОРЕНДАР", J dJ1)'o?Ol cmopOIIU, YКnВnIl осА Договір про 

. .,а1-
1. ПРСДJ\ІСТ договору 

1,1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lідпоаідно до piWCllllJl сесії &РОlарськоі міської pull КJ'ЇacЬKoi області 
it21.DJ.20D8 раку оМ650-33-05 н_Со І ОРЕНДАР nplIRMac в строкове Manre Kop"c:ryBaHНI зеМCnL'ry ainlllКY 
J1DIIIIID 0.0130111, ДП. 06rJ1)'ГOBYDIIIIIR IIПnIТnОВОГО ПРІІ"ІІЩСІІІІR, Іка 3H8XOMIТLCI по 

І ~сраuоDсLкаra.17-D D al. &pOBapll. Згідно 3 МІНОМ зсмлекор"c:ryванlUI, що є lIeBia'CМIIOIO ЧВСТІ'НОІО 
: :'ДOrOIOPY 11 дОВUuш І'ІДІІНОТ &роваРСЬКIІМ міСЬКII'" відділом зеМСЛLНИХ ресурсів від 24.03.2008 року 3В 

Ji0$0J1lJ.31410 11 земcnьно-кадастровоі документаЦІЇ БроваРСLКОГО міського Biддiny зеМCnLНl1Х рссурсів WI 
.......... p8XYEI1oCJIB 3Сr.ШJIX комероіАного призначенlUI в межах БроваРСLкоі ,.,іської ради. : 

t 
2. Об'єкт ореПДl1 

2.1,8 орен.цу ПcpeдllаьcJI зеМСЛLна ДЇJUIHa 381ULНОЮ мощеlO 0'0130 .... 
2.2. НаШlcIILНіВ .нці розміщені об'єmt нерухомого маАнв. Ікі JlВЛllOТLСIІ власністю орсндаРI. 
U НОРМ811I8НВ rpошоаа oцlHa зеМCnLноі діJUlНКl1 3riднo довідк" &роварського міського BIддiny 

..,.. ресурсів від 24.03.2008 року за Ю04-3/13-3/409 становить: 
- 85 645 (BldмдectIТ п'ять ТlICRЧ wleтcoт СОРОК шlCТJo) rpивеНL. 
2.5. ЗСМCIILНВ дbwuca. ІІа передааьCJI в оренду, не має твких недоліків, що можуть персшко./Uml П 

СОШВВОМУ BDlDpllC1'8lllllO. 
2J. ПРIl3МЇВі (РСОРrвнi,з~ї) ОРЕНДАРЯ Договір ореМl1 не зберіraє чинність. 

3. Строк дії договору 

3.1. ДaroBip )'ICJIадено на 2 (,І&ва) роки, терміном до 21.02.2010 року. ПіCnI закіичеИНІ строку договору 
~ МІІ: переаllЖНе право поновnенНІІ його на новиR строк. У ОЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВІІНСН не пізніше 
• 31 2 Illсвql ДО звкїнчеНIIJI строку діі договору повідОМИТlI письмово ОРЕНДОДАВЦЯ про н.,ір 
-...rm laro дію. ПРІІ DIIКOPIICТIIIIHI 3ВlenьноІ дlnRlllСІl не за цInЬОВII"1 ПРll3llачеlllшаl ОРЕНДАР 
IІрІЧlЕ переlllCllС право ІІа nOHOMellll. договору opCIIДII. 

4. Орендоа пnата 

4.1. РіЧІІа оренана MaТII СТІІНОВIIТЬ 10 % від Hopr.laТlIBHoT ІРашовоТ oullllClll СlCllвдає: 
-. 554,60 (вІсІм ТlIСВЧ п'ятсот шlстдсCRТ ЧОТlIРII) rpивні БО копійок; 

t2. OбwnrCllеННl розміру орендноТ !Шати 3& земcnьні рики державноі або кor.tyIIВnLHoi масності 
~ 3 YPВXYВIНIIIIМ іХ цim.OBOГO IІрll3начеННІІ тв коефіuiamв індексаціі, визначеНl1Х законодавством, 
I~ Кабінета". Міністрів Yкpatнrl формамll, що ЗІПОВНІОIO'ПtCII під час yкnlдllНlUl Ібо змlНІ. р'ов -r ореШ"11 ПРОДОВЖСННІ його ДІЇ: 

'з.0РІІ""llа MIIТD ВIIОСIIТЬСВ ПОЧllllаlОЧl1 3 ДІІ. ПРІІRІІR'П'Я рlШСНllН від 21.02.2008 року щоаllсвчно 
..... п .Iencallll. npD11lгoal ЗО lC8JIeндapHllX ДІІІ.. Ila&:'l)'nlllll за OCТIIHIIIII. кanCllДllpllllll1 Дllе". 3Вlтного 
:--ВОfD) мlСRЦЯ WnВІО'" персрахуваllllП ІІа раl)'IIОК УДК У к .. ІвськlА області al. Кllєва МФО 821018 url9U р/р 33217815700005 ~ JipoDlpCЬKe ВДІ(. Код lСІІаСllфlкацlТ 13050500 - OPCIIдD 3~lІtnl. 

4. Передача npо.цукшї тв наданНІ поcnyr D рахунок оремноТ маПІ офорr.mlt:rЬCJIвiдnОВIДНIWIIIІІСТ8МI •• 
:.5. PoJІІ!lр OPCllДHoI nnаТlI перегnвдааьсв )' ра:.l: 
4.5.1. :ІМІ!," умов roсподарюванlUI, псрсдбачеНllХ JIOГOBopor.l; .' •• . 1ba.::Z. »ІIНlI розмірів 3СМСЛLНОro податку підВllщеННI оін, ТВРIIФIВ, 3МIНI' коефlqlєнnв індексаціі, 

~'5IIIUC :lIКО '. іл піСПI затвеnJПlll!ННІ НОВІІХ ставок тв 38' но_стиом ЗміНІОвати орсндну nnа1')' за земenLIІІ Д ІНКІІ ,..-.• - • 
... -ІІІІІ J)JDwoBoi oцlH~ зеМСЛL м.БроваРII. У ВllПадку відмОВ11 OpCllдapR змlllllТl. орсндну Ma'l)', ДОГОВІР 
--ноІ дїJUIНКlI може бyrи розірваНllR &роваРСЬКОIО "lіськоlO радОIO І ОДИОСТОРОННLOllry порJlдК)' • 

• 



4.5.3. в іНШJIХ ВJlПадках, пере.абачеНJІХ за"он . І 
4 5 4 У . ом, 
• •• рl3l HeBHeCeHНJI орендноі пnаТlI у С1рокн 

подаТКОВОI'O борІ}' (вкnючвючи суму mтpафНIІХ Сі1Нкц::ll3начеНі lUtAt ао ' 
обnіковоі ставки HaцїoHВnIaHol'O банку Украіни, діIOЧОУ' наза Ух HЦlНocтi)~~ 
де ... ЯОI'O (801'0 частини) поrвwеННJI, запежно від ТОГО ден .. IIIHIlKIl~~' 
lCВJIeндвpHII8 де ... ПРОС1роченНJI у Аого спnаті. ' НІСа З ІI:JIІІЧІІІІ 'IIatta ,~; 

4.5.5. OpelfДНa пnата СПРВВnJlnЬCJI також і у ВllПaдq ~I' 
ВJІКОРИСТОВУЄ земельну ДЇЛJlНКУ за цим Доroвором. Х. НКЩО ОРЕндАр), \ , 

; 

5. УМОВІІ ВllКОРllстаllНЯ зе ~ 
Ale.rn.hoi ~ І 

5.1. Земельна ДЇЛJlнка передаnьCJI В ореН4у JUlI обcnyro І 
5.2. Цільове ПРIf3J1аченНJI земельної діЛRНКl1 - землі kОМ;В~:и. "eanrn.o.a..b..J 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформnенНR у ВCТlн РIU 1101'0 .II~ .., 

ціпьове призначенНJI земельної ділJlНКИ. OвneHoмy ~I 

6. УМОВІІ і СТРОКІІ передачі зеl\leJJЬh ... • І 
. о. дlЛlRIІ8I'ї' 

б.l. Передача земельної дїJUlнки в оренду здіАСНlOm.СІ без JИDро6а І 

б.2. Івші умо~и пере~чі земс:пьної дїЛJlНКИ в оренду: OPEHДOДA~: Dparq~ 
орендУ земельну дШJrНКУ вшьну вІД БУДЬ-JlКИХ маАнових прав і npcтelDiJl ~I 
yкnaдaННJI Договору OPEHДO~BEЦЬ чи ОРЕНДАР не моmllЗIflТИ. 1раіа 

6.3. Передача земельноі ДШJrнки ОРЕНДАРЮ здіАснюmca nїCIII МJIIIIIi 
актом приЯмlUlНJl- передачі. ~ 

б.4. на основі ст.25 Закону УкраІНJI ·Про opellДY земnl" 114 Кlі'" 
п'нтпдеННllЯ строк піcnи деРЖ8вноt реЄСТР8цil AorOBOpy opelUlD 361ш. .. 
KOMYВВnIoHoI Вn8cIIOCТЇ з060В'И381111R НВД8Т1. копію AOroBOpy ВIllnОllllио",.., 
cnyжбll. 

7. Умови повернення зеl\leJlLuоі дInпa 

7.1. ПіCJIJI приnиненНJI діі ДОl'Oвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ_] 
riршому порівНJIIIО з тим, у ІІКОМУ він одержав П в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі поriршеННJI корисних anаCТПJостеlt ореиaoшatllDj 
Ь зміною П стану, має прпо на відШКОДУВВННJI збитків у ршr.lір~ IшначевоuyCllJGl\ 
дocнrнyro Зl'Oди про розмір відшкодуввнНJI збитків, спір ршв'R3ymc1 У CY~JIIf, 

7.2. Здійснені ОРЕНДАРЕМ без ЗI'OДИ ОРЕНДОДАВЦЯ IIПрІ11І u.lIO!iD!St! 
діпанки. вкі немоЖJIИВО відокремити без звnOДЇJlНJUI шкоди ці8 дUwщi, не JIЇIUIIIIIII d 

7.3. ПсшіпшеННJI стану земельноі діпанки, проведені OP~ ~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ зеМJIЇ, не ПЇJUIІІІ'ВЮТЬ відшкодуванню. Умов0. а6СІІ'Н' С!РОІІ J'1. 
ВН1р8т за проведені ним пOJIimпеННJI стаиу зеМCJlЬноі ~ ВID~чaкma$d. 

7.4. ОРЕНДАР має прпо на відшкоду88НJU1 з6ИТКІВ, ЗDDОД1ІНnX І 
зобов'JI3ВНЬ, передбачених цим AOI'OBOpOM. d 

З611Т1CDМІІ вввжанm.си: або 
7.5. Фактичні втрати. ІІІСНХ ОРЕНДАР Зl3но У зв'азку з He~llIOнa: 

AOI'OBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ а також втрати, вкі ОРЕНДАР 3дlltcнuв І 
CBOI'O порушеноl'O прпа; • dJIOIO ~) 

7.б. Доходи, IІкl ОРЕНДАР Mir би реanьно оtpиr.lаn. в ра' нan 
умов AOI'OBOPY· '. C1III~; 

7.7. Розмір фактичних витрат ОРЕНДАРЯ визначВЄТЬCJI на lІ1Д , 

) ,по DPКOPJl~ 
. .' 8. ОбмежеННJI (оБТJlЖеННJI що", 

зеl\leJlьноі дїJUlPICII І 

8.1. На орендовану земельну дiJUlику не BCТ8НOВnCHO 06,.--
~. 

, JCJI сторitl 
, 9. Інші права та обов JI3 • ;srA.' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ raраитує, що земельна ДЇnBHкa є у Aoro :.::.' 
забороно~ (арештом), заставою не перебуває і він має законні пов 
надаВати Інші прп .. визначенІ цим ДОl'Oвором. 

!.~.~paBa ОРЕJlДОДАВЦИ: 



4.5.3. в інших ВIIПВДК8Х, передбачених законо . 
4.5.4. У разі невнеСОНIIJI 0POНllНoi Maтll у ~OKM, 

-.,. 11 Вll3иач . 
noдaТICOBOro борry (вкmoчвючи суму Ш1'рафНIIХ санкціn _ еИ11UlAl.аоro 
06nіковоУ ставКІ. Націонanьного банку Украінн, діЮЧОі н:а;х HIIIIIHOc:ri) i~~ 
до ... йоro (Поro чаСТIІНИ) погашеНIIJI, З8JIежно від того ,,1I НІ. ІИИИkнен", ~~ 
ICIUIОНAlРНIIЙ до ... npостроченюr у ЙОГО сматі. ' ка з lenJfЧlfН1а~~ 

4.5.5. OpoRAНa !Шата сnpавлJlЄТlaCJI також і у випlUUCax. '., 
BIIКOPIICТOBYE зомenьну дїJUlHКY за цим Договором. JlJCЩо ОРЕНдАр 1-.... 

• ~I 

5. УМОВІІ BIIKopllcтaBIIB зе 
~lелЬноі .. ' . .. .. 1.-. 

5.1. 30MenьHa ДІЛянка передаЄТlaСJl в оренду дnJl обcnуro 
5.2. Цільово ПРlпначенНJI земenьноі дїЛJlНКИ - землі KOM:~:~ HQnnaIllorQ . 
5.З. ОРЕНДАР не має права без оформлеННJI у встаио Oro .1Ikop~ 

цinЬOBO прнзначеНIIJI зомельноі дїЛJlНКИ. впеиоасу ~ 

6. УМОВІІ і СТРОКИ передачі земельп і . 
о AIJlIIJJai 11ft 

б.l. Поредача зомenьноі АЇЛянки в ореИllY здіАснюєтьCJI без рспРОме 

б.2. Інші умо~и пер~чі земс:пьноі ділянки вореНАУ: ОРЕНДОДАВ:Ь 1IJIOra)~ 
ореlЩУ зомenьну AUUПlКУ ВІЛьну ВIlI будь-.ких майнових про і npетеJOіА 1IIItt •. 
УКПІІДІІІІІІ Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не моrnи зиml. 1JICnI .. 

б.З. Передача зомenьноі дinянки ОРЕНДАРЮ здіАснюmCJI nїCIIII ДeJJIIIВai 
апом приАмlRllJl- пеРОlllчі. ~ 

б.4. ва основі ст.25 Закову УкраУlll1 "Про ореllll)' землі" ІІА 06.1~) 
п'lIТQДеннпR строк піc:nя державноУ реєстрацП ДОГОВОРУ opeun пмr.,.., i.t 
комунвльвоt М8СНОсті з060в'Я38НІІО НВД8Т11 копію ДОГОВОРУ ВIдПОlIAНD\17 Dp!UJ1 
enyж6ll. 

7. УМОВИ поверненВJI зе&lem.ноі ДiJIIIIa 

7.1. ПіCJIJI приnиненюr діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦВlЕ 
riршому поріВIIJIНО з тим, У вому він одержав ії в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршоНIIJI корисних властивостей opeQOllllli
Ь зміною ії стану, МВЄ право на ві.ашКОll)'ВІНllJlзбиткїв У розмір~ ІШИl'lCIIDIIJ. 
дoCRГН)'ТO зl'OДИ про розмір ВЇАШКОll)'ВІНIIJI збитків, спір розв'JI3ymcJ у cy~. 

7.2. 3АіАсноні ОРЕНДАРЕМ без ЗГОllИ ОРЕНДОДАВЦЯ Blnpam •. ~ 
дimuucи. RКi немоXCJIИВО ВЇАокромити без ЗВnОAЇRНIIJI шкоди ціА дШанui. 118= r 

7.3. . ПСШЇrппОRIIJI стану зомельвоУ .дiuнки. проведені OPEН~ ... ~ ~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ зомлі. во nїlUlJll1llO'l'Ь віДDIКОДУВІНИЮ. УмовНе оБCJl11I C1PDII ~ 
витрат за проведені вим пOJlїПD1ОRIIJI стану ЗОМCJlЬноі ~ ВИ3R~'1~or_ 

7.4. ОРЕНДАР має право ва вiдmкОДУВІНIIJI зБИТК1В. 3ВD0ДiIJII1X 1--

з060В'І3ВІІЬ • поредбачоних цим договором. 
З6uткaМІІ ВВ8Ж8ютьея: .rfJI. 
7.5. Фактичні втратн. ВИХ ОРЕНДАР 313нав У ЗВ'JI3JCY З не~lпсо(I8IIIIDIIlOl"'~ 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витрати. Ікі ОРЕНДАР 3дlIІСIUIІ або 
C80ro порушоного права; . cJIIOI1I.ttI 

7.б. ДохоАИ. JIКЇ ОРЕНДАР Mir би реanьно отримати в рl3l JIII j 

умов AOroBOPY. . • ~ 
7.7. Розмір фактичних витрат ОРЕНДАРЯ внзначаmСR на niдC1llI 

. . . ) . по 8PlCOPPcJt8l' 
8. 06межевнв (06TmкeНВJl ЩО'" 

земельноі дiлdJC!l cfJ1JIC"'.1 

8.1. На орендовану зомenьну дinянку во встановлено 06меІСС1Нl. 
, ІСІІ с10рiJI 

" 9. Інші права та обов Jd , ~, 
JJIIClloCfI. , 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує. що зомenьна ділІНка є У Яоro 10''-
за60РОНО~ (арештом). заставою во поребуває і він має законні пОВ 
Нвдввати Інші пров, визначоні цим AOroBOpOM. 

9.1.Права ОРЕUПО".о\ UЦИ. 
~~ • • КJI' 

9.1.1. поревірпи цільове викориетавllJl зомenьноі AUUlI • 



о РОJіРВІ'П1 uen ДoroBip у ВIIПадквх, псрсабаЧСlІІ1Х ЧІІННІІМ 3lUC0110llUC11IOM та ШІМ 
,.1.20 JOC1POI08 

--ООІІІІІІІі NI"alip орсlІІІІІоІ мвТlI У Dllnauucax. псрсабвчснlІХ ЧІІІІНІІМ :lIKOIIOIlUCТDOM а тому Чllcnі а 
"-',.1.30 ,..Ьпntl r-- БC'J зl'OJ11l ОРЕНДАРЯ; • 
~ __ 'I~ ОРЕНДАРЯ своtчасноro ІнесСНІIІ ОРСlUUlОТ маПІ; 

,.1,4.1101-:'1 віА ОРЕНДАРЯ. відшКQЦYJIDll1ІІ CYМII opcllJIНoi МВТlI :І часу nPIIRIIIТr. ріШС1І11І 
,.1.5. 11:".10' .. 11:.101 paдtlaD nJДIIllcaHIII w.oro AOroDOPY; • 

tIJII"!! "':oB'PКlI ОРЕНДОДАВЦЯ: 
'.20 О ~m. ,емenыl)' _ику ПО alC1Y. 
'.201. n ВІ оРЕНДАРЯ: 
,.3o"pI ... 1111 по al'l)' ,смenloll)' аітlІІКУ у Kopl'C1)'BalfllJ; 
~ U::.DamaIDТI• дoroalp піcn. :шкіlIЧСIІIIJ С1року Roro 11І1 а разі liacyt'lfocтf претеlоіА. шоао 

...... НІ npaml1Cpali.1)' opCIUIIL 
.. ,,4 ОOllВ'1d1Cl1 ОРЕНДАРЯ: 

,,4.і. 1fIII8I11' ОРЕНДОДАВЦtO МОЖllІІвість заіRСНlоааТlI контроль за ВllКОРlfС'ПІlflllМ шсі зсмел.IfОТ 

~4J, II.h-арI.mауааnIзсlllenы�y аlлRIІІС)' 3В ulлЬОDllМ ПРI131IВЧСlllfRIІI; 
t.U ClIJC1IIII:IIO смачуоml орендну мв1У; 
,,4.4. не ДOnYClIIТIl хіаlіЧI'Оro чll6у ..... ~Коro іншоro ~БРУАНСНIІІ :lCМJhI; 
,,4.5. nllrrplDl)'ll111 П а нanежному сан.тарному СТІНІ; 
,,4.6. п_ :suinченНІ ТСРМіну АіТ AoroaoPY ореИІІІ' nOBepнynl :lСМельну AimrHкy ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

....,_ по 1ІС1)'. 

10. 'ІІЗDК ВDПадкового 311ищеllВЯ або поmКОДЖСllllЯ 
об'єкта ореНДІІЧИ ЙОГО чаСТІІІІИ 

Jo.J. РШІІІС IUnВДКOIOro 3ИllЩeНІІІ або пошхоmкеНIІІ об'скта ореНАIІ 'ІІІ Roro 'ІDCnIIIИ НССС ОРЕНДАР. 

11. ЗаlіВD умов договору і ПРllПИllеllllиlого діі 

lJ.l. Зміна умов ДоrolОРУ wllсНlOЮТЬCl у nllCIoMOBill формі 3ІIDВЄМНОЮ зroаою сторін. 
у раі HeдocrrнeHIII :lroAН ЩОаО зміни yмoaaoroBopy спір роза·JI3yкm.СI у суаоаому порцку. 

lJ.2. ДІІ ADraBopy npllnllHRIOTIoU у рвзl: 
JJ.2.I. JlllJIIICНIUI crpoКY. на IПСldI Aoro було ухпадено; 
JJJ.2. nplfДбaиu ОРВНДАРВМ :lсмenloноі рнки у anасність; 
JJ.u. npUМYCOIOro віачужеИІІІ земenloноі аinlикн :І Momвia суспільноТ НСОбхідності віАПОlіАно а!! 

cr.1473eмeт.HOIp К!Шсксу УкраJnIli 
IJ.2.4. ДoI'OIЇp nPНПНІІІЕТЬСІ 'I'8JCOЖ В інших випадхвх. переаба'lеНlІХ 3ІКоном. 
IIЗо ДIIAoraBoPY npllnllHRlOnal WЛRХОІІІ Аор розlРВВllИR за: 
IІЗ.I.I3IEМIIDIО зroдоlO сторін; 
ІІЗJ. рішСIПІІІМ суду BiдnoBiaнo ДО '1НИНОro 3IUCOHOAlUlcna УКРІЇин. 
11.4. Ршірlllllll AOI'OBOPY в ОJUlОСТОРОIUlloOМУ Пoplаку аоnyсlCВЄ1'ЬCJl; 

..uJ,tADaato ршіРІІНІІІ AOroBOPY в ОАНОСТОРОННІоОМ)' ПОРІІІІСУС HeBllKOHDНIII ОРЕНДАРЕМ п.4.3, п.9.4.2, 

J!.s. перехіа npна anlСНОсті НІ мвАно ОРВНДАРЯ НІ іншу IОрІW1ЧИУ або фы�чиу особу. а 'ПUCож 
~ toрl11UІЧНОТ особн-ОРЕНДАРЯ є пшСТІІІОIO ІІІІ' розіРВDНlllаоrolОРУ· 

12. Відповідаnьпість сторіп за IIСВllКОllапвп або 
IlеllВЛежпс ВПКОІІВПНЯ договору 

'IIIlrJ U.I. ЗІ неаНkОНВИИl або нснмеlCllе виконаНІІІ aoroBOpy СТОРОНІІ НССУТЬ вiAnОliAanьнlСТІо ВШПОlіАно ао 
1'11 ш.aro AOI'OIOpy. . • 

Ibв.....~. С1арана. ua ПОpyшlШI :lобов·JI3IИН •• :lBinЬHICТЬCJI аill аіаПОliдanЬНОсті •• кщо вона аоlем. шо це 
~11llSllQ С1ІІІDCI не 3 П IIIHIL 

13. ПРllКЇllцеві ПОnО.СВIIІІ 

І 13.1. Цеп ДoroBip НlбllP,ВЄ 'ІІІИНОсті піср nianllClHНR СТОРОНВllIІІ та noro деРICllllllОТ реccrpаші. 
-....~ Цеп aorolip умадено у orploOХ nPIІміРНIІІСВХ, що alll101'Ь однакоlУ 10PIW~1I)' СІШУ. ОIll~nX 
-al1nq І ОРЕНДОДАВЦЯ,арyrиlt _ в ОРЕНДАРЯ,orpетіН _ ! opraнi, 'ІІІН пров.в дсplCВВlІ)' ре .~ 



НевіА'ЄАIIIІІАIII чаmlllаАllllIОГОВОРУ є: 

> ІС8ДІСТРОВИЙ nnан земenьноі дinІНКl1 3 ВЇДОбражен 
вcraнОlJlених серві1УТів; НJrM 06Mt1kelf. (1I6r 

> вкт про BCТ8HOlJleHНR на місцевості та noromкeHНJr 308 ' "'І 
HIIIIH~r .. ' > вкт про перенесенu в натуру ЗО8ніШньоі Межі земen,но ,14at 1tIIr.,-. 

зберіraиюr; r JlJп.1IkJt 'та ~ 

~ оп npпIIaмy-"""""".1 3eМeJI ..... T дimuuno. r 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Бров8рС8.ка міс8.ка p~ 
11 особі заступника МІСЬКОГО гопови 

А".РЄЄ81l BllclUUI ОлеКCllІІ"РDIІU'l1l 

МіСЦе3нвходженюr юридичкоі особи 

01400 Киl.с"а ом"ст", 
ALSPQ'apU, 'Ул.ГllZllрIНIl,l S 

ІдекrифікаціАний код 26376375 

14. реквы�пI� порі •• 

OPElfAv 
При'lІm"., n'іn",ас 
ПI",и/і Bhntllllfi nro~ 

Місце Dpoжuв- ФПа..і1r:6 

07400 К"'.е.на "4\. 
А" ВРDlIlР",IJ'л.г.с~. 

ІденrифіUціlhmR НIІІІСр '-І 

15. Шдпвсн старів 



АКТ 

JIрийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2008 року м. Бровари 

МІ!. ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заС1)'ПНllка міСЬКОГО голови Аllдрєєва ВаСllЛИ ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року Н!!2-15/149 з однієї СТОРОНИ, та ПриваТІІІІіі 

пJдПРJIОlець ШWllіі Віталій ЛеонтіЙОВІІЧ з другої сторони, склали цей 

Ап про наступне: 

Броварська міська рада передал&, а ПриваТllиіі підприємець 

Шшпі Віталііі ЛеонтіЙОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 

0,01301'8. ДJIJI обcnyговування нежитловоro приміщення по 

вул.Черввховського,17-в в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 21.02.2008 року за N!650-33-05 на умовах оренди на 2 (два) роки, 

терміном до 21.02.2010 року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ЗаC'l'ymuuc міського голови 

ПРИЙВЯВ: 

І!ШІ,~~ІІ- / вл.в;"",,; / 



АКТ 
Ilс&:С11118 В ІІатуру 30ВllіШllьоі межі земелы�оіi діЛЯllКl1 

"РО .. ерс • • 6· та передаЧІ ~lежОВIIХ 311аКІВ на 3 eplrall1l8 

Фі,"""" особ" -lJіdlJрllЄА.е'16 Лі,,,,," В;ІІ,алі" Лео"",;ІЇОО"Ч - . 
вуn. ЧеРI18ХОВСЬКОГО, 17-в 

1118" сіЧНІ 2008 р. 

МІ', Нllжчепїдnнсвні, представник ТОВ»Тєрмію) 

InPl.СУТНОсті зeмnемасника (землекористувача): ФОЛ Лі,,,"" В.n. 

представНllК виконкому _..;.Л-=О~'Р:.:д:.:.іЄН=Ю-=:О~т.~в~. __________ _ 
ДЇJO'ІІІ на підставі дозволу ВНІСонкому Н2 273 
PaIU' flвроДНllХ депутатів від 24 листопада 1992 року 
псрснеCnl1 в натуру межі на підставі плану земельної дiлJJики 

ФОЛ Лі""," вл. 
ШО 3НВХОДllТЬСJl за адресою: ВУЛ. ЧЄDНJIXовськогО.17-в 

зПдно рішенНJI міськоі рвдн Н2 540-29-05 від 29 листопада 2007р. 

Ме_ові знаки в кількості ...і.. шт. передані в натурі представнику 
:llМОВНIIКв, на воro і НaICJlадсно відповідальність за іх збережсННJI. 

Розміри та місцезнаходженВJI межових знаків земcnьної дimпucн показані 
иакроках. 

ЦсП акт є підставою ДIUI прнlнпrJl рішеННJI по фактичному користуванню з 
IIC1)'DИlВf офОРМnСНВJIМ документів, що посвідчують право масності або користуванlUl 
3OUICJO •• 

. ~~~~Q.КJllвдеlllиіі в двох npимір~. 

ПруnrЛм'1 

Представник ВИlсоl~~if!]~~~~ ~~S::Ж:="'~:.J~Л!.Jо~р!!§д!fіЄН2Ш!ю:!!о~т.~.в~.1 

ПредставН~~ Броварськоro 
МIСЬКОro віддіпу зсмenьиих 
реСуРсів 



J 

., .... 

ОПИС МЕЖ 

ВІ .. А Аа А -:l.МЛI &pa88pcb"ar"a иIСЬ"Dr"D llАІIay аСІІ, • . ' 
.~ 



-
АКТ 

'CQCDom та поrОДЖСIІІ.В ЗОВI.іWllьоі J\lсжі зса'слы�оіi діЯВllКl1 
Ilор.'ІfIIIIЯ ІІІ 1'11 

Jlf' ..' .' ~. 
~~ "-\."''' 

І • • 200.1 р. м.БРОВВРIІ 
.~"",> -:-

. • nllC8lli, представник ТОВ ))Тєрміи)) діlОЧИ иа підставі ліцензіі ІІВ 
IIJljh"'~nlд РII,",""lості землевлаСИllка (землеКОРllстувача): 
робlТВП "J.' . 

с 

Гордієнко т.в. 

L..,. ...... n 

зеМnСВnDСllІІКЇО (зсмnеКОРIIСТУВDчів): _-=~;..;O::.....!:W~~IJI!...-:.\"'=:C=---______ _ 

••• ·.' ••• 011 свої повноваження, провеЛlI встановлення на місцевості та погоджеtlШI 
межі зе~Іеnьної ділянки 

c~c 

~.~lIJIIтoCl, ЗІ ~pecoio:. ~\.~'"' .ч.*~,,-. .)...~ о§&(; ~,c t.c • \ і - е, 
Межі ІІІ Мlсцевчcn прохоДJIТЬ по 

претензій Прll зовнішньої межі не зввлено. Межі погоджені і не 
gaкm. спіРНl1Х шmнь. Межові знВІСИ, пими закріплена земельна ділянка в кількості 
L шт. показані представником ТОВ))Тєрмію) на місцевості та передані на 
.,...О земnевnаснику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної 
DIDI пошані НІ абрисі на звороті даноro акту • 
• JimrIClI, наданої ,-,~ o'b~~ tV ~··I'\(".c...C ~"c~. ,,'- ~\ с.." 
.lD1ОІenьно·квд8СТрОВ 1 документації CКJI ra. 

цей ат с niдcraвOIO JЩя приАНJIТ1'я ріІg;r:If.C~~1tкт.ИЧIIОNIУ користуванню з НDСТ)'ПНИМ 
ifQrИИІ .. aOKYMellТiB, що або КОРИСТУВDННЯ землею. 
АпсuадеНllїІ в 2-х примірниках. 

ПprдCraвНllК зем~ев~ас:ни][(~~ 
(IIUIeкoРllстувача) ... W!:I_ .-1 

~HIIKTOB __ ---/-!;~~~~:.-= . ·Jk 

П .. -- "о ro4"IIIIIHIIK суміжних 
tluJrвпВCHllKiB (землекористувачів) __ -L--.J~~~--"-; _~::-=:..-.:.I'4~/_,.-;;c.:.....1 __ І 

І ~ 
----------------~ 

, І 

І Шокун м.А. , 
1lU~~~~~ 



І- • J .... (~ r. \" // 

І 

" 

" " 
І 

,. І 

" 

І" t' •• _.1 

------------------------~~~~-' Ооне .ас: 

1. ВідАдо А ?fy.L,( .. ~t C"J;~~Q.\-,:~Ц)I\.Q ~-
2. Від Б до В .---'" 

з. BiдBдoг __________ --------~ 

4. ВідГ дoД ____ ----~~ 

s. ВідДдоЕ ~ 

б. Від Едо A ____ ----;їТ/ 

Абрис смав: __ ----



КАДАСТРОВИй ПЛАН 
З21D6DDDDD:ОD:DЗD: 

• 

В.о. Иil''ІIЧІJDI 
УМ. 

ОП .. С МЕЖ 
.. 

~~.J.Hlrx ресурсів 
І.В.ГаєвськиЙ MIY~~~r-

І &.&0 А -J.MA' &pOB.pc""oI"'O мІ C""OI"'O вІ ААI.у асвl.тм СЗDIII N 1а). 

: . 
... 

..' ... І-а ... 

nll.'" 

ПIШИК ВІТ •• ІК Лво"тIКОВМ~ 

.рм,.у •• Ч8РНRХОВС""0I"'а, 11,В 

ТехнІчна Аокумвнтац я 
1з 3BM.BIICTPoa"O~B" .. ~y"::~·:::BO 

,,0"У"8НТ ,ІІІІ оо 
н. 38 

тав -ТЕрмІн

І!оа?р. 



ДОГОВІР • 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ .- -'" 

... &pa1lP11 • 
• liРОВІРС.ка I'llс.ка РадІ u JI/ .. ~ .. 20~ р. 

t & ІІРС.ка I'llс.ка радІ D особі псршоГD ,аctyПlfНICIJ MicloKOГD ГDn081I KIIRllllul Оnексаlfдра 
._ .. ~ ро у Іі "0 . ~ •• 'III шо діє ІІІ niДC11IIIi Закону краlШf ро MICUl:8C С8М08Р1IJIY81ИIfJI 8 Украіні" :І OДHOГD боку 
~1.D·::ОI.04.0З 31 N!2-61299 111 орсnaaр: П~ІІВІТІІІ!П n.lдnpIICl'leu. ]аПuев СсргlП ОnсксандраВIfЧ: 
~ upcca' міроваРI" вуn.МОСКО8СIока. 61 ІДІ:ІІТІІФІОUІПНІІП код 1980701573, ІКІІП діє ІІа підстааі 
~ JCр.;.11У рСCC1)JDWЮ суб"ЄJml підПРIІDtllltUloкоі діМIоIIОСТЇ, 81tдII'Oro 81ІКОІ'КОМОМ &Р08аРСloкоі 
~ ~.168093 віа21.08.2002 р.' ДPYГDГD, yкnanll ucR AoroBip про 11ІІЖ1fl:наВСДI:ИС: .-,-1-

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

11 оРQlдОДАВЕЦЬ BlдnOBWIO .до ріШI:Нl1І сесії &роваРСloкоі місloКОЇ Радll КllіВСloкоі обпасті аіА 
UU05 раку ~"832-39-04 НDA8C. а ОРЕНДАР приАмає в СТРОКОВІ: матнс КОРIІС:туваиНR :lсмепloНУ дinlИКУ 

:-о 0025 па ДnH O&CnYГDBYBaIlIlR кІоску, НКІІА :JIІІХОДIПloСR по Byn.KopaneIfКII,54 ,,,.&роваРIІ. 3ri.дио :І 
_ ~еIOРIIС1)'В"'ПIR, що є IIСВі:'І"ЕМНОЮ чаCntНОЮ UIoОГО Договору та дові.дки ВIt.д8иоі БроварсloКИМ 
... iJulШом :seMCnIoHIIX ресурс!в ВІА 11.08.2004 ~!412 тв 'I:MCnIoHo-~oaoi до~менташl &poBapcloKoro 
jOIIInI liIшinY :sCМCnIoHIIX реСУРСІВ WI :scмeпloHa ДІЛІ НО paxyєn.CI в :lI:МnIX комерwПиого BltКDpllcтaHНI В 

.... 5pDllPCIollOT місlоКОТ Р1UU1• 

2. 06"єкт орендн. 

2.1.8 оренцу пер~тCR ,емепІона ДШІНка :sаranIoНОЮ площею 0,0025 ra. 
2.2. НІ :SIМenIoHiR дinlНШ BiдcyrHi об"'єктн HepYXOMOГD маЯнв. 
2JJfopмmIlИl грошова ашна :SI:MeпloHoi дїЛІНКИ зriдно ДOBiдкl1 БроварсloКОГО місloКОГО BUUUnY 

IІІШІІІІХресурcll від 11.08.04 :sa1L0411 стаНОВl1ТІо 6536 (ШІсть ТlleRЧ n'RТcOТТPlfДURТlo шіnь) ГPIIВCHIo. 
и. 3еМeJIIoна дinRнка, Іка ПI:Ре.даєтloCR в ОрI:НДУ, НІ: має He.дDJIiКЇB, що можуть пеРСШКОД1m, її 

cOmнnoм1 11I1ОРIІІ:1'анlІІО. 
и. ПРИ :sмiHi (рсорraнізвшl) ОРЕНДАРЯ ДOГDBip ореНдИ НІ: зберігає чинніcn.. 

3. Строк діі доrовору 

11. Дorolip YJC11I1Д11НО терміном на 1 (ОДІІН) рІк ДО 01.12.2006 року. ПіcnR закінчеННІ строку ДОГОВОРУ 
.... - nepеВ .... е npuо ПОНОlJlенНR nOГD на НОВИП строlС. У UIoОМУ раі орсНдар повинсн не пЬніше ніж 
~2111allll АО _МЧСНІІІ строку ДІІ .дoГDBOPY повідомиrи писloМОВО opeIIдoдulUI про намір продов .. ml noro 
.. Пра аПICDРП~П"'ill земenыltt дlлRНКlI не за ulлЬОВIІМ ПРllJнаЧСННRаr орендар ВТРllчає персва ... с 
... НІ DO.loanellHR дOГDBOPY ореНДІІ. • 

4. Оревдва плата 

u. 4.1. РіЧ.lа opellДlIlIMaтa скпадає 653-60 ( Шіncот п'ятдеСRТ ТР" ) ГPllBHi 60 KoninoK. 
OhIClJeНИІ Р03міру орсндно! MaТlI за ,емnю здіRcIllOЄТIoCR з урахуванНІМ іНдексів інфnauii. 

JItq 4J.Ope1UUla Мlта BHOCIIТloCН ПОЧllllаlОЧIІ з ДІІR ПРIІПНR1ТII рlшеННR Від 01.12.2005 року щоаrleRЧНО 
-: чвепсам.. ПРОТВГDІ'І зо калеНДlРНIІХ днІв, HaC'l)'nllllX 3D OCТВlllllar кancНдlpHIIM ДІІ'І'! JBInIOГD 

ВОro) мlся... WnВХОМ ncpcpaXYBallHR ІІІ раху"ок УДК У КlltвськlП 06nастІ J\І.КIІ[811 МФО 821018 
~23571923 plр 33213815500005 -Бровареьке ВДК. КОА кnаСllфlкаult .13050500 - op~ зс~l. 

:.4. Передача продуКЦіІ та Ha.дaIIНR nocnyr в рахунок opeIIдlloT MaТlI офОРМmtEТloCR ВIдПОВIдНIIМIІ atmUolII. 
4 ~ PnJ~lр орсндноІ MaТlI ПСРСГЛIlд8ЄТ1оСВ У разІ: 
.5.1. :SМIHII УМОВ ГDсподарюввнНR. передбачених .договором; .,._ 

:.5.2. ~iH" РО:lмірів зсмепloНОГD податку, підвllщеННI ШІІ, ТВРllфів, у тому ЧIІCnI внаcnlJШК IнфnаUII; 
4~.4З' в ІНШІІХ ВIlПадках, передбачеНIІХ законом; ЄТІОСІ ПСНІ У шиірі 

NIL.. ~ • у pui невнесенНІ орендноТ MaТlI у СТРОКІІ. Вll3начені UlIM дОГОВОРОМ, cnpaanR р 
~іcraвки наці 6 У і[ кожен денlо простроченНR ПnDТUC)'. . 

4.5J оре oнanloHoГD анку кра на зі а ........ v JlКШD ОРЕНДАР, по,,,НIIХ ПР"ЧІІН ТlIМЧIlСОВО не 
~ ИДИаматв спраanlEТloCR 111КО. У ВІІ,_ 

JeмenloНY .діпнку ЗІ цим ДOГDBopOM. \ 



s. УАІОВІІ ВІІКОРІІСТ81111П зеJ\leJJL і' І!! 
110 дlЛRlll(q. r. .. 

S.I. Зсмc:n.на дinанкв псредваьсв в оренду дпІ обеп ' 
S.2. Цlл.овс ПРll3начеllна зсмenыlіi АinJltlКIІ _ Зl:мnі :::YB~HI" kiockJ, 
S.3. ОРСllдар не мас права без оформлеННR у ІC'nIНОIIJI PIIIRHOra .... ОрЬ .... 

призначсннк зсмc:n.ноі l1inаНКII. I:НОму 31kOНo4,"'" ,t/JC 

~ 
6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ переда'IЇ :І .. L ... 

еl\lсІІыlіi 11' ". L1 __ 

6.1. Псредача зсмc:nы�оіi I1ЇЛКНКIt ВОРСнау ЗАіRСНІОСТЬСR 61:3 '~ 
. . і ' PD1PD6лe'"-с 6.2.ІНШI YМO~II ПСРС~ЧІ зем~ы�оo АIJIIНКlI в ОРСІІАУ: ОРЕНДодАВ ~I 

орсlUl)' зer.rc:n.ну дшкнку 8Ш.I'У 8111 БУДЬ-IКIІХ мвАНОІ.'Х прав і E~ ~I~ 
УМIUU1ННІ Доro80ру ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІІ: моrnи ЗНlТІlІ)Іетсll1іА ~ ~~. lfIIII 

б.3. Передача земc:nьноі дїЛllІКИ OPCIIMPIO здіRСНIОСТЬСR nicn .. l . • 
за актом прltRМВННI - псрсдачі. Jlep]QlНOi~ •. 

~ 
б.4. На Оl:llовl ст.25 З_ко"у Укра'llll "Про ОРСIIJІ, Jемлl" Ііа ; 

n'RYIIl1CIIIIIIR строк пlСЛR держаВllоі ресс:траціі AoroBOpy 0PCIIJIII otlo.l998p~·f: 
комуналl.llоf DJlаl:llОстІ зобов'взаНIІR Haдanl кonllO ДОГОВОРУ Ilдnolla:~L1'1Iaf "'і 
елр6ll. у OPIIIJ 1'1\ 

І 

7 • Умови DовеРllеllllП зеl\lелы�оіi ділRIIКІІ. 

• 7.1. ПіCJUI припинеН~JI діі доroвору ореНА8Р повертає ореНJlо_це.і XMWIIJ ~,. 
порІВНЯНО З ТИМ, У акому ВІН одержав П воренау. • 

Оренаодавець У разі погіршеННJI КОРИСНІ'" ВnBCnIBocтcR ореНJIо.аиаі JCIIC.1uaiQ 
зміною П стану, має право на відШКОДУВВННJI збllтків у роом ірі, ІJDначенDМУ СПІрІІІаа~ 
доснmyro зroди про розмір відшКОДУВанНІ збитків, спір розв"JI3Уmcн У CYAOIOIIyIqUJ ; 

7.2. ЗдіЯснсні орендарем без згоди орснаодавWI BlflpaTl1 на поліпwенИІ CIpCШ5f. 
акі неМOJШИ80 відокремити без заподінННJI шкоди ціА дinRнці, І.е пїJUlRI"IИJ'Пo lіаа.1)_ І аі. 

73. ПonіпшенНR стану земc:nьноТ ДЇn'НКИ, проведені оренаарем 31 nИOW.r:J. 
землі, нс піДJUl1'8lOТЬ відшкодуванню. . 

7.4. Орсндар має право на 8ідшкодуваННІ збllТків, запоаїRНІІХ УIllCllIlOlIШІ3 
• з0608"83СН., псрсдбачених цим договором. 

ЗбllТlС8Мl1 8811Ж8101'11tсв: І 
7.S. фактичні В1рати, аких орсндар зІЗНВВ у зв"83КУ З неВIllСОIIDНнам або ~~1If 

доroвору орендодавцем, а також витрати. Jlкі ореНдар ЗАіПСНJlВ а60 ПОI"нен 3ІІіІс8ІР':1І 

порушеного прааі ~~ 
7.б. 110ХОДИ. акі орсндар Mir би реanьно ОТРИМВТlI в разі нane1lНOII IIIJDIII!!I . 

Доroвору. • .,;. 
7.7. Розмір фактичних 8Итрат ОРСНдарк ВJlЗНВЧВЄТІоСJI на пlдтвl АОКУМСfIII,1UII • 

, ~ р 
8. ОбмежеИИJl (оБТRжеllllJl) щоао DUJCОРП 

земельвоt аілRНIСІІ. ; 

1I~1 
8.1. На ОРСlll10вану зсмc:nыІу діланку нс BCТ8HOВJICHO обмежеННІ, o6tJSCIIIII 

9.lпmі права та обов "JIЗКІІ старів. і 
~r 

сиocri, ІІіaouY " ОРЕНДОДАВЕЦЬ raраИ'l)'є, що зсмcn.на дinlНка є У noro 8ІІа Н1ІІ ~ 
забороноlO (apCIIJТDM). заставою не псребуває і він має заКОlІні пОВНОВ
надаВати інші правІ. визначсні цим доroвором. 

9.I.Права OpeIIl1OДВBQR: ~ 
9.1.1 псрсвlрнти цільовс ВИКОР"СТВННR зсмc:nы�оіi дinКНIСІІ; ІІХ .. ~ 

п, 9.1.2 достроково розІрвати цеЯ Договір У ВIIПадlСВХ, передба"еи --.t/J 
~OroBOPOMi ~~ 

9.1.3. змінити розмір ореlll1НОУ мати У ВltпадК8Х, передбвчеНlIХ "11811І 
ОДНосторонн.ому порадку без 31'0.1111 ОРЕНДАРЯ; r nnOТlI' ~ 

9.1.4. DимвraТJlвід ОРЕНДАРЯ своєчасноro ВllссСНI'" ороНАНО r ~.~ 
9.I.S.вимаl'ВТll від ОРЕНДАРЯ BiДWКOДYBaHHa cyr.111 opetUlIIO uьoro~"'" 

ВИКОНКОМУ або міс.коУ ради про наданна зсмc:nьноі дlnRllКIІ до nlдnllcaHII. 
9.2. 0608"RЗКII оре'Il1DДDВЦВ: 
9.2.1. ПСРСдВ8аТlIЗСМC:n.НУ дinкнку по акту. 



/ 

по ІІП)' ,смепыІ, alnllllКY )' кopIICТYOIIIII'; 
,З.І. ОІРIІ"lnlOl •• nl 1I0IValp nlcn. :ІІІІСІІІ'ІСІІІІІІ СТРОКУ noro дlТ 11 Р11' nlЛС)'Тllостl IlpeтcllJln ОІ".О 
ЗJ-- ,-, рото' термІ,,), ОРСІІІІІІ. 

,IIl'.JJJJr.I~II"'JICII аРС8ІІ1IРП: 
,,4. 8911 ОРЕІІДОДАОЦІО МОЖnllпlСТL :lIІInСIIЮIIІТIІIСОllтроnь 311 IIIICOPIICТIIIIIIIIAI Illс' 3&:АІC:n""0' 
,.4.I,IIIUIIIІ ... 

jP'Arlt Dllh'CIPlltlOD)'Ulnl 2смеп"ll), л!пПIllС~ зп IIInI.OOIIAl IlpllJlln'ICIIIIIIAII 
,.4J. IОС'IIСIIО СМІ'I)'IIТlI ОРСІІІІІІ)' МІТУ, 
9.4~.c с 1I01l)'CICIТlI Іlмl'шоlV 'ІІІ G),I�"-IІІСОro 1IIIIICJro 2116р),л"&:"",, '&:Мn,.; 
9.4

J 
.11 fIl1PIIM)'ItIТlI11 U ІІІІІІСЖІІОМ)' СllllтаРIІОМ)' CТnlll; • 

,~ 6.·~:CIJJ 211С111'IСIIIІІІ термІІІ)' лlr ДоroIIОР)' ОРСІІЛІІ 1I01ICPlIyrI11CMCnI.II)' лlnlllllС)' ОРЕІІДОДЛDЦЕDI )' , .... 
~C1IIII noany. 

10. І11І:lІІІС ПllllnДIСОIШI'О :8111111І1:111111 1100 ІІ.ШІІСОІ,ЯССІІІІІІ 
00"СIСТ18 ПРСЩІІІ 'ІІІ "01'0 'ІІІСОІ'ІІІІІІ. 

10.1. РIIIIIIС ІllПDIIIСОnОIV "ШШОІІІІО nОо ПОIIIIСОЛЖСIIІІR oO"clrtn ОРСІІІШ 'ІІІ 1101 О 'ІПСТІІІІІІ ІІ&:СС ОРСllnОР • 

1І.СТРПХУПОIIІІII 00"СIС'I'18 'ІІІ .іого '118е'ГIIIІІІ. 

ІІ.І.ЗМІІО 2 ІІІІМ 1I0IVIOPOAI оО"сК1' ОРСШJlII ІІС 1IIIUlHrnc СТРОХ),"ОІІІІІО, 

12.31\11111І УI\.ОI, ДОГОІІОРУ IIIPIIIIIIIICIIIIII .і.)I'.) І'ІУ 

12.1. 3мІІІІ )'АІОІ ЛОIVІІОР), 311lnClllolOТloCn )' IIIICI.MOIIIII формІ 10 11111C:A111010 1ГOJIOIO сторІІІ, 
У palllCIIOCllrllCIIII13IVJII ЩОІІО 3АІІІІІІ YMOIIIIOГOIIOPY Сlllр P"'II"H'YID1loClI)' С)'ІІОООМ)' IIОрНДIС)', 

12.2. Дl' lIoranop)' ІІРІІІІІІІІІІІОТ"СІІ )' pIIJI: 
12J.I.1I1C111'IOIIIIII строку, ІІІ IIlClln "оro 0)'110 )'IUIІIІІСIІО; 
l2.2.2.nPlшOJuIIIll OPOIUUlPOM JCMCnI.lloT IllllHIIKII )' ІШОСІІІСТІ.; 
12,2.3. ІІІІС)'ПУ 30МCn"IIОТ дlnНIІКIІ IUln СУСІІІІІІ.ІІІІІІ 110ТРСО пОп IIPIlAIYCUlloro пlll'I)'ЖСIllIП 3CAIClII.1I0' 

аиlН J MOТIIDID C)'cnlnltlloT IIOOOllllllocтll1 ІІОРОІІК)', ІІС ІІІІІОІШСІІОАІ)' 3ПКОIllIМ: 
12.2А. nlкаlJuщlr фI3l1'ШОУ OCOOIl-ОРОIIДllро. 
Дorollp ПРIІПlIIIНСТЬС:П також І 111І111І1 ІІІІІІІІІІІСІІІІ, IІсрсдБО'IСIІІIІІ :lIІIСІ",щ.I, 
12.3. Дl' lIoranop)' ІІРІІІІІІІІІІІОТ"СІІ 11І111І1111'1 11111'1' IllпlРНІlІlІl1 JII: 
12.3.1. DlICMllOIO зraДОIО сторlщ 
12.3.2.pIWCJIIIIIM СУДУ 110 DIIMOI1 OJllllcY 1з CТOIIIII У lІамІ40К IICUIIKOIllIllIIllIIP)'I'UIO OТOPOIIOIO 0001l"1I:l1C11I, 

IIptAIiaЧСIIIIХ АОl'Оворо", та OIlOMIAOK DllllIUIKOlIora :lIІІIЩСIІІII, "ОUIК04ЖСIІІIІІ ОРIІIІIIОIllIllОТ :JDAICIII,lloT nllllllllClI, 
IIIfcnmlO ncpcWlCOlIlICDC 1т nlIKopIICТDIIIIIO, о також 3 111І111111 IІIДСТОIІ, 1111:1110'1011111 :lIIICOIIOAl. 

12.3.3. IlеUllkClllnlll1П opCllnnpel'1 11.9.4.2. nnlloro 1I01'IIIIIIP), :ІІІ 11111І111І1111'1 С),ІІ)" 1I1n1l01l11ll1ll 110 
cr.141.1443cMenLllora КОДСКС), )'Ісроllllll 

12.4. Po:alPDDlIIl1 дoraaop)' n OIlIIOCТOPOIIIII,U"')' ІІОРОІІК)' JIOIIYCKnC1I,CII; 
V_paJIPDDIIIIII АОІ'ОНОР)' 11 OItIIOCТOPOlllllto,..y 1І0РІІДlC)' С 1I0UIIIC0IIUIIIII OPCIIIUIP"~111 .4.4, П. 9.4.3. 

12.5. ПерехІд пропа IIIIIICllocтl 1111 MDnllO dpcluanpo 110 111U1)' 101'1111І1'111)' 000 фl"І'IІІ), особ)" 11 "ІКО* 
pcapllllbaulllOIIllAlI'IIIOT OCOOlloopOllДnpo с II1JIC111110lU lиlО розlРUDllllП noroll&lll)'. 
Dh Прааа ІІа OPIIIIIIOIIOIIY 3СМCn"IIУ дInПIIК)' )' 1'11з1 с,..сртl 11.1111'IIIОТ ос0611 - ОРО"ДПРІІ, :тС)'Д*СIІІIІІ 060 

1Ic1l'''IТ llaлanlОcтf 3І pllllOlllllM СУДУ IIOPOXO/IIITI, 110 CIIIIlIICoc,..ulo 060 11111І111 осl6, пкl PIIICOPIIC'lOIl)'IOTI, Іоо 
-~IIY .11111)' РМОМ 3 ОРОІUШРСМ, ШВПIО,.. 110110)'IС11ІІ1І1І1ІІ10 1І0ГОООР)' OIICIIIIII 311АIIII. 

13. ПIДllопIДIШI.IIIе'I·I. е'1·орlll 318 ІІСUІІІССІІІІШІІІІІІОІІ 
IleIllIJlL')ICIIC ІІІІІСОІІІІІІІІІІ jtOl'OllllllY 

... 13.1. 3в IIIIUIIIOIIOIIIIO 000 11011ІІІІ0*110 IIIIKOIIIIIIIIII/IUI'OUOP)' СТОРОІІІІ ІІІС)"ІІ' 1II/IIIOIIIWI,lllcтlt IIIItIIOIII/IIIU ІІО 
'Y
1
1I 1Uoo1'O lIorouopy. ' 

~3.2.CтaPOlla, ІКО II0Р)'lІІlиIО ,,000"1130111І0, :1ІІ11ІІ,11ІІС1"01l оlд UllIIIUIIIДlUII,IIOcтl, ІІІСІІІО РРІІО ItOIIOItO, 11І0 110 
ІІІ" CТIUIOCI 110 3 \т 11І111І1. 

14. ПРlllсIIЩI8lIIIllJIО'IССIIШI. 

14.I.Цcn ADronlp 1I10111'0C '1lIIlllocтllllcnn ІІІІІІІІІСІІІІІІ" C'loPOIIOr.1II 111 ІІОІ'О I'ОРИCnIIIIОТ PO(CТPOIIIY. 
'-ол Цеп 1101'01111' )'1010110110 )' ТPI,OX ІІРІІ""ІІІІІІІ"'", ЩО ftlIІIОТ" OAII"KUII), 101'111111'11І), СllnУ, 0r

llll :а ОКІІХ 
t IIТIoeIl n ОРОIІIUJЛnlllUl, ДРУГll" • n opOll/mplI, , !ІІІ rlll • 11 opralll, ПКIlIlIlfIUIIIIІIІОIIЖОIIІІУ рсестро .. 10. 



... СРІІІІМІІ JIOfODOPY с 
Ilr.b"OIII11

MI;pcJIA .. 1 06"сlС'І'ІІ ОРСIUlIІі 
"'.".-.. n' .. ·nlll ,CalCn.1l0Т JIInIIIKII 3 Dlдо6РІІЖСІІІІІМ 06МСЖСIІІ. (О6тJlЖСII.) У іі ІІІКОР"СТІІІІ 
~ ... пп 

~CII'II CCP1't.: JберІПlІІ'11 ImlloanCIIII~ MClCOIIIX 3111к11 anаСIІІ'1С)' (КОРІІС:ТУ .. ЧУ) 'СМCn.llоі дlnlll 
'" аро ncpdl 'ІІІ І II.-v 3011llWllьoT МClCI 3СМCn.llоі дln.ІІКlI. 
",ІІІ ncpellccell '

,r, 

OPCIIДOДDBCЦЬ 
Броварська міська рада 

15. РеиаЬlml стор іІІ 

в особі • 
псршоro 3DC1YJIIIIIKa МIСЬКОro гоnови 
ІОlIJlllці OneКCIIIlДp Анатолійович 

МlcualflXOJl8lllllllDР,UUlЧllоі особll 

0074 КІ,," ... 06n.С'По, 
ILIipo.p'l, aY.II.rarapIHD, 15 

w"",Фlauln'lІІn код 

ОреllДОр 

ПП ЗаЯцсв С.О., щО діє 110 підставі 
свідоцтва про держовну реєстрацію 
суб"єктв піДПРИЄМНlщькоі діJШЬІIОсті, 
ВИДВJIОГО виконкомом Броварської 

міськоі Ради 38 Н!8093 від 21.08.2002 р. 

Місце ПрОЖllван ... фіз"ч .. оі особll 

KlliBcltкa об.llвстlt, м.БроваРII 
BY.ll.MOCKODcItЦ 61 

IДСНТІIФікаціnШln номер 1980701573 

ПідПIIСII СТОрПI 

KapnclllID ЛІІІ/ІМІUII JIJcnIIIIIIII 

І 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200~poкy м. Бровари 

МІ!, ЩО піДПИС8JIИСJl нижче: Броварська міська Рада, в особі 

Першого заступника міського голови КПВНllці Олександра 

AuDТОJJіЙОВllча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самОВРЩВВJПUI в Україні", довіреності від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, 

відповідно до рішеННJI сесіі від О 1.12.2005 року Н!!832-39-04 з однієї 

сторони, та ПРllватний підприємець Зайцев Сергій ОлексаНДРОВllЧ 

ідентифікаційний код 1980701573 з другої сторони склали цей Ап про 

HвctyI1Нe: 

Броварська міська Рада передалІ, а ПРllватннй підПРllємець 

Заііцев Cepriii ОлексаНДРОВllЧ прийняв земельну ділянку ~ощею 

0,0025 ra по вул.Короленка, 54 ДJIJI обслуговування кіоску. Земельна 

дiJurнxa надана рішеННJIМ сесіі від 01.12.05 за Н!!832.-39-04 на умовах 
• 

оренди терміном на 1 (один) рік до 01.12.2006 року. 

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

доroвору оренди земельної ділянки. 

nВРЕДАЛА: 
БРОварсьКІ міська рада 
юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 

заступник 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підПРИQJець 
Зайцев Сергій Олександрович, 
який проживає за адресою: 

вул.Московська, 61 
м.Бровари 

обл.Київська 

~?~eвl 



АКТ 

118 ПСРСIIСССJllIЯ D ІІВТУРУ ЗОВllіШllьоі межі зеl\lenы�оїї діnНIIКI. 

~~~,-~~y-----------------------
[. _ че,tvfИмA 200Ь- р. 

мв. UlDКчеПЇДnIIС81lі. ПрОДСТUllllК Броварськоrо міськоro зеltlСПЬНО-Кадастровоro БJОРО _ 

;) r..#. 
арасутості зeJtшевпаСНllків (зашекористувачів): 

J В. 

вprдmвшік ВШСОНКОМУ '1.иtv(ШVrA4/.в , N . 
.... ва niдcraвi дозвony ВНХОНКОМУ НІ 273 

, , 

РаІІІІ народних депУтатів від 24 листопада 1992 року 

DcpClcc:DII в Bltypy межі на підставі плану ЗСМenLноі ділJIНIСІ'І 

;' 3м cJ.,eh В· /J 
~оroпову.& ____ ~ ______________________________________________ _ 

JJiДВO p~ellRl міськвиковкому N! ______ від ______________ _ 

Меаві звlІСІІ В кШьхості ( Ч ) передані в ватурі представнику звмовuВКD. ва поro і 
lIIIDIдевовїдnовідапьність за іх зберczeJUUl. 

Рамірв та місцезваходжeJDIJI межевих звшв зсмenьноі ДЇJlJUlКИ поквзані на кроках. 
. .. -. 

• 1 

ЗАт.~ ... ~·lООI". З&vМSIfJ.lstJD 
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... Бровари 

ДОДАТКОВА УГОДА НІ1 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

ВШ 27 сіЧІІП 2006 року .N'.040633800014 

".tё!L..." ......:11/::.-. ~~" __ 2007р • 

МlI, що підпнс8JJИCJI ннжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
МОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі :lаетупнока міського головп BO:lllBKa Серпв 
l\fnIаDлОВllча,IЦО діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в 
Украіиі" довіреності від 01.08.2006 року за Н!!2-15/1872" та проваТllllЙ 
пfдпРНDlець Зайцев Сергііі ОnексаlадРОВllЧ -"ОРЕНДАР", 3 другоС сторо"", 
yкпanи Додаткову угоду до Договору оренди земельної дїJulllКИ 

N!040633800014 від 27 сіЧНJI 2006 року про наступне: 

ВїдПоsїдно до рішенНJI сесії Броварської міської ради від 23.11.2006 року за 
N!IS9·11-05, внести зміни до наС'І)'ПІІИХ пунктів договору: 

1. до п.2.3 і ВИКJIасти ЙОГО в наступній редакції: 

Нормативна грошова оцінка земельної дimпucи згідно довідки Броварського 
міського вiJudny земельних ресурсів від 10.01.2007 за N!04-3/13-3/14. ВКJПOЧ8ІОЧJI 
коефіцієнт івдсксації грошової оцінки - 1,035, затвсрджений Наказом 
Дсpxruноro комітету Украіни по земельним ресурсам від 27.01.2006 року 
~/18/15121111 <<Про ПОРJIДок нормативної грошової оцінки земель 
cuп.cr.коroсподарського призначсННJI та населених пунхтів», зарсєстрованого в 
Міністерстві юстиції Украіни 05 квiТНJI 2006 року за Н!!388/12262 становить 6765 
(шІсть ТПевч cialCOT шіетдеевт п"вть.) гривень. 

2. до п.3.1. ВИКJJ8сти його в наступній редакції: 
Доroвір )'JШ8Дено на 1 ріх, Tepaduoal до 23.11.2007 року. ПіCJIJI звкінчСНIIJI 

crpoкy доroвору ОРЕНДАР має перевlDICIIС право поновnеННJI його на НОВIІЙ 
C1]ЮJc. .У цьоJ.1У разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 JWlelaдapllllS дн!в 
до 31UC1нчеНIUI строку дії договору повідОМlml ПІІсьмово орендоД8ВЦН П~О НІВОР 
DpoдоВJaIТИ йоro дію. ПРІІ Вllкорпстаlші :lе"lcnьооі дїnBBКlI ве :lа ЦШЬОВВІІ 
ПРlIJначеОllllМ opellД8p втрачає перевucuе право на ПОllовnенпв договору 
opeuдu. 

3. до п.4.1 ВИlCJJасти loro в HaC'1')'llНЇA редакції: 
OpellДHa пnата стаВОВІІТЬ 10% від BopalaТlIBBO' грошовоі оціl.КП і 

fКnaдaє 676,50 ( шістсот cialДeeвт шість) гривень 50 копійок в рік. 



4.110 п.4.2. BllкnoCТII Аоro в IIОСТУПllіА редакції: 

Об'lIICJIСIIII. РОЗ~lір~ opellДlIOЇ nлаТlI за зем~ы�і •• дїJul111CI1 деРЖВВllОЇ або 
1ІІІІІІІоі MOCIIOCТI ЗДIАСНlOЄТЬСJl з урахyDDННJПtI ІХ ЦIЛЬОВОro ПРІlзнаЧСllllJl та 

IСОМф>,!ul ·ICln1в іllдексації. ВllЗllаЧСlll1Х ЗВКОIIОДавством. за затверджеllllftlll Кабіllетоftl 
_І Ф • • 
М• ·fOYft·IB YVnnїIIII Opftlllftlll. що ЗВnОВIIIОIОТЬС. ПIД.час yкJJQДI1ННI або ЗftllНІI умов 
~~ ~- к-

lloroвoPY opellДll ЧІІ продовжеllllJl .10ro ДІІ. 

5.110 п.4.3 BllкnaCnl Aoro в lІаСТУПllій редакції: 

OPCIII1IIO ПJlВта ВНОСIlТЬСЯ ореllдврем. ПОЧІІІІОІОЧІІ з 01.01.2006 року 

.їдnoBЇДlIO ДО Нвквзу Державноro комітету УкраїНІI по земеЛЬНІIМ pecYPCВftI з 
27.01.2006 року зв Н!!НР/18/15121111 «Про порядок lІормаТИВIІОЇ грошової оціНlСІ1 
!CМenь сільськоroсподарськоro призначенНІ та населених пунктів)), 

зapel:crpОDDПОro в Millicтepcтвi юстиції Украіни 05 квіТНJl 2006 року за 
N!388112262 щоміCJIЧНО рівними частками протяroМ 30 KвneндapHllx днів, 
И8С1)'ІІIUIХ зо останнім квnендарним днем звітноro (податковоro) місяця шляхом 
персрахУВОНl1JI на рахунок гудку Киівськоі області I\I.К ... :ва МФО 821018 
.. -од 23571923 р/р 33210815600005 - Броварське удк. Код КЛОСllфікоціі 
13050500 - оре.lДа ЗСl\lnі. 

б. до п.4.5.2 виКJIВСТИ Аого в наступній редакції: 

Зміни розмірів земельноro податку, підвищення цін. тарифів. зміни 
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством. 

7. Всі інші умови Договору запишаютьcJI без змін. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

пп ЗаАцев с.о. 
IОридвчна адреса: 

вул. МосковсьКІ, 61 
м. БроваРl1 
обл. Київська 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ 3ЕМ.Ельноі ДІЛЯНКИ 

".Pt "_...:ЄІ;:,...·.:..:.'V.fI..L.----.2007 року М. Бровари 

Ми, що підписалИСJl нижче: Броварська міська Рада, в особі 

зВСТУПІІІІка міського ГОЛОВІІ ВОЗІІика Сергіи МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве caмoBpJlдyBaHHJI в Украіні", 

довіреності від 01.08.2006 року N!!2-15/1872 з однієї сторони, та 

ПРllватввй підприємець Зайцев Сергій ОлексаllДРОВllЧ 

ідентифікаційний код 1980701573 з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТНllЙ підПРIIЄ1\lець 

Зайцев Сергій Олександрович ПРИЙНJIВ земельну дїJIJlHКY площею 

O,0025ra по вул.Короленка,54, ДJIJI обcлyroвуванНJI кіоску. Земельна 

ділянка надана рішенНJlМ сесії Броварської міської ради від 23.11.2006 

роху за N!!159-11-05 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 

23.11.2007 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною частино~ 

договору оренди земельної дїJIJlнхи. 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
ЗаАц~В Сергій Олександрович, 
JlхнА проживає за адресою: 

вул. Московсьха, 61 
м.Бровари 

обл .Київська 

~rP-Ао~--- І С.О.ЗаАцев І 



ДОДАТКОВА УГОДА Н!2 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕ.1ІЬвоl ДI.1.UIВКИ 

Від 27 еіЧІІR 2006 року .м040633800014 

"/0" (!,,[ 'C~f,L 2ОО'Ір. 

Мп, ЩО пlдпиCDJПICJI Нllжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дani _ 
"ОрВНДОДАВЕЦЬ", в особі заetyПllUка Ilіеького голово Андрєєва ВаеОllR 
олскеацqРОDоча. що діє нв підставі Заону Укрвїп "Про місцеве CВМOBPВДYВВIIВJI D 
Украіні", довіревості від 20.06.2007 року зв N!!2-5З/515 тв ПРОВDтооА nlдnpOOleQ. 
ЗаnЦСВ СерrШ ОлеКе8ВДРОВnЧ, ухпвnи Додаткову угоду ДО Договору орендв 
3СМeJIЬиої дiuвки від 27 сіЧВR 2006 року N!040БЗЗ8000 14 про нвступне: 

Відповідно ДО рішеВRJI сесії Броварської міської ради від 29.11.2007 року за 
N1540-2'-05. ввеcrи зміни до НВСТУПНИХ пунктів договору: 

1. ДО пЗ.3 і ВИКJIВС'1'И йОГО В наступній редакції: 
Нормативнв грошовв оцінка земельної дimrвки зriдво довідки Броварського 

мicьxoro вWdny земenьвих ресурсів від 25.12.2007 за N!О4-З/l З-З/l ЗО ставовить: 
·11 3Іі5 ( ОДПnВДЦJIТЬ 11ІeRЧ троета шіетдеевт п'вть ) гривень. 

2.' до оЗ.l. ВИКJIВC'1'И його в BвctyIIIIiii редащіі: 
Доroвір )'ІШвдево вв 1 ( одпв ) рік. терміном до 29.11.2008 року. ШCJUI 

38JCiвчeвu строху доroвору ОРЕНДАР мвє переважве право повоВJIeВRJI йоro нв 
80Ё строк. У цьому разі ОРЕНДАР повивен не пізніше HDк зв 30 кanевдврlllU 
дпів до заківчева С1роху дії доroвору повідомити письмово OpeвдoдввЦR про намір 
DpOдоВlaml йоro дію. Прп ВDКорпетавві земельвоі дimnпcD ве ЗD цim.овпм 
DplDоачеllllJlМ орендар втрачає пеРНlDКllе право па поповnевВJI договору 

ореццв. 

3. до 0.4.1. і ВВlШВСТИ йоro в наступній редакції: 
Рі .. а оревдва ПnDта eтaBOBIIТIt 10% від вормаТDВпоі грошовоі оцівко і 

СКЛ8Д8Є: , 

• 1136.50 ( ОдНа ПleRЧа ето ТPI!1lllJl'l'Ь шість) !ривень 50 копійок в рік. 

4. до 0.4.2. ВИJCJI8CТJI йоro в BвctyIIIIiii редакції: 
Об'lllCJIеllllJl розміру оревдвої ПJIВ1'В зв земenьВЇ ДіШППаІ дepzaввoi вбо 

ХОМуввт.воі впасаостї здійСRЮE'l'ЬCJI з YPaXYВ8IDUIМ іх цільовоro призввчеllllJl тв 
хосфіцієвтів індексації, ввзнвчев:вх З8Ководавством. за звтверджевими Каб"шетом 
Міністрів Украіии формвми, що заповвюJOТЬCJl шд час yкпaд811R.8 вбо змїви умов 
до1'Овору ореuди чи ПРОДОВВВRJIйоro діі. 

5. ДО 0.4.3. JIВXJIaCТИ йоro В ввступвій редакції: • 
• OpelrДllB ПJIВТВ ввосвтьCJI орендарем. по'ІІІВВЮЧИ з 29.11.2007 року щоМl~О 
РIIНDми частками ПРODl'ом ЗО капевдарввх днів. вВC1)'ПIDIX ЗВ oC'l'llВllW 
xaпclfДaPВНМ двем звітноro (оодатковоro) МЇCJIЦIlПJIIXом перерахувlllПlJl ва рахунок 
гУДКУ Квівеькоі 06лас:ті &1.lСвєвв МФО 821018 код 2З57192З· 
plр 33217815700005 _ Бровареьке удк. Код КЛDшфікаціі 13050500 - орепда 
leМnL 



6. до п.4.5.2. ВlnCnВCТlI йоro В IlвступніЯ P~: 
3Mblll розr.lірів зеr.Iс:пы�оro податку, ПlДВllщеНIIJI цін, UРllфів, зr.dшl 

IСОсфlцїаrriВ inДCKCDЦIЇ, Вll3пвчеВl1Х звхоподавством. 

1. до п.4.5.4 і ввМВCТlI Йоro .. в Ilвступвій редакції: • 
у pD3i неВIIес:еВRJI Оpl:НДВОІ пnати у строки, визвачеВІ ЦНltI доroвором, пеu 

OBym.c:к ВВ суму податковоro боргу (вкmoчаючн суму пrrpафRIIX савкцїя 3В іх 
~=oc:ri) із розрaxymcy 120 відсоткіВ річних оБJlікової ставки HaцioB8JlЬBOro банку 
yxpa1im, діючої НВ день BНllВКIIC~ тaкoro податковоro боргу або ва день йоro (йоro 
чacmшl) DоraшеВВJI, :ШnСЖІІО ВІД TOro, .ка з ВeJIВ1IИII тахих ставок Е більшою, 3В 
JDJCIIIIЙ IСІШСвдарввll день ПРОСТРОЧСВIIJI у йоro спnаті. 

8. Всі інші умови ДоroВОРу З8JIВIПDlОТЬС. без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

sроШCIJ(A М1САКА PAД~ 

ЮрlJДll'lllD вдреса : 
м.6роварв, ВУJl.ГагарШв.1S 

З~міськоro ~ви 

ОРЕНДАР 

пп ЗllйЦЄ8 CepzїU ОЛЄИСlІнdРО8.Ч, 
Юридичва адреса : 
м.Бровари. ВУJl.Московська,бl 
ПриватвиА підприємець 

~~ 
мп 

(npи .1IIItICIIIIi 1ICIfImIII) 



І АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІJIЯНКИ 

2001 року м. Бровари 

Ми. що пїДПИС8JIИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

звС'І)'ІІІІИК& міського гоnови Аllдрєєва ВаСllЛИ Олександровнча, що діє на 

pjдC'I8Вi Знову України "Про місцеве самоврядуваННJI в Украіні". 

довіреності від 20.06.2007 року N22-S3/S1S з однієї сторони, та Приватний 

рfдПРОЄАlець Зайцев Сергій ОлексаВДРОВllЧ з другої сторони, СXJIали цей 

Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватвпй підприємець 

Зайцев Сергій Олександрович ПРИЙНJlв земельну дimппcy 1Ш0щею 

О,ОО25ri1. ДJIJI обcnyroвувlНIIJI кіоску по вул.l(ороленка,54 в м.Бровари. 

Земепьна дimппcа надава рішеВНJIМ сесії від 29.11.2007 року за Ns540-29-05 

ва умовах оренди на 1 (ОдИВ) ріх, терміном до 29.11.2008 року. 

Цей Art сxnадено у 1рьох примірнихах і є невід'ємною частиною 

доroвору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРИДИЧна адреса : 
М. Бровари, вyn.rarapiнa,lS 
Заctyпuик міського ови 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
3а;;.(еll Сергій Олекса"dРОIІU'l, 
Юридична адреса: 

м.Бровари, вуn.московсьха,61 

~о.з.llч"1 
мп 

(31 НIDIIOCТЇ ПСЧIl1'lll) 



ДОГОВІР 

ОРЕІІДІ' 3EI\1F.J1L"Ol ДIЛЯlfКl1 

... &роDIPII 

Iiровар&:Іо","n IІllська Рuла" ~~ _. .. ~ _ _ оо 20а)р. 
шо: Iiроlар&:ыcl 1I11&:ьКII рма а ос061 ПСрlUОro 311С1)'ПIIIIКIІ ~IIC:ЬKOГO 'OJIOPJI 1('11811І11І1 ОЛСКСDlf4РП 

~11 .. a, шо дІє 1111 пlдcnшl 311KOIl)' y""lIїllII "Про міСЦСВI: с:аМОlРJl,ц)'IШlflfJl n y""IIЇlli" 1 OllllOГO бо,,1'. 
A~tL11C1Cd ІІА 01.04.03 311 .N!2-61299 1'11 oPCIIДDP: ПРI!ПIТIIII~ П~ПРIfDIСllh Носок НаталІя АIfIТОЛППIlIl. 
"' ... r:l8IIpcca: M.&pOBllpll. IYJI·ICOPOnClln,68 кп.20. IЛСIIТJIФIIСІІЦIПIflIП IЩ/1 198 .. 853106. ""1І4ЇС ІІа піпnllпі 
~II'I~ про JlCP-.,.ОIІУ рсn:тpaціlO С)-6"єкта піД.IРIІЄ .. IШllhКОЇ lIiMLIIOcтi - ~,i111'IIIOЇ осоБІІ. 111.1111І0' U 

:"0" &роварс:"коі IІlіс: .... ,оі РIUIІІ за N!! від р. 111РУГОro. yкnanll иl:П логuвіJ'IІРО 1111"&'I&:IІIІН&:}lI:IІ':· 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віanовіДllО до рішеllllJl сесії Бровврс"кої .. іс .... ,ої РIUЩ КlІЇВСІокоі обпасті піп 
IUU. РО"')' ,М688-33-04 Ifадас, І ОРЕIIДАР ПРJ,П .. ас в строкове МІІТІІ&: КОР"С:ТУВІІІІІІІІ з:мсл .. ну l1inJllltcy 
lI.1DarrtO o.ool'ra ДП. 06cnyroaYBIIII1I8 шоску, оа 31111ХОl11ІТЬСЯ ПО аул.КорОЛI!If .... о panOll1 РП'~IIЩI!IІІIR 

І 1I,1Ji51. II.&poвaplI. ЗгідllО 1 МIlIfОМ зе"UlСКОРllстуваlfltJl, ЩО є ІІевіД"СМIІОIO 'ШСТIIIІОIO 111.010 ДОІОВt1РУ ra 
~ ;"Ь.ІІ ІIШlllоі &РОВllрем",,, MiC"KJI" BiJU1iJIO" 1С .. СЛhIlIlХ РСС)'Рсів 1П N!!274 "ід 17.05.05 ,... 1e\lc:JIhllP
, ~p080i AOIIY&I&:IIТDцii БРОJlIlРСЬКОГО міського віШJілу 1еМt:Jlhltшс рес)рс:іll IUI 1с\tc:JIЬШІ JIL'IIIIKII J'axyrn.c:. Р 

JnUI' Ш\lqlulRIIОro BIIКOPIICТDIIIIII в 1ІІС!'.ках БроваРСhКОЇ .. іс"кої радІІ. 

2. 06"сь'Т оре"ДI'. 

2.1.0 ореlЩ)' n&:pwcn.CII3CMen .. lla AiJlJlIIКll31U'1U1""01O fUlОШСIО 0,0019,... 
U ІІа 3&:lоІcnь"іП дinlllЩЇ відсутні 06"1: .. ,11 ІІСРУХОМОГО МІІАllа. 
13."ОР"IІ1IIВІІIІ ГРОШОВD оцінка зсмen"ної ділJlІI"JI згідно довіl1КIІ Броварс"кого міського Вlдд"'У 

М1ІоИН' ресурсів Від 17.05.05 за Н!275 с:тІlІОВIІТІо 4128 (ЧОТllрll Тll&:nчі сll\l&:ОТ 1II1ЦЦПТ .. alci~1 ) гp"BCII". 
23. 3емcn,,"в дinllн ..... ІІКІІ персдаЄТЬСIІ в орснду, не 111111: HeдOJli .. ;a, ЩО "IСТ.1'1''' переUIКОДЩl1 іі 

cфmullOІоІУ ВИ"'ОрIlСТІІIIІІIО. 
16. "lill willi ( peopralli3l1uii) ОРЕНДАРЯ Договір opellllll не з6еріral: чшшіст ... 

3. Строк діі договору 

3.1. Дoluaip YlUlnдellO ІІа 3 (ТРІІ) роК11 TCP~liHOM ДО 1".0".2008 РО""У. ПіСЛІ 3DКill.,elll'" CТJ'0КY Договору 
..... МІК. переllllЖllе право nOlloвneHНJI Поro ІІВ НОВIlП строк. у UItOMY pll3i OPCНllllp ПОВІІІІ&:ІІ ІІС пі311іше ІІЇЖ 

; ~ 21tlClIQI АО 3Iкl"'IСІІІ'" строку діі ДОГОВОРУ II0BiJlOMllnl "ІІС""ІОВО 0PCНlI04DBtUI про IІIІ .. ір ПРО110ВЖlП 11 Поro 
:ао- ПРП аlllCOРllnlllші зеlllмыlтT ДШRІІКІІ 110 :lи ЦШІ,UDІІІІІ ПР"3НІІ'lеllllll~1 ОРСlшар ІІТРІІ'І,!( 1I0P~III1.'1I~ 
pqo аа nOlloanellllR доroООРУ ОрСIIДIІ. 

4. ОРС'lДиа платв 

:~ 1'1'lІІа apOlfДlIB Ішап склаДІІЄ 472- во (IIOnlp"CТII ci.rдomT двІ) 'Pllllli но KOfl!n~Ki _ 
• 06'111&:11011111 розміру OPClllllloi маТIІ 3В зеМJlIО здіПСНlOm&:J з YPВXYIIIIIIIIIIII illДeKCIB IІІфJIІUII. 

"...~.4.0РОIIДIІIІIIЛВТІ ВИОСIIТЬ&:n ПОЧІІІІІІІОІІІІ 3ДН8 ПРІІАІІІІТI'R plluellllR вlА 1".0".2005 року ЩОІІI!&:n'ШО 
1 ... __ 11, Ч1nКUІІІІІ Протиrolll 30 tatлеIIДВР"IS lllllB IIII&:1)'nlllll 311 0&:18111І1111 talЛl!lUlllРllІІlІ1 lllIOl\1 3ВПІІОro 
~aBra\ ІІІ • VДК ІС Тве ..... іА області IІI.К'IСОn МФО 811018 '-t2357 1 СІІЦВ IWIHIOIII псреРIІХУВlІlІllЯ 1111 РІІХУІІОІС J. У 11 n 4}'» р/р 33213815500005 _ Бровврське OДIC. КОД arлаОIlФllClЩП 13050500 - Opel!ДD з~.шL 

ц: ~оpe.qaча lІродукцlї,. надІ"Н. nOc:JIyr в рахУ"ОК opellдHoi матll офОР"IJIIІCfIoCJl ВIДПОВI4I11IМIІ aКТllt.III. 
4.6.1 OJII!lp opellДlIOY nлаТl1 neper.llllдllCТLCII у pl13l : • 
4 .3\111111 у",оо rOC:IIO.l1apIOBIIIIIIJI пер.ш6ВЧСIІІIХ .I101'Olopt1M, . ' -, 
4~~' 3'~111II РО]\lїріп зсr.t&:Лhllоrо ~oДnT"", ПЩВІІЩСІІНN ці", таРlІфі .. )' 10)IУ .,ІІСЛІ ВIlIlСІII110" IllфяIUIІ; 
4.6,4' lуIНШ~IХ ВIIПВДКах, IІсред6ачеllllХ 3''''0''0'''; • c:npaDJIICТr.&:IIIICII. У po]~lipi 

"-ta~1t ~ оо paJI H&:Bllecelllll ОРСІ14110Т маПІ У СТРОК". 81131.8.,е"1 ШІ"І догоВОРО"I, 
О. ctalKl1 ІІа • "рОСТРО'I':III'1І МІІТС"". 

4.605 О UIOIIDJtLIIOГO 6ан"., Украіна 311 К011,ен IIelllo ОРЕНДАР 3 n08D''' .... 11X npll'lllll ТIІIІI'I:lсоао ІІС 
~. P&:IIAlla ПJlВ111 СПРВІІ.ПJlС'ПоСR 1'ІІКОЖ і 'і ВІІПМICIUC, IIKIUO '\.. 

Іує 3C"CnLIIY АinllllСУ 38 ЦІІ.І ДоroВОРОIІI. '\.. 



5. УІІОВІІ BllKopllcтallllB зсl\lслы�оіi діЛИIIКII. 

5.1. 3сr.tсл .. tIВ дinRtIIШ псреJШСТЬСR ~ 0rCtfAY МІ об~УГОВУВ~НtI ... іас,,), 
5 ? Цinьове ПРll3llВllСllltR зс",елЬНОI ДIЛJltfКIІ - 3СМЛІ KOMCPUIAIIOfO DIIKOPII 
.-. б Ф СТ""І' 

S 3 ОРСlшар ІІІ: r.tar Ilрава С3 О ОрМЛСIltIR)' всТ1tНОRЛсtfО\l~' ]В"Оtll\Д3ПСТІ 
• • 0\\ "ІІР" 

IIp"11lallclltlJl зсr.tслыоіi JtUI"II"". ~} IIC'~~ 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОК" псрсдачі зсмс.:lhllоі ді.IП • 
ІІІЩ nOPf/f.a 

.' 
6.1. ПсреAl1ЧВ зсr.tеп .. llоі дinІНКIІ в ОРСtlАУ 1АіАсtlЮЄТЬСR БС1 ро]роблеНIfRМ "РОеК _. 

• -'. • ОРЕНДОДА n) 1111111 .. 6.2.lllші У"'ОВІІ ПСРCJ1ВЧI зеr.tcn .. tfОI ДІЛІ"К" в оренду. ВЕЦЬ пере .. -'1 
• • БП' авг. І OP~II. 

ОрСIІЦУ 3САlеп ... 1У дinІННУ ВШ"lty ВІА ~ДЬ-JlKIIX ма ІIОВIІХ прав І претсtl1іА 1рстіJl ос:і6. Ч~". 
УКЯllдltfllR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 111І ОРЕНДАР ІІС r.tОГЛIІ знаТI!. про IrIII 

6.3. ПСРСAl1IIВ 3СМCnЬІІОТ ДЇЛRН~ІІ орсtlJШРIО 1АіПСНІОСТЬСJl піСЛІ деРЖВВIІОіреtсrplцііu .. 
зв а"",ом ПРIlПМ81111J1- ncpcдalll. O~ 
6.4. ІІа ОСlІовl ст.25 3BKOIIY Укра'llll "Пrо ОрСllАУ ]С"Ілі" від 06.lо.1998р .\i161. 

П"ЯnШСIllIllr. строк після дсржаВIIО' рссстраЦlі договору ореІІДtl ]С31СЛt.llоі 41. '" 

N • • U'III"" 
IсоА'уІIвлы�оtt влаСllостl з0600"П3&11111 IlадаТl1 КОПІЮ АОГОООРУ ВllllІовідtlо",у OPrOI!) AfJIIIllf 
службll. 

7. УІ\ІОВІІ повсрнеНllВ :JсI\Iслы�оіi діЛЯIIКII. 

7.1. ПіCnI Пр"ПIШСНIІR діі договору орсндар повертає opcHJIoдaBU&:Bi ]е""en.,IІУ 4і.1111",) успі. 
1І0ріВНІНО з ТІІМ, У ІКОМУ він одсржав її в оренду. 

ОРСНДОJШвець У роі погірwеННJI КОр"СНItХ влаСТJlвостсJi оренлаmlJlоі ,er.ICn"Hoi лinl .... /U· 

3MillOlO \Т стану, має право на відшкодуваННІ збllтків у розмірі, В.'1на'lеtlому сторо"."". "ЩІ 
aoclntyra ЗГОДІІ про розмір відшкодуванНІ збllтків, спір РОЗВ"RЗУЄТЬСІ У СУДОВОМУ пор~. 

7.2. 3діАснені орсндарем бe:s ЗГОДИ ОРСНДОJШВIUI витраТІ' на поліпшеННІ ореl1J108IJfDЇ xvaa1i 
акі lІемOЖJ1ИВО відоКРСАШТIІ бe:s заподіянНІ ШКОДИ ціП АЇЛЯlщі, не піМlraють BiДWk'O.l)'llHHIO. 

7.3. ПоліпшеЩIЯ стану земельної дїЛянки, проведеtlі орсндарем 3В ПIІС""ОDОIO 3П1.101DJ~ 
зсмлі, ІІС ni.IUUI1'lllOТla відшкодуванню. 

7.4. ОРСНJШР Аlає право на відшкодуваННІ збитків, 311110діІНIІХ унвcnідо" HeBIlКOIIНI 
зоБОВ"R3ень , псредбаЧСНIІХ ЦІІМ договором. 

31i11Th.-rАIІІ BBa1h'DIOТЬen: 
7.S. фактичні втpanl, ЯКИХ орендар ЗD3нав у зв"JlЗtcy З неВlІконаlШRМ або IlенanCll1ll'\І • 

AoroBOpy орендодавцем, а також ВllТраТlІ, які орендар здіRСНIІВ або ПОВШlен здіАСНlml jUIIlї3JISI!! 
ПОРУШСtlого прlUlD; 

~ 

7.6. ДОХОДІІ. які орендар міг би реал"но 0ТPllt.lan, в разі Ilалсжtlого BIlКOltaННI IIJICIOUIII 
Договору. 

7.7. Розмір фаКТ.IЧНИХ в.'трат орендаря ВlІзнаЧ~СТЬСR ІІа підставі ДO"'YMeнтan"HO nїJIТ8Cp.uoII • 
І 

8. 06aleaceUIIB (о6ТJlжеUIIВ) ЩОДО BlIIcopllcтalllll 

земельної ДЇЛВІІКІІ. І 
'1 

8 1 Н . illJlВl~ •• а орендовану земельну ДЇЛRНtcy не встаllовлено обмежеНІIR, обтRхсеllllll та ІІІШ 

9. Інші права та 060В"ИЗКlI сторіН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ .' іllшоаl)' не;1! 
1ВБОРОIIОЮ ( rapamyE, що земеп"на ДШRНКВ є У Вого ВЛlСIІОСТl, ІІІКОМ)' wo~1 
ttaдaваПI' арештом), ЗlСТВВОIО не перебуває і віl' ~Iaє законні ПОВllоВIІЖСНl1ІІ перeJUIIIТIl 

ІНШ. праВІ, ВlІзначені IUIМ AoroBopOM. 
9.1.Права ареllДодавцп: 

9.1.1 перевіРНТIІ цїльо __ А 
9 І "J ве allKOplICТВIIНJI зеМеп .... оі ДШRНInI' 3В .... \lР·· • - ДОстроково ро • 'І.' .u AorOBopOM; 31рааТІІ цеП Доroвір У вltпадках, передбаllСlІІ1Х Ч8ll1l11 

9 · -~.~ .1.3. зміllllТИ РО1мі м • НОJUl~I.V-' 
ОдНОСТОРОIІНЬОМУ Р °PCHДJIOI маПІ у ВlfПадщ передбачених IJflIIIIIIM ЗlКО 

9 І 4 ПОРRДICy бсз зroд.t ОРЕНДАРЯ' 
• • • ВlІмагаПt від ОРЕНДАР , _..ІІ1IIfI' 

9.1.S.DlІмаraПI від ОР Jl СВоєчаСІIОro внесе"ня opeIiдlloT МІТІІ; чаСУ рРІ''''' 
ВIlКОIIКОМУ або міськоТ рад" ЕНДАРЯ ВЇДWкодуваllllЯ СУМІІ ореllAllОТ МВТІІ 3 аоР1о 

про HDADHНJI зеМClJLноі дшJlнки ДО niДnIlCВJlI1JI ц .. оro Доro 

- _...ds1 



ОIlClIІ"IIJI~11 орtlIllОЛUПIlIl: 
9J. N!RRlI:Inl зе.IC:nЬ")' лілІІІІ.')' 11081.'1)'. 
,з.I.пС.~-
.J пр_ра ОРСІІ:lарп: • 

'1 1111'11\13111 по a~I)' 3СМfJlЬІІУ lIIЛІ"h')' У КОРIІС1)'mШIІ"; 
9~з' IIPIIOn.1lOIaТlI Doroaip "ІСо 'І" за"III'IСIIIUI С1р01C)' noro дІі D раі oi:tCYТllo&:ri "pcтcIl1In. wO;ln 

оо :~ ІІІ прощI1СР.IІIIУ ОрСIIЛIІ. 
r/J'" .. ,~ 060в ... І ..... optllJlopn: 

,:4:1.IUUUlDIInl ОРЕНДОДдОЦIО .,ОIClшвIСТL 1JIlnCIIIOPDТI1 КОІnPОnL 10 IIIKOPllrnI.IIIRM IllсТ 1C.I~I •• IIlli 

аі'IНIІ'; ' .... 2.llllCOpllcтu .. y .. 0111 3САIМLII)' ДШЯlllr~ JD IIШI.ОПII'" nРІІ11IВ"СIІІI"": 
9 4J СІІ«ЧІСІІО СIІ.'Іа'I)'РІТ11 ОРСIIJІІІУ IlnIТУ. 
':.1.4:"0 ЛОП)'ска111 xl.,1'1II01'U 'ІІІ Oy.aL-nКl)ro illlllUflJ '~БРУnllСІІІІ.'С"'J'.: 
чАJ. IІIд1РIЩ)РD1 tI \1 n IIIL'IC'dCllOtoly СВlllтаРIІIJ"'У rnlIII: 

9Мі,ІІIcлR 31кllІ'IСIІIІIІ 1СР.IIIІ)' дІі ItOrohOPY ОРСllдll ПОЬСР"УТІІ 1C"CJ'IoIIY niJ'nllКY ОРF.IfДОДЛПLlfШI У 
ttUCJ:.IOUYCТDIIIIID акту. 

10. РІІЗІІІС BIIIIIIДKOOOI'O 31111ЩСІІШІ оОо IIОlllКО/lжеllllЯ 
OO"ClC'rD ОРСІІІЩ -ІІІ його -Іпс-rllllll. 

10.1.1'1"111( ВIIІІШ1КО_ОГО 11111111СIІIІ. або ПОlll"ОJlЖ&:ІІІІИ 06"c, .. тn orCIIJt" '11' п", U "UCf""" ІІІ:&:&: 0pL'IIo1tlr 

II.СТРОХУООIIІІЯ OO"CIC'rB -ІІІ iioro -IOCТIIIIII. 

11.1.3r11110 3 ШltoI ДОГОІОРОМ OO"CICТ OPCIlДll ІІС пімигас страХУВIІ'ІІІ'О, 

12. 31\Ііllll УІ\ІОО ДОГОВОРУ і IlрlІІlІІllСllІІЯ ЙОГО діі 

12.1. 3мlша )'МОІ 110ГОВОР)' :sдlnCIIIOIOTs.c:H У 'IІІСloмовіП фор"і 111 u .аОlllntо 3.04О'0 сторі .. 
У ра1і IICAOC"rllellIlJl зroАІІ Ui0110 1Mill" ) \ІОВ JiOrnaOp) cr.ip раJВ"И 'У'01 IоСЯ У &:)'доао .. )' IІПР"Лh1'. 

12.2. ДІі договор), "рIІІIIIІІЯIОТIоСІІ У РІІзі: 
12З.I.'JI1кllІ'IСШIН стро .. ')', ІІІ ЯКIIП "0.0 буnо УКJ1ШіСIІО; 
12.2.2.ПРIІА61IШn ОРСIIДllРСМ 3CMCJI,.IIOi діп.IІКіІ У МПС'lість; 

• 12,2J. PIIКYnY :lCMC:nlolloi діп'IІІКIІ мп СУСllіпlo.IIIХ '1О1рсб або ПР".'УС:ОВОГО оіJt'IУ,,"'Щ'IІІ х .. en'.IІI)Ї 
"'111111 MDТII811 C)'Cninlolloi IIco6xiAllocтi в поридку. 1ІСТ111.0МС.IОМУ 3I1KOIID1oI; 

12.2.4. nlKllдauli ~.1111'1II0i ос0611-0РСIІADРИ, 
Доmаlр ПРlll1llllnm.ся такnж о IlIIultx U'ІПDAКІІХ. псрсяба"СIІІI"І 1IKOIIOM. 
12.3. ДІі IIDrClBop)' IlpltlllllllllO'IoCn IIIJIIIX.II\I "oro pUJlpUUllII1I 318: 
12З.I. 811(' .. 110.0 зro.аUIО сroрі.с: 
12JЗ.рIWСIIІІ".' СУІІУ ІІІ ІІІМО'}, OAllic:i і, а:.орі" У '11ІС:ЛЇ40К IІСВllh'ОІІаllIlЯ др)'ro'О C1npOIIO'o обов'О"lкіu, 

IIJIWiaIfC"'11C лоraDOРО", та Вlllcnідоlt OllnDAКoooro 3ШIWС.IІІИ. ПОШКОlll,С,,". opCllдoнalloi 1С •• CnI.llоі діІ'''''КII. 
ііі bllJIIO nCРСIUКОАІКас il ІIІКDpIlCТUШIІО. а також 3 ІІ\ШІІХ ПЇ4CТUВ, ОіІ1110'IСІІIІХ 31.,0110.1. 

• Іш. IІСОIlICOIІВ.IІІП ОРСIIДВрСА' п.9.4.2. Д811oro доroВОРУ :аа рllllСIШЯАI С)'Д)', ulдnClDlдllO ДІІ 
, ".141,144 3са'МIоIІОro КОДСКС)' УКР.'ІІІІ; 
~ 12.4. Ро,lРlІlІІl1 догоаору І ОЛIІОСТОРОIllIIoOМУ порядку допускаm.c:Я; 

f • 

lIIIIOtn PO'JlpnВllII. дoronoPY n ОД,.ОСТОРОШIIоО.IУ 110РНДКУ С IІСIlIIКОIІIIІІIЯ ОРСIІAllре.1 n .4 .... fl. 9.'1.3. 
• 12.~. IІсрсхlл права nllOCllocтl 110 101011110 аРСIІАІІРН 110 illUIY 10РIШIІ'IІІУ абu 4.1311'IІІУ ос06у, а 11І"0'.к 

PNp,a"'1II,.i" IОРIЩIІ'1ІІ0і щ:о611-0РСIІЛIlР" r ni.llC1111010 дІІЯ ро:аіРВIІIІІIИ ДОГОІОРУ· • 
D6II Праоо ІІІ OPCIIAOIIIIY зсмепlo"У niJInllКY у Рl11 смсртl ф1311'IІIОТ ос0611 - орешдар.. 38СУАЖСIІІIЯ або 
-ш" Ті nltзl1lТ110стlЗ8 pIWCIIII.M СУА'/ пеРСХОДllТL до СПDAКОDщlв а60 ІІІШІІХ ос16, lкі ІIІКОР"С10ЬУIОТІо 11І0 

ICIIrлloll)' АIл'1ІІ1С)' ра10" :І ОРСllдаРСМ, WJlЯХОМ ПСРСУIClIIlдDIIІІЯ догорор)' ОрСIІДIІ 3С"IІІI. 

13. 8їдllовlдllлы�іL • ...ьь сторІІІ 3В IIOOIIKOl18111111 вбо 
IICIIIIJIe'IКIIC ВІІКОІІІІІІІІЯ ДОГОВОРУ 

.... h.'3•1• Зп 11І:111"011І"'11111160 IІСIІIІЛСЖIIt: ПIl"аIlIIШllltоГОРОР)' сторОIІІ' II~C)"1o UiOIlO"I.IUU1lolliL"" пllll.оаШIІС'IIО 
~r11l11Lo1 U noralopy 

ІЗ 2 "- • Ін І iJ'"11 1о'lості ІІКЩО 81111В JШUСАС. щu '11: ~ ..... lOpOlla. "КІ "ОР)'UlІlЛа зоОов""'"IІІI., :JBIJlhIlHrтЬC:H ІІА в дnoo _. • 
11І111 C1WIOCQ ІІІ: :J 11 111І11І. 

14. ПРlllсіlщеоlllUJIОЖСIIIIII • 

14 11'''11 n го Iicr;кuulloYPI:Ct'Тpllllif • • • у: noroulp IIhOllpac 111І11І10&:11111&:1111 пIДПIlСПIIll" &:10POIIO .. " тв о 



ЦеП доroвір )'ЮlDAС"О у трьох IIp.IAlip.IIIКDX. ШО "13'0Т1. О 
3IIDXOДIIТЬCH D ОРС'IДОАВвWI, IIpyrlln - в ОРIШJШРR,1рcтfn • в oprall' .4·1ІІІ(08У 1Op11.'Iht.... Jf! 

І. ІІ;І.А "РОпі.." 'QJ ь.. і 
AtJr,-,""·"k: 

НсвlА"D"lІІаш ЧПСТlшааlll АОГОВОр)' с: ·'lr.,~. 
ah-r ПРllПr.lаIIllR-llсрсдачі об"єrmt ОРС'lдll; : 

15. РСlсві:ШТIІ сторі .. t, 
ОРІШДОДDВСЦЬ 

Броварська міська рода 
D особі 

, 
ОРl!llдар і 

ПП Носк В.Л 11"0"; і 
• ., І "'[ііа' , 

першого З8С'ГУПIlИ1са мїСf,l,ого rOJIORII 
КlfИllиці ОJІСlссандр АНDТОJJЇЙОDИ'І 

СВIДОЦтва npt1 дм-.. ~: 
б" . ·I·-II)'~, 

су скта ІІЩПРІІС"'''І_,. .' 
"~IДI1I10ГO hIIIiОIl"О\IО\l ~~~, 
МІСІ,КОЇ РМІ111 H~ 1Іі., ;";Тti 

МіСLLC3IIВХОДЖС'IІІR 10РIlД'і'lІІоі особи 

0074 КlІТвська облвсть, 
м.БРОDаРlt, D)'J •• rarapiHD. 15 

IДСllТllфікаuіП.шR код 

ПідПIІСIІ сторіІІ 

Місце "PO"1II8WIIII фЬичllOi ао; , 

і 
KlliBl:hk" 06лam, ..... І 
8)n.КОРОЛI:І'tШ, 68 .. .20 і 

І 
IдеНТIІФіk .. uїRІІIІR 1t01IfJI19II1!i І' 

~ __ --_IP\o! 

мп 

, .. " 
• • !ліТ n.nWИDlюrD niAnplfDlCll',' 
Договір заресСТРОDано )' K"iBCIIкin pcriOIlВnII"ln Ф І f't"I'P'- rtI1!.-:t1""_ I~ 
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АКТ 

ПРИЙОМУ~ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІСИ 

2005 року м.Бровари 

Ми, що піДПИСВJIИСJl нижче: Броварська J\licbKa рада, в особі 

першого заступника міського голови КІІЯlllщі Олексаllдра 

АIIDтоnіііОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядуваННJI вУкраїні", довіреності від О 1.04.03 за Н!! 2-6/299. :І 

ОДІlієї сторони, та ПР.ІваТIIIIЇІ підпрlІСJ\lець Носок Наталія АІІuтоліїВІ18 :І 

другої сторони склВJIИ цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ПП Носок Наталія 

АllвтоnііВllа прийняла земельну ділянку площеlO О,ОО19га по 

вул.Короленка в районі розміщення буд. Н!!51 дЛЯ обслуговування кіоску. 

Земельна ділянка надана рішенням сееіі Броварської J\lieLKo'Ї раДІ. від 

14.04.05 Н!!688-33-04 на умовах оренди терміном на 3 (Tpll) роки ДО 

14.04.2008 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ЄМНОIО чаСТИНОIО 

AoroBOPY оренди земельної ділянки. 

.~.1{ИJlНИЦJlI 

ІІРИЙНЯЛА: 
ПП Носок НаталіJl Анатоліївна, 
вул.Короленка,б8 кв.20 
м.Бровари 

І Н.А.Носок І 
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... IiРОllРII 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ3ЕМЕЛьноlд1ЛЯНКИ 

ІїРОІІРС"ка мlс .. ка РадІ" '" .. ~ .. 20 ".10. 
оДА8ЕЦЬ: Іір08ІРС"ка IІllс .. ка рада D особі ncpworo :JIIC1)IIJH'IQ Mic.xoro 1'ОІІ0ВІІ К"вшщl 

::"РІ АIІDтonIПОDllча, шо дІє .11 підставі 38КО'1)' УкраіІІІІ "Про місиеас самОВРJI.аува.ШJl а Україні" :J 
&0"1, ааllРIШocтf від 01.04.03 за N--2-61299, та ОРЕНДАР: ПРIІ88ТIІIІА nl.anpJlcмeu .. ]anОТВРLОІ 

=ІІІІР АllатonIПDDIІЧ, IОР'IДI'Чllа ВІІр&:СІІ: м. &роааРІІ, вул.КJlівс.щ6ул.220, ілс.nифікаuiRШIR кол 
~111OO236 .1111 дІє ІІа підставІ свідоцтва про лсржавну pCCC1pl1lilO су6"єlП'ІІ nUll1,JIICМHllWoKoi ліlUl.НОСТЇ, 
8IIIIIII1'D 11:'11110.,0., Iїроварс.хоТ мlе.хоі ра.!1Іl за Н!7867 віл 31.0S.2002p. :J .apyroro, yкnanll цеП лоrollр про 
1III'fCIIIICIC11е: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ вілnовlдllО до ріше'IІІJI ссеіТ &РОВlpе.коі міе.хоТ РВІІІІ КІІїве.lОТ 06nасті lіл 
Р.2005роlC)' .м780-37-04 IIDlIDCo 8 ОРЕНДАР np,.llмає І C1JЮХОlе nпlТНC КОр'IC1YJШIIIUI ,смen.ну лїIUIllКУ 
lL10IIInI 0,005'''' ДJUI 06c:nyrolYВDНJUI П8Вin"По.I)', JlJC8 :JJlDXОДИТloCJl по Byn.KpaC08C"Koro,19 м.ІіроваРJl. 3rїJ1110 
III!IIIDII XIUlCКOPIIC1)'llDНJUI, ШО Є Ilсвіл"см •• оlO ЧlmщоlO w.oro ДоrolОРУ та ЛОІЇЛКІ. IllДDНoi &poaapc.1JIМ 
IIЇGIIIIIlil/lino., :seaIM.HIIX ресурсів за N!694 віл 01.10.04 та ,cmenLho-ка.аас:тровоі ЛОКУМСlrraшї &poaapc.xoro 
lIbIant IfддIny П.,М.",ІХ ресурсів ІІІ земеп.НІ лїIUIНка pвxyєn.c:a І :seаlЛJlX xoMcpuinHOm IIIXOP"CТlUlJUI 
fpoupcиаТ.,lс"коТ РIWІ. 

2. 06"єкr ореНДІІ. 

2.1.8 ореlЩУ nepeдacn.c:l 3СММLIІ1 дinlНка 31raл.ною nпощсю 0'0059 .... 
2.2.Н. земмьніR IIinJJllui Іlдcyтні 06"ЄКnI HepyxoMoro Manlll , І тако. ІIІШі об"єкn. інфрас1руапур.1. 
u.нор.,m.1111 I1JОШОlа OWIIJC8 "мenьноі дїIUIHlCI1 зrїJ1110 ДOBiдJnl &pOI.pCЬКOro Mie.xom Biддiny 

ІІІШІІИХ рес:урсіа ІIд 01.10.04 за N!69S CТIUI081IТIo 8022 (8Iе"l ТІ'СН" ЛIIIIJIЦRТlo .1181) IрJlВНі. 
15. 3СММftIII дinJJllКD, Іка псрeдaєn.еl І ороащу, но має 'I'UIIX нелonіld .. шо можyn. ПСРОWloдlnИ П 

ctmuнaмy ІIIIDРIІС:raюllO. 
15. ПРllзмlнl (peopraнї3llЦlї) ОРЕНДАРЯ Доrolір ореНДІ' нс зберіПІЄ ЧlІнність. 

3, СтрОК діі AoroBopy 
І 

3.1. Дorolip yкnвдeHo ІІа І (ОДІІІІ) рІк до 08.09.2006 року. niCIUI закінчснJUI C1JЮку дomlopy ореНдар 
- ~e прао nOHoaneHIUI Roro на ІІОВІIR строк. У w.oму pa:sl opeНдDP П~ІІНСН 1.0 oblliwo нЬк 3D 2 
lIICqJ АО 3ІІІнчеНJUI СІроку ДІЇ IlorolOPY повідОМlтl ПIIСЬМОВО opeндoдu ... npо намІР ПРОДОIl1КНТlI 10m дію. 

ПРІІ ВIlКОРII&:'ПШIII земe.n"IІО' дlnBIIKl1 Ilе 3. цln"ОВI'АI пр.он ... еIlНВМ opellД.p .тр .... .: переВ"I. 
_о 118 nOlloвnel1ll8 IIora.opy opellДlI. . 

4. OpelIДD8 11J18Т8 

4.I.Річна opeНдlIlIUl8ТD еlCllадає 802 _ 40 ( 81cll'ICOТ .1181) rpl18иl40 копUlок; • • 
4.2, 06ЧllcnеlUUl p03lolipy opeНДI.oi nnКnI 3D земпю здіnсиюЄ'l'loCll 3 yp8XY8IIННDI 1,:"18 ~фмціі. І 

~З,ОреllДll. мата DHOCIIТLCН nO'lIlII.IO'I11 3 ДІІА npllll18тrв рIШС'IНR 81д 0'.0'. щом СН"ІІО Р ::ІМІІ 
~ МІІ np011lralll 30 lC8JIel"llnpllllS ДІІІІІ, II.C1)'IIIIIIS 3. О&:'l8'llІlи К8ЛeJlДllРИIII'I днем 38 oro 
'1IDbтro ~ - У.'ДК К 1і еьюА 06n.m ІІLКШ: •• МФО 821018 
... 207 IOro, мlсвцн ШnRIОМ переР.ХУ •• 11ІІ8 ІІа POYIIOK У І' 8 ф_ 1113050500 аренДа зeмnL 

4 А 6375 plр 37118100600001 -IiР08.РС,,ка' IІllс .. ко, pllдll. КОД КЛ.ClI Ф ~Cn.C:I вlдn;IWПlfo.lllІІП1ІМll • 
.... Передача nPОЦУКЦll та НIIдIU'1UI noc:nyr 8 рахунок opeНДlloi nnanl о ор . . 

:05. POJMlp opellДlloI М.ТІІ ПlреrЛНД.nL&:JI У раl : 
4~·.2.1. зміни УМОІ roСПОlUlрювlUIIII, передбвЧСНl1Х IloroВOpDMi ф' у 1ОМУ '11.cnllнacnїДOK fНфмЦl1і 
4 змlнн рo:sмlрів 3cfo.enы�oro податку, пlдвllШОИНІ ЦІн, 11ІРI. '1, 
4.5.3· llllIUIlХ 811Падках, псрелбачошlХ 3111СО1ІОМі· І ІРІМ IIora.opOM CnР8ВnВСПоса ПСІІА у 

~JpiS.4. У pв:sl Ilе.IlІееНIIА opellДlIO' МІТІ' У СТРОЮІ, !lmll ... ell .. прОСТРаЧІНІ';' матежу. 
nDДaIII.O' &:11І.КII II.qIOIIDJI"Hora 6.I.КУ 'Укра"I. 3. кaжtн ДІІ' 



4.S.S. орендна мата cnpa8JUlЄ'l'loCR також і у 111Падках 
IIIKopllcтoayt: ЗСАICnЬНУ дimlНКY за ШІАІ ДоroIОРО"'. ' IlСЩо ОРЕНдАр 1110 І 

,~! 
5. УІ\ІОВІІ BllKopllttallllR ]C~ 1 

lелы�оіi діл.11 k1l. 
S.I. Зеftfenьна дімнка пере.ааЄ'l'loс. І opcНJly ДJUI o6cnyrов)'І . 
S.2. ЦinЬОІС ПРllЗначенНR зеftfcnь .. оі 4ілlllkll - землі KOMepa::::~ ПIlUl"АоlІУ. 
S.3. ОРЕНДАР 110 МІЄ права без оформлеНl1R "Істано loro .HIrOpIfrts .... _ 

• І вneHoмy'-'~~ 
цim.olO ПРllЗllаЧСlllUl зеАlenьноі 4ШІНКII. 1IIO"O~ 

~ 
6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ передачі :JСl\lел .,. 

LIIOllUJJlhlQl 

."" t: 6.1. Поре.аача зсмenьноі дітШК11 І оренду здіRСНЮЄТЬСI без РОЗРо6п . 
. . і . енНІ lIpor-ji • 

6.2.IНШI YМO~II пере~ЧI зеАI~ЬНО 4ШІНКІІ в оренду: ОРЕНДОдАВЕЦЬ n ~'1 IUlcttI 
орен.цу земenьну ДШRнку аUlЬНУ ВІД БУДЬ-ІКИХ маАНОІИХ прав і претензіll ~I~I 
)'lCJl1UUUl1UI ДоrolОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР Ilе МОГЛJІ :шатн 1JItm асі6, .~ 

6.3. Поре.аача земcnьноі ділlllКl1 орендарю здіЯСНІОcn.cl піCnI де;""" і "1 
за ВКТОАІ ПРllJlмвнНR - перс.аачі. о peEC1plqji_~ 
6.4. ІІа ОСІІові ст.15 Закону УкраrlШ "Про оренду Jемлі" ІIд 06.10.1998 ! 

П"RТlщеПНIIП строк піел. держаВllоt peccтpaцїt договору оренди зсмen"ноі р ~11Ir, 
кoMyllвnы�oIt впаСІ10m зобов"RJаНIIП нвдаТl1 копіш 40ГОВОРУ BlдnolIдHo_l), opra:-~ 
c.nyж6lL .IPIIW\ 

7. УМОВ0 повернеНII. :sеМeJlьноідїJI.пlCJl. r 
7.1. ПіCJUI припинена діі ДОГОIОру ОРЕНДАР ПОlертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ XlfШlJI3 

riршому порlвНRПО з тим, у НКОМУ він 04ержав П І оренду. d 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі поriршепа корисних властивостей opeнд08lНOЇ 3fllCAId • 

із змінОIO П cnury, має право нв відшкодуввиа збитків у розмірі, ІlDнвченому C1UJIDIIII&Ia 
AOcmtyrD зroди про розмір вїдшкодуввиа збитків, спір РОЗВ"ОУЄТЬСІ у судовому 1IIIpШJ. 

7.2. Здіllснені орендарем без згоди opeНAoдaвWl витрати на поліпшенНІ OJICIUIDIIIIII 
ві немOЖJIНВО відокремити без запоДЇlІна ШКОДИ ціll дinRнці, не пiдnRraкm..iдшIuy8& 

7.3. ПOJlіnшеНJUI стану земenьноУ дimuucи, проведені ОРЕНДАРЕМ 31 -

ОРЕНДОДАВЦЕМ земnі, не пiдuraкm. вїДШКОАУВанНІО. УМОІИ, обс_ПI і C1JIOIII ~ 
Іlпрат за проведені ним ПOJlїпшена стану зсмenьноі 4WНКИ В'ІЗначaктcR o~= 

7.4. Орендар має право на вїДШкодуввинн збитків, звnoДЇІИlIХ yнacnWlI І 
зо60в"оень , перед6ачених цим AOroBOpOM. І 

3611ТК8МІІ в .... ютьса: ...-ad. 
7.5. фllmlЧні .тратн. ІІКНХ ОРЕНДАР зазнав у 3В"нзку :І пеВlllОНIIIIfDI вбо --~J 

догоаору ОРЕНДОДАВЦЕМ а тако. внтрати. акі ОРЕНДАР здіltсн,,, або nOlllВСІІ 
C80ro порушеного права; lI8IIJII 01f1P. 

7.6. доход", акі ОРЕНДАР міг бll peanьно отримати І разі НIIICJCНOI'D .1110 І 
AOl'Olapy. • • e..,..~1 

7.7. Розмір фактичних витрат орендара визначаєтьс:. на ПIдCТ8llI дol'jМ І 
. ~ І 

8. 06мezеUИR (о6ТJDКеппв) щодо впкор" 
зеМeJlЬвоі дїJUDlКII. . 1 

~1I_t' 
8.1. На орендовану земenьну рнку не вcraновпепо 06мСІССННІ, о 

9. Івші права та 060В"ЮICd сторів. iJII1Il1" 

_ності. ~ ...... -p 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ l'aран1)'є, що земenьна ДЇJUIНКВ є у ~oro ...-..... ~ 

3а60РОПО~ (арештом), заставою но перебуває j він має закоННІ повнО 
НаДаВаТИ ІНШІ права, визначоні цим доroвором. ~ 

!М.Права орепдодввЦІІ' JIIIГ 
9.1.1 персвірати цinьo~o ВИkОРИСТВНlUlзсмenьноі AinRHlCl1i 6a"eНlIX чpJIIIIPI 

Jr. 9.1.2. 40С1рОКОВО розірвати цоЯ Доroвір у ВИПlдlClXt перед _.dJ~ 
",OI'OIOPOM: І"' ЧІІІІІІІ'" ".... 

9 1 3" ередбачен ... • • • :lМlниm РОЗМJР opCJfJIНoY MaТlI у Вllпадках. n 
OJIIIOCТOPOHHЬOмY ПОРІДКУ без зroди ОРЕНДАР ЯЇ ИдІІоТ JIIIatlli 

9:+.4. аимвraти від ОРЕНДАРЯ своєчасноro BHecoHНJI оре 



14. ПРllкіlщсвl ПОJlОЖСIIIIR. 

n Дoro1lp IІІ611РlС ЧIIIIIIОC:n піCnI n!anllCDIIIII cтaPOHaм11 та noro ДСржа8110Т РССС1рlціТ. 
14.1,Цс oro.1p )'КnMCIIO )' трьох nPIIМIPIIII~ ЩО M~ OДlIDICOI)' IDРІWІЧІІУ СІШУ. ОДІІІІ :І ІЮІХ 
ЦсП. ~lfAOlIIIIU., др)'ПIR - І ОРСIUUlРI. тpmR - І opraнl. IKlln npoIII ДСр'АСІІ8'1У рссстраШlD. 

~ ІІСІІА"ОIJІІІМIJ ЧDml"IМII aoraaop)' с: 
, І1ІІІІ1 lбо СХСМІ :lсмсдЬ'IОТ РИЮlі 

tIIIIIJIC1POIIIR nnDlI :lСМCnЬ'IОТ дlпlllЮI :І аlаабражСllllІМ оБМlrАСС"1о (a6ntжСНIо) )' п lIІКОРIIСТ8ш,і 
__ UII8IICllnX ссраІ1)'1'ІІї _ •• 
.~. ІІКІ' ІІОІІІ,.СІІІІІ меж :lCMCnIoIlOI дin11lK11 І Illtypl (ІІІ МІСІІСІОсті); 

DІП' nPIIRoM)' - псрсдачl:lСМCnlollОТ дітlllКII; 

15. PCKBbUТlI сторіІІ 

OpenДOДDBeць 

811X011U'll11 комітет 
Броварської міської ради в 
особі першоro заступника 
uicькoro ronoBl1 

OpCllДap 

ICJWllщі Опекcauдра АватоniЯовича 

ПП Золотарьов Олександр 
Анатолійович, JlXИЙ діє ва підставі 
свідоцтва про державну реєстрацію 
суб"єкта підприємвицької дiJшьвості 
за Н!2418800236 від 31.05.2002 року 

МicuaIllXQJI1IeIIНl 1DplІДІІЧll0і особll МісlІС npDЖIIl8ННІ фы�чноіi особll 

КtlilCIo .. oбnllCТloo м.ВРО88РII 
.УJl.Киівсь ... 220 

. 
074 ОО КtITICIo. a6nllCТli, 
II.lipoupll,IYJl.rarapilla. 15 

IAeиmфlкаціRНllR код 26376375 

__ Дoro.lp :llресС1рОIВІІО у Кtlilctotcin 
.... llOro КIJUIC1py ПРІІ ~1I0.IY 

'''ІПІОІІО :lIRIIС lід 11 ;и .. 

16 
~----

IдeНnIФікаціRНllR номер 2418800236 

16.IUдпuеu сторін 

ОРСIIДIР 

____ -----------ОАЗМ~LD. 

мп 

..::::§;~~ _______ 2004 року 



9.1.5.BIIAIIU'8ТII від ОРЕНДАРЯ відшкодуваllНl СУМІІ 
BIIКOIIKOМY lід2З.04.20D04року до підпltсанНJI цього Договору; 

9.2. Обоа"IIJКlI ореJШOJlаВ~R: 
9.2.1. передаваПІземельну ДІЛJlНКУ по аtny. 
9.3. Права ОРСlшаРR: • 
9.3.1. О1рllМаПI по aкry земельну ДІЛ_нку У користуванНJI; 

орендної пп 
аТІ, J "асу 

~. 

9.3.2. поно~ваПI. договір піCnJl закіичеНl1JI строку lІого 'діі в pll3i віа . 
зоБОВ"JI3ань на nPОТJl3I терМІНУ оренди. I:)'ntoa; ~ • 

9.4. Обоа"R3КII opellAapR: 
9.4.1.надавати ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвість здіnСlоо,аТlI KOtnpon .. за .1I"'Op~ . 

дїJJJIНICII; .. cid 
9.4.2.IHKopIICТOByвam земельну ДІЛJlIIКУ за UJЛЬОВІІМ ПРll3l1ачеНIIJIМ; 

9.4.3.своєчасно сnnачувати орендну nnату; 

9.4.3.не доnyскаш хімічного ЧІІ БУДlo-JlКОГО іншого забрудненНІ зеМЛІ; 
9.4.4. під1J)JIАl)'Dаm її в нвnежному санітарному стані; 
9.4.S.ni~JI закінченНJI терміну діі Договору оренди повернyrи земen .. ну J1ЇJIIику O~III\ •. 

НВneжRому стаНІ ПО акту. --~ 

10. РIDИК випадкового 3Нllщенни або ПОШКоджеnВI 
об"єкта оренди чи іого чаmlНИ. 

10.1. Ризик випадкового ЗИИЩСННJI або пошкодженНІ об"єкта орендІІ чи Roro чacnum .. 

12. Зміни умов договору і ПРИПDневви ЙОГО діі 

12.1. Зміна умов Договору здіЙСНlOIОТЬСI У письмовій формі за 83вємноtO 3nШOlO C1UPiВ. 
у разі недосarиеННJI згоди ЩОДО зміни умов договору спір Р03в"аyкrrш у CJJ8IJ 

12.2. Діі AoroBopy ПРНПІІНRIDТЬСЯ у Р83I: 
12.2.1.закінченНІ строку, на Jlкий ЙОГО БУJlО укnвдеио; 
12.2.2.npидбанНl ОРЕНДАРЕМ зсмельноі дїJIJIнки у власність; 
12.2.3. ПРИМУСОВОГО відчуиеННІ земельноі дїJUlнки з МOnllів сусnїnьиоі иeo6xiDкd . 

ет.147 3eMeJI.Horo кодексу YKpalнll; 
12.2.4. Договір ПРИПИНlЄТЬCJI також в інших випвдквх. передбачеНlIХ ЗlКOиом. 
12.3. Да' AoroBopy ПРІІПИІІRІОТJ.СЯ IWUIХОМ Roro ршіраанНА ,а: 
12.3.I.взаємноlO ЗГОДОЮ сторін; ііі 
12.3.2.рішеННJIМ суду на ВІІМОІ)' однієі із сторін у наспідок невихонaнНR дpyrDlO C1IJPIIIIII 

передбачених договором, та вивcnїДОIС ВИПВДКОВОro :lНИЩСНllJl, пошкоджеННІ орснаоввиоt--
ІКС істотно перешкоджає її викориcтailніо; а Також :І іНших пїдcтu. Вlонвчених законом. J 

12.3.3. иеВІІКОllаиНА ореидареа. п.9.4.2. даllОro Aoroaopy ,а рішеННDI C)'1t1. BIдOOlblO' 
3eMeJlLHoro кодексу УlCp8ТНЩ 

12.4. РозірВ8ННJI договору в односторонньому порвдку доnycаЄ'1'ЬCl; 941 
УМОВОЮ розірвВННR договору В одиосторонньому порвдку Е невикоНВННJI Орендарем п .4~, п. • _І 

!2.S: Перехід права власностї на майно орендарі на іншу IОРIIДИIJII)' або фbdUY 
реоРI'ВИ13ВЦU1lОридкчиоі особи-орендаРJl Е підставою ДIIJI ршірВВННJI AOroBOPY. rtI~ 

Право на орендовану земenьну дїJIJIHКY у разі смерті фізllЧноf особll -~~ ~ 
::еженна. її ДЇЕ3Да1Ності за рішеиНJIМ суду переходить до спадкоємців або іНШ11Х ~Іб,'" І 

enьну дшRИКУ разом з орендарем, UШJIXОМ переукпвданНl договору ореНДІІ зеfoUll. 

13. ВідповїдВJJЬвість сторін за веВDконаВ8І або 

иеП8JIевсве виковапlUl АОГОВОРУ 

13.1. За неВllКОИВНIIJI б : "nОIIдlJl'-" 
;І 

ЗО а о ненanежне ВиконанНІ доroВОРу сторони HecyI'Ь в.,..· 
ону та цього договору ... 1fIJ 

13.2 сто . . lCIJ1CI ІІІ"" 
поруше~ ронІ, Іка ПОРУШlша зоБОВ"аінна, ЗВШЬНJIЄ1'ЬCJl від відповiдanЬНОCТl, • 

стапОсІ ие з Ії ВІІНИ. 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕДЬНОі ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

МІІ, що піДПИСDJIИСЯ нижче: Броварська міська рада, в особі 

першого заступника міського голови КІІЯllllці Олексаllдра АIIІІтоліііОВII'Ш, 

щодіс ІІВ підставі Закону України "Про місцеве самоврядуваllllЯ D Україні", 

довіРСllОсті від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, з однієї сторони, та npllBaTllllii 

підпрІІСІ\ІСЦЬ ЗОJlОтарьов Олексаl.ДР АllатоліііОВllЧ склали цей АІП' про 

Ilвступне: 

Броварська міська рада передan&, а ПП Золотарьов ОлексаllДР 

АIIDтоліЙОВII'1 прийняв земельну ділянку площеlО O,OOS9ra по 

вуn.Краеовського,19-а для обслуговування павільйону (землі комерційного 

ПРI131Iвчення). Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 08.09.05 Н!!780-37-

04 Ill1УМОВах оренди, терміном на 1 (один) рік до 08.09.2006року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО чаСТИНОIО 

договору оренди земельної ділянки. 

ПВРВДАЛА: 
Вроварська міська рада 
IОРlfДlfчна адреса : 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
П~Рший заступник 
МІСЬКого голови 

ПРИЙНЯВ: 
пп Золотарьов 

Олександр Анатолійович, 
який проживає за адресою: 

М. Бровари 
вул.Киівська. буд.220 

/ О.А.Золотарьов / 
~~~...:=;;.--



АКТ 
. ... .. . 

ІІІ перенесення в натуру 30BHIWIILOI J\lеЖI земenы�оI� ДlЛПIIКII 

• . 

ми. НI""CII~ёaнi.llpeдc'rlВВRК Броварського міського зсмC1Dtно-кадаСТРОlоrо бюро __ 

~ Jt~~ ~.A-I. . 

iIIBB~i ДО38OJ1)' виконкому N! 273 

IIІрОдІІІІІ депутатів аід 2:4 nИСТОпaдIL 1992 року 

~. ВПУРУ~аі на підС'І'ІВі пnану земельно! ДШОJCИ 
Jl JD~~Ht! () .. /І. 

l:Іі ~ І. кШr.кoстї ( У ) передані в нвтурі предстввниt.-У замовниха, на .кого і 
-IIДDOI_,нicn. за іх збсрасевна. 

•• 
:~~: . 
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АКТ 
передачу ІІа зберіrallИR встаиовnеНllХ межових Зllаків 

ІІРО &nIСIIИКУ (користувачу) зсмenы�оїї дinЯ11К11 

1,,;.,/ІМ р. .1-. 
W І. S. фь",ноr осо&и, иава IОРIUlНЧНОТ Dсоби) 

~ 200~P. 

МІ ... eniдnИсаві: 
ІІІШ_' opraвisudi. що в.онапl роботи ПО встановпенню мсжових 3IIUЇB зсмc:nьноі ДЇJlJulки, 

...... _0 ID3IВOII)' вnасниху (користувачу), 

lе'4flll+lІи1-~'" k}tZ 
(ІІІ3ІІ арraиbuul, ПDСІдІе 1.&.) 

141. ~IU JPЇ... ~ (' "ц. 
"ІСІІІІІ ('OМIJuарИC'l')'ВІ'І) JlJlI'fItt9hf ро /І. 

сп. 10 &0 фЬИЧИDr оса6н. НUlllОРIUUlЧНDr аса6и) 

ta:alllсШьснot (cemuцнoї. міськоі) ради ___ t;;..:;'1f-iJ1d,~,:...'.:;;.~.;....' .:;;.~~~-=----:т:.~ .. ,;;;;;4:.." ___ _ 

(міCltlOI"D) BIддiDy зсмcm.ИIDL рссурсів __ ---=Щ'О:;....;::;r.c...:.;~~о,~rt:~'И~~.;....и.....;.,-"І;.-:...---
(ЛО 10 50) 

цей ВІТ про то, що масові знUII зсмcm.воі дiJUuпcи BcтaнoВnCJIi (BЇДВOВJJCHi) НІ Mic~cвocri В 

" шт. і п~едаві ВІ зберіraнa ЗСМПСВnІСIIИJC)' (ЗCМJJCJCОРИC'J1llIЧУ) 
/fA J()~ Н?і',,'#. 

сп. 1. &. фЬR'IJIDr Dсобн, наlllОіJUUPlнаТ аса6н) 

, p~ 1'.е, 

, 
: 



ПЛАН З0вніШllіх меж землеКОРIІС:ТУВUIІІIІІ 
/короткострокового на умовах орендиl 

ПІП ~QьоЗ'а\''оQJa а. t\. 
вул. \,оооьс.'о ,",О ~qQ 

~_---ї 

Масштаб 1: 1 оо 
опИС МЕЖ 

Ь ... , 

Ві4 А АО А зсмnї зaranьиоro к РИС1)'В8ИИJl 

, 



ДОГОВІІ' 
orE11A11 1EMr..''''IOJ ДI.I1JШКlI 

&роаарс .... -а ~lіС"h-а.. . r .. ш .. а_ .. ~~, '10 р, р 
І! 1111-.... -а ~IIC .... -:I ра,. 8 ОСООІ \IIС ..... ·'гО І ".IПВIІ ,0\11 ГОfllш .. -а О "-ТПрll O.lC!h-с:аIIЗР"hll'l . 

Jtll'" ,'1' "-. у ,'.. 11. 11І1) 
t~/IL,~ .lі·1.I .. 'О"' украill11 "Про \lICUeRe СD\ІОВР·З~ "1І.ClfIl R .. раl"' 1 О.1"ОГО БОh1 та uрrllЗUР: ПРllllllllllln 
J~ 112 P~~lltl",,""II.K'ln 1\I .... ~IaI1J' rII.1rOIlOB!.'" ЮР"l1'чна Ізpt:са \1 Бровар... аУ:І. чС!р.I.\ОВс .... L'г,'.~~-і. ,,!' 16 
aL1np/ff." uld",,11 каз 1570813916 •• ,шА ЛІ( ІІа n .:.al. ':ІІ'З,"НІ&" "11(' nеР"'''IІ"} Р;:"'І'3111 .. , ,.\,. іІ І': 
i1tlfF/l41'~ :іІі ;l11L1.lIoc:тi. ВIІЗ3110.С. ~1I"UII"U\la)\1 Ь" '~",I""" .. ! \,'\:1. .. ,,1 pJ.11t 101 .'~6020 аі .• '1'I.1I:!.~I""'p , 
1IiJ'.rIK\lIIIIUWi ,р:п .IIoroBip про 'flfЖ"СIІIВ~ЗСIІС 

'IIICL~",'''111 .ЧІ! 
І. І1РЕД\IЕТ JOI'OnOP) 

1.1. ОРF.ІІДОДАВЕЦЬ 8і~ПОІіДIІО .10 рішеm,. (.~~iї БРОllаРС."ОI ",іс.коі ра411 КllіВСhI'''' lні lіІ(, іі А;.l 
120116 ра"1 .111923-44-04 НІШІС, а ОРЕНДАР .lp"n\l:lt а СТРО"ОВІ: n'1аТІІС "ОР"Сl1'ваНIІ. 1e',C.IIoII~ il'.111""1 

ZJ.II ІІ.ООЗО •• .дn. обс.1)'rОВУD8'ШR ~Ioc~,. I~lln )ttlІ\ПЗIІТ"СR по В)'.,.Коро..1С!""'В " panOlli PIIl\li/lll:lIlI1I 
AWlllCIO '!І • .. '0 ' .. ... ч \І.ІіраnаРII. ~П11110 1 п.'1аНU\1 1r\l •• e" pllC r) 1:11. ~II. иl\1' неНІ,1 Оltlою .. ас rJlHUIO u .. "r.l дLІІIІ""П\ ііі 
".1-~:U •• • , • О" О 
за.i.Jc1l ІIIЗJ'lоі ІіРО8аРСltКfl" )11&: .. КflМ 81~IЛО" 3C~IC!.~Ь"'/I~ pl:C~ рСIВ ВІЗ "; 5.2006 .V!!602-0-l-3 '3 ,. 1~"\:.Ihlla. 
..wC1Jlll""r ЗОIC)"lс.mшir БроваРСlоkОГО \l1&:Ь"ОГО ВІ4ЗL~ ~C\le.~"1II1\ реСурСІВ UR 1e'I~,,,"a .:Ji.'''fllnI ра\}. іloСН • 
Х1І.11J1 h'OIlepuinlloro ВItКОР"станн. в .IС .... а,; БроваРС""Оl \IIС .... ОI раз,.. 

2. Об"єh,ї оренз ... 

2.1.8 орСI/JІУ переІІєn.с. земелltlі3 зі.'''"hl1 J"ГL1ЬН\ЗЮ П.1;)щtЮ 0.001О га 
,2211а n:IIC:n.Hin ~i.1.llUi візсутні об"ЕkТlІ IІl:р} \0\'01 о ',:Зnhll 
U.lfOpAIIIIIIBHI rpoWOBI оиін". 3C\fC.1ЬHOi .Ji.1A"".' 11 із" .. зовіз"" IipOllap':Io"~II&; \I!~IIJ ... r\. " ..... і:, 

JCIlf.1."II" pl:t)'Pcill віз 03.05.2006 з. J\"!601-0.J-: ~ стаН"ВIІТ .. 5-1IЗ (П'RТL nlСIІЧ 'IaTllp"C1u дваll~I.lI'Uf"·Ї 
Ір_НІ., 

2,~. 3Ctol.:JlhH3 4Ш.Нh", "ка переЗІЄТЬС" в opeH_~. 1ft \11( нсзоліків, WO \10"'1 т" IІ:=Р':Щ"".ІI. і 11 іі 
~'ТII.II~'\I)· ВIІ""IРflс:таllНЮ. 

16. ПРІІ, .. іні (реорraнїзвuіі) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНА" нс збсріraс ч"нніст .. , 

3. Строк зіі 1I0rOBOp~' 

3.1. ДURlпір УКІІІ.ІІСНО терміНО)1 НІ І (0.111І1) p;~ .10 21.0З.1007 рО"'У. Післ. 31 .. ЇнченНІІ СТРО"1' .:аОГ"8РР) 
aptн:шр "ас псреаажнс право nOHOL1eHH" Aoro на HOBlln стро ... У ""ом)' раі оренз.р "о •• шен "е піЗ.lїаuс 'Ііж 
~ 1 .Ііспиl за '1i1Kill'lellHI стро ... -у аіі .40ГОВОр)' "08іЗО\IІІТIІ nIlC .. \1080 opeHAO.ll •• UВ про .... "Ір ПРО.10SЖIІТI~ "OIU 
ЗІ/О, ПРІІ 811""Р"CТllllllі 1aleJIblloT AL'JtlIIKII ІІІ! 311 иї.1ЬОВIІ\І ПР"ЗllаЧI!'I'IR~1 ореtШ.р 8ТРВЧIІС' 1.C!pa:.a~'If~ 
право .. а IIOIIOIUle •• IIR AOroBOpy ОрС!1І4'1. 

4. Орендна П:lDТU 

~.I. РІЧ'ІІІ npell41CII nлатв C~'J"'8( 5.$1-20 ( п'ятсот I:OPO~ 0.:11111) 1";."18'11 20 .. ппіІІо". 
~.:!. 06ЧIІ&:JIСЩIІ. РОЗІІІір)' ОРСН4ноі п.,ати ,а 1ем..,ю ззіПСIІЮСТЬС" 3 )'P3.'tYIIIHH." ;НJ1~ .. c;,. іllф.1111і'і 
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S. УІ'ІОВІІ ВІІКОРІІСТВ •• ІІЯ 1саrСЛLlІОЇ Ai.'1nll~ll. 

• IL'" ,.сn.oЛUСТЬСR В ореш!' з.1R (1б(..1~ П_R~ 8а.IІІМ ,-іПСI\~ 5 І 3&:.1&:.111.IП .1IЛR. .... ,'- '" 
••• • 'І"'І'ІІІІІ 1с\lелыоіi діЛR'f'''' - 1Cl\L11 "О\lершііllПГО ""KUpllcr:t\l\l1l 5" І (1ЛltOве ПРІІЗ .. &: 
•• -. О "е МВС 11рапа беl ОфоР:\l:1СIItCR , HCТBH(mltlIO\lY 'JИ"ОIЩ.,а8СТRt_м I\t'rll I~\ 
5.3. PCIUlP ': '. .'ІIІt\lIIQІ. ' 

ПРI11Ш"IСIlf.11смеn .. ноТ ЗL1RІІКІІ, t 

6. ')')ІОВІІ і с,-ро ..... переЗ.lчі 1C)Ie.IJMIOЇ дi.'IHII~11 в IJPf1tl) ... 

6.1. ПСРС.1ачп 1C).t.1btlO~ lІіЛRtI"" В ,~P~H.1Y 1.1іПСlltOtl"СІ без розроо:!еННR'1 про~"т~ Іі ii.~1IItt. 
6,2.1нші ~\lOBII Пlрела'lІ Зtr.lе,IЬtlОI ,]L1RIIK" В opeH,I~ OPEH~OДABE!-!b пере,:щ, іІ OPEfllL\p 

оренз,' :JCr.le.1IoII~ ,]i.1Rlfh1 піЛhtl)' ві,1 б):JЬ'ЯК"~ '1InIlOBI" прав І преТСll11А треті, ~'Сlб llро ."",~ 
,Ко1:1,]іIllIlЯ Дпговор) ОРЕНДОДЛВЕЦЬ 'І" OPEH~P lІе \ЮГ"" ~HaТlI, , 
• 6.3. Псрt.:ш'IR 1С\І t.1btlOЇ lІі:!я .. ,," орен.зВрlО 3.1IПснlО' ТЬСІ ПІС.'І .:Jср",аКІЮІ petCrpJUillll"IIIIJ~. 

311 8 .. ,0:\1 пр"ПмаННR - щ:рс,]uчі "'! 
, 6.4. Нп ОСtlові ст.25 3I1KUtl~ YKpailll1 "Про opeH.1~ JC\l.1Ї" вї'] 06.IО.199Нр .\H61'XI\' 

n'RTlIlIClllllln строк піс:.1R lIержаВllоі pe[cтpIIU~ 1I0ГOBOp~ O~CH.1'I, зе\lе.1Ьtlої зі.'IК"'1 .1\~ 
КО)I~'IIDЛLIIОТ u.,actlocTI Jобов'ЯJIНIІП IIDJlIТIІ ":ОПIIO .1(,говор} вtдПОВI.1t10),) OPГlltl~ .1tp'.t.lIl1'''_ 

с.1}-...'6II. 

7. У)ІОВІІ повериеииSl зсмельноj діЛDНКlI. 

7.1. ПіС.'IА ПРIІПlІнtННIІ діі .10ГОВОР) орендар повертає OpeH.10lIaBUeBi зе\lе.,ЬН)' .1і.lIН\l1 ) L1111LI' 

поріВНRНО 3 ТlI)I. ~'IKOM~ він O.1epil\'&B її в opeНJ1)'. l 
OpeНIIollaBeua. ) разі погіршення корисннх вnастивостеА орензоввноі зе\lМЬНОЇ зі.'IНIIt \ІІіl1' 

зміною її стаН)'. )'8[ право на ві.ilШКОllуванНІІ збltтrdв У розмірі, ВІ11наченому С:ТОРОНІ\ІІІ, JlIіІІІО 
.ilОСЯГIі)-ТО ЗГОДІІ про розмір ВЇlIШКО.ll.ування зб~;в. спір розв"RЗУЕТЬСR у СУ.ilовому поро'). 

7.2. 3діПс:нс!ні O~Нд8peM бе1ЗГО.illt ореИ.10.1UWI IlIтpaТlI на пonіпшенНІІ орензоваиоїхlWlRЇ 
Jlкі неМОЖl1ltВО ВЇ.10"'-ptМIІТИ без заподіЯННІ шкоnи uiR дinlнці, не пі.!ІЛJlГ8ЮТ" відшко~'ІаинlО, 

7.3. ПоліпшеННIІ стану земельної дїJUJHKII. проведені OpeHl1apeM за пис .... оВою зroЗOlO' 
зем.,і, не пїJU1J1ratoтЬ віЗШI'-0д),ванню • 

• 7.4. ОреН.!1ар має право нв віl1ШКОЗУвання збllтхіа. заподіRНIІХ )Н8с:лiJ10К HtBIlКOlIJII1I2 
зобов"Rзень • перезбаченщ~ ЦІІМ l10ГOBOpOM. 

3БIIТIС8~Щ ВВШh"llIОТloСЯ: 

7.S. фаh'ТlІчні втраТІІ. ЯКІІХ ореН.ІІ.ар зазнав у 1в"RЗ"1 з невиконанням або неlf3.1eжti\l"~"" 
ЗО говору 0PCIuo.]BBue~l. а також Вllтрl1ТIІ. які орендар З.1іПСНIІВ або ПОllllllен З.ilіАСhlП\\ J,111.~: 
пор)'wеllОГСІ I'РВВВ: 

7.6 •• 10~O']II. Яі\і ореювр ~IЇI' 611 реа"ьно ОТР"r.tЗТIІ в разі на.1ежного BIIKOHOHНJ ~ 
ДОГОПОРУ· 

7.7, Роз"ір фаКТIІЧНІIХ B&tтp3T о~нзаря 1"значаЄТЬС:JI на підставі ДОI\)'"еlrranьно пі.1Твt~І' 

8. Об)lеження (обтяження) ЩОДО DIII~op'lcтaIIHR 
ЗСl'r е.'ІЬ ної ділSlllКII. 

8.1. На орензован)' земельн)' l1L1RH"1' не встановлено ОО"С'ІКеННІ. оБТJlження та інші JIP3II,.cP 

9. Інші ~pBBa та обов "ШКІ. сторіІІ. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ rвpltm'[ ЩО' •• , iHWO\l)' ІІС ~ 
забороноlO (арештом), заставоlO' H~ земел .. ~а .АIЛІНка є )' Аого ВnICIfOCТI, HIКO"~ .1IJO..t~ 
И3JU1lати illwi праlа, ВИ111ачеll·. u перебуває 1 ВІН має захонні повнонажсtlНJI перезавВТІ 

9 11М llorOBOp0'" 
.1.ПраВlореll.10даВUR: • 

9.1.1 перевіРRТl1 цільове І"ка 11 
9.1.2 1І0СТРОКОІО репі ІІТІІ Р c:тaHHI3~Men"HOT .1L'RHKII; f,D1~ 

ДОГОIОром; Р 1Іе" дОГОВ'Р У Вllпа.11\'&Х. передбвчсmих 'IIIHIIII~ :ііі 
9.1.3. 1MillllTII розмір ореЩ1ll&Jі ' вtflO"o'~ 

ОДIIОС:ТОрон .... ому ПОРlдlnl 1:_ 'Ulaтt. У випадках. передбачешtх 'ІІІННІІМ :111(0111).1:1 
9 І 4 "J ,"";J 1roДІ' ОРЕНДАРо. 
• • • BIIr.tamJI від OPEHДAPSI 11, І 

_ .9.I.S.81.M8rurи від ОРЕliдАРя :.ВОЕЧвсноro внесСШlIJ1 ореНАноТ nJlUТlI; .nl~ 
1100 МIСI.коі рад .. про '11UШ1ІІ1R 1eMeJ. ~~KOД)'latlllll cyr.1II ореНДI,ОТ МUnI 'J ,.осу .. рl.ііl' :.2. Обов""JКII QреIIЛOnDDI.:~IО' ДІЛЯІ.К" до піnПIІС:аННR UbOro ДО.1JВОРУ: 

.2.1. nepeuвaT'1 зеМCnЬ'I'" .. 'ІЛ: 
J #4 .. ІІК)' по ВIС1у. 
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9J.. .оо II~ПI11 теР''''I), ОРСІІАІІ. 

~ ".~IIIoI ... '" • 
• ' ,. ІІ .... fJliun"1I1h"l1 орСЩIIJРП. , . ' • 

9.4.I.IІIІ.'IІІI"ТIІ оrЕНДОДдВЦIО АIС1ж,'IІUIСТЬ 1.1InC"'''8:1111 "(IIfУрOnЬ 13 RII"npIIL'ТDIIHI'1 Ilі,ї 'ІСАІ&:.11.lІnі 

.1il'''rн: 1I .... ].IIIIItOpllC1UUYPITII :lCAIMhll)' iIL'Rllh")' ІІ 1I1.1IonPII~1 ПР"JІІОЧСІІІІR": 
., .... :.&:IIO(.llIcIlO С ... 11:1):IIТIІ ОРСІ",ІІ)' n"IІ1)': • 

'А ...... с ОІоП1С"'1ТIІ ХІ"ІЧІІОГО ЧІІ БУДЬ-Jl"ОГО ІІІІІ/ОГО .аUР)·ЗIІСIfН. JC:\I.' •• 

9.4.5. niJlYpIl\lyaDTII іі D tllШ!*tlОАI)' CRlliтaplIO\l) стаІІі: 
9.4.6.nlc:JI. :lОI(I"'IСIІІII теРАIІІI)' Аіі Догоаор> ОрС:I'ЗIІ nOICpll)"11 1C\le,'ltIlY зі., ... ,,) ОРЕtIДО!1:\ВIІЕRI \ 

~~~~~ . 

10. РІ1111К DIIППЗ~ОIIОГО 1I111111ellllll поо ІШIIIК(J.lЖClIIIН 
o6"c:h.' 11 0"1:11.111 'ІІІ ЇЇ"І'ІІ 'ІНС 111111І. 

10.1. РІІІІІ" ІІІПІШКОІОГО 11111ШСІІІІR по,, IЮIщ",' I."~""C; О" 'І:Н "РСІІ І' ЧІІ ii'J!" .. :.(. НІ"" Httt "IJ"".!.'j1 

11.СтраХ)·ООIIІІII об"r~l u ЧІІ пого ЧUПІІШІ. 

11.1.1,і11111 1 ШI\I.АОГОІОРОМ 06"["ї "рtюш It~ I1i.11l.rBr страч ввнню 

12. ЗАlі1111 )'МОО зuгuвор~ і 11рlІПllllеllllll n'Jr,) .. іі 

11.1. ]\lіШІ )'\lоа АОГОІОРУ З.!lіПСН'ОЮТIоСR)· nIlCIa\:Olin фОР\lі 1U BJI1C. \·"ою 1rO..lUIO Сl"рін 
у ра1і tlеДОСIГllеНlІ1 3ГО.А1І ШО.10 ]мін., ) \ІОВ 110rOBOP)' спір РО]В".,} ЮТIоС. )' С) ЗОВО\l) 11"pll.J&.). 

11.2. дlr ДОГОВОРУ ПР"ПIIllRIОТЬея ~ ро]і: 
12З.I.1в .. іН'ІСНIІІ строку, на І .... П noro буnо) ~lаЗtНО: 
11.1.1.ПРIІ.1баlllll оренаврсм 1t\lельної дїЛJlН"" ) власністlo: 
11.2.3. ВІІ"''УП) зсмельної АіЛIII".1 з.,. суспі,'IоНIІХ потр~б з50 np"\lYC080ro ві.!!·I) женн. 1сме,'lоноі 

А1ІІН"11] ~IOTIIBil с~спlnloноі IlеобхіАності І ПОРАД"''), встаНОВЛСНО)!) ]11\0110"; 

12~.". лі"lіl1Duіі фlЗlІ'lІІоі особll-ОР~НЗlР •• 
ДО'IJllір np"nllHlcrIoCI таКОЖ 8 іllШIІХ IlІпаз .... х. пеРС.!1бачеНII\: ]а"ОНО\I. 
12.3. Alr .10ГОІОР)' ПРItПllІІRlотьеR Ш.'П'О\І Аого ро]іРIIІIШR Ja: 
12.3.1. 8]IІСМIІОЮ :lГОАОЮ сторін; 
11.3.~.рішеIIН.М СУ4У на ВІ"ІОГ)' ознісї і] сторін ~ IIBc:Ji.1"" ht811KOIIIIHIIII ЗР) І 010 СТUРЩfC1lР ""~'В-Н·JКіll. 

n~'Pt.1Oa .. eHII\ JOIOIOpoM. ,а 8НlcnіАО" Dltпаз1\ОDОГ" 111I1Ш:ННR. "0W"ОJЖСIIІІ. "рtнзоьанnі J':\I,:.rIoHUi .1іmllllШ. 
'"'t іС101110 nerO:I1I"O..lif,;;r її IIІ"ОР"nlНН'О. а Тіа""Ж • іIlШI:\ ni.1';т:t •• 8"'~U"CHII\ ".t.uHO\l. 

11.3.3. lІеВII"оtlаllНА opCII.i10pe~1 п.9.4.~. ЗI1НОГО ЗОІ авар) ІО рIШС'IІІR)1 С).І'. 1І1.1ll001.IІЬ .10 

rr.J.Н.I .... )e\lr.' .. tloro кодексу УкраТll1!; 
• 12.". Po]ipllIlIHI ДОГОІОРУ І ОДНОL'ТОрон" .. ом) ПОР"А") .!10П)С"'3tтloClІ: 
УІІОІОІО РО1ірваllllА .10rolОРУ в ОАНОСТОРОННЬО)І) ПОР"']") с HCilll"OH8HHII Орензорс\\ n ..1.4. П. 9А.3: 

115. ПерсхіА праlа власності на ),аАІІО орензар. на іlIШ) Юр"l1IЧН) або фі"'ЧIІ) особ). а ТІ КОЖ 
PtDРr1ИЇ1оuі/l roPII,:1II'1110T ос06и-оренавРI є пі:lс:тавою :1.,1 розіРІанн. ЗОГОВОР)· 
_ Право 113 ОРСlІд08ану :lе.lельну .АЇЛJI"") )' plUi С\lсрті фї111"НОі оС~бll - ~~el~plI. 1;1С)ЗЖСIІIІИ обu 

tIQ\lt-"'СНIІIІ її зіrJзаТІІОсті 3В рішеНIІ"М е)'ДУ псре"О.111Т1о ЗО епа.1"ОС:'Іців пбо '"ШІІ~ ОС'О.IІ"I'IІІ"LJР"СI08УЮ11о шо 
'C\lt,1LII)' 411../111"')' ра10'" з оренавРС.I, UL'IXO)I псреУЮ1азаННI .10ГОООр) ОрС'lАIІ ]c:'L,i. 

13. 8їдпоuїдо.1ы�істьь сторіІІ за IlеОllКОIІОllllЯ 060 

IlеllОЛе'&llе ОII~ОIIDIIIIЯ .ІІОГОООР)' 

13.1. З. IICBIlКOlla/lll1 160 НСIІВЛeaftlС III"Ollalllll догоаору СТОРОНІІ "СС)'Т1О Di.2110Ii.lla'U1hllicтlt віЗПОlілно 110 

1IkUнv 10 UloOm ЗОГОD '1 ору. І • 111Ості _"ІІІО IIUIIU '.I'ВI:·.е ШО II~ ІІСІ 3.2.CтopOlln. Іn ПОРУШІІЛІ :lоБОН"R1RНН., 1DіЛhIlRt,М:JI 1.:1 01:11100111&1110. •• • 

Р)"IІI!'1ІІ11 &:':1!10&:1 II~ :. її аl., .... 

14. Пршсіlllll:оі ІІUJІUЖСІІІІІІ. 

14 І І ,." Aunt .!ІС:РlllїllІlІ"Ї р'СІ а: Illiщіі • 
• • Ц&:А :аоroаір lІабl'рас: ',,"ІІ/ОСІ і lІіс.'1І nlAr'I't811t11 C'/OPOIID • ., • ОКОО\. КIРIl.'IІI'IІ/)' С:ШІ). 11:"11І •• НІШ\ 

"ІІlbCаm Цеп ЯО''ОDір )'Ю1DЛСIІО у трьох ПРІ"lіРIІІ'КІ!АХ' 11І0 opA:I~~ .. :~IIIpOIill JI~РЖlIП/lУ ра:1 с:,r;шіru. 
IТІое. в opell;JOJlUUUII. JlpYnlR -." uреlІЛврl, , р&.оу, -" , 



HeBЇ!I"c:atllll"lll ЧDСТl1ll8МlllIоrовор)' с:: 
l1"ї IІрJlпмаllllJl-llереllD1lі oЄ'c~ ~РIШJlII; 
каЗUС1рОIJlln Ішаll ЗI:МeJlhJJОI JlIЛJlIІКJI З візобрпж\:IItIИ\l 00\1&: ... 1:11І. (UUIII.t.\:III.) } І. _ •• 

JI~ТDIIОП'I'ШJlХ c:e(1l1i1)'J'iB: , '''' 
• ","ІІУ ІІа збс:ріПIllJlJl ВCТDJlовлеtll" \lеЖОD"~ 1НОІ"ІВ П.І;)СІІІ'''~ (ІШРІІІ:1\ Ь"'І\ ) . 

3"ї "РО 11(:(1-" ." . • • I~\'t IL •• , 
і"ї ІІа персmСС:СJIII" в натуру ЗОВllіw .. ьоі меЖІ 1&:меЛЬ"nl ЗІ.І"""" "'~ 

15. РеквіЗIІТ" сторі .. 

ОРСllдодавсць 

Броварська міська рада 
D особі 
)ІЇСЬКОІ'О ГО.10ВИ 

Антоненко Віктор Олександрович 

МіСUС1НВ'Іозженн .. ЮРlt.llJlчноі особll 

007-1 к •• ЇВС""" област", 
\І.БроваРI., ВУ.'І.Гагаріна, 15 

IзеНТllфіК8uіАНJ'П KO.!l 26376275 

0pCJI;.tap 
П~ IваШЩЬКlfіі М Г,. Шодіснаllill! 
CB~~oUTBa !lРО .1ержаОIJ}' PCC~ 

С)О єкта rJlзпрщ.\IIfIщьl\оіт..1ыQ 

визаного DИКОНКО~ІОМ БРОВDPGIti 

)ІЇСЬІ\ОЇ Рази за _~!!6020 віз 09.D2.W.i 

Mic:ue ПРОЖlІваННR Фі311чноі осоОн 

""ЇВСЬ"" об:l8СТ". \І,Бровари 
B~.', Черняховського. :ZЗ-а "",16 

IдеНТllфікаuіRНJIА HOI'.ep "7081]916 

і 

ПідПllСИ сторін 

В.О.Антоненко 

мп 

:І", а.ір JIIpcr~pon:lllo у кllі.с .... іВ' '. , ,IIII~ 
.1tp' ..... I~ c:.::Oltan .. IIIR фІЛІТ Дqr.n.IIOI'O niJIIlpIIOIL7111 uUCI'IJI)' ACp'dIII.IION ."C:I·'b~ 
J:I .,ї! ~ ІМ РСС)'Рсам. про ща )' ДІ:ржа.ІІО~I)· PCCc:l1li ]~1c.1" .",,"СІІО JIInllC 11.'1 ~ 

'10' 



АІ\Т 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJ1~IНhll 

1& 11 .' lI1/JplJ61 ---
Ми. що піДПJfСалися нижче: Броварсь~а ~Iic, ... ·;} Pa.lu. t) ОСL).:їі 

. . 
В· О о ча [ио ,ІЄ ни ПJ.JстаВI міського ГОЛОВIf Антоненка IАїора лександр ви • 

Закону УкраїНIf ··Про місиеве са~tOврядування в Україні", відповідно до 

рішення сесії від 23.02.1006 POK~ Н!!923-44-04 З О.1НЇЙ СТОР,->НІІ. та 

ПРІІВDТІШЙ піДПРllЄl\lfUЬ lваНlIЦЬ"IIЙ МИКО.lа І' Г11ГОРООІІЧ 

ідентифікаційний код 1570813916. з другої сторони скла:НI uей Акт про 

наступне: 

. Броварська міська Рада передала, а ПРllваТНltіі ІJіLШРIIЄ)lеIlЬ 

)ВDІІІЩЬКІІЙ JVlllKona ГРІІГОРОВІІЧ ПРИЙНЯВ земельну ~і.1ЯНJ\~ П.1Uшеk·. 

0,0020 га по вул.Короленка в районі розміщення буд.64 4:1)] 

обслуговування кіОСА)" Земельна .:Іілянка надана ріwеННЯ~1 сесії від 

23.02.2006 за N!!92З-44-04 на умовах оренди терміном на ! (О~ИНJ рік до 
23.02.2007 року. 

Цей Акт складено у трьох ПРlІмірниках і є невід'ємною частиною 
договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
БРоварська міська рада 
IОРИДИчна адреса : 
АІ Б . -: роварин~),л.Гагарjна,15 
МІСЬКІІЙ голов'а. 

~ ; 
--- _/В:9·АнтонеНКОI 

. , . .. 
' .. . -~,.. 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний піДIlРИf:меuь 
Ів~ицький МJlкола Григорович, 
якии проживас 'Ja адресою : 
вул. ЧеРНЯХОВСЬКОго,2З_а кв.] 6 
м.Бровари 
об.fJ.Київська 

І М.І·.JваНИltЬКИЛ І 
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A~'Т смадеllО в ТPLUX Illшr.rіРJJIIl\іІ·. 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКІІ 

... &poDllpll 

~ ІіроварсыcD ІІllсыcD • Рада .. ;1 .. ~ .. 20/J.Lp. 
~ JIPIIIIcw.: ІіроварсыcD ІІllсыcD рІІІа в осо61 MICLKOro ronОВI" АІІТОІІІШICD ВІктора ОЛСКCDIІ.lРОDllча, ШО 

оре 1II11i1m113aКOIIY УкраТІІІІ "Про мlсцеlС ClМo1plUIYBaH11I D Yкpaїlli" ] O.lllOro боку 111 ОРСIf.lар: ПРllааТllllП 
- 11 ІІОІІ:І" S)'Rpa AIIJ.pln ВІКТОРОDІІЧ, IОРIШ!IЧllа. aap~ca: м.Ііроварн. lул.КlІївсьп.166. KB.S І 
аЬ Р ФІІСІІwПlflln КОА 2434801551, 'Klln АIс ІІа ПI.lС'ПІDI СВl.ІІоцтва про .асржаВIfУ pecc:тpaullO суб"с!CТD 
::ІОІІІІІІ"ІОТ .дIIIJILIfOm, BllAIlIOro .ІІІКОІІ"ОМОМ Ііроварської міської ра.аll :lа N!!23SS0 170000000230 ві.а 
З0.09.1996р. ] lIPYR!ro, )'кnaпll цеП AorollP про IІІnКЧСIIІВСАеIlС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ вlaПОlїАllО АО рішс"". сссії БРОlарської міської рааlІ КІІЇВСЬКОЇ області ві.а 
01.06.2006 рОКУ .м26-05-05 11а.аас. D ОРЕНДАР npllnMac в С1рОКОlе маТlfе КОРIІС:туваНIf. ,емепь,,), .аіЛ."I), 
ІІ.'ІОUICID 0,0019 ra ДЛП 06cn)'roD)'Dllllln кІоску, АІСІІА ]IІIХО.lIІТІоСА ІІІ пеРСТ1ІІ11 вул.Гагарlll. та 
lyn.MJlaryllolaof 1І •• ІіроаlРII. 3птl0 ] MallOM ]емлскор"СТ)'ваllll.. ШО с не8і.а"С~IІІОЮ чаСТlІІlОЮ иього 
ДarolOpy 111 ДовІД"11 lllАІllОТ Iipo~.pCЬKIIM міС"КIІМ ~іддіЛом ]~M~ЬHIIX ресурсів ві.ll 23:06.2006 N!714-D4-3/3 та 
Шlcn ..... lCIIIC1PDlОТ АОКУМСII11ІШТ Ііроварс"кого МІСЬКОГО ВІДДІЛУ ]емеп"'IІІХ реСУРСІВ WI ,емеп"на .аїл.""а 
JIII)'mCI1 :lОШ.Х КDlllcpuln,loгo IIІ"ОрllС'ПІll'" В межах Броварської міс""ої pa.all. 

2. Об"єкr opellДll. 

2.1.8 орссщу пеpcдllСПоСІ :lсмепьна АШІНка ]aran"HOIO мощсю 0,0019 га. 
І;' 2.2. На ]емеп.ніn АШ'Нці BiAcyrнi об"СКТIІ нерухомого Manlla. 

,о. 2J.HopMIТlIBHI rpowoвa оціllка ]смеп"ної .ІІШІІІКІІ ]гідно АОlі.llКIІ ІіРОВlРС"КОro IІlіського В'.ІІ.ІІІЛ)' 
JCllCllWlIIX рссурсів ііа 23.06.2006 ]1 К!713-04-313 С'ПІНОВІІТЬ 5141( П'RТ" ТІІСRЧ сто сорок ОАНІ) rpIIBНI. 

15. 3eMculы�І АШІНка, Іка псрСааСПоСІ В ореlШУ. не МІС неАоліків, що МОжyтJo псреШКОДlтl 11' 
cфrmIlИОМ)' BIlКOPIICТDHIIIO. 

2.6. ПРІІ ]МІні ( peopraнblцiї) ОРЕНДАР.я Договір ореНАIІ НС :lбсріraс Чllllність. 

3. СтрОК діі доrовору 

3.1. Aorollp YКllЦСНО терміном ІІІ дО 01.09.2006 року. ПіСЛІ ~акінчеННІ строку .ІІ0ГОВОРУ ОРСН./Іар ~Iac 
~c право поновлснн, noro на HOllln стрОК. У ШОМУ раі орендар ПОВlІнен НС пі]нішс ніж ]а 2 1І.lспцl до 
JlllИЧI:ИIIІ строку ті AOroBOpy ПОlїАОМI'ТIІ ПІІСЬМОВО ОРСН./ІОАІІВWI про намір ПРОДОВЖІІТІІ Аоro дію. Пр" 
IllкopllnВllIIl земелLI,оf дlлRllКlI Ilе ]а цlлЬОВlllІ1 ПРll3llачеllllRІІI оpt:Щlар атрачас переааж"с право ІІа 
aaHOlllellllR доroвор), оре'ШII. І 

.4. OpellДlla плата 

4.1. РІЧІІа ореlшна платв СlCllцас 128-52 (Cro ДВlІДцАТЬ оlсllІ') rpIIOCH" 52 копіАКIІ. 
4.2. 06ЧllслеНІІІ РО:lміру ОРСНАНої MaТlI ]0 ]С~Ю 3діПСНЮСПоСІ ] урахуВОННI.' Ilшексlо іllфлluir. 
4.3.0pellДlla платв BIIOCIIТLCn ПОЧllllаlОЧl1 3 ДІІА ПРllПIlПтm plwellllR ВІІІ 01.06.20116 року ЩОІІ,ІСПЧІІО 

Р~IИIІ"" ЧОnКВlІ1ІІ протвrolll 30 1CIUI,IIдDРНIIХ Дlllо, lІаС1)'ПIIIIХ ]1 oc:тallllllll lCILIIellДllp'llllI' Дllеlll 3BIт,IOro 
.( -ТКОІОro) Illlсяц. WЛRХОІІІ перераSYDаllllП ІІа раХ)'IIОК УДК у KllTBCLKln olillacтllll.Kllcal МФО 821018 
lаІ4 23571'23 р/р 33210815600005 _ Ііроварське ОДІ(. КОД lСІІаСllфlICDЦIТ 13050500 - ореlша ]еllШI, 

4.4. ПередаЧІ продукціі та надаll'" послуг І paxyllOK оренаноТ МІТlI офОР~IСПоCR ві.llПОllтlll.1118К11ІМ1І: 
4.5. РOJllllр opellДHof плаnl переГЛllДllaLCR У раl : 
4,s.1. :lмІНII )'МОІ roСПОДВРЮІВНIIІ, передбаЧСlІІ1Х aoroIOPOM: ., 
4,s.2. ]міНII РШІІ.lрlв зе.lепьноro податку, підlllщенн, ulll, таРllфів, у тому ЧIІCnI внаcnlдок IІІфлlцir; 
4.SJ. І іllШl1Х IIIПIUUCllX, передбаЧСНllХ JDКDHOIII:. • • 

-... 4,s.4. У pa:sl неlнеССННІ ОРСНАноТ маТIІ у строКІІ, IIІ]начсні QIIM доroВОРО~I, спрІВЛІСТІоСІ ПСН. у PDJMIPI 
InllОТ cralkll HluloHaпLHoro банку Украіна ]1 кожсн ДСН" ПРОC'l'pочеllНІ матсжу. . 

ІІІ" 4,s,s. OpeЦlII мата СПРDlJ1lt:Т1oCR тако. І у IIІПадlClUC, ,КШО ОРЕНДАР] ПОIВЖIІІIХ ПР'ІЧІІН ТIІМЧ8CDВО Ilе 
РllстаlУС :lемепьну ДШІНКУ за ШІМ AOroBopOM. • 

5. YaIOBI. BI.Kopl.cтallll. зеаlcnы�оrr ділИIIКlI. 

5.1. 3е"IІІІ.1І1 ДШIНка пеРCAllСПоСI D ОРСНАУ Дnl 06cnyroBYBaHIII кІоску. 



,. 
'.2. Цїльове ПРIDначеННІ земельної АіЛІІНКft - землі KOMepuinttoro BIIKOPIICfalfltll 

S 3 О еНАВР не має права без оформлеННIІ У встановленому ЗІКОНОI1IВСТво\\ n І' "А" ., Р • ОРIІЗI\\ 1",- А) 
ПР'DначеННІ зе.lельної АтIНКIІ. • IIt1oIh.. • ~ J 

~'. ".~ • J 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ передачі зсJ\Iслы�оїї діЛПllКl1 , .... 
В 0Pell:ko ,.'.1 

"'І' СІ 

6.1. Пере.аача зе.lельної АЇЛІНКИВ оренду Зl1іRСНЮЄТЬСІІ без розроблеННIІМ прое""1) IЇ віз ~~ 
6.2 Інші УМОВІІ пере.аачі земельної дїЛІНКft в ореНI1У: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переь( О It.ar"... ~ J 

• . ' 11:, R . . • а РЕНn.. Іі' 
О еНд)' зе.lельну AinIНКУ втьну ВІД uУДЬ-ІКltХ ма НОВИХ прав І претеЮIП третіх осіб 'W'~~ • 

Y:nIUlllHНI ДОГОВОРУ ОРЕНДОд!'ВЕЦЬ 'ІІІ OPEHД~пP не МОГЛlt ~HaTII. • про -_ І 
• 6.3. Пере.аача земельної .lllЛIН~11 ареНАВРІО ЗДІ СНІОЄТЬСІІ ПIСЛІІ l1ержавної реЄстрашт IUoora 

за аКТО.1 npllRMaHHII - пере.ааЧI. ДoIItctJ 
6.4. На ое'lооl ст.25 ЗаКОllУ УкраТlllІ "Про opelll1Y ЗС!І\lлl" оіl1 06.10.1998р Н!161'ХIУ 

п'ЯТllдеllllllR строк nlC:nR державноТ peEcтpauli ДОГОВОРУ o~elll1ll. Jel\lenblloi 111л.1ІІ"1 4е ~ 
КOMYllMblloT вnаСllостlзобов'RзаllllR HaдaТlI KonllO договору ВII1ПОВI4I10:\IУ ОРГ.ІІ, I1fр'.кавиr'" 
c:nужбll. 

7. УМОВІІ повеРllСllllН зеJ\lелы�оїї діЛRIIЮ •• 

7.1. Піспl ПРllпнненНІ дії договору орен.аар повертає opeHдoдa8ueBi земельну I1ЇJu1Hкy 'с:тані.1fe • 
поріВНІНО з ТlIМ, у lка.IУ він одержав її в ареНА)'. ~ 

ОреНдодавець у разі погіршеННІ КОРИСНИХ властивостей орендованої земельноТ I1ЇJ1I1НIСИ, 110І" 
SMiHOIO її стану, має право на відшкодуванНІ збитків у розмірі, визначеному cтopOHaмll. JlIПUO ~ 
ДОСІГНУТО ЗГОДІ! про розмір відшкодуванНІ збитків, спір розв"JI3УЄТЬСR у судовому ПОРІI1КУ. 

7.2. ЗдіRснені орен.аарем без згоди opeНдOдa8UН витрати на поліпшенНJI орендованої JfMenWlDi DiDi 
lкі немоааlІІВО відокремити без заподіяННІ шкоди uій АЇЛІнuі, не піДnlraють віI1ШКОI1УВВННlO. і:ІІІ 

73. ПоліпшенНІ стану зсмельноТ АinIНКи, проведені орендарем за письмовою ЗГОАОIO J opt~ 
землі, не ПЇДЛІraкm. відшкодуванню. . 

7.4. ОреНдаР має право на відшкодуванНІ збитків, заподіяних унаслідок невиконlННІ optlllU!l:!s 
зоБОВ"JI3ень , передбачених uим договором. . 

ЗбllТlCDl\lll BBaacвнm.eн: 

7.S. факrичні втpanl, lКИХ ореНдаР зазнав У ЗВ"ІЗКУ з невиконаННIМ або hehane-.кНII" 8ИkOН~)1І ~ 
. ДOroBOPY ореНдО.аавоем, а такоlС витрати, lкі орендар здійснив або ПОВІlнен здіПСНИnI МІ 8іаноll\ClllllCl1 .і 
порушеного права; 

7.б. ДОХОДИ, Ікі орен.аар міг би реanьно отримати в разі нІЛежного виконаННIІ Орс!IIIUШIIIІ&')1І 11 
ДоroвоРУ· 

7.7. Розмір фактичНИХ витрат орен.ааРI визначаЄТЬСІ на підставі ДOКYMeHТВnЬHO піl1Т8еражеИnXJlllllll; k 

8. 06межеНВR (о6тнжеввв) щодо Вllкористапнв 
земельної ДШRНКИ. 

8.1. На орендовану земельну дinlнку BcтвнoвneHo - землі обмеженого ВИКОРllC'l1lНна - iJIICIICPIIII 
KOPIIдOP мережі водопоcraчВННІ.. , . 

9. Інші'права та 060В"ВЗКИ сТорів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapall'l'U" ІЦО •. . :.:...-.а.1ІіІ 
З б ' ) '"J''' земельна дтlНка є у йоro впасності ніКО.IУ ІНШОМУ не 81д'1-~ 
а ороною \вреwtoм заставою не n б '. '. "L'V.~ надавати інші прав' .• ере ~aє І ВІН має законні повноваженНІ перO.llВВаТl1 ЦІО ДU!J-I 

а, визначеНІ цим договором. 
9.1.ПР8В8 OpeIl.llDJUlBUR: 
9.1.1 перевірІТИ uinЬ~Be ВllКОРИстанНl земмьноі дinIНКИ' • 
9.1.2 достроково РОЗІрвати оеН n. . ' ,,11 f1J. 

Доroвором; ~OГOBIP у ВJlnaдЩ передбачених чинним ЗВКОНОAll8СТВО 
9.J.3. зміНИТlf розмір орендноі мат !оІ1l1ноіl 

односторонньому порllJUCy без згоди OPEH~:;~aдкax, переАбачених ЧJІННІІМ законо.аавСТВОМ, 810 
9.1.4. вимаraти від ОРЕНДАРJI Своєча ' 
9. J .5.вимаraти від ОРЕНДАРJI відш сного внесенНІ орецної мати; ~ 

або місloКОЇ ради про надаННІ земел \'. кодуванНІ СУ.ІІІ орендної мати 3 часу приRIIJI'М'JI рішеНИ. 8 

. іоНО. дтlНКИ до п· . 
9.2. Оliов"RЗКlI apelIДDJUlDUН: U1ПисанНІ цього Доroвору; .• 
9.2. J. передавати земельну дinaнку по t 
9.3. Права apellДapR: 1К'ry. • 

9.3.J. DТpllManl по ВJny земельну д. 
9.3.2 ПОНОlJIюваnl дoroBi • IJIRH~ У КОРИстуваННІ; 

~ОIiОВ"lІзань на ПР~і терміну 0':'::;:11 заКІнченНІ строку його 
9.4. оаов RЗКlI орендаря: 

П-n!lIJіn' ., Аіі в· разі відсутності 1'-'-



~ • 'n .--ПІ ОРЕНДОДАВЦЮ МDЖllIІВIC'I1t:ШI Cll108IIТI1 контроль Ja lIIICOpIICТIIIIIII)1 uici :lС)lель"оі 
,.4.1 

.... "" CI1ID)'Dlnl :lla'MIoII)' 4lnRIIICY:l8 oIпЬOBII" ПР"Jllllче""RI'; • 
jy ,.U.II-~~HO СnnIЧ)'811111 ОРС'ІІІІІ)' МI1У; 

,.'З,cJOC'f JI1ClCllrI' XIMi'1II0ro ЧІІ 6),»-JllСоro illworo 3116Р)'411СШUl :lCМnll; 
,.~.~JIC ,О 1 .. )'11І11' П D ІІUСІІШОМ)' ClІІ11'ІІРНОМУ СТІІІі; • 
,.~J. ~~~кlН'fСIІІ" тcpMil1)' Ііі AoroDOpy ОРСІШІІ noвcp"yrll зсмелыІy IIЇnlllltcy ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
'.4.6.1 ... • 

CfIIP no .'1У. 

~ 10. P":JIIK ОIIПОДКОВОГО :J"'ІЩ&Ш'ІD або ПОШКОДЖСІІІІЯ 
, об"скта ОРСІІДІІ 8111 Boro 81і1СТ1II11I. 

10.1. Рln"К llInUlCOIOfO ЗІІІІЩС""' 160 ПОШКОJ&)КСІІІІJI об"СIn'II ОР«:НIIІІ ЧІІ Ooro '11m1HII "есе орен.аар • 

11.СтрахуваllllЯ 06"сктв 8111 Вого '18СТ1III11. 

11.13","0:1 шrм AOfODOPOM 06"сlC1' opellllll 11«: пlДnllrис С1рВХУВІIIllIО. 

12. 3Аlі'lll У.ІОО договору і ПРІІП.ІІІСJІJІВ Вого діі 

12.1. ЗмІНІ )'МОВ ADf080P)' :lдl(lсшоIOТloСІІ У ПllСЬМ08іА формі 3І IзасмноlO :lro.aOIO сторі". 
у раl НСДОСІІПІСІІНІІ :lro.DI1 шо.ао :Імін .. умов aoroBOpy спІр p03B"nyкm.cI у су.аОIОМУ ПОР"4КУ. 

12.2. ДIr laOfODOP)' npl.nll •• RIOТItCR у PI:l': 
12.2.I.3IIIi .... eННl СТРОIC)', НII1Klln Boro було yкnaдcHo; 
12.2~nPIIACiDIIНII OpelUUlpeM :JCМMIoIIOi ДЇnJlIIKII У lJIас"ість; 
1123. 1111)'11)' имель"оі A1nІІНК" lUIII с:успinЬНIІХ потреб 160 ПРlfМУС080ГО віДЧУЖСIІНl зе •• CJlЬНОЇ 

1ЇJd111311DТ11818 суспїnьноі нео6хіаності І ПОРJlДКУ. BcтaHOIJICHOMY:J8KOHOM; 
12.2.4. ліаllawі фыl"отT особll-ОРСІШВРІІ. 
Дora81p ПРIIПIIНІІСТЬСІ також в іllШlfХ ВIlПадках. пере.абlчсн.іх 3IКОНОМ. 
12.3. Діі 40ro10P)' ПРIIПIIНЯIOТloСВ WnАIОАI Оого PO:lIPUIIIIR за: 
lи.l. 131СМНDJO :lroIIOIO сторІн; • 
12J.2.piweIlНIIM суду Н8 IlfМOry одні.:і і:l сторін унаспідок НСІ'lконанНІІ ДРУГОIO СТОРОНОIO 060."ОК; •• 

lpCAfineюlХ доroвором, та BHacnlдoK lIIna.aкOIOro :lНИЩСННІ, ПОШКОДЖСННІІ ОРСНД08аноі :lСММlоноі дїnIНIШ, 
.. kmнo nepeuїXOJUIIIC ti lIIКOpIICТIIHНto, а також :І іНШIІХ підстаl. ІюначеНІIХ 38КОНОМ. 

12.3.3. II.alllCOllallllR opellДlpe.. п.9.4.2. aalloro AorOBOpy 3. рIW'ІIІІП.1 СУДУ, вlдпоаlдllО аа 
trJ41,144 3емелЬІІОro кодексу Укр.ІIIІІ; 

12.4. Ршlpl8ННІІ laorolOPY в односторонньому ПОРJlдlC)' допускаCl1oСJl; 
.'aoJa pcnipllКНII AOro80PY І односторонньому ПОРІІДКУ С неВІІконанн. Орсндарем n .4.4. п. 9.4.3. 

12.5. Перехід ПРПІ масності на маАно орсндар. на іllШУ 10Р'UЩЧНУ або фыlнуy ос06у. а також 
prapnнblUЮРIWIlfНОТ OC0611-opeJIIIВPII .: підстаlОIО дnll розірванНIІ договору. 

Пpuo 118 ореи.аоlану :lсмелы�y дїЛІІ1І1C)' у раі саlсрті фыlноіi особ" - орендаРІ. :lасуджснНІ або 
_СННІ іі .IlaJU1111ocт138 рішенНІІМ суду neРСХО.DI1ТЬ .ао спадкоощі8 або інш"х осіб •• кі 8"КOP"CТ08ytOТ1o wo 
lIIWWtY .шIН/С)/ р83ОМ :І орендарем, WJlJlХОМ пс:реукnадаННIІ aoroloPY ореНДІІ :lеаші. 

13. відповідвлы�іетьь еторіІI :lа IleBIIКOllall.ID або 
'Ісuвлежне BIIKOIIDJIUD договору 

13.1.3а неВIІКОНDIIНIІ 8бо IІСнanежнс 811КОН8ННІ ~oroloPY СТОрОНl1 несуть IlаПОІ;далЬttість ІШПОlіАlІО ДО 
JIroнyllllLOro ДОГОІОРУ. • 

13.2.Сторона. ІІКІ ПОРУWlша :l0608''II3DIIНI, :lВШЬНJIEТloCI lід Іlдnовlдaльності, ІІКЩО ІОна АОВСАС. ШО це 
"PYwею .. С1ІІІОСІІ lІе :l1і 1111111. 

14. ПРllКЇlщеві ПОJlожеIIUD. 

J4.loЦcR ADI'DBip на61Ір8С ЧllННостІ пlМIІ пfдnllсаННI стороНІМl1 та Aoro деpllllНОТ рсестраші. • 
ЦеА lШrollр УКІІВДСНО У 1рЬОХ ПРllМіРНllЩ шо МDI01'IO однакову IОРIIlIIIЧIІУ • СІІІІУ, ОДІІ" :І ІІШХ 

~II В opelf40дUWI, дрynlА _ в ОРСндаРІ, 1рс:тіА - в opnJli. IIKlln провІв держаІНУ реестрацІlO. 

801ll"ОIІІII.111 ЧlmIIIDIII140roDОР)' с 
~ lIn' nPllllmlHHI-nеРCJlllчі 06"саа ОРСІШІІ; 
lCJaНO 1llllacтp011lА ІШан :lc:t.IMIolloT діл.НЮI з відображснlUIМ 06мС:ЖС:IIЬ (обтllfС"Ь) У 

lЛеllllХ cepaltyтil; 
ІSП' npo псренесеННIІ в НI1УРУ :lОlнішньоТ межі SC~MIotloT дIлIНКII, 

ti lllКOPllCТllIlНi 1'11 



15. Реквї3lтl сторіІI \ 

ОреllДодавqць ОРСlщар 
Броварська міська рада П~ Бугера А.В., щО діє На п' 
в особі СВбl,?:оцтва ~po державну p~ 
міськоro ronови су єкта ШДПРИЄМНИЦЬkоі -~.~ 
AImIВ-BЇJCIOPВ ОJЮ1lCllllДllDllll'lа виданого виконкомом Б ~ міської Ради за N!!2ЗSSО~:~ 

МіСЦе3НlІХоджеННJI ЮРJfДllЧноі особи 

0074 КlIЇВСЬка область. 
r.I.БроваРII, Byn.farapiHD, 15 

lJIеНТllфікаціRНllR код 26376375 

від 30.09.1996 року ~ 

Шдпис:и сторін 

Місце ПРОЖ~lваННR фізичної осац 

Київська обпасть, м.БроваРІІ 
Byn.K~IЇ8CЬKa,166 KB.S І 

JдентифікаціЯниА номер 2434801551 

мп 

КарпсtlкоЛtoJlМма ~ 



АКТ 

прийОмУ-ПЕРЕДАЧІ 3EМEJlЬH~1 ДІJIЯIП(и 

, .IIA~ ___ 20oa.. poкr 

'Jt"~ 
м. Бровари 

МІІ, що підписanися нижче: Броварська І\оlіська Рада, в особі 

ОвИ AllТOHellкa Віктора Олекс:аIIДРОВllча, що діє на підстав' JlicьХОІ'О ГОЛ. ••• • 1 

У ВЇНИ "Про МІсцеве самоврядування в УкраІНІ ВІДповідно дО 
)JCOIIY кр 
. сесіі від 01.06.2006 року Н916-05-05 з однієї сторони та 

PlpJeJlIUI • •• • ' 
ПРIIВDТJlIIЇІ підПРllємець Бугера АНДРІЙ ВIJСТОРОВИЧ ІДентифікаційний 

код 2434801551. з другої сторони склали цей A1cr про наступне: 

Броварснса міська Рада передanа, а Приватний підПРllємець 

Syrep~ Андрій ВіКТОРОВllЧ прийНJI~ земельну_ ділянку площею 0,0019 га 

ІІІ перетині вул.Гагаріна та вул.М.Лагунової для обслуговування кіоску. 

3e.lenьHI дiJJяикa надана рішеНВJJМ сесії від 01.06.2006 за Н916-05-05 на 

умовах оренди.-термінОМ ДО 01.09.2006 року. 

Цей Arr складено У трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

доroвору оренди земельної ділянки. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна, IS 
Міський ГOJIOBa -

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Бугера Андрій Вікторович, 
пий проживає за адресою: 

вул.Киівська, 166 D.S 1 
м.Бровари 
обл. .. 

--.30~-"'!:.~_ / А.В.Бугера І 



.. 

АКТ 
І. 

про перенесення 8. натуру :lОВИ'WНЬОі м_1 :sемела.ноТ 41л811(С1І 

. 0.0. о;,м ,4. в : --
.111"..111,"";' "'Ч 
.. Д'. ".r 

19иу"'" 
~ии.! р • 

Ми. нн*чспіАlІнсані. ПРСАставник ТОВ ··конет АНТА" 

J присутносТі JСМЛС:lлаСННІСі8 (1I:млеlСорнсТ)'в.чіl): 

Ji /)' 01 UIfUl qf. 8. 

представник ВИКОНlСому ;};f'lі ~1I1et:) с.Іі·13 , 
.:1ilO.,H НІ пі4СТl.і .40310ЛУ .ико •• IСО ... У НІ,! 273 
pUH НIРО.1ННХ .1~пут.ті. lі.4 ~4 ЛИС!ОПIJIІ 1992 року 
nсренес"Н ,. НIТУ.I'): мС'жі .. n ",ІІСТІІІІ' ПЛ'''>' '.емеn'.наї АЇ,,_",," 

. n, n, 6)~ tA.1З 

ПРОЖНllЮЧОГО "~;;.~ П, ~'I!A - J.t. 4e1fhII4'Q оо 
"і.2НО РІШ':""' ""с,,к,иконкі)Ч~' НУ ІЩІ --------------------,~". . 

Мсжо.і 1НІІСИ • кі.ЛltlСості т , , UIT, ~CPC:4aHi • натурі ПрсАCТUНИКУ 
,.,.lоаННIСІ. tIIl'Koro І НІКЛІ.:аlШО IІIДПОIІI.&lWIItИIСТа. 11 іх 1бсреЖСННІ. 

. РО1мірн та міСUС1наХО.1ЖСННJI межових 1Нlкі. 1смслltноі АіЛIНIС" nOlCl3lHЇ 
НІ IСроКІА. 

. 
Uей ахт с підставою.ал. прнАН.ТТIІ piweHHII по фактичному JCориcty8ІННIО, 

Акт скnuсниА в .!ІВаХ примірниках. . . 

ЛРС.ІІСТІ.rlНf( 1C:M.:lC.n.II~~lIy, 
, ,смnскорнсту.а'll J ПVl·'І'!!I" .... 

ЛреастаlНИХ ТОВ 

npeA~'Fa8HHIC виконком)" 

Лрса.: НJІІІИК IjРС).IРСI.КОФ-~'D 
.,іеltкпго відділ)' 1САІСn 

, ресурсі. 



АGРИС ЗЕМЕЛЬНО' ~tЛЯНkИ І 

-----------~, 

• 

,\ .. 

-
ОЇ1llС: меж: 

,. Ri;s,~ зо А- _ )~ .... ,,;.. ;уаФ14" ~e.~H t! 
~. l3iз О.:1" В ______ ~--------------

,:..--
j. Від І).:1" (' ....:... __ -.:. ___ ..2..-____ ------

.,. Ш.'t r' ..10 д _=--_~---_---_:__-------~ 

'. ВілдАоЕ ___ ~--~---------------------~ 
6 Аі:& І: :." Л ------

-------'------~~~-----~--------

АаРIiС СКЛІІН: ------I-$;~~-.==;=":::!::::-=-=:<7:::..-I-------~ 



АКТ 

про передачу ІІа зберіГ8IIIIЯ ВСТ8)llовлеIIIIХ !І~ЖОВІІХ Зllзків 
вnacllllКY (корш:тувачу ЗСl\leJlЬНОI ДІЛЯІІКІІ 

Є. q ~ 8. 
n. n. (.1'&. фы�'lиоіi осоБІ" И13881ОРIWІЧНОУ ос0611 ) 

r J~,~t:..&~/L!:!6Н'~. ______ міської (сільської) РIJIИ 
вМeJCIIX н,f~ 

__ ----~~~~~=т------рdо~ 
ІОliвської області 

.. 0.1 _" _ оГ -
200-'.Р· 

мп вmnс:підппсвві: . -
орrввізвціі. що вшсоввnа роботи по встановленню межових знакІВ земельНОІ 

==~ нвдава вище вказ8ВОМУ вnаcmпcy ( користувачу ). 

( посадІ, П.І.Б.) 

JемпCВJl8CIIIJК (землекористувач) ___ ;;II.~IJ.;;... ~~r=и.~'М~=-='/'~ . ..:..в.:=а.. __ -=----:::-:-____ _ 
(П.l.Б. ФЬ~нёf. осо6н. НІІ38а IОРRlUfчноі особн) 

пpcдcraвIIIIIt~і (сШьськоі) ради c.z;;" / t= и lЧ2 СІ: ІЗ 
IIЇcнoro (paIoDOro) Bjдцiny земельвих ресурсів Uц,kf1J(,д ~ 

"~ (П.І.Б.) 
CIJIIJIII цel ап про те, що межові 3JWCИ земельвої дiJIJппcи встановлені (відновлені) ва 

кісцевосП В кШькостї __ l.f ___ шт. і передаві ва зберігаввя земnевnacвиху 

7.і} 

Зeмnевпасввх (землекористувач) 

ПрсщCТВВJuпc ~~i (сільСЬІСОі) 
.~~ 

Пред І. • 

вiпт~ I.I1CЬKoro (Paloqoro) 
----13емепьавх ресурсів 



· \ , 
~ 

~,O 
І 

-..- з.t 

~ ~," 
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Масштаб І: І ОО 
опИС. МЕЖ: 
Ві.! А ло А - землі звranьного користування 

Акт перенесеНllН в налру ]овнішньо' &Іежі земельно' ДЇЛRНІСІІ: 

3ВІ ШIЬНІ rUlоща: ..\ \} ~ ь . \1\ 

о Обмеження: 
(\gqOn90"\\\~'.9 ~Ь.Ю . 
( ) 

( ) 

~ __ (Шокун М.А.) 



ДОДАТКОВА УГОДА Ne:Z 

о договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlJlЯНКII 
Д ВIn :и, ;11/ІІІІ/1 2006 POk=Y ,М040633801В59 -

аа ()J" vt'W~Q 2006р. 

підrlllcamlCJI НJlжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
M"~" :ЕЦЬ" в особі заcтymlJfК8 міського толави B03НJrKa Сергія 

II{)PEfJДOw- що 'діє на підставі ст. 42 ЗахОfry Украіни "Про місцеве 
MI_01"IIIIt в Украіflі" довіреність від 01.08.2006 року за N!2-1S/1872 та 
самО~~ПРJIОI&ЩЬ Бyrера AlrдpїB ВіКТОРОВI.Ч -"ОРЕНДАР", :J друго' 
.,'lваПI n amr Додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки 
:::;~8a:9 від 12 травИJI 2006 року про наступне: 

Відповідна ДО рішеННJI сесії Броварська! міськоі ради від 31.08.2006 року 
saN!88-О7-О5, ВllеCnIЗмінв до наступиих пymmв договору: 

І. дО п.3.1. і ВШCJIІІСТВ ЙОГО В ваступній редакції:. . 
Доroвір yкnвдeHo терміном до 09.02.2007 року. Після З8Х1нчення строку 
'v орс:-.р АІ" переВ8Жllе право ПОВОВJIення йота на новий строк. У цьому 

ДОI'OВОР" ..... ••• ·ОО 
разі орс:вдар повпнев ве ПІЗНІШе JШК за 10 111&:JlQI ~o 38Х1ичення ~xy f1J1 

IOnV повїдо&fИТВ письмова орендодавця про намІР продовжити ого ДlІО. 
ДОI'O r" •• 
Прп Bn-ОРUCТDииі 3UleJIьвоі ДIЛJIВКІІ ве за ЦШЬОВІІМ ОРIDllачеНllJIl1 орендар 

11JIII,ac перевlUКllе право ва OOB08JIeBВJI доroвору ореНДІІ. 

2. до п.4.1 і викnасти ЙОГО в В8C'1')'IDIЇA редахціі: 
Орендиа пnaтa ва період з 31.08.2006 року по 09.02.2007 рік CКJJaд8Є 228,18 

(ДвJт ДВaДЦll1'Ь вІШI) Ірнвень 18 хопійок. 

З. до п.4.3 ВНICJI8CТИ йОГО В ваступвій редакції: 
Орс:вдна мата виосвтьCl орендарем, починаючи з 01.01.2006 року 

відповідно до Наказу Держвввоro комітету Ухраіви по земельним ресурсам з 
27.01.2006 року за 1UНP/18/15121111 «Про порJJДОХ вормвтивноі rpoшової оцimcи 
ac:rrь сUп.сr.хоrocnодарсьхого призваЧCJIJIJI та населених пувхтів», 
38PC:ЄCТPOI8ROro в Міністерстві юстиції Україин 05 xвiТНJI 2006 року за 
1і388/12262 ЩОмі~о рівними частками 1IpOТJIl"0M ЗО календарних днів, 
IIICtyПВJIХ 31 0СТІНВ1М xanендарним днем звітноro (податковоro) МЇCJЩII ШJUIXOм 
Dерерахуванп НІ рахунОК УДК у Київській області м.І<иєва МФО 821018 ход 
23571923 р/р 33210815600005 - Броварське BДl(. Код lCJIаснфiкaцtі 13050500 _ 
оренда зeмm. 

Іа1на.е 4. Всі івші умови ДоroвоРУ з8JIИJПВЮТЬCJI без змів. 
,\ oC'~ 
~x,~ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 
',їоі !. МІСЬКА РАДА ІПІ Б . 

~ 
угераА.В. 

10 М. Юридична адреса : 
вул.Киівсьц166 кв.51 
м.Бровари 
обл.Київська 

...-::::==~~~.в03llQa . ~ 
~yгeoa 



АКТ 
прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

.. "_------200-року --- М. Бровари 

МІІ. ЩО піДПИСaJIИСJl нижче: Броварська міська Рада, в особі 

заС1)'ПНIIКІ міського голови Возвика Серпи МвхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самОВРJlДУВанНJI в Украіні", 

довіреність від 01.08.2006 року за N!!2-1S/1872, відповідно до рішеННJI сесії 

від 31.08.2006 року N!!88-07-0S з однієї сторони, та ПрпваТВІІЙ 

підПРUЄl\lець Бугера Андрій Вікторович ідентифікаційний код 

2434801551, з другої сторони склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllватиий підприємець 

liyrepa Аuдрій ВікrОРОВllЧ ПРИЙНJIВ земельну ділянку площею 0,0019 га, 

ш знаходитьCJI на перетині вул.Гагаріна та вул.М.Лагунової ДJIJI 

обcлyroвувaннJI кіоску. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 

31.08.2006 за N!!88-07-0S на умовах оренди терміном до 09.02.2007 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Бугера Андрій Вікторович, 
який проживає за адресою: 
вул.Київська, 166 D.S 1 
м.Бровари 

Д І А.В.Бугераl 



... БроваРI. 

ДОДАТКОВА УГОДА N!3 
ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 3ЕМЕЛЬноІ ДІЛЯНКИ 

Вів 24 ЛІІПІІВ 2006 року Н.040633800339 

"о"" J/lk.kd.- 2007р . 

МlI що ШдnпСDJIIICJI нижче: БРОВАР~ЬКА МІСЬКА РАДА, далі.-
ЕНдОДАВЕЦЬ" в особі заС1УПВI.ка МІ&:ЬКОГО ГОЛОВІІ ВОЗВВКВ Серпв 

"Ор Впав •• ".' що ~є ва підставі Закову Украіви "Про місцеве caмoB~JlД)'ВaнНJI в 
~ і" довіреності від 01.08.2006 року за N!2-1 5/1 872" та ПР.lваТlIDЙ ПЩПРIІІ:l\lец-: 
Б ~ Alrдpin BiкropOBII'I, уклanи Додаткову угоду до Договору оренди земельнОІ 
~I Н!!040633800339 від 24 nиПВJI 2006 року про BaC'I)'lIBe: 

Відповідно до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 25.01.2007 року за 
»221-16-05, ввести зміви до ваступвих пувхтів AoroBOPY: 

1. до 0.2З і ВИICJI8CТИ йоro в В8С'1')'ПВій peДВJCЦiї: 
HopMВnIВBa грошова оцівха земельвої дimппc:и зriдво довідки Броварськоro 

NЇсьхоro відділу земсшьвих ресурсів від 21.03.2007 за N!!04-3/13-З/556 СТ8ВОВИТЬ: 
8631 ( ві&:ОI ТII&:ll'l шіет&:от ТPOДЦIIТЬ сім ) rpивень. 

2. до пЗ.l. ВИКJIВCТИ йоro в ваступвій редахціі: 
Доroвїр укпвдево ва 1 ( оДНв ) рїк, терміном до 25.01.2008 року. ШCJIJI 

3IICЇJI'Ieвu строку AorOBOPY ОРЕНДАР має переважне право пововnеВВJI йоro ва 
ВОВDЙ СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР повивев ве пізніше ніж за 30 календарвп 
дві. до заківчеНВJI строку діі AoroBOPY повідомити письмово оревдоД8ВЦИ про намір 
ПРОДОВЖll1'И йоro дію. Прв ввкорветавві зеМeJlЬвоі ДЇJUJвкп ве за цілЬОВІ.". 
пршuа .. еПUВI\I орепдар втрачає переВllЖllе право ва пововnеввв договору 
ОРeJfДП. 

3. до п.4.1 і 8ИКJJВСТИ йоro в вlШ'l')'ПIIiй редахціі: 
Орендва платв &:'I'Dвоввть 10% від ворматвввоУ грошовоі оцівlCll і екладає: 

863,1 (віШI&:ОТ шіетде&:RТ трв) rpивві 70 копійок в рік. 

4. до п.4.2. і ВИICJI8CТИ йоro в BaC'l')'lIlliA редахціі: 
ОБчиc:nеlUUl розміру оревдвої плати за земельні дiJIJпucи державвої або 

XOI.""'IJIЬB - •• 
І -":'. ?1 ~воcn здійСIDOЄТЬCJI З ypaxyвВIUUIМ іх цїnЬового призвачеВВJI та 
~IЦI~B ~eKcaцii, визвачених заководавством. за затверджевими Кабінетом 
до СІрІВ У1СрВlВИ формвми. що заповlDOlОТЬCJI під час yкnвдввви або зміни yr.IOB 

I'Овору оренди чи продовхсеВИJI йоro діі. 

~ до 0.4З викnвcти йоro в ваступній редакції: 
Pївнu. реНДИа nnата вноситьси орендарем. почив8ІО'ІИ з 25.01.2007 роху щоміCJl1ШО 
кап ІІІ частками оротиroм ЗО кanевдвршlХ днів. Н8С'1)'ІПІИХ за останвім 

ендарним днеАl звітного (податковоro) мїCJIЦJIIПJIRXОМ перерахув8ВВJI ва рахунок 



, кУ Кllівськоі облlсті "1.КпОI МФО 821018 код 23571923 
п~.'I211815100005 - 6pOBlpc.~-e удк. Код КЛIСllфікаціі 13050500 - OPCIIДD 
р/р ~ 
JCJІЛL 

б. до 0.4.5.2 BllкnaCТlI Aoro в НDС'І)'ПІlі~ редакціі: • .. . . 
ЗміН11 розr.lірів ЗСМeJlЬUОro податку, ПIДВИlЦеНJUI ЦІН, таРНфIВ, З'ІІІІІІ коефІЦІЄнтів 

ilfllCJtCIЦii, В11311Dче1111Х закОНОдавством. 

7. Всі illwi )')10111 ДоrolОРУ 3DJIIIIDIUOТЬСН без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

5JI08АрСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЮрПДJIчuа адреса : 
М. Бровари, &ул.Гaraріва,15 
3вI:1YJIНI1К Micькoro roJJОІИ 

ОРЕНДАР 

rm Бугера Андрій Вікторович, 
Юридична адреса: 

вул.КиївсьКl, 1 бб, кв.51 
М. Бровари 

обл. Київська 

мп (npи нuаиacm ncчllli) 



.. .. 

АКТ 

прdОмУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 ". __ ---2007 року --- м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

:J8C1)'DHIIКI міського голови ВОЗІІяка Сергія МllхаііЛОВllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 року Н!!2-15/1872 з однієї сторони, та 

ПрпваТІІПЇl підприємець Бугера Андрій ВіКТОРОВIІЧ з другої сторони, 

cкnlUlВ цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передana, а Приватний підприємець 

liутера Андрій Вікторович ПРИЙИJIВ земельну ділянку площею 0,0019га, 

ДІІІ обcnyroвування кіоску, на перетині вул.Гагаріна та вул.лагуновоі в 

м.liровари. Земельна дimппca надана рішеННJIМ сесіі від 25.01.2007 року за 

N!221-1б-ОS на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 25.01.2008 

року. 

Цей Arr CJ(JlaдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРEДAJIA: ПРИЙНЯJIО: 

Броварська міська· рада 
ЮрlfДИ1Шa адреса: 
мо Бровари, вул.гагаріва,15 
ЗаCТ)'lПUпc міського голови 

Приватний підприємець 
Бугера Андрій Вікторович 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. І<иівська, 166 кв.51 

мп (за вauнocтї почаТІ") 



ДОГОВІР 
ОРЕНДllЗЕМЕЛьноl ДIJIJIHКlI 

.... .:tP
11 мlС!ька Р8дВ .. ()!f .. ~l./.J- .. 20 PJlp• 

ІіРОDlрС!ькаl РВ". в особі 38С1)'11НIІIС8' міс ro roJIО.1І АII4РССВIІ ВllсаШR 
Ji в.рсьа м С!ьа -'. у 11'" • • .~DEЦr.: ро I.IcтUI 31UC011)' Укр_іШI "Про Мlсиеве с:амо'рuyвaиlUl 8 кра НІ • 1I08lpelt0CТl 

orP"'v, ",'1' шо аіс ІІа n 60 
~:'~7 ро;" Nt2-,31,I' 'CШlIОro ІІІ ~~:eцlo lіenlчеlllСО С8lтЛІІІІІ Ооло,,"" ... ріD"IІ. ІОРІШІІЧІ", IUIрсс:а: 
iJ""- орЕНДАР: nPIIIIIIТlIII~~RI:rn КО./l 2153904606, JlКIІА lIіс 111І. піllCТD8і C8i110~ пр~ lIержuну 

.. .-atL l),л.ГлllllClr,33 ШеlmlФ:а,. DIUUUlOro 811КОllа8ЧІІМ КОМІтетом Бро,аРС"КОІ Мlс .. коі pal111 

~ фыl'llотT ос0511 - n ooP~:I~; дІІІІі -"ОРЕНДАР", J tJpyzor сmороиu. YКnMII иеА Дого,ір про 
~iJilJaolp. 31 )U355 011 ОО , 

JIQ-
1. Пращаlет Aoro8opy 

.. 8WIO ДО piwelllUl сесії Броварської міс .. коі ради Кllі8С"КОЇ області 
1.1. ОРЕНдОДАВЕ~-о:nO адаСо _ ОРЕНДАР npllnМac в строкове Mmle КОРИС1)'8ВНJfJl :lемen .. ну 

•• U6.2007 року М36' 0:1231'1 _ ,eмni 06MDeHoro ВIlКОРIICТDНIUI - інженернlIR К~РІШОР мереж 
jw#/ IUlDШСІО 0,0.001'1, , НІІХ Н~JlО80ro npиміweНfUI по 8ул.Гlraріlll,19 D "1.&p08Ipll. ЗП./lНО:l ~aHOM 
1IIIO,nauut. JIIII oIicayroC~;:'CМHOIO чac:nlНОIO UIoQro Доro,ору та ./Іовї41С11 81148НОЇ БроваРСЬКlI"1 МIС:"КИ'" 
JllllClllPllClYIIfIt що ів 14 04 07 07 року :аа ,МО4-3/IЗ-ЗI96З та земenЬНQ-КaдlС:ТРОВОї АОкументашl 
..... _CnWШХ pe"~B • НІ:" plOfOUnf!ЇВ 111І зеМeJlЬНІ ДЇJUlН1C8 рахуЄТЬС:І В зеМJIIІХ комерційноro 

I'D .. DICOI'D В ,емen.. - -J r-
::::. І МеІІІХ &роварс .. каі кіс .. коТ palUl. 

2. Об'єкт ореНАI. 

11. В ореrщy nepelIIIЄI'Id земел .. на ./ІinJlНка ЗII'DJI"НОIO мошею 0,~30гa. • 
11 На3еМenJoИiА.aintНЦЇ PO:S"lіщені 06'UnI нерухомоro мвАН" JlКlI.aпlUO'tЬCIaпaCH1CТ1O орендарі.. • 
13. HopumllНl rpОШОlа оцінка земeJlloноТ дїJUlНICII зriдио АОВІДКІІ Броварс"коro MicIoKOro 8UUWIY 

..... ресурсів аІ4 04.07.07 року ,а Х!04-3/1З-ЗI962 С'І8ІІОвить: 
130 561 (cro тpllДlUlТlt тncwч П'RТCOТ шlстдеаат ОДН8 ) ІрИВIUI. 
2.5. 3eмemoнa .IIЇJIInв. JIКI пере.ааєn.с:а в оренду, не М8Є таких недоліків, що можуть переWКО./lИnI іі 

Iфcmmшuy lIІІОРIll:18НIІІО. .., 
2.L При :lМіиl (реорraнЬаші) ОРЕНДАРЯ ДоraВlр оренаи не зберlI'DC ЧИНЮСТЬ. 

3. Строк АіІ Aoro8opy 

.1.1. ДоМlір ухпцеио на І (ОДІІН) рік, терміном до 14.06.2008 року. ПіCnR закінченlUI C'l'pоку доroвору 
IIPCIUIIP ".Е nepaurие npuо поноапеНIUI йоro на новнА строк. У uьoмy раі орендар повинен не пi:sніwе ніж 
~ 2 мЬаl до 3IUd...,еИJUI строку дп' АОroВОРУ повіАОМl1ТН nllC .. MOBO opeJlДOJlllBQI про HlUolip ПРОДОВЖlml lIoro 
..... Прп IПКОРIІС:rвннl 31МenьноТ дlnІІlllСІ1 не ,а цlnloОВIІМ ПРll3uчеНIIRМ орендар ВТР.ЧІЄ пере ..... е 
IPUO •• АОНОІЛенlUl доraвоРУ ореНДІІ. 

4. Орендна пnата 

4.1. ОptlІАНа nЛlта С!Т8110811'" 5 % 81д "ОРМ.ТlI8НО' rpOW080t oqilllClll eкnllдlЄ: 
• '51&'05 ( шlm. ТІІСВЧ П'II'RDТ ./IBIIДIUIТ1t 81elм) IpllВeH .. 05 копіПок; 

• 4.2. 05'1lfC11еИJUI ршміру орендноі маті' 38 зеМeJIIoні діаН1СІ1 державноТ або комунат.ноТ масності 
~ , ypaxyвllНJWl ух u1n .. olOra nPlDН8ченlUI та коефіціania індексаціі, Вlон_чеНIIХ закоНОдаВСТВо, .. 
~HIIМII Кабінетом Міністрів УкраТНl1 формамІ" що ЗВnОВID01О11.с:ІІ під час )'ltJlIUUIНIUI а60 зміНl1 умов 
----1'1 DpeIUUI 'ІІІ npoaoвжеНJUI lora діі; 
""'1/~:.ОРI .... иа плата ВНОСІІ,..СВ ПОЧlll181О1І11 3 ДНІІ ПрllDIІR'П1I р'шеНIIR ... 14.06.2007 року щоміааllна 
__ ЧІCnCВМII npaтвroal 30 ICIUIІНДIРНIIХ ДІІІ.. Н8С:ТУПНIIХ 311 астаНН"1 lCIUIендаРНІІМ днеаl звlтиаra 
--U57~og) MlalЦlI DUlIІХО"1 переРОУ81ННІІ ІІІ РІІХУНОІС УДК У Кutвc:ькlll ablcтl al. Києва МФО 821018 

4.4. n plр 33217815700005 -ІіроваРc:lolСе вдк. Код КnIC!llфікацit 13050500 - оренда земяL . 
4.5. ,ереlllча npоаухші 1'1 НlдlНИІ nocnyr в рахунок ореН4НоТ MaТlI офоРМJUlєrьc:. вiJmОВЇДНIlAIIIIІК'І'ІЬШ. 
.. амір ореИ4110t мaТlI переr.nвдастьсв у раl : 
.5.1. :lМiНlI умов raСПOllРlOllUUUI, передбачеюlХ доraвором; 

... ~ змlЮI розмірів земen.иоra по4lТlC)', ПЇДВIІШСнюr цil" таРllфів, зміНІ! коефlціснтів індексаціі., 
еннх 3ІIШНодІВcnoм; . 



4 5.3 8 іНШl1Х 811nlUllClX, передбачеНl1Х ЗВlCоном; 5 4· У a:llllcallCCCIIIIR ОРСІІІІНОУ nлаТlI У CТPOКlI, BIOHallOlli ЦІІ"І дoгoaopo~" Справ.1 
І ~ ••• ІА Р І стаВКlI HauiOllll1lIollOГO 6allКY УкраУllа за ко-.ксн дс •• ь ПРОСТРО"СІІНН n'18TI'.IcJIItnca-- ~ 

PO:l.1 р :.~~ О::НАНа мата СПРВВnІЄТЬСI також і У випuк8Х, ІКШО ОРЕНДАР З ПОВІЖНJІХ nP",,~ 
не ВІІКОР"СТОВУЄ земenьну дiIUIHКY за ШІМ Договором. а 

5. УаlОВП ВIIКОРIIс:таннв земельно' ділВНКl1 

5.1. Земenьна ділJlНка переl1llЄТЬСJI в оренау МІ Об~говува~НJI нежпrлового nP"Міщени.; 
5.2. Цільове ПРlІзначенНІ земельної ДІЛRНКИ - земЛІ комеро,Пного ВИКОРИСТ8I1I1R. 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформпеНIUI У встановленому заКОНО.ll8ВСТ110М lIOP.QaY • 

цinЬOBe nPlDначенНJI :lемельноі дімНКИ. 

6. УМОВІІ і С:ТРОЮІ передачі земелы�оіi ділВПКl1 В оренду 

6.1. Передача земenьноі дimrнкн в ореlЩ)' здійсНlOЄl'1tCJl без розробленНІ npоекry 1і вi.шJcвa. 
6.2. Інші умови передачі земenьноТ ДЇJWIКИ в ореНА)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ персuє, а ОРЕНДАР 

ареКАУ зе.,enьну РИКУ вільну від БУAlo-l1СИХ маАнОВ51Х прав і npeтеюій 1рСТЇХ осіб, пра ІІІІ. 
yкnaдlUlНI Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. 

6.3. ПерClU!ча земenьноі дimrНКИ оре1U1ВРЮ здїАсJUOm.cJI niCJUt державноТ реєстрІІІіі w.ora До..." 
38 ВlmJM прнRмlJlНll- передачі. 
6.4. на основІ а.25 3акону Украіни "Пра ореНАУ землІ" від 06.10.1998р .м161·Ш 

п'8ТlIДСИН5IR строк niCDR державно' рсєстраціІ ДОГОВОРУ ореНДІІ зе •• сльної дiIuIНКІІ ._ 
комyJlIUIЬНО' масності зо60В'R3аниR HU8TII кonilO ДО1'ОВОРУ відповідно.,у OpI'8H)' дepaaвol 
cnp6и. 

7. УаlОВП поверненнв земельноі дїJUlнкп 

7.1. ПіCJUI npнnннеННJI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зомшву 1IЇЛfIII71 
riршому nOPЇВНRНО :І тнм, У JlКОМУ аін OДeJ»I88 її в opeНJl)'. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршеННl корнсних ВJI8CТИJIостеА opetIДoBвнoT ЗОNCllldlDt .IIЇIJIIIIIr ІІІ 
13 :lanиою її С18К)', має право на відшкоцувaННR збиrкiв У розмірі, визначеному старо_о" JlaaO 
AOCmI)'ТO зroдИ np~ розмір вUuпxoI1)'l8JlD збитків, спір po3B'ayt:ТЬC8 У СУДОВОМУ ПDJWIXY. • 

• 1.2. ЗдfAс~еНl opeНlUlpeM без зroдИ OpetIДOдaвlUl ВИ1рати на пoninmеlDll ореtШованоІ3C)If.OIi 
JIJCI НСМOЖJlИ80 в!Мкремиrн без 38ПодїJlННІ ШКОдИ ціА дimuщi, не nїдnJll'8lOТlt BЇJUDXOдyIIIIJIIOo 

1з. ПОЛІпшеННІ с:твну земenьноі дinaнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за DJlcto'IO
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, І!е ПЇJUUlraкm. ВідшкО~IUIIDO. Умови, обсJIГИ і etpоки ІШШ~ 
Blnpaт 38 проведені ним ПOJIlnшенна стану ЗeAlenьноі дinJlнки визначlUOТЬCJl окремою yroДOlO C:raPiIL 

,1.4. Орендар має права на ІЇДШкоцуввнНJI збитків, звnoдiJlниx yнac:nїl1OK He8uкoJIIIIIII 
з060В Jl311111t. передбачених цим дoroВOPOM. 

361rncatlll ВВD_нrп.СR: 
1.5. Фaктнrad В'ІР81'И, -ких ор.:иn А D з' бо иaneЖJIIDI ~ дoroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ -y.vu- аз~ У зв Jl3КУ :І иевlІХОНВНIUIМ а не. JI.J 

cвoro порушеного права; а 18КОЖ витраm. JlК1 ОРЕНДАР здійснив або повuнeн 3д1ItCНJl1ll 

1.6. ДохОДІ" JlКЇ ОРЕНДАР міг бll рeanьно rwnIIМam В разі нanежного ВllкоJIIIIIII o,EIfJtOr1 
умов договору. -'r ., 

7.1. Розмір фаКТІIЧНl1Х BI~ ореsшaра ВIDначаєтьс:а на підставі дoкyмe~HO nIД1I~ 

8. 06мareBВВ (06ТJDКeBВВ) ЩОДО ввкорпстaJIIIII 
земe.nьвоl ДЇJUuIКII 

8.1. На орендовану зсмem. • ~. 
мер. КОмунікаціА; ну ДUIJIнку BctaНoвneHo обмежеННJI МОЩClO O.OI23ra -

'.Івші права та 060В'ПICD еторів ~ 
ОРВНДОДАВВЦЬ I'8рату . • otl'l »!.otd1J 

3ІбораНОlO (арештом). заставою:;:: 3еМenь!-.дїмнка е у Аоro впасності, нікому IНIІ1, UJOY' 
1Iaдa1IaТl. інші права, ВllЗначені цим ре6уває І ВІН мае ЗIКOJUtі ПО8НОВажеНН8 пер_ВТІ , 

дoroaoPOM. • 



ILllIIII.1UJI: C'I1UIJW 3СI\.en.llоі дїJUlHKII; 
f,.JJP''' °t'm. ain~ae llІІсоРl1 Доroвір У ВIIПlUlквх, псредба'lСНІIХ 'І .. НН.... заКОНОдll8СТ80" та ШІ" 
",.1. рсрСІ'';;о plJJlpl811l ueR 
,,1,2. ,Ot:rPII • У BI'nauucax. ПСРеАба'lСНІIХ 'ІІ.ННІІІ\І 3aKOHOJlaBCТ80M, І ТОМУ Чllc:nі в 

. ~ pmмlp opclUUloi ПІІ~р.я' 
""~IJ,J'llln~ Ііа "СОдІ' ~E восчасн~ro вНСССНIUI ореНдНоі nnаПI; 
~""'lliII OPEНдA~ "рс:я віАШКОД)'llІНIUI СУМІ' ореlШноі nnan, 3 часу nPllПIUПТJl рішснlUI ~t.,,,,,,,,,- ВіІІ OPEНN' 

,. І 11"'-' IaПIIСІІННІІ ЦfoOI'D ДоroIОРУ; • 
"1",, .. , М.200D4роlO' до п 

.-..wlfl""· шOJlllDUН: 
р"" ,,;. O:;::IO!e:enIoII)' діл'НКУ по ІIn)'. 
~~PI" ореlUIIIРН: зсмenьну ДЇJIIИХ)' у KopIIC1YllaHIUI; •••• 
., І 01P'Df81lf ПО aкry • пlм. закfнчсНiUI строку Воro діі в РІЗ. BlДcynlom npeтeНЗIП, шодо 
Jo#' • 8IIJDII111 IIoral.p 
tJ.2. ~I ,"рмlну орсНд". 

ііі· .... "r-'- РН' 
fA, Оlaв'IJКlI opel~o:r" laЦlO МQICJIll8іс:п. :шіRСIDOВ8ТН контроль 38 BIIKOPIICТ8НIUIM аієі зсмenьноі 
РАО'. _ИІ ОРЕ"", w-' 

~ емen.11)' ДШІНКУ 38 цш"ов"м ПРI131IDчеНI.RI\I; 
~".UIDPnCТOBI8DnI3 

,.- о смаЧYUnI орсНДНУ nnа'!)'; 
t.U CICК'fICJI :nl xiмl'lHOro 'ІІІ бу ..... коro іншоl'D 38бруднснIUI 3CМJII; 
t.U ІІС дапусn І ti в Нlllеаому санітарному cmti; 
"4.аІІ1рl~НJUI"-МіНУ даї Доroвору орснаи повернynl зсмenа.ну дімнку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
,Д а!СІІІІ_иче '-r 

.... _ по 11'І)'. 

10. РШОК впnвдковоrо зввщеlDlJl або пошкоджевви 
об'єкrа оревдв 'ІВ iioro 'Іастввв . 

,,, •• Рша 1'II1IUIII1Jвora ЗИllweно 8бо поwкоджеНIUI об'єкта орснаи 'ІИ Аоro 'ІВC:nIНИ несе ОРЕНДАР. 

11: 3мівп 1&IОВ доrовор1 і првпввевlUI ioro діі 

11.1. зміна умов Дaraвopy здіRсlDOкm.cJI у письмовіА формі за взаємиою зroдою cropiн. 
у раі нeдDCIl1Ieнu зraДIf щодо зміни умов доroвору спір розв 'JIЗ)'IOТIoCII у судовому поplдК)' • 

• 1.2. дrr дoraBOpy ПРНПIlИRIDТIoCII у разІ: . 
11.2.1. 3UЇичсlOUl строку, на ІІСІIR йоro було укпв.цеио; 
11.2.1 npJЩ6UІІІ ОРЕНДАРЕМ зеМCJlЬноі ДiМItКН у ВJlDCHicть; 
11.2J. nPnМYCOBOro liдчylCенu ЗСМCJlЬиоі ДinaНКIt :І мотивів сусnin.иоі исобхідноcri відповідно І! 

!l!73tмw.IOfO lCOaeкsy 'УКР"""; -
11.2.4. Дoralip nPllDllИlm.cв також в Їllwиx вlІІ18ДК8Х, ПСРеАба'lеllИX законом. 
::J.з,lдrrАоraIОРУ ПРIIПIlВИ'!П"CR ШЛRХОМ Ror,a рш1РВ8ННВ 38: 

·1JШntDкJ 31'011010 сторІН' -
JlД • • ІІЗJ. Pllleнuм CY1l.'J lідповідно до 'UlllИоro закоиодавства Yкpaiнll. 

Iatn..oro HellllCOlIlHIIR орендарем 0.9.4.2. lI8HOro IIOroBOpy 38 ріwеНИRМ CYI1Y, вlдоовідНО до ст.141, 144 
".4. :::IКfy УКРІ'Н"; 
УIID_ Ip~ Доroвару в ОJUlОСТОРОННJoому оорхдку доnyсlC8ЄТloCJl; 
11.5, п:НІІІ ДОI1iВОРУ B.OJUlOCТOPOIfНЬOltty ПОРІДІС)'Є невикоН8НIUI Орендарсм 0.4.3, п.9.4.3. 

~1Dp1UUlЧ ~ впаСНOCn Н8 МвАно орендар. на іншу ЮРllдlfЧНУ або фізичну особу, а тако. 
I�Oloca6u-ореидв,. є підставОIo дпа pmiPBIIНU доroвору. 

12. Вїдповїдат.Вість сторів за иеВDКоиаВIUI або 
веИlUlасве ввковавнв доrовор1 

"",12.1. за нelHКQ 
l':.t 1101'0 ДOI'O~ 160 ненвnСЖІІС ВIIICQИIIfIII AOroBOPY СТОРОНІ! исcyn. відповiдam.ність відповідно .до 

~-... Cropa .... ІІСІ ПОPYWиnа б ' • 
CllnIlQ не 3 П Іnни. ЗО ов I3ІНIUI, ЗВШLIUIЄІ'І.СІ від відповiдanLНОсті, RКЩО вона доведе, що це 



13. Прикінцеві положеllllВ 

13.1. ЦeJI ДОl'Oвір набllpllЄ ЧllННОсті пісм ~ідпJlсаННl СТОРОНВJII та Ьоro 4ernкaвlfoi J)et 

ЦеП ДОl'Oвір укІІме'ІО у 1РJoOХ ПРJIМIРНIfК~. ЩО маю:"" oAHaKOBr IОР'lЛlfЧlfy c~ 
___ в ОРО".ОДІІWl .аРУПІП - в Оpl:нааря. тpenA - В opraHI •• КИn ПРОВІВ деРзсаа_ :J)'. O~ 

ЗН8Хоm .. - '- • "J Pet~ І 

НI:.""ОIlIllI'III чаCТUllаl'll1 доroвору с 

)о 1СІІд8СТРОВI.n пnан земenьноі дшоки :І ві.аображенlUIМ обмежен~ (оБТJDКеlf.,) Уіі' ~ 
• • I~ 

BC18HoвneHIIX Cepbnynb;-r",,~ 

)о акт про BCТlНoвneННJI на місUl:ВОсті та ПОfO.аженlUI :lовнішн~оТ межі зе .. ел"lfOі . 
• б' • шп.... 1І МeжDВІIХ знахав на з eplraнlUl. 

)о акт ПРllnому-пере.аачі земenьноі діл.НКlI. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
І особі зac:rynникв міськоro 1"OJШви 

А"'pallІ ВІІCIUUI ОлВ«:IІ"'РОIU.,1І 

МіcueзнаходжеНIIJI ЮРllдИЧноt особи 

07400 Киr,С6ка оlлllcm6, 
ALlipOlllPU, qл.ГlUар'''ІІ,15 

ІдеНТИфiкaWАНlln код 26376375 

14. РеКВDIПІІ сторін 

ОРЕНДАР 

пп Бt;n'.,еllНО. C"IIV!""~ ВОЛО'lLtUlр""" 
RК8 ДІЄ .на ПІДставІ CBIДOцrвa про lICPIq 
P~ЄCТP~ суб'ma niJlnpl1DlDlDcl 
.auшьностl, ВИдаНоro BIIКOНКDMQМ 1i'\1UllllDll!. 

міської ради Ііі 12.01.2001 
.Ni2355 0170000000119 

Місце прожив8НIUI фЬичноі особи 

юрИJUtЧнв адреса: КIIr'C6lU1 oln. • .u.~ 
qл.Гліна,33 

IдентифікаuiAНllА номер 21SJ9fU6tJ6 

15.ІЦдписи сторО! 

і 



АКТ 

IIl'IІЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

.~~~ _2007року м.Бровари 

МІ!, щО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

1JJ(8 MicLKoro голови Андрєєва Василя ОлексаНДРОВІІча, що діє на 
.cJYIIII . "П · niдcтввi Захону Ухраїви ро МІсцеве самоврядування в Украіні", 

іреиості від 20.06.2007 року N!2-S3/S 1 5 з однієї сторони, та ПРllваТНllЙ 
,.ов С . в . 
aiaDРООlець Белічевко ВІтлана ОЛОДИМИРlвна з другої сторони, 

crn8JIII цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

&еліченко СвіТJlана ВОJlодимирівна прийняла земельну ділянку JШощею 

~0430п по ВУJl.Гагаріна,19 для обслуговування нежиТJlовоrо 

ПРDllUценRВ в м.Броваро. Земельва дішппса вадава рішеННJIМ сесії 

від 14.06.2007 року за N!!367-22-05 ва умовах оренди на 1 (один) ріх, 

tepШвом до 14.0б.2008року. 

Цей Arr СІОІвдево у трьох примірВИІСах і є вевід'ємною частиною 

ДDrOBopy оренди. 

ПЕРEДAJIA: 

Bpo'II]JC61«l АІ;С6I(а рада 
IОрИДИчва адреса: 
11. Бровари, ~yп.Гaгapiвa, 1 5 

сь голови 

ow 

ПРИИНЯЛА: 

пп Белїчєнно СВ. 
Юридична адреса: 

м.Бровари 

вул.Глівки,ЗЗ 

.В.Белїчєнко 



-.:~~ .... • 

м.Бровари 

філії Державного 

~ . . 
'JIIIIDI свої прввовасеВВl, провели встанОВJ}ения на МІсцевоСТІ та погоджено 

:;:аіМс8іЗемenr.ної ДЇJUDDCII qtn oo/l.ef(k:D С. Д 

JPIOДIIТiCl3~ вдресОIO L,/. ;a,~/~ h 
:.иМаі ВІ місцевості пр1&одать ПО ~Н4:і~.~~А(&.==~~~OF-_________ _ 

. q 

JIiIiВX прmвзі1 при вставовленні зовнішньої межі не З8JПlJlено. Межі погоджені і не 
&ІІІІО1Ь спірвнх mrrввь. Межові знаки, юarми захрїплена земельна дiлJrнxa в KЇnЬKOcтi 

шт. пошані предСТВВВИlCом відділу на місцевості та передані ва зберіl'ВИВJl 
Diiiї'cвay (земпехористувачу). Розміри та місцезнвходжеНВJI земельної дiJJJппcи 
lІ!ІІВі ва абрвсі ВІ звороті ого • 
IDDдiпIJIIв,вlДІІІОЇ Л 'r1 е'l ~eHk'eJ с!! .4 . 
• JemC��bBO-К8Д8стр~воі дovмeвтвцii схпВД8Є а р. :.1' О 1'8. 

I(dur.: ШдстввоlO -дп. пРJIЙJШТJr рішеВВJI по фактичному користуванню з наступним 
~ докумeИiJr,·що посвідчують право впасності або користувlIIИJ( землею. 
AIlcrnвдeВd в 2-х ПРВJМIРЕ gв~~ 

" 

Щ./J/·2~Н/Со e.~. 
'.J~L712 '/.// . 
т.~ 

~;a 



.. 

" 

. , . . 

АБРИС 3ЕМЕЛЬНОУ ДІЛЯнки . 

" 

'20,59 

-
, . 

," 

І І І 

." ... о ,- r" 
t: '" І, 

6 ~, .. " 

'5, \ О 

~ , 

.. 

~r~ ______________ ~ ____ ~ ________ ------~~ 

, • ОШІ&: .меж: . 

;. 8ідАда,Б ;.. JPoU~/,jg~oliP~1:'( 
2. 8їдБда8 -іеД'';рг. ,I{P/Uf!/"'.Ijft= ~ 
3. ВідВдо#. _. Сос~ц",мuч-1. g. .~ 

4: 'Від r до д_--=-~ _________ ----~ 

~ S: • Від Д ДО Е _______ ..:..-_______ --:-----. 

б. Від Е до А -....;...-----:=!i!:!5""---~~~--

.. 

, 
, 
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опис МЕЖ 
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Начальник Броварського 
міського відділу земепь
вих ресурсіВ: 

М.А.Шокув 

. умовн І ПОЗНАЧЕННIІ: 

1.& .. & '''''111 8U.Tana"pla.al :І.ВУАО'Н) 
1&11 ... .,1 .. 11 :І'Г .КІІРИСТ. Clу •• Г.Г.Р І н. 
&1 .. А ~СІІІІц''''МІІ Е". 

.: ІНIWНВРНИ" КDРИАDР мврвм комунlкацlН 
.зrIАНD YKparHCbKDro КласИфlкаТDра.П2 

~ ....... t*';"1 ra~DnPDB І А НИ3ЬКDrD тиску 
~/ 1зв '1І30К 

є.Сn.І".цІ .. :І_МВ ... Н". у,.IА" 

~ Л8П 0.4 КВТ. ~ 
фарм. B-:lВМ 

ВІ.С"""и :18М" І • 
а'''.8"аРИСТVВ.'41 т. 

:l8Н_1 А,р"вна' 
8.IСltаст І , н. ".А.Н І 

У ••• СН ст ... 110 
"аристу •• "" .. 

w з.г." ..... 
и плаща , 
~ 
А 

" • 

З.IІУАа •• НI звм"l 

вс .. ага 

у Т.'4. 

38 .. ,,1 
камврцlR
"а,.а 
8икарис-

T.H"~ 

в 8. З4 42 

Іт".н. 8а"аАИN 58 о.озо? О.озо? о.озо? 

0.0123 

0.0430 

.... 111111 0.018З 

0.0430 

0.0123 

0.0430 

ПІП &."IЧ'нка СвІтлана Ba"DAHMMpIBHa 

м:&ра,.рн. ВУЛ. r."_PIH •• 19 

ТеХНІчна АDкументацl1l 
1з 3lМ"lустраа WDAD СКЛ_Аанн" 

Аакум,нтlв. ша паСВIАчуать права 
ОРІНАН На :lIМ'''ЬНУ АІ Л"нкv 

ет ... І " 
" 



,l 
ДОДАТКОВА УГОДА N!!t 

rro договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
,... ВIц 10 ееППllR 2005 POk=Y .Ni040533800 1 24 

.. И" ~'и.и.е-сL- 2006 - р. 
М. &РО8llРІІ 

МІ що nїДnllcallJ1C1 Jfllжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
вндJДлВЕЦЬ" в особі першого заступника міського гоnов.. КІІНllllці 

ІІ()Р D АIIDт~іЙОDllча, що діє на підставі ст. 42 Закону Україн •• "Про 
~f""t8I:oBPJlд)'aaнHJI в Украіиі", довіре"осmі від 0/.04.0З :lа М2-61299 :І од,,;єі" 
МlCl1CВC та npllBanlllii ПЇдПР'lєа.сць Han6alIДBIJ Apalaie СерriЙОВllЧ -
CtIIОfЮНlІ, Д Д 
uopEнДAr J dpyгor сторо"", yxnanи одаткову угоду до оroвору ореНДІ! 

eJlЬHoi_' »040533800124 від 10 серпня 2005 року про наступне: 
- 1.Відповїдно до рішенИJI сесіі Броварської міської ради від 23.03.2006року 
bN!9SS-4б-04 п.l внести зміни до п. 1.1. і викласти в наступнiJі редакції: 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії Броварської міськоі ради 
~ КиїВCflхоі обnacтi від 23.03.2006 РОКУ N!955-46-04 надає, а ОРЕНДАР приймає в 

С1рОХОВС nnаше кориC'1')'DВНИJl земельну дїЛJIику пnощеrо 0,0029 га для 
06eлyroВУВDUJIJI кіоску, вкиіі ЗІIПОДIIТІаСВ ПО вул.дUl\IІІТРОВ8 В раЙОllі 
РОПlіщсuИR Ж/Д воlClалу аr.БроваРII. Згідно з ІШаном землекористуванИJI, що є 
кеаід"ємною частивою цьоro Доroвору та довідки виданої Броварським місьJCИМ 
lіддіво •• земельних ресурсів від 03.04.2006 N2439-04-3/3 та зеr.senьно-кадастрової 
документації Броварськоro міського відділу земельних ресурсів ЦJI земельна 
~ PaX.YЄtЬCI в зeмJIJIX комерційиого використвнНJ1 в межах Броварської 
MJCЬXOЇ ради. 

2.п.2.3 вlIICJI8С'1'И в наступній редахції: 

HOPМ~Ha ~ш~ва оцінка земельної дiшпucи згідно довідки 
Броварського МIcьxoro В1ДДШу земельних ресурсів від 03.04.2006 за N!440-04-ЗIЗ 
C'I'IJIOIRtЬ 3915( Три тпевчі дев'атеот п'втuадцвть ) гривень. -, 

3. п.3:1. ВИКJl8СТИ в наступвіА редащії: 
3IJdвч~roВIР yxnaдeHO терміном на 5 (п'ать) років до 23.03.2011 року. ПЇCJ]JI 
IОIIdI cтpo~~:=BOP~ орендар має переважне право ПОНОВJIенНJI ЙОГО на 
311ЇНчеllRJ[ строку ді" разІ орендар повинен не пізніше ніж за 2 місицї ДО 
Dpoдoвaтu ЙОГО діюl ~oroBOPY повідомити письмово орендоД8ВЦИ про Н8мі 
ПРlDuачеlUUlМ opellД~p ~~:,:,~oPIlf:raнui земелЬ.lоі ДШНКlI не за цільовu~ 
°PfDДu. переВDЖJlе право на поновяеини договору 

4. п.4.1 8-n"- В • 
Річна ... w_~. наступнш редакції: 

Хопillок ореНДНа Мата CКJIaдaє 391-50 ffрпста дев'иносто ) 
одна rpИВНJI 50 

S. п.4.3 8111(J1асти· \ 
4.3.0 а в И&ступній редВІЩіі: 

23.03.2006 реидн Мата ВИОСИТЬCJI по ./ 
II~__ року ЩоміСIЧИо рївиими uа~аючи З ДНJI прийнaтr. РЇШеuв" • 

N--·111ІІІІХ за o~ .... :~- --.... вми прarcnv.. ЗО ИЦІ& ВІД 
~-."-IUAI календарним • АА uM JCaJIендарних • 

На рахунок УДІС У ~::ь з~~тноro (~oдaТКOBOГO) мїCJЩa :. 
xl облаСТІ М.І<иєва МФО 821018 1(:~ 



23571923 р/р 33210815600005 - Броварське ВДК. КОД КnВСИфікації ІЗо . 
• 50)00 оренда зеМЛІ. • 

6. Всі інші умови Договору зanишаюТЬСJl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Юридична адреса : 
м. Бровари, вул.Гагарін&, 1 5 
l];PJПJ~;g ~vmrик міського голови 

ОРЕНдАР 

ПП НanбвндJIН А.с. 
ЮРИДJrчна адреса: 
вул.Короленка,64_а КВ.27 
м.Бровари 
обл.Київська 

..... .. -..... . : . ~';:;' .,". 
; ..... . ' . ;-... 
І' , 
/І .. -' 



АКТ .. 
ПР8ЙоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО І ДІЛЯНКИ 

11 ":-_-----200-року --- М. Бровари 

. HW'-VI'Uе' Броварська міська Рада, в особі 
МlI, що ПІДПlfсanИСJI ІІІА ~ • 

пника Міського гоnови КИИНllці Олександра 
Першого звсту 

. ., З ну Укра~·ни "Про місцеве AnатоліЙОВllча, що ДІЄ на ПІДставІ ІКО cu 

самовpJJДYВВНШ В Україні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, 

Jiдповїдио до рішеННJI сесії від 23.03.2006 року N!!9SS-46-04 з однієї 

СІОрОНII, та ПрuваТRІІЙ підПРllємець Валбандин Армаіс СергіЙОВllЧ з 

дpyroї сторони склanи цей Ап про наступне: 

Броварська міська Рада передanа, а Приватний підприємець 

ВlUJ6аНАІН Армаіс Сергійович прийшш земельну ділянку площею 

О.ОО19га по вул.Димитрова в районі розміщення жlд вокзалу для 

06cnyroвувaннJI кіоску. Земельва дітппса надава ріmеlШJlМ сесії від 

23.03.2006 року N!9SS-46-04 ва УМОВ;РС оренди терміном на 5 (п'JlТЬ) років 
до 23.03.2011 року. 

І Цей AJrr складево у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
AOroвopy оренди земельвої ділянки. 

I1ВРЕДАЛА: 
1=!!I!.I8J)(:lIn міська рада 

адреса: 

~Й})UI_ BYJl.raгapiHa, IS 

ПРИЙНЯВ: 
. ті Налбандин Армаіс Сергійов~ 
пий ПРоживає за адресою: 
вуn.КоролеНl(а,64_а кв.27 
м.Бровари 
обл.Київська 

---тi"!~ __ І А.С.НanбандиН І 



дОГОВІ. 
O~EIfJ1I13EMEJlLHOI ДШЯНКИ 

-5pDPI'" .. (І) ее ~ .. 20~~ Р 
... &рОIlDРС.. мІс.. .ма ac:rynHlllca міського ;о;.;кия..,щі ОлеКСlІlUlРU 

ська мІська рlllll • асоСіl пс~ого ~Icцc.o ClМOlpUy.aH ... І Украіні" 1 О.llIСОГО бок). 
'_оІІІа.= 6PO"~c "8 niAC1ll1 ЗакоН)' YJIP8TНJI Про R пlllп •• Оlса" Нan6а'IІІЯIf АР.'ІІ'С Серr.RоаIlЧ. 
~OIH"I. ~.031D 162-6/299 та ореlUllР: П~~~~:"ФЬсаJRНИП КО1l2147515690, .Klln lІіс на піаСТІІ8і. 
~~ ІІІ О • rpoDDp'l. lул.Корoncиха.64-а а і lІiJU1ЬНОст1 .'UlDНOГo .111(0111(0,..0,.. Броварсько, 
'/R"::.-.~ м... . -R'CICI'D пlanPIlСМНI'IlЬКО , 
~"""~Н)' pemplWID .. ~tII . кnaпH цсП lIorolip про H ..... Olla.MClle: 
~ аро )\9052 Ііа 06.08.2003р· 3l1J1Y1'Oro. у 
~pUII" 

І. прЕдМЕТ догоВО.У 

іі 6 оаа ськоі міськоі раа.. к •• іIСЬКОУ області від 
оДАВЕЦЬ .lanо.laио 110 рІ ше ..... сеСI Р к:.с матне КОР"С1У.анн. 1емcnьну .ІІілl1НКУ 

\.1. OPE~746-35-04 '11UIIICt а ОРЕНДАР nPllпма~: ~ся по вул.дIIМ1IТрОВIІ В pllnolll РО1.llшеll ••• 
,.,-r'Z9 .. 11"1 06CnYГODYDaIIIIR кlOCIC)'. ВICJІА 11111 АІ """"анНІІ шо є Jlеlіll"СМJlОЮ чаСТIІНОЮ Uboro 
. - 0.- ,. .... Зriaно 3 М8НОМ землеКОРІІ .. '.1-' • 7 2005 Н!!400 
- 'І1ІDПІ IDICJUY м,&роваРII. MicьКlIМ llaдіпом зомелЬНИХ ресурсі. 1.111 20.0 • - • та 
.. 11 АОlUunI IlІдІІІlоі 6po88pc1t11IM • iддinv земелыІІх реСУРСІ. UR 1емcnь"а .ІІ/л.нка 
.... eнrauii &роварського МІСЬКОГО І -'.1 

JIIIIC1PIIlot аокумuln lllICOPllC'I8IfНII І мсжах &РОlарськоі міськоі рааи. 
11СМРІ IDМСР "ОГО 

2. 06"єкr орендп. 

~ зеМCJlьна рНка 1DГВnЬНОЮ мощею 0,0029 ~ 
11JopclllY • -1.-нuI lJr-d 06"EJCrII нерухомого маАнв. • 
2J,1fa3СМCnЬнШ""UI а "uI~'- земельноі рики 1ГЇ.IIRo 1І0аiJucи &РОlарського міського віllllinу 
2JJlopмl11lll1D rpowoBa о нп І І ) ні іІ Іа 20 07 05 31.N'!399 С18Новить 3783 ( Тр .. ТlICRчl сІмсот в с МJlесят тpll f1JИВ . _ 

pteypc І _І.: . • .... __ ... а Opounv НС МІС неllоліків, що можуть пореWКОАllТИ 11 
11 3сметоНI ""Ulнкв. аа оср_ ... - .--, 
ІІОМУ ІИIlOpIIC1lНН1O. • • 

2.6. Ори змlнІ ( рсорnmbaulТ) ОРЕНДАР JI ДОГОlір орснаll но збеРІгас ЧІІННІСТЬ. 

3. СтрОК діі договору 

3.1. Дoralip уаааено tepміиом 110 07.07.2006 року. Піспа закінчонНІ cтpo~ ~OГOB~py opeНlllp має 
арво ааНОI/ІСНМ ЙОГО на новнІ стро .. У 1lЬ0МУ разі OPOНIIIP повинон не ПI:lНlше НІЖ за 2 а,lсяаlllО 
араку аІі АОl'Оаору ~овіаоМll1И письмово opcaдoдa8ua npо намір ПРОІІОВЖИТИ Яоro lІію. ПРІІ 
ІІІ 3D1мьпоl дlnВНКlI не 31 цln"ОВI'.' ПРII3IIIЧСНIIDI аренаар ВТРlчає nepeBucнe право ІІа 

IllUAoraBOpy OPellдll. • 

4. Оревдва ппата 

4.1. РІЧНІ ОРСIIдНI мата СIСЛIIlIIIС 378.30 ('fpllCТ8 cil'llIeCRT вlсl.l) rpиаон" 30 копіЯак. 
41О&чиcncННl рошіру оренаиоі МІТІ' за 3Cмmo ЗДЇЯСIUOЄТЬCR :І ypaxyв8RRIM індексів іНфmaWl. 
4.3.OpelUlHIMm BHoClIТЬCA ПОЧIIНIІIDЧI'3 ДНВ ПРllІнlIТI'R рlшеннв від 07.07.2005 року ща.,lснчно 

'IImcaмll ПРОТІІГОМ 30 кaneRllDpHIIS ІІІІ1 .. НIС1УПНIIХ 31 oeraнHIм lCIIJIеНДIРНОМ днеа, звmіоro 
lJ5J 1Dra) .. Ісвцв uшпоа, перераху&аннв на рахунок УДК у KI,IBc .. кtA allnlcтl ... KIIЄB. МФО 82 1018 
44\~~ 33213815500005 - 5роварCloІСІ вдк. Код КnlСІІФlасаuil13050500 - аренда зе.шL 
u:r:;-ЧІ npo.цyкшіта на.ааННІ nOCJIyr І рахунок opCНlIHoi MaТlI ОфОpмJUlЄТЬCR аідпоаіДНИМIIIIСТІІМII. 
4J .Ір ореllдиоl MaТlI переГЛRlllaloCR у разl : 
4Jl1lC1~H УМОВ raCnOдaplOBIRIUI, пермбlчених 1І0ГОВОРОМ: 
4SJ 3~11UI pD3МlpiB земCJlЬИОГО ПOlllТКУ. пlaвищенНR цін, тарнфіа, у тому ЧI.спі ВНlcnіаок іНфлlluit· 
щ' ; ІІІШІІХ ВIІІІІДІІІх, передбачеRlIХ законом: ' 
. ~pal H~ OpeНllНaТ мати у С1рОIlI. Вlоначоні ЦlIМ догоаором, Cnp8IIIUIЄТЬCII пеНІ у розмірі 
4JJ ІІІ НlSUOнaм.HOГO банху УкраіНlза хожен деR80 npострОЧОRRR ПІІI'І'а)' • 

• ~ ~ СПРIIJIIIЄТЬСІІ 'І'ІКОЖ І у ВIIПIlIICIX, RICЩO ОРЕНДАР з ПОIUCНIIХ IІрIIЧНН тимчасово но 
3еІІcnьну IUJUIHJty за WIМ Договора ... 

5. У1\IОВП впкорпставВJI зе1\leJlьвоі діл.нкв. 

S.L :ta.en 
"на JlїJuaнa передаЄТЬСІІ в ореащу дп. оБCJIуrolУВIН ... кіоску. 



5.2. Цїл .. ове ПРIDначенlUI земen"ноі діланки - землі Kor.tepuinHoro BIIKOPII~1t1 
5 3 Орендвр не .Іає права без оформленlUI у встановленому за1(01104ав....... І • 
• '. ...·.0\1 ПОР.4 

ПРllзначеНlUlземen .. ноі ДUlJlНК". 11) 11Сі", 

6. YJ\IOBII і СТРОКІІ передачі зеJ\lелы�оіi діля 
111(11 в Ор 

f'l.1). 

6 1 Перuвча земen"НОі дїланк" в оренду здіRСJOOстьса без розроблеННIІ" пр _ 
• • DrIl"Тy "І' 

6.2.lнші умоіІІ передвчі земen"ноі дїланк" в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере4 1.1It.1t" 
• • БП" • а(. І QPEun •• 

ореНдУ земen .. ну дїЛJlНКУ ВUI"НУ ВІД уд .. -аких ма НОВИХ прав І ПРС:ТС:НЗІR ТРетіх осіб 11..", 

YКnIUlDНHJI Доroвору OPEHДO~8EЦЬ чн OPEH~P не могли ~HaTII. • 11ро .... , 
6 3 Пер·nача земen"ноі AUIJIHKH орендврю ЗAlRснюЄТltCR Пlсла державної petn!'l ... •• -. - ... аWllnor 
за актом пр"Rм8ННJI- передаЧІ. D ....... 

6.4. На основІ ст.25 3акону YKpallll1 "Про ореllДУ землІ" BLa 06.10.1998р 1Iil61 
п'ЯТlшеНlшR строк пlcnя держаВllоі ресстрацil ДОГОВОРУ ореlШl1 зеАIМ .. ноТ ІIn '''ІУ 

б ' R і '. IlIІIСИ а ко"vIІІшы�оіi впаС110m зо ов язаllll HВAanl коп 10 ДОГОВОРУ ВIAПОВIAIІОАIУ ОРГВІІУ І 
~ f(r.lla·.ar 

Cn" ... ull. 

7. Умови повернеllНЯ земелЬ.lоі діл.НКlI. 

7.1. Післа прнпнненlUI діі JIOroBOpy ареНАІР повертає орендодавцеві земел .. ну 4WИkY у • І 
порівн.но з тим, у акому він одержав ti в opeНJl)'. cnн;, 

ОреНАОlUlвець у разІ погі~шеННJI корнсннх lI1!aCТHBocт~A. орендованоТ земел"ноі дїІІІIІІІІ, lІІІі 
зміною ti стану, має право на BtДWKOAYB8ННR зБИТКІВ У рОЗМІрІ, визначеному сторонами. 'ІІІІІІІ 
дocarнyro згоди про розмір BiДWKOдy88ННJI збитків, спір розв"аЗУЄТltса У судовому порlШlly. 

7.2. 3діАснені орендарем без зroди орендодавЦІ ВИ'lpати на поліпшенНІ ореНдованоі ХІІ_ 
8кі немоlШИВО відокремити без З8ПодїЯННJI шкоди ціЯ ділRНці, не піДnRraють відWХО.ауваиНlO. І 

7.3. ПоліпшенНJI стану земen"ноУ дімНКИ, проведені орендврем за письмовоlO JroUID 3 ' 

землі, не підмl'ВlOТlt відшхОДУВ8ННJO. 
7.4. Орендар має право на вUuпКОду81НН1 збитків, заподiRних унаслідок неВlІХО1ІІІІІІІ 

зобов".зен" , передбачених цим AOroBopOM. 
3бlІТІСВМІІ ВВIІЖВIОТІоСН: 

7.5. фlUCТИ'lні В1рIТИ, JlКНХ орендвр Зазнав у зв"азку З невикоН8ННJIМ або HeНlJle.нJDI 
доroвору орендодавцем, а тако_ ВИ'l'pатн, JПCi ареНАІР здійснив або повннен ЗАіНсНІІТИ _.' 
порушеноro права; 

7.6. ДОХОдН, .кі орендвр Mir би ревльно О1риматн в разі нале_ноro викоианНІ apeUDD 
Доroвору. 

7.7. Розмір фактичних ВИ'l'pат ореНДВРJlВИЗН8чаєn.сн на підставі документал"но пі,ItВCpJIJUII 

8. Обмezеввя (оБТJDКеввя) щодо ВDКорпетаввв 
земельної дiJUuucn. 

8.1. На орендовану земел .. ну дinaHКY не встановлено обмеженн. обтJDКeННR та інші nPaII . , 

9. Iвmi права та обов"ики сторін. 

вб ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтye, що земсшьна дiJuuпca Е У йоro вnаснощ нікому іншоМУ в! . І 
З OPOHO~ (арештом), заставою не перебуваЄ і він має законні повноввхсеJIНJI передавВ1ll UIO-
НlЩ88ати ІНШІ прав .. визначені цим доroвором. 

9.1.Права орендодавця: 

99·1.1 перевірRТН цUu.oBe ВИКОРИС1аНназемеп .. ноі дinaHКН' • 
• 1.2 достроково розірвати цеН п, • , • 38JC1иoAJlCll' 

Договором; 1-\0roВlР у BНnВJUCВX, передбачених чинн"" 

9.13. змінити розмір орендн і ~0IIt' 
односторонн .. ому порадку без зroS: O;~~ передбачених чинним закоНО 

9.1.4. ВИ'laraти від ОРВНДАРЯ св !JJ, 
9.1.S.вимаraти від ОРВНДАря • Оєчасноro BHeceНIUI орендноі !Шати; ~ о 

або r-lіСLКОі РаДИ про наданназемел"н:~КОду8анна. суми орендноі !Шати 3 часу nPlillНJ11l р 
9.2. 060В"ЯЗКИ орендодавця: lIUUIНКН до ПІдписанна w.oro Доroвору; 
9.2.1. передавати земел"ну діпанку по а 
9.3. Права ОРCllllаря: кту. 
9.3.1. ОТримати по atny земел.. • 
9.3.2 ПОНОВЛJОвати доroвlр ну AIЛJIнку У КОРИС1Уванн.· 

зобов"8зан .. на npD'l1l3i терміну opeН:~ ЗІКЇнченlUI СІроку 'йоro діі в разі 



• стаННJI" иісі зеr.tеnIoIIО·. 
9А ООоI"IІ .. '1 OPCIUl6n".BЦlO МОЖІІlшіCТJo uіПснюваТlI KOtl1pOnIo ]8 811КОРІІ 

" • 'IJIIIIIP11I ОРЕНД ,.,. 
,.4. 11І.11- за UIllIoODIIM ПРI131Iачеllll.А'; 

.....: -DvаDYII земМ .. II), .11 -І 
r t.UIII .. 'OPII~'" І ну пnа'1У' 

• . 9.4J.CIIJCIIDCHO :':~~~~~~~~:~Y4""~0~ іншоro 3~~PYДHCHHJI зеМnJl; 
,.4.4Jt~~::mIПІ нanежНОМУС8НI1ІрномустаНI, CPltyfl13CMCnIoНY дin,нку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

11 9.4J. n""r 'нчено терміну аІТ ДоrolОРУ ореНдН пов 
,.4.6.niCll3111 
_поІЖІУ. . • .--1 10. РІОІІК DІІПВДКОВОГО ЗIIIIЩСIIIIJl 060 ПОШКОДЖСIIIIJl 

об"ЕКТО OPCIIДII 'ІІІ ЙОГО ЧОСТІІІІІІ. 

НН. об"сК1l opCQ11 ЧІІ Воro чаСТИНIІ "сес opctt.llap 
10.1. РІОІІІ IlInlUlКOBOro 310МІШО або поwкодже 

11.СтрОХУВОПJIJI 06"єК1'D ЧІІ ЙОГО ЧОСТІІІІІІ. 

• страхуванню 11.IЗriAио 3 ШI"140roвором об"cкr ореНДІІ не ПIJUUlRС • 

12. 31\ІШU УІ\ІОВ дОГОВОРУ і ПРUПИIIСИИJl ЙОГО діі 

і 01 40rolОРУ uinclllOlOТЬCJI У ПИСЬМОlіН формі 3І паемною зro40Ю сторін. 
12.1. з; ;:rиСАОClntенНl3roдн щодо зміНl1 УМ08 40roвору спір p03I"J13yкm.C. У СУ4010А1)' порJUlК)'. 
12.2. ДІІ JOnDop, ПРIlПIIН.ЮТloСІІ У pal: 
12.2.lзuїнчення С1року, на ВlIА Ноro було укладено; 
12.22.nPlшбlННl opeН.lllpeм :leMCJlЬHOi рики У uacнicть; • 
12.23. Іmcyny земenьиоі АІпІикн ДIUI суспlm.НИХ потреб або ПРИМУСОІОro Іl4чуженНІ земenьноі 

IЇDDII J NontIiв сусmт.иоТ необхідності І порядку, IcтaнoueHoмy законом; 

12.2.4. nіквідаші фізllЧноі особи-ореllдlРЯ· 
Дora8lp npllПllІІІІЕІ'ЬСІІ тaкmк І іllШllХ Іиmuucax. передбачених законом. 
12З. ДІІ JOn80p, ПР"ПIIII.IDТIoСІІ Шn.ХОМ Roro роз1Р8811Н. 38: 
123.1. ШDlноlO :11'04010 сторін; 

• 123.2.ріwенИІМ суду на ІИМО!)' однісі із сторін у HacniдOK неlИКОR8ННI JIPYГOЮ СТОРОНОЮ оБОI"JlзКЇI, 
_чених JoralopOM, 11 виacnіаок 81UUUUC01oro знищенНІ, ПОWКОАЖеННJI ореНДОlаноі земenьноі дinJlНКИ, 
aclmnto ncpewkOJllllE іі BllXOpllC1'llllНlO, а ТВКШIt:l інших підстав, ІllЗначених закОНОМ. 

IJЗЗ. Ilеl111C0118НИ. орендар. п.9.4.2. Д8110ro 40ro80PY 38 рІшення!'. СУ4У, відповідно до 
".141,144 3eMenIoIIOn кодексу УКР8ТНII; . 

12А. РOJіРІІИИl JOI"OBOpy 8 односторонньому ПОрlДКУ доnyclCaЄ1'ЬCR ; 
r-JIOJfpllllllllJоnlору І адноCtOpОИНloОМУ поркдку Е неllllСОИIННІ ОреlllUlрем n .4.4, п. 9.4.3 • 

• 12J. Перexla прна UIСИОсті на маНН0 opellдlp. на іншу ЮрlUIIIЧНУ або фізичну особv, а також 
p!IIpraнї1lUilIOРlUUlЧиоТ особll-ОреН.lllр8 Е підставою МІ ршіРІIННJI доroВору. • 
~.O н. орендовану земenьиу рнку у раі смерті фізичноі осоБІЇ - ореНдаР" засудЖеННJI або 
-. 1111і дlаатнocrI3І рlwенИІМ суду перexoJUm. '40 CnaдlCOeмцil або іНШl1Х осіб, JllСі ІИIСОРIIСТОІ)'lOТа. шо 

• 
WIY Aluику ра3Ом :І opeН.lllpeM, 1WUlX0.' переyкпaдaIIНJI AOroBOpy ореНдИ землі • 

13. ВЇДПОВЇДlUlЬвіеть еторІв зо вевuкоиовВІІ 060 

веИВJIаше ВОКОВОВDJI ДОГОВОРУ 

... 1з.1. з. неlUIOИІІІНІ або HeН8J1eae ІИІСОНВНИІ доrolОРУ сторони нecyn. IЇДnOIЇ4anIoHicn. IUmoliд 
~,l1lUoOra .IIOI"OIOnV НО до 

13 rl' 
I!apywcN .2.CraРОИа. JIICI ПОРYWIUlI 30БОI"аан .... 3linьНlєn.c. 814 ІЇДnОIЇDmoнощ JlКЩО Іона ДОІ." 

ІІІ C1InОСВ не :І П IItHIL _е, що це 

14. Прuкiuцсві DОJlохсеИIШ. 

14.I.l(en.110 • lІІб . 
Цеп nllp IІрИ ЧllННОсті nlcu П!JmItС8ННJI сторонами та Roro .QepЖ8ВноТ peєcrpaцli 

1IIh.. •• _ ., .ІІОl'Овlр УIСІІDдeИО у трьох ПРllМlрИItIClUС, що MIUOТIo однакоlУ 10 І • 
-.....urnc.1 opeндoдUlUI, 4pynlR - І opeН.lllpl. третіА _ 8 opnнl ІІСІІІ ПРОІіІ JI~'::НY сипу, од"н :І ІКІІХ 

. IІы�1І 
) -.. щ OIIIllMII Ч8m1118МII доro80РУ с 

nP1tllмlИІІІІ.перемчі 06"ana ореНдИ; 
~ "'-rpоluR nnан земenьноТ .ainIНICII :І 

laеНИI серві1)'1і1 • 

• -r-w_ИУ реєстрацію. 

lіаображеННJI.1 обмежень (Обтаена.) у \і ІIIIСОРIІС:rallиі 18 



чу На зберіrвнНІ BCТВHoвneHl1X меЖОВl1Х знаків влаСНIІКУ (КОРlІстувач,,) ІКТ про nepe.u . - . ~ 1~,,~ 
сенн' В Ha~y зовніwньоі межІ земenЬНОIДIЛJlНКIf. .1~1I(,., 

ІКТ про перене .• ~,.: .. 

15. РеКВDIІ'ПІ сторів 

Орендодавець 

Броварська міська рада 
в особі 
першого заступника міського ГОЛОВИ 
Киявиці Олександр Анатоniiович 

МісцезнаходженНІ юридичноі особи 

0074 Київська область, 
м.БроваРlf, вул.Гаrвріна. 1 S 

IдентнфікаціЯний код 

. Орендар 
~ Налбандин А.С., щО діє на' ~ 
CBI~?ЦTBa ~po державну peє~ 
суб єкта ПlДПРИЄМНИЦЬкоі' • 

в~аи~го ВИКОНКОМОМ Бра=:: 
МІСЬКОІ РадИ за N!!90S2 від Об.ов~ 

Місце проживанНІ фіЗllЧНDі ОСОБИ 

Київська область, м.Бровврн 
вул.Короленц64-а кв27 

Ідентнфікаційний номер 214751510 

Шдписв сторів І ... 

.. --. ~ .. -.' ", ~ 0-'; з 
со:::?= .' -:?:v·\k:~О.А . 

• І І о .' І оо 
о 1_, .... .. 
.. ' МП., і . 
:. І. о І 

, \ \ ..... о ,.' .І .:' 
~.' 1: 

• • .е : .. -.. . .. .•.. .. ;·, .... а \ .. ~ . .. -_--.:.. ~- ;: ...... ---

Орендар 

мп 



АКТ _ 
прdОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМEJIЬ~ОІ ДІЛЯНКИ 

" 200~POКY 
м. Бровари 

нижче: Броварська міська Рада, в особі 
МlI, що підписanиСJl 

• Q'"'ОВИ КИЯНllці Олександра 
Пе шоro заступника М1СЬКОГО г " .. 

Р . з у ··НИ "Про місцеве 
А118толіЙОВllча, що діє на підставІ &Кону КР& 
самоврядування В Украіні", довіреності від 01.04.03 за Н!! 2-6/299. 

відповідно до рішеННJI сесії від 07.07.2005 року Н!!746-35-04 з однієї 

~ СТОРОНІІ, та ПР.lватвиЙ підприємець Иалбавдян Армаіс Сергійович 

ідеНПfфікацШний код 2147515690, з другої сторони сКJI8JJИ цей Акт про 

R8С1)'ПВе: 

Броварська міська Рада передм&, а ПриваТВ.IЙ підприємець 

Нал6вндвн Армаіс Сергійоввч ПРИЙНJIВ земe:JIЬНУ ділянку площею 

0.0029 ra по вул.Диюrrpова в районі розміщення зamзничиого вохзany для 

06cлyroвуванни кіоску. Земельна дimmкa надана ріmеИWIМ сесії від 

07.07.05 за Н2746-35-04 на умовах оренди терміном на 1 (рік) до 
07.071006 роху. • 

, Цей Arr CКJIaдeHO у трьох примірниках і є Н~Від'ємною частиною 
доroвору оренди земельної дimmки. 

G ПЕРЕДАЛА: 
РОварська міська рада 

IОРlfДИЧuа адреса. 
Мп' Б~оварі, -ВJJI.r.~ріиа,lS 
'IDИА,заr.тv'· . 

&d ••• - .. "':'':''''~'' 
І C~xoro .голови. . і'. 
І • :"'~' .'. І \ ...... \ 
. ,: ., І • 
'.~ . 

J •• • .1 

, ~ ~iDlНИЦJRI 
-~ ~ 

.:. t. , ••• '. ,І 
" ::1 ~'. ;,: ... 

"-~.:.-::::. ...-.. ' 

ІІРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
~андии АРМаіс Сергійович, 
JIКИИ проживає за адресою: 
ву:п.Короленка,64-а кв.27 
м.Бровари 
обл.Київська 

~ І А.С.Raлбан.цян І 



M.cwтa6 1: 1 оо 
ОПИС МЕЖ: 

" \ "С. 

Віа А до А - зсмnі зaranьиого КОРИСТУВВННJI І 
АІП' перенесенн. в налру З0внішньоі масі :аемельноі діп_вкв: 

А.АО 

--. ....... --&-+-.... 

-1--1--- - __ _ 
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• . Нlокче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дani -
МІІ, що П~llcamlС:обі з. nllnкa J\licIaKOrO ГОЛОВІІ Аllдрєєва 8аСІІJlЯ 

IIQРЕндоДАВЕЦЬ. І. о • CТDD~aкOвy УхраіНI' "Про місцеве самоврядування в 
ОлmDIUIРD~П'lD. ~ ~Є ;: :~007 року за N!!2-S3IS 1 5 та ПРllваnlllіі підпрIIЄJ\lец~ 
уsqtaiиі", ДОВІренОСТІ ВІ!" ., Додаткову угоду до ДоговоРУ оренди земельно І 
l~пlUl C~Iт:;:: ~::~;'=Н:040S33800114 про наСТУПllе: 
дiJlllllII ВІД. Р, НWI сесії Броварської міської ради від 26.07.2007 року за 

ВідпОВІДНО ДО рlше " 
»з'6-24-05, DuеСТІlзмінn до наступних пyнкnв договору, 

1 до в.23 і DПКJIacтn йоro в наступній pCД8ICЦiї: , 
Hopмamвнa rpoшова оцінка земCJlЬНОЇ ділянки зriдво ДОВІДІСИ Броварського 

'cькoro D'n'"nv зомenьвnx ресурсів від 13.08.2007 за Н!04-3/13-3/1148 становить: 
МІ -'.І ., ) 

-11365 (ОДПІІІДЦІІТЬ ТІІCJI" трпста IDI&:Тдееят о ять гривень, 

1. до в3.1. DИКJIICТJІ йоro в наступній редакції: , 
Доroвір укпвдено на 1 ( OДDВ ) рік, TepMiOOl1 до 26.07.2008 року. ШCJJЯ 

3ІІЇІІ'Іенв строку доrовору ОРЕНДАР має переВlDКВе право DОВОВJIевИJI йоro ва 
loвd СТРОІС. У цьому разі ОРЕНДАР повинен ве пізніше віж за 30 кanендарвп 
А1Іів до закіuчевu crpoку діі доroвору повідомити ПИСЬМОВО оревдод8Вца про намір 
DJIOДOIIJCII1II Boro дію. Прп ВDКорпстаnві :sемenьпоl Aimmкu не ,а ціпЬОВIОI 
DРIDПІ'lI!IIIIDМ opellДllp втра"ає oepeBlDКlle орава па оопомеlll.. доrовору 
ораfДП. • 

3. до 0.4.1 і ВИКnDCТИ йоro в наступиіІ РСДВЩ1ї: 
ОРІ!ІЩВІ пnатв C'l'аповпn. 10% від нормативпоl rpomoBoi oцiвкu і скпадає: 
-1136,50 ( одна 11lеНllа cro тpuдцRТЬ шість) гривень 50 копійок в рік. 

4. до в.4.2. ВИКJI8CТИ йоro в наступній редакціі: 
ОБЧllcnеВНJI розміру оревдвоі DJIВТИ 3D земCJIЬні дimпucв державної або 

-~ьиоі ВJl8CHOCТЇ здіАСІПОЄТЬCJI 3 урахУВIUПIJIМ іх qїnьoBoro DpизначеИВJI та 
~IЦI~B ~excaцii, визначених законодавСТВОМ, за затвсрдхсеними Кабінетом 
IНIctplB YICpВIНВ Форм8МD, ЩО 3ВDовНJOЮТЬCJI під час )'JCJIIIД8Ння або зміни умов 

дol'ODopy оренди 'ІН продовження йоro діі. 

~ до 0.43 ВJIICJUIC'nI йоro в наступній редвІЩіі: 
р' реИДНа мата вносвтьс. орендарем, почвнВlОЧИ 3 26.07.2007 роху щоміcnно 
:Шfll часткамн прoтвro". 30 кanевдарних днів, нl1С'І)'ПННХ за останнім 
Г'/=ннм днем звіmоro (податковоro) місяцв JDJIJIXОМ перерахування на рахунок 
РІ КuiaeЬKoI о&nаеті II.Кuєвa МФО 821018 КОД 23571923 
з~~~Z1781570000S - Бровареьке удк. Код кnасuфікацit 13050500 - оре.lДа 



2 

6. ДО п.4.5.2 811КnBCnl Вого а Jlвcryпl.іВ редакції: 
зміш. ро3мірі8 3c~lenы�ого податху. пїДВІIЩСlІІ1JI ціl', таРllфіа, З~lіНІI косфіціЄlniв 

ікдеl'С1111Ї, 8113"IЧС'ПIХ 3I1КОИОДD8СТ80~1. 

7. ДО п.12.4. 811Кnacn. Вого в иаступ •• іВ редакції: 
РозіРD81"11 доroаору в ОДJ'ОСТОРОІІІ'ЬОМУ порялку ДопускаєrЬСJl: 

У)10801O розіР8811J1J1 ДОГО80РУ В OДJ.ocтopom'Lo1tf)' порялку є нсвнконанНJI 

Оре_Рем п.4.3, п.9.4.2, п.9.4.3. 

8. Всі і .. ші "'0811 ДОГО80РУ 3ВJIJfШlUOТЬCJI бсз З~lін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

І1О&4РС6КА AlIС"КА P4l(A 
lOplf1Jll'lJlI адреса : 
IL Бровар .. , 8уn.Гaraріиа,J 5 
Зac:1ymп.к мїc'Koro ronО8И 

B.O.AHdpєe8 

ОРЕНДАР 

пп [."нін" CL 
Юридична адреса: 
вуn.Королснка, 70 КВ.59 
м.Бровари 
обл. Київська 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МІІ, що пїдnисanИСJl нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 

JВC1YIIHIIKI міського гоnови АlІдрєєва ВаСllЛR ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самовридуванНJI в Украіні", 

довjреності від 20.06.2007 року Nи2-5З/515 з однієї сторони, та ПРllваТllllЙ 

підПРllЄl'lець ІваІІіІІа Світлана Іванівна з другої сторони, СКJIaJIИ цей Ап 

про наступне: 

Броварська міська рада передanа, а ПРllваТНllЙ піДПРllємець 

Іваніва Світлана Іванівна ПРИЙНJlJlа зеМeJIЬНУ ділянку ПJI0щею 0,0025га, 

ДІІІ обcлyroвувaннJI кіоску по вул.J(ороленка,70 в м.Бровари. Земеnьна 

ДWВКa надана рішеННJIМ сесії від 26.07.2007 року за К!!396-24-05 на 

умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 26.07.2008 року. 

Цей Ап CКJIвдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

доroвоРУ оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Ііроварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
М. Бровари, вуn.Гагаріна, 1 5 
3аC'l)'nник міського голови 

ПРИЙIIЯJIA: 

Приватний підприємець 

Іван;на СВ;ІІта""lван;в"" 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Короленка, 70 кв.59 



. х 38 OC11lllllir.f кaneндapJIIIr.f дш:r.f звіТlIОГО (податховоro) міСJlWI WJUlXом 
",CJ1IIIIII 111111 118 рахУllОК УДК У IUlіВСькіD області ".КJlєва МФО 821018 код 
1Jrt:"~ р/р 33210815600005 - Броварське ВДК. Код кnаСJlфікаціі 13050500 -
23 • 
оpeJUIIЗСМnI. 

б. Всі іllші рlОВ11 ДоroВОРУ ЗВnIIШВlОТЬСJl без змін . . 

• ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
5РО8АРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЮраlДll'lll8 адрес8 : 
м. БроваРII, Byn.ГвrapiHa, 15 
м!с:ыcll ronoBB 

-+=---III~~~_ В.О.Антоненко 

ОРЕНДАР 

ПП Іваніна С.І. 
Юридична адреса: 
вуn.Короnенка, 70 кв.59 
м.Бровври 



АКТ 

пРийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200",,-року м. Бровари 

МlI. що підписалися нижче:' Броварська міська Рада. в особі 

аlіськоro голови Антоненка Віктора Олександровича, що діє на підставі 

Закону України. 'СПро місцеве самоврядування в Україні" відповідно до . 

. рішення сесіі від 20.07.2006 року Н!58-06-05 з однієї сторони, та 

ПРllваТНI~іі ПЇДПРllємець Іва.lіна Світлана Іванівна з другої сторони . 
СКJJВШІ цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПриваТНІІЙ niдnpllEMeQL . 

Iв~HiHa Світлана Іванівна прийняла земельну ділянку площею 0,0025га 

по вул.Короленка, 70 для обслуговування кіоску. Земельна ділянха надана 

рішеНIIJIМ сесіі від 20.07.2006 року N!58-06-05 на умовах оренди терміном 

ва 1 (одив) рік до 20.07.2007 року. 

Цей Arr ~КJIaдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

Договору оренди земельної ділянки. 

IlEРВДАЛА: 
БРоварська міська рада 
roРlfДИЧИа адреса: 
М: ~ровари~ вул.Гагарін&, 1 S 
r.tlСЬКИЙ ГОлова 

~...о:..;;.-.,:/В.О:Антоненко/ 

ПРийнялА: 
Приватний підприємець 
Іваніна Світлана Іванівна . 
яка проживає за адресою: 

вул. Короленка,70 кв.59 
м.Бро .. ари 
~~~"[Ic.ЬKa 

в .. • 
~·rlf!i~~V ~ І CllBaнїНa І 



М. БроваР11 

ДОДАТКОВА УГОДА К!!1 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
вів 03 &:СППIIЯ 2005 року Х.040533800114 

.. Р9''' tIefJ6 ~""I 2005р. 

МІІ ЩО nїДnllCВnllCR Нllжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі • 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі першого заступника lt.іського толовн КІІЯllllці 
ОnСI\'СIIІІДРІ АIIІтоnіАОВII'ІІ, що діє Ііа підставі СТ. 42 Закону УкраїНl1 "Про 
місцеве СDМОВрядyвallНЯ в Украіні", довіреllосmі від 22.05.02 за М2·1 4/469 з odllic.· 
стОРОН", та npllBaТllllit підпрІІСІ\ІСЦЬ ІваІІіІІа СвітлаІІа IBalliBlla ·"ОРЕНДАР", 
J dPJ'lDr старо"", yкnвnи Додаткову УТОдУ до Дотовору оренди зеr..сльної 
ДЇJJIIIКII N!!040S33800114 від 03 серпня 2005 року про HaC1)'JJHe: 

I.Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 08.09.2005року 
ЗІN!780-37-О4 внести зміни до п. 3.1. і викласти в наступній редакції: 

Доroвір укладено на 1 (один) рік терміном до 07.07.2006року. ПіCJIR 
зUЇнчсНRJI строку доroвору орендар має переважне право поновленНJI його на 

новuiI строк. 
2.п.4.1 викnвсти в нвcтynній редакції: 
Ореидuв ПJlвта від 08.09.2005 по 07.07.2006 складає 517-42 (П'ятсот 

ШІUDДЦВТЬ) rpивень 42 копійок. 
З. п.4.3 викnвсти в нвcтynній редакції: 
OpellДlla плата ВIIОСIIТЬСЯ ПО'lllнаЮ'l11 з ДІІВ ПрllЙНЯТТR рішеllНЯ від 

08.09.2005року щоаlіСЯ'lllО рівНІІаІІІ 'ІаСТКВIII ПРОТВГОI\I 30 кanеllДаршrx ДІІів, 
В8С'1)'ШІІІХ за ocтalllliм KanellДapllUM днем звітного (податкового) місвця 

DUlпоаl перерахуваllllЯ па рахуllОК УДК У Кllівськііі 06nасті al.КlJєaa МФО 
821018 код 23571923 р/р 33213815500005 - Броварське вдк. Код кnаспфікаціі 
13050500 - ореца земnl. 

4. Всі інші умови Договору запишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІОРlrдJlЧНВ адресв : 
м. ВРОВlРН, Byn.ГвrapiHa,l S 
Перший ЗІC1')'llНИX міського гоnови 



АКТ 

прийОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200~-poкy м. Бровари 

МJI, що підписалИСJl нижче: Броварська міська Рада, в особі 

Першоro заступника міського голови КІІЯllllці ОлексаllДра 

АIIDтоліііОВllча, що діє на підставі Закону У країни "Про місцеве 

caмoBptдYВВННJI в Украіні", довіреності від О 1.04.03 за Н!! 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії від 08.09.2005 року Н!!780-37-04 з однієї 

croрони, та Приватний підпрнємець Іваніна Світлана Іванівна з другої 

croрони СКJIВJlи цей Art про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПрнваТНІІЙ підПРllємець 

Іваніна Світлана Іванівна ПРИЙНJlЛа земельну дїЛJIнку площею О,ОО25га 

по &ув.Короленка, 70 ДJIJI обслуговування кіоску. Земельна дїЛJlнка надана 

рішеllНJlМ сесії від 08.09.05 за Н!!780-37-04 на умовах оренди терміном 
ДоО7.07.200б року. 

• 
Цей Arr СІСЛадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди земельної дimпucи. 

• I1ВPBДAJIA: 
IРО8аРСька міська рада 
3рll,ЦИчна адреса: 
f.Брова . le ри, вул.Гагаріна,15 
. РlUИй заctyпник 
IICЬJcoro '""' .. C::;;;::=:=~ 

ІІРИЙНЯJIA: 
Приватний підприємець 
Іваніна Світлана Іванівна 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

&РОDlрсьа мlсьа Рад8" Р.і .. ~I~ .. 20 0'.1;. 
Сіока мІСІоа PIIдII І особі псршоro заctyПIIII1С8 MicItKOro ronО811 КIIАIIIIUI ОЛСКС8lшра 

~~ 5PODI~c; 118 пшcтuі Захону УкраіНl1 "Про MicUCBC СОМОВРlUIуваННI 8 Yкpailli" 3 O.llHoro боку. 
ІІІ&'І1101"'1':.'0403 311 Nй-61299 та OPCII.IIDP: ПРІ181ТІШП ПШПРІІО'СUL IBal.II.8 Свlтлаl.а IBal.IBII •• 
~ Ііа • ~ 5' "РІ" вуn.корonснка.70 а.59 і.llСlmlФікаuіПНllП KO.ll 2459614263. ІКІІА .ІІіс ІІа ni.llCТDBi 
_1IIupcca:~I: pccc:tpDuilO cy6"CXТD пlАПРII[Мlllщькоі Аімы�ості,' ВII./ІіІНОГО IIIKOIIKOMOM Броварської 
:-;'~2 .ш 20.09.2000р. 3 .upyroro, УКnDЛII ucR AoroDlp про 1IIIЖЧСllа8САСНС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

11 ОРендОДАВЕЦЬ вшповlAно до рішснНІ сссіі Броварської міськоі PIAII КІІЇВСЬ"ОЇ обпасті lі.а 
,,_ року »746-35-04 1IIII&DtO. ОРЕНДАР ПРІІАмас в СТРОКОІС матнс KopllcтyвaHHI зсмenьну .aїnltl"Y 
_00025 11ІІІІ1 o6enyro8YВD.III. кіоску, RICI'n 31.AXOд.IТ1tCA по вул.КОРОЛСllка,70 ••• liроваРI'. Згі.ано ') 
JIDII x'ммap .. ctylDНIII, що І: НСlїД"DlНОIO .. ВСТИНОIO Ultоro Доroвору та довїДЮI BIUlВHOi Броварсь"..", 
_IiuInoМ 3СМCnЬШІХ pccypclв 81д 11.08.2003 N!223 18 зсмenЬНО-lША8стровоі .ІІ01Cp,снташ1 Броварськоro 
U\II1IIiuiAy 3СМCnЬШІХ ресурсів IUI зсмenьна дinaнка paxytтltCl в 3СММХ комероіАноro ІИКОРIIС18ННI І 
ID &poupcыоi мlськаі Раді!. 

2. 06"єкт оре.lДll. 

11.8 ореlUl)' nepeдam.c:Jlзсмenьні ДWНК8 зaranЬНОIO МОЩСІО 0,0025 ra. 
12. Н. зсмenь .. ln дlnlНuI віАсутні 06"tJCТll HCPYXOMOro MaAHL • 
U.HDp\lamIHI rpOWOBD ооіНІШ зсмenьноі дїnIНКИ 3NHO довіДКl1 Броварськоro міськоro Biд.uїny 

::І"Нlрссурсіl ІіА 11.08.03.N!222 стаНОВІІТЬ 6209 (Шlаь ТlIСRЧ двlаl дсв'ять) ГPIIBCHIt. 
и. 3емen.НІ АЇlilиц Іка перeдDtтltСI в орсн.ау, НС мвс НСАonіків, що можyn. ПСРСШКОДlml іі 

I1ІІ8НОIІУ ІИlCDриmннlО. 

2.6. ПРllзміні (реорraИЇ31U11) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНАIІ нс збсріnl: "ннність. 

3. СтрОК діі доrовору 

].1. Дorollp YКIIIACHO прміном до 01.09.2005 року. ПЇСІІІ .ІСЇН'lСНIUI строку AOroBOpy ореНА8р маІ: 
ІІІНС арао ПОНоменНІ Roro н. новнА строк. У Ultому раї ореНА8Р ПОІИНСН НС пїзнїщс ніж 31 2 .llеяцl .110 
.... С1рОау 411.uoroвору ПОВЇДОМКТJІ nllCItMOIO орСIШОАВВIUI про намір ПРО.llОВЖlml noro .ІІіlO. ПРІІ 
:nЦlll земenьпоl АIn.нlСІ' І'С 3А цілЬОВII.І ПРII3НDчеIlIIR.І opcн.u8p ВТРDчає псрсважнс право 118 

~tIIII. aoroBOpy ореlflU'. 

4. OpellДlla мата 

:~ РІЧІІ. орсН' .... мата ~ICIIIIДDI: 620,90 (ШІстсот Д8I.11ЦІІТЬ) ГPllBeHIt 90 копіАок. 
4J.~"caCHНI ро:аміру ореНАНОТ MaТlI за 3CМnlO зАіRсНlOtтltCl 3 урахуванНІМ іНАексів інфnlціі. 

'11 • .,:e114Hl мaтa II'OCII11oCВ ПОЧlІнаlOЧ11 , .111.8 ПРllRнlІ'П1І рIШСIІН. вl4 07.07.2005 року ШО.ІІСRЧІІО 
InCOlO cncaM11 npoтвro.I зо ICIUIСIIAllРНIIХ Аlllв, І'DС'І)'ПНІІХ 3В ocтal.HI.. lCIUIеlшаРIIII.. .ІІНС.І 3Bmloro 
!J57'';;) .II~BIUI IWIАХО •• ПСРСРlХУВ8НІ18 І.а рПУ'IОК УДК У К'llвськlА обn8аl а •• Кllєва МФО 811018 
4.4 n plр 33213815500005 -liроварс.ке ВДК. КОД lСІІаСI,Фlацtt 13050500 - ОРСНАІ ,с.шL 
Ц ,:еааЧІ npo.uyKwi та НІ.ІІІНIUI поcnyr І рахунок ореНАНОТ М.ТlІ ОФОРМlUltтltС8 liмoBi.DнII"III run.мll. 
4.! І мІр ope'QUlol маТІ. псреrЛRдlltтloС8 у раl : 
4J~ 'Aliнtl УМОІ I'ОсподаРIOІ8НIUI. neрe.uб."СНIIХ дoI'OBOPOM: 
4JJ ~IНlI Р_ірlв земenьноl'O ПOAl'П)', пlдвllЩСНIUI цil', 'І'ІІРllфів, У '!Ому Чllcnі ІНacnіАок інфnlціі; 
4J.4· ; 'lІШнх ВІІПIUUCIX, перe.uб.ЧСНIIХ 3ВКОНОМ: 
.IIaT~IPal He~HeceHНI оре'l.ІІНоі М.ТlI у C'lpOКlI, 8113Н8чені IUW .1101'ОВОРОМ, СПрllШltтItCI ПСНІ У Р03мірі 
4J.s КІІ ИВЦlОlІмьqоl'O бвнку УкраіНІ 3. кожен АСнь npOC'lpO"CHНI nnатncy. 

'IIqg • ОреНАнІ Мата СПРIВnIE1'ЬCll також і У ІІІПIUUCIUC, ІКЩО ОРЕНДАР 3 ПОВ"НІІХ ПРІІ .. ІШ ТIIМ .. асово НС 
аус -МіоМУ Аinlнку 3. UIIМ ДоroIОРО"'. 

5. Уаsовп впкорпстанпв зеаlenьпоі дїnвпкп. 
,-,. 3C&t 

М .... ",lпlllкa передаtтltС8 8 ОРСнду Дnl обcnуroвув8ННІ кіоску. 



~ 
... 

• • • 
.2 Ц' ве ПРlоначеннн зеl\leJlЬНОЇ дїJUlHKl1 - зеМЛІ комершАного BllKOPIItтaHH • -, 

5 • оШЬО не має права без оформленнн ~ встановленом~ заКОI,ОlllВСТВом по·' JI\ ... , 
5.3. реНдаР ..' P ... ~) JtJP dlV 

ПРlоначеННI зеl\,елЬНОI ДШІНКІІ. .~ : 

6 YJ\IOBII і СТРОКІІ передачі зеJ\lелы�оїї ділИ.IКII І 10 ",р,D 
• В ор jP.1I 

f. .І' 
'А б б ,icJII 

6 І П ..... ча земельної ділlНКН в opeНд~ ЗДІ СНЮЄТЬСR ез розро :neHHRM ПРОс ...... -. . ... , •• ер_ "'1111, , .. 

6.2.lнші ~MOBH передачі зеМeJlЬНОЇ ділІНКИ в ореНдУ: OPEH~OДABE~Ь персває, а ОР • 
е земельну ділІНку вільну від БУДЬ-І КИХ маАНОВIІХ прав , претеНЗIА 'Jl)C1ix осіб, 

ор НдУ Д ГOBOP'v ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. lІРа 
YКnIlAlHHI о 01 .._ 

6.3. Передача земельної ділIН~I' ореНдаРЮ 3ДIАСНЮЄТIoСR ПІСЛR державно І реЄстрашl Шоro 
за aКТOI\' ПРIІЯмаННI - передаЧІ. 
6.4. На О&:llовl с:т.25 ЗаКОllУ УкраlНl1 "Про opellДY землі" від 06.10.1998р ,м161-XIV 

п'RТllДеllllllО строк пlСЛR держаВllоl peєcтpall~ договору opellДll земenlollОЇ IІInIКICQ • 
КOl\lYllВnIaHol вna&:llocтI з060в'RзаllllО HIДanl КОПІІа договору BiдnOBiдllOl\lY OPrDl', IIIJljlQIIIat 

c:nужСїll. 

\\.13 

7. УМОВ0 повернення земельної дїЛJlНКlI. 

7.1. ПіCIUI прнпиненнн да1 ДОГОВОРУ орендар повертає ореНдодавцеві земельну дinRИКУУcnмi,а 
поріВНIНО з ТlfМ, У ІКОМУ він одерхсвв П в opeuдy. 

ОреНдодавець У разі поriршеИНІ КОРИСНИХ властивостеА ореНдованої земельної .ІІinвщ 11.2 
зміною її стану, має право на відшкодуввннн збитків У розмір~ визначеному cтopoHaмlL J1aua \~ 
IocRrнyro згоди про розмір відшкодуввннн збитків, спір розв"R3УЄТЬСR У судовому порuxy. \1 

7.2. ЗдіАснені орендарем без згоди ореНдОдавЦІ витрати на пo:nіпшенНR орендованої 3IМt.1Ud • \2 
Ікі немоЖ:ІІИВО відокремити без заподіRННН шкоди ціА ДЇJUlнцi, не підlUlгаюТlo відшкодуванІОО. 1ме 

7.3. По:nіпшеннн стану земельної ділRНКИ, проведені орендарем за ПИСЬМОВОIO ЗrD.ІІDIО:І 12 
зем:nі, не піМRraIOТIo відшкодуаанню. J 

7.4. Орендар має право на вїдшкодуввннн збитків, З8Подilних УН8C:llідок неВllКОКIННІ t 
зобов"l3енlо , передбачених цим договором. \ 

ЗбllТlCDМl1 ВВDЖ8IОТ1оСВ: 

7.S. фактичні В1рати, IКИХ орендар зазвав у зв"I3КУ з невиконанlUIМ або ненап_НIIМ ІКао .. 
ДОГОВОРУ ореНдодавцем. а також ВИ1рати. lкі орендар здійснив або повинен здіАСНИnI JUII liaнoL1CВ 
порушеного прав&; 

7.6. доходн. lкі орендар міг би реапьно отримати в разі нanежного виконlUIIUI opclUlDJlllll' ІІЩІ\~ 
ДОГОВОРУ· 

7.7. Розмір фaкrичних ВИ1рат орендари визначаєтьсн на підставі докумеН11lЛЬНО підтвер_lІІІІ- т-

8. 06мехсеиВJI (o6TJDКeВВB) щодо використаввв "': 
земельноі ділвнки. Ііеа 

, ~ 
8.1. На ореНдОВану земenьну дinнHКY не BCТ8НoВnOHo обмеженlUI, оБТJIасеННR тв інші права tPC1ЇI" 

9. Інші права та 060в"ШКlI сторів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rap8Н'l)'E' ~r. .. 
забороною (арештом), заставою H~ що з:мenь~а .дlJUlнка є У Яого власності, нікому іншому И~ І .aPCQ 
надавати інші прав- визначеНІ' цим пере ~Baє 1 ВІН має законні повноваженlUI передаваПІ шо дWикУ .. 

... доroвором. 
9.I.Права opellДoдDBIUI: 
9.1.1 перевірити цinЬOBe викориСТ8НВН 
n 1.2 • земельноі дinвнкн· 
7. достроково РОЗІрвати цеЯ До І' _"" ,. tJ 

Договором; гов р у ВИnIUUCaX, передбачених чииним зIКOНОдu ......... 
9.1.3. змінити розмір орендноі !шати .~I 

односторонньому ПОРRДКУ без згодн OPEH~:"?1UUCaX, передбачених чинним законодавства.', • тo\IY 
9.1.4. вимаraти від ОРЕНДАРЯ своєч ~, 
9.1's.вимaraти від ОРЕНДАРІ 11' в'lДШ 8CHOro внесенвн орендноі !Шати' -.. ІІІ'! 

б • п. KOдy8aННR ' • "dl ІРJiIIII'" • 
а о Мlськоі РаДИ про Н8Дlнвн земcnьної дiuнки D • суми орендної nnати з часу приАНRТПI рuoе-

9.1. ОIiОВ"В3КII opellДoдaBЦВ: ~ пaдnисВННR ЦIIoro Договору; 
9.2. 1. передавати земельну дln. 
9.3. Права орендаря: ику по aкry. 
9.3.1. ОТРИМаТИ по aкry земельну дів 
9.3.2 Поновmoвати Ioro - • HH~ У КОРИСТУваннн" 

зобов"RЗ.НЬ на ПРOТJJзl теРМI'ну ВІр ПIC:nН заКІнченНІ I!'nooкy 'я 
ореНДІІ. -... ого 

'0. _<І 
діі в разі відсутностІ пре1С1111 



,~b"'="I~1:~Д6;BЦlO MOlCllllllC:nO :uaiRC1f108IIТI1 Ко'nPОЛIo за BtlKoptlC'ТDtlHIM uici зеr.lелloНОЇ 
1_ -:ІВ ulnloOBIfM ПРIIJllв .. е'IfIЯ"I; 

.8If'I1 Jсмrлloll), a .. •II�-" 
.. "pllcrol, eJUl11V ма,у. 

, __ асНО сма..уР111 ор б'" -IКОro іншоro забр)'аllСIIНI 3CftUll; 

j -~ хlмlЧllОro ч.. )'410 ' • 
• 111 'O~=:I п І lІапежном)' CIIlillpllOM)' C1DHI, p.1VI't1 зсмenьну IIЇnltflC)' ОРЕНДОДАВЦЕВ І 'у 

t nlJf1'''M'--- itry alТ ДоrolОр)' орС'Ш'1 пове ." .-'n.... :nl'" :aaxlНЧСНН8 прм 
~ '"F"CIJ d по 8111· • 

""" nllKOBOrO 31111щеllllВ обо пошкоджеllllВ 10. PII:JOK ВОП_ 
~ об"аста opeUДll'll1 Aoro '10mlllll • 

• Ь tnUI 06"cК1l орСfШl1 ЧІІ Аого чаСТ11Н11 несе орендар . 
.... ' IIIIIUCOBaro 31111111ен.1І або пошкотке 

10.1. 'Inlll lll 

11.CтpOX)'BOIIIIB об"єкra '1lllioro '10mlllll. 

11.IЗriAНО:l ШІМ дoroвapaM об"аст ореНДІІ не niДnlrac страхуванНІО. 

12. 31dllll УІІОВ доrовору і ПРllПllоеОllВ lioro діі 

о 3дiRctaOIOТIoCl У nllCIoMOBiR формі за Иlt:МноlO згоаОIО сторін. 
12.1. з;=r:::,~:н: ЗroдlllllOДО змінн' УМОІ ДОГОІОРУ спір PO:lI"R3ytOТloCI 'у судовому ПОРIДКУ 
12.2. ДІІ JoraBOp), ПрllПIШIЮТloСЯ У разІ: 
12.2.IЗІІII1ІІІ9111 &:!раку, НІ ІЮІR Raro було ytcJIадсно; 
12.2.2.npltA6aнНI ОРСlUl8рсм :lСММЬНОТ аinlнкн у ВnBCHic:тa.; • _ 
ІШ. Іпxyny :lСММIоНОТ дімНЮI ДІІІ СУСПільних пcnpе6 або примусовоro ВlачужснНJI :lсмелloНОI 

J Nml.i. сус:піл.ноі нсабхіАнасті в nopUlC)', BCТ8HOВnCHOMY З8ХОном; 
12.2.4 • .niaiдaцli фы�чноіi особu-ореtШllра. 
Дом.р nPlІШl1IImCJ 1ІІО1К В іllШllХ В1ПIIlUC8X. псрe.u6ачеНIIХ законом. 
IU ДІІ Joraвo" npllnllUIOТloCA IWIBloal Пого ро:аlРВІІІІІЯ за: 
123.1. nlЕМнаю зroдаlO сторін; 
12.3.2.ріШСНІІІМ сур,у на ВІІмаІУ однісТ о сторін у наслідок HelllKOHBHНJI apyrolO стороноlO 0601"_зків. 

• IlpU6aПНIIХ IOm.apoM, та lнacniдolC ВlП1ІДХОвоro :lннщенц пошкоренНІ орецованоі :lемenьноі аіл_НК.I, 
І utimrmo neрсWlOJl1llЄ П lІIІСОРIICТlИJllO, а тако. :І інших підс:тав. ВИ3Н1чеНIIХ звконом. 

IW. НСВIlIfCIНВIІНВ оренаlраl п.9.4.2. ДlНОГО аоговору за рIШСННЯ.1 суду, відповідно 40 
cr.14t.144 ]C"Cnlollora коаСIСС)' YкpalJIII; 

12.4. Po:IipllННl JoroloPY І односторонньому ПОРІІІІКУ аоnycкаєnoCl; 
JlCDiPlIII1II дoralapy в OlIНоctOраииьому ПОРIUIКY с HeBllКOнaнНl Оренаврем n .4.4. n. 9.4.3. 
• 12.5. Псрехід npua масності НІ _но ОРCfШВра на іншу IОРИlUIЧНУ або фОllЧНУ особу, а також 
~ IОрlUIIlЧноr особ.l-Ореиаара с підставоlO AIUI po:aIPIВflН8 aorolopy. 
~O H~ орсиаовану :lеммьиу дinlнку у раї смерті фОllЧНОТ осо61' - оренавРІ, 38CymкeHHII а60 
_ IІІ.Іі .lUЄJIIТНocтi за рішеННRМ сур,у переХDд11Тlt Ао спадкоємціl вбо інших осі6, IІкі аlfКОРIfСТОlУIOТІо ЦІО 

:rwty ІІІІ.НК)' puoм З opClIДIpeM, ШІ1ІХОм пеРСУIСІІВДВІІНI aorolopy ореИ4И землІ. 

13. ВіцпОВідIUlЬвіс:ть сторів 30 IleBBKOBOBВJI або 
веВlUlаше ВОКОВDIIIUI ДОГОВОРУ 

II1IIuuI1lз• l . За неlИконанНl Ібо Heнвnncнe ВIІIСОНВНН8 aoroBOPY CТOPOНlI Hecyn. віаповi.uвnьнїсть lідповїАНО 4 
-1 шаra дoraвopy. о 

1IOp)1U~~~CтaPolll, .кв ПОРУWІШІ зобов"JI3Вf1Н1, Зlin.НlCnСI від вiAnовiдanьН~сті, _кщо вона АОІ."е 
'- С'ІІІІас. не, іі ІІІНІІ. - • ШО це 

14. Прпкіпцеві Поnо.еВI". 

14,~~cn дorallp НІ611РВС ЧIІННОсті niCJII niдnllCВHHII СТОРОН ... 1111І Roro ae~HOi pecC1pauii: . 
....... _ ~ Jara.lp умадсно у 1р.ОХ ПРllМіРНllЩ що мlІІОТІа OJUlUOBY IОР1lAl І. 
--ВQ І apellдOJll8IU1, арynlА - ворендара, 1ретіА _ в орraиi .кип провів lf.I!"WtIs:!иуRY СІШУ. О!"ІІН З ІКІІХ , -r-- реЄС1рllUlО • 

• ::-"'''ОІІІІІ.''' чаmIIIВ.'" аоговору с: 
РИhМIНІІІ-передачі об"єхта OPCНДII; 

1IItO lllllactpolllR МІН земм.ноТ аinlНlСІ1 з вlд06р.ен б ( 
lІІе"11І CCPllt)'1ia. НІМ о меаиь 06raжень) у П ВIllСОРIІC11lнні та 



15. PeKBbl1ТD CTopil. 

ОреllДОДDвець 

Броварська міська рада 
в особі 
першого заступника міськоro голови 
Киявиці Олександр Анатолійович 

МіСЦе3Н8ХоджеиНJI юриднчиоі особи 

0074 Київська обnасть, 
м.Бровари. вул.Гaraріиа. 1 S 

lдеJПифікаціАниR код 

Орендар 
ПП Ів;щіна С.І., щО діє на 
свідоцтва про державну ре 
суб"єкта підприємницької . 
виданого виконкомом Брова 

міської Ради за Н!6442 від 20.09 

Місце проживаННІ фізичноТ aca6t! 

Київська область, м.БровlpИ 
вул. Корonенц 70 aS9 

lAеJПифікаціАниА номер 2459614263 

Шдписв сторів 

ri,,~;.:;·is # 
,'7:; •• r, , .. " .... -1'.,' 

'~.:. ... ' '.-. -' . .:_ ...... 

~
'(,. • ,О # ". #: \\'~ 
-'мn~ .... .. "'&~'''~\ 

:: ' , " • ••• 1 ••• ', ... ~ .. , 

"':'.. • ", "І' • ' ':. '" :: ,1' "', ,. ." . ~ &С •• __ • :' 

~ ~:!'. .' ·1'·:':· -... .. . ., 
\-~, -.'. ... '. .'. '.' L~ ~(;'" • .,. 
t\ -' .•..•.... _ ....• ~' .. 
,.~/. . ' ... \.,~~ 
~. t:. :', • • ," "', ..... '.:.:;- :~ 



АКТ . 

пРdОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200LPoкy 
м.Бровари 

Н'-е: Броварська міська Рада, в особі 
МІІ, щО підnисалИСJl nlА""А 

• ови Кияниці Олександра 
Першоro застуnниxа МІського гол 

. З У аїии "Про місцеве 
Anатопіііовича, що діє на підстав1 акону кр 
самоврИДУВВННJI в Украіні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, 

відповідно до рішеННJI сесії від 07.07.2005 року N!!746-35-04 з однієї 
сторони, та Приватний '" підприємець Іваніна Світлана Іванівна 

ідеmlфікаційвий ,код 2459614263, з другої сторони сКJIали цей Aкr про 

Н8аупне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 

IBalliHa Світпана Іванівна ПРИЙНJIВ земельну дiшmкy площею 0,0025 га 

ПО вуп.Коропевка, 70 ДJ1JI обслуговувaRНJI кіоску. Земельна дinsmкa надана 

рішеВIIJIМ сесії від 07.07.05 за Н!!746-35-04 на умовах оренди терміном 

ДО 01.09.2005 року. · 

Цей ~ складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаc:rиною 
Договору оренди земельноі дiлJIнки. 

ІІРИЙlIЯВ: 
Приватний підприємець 
!ваніна Світлана Іванівна, 
JIК8 проживає за адресою: 

в~левка, 70 КВ.59 

~=~~ І С.І.Іваніна І 



І АН ЗОВllішніХ меж землекористуваннЯ 
n л \кOPOTXO~TPOKOB~O ІІа YM,~oax ореНДІІ \ 

пІп ІЕ6нІН8 С.!. 
!У}! • KOpCJieHK8 ,7 -
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і:, 

25·1dJ·1Ї~ , . .,. -
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l~іёliТ8б 1: 100' 
оПIІС МЕЖ *' А.,аї wan.иаro кар"cty8lина, 

AJCf пе~енесеlll,а • НI1}'РУ :JОDllіШII"ОЇ межі :lCM&:JI.,IIUЇ діл.нкн 

КІ .. 
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ДОГОВІР 
ОРЕIIДИ ЗЕМ&JIьноІ ДІЛЯНКИ 

JL5pDupH а ",1/ ",piIттa~" 20 а'1 р. 
&РОlарська мІська і Рід 3ІІС'ІУІІннка MicIoKOro 1'01І0111 Кllilїшul Олеh"Сlllдра 

шо: &роо.рсloка мІсьКІ рlUIII BYOC~T:':~~Op~ місцевс самОlРIAYlаННI І Украіні" :І oallOro боку. 
~ Іс ІІІ nlAC11IDi 3110НУ ....... ІІІ еоь Орел ЛаРІІса МllltаnЛlВllа, 
Allro.'UlD.I~:' :'0:.03 311 162-61299 '!І OPCIIдllP: ~:~:::II=n пр:~~ 2236802 .... 7' ІІШ діє ІІа niac:ntli 
,.ipcnocd • ...-a! м.liровари. IІ)'JI.дІм~ва.12,6 Ід ;nnn~DlWI IIШlНОro IIIKOIIU'IIIM комітетом &РОlарськоі 
~III --- ........... uita фаllllllОI осо 11· n_'r '. НС' 
~ • ..nIIII npD..,...1I1 ....... -.r-- 199!е. Р 3 nnvmro vvnВnl1 цеП .II0roBlP про НІІЖЧСНUСДС • 
;;r~ 31163232 lід 2 ІСРССНІ u. ""r.l· - • .1-' 

1.np~ETДOГOBOPY 

І Оlідно до ріШСllНІ сесії &роваРСloкоТ міськоТ РIUIИ Кllіlськоі обnас:" lід 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ Iдn а ОРЕНДАР nPllnMac І C'J1ЮКОIС матнс Kop"C1YlaIIHI зсмелы�)' .ІІU1IIIКУ 

I7.07ЗОО5 року ~74~5-04 "вmu;IIB кіОСКУ по 6уль .. Наале8110nol в panolli розмlщеllllR 6y~IO D м. 
l1IIIJICID a.o019 ... jUll о cnyroBY" є нсвїД"СМНОIO "DCТ1IHOIO w.oro ДоrolОРУ та AOIIAКlI lиданоі 
... p".3rf1u1lo31U1111::=:U:'::'=~U::I3D N!S61 від 02.11.05 18 3СМlШьно-кадаc:rpОlоі ДОКУМ~lmшї 
~"'DI м ~101IIМ І 1 •• :_ зсмlШІоНlIХ рс:с:урсіl WI 3СМlШьна ДЇJIRHкa PВXYCТloCI • 3CМnIX КOMCPUIRHOro 
5poNPCWtOro MIC:loкaro 1-,,, 
JllllPllClllllII І масах IіроварсlalCDТ міськаТ pвдIL 

2. 06"00' ореНД0. 

2.1.8 opctlЦY ncp~ зсмlШІона.llUuuuca 38І"ІІІІоНОlO MOIцeIO 0,0019ra •• 
22 Н. JeМCnloніА дinlиці Ilдc:yrнi 06"EПlI HC:PYXOMOro M~a. • :. • 
2.3.нормmIIНl rpOWOII оulнка зсмc:m.ноі .IIЇJu1HКlI 31'1дJ10 .ІІ011ДКИ БРОlарськоro MICIoКOro Buu:uпy 

ІІІІАІІІІХ рссурс:іl ІІА 02.11.05 за N!S60 С18НОIИТlo 4968 (чотири mсачl.llев"RТeDТ шlnO.llесат вІсІм) rpIIBCHIo. 
2J. 3сМCnloна дimllIICI, Іка nCpeдвcn.cR І орснцу, не мас HeдOJliкiв, що моacyn. переWКОДИ111 1і 

tфmuнoмy IIIICDpHCIIIDIID. 
2.6. ПРllзмlнl ( peopraнi3aцii) ОРЕНДАРЯ Дoroaip opeН.IIН не з6еріl'8Є чннніс:та.. 

3. Строк діі AOroBOpy 

3.1. Доro.lр yxnaacио на 3 (три) рОIИ, термІном .110 07.07.2008року. ШCJUI закінчеННl c:rpoкy AOrolOPY 
lPrIUIIP МІС ПСРСIUCIIС проо поновnенНІ loro НІ HqlнA c:rp0It. У ЦІоОму р83і ореll.lllР nOlllHeH не nbніше ніж 
~ 2 мЬ'" до 311СЇНЧСННІ crpoкy Дl1 .II0roвopy ПОlідомити письмово opelfДOДllllWI про намір np0.llOll1llml Поro 
ао. Прп IпкаРНСІ'811нl зеМlШьноІ .111m1111С11 не 3D цільовим ПРll3llачеИНRМ орендар втрачає перев ..... е 
_ ... аОllОВnetlИR .IIoroвopy ореRДИ. 

4. Оре_а мата 

4.1. РІ"ІІІ оре.а плата CICllIдIIC 49"0 ( чотнриcn .IIeB"RHOn'D шІсть) rpивень 80 копіnок; 
".2.0&ЧIUСННІ ршмlру opeН.IIНoi IШImI 3D земmo цiRclDOC'I'IaCJI 3 ypaxyвaнtllM індексіа інфJUЩіТ • 

.... 4.з.ОреlUUlа плата BIIOClIТloCВ ПОЧІІІІІIDЧН 3 ДnB ПРllnИR1ТR рІшенНR від 07.07.05 року щомlСВЧllО 
(Dau ІІІ" Ч1mcaМІІ npoтнroM 30 калеllAlРllНS .11111 .. наn'nИllS 3D ОСТІниім lС8ЛеllД8РІІІІМ днем 3BmlOI'D 
_~lOro) мlсвцв IWIваом nepePUYВВllHRllI PUYIIOJC УДК У КaJвcьtcln ollnam м.КIIСВ8 МФО 821018 

4}fJЗ plр 33213815500005 -Ііроаарсыcll вдк. Код lСІІаCllфlкацll130~ОSOО - opellД8 землL 
t1 ПСР_ЧІ npoдyкutТ 18 НІДІІІНІ поc:пyr І рахунок ОРСllДllоТ МІТlI оформnнm.cJI вlдnОlіднИМl1 almlМll. 

POJMlp opellДlloI nла111 neperJlRДlcn.cв У риl : 
4.5.1. зміНl1 УМОІ roCnO.PJOIВRНI. ncpeд6a"eHIIX дoroIOPOM; 
:~.2. змlllll ршміріl3СМІІІІЬНОro подll'ПC)', nlдвlllцeHНI цін, 18Рllфів. У тому Чllмі BнacnїдolC інФUw1; 

J. І ІIlШIIХ BlтllдlCllXa псредбачсних законом; • 
--18 4~t .. У раі ИІІНССІІІІНІ орендноТ мати у С1р01И, Ilаначені ШІМ дoroaDpOM. спpaвnкєna пе ... у pcnr.lipi 
~ С1ІІI'ІI иauiонвnьиоro бlUllC)' УкраіНІ 3D IСОІСеН день простро"енНІ Mкmкy. 

,...... .5. Орендна мата cllplllUUlЄ110CК 'І'ІІСОІК і У В"ІІІДІСІІХ, IICIЦD ОРЕНДАР 3 ПОІІІЖНІІХ ПРНЧІІН ТlIМЧIСОIО не 
r С1авус 3еМIlllIоНУ дlпІНК)' 3D ЦІІМ Доroвором. 



5. УІІОВІІ ВПКОРIIСТ8НПJl земельпої ділИIIКII. 

ШІНка передаtтЬCJI в ореlЩУ IIЛІ обcnyroвуванfUI кіоску в еМці naвu'1I 
5.1. Земenьна д Нlllземenьноі дUurHКlI- землі комерціАного ВIІкориаанНІ Аану ... " 
5.2 ЦiJllоОве ПРlоначе ' 
5.3: OpeНдDp не M~Є права без оформnсННJI У BCТ8HoВnCHoмy закоНОдаВСТВом noplJUcy 311~ 

ПРlоначснНJI зсмenьноі ДUIJIHKII. 

6. УІІО811 і етрокп передачі земельної ДЇЛНІІІСІІ в ор-,. 

б.l. Передача зсмепьноі ДШІНЮІ в ореlЩ)' здіАСНlOЄ'І1ІСІ без розробленfUlМ npосlПy іі.-.... 
б.2.1нші УМОВІІ персдачі земenьноі дімна в ореlЩ)': OPEH~OДABE~ пс:р~ає, а OPEНA4f 

ореащу зсмenьну Awнкy відьну від БУДl.-ІІКІІХ майнових прав І npетеЮIА тpc:тtx осіб, про ... " 
IIДIUIIII Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'Ін ОРЕНДАР не могли ~нати. І, 

укп б.3. Передача земenьноі дinIIH~1 ореНд8РIO здіАСНlOЄ'І1ІСR ПІСЛІІ дсржавноі pe!C1p8ЦJЇ IIJIOro ~ 
38 актом ПРІIRманНR - передаЧІ. 
б.4. на OCII081 стЗS ЗаКОllУ Украінн ·Про оренду земnі" від 06.IО.1998р XlI61 .... 

п"RТllДеН"IIЙ строк піелR дера8110і реєстрацП доroВОРУ ореНДІІ. зсмелlollоі дinВНIСІ __ 

коа,унanloНОТ масності зоБО8"нзаНIIП Н .... ТН копію договору відПОВідному органу leJJIIQlIaI1DI 
cnyВill. 

7. УМОВИ повервеВВJI земельвої дШинкв. j ,. 
І 

7.1. ПіCJUI приnиненНR діі дoroBOPY орендар повертає орендодавцеві земenьну дimaHIt)'Ymвi.I~ 
порівмно З ТJIМ, У JlКОМУ він одерасав іі в ОРСІЩУ. " 

Орендодавсць у разі погіршеННR КОРJlСНИХ вnacтнвocтeA орендованоТ зеМCJlьноі Аімщ IIIj~ 
зміноlO П стану. має право на BUuикoJ.QIIUUUI збитків У розмірі, визначеному CТOPOНIМIL Jlщо 
AOCRnty'I'O згоди про розмір BiJuuкo.цyвВННR збитків. спір розв"JIЗ)'ЄТIoCR У судовому nopllUt)'. 

7.2. ЗдіАснені орендарем без зroди opeНAoдaвlUl витрати на пonіпшенНJI opeН40llНoi 3СІІс.ІІІі' 
ІІКЇ немmкnиво відокремити без З8ПОдiJlННJI шкоди ЦіА дimuщi, не піДJUlJ"8lOТЬ відшКСЩУВIUllllO. 

7.3. ПonіlШIСННJJ стану зсмсшьноі дinJIнxи, проведеш орсндарем за письмовоlO зl'OдОIO 3 
зcмnі. не пїДJJJInuoть BiтиKOдyвallНJO. 

7.4. Орендар має право на відшКО.цу&ВННR збитків. з8ПОдінних УНВСІІідок HeBPIOНIIIRI 
зобов"аевь • передбачених цим AOroВOPOM. 

ЗбиткаМ11 BBacaнm.cн: 

7.5. фактичні втрати, ІICJІХ орендар 3І3Нав у зв"аку з НевикоВ8ВIUIМ або HeH8lIClJllJOI ~' 
AOroBOPY орендодавцем, в тако. вИ1рвти, ні орендар здіАсиив або повинен здіАснити ДІІІ .iJuIIPII' 
порушеного права; , 

7.6. доходи. ui орендар міг би peam.HO отримати в разі НВne1КllOГO ВIIІОН&ННІ opcUOJ1d8' 
Договору. 

7.7. Розмір фвктичВlIХ ВИ1рат орендара ВИ3на~ на nїДC18ВЇ дoкyмeНТ8JIЬHO niJpICP __ --
1 

8. 06межеВВJI (06ТJDКeВВR) щодо 8нкopBcтaВIII 
зеМeJlьвоі дiJUпucв. 

8.1. На орендовану земlШЬНУ дімвку не BcтaнoвncHo обмearеНfUl. обтDceННl 18 інші npaвa""\ 

9.1вші права та 060в"JI:I1СВ сторін. І 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapa"'"'''. . .." не ~ 

забоРОНОIO 'арешто ) ' •• J ... щО зсмenьна ДШIIНJCa є у 101'0 впасності НікоМУ ІНШО"''' -...:.81611'" 
~ М • 3ICТaвOlO нс перс';'" •• • anl UJO Р""'"" 

НlДІВати інші права. визначені ...... v,J-ає І ВІН має 38К0нні повновасеНIUI передав 
.. І - договором. ~. .Пра .. орендод88Ц11: 
9.1.1 псрсвірJl1'И ЦЇnЬOBe ВикориC'l'lUalll ._JtrIIJ" 
9.1.2 ДОС3рОКОВО розі вати ~MenьHoi дшRНКИі НOJIP"'. 

Доroвором; р цеl ДоГОВІР у випaдJcaX, передбачених чИ1UППtf - tdA' 
9.1.3. зміНІІТИ розмір оревдноі Cf80JItI 

ОДІIОС'І'ОроНIІЬОМУ nopJUUCy без згоди O~ B~naдDx. передбачених чиННИМ законDJIIIII 
9.1А. BlfМ8I'IТII від ОРЕНДАРя !JJ. ~ 
9. J .S.ВИМ8І'Іm від OPВНДAP~BOЄ'lacHOro BHeCCННJI орендвоі пnатн; IIP~ 

ВІІІСОНКОМУ або мlСЬКОfРIUUl n о Biдll1KOoЦYВlIНIUJ суми орендноі мати :І чвСУ 
Р нlАІИНв земenLНОТ дїnннкн до nfдnиC8НIUI цьoro ДоroвОрУі ,~ 



10 Рааок ВНПDДкового :апищепив 860 пошкодженн. 
• 06"скта opellДll .. В його .. 8етинн. 

б"єкra opeН411 'ІІІ Аоl'O Ч8СТІIНII "есе орендар. 
10.1. PlаПХIJlllllllOlОI'O 3Н1lщеНIUI або пошкomкeНIUI о 

11.СтрПУВ8ВВВ 06"аста чвlого .. 8eтmm. 

• ........·YVIIIНIOO 
1I.13riAнD 3 ШІМ AOI'OВOPOM 06"tJП' орендИ не JdlUUInЕ ... ...-" - • 

12. 3міни умов договору і прВПDНеUIUI його діі 
. 

12.1 ЗмІна умов ДDI'DВOp)' uiActaOlOТIoCI У mlCЬMOBm формі :sa I13&ЕМИОІО 31'ОдоlO сторін • 
• у раl недос:ІПlенНl3roдJf що.до зміни умов .доrolОРУ спір p03B"JI3YIO'I'ЬCII У судовому nOPJUUCY. 

12.2. ДІІ AOrD.Opy ПРИППН81OТ1oCR у pul: 
1l2.1.-iкwu .. СТРОКУ. на.1ІІА noro буво уавдсно; 
12.2.2.npид&иНl орендарем земеп.но! ДіІІІНКИ у вnacиlcm.; • 
ІШ. І'ncyny зсмеп.иоі ДЇIWIJaI ДІІІІ cycnt.nннx пcnpcб або примусового ВlДчужеННJI зеМlWaнаі 

"'3 JID11IIЇI суспbu.иоі необхідності в порвдку. встаиовnеиому 3IJtQROM; 
12.2А. maїДlЦli фЬJlllиоі осо6н-орендара. 
Дoroвip RpIIl1llНШ'loCll 'IIICDIt В iнwнx BUIIIдICВX, перед6а'lСIOlX 3ІІСОном. 
12З. ДІІ AOrDВOPY ПРППIIН8кm.св UlJlUОМ Itога рпlр_она 38: 
12J.І.I3lDlИОIO 3roдDIO сторін; 
12J.2.ріwсИНІІМ суду на 811МОау однієі Ь старін У иac:niдoк неlИІШIIIJIIU( дpyrDlO стороною абов"оadв. 

lIPCatinCКНX AOI'DIOpDU. ,. IHacnl.дoK ВlIDIДJCOlОго·зН111Ц!IПfI. поlDlЩlOlteнlUI орендованої имe.n.ноі дbuuucи. 
IIIIcrarнo ~ п IIIXDpНС'І1ІІІ1ІІО. а'І'ІІІСШІС 3 iН1DllX пiAc:тu. вшначених 3110НОМ. 

113.3. неlНICDІІІННВ opellДap. n.9.4.2. AlROra JIora80py 38 рІшенам суду, 811І008 .... 0 до 
".I .... 44 :JeМt.II.ИОrD КОАексу Укр.Інн; 
у 1~. PoJipвaннa дorolOpy В OJUlocropoННWJМY порвдку допyc:кat:rla; 
~JIIIJJPIUНI JlOI'DIOPY І OJUlocтopoнu.oмy порцху! нсвПlCOIIIUID Орендарем п .43. п. 9.43. 
1Ifм .. ..r....~~· Перехід права IUllCнocri на MaRнo орендарі на iНlll)' юридичну або фЬuчну особу. а 18ІСО1ІС 
r ..... П ...... IОРIWlЧНОі ос06и-оронaapl Е підс:тааою ДnI розірllННl доro.ору. ~ ~ DpCllдDваиу земепr.нy ainuxy у раі CMepri фЬИЧНО! особо - opcнup.. засуд*сНUR або 
3talrлwsy • П AlaaamDC1i 38 рішеННІМ суду перexaднn. .до спlД1COЕМЦЇВ або ЇНIIIIIX осіб. Jlкі ВIIКОРlu:Тo.yиm. IQO 

AIUНkY Pa3DМ 3 apelUUlPoм. 1WUlX0М ПepeyxJIIIUUIНII.доroвору орондн 3eМJIЇ. 

13. ВЇДDовїдвльиіCТla С'І'орів 38 иеввковlUIIUI а60 
веввласне викооа ... договору 

13.1. за IlellІІОнан а6 
1Qaнy1l1UoD1"D НІ О НСНМC8ПlС .IIIOНIННI доro.ару сторони нe&:y'n 81дn01lдanьиіcn. відпові а 

13 дDI"DIOPY. ДIf да 

~~~оив. ... пopyuпша зо60в"l3IIUII. _ш.uCl1oCl від в1дповідмloНоm. JlIСЩО вана доведе ЩО"А 
.. • ... ОСІІІС 3П ... ни. • _ 



14. Прпкіпцеві DОJJожеПВR. 

14.1.ЦеА дoroBip набирає чинності niCJUI п~пИCIUUUI сторонам •• та Аого державної 
ЦеА доroвір укпадено у трьох nPИМIРНИ~ що мaю:rь однакову IОРlrднч~ 

3HВXDдlrrьcl в орендоД8ВIUI, друrиJl - в орендаРІ, тpmA - в оргаНІ, IкиА провів дер-_ну :!УІ ~, 
HeBfд"CМHIIMII Ч8Cnll18МІІ доroВОРу є: ~ 

кадаСТРОВl1JI ман земenltllоі дiJurнки з вшобрвженНlМ обмеженІ. (o6тurr ~ 
18 BCТDНoВnCНl1X cepBityriB; И' 'f і ~ 

акт нв перенесенНІІ в НВ1УРУ зовНЇШНІоОі Межі земenltноі 4ЇлRНКН; 
вкт nPllRA'BHH�-передачі об"єкта оренди; 

15. РеквЬити nорів 

Орендар Орендодавець 

Броварська міська рада 
в особі 
першого зac:tyПВJlX& місьхого голови 
кuввцi Олександра АватоniAовича 

~ Орел Л.М., щО діє 8а_ 
СВІДоцтва про державву~ 

фізичної особи - підпрИOlЦ 
виданого виконавчим JCONiпrw 

Броварсьхої міської Рали ВЇilolJI: 

МiCЦC3HВXOд8eННl ЮРиди'lНоf особи 

0074 ICиrвсltкв обпВЩ 
м.Бровари, Bynrarapiнa. 15 

IдентифіквціJlниl код 

заN!!S61 

Шдпвсв nорів 

Місце npоживlННJl фЬnчкоі _ 

Ки1'всьха 06пВCТlo, м.liРОІІрН 
вуn.Дімітрова, 12 

JдeиrнфiuцiАииА номер 2236-

ДоГОВір ЗВреа:троВ8Но У Кн1'вcькiJt peIioнanЬHiJl фiJdi ДМИllll-ноro ПfдnPПDICJIIIІ"иprrfI' 
3 ~.;:.,\,:, О. • '-':иНОМУ lСом1'І'І:Ті Украіни ПО земсшltНИМ ресурсвІ" о ,~ зем ~ при ДI!!nWf811 " I"""-:NJ. f 

.,_.~ о с ВІД .. ~ n _ .I~I. ЛК" v.. '" 
~ .-".;".' - '~~' .. "~. ~h'Иn(j!fl 20 r.v P.3B.n: 

~'!'-:'." .. ..~ 
:.: :'/ . е.,. • 
:о ... 
і": -....~ ". ;.-:: ',МП " _ ~ 
.:. .,.. .~, . .~(~- КаРпенКО 't '.: :.-..... . ~-," 
~;~~~, -'::"~': ,:. 
~ , L '''J .. • " •. ,). • #. 

-.:!.::-:"." .~-: ~ ,.. - . 

.і 



АКТ .. 
прdОМУ-ПЕРЕДАЧІ 3EМEJIЬBOI ДІЛЯНКИ 

'2005 року м. Бровари 

• .. WY9rwve: Броварська міська рада, в особі 
МlI, що п!ДПиcanиСп ПDlA""& 

Пtршоro 
заступника міського голови Кияннці Олександра 

AuатоліЙО81lча, що діє ва підставі Закову Украіви "Про місцеве 
caмoapJДYВ8ННJI в Украіні", довіревості від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, з однієї 

c:ropoНII, та ІПІ Оре.п Лариса Мпайлівиа з другої сторони склали цей 

Ап про ваступве: 

Броварська міська рада передалІ, а пп Орел Ларнса Мнхайлівна 

прпibwIа земельну дimппcy площею 19 кв.м по вул.Rезадежиості, в 

райові РОJміщеВНR буд.N!10 ДJIJI обслуговув8.НIDI кіоску. Земельна 

дimmn НІДава рішеВВJIМ сесії Броварської міської ради від 07.07.05 Н!!746-

ЗS.Q4 на умовах оренди терміном ва 3 (три) роки до 07.07.2008 року. 

Цей Arr сxnадево у трьох примірниках і є HeBiд'ємн~~ частиною 
договору оревди земепьвої дimппcи. 

IIEPEДAJlA: 
Броварська міська рада 
roРидична адреса : 
~ Бровари, вул.Гагаріва,l5 

ІІРИЙНЯЛА: 
Орел Лариса Михайлівна 
па проживає за адресою: 

вуп .. Дімітрова, буд.12 ерlDldi заC'l')'IIВик 

~(~'?9* ~ови 
• JOI .c .. ~ 

м.Бровари 

,У' °tl"'·· 
О 

---J~~~ І Л.М.Орел І 
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АКТ 

У ЗОВllJwньоі аsежі ЗСJ\lельної ДШЯІІКИ • C1rleIICC:CIIIIJI в ІІ.ТУР 
ІlаР r 

, .~ НН ~-tIUJ ", .~~4R 

:~::===:' __ ~~~-:y; __________ -=============:=============== 
.,-

~~~. ,t1J .,.-- 1fJ.,дЩ}t J.'&1'-r:FV' « 

':iin: '~ 200.L..P· ...--
• . ІІИК Броварського міського зсмсnьно-кадаС1l'ОВОГО бюро _ ми Iп .... еПIДПIJсDнl. представ 

11ii~ ~.N. 
- • AUlleJJJltHltKiB (зCltшеКОРJlcтyuачів): 
.... qnIOCn 3_. ~ А1 

''''" d t! tfJ /Р''' Л·' "7. - • 

~nc 811101lXOМY 'tt~"i t/,NA., 
І JhOUI оа підmвi Д0380пу внхоикому Н! 273 

plllВlродних деnyraтів від 24 nИC'J'Oпвда 1992 року 

.,CCNН • натуру межі НІ підставі ману земenьиоі діnJlНКИ 
/Ін РМА А. h. • 

~'О~ПОВУ&~ ________________ ~ ____ ~ ______ ~~ ________________ _ 

Jliuорiwеивl міськвиконкому.N! УІ .. tl.J-tl~ Від __ ~_'Р_~-.-,.~_~_~ ______ ,~_7_tJ:J_ • ..... {_р __ 

МClClі 38ІІІІ В liпькості ( 'І ) передані в НВ1 урі представнику заМовtIИК8. на якоro і 
lIIIIIДeJIo 8fдno8iдanьнїcть за іх збарezеRRJI. 

• І 

Fadpи 11 місцсзнахОДХСeJIИЯ Мсхсевих знаків зсмcnьиої дinaнkИ ПОlСазані на кроках. 
l(cIarre IIЇДCТUOIO дu ПРНЯИJl'n'JI рішенlU по' фактичному користуванню. 
І 

AtrСІАIДСІndi в двох примірииux. 

~~N . 
I~~~~--~~~7#·~I 

, 



, 



8 
5.11 

І' 

І" 
J r 

I'~DJL 290 
3.67 

~ 
• 3,1, 
.~~~--~ 
5 IIAC!U'М6 1:100 А 

111111С МЕЖ 
st»:\ ~""i 1 arмloKOrO кор"t1')'ваИНR, 

C'~ 

ок 

ОО 

":" ~~ ,О • г-
О o~:! ~o . . ... • о' ,_ 

зовнішня межа ' 
земельної О ДUlянlСИо 

І 

, 

~оМоЧепусенlСО 



AorOBIP 
оРЕндИ 3ЕМFJlьно1 ДІЛЯНКИ 

I~ D .. 19 "~ .. 2otгa:P. 
&ра88р&:..... all&:a.кa. Рм за пника міса.кого гоnови KIIRllllui Олексаllllра 

~":::==:~~;: .. ;:::.==~т.~~и~:д::;:~~ 
:::01.0.1.03 381і2-61299 11 оре:;вр' ~Р~~:::фікаціП~я код 1554610085 JlкиА діє на ПІдстаВІ 
qanal.1JJCC8: JI·&POIIJI11, .УJI.Кaponенц • кв. І оі діJIJI.НОсті ВИданого виконкомом Броварса.коі 

JrrPAIН1 pcmpauho суб"ma ПШnPIIЄМНIlЦЬК , 
::;'JМ072 .!АЗО.Об.I998р. 3 apyroro, ylCllВJll' цей AoroBip про нижченаведене: 

І. ПРЕДМЕТ договору 

1.1. OfEIfДOДAВEЦЬ .iJmО8Uuш АО ріW8ИIUI С8сіі Броварса.коі міса.коТ ради КиіВСlaкоі обла:rі від 
IIUISpaxy»B63..tI-N ІІІІІК.І ОРЕНДАР ПРllАмаЕ в строкове матне КОРИС1}'вання зеМeJ1ЬНУ Д1ЛJlНКУ 
.. ,aoos n 1.'1. afiCnYf08Y1811HR кІОСКУ, ВКlIО 31111ХОl1lПЬСR по вул.Королеика в раПОllі розміщеllllR 
~ II.SpouPII. Зriaнa J ПRlНОм :seмnекорис:туваиlUl, що є иевід"ємноlO частиноlO шого Договору та 
DIaJIDi&poIIJlCUIIМ міс.1І1М .Шом Jемen .. иих ресурсів віА 23.01.06 Не61 та зеМeJ1ЬНD-ICIUUIСТРОВОТ 
~ Spaap&:uara Mic"кofO вiuiny 38Мen .. них ресурсів UI земenа.на ділянка рахуєта.СВ в зеМЛJlХ 
1IrfaiIIanI1lllllp11C1'lИ1tI1 масах liраварс.коі міс"коТ pa.uи. 

2. 06"єкт ореНДІІ. 
llll1ра1ау l1CPeJamCa 
21н. ..... іІ. . земen"'!І ДШІНка зaran .. иоlO 1Ш0щею 0.0005 1'1. 
11 а __ - AIWЩi liAcyrи, 06"mll иерухомоro маАиL 
-~-~ . . ~I*)JCI.lіа23.о1~~О60= земen.иоТ діаlИКИ зr1.uио AQвідки 6РОВ8РС .. КОro міс"кого віААілу 
~.-' 1inIиxa. m1l0Виn. 1353 ( Oalla ТlIСRча тpllcтa п'нтаес:ят трll ) гривні. 
'""'iL'1I!Iap11CТltJ1IIO. І" nepeдam.ca воренау. 1Іе має иедоліків. що можуть перешкодити 11' 

lIpм3Uilli (реорl1И' іі 
l3IIU ) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНАМ не зберіraє чинність. 

1.1.JJn_L 
3. СтрОК діі AoroBoPY 

~_V8IJI Y--1ерМі 
IIIdcttd ~ lІрІао noкoКOU ІІІ 1 (ОАІІН) рІк АО 29.12.2006 року. Піел. закінчення строку aoroBOpy 
'-ПPl • ~lІlJеКIІІІ С1раку ;sенИІ Aol"O ка .ковиА строк. У UIoOMY разі opelfД8p повинен не пізніше ні • 
....... a:-РllnJииI3eaten .. 1І І AOroBOpy nOВ1АОМИТН ПИС .. МО80 ореНАОJlUМ про намір проаовжити Аоro 

0"'111111 aol'OBapy а аlnRНки .. е 38 цlnЬОВllМ пр .. з .. ачеНIІRаl орендар втрачає пере.ПСllе 
ареНАІІ. • 

4. ОреНДllа пnата 
(І. ОРе 
4J.~1 а",,, acnааа 
,~ IHllalJOJмipy а t 135-30 (Ста ТPI1A1Umo п'ять) гривень 30 копІАок. 
--.. .... 'ІІІІ"1 ПП," BllaCI:w'°T nм:rи за землlO 3AIRcKlOt:Т1oCa З урахуванНІІМ IНJLCKcia і .. фnаuIТ. 
~1"'1II nllOnara .. 30 ся ПОЧІІНlаоч .. 3 АІІН ПРIІІнlI1ТR рlшеllНR ВІА 29.12.2005 року що.,IСЯЧI'О 
~Us,11U "'ІСНІІІ ШnsIlа.. ~IIIUPIIIIS Аlllв. Ilа~пннх за останнІм lCIUIеИIUlРИIІ .. АНем звh110ro 

4"'htn.~.33213815S0000;IP:'IJ"H .. " .. a р,хунок УДК у KHIBCIoкlI 06nacтl.,.KIIa18 МФО 821018 
4.s. ~-ча npaЦVIцiТ 1'1 - pa .. pc~кe ЦК. КОА кnaСllфlкацlt 13050500 - ОрlllAll земnL 
405.1. 111' Ір apl1UUIO! na'ТlIllAaИIUI nacnyr І рахуНОК opeНJUtoT М'ТlI офDpмnаEТloCll вімо.IДI"'М,1 аlCТlМИ. 
4.5,2. 11І1 УМОІ I'OCnOAl І neperJUl4.1:naCt1 у раl : • • 
4.sз 1ІІЩl! _Ірll РIO .... IUI. переа6ачеНIIХ AOI'D8DpOMi .! 4.5 .. ' ; "'аlllХ ,"~eanep.: 11DUrXY. пUuшщекlUI цін, "'рифlв, у тому чиспl .иacnіАоtc інфмціі; 

........ ~. Р&1і 11-,- чеких "01l0М' , •. 
"ІІІІІ СІаа .. .. .... еиllll _' - . 4,s.s ~.~alltalllll1olla -,,:ОТ мaТlI у С1рОКІІ, IlаКlчекІ ЩІМ AOI'DDDpoM:.cnptian.t:I'IoCII пеа У pD3Mipl 
~~ :-.... IQUt. hIUrra ro ку Укра!ка 31КО_Н АеН" "РОС1рочекlUI МІ'І'е1К)'.·' о 

~3tatcn""Y AIat CnPl8Ucn.ca,..1CDIC t У ."ПUICU,.1CШD ОРЕНДАР:І ПО""'ІІХ "рич"н таамЧВСОDО не 
ИКУ:аа ш'м AoroaoPOM. ' '. , 

, о' 

5 І 5. 'Умовн В"КОРllстаїIИК :lеМеа.иоТ •• 11101 •• ' 
'. 3ем ,', ,о. 

еа,,", аu..и '" " 
ііа nep_m.ca а оренау ДІІ. 06cnyrolУUШІЇІ кіосКу. 

,О , 

'0 • 

~. 
, о' 



5.2. Цільове ПРІІзначеННJI земenьної діЛJlНК" - землі KOMepuinHOrO BJIKOpllCТIlflt1 
S 3 ОренlІВР Ilе .Іає праВІ бо оформлеННR У BCТ8HoвnetloMY ЗDКОНОJlаВСТ8D\І 
• • • ПОр,з" 

ПРII:JначеННJI ,емenьної ДІЛRНКІІ. . ~ 7 

6. Y~IOBII і СТрОКl1 передачі ]e~len"lloi ді.'ІВ •• 
11(1180,,-

• 
6.1. ПереllВча земельної ділlНКl1 в opeНl1Y ui ПСНІОЄТЬСІІ бе1 розробnеНН.~1 ПIЮt~'1) її 
6.2.lнші УМОВІІ пеРСІІВчі земenьної дїnIlHKII В оренду: ОРЕндqДАВЕЦЬ пере 

opelUl)' зсмельну діЛJlНКУ вільну ВШ БУДЬ-І ких маЯнових прав і претензіП ТPeтi~~ 0PeCr 
YКnIllВHHJI Договору OPEHДO~BEЦЬ ЧJІ OPEHД~P не МОГЛlI ~HaTII. ,.. .. 

6.3. ПеРСІІВча земельної ДІЛІІН~И орендарю :lДIАСНЮЄТЬСR ПlслядержаВllоі PttC1)laщ'j 
38 актом ПРIlПмаННJI- переІІВЧІ. -. 
6.4. Нв основІ ст.25 ЗDІСОІІ, УкраТНl1 "п~о ореІIДУ зеl\lлі" віл 06.IО.1998р ~"I. 

п'RТllДеНIIІІО строк пlсл. держаВ80Т реестраЦIТ llorOBOpy ореllДl1 ]e~II!.IIыtir ilЬ І 
ко"IуIIuлы�отT ВЛDСllо"1 з060В'.388110 нвдвт" ІСопlІО ДОГОВОРУ ві.аповllIIIО~IУ Opralty ~ 
службll. 

7. УМОВІІ повернення земenы�оіi ділЯВКlI. 

7.1. Пїcnl ПРlІпинеННJlдіі доroвору орендар повертає OpeHJlOJl8BUeBi земent.ну JiIraaJ) 
порівНJlНО з тим. у ЯКОМУ він одержав іТ в opeНl1Y. 

OpeuoдIIВeUb у разі погіршеННJI корисних вnастивостей ореНJlованоі ЗtмепWfIIЇ JiшD 
зміною іТ стану. має право на відшкодуванНJI збитків у розмірі, визначеному тpoнanlc 
дOCJlrнyтo зroди про розмір відшкодуввнНJI збитків, спір розв"IІЗУЄТЬСЯ У СУIlОВОМУ lIIIJII.31. 

7.2. 3діАснені opeНllВpeM бе1 зroди орендодввWI витрати на поліпшення DPCI.IDIIIf 
Jlкі немоЖllИВО відокремити бе1 38подiRННJI шкодн uіЯ ділJlнuі, не піМlгакm. 8ШWJOl)ll& 

7.3. ПоліпшеННІ стану земепьної ділJlНКИ, проведені орендарем за ПIІС.atОIOlllJIID' 
'eмJlїe не піМJlI'8ІОТЬ відшкодуванню. 

7.4. OpeНllВp ",ає право на вшшкодуваННIІ збитків, заподіlНИХ унвсліао" нcllJll!f 
,обов"lзень • передбачеНl1Х цим доroвором. 

3611Т1С11МІІ ВВП~"IОТ"с.: 
7.5. фактичні втрати. Jlких opeНllВp зазнав у зв"изку :І неВ.lконаННI" або Нс ..... 

АОroвору OpeИllOJl8BueM, а також витратн, Ікі орендар :lдіАСНIІВ або повинен :JJIiIlСIІИІІІJ1l 
порушеноro права; 

7.б. доходи, "ІСі OpeНllВP Mir би реально отримати в разі надежноro I"~ 
Договору. 

7.7. Розмір фПhїllЧНИХ BltтpaT ореНдаРJl внзначаЄТЬСІ на підставі ДOКYMeН1lВ.нo 

8. ОбмехсенВJI (обтяження) щодо ВПlСорuC11Jll' 
земельної ділJlНIСII. 

. ~ 
8.1. На орендовану земепьну діпІнку не BCТВHoвneHO обмежено. oбu*Н1ІІ1І 

9. Інші права та оБОВ"JI3К1I сторів. 

ОРЕН ._~ ДОДАвець гарантує, шо ,емепьна ділlНn є у ПОГО впаснОСТІ, ~ 
заБОРОНОJ? (арештом). заставою не перебуває f він має заlСонні повно.ажеННIІ n 
иa.uaвати ІНШІ права. Вllзначені UIIM АОГОВОРОМ. 

9.I.Права oРСIIДОJUtВЦЯ: 
9.1.1 перевірити цїnьoBe використаННl,емепьноі АinIНКИ; чllllll .... 
9.1.2 дОС1рОКОВО розірвати цеА Договір у випадках. передбачеНl1Х 

ДОТОВОРОМі. • 
9.1.3. змінити розмір орен.аноТ мати у випВАках. пере.абаченшс чllНн .... 

односторонньому ПОРІДКУ бо зтоди ОРЕНДАРЯ' • 
9.1.4. вимагаТIІ від ОРЕНДАРЯ своєчасно~ внесенНІ орен.аtlоі nnaТll, аС'І 
.9.I.s.вимагаТlI віА ОРВНДАРЯ віlIШкодуваННJI суми ореНДtlоі nnВТII ';': 

або МIСькоі РIAИ про надаННІ земenьноТ АілlНКlt Ао підписаННІ uьoro Доro&О , 
9.2. 060В".3КII ореНДОАавц.: 
9.2.1. передавати ,емепьну діл.нку по акту. І :.3. Права ореtlдаря: JI1/1 
9~~' отримаТl1 по акту ,емепьну AЇJJJlHКY, корш:т),ваННlі іі 8 р.,1 

з060 " ПОНОВЛlовати Аотовір піCnI закінчеННІ C1pDIC)' Поro ДІ 
в ІЗІНЬ на ПРОТll1і терміну оренди. ~ 



".Jh,1 ОРСІUI'РА: •• • - і 
,,4. ООО' ОРЕНДОДАВЦЮ МOЖnl181СТ1о 3111nСІІІ01ШТІ1 КОlnPСШIo :ш 81IKOPIICТDIIII.M ОІСІ зсмспloно 

' ... .I.IIJIA••
nl 

;,-_ Ilno.,.anl 3CMCпlol11.11lnRIIICY 3І оlnьоаllМ ПР"3I1DЧСIІIІR~I; 
, • .ulllh~~CIIO CM.lIl'ml ОРОIUlНУ мату; 
, •• 3.С'« ІІ)'СІСІІТІІ _, .. 1111101'0 1111 6)'.II .... KOI'O 'Hwora '16РУJlНСНН' :lОМЛ'; 
, ••••• ис ІР .... у .. nIП 8 lІanСЖIІОМ)' C8lfiтaplfO\lY CТllfі: 
9 •• ~. ",іі"'. JadHIIOHH' термllf), .Ііі AOI'OIOPY ОРОНJlIІ nOBcpHYf" :lсмепlllfУ J1ЇЛ.нlС)' ОРЕНДОдАВЦЕВІ )' 
9.4.11." с.' 

..,..-УC1lIl' nil "10'11. 

t 10. PII:JIIK DllПІІДковоrо :JІІІІШСІІІІR або ПОШКОДЖСІІІІВ 
об"tlП'll ОРСllдl1 ЧІІ Doro 81aCnIIIII. 

10.1. PIOII" IlInUIOBOI'O 31I11WIШIf. або ПОWК04ЖСНIf. об"СImI ОРОН4" Чlf Rora част.,"" НССС ОРОН4"Р • 

11.CrpахуваllllП об"tкта 8111 Doro чаСТIШII. 

11.IЗМIІО:l ШІМ J10fUIOPOM об"СIСТ орсн.аlt "О пім.гас страхУІІННЮ. 

12. з ... іllll У".ОВ доrовору і ПрllПllllСllllR iioro діі 

12.1. 3мІІІІ )'мов J10roIOP)' JJlіRснюlОТІоС' у П"СІІМОlіR формі за 83DCМНОЮ зraJlОЮ сторін. 
у раl HЦOClfНOHH. зro411 ШОJlО змін" УМОІ 40ralopy спір РОЗІ"I3yкm.СIІ У СУJlОІОМУ пор"JlIС)'. 

12.2. ДJr 40ro80p1 np"nllllRIDТItCR У разІ: 
12.2.1.31"IIІIIОНІІІ СТРОК)', на ІІІ'ІА Rora буnо YКJlIACHO; 
IШ.ПРЩlБIНН. ОРСНIIDрем ЗОМCnIlНОЇ J1ШIІНК •• У ВJlaCHicn.; 

І 12.23. l"h')'П)' зсмепllноі аіпIlНІ" МІІ С)'СПШІІНІ'Х потреб або np"M)'colora lіJlЧУЖСНН. ЗОМCnllноі 
IЇDUIIJ МОПІ.ІІ с)'спln.ltоі He06xiJIНocтi І ПОР"JlК)'. IcтaHOВJIOHOMY ЗІКОНОМ; 

12.2.4. nі".I.ааш1 фі3"ЧНОі особll-орен.ааРIІ. 
Доrollр прIlПIІІІІE1'loC' такІМ І iHWl1X IIIПIAICDХ. переабачен"х JlIOHOM. 
12.3. ДJr 40ro80py npllnllllRIOТIteR ШЛRхоа. Roro pOJlpBallHR 38: 
12.3.1.138I:МНОЮ зroАОIО старін; 
12.3.2.pIWOIIHIIМ СУJIY НІ 811М01')' ОJlнієі із старІн)' HICJlїJlOI Н081110наНІІІ J1РУroю стороною об08"ОКЇ8, 

.... СИlIХ ADfU'OPOM, та аНlcnlaОI IlInDAКOaoro 3НllшеН.IІІ. поwко.ажсНІІІ орен.аО18ноі зеМCnllноі J1ШIІНІIІ. 
-Icrotнo псреwкоAЖDЄ П ІИІОР"CТlИНЮ, • також 3 iHW"X піастав, Іизн.чен"х JlIOHOM. 

12.3.3. IІса •• lCDllаIlIlА орен.аарса. п.9.4.2. AD'IOro 40roBOpy за рIШСIfНАа. СУJlУ, вlaпоаlaно 40 
cr.141.1" 3tMCnllllOro ICQJIcкc:y YKpalllll; 

12.4. РшірваlflUl J10roIOPY І OJIНOCТOPOHH.OMY ПОРIIJIК)' J10ПУСICllCl1oСIІ: 
YIIDIDIO JlCDiPIIНHII AOfUIOPY І oJIНOcтapoННlloMY ПОР"JIIC)' є неllllоиаНIІІ 0POНADPOM n .4.4, п. 9.4.3. 

• 12.5. Порех'д npaaа вnaCHOCТЇ на маАно орсн.аар' НІ інш)' ЮР"дIIЧНУ або фіз"чну ос06у, а тако. 
JICIIIII'IНiUUf IDРllAlllllfоі OC06II-oPCНADPII С піаставою МІІ розіРІІІІІІІ J10roIOP),. 

Пpuo на ореНАОвану З0МCn.НУ JIЇJI.HК)' )' раі смерті фі311чноі осо61f - орсн.аар', заСУ"СНН' а60 
DIiU __ П AIDADnlocтf 38 ріШСНІІІМ СУJIY nepCXOJllI'Jlo .110 СПDAlоєащіl а60 'НШІІХ осі6, 11' IlIКOPIICТOI)'lOТlo wo 
1IJL1.нy Iin.НIС)' разо" 3 0POНADPOM, WJlIІХОМ поре)'КJlIADННI J10rolOpy ореНА" зсмnі. 

13. відповідалы�ість сторіІІ за BeBllKOHallllB або 
Ilеllа.lleжllе ВllКОllаввп доrовору 

lІІа 13.1. 38 IІСІIІКОНIllIUI а60 1І0нanс.ІІС ІІІконаННІ J10roIOP)' стаРОНIІ несyn. lianОllaвn.н'аll 8ЇДПОlіано АО 
ку 1I11WJfU AOro80PY. 

lIDpyш 13.2.CrapoHD. ІІКВ ПОР),ШIUlа зоБОI"13111111, заlnllllllСТIoCl Ііа 1'.ІІпоаiaвnllНОсті, ІІШО аона J10Iеас, шо це 
- C1Uac. не 3П ІІІНІІ. 

14. ПРllКЇlщеві ПО.llОЖСIIIIП. 

14.I.Цеn AOfUI'P на6I1РІС ЧllННОсті пlспll nlanllCВHlI1I старонаМIІ та noro J10plCl8НОТ pCCC1pвw1. 
--. Цеп AOfUlip YКnIlJlCHO )' трloOХ npllfo"pHIIКВX, ШО мJU01'Io OAНaКOI~ IОРIIJllIlfIlУ СІIJIУ. O.llIlH З ІКІІХ 

tnc:. 8 OpeНJID.aaIIUl, apyrlln _ І орсн.аар", третіА - а opraHI. ІІІІА про"а J1ер ... ну рсєcrpaufю. 

11Cr1ft11A"OIlIlJ~1IJ чаmlllааlll J10ro80py с: 
Rpllnmahh.-перCJlDIІ' об"СImI opellJlll: 

CII!t~08I1n n.,aH 30МCnllllоі J1ШІНІIІ з lі.ll06ражонIUIМ ОSfolСЖСIІІІ (обтl*еНІІ) )' П 1III0PllmlHHi та 
СНІІХ сеРllryПl 



.- про пеРeJUl'I\.· на зберіraННI ВС111новлеНIIХ межОВllХ знаків влаСНIІІСУ (Kopll~ 
І... ,J • і' " . -."ІІЧ") 
IIn' про перенесеННІ в на1)'рУ ЗОВНІШНЬО межІ земелЬНОI ДІЛІНКІІ. І 1t\ct.1~t\ 

І5. РеКВЬllТl1 сторін 

ОреllДОДDВСЦЬ 

Броварська міська рада 
в особі 
першого заступвика міського голови 
Кwtвицi Олександр Анатолійович 

МісцезнахОl1женНІ юри.аичноі особи 

0074 Киівська область, 
м.Бровари, вул.Гaraріна. 15 

IдеитифікаuіПlшА КОД 26376375 

• ОрСllдар 

ПП Шакун К.А., щО діє на' . 
CBi~?цтвa ~po державну ~ 
суб єкта ПIДПРИЄМlfИllЬкоі • 

виданого ВИКОНКОМОМ Б~ 
міської РадИ за N!S072 
від ЗО.О6.1998р. 

Micue проживанн. фЬИЧИОі _ 

Киівська обл.ст ... м.Бровари 
вул.Короленка,67 n.sS 

IдентифікаuiАниА номер IsmlraJ 

Підписи сторін 

Орем.р ..,

~Ш~L..а=:'А4~·"')-JШВ!Q1 
мп 



АКТ І 
IІРIIЙОмУ-ПЕРЕДЛЧІ ЗЕМЕЛЬНО ДІЛЯНКИ 

М. Бровари 

нижче: Броварська міська Рада, в особі 
МІ., що підписалися 

. голови КllЯНllці Олександра n шоro заС1)'Пника МІСЬКОГО 
ер • з у.. "Про місцеве 

AllllтоліііОВIIЧD, що діє на підстаВІ акову краши 

caмoBpRдY08HНJI в Украіні", довіреності від 01.04.03 за Не 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії від 29.12.2005 року Не863-41-04 з однієї 
сторони, та ПРІІВDТНІІЙ підприємець Шакун Катерииа Антоиівна 

ідеНТІlфікаційниіі код 1554610085, з другої сторони СКna:JJИ цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передa:nа, а Приватний підприємець 

Шакуп Катерина Антонівна прийняла земe:nьну дimппcy площею 0,0005 

ra по вуn.Короленка в районі розміщенНJI буд.N!!54 ДJIJI обслуговування 

кіоску. Земельна дimппca надана рішенНJIМ сесії від 29.12.2005 року Не863-

41-04наумовах оренди терміном на 1 (один) рік до 29.12.2006 року. 

Цей Акт С1CJIадеио у трьох ПримірниК8Х і є невід'ємною частиною 

ДОговору оренди земельної ділянки. 

ІІРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
шакун КD:терина Антоиівиа, 
яка проживає за адресою: 

вул.І<ороленка,67 кв.55 
м.Бровари 
обл.Київська 

u~ ~oCI~-=:=~~ І К.А.Шакун І . 



АКТ 
. ""1'1)' НІ зберlraИНR °ВСТ8ИОВJIеНIIХ межових :lН.ків 

.. ро пер ВЛІСІІИКУ (користувачу) зсаrелЬJfї дlлRНICJI 

__ оа fJ/Yfi'f:ц~іі'!fr"~?f;;~:fre:;:"~),----------
_" .u. ~ t/ ... ~ . , 

iC-~ 200~p. 

ldII auamniдnисані: 
~ арl'lRЬаІ&П. ЩО внхои~а роботи па BcтaнOBnetlHIO межових знаків земельної дїJUUlJCИ, 

...... ІRШІ IІІ3lВому маснику (хаРИC'l'Y8ачу). 

• mд l~~e"e ~ - .d. (НIDIОРl'lиl:ааw1. nOCIIII, П. І. &.1 

~fk'tql@ ~.~. 
::'''I!IІИI(3IМnlкориcryваЧ)_-.lа~w~о4!~~~~~!:'І!.ІW~К~/~ ____ ~~~ ___ _ 
-' (ri'1~4ьнчіїОТ OёD6H, IIUU IOplWt'lНoI особи' 

. .,,, .,. n Oi'~. _ ... _~ ~ А, )ICIICJIIНВI CI&CltIO. ,ССІІІІІІІКО., МIСЬІОII Ради ____ J~t54~;-=.III ... ~==--..:.'_ •. .:;; .,&7_....' ____ _ 

tIOaOrO (IІісІ.КОМ) BUudny земелыulx Ресурсів __ ...&.іІ!/.":;&""DI9~W-=~#:-:-:!-' .&I~-';" _____ _ 

(0.1. В.) 

ІІІІІІІІ ІІІА uт пра то. ща меиаlі зиаІСИ земельної ділохи Іствновnеиі (відвоanеві) на місцевості в 

ШaacrI , шт. і передані НІ з6еріnнtUI зсмnсвnаснику (3СМnСlСориc:ryaIЧУ) 

Art CXnIДСНО в . 

• 

, 

... . . . 



АКТ 

ІІІ aepeliёcellllll D ІІатуру :lОВlllwньuТ l\&ежі1fI\.мы�оіi ДЇJIIIIIKII 

~ ..... . 
4tї(k~" ~~;p~t'8 

Ми н ..... епIJulН*': "рсдстаВIIИК' тов·· KOHC'I1UID" ____________ _ 

І •• ~ : ,І/,;Ін' є у..ещ &. /d 
" L, 

;qiнDC'li :lUIII~lla (:lCМlIСКUРШ:Ту'В8'1іu): 
,ПП ta,"j'u ~ І - , ' 

;.кИllнка~у: ~,kw,tP v.~ 
iJDIJldI ИІIIU&mall AO'JrsDn, UИК\JІІКОГ 
UII ВJИVPІІІІ дёпfnm.· , 
срсиccnи І натуру ... ~ .іі Ilідстааі МІШУ :a:r.II::tlalloi дinlНЮI 

'nІ7 111-.,ч 4теkч 

І_і :lН8IИ • кU~i t ~ ) IIСРUДlші в натурі fIРСДСТВ8НИ • .'У замовннка, на ІІКОГО і 
IUlUИD aUшDlLuп • .,lcn. :аl& іх з6СРСЖ~tlll •• . . ', 
maіРlі 11 иіСQe3НIІХCWЇCСIІІIJI )lС'.кL:ВIIХ '111:1 .ів :aL·):~iJ.1I0i ;:іміlЮI IIOKa:ll1ll1 Ш1IСРОЮ1Х. .' , . , 
c8l1ncniдcnlDlOдIII !lРltПllm'IІIJіW~IIНN 110 ф:lIП'И'ІНОМУ КОРШ:ТУUDННIO. 

IrС~IИП' а AIDI' Ilри •• ір .... к.а • . 

Pt4СТ.IIIІІК '1IIrD'R.R~ 

. '. ~". 
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. ..,. 
ПJlАН 30BlliWIIIX меж ,емлеКОрIIСТ)'8111I1Ш 

/короткострокового на умовах ореНДІІІ 
РІП llIо.llУН Натерин.а ./Інmо,,;вна 

аул: IlОРОАе НИ Q. 

. . . ... . . . .. . 
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ДОДАТКОВА іі:в~і~лявки 
до договору ОroРЕ211ДИОО6 року Na0406338000S3 

віп lSnЮТО 

"РІ" ~ 2007р. 

. 1І:!РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дanі -
ідппСIUlВCJI lIJIЖЧе. » в· а 

МlI, що П " особі міськоrо rоловИ АвтОIIСИК8 ІІСТОР 
IIQPEНдOДAВEЦIJ, • в • ставі з_ону Украіни "Про місцеве С8МоврJIдYВ8ИИJI в 
o.,e .. -еапдРОDll'lа. що ДІє ва ~ m Катерина Антонівна, yкnanи 
Україні" 1'в првваТПОD ПJДDриємсць a~ . ід 15 JПQТого 2006 року 
рРдатІОВУ ynmy до Доroвору оренди зеМeJlЬНО1 Д1JJ&КИ в 

1&040633800053 про ВВC'1')'ПRе: . оо • 26 04 2007 року за 
BiдnoBiдкo до рішсlDUt сесії БроваРСЬ1(~і МІСЬКО1 ради вІД • • 

»305-20-05, Buecm зміни до ваступвих пyшmв доroвору: 

1. до пЗЗ і ВИ1CJIасти йоro в нвступвій IИ'д'!кціі:. • 
Hopмamввa rpoшова o~ З~eJlЬної Д1JIJIIПCИ зnдво дов1ДІСИ Броварс~оro 

мicьxoro в1дАШу земenьпх ресурсІВ вІД 30.05.2007 за N!04-3/13-Зn67 СТ8Вовить. 
2273 (Аві тоarП двісті еімдсаат три) rpиввi. 

2. до оЗ.l. викnвстийоro в ввступвій редакції: . 
Доroвір )'xJI8дcвo ва 1 ( ОАШІ ) рік, теРміном Ао 26.04.2008 року. ШCJUI 

заівчевва etpaкy Aoroвopy ОРЕНДАР має переввжве право пововлсввя його ва 
BOвni1 crpox. У цьому разі ОРЕНДАР повинен ве пізніше ніж за 30 калсвдарllllX 
JUda до 3ВКЇ11чeНвJ1 СІроку діі AorOBOPY повідомити письмово opeвдoдaвцll про намір 
продоl10lТВ йоro дію. Прп впкористапві зсмельноі Aimoncв ве за цim.овDМ 
DpIDвa1leBИRМ орtlЩDр втрачає псрсвасве право ва DОВОJШеввв AorOBOpy 
opeuдв. 

3. до п.4.1 і вИXJIВCТИ йоro в нвступвій редакції: 
ОреlЩllа мата стававять 10% від иорма11lВвоі rpошовоі oцївкu і СКJIІЩає: 

217.30 (даісті ДBDДЦIIТЬ сім) гривень 30 копійок в рік. 

4. до о. 4.1.1 ВИlШamt йоro в ввступвій редахціі: 
06'D!CnCВВJI розміру оревдвоі пnaти за зсмепьві дimппcи дерхсаввої або 

IDI4yввnыlіi впасвоcri здійСВ1ОЄТЬCJI з ypaxyвВВIIJIМ іх цільовоro ПР1l3llа1lСВIUI та 
~iцiєmiв івдексаціі, ввзва1lеиих ЗllICоводввcrвом, за затвердженими Кабінетом 
'''&UЦctplв Украівв формами, ЩО звnовиюкm.ca під час yкnaдaи1UI або змівв умов 
дoroвopy орев.ци чи продовжеmut ЙОГО діі. 

s. до п.4З вИIШamt йоro в нacryпвiй редакції: 
• Орев.циа lШІПа ВИОСИ'1'ЬCJI оревдарсм, поЧИllВ10ЧИ з 26.04.2007 роху щоМЇCJIЧIIО 

P1I1Iимu 'І8С'1'ІСВМИ nP0'DU'OM зо кaneвдариих двів. ваС'І)'ІІВИХ за Оствввім 
lCIJIeндap1lВМ ДІІем звіmоro (noдanoBoro) МЇCJlЦJ1 ШJUlXом перерахувВIIНJIка рахунок 



J( ів ькоі області II.Кllсва МФО 821018 код 23571923 
n,~y I~O:005 - Броварське УДК. Код кnаСllфікацit 13050500 - оренда 
'" 3)2178 ;J'. 
JCJIt'IL 

4.6.2 BlIКnBC11I йоro в ввctyПНiй peдuцїї: 
6. ~ ":w."ipiв зСМeJIЬиоro податку, пїдвищеНВJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
ЗaliJDI ,..,--

iJUICIC8Idi. ВU3НDЧС:1І1ІХ ЗlІІСонодавством. 

1. Всі інші ,.ІОВІІ Доroвору запишаються без змін. 

оРЕНдОДАВЕЦЬ 

IPDW'C'КA АІІС6КА РАД'" 
ЮрlUlll'lВ8 вдреса : 
м. Броваpll, вупІaruрїнв,lS 
МЬadl J'OJIOвa 

ОРЕНДАР 

1111 ШаКJ" Катер"". Антоні.н. 
ЮРllДИЧJlа адреса : 
&ул.королевха,б7 кв.55 
м.Бровари 
обл. Київська 

мп ( npи .. І.ІОСІЇ ncчai) 



АКТ 

прdОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МlI. що підписалиСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

міськоro roлови AIIТOlleBKa Віктора Олександровича, що діє на підставі 

Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" з однієї сторони, 

11 ПрuваТlIІІЙ ПЇДПРllємець Шакун Катерина Антонівна з другої 

CIOpoНlI. склали цей Ап про .наС'fY.ПНе: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

ШвкyD КатеРІІва Антонівна ПРИЙНJIВ земельну дiшmкy площею О,ООО5га, 

.IUII оБcnyroвув8IIВJI лотха, по вул.короленка в районі розміщення 

буд. N!S4 в м.Бровари. Земельна ДimIНКa надана рішеННJIМ сесії 

від 26.04.2007 року за Х!!305-20-05 на умовах оренди на 
І (одон) рік, терміном до 26.04.2008 року. 

Цей Arr CКJIaдeHo у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
AOroвopy ореuди. 

ПЕРEДAJIл: 

IiРОваРI!Ь"'''' • 
!ор - МІська рада 

lfДutma адреса • 
I4.liровар . 
Міс •• BYJLfarapїнa,lS 
ь. ronOBa 

ІІРИЙНЯВ: 

Приватний nідnриЄА,ець 
Ша9Н Катерина А.нтонівна 
Юридична адреса: м.Бровари 
ВУЛ. Короленха,67 ICВ.SS 

мп (3& НВІ.Ності почаТІ") 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМEJIьноІ ДІЛЯНКИ 

IL (рОІ'Р'1 • 

'. Іі аlарська allcьКD Рад. 11 а " ~~ .. 20~. 
І Р Ilськв РМІ І особі "lіського ronови AJI'fOI.CIIJCD і.стора Олск&:аIlДРОВllча, що 
~ IiPO"~:il:'''nPO місцеlе саМОlрlJIYВаИIUI в УкраУні" з 04f10ro боку та ope~ap: ПРllваТІІllП 
;.~і3alDJI)' А UlplD Blh-roРОВllЧ МllllnalВIІ"І; ЮРluu",на lUlPеса: &І.БроваРI', в)'л.КlIIВСЬ""В, І 66, " •• S І 
~.:p~ 2434801551, JlКlln 4іє на підставі свідоцтва _про 4ержввtcy рес~аuію с:уб"єкта 
~ IDТ _.ності. 111_01'0 8I1КОНКО"О" БроварськоТ місько. РІШІІ за Н!3242 ВІД 30.09. І 996р. з 
~ асА Allra8ip про НllilЧенаведсис: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ .Шn:»lідно до рішенНІ сесіТ БроварськоТ міСloкоі Paдll Кllівськоі об.'Іасті від 
awaos роJl)' .1863-41-04 НIІІІ8Е, І ОРЕНДАР npИЯ .. ає В С1рокове матнс користуванНІ земель .. )' 4iJlRHh.1' 
_ 0,0019 f1 Дo'l. аICnYI'DІуваИНR klOCh-У, RІСІІП ЗНUОДІІТL&:R по в)'л.КоролеlllCD вр-ні РОЗl\lіwеllНR 
,,-. ILlipouPIL ЗriAио 3 мано", 3СІошеКОРIIC1)'l8ННІІ, що є неві4"DfНОЮ чаСТIfНОЮ шого Договор)' та 
_ IІІ.1ІІІІІТ &раварс.IІІМ .ІіС"IСІIМ вUшinом земсшьних ресурсів вщ 10.02.2006 N!! J 7] та зсмелLНО
lIIrIPOIDt IОI)'МІиnцП IiРОl8РСloкаro "lісloКОro Biддiny зсмenьних ресурсів ЦІІ земельна 4imrнка рах)'єтьc:JI В 
IІІІIDIICpIlil\иara 1.1IOp11CIIННR В .. ежах БроварськоТ t.licIoKoi ради. 

2. Об"єкт ореНД0. 

~JopellllY nepeamcн 3C1olCnlolll дїJUIнxa звnшьною мощею О ОО 19 ra. 
lJ НаХlІеаwdn AЇIIIнui Іщсутні 06"єхти HepyxOt.IOГO маАнв. • 

__ ~~ ~ашоаа ашна :WIСШIoНОТ дinнНК11 зпдно довідки Броварського ltIi~ЬKOГO lідділv 
z.s rз-... І~" ІІІ •• 02.2006 заN!l72 станОВlт. 5141 (п"lIТL ТJlеяч сто сорок одна) rpИіНR • . ....w,нa AUlRНIII, Іка n • 

~8Щ'Dp.IІ:ІІНIІІО. epCд8EtЬcн а оренду, не t.IIE недonіків, що можуп. перешкоАИТИ П 
и. Про 3ІІіні ( реар • іі) 

• nнt3aQl ОРЕНДАРЯ Доrolір орендИ не зберіraє ЧllНllість. 

3. Строк діі договору 
].1. Дorolip YIJJaae • 

:::'а: ~_~н:.a 1е:::~~:'IIt~:I: :~:и:о ~~~~006 року. ~iCJUI закінченНІ c.-rpоlC)' договор), "n --........ ІІІІІІ С1'рОК)' дії • -.,. ШОt.I)' разІ орендар повинен не пізніше ніж 
..... : 811JCaPHn'HHI з.мenьноТ ~c:n":opy nOВ1ДОМІІТН ПНСЬt.fоао орендодІВЦІІ про НІМір продовжити Пого 

RDJJDL'IIHНtlaahIOPY ОРСIIДIІ. на не за ~InЬO.H" ПРllзн.чеНIIRМ орендар втрачає nepe."'le 

4. Opeuдaa пnата 
4.1. 'ІЧНІ а 
4.2, OL .. __ ~ІJЩн,IUI.т. см_є 514-1 О ( " • 
4з,о,;,;::к- PDhtipy ОРСндНої I1JJaТlt n пс:от ~ОПIРНадЦRТ.) lривенlо 10 коniАок. 

;:: 'larncaмu n::тa 1I10C:QТЬCII ПОЧlluаlO:' ~~: з:я~Н1Оєn.с. 3 YPВX)'ВIHlfRМ індексів інфnяuіТ 
~Us7::::)"laalUl ::~.~: JCanеЩIВРНllХ днІв, на:П~:=::I=1д 29.12.2005 року Щ~l\lіСR"IIО 

4А. n~:nl081SfiOOOOs ?~~8IH'IA на раХ)'IIОК УДІ( у ІСІІТВСЬІСІП o=:"":,:~=M днем з.trноro 
4.S.'onal 'nPQIYJщii1а~ арс:ысe 8Д1С.lСод кnаСlfФlкаціТІЗ050500 єва МФО 821018 
4J І Р apelIДHoT НІ nOCJJYr а рахунок о і - opCllДa зеАшl. 
4J~ :~I уа,аl raс:п:;:=сrllQаєтьar у разl: рендИО мати ОфОРАшаєrr.cн ВіДnОВЇ4НlfМИ a~"IIf. 
4JJ. 8 І: Р-.іріа 3ІМеп,. НІ, пеРсдбаЧСНlfX договором. . 
4,sA V lUt l.тllAlcax. 101'0 noдan''Y, пLuпщенlUI· ' • 

~,~!'Ji 1І1І1ІІс:ени. ПtJleAбачеlUDt законом. Ulн, таР"фlВ, У ТО.І, ЧИtJJj 111аспідок іНфnIlUіі.' 
4.5.5-" 1ІІціОН орендНоУ nnатн у" 

'-ор • Оре_ IlllWaaro бlllПcy у стрОІ .... ~И3начені UШI договоро,. с 
'Ie"CIIIo~:" СnPІІІІ1Cnса ~кa ~ IСОжен деН" Rpострочен", JUJa~ np8Вllllen.c:к пана у розr.lірі 

"J Alnlнкy • .....,;к 1 У BhRJUUcax О '.-."J. 
31 QlIМ ДОГОВОРО.'. • .кщо РЕНДАР 3 ПО~ІІХ ПРИ!'!ИІІ Тlf.,час:оіо ІІС 

'І s. Уа.ОВП В 
.• 311о1СІІ ....... 1__ ЦКОРвстапlШ зеаleJIЬвоі ДШIІНКn. 

~ ~"tane~ ... __ 
r-ТЬСR В орсн.цу 

ШUI o6cnyroly&aннa KIoc~')'. 



5.2. Цільове ПРІІЗllаченНJI земельної діЛЯНIШ - зе~L,і KO\lepuiAHoro 811"0 

5.3. Орснл.ар не r.tat: права без офорr.L'Jення у ВСТ8НО8.'ІеНО\IУ законо Р'ІСТанн. 
• ;Za8CТ80\l 

ПРI13I1Dче.1ІІ1 земельноі JlIJUIHKII. nop_Jt} ~ 

6. УІ'ОВІІ і СТРОК.І передачі 1еме.1ыlіi . 
.1L1RI'1\1'. 

-··п "" 6.1. Пере.аача земелЬНОI ДІЛ_НКІІ в орен.1У 3.11 СНIОСТЬСя без Розроб.'ІtнlЦ 
• - • \І "JlOel"". 

6.2.1нші умови передаЧІ земелЬНОІ ДUJІІНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ .. , a~ 
оренду земельну Jlimrнку вільну від БУД"-lІl\Іf:< маПнових прав і претеН]ій ne~iIat, ІІ!Р&.. 
УКnIUШННJI ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ' ОРЕНдАР не МОГЛІІ знаТIf. . 1pni, ОСі6, 'i1t; 

63. Переl1ВЧВ земельної діл_НКII opelfllaplo здіАСНЮСТ"СІІ після вер-.кавно-
за актом nplfAr.!aHНJI- передачі. І per~lIIt:" 
6.4. На основІ ст.25 3aKOllY УКРПТ"'І "Про ОрlШДУ зеАlлl" вів 06.10.1998 ., 

п'ЯТ1шеIIНIIR строк після держаВllОТ pcccтpallfi договору opellJllI 31!\lrл"н r р .\iU~t 
коА!уJJІлы�о1' влвс •• оm зобов'язаJIІІА IlадаТl1 KonilO воговору ВШПОВШІІОSІУ OP~:'I1Ira~ 
слу-.к6J'. ~! 

7 • УМОВ0 поверненн •• е.,е.,ьпоі ДЇ,'IIIIfIIВ. І 

7.1. ПіCnI ПРIІпнненНJI піі договору орен.аар повертає opeнnoдallцeBi земет.ну lIЇaaaJ І 
порівНJlНО з 111М, У ККОМУ він одержав її в орен.ау. )а 

OpeHJIOJIaвeu.. у разі погіршенНJI КОРИСНІІХ вnaCТIIBocтeA OpeнnoBlНoi земeJIWIOi" 
зміною її стану, має право на відшко.ауванНJI збlfТl\ів у розмірі, Вll3иа'lеиому c:mpo-ra 
Jlocarнyro ЗГОДІІ про розмір відшко.ауванНJI збитків, спір розв"JI3Уєrьск у CYI080NyRllJU1. 

7.2. ЗдіВснені орен.аарем без ЗГОДІ! opeHnonaBUR Вllтратн на ПOJlіпшенНІ 0JIЦIIIIIIIf 
_кі не1оfОЖnИВО відокремити без з&ПодіllННJI шкоди uiA ділRНui, не niдunuon.lїJIJIrID.1yaa 

7.3. ПоліпwенНJI стану зе~!ел"ної діл_НКII, проведені opeнnapeM за ПИСWICI8OJD_1 
зeмnі, не niм_raкm. віnWl\Опуванню. 

7.4. Opeнnap має право на відшко.ауванНJI збитків, зanодiюmx уиаCJJЇАОI 1ICIIIDiI; 
зобов"JI3ен .. , передбачених Ш!М договором. . 

3611ТК81\111 вважаIОТЬСR: 

7.5. фaкmчld 8ТPIIТD, JIXIIX opeНIUIP ""- У зв"оку 3 _1ІіО 1 
llOroBOpy opelfJloдaвueM, а також ВJrтpати, _кі opeНl1Вp ЗJlіАснив в60 ПО8lПlеll3JIЇItcJnnIJI 
порушеного права; 

7.6. JlОХОДИ, _ю орен.аар міг бll реально отримати 8 разі Н8ІІежноro 11ІІІІ-
Договору. . 

7.7. Розмір фактичних витрат орен.аарк ВII3Н8чаєтьс_ на пшствві дохумеJПШIIII І 

8. ОБJ\.еженвв (обтижеввв) щодо BВКOP~CТ8JIIII І 
земельної ділвВКП. І 

І 

ІІІІІ .-'" 8.1. На ореlfJlОВану земепьну ділянку не BCТВН08JIeHO обмежеJfНl, о(irJЖe ; 
, : 

9. Інші права та обов"икп сторін. . 
..... і 

• иfsOJlУ ІР"' # 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що земепьна nimrHкa є У Воro ВJIIсиac:n. ~' 

забороною (арештом), заставою не перебуває і він "Іає законні повноа-ННІ . 
нa.uaвати інші прав .. визначені цим AOroBOPOr.f. 

9.I.Права ореuдодавця: ~ 
9.1.1 перевіркти цільове викориетанНJI земельної Jlіл.НlСНі б eJIIlХ чllJllllL" 
9.1.2 достроково розірвати цеП Доroвір у ВIІП8JUCIIX. перед аll ., ' . .4 

Доroвором; , pU11ia12J1IЛ'" ' 
9.1.3. змінити розr.lір opeНJIНoi маПІ у внпв.а1C8X, пере.а6ачеНlIХ ЧІ ' 

OДНOCТOPOHHbOr.'Y ПОРIJIКУ без зroДl1 ОРЕНДАРЯ; r ПJIIТIr. • ,Jf 
9.1.4. внмага111 від ОРЕНДАРЯ своєчасного внесенНІ ope~: atll; часУ~· • 
9.1.S.вимагаТJІ від ОРЕНДАРЯ відшкодyII8ННJI суми opeНJIIIO fUloroвopYe .. 

або міСЬКОі раді! про НIIJIIНlUlземельноі ділІНКИ до пїдnиC8НIUI uьoro Д . . . 'і.'. '.:: 
9.2. 060В"Я3КII ореlшодавця: .' .": .;.';: 
9.2.1. передава111 земелы�у ділоку по U1)'. . І': :/{jj 
9.3. Права оре'lДари: . .i1r.:": 
9.3.1. 0ТPIIManf по акту 3емеп .. ну дiJUlнку у КОРllcn')'вВИНlі n ro Дl1 •. ~. ~:~ :;?~ 

"9.32 поноВJJЮВ8ТИ договір пі~ зuінчеННI СТРОКУ о. ' . . :_:'i:;..~8.'~ 
зобо& Ізань на ПРOТll3і терміну ореlfJlИ. . ::: .~;,;~t1. 

9.4. ОБОD"Я3К.І ореuдаря: ., . ~ і .:: І ;~~i 



IlвіСТЬ з.uіnСН1ОваПI кокrpоль за ВIІКОрIІСТ8ННlМ иісі земельноТ 
І ОРЕНДОДАВЦЮ .. oжn 

f .... ,~ InRHh'Y ЗD цlnЬОВllаl ПРIDI.ачеНIІRІ"; 
• ТJlзеаlCnЬ11У 11 

". IlКOPllnOIJI. opeНIIIIY мВТУ; 
.. t2J ,ctO"I1C:11O сnnaqyвaти БУДlt-АКОro іншоro забруднеНJII зеаlJUl; 
,.~.] ~JIIIIІ Х~lі .. ИОro чll 'та HoalY стані' 
"~'~~~JIМYII11liil НlllежИО~ііlудсанl ор ру ореlШIІ п~вернynlземел .. ну дinІНI\"У ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
,.4J.~;; :llliичеlllll термІН)' ДІ oroB 
,.~,6.nI _ ._nO l ... ". 

f11111'J Р вuп"nхового 31шщеНІІИ або пошкоджеНllИ 10. 11111К "-
06"єкта ореНД0 '10 його чаСТIIIIII. 

або пошиоn;кeННІ об"єкта ореllдll ЧІ! Пого частнни несе орендар. 
10.1. PIDIUt ІIIПIUllO.Оro ЗИllщенНА 

11.СтрВХУВВВIIВ об"єкта 'ІВ "oro 'Іаетопп. 

1І.13tiaиo з шам aaro.OpOM 06"єl'l' ореНдІІ не nfJUJRrat С1рахуванню. 

12. 3.IЇВП умов договору і ПРlшпвеВRR його діі 

111.змінаумо. aaro.opy здіltсюоlOТЬCJI У пис .... оВія формі ЗD.В3аєм~~ю згодою сторін. 
у раї иедоc:arненНА зrОlUl щодо зміни умов 1I0roBOpy сшр розв азуІОТІоСR у СУДОВОМУ порадК)'. 

12.2. ДІІ ADrolDPY ПРППІІНRІОТЬСВ у раі: 
IUI.3UiнчеlUll С:ТРОКУ. Hlladt Вого буJlО yкJIaдeHo; 
IШnpaщ6aннl ореашаре.1 земen"ної дinRНlG1 у ВJlacHicть; • 
ІШ. ІІІКУПУ хмм.ноі дinaнlGI Д,IIJI сусninьних ПО1реб або npJtмycoBoro ВІдчуженНІ земел"ної 

_І lID1НIil ~nim.Hoi необхідності В ПОРIIJIКY. BCТ8НoВJIeHoMY законом; 
12~4 • .піnlдawі фы�чноtt особll-орендара. 
Дaralip IІрllПRИlmcJI 1'ІІКоас В іншllХ випадках. передбачеllllХ законо ... 
IU ДІІ IDI'DBOpy ПРІІПІІНRІОТЬСВ 1IIJID0at Вого РО:lірванИR зв: 
123.1 ..... иDJO зroдolO сторін; 
123.2.рlwсИНІМ CJ1ri НІ ВІ"ІОІУ однієї із сторін у наcniдoи невиконaннR дpyroю стороною обов"азків. 
~ ааro80РОм. D BнacniдOK ВItПlДКOВОГО ЗllllщеННR. пошкоджеННІ орендованої земen"ної ДШЯНIGІ, 
IIfIl'DlllD IЩІеDllCOJDllE її ВИКDpIIC1'DННlO, а також з інших підстав. визначеlПlХ законом. 
ILI. ІЩ ПНlllCaнаllНИ орендареа. n.9.4.2. ДІІного ДОГОВОРУ 3D рішеННR.' СУДУ, відповід.IО до 

М443arrл.наro JCOAelCt1 УкраТШl' 
r... I~. рcWpiIJIИI дoro80P1B o~poнн.aмy ПОРJIJUCY доnycК8Є'І'ІаСІІ і 

JIII1ipllllНl IO~.OPY І OдROC'l'OpOННIooмy порцку є HeBНКOHВНJII Opeн.upeM n .4.4, п. 9.4.3. 
~. Персхщ оравІ впасності на маПНО орендар. на іншу юридичну або фізll'lН)' особу, В таКОЖ 

J1pua IDplUUlчноt осабll-ОреНl1lPJI є підставоlO ДIUI pO:lipВlННJI договору. 
thruiи.п ~ opelllUJ~кy ~Mem.нy дinaнкy у раі смерті фізнчноt особн - орендаря. засуа'llНIIR або 
1IIIUW8Y "I •• ~~OCТI3I РІшеННІ", суду переходиТlt до спадкоємців або іНШl1Х осіб, які ВIIКОРИС:ТОВУЮТIа шо 

--1 PI3DМ 3 opeн.upeM. 1WUlX0.1 переукпїданНА ДOroBOPY ореНДІІ :leмni. 

13. Bїдno8їдam.Hicть СТОРін ЗD вевпконанНR або 
веВМeжDе ввковании ДОГОВОРУ 

13.1. за ИОllko 
1l!aнy1lu.aro aora ИlННllбо неИВnIl'Atие ВНlCOнаНIIR доroвору СТОРОНІІ Hecyr .. відповідIIJIьніс:ть відповідно до 

13.2.с.о ВОРУ. 
~ ~H~III1inOPYWIUla зоБОВ"l3аННR, з.Uu.IIRЄТЬСR від вїдnовїдDJU.ИОcm. JlКЩО вона доведе. що це 

.. :І ВІІНІІ. 

14. ПРmciпцеві ПОJlозсеввв. • 
14.I-ЦeIt ADra • 

....... ~ Цсп aoroB~:::aє ЧllННОсті niCJUI nlдnllCIUIIUI СТОРОНВІІІ та Воro дepJC88HOЇ реєстраціі. 
~ в 0JlellAo.aaIlll. но У 1р.ах npиміРlПl1С8Хо що MDIOТIo ОдНакову ЮРІІДІІЧНУ СИПУ, одИН З 1І1\1ОС 

apyntR - В орендвра.1ретіn - в opraн~ ЯКldt провів дерасаану реєстрauiю. 



15. РеКВПППI cтopil. 

ОреllДОДDвець 

Броварська міська рада 
в особі 
міського голови 
.AJrroиеика Віктора Олександровича 

МісuезнаходженНJI ЮРIUUIЧНОЇ особll 

0074 КlIЇВСЬка обпасть, 
... БроваРI" Byn.rarapiнa. 15 

IдеНnIФікauinНlln код 26376375 

Орендар 
~ Бугера А.В., щО діє На • 
СВЩОЦТВа про держaвнv ~: 
суб"єкта підІ1риє.\IНllmJ.'O~1 
ВIШаиого ВИkОНКОМО\1 Б 1.1lI.\q1 
міської Ради за Н!3242 ~l 

Bt.13Qt9I· 

Micue DpО'АшванИІ фО11Ч1tOi IIQI&,. 

КІІЇ8СЬка об.'1аm, м.Броllpn 
вуп.КlIЇ8СЬка, 166 kВ.S І 

1.І1ектнфікauiRииR ИО\lC)l 2434131t 

Пі"ПВСD сторів 

.,:~~e~!I~fz/e .,. . .. - ~ 
J(.-' " -' • .. Антоненко В.О. 

,( .;' . ,.-...... .:. '\;\ 
/ ... 7, мп-~ .. - ',' 
І (,!. ~; І \ \,.... - ~ 

(~'~l 'L ):':: ',' \ е.·, \ ,.' ,.. , \: .. ...."., ,1./ 
~:" , '---оО .' .. ;_ 
-':~ .~- . . ... . 
-~:: . - --.. . 

- ----

.: :..~ .. -:,: 



АКТ 

прИЙоМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200~POКY М. Бровари 

МІ', що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 

. oro ro"ови Антоненка Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 
JlIСЬК 1& 

3аЕОНУ України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до 

рішеННІ сесії від 29.12.2005 року .N!!86З-41-04 з однієї сторони, та 

ПРП8вmuіі підприємець Бугера Андрій ВіКТОРОВllЧ ідентифікаційний 

ЕОД 2434801551. з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний ПЇДПРJIЄ&lець 

5)тера Андрій Вікторович nPИЙВJIВ земельну ділянку ШІощею 0,0019 га 

повуп.короленка в р-ві розміщення буд . .N!!64 для обслуговування кіос&-у. 

3емепьна дiшuca надана ріmеНИJ1М сесії від 29.12.05 за N986З-41-04 на 

УМОвах оренди терміном на 1 (один) рік до 29.12.2006 року. 

Цей An сxnадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
дoroB~py оренди земельної д~. . 

s nВРЕДАЛА: 
РОваРСька міська рада 
:Р~lЧНа адреса: 
мі РОва ри, ВУnІагаріна,15 

сьtcий roлова 
=-.~ . -';' "'., ... 
ЇIf.' І:" J: . '):,: ~'O.AвтoHeнкoJ 

'., "' :: ! ,. J .... ....:: 
,,~ .'.; 

ІІРИЙНЯБ: 
Приватний підприємець 
Бугера Андрій Вікторович, 
який проживає за адресою: 
вул.Київська, 166 кв.51 
м.Бровари 
обл. иївська 

--"":.....Іо..-_=--_ І А.В.Бугера І 



АКТ 
. ... - . 

UI 8 наТУРУ ЗОВНІШНЬОІ меЖІ зсмелы�оll ДІЛИІІКИ 
р' Jle,ellcceJlI , \ 

, · ,1м~·и ~/4-0~.,/иAl 
~ . 

--200...LP· 

. • сдетавник Броварського міського зсмелы�о-кадастровогоo бюро _ 
lafII, .... саіД11иС8Иl. пр ~ 

1ii.~ ~н. 
,..- . _СІВасввів (зeмnСКОРIІС:l'уаа'lів): 
I~;!I ~ . А'. J/. 

;"'ІНІОUOМУ Чиf~ 1i.;U., 
f.,.. .. Шдmaі ДШIOJ1)' вDOПОМУ N! 273 

/d.Дeпymiв іід 24 nистопвда 1992 року 

..... иitm'uасі ві підставі пnану зсмепьноі дimuпcи 

1111 ~4\. ,J.' . 
..... oraПОIУJI. ____________ _ 

siaaрішСІВІМЇСЬDИ1CОПОМУ N! _____ від _______________ _ 

Маі J8IIВ І lim.xocтi ( 'І ) llepcдaнi в натурі прсдстаВІІИКУ замовlIИD, на Jlкoro і 
~ВЇДUОIЩam.віcm. ЗІ іх збережсннв. 

laipитаміСцаllXaд1UВВI межевих знаків :tсмепьноі ДЇJIJIНки показані на крохах. 
lttIar • 
~ CmдcluOIO М:~ ріШСRНJI по ф8ln'И'lВому користуваНR1O. 

~IДlOX !іриміринках. 
~ , 
1IIi._~-:-:,. " --.СІІІІКа 
~rqpRа,а,.і) 

~illlJc 61Оро 

• .. " 
\
_. , 
.\ \ . • P!'~- , ,.1'~, t'!. ·'·"·~I ~ • .Jc • - ••••• ": ' 
,.... І' • 
~. щ~ .. " ~' .. ,' 
,,~ ~,,;:.,~~ ," 

~.;r: .... 

. :~IS) 



o 

... : . 

" •• , О. _. :_,;' J'tA. 4 ~ ,ОО .. , .- ",. , 

• 



, .. 

308нішніх меж землекОРИСТУваllllЯ 
nМ," ocтpOK080ro на умовах ореllДl1 \ 

~poТIC • В' 
піп &угера АІІДРІП ІКТОРаВІ". • 

r 
_5.~1!-7 --І. 

І.ОDJI. 171 3,67 

І 
А 

lІІСІІІ1ІІ 1:100 

'ІІС МЕ. 
1li1lll.UClrD КOpllC1YlIHHI. 

• 
• . . .. 

1t1lp&llalQ. НI1УРУ 3ОІнішньоі межі зеМСЛltноі .діnl" 

• зовніWНI межа 
:lСМCnlallоі .ділІНКИ. 

Ао"'" 1:' L'r ................... ,., ... . 

~ 
aOMU" .......... ".ac: .... II ... ом." .. 
.,' •• 111 ••• ' ................... " : ••• , .......... . 

. :--------- --. _ .. _--. 
-

.. 
• І 

І 

" 

. 
<І 



Д~::~Н:~ЛЯНІСИ 
ДО Д~~O~ траВII. 2006 РО"7 Х_040633800260 

" /1" ~ad. 2007р. 

. саппся НI~e: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, ~алі -
МП, ЩО ~ В особі Ilіського ГОnОВl1 AllTOllCllKa ВІктора 

-oPSfДOДAВEЦ!J'. підставі Зuону Украіни "Про місцеве самоврJJД)'DВИНJI В 
Озn.'CIIUI(IО8аll., що Д1єйиа пщ.приємець Бугера Alщрiil ВіКТОРОВІ''', уклали 
у:_ЇIІІ"" 11 ПРПІТВD • 12 2006 
,;;;:шву ~ ДО ДОl'Oвору оревди земельної дinянки ВІД ТPВВНJI року 

КtOЮ633800260 про ИВC'l)'DJlе: ...... 6 4 2007 
в· овїдно ДО рішеВИJI сесії БроваРСЬКОІ МІСЬКО1 радИ ВІД 2 .0 • року за 

UUI • У. Ai3OS-1IJ.OS, JВecrп зміви ДО наступних пyшmв доroвор • 

1. ДО п.1J і BDКJIIC'DI йоro В ваetyПJlїй редакції: 
Hopua11IВВI rpошова оцінка земельвої дimnпcи зriдво довідки Броварського 

1Iicкaro8iддiny_lem.ввxpecypciв від 16.05.2007 заN!04-З/ІЗ-З/672 ствиовить: 
11819 (ciдuoвдцвть ТIItJI1I вісіаlСОТ дев'JlТИIЩЦВТЬ) rpивень. 

2. ДО оJ.l.вВDICТИ йоro в иl1C'1')'ПВЇЙ редакції: 
ДoroBip yкnвдeBo на 1 ( OДIIВ ) Рїк. тсрміпом до 26.04.2008 року. ШCЛJl 

3IIЇIrIeВВa строху ДОI'OВОРУ ОРЕНДАР має переважне првво поновлено його ва 
lDIIIii ClpOI. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 кanевдарип 
ДВІВ до 3Uiвчeвu строку дії AOroBOpy повідомити письмово орендодавЦІ про вамір 
lIJIOAOВDm loro дію. При використанні зсмenы�оіi дinинlСІІ не за цinЬOBlD1 
DpВJuallellllD1 оревдар втрачає перевlUКВС право ІІа nOlloвneHl1R договору 
ОJlfIfJlП. 

3. до 0.4.1 і ВИ1CJJасти йоro в наC'l)'ПИіІ редакції: 
1181:1<-llJJIlта eтaHOBUТЬ 10% від нормативно! rpошовоі оціlllCD і скпадає: 

ОАВІ ТUenа по вішrдеesrr ОДllа) rpивНJI 90 копійок В рі& 
4. до 0.4.2. і вlIКJJactи loro в Rиr.orvnujl .... • 
06'IQCJleВIII' - • .1.... Peдaкцll. 

~oi IlJВCВ~O~py. орендної плати за земenLllі дiтmки державної або 
~bdra.:- . СТ1 3ДlltсlDOЕТЬСН З УРВХУВIUШRМ іх цільового призначеВВJI та U_. -Іао IlIДeКCRntt виз • 
.. щqС1рів УКраіни Ф иачевих законодавством, за затвердженими Кабшerом 
~lOpy DРЦЦН ормвми, ЩО ЗВnОВІІ10lОТЬСJl під час yкnaдaвo або зміни умов 

'ІН nPOДОВХСеIl1lJJ loro ДІЇ. 
S. до 0.4З Blnrn .. __ • 

Орендна - __ 111 йоrо в HactynвiA РедаКції' 
DЇII-'-= IUJrra 8НосlПЬca' • 
"--uQf 'I8cncat.sи орендарем. ПОЧИIIDlОЧН з 26.04.2007 року ЩОМІCJ111ВО 
~p-дНем зв;:ouroМ 30 календаРІІИХ дІІів, JllIC'I')'Dних за оствинім 

oro (noдaТICoBoro) міСЯЦЯlWlJIХОМ псрерахуввнu на рахунок 



f 06лаc:ri II.К",:88 МФО 821018 КОД 23571923 
",.,.., Kd1'lCltOS"-о _ Ііроварське удк. КОД класофікаціі 13050500 - ореlЩD 
І' ЗJJ118151000 

~ .-
4,5.2 lIIJUIICТI' Roro в иact1Jlll1Й ред8КІЩ: 

'110 n. "18 З8UeJIЬИОro податку, пїдвищеИИJI цін, тарифів, зміни коефіцієmiв 
3JIЇJIII poJМlP --_ .... иаIJCJl11Х 38К0и0ДD8СТВО)I. 
~I-

В ..... ..; VUOBII ДоroВОРУ запишаються без змін. 1. СІlр .... l-

оrПfДОДАDЕЦЬ 

rroJAlQAiC IIlС6КА p~ 
JOPa.aII'IIII вдрееа : 
JI.&paupп. В)'JI.Гaraрївв,lS 
МімвА J'OJIOвa 

ОРЕНДАР 

ЛЛ Буге,. A"dpili Вікторович, 
Юридичва адреса: 

вуn.Киівська,166, кв.51 
м.Бровари 

обn.Киівська 

~2 А.В.Буг.,. 

мп ( ар ....... 1IDCIi ncчat) 



АКТ 

JП'IІЙОмУ-ПЕРЕдАЧІ 3EМEJlЬHOI ДІЛЯНКИ 

~.IJHIL 2007 року 
.1-ff~-

м. Бровари 

МІ', щО пiдmlС8ЛИСЯ нижче: Броварська міська рада, в особі 

_1'0 ronОВ11 AlПОllеllка Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 
331011)' УкраіИII"ПРО місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

11 Прпваnlllіі пїдпрUОlець Бугера Аllдрій ВіКТОРОВllЧ з другої сторони, 

UIIIIJII цеil Arr про наступне: 

liроварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підПРllємець 

5)Пр. Андрій ВікrОРОВDЧ прийняв земельну ділянку площею О,ОО26га, 

/I1IJ оБCJJ)'l'OВУВIШНJI кіоску, по вул.Короленка в районі розміщеННJI 

6)-д.Аі64 II.БРОВ8РВ. Земельна ділянка надана рішеИНJIМ сесії від 

26.04ЗО07 року 38 Х!305-20-05 на умовах оренди ва 1 (однн) рік, терміном 

до 26.04.2008 року. 

Цей Arr СlCJlвдеио у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
доІ'ОВОру оренди. 

:варська міська рада 
"'J'JfJUJчна адреса: 

~!~В~РИІ вyn.rarapiвa,15 
"~ronoBa 

ІІРиЙНяв: 

Приватний підприєМець 
Бугера Андрій Вікторович 
ЮРидичНа адреса: м.Бровари 
вул. Киівська, 166 D.S 1 

ЮІ (3а Н1118HOcтl печаТl1 



ДОГОВІР 
ОРЕНДIf ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

... ~ • рlІ"а" /,,!, .. Л'1~ .. 20М" р . 
.... ,. _llс .... О - , о . 

&РО18РС: 61 MlcIoKoro ronOI" AIITOIICIID ВІктора :nсксаШIРОD.lча. шо .11IС 
.. рська .,Іс: ..... pJUll І осо ауНIII'1 В УКРІїні" :І О.llНОГО боку та ОРСН./1ар: ПРIІDDТ.IllП 

~ ~ yqtai811 "Про місис" C8\t011:a_lI'I ЮР".11I,чна IJ1peca: м.Бровар". lуn.Кlсївська,166, KB.S І 
.~ &)111'1 Аlшрlll ВІКТОРОІ"" ~iI~i~ ~Ia пі~стаlі cli.llouтвa про ./1сржаlt.у ре(~аuію суб"СhїD 
~u'l. 101 2~34801551. ""І ІІ\СОМО'" Броварс"коі міс"кої PUII :lа Н!3242 11./1 ЗО.09.1996р 1 
~fIIII"'" • иoc:rf ІІШl801'O І"ІШ 
~ •• ~.мot JiIII. 'р ~po lІІ .... еlШlluсНе: 
~O;';lIacn_11 

~) І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 
llAnОlіlU'О .ао рlшеНI,. сссії БРОlарс .. кої міС"IОЇ PUH КІ'ЇВС"ІОЇ області ві.а 

1.1. OPEНдOДAВ~~ та lі.а 23.03.2006 М55-46·04 1I1J11(, а ОРЕНДАР ПРlсПмас в строкове платне 
Jt,Iuaas раЕУ .863-t~и МОШСID 0,0019 га JIIIЯ 06cnуговува.IIfЯ кІоску, ЯКІ'П JflDJО.ll'!,,:~СЯ по 
~_RI :lPlen.иу І ,: 6)'1I~11 ІІ,.Гароаор", Згі.llffО з маном землеКОР"С1)'вання, шо ( неВI./1 (мною 
f!SI'8IIpIнI' polll pDJII ШСI"ОII_КII 11І111110і БРОlаРС"КIІМ міськнм lіміnом зеМCn .. НJfХ ресурсіl ві./1 10.02.2006 
_IIOI'DДаroIОр)' та.. .. . ' . . 
- .Т 11DIC)'Meнтauii БРОlарс .. кого МІС"КОГО IІдJIlJlУ зеМCn"НIІХ ресурСІ І WI ]емcn"на 
:::=:'OMepUiIlHoro I"КОР"CТlННI в межах БРОlарської міс"кої pUII. 

2. 06"скт opellДU. 

11! lIJICIfII1 перl:JllmclЗl:МllllоНВ JllлЯНка звran"ною мощею 0,0019 га. 
11 Нахмen.иln AiмHui lі.аcyntі 06"(КТІІ нерухомого "'llІн8. 
2JJfOPIllnIlIll rpowo.. оцінка 3еloIСЛЬНОЇ .ІІіпІНКII згі.llНО .IIOliJIКII Броварського міс"кого IlдJllJ1У 

IIDIIIIpccypcil.1a 10.02.2006 :S1N!174 cтalfOllfТlo 5398( П'я,... ТІ'CRч TpllCТD .ІІев'нносто вісlАI ) ГРI,вен". 
2J. 3сасм.. -"кв, ЯКІ передаєт"ся І оренду, не "11': не.аоліків, що можуть переШКО.lllm, її 

......, IUXOPltcrlННlO. 
16. Ори .Іні ~ peopraHbalUЇ) ОРЕНДАРЯ ДОГОlір оренди не :lберіraє чинність. 

3. СтрОIС діі договору 

~ Дaraaip yuauио термІном .110 01.06.2006 року. ЛіCnI :Slкінченн. строку договору opeНJl8p 1"8Є 
lIinCarq IIPUD nOHoueHH. 1101'0 ИІ "Ollln стрОК. у ЦЬОМУ раі орендар ПОlинен не пі:sніwе ніж 38 2 Аlіе8ці .110 
__ 1Іс:аку Ііі l1Dra.opy no.ilJDatllТlI ПІІСЬМОІО ореНДО.дDIШ про намір ПРО.llОlIЖJlТи Пого АЇІО ПРІІ 
-"8I11u,:!.саrл.ноr АIn_нКІ' lІе 3В ulлЬОВllАI ПРII:lI,ачеНIfЯ"1 орендар втрачає переваЖllе пра' во ІІа 

'v ру ОРСIIJIIf. ' 

4. ОреllДllа пnата 

~.I. 0PtllII". llllaта' 811 29 12.2005 
4;1'-23.03.2006 року nO·01.06.20::'7 по 20.02.2006 рІк cКnIl1ac 76-90 (cIArдeC:НT шіcn.) rpllBeHIo 90 

О&.llСІІеІІlll _Іру Р If CICIIIJIIЄ 101-51 (сто од118) rplllНI S7 KoninoK 
.... ~О_ИІ ПnI1l ІИОС~:'':'':~ мат.. 3І земnю здіllcнки:n.ca 3 урахУВІННІМ iНДC:Kci~ інфляціі. 
~nJca"l\ npD11Iroar 30 ICIUI"ЧllllllIOЧI' 311118 ПРllПнlІТПІ рlwеНllП від 29.12.2005 року ЩОАlіепчно 
"'US1I9U~"lalQl IWI_ІОМ переРІ fJlDPllII1 JlНIB, наСТУПІ"'. 3І ОI:'І'ІlІІнIІІI калеllJlаРII.11\1 .111111\1 3Blтнoro 

4.4.п plp331138155000OS_Gро~18tfllЯ НІ рахунок УДК у КllІВСІокlП облаerllll.Кllєва МФО 821018 
ч':-'11 nPОlукllit 1'1 ИІІІІІНІІІІ ::&!ьке ВДК. КОД lСІІаС'lфlкаціТ 13050500 - opealДll зо,:nl 
4J.I.1"1: ~.~I,qllor nЛаТlI переГJl_А:~:ярахУИОI к ореИJIноі мати ОФОРМJUlЄТЬCJ\ II.ІІПОlіJIН;I"Ш ВКl'DМII. 
4JJ, • .. ...... l'OCnoдaplO_ У ра:! : 
4JJ 1ІС1"Н JlDJMipla -сп ІІІІ, перед6ачеllllХ .ІІ0ГОІОРОМ· 

• IllfIUще .Иоro ПОJIIТКУ пIДІI' .' 
~.4. У РІ1I ~~:-. neРц6ачеИIІХ :S~kD"оа~ННЯ ЦІН, таРllфів, У тому ЧI'слі внаcnі.аок IНфлlцit: 

і ctaakl. lIIId ина ореlflUtоТ МІТІ! у О • 
~J. Оре_ n~.Hora 6анку УкраТltІ 1:;:' ІІІ, ВI':lНlченl ЦІІА' договоро .. , справn.єтьс. пен. у розмірі 

-...... lVI)t_ .~ .... CnPl8llаєn.ca та • ожен .ІІен .. простроченн. матежу 
еа.1Іу .аи..н ко," І у IIIПа.аках ОРЕ • 

ку за 11"., ДoI'080PO.I. ' .КЩО НДАР 3 ПОlажніl~ ПрIIЧI'Н ТIIr.lЧlсоіо не 



5. УМОВІІ RIІІ~ОрIIСТ:"'IIП ]eMe~11a1,oi ді.'1ПIIКII. 

5.1. ЗемепьtlадіпJlНка переAltтloСІ ~ о~еllДУ МІ об~~ГОВУВ~tcНlІl\іОСI\) 
5.2. Цільове ПРII]tlаЧСIІIІJl ,смепыІІ111.'яІІкІІ-- ЗСМЛІ kOMCpUlnHOrO B""OPIICTaHH. 
5.3. ОРСІІОР не ,.Іас праВІ без ОфОРМn':IIІІЯ у встановленому ]aI\OHOl1aBCTBO\\ nop_J&y • 

ПРIОllачеННI ,смепьноі l1iпlHKII. , 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОК" передачі ]е~IСЛIaI,оі діЛИІ'''' 
"1180"" 

6.1. ПеРСAlча,емепьноі l1ЇnIlHxlIB opelll1Y Зl1іПснюстloСЯ бе] розроблеН"I\" ПРОСI1yIi' 
б.2.lнwі УМОВІІ переuчі зем~ь"ої l1іЛI\І''''' в оренду OPEH~OдABEЦЬ "epe-'IO~ 

ореlll1У ]емепьну ділJlНКУ вілІоНУ ВІД будlo-Я"", маА'іОВIІХ прав , претензій Третіх осі&, ~ 
YКnIll1lHHI Доroвору OPEHДOД~BEЦb ч" OPEIIД~P не могnal ~'laTI' ffOtt 

6.3. ПеРeJШча ]смепloНОЇ ДІЛІНХ" ореllДnРЮ ]l1'ПснюстIoС" ПIСJ'Я державної petC'1JlllUl_ 
,а актом nplIRMaHHI - передачі. 11 
6.4. На ОСlІовl ст.2S Зако.,у Украі"'. "Про орс •• ду Jе\lлі" від 06.IО.199.р "'''~1It 

n'RТ1Il1Clllllln строк пІсля держаВllОТ ресстраціі договору орс"д" JСАlел" .. оі IL1.. І 
коаl)'IІолы�отT вnaCllocтl :.абаВ'Я:'DlшR IlaдaТlI копllО договору вlдповlЛНО\fУ Oprвl)' ас":' 
службll. 

7. Умови повервеВllП ]емелы�оїї ділВНКlI. 

7.1. ПіCnIl припинеННІ ДІЇ SOroBOPY ореlідар повертає 0pCHlloaaBue8i земen"ну IWlIJlr.! 
порівНRНО' тим, у ІКОМУ він одержав її в оренду. . 

Opelll1ouвeuь у разі погіршеННІ КОр"СІІІІХ влаСТИ80стеП орсндованої земen .. ноі aiD:цr 
,міною ті стану, має право на відшкодуваННІ збитків у розмірі, визначеному CТOPOIWIILJa: 
досяrнyтo зroди про розмір відшкодування Jбllтків, спір розв"IЗУЄТЬСЯ У CY110BOMY поршу. 

72. 3діАснені opeнupeM бе:. згоди орендодавця витрат., на поліпшенНІ 0pcllдDlIIIIIЇJD'.I 
які немDЖJIИВО відокремити без заподі"ННI шкоди uiR діnJlниі. не піДnlraють BiJIWICIIJlyJ1Н8 . 

7.3. ПоліпшеННІ стану земепьноі діл"",щ проведені орендарем за ПlIСIоМОІОІО 3JI1IIIІС 
,еМJlі, не піJUlЯraкm. відшкодуввнню. 

7.4. Opeнup має право на відшкодуваllНЯ зб.lтків, заПОl1іlнltХ унаслідок нclfllllll!ril' 
,обов"lзен ... передбачсних цим llOroBOpOM. 

ЗОІІТICDІ"" ВВ8Ж8IDТЬСЯ: 
7.5. фаmlчні втрати, Jlких орендар заз~пв у ЗВ"13tcy З невиконаННIМ або .нс ....... : 

l1DroBOPY ореlll10давцем, в також ВИТРати., ІКІ ореНдаР здіПснив або повинен 3JlIRcJIIIIII'" 
nopyweHoro права; 

7.6. доходн, Ікі opeнup Mir би реально отримати в разі нanежноro ВІІ,",-" 
AOrDBOPY. . 

7.7. Ро:,мір фаmlЧНИХ витрат opeнup" ВІІ'JначІЄТЬСЯ на підставі llOКYMCtmlll"НD~ 

8. 06меженші (о6тижевlUI) щодо ВПКОРlltfllllll 
зеМeJlьвоі ДїлиВКlI. 

8.1. На орендовану земеп"ну дinRHКY не встановлсно обмеження, обтlЖCИНJ '11 -~. 

9.lвші права та 060В"ВЗКlI сторін. 
,І 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ • • tO)Iy ifJlllf'l ~ 
забороною rapaнтyE. що земельна дlnllНка є у Aoro власноСТІ, HI":"_~.dIfI" 
IlадІВ'ТН' (арештом), заставою не переБУВDС І він ,.Іає ,аконні повновВЖСНН' nср--

ІНШІ правІ, визначені ЦlIМ договоро", 
9.1.Права ореllДодавця: • 
9.1.1 псревlрRТН ЦШЬОВ' .А 
9 1 "' евикористаННІ зеAteJIьноі "ЇПІІНКИ' .... .", 

• J. ДОС1рОКОІО роз' ..... 111111.'" AOrDBOPOM; . IpBDnl цеП Договір у випадlCВX, передбачеНl1Х .. _.;; 

9.1.3. змlНlml розмір о 1:'_'" 
односторонньому ПОРІД .:?Нl1Нoi мати у ВIlПадках, передбачеНllХ ЧlІнІІІР 

9 1 ку UIi;I зroAlI ОРЕНДАРЯ· ~ 
• .4. BIIM&raTII ІIд ОРЕНдАР' • .. . ..dt,' 

9.1.5.BIIMaranl від ОРЕНДАР: ~IОЄЧDСНОro ІнссеННІ ореНдноі пnDТII. асУ IIPfIIII"" 
а60 мlськоі ради про НIl18H ВІдШкодування суми орендноі пnа'l1I' .. 

9.Z.060D"R31C11 оре НЯ ,емепьноі дШІIІІСІІ до піДПllсання цьоГО ДогоВopf, 
9.2 IIДoдlBЦH' 

.1. передавати земCJ1.. .' 
9.3. Права ореllДllрп: ну дІЛІНКУ ПО акту. 



"oro чаC"nIН~' НССС ореНАВР , 
, • об"ttm1 ореНА" ч" t1 

IOIV ",,,шеН"1 або пошкоJ1Жеии 
ІІ 1,'JIS1IIIIU1IP1' 

6" -- 'ІІІ i\oro 'IaCТIIIIB. 
11.Cl'puyваtt~tП О (1'." 

і t _ItVIІННЮ' ..МІ аб"с1П' орсИJUI не n Дn.n ... r~1 
11.13ІЬІШ 1 uнм IDtQIO..--

l1Заdиtl У'ІОО AoroBoPY і пр"пlиеllИSl i\oro діі 
'n фо мі за .1КМною зrодою сторіН. 

11.\.3IIha)'1IPaanJIDPYWI\cНlOICJТЬCI у п", .. МОIІ Р спір pO:l .... 3ylOТ .. cl У судовому ПОРІАКУ. 
у р1і IIQDCU1IIНиа 3МAlІ ШDА0 1Міиtt ума. aorolOPY 

w,JUlaoroIOPY nPlIП""Iиm.cн у ро': • 
IU\JIIЇItItCIUII c:qID!tY, ка 1ІСИ" I\oro 6~JlO уtcnмено, • 
'Ш\IpIuI6IIUII орсlUЩliм lwen"Hot AUlIH~' У :C~6 або np"Myc:oaoro аідчужеИИR :scмenlaи01 
\113. IIIIYDY 1СМcn .. иоt a\JWOO' м. С:УСПШlон ... r- • 

i:ara11111118Ї1 q_lIDt иt06хWtО\:Ті • пор.ву, астано_ному :lIКОНОМ, 
Ш. alailaui'i фbuчноt асо6и-ореИDР.· 
axa.їpllpUlUlllltna 111011. інш"х I"ПIJ1кu, псреабачеК11Х законом. 
W. AlIаоraao,у nPl'nlluatcm.al ША'ХО" Пап РО1'РВ8П"В :18: 
\U,I.11IDI1IDID 2RtADIO crapіИі .. • 
l131ptшсlІІІІМ СУАУ ка ,,,,,,ory ОАиісі із сторін У наслШОIС не'l,конанИІ Аруraю стороною обо~ 831СІВ, 
~ 1DnIIOpDМ, ,. ,наcniaoк ,,,naш.'ОlОrD ЗнtnUКНІ, пошltОA1RНИІ оре1ULOааноі земeJJЬНОТ АШRНІСН, 
-"1IpCIIIIQвt 1і '''''Р"C1lИ1UO, а ,.. .. '0.:1 інш\", піАС'П1а, ВIt:lllачен"х ,аконом. 
ЩІ І ІЩ U"lC1IНttlПІ opeн.upe", п.9 ... .2. J1IИОro AOroBOpy З8 р'ше,," •• , суду, вlдП08ЩІІ0 АО 

І «1eмu.aaro КОАСІСсу УкраТ",,' 
.. ~.,I'cвtpuим аоnJ'ору • ОAl~ОРОИН"ОМУ nOpRJ1кy aonycDt:'I'IoCa і . 

\IIIiiIIIInIt IDfOIDpy' ОАИoc:nJPOнньоto\У nopu.кy с иеа"КОНlННІОl'Oнuрем n .4.4, п.9.4.3. 
-...:. ntptx1anpall вw:кom НІ t.tаRио opeНJllp' на іншу ЮРlm"чиу або Фі:s"""у особу, а також 

_ IСІрІІаичИDtосо6"-opttUIIp. с ,'ат.оlO АдІ ро1іраа1lНІ aorDIOPY. 
___ 1i~ ~еа .. иу •• "ку '/ 'pD3i смертІ фЬ"чноt ос06" • аренаарІ. uсуmиеиКR а60 
~&i.'IIII'Ypaoм 'SI tllшettММ СУА'І nepeXOMfПo АО cllВDJCOЄМцi, або іНШІIХ осіб, Ікі ,,,кopltcтoayкm. 1110 

3 opellAltltМ, Шn11L08o\ пtре,/tclll\UИIІІ AOrol0PY ОреИJ1И земnі. 

13. ВЩnQвщаВlatlіtтЬ сторін за пеВlІкопаllllП або 
lllllМе""'"11е ВllкопаlllШ AoroBopy . 

\1.1.3&-. ' 
~"ШorolDro.:~ а6о ие1W1tхие a\\ko1tIltKI Aoroaopy c:roPOHII иecyn. вlдпо.iJuutькіста. аідповlАКО до 
....... ~нa. ... RDpyшlU18.1О6о .. І.' ' 
., ....... CI'IISaQ не 's 1і 'щщ. І 138111111. зlu,ыllr1ас1� ІІА .1nnoaiaa.nittlom, ІКЩО .она Ао.еае. що u.e 

14. П'''КЇlщеві ПОВО.ІІІІШ. 
14.\.цеа lDrO ір 

~.~ ~ ADro'~tI ~::C Ч\\ниоm n1м!\ пtnn"ClИН!\ c:roРОИІМII'18 !\ora Aep1lCUкot ре..- 11 
~I~ но У 1PIOO1t Пр\\t.tіри"ux. що М8ІОТІО оnиакоа - ... ЦІ. 

ІІА, аpynll\ • І ореиupl. третІ!\ •• орraи' ІК"" про.~.~рИAJIЧКУ СІШУ. один :І ак .. " , . ..... "'НУ ресстраШао. 



НСО""С"ІІІІІ"ІІІ ЧІСТІІІІІ"Ш догооору С: 
ІКТ ПРIIПМDIІИI-ПСРСАаЧЇ об"Скта ореНдІІ; 
IСІШІІС1рОВIIП маll зеМeJlЬНОЇ дїnIHKII 1 

ВC1'DИОlUlеИIIХ cepBЇтyriB. 

пїдображеННIМ обмежень (ОБТIlif(Сн..) .\ 
ІіІ", 

15. РеквіЗІІТ" сторіІІ 

ОреllДодавець 

Броварська міська рада 
в особі 

MicbKoro roпови 
Антоненка Віктора Олександровича 

МісцезНDXоджеИНlIOРИJ1Ичноі особи 

0074 Кнівська облacn., 
... Бровар' .. Byn.rarapїHa, 15 

1Ju:НТllфїкаціRниR КОД 26376275 

ОрСllдар 

П~ Бугера А.В., що діє на п_ 
СВІДоцтва про державну peЄCl]!aai 

суб"єкта підприємницької ~ 
виданого виконкомом Броварс .. 
міської Ради за Н23242 від зо.og.J~ 

Micuc: ПРОЖІІІDННJI ФЇЗllЧиоі_ 

Киівська область, м.6роllpИ 

вул.Київська,' бб KI.S І 

IдентифікаціАний номер 24341019' І 

Підписи сторін 

. -'~' __ -tP-......;,--:~ __ АJm)НеНКо В.О. 
~. '\ 

11. .. :. ' МП '" 'і , ... .. 

\ 
" '. ,'-.. І •. .', ·Ос. " . --_ .' ; І 

\ .... ". .'-.' \., 'о-..-/' .. , І 
"\' -"'-. . ',- .. " 

.... , .. ; ....... : .:-::.. ,. ~~ . . "~ .
~-_ .... 

... і" ,:> 
~. ';~""' .. -

е" .' '. ,,'1 •• ,* .. 

~I~~:;~;'-~~~. \'. ~:~: .. і,'1'/ .' : .. , 
_- ...... ~-:c1; r," , ""'= 
~. " .. - .. І " ' • . ,.~".. .. ., .. " ,,/ ... 
" 

мп 



АКТ 

ПРIIЙоМУ .. ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2001року м. Бровари 

МІІ, ЩО піДПllCВnИСЯ нижче: Броварська міська Рада, в особі 

_1'0 !'ОЛОВІІ AllTOllCllKa Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на підставі 

_ УкраіН11 "Про місцеве самоврядування в У країні", відповідно до 

pm. сесіі від 29.12.2005 POICY N!!863-41-04 та 23.03.2006 РОКУ N!!9SS-46-

ot J однієї СТОРОНІ!, та ПРllваТllllЙ підПРlfємець Бугера Аllдрій 

В.lОРОВIIЧ ідентифікаційний код 2434801551, з другої сторони склали цей 

An про нвступне: 

Броварська аlіеька Рада передanа, а ПриваТНІІЙ підприємець 

GJrtpa АJlДрій ВіКТОРОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0019 га 

ао &yn.rarapiHa в р-ні розміщення буд.N!!11 для обслуговування кіоску. 

3rмenьнадinянка надана рішенням сесії від 29.12.05 за Н!!863-41-04 та від 
23.03.2006 року N!!9S5-4б-О4 на умрвах оренди терміном до 01.06.2006 
POL}'. 

ЦеП Акт скпадеН0 у ТРЬОХ примірниках і є невіД'ЄМНОІ0 частиною 
ADnJВОруоренди земельної ділянки. 

_ ПВРВДАЛА: 
~I РСЬ1Са міська рада 
І( B~"Ha адреса: 
~U:B:PII, ~Yn.ГaгapiHa, 15 

• І .0 10"1 l'OJioJla _.. . ~ . . .... '" 
' . І , 

'~ .1 , ... , 
·:,..It.~· ! 
~I: ,І 

~'{O.AHTOHeHKOI 
~~~-_.:,.' 

ІІРИЙНЯБ: 
Приватний підприємець 
Бугера АНдрій Вікторович, 
який проживає за адресою : 
вул.Київська, 1 бб кв.51 
м.Бровари 
обл.Київська 

~ І А.В.Бугера І 



АКТ 
-rvp" ]О8ніШНlaОТ мсжі :lСМСЛЬНОЇ дin8111C~ 

rсrllllЯ D н,· J J 

,-1І"ІIl 
• П. n. Бjгц.,f J. в. 
~-------------------------
".---
~~~I;~~L-U((~-------------------------

200}t р • . ,(. О' ..... -~ IІI1..ссnіа~"Сlиі. ПРСАСТІІИИІС Броаарс"КОГО міс"кого .ідділ), 
ь . ..,.аірсriDНIІІ.иDі фіnіі ДСРЖllиоrо пі~ри~мстаа :' Цснтр .IIcp.UHOI'O 
~OrD .uIC1P1 при ДсрЖllНОМУ КОМІТСТ' УкраІНИ ПО ]СNcnItНИХ 

(>І'Р". 

l:;qrиacті 1смnrвnасиихіа (]смnскористу_а чі_): 

л·о, ~ ./.~ 
~'1ІІИІІI ІНІОНІСОМ)' 110 рв і. е Іі І'" J: 13 • 
:~,,"i:т.i 10JIOI)' ,"конком), н.21) 
:tI1I~""a AcnyraTil .іА 24 nНСТОПаАа 1992 рок)' 
~"I НlІУР)' межі на nlACTlli пnан)' 1СМС:nIoНОЇ Аіnанки 

0.0. 

~IIID'IDro ПО .уn. га? .'М t ( 
І 

r:.o • рашеННІ MiC:~ICIHICOHKOM)' Н. ___ ІіА 
~ . --------------------

'СIІ1НlІСН • l(in~ICOCTi у 
1(1110. НІ IlCoro • •• WT. пеРСАані • натурі преАСТ8а І НІlСІІl.ІІсно .IMOIIAan"Hicт .. 1& іх :lбере.ен.1 ННІС)' 
~ ~ 

'-11 ",ic:ueJHIIO • I~ АЖСНН. мсжеlНХ 1иuі. 1емеn"ноі • ~1Ir • • АIAlНIСН ПОlCU8Иі 

t nlAmaolO.IUU n "А • ~ СЦЦСККі аА'Ох nPpHM~ltt. РІшеННІ ПО ,фlК11tЧНОМУ КОРИСТУванню 
ІрИИКах. • 

~7fr#..\..L.-.--!..!.:..!.!.:...2~ iU А. & 
-К~ 

r1ii:~ 

.' 
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, 

.' 

, 

АБРИС зємєльноУ ДIЛЯНI<Н 

, .. -' 

\ 
'. . 

\ 
\ ,1,& f 

\ . . 
\ 
." .,' 

----------------------------------~ 
ОПJlС меж: 

І. Bi~A~O~ .- ,.,.... .. : ~~ ""IfI"Н--" ~ 
:!. Ві:! Б ао В ....--/ 

j Bi:J В ао Г '. ~ 
.:. Віз r :10 д .. ' .-/ 

~. Ві.,Д.10 Е ~ 

• 
~ 



, 
I\.-_----~A 

8ІІІІІ'І1 • 1 :100 

о"ИС МІХ 
1~_1IJIIIWOI'O корИСІУIlllIUI. 

АП~ 11ІІІУРУ1ОІиіши.оі межі :lеМСАьиоі Аїnаики 

. . 
1-- . 
'-IIpsQ. '~'ИІ .. ~ 
--~. '.- -. 
'ІІІоо-' "'._1'0 аlмШy --11'1''' - . .-

:ІОlнішна межа 
:lCмenьноі AЇnIHКН • 

. -
Да",'р .. о Ор"а.ре .. ,,_ , 
IIO .. On .... " ••• A ... Cn м С!о". ,,,..... , .. ,,,,,., .... ,, .. ~"a~.~ \J,,,IO,". .. .... 

.. >~~ '. .' І • 

) 



огоВІР 
А EJlькоІ ДІЛЯНКИ 

оrєllJ11tзЄМ 

~ p-f .. 20()/ ...Р' 
І 11 0.9_ "-~;/КI,я""UI ОnСІСС811l1ра 

_ • ..,.. ...... мІс.... ро ro :JІС1УmшlCl .,iC"Karo ro УІСРlїні" :І OAHOro боку. 
,ро"ре • • особ' ncрша 'cUC8e самО1РКауванНІІ в Ще бак СтаllіСЛIІЯ 

і' .5JID"pcUI := ::a1'Y украї'," ::~ ~pIIBaтI1I1R nlanp~IEa~eU:OA 255~406790. 11018 Аіє 
~ .-,Іс'" ,. J&1.м199 ,. O~ KItT~cItкa, \ 90 lAеtmlфіка~ Н:Ності .IIPHoro 81Іконкамом 
~ 'I.~·OJ ІІІ gpcca: 1oI.&po8IP1~. ~єlC'l'l niaRplCEMHllUltKDЇ ДI~n про Н:lжченааеАеие: 
~ МJPIISI"I ~tr'/ pcc~ ",V,,""roro УКПВnIl _" IШrol1Р 
~~ ... ztQ2'lta2S.0S.2000P,:S_, • 

~--p1III» МЕТ ДОГОВОрУ • 
1. прЕД . IІ1И КиївськОї облаСТІ віА 

IwеНИR сесі' Броварська' МІС.,К:': .8ННІІ земельну Bїn"HКY 
~BEUЬ ltanOliJИD ао р І' n 11"",ає І ctpDIC08C МІтке ІС Р Н:: .к"n 3Н8ХОАllТЬСН ПО 

11. ,., ~1.м lIUat. І OPE~~ вр СIСІіIllI naBIn.,ROIIY ОЧI~ВіА"~НОtO чаСТIІНОIO tUaoro 
'-_111"" аІІCJIYI1I''''ИН~ ~aкo", SOUIСКDрИC'JYВаІІНR. шо Є Н сів віА 02.02.2006 H!~39 1'8 
~ .. !іро"РО· ЗrIAНD ІМ ",ICЬКlIM в1АаШО'" зе",Cn"НИХ рес:ур есурсів WI :Jемел.,н. ДU1JIнка 
.--; pШIt ._оТ ;pou~ItКl ro ",ic"'ltoro віаашУ зе",Cn"НИХ Р 
~ _..-мі ADJYМc1l'l8llii &роварсысо МС8Х БроварськоТ міської рaJLИ • 
....-·r-~иоra ІІIIDPІІС'ІІИ"" І ,....1-

2. 06"єкт ореНАІI •. 

idлaиаса !araл"НОIО МDШСІО 0,0021 ra. 
lII...,~-CII"i _&01 и-nмоro мaRкa. • .: .... шУ 

~ llИаXllШlliltaJutшi lіАcynt uv tlC1'l' _ .. ,__ • АОlіРИ Броварськоro Micbкaro '-
ШИР ЗI"'еАьноі ВШІМ,"І !I1J1ICO 

Ш/арІІа1ІІІН3 rPDIIIDII О 2707 (ДвІ ТlIСЯЧ' е'меат еlм ) rpрси". 
flC)plla01OUOO6 saN!t40 ctlИОВlt'Пo •• шо ",ожут" переWКОЦИnI іі 

11 ..... aIuщ ІІІ nepeaatrЬCI І ореНАУ. не ",ає неаОJШ"В. 

11 t1pI":;нbau1i) ОРЕНДАРЯ Дoro8ip OPCIWI не :Jберіnt чинність. 

3. CrpOK АП AorOBOpy 

; 11 AOnIiP • 19 11.2006 року niCJUI закінченНІ строку AoroBOpy opeНJ1&p має 
__ 110:: :::0::" ~olt. У ЦЬО"'У роі ореИJ1lР повинен не пізніше ніж 38 21!Існцl АО 
~ CIJIOIY 11' аоlO. ПОlівомити ПIІСьмаво apeНA04l8W1 про нвмір ПрОВОІЖИТИ 101'0 AlIО. ПР" 
~ Jе"шноt •• НІСІІ не 31 .ьаВІІМ qРИ1нач,"ня,., ар'иавр втрачаl: переаа .... право на 
~_lDpy Op&l1AlI. 
І ~ 

4. ОРСlЩllа мата 

4.J.l'I'''apeIllUII маТІ CICItIAII:2'70-70 (ДаІаі с'маееят) rp"ICHb 70 Konil\aK. 
\ UOhtatlll1l ,..Іру оремиоі маТІІ 11 'ІеМАtO '1ail\CHlOtТЬCI 'J урахУ8анна", \ИАексів інфnаu1і • 
. ~u.o,.....; n''I81IIIIDam.cв паЧllltlsaЧН:І "11. ПРІІАIІII1ТR рlWІІІІІЯ вlа 19.11.2.005 року що.,lсячио 
~мп npanro .. 30 КМІНВlРННI днІв, 118С1)'ПНIII за ос:таннlа, кaneНJ1apllII"l днем звlтиоro 
.-1J$)IIU~1II IWUIIOM nepepa&Y8allll. на p8XYIIOK УДК У K"TK.,tct" oБJ1аm "1.КIIЕ88 МФО 811018 
і 4.4 ~31138SSSOO005 - SPO_SКlotce ВДІ(. КОА клаcuфlкаult 13050500 - аренда нашІ. 
~ U:~ І npoayxutt,. Н_НІІІ nOCJlyr І рахунок оренвної маТІ' оформn.стьс. 8!МО8іви"ми atmlМ". 
І 4J.l. JIdип OpeJllllot мати nepera""atТЬCR у раl : 
. 4J.1 3111н умов I'ОСІІОдарlOНК .... переа6ачеКI'" IШroвором; .' 
! 4Jз •• ~pcn,,(pl'3eMeaWlaronoдmey, пi.uшцеННI цін,1'Ір"фів. УТОМУ чксаі внвсаіАОIС '"флlш1; 
І • 4.5А. У " 81111111JrЦ ncpeвбачеи,,,, 3ІКОНОМі 

І~-::~~иссен ... аренаиаТ МІ11I у стра,"" lизиачеиі uим Boro80PO"'. СПРlUWltТItс. псм У pa:sиір' 
4JJ.ОреIWtaШоIІІІІ.IІОro 6акку УкраіНІ 311 кажен веи .. простроченНІ ма-rncy. . 

1~)t_CI\ ІІІІ:' СЩ1аІАltn.cI '1'11СОЖ t У al'n8JUClX, ІКШО ОРВНДАР :J поважних ПРІІЧ"" ТИМчасово не 

l .., ""'::=pкraшut ......... иаіAЇIbUU<IL 
~~ . 

~.,,~ аla_иа n • \ _ 
epcJLImocIB оренву МІ oбcnуroауванНJI КІОСКУ. CКIIIВ' па8ШlaRОІІУ очіКУ_ИИR. ~ 



5.2. Цinа.оlе IІРl131flчеННІ земenloноі АЇЛ."І'" -зе",лі Ko",epuiii"oгo RllhOPIIL Yalllill 

5 3 ОреlШllР ІІС мас права бе3 оформленн. у встановлеНО\l)' ]аКО"О.101ЬСУВ()\І n 
• • ор_з,\ 1,,' 

ПРl131l8ченн. земen,.ноі Аin.НКIІ. ' ~ 

6. Y~IOBII і СТРОКІІ 11срсдачі ЗС)IС.1LIІОЇ Зі.1RIIL'1 
"IBO~ 

• 
6.1. ПеpeJIIЧD земenloноі Аin.НКIІ І оре НАУ ЗАіRС.lюrТIоСIІ без розроб.1с:tltlll\l ПРОСIl1) ііІ 
6.2.lнші УМОВІІ пере.аачі земenloноі Аin."КII в ореНАУ: OPEH~9дABE~b псре.1а(.1 О ~ 

opeНJI.Y 3еАlen.ну ;JіЛІIІІСУ ВЇЛloну віа БУА .... КIІ:< маRновшс прав І прсте,шіі треті, 0\:'6 PElQ.I 
УКnIUШННI Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи OPEHД~P ІІС r.sОГЛJI ~'laT~I, І .Dpo ... 

6.3. Пеpel1l1ЧD земen.ноі АЇЛІН~ІІ оренааРІО 1АІАСНІОСТloСІ ПlCnI АержавtlОЇ pe(C'Тpawl_ 
31 IImJM nplI",..aHHI - переАаЧI. 41: 
6.4. На ОСІІові c:т.2S 3aKOIIY Укра'ШI "Пра ОРСІІДУ Jсмлl" віа 06.IО.I998р NrI&,.1I\ 

п'яnuaеlllll18 C:ТPOIC після державна' pKcтpauii АОГОВОРУ ОрСIІД" 1e\lenlolloJ aL ...... 
КО"'Уllan.IIОТ влаСllОrn зо600'.заIII18 IIDдaTII копllО АОГОВОРУ відповuшо"у opnaIl1"C~ 
c.nуа.'6I1. 

7. YalOBl1 повеРllеllНЯ зеаlелы�оіi ДШЯІІКІІ. 

7.1. ПіCJUI пр"п"неННI діі АОГОВОРУ орендар повертnt· ореНАо.оавиеві з~меnloНУ aїnцayyaa. 
поріlНIИО:l ТlIМ, У ЯКОМУ lін одержав П в оренду, 

ОреНl10.аавеш. ~. раі погіршеННI КОрIІСНlI:< властнвостеА ОРСНАованої ]смелloНОЇ А_. 
!МіноlO П С1'ВН)', мас право на віАШКОАуваННJI збитків у розмірі, визначеному cтopOIWlR. Jшlс 
аосиrнуто зroаи про розмір віАшкоаувІННІ збllтків, спір розв"RЗУСТЬСJl у СУ40ВОМУ noJJl.U1. 

7.2. Здійснені орснаарем без зroаи opeHlI04llBWI ВllтpDТИ НІ поліпwеННI ореНIDІІНОЇJIa 
Ікі неМОЖJШВО liaOI"peMlmI без заПОАіlННІ ШКОДІ! uiR Аіл.нці, не піМlratoТIо .i.aWKOIIYIIJIIIID. 

73. ПOJJіпшен". стану :lеММlоноі .аїЛJlНКІI, проведені оренаарем :11 ПІIСIo"IОВОID JIQIIJ, 
:leмni, не піДlllnUOТIо віАШкодуванНІО. 

7.4. ОреllJulР має право на відшкодуваННІ зб"тків. заподіlНИХ унаслідок кеIИ'" 
з0601"аен. , передбачеНl1Х ШІМ AOI'OBopOM. 

ЗСїIIТlC811111 8ВIІ"''ІIОТІоCn: 
7.5. фаmfllні отрат .. , ІКІІХ 0PCНl1Ip занав У :lВ".зку 3 невиконаННІ'" або HCHUeIIIIIII~ 

аОГОIОРУ ореНдоаапием, а також витрати, ІЮ opeHlIВp здіПСНИ8 або пов"нен з.аіRСНIПІJllllIiJIJ 
порушеного права: 

7.б. ДОХОАИ. Ікі opeНl1lp міг би реалІоНО О1римати 8 разі нanежноrо ВІІICQНlllНІ ~ 
Договору. 

7.7. Розмір фпt.їИЧНИХ ВlІТрат орен.ааРJl ВН:lначастloCJI на підставі ДОКУМСНТМloно ~ 

8. 06аlехсеввв (о6твжеIIНВ) щодо ВllКОРllтООI 

зеl\lельвоі ділВВКII. 

• Jff'1 
8.1. На ореНl1Оllаиу зсмen.ну Аіп.нку не BCТlHoВnCHo обмежеННІ, обтllжеННIІ ТОІ iJPDI 

9. Інші права та 060в"ВЗКII сторін. 
,,1 

3ВCїopo~::HДOДAOEЦЬ raPDН'IYE, що :lемenьна аinJlНка є У Ного власності, нікомУ іМШО:,;t 
НIJII • (aiPeWТOM). 31СТ8801O Не переБУІІІ: і він має законні повноваженн. пe~ 

ваТlІlНШ прна. ВIОНlчені Шtм AoroaopOM. 
9.1.Права орсшаОADВЦН: 
9.1.1 nepeliplITl1 цілЬО8е _ .. 6 
9.1.2 11 ково • 811КОРІІСТІННlземen.ноі .аїЛІНК.I: SSfJY 

ДoI'OBOPOM; 0С1РО po:JlPB1ТI1 цеП Догоаlр У 8ИПа.аКDX, переабачеНIІХ 'І"нНIІМ І 
9.13. :lмIНИТtI розмір ор і кo~ 

04КОcroроннІоОМУ nOJ1Rnvu б еНдНо мати У 81IПа.аtcaX. передбачеНIІХ ЧІІНН"" ]8 
-'J ез :SГОАИ ОРЕНДАРЯ' 

9.1.4. BIIMara,,, від ОРЕНДАР , .:1 
9.1.5.aIlMaraTII віА ОРЕНДАР: СiдwВОЄЧІСНОГО внесеl'НІ opeНl1Hoi маТІ'; прl'nнJ11'Г 

вбо MlcькoTpВ41I про HIUIallНl3 І. IСОдуваННІ СУМІІ opeНl1Hoi маТlIЗ часу 
9.2. 060в"R31Щ opeIIДOJIe:.:~OT далІНКИ Ао піДПIІС3ННІ QIooro Доroвору: 
9.2.1. перe,uвuаТ113СММIоНУ aiп~"кy по 
9.3. Прав. ореltАВра: акту. 
9.3.1. DТpJIMarl1 по акту :lСММ. • 

. 93.2 ПОНОВJIlоuати AoroBi н! .IWIIHIC)' У kорш:туааНIII: 
3оІі0."аанlо На ПРОТRзі терМі'ІУ 0:":~~1 закін',еН"1 строку noro 

" .. ~ 
аіі 8 р.,1 



• • ОЛЬ 31 IIIKop"CТII'IIIIM uici зеr.tелЬІ'ОЇ 
ctl2lpt: ж.'lllість 'JJIlnCHtOlaTII коtlТР -'1.'" ор доДА8ЦЮ мо 

J1~,.,111 оРЕl1 InЬOBII~' ПРII1IIDЧСІIІІRА'; 
,іl........ мrлыІ' ,IІІЯI1h"), 38 U . 

_1)""1 'С U\I nnlty. 
І- ., ... ",11·'-_11'111111 арена .. " • illWoro 3lбр)'.ІІнеННR зеМЛJl; 
J~IID чи б)' ..... КОro • 
.. ~ .. ~CJlfllх:~~::.IIОМ)' caHi11lpНDMY =:~8ериynlземельиу .ІІіЛRНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
І .• ab1P111I)'IItI1 1СрмllІУ діі AorolOPY оре 
'~,~tI'Ie"1II 
, ·IID'·'І'/· . 

,,- KODoro :llшщеllllJl а60 пошкоджеНllJI 
10. РIIЗIIК :~~:::.. opellДll ЧІІ iioro чаСТIIIIII• 

ІНІІІРОІОМ зни 

б"єК'l1l ореlШl1 ЧІІ noro ЧІСТІІИІІ иесе ореНАар • 
шени. або пошкоажеИИI о 

JO.I.-
11.CrpU)'8аIIIIП 06"tI(I'a ЧІ. iioro чаСТIIIIII. 

аром об"скт opeНJIII не niMRrac страхУlаНIIIО. 
\І.І'зrW1D 1 ШІМ IІОМ1 

12.3alillll yal08 доrовору і ПРllПllllеllНВ iioro дП 
• IoMOlin формі за IзаємноtO зro.llОtO сторін. 

111.3I1ЇНІ)"'01 aoro80PY 3JURСНЮlDТьсз·мrlнПиlуlСМОI .ІІ0ГОІОРУ спір Р03I"lзyкm.СIІ У СУ.ІІОІОМУ ПОРІІАКУ. 
УрІІі IItAOCIrнСННR 3МІІІ шоао 

IUДll3DПl80РУ npllnlllllНlТloCII У pol: 
112.1_IІ'ІСННІ crpoкy, НlІІІІА Rora було yкnoeHOi. • 
Шnp &ан peWpeM зсмenьноі аlllІІНКl1 у впаСНІСТЬ. :w. ':~R'J ":e~eJlЬHoT .ІНІІІ МІ суспілЬИl1Х потреб 8бо ПРИМУСОІОГО lі.llчужеННIІ земельноі 

81111111іаm:пїnWlоі Hc06xlaнacri І пореку, IcтaHoвneHOMY 3IКОНОМ; 
112.4. Аїniuшl фы�llноіi особн-ореиааРI. 
_ nP"ПННRm.cR 111_ І інших ІIIПUках. пеРC.llбачеНIIХ 38КОНОМ. 
IU Д1І.ilоroIОРУ ПРllПllllНlІІТІоal WЛRХО.' Пого РOJIРВВIIІІН 38: 
W.1.IJaNHDIO JI'DADЮ старlИі " • 
I1JlplwCIIНlM СУАУ но ІИМОКУ оанІсі 1з сторін У Н8сліАок не811конаННІ .ІІpyroю c:roPOHOtO 060~ 13КIІ, 

IDaaIDl'DIDPOM, 11 ІНВСАімІС IlInqКOloгo 3НIІЩСНИR, ПОWlоажеННJI OPCН.IIOlaHoi земельної .ІІШІНЮІ, 
-IIpCIDX\IA;aEП8НIОРНС1'8ИIUO, І також з Інших піAC't88, l'IЗНlчених 38КОНОМ. 
ІЩ .tl1l10118HIII 0PIНJUlPCM п.9.4.2. дal'OГO договору 3В рlшеННЯ.1 СУ.ІІУ. вlAповlAно до 

1І,!"-'.1І0т I114СКСУ УкраТнщ 
.. ~4.l'aJip.:aHНllDro80PY І односторонньому порJШКУ аОПУСІСІЄТЬСІ ; 
...... .10ПllDpy І односторонньому ПОрІІ4КУ є HelllKOH8HHR Орендарем п .4.4, п. 9.4.3 • 

..:; lІсрсхіА npua масності на маАно оренаар. на іншу IDРllаllЧНУ 8бо фізичну особу, І таКОЖ 
1\1Іо 1ІІрН8l1чноіос06и-оренааРI с пшставОID МІ РOJіРI8ННІ.ІІОГОВОРУ· 
-., .. Dpel110UНY 3СММЬИУ .llїJlRHкy у раі смерті фізичноТ ос061' - ореН.ІІ8рl, звсуmкеННІ 860 
~JЬ~JI plW11ІИІМ суву перехоаить'до СПWОQщіl а60 інwшс осіб, Ікі ІИКОРИСТОВУtOть шо 
-І ра10" J орсшрсм, IWIJIXOM персукnаааННІ ДОГОІОРУ ореНAllземлі. 

13. ВідповідlUlьиість а'орів за неВllконавн. а60 
веНIUIСЖllе BIIKOllaBH. AorOBoPY 

Ь.13а .. • IІсІНIDIІIННІ 16 
,11 __ - о неНl/Ісжне 111Іонанн. aorolOPY сторони несуть ІіАповідальність lідповідно дО 
~--"I' . 

'=--C1I.1DQ It~~ п~=1UI8 зо60В"ОIННІ, 3DЇЛЬНІЄТЬСR lід lідповідальності, JlКЩО IОН8 ДОІC.llе, 1110 це 

14.1 14. ПРИкінцеві ПО4ожеIIllВ. _ . 

.цe •• ml' ь.о: • 
Це. р """ИРІС 'ІІІНН •• ~. -аір УIUlIAeНО оСТІ ПIСЛ. n!anIIC8HHI стораНІМl1 та Roro аеРЖ8ВНОТ peccтpaulТ. 

1Ipc~1III, IIpYn~ '?':"х ПРІ'''''РНІІКІІ;'' шо M81D'!''" oaHaKOB~ IDРIUlIIЧНУ. силу, OДIIH 3 JlКИХ 
оренавРІ, ТРетІА - І OP~HI, ІКІІА пра"l ДCP~8НY peєcтpauilD. 

~. 
1&t ...... ~.lliIl\ "8 
~~-ne rrJlllВ.ш _ОГОІОРУ С 
-.:-ІPDIIIА nпa~"i a6"acra оренащ 
-~Сср'hYtі8 3еМCnЬноТ a1nIНIII 3 вl_абра.еННІМ обмсжень (06'ntжень' у П 'І ІИКОРllC'l'aнні та 



alCТ про nCpeJ1D'IY на :J6epirallHR ВС'18НОВnIШIIХ меЖОВIІХ знаків вnaCНJIKY (KOPIIC1)' 
акт про ПСРСНСС~ІІНІІ а натуру зовнішньої межі Зl:мелLноі ,аіn'НКIІ. вач)) 1t\e~ 

ОреJІДОДDВ&ЩЬ 
Броварська міська рада 
в особі 

15. PeKBbllТlI cтopil' 

першого заступиика міського ГОЛОВИ 
КІUJНИці О:II,$Сандр АнатоліАович 

МіСQe3НlІХо,ажеННR юри,аичної особи 

0074 КlІЇВСIo"а область, 
м.БроваРII, Byn.rarapiHa. 15 

. ОрСllдар ( 
П~ Щербак С.В .. ЩО аїє на' , 
СВІДоцтва про державну ~ 
суб"єкта Пї.1ПРIiСМНJIЦЬХ~ 
B~дaH~ГO ВИКОНКОМОМ Брова_ 
МІСЬКОІ Ради за N~б227 
від 2S.0S.2000p. 

Місие "раж"ванн. Фі:IlfЧноі_ 

КІlівська област ... м.Бро. 
вуn.КиіВСloка.190 

2( -
МІ.. шо підписалиСЯ 

Псршоro заступника 

АватолШОВllча, що діє 

СІ.\Іовридувания в Україн' 

l,аеНТІfфікauіПНIІА ко,а 26376375 l,аентифікаuiАниА номер ШJ_ ідповідно до рішеННJI С' 

cropoни. та Приват 

ПідПИСl1 сторін ВолОДUІІПРО8ИЧ ідеитиф 

Ореи,авр 

мп 

tIIIaJDl цей Ап про иаcтyr 

Броварська місь) 

Щер6ак Стаllїелав Воло 
~0021 га по BVn У ..... -

J' .~cькa 

~. Земельиа ді 
1&863-41-04 на умовах с 

Цей Акт С1ОІадеио 
ДО1'о80 

ру оренди земелыl 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ 3ЕМЕЛЬН~1 ДІЛЯнки' 

200_року 
м. Бровари 

МІІ, що піДПИСВJIИСJl нижче: Броварська І\lіська Рада, в особі 

ПtpUlоro заступника міського голови КІІRlllщі Оnексаllдра 

Ав8толіIОВII'ІD, що діє на підставі Закону у країни "Про місцеве 

cDlOBpJIД)'В8HНJI в Украіні", довіреності від О 1.04.03 за Н!! 2-6/299, 

i,anовідно до рішення сесії від 29.12.2005 року Н!!863-41-04 з однієї 

cтopoНlI, та ПРllваТllllЙ підПРllємець Щербак Станіслав 

ВOJIОДllаlllРОВllЧ ідентифікаційний код 2551406790. з другої сторони 

СІІІІІІІІ цей Ааа про наступне: 

Броварська міська Рада передал8, а ПРllваТНllЙ ПЇДПРllЄl\lець 

Щербак Станіслав ВОЛОДІІМИРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 

0.0021 ra по вул.Киівська,94 для обслуговування кіоску в складі павільйону 

oUyвВIIНJI. Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 29.12.2005 за 

1863-41-04 на умовах оренди терміном на 1 (рік) до 29.12.2006 року. 

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

AOI'OВOpy оренди земельноі дWнки. 

І1РийНЯЛА: 
Приватний підприємець 
щербак Станіслав володимирович, 
яка проживає за адресою: 
вул.Київська, 190 
м.Бровари 

обл.Киівсь 

І с.В.Щербак І 



АКТ 
о IlсреДIІ'IУ ІІа збсрігаllllR BcтallOBJJCllllX &I~ 

пр ПnIlСIIІІК)' (КОРІІСТУВDЧУ) земелы�о''аa дln*ОВIIХ ЗllDКЇв 
8111(11 

1,1'1 (,І{, f/A(.. ~~ -" -,,- J1 /..1;' ІІІ' ~Ч7 'J IJ 1A'f1Ii1:,,.,~ 
(П. І. Б. фlJIІ'ІlІоі ос0611, lІаа IОРllІІlЧНDі особll) 

М" НI~'lfеПШПllсані: 
"",otdIИ;IIОprlиі:sаuії. шо Вllконanа роБОТIІ по ВСТВНОВЛСННІО МС'АСОВІІХ знак'l оо • .,-'- в :SСМCn'ИОI дlJlJlНlCU, 
_І ІНше вказаному ВЛВС:НІSКУ (користувачу), 

~ 1i116J~t/AJ.: "? "'( 

~'IКIIIII (:sсr.rЛСКОРlfСТУВВЧ) --.--;..~=--;r'/?;-тtнf!!~:=~ =~~;G::~:;:.:=C'~~~~?:.---=-~ ___ _ 
(n. І. Б. фif.Nltё)ї особll, HUla IОРIUlllчиоі особи) 

~ИІІІ сільської (СCnlfШИОЇ. міської) ради __ .....;.ru~q.~~~· _,_io_.:...и-.::._~~..::..:::_~T...: ... :..:4'=-___ _ 
plaaOl'D (.,іськоro) віддinу зсмcnьних ресурсів ___ .=;t_t..::;.t.;...9..:..I<A.~V#~~_A..:.!:.... . ....:.4'.!.....:... ___ _ 

j) 
(П. І 6.) 

IШJIIllсА ІКТ про ТС, шо мсжові знаки земcnьної ділJlНКИ вствновnсші tаідиовn&:ні) на .Іісцевості в 

lCUDt1i l/ ШТ. і переДl1llі на зберіJ'анНJlзе~шсвnасннку (зсмnеКОРllстувачу) 
1117 lt~#.,,~jl/-iL= ~ ~~. 

і 

(П. І. Б. фіJIІ'ІНОЇ особи. Н8388 ЮРlUUlчноі особ,,> :-

11,1",-. 4,,;' /"'~k~ .Р,/ 
ЛrtСIClJDДСIIО В трьох примірниках. 

__ .r-""'2I"':::::'-



1..90 

1~.O" •. M. 
&.10 

Масштаб 1: 1 оо 
OnllC МЕЖ 

ПЛАН ЗОВllіWllіх J\lеж зеJ\lлеКОРIIc:tyвання 
Ікороткострокового на умовах орендні 

піп Ще"6Q~ с. ~. 
вул. \(Ц\'Cb~a) ca~ 

І і:» о 

.Вi:lА.ІІО А землі зaranьного користуванн. 
~~~~~~~~~~~~~ 

Aкr перенесення I'lеж в натуру зовнішньої ~Ie",кi :Jе~lельпої діЛ.ПК.1 

/ ~ 
~е!еНIIJI:ВРДОПРОВіД_21. Окв • м / 
... -Ь- rвзопровlд-l0, 78кв. м , 

/ '''0 

_итор ТОВ"Константа" / 

Be~ca ~K.M. / 

~ 1t '/ ОО / ~ 
~~)o .. , ~ ~. 

': . .~ 

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

'. 



ДОДАТКОВА УГОДА ХІІ 
о договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlJlЯНКИ 
Д ВІА 09 бера'l. 2006 року М040633800085 

"О,; " ~d.. 2007р. 

ми що пiдmlcamlCl lUDКЧе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
1ИНдОДА8ЕЦЬ", в особі l\lіськоrо rоnовп Антоненка Віктора 
О.1fh'aJUlРОDIIЧIІ, що діє ІІа підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврвдуввиня в 
YIp3ЇBi" та Прuваmui1 підпрllОIСЦЬ Щербак СтапіCJJав ВОJlОДП&IІІРОВПЧ, уклали 
до.1шову yroдy до Доro80РУ оревди земельної дimпucи від 09 березu 2006 року 
JiOЮ63380008S про НlІС'1')'ІІВе: 

Віаповідво до рimеlПDl сесії Броварської міської ради від 26.04.2001 року за 
D5-21J.05, l8есш зміни дО В8C'l)'ПВИX пувпів доrовору: 

І. до n.2J і ІIIICJIВCtИ його в наступвій редахціі: 
. ~вa rpoШОlа оцікха земельної дimпucи зriдко довідки Броварського 
~ааддшуземепьвих ресурсів від 23.05.2007 заN..оО4-З/ІЗ-ЗnЗ9 становить: 

841 (ДII1DeJIIIi віеіаlСОТ сорок дві ) rpивві. 

2. до ~.1. ВIUCJIacти його в lІ8С'1'УПВЇЙ редаІЩіі: 
~ВlP YllШдeво на 1 ( ОA1Пl ) рік, терміном до 26.04.2008 року. ПїCJUI 
_ ctpo ~кy дoro80~ ОРЕНДАР має перевamе право поноuеJПIJI ЙОГО ва 
.. до 3ВJd~ w.oму разІ ОРЕНДАР повивен не пізніше ніж за 30 КDnендарнпх 
~ :енlІЯ ~ICy дії договору повідомити письмово орендодавця про намір 
IIpIqB •• euuв:ro дuo. ПРП ВllКОРПnaвні зе&leJlьвоі дїJIRBКII не за цinьовпм 
'PtВJUr. ОРСlЩар втрачає псревucве право ва ПОВОВJIеввв доrовору 

3. до 0.4.1 і 8av .... -
OPfRAna ....... І\щllоro в lIaC'J:yПвiй редахціі: 

284,20 ('IotuP:'тa eтaBOB~ 10% від вормативвоr rpошовоі оцівкп і cКJIвдaє: 
сорок 1D1et1t) rpИ8еВЬ 20 копійок в рік. 

4. до ІІА.2. і 
06чнCnСIІІІа ~ loro в lI8C'rYnaifi редаІЩіі: 
~~ -':І:Ш O]JellДвoi пnaти за земельні дimuucи державноі або 
~EII1ia ЇIrДCКC:aЦtt CJlJOeтьca з урахувlUlИJlМ іх цШьовоrо призначeвu та 
~~- Ylpaiвu ФОР Визначених закОНОдавсТВом, за затвердженими Кабінетом 
--""P)'~ 'ІІІ tIPQ мами, що заповВІОIОТЬCJI під час УішадавИJI або зміни умов 

S. до n 4 " .цовжemur його дsї. 
O.....~ •• -.1 В11kЛаCТJІ n 

IIia .... :-:~ nn__ oro В наступній реn"'Іп.· ... 
:..--..щ --&11 8ІІОСn _~11. 

~~ ПРОТ: O~~peм, починаючи. 3 26.04.2007 року щоr.UCJI~О 
Altсм звітвоro n кanеuдaрllИX ДIUВ, наcnyпвиx за оставиsм 

( Oдa'l'lCOBoro) мїcJIЦII ШJUlXОМ перерахувввИJI на рахунок 



· і о&ласті а •• КІlєва МФО 821018 код 23571923 
rrДk"У КIIТlоВоС·о:: _ liроварське удк. Код кааСllфікаціі 13050500 - 0pClfДa 
;, 332178151 
_11. 

4.5.2 ВІUCJШC'I'IІ йОГО в иаС'І)'ПВЇЙ редахціі: 
"~D IL NYlмірів ЗС)lШНОГО ПОдаткУ. підвищеНIIJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
351110 .... --

... 8'''BI~ВIIX законодавством. '-'1, -
7. Всі інші РІОВІІ Доroвору ЗaJIllШDlОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

f1OШС1a1U AlIС"КА РАДА 
lOpJrдкtma вдреса : 
вуп.Г1І'Іріва, 15 
IL );JIOвapu 
а6в. Кniвcькa 
~ПС:.lildi roпова 

ОРЕНДАР 

ПП Щl!р61l1t СInIlН;СЛIl8 ВолоdшrUРО8U'l, 
Юридична адреса: 
вул.Киівська,190 
м.Бровари 
обл. Киівська 

мп 
( 1IpI11IIII1IDC1i nечаі) 



АКТ 

прийОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

-Е _1(Jw-=-__ 2007 року М. Бровари 

МlI, ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

мitь~'Oro ТОЛОВІІ AllTOllenKa Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

3A1JRY УкраіН11 "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні" з однієї сторони, 

. 11 ПрuвaТНІШ підприємець Щербак Станіслав Володимирович з другої 

CRlPOНlI, СJШ8JJИ цей Ап про наступне: 

Броварська J\lіська рада передала, а ПрнваТНІІЙ підпрllємець 

Щrр6ак СПlllіc:nав ВОЛОДUМIIРОВIIЧ ПРИЙНJIв земельну дimtнку площею 

0.00111'1 ПО вуn.Квївськіі,94 для обслуговування кіоску в складі 

DlвiJlьйову очікуваНИR в м.Броварн. Земельна дimtвка надава рішеНIUIМ 

cmiвiд26.04.2007 року за N!30S-20-0S на умовах оренди на 1 (один) рік, 

"мінам ДО 26.04.2008 року. 

Цей An cкnвдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
АО1'Овору оренди. 

ПЕРEДAJIA: 

IОрВро.арС'1(1l АІ;С6I(а рада 
вдична адреса. 11.5 • 

ll:_?Dвари, BYJI.rarapiHa, 1 5 
"utЬJarй l"OJJoвa 

ПРИЙRЯВ: 

пп Щер6ан СВ. 
Юридична адреса: м.Бровари 

вуn.Киівська, 190 

-~~~-
І с.В.Щер6ан І 

мп (38 НIІІІНості печаті) 



ДОГОВІР 
• ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьно1 ДІЛЯНКИ 

.. 5pD»PH 

. IiPOIIPCЬКD .,lcьКD Рада" ., ~ .. d((t'М4/ .. . 
1_ __О liJICIIIPfhlCII .,lсыcll РIll1ll D особ' MicLKoro тлОВIІ A,lТOlrelf. ВІктор. Оnl!lСС8lll1 OOIl"~O~' 
~_'IV VtnЩУlІ1І "Про MlcuClC са.fОВРlауваШIІ в УкраіІІ'" J OIlHOro боlrV та орс, ••• Рр, n ' ша ІІ'С 
,CJOJ'" --" ~r- М n І . . ~" ІМ • Р"IІТ""n ..... 11І .. оprл ЛІРІІСІ IIII n 1111, IОР"ДIІЧllа аllреса. M.GPOIUIPII. вул.Д,мі1рОDa.12 іllСНn'фіаuіn"lfn 

_441,'1111 IІlс НІ п'аСТІІI calaouтua про держаlllУ ресстраиіlO Су6"сlСТІІ піIlПРІІСМІІlІи .. ко' IІIМ"ІІОсті 
:""IItIOIlIOMOМ Spaalpc.кoT мlс.коТ ра.!111 31 .м2З550 17000000 І 455 віл 24.09. І 996р. J IІРУЮro, УIJJа.'1І иС!n 
Jn'fIlJlOIllIIi'ICIIIDcaCIIC: 

І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 

• ,.,. ОРЕНДОДАВЕЦЬ Ilan0Blдll0 до piWCIIIIR сесІї 6роваРС"КО1 міс"коі ралll к .. іlс:.аОі області ві. 
lJI,I06 рову Ю6-05-05 IUII1IICe а ОРЕНДАР npllnMIC І строковс nлаТІІС kOР'lС1)'ваllll1l 1смел.ttУ 4ЇЛlllftr)' 
r.1IC&IOo,oo19 ra /UI8 o6eJIYI'DDYUIII.R кІоску, ЯКІІ'. 3lfaXOIIIITIoCn по ауn.Кlрон в Р-ІІІ Р01.,lиlе1ll18 Сі,а,к.ІН 
aSfIuJNL 3JiJWO 3 МDlIОМ 3СМJlСКОРIIС1)'ВIIШ'. ШО С IІСВIл"с"шоlO чаСТlll101О шоrо ДоrolОру та 1І00і4КІІ 
_~'M мIС"IІ'" liдAlnом 3СМІ:ІІ"'ШХ ресурсіl lія 04.07.2006 N!744-04-313 та Jсмел.lfD-klllIICrp080і 
Jl)vcmaiJ SpaUpё.kOro Mlc.xoro в'ддlлу 3СМІ:ІІ.ШIХ рссурсів ІІІ 1смельна аїЛ.llа рахуст.СІІ о 1С!AlJlIІ. 
8pIihoro1l11Op1lC1ll1lllB межах Вроварс"коТ мІс.к01 радll. 

2. 06"скт ОРСІІДІІ. 

1'.8 apuщу ncpcдIC1'IoI:R зеМІ:ІІ"11І дfл.lІка заraл,,"о,о nЛОШС'О 0.00 '9 па. 
N ... зсмеп .. ,,'О аln.IIШвlасynll об"СХІ'II IIcpY~OMOГO Man"a. . . . .. 
2JJIopacВn'111I I'рОUI08а ouillkl 3С"І:ІІЬІ.01 дlЛ'IІКIІ З';.11110 доаlд,,,' &p080PC:bkOro ."CblCoro OWIJlY 

--ресурсll ІІА 04.07.2006 за Х!746-04-313 CТВIIODIIТ1o 2780( ДвІ ТI'Cn'11 CIAICOТ вlсlАшеcnт) rpIl8e" ... 
lJ. !емеп"'lІ дlmшкв. ІКІ ПСРCДJIЕТЬСІ в ОРСІU1Y. ІІС мас ІІсдonікіо, шо .,oжyrt. nepCWICOA,m, іТ 

--., IlIIcoprrCТIIIHIO. 
2.6. ПРП змlІІI (реоРПІІlbauii) ОРЕНДАРЯ Догоаlр OPCtUUllIC J6срlпас .. IIIIlIiCТlt • . 

3. Строк діі доrОDОру 

JJ Дol1laJp 6 2007 ку Пісп. _іIIЧСIІIІ. l:Тро/С)' JIoroвopy 
~_ YIШВдet'о тормІІІОМ •• а І (ОДІІІІ) рІк до 01.0 • ро. f о ІІІІІР ПОI,,"СІІ ІІС nl311lwe IInК 
IllIIctqJ ncре ... не npaao nO.IODnell.IR noro ІІа 1108110 С1рок. У шому рll3 ре про llaarip ПРOJIов.,"" nOro 
~ n 10 3ІІlfflllаІІІІ строху дlі aqro80py поаідОМlm. ПJlшtоао ope,lдOJIIIIIII 1148 втраЧВС переВВ.ІІI! 
,...: InrcaPIIC1'lllll' зеА'мыlІ� дlnАllКIІ ІІІ! 38 аll11о0ІJlА' пptl311ачеlllfDМ оре р . 

-Вnеlllll Договору ОрСIІД". • 

4. OpCnДlla пnата 

t~~o,e... пп.,. CMIUUU: 278-00 (Даl"' сіАuaеc:nт а'clм ) 'P1ll~CII. 0~~:::i8 '"ф4Іuіі. 
4J.o fI'HI РlbМlру ОРСІІДllorма". 38 3СМЛ'О зд'RСlffOt'l'loCl :І урвхуаа"'l ІІІ 01 06,2006 роН)' шомlcttЧIfО • 

...... .. РІПАІІа IUlllта IIІОС,IТІоС:Я ПО'lIlIlIЮЧIІ 3 IIIIA nplIOlltnТJI р'шеl"'.,: acan~lfJlараlllJlI ДIІI!'" Jam,oro 
~.:"C'hcIarll ПРОТЯГОІІІ 30 1CIUI1!11ІІ8Р'IІІХ д •• lа, IIBCТ)'nlllll 28 0:1:0 ol1llar:тl A •• KIICDD МФО 821018 
1123J7"U ~CllЦI WnIlIОМ nepepaX'DaJlIIR ІІа раХУIІОК Y/1JC 1 КIІI1 ;;050500 _ орСІ14В JеllалL 

4.4. ~ 33213815500005 - ВРОІlРСЬке OДI(. І(ЩІ ІСЛll!lІфlаса:r.1 оФОРrout'crIoC' alAnDBlaнllNII аІПІ"". 
4.5. PaJar ЧІ про~цІ\' 1ІІIІU'ШIІI nocnyr І ртсу"ок opellДllor М 
4J, J 'р оре'UlllоІ nnаТlI переrЛJlдаCТleСП 1 раз' : If' 
4.іі, :':'" УМов rocnoдaplOBalllll, псредliаЧСllІІХ aoroaopofo.: ф'а 1 ТОМУ ,,,,спі allllcпlllolC '"фnIlU • 
4.sJ в ~ 'hI pcquJpl. зсмелыfго по_тку, пJд8IIШ1ШIІ' ці", 11іР" , У pcnмipi 
4J.4: у "UlIІІС 811nIIAklUt, nepeдlia"CIIIIX :І.IСО.юа.; 11М aorooOPDfoI, cnpatUl.c:n.c. ПСІ" 

'ІІно, cta. PQ'"CDllccelll •• ореlІІІІ'ОТ Mmf у trpOKII, Вll3llаЧСlІ'U .. СІІІІ' MBmк)" 11 ТlIМ"ОС080 ІІІ 
4JJ 0:;' IlIцJOllIUILIIOro башсу УкраТllа 311 каже" де"" ПР~ЕНДЛР :І noJD*lІlІlС ПР""" ,_. 
~)t '1.1U1I nnата CnplIIUI.c:тьcir така. І У а"п"асах •• rcШО О " ...( 

3С"enь,іУ дln'lllІ)' 311 ШІМ ДоГОIОРО"'. 



" 

" 

5. YalOBl1 ВIІІСОРIICТnIllIЯ зсаlслыlіi діnЯIIКII. 

• aaC1'ЬClIOPCHAY МІ обcnуroвуваННR кіоску. 
5.1. зс.IcJlыla АШІІUCВ псрс &'CnLlloi lIЇМИКlI- землі KOMOpuinHOrO DIIKOp"cтalltll 
5 2 Цlnьовс ПРIDlfаЧСlІl1JI зо... . • • ва без офорМЛОll1IJI У вспшовnеlfОМУ закоtlолавством ПОРІД"" 1\1'1110 
5.3. 0PCIIJIIIP ІІС ",ас пра • IaЬ ~ 

nplD11I11C11111 зсмcnыlтT АInIНКIІ. 

6. YalOBl1 і СТрОКl1 передDчі зеаlслы�оіi діпЯ11К11 8 ореll.1), 

6J. Псреаача зсмcnьноі АinlllКl1 ~ ОРСIIАУ ЗАіПСIflОCТLСЯ без розробnОflНRМ прое,,'1У П lі.1Ir.:ас1ll!t 
• 6.2.11Iшl УМОВІІ порсаачl зомcnыfіi АinЯНКl1 в ОРСIfАУ: OPEH~OДABE~b пеР~l1I[ •. а OPEHдA,~ 
ОРСІUI)' 30МCnЬІІУ .аіпIlIllСУ BmLl1)' віА БУЛЬ-ІКlfХ маПІІОВІІХ прав І ПРСТСII3IП треТІХ ОСІб. про І,,"., 

ІІІІІ111111 ДоroDОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛJІ ЗІ,аТJI. 
УІСІІ 6.3\ Порсаача 3смcnыlіi Alnlll~" OpellllВPIO 3JliRcIIIOCТLCR піcnа лсржавttОУ рес:страиії ut.oro~ 

3D ІІСТОМ пр .. ПМllfIlІ - пороааЧ1• 
6.4. На О&:lІовl ст.25 3аКОIlУ УКРВ"ІІІ "Про ~РС'IJIУ 3СА.лl" .Bm 06.IО.1998р N!I6I·X/Vcpr 

п'ЯnШСllllllП строк пlcnя дсржаВllОТ рсєстрвцП AOroBOpy орсш.аа JCA,enIo.,oi JlinRllh" J'JIIIIIi 
Ko"'y'IвnыІ!! впаС110стІ зоОов'Я38II11П IIBJIBnl lСопіао договору BmnoBml'O"'Y opгallY Jlepillllнor. 
cnужОll. 

7. УМОВІІ повеРllеllИИ 'мIслы�оіi ДШИИКІІ. 

7.1. ПіСЛІ npllnllHOHIIJI Аіі JIOro80PY OpeHJ1DP повертає 0P0НJ10J1DBQeBi земеЛl.НУ ДЇJIJIИКУу Cll!il' 
поріВIIJIНО 3 тим, У ІКОМУ він одержав П ВОРСНАУ, 

OpellAOJ1DВCUL у разі погіршеННІ КОРІІСННХ ВnlСТИВОстеЯ ореНlIованоі земельної JlWHP,/D', 

зміllOlO П C1'DIIY, МІС право на BillWKOllYDDHHI збитків У розмірі, ВІІ3НІченому СТОРОНІІМИ. JlIDIIICIf 

АОСАГН)'1О згод" про Р03мір вllIШКОJ1)'ВІНllJlзбитків, спір Р03в"lзуєт .. са У судовому порш" . 
• 7.2. 3АіЬснені OpOНJ1DPCM без зrоАН 0P0НJ10J1DВM витрати на поліпшенНІ opcНJlOвaнoi1Cllf.»' 
акі НОМОЖJIJШО вlАОКРОМИТН без .подіlННІ шкодн ціЯ lIinRнці, не пilUllraють BUuиКOJl)'IIIIНIO. 

7.3. ПоліпшонНІ СТІІІ)' З0МC:nЬНОТ .аіпIНКИ, провсдені opeНJ1Dpeм за ПІIСЬ.'ОIOIО JroJOIIIJ/f! 
зcмnі, не піапlnUOТЬ віllWКОJ1)'ВІНЮО. 

7.4: Орендар має право НІ вlДШКОАУваННІ збflтків, ЗlподіlНIІХ унаслідок He8111OJ1111111'f' 
з060в"1301l .. , neроабаченнх цим AOroBOPOM. 

3611ТІСІМІІ ВDIUlC8IОТЬСЯ: .' 
7.S. фаКТІІчні втрати, ІКІІХ оренаар 3113Н18 У зв"IЗ"1 З новиконаННІМ або иенanellllll'l ~ 

дoroaopy ОРОIlllОlШ8ЦСМ, а також ВIIТр8ТН, Ікі орондар здіЯснив Ібо ПОВІІНОН здіЯСИflТl1 JIJII ~ 
порушеного права; 

7.6. ДОХОДІІ, акі орондар міг бн рeanьно О1'рlwати в РIl3I нможного B�lkohahlll .-: 
Договору. • 
• 7.7. Розмір фlКТllЧНИх BInp&Т орендаРІ DIDf\lЧIІСТЬCR на пІдставі дoкyмoJl1'8lPoHO ~ 

8. Обмежеппп (обтпжеПIIП) щодо 811KOPIIC'l1lllIJJ 

земелы�оіi діЛИIIК.І. 

rf4'$ 
8.1. На ОРСIІАОВОіl)' земельну ділlh"1 но BCТDHOMOIIO обмежеННІ, o6'nIжсННl 111 fJIUIl 

9. Illші права ТІІ обов "П3101 сторін. 
~I 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ га • • у і' ~ :JDбороноlO (арсштом). Рllпує. що З0мел .. IШ ділІНка є У noгo ВnICHOCТI, ИI~~~IІІ"" 
lf_вanllHwl права BI~H 0110 но перебуває і 1111 мас ЗlКОНllі повноважОИ'11 ре".....-

9 , .. Іче" ЦІІМ AoroВOPOM' • 
• 1.ПраВlореIlДoдDВЦп· • 

9.1.1 перевlртІ цlnЬOB~ ....; 
9.1.2 ДОС1рокоао і ІИКОРIІCТDНIUI3емел .. нотдmRIІКЩ ІРІ ,.". 

Договором; роз plans цеп Договір У DIШадкаХ, поредбачсНlIХ 11111111 -"" 

9.1.3. змlНlml розмІр о ,.r.oJl,r 
PДIIOCТOPOIIllЬOMY ПОРІДКУ ~OIIДIIOT МОТИ у ВIIПВДках, поредбlЧСllІІХ ІІШІІ111М 

9.1.4. DlfMaranl ІIд OPE~Д:I ОРЕНДАРЯ і ~ . ..ffIi 
9.1.S.lfIMlraTII ІІА ОРЕН n Ао !JI свосчаСIІОro ВІІССС1ШІ OPOllAlloT nлlТlI; С'/lІраdJIP" 

а60 мlСЬКОі PIlIIІ про 11-11111 ~Я ІIдШIСОАУваlll1ll СУМІІ ОРОIIAНОУ nлаТІ1' 'І • 
• -. ...... ___ ~9.~2~. О~ОО~в~"~Я3К11 ор' "'ІД зеМClILllОТ AlJUlIІКII до nlAnllCIlllIII uьoгo доroвОР)'і • 92 1 ОДl.ЦП: ••• ПСpoдaDln,зсмClI I~ _ 

_ • • __ о "ІІУ AUIJIII~ по аany. 



1111 по 11'1)' зе .. en.tl)' .ІІіл_tI1'У у I'ОРIfI:1УІltltI_; 
'J.J·01J"'~"nl aorD8ip піcml зuіtlчеltНl строку Roro іі 
,зз IIO~; тер .. іН)' opetUlII. .ІІІ І раї ІЇ4сутиоcti npe1'ejoin, що~о 

..I. .. ·пrA1DPI"' ..... )""'" ,.t оаоl"IІКІI DреlШlРr. 
9• І fIIIIII11I ОРЕНДОДАВЦІО МOЖnlllіm. :шіDCJIIDIaТtI l'Dmpoл. 2а ІНка • 
.... • рItCnUI ..... шd' зеaren"ror 

~ ,.UlIllСОРIІС1'ОD,DаТllзеlllenLII)' .ІІШRtlК)' 3В ЦШLОDІІІІІ ПРIІІllа"СIІIIААI; 
, 9.4J.cIQCIIICIIO CMa~>:A111 opetUlllY мату; • 

'.4.4Jte ./Ionyclllnl ХllІІlЧIІОro ЧII6уД'.R~Оro Il'ШОro З~6РУllIfС"". 3САШ.; 
• . '.4J. nl.aтpJfNYJII11I П 8 "IIII~"O~~Y ClIflТОРIfОIllУ C7DНJ; 
~ ,.4.6.nfCII3ІІі1IЧеllll. теРМ"!), ІІІ. Доro80РУ ОРСНДІІ ПОIСРиyn, ЗёМen.ну lIUwI.'Y ОРЕНДОДАВЦЕВІ) 
і JIIIIIOI1 eraпl по ІКІ)'. • 

10. РІ1311К ВllпадКОDОГО 31111щеllllП або ПОШКоджеllllR 
06"t1CТO opellДll 'ІІІ ЙОГО ЧОnllllll. 

10.1. РІIJІІК IIInlUUC08oro 31f11ЩСIfIfI або ПОWК~lIЖСI'111І 06"скта ОРСНІ" .'" noro 'IIm"'IlItCCC орсщшр 

11.СтрDX)'ВОIIIIП 06"скто ЧІІ ЙОГО чаnllllll. 

11.1Зrl.aно 3 ЦІ .. І ДOf080POIII 06"сtn' OPClfдll ІІС niAIIlrat С1'рахУваншо. 

. 12. Заlіllll умов ДОГОВОРУ і ПРllПJlJlеllllП ііого діі 

12.1. ЗмІНІ УМОІ ДOf080PY 3діПСНІОІОТЬСI У nIlC.Mo.iR форАlі 31 .3101НО10 зrolОIO сторі". 
у раі НeдDCJU1IСННlзroдll ЩОДО зміНIІ YMO.lIoro.Opy спір ртв"1І3УIОТІоСIІ У І:УІОВОМУ ПОplIКУ. 

~ • 12.1. ДІІІОПJ80РУ npllnlll1810ТЬCR у pal: 
12.2.I.3mIlЧСН ... СТРОКУ. на 11110 Roro було укпа.аСНО; 

. 12.2.2.npUA6alnut орсндарсм зсмenьноі дinaНКIІ У власність; • 
• I2.2З. 811КУnY зсмет.ноі дinlHКlI МІ суспілЬНIІХ пcnpeб а60 DpIIМYCO.oro .IIЧУЖСllttl зсмсл."оі 
DllltJllcnuai. сусnln.ноТ IIc06xil1нocтi 8 ПОРl4КУ .CТilНОМСНО"IУ зuoно",; 
, 12.2.4. лlаlдa1U1 фыlнотT особll-ОРСН48Р.: 

Дorollp nPllnllНllmca також. інш,1Х 811ПlllUCllX. псрCJl6ВЧСНl1Х зuoно"'. 
12.3. ДІІ 10roDoPY np"nlllRIOТLCR WЛRSОІІІ Aoro розlР88111111 38: 
12З.І. "'IНОIO 31'0.11010 сторін' . 06 .. і 12.3.2 • •••• -НDtI,,, .... urnю CТOfЮНОІО 01 ПК В, 

... ·Р'ШСIIIIJIМ СУ4У на IIIMOry Оllні[Т із стор'н У наcnщок НС.ІІ.... ..,.1' - r і .н«" . 
fIr' Ift_ ADI'OВOPOt.I. та 8Н11С111l10К 8ИПIlJlХ080ro 3tf1IЩС"НIІ. пошlСО./11ІССНIUI ОРСМО.ІНО зсмсл.но , 

CIIIrtta nCPCWkaA1lat П 81110PIlc:raнНlO, а 'Так0. 3 іНШІIХ пі.аC'ПUI, .IDнаЧСНІIХ 3DКOHOM. 81.1П081.1110 .110 
1tI1J,J~2J.3, IICDIlКOllqllllR ОРСIlДОрСlІ1 п.9.4.1. 481101'0 .IIOro80py за рIШСIIІIIІ'" СУДУ. 

ЗcarЦ.lllfO ICOJ'IICC)' YICp8JJIII' 

__ ~4. PoJip881 .... ·дoro80py І oдн~cтopoHIf.OMy пороку аопус:атса: см n .4.4, п. 9.4.3. 
~IJIIIН'" .ao~IOPY 8 OlIНОСТОРОННIоОМУ порІІдІС)' С ttе.lltс~наШIІІ орсн.аар а60 фь.t'ftIY 01:06у, в 'nIКОЖ 
~. ПСРС1С14 npuа М8СНОсті на .. вАно ОрСfШIIР. на IНW)' IOPII.llIt'fIC)' 

IIPQO 1ОрlUUllfНОТ ос06lН1рендаPl С nїДCТD801O./III1 po3~p8IНI" 40"::::.; • орсн.аар., 3ІІсуааtIICI а60 
~ tr ~н.aoa~ зсмenьну дinlHКY у р83і CMCpn фЬ'IЧ~О~о ІНШІІХ осі6. Ахі BIIКDpllcтoaylO11t шо 
~ _ ОСТІ 38 расн""" CYIIY перехOJПIТIt до cna,aacoDlWB СtUUlзошl. 

КУ раом 3 орендІр&:lІl, WЛUОІІІ ncpcyUDдlUf'" 401OBOPY ор 
І • 

І· • ПJCDпаlflUl або 13. відповідоnы�ість сторulЗО вев 
І IlelllUJC2КIIC BllKOBallJlB доroDОРУ 
і 13.1. З, 0111І иecyn. .i.llno.I.IlU."lcn. 8і.11поаl.aно .110 
~1I~eвIIКOнaнНl а60 НСНМС.НС 81110НІІIІI. дoro80P)' стар 

13.2.с 4Oro.opy. • • o.iaМ."oc:rl •• КШО вона 10BCJII!. шо ис. 
~II'" :ropOtta. ІІа ПОРУШІІІІ. з0608"I3І"НI, з.InI;JIІС'ПоС. вlА .UU1 
. C1InOClllle 3 П ІІІНІІ. 
І 
: І4. ПР'lкlнцеві поло.еIIIIВ• r iL 
І 14.I.Цеп до • JfIPII'" noro дсрІСІІІІІО ~ U"H 3 І!СІІ. 

Чcll roвlp 111611рас ЧIІНІIОcтl nlc:м niдnllCDtIНl старо OlIfIIIC08Y ІОРІІ.ІІІІ"'ІУ СІ • ad 

~• ДOrollp YICIIII4cIfO у 'lptoOX np'lIIIlpHII~ ШО 11І81:1"11111" npoвl8 дср""У pcCC1JID 10. 
орСIfAD4uц.. ДP>,n'n • 8 ОРСllд8pJ1. tpenn • 8 ор"' , 



НеаlJl"ОIllIl)". чаСТІ'II.!"11 Aora8apy с: 
. n· СlU!nцчі об"CJmI ОРСІШІ'; 

а/n' ПРІІ 1І1811111-П r--: ....... IIОіі .ЇnIНIСІI З віАображеННJlМ обмежень (оБТRже",,) )' іі 
ICIU1IIC1POBIIA nn8Н 3_.... ом IЩDpи~ 

~8' ~ BCТВlloвneHllX сеРІ 'v 1"8 з';""11'81111І ІС'ПІновnеНIIХ МСЖ:ОВIfХ знаків вnаснщ,у (користувач» lC\lf' 
акт про пеpuaч., ".... • t . ,'''МО. , • 
акт ІІа переНССС1ІІ1R 8 ІШТУРУ 30lHiWHltoi 1І1с:"АСI земenьно АІЛІНКІІ. .'l1a 

15. РСК81ЗППІ сторі.1 

ОрсІІДода8СЦЬ 

Броварська міська рада 
в особі . 
~IiCЬKOro roлови 
Антоненка Віктора Олександровича 

МісueзНІХОJUКeННІІ юри.аИЧНОТ особи 

0074 КнТвс.,ка обnacn., 
",.БРОВ8Р", вул.Гaraріна. JS 

. 
lдelП'llфікаціRНlіl КОА 26376275 

ОрСllдар 
ПП Орел Л.М., щО діє на підставі 
свідоцтва про державну реєC1paQiю 
суб"єкта підПриємницької .и!щ 
виданого виконкомом Броаарсuoj 

міської Ради за N!2ЗSSОJ 7000000J4Я 
від 24.09. 1996р. 

Місце прож.,ваННR фі,"чної oco6tc 

Киrвська облаcn, .f.БРО88PJI 
вул.Дімітрова.12 

lдентнфікаціЯниЯ номер 2236802447 

Шдпвев сторін 

:'"7'~----\,~~~_AнroHeнкo В.О. 



АКТ 
пРИЙОМУ-IІЕРЕДАЧI ЗЕМЕльноJ ДІЛЯНКи 

. "JL" .8IAНJ 2000 року м. Бровари 

. МІ •• що підписалися нижче: Броварська аlіська Рада, в особі 

NiC:JtI\'OJ'O roлови AHTOllellKa Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

За1'Ону Украіни "Про місцеве самОВРJlДУВВННJJ в Україні", відповідно до 

t рішеш сесії :від 01.06.2006 року N!26-0S-0S з однієї сторони, та 

. Прпватной підприємець Орел ЛаРІІса Мllхаіілівна ідентифікаційНl'Й 

roд 2236802447, з другої сторони склалИ цей Акт про наступне: . 
Броварська міська Рада передала, а ПрпваТНІІП підПРJlєаlець 

ОрелЛаРIIС8 Мlаайлівна ПРИЙНJ1Ла земельну дiлJlнку ІШощею 0,0019 га 

ПО вул.Кірова вр-ні розміщеННJI буд.N!!88 ДЛJI обслуговув8ННJI кіоску. 

Земenьиа дітІнха надана рішеННJIМ сесії від 0~.06.2006 за N!!26-0S-0S на 

УМОВаХ оренди терміном на 1 (один) рік до 01.06.2007 року. 

Ц Й • • • 'ємною частиноЮ е Акт складеио у трьох ПР1lМ1Рниках І Є невІД 

AOroаору орещ земельної дїЛJПIICИ. 

в. nВPEДAJIA: 
РОваРська.міська рада 
~:тlЧНа адреса: . 
мі РОваРИ. ВУл.Гагаріна, 1 5 
СЬkИй l'OJIова 

ПРИЙНЯВ: 
приватний підпрИ~~ЦЬ 
Орел Лариса МихайЛІВНІ, 
JlICa проживає зв адресою ~ 
вул.ДімітровВ.12 
м.БровврИ 

обл.КиївСЬка #' _ І JLМ.{)peJJ І 



АКТ 

про Ilередачу ІІВ збсрігаllUJl Ве'і"ВIIОВnСIIIІХ ІІСЖО811Х 311аків 
DnaCllllКY (КОРllетуввчу) зсмcJlы�оіi дlnПlllСl1 . 

~ IAJ " ,І/. N. ,--_--~~'~~lpt~IJ.&t.фJфЬ~I~";IІD~r;D~;&.Н~,mШD~.П.~ю~р~~;,;~~~ai&~~-----------------
, N.W~·i' ІМеІШХ _-.-!~z;.::.;~q~~~~--____ сinьct.коі ~iCЬKoi) РІІШІ 

~----~КJ~u~Вс=ь~К~~~О~б~n~аcn~·-----__ РdоНу 

200-І,р. 

1іІаВ(3СUСКОРИctyВач) tI ~ ,І, Н. 
1 (fi:ііфы�IIDїї особи, 11a3 •• IOPlUUmroi особи) 

:snaвCЇnCIIKoi (сепНJЦноі. міської) ради ____________ ---::---:--

-(IIЇGIOJ'O) Biддiny зсмenьних ресурсів _____ ~~~;? .~~~~-....;II~. #=-:.._ 
~.I.&.) 

-_.~ . . . 
-ІІТ аро те. ЩО меаові знвки зомenьвоі дїJJJIIПCИ BCТ8Вoвnoai (вїДJIОВJIеІП) на МІсцевоСТІ • 

lDai _ l{ шт. і передані на зберїI'aIIВJIЗeмJlевnвсвику (земпекориc:ryв&'І)') 

~-__ --..~O~~L~L~·~4.~~~. ___ --.~~---------
(Й8і. В. фьично~а юридичиоі ОС:О&ІІ) 

~ 11./"" 14~ ~~ Aar ІГ , l ~ 81p1oOZ првмІрвІІІ<8Х. 

---РDI ОРI'IDЬ.lцІі,~~~!.,D~!Ї~~~і~~f~~~:~~~~~~~~.-!:.~~';"IIf:...--,..... D'I1Iaa 
і -масОВIІХ зваlciа 

~ (зeмnQаРllстувач).u;!!-~ .. Z-. _Y'" __ --.....;IJ.~,'d~~А~~/І~ . ...:,#....;..---
~.I- •• ~. -....== "Щ.еькоt • . . І ••• 

,,...,IІІа..са1) Радн '.: .' .. ::: ~. . ... 
~ ..... '1,:.: 
·~= ... I\8fJJdayP.IOhUDro .. : ·:·Іі 1.-:" /'. ~ .. '.і· .:.~.; .. :~иA ~I •• ~ І'· .. . ~ 
! зeuqЬDпх~~:~·~~~\~·:·~;L!.I.~-~·~/~~~ __ ~~~"'-

І 
.... 



~KT 

ІІа DсренеееПl1R в 118ТУРУ З0впішnьоі меЖІ. з~мen~поl дІл.ПlClf 

А _----~O~~~,A--~~~.~~~--------____ ___ 
1100--' ' 

"6~" :.~~ 200~p. 
~-~--

Мu.llШl'leuiдnисаві, предCТUSIИК БроваРClaкоrо міськоro земСШЬНD-aдacrpolОro бropо 
~.jJ~k .,...tJ~ {'. Й -

- ... 
IIJIIC1IIOCn :leмDCВDасвиків (3eмJJскористува'lїВ): 

0,,,,.1.. 11. /tl 

_IІІІІіІ' IIIІОUOМУ. tU іМ/ ~ 

І: 
вaDiдC'rllї ДО:lВOnY ВНJtOlIКoмy N! 273 

IUlIIpOJODIX дenyraтiв ВІД 24 JJИстопвда 1992 року 

..... ва,ру,масі ва підставі JШlНУ ;sсмCШlt80і ДЇJJJIНКН 

- .t2,N,( ~ /( 

Р.М 

~~~~--------------------------~~---------
I\ІоpiшeвuМЇCЬJaUUcОВОIІУ N!_--!,.;'I S";:::;.-:..-I_ вiд_~г~/-=-. ..'!a~_~o~e.:... ----
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n л А" зdUllіuшіх меж зеМJlеJ\ нн 
\корОТКОСТРокоuоru ІІІ YACOIIIX ОРІІСТУ\ 88 JI 

ПІп Орел JJ .М. ОРС'І.:ІІІ 

І ___ ----ї 
ВNл.КlРОS8,88 

~~-n~--~~~_ 

І"'" 3,2 

2.119и8.18 . 

ЬСlіаб і ~ 1 ОО 

ОПИС МЕЖ 
JiaAAO оА зcмnl saran.иоro корш:-rУIIНН •• 

о о • 

AJ:r nepeHeceHII' • Н81)'рУ 10881іШ,IIоОї межі :lСМCnIa .. оі дш,нх" 

вул.Кірова 

А 

.23:60 
- о 

20,37 
3,2 

ОО 

• 

.. 
9каі ,,88 

r 

аовйlliu меаа 
земельно! діЛЯНКІ 



ДОДАТКОВА УГОДА N!1 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІлянки 

Від 21 .111.0110 2006 року ХІ040633800337 

JL ірІІ'"Р" . .. oIJ' "_&=''Ft~'Ui;;;,;иt-;;.::::;~ 2007,. 

МІІ, що пїДПIIC8JIIIСR нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА дanі _ 
ЕЦЬ" б' , МОРЕНДОДА8 ,в осо І заnYОllІІка І'.іського ГОnОВl1 Аllдр[єва 8аСІШR 

О.'Іl!k'СІllДрОВI.Ч., що діє на підставі Закону Украіни "Про ~licцeBe саr.rОВрJШY8В111118 
Украіні", довіреllОсті від 20.06.2007 року за N22-S3/S1S та ПРllваnlllО підПРllОIСЦЬ 
Орen Jlариса Моаiinівва, yкпanн Додаткову угоду до Договору ореНДІІ зе~lenLllоі 
aiшnm від 21 JU111НJ12006 року Н!040633800337 про наСТУПllе: 

Відповідно до рішеВИR сесіі Броварської міської р8ДН від 20.09.2007 року за 
ЖS2-27-О5, внеСПІЗМінв до наступних пунктів договору: 

1. до 0.23 і внкnвсти його В наступній редакції: 
НормаПlВна rpошова оцінка земельної дimmкн згідно довідки БроваРСLКОro 

IІїсыюo відділу земельних ресурсів від 28.09.2007 за Н!!04-3/13-3/1378 станОВІІТЬ: 
-2605 (дві ТІ,евчі ші&:Тсот о))вть) Il'ивень. 

2. ДО 03.1. ВИКJIВCТИ його в наступній редакції: . 
Дoroвip укпвдено на 1 ( ОДОІ. ) рік, TepaliBO&. до 20.09.2008 року. ПІCJII 

3UЇII'IeRНI строку договору ОРЕНДАР має переважне право поновленНІ Поro ІІа 
BDВIdi crpoК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 калеuдаРIII~ 
- до закінчеННR строку ДІЇ договору повідомити письмово орендодавQl про НВIIР 

• Ilе 3В цшьовпаl 
Dpoдоuanи його дію Про викоростаllПі зе&SeJIьвоі ДLJJBHКlI u 

аР • поновле'IJIR доroвор" 
IDU.чеЦJID. оревдар втрачає перев .... е право на 

apl!llДU. 

3. ДО 0.4.2 і ВИКJIасти його в настуцвій редакції: і оціпКJI і складD[: 
Openднa пnата етаНов ...... 10% від нориа11lВ11оі грошово 
:Z60.s0 (авісті ші&:Таесвт) гривень 50 копійок в рі& 

4. до 0.43 ВИКJIасти його в наступній редакції: . ДЇJWIКlI державної або 
~~eнlUl РОЗ~іру орендної мати за зем~:~овоro прuзначе.~ та 
~" 801 МасноСТІ ЗДЇЙСIDOЄТЬCJI з урахуванннм :rверджеНII&'U КабlНета.1 

, ••• Щ1arriв індекСВЦ1Ї визначених ЗDICонодавством. за ЗІІ _ .... иа. або з~.іНI' У)lОВ 
IY1lIIl~" • час YКniШU"-ІІА -0,.18 Украіни формами, що звповmoJOТЬCl пІД 
""raan....op 'оо 

--"1 еиди чи npодовжеНИR ЙОГО ДІІ. 

5. До 0.4.4 ВИКJIасти йоro в наступній редакції: 20 09 2007 РОКУ ЩО)lісаЧI!О 
Ор aJOlJU З • • oC'l1lllHJaI 

ріа ........ ендНа Мата ВНОСИТЬCR орендарем, почин • наС'І'УIІІIІІХ за 
·"ІІІІІІ ч-_._. 30 ндapНlIX ДНІВ. aНJUI на рахунок 
~ -.-- ПРOТJU'Oм кane о UUIJIXОМ перерахУВ 23511923 rvlJ)r/lUD4 днем звіmоro (податкового) М1са:фо 821018 ~O _ opeluia 
Plр 3311 КаівськоІ обяаm & •• кncвa аСllфікаціі 130505 
JtarnL 7815700005 _ Броварське УДК. Код кл 
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6. ДО п.4.6.2 BIIКnBCТlI Вого В HacтynHiB РедаКЦії: 
Зміllll розмірів зсftlenы�огоo податку, ПЇДВllщеНll1 цін, таРllфів, зміllll коеф.. • 

illдcкcauiї, DІ13НВЧСІІІІХ ЗВКОНОДВ8СТ110М. IЦlатв 

1. ДО п.4.6.4 і BIIКnBCТlI Вого В IIВctyIIllій рс:двкЦіі: 
у разі IlеВllесснИJr opellДllOЇ nЛВТИ у C1pOКlI, ВllЗllвчеllі ЦlIМ доroворо~r, ПСІІ. 

IIВplXОВУЄТЬСІІllВ суму податкового борry (ВКnЮЧВlОЧII суму штрафИ11Х санкціЯ за іх 
IIUВHocтi) із P03PВXYIIICY 120 відсотків ріЧНllХ обпікової CТВВКlI нвціоllanы�оro банку 
У~'JШЇНІІ, діючої на день BlllllllClle!lНl такого noдayкoBoro борІ}' або на деllЬ Яоro (Яоro 
ЧІС'ПIНlI) поrвшепwr, звnежно вІД того, ІКВ З ВМИЧИІІ Т8КІ1Х ставок Є бinьшою, 3В 
IQЖUІІЯ квneндвpНlIB деllЬ npострочеllНl у його сматі. 

8. ДО 0.12.4. ВИКnВСТИ його в нвступній редвкції: 
РозіРВВll1IR договору в односторонньому порRдКY допускаrn.СК: 
Умовою розірввнНl договору В односторонньому порJlДlC)' є иеВllКОllDННJI 

Орендарем 0.4.4, 0.9.4.2, 0.9.4.3. 

9. Всі інші умови Договору ЗВnИШВІОТЬСК без зftlін. 

OPEНДO~BEЦЬ 

ВРОВАРСIaКА ItllC/aКA РАДА 
ЮРllДll1fRа адреса : 
м. Броварн, вуп.Гвrвріив,IS 
311C1)DНик місько гопови 

В.О.АнIРЄЄІІ 

ОРЕНДАР 

ЛЛ Оргл ЛаРllса Мuxайлl,"а 
ЮРllДll'Ulа адреса: 

Вуп. Димнтрова.12 
м. Бровари 

обп. Київська 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНоl ДІЛЯНки 

2007 року 
М. Бровари 

Ми. що підписалИСJl нижче: БроваРСJ.ка J\lіСІІка рада, в особі 

заступника міського голови Андрєєва ВаСllЛR ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве CaмOBpJlдy8aHНJI в Україні''. 

довіреності від 20.06.2007 року Н!!2-53/515 з однієї СТОРОНИ, та ПР.lваТtшіі 

пlдПРllЄl\lець Орел ЛаРІІса Мllхайлівна з другої СТОРОНИ, смми цей Акт 

про нactyПне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваПlllіі niдnpllEJ\leQL 

Орел ЛаРIIе& Мlоаілівна ПРИЙНJlЛа земельну ділJlНКУ площею 0,0019га, 

ДIUl обслуговування кіоску по вул. Кірова в раЙОllї РО3J\.їщеНIIR 

буд. М88 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 20.09.2007 року за N!!4S2-27-05 на умовах оренди на 1 (ОДВН) рік, 

терміном до 20.09.2008 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТІІНОЮ 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

огоroлови 

r--J!~'!.I-_/ B.O.AndpєeB / 

прийНЯJIA: 

Приватниіі підпри~е~ь 
Орел Лар"са МUXtIІUlІ.на, 
юридична адреса: м.БроваРII 

ВУЛ. Димитрова,12 

_____ ~-,-.". /n'МoOpгn/ 

- мп ~~ 
( 311 НІІІІllloen neчaтxlf) 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноf ДІЛЯНК" 

Iipo"pCIoI... r.licltкa PllIa" И .. ~~ .. fJG 
~ШЬ: &роllРСItXI міська рш D осоБІ псршоro JIC1ynllllD r.licIoKoro' 1'OJI081f КІІ І 2~ PO"~ 
....... ЧIt шо ,Іс на niamul ЗаКОlfУ Yкpailfll "Про MicUCBC ca\lOBpaayaaHl1I , УкраТІСЇ" аО.іреf~ПlI~ • ~~.:::ЩЗР:J 
~!9 J 0.1'0 боку, 1'1 ОРЕНДАР: Ма.,с ПIJlПРllсаlСТВО "л.,lса" IОрllJJична IlIO;:;~fl S .0] 13 
.u:oфJ.23 ... іАеlmlфікаulhНllh КОА 13705742 8 ос:.обі ГСШСРIUlIt"оro .II11~nOpa АraбcКО80і t8rclf1iCepniB:~ '::~~: • 
• dllUЇCII1)1)', 18JIКC1PO~"oro ІІІКОІІІІЧІІМ ком.тетом IiР08аРСloкоі ~lIcь ... oi раlШ 11 N!18S8 ві.а 10.09.1997 ІС\ 1 
pfoq,)III"'" аасА ДOI'D8IP про 1IIIЖЧеIlIВС,ІІСIfС: ро • 

І. ПРЕдМЕТ договору 

1.I.oPEltДOДABEЦЬ lіДПО'Ш.fО.llО ріwеlfШl сесіі &роваРСloкоі міської раз" Киіl,ь"оі ou:tacri ІІІЗ ».О2.06 
IJS.CШ ..... І ОРЕНДАР npllnr.tac 8 строкове n.,arHC КОРI.СТУваш," 3t"e."Itнy lIі.'ІIНК) n'10WС:Ю U.OJ2Zrd. Зоl • 
.,_ 1І'ОlUIllПрСlоtшro ue.~, аа JИІІХQJlIIТLСR по вул. Gлоа,1 8 "І. IiРОНРII. 31 i;tlfl) t 'L141\O\I 

IrIIIfIICI)IIННI, ШО С lte8iA"CМКOIO чаCnIНОЮ иLOro Доroвору 'п1 .ІІ08і.llIЩ ІІШllOі 6ровареlo,,"" "іС""II\І lі.J;1ї"П\l 
IIQIIS JlCC)Jdв 16341 ІШ 16.03.2006 року та 3емслltНQooхадаСТРО80і аоК)'ftlекraшl fipo8apeItKoro IIlicuoro Di.1llL,) r fCC)'PCi• WI хмen""а JlWJlкa рахуСТЬСI • зеМЛІ" ..-о,.,ерuiПиоrо а"IІ.'ОР"CТlННІІ а 'le''''1L' 6роаарс"коі "іс .. "аі 

2. Об"сlСТ ореlШII. 

2.1.0 орещ- nepeІІстIoсlзсмenы�8 Аілакка 3IU'aJ1lttlОЮ n.10шеlO О,О321ПІ. 
11 на JCМtJIьиilt AiпJиuі pDJміщені об"єm. Hep)'Xo .. oro Мая .... ІЮ .вnaIOТItC'lЛlСні~ opeнma~"; • 

• ~ НормаtпlНІ tpOW08a овІна земenltноі ділакю, згідно AOBЇJlKII SpolapcIt"oro t-IIС .... 'Oro IІ.2АUlУ ,e\le""ttl" 
=!\lїlau 16.03З006 р. 31 N!342 s ~вхуванlUlМ коефіцієнтів iНJIcKcaиiT стаНО8ИТЬ : 

1491489 (_"ІИОСТО OlUfll ТlIСI"1 ЧOnlрllста вісіМJ1etJ1Т .ІІев"ать) ~"8eH"; • 1і ефе""IIНО\1) 
• 3c\WI1oJtl дl.'lJИКll, аа псредастьса І opeНJIY НС! має НC.llonIKI8. що AIDa.yn. переШКOJI,т, 

~--11 При 3\11111 ( реорraнlпиі1) ОРЕНДАРЯ Договір ореид .. не збсріraс ·шнніст .. 

3. Строк діі AorOBOpy 
111-..:.. • .aofODOP) ОРЕНДАР ~ nepe ........ ~ _...;;u .. , YJUJцeHO термІном АО 31.12.1008 року. Ліел. 3ак1н .. енНІІ. строку '. за 1 \fieвul АО _і .... сН ... 1:fPOIC)' 
~ ~ Ioro на ИО.ltl1 строlС. У UЬOAIY разі ОРЕНДАР П08'I"еll не ~1З"lwе НІЖ 
~ RlIIoaWlUlml тlСЬМОВО opeНltOJllUlI.UI про намір nPOДО8Ж.ml ROfO .llUO. втрачас перeaaжtlС npa80 1111 
~ аиt.'ОР'lС1'Іннl JtA'сльноt ._"КІІ не :sa нinЬО811аІ ПРllЗначеIlИ.~ орСИJIар 

IIOroaopy орещ",. 

4. Ореsщва пдата 
"І. !ЧЧ " datдeCIIТ "ОТІIР'I) rpl"иі 4S кoninOt;; 
4J.~ ОреSЩllІІМlта СІСІІад.с 4574-45 (чаТ"РI' Тllсячl n.тсот IlИНlr., іНдексів і.rфn'W1. 006 Іо'У 
Q.O~1f111 РОЗ'fіру оренш.оі Maтsl 31 ,е~UlIО :sдіRснюЄПоCJI3 YPa:>:trn1I рlшеа.... сесіТ 8Ь 23.01.2 "':':ro 
'РІ ... І ПЛата DJ'DCltТloCВ opeНAllpe~, ПОЧІІРІШ'ІІІ J .ІІНЯ npll хі. оаа'IIІI". калеНJUlРI1I1\1l1:::~82JОJ8 
~RI).,':ІІІ Ч1mcaМІІ npOТIIroa. 30 калОllAар'tIIХ .11111 .. "a~;; у КllТ8с.,кlА а6л8m ... KII[8It 
'lQ11'U IUlIUnRXOM перерпуваНllВ 118 plр 33213812600005 

44. n~ IiРОDlРСЬке вдк. КОА lСІ1аСllфl .... ult 13050200 - opellд8 Jе~~Р~UUlЄПоCJI 8i:1n01illHII\fII"''1'IL\l11. 
ts. ~fча IIJ10Ayкuii та HIUIIIHНI послуг В рахунок opeНJIHoT маТІІ 
4J".1\f1: ОРещ",от МIТlI переrлu.r:r ....... у pUJI :. • • :ааціі: 
4.5.2.1\1", )1.108 racПDJlaрІОВ8ИНJI, neре.ll6ачених Договором, • тому Чllcnl8НaCJIШOJК IНфІ 
4.5.3 •• і-':: pcпr..ipIB земельноro nOJllTt.')'. піД811ШСllfUl иін, тар'lфl., У • t'I'IOCII nt". )' pOSJtipl 
L~ У ~~ "1IIa1uwc, передбачеНІ'" 31"-0"0"'; ,І иll&' доro80рr,.f, Cn::;:"HeC:1L1:&"CIIOT с:у.tI1 J:J 
""'VI ""ІСА IIt8Hecenll8 ореНАllоТ мат .. у СТРОК", IIIIJII ... ~1 eтpo"tllНD lL,a 
1t,,,рО", HI"lo'aa.,a.lloro 0111",,)' УкраТІ," :аа ~p"n .ІІе"" про nр ...... и 'rIt",,,ac:olO не 
4.s.s~РОчеlJ.'., . оРЕНДАР s noJPUll1X • 
~t~ " lUIaТa cltpaМJt:1'IoCa так_ і У випaar:lX, .кЩQ 

ІОНУ Ainaнk.Y 31 ШІІІ' Договороа •• .. 



s. )'1\10011 ВllКОРllстаllllИ ]C)IC.'lblloi ді.1ПIIКII. 

• переавєn.c:. в opeНJl)' аІ'. обслугов)'ваtltUl КОНЗlІтерсloКОГn це\ \ 
5.J.З~t.I::~I~а:~::ШIR зс&.c:J1ьної аіп.ІIКIІ- зсмлі KOMepuinttoro BItKopIICТnIIltR. .' 
~~:~PEHдIp !": мвс права без ОФОРМЛСIfНІІ )' ВСТ8ІІов.'1еIlО"')' З8КОНО.18ВСТDО\, nOPIIJ.) 111', ... 

ПРllзtlВ'IС:llIIR земcnьtlОТ J1UI.IfKII; • 

6. У'ІООІІ і СТРОКІІ псрсдачі ]~)IСЛLlfоі ді.1ПIIКII в О,... 
•• 1 

б. І. Перерча ЗСМCnloноі JIЇJI.HKII ворснпу зпіПсtIJостьс. без розробnСIІНR npoelrJ) її 8iJRI!JtHHI, 

6.2. 1'lші У"ОВІІ перерчі зеМCnЬ!IОТ аіп.НКII в орснау: OPEH~OДA B~ЦЬ пс~е1l8~. а ОРЕНЛАр lIJ'/h1 
opeНJJY зс",enloll)' аЇЛ.нку BiпiollY вш БУП .... КlfX &18nHODJlX прав І ПРСТСНЗIП третІХ ОСІб. про IIkll' .IIOV~: 

Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР lІе МОГЛlI ЗН8ТII. . 
б.3. Пере.аа~в земcnыlтT аїЛ.IІКlI орен.аарю uіПснюcrьс. ПIСЛ. аСРЖ88ноі perC1'pluiТ Uьoro JOro~l. 

nptlП",аtlН.-ПСРСlUIЧI• 
6.4. На ОСІІовІ ст.25 ЗаКОllУ УкраУllІI "Про opellay ЗСl\lлl" віл 06.IО.1998р КІІіІ-ХІУ QJIfIf.Dp'11 

строк nl&:nn держаВllоr реестраuП аОГ080РУ ОрСlll!ll 3Cl\len ... lor аlnЯ'11С1І аер' ..... 8110і вбо "'0\1)_ 
з0608"1І311111П 11840ТІІ KonllO доГОВОРУ вІдповІдІІОМУ oprallY держаВIIО' податково' слу",'6II. 

7. У'ІОВІІ ПОВСРІІСІІІІП ]C"CJlblloi діJlЯIIКII. 

7.І. Піс:м ПРИПllненн. діі ДоroВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 1tr.ltn.1I) ШІ!і! 
гіршоftlУ порівн.но :І ТІ!М, У .КОМУ він оаержав П в оренду. 

72. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раї погіршенн. КОРJІСНИХ вnаСТlІвостеП ореН40ваної зс:"en.lІОі Jiп-а 
з,.,іноlO П стану, має право на віпшкоауванНІІ з6l1n;В У розмірі, ВИЗllаченому сторо"а."II. Я"WD mpo!!IIIl 

зro4l1 про розмір відшкодуванНІ збllТ~;В, спір РОЗ8"13Уе:тьс. У суаовому пор.а'.у. 
7.3. ЗаіПСllені ОРЕНДАРЕМ 6ез 3ГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ витрат .. нв поліпшсння opC:1l1DU111f1!e 

.кі НС"О*,1ІІ80 відокреftШТИ без ЗDllоДЇ.tlНR ШКОДИ ціП діл.нці, не піал.raють віашкоаувlННІО. 
7.4. ПоnіпwеtlНl с:тану земельноТ діл.НКI" проведені ОРЕНДАРЕМ 3В ПllСЬМ08010 зro.ilDlD J 

землі, не піДnlnUOТЬ віДWКОЦУВІННЮ. 
7.S.QPEHДAP .. ає прао Н8 аідшкодуванlUl з6итків, :llПоаі.них унacnіаок 1ІС:8I11СОН

з0601"ОСНIо , перед6ачеНІІХ Ul'" доroвором. 
З6IПКВl\111 DВDЖDІDТLСВ: 
7.S.фaкnlчні втpaТll, .КІІХ ОРЕНДАР 3D3Ha8 У зв"13КУ З невиКонанІ .... або lІеtшllClll1lV , 

Доro80РУ ОРЕНДОДАВЦЕМ, І ТВКО'ІІС ВlпраПI, Ікі ОРЕНДАР здіRснив або П0811НСН :шіАСНlmt,1.1l 
порушекоro правВі • 

7.б.ДОХОДIІ, .кі ОРЕНДАР міг 611 рсально oтpalMaT" І раі належного allGOH1llf11ll op~ 
доroвору. 

, 7.7. РОЗftlfр фаh.'ТИЧНIІХ 81Ітрат ОРЕНДАРЯ Вl1значаєтloС. на підставі дoкyMeнтanьнo пі~ 

8.061\1сжеВIUI (06ТИЖСВIISI) ЩОДО ВIIКОРIICТlJJJJЯ 
3СМCJIьпоі ДШJlIІКlI. 

,;. 
8. І. На ореlШ0аlНУ :lемелы�y діл.нку не Bcтвнoвnello об.lеженНІІ, обтJlжеllНR та інші ~p-~I 

• 8.2.Переа'lа в ореНду земельної дin.IIКII Ilе є підставою дп. np"nltl.eIlНR або зМIН" 
ДШRІІКІІ. 

" ОРЕНДОДАВЕЦЬ ., • v lІе .і1О.4 
(арешто .. ) 3 raрвнтує, що земельна дЇЛ.нка є У noro впаСНОСТІ, НІКО"У ІНШQ.\I, pcd'JiI' 
ВlаНI".ні ш' 1СТ1801O не перебуває І 8ін має ЗlКOнні ПО8НОВDЖенIUI передаваТl1 шо дїn.llК)' 8 СІ 

оо "І аоro80РОМ. 

9.I.ПРІВО opelIДOДOBQn: 
9.I.І. псреВЇРRТIІ цільо tJ 
9 1.2 ве 811КОРIIСТІНIUI:lе .. ельноТ ділаНКIІ" ...... 11 
• • достроково розір R до . ' "~"'~ J 9 І '!І і Bm. це roВIР У Illnnn_'" передбачешlХ ЧІІІІНІІ" ЗІІКО 
• 001І'з" НІІТІІ РОзмlр о іі ---. 3ІКСІ 

оаНОСТОРОIllIЬО .. у ПОР." 6 реНдНо маПІ У 8IfПСШКІХ. передбачеН1ІХ 'ІІІНІ'ІІ" 
-ку ез ЗI'OJllІ ОРЕНДАРЯ' 

9.1.4. ВIIМІІ'ІТIt lід ОРЕНДАР , . ...J 
9.1.5.BIIMllranl від ОР ~ С8~е'lасного внесенlUI ореНд"оі JШатЩ 1\811_111 ,..... 

.. іської РIlAIt ПРО "IUUIIIII. 3 ЕНДАРJI ВІДШКОДУванн. суftШ opeИJIIlOЇ пnоТlI з чвсу пр 
9.2. 06" емелЬtlої дin.HKII до nianllcaHIUI цьоro Доro80РУі 

08 RЗІСІІ opelfДOAI1BUn: 

9. Illші права та 0600"JI3KII сторіІ •• 



" ~anl :sсr.lел.lt)' .IIinllll~')' по a~"J)'. 
,'.11. OPfllJl'PU: • . 
, tJ. Ppa~"1IТI1 по 1""1)' ,с",ео1.11)' .11"'1111",)' У "opllC1y8allllll; 

,З.І. :~O"'tollnl .IIoro8ip п1CnIl :saкiH'ICIIIUI стро",), noro .llіі а раї IЇAC)Ttlocтi 
• 9З~1ІУ OpclL1ll. lIpCrcюlА, шо"о 3О60."l1а". На 
tcf'IQoo .... Jh .. 1 OPCll.1l pll: ..' 
,... 11І»11"1 ОРЕНДОДАВЦЮ to'ОЖnIlIIСТ. 3:1lnC:HIOIITII "ОНТрОП. II І"" . 
9.~.~. llІІсор",,08)'8.ТII зс",с;t.Н)'lIL'IІII .. ') 31 uї.'.OIIlM ПР.lJначеННJI\І; ОРIIСТІ""Iі" W[i1f~IC!.'''HOi .1L'IIHI"'. 
9·,з-с."",,,,, .. 0 СIL,аЧ)'1IТ11 оретlllУ n"IТY; 
9 .. , --- і . б • • б 94.4. IІСAllIІ)'С .... nl х \lIЧllоra 'ІІІ ~:II,," .. ~ro IIfШОro за. Р)'lне""1І ]е~lЛj, 
9.4.5. n!Jtp'IfII)"IТlI ті І НВnСЖНОМУ c:alflтaptlor.ty с:таffl; 

10. PII:JII~ BIIIIOIl~ODoro :J.I.lщеll.IП 060 ПОWКоджеllllR 
06"ck .... a opelllIll ЧІІ ііого чатlllll. 

10.1. РІОІІ" 8l1nUh'OIOro 'НІІШСННІІ або ПОWКО./1ЖеННIІ об"Сhїа 0Pftllll Чllliого чаСТIІ"" tlcce ОРЕНдАР 

11. СТРВХ)'ВВІІІІП 06"CJnB ЧІІ ііого чвтlllll. 

II.lзriattо І О"М .lOI'OIOpO.1 06"0.'1' ореН.І111 tle піJIЛlraс С1рвхуванню. 

12. 3~lillll )'І\.ОВ договору і ПрIIПIIНСIIІ'R iioro діі 

111.3I1іlll),МО • .lOI'OIOpy :sдinC:HIOIOTLCl у ПIІС: .. МОlіА формі I1 взаcr.."ою ]го.llою сторін. 1 УРІІі IlЦO&:IIrнCHM ,roДIІ W0.l10 ,міНIІ умов ДОГОІОРУ с:пір розв""з)ютьс:,,)' С:У.ІІОІО"У порlUКIJ· 
IUДttДоraIОр)' ПРIIПIIНАIОТЬСА у РІзІ: 
IUI. lІІкїнчеtlИl стро",)" НІ IКlIА Аоro б)'ло YКn8.lleHO; 
1Ш npllAfialftti opellДlpeM ,е.IСЛЬНОЇ .ІІЇЛІНІСІІ у anас:"іс:т .. ; 
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II\СрсШtcO:r.Iat іі lIIКOPIICТ'lHНIO, І також, інш,1Х ni.l1c:тat1, ІIIJНlчен.1Х ]lXOHa\l. lIanОIШ'IО .110 et.I"J.I-U 
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___ ереІ" npI" ВnBc:нoт 118 .'ОВІІО оре.шаРR 118 Іншу ЮР'~U~")' • 
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• IІКОll811118 8бо 
13 Відповідвльність СТОР"І 3В ІІСВ 
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'..:..~ IIfIIl нсСУТЬ luanOliJll.'" ii'.~'. IСОllllfllll 160 ненanежне ІІІКОНІІІМ .II0raBopy СТОРОtlll 11\0 ue nOp)'IIICH"" 
JJ.ctClpa • І"'ШО 10"1 .1101еде. 

~1tt11t'ІIIt~~ 1118 ПОР)'ШІUlI ]0601"ІІ3ІІ11І1, 'linьНІЄ11оСА Il.IIaiAn08iJ1aJUo"oc:n, 

14 14. ПРllКЇlщеві ПО.'lожеиИЯ. l"їТ. 8 
\ ,I,Цеа .1101'01' nora ./ICp ..... tlof perc:tP ОА"н , ,КІ'" :lIII\XO,tlrrloCll 
\.Ja .. ~ ДoI'O If Іll6l\рас 'І1ІІ1Н0с:ті піCnI підn"санНl сторона .. "''' "'Ову JOPIL!PI'ItlY c:t1llY' 
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І ореtlJlaРI, третіА • в oprвHi. І,,"А пРОІ'1 Jlержа 



HCDIJI"C~IIIIIJI" ',aCТ'1II8~1II ~O~OBOPY С: • • • • • • • 
N ман зеr.lе.пыІ.lIu1J1нкIІ з Вl1I06раженНJI)! 06межень (06Тlжень) \ її 8',,· 

КlШDc:lpОD'1 • "OPIICТ!1tJIj . '. ~\ 
СС:РВI1)'І'IВ. -.loвne'lllI на ".ісоевості 1'8 ПОГОl1ЖенНJI зовнішньої межі земельної .ІІі.'IІНIі' { .",. про В...... •• м • ( • .) І .оп .. ' 

а,," ІІа ПСРСIfСССШIІ в lІа1)'РУ ЗОВНI~ньоі меЖІ зсмenЬНОI .ІІlЛllfКIІ КОП,.: 

а"" ПРIlПОr.lу-псрсвачі ЗСr.lе.пьноі 1I1JJ1HKII; 

15. РеКВЬllТl1 сторі .. 

ОреllДОДDвець 

Броварська міська рада в 
особі першого ЗВСТУПНІlка 
КllЯНlщі Ояександра Анатолійовичв 

місцсзtlDXоджевНІ ЮРІІД11чиоі особи 

07400 КJIЇBcькa оБJJВСТЬ, 
м.Броварu, вул.Гaraріна, IS 

ідеНТ1lфікаціііиий код 26376375 

ОреllДDр 

мл "Алjсв", яке діє на підставі СУа1\1\ 
зареєстрованого В.IКОНавчим KO~li;~~" 
Броварської міської ради 

звN!1858 від 10.09.0997рок)" 
ГенеРaJJЬНJrй директор 

Агабековв Євгенія Сергіївна 

місцеЗНDXодження юридичної осоБІ! 

М. Бровври, 

вул.Гагаріна, 23-в 

ідентифікаційний код 13705742 

ПідПllСО сторів 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНки 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\licL"a ра.ао, в особі 

першоro заступника міського голови КllВllllЦі O;JCKcallДpa 

АllвтопіііОВllча, що діє на підставі Закону У h.-раіни "Про Micueae 

са.\lоврвдування в Украіні", довіреності від 01.04.03 за N!!2-б/299, з 

однієї СТОРОНІІ, та Мале піДПРllЄМСТВО "Аліса" в особі генерального 

ДІІректора Агабековоі Євгеніі Сергіївни з другої сторони, склали 

цеіі Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Мале підПРIIС~IСТВО 

I&Апіса" ПРИЙНJIло земельну ділянку площею 0,03220 по 

вул.Бnока,2 для обслуговув8ННJI кондитерського uexy. Земельна 

дUurHKB надана рішенням сесії від 23.02.2006 року Х!923-44-04 на 

УМОВаХ оренди, терміном до 31.12.2008 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

'lacnIНОЮ договору оренди. 

IIEРЕДАЛА: 

GpoBapC'Ka міська рада 
~РИдИчна адреса: 
n БроваРII, вул.Гагаріна,15 
~IUJIЙ заступник 

~leIIII\Oro гопови 

прийНЯЛО: 

мп "Аліса" 
юридична адреса: 

м.БроваРI( 

вул.гагаріН&, 23-а, 
Генера,llЬНIIЙ дllреt.-ТОР 
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ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 
ДО договору ОРЕНДИ 3EМEJIЬHOI ДІЛЯНКИ 

від 29 6ере:JПЯ 2006 року М040633800144 

"/ІВ "л;шbиt. 2008р. 

пiдmtC8JIJICJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
;ОД:вць", в особі. за~Пllllка MiC~KOГ? ГОЛ~ВІІ АllДрєєва ВаСllЛЯ 

овпч. що діє на ПІДставІ Захону Украши Про МІсцеве самОВРЯДУВання в 
~Bipeн~ від 25.01.2008 року за Х!!2-15/149 та Мале підприємство «Аліса» в :"'01'0 дпрепора Ara6eKoBoI €вгепіі СергіівПII, уклали Додаткову угоду до 
_ ореидп земельної дiJшпш від 29 березНJI 2006 роху Ng0406ЗЗ800144 про 

Ja)1Ir. 

".0 до рішення сесії Броварської міської ради від 27.12.2007 роху 
1!J7.31.05 11 від 21.02.2008 року N9647-33-05 сdlро затвердження ворма11lввоl 
'lJIIIDIDIоцlвКП3е&lem. аlїста Бровари», внести зміни до наступних пунктів договорів: 

LII .. I.I. і доповнити йоro CJlовами: 
Відвовідно до ріш~ВWI Броварської міської ради від 27.12.2007 роху за 

~31.os ес Про продаж зule.llыIDx ДЇЛJJнок, HВД8ВВR дозволу ва продаж земельвих 
::: Аfanоаау підприємству «Аліса» продана у власність земельна дimпuca площею 

В ш ~BYВIIНВJI мaraзину-кулінарії по вул.Блока,2. 
lDPВCrYВaННi ва умовах оренди зamппилась земельна ділянка площею 0,0037га. 

і 1110 1.1.1 і ВПКJracти його в H~" .... 
В .... ~&UJ.UJ. реДВХЦІІ. 
DJtвдyпepeд8mси земельна дimmкa зaranьною площею 0,ОО37га. 

laou.u· 
~ lJIКJJacrи iO~ в наступній редакції: . 
~ ryюшова оЦІнка земельної' дimппcи площею 0.00З7га зriдво довідки 

·'3IU.3J442 ::~ro Biддiny земельних ресурсів від о 1.04.2008 року за ... -оввть: 
'----ДвВДЦвть вісім ТПCJIЧ вісімсот сорок три гривні ОО копШок 
t1Ul1I.41· 

• llJUcnа ...... й phua -... oro в наступній редакції: 
~ °PllrДвa пп 

дОfOвОРУ ата 3~ зеl\lе.ІІЬВУ дiлJlнку площею 0,0037га ПО'luнаlO'Іll 3 дато 
:fIIaa 8Щ 22 с.ICynJвлI продажу зеl\le.ru.поl ділвнКD несільськогосподарського 

.1 ~E: 1'1", 2008 року за N967 становпть 5% від Bopl\la11IBBol грошово' 
441,15 (~ba тв 

S. CJlЧа ЧОтириста сорок дві) гривні 15 копійок; 
0....._ до 0.4.3 BIIkJJ 

' ... :- lJJJaТa ІСТИ йоro в наступній редахції: 
... ""ІЩІ""-. ВНОСllТьса •• ,'t114 дВі, Н орендарем ЩОМ1CЯ'lНО РІВНИМИ частками протяroм 

-. .. ~~ за останнім 1СВJlендарвим днем звітного (податковоro) 
~ 23571923 ~IIJI на рахунок гудку кІІувсы�оіi області м. Києва МФО 

Ре ... 31A1n1. Р Р 33110811700005 - Броварське удк. Код класuфікаціі 
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4.5 2 і BllКJlaCТII йоro в наступній редакції: 
обаВІІ111 п. ., 

6. Д 10'" пnаПI переглвдаЄТЬСR у ра::аі зміни розмірів земельного nOnllтrrv 
Ір орСllД1 '. • ф.....- _ .. "" , 

РoJ11 .Н, таРllфіВ, З"II8І1 xo~ ~ЦlEНТIB !aдeXCВЦII, визиачених законодавством. 
~- ЦІ у пnaТУ за зC1tICnЬНI ДWНІСИ ПlCJIJI затвер~енНR нових ставОК та niCJUI 
:-~118111 оре~ЦІ'JПCII зсмепь "І. Бровари. У випадку ВІДМОВИ ОРЕНДАРЯ зміНlnИ 
~""'DlODOI О - • б· ,bJ Ir- oroBip оренди зСМCnЬНОI ДШJlJIХИ може yrи РОЗIРВаниЯ Броварськоrо ::::=: OJIIIOOI1IPDJIIIЬDIIY ПОрвдк)'. 

• • • Vl.10811 Доroвору ЗВJIИШВlОТЬСJl бе::а змін. 
7. всі iJШП "0-

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

G1'OJAPCtJrA М/С6КА РАдА 
Юрllдll'lllВ адреса : 
IL Бровари, 8yn.ГвrapiHa,15 
3acIYDJIШC міськоro ови 

ОРЕНдАР 

МІІЛЄ n;()npиЄllICII'IID «АЛІСА» 
Юридична адреса: 

вул.Гагаріна,23-а, 
м.Бровари 
Гене альниА директор 

. ЦІ додаткова угода є невід'ємною частиноЮ договору оренди земельної 
lIШIВIn .11 «29» 6ерезнл 2006 pDКJ131l .NJ0406JJB00144. 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНки 

2008 року 
м. Бровари 

Ми. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

заcтymпlКl міського голови АllДрєєва ВаСllЛЯ ОлексаНДРОВІІча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреності від 25.01.2008 року N!!2-15/149 з однієї сторони, та Мале 

підПРОЄАIСТ80 <<Аліса», в особі генерального директора Агабековоі 

Євnоіі Сергіівнв з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Мале niдnpllEMCТBO <<АліСІ!) 

nPШПIJIJIо земельну ділянку площею 0,0037га. для обслуговування 

мaraзину-куnінаріі по вул.Блока,2 в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішеllllJlМ сесії від 23.02.2006 року N!923-44-04 та від 27.12.2007 року 

1tS77-31-05 «Про продаж у власність земельних ділянок, н&Дання 

Д03волів на продаж земельних ділянок» на умовах оренди 

терміном до 31.12.2008 року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРEДAJIA: 

~OBapc .. 1Ca міська рада 
11. tlJЮAна адреса: 
з.:.:. ~Yn.Гaгapiнa,15 

МІ кого ГОлови 

прИЙJlЯJIО: 

Мале /liдnp"Є/fICIIIBO «Аліса» 
Юридична адреса: 

07400. м.Бровар~, 
вул.Гагаріна,23-а 
Генеральний директор 

., ,,PAr,, 
~~~nnPrj"'~~h .,,"~; 

/ Є. C,Aza6el«J'a( 
1f.r.-Нt,~~~JoН~1 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3EMF.JIЬHOI ДlJUlНКи 

... 5pDllPII 
• 5равареькаМI~ькаРIUI:~f" F~Hf"20~. 

& оаlреька мlеька РIUll. в особ, nepwaro 3DCТyПШI1С8 MlclKOro I'OJIOIH КIIВIIIlЦI 
grElfAоДА8ЕЦЬ: 11:11'88а. шо дlс НІ пшставl Закану YКPDillH "Про мlсцеlе ClМОIРJШyIIDIlIUI І Украіні" 

.. РІ AIII1UI',2003 РОКУ Ns2-6J299 :І OДlIOro боку. та 
~ .,,01.04 фІрМІ .тео •• 10pIWIIIHa ВІІрсса: 61002, м. Харкіа, вуn. Сумсьха. 6Y.ll.68 кall 
iJrEIfДAI': nP1I1Jl11l124677546. І ос061 .lUlpеlП'Oра &укрєєаоі Haтanii Оnександріаин, .ка діє на ~Ї4~i 
I/I":lidll!lbllln - І'ІIDІІІІІІ'ІМ комітетам XapкlacькaT міськаі ради lід 17.0S.1997 року 3В N!!24677S46 
11P~~.Dlloro n Ді' ' CflQТІ. ~-' • .!:,;; alllUtJf t:mDPOНU, yкlllUIll це oroa р про ІІаступне. 
p:A.rQ,fjW.P", J .,.,--

1. Предмет договору 

ЕНдОДАВЕЦЬ Ilдnoa""IO до рlшеНIUI сесіТ &роварськоі міськоі Paдll КllіlСЬкаТ о&nасті 8Ї4 
1.1. 01' »155-46-05 надає. І ОРЕНДАР npИnМає І СТРОКОlе Мlтне аористуваНIUI земcnьну дімнку 

2J,IJJ0III РОа:.. ,.,.. fiyalвlllll(1'llll та Оficnyro8~ВIIИR rinepMlpKe'I)' 6удlВCnЬНІІХ MaтeplвnlB. па 
_ 2.3 o6ltТ:uUdll доршl 8 м. 5POBlpll. Зnдно :І МІНам земnеКОРIIСТУВIНIUI. що t: неlШ'ємноlO 
IIJIIIII'CI ао Дoro8OPY та ДОІ_ІИдJllоі &РОllРСЬКИМ міським lіддinом земcnьНlIХ ресурсів lід 24.03.2006 
-~ 1I3IМuьвa-Dд8C1POIOT документаціі &роlарськоro міськоro lіддiny земcnьнlІХ ресурсі8 ІІІІ 
:;:З-- paxymc:a ВICМnП кaalepqlnHoro BIIICOPII~IIIIR І межах &РОllрськоі міськаі РUlI. 

2. Об'єкт ореНДІ. 

ll! арсJЩY aepeдamcllеМCnЬИI ДiJWnCa I8I'ВJIЬHOIO мощеlO 2,3000ra. 
2.1НаJCllшніR ДiJWrЦi liдc:yrнi 06'єкти HepYXOMoro маАНІ та інші 06»єкти інфрacтpytnyplL 
21Нормl1lllН8 IрОШОІI оцінка ICМCnЬHoi дimrнки зriдно ДОlідки &роварськаro Micькaro liддiny 

..-ресурсІв .1д24.03.2006 року за N!393-04 становить: 
.406195 (lІcrmрпcra wlm. ТlI&:RЧ na дe8»AIIO~Д П»RТЬ) гривень на перІод 6уд18НIЩ1'81; 
.2030607 (lвl мlnьПоин трllДlUI'Пt m&:RЧ шlcn:от сІм) гривень :І _ТlI :l11'8е,..ННА Atrry 

... 'аиlcDпро ПРИnlUm1lВ ексnлyaтаqlю 3lrc1ll"eHoro 6удIВНIІІ(І'ВВ. 
23.3rкша дbwra. па псрeдaEl'loCl в аренду. не має таких недanіків. ЩО мОІС)'По ncpellllCOДlml П 

.....,·IШIJIDCrIIIIIIO. 
2J. Прв:ndвi (peopJUbaцii) ОРЕНДАРJI Доroвір оренди не зберіraє чинність. 

з. Строк діі доrовору 
І 

3.1. ДoroaIp ушдено НІ 10 (,!Іес:вть) раш, терміном да 23.03.2016 раку. ПїCJII зUЇНllеlUll crpoкy 
~ ~ ІІІЕ пepuaarе право пововnенu Roro на BOBнR строк. У .ому разі opellДlp П081111ев ве 
-ІІІ 31 2 мlащl да lulичеllНl С1року діі доrolОРУ повідомити письмово opellДO_QII пра НDМip 
~ Iora •• Прв впкаРИC'l'llннl зе'lt.II.поt дlпAH1CI1 не 38 цlп.овпм ПРIDНlчеНIIRМ орендар 

ВlpUUlnе npllO НІ пономенНR доraвору арендп. 

4.1........ 4. Орендна пп_тв 
..... opellДll8 мата еlCll.IІ ..... • 2О311J _ •• 

• 101 si; (ДIIДQIn1,l1lеяч трнста дe_RТJ.) IpНleнь 75 копіRок НІ перІод будl8НПІ(І'Вlї 
...... 111 5 ( cro оанl Тllея"l ЬВТСОТ ТPIIДQRТЬ) гривен" 35 копіRок з дaТlI Зl1'8еpдwellВR Atrry 

4з. ~ про nPlln~ • екеnпyатацlю закlн"еllОro будlВlІІlQтва об»єкryі 
~ J ева РШМJру орендноУ DJlатн за земen .. ні дfmrнки дерхсаввоУ або КOМYBВn"HOY впасиості 
'~~ іх цinЬOloгa DpшвачеlПUl та коефіцієкril індексашї, 1И3Н1чевнх зново_ство.', 
""'1IpaquJ'ІІІ llelaм МініС1рїВ Украіни формам." щО З8ll0IJDOкm.c& під час YКn8ДDНIUI або зміНІІ умов 

u,n,,---- прадоваеllНl Rol'O діі' 
6....- -f5II/UIl 1IIIhI' • 
~ --"n IНОcнnея ПОЧИНІЮ'lII :І дня прпRНR'П'R рlшеннв вlа 23.03.2006 раку щомlевчио 
~11IIaro)adca~PDnlroM 3І lCIUIeIIДlpllnX днІв, В8ЩУПНІІХ 3В O~HHIM lCIUIеНДlРНllМ днем 3BimOro 
~b3 plР3311:0М переРПУВІННА В8 рахунок УДК у Киtвс.кlR облвcтlаl. КПЄВІ МФО 821018 

4J. ~ .. ~0005-5po .. pc .. кe вДІ(. КОА КnВСllфlкацlt 13050500 - аренда зuшl. 
І 4.s.1'oвr1p apeuдD r 'I'I1faдIНU noCJJyr в рахунок ореlЩRОУ пnатн оформмt:I'ЬC& BЇДnOBIдннr.uI актвмп. 

1.1dau_ о nпlm neper.n_ЄI1.CВ v раl" 
" .. 01 I'ОспадаРIo J. 

11RU. передбачених даraварам; 



ін • '18 ··м· ... ноro nOJl8Т1C)'. пШвI.щенИR цін, таРllфів, змін.. " .... ф, j 
4.5.2.:lМ 11 ро3МIР _.... .... I~, 

IIDначенlІХ 3IКOHOД81CТВOM; • 
4.5.3 в іншllХ внnruucax. передбачених ЗІКОНОМ. , 

4 'У і н ... ·нНІ ореlUlllоі Mml у строКIІ, IIDначеНI цим доroвором, псlЦ н ...... 4.5.. р83 неІ ~- 'п"') . ........oaw.._ 
1010 60 (вкmoЧDlO'І11 суму unpaфНlfX саикw з. ІХ НОВНОСТІ, ІЗ РО:lРахунІС)' 120 ~/"~~ 

:і mв.!.~аціОIllUl.ноro БВНJCY УкраіНll, діЮ'lоі на день IННІІкненtUI тaKOro ПОllilТкOlOraIl.toai~ 
ень Аоro (Аоro ЧllC'l1tшl) поraшеИИllt 3IJIежно ІіА тоro, Іка :І ВCnИЧИН таКИХ ставок t бinwao.,,': 
ВIIeuapDR донь npoC1PочсННl у lIoro сnnaтf. • 

4.5.5. 0pe1UUlВ МІ11І спрll8lUlmc- також І У ВIІПIlДlClX, ІКЩО ОРЕНДАР :І поважних ..... 
е BllXOpIIC1'OBYi: зсмcn.ну _ику ЗІ цим Доroвором. 

5. УАІОВН ВllкорнетаllllЯ земельноі ділН11К11 

5.1. 3емСШ.НI дimtнКІ пеpeдlmcl в оренду ДІІ. буДЇВНJluтва та o&cnyГОВУВIІІИІ • 

іудlвСШЬИ11Х мmpіаиіаі . , 
5.2. Цlm.oве ПРIDИІ'ІеНИlземcn.ноі дimlнки - ,eМnI комеРЦIПНОГО ВllкористаНJIII. 
5.3. ОРЕНдАР не має права без оформnеНІІІ у встановленому ,аКОНОАВСТ80М IJOJQJ , 

JinwJве nPlDНВ'lеНlllземет.ноі дiuнки. ! 
6. Умови і етроки передачі земельиоі дlлRllКП 8 ореплу 

б.l. Передач. зсмет.ноі дiuнкн в оренду ,дiACНlOЄТЬCI З розробленНІ проекту іі вi.uши& 
!ІМ ВIП"O'IUВllеИl npоекву віводу 3CМeJlЬHoi дimtнки є рішеНІІІ Броварськоі міської рш .. 21u 
rt923-44-04. 

6.2.Інші УМОВН передачі ,емепьноі ДШІНКН в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ nepeдк. а о." 
3рС1ЩУ seмenьиy дfmпuty вШьну від будь-JUCНX маАновнх прав і npeтeюіR третіх осіб, вро .ІІ 
flClllIUIННI Доroвору ОРЕНДОДАВВЦЬ чи ОРЕНДАР не моглн знати. 

6.3. Передача зсмет.ноі дітІнкн орендарю здіRснюmcl піСЛI державної реєcrpaші ШCIIVJtIIIr 
31 U'IOM npиRмВНІІІ- перCJUlчі, , 
6.4. на ОСІІовІ ст.25 Закону Yкpalнll "Пра аренду землІ" від 06.ІО.I998р JaJ6J.XDf! 

п'lIТIfДнннІ строк пlслв деравноІ реєстраціІ JIOroBOPY ореНДІІ земела.ноf .. inl."'
комунanьноТ масності зобав'авnнІ нада11l кonllO доrовору відповідному opraнy .... rI 
CllJ86n. 

7. Умови повернення земельноі дlлJlRICII 

• 7.1. Ш~ припиненНІ діі Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ_CЛWI~ 
пршому ПОРI8ИlНО 3 ТИМ, У _кому він OдepD8 П в оренду. , 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У р83і П~гіршенна карИCНJlx, вnастиаостеА орендованоі XMCIIWfOJ =Cr:I' 
D 3М1ИОЮ П стану. має право НІ ВIДDIJCCЩyIIaННR зБИТКІВ У розмірі визначеному старо .... 
ДOCI1'RYТO ~ДИ про pcmdp відшкоДУВIНlllЗбитків. спір P03B'OY::.n.c. у судовому n~ ___ ' 

• 7.2. Здаllcнeиі орендарем без зroди opeНДOд.lUllUI виrpaтн НІ попіnшеНІІІ ope~'" І 
JIIQ ReМOUИВO вfдoкрeмиrи без 38ПоДЇІННІ шкоди ціІ дiuнцi. не niJиull"8IOТЬ Biд~' 

7.3. Пcшinшeнна стану земem.иоі дbwucн. проведені ОРЕНДАРЕМ 21 ~ ,"=...rd' 
ОРЕНДОДАВЦЕМ ,eмni. не ПЇJUuIraкm. вiдппmдy88ННJO. Умовн, обсаги і c:tpOJП ВJA1IIIIW~ 
виrpaт 38 проведені НlIМ пaninшеНІІІ стану земem.ноі дimnncи ВИЗНl'l1llOТЬCl окремОIQ YrOJIIIID...., fI 
зо6о ,'.4. Opeнup має право на відшкодуванНІ збитків. ЗlnOдiJlnих унаслідок не-

І 13111Ь. передбачених IUIМ ДOfOBOPOM 
З6nткaмн в,,_lOТItея: • ~ 
7.5 фшич' ~III дaroвopy'OPEНД~:=:"~КНX ОРЕНДАР '83ИU у зв'оку 3 HelHКOHaнНRM або не ,pJ~"" 

ClOro ПорушеноfO ;~I"& а також ВИ1рати, _кі ОРЕНДАР здійснив або ПОВltНCН ~ 

~-""ulОРЕІІДАРadr6а __ .puI_"--~ 
7.7. Р03мір фактичних BнtpaT орендарІ визна'l.Є'I1.CR на підставі ДOкyмeН'f8llltНO 

. ' 8. 06масеиВR (о6тJUJCевив) щодо ВlІКорlІC11lIl", l 
8.1. на идо земет.воі дinявкп ~"'" 
8.2. ne::.ч. ~ зсмет.ну дimntкy не IIC'raИОВllено обмежень, обтlЖеИЬ 11 а60-' 

чacтnиy AЇJUIнки. оренду земenьноі дUuaнки не є IlїAС18ВОЮ ДIIJI прИnJlИеJdll 



" . ,.I'IPlі права та обов JDRII СТОрІІІ. 

ШО :lсМеІІlaна JlїlUIH .... r: У .noro вnacHocт1, HiKOM~ il'WOM) не віДЧУ4Кена. піл забо но 
..... 'IIJ!L.aEUIa fIIIIlf1)!-. .."r :saIOHHi ПОIНОlвжеНlfJI передаlDПI шо .д1Jl.ИКУ В opeHJIV fШ.!IaВВТII. • ро 10 
~:r.u nqICб)'ІІЕ І ІІК - -J' ІНШІ права. 
~. __ tIC • • 

'''~~II.: lllIOPIfC'IIННI :lealenIaHoi .ІІЇМНІШ; 
~ipIIII II'II~ 8IIIf ІІСА ДОfOlір У IIIПIUlквх, передбачеНl1Х ЧIIННlf~1 ЗDКОНО.давством та ШfМ дОговоро .... 
~~~IP НllfoT nnat1l У IIIП/UlЮlX, пере.дбачеНlfX ЧІІІІН"'" заКОf.ОД1ВСТВОМ. 8 TO\l)' ЧIІ~і 8 

~ ~IP з:.ОРЕНДАРJI; _ 
#flIl'J1'IfV""!6a ЕНдАРJI С:lос:час:ноro внесення ореНДНОI маТІІ; 
ІІІ .,.......~ :ЕНДAJlJI ІЇJUJlIФJI)'I8ННІ СУАІІІ орендної маПІ 3 часу npиRНЯ1Т1 рішеffНl ІIІКОИI(О\l)' або 
U!JIIIIII1" at:I :І ... оі IIЇJllIIIII.IIO ni.IIПIlс:анНl Ultoro Доroвору; .,._JCNC; р' 

• ...,. opClUlIIIl1 • 
11011І ..-n'ХNWИУ дiIwIl)' ПО 1К1)'. • 

t!I. РІ: 
11""'~IEIY хмen.ну JIЇМ~кy У ~1JplIC:IYВaнНl; • • • • 
:::.. .аоrolір niCJII 38К1нчеНIIJI строку ROI1J .діі' в разІ ВІДСУТНОСТІ претеН31Я, ШОДО зоБОI"131Н. на 
~ .... 
Іі,,-"ІІІІ OptlL1lpa: •• • 
IALDJIIIIIOPSfДOДABЦJO ~DJalIIIICn: 3JliRcНI08aТlI контроль за ВIІХОрИСТВИНІ'" Цlсі земелloноі дшаНКII; 
Q18111.f1C1111)1I111_en.нy IШІІнl)' за UlJlЬОВIІ.' nPll3наченНlМ; 

U1111W1fD CIL1I'I)'ІІПI ореНдНУ IL'ID1)'; 
Ш JJIII)amI xЬriчнoro 'ІІІ 6YдlrJlКOro iHwol1J заБРУJlНеНIIJI 3еАlJlі; 
:а 1ЇDp1lll)1ІПІ п І НllfesJIому caнi1lpHOA'Y стані; 

10. РШИК ВНПaдRовоrо звпщеВRВ або пошкодженн. 
~6"єктa opeвдu 'ІВ iioro 'Іаетпвв. 

1 ...... lОro3Н1Ш1m11 або пошкоджеННІ об"Е1СТ8 ореМl1 чн AOI1J чаСТННl1 несе ОРЕНДАР. 

11. Стрuyвшва об"єкта 'ІВ iioro 'Іас:тпвв. 

J1isIIlllll IDl'DlDpIIМ 06"т OPCН41I не пїJUlJlraє страхувВНIПO. 

12. ЗАПНИ УАІОВ доrовору і прuппвеввв iioro діі 

~)"1OnIaapy 'Rcнr.J' • '.~ 3JU кmc:в У ШIСЬМОlіА формі за взаємною ЗI1J.дою СТОРІН. 
~._ 31'DJU1 щодо :1"001 УМОВ .II011J80PY спір Р03В"I3УЮТЬС. У су.д080МУ порuК)'. 
I��.--:ПРUПUИІlD11oar у роl: 
~-... ClpDq,lІІlІПА Aoro було УКПIJ1eНО; 
~ ..... "" IIpcIUllpeм 3eA1enloHot UНКJf у масність' 
):h-:::!-l -"ІІОТ ІІІ.. .' • С"lельноі ДШІИІСІІ :І 
,~~ ....... НКlI JUIJI СУСПIJIЬНІІХ пcnpеб або npи.SYС080ro ІlJIчужеННІІ :І .. 

~~IОрIUlIІЧ: ~PIJUCY, 8c:raнoвneHOМY законом; 
~.""IIIIJI~ DC06И-орен.uр •• 
)t ~aPllnl"" 'llkо:к 8 інших ВIІПauucax, пере.дбачеНIIХ 31КОНО.I. 
\~3I1I.Ioror:rn..~.ar WnRloAI Вого РОІlрааннв З8: • 
.... ~ -'-,.11І; .. • 
~ lirIII.....: СУау ІІІ ІИМ стОроною 0608 "1(18, 
~~~ 11 1Иacn' ОІУ о.аніЕТ із сторін У наслї.ІІОК He8HKOHaнНII JlPYГОЮ ІІОТ _Н'ІІ, !ІКС 
~~1i ~LI(Or 1"0\uuц)8011J ЗНнщенНJI, пошко,аженНJI ореllJl08аноТ зСмель 
~~ .... ор_ ,а 1IICOJC s інших ПЇ.llcтu. ВJl3начеНl1Х закоНОМ. 110 ст: '4І,I44 
~1Cpa,,",;. ре.1 0.9.4.2. Jl8HOro .ІІ0roвору З8 рlшеНIІВ~1 сУДУ, 811І110811І110 • 

~~1'Oaop18 оди 
~~V8UJIY. 0JbI0C:r0 D&:roPOHHIaOAI)' поряд ... ')' ДОПУ&:К8СПоС:В: 9 4 3 . 
~ .... ~ а .... .,.. РОниr.o.'У порвдКУ є HeBliКOHВННl ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. .' • обу 8 тако* 
, -~~ Dro&l�-оСIІOtrI на 'lаАно орендаря на Іншу 10РІІДІІІІІІУ .00 фы�'lllуy АС , 

(~_Q~~ІИІ Е пщставою дnB розlрваllНR ДоroВОРУ; ~HHII вбо 06межСIIIIІІ \т 
.. ~.'Ї CfAY n~ JUnrику у разі САlерті фізичноt особ" • opeНJUlP·, 38С)'дж шо ,сr.lелы�y ділІІІІ'" 
~~ до С:ПlUUcOємців або іНШl1Х осіб, Jlкі ВIIКОРIIСТОIІ)'IОТ~УКnIUUlНИI доroаору 

і IUO 3С.lenьну .IIЇЛJIН~-У разО.1 з ореll.lllрем, WJlJlXО" ре 



13. відповіда.IJы�істьь сторі'l ]а IlfBIIJ.:OJlaIIIIR або 
шшалЄИUlе ВllКОflаlШR договор)' 

lЗ.l. За HeBllKOllIHIUI або неиanе-Anlе 811конанНІІ договору СТОРОНІІ нес)їь відпові.1а.lьніcn. BiJ~. 
цьoro Договору. .... • 

lЗ.2 cro оиn .ка ПОpywlШ8 з060в"1І38НІUI, 3ВШЬНJlЄТЬСІІ ВІД ВIДПОВlда.'1ЬНОСТI. ЯКЩО ВОllа J08Q . р.., ,1311, 
CТIUIOCI не 3 іТ 811НII. . 

14. ПРllldнцеві ПО.'ІОЖfIIНП. 

14. J .Цеn договір набllрає чинності піСЛІ підПlJСВНИІ сторонам" та Аоro лсржавної pecC1paw't 
ЦеП Доroвір yкnaдeHO у трloОХ ПРlІмірннках, шо мають однакову ЮРJІ.ІІІІЧНУ CJL1)'.It1JIJtJIIII 

ореНl10давWI. Jlpyrlln - в ореllдаРIІ, тpeтin - 8 opraHi, .кнА провів державну ресстраuію. t 

Heala"O'"II~111 чаmlllD~1ІІ договору с: 

серв(1)'ТЇв; 
ICIдaC1pOBlln ман земenьноі дїЛІНКIІ з відображенНІІМ обмежень (оБТJlженlо) у П ВJnCOРJfШIIJllf 

аІо'Т про BCТDHoaneHНR на r-fісueвості та поroджеННJI зовнішньоі межі Зсмсльної .аілllМ' (-1 
акт на перенесення в натуру зовнішньоі межі земenьноі .ІІілЯНКJI ( копіІІ); 
акт nPllnor.sy-переU'Iі земельної ділІІНК"; 

15. РеквізJml сторін 

Орендодавець 

Броварська міська рада в 
особі першого заC'r)'ПИИка 
Кииииці Олександра Анатолійовича 

місцезнаходженШІ Юридичної особи 

07400 Київська обласп., 
м.Бровари, вул.Гагаріна, 15 

ідеНТИфікаційний код 26376375 

Орендар 

Приватна фірма "тео", JUCa діє на_' 
зареєстрованого викоиавЧИl\l коШmoJ 
Харківської А-Ііськоі ради 
за Н!24677546 від 17.05. J 997роху 
Директор 

Букрєєва Наталія Олександрівна 

місцезН8ХоджеНВJI юридичної осо6в 

м. Харків, 
вул.Сумська, буд.68, кв.l1 

ідентифікаційний код 24617546 



АКТ .. ки 
"" у ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯН 

пРllИОМ -

2006 року 
М. Бровари 

. исanИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 
МІІ, що ПІДП 

,",","ника міського голоftи КІІЯllllці Олександра 
acpUloro 3В"АІ" • .." • 

. п ча 1"0 діє на підставІ Закону УкраІНИ Про МІсцеве 
АВ8ТОоІІІІ ОВІІ ,щ 

CL\IoВPIJ1YBaнНJI В Украіні", довіреності від 01.04.03 за Н22-6/299, з 

_єї СТОРОНИ, та Приватна фірма "тео" в особі директора 

5>ірЄЄВОЇ Haтaniї Олександрівни з другої СТОРОНИ, склали цей Акт 

вро IШС1)'Пне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllватва фірма 

IIJСО" прuйнrла земельну ділянку ШIQщею 2,3000га ва Об"їздній 

~DpOJi ДIIJI будівництва та обслуговувaRIUI гіпермаркету будівельних 

IlIepianiв - землі комерційноro використання. Земельна ділянка 

_а ріmенНJIМ сесіі від 23.03.2006 року Ne9SS-46-04 на умовах 

Dpeидu, термівОМ на 10 (десять) років до 23.03.2016 року. 

Цеіі Arr складено у трьох примірниках і є невід' ємною 
-'010 AOroBOpy оренди. 

IlEРЕДАЛА: 

~вapcькa міська рада 
IІДІlЧllа адреса . 

11. Вро • 
I1ерIUJ laри, ВУл.Гагаріна, 15 
• ііі заctynвик 

llic.кoro roпови 

ПРИЙНЯ1ІА: 

Приватна фірма "ТСО" 
Юридична адреса: 
м.Харків, 

вул.Сумська, буд.б8, кв. І 1 
Директор 

.О.Букрєєва І 



АКТ 
і Оі межі Jемельноі 4lлJlІІІСІІ. ,авИ UlИ" . 

еНН' 8 "I11РУ • 
• срСIІСС ~ 

.~ .. 
d 

;,--- ,,,, ~L..' _------------. а(llз""'" ~ 
.. ~ 200l.P· 
.JJ. е' . . 
-р.- - &po"PCItKOro MicItKOro BIJUUIIY 

•• lAcnill!HClHi,. пpur:т.'И::ro пі.llПРИСМСТва .. ЦСН1р .ІІСР.UИОro tIf. .рсriОИIІІ.НОТ фlnir Дер.. комітеті Украіни ПО ~СNCnItИИХ 
,.- """ при Дер •• 'НОМУ I~IIII •• " 

1"..- . 
І ·ХМnСlІІlсиикіl (3СМnСIСОРИС1УlаЧIВ): 
II~ • 

І 0.;. ! тео 
1- ~ , и~ гP.~ і IIИIОИIOМУ D 9' Е" . 
Г-niamlіАCn,ОnУIИlCонкмf НІ 273 
. ",НІ АСП)'ПТЇІ ІіА 24 nиr:топu. 1992 РОКУм • 

·с..IИI17РУМСІІСі НІ niAr:тali пn.ну 1смеnЬНОІ.llUlaНІСН • 

n. іІ .• rc.o· 
JI'IIIO'In ПО ІУn." (),г, 1:JII.; .. " ~ 

r:u;шrиИl міс •• ,и.онIСОМУ НІ li.a __________ _ 

: Іас. JIIIIII •• іn •• ості (' шт. псpc.uиі в натурі ПpeJlCТUИИIСУ 
tlau,IIIIICOro і ИІКnLQено IUmОlі.lllUll.иіcn. ~. іх ~бсРС:.СИ"I. . . . 
"'11 NіС:UСJИIХОIІIССИНI МС.СІНХ 1накіl1СМC:nl.ноі .ІІі~иlСН ПО~і 1-
~arCDlвruolOJUII приАНlnl piWCHHI по фlkТНчному lСорнС1УВlННIО, 
-ИИА • ІВОХ примірниках. 

І 

"рео"· 



\. BiAAA06~-~~~~-!~~~ei~~~~~ 
2. ВіА 6 АО В ,,;;;_:"'-~~.i-~~.J!'.~~~~:...-~rr-
3, ВіА В АО 'A._-~~!і-~~'tIJ:.~~~~~Р-

--------------------~ 0\. ВіА r АО Д 

S. ВіАдАО Е ------------------~~~ 
6. ВіАЕАО А ------------------~~ 

Абрис СКПі1В: L-===~~~~~~~~tf~ 



, АКТ. ІІ"ОУ І\sежі земелы�оїї діЛПllКl1 
• погоД',кСIIIIП ЗОВІІІW _ 

~IIIII alicuCDOn1 ~ С а • 

м.Бровари 

200!Р· оо оо 
· .r--- міського відділу КИlВСЬКОI ~ НИК Броварського у при 

• .-ni.lnИС8ІІі, пр~став " Центр державного земельного кадастр , .... :: Д JIIИОro ПІдприємства " 
~0iJi~ YxpaillH по земenьни~ ресурсах 
~ -. JliUCHJii ІІа .IIK01l811111 роБІТ • • • 
"·~III.CIIHKi. (3eNnеКОРIIС1УваЧIВ). -'J7-t!~~~" ----------
~ 0,.""''''' ;;раиє .. _с_ 
:..-=- ~ r. А 
~lиханКON1 ik~~;, fhlЩ rA& • 

І,' .,.ннкі. (землскористувачів): __ ..1....-__________ _ 

~ 
... 
;;а'1ІІ3 СІОЇ ПОIНОВІЖСНИІ, провели встановлеНll1 ~a місцевості та погодження 
i:s.i_DCn.Hoi J1inIНКlI а ф, «re а 
.. 
;; 

a..aUI/lpCCOIO fМ~IJIt!1 ~ 
lliaillNicqcвocтi прохо~ по __ ~"'~'А!IJIL!iI!!і::::~k=--__________ _ 

3аDjlnШіR npH ВCТlНовпснні зовнішньої межі lІе ЗDИвnено. Межі погоджені і не 
:""'саірнllX nHТIН ... Межові знаки, _КИМИ зокріllJIСIІО земельна діЛJIнка в КЇJIьKocтi 
_1IIr. aOll3lНi ПРСДCnIlIllИКОМ відділу 110 місцевості та передані на зберіГВНIUl 
~ (JCNllСХОРИС1увачу). Розміри та місцеЗllвходхсеННJI земельної ділянки 
.·lipисі Нl3ВОроті Jl8Нoгo окту. " 

:--.НIIWIОі о. Ф «Tr. О 
IIIrraнo.lllUctpoВUi ДОКУМСllтвціі СКJIIШUС J. J Dt!I D га. 
i~E~ • • 
--. IO~. ПРИАнml рішеННІ по фактичному користуванню з наступним 
:~КYМeНТi8, що посвідчуаота. право впасності або користуваННJI землею. 

в 2·х ПРИМірниках. ~.' \~..:- ~~," •• 

~3CМnевп.сника '. і 11""";11': " 
• -~Іча) ;'1 ( 'І "'II~II"'''' ;;z, ~C • 

;, с т • n. ~." о ~IIIIЇJUdny ___ 

~k~і2llJtих 
~lІІів(з" ... 

....... сКОРНстуВа .. іВ) 

~(!eд d ~,д. 



А6РИС ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 

-

Опис меж: I1 

1. Ві.аААО Б - ~A,' 

2. Ві.а6.ао В -

3. Ві.аВ.аоД -

4. ВЇА r АОД 

5 •. ВЇАдАО Е ,. 
6. ВЇ.а ЕАО А 

Абр ---tb -е:с:. e.Q 



МаСUlТ а6 1: 2000 Б 

"'ІСЬКОГО 

реСУРСІВ 

ШОку" M.~. 

, ... ", 
8c-.oro 

2.3000 

C' •• 'R Арау. Арау.'. 

К , • 1 



І. ПРЕДМЕТ AorOBOPY 
• і( К"ївськоі області вШ16.01.2006 

I1tЩ1Щ"'ЕЦЬ ._іаиа 10 piwclUUI сссії Броварської .. "сько ра.!1\! • н мошеlO О,1113га, дlllІ 
1' ........ ОРЕНДАР npиlbшt в строкове матис Kop~lc:ryвaHНII земenьну D.~POr:DP'L ЗriD.Но з маном 

... --. св • .. .. "ОнІ ПрО"В)'3lID В.,. D • • 
~ _v DlIШtку, Іка JIIISCWIТЬ ...... і( Броварськнм місьКІ'" .1lU1lЛоttl 
;q-. .. t нala"DlIІОІО 'ІІС1'ЮІО1О w.oro ДoroBOPY 'І'а AOBUUO' .,шано .' іл 
.~ JШlIіа 24.0U006 раку u XММЬHo-кu.acтpoвoi aoК)'Meкrauii. Бро!арськоro MlcIoKoro ВША У 
•• IІJC11с:1 .... аіА."lСІс ШUt .. ,,, npo.",cnoвom в межах ороваРСloкої МIСIoКОI рІА". 

2. 06"є," ореОД0. 

~~o;cq~зсмrт.НlAWКDDJ"IIIIоIIDIО ПnОU1e1O O,1213ra.. . 
11 ~'1II:wшi раа\шеиі 06"ат, ИepyxDмоro маІ\на. IIкJ JlJШltcmaCR anacнl~ ореlW1~" •• ita:t:- I)IDIDDII аці"lІІ зс",enloиоі АЇМКІСІІ зПдио АовіАки DpOBapcIoKoro ,,"CIoKoro IlААту ?е .. ,enIoИІІ" 
~ __ P,DIYlIN!2Z9 ctlКDl11ТIo 93 02 (Ае."аllасто "р" ТІ,скчl ш1стсО1' ТР'IAЦВ"" "в1) гр".НI. 
~ IL'IIIIII, ІІІІ ~ В арсНА)' не .,ас неАonікі., шо r.tО'&у'По пс:реШКОАlm, 'іі ефеtmllllО"'У 

1S.~*( . 
IICOPt'bI11ШI) ОРЕНДАРЯ Aorolip ареНА1' не зберiraє ЧlІнніCТlo. 

3. Строк Аіі AoroBopy 
1 .... 
"_~IO НІ 5 (п".,.. ) ракІв. ,.ер.,lно" Аа 26.01.201lроку. Піа. закінченНІІ C'tpOtcy Аоroаору 
'~CIpo&yIlplla naНОlllеlUUl Aaro на НОІІ'" С1'р01t. V ЦІоО'ІУ раі ОРЕНДАР по."нен не пізніше ніж за 2 
........ na ",1 ADroaapy nOlіАОМlт, m'CIo"OIO ореlЩDJUI8W1 про 1Wo,ір ПРОАО.Ж1\ТИ Аоro Аію. 
---...р,_ "lІІземen""а!аlm"'lСІl "е31 ulnИВIІМ пр,оначеНІІ.М оре'IАІР втрачає вереВШКllе право ІІа . 

·1"'11І11. 

4. ОреllAва мата 
.L~ 
ц'L-_~' М'та СICIIQa 11 • 
b~_ JIOJ~i с 08 - 96 (ав' ТІІCRчі вІсімсот вІсІ,.,) 11І"8е,,1о 96 ICOn'nOK. 
~PllUIII 11.'1'11 ру "РСlWlDі МIrП' за 311Мn'o u.iI\c:ИІОm.c:I\ 'J )'рахуааІ'ИlМ {Ітексlв 11Іф.·uщ,і. 
"":-"11 чacn:"асllТloal ареЩllраl ПОЧІ"'.'О'ІІІ 'J а"а ПР"nll.",. р'ше ..... сес" від 26.01.2006 ро",,,)' 
J.., "tc.1II lIUnI "" npD11Iro" зо lCIUIеиаlР .. "S аlllв. Н8C'r)'П"". 3. oCТ8",dM lCIUIe .... p .... " аllе., 3Biтнoro 
4(~!JIIZ_~lin,pep8.Y""". ". paSYI'OK УДК у K"TBc~1\ оІШаеті .,.К",:ва МФО 821018 коа 
Cs.L~ 1IJIoAyxш, раа.рс .. ке ВДІС. КОА lСІІас"Фікаu1l130S0100 - ape'Q18 зеr.,,,,L 
4J і ""'Ір Оре, .. ,,,! 1а I\IWQuIl nccnyr І PL'LY"O" opeМJI"oT Man, офоpr.Ulкєn.cк вiAnОlіJU&Щ~'''' OК'11Uo"'. 
4J~1I\biq)\\aa ra ""8", n'per.ntlJU\n1oCR , РОII : 
4J.i _і"" ~ipi CnOJllРIОIІ" ... , перед.6а"IІ'"'Х AoroIOPOM; 
4.\i;~ ","::Q .. "ora nOJllmty, піРllщеllИl ШК. 'nIIІІІфlв, У тor.l)' чиcnl."вCJlїADК іифnкWТ; • 
.. tta PaJI '1е."ССе оерсА&'"IІП''' 'JaIШIIDМ; 
~ 'ІСІІ "'IdDl'L' "". ОР"llІtlа1 n'''8ТtI у строк,,, ВIРllоче,,' ЦІ'" ДaroвopOftl, CnpaL'I.tтlolCR ПСІІ. у pcr.aftlipl 
4.s.s~Роче"" .. ""оп 61"1СУ Укра',,,, 111 КІМІ"''' аеlllo простроче,,". МI&ТеІІС)' ІІ,сn.nачеl,ОТ СУ.1І1 ц 
, .... " lUUna 

1еІеса",'У Ai. ... II~np·t.I\·cn.a 'nI1Ш* і У ."nuиа. кlШШ ОРЕНДАР 3 поваж",.. ПР"'''''' Т""I"ас:080 ІІС 
'-1 3. """ AuraaopoM. • 



5. YI\IOBII ВIІІ':ОРllстаIIНП 1eM~lы�о" . 
1111.'B"~'II. 

S.I.Земельна AЇnIHкa передаcn.СI в орензу А!ІІ обслуговуваННJI маА"ового .'0 
- •• " \ln'1ell'\ 

sз.цinltOве ПРll3начеН.1І земельно, l1ІЛRН'Ш - зеМ.11 промш:ловості: -1. і 

S.3. ОРЕНДАР не має права без оформленНJI у ВCТlнов.1еному законош І 
- • trIo\t 11an.... І ПРllзначеНІ .. земелЬНОІ АШJlНКlf:r'\llj, 

6. У)ІОВІІ і СТРОКІІ передачі зе~lеJIы�отT . . aLl--.. 

б. І. Передача земельноі АinlНКИ в OpeHl1Y Зl1іПСНЮЄТЬСR без розробленНІ npoel\'1)' - • 

6.2. Інші умоаи п~редачі ~et.leпIo~oi дinІНКIІ в оренду: OPEHД~ДABEЦЬ передає. ~ ~ 
ареНА)' земепьну АШJlНКУ ВІЛьну ВІД БУJ1lo-RКИХ маRнових прав І претензіR третіх осіб 

Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР '!f ,!Ipo11ll1 
б.3. Передача земельноі l1inRНКИ орендарю Зl1іПСНІОСТЬСR піСЛR деРЖІВНОТ p«ctpauij ~ 

ПРIІRмаННІ-передачі. lIIIrI 
6.4. ІІа ОСІІовІ ст.25 ЗаКОllУ Украіllll "Про ОрСIІВУ :JСl'lлl" вів 06.ІО.1998р JtiI61.XIV 

строк пlcnя АсржаВllоі реестраuП ВОГОВОРУ 0PCIIl1I1 :Jсмелlollоі вlлА11К11 I1Срж&Вllоі 160 lIPIq 
зо60в"язаllllD IIВAaТlI копїIО договору ВШПОВШIIОI\IУ ОРГВ.ІУ всржаВJlоf податково' СII)'1dп. • 

7. УІ\ІОВІІ поверllеннJlзеl\leJlы�оіi ділНlIJm. 

7.J. ПіCnI ПРllПинеННR діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ JtIIC.1II) 
riршому порі8НJ1НО з ти .. , у JlКОМУ він одержав її в opeНl1Y. , 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У рвзі погіршеllНJI корисних влаСТlfвостеП орен.аованоі xuc.UIIIi • 
зt.lіИОIО її стану, має право на відшкодуваННR збlfТків у роз .. ірі, Вll3наченому СТОРОIlа.\lп._ЩЕ 
ЗГОДІІ про РОЗt.lір 8ЇJLWКOДYBaHНI збllтків, спір розв"RЗУЄТloCJI У судовому ПОРRДКУ. 

7.3. 3діnснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ ВИ1раnl на поліпшенНІ CIJIUI&Ї 
акі неt.fоJItJIиво відокремІІТИ без ЗlІПодіRННJI ШКОДІІ ціА дinанцї, не піДnJlrDlOТЬ віАшКОдylllllflO. 

7.4. ПOJlіпшенНJI стану земельноі ділRНКИ. проведені ОРЕНДАРЕМ 31 ПIIСIo"IОIOlO JIUIII 

землі, не пiдnll'lJOТЬ аідшкодуванню. 
7.S.0PEНДAP мвє право на aiДWKoДYBaHНК збllткіа, 

зоБОВ"l3ень , передбвчеИІ'" uиt., ДОГО80РОМ. 
. 3бlІТкsаш ввlnК8IОТІоея: 

7.S.фактичні втрати, _КІІХ ОРЕНДАР звзнав у за"13КУ з неВИКОНІНИІМ або ~JWPSI 
Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ. а такОЖ 8итрати, акі ОРЕНДАР здіnСНIІВ або nOВIІнен шllc_JI 

порушеноro права; 0IIfJ 
7.6.доходи. акі ОРЕНДАР t.,ir бll реально отримаnf в рвзі нanежноro BI .. 'QНIIIIII 

договору. ~ 

7.7. Розмір фаКТИЧНIІХ ВIІТрат ОРЕНДАРЯ ВII3.tачаЄТЬСI нв підставі докумекranьио 

. 8.06l\lежевпn (о6тяжеIIUJI) ЩОДО BUKopnnIJIIII 

земеJlьноі діляИКlI. 

• • tfJJ1.rfs 
8. І. На ореllllОвану земепьну дinRнку не acтaHDвneHO обмеженНІ, об1'llJCCННl1І~:іllll 

• 8.2.передача 8 ореНАУ земепьноі дinRНКlі не є підставою JI,IUI ПРIJПJlненНІ І 
дUlRНКИ. 

9. Інші права та 060В"SlЗIСІI сторін. .~i 
. "",~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ raраН1)'Е, що зеr.,епьиа дinанка є у його anасності, HiICOM~ іИ:~; ~ 
(арештом). заставою не перебуває і аін має законні П08Н08 .. енНR перeJL8ВаПI wo ДiJII 
.Іl3начені Wlr., дoroBopOM. о 

9.I.Права ОРСllllодавцв: .' 
9.1.1. перевіРІТlI цinьове BltкopllcтaнИR зеr.lепьноі дinRнки; 1dJ~1 
9.1.2. дoC'lpOKOBO розіР8ІТІІ uen Доro8ір у 81fПааках передбачеНІJX ЧІІІІ1І1Р1 ЗD _1JIIIf? 
9.1.3Зl'olіНИТlI розr.lір ореНllИоі мати у ВIIПIllUC~. передбачеНІIХ ЧIІНJflDI 

Односторонньому порцку без ЗГОДІ' ОРЕНДАРЯ: ;І 
9.1.4. BllМaranl від ОРЕНДАРЯ своєчасноro внесенНІ ореНдноі маТIІ; npdl\Jllfll 

• оо 9.I.S.BlIl'oIaraTIJ від О~ЕkДАРЯ відшкодуваНlfR CY1t1ll opeНДJloi nnВТІI :І часУ 
МІСЬКОІ радll про надаНІІI земепьноі ДЇnJlIIКJI Ао підПlfСВННR цього Договору: 



" CIL1o.1l • U1: 
""..'11 ор Cn.ИУ 4inIН .. ')' по "'"1)'. 

~0f08 ~013C" 
~I. .. OptJl2Dpll: ЗСМCn.ИУ 4inIН",), У "1Jp"c:tyllIHНI; 
:f.~:roliP піCnI :lакіll'lеИНI C1JЮ"'У Roro 4іі в разі відсутності претензіП, Шодо зобов"131111. ІІа 
,JJ. .-d. • 
~~- pCIUllpll. ··n 

,Jrj"ijioI"'Jh'l1 а ЕНДОДАВЦЮ ItIO".кJIIIBICТIo 341 CНlDBITII контро.1Ь за BIIKOPIIC1'aHHIM uici зе\lcnыlтT дїJulHKII' 
t ~II ~I ОР тlIзс)lrJlы�)' дllllllh,'')' З8 цIllЬOBII~1 ПРIIЗllвчеtllll~l; • 
~ t· ... lIIIplltr01yвa .nl opclU1Н)' МІТУ; 
І ~~ ~ CII/III~li'lHOro 'ІІІ БУ4Ь-ІКОro іншоro заБРУlUlенНІ ЗСМЛІ; 

,..,. ... lI\c",OI II• • '. ,.t ІІС ~'I 111 в 11а.1С"АСНОМУ ClНI18РНОМУ стаНІ, 
,IJ. !IЇJ1P1I1I)'I8ТI 

10. РІІ311К ВJІПОДКОВОГО 31111щеllllR або ПОwкоджеllllЯ 
об"єкта ореllдll ЧІІ його чаСТIIIIІІ. 

, •• """101'0 ЗНІІШСИІІІІ або пошкореННIІ об"єК18 ОРСНдl1 ЧІІ noro ЧІСТІШІІ "ссе ОРЕНДАР. 
ILI ••• •III 

....... 

І 11. CтpaXYBallllB об"єкта ЧІІ його чаСТIIНII. 

""roIOpO .. об"ct.,. OpellJ1ll не підIUIГ8Є стра.,<уванню. 
ILI_JW'M-

12. ЗI\IUIИ )'ІІОВ ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІІСНІІR його діі 

a.LJ.ua)'\IOlaorolopy ЗIIПСНЮ~1 У ПllсьмовіR форм~ за вза~мною зroдою сторін. 
Ypвl JUOCIПСІІИ ... JroJll1 ШОДО ЗМІНІІ УАІОВ aoroloPY С:Пlр розв ІЗУЮТЬС:І У с:у довому nopIJlh.)'. 

D1Д1.11oruIOPY npllnllllllOТlo&:JI У Р83I: 
Ш _СИНІ ClJ!DII)', НІ IKlln noro було укладено; 
Ш lIPIU&aНU opelUllpe~1 ~e.lenЬHoi ДШІНК.І у власність; 
Ш IІІІ)nY XUIІІІ.иоі РНКІІ ДIUI СУСПШЬНШС потрсб або npllr.tyc:oBoro відчужеННІ земcnьноі дШІНКIІ з МОТlІві. 
IdIbнocrII ПОР.,)" IcтaнoвneHo .. y законо .. ; 

1114 JiaiaawїIDPlUlJl'IHOT особll-орендаРI. 
Ш ДanIIip DpIIRII ... mCR також І іНШl1Х ІИПадках, передбlчених законом. 
I!1j(1aorolDPY ПРllПllИllOТlo&:JI ШJlRlоаl Roro розіРВIННЯ зв: 
IIJ І. IlXllROIO JПIAOІО сторін; 
l!Jl рішсин8" СУІУ НІ ІIЩОry одніЕі із сторін у наспідок невиконанНІ друroю стороною оБОВ"lзків, 

III'UOJIOII, 11 IIIКJIЇДOK ІllПUКОІОro ЗНllщенКІ, пошкодженНІ OpeНJ10BaHOi земельноі ДШІНКІІ, Іке істотно 
1i1Мp1lCllННJO, І ТlКОЖ З іНШl1Х ПШС188, ІJl3начеНJIХ законом. 

IIU. "'ваонНІ opelUlllpeal п.9.4.2. Д8110ro aorOBOpy З8 ріwеllllЯ"1 суду, відповідно до СТ.141,і"4 
~ raxcy '''"РІТlIII • 
~ ДorolOPY І ОдНОСТОРОННЬО.'У ПОРІДІ\)' допускаЄТЬСI: 

~ДoroIOPY І односторонньому порядку є невиконанНJI ОРЕНДАРЕМ П. 4.З., П. 9.4.3. 
~~ lIPUa IJI~ИОc:ri НІ маАно ореНДІР' на іншу ЮРІІДИЧНУ або ФЇЗІІЧНУ особу, а також реорraнїзаuiя 
~IWPI с RmmвOIO Дnl розірванНІ Доroвору; 

13. Відповідальність сторін за невиконаНllВ або 
неналсжве Вllконанпв дОГОВОРУ 

't 11 lIrIJJrO 
11І1111І а6о Heu."-He • • • • • 

~ "-1- ВllконанКІ aoroloPY СТОРОНІІ несуть ВIJ1ПОВIДВnЬНIСТЬ ВІДПОВІДНО до закону та 

'11 ... І" пОРYlUllJI1 ЗD60В"О8ННІ, 31inЬНlЄТloCI від відповідвnьності, якщо ІОна доведе, ЩО ue порушеНІІІ 

~ 14. ПРllКЇlщеві ПОJlожеввв. 
~1IIrOaiP 1ta611рас ЧllНи '. • 

~1fO У 1рJoO" Dc:тi ~ICJUI ПIДnIIС8НКІ СТОрОНВtIf та Аоro держввноі реєстраціі. 
IІ}I1ІІІ • 'орси.аар. Rp!IЩРЮlках, що мають однаКОlУ ЮрllДllЧНУ СІШУ, 0411Н З НІСІІХ знахОДllТЬСЯ D 

,tpmn - І орrвиі, 11\110 провів державну реєстрацію. 



Невш"DIIIIII'IІІ чаeтJlНВl'll1 договору є: 

IC8дIC1pOIIIR план зеr.renьноТ дїJUlHКlI з lівображенНJlМ обмежень (0.:-.. . .., ) 
ullI",ellь )' іі 

cepBiтyril; ., IJIIoara... • 
ВКТ про вствновnенJUI на MlcueloCТI та ПОГОllЖенНJI зовнішньої межі зеМeJlЬ ". < ... ~ 
акт про переввчу на з~еріraнНJI ~~НОІЛеНIІХ меЖОlltX знаків вnaCHIII\)' (kop~~I.IIIJI."k1t(8O:!I.k 
al\ї ПРIIПоt.lу-передаЧlзеr.renЬНОI ВIЛRНКIt; C1)Ia .. ».,.~ 

ОРСllДодавсць 

Броварська міська рада в 
особі першого заступиика 

міського голови 

15. РСКВЬІIТlI стор іІІ 

ОРСІІДВР 

ПП "Иіда" 

що діє на підставі ста1)'1у , за~ 
державним реєстратором ~ 

Кипиці Олександра Анатолійовича заN!!13SS.10S 0001 001272 ВЇД 19,O)Jtej 
Власник ПІДприємства ~ 

місцезнвходженНJI юрltДllЧНОЇ осоБІ. 

07400 КlIТВСЬка область, 
M.ipOBlpll, вул.Гaraріна, 1 S 

ідеlmlфікаuiRниП КОД 26376375 

Харченко Олександр ВасИЛЬОВllЧ 

місuезнвховжеННR ЮРllДИЧllоі особll 

м.БРОВlрlt, 
вул Кyryзова, 4 

івентифікаuіRНItП ков 30270381 

Підписи сторін 

І 

Договір зареєстровано у КltТвськіП регіонanьніА філіТ ДержuНОro ПЇJIIIII-;:j 
земельного ~y П~И ~ержавному комітеті УкраіНl1 по земenЬНllМ peC)'jJ~I"_ ~ ~ t~ 
ВЧIІ,!~!f~ ~~~!c 11.11 11 .с; Р " . tR~ 20 ~ 31 N! p,i6*",,//DIIf 
.~ • "ill , ''::: ~ ~ р • •• '" 1 .;"~-. 

,.':.r .... с. r.io't :', "., 
" е. -: ':' .... • _:" 

:;-cl .. ....: .. 
{';: :. .1.'" '; \ -: ~ •• _ ... 1 
~ n . . . . lіІР"""" 

~'i, .. ,. \~L4 -
'Ь.~\ ~ . 
р ,,-, . ,;' 
~;'~,.:,,: .. :.. 

:'''''''~~ .: Сі. 
"-. 'U ,.~. 
-~. 



АКТ 

прийОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

МІ!. що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

рrршоrо ЗDСТУПИllка ~liCЬKOГO ГОЛОВІІ Кlfяииці ОлексаllДра 

АватоліііОВllча, що діє на підставі Закону У країни "Про місцеве 

СafОВРИДУВШНJI в Украіні", довіреності від 01.04.03 за Н!!2-6/299 з 

о.цвієі СТОРОНИ. та Приватне підПРИЄ~IСТВО "Біда" в особі 

і1аСПОКD підПРОЄ&lства Харченка Олександра ВаСllЛЬОВllча з 

~i СТОРОНИ. склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а При ваТllе 

niцПРUDIСТВО "Ніда" ПРИЙНJJJIо земельну ділянку площею 0,1213га 

8 райові ПРОМВУЗJlа в м. Бровари для обслуговування майнового 

IОШlJJекс - землі промисловості. Земельна ділянка надана рішенням 
сес'" 

11 ВІД 2б.Оl.2006року N!!892-4З-04 на умовах оренди, TepMiHO~ на 

5 (О"ІТ") років до 26.01.2011 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

'lactинОIО Договору оренди. 

Брова ПВРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛО: 
10 РСЬкІ міська рада 
а. 'вИДочка адреса: 
~. рова 
IIepщ І РИ, вуп.Гагаріна,15 
ііі ІІІ заctynиик 

CL1Coro Гоnови 
~~9attta. 
\0\ e~ .. . 

І 



АКТ 

11 ~Iicиellpcтi ТІ IIОI'ЩIЖСIIIIИ 'ІОВllіШIlЬОЇ ~Ісжі JeMCJlbllUЇ lIіnНl1 • 
,,'I~IIIIII 11 • ІШ 

."'1111 " .,. а. u 1/""4 ,,--
-J1.-" __ rl.(),L' _--- :!OO.S" р. . 

'" ~lli:lllllcatli. ІІР&::І&:'НІІІІІІІІ\ Ij"\І"Щ'~I'''\l1 \І мі~I.IШI ,. "i:L'li:l~ I\IIЇIICI,I\t1Ї 
Ми. 1I1~~~ '.IJ1~nжаIIIЩI·Llllіl&IІ"llf·МСIІШ" І t~II'I" :1~f1ЖllltlНl'" '~M"'.I"'Н1ILI " ... ·I .. "'rn\ IInll 

..nnнa,.IIIPI •• 1I111 " .. " , " 
I"~~"" Ii,.".i,,~гi Y"paїIIII "'І I~M~,II.IIII~,I')"''''~ р"'Оі' 
)....... .' ~IHi Jlillt:II'liї 1111 ННlШIІUIltIИ р"ш І 
~IІII11З~ 1 .... lcH'lacIIIIKill(.I&:MJI~"LJ"IICI~lt .. 'liIJ): ______________ _ 
1.1III')11111L'11 1:. .~ "и. 4 -.. ~ ~ ,,", ~" 

м.Брuвари 

, . 

DС\ ... і1'Иих 1емnевnаСІІикіR (1емлеКОРИС1}'ВВLlів): З А Т м Бр О((а ре Ь&и .. -
ріо. n..с4'tlI!,ц,,,с:," J Ж-ч-е..JfIJ.и.,," 34'9 o,."WlLl'fP4''' ,щР, 'W''Z,.,'.,,' 
;;~·.і.іI:lіі(I;ЙііUI;іI&lIJllж~IItIИ. ІІР'Ш~~;ІІ-- ~~~'lItil~IІIІИ ШІ \1 iL'11L:ltщ: 11 І U ІН" ,':ІЖ&:ІІІІІІ 
,.ilulllollі)l~жі I~M&::tI.I",i Ilі:IIІIІ"" $.60 7(,~Q"" ,_, __ . , _________ _ 

111&І\а.1иты:N 111 а:IР~СL1lО __ ilpQ t.I/ 11 t З ,t;, А.._ _ _ , __ , _______ , __ 
Мllі )І&:жj ІІВ r.tiC:IICIJU&:'I'j IIpLJX":IM 11. I~' • l<_,:1J ~t:!X __ ,, __ , • __ пп __ _ 

ІJIIII~ nplm:H:JiR "ри ИС:ТUНО8J1C:Нliі 10ВtlіUШЬ(JЇ межі НС 1UIl8Л&:ІІО. Межі погоджені і не 
~1НI"I"ТЬ ClliptlllX ПIIТ'lІtIЬ. МеЖL)ні ·lltа"и. якими luкріШIС=ШI 'ІС=МС=:ІЬНІІ діЛJlНКВ 8 кількості 
~.~- ШТ. IІОКі11аІІі IIРС::1СТUИН.IКLIМ иіJL'lі:IУ 1111 ~.іСI1&:uш: ... і ,.а rrС=РС:ЛlІні 1111 1берігаННІ 
-~H"lil (·!L:ЩL:КUРІІ&:,І)·UULІ)·). Рі)'lміРIt ТОІ міL:I&~·JIIUХ".'IЖ~IІІIМ 'IC:M~!'bIlL1i .!Ii/IMHK.1 
-- ІІа 1\\I'ИI:I ІІВ 'IІ1L1Р"'I'і :IUIILII і\ 11" 1'\ • 
~:lI.'.HIiIl. ИІІ"анuї gГ~ 'И~. а п ., 1IIro1Ol --Тk, .. "f~"t=!~t-______ . __________ _ 
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АКТ 
НЯ В натурУ зовнішньоr межі земельноі дїЛ88 

а.реllесен ~ ІСВ 
" . пП и· J~ /11/~,2 ПJoQ, 

w ~tI 

~~------~--------~~--

~PN 1/JN4?~ = 
It _ Р.1 200,t" 

JIIIIIIспiдnисаиі. представннк Броварського міського Biддiny 
~рсriОНIІІЬИОі філії Дсржаноro П~РН~Мства : Цснтр дCPIflВHOro 
__ 1ІІдІС1Р1 при Дсржаному КОМІТСТІ УlCplUни по зсwc:nьннx 

R'P"fJ 

р :scмnевnасників (3СМnСКОРИС1)'вачів): 

17#".#~~ 
__ ІНІОКІОМУ ~~te KJEP /..6, 
RuDЇlmliJIo:llOnY виконкlмj.1i 273 
12Dp1U111НХ АСПyr&тіввід 24 nистопua 1992 року , 
9ІІІІ1 НI1JPY масі на підставі ману ,смcnьноі дiJulнlСИ 

Il~, !ltpQ, ~} -
r ~ 
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УКРДСНА UKRAINE 
., ДО ІР 

ОРЕнди ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

~;':;;1i~~~_lIIUIIImn ссрllИl ДІІ ТНClч' IIpyroro раху. 

';"'е &роВЛРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl OG.~~~:19~~(,;i" 
~i:It~i1!~,., .-ОРЕНдОдАВЕЦЬ". І осоБІ nepworo 31cтynИІІІІ M.!~!L .. i~~~tqp'iP: 

fCИIIННЦl ОЛЕКСАНдРА АНА толrЯоsичА. .КIdI 
PIIUI • укparиl" 18 plwсиНl Spoaapcwcof мlс.хоl P&IUf ІIд 

IfrJJJIAТlIІ виrО&ІІИЧЕ ПJДПPиємcrВО "!(АМАН", 1ОР11дІІ!І1@~WСЯ·. ~~IОІІJ'и. 
31С110111ИJ1 ПО'ПЄНКА ОЛЕГА SАЛЕРІЯОВИЧА, що. 

~IIciPc_ JCP8ИОIO IIIМ'HlcтpaцJao м.КИЕВI 27.08. І 997р. НII9934~' 
зо.1091р. 162157, 08.08.2000р. Nt2157. 22.03.2002р. Кl2157. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
l{r1~.~IEЦЬ. lfAnalfaио АО рlшенНІ &РОllрс.коі міс.хоі ради КИІ:ІС.ІІ:QІ 
А"Щji~і(ОPl!НДАІ npиllмlС І орен.ау. зсмen.ну ділІкху мощсfO 0,1857 n, рОіJiriIОj.іну~:'їїДресоfO: 

(ulIIUIIВ чотири). 30КI-28. 3riдHO 3 nпaнoм :lCМlnCll:OpllICТYlIIНicli:' 
llUIIИоl &РОІІРС.КИМ міс.ккм IЇдAfnoM :lСМen.них PCCYP~JI:l~~f{·~,~ 

1P.i~_!iiitlOayмcrmuif &po .. pc.IOro Mlc.xoro 'Іідділу :lСМCJcm.~~НИХ~~:~~~J~;t "·іІllillШ'~ 
~~lІОraI1Plиcm~Pn'l:Іcмni npомиenОlоcтill мсах ііІ 

1I.""'.r.w ."",HfIJt .. _ терм/.м •• J(J (іахmІ) 

j!~~' •• n""""IlJ), ІЛА '111'.11"""" тtI DIщltJ'1'1UUUI ,,~;~~i. 
11, ,. ~H'1t "'I'''1ІН1IJC J""ІЛІ JflllbHII"HDlD IrfIJII.Cir;'JJ'~~~~~ 

термІну 4It ДоrolOру ОРЕНДАР МІС ПСрСІUCИС ПРІІО ка nOflOll.llCНIU iofQ.~!("li ... o~~ 
. croРОИI JJо.нниа ПОlі.чомнтн пнс.мо.о IIPyry с:таро,~ііРаА~~tЧii 

І HalllA 'ІІрмlн не пЬнlwс, ніж 31 ДІІ ,.fcaq! до Aoro закіНЧСІІНІ. 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

, 
~ Броварська •• ісь..... Рада" Q .. . ~JU~J.4I .. "О (Ь-

б• .~ - року . 
• &ро8lpCloЬ" ~lcьК8 радВ • В 0;0 І п,:"wого ЗlСТУПШIКВ МІСЬКОГО ~ЛОВІІ КІІВlllщl Оле"'"С8llдра 

tJ\1ds:,"t на niAmBI ЗаКОlty YкpalHl1 Про MlcueBe Cl"'OBPJlдy8DIIНR в Украіlll" aOBipetlOcтi від 01.04.0331 
""": 03JI0I'II 60111, 11 ОРЕНДАР: ПРIIDDТ1!" пIДПРIІІ:.'СТВО "АМТ ПЛ~СТ" ЮРltдltЧlfа адреса: ~І.БроваРII • 
. ~~u ixJnIIФitШUiRlllld код 32270879 в осоБІ ДІІректора СllдореllК8 АІІдРIJI ПСТРОВІІ'ІІ. ІК"" nіс ІІа піJlCТDві 
I~ .'IІІОК.І"і'М ко.,ітетом Gp08aPC18KoT міської рад" за Не27 І О віn 06.02.2003р. 3 nРУГОГО 601\1'. yк.nanll 
r,,,,,""'-··. .. •• 
l~qIO 1fIII'ICJIIIClI ..... 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ItoPEIfДOДABEЦЬ BЇДnOBilUlO до рlшеННR сесіі GPOBaPC18Koi міськоі радІ! Кl!ївськоі області від 08.09.05 
". ...... ОРЕНДАР ПРІІАмає в С1рОкове платне Kop&ltтyBaHHH земe.n18"У nіпІНКУ мошею 0,О8I6rи, ІІІІН 
;':'''*'''"'І)'ІІІІ''1 МDПI3I1НУ ПРОАОВОЛ18ЧlfХ товарів, нкв 3.IDIOlЖIITLCR по ВУЛ. 50ryncLICln в ••• 5pODDplI. 
іІ" ЮUlеllOJИlC1YВlllІІlR, ШО є tlов!д"ємною Чlстиноtо UI8OГO Доroвору та nовід,ш DllJШtlоі БроваРСЬКІІ'" 
._ XМeJ\WIllX ресурсів Ж88 вІд 14.09.2005 року та земелЬНО-КІ4ВС1рО80і nOI\1'Mcнтauii Броварського 
~ЇIi17 XllСІІ.ИКІ ресурсів WI земe.n18l1а діпннка є зеМЛRМ" KOMepuinHoro ВІ!КОР"CТDІШR в Ме'lКах Броварськоі 

\ 
2. 06"єкт opellДll. 

~8 aprqy ~ земельна дinRнка заran18НОЮ мощеlО 0,08168. 
1111а1hlrЛWІІR ainlllui РD3міuuші o6"cmf HepyxoMoro маltна JlKi RВЛJlЮТItCR власністю optllJllPR; 
1Цi~ І'рошова ооіlllса зомe.n"ноТ дїЛJlНКІ' згідно AOBiдКl' Броварського міського віllділу зеl\Іe.nыІІ~~ 
'106~S р.1а N!487 на періОА поточноro будіВНlщтва становить: 
.11128 (WIrnIIllЩRТIt ТlI&:I'І ТPllnВ wlcтaecнT ОДtlа) ГРИВНR на період поточноro 6удіВІШцтва : 
~I~~ _8 ТnCA'I. 81&:lмсот ДВ8Ацять) гривень ЗАВТІ' затвердже"НR Акту Державноі комісіі про 
: U. __ ~38IС1I1ЧI!НОI'O 6удіВНlщтва об"єкту; 
~ AUUlкn. Іка передDЄТIoCJI в opeHJr3 Ilе має недоліків, що t.lО',куть переWКОДllТIІ П ефеКn18110МУ 

:i~n" 111н.1 (_ • ri r--I'~IІI3аШЇ) ОРЕНДАРЯ Доroвір ОРСН4I' не з6еріraє Чlfнніc:n.. 

. ....;:::':в 2 ( 4ВІІ ) POКlI ДО 08 вереСtlН 2007 року. ПіCJIJI закіllчеllНR строку аоroвору ОРЕНДАР має 
~1ir1Oro 1101'0 на ІІОВІІП С1рОк. У цьому раі ОРЕНДАР ПОВІшен не пізніше І.іж за 2 .,іевцl ао 
~ -lIDpllna ~ повЩоМlml nIICIIM080 ореНnОАВВWI про намір ПРОДОВЖ'"'І noro ailO. 

\
. ~ о".ItН имt.IIыlтT дlпalIlCllllC 3В uIпLOBII1t. ПР"31Iа .. еIIlIЯ •• ореtlдар втра .. ає перева_" ПрАво ІІа 
• 1'·ІІІІ1. 

? 

~ 4. OpeIIДlla плата 
'ІІі "PtbJu'1 IIIIln 
...... на періОА noтo .. noro 6yдIB'lIIuтвa, складає 818-05 (8Iсі •• сот віеl.",DдЦПТЬ) rpllпеtllo 

~~llIIIlтa 
~IL.... ..... чlllDro iyAlau 3 даТІ' ЗlТ8eswalltlR Atny Держа8t10Т прIlп.IDлы�оіi КО.llеіТ про ПР."ПІІІТТR в 
'~"'IIDJis' IIЦТВа elCllaд8c 4 0'1-00 ( "OТllpll Тllcn .. 1 дсв"nНОСТО ОДllа) ГРIIВIIR оо коп,Пок 
~ nnl'" ~~ Оpetщноі nnаПl за зеМnIО 34іПСНЮЕТЬСJl :І YPUXYBallH.r.1 інnексіа і"фnRціі. 
~ IlРат.ro •• з~IIТLаа ОРlllJUlрем ПО'lIlIIIlIО .. 11 3 Аtlп ПРllПIІЯтrя рlшеlllll сссП від 08.09.05 ШО.ІІСІІ'ІІІО 
~ .. ~IPlIyaa". ICantllA8РИlІ1 ДІІІв, наСТУПIІІІХ 38 оста'lнlа' кanellДlp"II1t. ДІІІ.І 3BIТllOro (ПОlUlткоаоrо) 
\~PotaPtl.1CI ::Д:а раХУIІОIС УДК у КlltвськlП а6nастl м.КIІЄ_ МфQ 821018 асод 23571923 р/р 
~~lpo "РоАуIЩtї'l'a .І(ОА lСІІааlФlасацll13050200 - opelIДa зе.ші. 
t1tcїltJc PI ..... IIIUJ.l1~I"" nocnyr в рахУtlоlС орендноТ MaТlI офОРМЛRСТItCJI відповіmшr.1ІІ ah.'ТIMII. 

)afo. fo&:n041 переrЛвдаnьа. У раl • 
.... 1'10IlН"" n 11:.. • • ~ , ередUIiЧОIШХ Договоро .. ; 



4.5" зміllll розмірів земenьtlОГО подат",)" піДВllшеtlНЯ uiH. таРllфів. У ТОМ)' Ч"слі 811 ' 
4.5:3: в іllШIІХ ВIlПaдk-а.~ передбачеНllХ законо .. ;, II:.'~~ 
4.5" У разі tteВtlСССlІllЯ opcНJllloi nлаТIІ у СТРОКІІ, ВІІ3111 Ilші ullal Доrоворо\ 

.П іІ'.. -11 Hauiolll. ...... oro бl""")' УКРІіНIІ 3В КОЖlш8 дellЬ ПРОСТРОЧСІІІІІ І• rnpa, 
ПОДВІ 110 ставк n'11TQ) 
""""'"111І8 дell .. ПРОСТРО'lСIIIIЯ• • 

4.5.S.0реНдllа ІШата справnяЕТЬСЯ також І у ВIlПадках, якшо ОРЕНдАР ] п~ 
Blllcop"CТDBYC: земenьну ділян .. ')' за UIIM Договоро... ~ 

5. YI\IOBII ВllКОРllстаllllП ]с~Iслы�оіi ДЇЛВІІ"'U. 

s.I.земелыla діляшеа передається в о~сшду для бу~іВНI'UТ8~ та обc:nуroвуваНlIJ1 "IІ11Н 
S.2.цільове ПР"31IачеIlНЯ земельноі ДІЛЯНКІІ- зеМЛІ KOMepulRHoro BIIКOPI'tnlHHI; 11) 

5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлеНI'Я у BcтaICOвneHoMY 38KOIIO.llil8mo" ~ 
ПРllJначенНR зеаlельноі ділЯI'КI'; 

6. YI\IOBII і СТРОКІІ псрсдачі ]Cl\IULlloiaL'I11I111 

6.1. Передача земелloноі ділЯНIШ в оренду здiRСНЮЄТЬСІ з розроблеНll1 проеЕІУ і ' 
розр06nення проекту відведеllНЯ земельt'ої діЛЯНКl1 є: рішення про надаННІ д03вony на ІН 
від 07.07.200Spoкy N!746-35-04. 

6.2. Інші УМОВІС передачі земельної ділЯНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ nepwt.IOPEl/1V 
ОРСНдУ земельну ділян .. ')' вілы�)' від БУДIo-ЯКllХ маПНОВltХ прав і прстеюіП tpI!ТЇx осі6. nPO.1 

ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР НІ! 
6.3. Передача земельної ділЯНКIІ ореНдаРЮ здіПСНtОСТЬСЯ niC:nR дсржавної рШ1JlШЇl!l1l1 

ПРIІПмаННR-передачі. 

7. YI\IOBII ПОВСРІІСІІІІВ :JCI\ICJJLIIOЇ дїЛИIIIm. 

7.1. Після ПРI'Пllнеl'НЯ діі Доrовору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ JCd! 
riршому порівняно з ТІ'М, У якому він одержав її в оренду. , 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршення КОР"СНИХ вnaCТllBocтcA opcИJIo8aHoi1CVCJlf 
заlіною її стану, має право на відшкодування збlmciв у розмірі, ВllJначеllОr.lУ CТOPOHB\lIL ._С:: 
зroДl1 про розмір відш,,-одування збlrrків, спір Р03В"ЯЗУЕТЬСЯ у судовому ПОрЯДК)'. 

7.3. ЗдіRСI,ені ОРЕНДАРЕМ без зrОД11 ОРЕНДОДАВЦЯ ВIIТрВТlI на пonіпшснНІ"
які НСМОЖJІІІВО відо,,"реМlтl без Зlподіяння ШКОДІІ uin ділянuі, не піМіl'ІІІОТЬ відw,,-оауваюао. 

7.4. Поліпшення стану земельної ділЯНКII, проведені ОРЕНДАРЕМ ЗІ nIIC.MOIOlllJOf 
зсr.ші, lІе підляraють відшкодуванню. 

7.S.0PEHДAP має право на відшкодvвання збlmciв заподіЯНIІХ уtcaCIIШОК ~ 
б " ~, 

ЗО ОВ Язсt,ь, пере.абаЧСНIIХ UIIM договором. 
3611ТR8аlll BBDa.-аIОТЬея: ~ 
7.5.фаКТІIЧtlі втpaТlI, НКІІХ ОРЕНДАР З83нав у зв"RЗКУ з HCBIlКOtllHH." або ЇIk'" 

ДоroВОРу ОРЕНДОДАВЦЕМ. а таКОЖ Blrrpaтll, нкі ОРЕНДАР здіПСНltв вбо ПОВІІНС~ J1I 
порушсного правв; • rf. 

7.6.дОХОAl', акі ОРЕНДАР міг бll реально ОТРIІмаТl1 в разі ttanежноrv ВІІ..., .... 
ДOroBOPY· 

7.7. Розмір фаКТІIЧНIІХ ВIПРат ОРЕНДАРЯ ВІ13начаЄТЬСR на підставі AOКYMcJl1lll.1IO 

8.0бl\lсжеПIIR (обтвжеIIIIВ) щоДО BII~OPII~ 
3сІ\ІeJlы�оіi ДЇJIвПІСІI. 

8.1. На OpetlДOBatl)' земельну ДШRtlКУ 
J'8зопоста'lаllllЯі 

0001~"" 
встаноалено обмсженНR nлошСНt • 

~' l"снНІ або' не є підставою ДІІН ПРIIПI • 8.2.Пере.аача в оренду земельноі ділRНКl1 
ДІЛЯНКІІ. 

9. Інші права та обов"В:JКII cтopbl• ,-
ОРЕНПОДАВЕЦЬ • -І нікомуl '.~ (а м rapaнтyt; що зсмельна ДIЛRtlка є у Roro МІСНО"'" JiJIIlllO 

BI:~:OCHr.~)· заставоlO не перс6уває і він має звконні повноважеНllR псредаваТlI wo 
І ШІМ доroвором. 

9.1.Права орендодавон: "",. 
:.~~. псреаіРНТlІ цinЬ~Be ВIІКОРllстаннн земель .. оі ДШRНКІІ; "11.' __ 
• • ДOCl'pOKOBO Р03IРВВТ11 цеП Доroвір у ВIIПВДК8Х. ПСРеАбачеllllХ 'ІІІ" 



14.lIp11Ki11UCBi попожеНІІЯ. 
"" ..... .......,..... ...,.. ... " та па ... ""-'101 pe«11"'uii . 

..-""" .......... "...IIJIII"ЇP"" ....... М ............ _ICJIIIUI"чну c'UI)'. ОА"Н , •• ", "",'oJII.
ТЬС1 

8 

'JI~)~""" ........... п ...... І ......... ну ~IO. 
~ ~ ... ,.......т""'''''' JIiIOI!PI""' .... u 06 ........ (~.) У Іі 8"_""",,ні та IJCТ8IЮ"

О

""Х tlrrJ .• ~.--. t .. І "arfllll.\lII,Of080P)' с: 
І': .......... 1aJPIIOII,.......,.. ... "'"НlшН .. ' ..... _ .... от АЇЛІН'" (ІСОП 11): 

. _'" ......... НІІІРІ' ............ "'" ........ 1 а\ІІІН'" (копіІ); 
І :~"",Чі_СІІ"ИОі .ЇJlIIII .. 'I; 

15. РСКВЬПТlI сторіІІ 

Орендар 

~~paaa. 
~JICI)'II1IIIU 

ПП "АМТ пласт" що діє на підставі статуту 
зapeєo:'tPCIваиоro виконавчим комітетом • 
Броварської міської ради r:.AmoRiD ..... 

~ 

від 06.02.2003 року за Н9271 О 
ДиректоР 
Сидоренко АидріА Петрович 

міСue3иаходжеИIІІ IОР"Аичиоі особ .. 

м. Бровари, 

вyn.cєnaвa. 24 

іneитиФікаціRИllП КОА 32270879 

ПідПllСl1 сторіІІ 

,~і4t--!::;~~~,...--_А.п.СllAореико 

.... 81118и8 K8pnellKO ЛIO.Dtlln8 ру.... • 



9.1.3.зміIllIТI' розмір opellIlHOЇ ПЛІТІ' у IlІпадl\їІХ, передбачеНIІХ ЧІІННІІМ за"'ОIІОlla 
OIlIIOCТOPOHIILOAlY ПОРJlдКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; 8Cтtoч, • '" 

9.1.4. ІIІAlвгаТlllід ОРЕНДАРЯ СlосчаСIІОГО IlIeCeHtfJl opeHIltfoi маТІІ; • 
9.1.S.IIIMIrDTI' lід ОРЕНДА~Я liIlWKO~YlaIlHJI СУАІІІ opeHIllloi маТIІ з часу ПРІІАІІІІ'J'Ц • 

міської рад'l про надаННJI зеМeJlЬНОТ ДIЛJltfКIІДО П.ДПllсаtftfJl цього ДОГОІОРУ; p.lIIr .... 

9.2. 060в"RЗКI. oРСIIДОДIВUЯ: 
9.2.1. передаllТIІ земельну діЛJlНI\")' ПО ІIС1)'. 
9.3. Прввв ОРСI1Jl8РЯ: 
9.3.1. oтpllMIТlI ПО вlС1)' земeJlы�у ділJltfКУ у Kop"C1)'laHtfJl; 
9.3.2. ПОНОВЛ'ОІІТІІ дОГОlір піСЛJl закіtfчеННJI строку пого діі І разі liдcyrнOCТi ПРСПlf1іR, • 

ПРОТJIзі тepMitfy ореШДІІ. IIIDJaIlil1 
9.4. Обов"ЯЗКI. ОРСІІДВРЯ: 
9.4.1. lІадВІІТIІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnlllість здіПСНЮlаТlt КОНТРОЛІ. за IIIKOpllnВlIlIlIM uirl1CV • 
9.4.2. ВІІКОРІІСТОВУВВТІІ зсА.е.ІІы�уy ДЇnЯIІКУ З8 цїnЬOBIIA' ПР"3I1DЧСIІIІRА'; -11 
9.4.3. СВОСI.аС'ІО СПЛІчуваТIІ ореlІДНУ ма1)'; 
9.4.4. 'ІО допускаТIІ хімічного ЧІІ БУДL-JlКОГО іtfшого забруднеНlfJl землі; 
9.4.5. niIlТPIIMYBITII її в нможному СІнітарному СТ8l1і; 

10. PII:JIIK ВІІПDДКОВОГО 31111ЩСНІІR або ПОWкоджеllllR 
об"єкта OPCIIДII ЧІІ його чаСТІIIIІІ. 

10.1. РІІЗІІК ІІІПВДКОІОГО знищеННJI або пошкоджеlfНJI об"скта ореНДІІ ЧІІ noro lІacnш" II«COPE/UV. 

11. СтрахуваШIR об"єкта ЧІІ його чаСТIIIIІІ. 

] ].] .Згідно З UIIM ДОГОІОРОМ об"скт ореНДІІ не піДnJlГВС СТРВХУlанню. 

12. ЗІ\ІЇІІІІ УІ\ІОВ ДОГОВОРУ Ї ПрllПllllСllllR ЙОГО діі 

12.1. Змінв УМОІДОГОІОРУ 3І1іRСНЮЮТLСJl У ПllСLмовіА формі 3D взасмною 'ГOAOIO сторі". 
У разі неДОСJlгнеННJI ЗГОДІІ щодо зміни умов договору спір p031"JI'YIOТLCJl У СУАОВО.ІУ napuq. 

12.2. дп Договору ПР"П"НЯІОТЬС:Я у рвзі: 
12.2.1. закінчеННJI строку, на JlКИП Пого було yкnaдeHo; 
12.2.2. ПРllд6аННJI орондареМЗОМeJlьноі ділJlНКИ у власніCТL; .]I1JIJt1II~ 
12.2.3. ІІІКУПУ земелЬНОТ ділJlНКIІ дnJl суспілЬНIІХ потреб або npllMYCOloro IlAllужеНIIJ 

суспілЬНОТ нообхідності І nopJlll&ey, вcтaHoвneHOMY законом; 
12.2.4. ліКlfl18UіТ ЮР.ІДІІЧНОЇ oc0611-0рендаРJI. 
12.2.5. ДОГОlір ПР'IПIIНJlCТLСJI таКОЖ І іНШllХ ВIlПадквх, передбlчеllllХ 38KOIIO". 
12.3. ДП доroВОРУ ПР"П"НRІОТЬСR WЛЯХОА' nоro розlpВВlfНЯ ]в: 
12.3.1. 13IIEMHOIO ]ГОДОЮ сторін; ~, 
12.3.2. рішеННJlМ суду нв ІІІМОІУ однієї і] сторін у наслідок lIelllКOНlII ... i~~ 

передбачеНl1Х договором, та ВНlслідок ВIlПадкового ЗllllщеННJI. поwкоджеН.fJl ореllAОвано І 
перешкоllЖDЄ іі ІIІКОРllстанню, а також :s іНШllХ підстав. ІизначеНl1Х законом • .Ь' 

12.3.3. НСВIlКОIІВIIІІЯ орендареА' п.9.4.2. ДВIІОro доroВОРУ ]в ріШСlІlllІІI cyl1J. 
3еАlenыlгоo кодексу YKpBrl1ll • 

12.4. РозіРІІННJI ДОГОІОРУ І OIlНOCТOPOHHLOMY ПОРJlдКУ допусквєтьCJI: 4J ",9 . .cJ., 
Умовою розіРІІННJI ДОГОІОРУ ВОДНОСТОРОНЬОМУ ПОРJlдКУ є HOlIlКOHBH.1JI OPEHДAPE~ "'11)' ~" 

12.5.: Перехід ~palB 8Л~СНОСТі на ftlаПно ореНДВРJI на іншу 'ОРIIJIIІЧffУ вбо фl3l111 _ ..J 
ЮРІIJIІІЧНОІ ос0611-орендара є п.дстаВОЮ дnJl розіРlаННJI ДОГОІОРУ; ..... • 60 r/J'V ~ 
Пр~о на орендовану земельну ділJlНКУ у разі смерті фізичної особll - ореНдаР·. -- UJO ~ 
за РIШО'fНJlМ суду перехОДІІТЬ до cnaдкOQ,uiB або іНШIІХ осіб акі IIIKOPtlCТ08YJ011'"".1I811 ... ,."r. 

• • переу -- о орендарем, JlКI ІІІКОРІІСТОІУЮТЬ uю зеftleJIЬ.'У ділJlНКУ разОА' :s 0pOffIIВpeM, ШЛJlХОМ о 
,БО 

0111111111 
13. Відповідальність сторіІІ за IlеВllІС 

IIСllалежнс BllКOllallHR договору ~ 
: •• n.рісР 

13 liAPOB'-' І 
.1. За HOIIIKOHaHHJI або неН8Лежно IIIKOffBHHJI ДОГОІОРУ СТОРОНІІ несуть , 

ЦLОГО Догоаору • • .,,1110 во'" 
13.2.CтopOffD, Іка ПОРУWlша з0601"Jl3ІІННJI звілЬНJlЄТЬСJI lід lіДПОlіДВnЬtlОСТI, 

c:ranOCJI lІе з іі ІІІНІІ. ' 

'с 



АКТ 

приЙоМУ.ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

МІІ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

IIfJIШОro заступника міського голови КllВНllці Олександра 

АваТOJlіЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

C1\IoвpцyaaHНJI в Україні ", довіреності від 01.04.03 за Н!!2-6/299, з 

.єї сторони, та ПРllватне підприємство "АМТ пласт" в особі 

,Ulpel\iOpa Сидоренка Андрія Петровича з другої сторони, склали 

Ііі Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватне підприємство 

·~IТ маст" ПРИЙНJIJIо земельну ділянку площею О,О816га по 

Ifl.Боryнеькііі ДJIJI будівництва та обслуговування магазину 

D}IoAОВOJJьчих товарів - (землі комерційного використання ). 
Заа~ьна дUutHкa надав . . .. Б ..... . 

а РlшенНJJМ cecll роваРСЬКОl МІСЬКОl ради ВІД 

1I8.o9.200SP.N!780_37_04 на умовах оренди, терміном на 2 (два) 
,."" АО 08.09.2007 року. 

Цей Attt Складено у тpьo~ примірниках і є невід'ємною 
'ltntKolO Д 

оroвору оренди. 

Вро.. I1ЕРЕдАлл. 
k)pn:Lka Міська paд~ 
11. l' 'ІНа адреса : 
DPar.apи . 

flepllJІІЬ • вуn.гагаріиа, 1 5 
~~ застуПНик . 

I'OnОви 

. . 

І 

ПРИЙНЯЛО: 
ІПІ "АМТ пласт" 
Юридична адреса: 
вул.Сєдова,24, 
м.Бровари 
Директор 

.П.Сидоренко І 
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І А K~ ОО о 
w -

. 8 Ild'ryP}' ЗОВНIШНЬОI J\lеЖI земельної діл 
IIЄСI!IIIIЯ внки 

~prpr . Л ,~., І' n 11 'V/ ./tl /.·.·'·12('/;1 

~--'_' ----------------------
~ .. ,'.ll 
1Ifii.~·--
~. . 

200~ р. 
'І" (ні І' ,.м 
",.-- ТОВ "КОНСТАНТА" • ІJIIСОJlі. JlрСДСТОlllllІ к 
\'а. .1Г",~nlJl 

I~ 1емnеІІІ1аСНІІків (зеМJlеКОРШ:Т:UDчіu): 

11 П. "I,JI' 11, (.(1~,1'( " 
• 

-:- H"OlIKOr.t\' Qc-I.·(· i{i-('/~ (: ,-,у$- /д 
~K8.. " ")73 

F
dаШСТІ8і JlC1BDJIY ВІ'К 11 М)' Н!!_ 
F!fOSНИХ аепутатів від 24 nИС!ОШlJlD 1992 рок>:. . 

8HDtypY межі ІІа підстаВІ пnану 'JемельнОІ ДІЛJlНКИ 

. . ІІІ. . .1/../117 III.eae,·~( " 

DmlIOUYJI. __________________ _ 

:т3;ШСIIIIR міСLКlІlІкulltШМУ НІ! иід __________ ...... 

V:aai111111i1l U кіJII.кш:ті J' __ ШТ. 11~f1~Jlalli .. "отурі представнику 
lIilIKOI'O і ШIКJIWіСII(1 JtіJllltшіДWJJ.JJіС"'І .• 'ІО їХ :sб~рt:ЖСНJlJI. 

IiJDpнта .. ісuС]"а.~D.1ЖСIIІІR МС:ЖОНІІХ 1нпкін 1емельної ділянки показані 

IlItrп~вою;а:11J "р.tЯtJНПJl рі1ll&:IШJl по фаКТИLIltОМУ користуванню. 
~ . ~ниR в .!шах ІІриміРШlках. 

І/ГІ .j!j/17I1daeJ' . 
,І" j{'.J/. 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

5p08a~cь~ AlicьКD Рала" /J .. Н7.f'Ч2b41 h 20 p~ ро .. ')' 
.IICЬh"ll РllJlа в осоБІ MlcloKoro roлОВIІ AIITOllelllal BlhOYOPB 0.1е"С811.1РО81IЧI1, шо .'Iir ІІа 

_ 'POВlp~~ MlcQeBe caMo.pll1y&aнHJI • Уlіраіні" та ОРЕНдАР: T08BPIICТ80 J 06\1r.КІШОЮ 
• JIICII1 yqaiНlllI' РРІШІ"'НІІ lIlIPес:а: .1. БроваРІІ, .ул.ОліаlпіАська.2-А. .. •. 44. ілеНТllфікаціПlшА 1\0.1 З 164794 
, ID .DL'.~;: МIІКOnll Олеl"СIІН.!ІРО •• IЧ" ІКІІА діє на пі.пставі ста1У1). зsреєcrpоваltОГО .!ІСРЖ881щ\t 
_~ КplC1О50001 001.il1I6.01.200Spoкy, з другого бо .. 'У. ук.1anl, цеА .10ГО8ір npu НllжчеtlаВ&:.Іене· 

.)&1355 

1. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 

ААВЕЦЬ вiJIповіl1НО до рішенНІ сесії БР08арської міс!окої ралll KJIЇ8CbKoi області ві.!! 16.03.2006ро",) 
IlorEIlДO орЕНдАР nPllnМBE 8 С1рокове матие корш:туваННl земcnы�y ліпи НІС>, площею 1,0772га 3В paSYIIO'" 

мшr. 1 o.u кoro ПР"JНDЧСІІІІR - рілЛR, Дnl будівництва комnлеlСС) технічного обcn~говуванни 
~ ro:UI та h"llфстерlєаl Іка ЗНIІХОдllТЬСI по 06"13ЛllіП ЛОРО]Ї в 1'1. 5Р08аРI'. 3гі.llН&) ] n'I8НО\1 

1II1IIn:O t иеlіА"ОIНОЮ ЧВСТІІНОЮ Цboro Договору та ловіДЮI 8~uatloi Бровuр,ь,,"\! ~lісы�мM 8i11.11.1U\1 

~Nd35-04-3/З 11.1121.04.2006 року та зеМCnIoНQ-ка.аастровоі ЛО")~ltнтаuії Броварсь .. огu міського ai.!L1i:I~ 
:pdII111Х\lе".НlДЇIUIИка є зеWUlМИ 1,,,омерuiПIІОГО BllKopJlcтaHHI n межа" БроваРСhКОЇ місь .. ої р8.1l1. 

2. 06"єкт ореВДІ •. 

11 В apclL1Y аcpe.!Ulmclземen.на дinaHKa ЗaraJlЬНОЮ площею J ,0772 га. 
lll11XJ1cn.иіRдiuнцl pDВllщсні об"ЄКnI нерухомого майнІ, lкі JlВnJlIOТЬСI BJl8CHicтlO ореtll1ВРП. 
U JJapIll1llllll rpoШОІІ оцінка зсмс,'1ьноі РНЮІ згіJ1tJО довідки Бровар;:ь .. ого міс .. ""го еіЛ.1і.іУ 1еме.11оШlл 
. а1І.DI.2006 р. JI~34-04-313 з урахуваННІ"1 t.'Оефіuієнтів іН.1ексації становить: 

·15J078 (сто n"IТAeCIТ ТР" ТltClчі сімдесп) rpивень на період БУl1і8НlІuтаа; 
·765135 ( сімсот шістдесRТ П"ІТЬ ТlIClЧ сто тplll1URTIo п"JIТL) rpllBeHIo з дати затвеРдЖеННІ Aкry дер ..... IІНоі 

;tlplduru. ІIСМуатацію закінченого БУl1іВНllцтва об"єкгу; 1"-... JЇnIИIІ, а .. перCl1ВtТЬCl в ореИllY не має неl1оліків, що МО.')'ТЬ переШКОl1l1ТИ }ї ефе"їивному 

U.r.p.,l1іні(рсарraнЬашї) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореН.і1И не зберігає ЧlІнність. 

3. СтрОК діі договору , 1-, 
~I.1eНO.I 5 (п"RТIo) РОlІ:lв 110 16 бераИR 2011 ро ... ")'. Піc:nJI закінченНІ СТРОК)' договор)' ОРЕНДАР 

=-аIlpo1УIil:КОIlleНltR ~oгa .... НОВItА с:трок. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІ1нен не пізніше ніж за 2 •• іСlщі .10 
11Ft '.IIDРІІ fDlOpy nOIUlOMlml ПИСЬМО80 орендодавІІІ про намір ПРОДО8В1:ІIТlI Ного лію, 
-ID"" :анр• HI:se\lMlolloT l1lnRH1CI1 не ЗD uL1LOBIII\t ПР'l3llачеННRI'tI орендар втрачає переваЖllе право 118 

rl .. 114... . 

•• 4. Ореuдиа плата 
.... "· .. 0 ~ 11ІІІІІ111 IL'Ilтa На І 
~ пер 011 6Yl11BIIIIQT88 CКnЦ8Є 7653-50 ( сі"l ТІІСRЧ шістсот. П"Rт:аесRТ ТPII) ГРІІ8ні 

_ IIJItIIIIнI ПЛата :s . 
ЧQоro 6Уlfвнь"';:ТН 3DTBepl1lCeHHR Aкry ДержаВtlоr ПРIIЙАI8Льноr ROMiciI про ПРИПIIR1ТR 11 

IJ.~ • CКnlJUlc 38 2Sб-75 (ТРІШURТЬ вlсl"l ТlIСRЧ двІсті п"нтдecnт шість) rpltBeHIo 75 
~ _іру 0JICНJUtoi 

Ріа ... : IUlaТI 'HOClln'~ n''Janl за землю 311іПснюєrloСІ 3 ypDX)'BaHНlAI індексів інф.'1luіі. 
, ~IJICII~ ЧІCl1ca" .. aPOТlг:~e::ape~1 почннаЮЧIІ 3 днв ПРIІВІIRТТ9 рішеlltlЯ с:ес:1Т від 16.О3.2006 РОК)' 
Itn':'~JICI8:"'IO" пірераХУ8ВIt k"D.'1tНi1apllIIl дНі&, наСТУПНIІ! 38 aC:ТDHHL\. календаРНІІ.' l1иеl\l З8ітного 
~~ ... -:~ IC04J:n6 "фЯ1І11 р/р 33113812600005 )'ДК У К"Іас .. "IВ 05..10С1·1 м.КIlЕНI1 МФО 821018 

r-.JAIU't 11 НЦвн еи k'aUiТ і3050200 - r.pC11Д8 :sемл'. 
lІІі ПОСо'1уг а рв.'(унок \' . • • 

- ореН.і1НО. IUlаТIі ОфОРМ-'L'ft.'ТЬСR ВIДПОIШ1НII~Ш DIС1а.\ш. 



4.5. Ро]мlр opellдHoT ПЛВТІІ переГЛRласт"сн у ра]і : 
4.5.1. зміНIІ умов ГОСПОlllрюванlUI, перелбачеНllХ Договором; 
4.5.2. зміНl1 розмірів земельного по.nаТI\")', піЗВllшенНJI цін, таРllфів, ) тому Чllc:nі В . 
4.5.3.8 іНШl1Х 81IПIШI\"8Х, пере.llбачеНllХ законом; HIC.ll_~ 
4.5.4. У рв]1 lIeBHecellllR ореlШ .. ОТ П.10ТIІ УСТРОКІІ, ВIІJнвчеll1 UII~I ДOГOBOPO~I r 

по.nвlП .. от СТВВКІІ HOIIIOllвn .... oro БОII"-, УкроТн.. ]в КО."І"'П ле .... ПРОСТРОЧtlll1 . , qpaLl'~L 
• n'llTQ\ .. 

КОЖІШП .ІІе .... прострочеНІІН. • , 
4.5.S.0peH.IIHa мата спраВЛJlЄТЬСЯ також і у ВIlПIШКа.~. якшо ОРЕНдАР 3 по_ І 

ВllКОРllСroвує земельну .ІІЇЛJlНКУ за ЦІІМ Договором. Hкt "". 

5. Y~IOBII ВIIКРРПСТI1IIIIR зе~lелы�оіi ДЇЛвнкu. 

S.I.3емельна дїnянка пеРСnDЕТЬСЯ в оренду Дnl БУ.ІІіВНlluтва коммексу технічноro ОІіа) 
"11І01\"010, готелем та Ь"8фетеріtМ; 111)_ 

S.2.цїлье.'DС пр"значенНJI земельної лїЛJlНК" - землі комерціАного ВIIКОРIІС:тан ... ; 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлення у встановленому законо.вUСТВО\l 

ПРllЗllачеННI земельноТ .ІІїлянки; 

6. УI\IОВП і СТРОЮІ передачі зеl\lелы�оідL'вuкпI� 

6.1. Перелача земелЬНОI ДIЛJlНКИ в opeН.IIY 3.11іПснюється з розробnенНJlМ npоеlП)' її lШuв 

ВllготовлеННI проеК'l)' Bi.llBO.llY с рішення сесії Броварської міськоТ РІШИ BЇlI 01.0 1.200Spo,,'Y 1і832·39« 

6.2. Інші УМОВІІ пере.ll8чі земельної .ІІЇЛЯНКJI в opeН.IIY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.аає. І ОРЕНДМ 
opeН.IIY земельну .IIЇnJlHКY вїльну Bi.ll БУ.ІІl.-ІКИХ маАНОВІ'" прав і претеюіR 1PCIiS d 

момент укладаННІ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не 1:1 

6.3. Передача земельної .ІІЇЛJlНКII ореН.ll8РЮ з.nіЯСНЮСТЬСJl піСЛІ леУACUноі pctC1plWllМ1V 
приRмаIIНI-пере.ll8ч і. 

6.4. 118 основІ ст.25 3акону YKpa11l11 "Про opell.llY зеаші" ві.ІІ 06.10.1998р x.�61-ХIУ аJXIIII!' 
строк піспн державноТ реєстрацП договору ореlШl1 зеа.en .. ноТ .ІІInRНIСІI леу,кавноt або 
зоБОВ"R38НIIП Huanl копІю договору вшповтноа.у OPгallY державноl nO.llBTICOBol елy.dll. 

7. У •• ОВВ Dовернеиив зеl\lельвоl дiлRUh'О. 

7.1. ПіСЛJl ПРltпиненНJI .ІІії дОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ xм_~ 
гіршому порівНJlНО з ТІІ"',)' JlKOMY він О.llержав П в opeН.IIY· І es.,.rj'J!J 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршенНІ КОР"СНИХ влаСТІIВОетсП ОРСНllОlаиоТ зем ~. 
3""НОЮ П стаНУ, мас право на BiJIWKO.llyвaHНI збитків у розмірі, Вll3Нlченому cтopOНDllL .l1IIID 
3ГOдJI про РОЗ"lір аі.llшкодуванНJI збитків, спір розв"JI3уєтьCJI у CY.llOBOr.lY nOpRJII\')'. ~ 

• 7.3. З.llі~снеНі ОРЕНДАРЕМ без ЗГО.ІІИ ОРЕНДОДАВЦЯ витраТlI на ~onіпшсиИА о 
ІКІ неможnиво Вl.llокреМlmlбез звnодіJlНIUI ШКОДІІ ціП .ІІЇЛJlНці не пїJUUlnUOТЬ ВІДШКОJIYIIIIIIIII·JIIUOII11t 

• 7 .~. ПоліпшеННІ стану земenьноі .IIЇnJIНКИ, npOBe.lle~i ОРЕНДАРЕМ 3В ПllсьмоаОID ,4 

зеМJlI, Ilе ПWJlraIOТЬ вшшкоJlY88ННЮ ~.,. 

" 7.S.0PEHДAp мас право ~a ві.ІІШкодуванlUI збитків, звnоДЇJlН11Х YHвcniдolt кеl 
зобов Jlзень, пере.llбачених ЦlI'" .ІІ0ГОВОРОМ. 

ЗбllТIС8Мl1 ВВDЖ8ют .. ен' . ..-tJ 
7 S ф' • м або JIC~Ji • • ІJCТНЧНІ втрати, JlКIIХ ОРЕНДАР зазнав У ЗВ"JI3ку З неВllХОНВIUIJI JJdocJIIIIII 

ДОГОІОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ, а тако. Вltтрати, Jlкi ОРЕНДАР 3.ІІіПСНІІВ або nOlllllCH ..... ,.; 
порушеного праlа;' JIIIIIII ~ 

7.6.ДОХОДIІ, ню ОРЕНДАР міг би реально DТpИ"lаТlI в разі нaneжllоro III'"'_JJ 
договору. ~ 

7.7. Розмір фmmlЧНl1Х Вllтрат ОРЕНДАРЯ визнвчаСТЬСR на Пi.llставі дoKyMeJtтIIIыІo і 

Н.ОбмежеНIIВ (обтвжеввя) щодо ВІ 
IKOpIICfll ..... 

. зеМe.JIьиоі дїлввкn• . ~~ 
ВІ. та illlll1nP"', 
• • На ореН.ІІовану земельну AiпJlHI\")' не встановлено обмежеННІ, оБТlЖСНИ або ,,,іІІ" 

in В.2.Пере.ll8ча в оренду земельноі .IIЇJJJ1HKII не є Пi.llставоlO АПІ npllnlllleHНII 
.11 ІІІКИ. 



9.lllші права та оБОВ"Я3КII поріІІ. 

'с, шо земcnьна JIЇJIHHIC& суПого впас ності. нікому іншому не віДЧУАСеllв. пі.і1 забороною 
~~~ і lін МІС законні ПОlllОDаженНR переJШВаТIІ шо дїЛRНКУ І оренду, ШШа&аТII інші правв, 
~~ . 
~_,.-o\l, ва.: . 
aUI"""I~loOвe ІllкорШ:ТIІІНН земIшы�оіi ДШRІІКІ'; 
,U,~ і ВІТІІ uc:R AoroDip у IIІПадках, передбачеll'" ЧІІНІІІІ~І законодавством та UII~I Договором: 
,11J1C1P1110111 pf Р opeНJUloT маПІ У ВllПалках, передбачеНІ'" ЧІІІІШ'~' заКОflодавством. в ТO\lY Чllcnі 8 

,tJJIfIaI"' POJ~ 3П1АIІ ОРЕНДАРЯ; 
.~~ ОРЕНДАРЯ СlосчасНоro внесеНIІJI ореJl.і1ноі маТІ'; 

114 ~ Ііа ОРЕНДАРЯ відWІІ.-О~'8a}fНR CYA'I~ оренв!!оі n"8'1'11 3 часу прIlПI.JlТТJl ріШfltНJI Вlщонm\lУ аб\) 
"jJllllII11 JC\lUbHoT ДЇnJlHKII до ПIДПI.саIlНR uьoto Договор)'; 

iPJt' JWIIIIII • 
1101О1"111СІ1 apCIUlDJlBDUH. І. 
Ш. .-ТИJCмenьну AinJlII~ по a~-тy. 

РІ• , . -unpallopcR:II • ':.1 •• ·.. • 
U IlJPIIImI па ІК1У х •• enьну AinJlHI\'Y У кориСТ)'ваIlН.; . 
ui...-ua1lТll ааПlвір пlcnа закіllчеllНR строку Аого діі в разі відсутності претеl.зі11, ШОА" з"бов".JаНh ни 

1::;IrsOPCIWt. 
,tOloa"IJ"'laPCIQIIIPH: 
!fL uum ОРЕНДОДАВЦІО МОЖJшвість 3/l.iRclnOBa'l'll КОНТРОЛЬ за BIKop"cтal.НRM иієі земеJ.ы�оїї дїЛRНКИ: 

• ,о, .. apumBY.BnI3ClllenItIIY ДШRІІК)' 3В цinloОВlllІ1 ПРI'ЗIIDЧСIIIIR1\I; 
і '11ClOt'llCIIO смаЧУВВТlI opeНJllIY плату; 
flt 81111)'СаПI хімічноro ЧІІ будь-.кого іншого забруднеНl1І зеlllJl.; 
'11 1ІЇІ1рІ1Мува11' П В нanежному санітаРНОIlІ)' стані; 

10. РIDІІК ВІІПDДКОВОГО :JВllщеllllИ або пошкоджеНllИ 
об"єкта ореНДІІ ЧІІ ЙОГО чаnllllll. 

lDl .... IІІI11!111U1'ОIОПl3НllщсIIНR або пошкоджеННR об"єкта оренди ЧІ' Аого чаСТllНIІ несе ОРЕНДАР. 

11. Стрuyвавпи об"с:кта чи його чаnИllll. 
11,I.1!Uмo J UIUI 

IOralOpOM а6"о.-т ореНДІІ не підn.гає страхуваннІО. 

12. 3~lіlШ )'1\IОВ договору і ПРllПllllеПВJI йоrо діі 
~~ , 
• " -. )'IID1 aarala 'n 

І І"; Iir.aDc8I1\е РУ 3JU ClllDlDТьca У Пllсьмо_іА формі за взаЄІІIНОIO ЗГОДОІО сторін. 
~aд.n.lOnV :ИR 31'0111 IЦDAO зміllll умоа дoroBopy спір P03B"H3yкm.c:R У судовому пороку • 
~I. ""r':;: РIIОIIIIІIОТьа. у раl: 
ІІ.!З. ~ С1раку, на ІIIIЬ Аоro було УМІЩено; 
~ I~ Jeaa apeIflllP~M зеМелЬНDі ділlНКl1 у впасність; . 
"1IIIIirI~ .. : -: СІІ.lfаТ 4UlRHКlI .. оо. • • • 
Q1t ~ І nOPlІ ...... СУСПШЬНІІХ потреб а60 nPlllllycoвoro відчужеННІ зеllll:Jlьноі ДШІІІІКІІ 3 MOТII_IB 
~ 11,-'-0, IDP Ісу, 8СТІНовленоr.IУ закОНОІІІ; 
\.1ЬоІір nphn::R O:I'-ОР~IUIaРI. 1Ь.,. ~~py nPllnllHIlIOтt. ~'ОЖ ІІ'ІWИХ IllПадlШХ, передбаЧОНIІХ законоr.l. 
1tJ2, ~ JraADta c:ra І .СН ШЛвхоаl Вого РОJlР8QІІІІП за: 
~~ __ IIIIII" ~ Р н. 

~~ 11 ;н:.u:,~оry 04Нlєі i:J сторін У наслідок неВllкоиаиНR ДРУГОIO CТOPOIIOIO обов".зків. 
~ .1.~1ICratt1llo, а 1IJCa: :~'nвдkOB~ro 3НllшеННІ, пошкоджеllНI ореНдОlаноі зеМl:JIьноі дїЛRН'Щ нке iCТOnlO 
~__ ICDІІІІІІІ, аРе'lІ НWlrx nlJlC'l'8B, ВllзначеllllХ 3ВКОИОМ. . 
~ .~ICp"bll 'рем п.9.4.2 • .111110ГО договор)' 3В рlшеНllВАI суду, вlдПОВШllО до ет.1"I,1"" 
~Дo Aoraвopy І DJUloeтo • 

~
ne,e;q raвopy І DАІІ POHHЬOlolY порадку допускається: 
~ "... ІІІ астороньому пор.".", 9 .• . 

1I:1JDC:rj ІІа м n '--J С HeBllKOHaHНR ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. .",.3. ~~ .. ~~ID МІар H~ орендар. на іншу ІОРИДІІЧНУ або ФізllЧПУ особу, а таll.-ОЖ реорrвиізаuil 
PIuae ..... ",-чну земenLIІу au:IPВDHНR ДоroВОРУ; 

ty.ay neРСХОАlln' .u нку у разі смерті фы�чноіi особll - орендаря, засуджеИll1І або об~lt'drеНIІIІ іТ 
о СПIJlКОQщів або іНШIJX осіб, IІкі BIIKOPIICТ08Y10TIt цко земen.,.IУ ліпlНIІ.} 



разО~1 3 ОРС!lfдврем. JlI\; IIIКОРJlСТОIУЮТЬ шо земельну ді""н",), разо\! ] opeHl!ape\l. Ш"ІJI~О\І n~"" 1 . ~~ 
~ .~~ 

13. BiдnOBiдa:ILlliCТL сторіІІ 1а IleBIIKOIIB.I.IQ 

IlсналСЖllе ВllконаІIНJI Договор~' або 

13.1. За He811KOH811НJ1 8бо ненanежне ВII"онаННІІ договору СТОРОНІ! несут .. відпові.1а., .. ";~~." " 
uьoro ДоroВОРу. .... . . . 1.1~1' 

13.:!.Сторонв. Jlка nopywIL18 зобов 138ННІІ, 3ВІЛЬНltтЬСІІ BI;J ВIЛПОВlлanьнос:ті. ІІ"ШО 10"1.101 
- . r~ ... cтanoCl не 3 1IIIІНІі. ....et-

14. ПРllкіlщеві положеНIIП. 

14.I.цe~ договір 118бllрас чftнності ~iC:nIl піДПllсаННIІ CТOpOHa\f1! та noro лержавноіреЕt1paIUl 
ЦеП ДоroВIР укладено у ТРЬОХ Прl'ЩрНIIh.1L~, шо мають ОЛНВКОВУ ЮРJlДIfЧНV CILiil)' 0.1 

'п " •. ІІН J '1IIt ореll.llОлавWI, JIPyrlln - І ореНдаРІІ, треТІ - в оргаНІ, ІІКІIП ПРОВІВ лержавну реєстрацію. ~ 

Невlд"[I\ІIIII:\111 Ч8&:Т11118АІІІ договору с: 

Ka.a.aCТPOBlln маll земельної ділlНКlf 3 відображеННIІМ обмежен" (оБТllжеН"J у іі .ІІIІ'ОРIІСТІІІіІ: 
• • n~ 

сер811УПВ; . 
а",,. про 8CТDHoaneHHII на місцевості та погодженНJI зовнішн"ої ме.; земел"ноі .чL'JlНКІІ (ronitL 
al\,. про перенесеШІІІ В нв1УРУ З08нішньої межі земельної ділllНIШ (коп іІІ); 
акт ПРIIЯому-перелачі земельної ділІІНКИ; 

15. Рскві:JIIПI сторін 

OpCllДoдaBCЦЬ 

Броварська міська рада в 
особі 

Орендар 

ТОВ "Віпар'· 

в особі диреА"Тора 
міського голови KpacHoro ~lикоml ОлександРО811ЧА 
Автенеика Віктора ОлексавДРОВІlЧа 

місцезнаходження ЮРІІДІІЧНОЇ особll місuезнаходженНJI ЮРИДIІчноі 0':0611 

07400 Кllівська обл8СТЬ. 
м.&роваРIІ, вул.Гагарін" 15 

ідеНnlфіК8uіПllИП код 26376375 

м. &ровари, 
вул.Гвгаріна,27, кa.J37 

ідентифіl\"8uіЯНIlП код 31647940 

ШдnUсu СТОРОІ 

Орендар 

-----4Р--_-!,.' _IВ.О.Антоненко 
\ 

:. ", : .' 
; '.- .. І 

.1 • І. 

мр ... . # :,' .,,,,, .. _ .. ~; ..... -=.::::;.--

мп 
'. ", -

м.о.кpJCИd 



АКТ 

nриЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ 3ЕМЕЛЬ~ОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

МlІ, що підписалИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

• ro roJlOBlf AlITOllellKa Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на 
)fJCLКO 

ni.acтaвi ЗакоНУ Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

J однієї СТОРОНIf, та ТоваРllСТВО з обl\lеженою відповідальністю 

"Dі'ІВР" в особі директора Красного Миколи Олександровича з 

mroї СТОРОНІІ, СКJIaJIИ цей Ап про наступне: 

Броварська I\lіська рада передал~ а ТОВ "Вілар" 

ОРJUbuшо зе.leJlЬНУ дiлJlнкy площею 1,0772га по Об"ЇЗДlfій дорозі 

JIJII будівництва КОМПJlексу технічного обслуговуванНJI автомобілів з 

IПпі .. -ою, готелем та кафетерієм. Земельна дїЛJIнка надана рішенням 

сеаі від lб.О3.200броку Н!950-45-04 на умовах оренди, терміном 

на5(п"вть) років до 16.03.2011 року. 

Цеп Arr CКJIaдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною 

чacmною договору оренди. 

I1ВРЕДАЛА: 

~Bapcыса міська рада 
РllJUlЧНа адреса: 

IІ.Бровари .r . 
lІе ,вул 8ГapIНa,lS 
11' Pl1hlii 3actyпвик 

е2
1С'~о~!и 

:.. . . -:.~ . .. '". 
~' • о .0\ 

.' lо.А.~ИЦJJ І 
, . ' : 
, 

.! 
/ 

, о' 

\. . -' ". ,:" . .. ..:.~ .... 

ІІРИЙlIЯЛО: 

ТОВ "Вілар" 
Юридична адреса: м.Бровари, 
вул.Гагаріна,27, кв.ІЗ 7 
Директор 

~vc:=F-~~1 М.О.КрасниЙ І 
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АКТ 
~'1- .... _,. _ .. 

~ ..... 
• .- •• -' L. 

с 

• I'lісоевості та погоджеllllЯ :аОВllіШllьоі 1\1е-.кі :ael\leJlLlloi дїnЯНlСl1 
IІD8ЛСIIII. 11 

... .аа .. 
ТОВ "в, {l9р 

~ 200і. р. ",.Бровари 
o/!.-Jl Б'" К - -11 НИ1К'lспіl1Пllсані. пр~стаВНИК .~OцBapCbKOГO. МІСЬКОГО ВІДДІЛУ ИІВСЬКОІ 
~ ... oi філії Державного ПІдприємства ентр ,~ержавного земельного кадастру при 

t::d!D~Y комітеті УкраіНІI по земельнибх. ресурсах 
,,-- ЇJICIIBi ліцензіі на ВІІконаННJI ро ІТ . 
iJtl'IIID • зсмпевnаСНllків (землекористуваЧІВ): ______________ _ 
I~OCТI Т' е, Ое ві Ае р .. 

, ОН"'О""У !Чо.-;'q;' ЕНКО d:~, ~HKIB ВІІІ а" _..J"'~t!~·-~~r~-L.l-:.:--.=.:.;....:...--:;;;.:....------------

lІС)lІіlllИХ зсмлевnаСНllкіu (землекористувачів): --------------

-
ii"aprA·I.НnIf свої повноваження. провели встановлення на місцевості та погодження 
I!IЇDDIWЇMe-.кi земельної лілянки ____________________ _ 

тов • B;AfLP о. 

1ll111toAmС13аадресоJO ()f'Z,JHq 8"I'D2Il 
Dmнiмежі на місцевості проходять по _~J(L".;I...::' A.LJ~~QL.lX~ ___________ _ 

Нilах npmнзіR при встановленні зовнішньої межі не зuвnено. Межі погоджені і не 
IIDIaIcIncnipHllX питань, Межові знаки, ЯКИМИ закріrlле'lа земельна ділянка в кількості 
L- шт, поша'lі прелСТDВ'IИКО'" BiдJliny на місцевості та передані на зберіrвнНJI 
lIIIL1aaaиlіУ (землекористувачу), Розміри та місцезнаходження земельної ДWНІСИ 
:і,Нlа6рисі нв звороті ланого акту. І 
. _нкн, НВІ1ІНої ТО В "В; .-\ Q ІР оо 
llllaьen.ио-ка.аастровоі локументації складає .:lo о ~ ~ 2 га. 

:.= r IІЇДстввuю МІ ІІРИ чному користуванню з наc:-rynним 
Aar 11ІМ документів. що або КОРИС1)'В8ННJI землею. 

СCnl4eииR в 2-х прим pHIiI"Mr~T 

'. 

~IIIJIC СуМі_их с:: • 
.. "'ltlnac1l1J ' 

~'В.(земnеКорНстувачі~ . .... • 
. ,І 

.~ -.--.. 

~IJIJIC Б 
·"ЦOro в' ,РОворського 

IlUIiny земеп 
Ьних реСурсів 



АБРИС ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ 

А 

- 'о 

Опн~ мас: 

1. ВщАдоS - JetUtllE 

2. Від S доА _ ... о. 
- )tI941 

~4"1 •• м. ; Caf 'СJІЧ ~..!I.) 

~,.,..~ , 
3, ВЩВдог 

--------------------------~----
4, Вщг JlO~_ 

----.--------.--.--.--.--.--.--.~--.--.-

-



А&РИС 3ЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

,А 

\ 

,: 

-
Опис мас: 

2, 8іА&АоА - JP." ,с,' 
3, 8іАВАО r 

--~----------------------------
4,8іаГАОД 

--------------------------~------
5, 8іАДАО Е 

6,8іАЕАОА -------------------------------
----~--------------------~ 

А6рас ·k.~,.---==~...ІіеЬсr.:::.:::::.:е:.:t!!~.~~~~..J.К~.~~=-=:~ .. ---_ 



АКТ 
про перенесення в натуру :JOBHiWHboi межі :JемелыІ і ' 

р 4ІЛІІІІСІІ 
ТОВ .Ai~9p· 

----
lyn,, __ ----~D~I~'&~u~~~~--7~~~~-«2~чr~------------_________ __ 

ч 200/ р .. .. ..l!2-.. 

Мн. ННЖЧСПШПНСlні. прсдстаlННК Броварського MicIIKOro в' . 
КИЇІСЬКОЇ регіонanЬНОі філії' ДсржаlНОГО підпрнємства .. ЦсН1'р дер:' 
3CMCnIIHoro кадастру прн Державному комітеті Украіни по 3СМClIWJ: 
ресУРСах" , ..... 
І присутності 3СМnС8ЛIСННКЇв (:'емnеКОРНСТУlачіl): 

~ . ТО 6 ",в/'А9./''' 

nPUCТ88HHK 8НКОНКОМУ c7f:6; ~H~ ~ А. 
аіlOЧН на niaC'f\li аО310nУ 8НКОНКО у НІ 273 
РIAИ иароаннх acnyraTiB аіа 24 nистопааа 1992 року 
псренсслн І натуру межі на підставі плану 3CMCnIIHOЇ діланltН 

• 

• 

прожи8llOЧОГО по BYn'_..�Q:.L.M.[...�"l=r-:;Рр:=._'~9'.р..ЛЯ ....... ::І.-______ _ 

згі.аио ріwеИНІ міськвнконкому НІ lід ________ _ 

MnrcBi знакн І кількості It WT. передані І НI1УРі прелCТllllll1 
3ІМовника. нв IKoro і HaкnaaCHO ві.l1ПОlі.l1anьність за іх збере.СИИІ. 

Пре.аcnвник 
•• : ',', • • 1. ,', !-. 

П .. -.... ..-... 
. РС.l1стаlННК І • ·O~·~ .... ·i;·~,,:.1 .... 1.::::::.;;s:.:-----::-І----=-~.ж-~ • '.1. f'nJ .8 .,'" 'і' '. ~~·.t .. ,· .,'.,._ .,' . -....... 1< 
ПреАставннх SpoBapcIIKoro 
Mic.Koro Ilміnу зсмen.них ( 
ресурсів 
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~·},llf~·~ 
., м ~ 4~~..а1J 

УКРАІНА ~t .... !;, UKRAINE 
."Н ..... 

ДОГОВІР 

оРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
J\flcтo !іро.аРII Kllfвc.KOT області. 

ДвUUII110 'lplТloora dЧllR даІ nlCR .. 1 C.OMOn року • 

• Iі.ОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Кlllвськоl ОIiЛЛCfI. IОРIUIИЧl18 особа за 
~1JIIfI .... l.IcJmIФіIC8ldIlНlllllOlIза lIIIIlllMl1 ЄДРПОУ 26]76]75. IОРIUIИЧllа арсса: Кні.СLIШ обл •• 
~ ..... 15. І осо&і возНJlКA СЕРПJI михАЙЛОDИЧА. ШО прО"I.ас за арссоlO: Киі.сlo .. 
~ .г:: • ІІІ nfдmIl lIOllpclIOcrl, ПОСВUlЧСllоі 18.10.2006 року 3& РЯІ 6881 Ба:IllР В.Г. ПРlllаТШI,.1 
... ~ ro paRoibloro IIIIТIpilllLHOro окрУІ)' та • 
__ 5~ТНA пrОЕПНО-ПОWУКОDО-ВИРОSIIIIЧА ФJPІ\ІА .. М-ЕКО", IAСllТифікаulRllИn = JOPIIIUIЧІІІ особа :ІІІ :ІІ8ІСОНОДПСТDО,.1 Уасраіllll. ЮРI.I.ІІичиа адрссв: КllїаСІока 06naCТlo .... Броаари. 
CJ!~ , ... ro, 15198 с.IІОЦТІО про lICJl*aall)' рссстраЦlЮ IОРllДИЧllоі особи_ allДallC DИКОNІСО,.ІО .. 
1!"'IIf-~u ... іPUН n07.1997 pOКY:lla НІ 1794 І особі lIllpclrТopa МАЦЕНКА ОЛЕКСІЯІВАНОВИЧА. 
~ ~ saUPCCOIO: к .. іlСІоаса облllCТlo, "·&РОlари_ пр.Нсзanс_ності. 6)'.11.17. ха.210, .Xlln діс ІІа 
~ nРП.ІТНоі npocmIO-ПОШ)'IСО.О-llІробllllчоі фlРМIІ "М-ЕКО", заРСССТРОlаllОro ІИІСОІІХО,.ІОМ 
f/IUiIC'lD'lІlс .... іpuи 16.02.199] Р,оку рIШСIIІІ." НІ 40,:11 lIP),roro баку. раом і,.IСllоаанl - Сторон .. , )'хлanи 
1II ..... I\I1II'ICIIIIWI: 

.... І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
LI. 0PaUUUIP~ .lInаlїДИО да рlШСlllUl &роааРСloасоі міСloхоі раМ КміВСІоlСОі обпасті .ilI2] JlИСТОПaдl 

, IIIpIIJ li 159-11-05 ..про nPllПІІНСНIUI пр .. а IСОрис:туваиIUl 3Ct.ICnLIIIIМII .аіJUlНIШМIІ, ІІаанІ" І ОРСІІД)' :IICt.ICnLНIIX 
і .......... у n.:cnnис npllCl')'llllllUl :ІІСМCnІоIІIIХ діЛRIІОIC, lIa8llH8 доз.оліl на .иroтo.nСIlIUI ТСХllіЧllоі 
; JIIIIIIIIIi ао афоploUlClllOD npua ІСОРНСТ)'ІІІІIUI 3CМCJILНИ.1ІІ .аіА8111ШМ1t IОР'U1ИЧ1ІИМ і фі3l1Ч1",'" оса6вм та 
: __ АО рiшcla. &рааРСІоlСОі міСІоlСОі ради " наас, а 0PCIIдDP npllnMac а ОрСIІД)' ТСР"lіном иа 2 (д.а) роки 

...,JbaiyIlllOlllClD D,39 ~:IIa рахунок ЗСМCJIL СШLCLlСоroСПОДIpCloхоro прmнаЧСIIIUI- рілаа, ..... б)'діlllІНцтва 
І JllllllDl'llIIIМIUICII:Y - хмлlасомсрadRиoro Ill1СОрlac:raнИR по &1.11пцl ЧеРИRха&а.каro & раАані ра31111ЩСНН8 
• ,.....ТОВ .. є.ро ФуАС ГІі Украlllа" • мlcтlІїро.аРII КIІІ.с .. каі області. 

І 2. ОІі'ЄКТ ОРЕНДИ 
11. В DpCIЩy acpr,двmc8 :ІІСМCЛLllа дlА8I1П :llIU'IUIІоНОIO nnОЩCIQ 0,39 ra ..... б)'дlllllИцтва PCCТOpllllHOro 
=~ ЧСРlIIXDlCt.lIDro • рallонl РO:llміЩCll1UI фа6РИXlI тов "Єаро ФуДС г& Yxpllїlla" 11 місті &роаари 

uНa3Ol_n.alaвнцi o6'ocm IICpYXOMoro маАна lІідсутні. 
?J lIaPМama rpашава оцІНІШ :ІІСМCЛLllоf дїJUlIUCИ, зriдно IНТ8J)' :11 ТСХІlіЧllоі ДOKYMCIIТ8ЦJЇ про 

~I\IIIIIDIY lИІіИІУ 3СМCIILноі дiлuucи Jipoaapcuoro MiCLxoro lІідділ)' :ІІСМCnІоНIIХ ресурсІІІ lІід 17.0 1.2007р. 
14 :: 641784,00 (шlcrcor сорок 0JUI)''П1С8Ч)' сімсот lІісit.щCCRТ ЧО'Пар1l) rpnaCHL ОО lConinolC. 
~~ Ainaнa, 8а ncpQDCI'LCII 11 OPClIД)', нс .Іас недоліків, що MOIК)'rL псреШIСОДІml П 

2J.ПРІ.іиl (pcaplUbвцli) ОРЕНДАРЯ цсП Дorolip НС :ІІбсрirac ЧМllНіCТlo. /.' 

lІ.Цса 3. CТPOK;ЦJI'дoГOBOPY .: І 
,., IilIIaro =.Ір YUlUlcнa СІрахо .. на 2 (дllа) рокаl :І дllПl підтlCIНIUI ЦLOro ДоroIlОРУ. ПіCJI. :ІІакінчснlUI 
'1~1IDIIaIca.~ ОРЕНДАР мас псрсааснс прпо ПОН08llСНIUI lIoro на HOIIIIA строlt. У ш.ому раі 
~apo ~-иЬста 2 (аа) tosicaцl до :ІІlКlнчсна .. строху даї ЦLOro Доro.ор)' ПИСWolОІІО nOlliдoMlml 

lІРа lIIIDPIfCIIIUi 1IJIDдal8Иnllaro дію. 
~1ІІІІІаРУ ар~СМCIILИОі _ІІІІІІІС за ціла.оllltos ПРIDIIDчеIIIUl .. 0PClUlllP втрачає ПСрСІІШІСІІС npuo на 

~ 4.IЗrieta ••• 1&' 4. ОРЕЦЦІІА ПJIA ТА 
~~ • ~ Аіаа 08 .~ 18.01.20PJ.JJВ.lIJlJR1lrPN>,_Ji.lОМИfjJDf міClolСоі радll про ІIDllа.СН118 
~-..r"')-'140xo ику р .... OJW!IDII МііИ"~.ОіаудiilНIIЦТID CICJIадас fi 263,40 (шlCТL тисач 

~1ІІЩІ ~ п!"ах. рl.на 0PClUUta nmrra:l д11П13д8чl 06'cкra 11 cкcnnyarraцilO смадає 32 089",20 
~ ~ АСІ ..... ) '1JИ.сн.20 копіllоlt. 
.~ .::'!!!..!.CIUUIOу r 1U\1rПI :ІІа :ІІСМЛЮ здіllСНIОErLса :11 урахуllан ...... іНАСхсіll інфЛRЦIЇ У 

.--~.. IpIlїНlI 

щоміСІ'ІНО. OpClIд8p IIHFIТL4"'ICProli .&tfc..~ -I~::a.:~~~' -''ffllI''с.х~ 
DJI__ Opcauuwau не 33211812100005 YW< У КиіаСLкіn 06nacтi ... КІІІ:.І, 
~_.1.ач -liроl8pСІоIСе ВДІ(. код ПрИ:ІІИlЧСН118 13050200. • 
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apaдYIW' ,. HU111Н8 поcnyr І РІІХ)'І'ОІС ОРС.l.l110і nпm. оформмm.c. .ШПО.ШНІDІІІ 
•• 4 PCPr#II 

tfIJ • opcIUIIIоіПlll11l персrЛlдlCПoCl)' раі: 
• .5. f'cII8Up 01 rocnQIIDPaol8lllll. перс:.а6ачс.пlХ QIIМ ДоroIОРОМ; 
• .5.1. -: ::-ірll зсмc:m.I'ОI'O ПDJl&11C)'. ПШІИШСІІІІІ аlн, таРllфі., у тому ЧІ'СІІЇ .1І8С11ШОIС іl.фмwі; 

.; UJ. JII III111U1J8X. псрс:.а6IЧClПІХ 3lUCDиом; • 
і • .sз.; ~C.HC""I1. ОРІІl.lllоІ мап. 7 crpOICl' ••• 13I.аЧСI"IІII11.М Доro.ором, справл_єn.СІІ nlll_ 

UA r;-•• 'lСІІlоl Cn.ICI' HaU'OIlU.HOro ваlllС)' УкраТIII' ..... I.ІсмаЧlНО' сум •• J8 1С0Жl.I.n 1І1Н. 
I~ .-11110. О .... 
~~ 0pcIUP1I ПnIl8 сnла..,mеа18lCD* І )' DІІПІІІІСІІХ, .!СШО ОРЕндАР J ПО.ІІЖІІІІХ ПРІІ"І'І' ТIIА, .. асо.о 

4" • JCМCIIWI1 ,ІІІІ.1)' 3І ІРІМ ДОl'OlОром • 
• ~C 

5. nI081181IКOPIICI'AННJI ТА 3&ЕРЕЖЕННJI ЗЕМЕЛЬНО! ДIJUIНКІІ, 
П ЦІЛЬОВЕ ПРIDНАЧЕННJI 

1. 811J1C1Щ)' ncpc.amc:l3CМC:n.1I1 .111М.... ППОШCID 0,39 ra .IIJIII 6уді811ИЦТ8D PCc:roPII.Horo ICOMnпcкcy 
.l)8ІІч ...... lОІ'О. районі JICWIIша.1ІІ фа6рнlСІ' ТОВ "Є.ро Ф)'.ІІс n; УкраіНІ" І місті &РО.ВРІ' КllіIС'IСОЇ 

,.. 5~ УIІО88 :l1ісрс8СНІ1І С'І'ІІІ)' 06'аста ОРСІШІІ: 
иl. ОРЕНдАР :I060.'aym.c:a :шUIсаnOlm • .ІІDТpI"'~ИІ СlСОпоriчноf 6с::ІПСIСІ' 3CM~CIC~PIIC'I)'.1I1I1I та 

... pIWD'Iocri 1]IYНri .. .ІІО.11с:р811.111 .ІІС .... ІІІІХ СТІІІ.ІВpnв. І'ОРМ і ПРUІШ, )' тому "ІІСІІ' м.саС.11Х RpUIIn 

"'1IICUCIIIaC nyшfа; 
Ш ОР!НДАР :loliD.'aymc:a 3.ІІIDсню.m • .ІІDТpИМІІIІІІ pCllClDI)' 1000000ХОРО'1ІІ11Х 30Н. nPll6СРСКІІІІХ 

_ •• _ CUЇtlpиоТ ОХОРОНІ" C���li1'lPHO-3IХНСННХ З0Н, 301. осо6лIlIОro РС3КІІМ)' IIІІСОРНС1'8І'ИІ :lСМC:n' та 
ljIII1IiI, ВІ DCII6aНIO OXOpOIllJO'ВCl; 

а Ш. cnUwuDlИ 3yc1UUIIМH CrapolUl 6)'.цyn. 3.ІІіDсню.m •• сі Illші ",оаИlі 31X0.IIII.IIJIII з6ерс:асс:ннх C'I'IUI)' 
І ........ 

5З. ЦІМ. DpIl3И1ЧСІІІІІ 3СМСІІІоноТ .дUwna, - зcмnі ICOMcpaiAlloro IИКОрИC1'llllИl (JUII 6Y.llїВI.HЦТ8D 
JlllP8lIIIIIIICay). 

14. ОР!НДАР нс мвс nplll 6а ОфОРМnСІІIІІ )' 8CТ111oвncl.oMY ПОРІШКУ зміNID.ати uiJu,o.c ПРIІ3I1I .. СIIІІІ 
1ІІІІаі .... 

&. УМОВІІІ Cl'PОКИ ПЕРfA,\ЧІ ЗЕМЕЛЬНО! ДIJIJIIIXИ ОРЕНДАРЮ 
6.1. Псрса .. :lCllenWlОТ .1111wua.1 Оpc:lСАУ 3.11ЇАc:ншєn.са 3 pcnpo6лСНІIІМ npОClП')' іі .і4вс:.аСНИl. 

tfaud ~ РOJро&лcннl npac:ay lіас:.ас:ш .. зсмc:nwtаі .ІІіпІІНІСІІ є рlшСНИІ &ровврс.lСОЇ ",іс.коТ РІІІІІ 
• а&.1ІСІі 16 112.Q8.05 .ІА 21 8СрССІІІ 2006 раку "Про npIШ'IНСНИІ права IСОрIlC'l)'88НИ1 3СМCIWIНМИ =' ....... І оращу :lDlC/WIUX _коКо IIIII8IUІІ У поc:тillнс КОРИС1)'111111Н8 :lсмс:т.1ІІ1Х .IIЇJ111110x, НllllllИІ 
....: ІІІІ'ІІІІІІІІСШ 1aIdчноі .ІІО&уМc:иnuii по офopмnc:muo npоа xopa.C'I)'IIUIНII зсмc:n.кимн .llїJllllIІСІІМИ 
..... ~1I'aIItIt аса&м ТІ DIiКY uт.olOro npII311аЧСІІ11І зсмс:т.1ІІ1Х дiJwtOIC та IНССс:ниа з •• lн .110 ріш~ ,..... . ... n; =010 1IUWI.llAвcacн ... зсмc:m.коі _NICИ . ОРCIUI.Y nPlllsrиіА ПрОc:mlО-ПОШ)'lCO.а
~ МІ 6уДllИИtnвa pc:croPllUlOro кoмnncкcy 38Т1c:pд1CC1U111 IИСНОIlCO'" дс:раІl.оі 
1""I:a06~И КнїlCloкoro 06пDCНoru ronOIHOru ynрaвnlннх :sсмcnиих рс:с:урсіl Дcp8lCDМ3CМ)' 

1.2. ьaui nW200& раку Н. 48-429. 
1.2.1. ор'УМОІИ DCp_чі 3СМCn'ноі _1ІІІІ1 0PCJCAY: 

........... npu ~ap рмвЕцы�R Псрсд8С, а ОРЕНДА! nPllllмвє І орс:нду зсмс:т.ну .ІІіпІІllК)' IЇn.H)' lід 6у. 
u2. ааа 1Pr:rЇX осі&; 

"""JlAanne "'~IIIIWIОі дbwucн ОРЕНДАРЮ 311іDснюm.еа niCIII .ІІс:равиоі pc:a:rpвuli u.Dro 
11 U. на nUaau' ~ч~ lIOdI п_суm.еа Croроивми. 
.:::- CIPDa 11І&:11І ::81011)' УxpaillН "Про ОрClЩ)' зсмnі" lід 06.10.199Вр N!161·XJV орс:ндар )' JaIiaa............. . percrp8Qli .IIOruIOP)' ОРClШН :acмc:m.кoi JШwtaИ дс:ржа8иоі 160 комуа.an,ноі 

. Qnua .IIOrulOpy .lAnо.lАному opraнy JI!=P1КIIIHoi ПQДIПXDlоt CJtY*&1L 
1 7, nІОВl1 80В"-........ І.11Іса. ар....... ~-и.1ПIJI ЗEМEJIЬноlДIJUIВКИ ОРЕНДОДАВЦЕВІ 
~1IDpia"'1fO ''nIМ ~ IlWlro ДarulOPY ОРЕНДАР повс:prвє ОРЕНДОДАВЦВВІ зсмс:т.ну дinaику )' ____ ь ОР!НДомвщЬ uaмy він ~qпaв П І Оpc:lCAY. 

~1Ie JIdнcиO Ji СІІНУ ...: раі ПОПРШClIІІІ КОРИСНІІХ вnacrнвocn:D ОРС:НДОIІІ.оі зсмс:т.ноі .IIinaН:ICН. 
Ь.... 1з.~Jnuut"р::-fp .НА ·1Аш1CD,Ц)'l8lU1І з6Jmci. )' розмірl. IІDиачсному CroРОИІМIL Jllauo 
~ ... ___ Datcai ОРЕНДАРЕМ ·UlUllcQ.ЦyвIНlll :а6иndв. спІр )JO:I1'a)'C'IКI)' СУ.llОIОМУ ПОPIШJCY. 

fIb. ... J.C~O 1laa1Cpa,t1lnl6а ба 3";:1 OPEНДOДA8ЦJlllnpm. на nan1nшc:m .. орс:ндо .... оі зсмc:nw.оі 
''4IDA8iat-пw- СІІІІ)' 3:'anод н", WЩlU,.ніR_11UЇ, не nWtaI'llCmoIIAШХQ.Ц)'IIIUIID. 

:ІаЩ aw..r..or. .11t.~~~ Ainaнxt.. про_сні ОРВНДАРБМ :sa 1U.c.м0101D 31'OДD1D 3 
~UlIQO, 



7.5. ОРБНДАР мас прво на lіАШКодуІlІІ'" Jб.mcіа. Jаподі.них 11Іас.'ЬОІ 
ОРБНДОДАВЦЕМ зобоl'JI38I11r, Пepc:.!lбачсиJIX ЦnM ДоrolОром. ~ 

З&lnКВМII D .... lCIncв: 
" фВnlllllі IТрIП1l, _"ІХ ОРЕндАР заиu у 31'оку 3 неl"JfОJl~И.М або HCH"'fC4IJnos 

ума. ДIIIOro ДоrolОРУ ОРЕНДОДАВЦЄм, а Т1UCОЖ I'ПРкrп, _КІ ОРЕНдАР lІІіllСІІИІ ~ 
:шіRсшП1l JUUI ІWlавnси, .. cвaro nopywcHoro права; . 

" aoxoдu, _кї ОРЕНДАР міг би peanLIIO arpимmt І раі нвnсжноro ІИКОнанНl ОРЕНдо4-. 
)'МОІ aaнora ДоraIОРУ. 

РOJмір фlllml'lИl1Х ІIrтpIП' ОРЕНДАРЯ lю .. ачаcnа .. а піАстааі дoкyмcнтanь •• o п~_ 

8.0IiМЕЖЕННЯ (ОIiТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИcr АНIUI 
ЗЕМFJlьноl ДIJUIНКИ 

8.1. Зri4на 1.lснаl/С)' про Н"ІІІІ 06массиIUI на a .. Kop"c:тaJIIII зСмcn .... оі діnl"КН, Іка 1IUIma • .., 
ПРІUIIПIІІR nPOClmlo-поwyкoаО-lироБНllЧіR фірмі .,м-ЕКО" Броварськоra міськоro liддiny Ісмст.1ІІІІ jlltJJliJ 
376 Ііа 10.10.2006 рО/С)' 3CМCnЬHa ДШІІІШ ПОIИ"Н. ІИКОРНСТОІУватись 3 ДОТРНМІІІIIDI 1IpUoaнa_ 
IcraнoвnCIIJIX Украінським ктu:ифіaroром на ІИКОР"стан... зсмcnьнlІХ дinlНОК - ба '\Ііа _ 
IlnCOPllcraнt .. (код 1.11.3.) 

ЗrUulО ІІІСНОІ/С)' Ynpuniнu містобудуван ... 1'8 aPXЇТCIaYPH Броварської міськоі РIUIII N! 12341i.t 10113 
року Mic:ra6yailHi 06MClCCНU та обma:нu зri4но ICIUIIICТp0BOro мІН)' та 8ЇAnOli.aнo .ао JIIDJIU)1Ii аа 
8JIКOHIlUIX ТОВ ~кcncpтнo-КOHCYJlьтaцiAннA ЦCIrтp" (6сз прua забудови): 

ЧСрІОН8 nін" &уn. ЧСРlUlXOвс .. коra. 
8.2. ПСР_Ч8 І орснау зсмcnьиоі дinlнки нс с піАстааою ДJUI припннснlUI або зміни о&МСІСІІІо ВlllltICI 

:aCМCnLllot дUwucи. 

9. DlШI ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН II 
9.1. ОРБНДОДАВЕЦЬ npllН1)'t:. шо 3СМCnЬІlа дimlнк8 JИаходlП10Cll І Rora 8J11CИОcri, нiJaoqїl!:lf. 

lіачуассна. піа забороною (ВPCWТOM), заставою не персбуввс і віи МIIt заонні ПОlиОIUICIIIII ..... 
ДinIНКY І оренду, Н .... 1ІІ1І інші пр .... Іюначені ааним ДоralОром. 

9.2. Пpua ОРБНДОДАВЦЯ: 
9.2.1. перСlірlТН цШьО8С IИКОРИcraнuзсмcnьної ашнки; 
9.2.2. аоСТРОХОІО РOJірвати aaннn Доralір у В"ПIUllllX, псреабачСНІІХ ЧllНННМ JlIDиapкnlllfl 

тa.IIIIUIМ Дora80poM; 
9.2.3. 3міНlП1l РOJмір ОРСНдНоі l1JIa11I у .ИnIUlках., пср~68ЧСНIІХ ЧIIНIUІМ зuоиOJlUCllDll у., 

тому 'Інcni • oaнac:rapoнньoмy ПОрlUIIC)' бс::Ізraан ОРБНДАР Я; 
9.2.4. ІИМlПП1llіа ОРБНДАРЯ СlОСЧ8СНоra ІНесен ... ОРСН4ноі мати; 
9.2.5. ІIIМIU'IR1I Ііа ОРЕНДАРЯ .іашКОДУВllllUI cyr.1Н ОРСИдноі мати 3 .ас:у ~ 

ВроварськоТ міськоТ р.,... Ііа 23 JlНc:raП1U18 2006 року npo Hqaнa зсмcnьноТ аinaнlOІ до ~ 
ДоroIОРУ. 

9.3. ОБОI'83111 ОРЕНДОдАВЦЯ: 
9.3.1. передаН зсмcm.ну _Н/С)' ОРЕНДАРЮ 38 AкroM приAмaнu-пс~чі; ДOIDIf.: 
9.3.2. передаН. 1C0PHc:ryвaнн. зсмcm.ну .llїан/С)' у стані, шо lianОltuє уаlо.1DI ~8!111111 

• 9.3.3. не І'ІННІТН діі, JlКЇ б перCUJJCCWlnШИ ОРБНДАРЕВІ xopllcryвurнel o..---~ 
дuIIHКOJOi • ,., 

9.3.4. попср&Wml ОРЕНДАРЯ npo особлНlі вnacтнlocri та ~OJli"l 301cn .. иоі ш: 1fI 
IIUCOP"c:raнu Moacyn. CDpнчиниrи СІО.ІІоriчно нс6сзпсчні нacJlUuoI JUUI aOltd.IInJ або ІІРJO . 
crвнy ClМоі 3СМCllloUоі JIЇJIIНXН. ' 

9.4. ПРU8 ОРЕНДАРЯ: ~ 
9.4.1. 01р1Doll'rИ .іа ОРЕНДОдАВЦЯ зсмcnьну -ику У КOPIa:тyвВННl38 AJCrOМ ар ,І, 
9.4.2. ClМoc:rlAнo roCnOJllРЮllmI H8:JCМJ1i 3 a01'pllМlНlll ума. ДIIlora Доro~~ &11 JfJJf1II "') 
9.4.3. niCIJI3IIЇJIЧСІІНІ СІрО/С)'. на 8ХИ1І6уло yкnucнo аанllА Доrallр, ОР!ПІ4'""'~V: 

IIUCOII8JIНJI обоl'акl. ІUшовіано аа умо. aaнora Доra80ру, ІІК за ЇНWIIX рl,ШIХ УМО' ~, 
nOНОвnCJIU aaнora Дora,opYi ~~' 

9.4.4. ОРБНДАР. aиn lianОlіаио ао 311СОну 1108 Mlml У вnacHoCТЇ oPCНДOlIII1Y UJP8ЇJIJI1".;J 
:РС ..... е прво на nplUl6aнJII іі У JUШclllcn. у ра:аі npoaucy цid ЗCfoICnЬНОЇ аinllllll. 3' ~o::.....,.,r 

UOIO IN!НD npoдImCl, 8 У раі npoдay на КОНКУРсі (ayadoHi) _ JlICIQО Rora npопозlШі1 
Jlа є IIIJIбшьwою Ь 3В11рОпонаllНllX учасННlCllМlllСОНКУРСУ (аукціону). ~' 

9.5. 0601'13а ОРБUП А!lЯ. _ n .~ • ~_ 

... 5.1. IlUUIІІІІ OPEНДOдAВЦJO МIDШИlіcn. 3.llіЯСНlOlml xoКIPOnЬ ,. 
аш.нlСПі 

9.5.2 •• ИIrOPHCI'O&y8ImI3CМcnьнy aIJIIНКY 38 цШЬО8l1М ПРlанвчСННІМ: 
9.5.3. СІОСЧІСНО СlШ8чyaau ОРCIUUIY ruurry: 





.. 

І 

.acp1llll11Y pcc:cтpaulro шоro Дoro80РУ, ЧCТ1lсртиR - У ПР"88Т1ІОro нотаріуса Броварс."оro .. ~ : 
axpyry ВаllР н.м. 3. upecolO: Кllівс.ка а6лаc:n., аl.Бравар ... бул ... р НсзanСХflfОСТЇ, 7. ,. 

14.3. НевШ'DlНllМl1 Ч&mlН8М1І цr.oro Доroвору є: 
14.3.1. МаІ або ехош зс:аlмuоі .aїJUnIKII; І. 

-'. 14.3.2.IUDCТPOBIIA план 3CМM.lloi.aimlНICН 3 відоБР_СffIWf оБМQtС'" (обтасlQ,)уll І 
ІСІ'8ІIОВЛСНIIХ C:CPliтyriв; ~ 

14.3,3. ІКТ ll13начСНІ .. М" зсмм."оі ліJIRlflСl1 D Ifатурі (ІІІ місцсвоаі), 
14,і14,1КТ nPlІ~8Н"'.ПС:РClUlЧі 3CМ~~1I0i Д~,НkИ; 
14~,i5. проскт IIJII=CI1III3CМM.1I01 JllJlR1mч,,1 

15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАр· 

ІіРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ПРИВАТНА ПРОЕКТНо.пошrr. 
ОSЛAСТІ, ВИРОliНИЧА ФIР&fA ..al.n~ 

jДCКnlфіlClUlUlюdllCOJl3. JIIНIIМII єдрпоу iJlСlfТИФіквціllШllІlІОМСР 19407939 ~ 
26376375, 1Ор11JlИ'ІНВ upc:ca: Київс.ХІ 06лВCТJo, КIІЇІс.ка област., м.БроаlРК, .y~.~ 

м,Sровари. IYJl.rarapllla, 15 15198 І 
І ПЩПНСН СТОРІН І 

І 

3 8rшOZtUfU сm.31 3аltану УltptJ1ИU "nро "fJIII11IJ~ 

I~-.... 
і •• 

І-

,: .\:. r., 
"Ї 



Державного реєстру право чинів ВIIТЯГЗ 

3.482575 
23 01.2007 16:37 ..' .. 
пр~ва~ний Ho~apiyc Базир ~.M., Броварськии М1СЬКИИ 
запит про надання ви~ягу з Державного реєстру 
правочиніВ від 23.01.2007, ~ б.Н., Базир Н.М. 

ПаРUlетрп заmny 

~~ 1879039 

І8ІІП8plМetpaМII3апиту в Державному petC1pї правочинів знайдено: 

t 

3аш.сl 

1879039 
ДО1"овір оренди 

основ~ий ДOKyмeH~ пр аво чину 

Дата нотаріально~о посвідчення: 23.01.2007, Номер у 
. реєстрі нотаріальних дій: 68, Документ посвідчено: 
1<иlвська обл., Приватний нотаріус Вазир Н.М., 
Бланки: ВЕ! 088468, БЕ! 088469, БЕ! 088470, БЕ! 
088471, ВЕ! 088472, БЕ! 088473 

земельна ділянка, площею 0,39 ~a, яка розташована 
ПО вулиці Черняховсько~о в /районі розміщення 
фабрики ТОБ "Євро Фудс ГВ УкраІна 11 в М. Бровари 
І<иlвськоl області., кадастровиj4. номер:і. Q.H. . . .. 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киtвськоt О~~~ІІ:~ДРПОУ: 
263'76375, ,Aдp~ca: 1<иlвська обл., м, SPp'~apl1/ 
By.n.ra1"ap~Ha, /15 : ~M:;" ,:' ... , 

Приватна проектно-пошуково-виробнича фірї&: ,. "~-EKO" , 
ЄДрпоу: 1940'7939" Адреса: 1<иlвська ОблаСТЕі;':' :.' 
U.БРовари, вул. Черняхівсько~о, 15/98 оо ,)\ о' • / 

.01.200'7 16:3'7 
кий ___ " __ 17 __ 

І 
.~~ __ тНИЙ нотаріус Базир Н.М. 

\ 

оо \ , о 
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НІ'WПtlПfК 1іРDВlРСЬКОro міСЬКІ 
BiддiJJy 'е)fenьиих 

& • 

,кун М.А. 

~~...:iJj •••• n • ..,..". •• 

E�CCnn'-"'. ~""IIII. 
фарм. 6-_. 

C"' __ RICII_OnC"., _n' "1 
гх. 
ПІП 

І А 
[ І 

Ген. Дllреanoр І Гу6ерса. 

8111шнав 

Перевlр •• в 

ВmU:ln, ........ W'lфр 38n111 .... 

:IOUIC1IOp,1Cty8II. PIUIIIII ІІІІО .... V'nIMV .... Cn' 1 
DCloIIra D\nna 

& В Z :І 5 

пппа ... J\f-EКO" 53 0.3'00 О.3tDO 0.3900 

опис МЕЖ 

Вш А до S - 3eмJ1i дп АТ .. Кllівxnі6" - БроваРСlo1ClІR xnіб3аВОА 
ВШ Б ДО В - :seмni ТОВ .. ЄВРО Фуас ГБ Укрatиа" 
ВШ В ДО r -земпі З&r. КОРIIC'l')'UНIUI (&уn. ЧерlUlXовсloКОro ) 
ВШ r ДО Д - Зllмnі ПІп ПI310Х М.І. 
Від Д до в -'lIмni МП .. Світанок" 
Від Є АО А -:seмni ВlqJобиичо-хомерuil\иоro пiдnp ... ТН."І " 

ПППВФ .. М-ЄКО" 
1\1. ВроваРII, вуn. ЧеРНRхов&:ькоrо 

УМОВАХ ОРЕНДИ 

стадія аркуш І аркуші. 

1 1 

Масштаб 1 : 1000 ТОВ "EKcnepn.o -



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДА91 

• & .. РІІ Юlїаськаі області. r-= c..woro року січНІ "licmWl дВlдЦl'l18 тpeтьoro Чllcnа. 

ОреІІІІодавсць: JiPOBAPCЬКA МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБJIAСТІ, 
JЧ1II особа за SllJCQIIOДDВCТВOM України, ідентифікаційний код за даними єдрпоу 

~75 JOPIUIIIЧlII адреса: КJIЇ8cькa область, м,БРОВ8РИ, вул.Гагаріи&, І S, 8 особі 
ВО1wocA СЕРПИ михАйлОВИЧА, що проживає за адресоlО: Київська обл., м.Бровари, 
ud ait НІ niamві довіреності, посвідчеиої 18.10.2006 року З8 р.Н!! 688) Базир В.Г. 
аРІІІІ1ІІІІМ нcnaріусом Броварськоro раЯоииоro нотаріanьиоro oкpyry n~p~дa.. в Ореlшар: 
П1'1IDAТИА ПРОEКТRО-ПОlПУКово-вироsВИЧА ФІРМА "М-ЕКО", 
ЬснnlфiuціRНllіІ номер 19407939, юридична особа за законодавством Україн •• , юридична 
upcca: Киfаська oбn8C1'lt, "1.Бровари, вул. Чернвхівського, 15198, свідоцтво про держввну 
pcmpaqbo ЮРІІДІІЧІІОЇ особll, ВИдане виконкомом Броварської міської ради 22.07.) 997 
pDl)'31. 1794 В особі AllpelC1'Opa МАЦВНКА ОЛБКСІЯ ІВАНОВИЧА, зареєстрованого 
JlІІІРССОIO: КsIЇICIoxa область, м.Бровари, пр.Незanежності, буд.) 7, кв.21 О, _киЯ діє на 
llisctul cmyry приватної проектно-пошукова-виробничої фірми "М-ЕКО", 
DpCmpOlaнaro:BlIICoIIКO"'OM Броварської "Ііської рІДИ 16.02.1993 року рішенням Н!! 40 
.л,!u. • оренду терміИО"1 на 2 (два) роки земельну діл_нку nnощею 0,39 га дnя 
&y4ll1l1\Ц1ll pemJpaнHoro комплексу по аулиці ЧерНJIХОВСЬКОГО в раЯоні розміщення 
~ тов "Є.РО Фудс ГБ Україна" в "licтl Бровари Київської області . 

. . ' 
PEКlJOBТlI crOPIB 

QIO OPEНДoд.4ВEЦ/J: ОРЕНДАР: 
ВArcl.КA, АIICIdCA РЩ Юllвськоl ПРИВАТНА ПРОЕКТНО-Поwуково-

.18ІІІ1 ... uiЬіОIlAШСЦ ВИРО&НИЧА ФІРМА .. М-ЕКО" 
:IIд8НItM" ЄДРПОУ іАсtmrфіхаШRНIdI номер 19407939, аар.lдИ,,'н. адреса: 

~'iilpJ.Jitill'" l' 06aвm., киr.сьп обл.еть, м.6ро •• р." .УЛ. ЧеРIЬІХО.СЬJrоra, 
ШДПИСИСТОР/Н 15/98 

МАЦЕнко ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ 

- , 



~.'} n\..~f:(8;tI,.""I"'f"'"\.' ;.":",;::Jh~:'-_.~-- .•.. 
I~~~"'''''~' .. 1'" '"о ~ ;~ 'О",:",':. . .0' 

'С'і) .--- о Г "t-~~.O. ':1\ І і r .. f '=1 ,І U 'F/I"-
'if._, УКРАІНА р., о,.} !<.. ~ Н: 
\! ДОДАТКОВ.'ДОГОВІР 

.. ~ -_Оо' 

до доrОВОrl OP~ ЗЕМЕАЬиоl ~ІАИІІКИ . 
.' nprlsатншt НDтaplYCOAt БроварСЬ7СО20 AUCblCOгo нотарlального 
~ округу Бasuр н.м. 23 січня 2007 po1t1J за р.N!lБВ 

IrIIС'І'О Вро •• р. Хвівс •• оl оliА8С'l'i. 
CbaIUJUI'I'Dro .. 1'1'88 ДІІІ ТllСІІ'ІI BOC •• Oro ро.,. 

OpeIAQAI'eць~ В'ОВА'СЬКА ~ICЬКA p~ киlвськоl ОВААСТІ! юридична 
'u.Spa •• pll 8YA.rarapiнa. 15. lДеитифіхаціАний код 26376375, в особ. AlfДPЄЄВA 

~OAEКCAН.itюВИЧА. UIIЙ д.іє на підставі довіреності. посвідченоі 11.07.2007 року 
.рА 1230 H,M.suвp пpнвt.ТІІИІІ нотаріусом Броварськоro мicькoro нотаріаАьиоro oкpyl'Y • ... ,..Iiдcrui СІ'.42 Зuaкy Украіки .Про місцеве свмоврвдУВанин в Украіні· та 

0parAIp: ІІРВІІАТІІА JПIOвктво-пошrково-вироВIIJIЧA ФІРМА "М-ЕХО". 
i8mф/aціАнвtI ІШД 19407939. юридичва осо6а за законодавством Украіни, 
..... 1Qlса: киtвсьа. оБАВСТЬ, м.Бровари, ВУЛ. Київська, 146, cвiдolO'ВD про 
lІРІІІІІ1 PCa:IJIIЦiSO lOPJfДII'iIIOI особи серії АОО N0094б53, видаие дерасвввим peєcrpaтopoм 
___ lIDIЇТe'IY Вроаврс:ькоі МiCЬКDi Р8ДИ Киівсьхої 0БAacri Кузнєцовим В.О., дата 

..... ДeJ8IВIIOi pea:тpaцji 16.02.1993 року. дата заміни cвiдoцrвa про дep8CIIJIНY 
JIIICIIIII8D 15.01.2008 РОКУ. lІОІІеР 38JDIC.Y 1355 107 0004 002638, в осо6і директора 

,hВJIИA1oК ОКСАНИ ЛЕОНJДIВНИ. ідентифікаційний номер 2606517505, 
~ IJIICrpoIuot 31. адресоlO: Кківсьха 06Аасть, Броварський раАон, с.lCнJDIDIчі, 
і ..,.., 6уд.з, ",4 ...... діє ка підставі иовоі ред8JЩіі статуту прнватної проектно
! =:IIJIII&ннoIOi фірми .М-ЕКО·. зареєстрованоro 15.01.2008 року дepжaвнIDI 
. 10. lIJIIIDВUtIOrO lCDIIЇТInY Вроварськоі місьхоі ради Киівсьхоі 06Аасті КУЗКЄЦОВНІІ 
_,: ~ 13551050003002638, 3 дpyroro боку. разом іменовані - Сторони. 

АО1'О8Ір про lllat'leRaвeдeнe: 

... ~ 03IIIafiCМCneНf NOrrIIIlJfycaм Із 3CUIIIIЬНI&МU ~ ааа.ж1lННll 
~ ~ ~ fIlJII8CNUНlI • • anoatJorca нео6daнш& o6auaм VШlfm,нoї 
~ ~fDЧI& aН&I'IC8ННR С80k аІі1 та 8fihUJ 3 ..tm.нu.и 
~~ nННICпUO .fano.taae нaudii 8IfIPIIlIfuudi1 .мі JUC YSUU:Нr.UCI8 BWМO 
~ IIIUCU an. 651 1{t&8fIu.н.ozo lCDiJeJccg УlСраі'на та J#МD8IIМU раніше 
"-'a~ ':.a~ nepес16'ачена АСаМ:ІШ.fcm. aмfнu аа.о.ОРIl. 11 

L IIJIIIт 1.1. 
~1.1, ~ з.~.,.. ~ 4.1. ДoroBOPY ВИХА8СТИ в наcжyшdй Р'W'JЩ1Ї: 
b. •• _~ 23 ~ lUДnD8JДнo до рішенив Броварської міськоі p8ДII Киівсьхої 
~ ~ 2006 року Na 159-11-05 .про припииевии права КОРНС1УВ1IJIIIII 
IЇ~~ ~ вa1U'1IRJI в ОРенд.У 3еМеАЬКИХ ДЇARиох, Н8Д8ИНR У постіАке 
,,~ ар .... "':'AlJaОж, -ЦlИИR д.озВОАів ва ВИІ'ОТОВAeJIIIR техиі'ІКоі докумевтаціі '3s.0s 3Ida It/J pїID-. l:'І';УІІаНа 3еМеАЬ1ІИІІи ДіАВИКаМИ юридн'lllllll і фізичвим осоБВІІ 
\~ .Про ........ :P08alJCЬXoї міс:ьхої pllДli' та рішевии від 27 6ерезв* 2008 poq 
'~~ ПО ОРeJЩy зeucw.ииx дiARиох, Н.М"'UI дозвОАЇв ва вкroтoВAeJIIUI 
~ -. ,. ~:=1IAetaUO права кори~1UIIIIIIIИ земеАЬJIJIМИ діАfПППIМИ 
~_-.....,~ ~ lUaII "'В, а Орендар 1Ір ..... в ореІІАУ терміком ва 5 
....... ~~. IIAoIЦeJo 0.39 1'8 ДАК 6удівlUЩТВа рестораииоro КOМDAeICCY -
.... ~1. ~.~ ~_::::-.::." IIYA8!d '1ep .... a._ro • p"oвl роSlllще_ 
~'1Iicq -~p ~ ар .1ІІС'Іі Вро •• р. КвlвС .... 1 06AaC'd. 
~.~ ~ о I:І'рОКОIІ па 5 (п~) років 3 дати підпиCIIJIIIII ЦЬОl'О 
~"~D8tdi cтp~ діі цьoro Доroвору ОРЕНДАР мас перeвuarе право 
, ~ a_~ Аіі ЦІоо:аДоIІ.У разі ОРЕІЩАР повинен не niзнJше вьк '1'82 (два) 
~~дbo. І'ОВОРУ ПИсьмово повїдоlIJn'И ОPElЩОДАВЦЯ про 
"- 4.t ~."II --"Оі ДІАВНКН "~. :--_ JID.,~DaAeниa ДOI'O не аа цW.oвим призначeиИRII opearдap втрачas 

~ ...... , -_~ Na 70 ~opy оренди. 
~~ lJAa"'вJд 1.04.2008 раху виконкому Броварськаі міськаі p8ДII 

35 050.90 (~0ІІеАЬИУ ДWarКY річна opelrД1l8 ПА8'J'8 ва період 
• ~~~. ~JZ ~aтr. 'l'ИС8Ч пидесат) rpкaeвь 90 копійок, річва 

і ~("f' .. ~:\ r .(, 1 .. 
• " І: •• , • 

L ~~'.:~~ !'~' 
І ,~; "'7" 
~ \',,.- ....... . 

..... І 1: •• 

.. - .. ," 



,. . . 

. 
:І; 
J' 

оревдиа ПА&Т& 3 дати здачі 06'ЄJmL ~ eкctIA~тaцiIo СХАВДаЄ 175 254,60 (сто ciu .. __ 
ТИCA'l двісті п'8'І'десат чотири) rpиВНІ БО капіАок. 8 ---т 11'_ 

11. АО ПУНХ'ІУ 4.5. АО.ТИ: 
8п.п.4.S.б. - ПЇCAR змікв rpaшовоі оцінки земеАЬ м.БРОВВРН.8 
Ш. Інші умови Доraвору 38АИШ8JOТЬCR незМЇВНRМН, і Стороии ni.lrrвep 

зобов'Rз8.1ПUl по нвх. Qyton, ~ 
ІУ. Спори, які ВIJНИК&аоть під чвс yкA8ДВRИR цьara Додатковоro до1'ОІОРУ 160 

викои8КНR, iUrpiшyкm.cя в судовому поprдку. Iq 
У. цеі' Додатковий доraвір є невід'ємною частиноlO осиовиoro дoroвopy 

земеАЬКОt AЇARRКИ, пасвідченara прнваmим нотаріусом БроввlJCIoIrOnJ ~ 
натарі8Аькаro oкpyry Бвзнр Н.М. 23 січвк 2007 за p.Ne68. -

VI. Цей Додатковий ДОІ'Овір укАВДений в чотирьох npнмipВНJaur .. _ 
. . Б '-І_ 38AК1D8ErЬCВ P/tJI з6ерU'8ИИR У справах првваmоra нотарІуса азнр Н.М., а три -12 

Старів по Доroвору 
РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ОРЕНдАР: 
ПРИВАТНА ПРОВКТВО-ПОJJlJlDJO. 

ВИРОВIDIЧA Ф1J11ІІА nll.JlOl, 
ідентнфікаційний ход 194079 • 

юридичва особа за звхонОДІІCJII 
Украіни, IOpНДН'lHa адреса: fRiIaa 
06Аасть,м.Бровари,8У~~ 

146 

.,. 
~ 

І !~ 
І,'і 
~ 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДА ЧІ 

МlС'І'О Вро.арв КвJвc.кoI 06AaC'l'l. 
ClllВlдlUl"l'oro .. 1'1'_ двІ тв ... 1 .oc •• oro року 

О IlAfUl,UIU: ВРОВАРськл МІСЬКА РАДА квlвськоl ОВААСТІ, 
__ :. вдРс:са: м.Бровари, вул.Гarаріва, 15, ідентиФікаційний код 
_75 8 асо&ї АНдРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, икий діє на пjдставі 
~ DОСВЇДЧевої 11.07.2007 року за p.Na 1230 Н.М.Базир приватник 
_р 'Spo8apcькoro uїcькoro иaraрїВАЬНОro oкpyry, икий діє на пjдставі СТ.42 
3UDВJ Уараівп .про місцеве CВIIOBps.цyв8.НIUI в Украіні· raерtЮluJ, а Ореадар: 
.. ТВА ПРОВКТІІО-ПОIПJКОВО-ВВРОВІІВЧА ФІРМА .. М-ЕКО", 
iAmJфinціlhmD КОД 19407939, юридична особа за законодавством Украіни, 
IІрІАІІ'ІВI вдрс:са: Київська область, м.Бровари, ВУЛ. Київська, 146, cвjдОф'Во 
арі ACPDВY pea:rpaцiю IOpJrДИ'IIШї особи серіі АОО Na094653, ВIfД8JIe державиим 
JIItЧ8МPII lІІІІШІІВВ'ІО1' 1ШМЇте'1У Броварської міської ради Київської оБАаcri 
~В.о.,датапроStЩeRИИдepxrвввоїреєстрвціі 16.02.1993 року,датазпdви 
__ про ДeIDIВВIIY реєстрацію 15.01.2008 року, номер звпису 1 355 107 0004 
.'. 8 особі директора ГАВРИАЮК ОКСАНИ ЛЕОНІДІВНИ, 
ЩmвфmціЬий камер 2606517505, зареєстрованої за адресою: Київська 
~ ВРОВ~РCloхай ~~ои, с.КиЯЖИ"lї, вул. Мврна, буд. 3, кв.4, JlКa діє на 
фipq ;~BOl редвщu r:raтyтy приватної проектно-пошуково-виробничої 
-.: КО·! зарс:єстрованоro 15.01.2008 року державним peєcrpaтopoM 
lIIqI '11І'О lDII1Тe'rY Вроварськоі мїсьхоі ради Київської ОБАаСТі Кузнєцовим В.О. 
PDIiI ІІІІШ:У .13551050003002638 пpцЇiКR8 в ореlЩУ терміиом на 5 (п'JIТЬ) 
~:-: ДіАВВУ ПАощею 0,39 ra ДfaSI будівництва pecтopaввoro 
_rвYКPaIв'~ ~e!,нuoBCЬXoro в рвАоні розміщенJUI фабрики ТОВ .Євро 

в: В 111СТІ Бровари Київської обмстї. 

' ....... nll· .. ОВИЧА 

ОРЕ1:ЩАР: 
ПРІІВА.ТІІА ID'OВКТIIO·DO~OBO

ВJIPOBIIII'IA ФІРМА .. 1rI-ВКО". 
ідентифікаційний код 19407939, 

IОридвчва особа за законодавством 
Украіни, IОРиди'Пlа адреса: 
Киівська оБАВ.сть, м.Бровари, 

!lYл.Киівська. 146 
r~gJiii1~~ 



., 
ДОГОВІР 

ОРЕнди ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Iiра81РСЬка I'llська Р&ДІ 11 І'г .. ~"'U1n.tl~ .. 20 ", р. 
ька мІська рІД. І особі 3D~nIIIIK8 мlськоro ГОЛОВІІ QPEt118 ВІСІІЛR 

...uIII'InAgl!IlL. вро.ре . . . 
i'Pi"""-Щ'" 'Е на niac:rui Закону УкраіНIІ "Про МІсцеве caMOBpJiД)'B8ННJI в УкраіНІ", довіреності 
J ..-_а" 11ІО ДІ 
UJМ-r~:: • JlN!2-S3/S1S 3 араro баку, ТІ 
iJ1O.D6J07po~nBII НесІІІ МJllсма CrеП1110811Ч. юридична адреса: м. БРОlар", lул.КИіlСЬка,288-а, КІ.І З, 
="::1DA1'SJ41192J13 дpyroro, YКn&П11 цеЯ доroвір про ИlDКЧенаведене: 

1. Предмет ""OrOBopy 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ llanавiJlllо ДО рішеНИR сесіі Броварськоі місько' ради Киівськоі ~acri 
iJWUf07 РА, Nl485-28-05 надає, а ОРЕНДАР приRмає І строкове матне КОРИС'І)'В8Н1IJI земanьиу дuurнxy 
ІІ:ІІІ о.ашra JIIII 8СТІна8ll1l1." з61рио-рos61риоro npвacy по вул.КIIІ8ськlR в panolll розміщеИИR 
1jL'" м.liраllРИ. 3Пдно 3 Пn8RОМ :seмJIехористуваНИR, що є невід'ЄМИОIО частиною цьоro ДОГОІОРУ та 
аlUlllDiliраllpCШrм Mlcыllм відділОМ зомem.ЮIХ ресурсів від 09.11.2007 року за .Ni04-З/1S-ЗI90S та 
lII:I8OJIIICI'P AOкyмcRllЦl1 Враварськоro міськоro Bfддiny земельних ресурсів, земem.на дimnncа 
JllllllDIXIIIIIX 1рІІІС1IDpI)' І маах Броварськоі мlськоі ради. 

2. Об'єкт ореНД0 

\ ~JIІрЩу~ 3СМеІІЬН8 діана зaranьиою площею O,0033n. 
U 1fa_1IiJI aiIIIad рО3міщенї 06'cxrи иерухомого маАна, ві DJIIПOТЬСІІ власніC'l1O орен.аа".; __ =-: rpaшов, oцlнn земeJlЬИОУ дimrнки зПдно ДОlідки Броварського аІіськоro вiJшiлy 
• JШ • 09.11.2007 року ЗІ N!04-3/1S-319D4 CТВВOllm.: 
14. ~11ІаІЧl шlmaт ДB8Д1UIТЬ шІсть) rpивень • 

• ~~: ІІІ пер~ В оренду. ве має ИОДOJlіків. що Mmкyn. перешкодити П 
1JPa* (JICOp_aцjI) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не з6ерiraє чинність. 

lL . 3. СтрОК діі доrовоРУ 

~~~12 (А88 ) РОICU, терміном до 25.10.2009 року. Піcmr закіflllеННJI С1рОКУ договору 
ІІІ ...... СІроау :ИОlJJенна .о"! на иовнІ строк. У цьому Рl3і opelUl8P ПОlинен не ni:sвime"!- 38 

.... ~ IIIIIpnQЦнI -en ДO~1Dpy nOВJДомmн ПИсьмово ореИДОДВВQR про намір продовжити .01'0 дDO • 
...... _доroворlv:НО дlnВНICU пе 3_ цілЬОВII'1 прпзн_чеllНRI\І opellДllp втрачає пере ..... е 

" РIIWІ. 

• 
, (I~ 4. Орендна плата 
J .11 •• ар_.nn 
І ""IIII(11Ia.~ - 1'11І ~Новпn.l % І. . 

~ ~ Illlnь) rp_ ... 26 IОпі~V4 BOPМВ'nlBHoI rpошовоr оцінlCD І CКJI8ДBC 
~,~ • .!D3Мf" ОРІ_аТ 0ІСі 
~ -t;:~ ух tdт.olOI'O !ШIТИ 31 земanьні РИКИ дерасавноі або комунanьиоі 811IСНОсті 
1o~;;- MiнlC1piB уЧ:ИЗRlф ченюr та коефіціtкr індексацЦ визначеюос звконо_ством. 38 
~ ~ -:--1101'0 т1:' ни ОРМIМн, що ЗВnОВНЮIOТloCJI пт час УКЛIUUIIIНJr а60 :.міни умов 
~ _-15 flplhJв BnoCllna. па~nн' . "1. .. IDQ 121018 І 15 n11cronllAl, _IDЧП 3 ДІІВ npllRIIRТI'В рlшенНR в'" 25.10.2007 року рівпnмп 
Ч~ __ LkOд 235'71923 р/р з':tн.:..~~ перерахуваИllR ІІа paSYHolC УДК у КsIІВСькlq обл_сті 
цr;;"ЬроЦVlщlt 00005 - Spo8apCloкot I\llськоl р8Дll. І(од Кn8cnфікацil 
4.J.1.1Iat,;.. lpeвiu.a! ,. наданн. noc:nyr в 
~J. ~)Iroa I'Dc:n~1Тn nepernllДa_ рахунок орендноі !шати ОфОРМШStn.СІІ відповіднимп lІІС1'8Ми. 
а:,."", 1Idaat --~ .. ··си у РI3I : 
~ .... ~-:._Po3aaipia 3tмem. передбачених договором' 
\;.~~ .. 3 1(01'0 подаТку' , 
~1d..~Ptuaah ~:1IJo1111t OPllIдJIy nп'. П_ище ..... цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексашї. 
4.J 'З. І ь;:а '-so IUI11r opellдJly :Jy За з~an.ні дimrнки nїCIIII за11lерджоиlUl нових C1UOX. У 
~) PIIJ ~ o.IUroc:тapoHHa.oмynп..~тy· ДОГОВІР ореlUUl земlШЬИОТ .дiJurики мо_ 6yrи розірваНи. 
_"'" в...~lIece lleJteAбаченux рцху. 

--1'1} (I~~ оре-аТ ЗIkОНОМі 
--ЧІО'ІІ C!Vu.. lUIaТН у C'l]JDJDr, 1113на ні . 

-" ... z IU1plфНИХ C:UnC'. че IUIМ договором, пеlUl ИIРаховуєnCJI на суму 
ЦІ за Ух НUВBocri) Ь розрахунку 120 відсотків ріЧRlIХ 



OI:.·IIOIOT C'llllКlІ HaцioнanIoHoro банку УкраїН'I, діючої на день ІННltкиеиНJI та 
"'І . KOro ПО 

день 1101'0 (1101'0 часпrнlr) поnшенНJI. зanеж.ио 114 TOro, Іка] ВМlfЧl'И таК11Х 1:1180 ~ .. 
1CIIJIeндapHlrll день ПРОС1рОЧСJUUI У lIoro CMaТl.. І( [ r~ ,.,. 

4.5.5. Орендна nnaтa СnpalUlJlЄПоCl також І У внпuкІХ, ІКЩО ОРЕНДАР :І повЦс -, 
IlrкopllCТOIYE земenьиу дimrHкy за ШІМ ДоroВОром. IIJQ IIpJlltlla, 

5. Умови викориетаllПИ зеl\lельпоr діл.IIКП 

5.1. 3емСІІЬна .аШJlНКІ переДІІЕТЬСІ І ореНдУ МІ l~новленНІ збіРНО-РО:lбірноro (: 
5.2. Цfnьole nPlDначенНJI зеМСІІьноі ділlJlКН - зеМЛІ тpaHcnoJflY; l1PQr, І 
5З. Орендар не має праlа без оформленНІ У IстаНОlJlеному ЗІХОНОдІВc:rвОN n . 

nPlDначеНJUlзеМСІІьноі ділJlНКn. DPIbY, 
6. УМОВІІ і арОКl1 передачі земельноі діл.НКП в opelray 

б.l. Передача земenьноі дiлlики в ореНдУ з.аіЯСIПОєп.СI без розроблеННJlN IІрОеІСТУ п ...... 
б.2Jншi УМОІН передачі земenьної дiлlнкн в ореНдУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ nepeJЦ 10_ 

орен.цу зсммьну РИКУ вільну вЇ4 БУДЬ-IКИХ маЯнових праl і претеизіЯ третіх осі&, "РО 
YКJIIIIUUIIIJI ДoI'OBOPY ОРЕНДОДАВЕЦЬ чн ОРЕНДАР не могли знати. ІІІ, 

БЗ. Передача земonьноі ДіЛІ~ орендарю з.аіЯСIПOЄТЬСI піCIIJI деplCl8НОЇ petc:'rplqJi ШIInIДq 
за 8К1ОМ приRм8IIВJI- передаЧІ. 

б.4. на основі n.25 Закону Украlнн ссПо орецу зе"rлЬ. вш 06.10.1998р. .\iI'J.m 
п'ЯnQlеннult строк пlcn. державноІ PKCТP8ЦIТ ДОГОВОРУ оренди земельно! дlnRНКІІlfI.D1I111і 
вlдповfдному oprвнy деравноІ податковоІ cnужбн. 

7. Умови поверненни земельноі дiJJЯНКІІ 

7.1. ШCJUI прнnинеlПlll діі ДOroBOPY орендар повертає opeIIДo4Uцeвi земшну 1ЇШІУ1сЩІ 
порїВВІНО з тим, у IUCOМУ він одерхсвв П в ореНдУ. 

OpeJUlO4118eЦII У разі погіршеlПlll КОРНСНИХ 8lI8стнвостеА орендованої :sемшної""" 
. зміною 1і craнy, мае право на ві.ашко.аува:нНR збиткіl У розмірі, lизначеному c:тopolWllL
дOCJlJ1lYТO зroдн про розмір lі.ашкодувaнНR збитків, спір розв'JI3УЄТІоСR У судово.!)' ПDpuI1. 

7.2. ЗдiJlсненї орендарем без зfO.ан opeIIДo4U1UI витрати на поліпшеННІ ореНАОаноі 
вемOIШJDIО вїдокрeмиrи без з8ПОдiJrнНR шкодн ціА ДЇJUlHцi, не пїJUIIГ8JOТЬ lі.ашходyllНlllD. 

7З. ПoniпшeвJII стану земonьноі рики, проведені opeНll8peM ЗІ JDlc.MOВDID 3fIIo1III1 

щ.ud. не пiдmIraнm. вїдшходувВНlDO. 
7.4. Орендар має право НІ відшкодуваННІ збитків, звnодiJlннх lнас:пі.аDК вс ..... 

зооов'JI38НЬ , передбачених цим ДOroBOpOM. 
3611ТК8МП BВlUlllIOТIaaI: 
7.5. ф8kПlЧнї втратн. пих opeв.up ЗІЗнав в ЗІ'взку з неlНКОИIІІНІІМ а60 НeНIJICIIIID' 

JIorolOPY орендодавцем, а також внтратн, ві орендар здіАсннв або ПОlинен ЗдiJlCJППII РІ 
порушеиоro IІрIlВі • 

7.6. доходи, ві орендар Mir би реlUlЬИО отримати в разі Н8IIeJCНoro .UIOJIIIIII 
дoroaOPY. ~ 

7.7. Розмір фlkТНЧНИX витрат оревдаРJlВIDНlЧ8ЄПоСВ ва ПЇ4ставі дoкyмe~1IO 

8. Обмехсевви (оБТJDКeRНИ) ЩОДО BlIКopPC'fIIII8J 
земenьноrд~НКD 

lIIJвDlїIIP" 
8.1. На орендовану земcnьну РИКУ не BCТ8НoвneHO обмежеННІ, о6rJDlCНІІІ 

f 
,. Інші права та обов'JDКИ сторів , 

.. ~~ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rap8ll'l'yf:, що земельна ділІнка є У Яоl'O власноСТІ, ~" 

заборои~ (арештом), З8C'l'8l01O не перебуває і він має законні nOIHOBUCeRlfl п 
надавати 1НШ1 права. ВIDНlченї цим JIOroIOpOM. . , 

'.I.Пр ... оревдодавЦІІ: ",,; 
9.1.1 перевірати цlnьoBe BНXOPHCТ8ННR земem.ноі ділІнкн: .. IIJIIIII" 

До 9.1.2 дОСТРОКОІО розірвати цоА Доroвір У вНПВДІСІІХ, пеРllAбаqеНnX ..-;' 
roIOPOМ: ~ 

9.1З. змінити розмір орендвоі мати у ВИlI8ДІС8Х, передбачеmrx ЧIPflllU' 
oДIIoC'lOpollНt.oмy ПОРНДКУ без зroди ОРЕНДАРЯ; . 

І 



ROI'O внесеННІ ореlШНоі мати; , 
.iaOPEНдAP~C~ СУМІІ ореJUUlоі MaТlI з часу nPllnНJПТJI РlшенНJI сесіТ 

tJ.~~ .ІА OPEН~".vn1 да підписанНІ W.OI'O ДОI'080РУ; 
,.І"...-..-... __ иоі АІІ ... ·--

.. ",~JIPII мОЛІIЦl: 
І !ІР"" tJ.~'::~CII_1IY діпаlll)' па шу; 

tJ.1, ~_. ІІІІ' • 

tJ.1fpIII op-r-' зсмCIIWI)' діанку У корИС1УВ8ННJI, , "" 
.~ tJ.1.iIpIIII1I":'~lip nfСІІІ зuiН'lоННl строху Aoro Дll в разі 8ідcyrJlom npетеЮJ ... щодо 

tJ1,'" і.іну aPCIIIIIr. 
~_..... .... .. \' 

... t.,(JfoI'IІ""О~r-· цю MOlUllllicn. здіnСIDOВIТИ контроль за 8JІКОРІІСТВИНnl U1Cl земелЬНОІ 
"4.1. __ оРЕНдОДАВ 

tJfI. . смtJIЬНУ ДШRИКУ З8 ulnьовпм ПР.13П.ЧСIIНRаl; 
t.u, ..,.СПІ.yarrи:l 

ІClІ CnnIЧYUnI ореИд117 nnпу; 
UJ,aot'I ..1 • .100801'0 'II16yJIIroa'Oro іншоro заБРУдНеННІ зеМJUl; 
'.404 •• ADD)'CIII1I А11111" • " 
,д aiarpIDqIIПIПI _ааІОМУ c:aнmpнaмy СТ8Н1, 

10. Ршок BDDIДКOBoro 3ВDщеввв а60 DошкоджеВВR 
Об'ааа opeцдu ЧD iioro '1аетвнв 

1 .. 1 .... lШІІІІІІІІОl'O :lIІІІЩеВВl або поDlXOдЖОна об'єкта оренди чи 1I0ro Ч8СТИНИ НОСО орендар. 

~ 
11.Стрu.yв8IПUI об'єкта чи iioro '1аетиви. 

о, 

ILI.3d831DD1ДOl'OIOpOМ а6'аа OPeJIIIII не nUuutraє crpвxyв8Н1DO. 

12. 3aIЇВD )'ІІОВ доrовору і првпивеНВR йоrо діі 

І l1L 3ІІІВа _ дo~вopy 3lIЇRC8IoКJlloCl У nнcr.мoBiII формі за В3IЄМНОIO зroдОIO сторін. У разі 
І ~-JIIOJ03IdввУМОlдоrolору спір poв·JI3yкm.ca У СУД080МУ порадку • 

.... AlIОІ1ІIО" DplIIIIII8ICInaI У раl: 
І :ш: ..... СІрОХу. нaDldlloro була уаа.аено; 

IUJ. 1Ipra'li DJICIUIIPIa 3ellеаноі дїulIIН У IUllCнїcn.; 
ItIQ ~"'e&вai IЇRIВIН ДпІ cycnim.внx ПО1ре6lбо npНМYC080ro 8ЇД'1у2КеИН8 З0мельноі ДiJWaar 3 
~ t)tIIi.'Qflle06xiDacri 11IDpUIy. IICI'IIIOВDeHOМY 31КОнам, 8ідп08ідно до ст.147 ЗеМeJlЬНОro кодексу 
1U.4.~ 

• ІЦ АІ_ IlJlDDDrlma 'ІІІІ8 8 інших .НП'ruaur, передб8ЧОШІХ 3lКОном. 
І 1U.1 ...... _~ ap-nвll8lD'П.c8 DL'UlSOJl lorv ршlРВ8ННR 38: 

IUJ ~3l'OJOIa СІарін; 
1~'::':4Y на ІIDIО'У одИЇd' Ь C1Upik У нacnїДOK нClИКDН8ННJ1 дpyrolO C1UPDHOIO обов'аків, 
:-~п 'Іа IІІІСІІі.Ішх 81111iLDa8aro 311J1ШCНИ11. ПDШJCDJDКeНIIJI'ореНД088Ноі 30MeJlЬHoi дiJwncи. пе 
р, ІЦ PDJJ, ..... ·IIIDpIlClllDaa. 81'UOJr 3 інших пf.acru, ІН3Н8'1ених 38К0ном. 
'f.Ц, r...;; ~11I1Opy в D.1НOcraPOHHIoOJI)' ПDJИI4IC)' доП)'CJC8ЄПоС11 ; 
IU' дDl'DIOpy • OJIНOeJDpoнньaмy ПDpUlC)' є невиконlUUI8 Орендарем n 4.3, П 9.4.2. 

~"-t.1IJIIII . 
~ .. ~, lIIICВOCri на КaJIНO DpeIUIaJМ на Іншу IОРидJl'lИУ 8бо фi:sнчну особу є ПЇДСТІІІІОIO IIЛR 

~~ --:: ~ у раі скер1і фi:sнчноі особн - ореНДІ,.. 38СУджеННJI 8бо обмасеННJI \т 
3~ ..;:"aan, ДIJ CllllUШalціа або інших ~сfб •• кі 8НКОРИСТОlyкm. ЦІО земельку 

~дaroBDpy ореlUUl зeмnl. 

13. B~OBiдan.вiCI'L c:ropiu за неВВJCовавПR а60 
IJ.J. Beвa:larнe викопанпв доroвору 

'1~~~I6a_ .. _. . . ні • 1 __ 
,~~. 0--': 8JIJrOНІНЮІ дoro8Dpy C1UРDНН нec:yn. BIДDOIIДIUIIa. cтr. 81Д11DlщnD да 

І 'IeJП~ 306aa ..... нr, 311nа. ... епа від liJuшвiJuшьноCn. JlКЩО ІОна доведе. ща це 



14. ПРllкївцеві DоложеllllИ 

14.1.цеЙ AOrDBip на61!рВЄ чинності піCIUI підписанlUI сторонами та йоro дqJЖaвиоТ Pf~ 
Цей JIOrDBip yкnaдeHO у 1рЬОХ nPllМіР~Iках. що м.ають однак?ву ЮРIIдИЧНУ СІІЛУ. 04111І 3 tIJ!IUJt. 

opeНдOJUlllIIII. дрynІЙ - в ореНдаРІ, -rpmй - в opraHl, _киЯ ПРОВІВ державну petcтpawlO. lIJtX ~ 

Невlа'СМНIIМII 'I8mIH8MII JIOroBOpy є: 

)о КІІІ&ІС1РОвиJt МІН .зем~ьноі дimlнки 3 відображенJUIМ 06межень (о&nr.кеllla) 'J Іі 
вствиовnеНlIХ cepBIтyt1Bi 

)о ur про переиесеННJI в натуру З0внішньоі межі земenьноі ДЇJUlИКlI та пере,а.і 11 

зберll'lUlllJli -.. 
)о aкr nphAomy-передачі земenьноі дimlнки. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРО'IІРС61t1, АІІС61t11 РІІН 
• оCDб/38C1)'1U1НJC8 міськоro ronови 
Ан'ртll ВІІCIUUI О"МС/ІнЬро,и.,,, 

МlсщаН8ХодІСеНІІІ ЮРНДИЧllоі особи 

01400 JCur'C61t11 06лllсm6, 
.м.ВРО'lІри, qл.ГIШIJI",,,,15 

ІдеН1'ИфікаціАниА код 26316315 

15. Реквізити сторін 

ОРЕНДАР 

ІР. Нгс", МиltllЛlІ СтІnllll""", 
паспорт серік СМ Н!О79001, 
виданий Броварським МВ ГУ МВCYIjD 
в Киі.ськіЙ області 26 moтol'O 1999paq , 
Місце npожнвВННІ ФЇЗІІЧИОТ_ 

юридична адреса: Kul,c"." ІI1І,,," 
.ул.Киr'С61t1l,218." lt .. lЗ 

lдентнфікаціАннА номер lВВ4МВ7 

Підпвсв сторін 

мп 

Доroвір звn-- у КJIIOi-1 
r~ ... vBIНO у Виконкомі Броварськоі міськоТ ради. про що rlJ 

peєcnpaцii дoroBopїв ореlfJUlВllннено запис.ІІ " /1" "f&Ue""","p#;'J.. 20'р!- ро "N. 



АКТ .. вкв 
JD'8ЙомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛИ 

м. Бровари 

;mnrC8JIИCJI нижче' Броварська міська рада, в особі 
МlІ, щО ПУ""'" • 

J3CI)'II1IИD міськоro fOJIови Андрєєва Василя Олександровича, що діє на 

_і Закону Украіни "!Іро місцеве самоврядyDания в Україні", 

рїреиoeti від 20.06.2007 року N!!2-S3/S 15 з однієі сторони, та громадянин 

Вкіи Мокола CreП8ВОВDЧ з другої сторони, Склали цей Arr про 

вшупве: 

Броварська міська рада передала, а громадинии Иесів Микола 

Crtnaповоч прийuв . земельну дinинкy lШощею О,ОО33гв, ДJIJI 

IС1'ІІІоВlleJIIIJI збірно-розбірного гаражу по вул.КиївськіЙ В районі 

fIO»JiщенВR буд. N!!288-8 в м.Бровари. Земельна дimmкa надана рimеlПlJlМ 
сесії' ВІД 25.10.2007 року за »485-28 .. 05 на умовах оренди терміном на 
Z(цвa) роки, до 25.10.2009 року. 

Цей Arr складеао у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
до1'Оаору орецци. 

IIEРЕДАлл: ПРИЙнЯВ: 

Грома.цввив 
Нес;н Микола Степанович 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Киівська,288-а кв.IЗ 

___ ~~~_/ м.С.Нес;н/ 



АКТ 

еllесеJIJfЯ в ІІОТУРУ ЗОВllіШJlьоі J\1C)Ki зе1\lелы�оідіnn 
про рер. • б. ЯІІКІІ 

1а передаЧІ J\1e".tКODIIX 3 1111 ІСІ 8 110 3 еРIГОllШI 

}lec;'lt ,g. С, ---1'jIJ.;rкI(~'~t1 аО ,ІіІ'! k tr '3 

11 
" 200~p, --

М IlilCЧспilrwllС'апіJ прrrс:-raПНlrк Броворського MicLKoro відціпу 
• 11, ~ рсriОllвnьчоj філії П&~J')кПВНОI'О підприємство" ЦеНТр державного 

J(пiDcЬКО1

ro K""OCТP!f npll ДСРЖUНОМУ комітеті УкраіНІI по зсr.lenЬНIIХ 
:sсмeJIЬио ~ " . ресурсах 

аnpпcyrності зeмnевпвсників (зе.шеКОРJlсту&очів): 

7I~t-': 11 ,но С,' 

пptДCТlUlНlIК ВIIКОНItОМУ ,7;е8 с' tfhl(D $': в . 
. діюЧlI RI1 пїдстові oЦO:JBO:J)' SШ;(І~К~;.r)· N!! 273 
paдll народних деП}'rвтіп sід 24 ли.:тошща 1992 року 
перенecnи 8 НІ'І)'РУ межі ва підст?Ві ~Iaнy земельноf ділянки 

7t~C;& 4, С 
проilllВlІОЧОro по вуп. ки i'tl С=С ~9 . '/11 А ~ /.3 

:sriдио ріШСННІ MiCЬКВllKORКOMY Н! Від __________ _ 

Межові знаки в кількості ,,;, шт. передані в натурі представНIIJ(У 
:SDlОВНИка. нввкого і Иё1lC.J1здсrJО відповідальність за їх збережеВЮl. 

РозміРl1 та .dсцезнаходження межових знаків земельної дiлmки показані 
на ІСроках. -- І • 

Цen ВІСТ є ЇЇідставОIО дп. ПРИЙЮnТJl рішенИJI по фактичиоttlУ користуванню, 
Ап CICJI~eтUl 9 двох приr.JіРIШКах, ". 

7t'гс;' н ,н. е, 
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Масштаб 1 :100 
ОПІІС МЕЖ: 
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Заf"anltНD ппоща: 33 IJD ", t. , 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМFJlьноl ДІЛЯНКИ . . .. 

ІіРО81РСloка Irlcloкa РІдІ" -/r .. eU~~Of.,/) .. 20e1~-р. 
ка мІсьКІ рІІI 8 осоБІ перШОI'D заC'l)'ПНlnca MicloКOrD ГOn081. КIDlНJlиі ОлеКСllUlра 

~ &PI~POIII nfAmal Закону УкраіНІ' "Про місцеве СВМОIРJЩYDIИИJ 8 Украіні" 3 одноro боку та 
......... • СХІ.r_шJCD ЛIРI.С8 ОлеКCJшлрl8111, JOРIUUIЧНluресв: M.Sp08Ipll, 8ул.Во,,"аиаиИJ,1акв.З2, 
.-rl1раIlUlП.... -'1 • • 
~IIU 1510908787 3 дpyroro, YКnВnII цеП ЛОrolJР про НlмчеНl8uене • 

. 
J.ПР~ЕТДОГОВОРУ 

и. OPSIдDДAВEЦЬ IIanОllлно ло рішенНІ сесіі ІіРО81РСЬКОТ міськоі РIUUI Klli8CIo~i облlсті 8Ш J 6. J 2.2004 
_2J.2~ nuac.a ОРЕНДАР nPllnМac 8 СТРОКОlе ІШатие КОРIIС1)'IIИU земеаloНУ ДIЛJIНКУ rшощею 0,0031 n 

=*"")'110111 пра')' по 8ул.ВОJJ"r.дIIIIIНR, 61mr РD3arlЩlІlНВ будА7 М. БРО8IРJl. Зriдио 3 маном 
..,.а) ..... ша с _1A'СМКОID 'IamlHOID UIoDI'D ДоrolОРУ та ЛОlіДІСІI 8ИД1Иоі SРО8арсloКИМ місloКИМ 8іlUlinом 
_ J8)JlCiI 31 N!25 ІІА 28.01.05 та земеаЬНО-IСІдІСТРОIОТ локумеитаwі SpOвapCIoКOrD MiCIoKOrD lідділу 
~pcc)p. хмшuдlllпха pax)'mca 8.зеШIJIХ 1pIHCnOp1)' ІіРОlарськоі міськоі plДН. 

. І 2. 06"єкт оревдв. 

: 1IJ1ІрСІІІу 11Cp1Д1mC13eмem.нa abwuca 3II'IIJIIoHDJO ІШОщeJO О,ОО3іl"8 • 
. ~ IfaИllalWlil Afuнui liдr:Ynd .06'ШІI Hep~Ml?fO мanн .. а тако. інші об'ЄJmI інфраструктурн; 
.•• ~ IpDШОIІ OЦlH. 3ІМмьноТ .lWlRHKII 3riдио ЛОlідки БРОlарськоro MicioКOI'D IЇlUIiny земenьних 
1~ :.:-N!26 mнOllnЬ 2172 (Л81 ТІІeRчl сто сlмдесвт Л81) І'ривні; 

IUIIIIIIII, аа nepeдaa'JoCll орен.цу, не мас Heдoniкiв, що Ma.yn. переШКОдиТSl 1ї ефективному 

21 1Jj83U1вi (peoPI'IIIbau'i) ОР.ВНДАРЯ ДОfOlір OpelfДIl не з6ерiraє чиииіcrr.: 

~ 3. Строк діі доro.ору 
l JLhip ....... =:ин:. "nl 2 ( ДІІ) РОІСІІ ДО 16.12.06 року. ПїCJII 3ІКЇиченИJ стро'"' Д 
~nм... DI'D на КОlпl С1рОк. у цьому і "J OI'DBOpy орендар має 
11 ··""1 airlDl'DIDPY nOliдoMlml mlCIoМOIO оренд0':: про~енида~ ПОlннен не пізніше ніж 31 2 АІlсвцl ДО 
І • IМlр nP0ДОІЖИТІ.llоro дiJo. 
І 

~ 4. Оревдва плата 

: ~ lІІІІ1а llIaCJrna opeїl.apeM у фо' • • 
f u. ....... ~ IU1I11І rlCllllДlc "1 (ШІ':'.,)І та pD3Мlpi 0-21 ( нуль) rpuen 21 кonilbca 3А 1 кв.м • 
.. ~ _іру DPeJUUf if І'рlllень 51 капіАка; , 
~. ІІІІІ1І І О lUIатп 383eмmo 3ЛіDсIDOEt'IaCII3 
_ - ... 30 ~DClrn.at qОЧUНllDЧl1 3 днв nPJlННIІТТІІ ~1IIJWr Jндeкc" іНф.аЦJ1. 
~ ;РfPlI)І.::Р':I;:::;С1'У'ДКП.I.:. 31 onalllllar .:u.~:~;I=~ ~~:~'~~':ОМIа;чно рI8Н.IАIІІ 
ч,n....~~ "PO"JlCWcaTIdCЬ , У АІIтвсыclR омаcтlм КlIС8 МФО oro "ПОДIТJCa80ro) 
"'~1IJIO.цyxqJr1l ко PIДII. Код К/lIСllфllClЩlt 13050500' • 821018 ІСОД 26376375 .. " 
"іllllllР DPtIJш ИIД8нq noc:nyr В раху - оренда земnl. ...р 
'~~)'IrDl ~111П переrЛ8Даcn.аа у p~:~ орендиот ІШати оформmrma ВiдnОВіднпмlllКТВМl1 
~ ~JI01мlpla_::"" перед6ачеиux ДO~IOPOM" • 
~t) --"'naa.ц ro податку, Підвищен", цін , . ф' 
'CC/h,!'l1l-1fece пеPtд6ачеНlIХ законом: ,таРІІІІ, У таму чнмі IИВМідок інФSwul' 
1ai .... 1IIrIIoкQ .... °JleJUutoT IUIlnl ' 

,~_~~~lpli"а~к=к;;н~::=ч~:. :::;"1, CnPllUUlєn.ca пе ... у РОЗАlірl -... ..., _1IkY та_ і У ВппааlClX, • 
31 ЦІІМ Дarolopoм JПCIUD ОРЕНДАР 3 nOlUcНнx 

: nPИЧllН ТJIМ'IacoBo не 



5. УаІ0811 ВllКОРllстаllllП :aCl'tenIalloi ділПIIКII. 

'.1. 3смcnы�аa дinJlНІСІІ псредВCТЬCJI 8 0r=ИJIY ДnJl обcnуroDуваllШI. гаражу; 
'2. ЦinЬOBC ПРIDllаЧСllНІІ 3смcnыlіi ДIЛJIНКІІ - зсмnі траIlСПОр1)', 

"

3 О ІІАІІР нс має права ба ОФОРМЛСІІІIJI У BCТВHOВJICHOMY заКОflОЛDВCТlОМ ПОРlа • •• рс • 11)'1' 
ПРII3IIDЧСIIIIJI зсмcnы�оіi дinJlIIKII. • . t 

• ... • І 
6. УаІОВl1 і СТрОКl1 псредаЧI :асмелы�оІ� ДIЛRllКJf D ореlЩy. 

6.1. Псреlllча зсмcnы�оіi дІлІНК" в opcНJ1Y здіАСllюєrьСI ба розробпСlllllМ ПРОСJny ti Bu...c. 
6.2.lншl УМОВІІ псрc.uчі 3cMcJlыІіi діЛlllКИ в ОРСІШУ: ~РЕНДОftA8Е~Ь перслаt, • ОР_ 

ОРСrщy зсмcnы�)' дlлIИК)' вinыІy від буд".ких маАllОВИХ прав І nPCТCIDIJ1 ТРСТІХ осіб, про ІЩ • .,. 
Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛ~ знат". • • 

6.3. Псрc.uчв ,смcnьноі дlлlllКИ ОРСIШllРЮ 'ДIАСИIOЄfЬCI ПIСЛ. ДСРЖDВllоr РСЄС1раші UloOro JfOnIrg 
за IUП'Dм ПРllnмаlПIJl- ncpcдa1li. 

7. УМОВИ ПОВСРІІСІІІІВ :aCMenIaIIOЇ ділВIIКn. 

7.1. ПіCJUI ПРИПИНСНJUI діі доroвору opellADP ПОВСpтlІ: ОРСIШОдDвцсві 3CMcnltl!y лWuay 7 ЩІ 
ПОРШІIJIІІО 3 ТІІМ, У НКОМУ він одсржав П в OpCIIJIY. 

ОРСИДОlllВСЦЬ У разі погіршснНІІ КОРИСІІИХ DЛВСТІIВОстеn ОРСИДОDDllоі :JCMenltHoi лinIНЦIІІ'. 
]і стану. МВЕ право ІІа віДWКО.II)'DDИНJI збllтків У розмірі, ВИ311ВЧСІІОМУ CТOpOIIDМII. Jlкщо стороlWlll8 
про розмір BfдwKOДYBaIIHI збитків, спір PO'B'OYt:тItCJI У СУДОВОМУ ПОРІДКУ. І 

7.2. 3діJ1Сllсиі 0PCНJlllPCM без ,ГОДИ ОРСIШОдaDЦІ витраТl1 Ііа поліllШСШIJI 0PCIIJIOBDHofWl&.1ll1· 
НСМОХСІІИВО відокремити без ,аподllНllІ шкоДн ціА дinlнці, ІІС niДnHratcm. віЛWКОJIYВIIIIIUO. 

7.3. ПOJlіПWСllНJI стаll)' ,смcnьноі ДЇЛJlIIКН, ПРОВСДСІІІ ОРСІI.IIDРСМ 3В ПIIСЬМОВОIO 3ПJАOJOJ 
ІІС niдnlnUOТЬ BfдwКOДYBBHHIO. • 

7.4. ОРСIШllР має право НІ BЇДWKOДYBaHl1JI ,битків, ,аподіlllИХ внвcnіJIQК IlClIII'OIQII 

зобов'аань , псрсдбачеНl1Х цим доroВОРОм. 
ЗбllТК8l\llІ DDDЖIIІСІТЬСR: 
7.5. фamlчні втрати, ІКІІХ 0PCIWP занав в зв'ОКУ 3 IICB .. KOIIII ... IM або HCII8IJCIIIIII. 

договору ореидодавucм, а також витрати, Ікі ОРСІI.IIDР здіnСllІІВ або ПОВІІІІС" 3./ІіllСИlnН J,JJ 
ПОРУШClIОГО праваі 

7.6. ДОХОДН, Jlкі ОРСІI.IIDР Mir бll РСМЬІІО отр"маТIІ D pa:si IІМСЖllОro ВІIКОIІанНІ орс:'-
7.7. РО3мір фаml'lНИХ ВII1рат ОРСIIAllРЯ DН3llачаCТltCЯ 118 підставі AoкyмclnвnltllO п~ 

8. 06межеНI.R (06ТRЖСIIПR) ЩОДО BIIKopllcтallllB 
:асмелы�оуy ДЇЛПНКІІ. 

8.1. На ОРСIІДОВDlI)' 3СМСЛЬІІ)' дlJlJJIIК)' ІІС BCТDIIOВJICIIO обмажСIІІIІ, оБТRасСlІІ1І та ,"шl rpa"-/ 
,. 

9.lllші права та 0608'8:11(11 сторіІ •• ' J 
3160 o?:~HДOДABEЦЬ rDPDlrryc, що 'смелЬІІа Д'nЯIІІШ Е У noro DJШСllості, "ІкомУ I-:~ 
11 Р ~ (~PCWТOM), 3DCТDDOI0 ІІС псgебуаDЄ і Bill має 3DКOlllli ПОВIIОВIUlCСШIІ nCPeJllll1" і 
IIДDIIDТlI 11Ш ПРІва, Вll3llа'lСII' ЦІІМ доroвором 

9.J.Права оре11AодаDЦП: .' · 

::~~ ~?саіРЯТИ u1nЬO~C DIІкорllствllllJlзсмелы�оіi дlлlllКIІ; " 
Доroвором; страКОВО po3lPBDТlI ЦСП Доroвір У ВIIПадках. псредбаЧСIШК '1IІIIНII18 І 

9.1.3. змllотl pO:JMip о ,,' . _'-
OДllocтopollllLOMY ПО б РСІІДІІО. lUIаТIІ у ВIIПадках. псрсдба'IСIIIIХ 1111І11І11.1 

РІДКУ ез 3roд11 ОРЕНДАРJl' 
9.1.4. DIIMOrDТlI81д ОРЕНДАРJl .", 
9.I.S.DIIMarDTIJ DIд ОРЕ СВОtlfаСllОro аllСССllІІЯ opellДlloi мат... In'''''''''' 

мlсько! POДII про ІІІІДІІІШІ ,см H~P~ оlдwкодуваllllJl СУМІІ ОРСIIДlIОТ маТl1 :J часу nPJ 
9.2. ОООВ'ПЗІСІІ OPCIIACJlLIIO AlnНllКl1 ДО nlДnllCВlII1JI цьоro ДоговорУі 
921 ОADDЦЯ: 
• • • псрсАІІвIІтlI'смcJlы�� дln f. 

9.2.2. ПСРcдDТll 3СМCJlЬІІ ~ НІІКУ ПО акту; 6 ~'IPI~jJ 
ріWСIШІМ комlсlТ MlcIaКDIIKOII:a Д НІІКУ У DJlВСlllсть ОРСІІАІІРІО пІсля завсрWСllllR :.aтoro VI 
дInlшdі МУ по розподілу ЗсмелЬІІІІХ дlnlJlОК, пlсл. рО3В 

І 



І _...dIpt: • _иlУ У корШ:IУ88Н1UI; • 
• 'I.~ 8J'I)' JeMenfltll)' :saxiJIIICHIII C'lpоку Поro діі 8 разІ відсутності прс:теlDіR, щодо ,О60В 'аань на 

І ~ ..... Ір n С:ІІІ 
fJJ:~ ... передачі 3САlenьноі рНКl1 У власніc:n. на 8111ОНІННІ п.п.9.2.2; 

, ·~~iIAape---· 
,. tJJ.~ D~.~АЦJO"DJШll8іС11о здіRСlD08ml KORТpOnЬ '. 8ИКОРIІС:'nИНn. оієТ земuьноТ AЇJulНXII; 
І ~L~opiНдO"';IoII)' аіРНlУ за цШЬОВl1М nPll3иачснlUIМ; 
t fL!~yJI11I-, IUUI)' ма1Уі 
( ,~_~ ~16"ДJrlКOI'D ЇllWOro за6рудненНІ ,eмmr; ,UJI"" ,,::_.-r IIJIІ"ИDI'D ~'. '. 
,~_I"'" _оМ)' ClНI18РНОМУ СТВНІ, 
'~'J4IIPID9t1111tt.~ документauiЮ на ,а6удову ,емuьноі АШІНКІ' і ПРОВОДlml будіВНI'UI1IО у ,u. -~1IfII npос ..... " 6 " ,.L pru·--';П;IIdIUlмlcцelаТ,. 'ДОВИ. • • _ 8IIJIOI' r-

~ 10. Рток вОПIІДКОВОro 311ищеllНВ 060 пошкоджеиnи 
об'CКJ'I оренди 'ІІІ його 'ІОСТІІИІІ. 

_8W1.DI'D зanuцеНIІІ або пошкодженНІ об'єкта оренаи ЧІІ Аого чаСТІfНИ несе аренаар • 
• LfIPII 1.-

11,СтроУв8ПIUI 06"єкro '10 його 'IDCТIIHO. 

u ,* ІIIIDI JIIII'D8DpDM 06"аІ' ореIW1 не пiдn.пє С1р8Х)'ІІ&НЮО • . 
12. З.dпп уаlОВ доroВОру і прnпопеиnи його діі 

RLJIIЇII )1IOI.IIII1'DIDp)' 3дflclUOlO1'ЬC8 У nисьмовіА формі :J8 83вємиою ,годою c:ropiH. У разі неаОСНПlенНІ 
ао8а)_.ІІІІI'ОIОРУ спір P~'I:Jyкm.cR У СУДО80МУ пDplДКУ. 
UJ81111DP7 ИРНИПИ81О1'1оСІІ У раl: 
!1IJIinraa C1JIIIIY, на ІІІІ1 Aoro БУJlО укпIAeНО; 
ш..pr.n opeIUIIрао JCМCJ!loHoT РИКИ У IIJI&Cніc:n.; 
.ШID)1І1Ш1ШRDТ _НIDIIUII СУСПШЬННХ потреб або nPIIМYC080ГO 8ідчужеННl ,смет.ноТ дiJunпcн' 
IiQllїUlltвeo6xiaocri в 11ОрІдІ)', BcnнoвneHoмy зпоном; 
........ ЕІІоСІ ТIID. вlншllX вnnадках, псреа6ачених 3НОНОМ. 
W JliiJOnllllJlY IIpIllJllllllDТЬCI 1WIIX0м Aol'D розірВ8IIИR 3В: 
.ш._ II'IIJIIIJO сторін: 
::-- CYI1'J на Iu.:O~ однісТ Ь сторін у HВCJIЇДOK He8НКOHuiн. другою СТОРОНОID обов'акїв, 
І 1ІІаІаРОМ. 11 внаcnідок InnaдкolOГO :lНІlЩен-. ПОШКОДlCeННl оренаованоі :lсмuьноі АЇnI1ПOJ, ІХС :::;:'1i.IllaPnClUJllO, а ТUO.:I інших nїAC'I'U, 8113начеиnx ЗПОНОМ. 
"". IDІ'ОІОРУ І ОlUlDCrOpOниьому порааку доll)'Скаєтьсн; 
иt~ дol'080PY В ОJUlOC'nJpониьому пoprдity є неВllІОН8ННІ ОреlUUlрем п .4.4, п. 9.4.3. 
ta __ ... lIIICНocn ~ MaRнo орендар. на іншу юридичну або фЬичну особу t niдCТUOID дпа 
'.-..... 1. 

!;a~eмenwty AЇJWatY у раі смерті фізичної особи - ореlUUlР', :lасуджеННl або ОБМ~ННІ П 
~-., CYll'/ IІСреХОAlI110 до спадкоємців або іНШl1Х осі6, Ікі 8111ОРИСТО8yкm. цю зе.IIШJoНУ ДUIIНIt)' 
, м I1epeyJaaIl4lНJUl AOroBOpy opeНAlI зeмnі. 

13, ВідDОВ~lШЬність старів З8 вевпковоПIIJI а60 
RenlLlleacвe вокопавв. договору 

"'\ .... ;:.,. "'160 lIeНUaнe lllКОНВНІІI AOI'DBOPY сторонн иеcyn. 8їдn08iдanЬHicть 8lдП08ЇАНО до закону 

~::-Re':'n::.шnпa JоБОI'R3I111Н1, З.ШЬНlЄТloCR від 8ЇДn08iдanЬHOCТЇ, ІКЩО вона Аоведе, що це 

-'ІЬ 14. ПРОrdпцеВі поло.епив. 
~ ~РIІІ6 . \ • . 
, ~ у Тр-ЧИННОсті nїCIII пiдmu:aиlUl сторонамІІ,. Roro дepICВIHOЇ реЄС1рВЦ11. -.. _оре: ПрИМірншсах, щО М8ІО1'Ь однакову ЮРIIДlIЧИУ CIII!Y' OДIIН , lІСІIХ ,НlXOДlI1'ЬCll 8 

РІ. 1pmn - 8 орпні, .кнА ПР08і8 дер ... ну peєcтpaцuo • . 



Невlд'ЄИllllаlll чвmlllааlll AOroBOP~ є: 
ICIдIJC1pOllln ІШан зеМeJlьноі .Дімнкн :І ВUlображенНJlМ обмежень (обт.жен .. ) у 

ImнoвneHl1X с:ервітутів; . жі - . 
акт acтaHoвneHНlIIIMicцelOc:тi ТІ поroдженНІ :lОIН1Ш'!'"О" ме земелЬНОI ДIЛ.нrш; 
акт перенесеННІ в на'!УРУ зовнішньо" межі земenьно" ДШІНКIt. 

ОреllДодавець 

liроварська міська рада 
в особі першого заC'l)'l1НJlка 

міського ron01l1 
КlIІНlщі Олександра АнатonіnОlнча 

МісцсзнаходжеННl юриднчноr особн 

07400 Кlltвёькa обnacть. 
м.liроваРII, 8yn.Гarвpiнa. 15 

lдеНТІlфікаціJbпln код 26376275 

15. PeKBDlml cтopil. 

Підпвев сторін 

Орендар 

Xaмeнywкo ларuсаOJJе ...... 
паспорт серІ. см JV!206890, 
виданнn Броварс.хьм ма ТУ. 
у краінн У КIIЇВс.хіА o6.aкti 
9 січНІ 2000 року. 

Місце nPОЖlll8llНl фЬJllПllll rdI 

м.Броварн {, 
ВУn.Возз"ЄJUIIНIUI, '6uJ2,4 UI 

Іденmфікаuflhndl номер '51 

ОреНДІР 

jfP,ш;; .J10 

мп 

f 

ДOrOaIP ~ у._ ВрспоорClolоТ МіСЬІІОі роаи, ара ~ 1 ,.,J'/ 
pCЄC'lpaцi" договорів оренди вчинено запис . . ,І 

~ N! ІІР . \ 

"& " 

" :; 



АКТ 

JlрИЙомУ .. ПЕРЕДАЧІ 3ЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200Spoкy м.Бровари 

МП, що підпиC8JIИCJI нижче: Броварська міська рада, в особі 

gtPDOfO 3ІС'1')'ІІІІИКІ о міськоro голови Кивни ці Олександра 

•• lilоВПЧ8. що ~є ва підставі Закону Украіни "Про місцеве 

~ в Украіві", довіреності від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, з 

~ .. cropoШІ. та Хаменушко Лариса Олександрівна 3 другої сторони 

_цей Ап про В8etyID1е: 

Ііроварська міська о рада передала, а Хамевушко Лариса 

ОиаВJIPівва приіішша земельну дimппcy площею 0,00311"8 по 
• • • 

l)1IIoD"f'.Д1f8IIВI. біп буд.N!!7 ДJIJI обслуговувauнJI гаражу. Земельна 

-надана рішенцм сесіі Броварськоі міськоі ради від 16.12.04 

"2a.~4 на умовах оренди терміном на 2 (д~a) роки до 16.12.2006 
}ауо 

цей Arr cкnaдeB~'y трьох пр~рНИІС8Х оі є невід'ємною частиною 
~орецци-em.Воі дiзuпucи. 

ІІРИЙНЯЛА: 
Хамеиymко Лариса Олександравна, 
ВУЛ.ВОЗЗ"ЄДНaвнJI,1l.кв.32 
м.БРовари 

І Л.О.Хамеиymко І 



I~ 
І: 

АКТ 

. туру ЗОВllіWНЬОЇ межі зеJ\.сnы�оїї діnЯІІКИ 
Ре'IСССJI"ІI D ІІІ 

11' ЯС о 

o~ ;о ,.0" ,О 1'..; 

• ОО 

. .---

,~ • О xin.~~сті ( 4 ) Jlередані а нп, У1,і представник)' замовник.. НІ nоro і .. • 
ClDIW!OIUlDlljlIIICТЬ за Іх збереження. _ . _ __о 

~1_llахО.1Ж~ННІ"СЖСIИХ знакіа :JСМCJJЬИОЇ ДЇnJlІ.КИ показані на кроках. 
І 

ІІа • 
IIICruDIO lUII ПРllfitJІІ1Т1 рішеННJI по фактичном)' корнстуааНIІІО. 

О' • 

ЗАТ "1ipoItqк •• IІI1"lIfttIpllІІ" 2001 р. Заv Jt S"f.ISDO 
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АКТ 
,.; 

. і епос:ті та ПОГОДЖСІІІІЯ ЗОВJlіШJlЬОЇ мсжі ЗС)fСЛLllоі ділии 
~~~~ ~ 

.--

,,..СІ" 
!It-

MicLKOrO 

1.9.92 р . 

... --- . 

м. Бровари 

1смелЬIIО-

~ - -
;а'Jiiи Сlаї IIDlноважСНIIJI. провелll ВСТВllОВnСНllЯ .. а місцевості та поrошкеllНЯ зовнішньої 

і_tiinJню. ~''f,.,cr~~/u, Jf'"( , ...;к. с;: 
~~ а .1:1 ~I адресою: _ би!' . д ': .. ' '(- (': сЧ'с.~ ,., ""...... .;/ 
.. l7 V ~ ._- .... 
-i~~.~~~elocтi ПРОХОдJIть _____________________ _ 

..... __ ....... __ . 
вiau IlperеllзіR IIPII BC'l'aIIOBneHHi :JОВІІЇUІІІЬОЇ м ... жі ІІС 3ВJlRЛ~IIО. Межі поroджені і не ~ - .-

CIIIm спірних IIНтан... Межові Зllаки. ЯJШМИ звкріrlJllша земельна діnянка в кількості-"; 

- І wт. ~OKl3alli ПР&:l1ст.sПНlIКОМ Броварського ВllробнllЧОro-: 
~ liuiaу 31ЩCnLІІІІХ рссурсів 110 місцсвості та передаІІі на з(;срігаllнїі-зе~евnіёнJiкУ -: 
lllapacryвачу). РО1міри та місцезнаходжсння 'Земельної ді;IІIНКIІ показанІ на аБРІІсі ІІа ЗВОРОті 
~~ , 
І N.. • 
І IIIIUIQI Alnllllll ІІ&ДВІ ОО?", ~_ ......, 
, І 101 v'o' (.2.М ,..~,,/ с с t tr '; -" t.--" 

--.НDoIСIІДаС:ТРОlоі докумснтації скпадає '7 () ,у; .JI ra. 
Чrlan • , 

с ПЩCТtIОIO дnя ПРНЯIIIТlЯ рішення по фактичному KopllcтyвaHHIO 3 IIIC1)'IUIJIМ 
~MДDкyмe • • 

IІТII. щО ПОСВ1А'IYlОТЬ право власності raбо користування 3СМJIСЮ. 

AtrcКnЦДCllll1i В 2-х ПРНltIіРЮIКIf.. 

np"'traDIIII~ 
І. 3С!МпеllJ1аС:llll1са 
ІІlIJnеtoр • ,... J. ~ n HnYBa'!.~k:::::=::2~ __ . __ , ~faш~ ~,-~&.с.!&(/r~~'О 1= 
Pt4rru81111ICtUPq:~ .. ! cI~ ..YO~; е:'21 = 

Qp..,cra •• _- ••• ~oд!a~ .. §~~~~~~~~~~c~~~~~j~B~· 
пna.. ІІІІІІС ВПІСОНКО)ІУ ~~':rмiEa~:::::~::::"C.IC • 

• r",,- "118011.," '. ~rrI.!~;..J---~-і"'j 
І · .. • ... IIII~ еУ"11 • оп 78.82 Ibur ... 'ІІІХ 

t8JJ1a&:lllllCla ( -
1е~I"'!IСОРИСТУ8ачіD ) 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
----~~~~~~~~~~------~ 

. . 

~/, 

'. . 

; 

-~ 
І 

• .6;) .. 
,; 

,.0 
~< . 

І '. . .. ~ • 1.0 : 
І t- 'оо 

-

О з :, .. . І . 
р '; " , . • 

. .... 
о - -' "> -

-,.. .. 
1/ .. 1':'\ 

U ~i::> 
• е- - .. _ . 

--

. ~ .' '-, 
~ І І 

І ." r 

':11 •. : .' ...... ,_ .. _, - І' 
• І 

'А. '. .-

. 
_ .. - .. . 

----. 
. , 

' .. i:.,J.j 

1_ .~- -' ~~~:·i.ii'· .. ---: .. --., .. 
_.І -; .... _-.~ •• 1,*;·.І,':'., 

, . ." .. ,. ~., .-~ 

І -. .._J ..... _.t"..-.~.- :.-. 
- 1- .. _ ---,-... .. -- - . 

• ~ __ .. ~__ І .. - &: •• 

------------------------------~ 
00111: меж: 

1. Від А до 1) ..:.:....-~.6.~Q.~еа~гз"2;~~о~о.~~~'t1J~ .. т.~.:fо~9t~О2_..,.;,,~~~~~~~)(~'/~l?e~.§,:(,'?~u:s---~ 
if 7'J ~ 

2. ВідБдоВ 

3. Від BдOг _____________ ------~ 
4.ВідГ дoд ______________ ----~ 
S. Від Ддо Е ~ 
6. ВідЕдоА ___________________ -------------

Аарисl:кnаВ: ..... ~~~~~~--------..... -------



І А 

с 

АН зовнішніХ меж зе~lлеJ(ОР'IСТУ8ання 
П~короткострокового на умовах орендиl 

rp. ~Q.\\I\e.H'JU\(O J\.. о. 

,., 
... ;'~ . , ... 

Мкшu6 1:200 • • • " • ОПІІС МЕЖ . . 8' ~ 
ВізА зо А 1еt.lлї 1ara.lJbltOrO користування 3 " 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~ ~ -
АІ\'Т пеРlшеееННR 1\1е"1К в натуру 10BlliWIIbOЇ I\lсжі :Je~le.1bIIOЇ .1і:IЯII~11 

----~- Бессараб К.М 

~&.So 

---30ВtIЇIІІШI ~1~iI\tl 
·1~М~:IМIUЇ .:Іі:ISIІІЮI 



ДОДАТКОВА УГОДА Не 1 

оговорУ ОРЕнди ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 
ДО Д від 14ЛlОТОГО 2005рокуКе810 

iдmlСanися нижче: Броварська міська рада, далі -
МИ, Щ~" особі першого заступника міського голови КОRИllці 

-О~па~:овв.а, що діє на підставі ст. 42 Закону України "Про 
~p plДYВlIJIВJI В Украіні", 3 однієї сторони, та rpОМSДRика 
-- С8МОлВарuса ОnеКе8пдрівна, далі -"ОРЕНДАР", 3 друго!" сmОРОlІи, 
1aIID)'IDk"O •• • ... 1: 81 О • 
)tI3I ДOД8ТlO&y yroдy до Доroвору оренди земельНО1 ДlJlJlJlКИ за .І,!! вІД 

14J1101'O 2ОО' року про наступве: 
1. Відповідно до рішеННJI сесії Броварської міської ради від 26.05.05 

»726-34-04 ввectllзm до п.4.2 і BIIКJIВCТII йОГО В наступній редакції: 
Рі'llll opeRДlla пnаТl поЧИllаІОЧИ від 31.03.05 склвдає 21-72 

1»I.1QIJЬ одна) IрIlВIIJI 72 копійки; 
2. оЗ ДОDОввиm еповами: 

Прв вn"Орптнві 3eAleJlLBoi ДЇJUIвкв ве за ЦЇJJЬOBOМ призвачевВRМ 

1JIIR.1I' rrpa .. ac перевaamе право ва повоuеввв договору оренди. 
3.0.4.4. вmшІСТИ в ваступвііі редвщіі: 
Орепдва мата вооеотьев щоміевчво piвВIIМВ частками протвгоаl 

31 a.'fIfД8PDIII доїв, ваeryпвlІХ за оставвім lC8JJендарвим двем звітного 
_~'OBDro) aIieJIЦR DlJUaoal перерuyванви ва рахувок УДК У Киівській 
=,~~EВa ~ФО 821018 код 23571923 plp 33213815500005 - Броварське 

од кnаeuфucaціі 13050500 - оренда земJJЇ. 
4'r-~ п.б.4. і ВИ1СЛасти його в наступній редакції: 

II.Io.199BJДD:IДВO до &:'1'.25 Закову Украівв "Про оренду зеМJIі" від PktrpJ' lбl-XIV орендар у П~JlТllДевввй термів ПЇCJUI державвоі 
__ DpyB~Dr:~opy оренди земет.воі дiuвки зо60В"ВЗ8ВІІЙ вадато КОПОО 

s.до'r ВlДВому op~вy державвоі податковоі елуж6u. 
3 bqВВ1lТИ п.12.2.8. lВикпвсти його в наступній редакції: 

УІ • Р еН1UD1 (IV • • "РaJaщ -,,'Ду, ВІДповІДНО до ст.141,144 3емe.JIЬНОГО кодексу 

&'ВсіЬпо' 
І УМОВИ Доroвору ЗВJIИШВIOТЬCJI без змів. 

~OMPEНДOMBEЦЬ ОРЕа11.6. Р 
b....=~'"1 ІСЬІСА РАДА • .,...". 
~~allДpeca : Xaмeвymкo Лариса Олексавдрівва, 
~!'t ВYn.Гaraрінв,lS Юридичва адреса: 

. iIotvnuu.. • м.Бровари, 
"і "". ~.-- МІСЬКого гопови ;' . о ~ " вуп.ВОЗЗ"ЄДВ8ВВJI,7-а, КВ.З2 

, ., ~'i.. 
'І i'Q 

'f.Jqm:" ~~ 



ДОДАТКОВА УГОДА Не 2 

оговоРУ ОРЕНДИ 3ЕМЕльноl.ДlЛЯНКИ 
ДО Д вш 14 JlIOTOro 2005року Х!810 -

2007р. 

пiдnиС8ПIICJI вижче: Броварська міська рада, далі.-
МИ, Щ~ЦЬ" особі заС'І)'ПВИка міського голови BO:JHRKa Серпи 

'OlEIfДoДAВ '~Ba підставі ст. 42 Закову Украіни "Про місцеве 
)IIIII.'OIJl1lI, ~;~",ДOBipeBOcтi від 01.08.2006 року за N! ~-15/1872 . 3 == та rpoalllДJllllCll Хаl\lеnymко Лароса ОJlексаНДРlвна, дал!
~" J t>pyzor сторони, )'ЮІВJIИ Додаткову угоду до Договору оренди 
Jl/ШВоі_ за N!810 від 14moтoгo ... 2005 року пр~ Hac~~: • 

ВідпОlідно до рішеВВJI сесп Броварсько! МІСЬКОI ради ВІД 

WIJ006 РОk1,Юlбl-11-04 ввести змїВИ до наступвих пунктів AorOBOpy: 

1. до 0.2.3 і ВDICJIІСТИ в ваступиііі редакції: 
Hopмamввa ІРошова оцінка земельної дimuпcи згідно довідки 

~EDro міського відцілу земельних ресурсів від 10.01.2007 роху 
.3115·319 mнOBl1ТЬ 2810 (дві 11ICRчі вісімсот десвть) гривень. 

2. до п.3.l. і ВИXJI8CТИ ЙОГО В наступній редакції: 
Дoroвip yкJI8Деио ва 1 ріІс, термівОl\1 до 23.11.2007 РОКУ. ПіCJIJI заківчеВВJI 

CIPD1Y ДOrOВOPY ОРЕНДАР має перевazве право пововлеВВJI ЙОГО ва новий 
rtpJt.y ц.ому разі ОРЕНДАР повинев не пізніше ніж за 30 капевдарвпх днів »--. crpoкy діі договору повідомити письмово оревдодввци про намір 
:::-и ioro дію. Прп вDКОРПставві земельноі діл.вки не за цiJJЬOBlD1 

'IfUUDl орендар втрачає перевасве право на ПОПОВJIевв. договору .. -
3. 0.4.1 ВIUCJПoчити. 

4~ до В.4.2 і lВJCJIaCТВ його в наступній редакції: 
.... 1 :~P~-:-1 а ІШата СТ8вовlІ1'Іа 1 % від ворматвввоі грошовоі 

с І О (двадцать віСОI) гривень 10 копійок. 

n.....~ до 0.4.3 і Blttr .... _. r. ій'" . 
:.::~ • --18\01.11 110ro в наctyПН редакц11: 

~~Oi ~:upy . ОР~ндиоі пnати за земельні дimпucн державвої або 
~ • ~OCn ~!UйсвюєтьCJ1 з урахувВIШJIМ іх цільового призвачеВВJI та 
~ МiвF !'саціі. оо визначених законодавством, за затвердженими 
~naoaдoro:'lI Украни формами, що заповmoютьCJI під час ухлвдlUПlJr або 

ру оренди чи продовхсеВНJI його діі; 
6. до о. 44 • - . 

. • O~ 1 ВИlCJJacrи ЙОГО в иlC'1')'llВiй редlUЩ1і: . 
~ до II=~, ВиоситьCJ1 орендарем, ПОЧИВВlOЧИ з 01.01.2006 року 

f ~ержаввоro комітеІу Украіни по зем~RИМ ресурсам з 



N!НP/18/15121/11 «Про порядок нормативної грошової оцінки 
27.01.2006 РО'" за roCDOдapCiKOro призначеННJI та населених пунктів», 
JtJICЗЬ ciJlЬC·""OB Міністерстві ЮС11lЦії Украіни 05 квітня 2006 року за 
~J8IIОro. ЗО' ~_ •. :'.... щоміCJЧНО РІВНИМИ частками ПРОТJlГом календарних ДНІВ, 
~18I12262 останнім KaneвдapНlIМ днем звіпtого (податкового) місяця 
вtl)1IJIIIX 3~ на рахунок ГУДКУ Кllівськоі області ~1.KIII:Ba МФО 
-10)18 P!'n 23571923 р/р 33210815600005 - Броварське УДК. Код 
8110 .. - • 
J,1Irвф ... ціі 13050500 - opeUДI зеаlJll. 

6. до 0.4.6.2 ВIIКnВСПІ йоro в наступній редакції: 

ЗШнп розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, зміни 
JDCфШіапів індеКС8Ц1і, вuзначених законодавством. 

7. Всі інші УМОВІІ Договору ЗВJIИWВlОТЬСR без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
5fOВAPCЬКA МІСЬКА РАДА 

1OpJuuIчв8 вдреса : 
I.Броварп. вуп.Гarвріна,lS 
1ayпншt мicькoro ГОЛОВИ 

ОРЕНДАР 

Xaмeнymкo Лариса Олександрівна, 
Юридична адреса: 
м.Бровари, 

вул.ВОЗЗ"єдв8НВJI,7-а, КВ.З2 

ДAf(ll~ Л.О.Хаменушко 



АКТ 

прИЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

.(/" fJ~t -- 2007 року м. Бровари 

Мп. що підПJfС8JIИСЯ нижче: Броварська міська рада, в особі 

Jln)1IDUk"8 Аlіського ГОЛОВІІ Возняка Сергія Михайловича, що діє на 

ai,qmвi Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

рїревості від 01.08.2006 року N22-1S/1872 з однієї сторони, та 

Іаиевушко JIариса Олександрівна з другої сторони склали цей Arr про 

вааупне: 

Броварська' міська рада передала, а Хамеиушко Лариса 

IЬfk'С8вдріВИ8 ПРИЙНJlJIа земельну ділянку площею 0,0031 га по 

~iLВ03J"ЄДllIIIВJI, біля буд.N!!Ті для обслуговування гаражу. Земельна 

- надана рішенням сесії Броварської міської ради від 23.11.2006 

PDk'Y N!lбl-11-ОS на умовах оренди терміном на 1 (одии) рік до 
u'11,2007 року. 

, 

Цей Акт СlОІадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
lJoаору оренди зе~lа~н" . 

іП_lа 01 ДJJIJIНКИ. _ ~ 

~: 
;:'1IiCJ.Xa рада 
~.. Іадреса' 
'11)10.. • 
ь...:~""PIf, ВУJl.Гагаріна, 1 5 
~IJ( 

ro rQJIOBII 

ІІРИЙНЯЛА: 
Хаменушко Лариса Олехсандрівна, 
вул.Возз"єднання,7 1(8.32, 
м.Бровари 

/J"/~ 
....;,,;..../'(_ .Х_ j~--4~ І Л.О.Хаменymxо І 



ОДАТКОВА УГОДА N!!3 
~ОРУОРЕВДИ3Е~ВОI~ 

ДО дог Від 14 ЛІОТОI"Q 2005 року 1(!810 - , 
" (}J ,,~бt::;...-''U_e,d-__ 2007р. 

, C8JIDCI JUDК'le: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
,ІІІ ЩО OiДPJJ б' ....vnпвка міс .. коro rОЛОВD Андрєєва ВаСИJlИ 
IYJIII ,nААВЦЬ" В ОСО І 38 .... "- • 

'f)PSfД0w- ~ діє ва підставі Закову Украіни "Про МІсцеве самоврвдувВJПUI в 
ОзrJCIIIIIра~P'lа. Щ. в. 20.06.2007 року за Н22-53/515 та rpoMIIДRRKa Хамевушк~ 
yqiJJ"'. AOllpeвo~ ІД VVIfIlJlИ Додаткову угоду до Договору оренди зеМeJlЬНОI 

олексапдрlВВВ, JO-. 

3араCl 14 JD01OI'O 2005 року НиВІ О про наступне: 
~ від • eJIII8 сесії Броварської міської ради від 25.10.2007 року за 

BiAUD1ЇДВO до рlШ • 
515-28-05. ввect1l »dви до ваступввх D)'IIК'l'JВ доroвору: 

І. АО O.2J і ВШCJIICТII йоro в вВС"1')'ПВЇЙ peд~:. . 
НOP!mDВВI rpomoвa оцівка земсшьної ДШJIВICИ зпдво ДОВІДКИ Броварськоro 

МbIDI'D вiдAinyОЗСМIШЬВВХ ресурсів від 26.12.2007 за Не04-3/1 5-3/95 становить: 
.3765 (1]10 'IПcni сімсот шістдесвт п' ...... ) гривень. 

2. да пJ.l. ВВ1Ш8C'DI йоro в вВС"1')'ПВЇЙ редакції: 
Дaraвip )'ІІІ8Дсво D 2 ( два) рокв, терміном до 25.10.2009 року. ШCJDI 

.... СІРОЕ)' доroвору ОРЕНДАР має переввжве право поновлеВВJI loro ва 
ІІІІІ СІрОI. У цьому разі ОРЕНДАР повивен не пізніше ніж за 2 міcsщі до 
lІіааа crpoку діі доroвору повідомити письмово opeвдoдВВЦJI про вамір 
..... Ioroдilo. 

Пра ввкороставві земeJIЬвоі дiтпlки не за цільовим DpD3начевввм 
IpIIAJpвтра.аЕ перев .... е ПР8ВО ва поновлеввв д:оrовору оревдв. 

3.. D.4З j ВIIJCJIaC'rИ loro в ВIC'1')DПIЇЙ peдuцii: 
~ аревдва пnата стаиовпть 1% ВЇД: нормативно' rpoDloBol оцінки і 

'17,65 ('IJIDДQвrь .) !ривень 6S копійок в рїх. 

4. до D.4З. і ВlJШIІСТИ loro в 811"",,"",;& -. 
Ohвcneвв.. _ .. J.....a&A ред8JЩU. 

~i ВlJacap~py. оревдиої плати за земельні дimппcв державної або 
~ івд ~ здilсВ1ОЄТЬCl з урахув8IПIJIМ іх цільовоro призвачеВIUI та 
~ УIJIaiвпекс:u, визначених захО80ДВВСТВОМ, за затвердженими Кабінетом 
~0J!eI.ЦВ 'ІІІ DpМaми, що звпоВВIQЮТЬCJ[ під час УКЛВДВВJUI або зміни умов 

S. ПРОДОIlЖeIllll loro діі. . 
да 0.4.4 і .Innr .. _ 

• ~ ---nІ йоro в JIIC:ТyпвiI редакції: 
~ 2S.tUo Dnata ВВОСВТЬсI 
~ року ~ орендарем. почиваючи з ДIUI приіЬштJl рimеimи 
"'~ ва pВXyв~ частками дО IS серщ і IS JJИстопада, ШJIJlXом 
~ plр 3321781:700: у Б квівсыdJt. 06nасті м.Києва МФО 821018 

"оре&да зеaust - роварс"коі міськоі ради. Ход: uаспфікаЦи 
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. вJПШ8CТJ1 Aoro в ваступвіА редахції: 
6.~O IIo4.6~p~ _eпr.иоro податкУ. підвищеlПlЯ цін. тарифів, зміни коефіцієlПiв 
~~CВJJX 381СОиодввСТВОМ. 

~...--. 
.4 6 4 j вJDCJIIСТІІ йоro в наступній peдaкцji: 

1.~.:: '~есеJUII оревдвої пnати У строки, визвачені цим договором, пеВJI 
у ..... 8 ва суму подвтковоro боргу (вкmoчаючи суму штрафних санкцій за іх 
.-~ PaXYВrJ 120 відсотків річиих облікової ставки HaцiOBaпьBOro банку 
....-n1::вадевь виииквeиu такого податкового боргу або ва день його (його 
::: DОl'8IDeJПUI• З8ПeDО від ТОГО, JIК8 3 B~ таких ставок є більшою, за 
_lСІІІсвдарRRЙ дев.ь прострочеJПIJI у його сплатs. 

&. всі Uшd yмoВJI Доroвору запишаються без змін. 

OPEIJДOДAlEЦЬ 

lfOШ(U.4 МlСШ P..wA 
lІРІаІАВа адреса : 
1L&poaapu, ауп.ГвraрШв,lS 
3aJввпміськоro ви 

ОРЕНДАР 

zp. XllAleHJllUltO Нариса ОлєltClІНt}рl.на, 
Юридичва адреса : 
вул.Возз' ЄДВ8ВВJI. 7 -а ІСВ.32 
м.Бровари 



АКТ 

/lJ'JlЙомУ.ПЕрЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

2007 року - м. Бровари 

Мп. що підписалися llИЖЧе: Броварська міська рада, в особі 

~)пськоro roпови Андрєєва Василя Олександровича, що діє на 

.. Закову Украіви "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", 

_om від 20.06.2007 року N!!2-SЗ/S 1 S з однієї сторони, та гpoM8ДJIВICa 

lаІевушко JIариса Оnекеавдрівна з другої сторони, склали цей Ап про 

ВJ7DIIe: 

Броварська міська рада передала, а громадя::нка Хамевушко 

!ариса Оnексавдрівва прийшша земельну дimппcy ІШощею О,ОО31га, ДJIJI 

iIyroByвaBВI rapaxcy по вул.Возз'єднання в раіоні розміщення 

Іа К!7 в м.Бровари. Земельна дimппcа надана рішеВНJJМ сесії 

.. 25.10.2007 року за N!48Soo28-0S на умовах оренди терміном на 
J(cвa)poIИ, до 25.10.2009 року. 

Цей An СКJIадеио у 'Ірьох примірвиках і є невід'ємною частивою 
~ореlfДИ. 

ПРИЙнЯЛА: 

Громадянка 
ХамЄНУШКО Лариса ОлєнсандР;ВRа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. ВОЗЗ'ЄДВ8.ВВJI,7-а кв.З2 

VII~ / n'O.xllAfeIIj1IUHO / 



ДОГО ВІІ' 
ОIIЕНД.11F.МЕJ1ьноі ДIJ1~IIК'" 
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t'..ai І'Ч~' 11,1 , • J .n::, 
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2. Об"Гlrг оренд", 

~'Brra'l) 1 • .unLCII :l\!MeJlbll3 ЩR",,':l331 aJlыІ'о0 .U10IUeI0 0,0019га. 
ШЬ1МЗWlіПаіІІlllllі oiatyТl,i n6'·r".,,1 ш:рухомого ~Ini1l1n. птакож іllші uб"tКТII іllфРlt("rrУК'I) ІШ, 
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~11\1!'li:liI f1\ОРIUНП.щіТ) ОРЕНДА(ІЯ Д\,І, (l1I;r 0(1&:11.11І ІІС зёіеріr-dt' ЧIIJIJI;СТh. 

3. Строк діі ДОІ'ОnОр)' 
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АКТ 

ПРJtЙОlV)у·пЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

01 ~/" tlW.f -- 2005 рО1С)' М. БРОНDJ1J1 

МІІ, що l1іДI1ИСanися нижче: БРОВ~1РСLl~а міСЬКІ. раЛІ', D особі 

NicLt:oгo голови АІІТОІІІ!ІІКП Bil('ropa ОлсксаIЩРОRIIЧП, ЩО дЇ<' Шl 

ПШСУаві ]ПI\ОIlУ УкраїШ'1 '"Лро місцеLlе саt.ЮUJ1ЯДУIJШШЯ в Україні", 

1 ОДl\ісі СТОРОНИ, та ЗовніJuньоеl(ономічна ПРО~ІІІСЛОDО

інвrcrJЩШllD фіРl\lа ""Поларіс ЛТД" 8 особі директора 8аськпва 

. lЬ.'ерів Михайловича з другої сторони, СJrn8JШ цей Ак,. про 
І 

ВX1ynlle: 

Gровпрськп l\lіСЬІса раД8 лередала, а ЗЕПIФ "По .. 1аріс ЛТД" 

GplliillRJ\a земеЛLflУ діnяюС}' площеlO 0,0019.·8 по вул.НезалеЖlІості, 

'їUlB 06rлуго~уваllllП кіоску .. Земельна ділянка надана рішенням 
Cftii GpoDapCbKOi MiCbl(oi ради від 16 .. 12.04 N!!S88-28-24 на умооах 
~IД'I тер' , МІНОМ на 3 (ТРІІ) роки ДО 16.12.2007 РОКУ. 

Цей Акт складено v трьох примірниках і є невід'ЄМJlОЮ 
~IIIOIO ", .. 

",оroвору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: пРИЙНЯЛА: 

ЗЕПlФ "Поларіс "ЛТД" 
. м БроваРІІ, 

ІОРІІДІІ'ІІІО адреса. : к 
вул.lUевченка,6, С.ЛІТК 
Директор 

' .. .:.:.. .. t....o;;~ ... "I.~. , .. - .м.воськов І 



• 
'о ДОГОВІР 

ОРЕЦДИ3ЕМЕЛьноJД~НКИ 

.. 12 n ~ 2002р • 

• ~ ... Н'-І' вИКОНКОМ SРОВА.Рськоl Мlськоl РАДИ,.lllUlі-..,,, afJunlClllи.... па,. ••• 
.fI. -" __ 1:1 ПIРШОI'D 3ІІС1)'ПИНIІ MiciolOI'D ronODH :І mпaнь lUJUIЬНОСТІ внконавЧllХ opraHIB ра~1It 

Ij .-tllnllAllelll,; • 01iUU1 • • 3 У - "П • 
г,~-Щ"" А 11ІІІІАОВІІЧІ ШО діс на ПJДС1'І8I ІКону краІНИ ро МІсцеве самОВРlдуванИJI в __ a..--J' fA :'05 02 31 1& 2-14/469 ,. ріШІІІІІІ ВНКОНКОМУ вїд 08.10.02 N! 358 з tЮн;єІ сторони, та 
,.т..,-tpcвo л:. " .і -IIQPEHДAP", IОрlШIІЧНВ в.аресв: Київська обл •• , БроварськнЯ р-н., с.літки, 
~ .~DIIlpIC ~OI3n9151. ВЇД іМlні .KOI'D діс Вас:ькоо Bвnepin МшrоЯлООI.Ч, зrіДffО СТ81УТУ, 
~, :u арс.коlO раАОНIІОIO ДlржавноlO uмiHiC1paцioo від 26.10.1992 р. ресстраціЯннЯ 1ё112-289-
:::::.:', YКnВnIl цсl ДОrDвір про IІIС1)'ІІне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1,І.оРЕНДОДАВЕЦЬ .іАпоаїДНО до ріШIННІ ВІІКОНКОМУ &~oвapC"КOЇ міської РIAI' Кнївської області від 
PDZ1635 ....... ОРЕНДАР ПРllІмас ВОРІНДУ зIМU"НУ ДШ'"КУ МОЩІЮ 19.0 к,. М., розташо.аlfУ по 
"" НtIIIDIfIf.,І м. Браварн 3riднo 3 Маном :seМnlкopHC'I)'BaHH' , що є Нlвїд"ЄМНОIО частиною u .. oro 
., ID :srfaнo хмenЬИIJ-IСІдІСТРОВОЇ ДОКУМlнтації БроваРСЬКОrD MicIoacol'D відділу земельних ресурсів 
PaJOIa I3CIUIIX JШII.НОrD КOP"C1)'8llННI • межах Бро.арської міської paдll станом на 01.0 1.2002 року. 

1.2.1&11"''''' "'11"" ""'nn6и ІІІ 1110.и OP~II'" mqullllllМ /І. J (O~IlH ) plll ~O 8 J'CO'''III. 100З рО""У 
11 IIиJlOIJ'I'''''' Id.cвy ,,11 .ул.НlDllЛatllоcml,6, JOII. -8 , р./іОll - 21 з. pflZJIHOIl Зf!AІМ6 Jfl11L16"OIO 
JIiIIII1UW /Juurl , .. ru'tpl(liillQltl npUJ"'''~'''1R І. 
1 IJJ1pII:sиlні(реорraнЬаші) ОРЕНДАРЯ ДОrD.ір ореНДІІ Нlзбlріraє чинність. 

2. ОРЕНДНА ПЛАТА 

11 hJМ· -
_ 'ID Ір OPC~HO! МІТlI c:тaHOIIIТlo 39-22 ( TpllДun. ДCO'RТL ) rpи.ень 22 копіАКIІ ]а І .. п м 
'1IJ9 Jt204-rr:.S;;~ОI ОШІІКІІ :seftlen.. ftI.&pOlapll, 38твсрджсної ріШIНIUIМ сесії БРОlарської Міс .... ОЇ раЗl1 ~i~ 
.",., u. грошо .. оціН'" :scMen"Hoї ІІШІНІПІ СІСІІІІІІЄ 4967-00 

( ЧОПІРІ' ТІ'С:Rчі дев'птсот шіС:ТДССII п. сі" ) 
U.Piua 

ореlUUllма1а cкnaдaE 745 (ci~ICOT сорок П'RТL ) rpllBIHIo 18 копіАок. 
1А.Ор • 

'-аа ІндНІМІТІ СnЛІЧУєn,св ОРЕНДА 
... 1Ipм1н aI~. ytCnaДaИИR ДОПІВО РЕМ OДHOPD30BO в p03~llpi річноr ОРСllДНОї nлаТl1 в 
~I lСО4 23571923 plр ЗЗ:'~8~::::~5 п:ераХУВDНф~R на рахунок удк у КllїВСloкіП об.1асті ~I. 

Ih..': lIIIIra Сllpllllllтса 1'1- • • од lСІІас:и IIC8Qir 13050200 - OPCIIДB 3САfЛ; 
'-Jt1lll111W1y • .. ..... І У ІІІПВДКU, ІКЩО ОРЕНДАР • 

AllllНку 31 УМОВВМИ ДоraIОРУ. . 3 ПО81D1П1нх пр .. чии ТlІмчаСОIІО ІІІ: 

l»EItДO 3.ПРАВА І ОБОВ"Я3КИ OPEНДOДAВЦJI 
,-,_~EЦь l'IPaanYt, 
~ "1'"ІІІІ1ІІІ t .... D що 3емenЬНІ дinaнкв с у Аоro lUI8CИ •• • 
1I,~~Ope': Не пере&~~ і lін має законні ПОIНО--=~:КОМУ ІНШОМУ. не ВЇАчужена: під 
~~EЦь .:':;~~ ІНШІ npа ... ІИJИ8Чlні у цьому ДОrDІОРі. рeдuвти QIO lWIннку У Пtr.lчаСОII 
~PDI.:нИ:НДоCnННlземenьної дШ_нки. 
~_PD1Itlр roafp у ІНПIUUCIx ' . 
~~ llpeJuaнgї lIIII'rи ' передбачених ЧИниим зuoио 
~1ba~~!1Iroaнop~:;;-, пеРедбаЧIИИХ чииним з::1аIUlМДОI'D80РОAl: • 
I~ Ііі·_~JI СІОЕЧаС ' ством, 8 ТОМУ ЧIІCnI І 
tI:. .... ~JI lbaw:::И1IR ОРендНоі плати; 
~ -en.нoy _ ~и ореиднот Мати 3 ч иJIJurmr. 
"'-IlfEltЦo~ НІСИ 40 пumисанllR ЦЬOrD доroа8СУ пр plwel!НR виконкому або 

Jeat.~.:-."" • ЕЦЬ 3D1io." ару. JIКЩO цеА теРМІН пере8l1Щ)'Є два 
-....,., -HICYOPEH~: 

I-У'Рю по alC1y. 

~.~.. 4.ПРАВА І О 
... -~:SD60." • liО8"Я]Ки ОРЕНДАРя 
.~Op ~: • 
~O~BЦIo . 
~~rл.. Ma.rnIlBien.:s. ну ",ь..1І1С • 41АСІІІ0lаТІІІСОІ 

0PCIIlU ~ ти1ІоКll 3а • I1'рОЛ .. за ІIІКОРШ:тан • 
~ ау ~11)'; ШJlIoOВIIМ ПРll3l1ачеНIIR"I; ИJIМ Цlєі ЗІМельної дїЛIIІІ"': 



бу. .КОГО іншоro ,абруднеНI'JI ,емnі О' 
4.І.4.lleдаnyclCllТll хімічного ЧІІ :1Ї1а ному СТ8IІі ; 
4.1.5.niAТpIIМYDml іі 8 HDJI~HOM! "DГOB~PY ореНА" П08ериyrи ,еМCnlaНУ aїJIJlHКY ОРВНДОДАвrh:в1 
4.1.6.піcn. 38кінченНІІ терМІНУ ДІІ #41 ~ '''' 
craнi по aкry. 

"АО npаво· 4:2-OPEH~ мас •• кор.IС1)'В8НIUI; 
4.2.J.cnpнмll'Пl по 8кry :leм~laНYI ДUIII. ,.'::енНІ СІРоку Ного діі в разі Biacyncocti npетеааlА ІЬ" ... ~ 
4.2.2. naНОВnIO.ати дal'OBlp n сп - --.. 
npcmai терм'ну орсlUUL S. ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ гt ., 

5.1. 3емcn"'" дїnIHaca ПО8ертаєn.CJI ОРЕНДАРЕМ не паніше 10 АНі. піспl 3IкiIl'lCIIНI..,j 
доro.о~з. &naroyctpiA ,емen.,ноі ДШІНІСІІ, проведсниl ОРЕНДАРЕМ 31 масні kOlU11I, I~J 
nїJUlIraE. ! 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ псредас. а ОРЕНДАР ПРlіймає в ореНАУ земельну дїJIIНXY ІШWtyIЇl 
маАНОВІIХ прав і претеюіА третіх осіб. про Jlких в момент yкnaдCHНI Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ •• 
МОГnll ,.canl. 

6.2. При віАчуженні або ,міні вnaCHHкa З. дІІl ро,міЩСННJlIКОЇ Н8lI8Ha земел.,на .на ОР. 
а мїс:ачниА термін пис.,мово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ та BiaмOBНntCI віА земen.ноі ... 
невиконанНІ IUoDro nYНК1)' обов"JI3IСН що.ао СМІТИ ореНАНОЇ мати З8JIИШ8lOТloCll за ОРЕНДАРЕМ. 
відповїJUlОro рішеННІ ВИКОНКОМУ (міс"кої РІАІ'). 

7. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
7.1. Доroвір АОСТРОКОВО ПР"ПИНJlЄТlaСI у разі: 
7.1.1._оБРОВЇJI".IОї віАМОВlі ОРЕНДАРЯ віА зеМСЛ"'tоі _іЛRНКІІ: 
7.1.2.III"OPIIC'тaIIHI ОРЕНДАРЕМ зсмелlo"ОЇ діJlИIІ"" ІІІ: за uіЛIоОВllr.I npII3Ha·leHHIlr.,; 
7.1.3.невнесенНІ ОРСІІДНОЇ мати ОРЕНДАРЕМ в СТРО". ВС'таНОВЛСНІІ" ". 2.4. Доroаору; 
7.1.4.в разі ПРJIПНI1ТJI рішсння 8t1КОНКОМУ або міської РІА" про ПРИПllненИІ ПрІІІ 
ОРЕНДАРЕМ земел"ною АЇJlЯНКОЮ; 
7.I.S.ліквіAluіі а60 реорганізаuії ОРЕНДАРЯ. 

8. ВIДПОШДЛ'nI,IІІСТЬ CTOIJIН 

8.1. С10РОНІІ Hecyra. BianOBiJWIIoHicTIo за IlеВII"Оllilllllll умов UIoOI'O Доr080РУ згідно ЧllНІІОro r!fd 
• 8.2. У ВIlПадку неаltесення орендної мат" згідно 1124 .• 0PClt_0.!1IUeu .. прово.аIIТ" mПICJIIII 

u БС3СПIРН~"'У порядку. • • • • ~ 
8 • .J. За порушеННІ теРМІНІВ смати орен_ноі плаТІ' ОРЕНДАР сплачує пеню а роЗМІрі 

HauioHan"Horo бан!'>' Украіни ,а КО1Кн.иR ден .. ПрОСТРОЧКIІ мате ... ")'. • 11 
~4. Доrol.р н.абирає чинноcn. піCnI Aoro піАписаllНЯ уповноважеНИМI! прсдставИlllr."И CIOJIi' 

ресC1plЦl1 у ВИКОИ~ОМІ іроварс.,коТ МІС"КОУ ради. 

ЦеН Дoro~IP СкnaдeИО. В 4-х прнмірниах. які мають ОАНакову СІUlУ діі. 
ПІДписи СТОРІН: 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
виконком IiРОВАРськоІ МlськоІ РАДИ 
ЮрИІІИчна upeca : 
M.lipclвap'H • .Jв:I_~iIllLl 

О.А.КИIНИWl . _ .... _~~~~~ч--~ 

peccrpaUli~e~~~ ~iioвaHO 

N!J6'L 
-- __ Jj';"';Р...:;"JУ4=z=..;Но~~t--__ 2002 раку. 
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ВНСССІІІІЯ зміll та продо~~ення строку дії договору 

від N! 
Відповідно до ріШelllUl 200 - ~ 

N мін ДІЇ договору до _року, {' 
родовха:но ~. _ I8&"fO'I"nВЦП договорів оренди вчинено звпис. f 

про що у КНИЗІ запиСІВ державНОI Р-"·У . 

N! __ _ "" 200_ р. 

МіськиА гоnова В.О.Антоненко 

Внесення змін та продовження строку дії договору 

{t 
Відповідно до рішення ВІД N! __ _ 

Продовжено термін дії договору до 200_ року. 
про що у книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис. 

Н! --- .. :шо_ р . -----

Міський гоnова В.О.АIIТОНС"1'І1 

Внесення змін та ПРодовження строку діі договору 

Відповідно до рішеННJI від НІ ~ 
Продовжено ~pMiH ~ii договору до 200 __ por.1l 

про що у КНИЗІ запИСІВ дерхсавноі реєстрації доroворів оренди вчинено ;Пис . 
. Н!! --- 1& " 

Міський гоnова 



ОО 

ОО АКТ 

ІІРJfЙомУ-JIEРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2002 року м. Бровари 

МJ~ що підписалися нижче: Вllконавчий комітет Броварської 

аІІсь.(оі pOДI,. в особі першого заС'l}'Пника міського голови з питань 

_ності ВlfJ(ОНавчих органів ради КllВНllці Олександра Анатолійовича, 

JI(Oдієнапідставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні ", 

довіреності від 22.05.02 за N!! 2-141469 та рішення виконкому від 08.10.02 

i3SB 3ЕШФ "Попарі&: ЛТд", код ЗКПО 13729151, в особі генерального 

,aupeпора Васькова Валерів МвхаЙЛОВllча з другої сторони, склали цей 

Arr про наступне: 

ВIІКОНавчий комітет Броварської міської ради передав, а ЗЕШФ 

'Поларіс JIТД" прийmшо земельну дimmкy площею 19,0 кв.м. по вул. 

lbnежності.6 ДJIJI обслуговування кіоску. Земельна ділянка надана 
piшeиqм виконкому від 08.10.02 N!! 358 на умовах орендн, терміном на 
1мм) рік до 08. 1 О.ОЗр. 

Цей An СІОІ8Дено у трьох примірниках і є вевід'ємвою частиною 
_ару оренди. 

/О.А.1<ияиицяJ 

прийн.ялО: .... 
ЗВШФ "Поцаріс ЛТД" 
R)ридичиа цдреса: 
Бро~арський р-н, 
с. ЛІТКИ. вуn.Шевченка,6 

--.. 

І В.М.Васьков І 



ДОДАТКОВА УГОДА МІ 

о договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlJIЯНI(И 
Д Вів 12 rpYIRJl2002poкy Х! 362 

IL 5pD111Рll 

МІ ЩО підпSlcanисв нижче: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
влr~ькоl МІськоl РАДИ, далі - "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі 

5Ю 31C'1)'1U1ПКа міського голови КllJlllпці Оnександра АватоnііОВllча, 
~иа mдcrui СТ. 42 Закову Украіни "Про місцеве самоврвдуввиНJI в 
.~ 3'· YIJIiIЇIIЇ" 3 tЮllієr сторони, та ОВПIШllьоеКОПОМlчва ПРОМВCJlОВО-

IPcmкdnua фіРІ.а "Попарос МД", в особі генерального директора 
BIC'~1IBa Вuерlи МІ.sаіілОВIIIJа далі _"ОРЕНДАР", 3 другое сторони, уклали 
ДOДmOaY yrop.y до Доroвору оревди земельної дішппси Н!! 362 від 12 гpyДНJI 
zooz раку про Вactyllllе: 

1. Відповідно до рішc:JIИJI викоикому ни sso від 28.1 О.2003роху п. 6 
1ВССПІ:wiиu до п. 1.2. і викласти в н8C'1')'JПilli редахціі : 

3tAltл6НІІ dinRHHa Hadaєm6CR НIl1А'О'1ІХ opгH~" mєр,іНОА' НІІ1 рік do 28 
.""". 2001 року dлR 06СЛУlО'У'IlНIUI «іос", по ,ул. Нe:lIІЛЄЖRОСIІІ; 6., 30НIІ-& 

• 27 ' І IIUIIII- 311 РIlXJ"О" ЗI!A'tЛ6 Jf./C61«J1 ра" . 
1 п. 2.4 lDКJJасти в ваcryпиiA редакції: 
~a ІШ~ СШІачушCl ОРЕНДАРЕМ одноразово в розмірі річної 

IlJUДИОI ПJlаш в СУМІ 745-18 в lO-деllИИЙ термін піCJDI ухлвд8JПlJl договору 
~ перерахувllUlJl ва рахувох УДК У Кuiвській 06nас:ті М. Києва МФО 
ораща :n~S71923 р/р 33217812800005. Код кnаc:uфікаціі 13050200-

3 В •• • 
• Cl1JIШj умови Доroвору запишаються без змів. 

lJIkOIfAВ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
_, ЧИЙ КОМІТЕТ ІіРОВАРСЬкоl 
~АДИ 
ILE-...... 1ІДРеСа: 
~и, ayn.rarapiвa.lS 
• 3IC1yпвq 
_.hШoвu 
f .,01 ';'t'~ 
," Q \~ 
tilї.l. 

ОРЕНДАР 
ЗВШФ "ПОJUlрис ЛТЩ' 
вул:WевЧе.щсf.( б 
Лі 

"І 

с. ТІСИ 

Броварсыcldi рай~н 
Дирепор . 



АКТ 

DРliЙомУ-ІІЕРЕдАЧІ ЗЕМЕЛЬНО І ДІЛЯНКИ 

'1::~(.'IJ'I'()/f1!f(f 2003 року 
м. Бровари 

• я нижче: Виконавчий комітет 
МlI, що ПІДПИСanис 

Ької аlіської paдll. в особі Першого заступника міського 
&роваре 

11_ КnЯlluці Олександра АнаТОJlіЙОВllча, що діє на підставі 

ЗаоИУ УкраіЮI"ПРО місцеве самоврядуванНJI в Украіні". відповідно 

рр рjШeJIIIJI від 28.1 0.2003poкyN!!SSO. з однієї сторони. та 

30Jиішньоекономічва промислово-інвестеційна фірма "Пола рис 

JlТД". а особі reHepВnЬHoгo директора Васькова Валерія 

МвхaIbJОВІІЧа 3 другої сторони. СЮІaJIИ цей Ап про наступне: 

Виконавчий комітет Броварської міськоі ради передав, а 

3ЕПІФ "Пonврвс ЛТД" ПРИЙlUШа земельну ділянку площею 19,0 

D.М. по ауn.Незanежності,6 М. Бровари. 

_Нвдimппcа надана рішенням виконкому від 28.10.03 N!SSO на 
)'ІЮвахоренди. термінОМ на 1 (один) рік до 28.10.2004 року. 

Цей Ап скпадеН0 У трьох примірниках і є невід'ємною 
-ОЮ договору оренди. 

В nВPEДAВ: 
lIkоJiQlurй • 
-Коі радв коМІтет Броварської 

IOJщцrlЧНа адреса . 
ILBPOBap • 
n..=-- И. ВУn.Гагаріна IS 
~UQlіз~ , 

. r2nови . 
• 1t pal"t 

7~;{~ t ~'O .. 1 ",і$. 
S ,.. ~ • 

ІІРИЙНЯJ10: 
ЗВШФ "Пола рис ЛТД" 
ЮРидична адреса: 
вУл.Шевченка, 6 
с.Літки, Броварський раііон 
Директор 



ДОДАТКОВА УГОДА Н!! 1 

оговоРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
до Д від 12 шуаПR 2002року ХІ 362 

Jl.6poIIplf 
" !І- "eиte~~/~ 2003р. , 

ми що пiдmlСDJIIICJI нижче: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ВАРСькоl МІськоl РАДИ. далі - "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі 

:- 3ІІС'І)'ІІІІІІК місьхоl'O ronови КІІВllUці Оnександра АнатоnШовпча • 
• діс на підствві ст. 42 Закову Украіни • "Про MicцeB~ самОВРЯДУВВННJI в 
y .. ~ J tЮнld сторон", та ЗОВВIIDПЬО~КОВОМlчва ПРОМИСЛОВО
IРrmцUiп. фірма "Пмарие ЛТД". в осоБІ reиерanьиоro директора 
81011'08. ВlUlерlв Мlааііловича двпі -"ОРЕНДАР", 3 другоі сторони, уклали 
J(oAшoву yroдy дО ДОI'OВОРУ оренди земельної діuRКИ N! 362 від 12 грудня 
IU року про нactyDIIc: 

1. Відповідно до рішеВВJI ВИКОRICому N! SSO від 28.1 О.2003роху п. 6 
вcmndJOІ до п. 1.2. і викпacrи в наступвШ рсдахціі : 

3""tЛtна dілвнlUI наdаєmьсв на Р'О'1l% орєнdlllllєрл,іНOJfI НІІ} рік до 2В 
~ 20fИ року w 06слуzоq'llНlIR ніосну 110 .ул. НєзалDIС"ОСIІІ;'6, 30НIІ-В, 
".-21 " рахуНОВ 3U'I!ЛЬ А,;сьвоі padll • 

1 п. 2.4 ВІІІШаСТІІ в вlС'І)'ПІІШ редакції: 
... ~B ~ СПJJачуm.CJI ОРЕНДАРЕМ одноразово в розмірі річної 
-:IIJJIIТJI в СУМІ 745-18 в 10-деllВИЙ термів ПЇCU)'ICJIВДВВВJI договору 
11101 K~~ ва рахунок УДК у КuiBeькiii області М. Києва МФО 
.... зошL 23 plр 33217812800005. Код класифікаціі 13050200-

3 Всі· • 
• ІНШі умови Доroвору зamппаються без змів. 

ОРЕНДАР 
ЗEl1IФ "ІІоJlJlpИС ЛТД" 
ВУЛ.ШeIJ-,іЄНКl%1І 6 
с.Літки 

БроварсьКИй рвіОИ 
Директор 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ3ЕМЕЛЬноl~НКИ 

... &раІІР11 
• IіРОI.Ра.К8 мlсьа Р8ІІІІ" К .. ~tItпК( .. 20~. 

ька мІсьКІ РІД. І особі ncpworo заC'I)'IJНИка MICIoKOro ronOII. КНRНlщі 
orPlДОДАввць: IiPO-::: що діє НІ підставІ Закону УкраТНI' "Про місцсвс caмolpRдY8IНJUI В УкраТні" 3 
o.u-pa AII~тanlnO~1 іІ 01 04 03 3І Е-6/299, 111 ОРВНДАР: Пр •• ваnIllR пlдПРllОILЩЬ КУЛІ.К ВалсріR 
f.1IID/II6oI1, АО' реиom ~eca: • М'&РОllpn, 6УЛЬІ.нсзвnCJCJIОсті,2 ка.ЗО4, ідоиrифіквціnllНА код 1774605491, 
8IIrOP!'1: :ClflcвilOIPU про дерlIDIIНУ рсmpauiю су6"СК'І1І піllПPl'ЕМНИЦloКОЇ дімьності, B~Oro 
::.:. &роupcиоТ мІськаТ paall 3D NIЗ858 lід І7.0І.І997року 3 дpyroro, YКnВЛII цсА дorollP про 

.... ruнe: 
І.ПР~ЕТДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНдОДАВЕЦЬ Ilдnollднo до рlшсННl ссс:іТ БРОВІРСЬКОТ міськоі pВДI' Київської 06л1~ від 
uЗIIN pa�o,.»522-24-24 НIІІ8Е, І ОРЕНДАР nPlrRмвt: І С1рОКОlе lШа11lе користуванlUl земenьну ДWRКy 
.. 0.0017,.. ІІІІ o6cnyroayвlUllUl кіоску, ІІІ знвходlrn.c:. по вул.Г_nрlн.,17 м.6РОВ_РI'. 3пдно 3 ІШаном 
IIIXJDPIICI)'IIIIID є неаil"DlНОIO '1IСТННОIO QI»Oro ДоrolОРУ та ДОВідки ВИД8Ноі Броварським міським 
i11i.1DII ХМШRJІХ рес:урс:іl lід 13. J 0.04 3D N!52З 111 земепьво-lСІд8С1рОВОТ дoкyмeНТllЦ11 Броварськоro MicIoKOro 

t ,. _ШІІІІХ рес:урс:іl ІІІ 3eмenьнв ДinIНКa PaXYm.CI І 3еМІІІХ KOMcpцiAHoro використанlUI БРОlарської 
IiuatJIIIIIL _ 

2. 06"єкr оревдв. 

2.1.8 DJICIЩy neplUllmI:I 3емClПoН8 дinIюca 3ВnnЬHOlO IШОIЦelO О 00171'8 
:13D1еАніВ.lda1lQf Ifдc:y;rнi о6"Ш'И нep~Moro Mdнa, а.:.ко. i~ 06"єкти іНфрастрYJC1YpИ. 

__ 1IJIIII1!II~ rpaШОІ. ОЦІНІВ 3еммьвоТ дuIIJDCИ зriдво доаідки Броварськоro MicioКOro вІ .... : .... 
'IR ~ ... J3.JO.043.16524CТIНOIIm. 4667 (чотпрнmеачі ШістеатШіст.Jlе-- Ім) -"3 
w. -еанв діана. ІІІ ПepeдImCI " -" с Іривонr.. etcaaa.y llIIOplfl:l'lllllla. І оренцу, не мк ТІХИХ недaniкїв, що моисуть перешкодиТИ іІ 
15. ПpJl3Nfнi (реа •• OOnO) ОР 

Рr'llll3lЩ1l ВНДАРJI Доrolір ореНдІ' не з6сріraє чинність. 

3. Строк діі договору 

3.1. Дамаір YIDII&e 
-lIJIta8нe llpuо но НІ 3 (трп) рО1Cl1 до 0'.0'.2007 року ШCJUI 3ВКЇН'1 
........... ПОНDlllеИНІ noro НІ НОlнА С1рок. У •• eНIUI строку ДOroBOPY оренда 

І llІИІ С1року ті дOroaopy ПОlідомН1'Н письма::: Р831 оревдар по~ннен не nbніше нhк за ~ 
IIдOдUЦII про намІР продовжити loro дію. 

4. Ореадва плата 
4.1. Ореllll". 

'111.І/, '-IUII1ІIНОСIl11a 
. 4J.11i,... орендарем у формі ТІ розмірі 27-45 ( ДBВДЦR110 сім) ht 

4З oJleluuta lІІІІ1а -,.ИВень 45 каniAок 
·О6чнcnе .... PD3Ni c:xnaдac 466 -65 (ЧОТНРI.СТ8 IUlcrдearr ші 

'--ЧаР_н. пп..... ру ореНДНоі nnlТИ 31 земта цiDclDO......... en. ) Іривень 65 копіlоv' 
';~".n 8H0CНna ПО "'-3 yplIVVвaab"'_ • • ... ;'~1IIIIo Pll11lra.. зо Ч.IUlIOЧI13ДНН npIIRIIRnR -" .. _.....,.. ІндеКСІВ інФПatu1 
"aJQ~ 111) lllааlUl lWI:еидарннх .11111.. IlanYnH"X за рішен"" від 0'.09.04 ЩоміarЧllО • 
~~:::=O:'~?~~=~:;:i:::IOKYДК;::~:~~in a::=~н.: днем ::.~': 
4.&.1~.'! OPIlfAнOllUla~~:"p НІ ПOCllYr в рахунок :::u.~~кп:::ФфIIC8ЦIl13050500 ~~::~~lL018 
4'" ІІІІІ УМо. rn-.._ er./lllДanьcв у РI3I • opМJJaєn.cн .ідпов;,,- мл 
"'<с, 3"118 ~--··"IUIРIO.ІННІ. n _ВІ: • -lМи ._ .. _-

4.&.3. 'Iнun PD3 .. lpia 3ea&e.nыIra па ep~ua~eНIIX дoralopo .. ; -'--" 
.... щ у ІХ ......... n ДаТКУ, IIUUIllЩеНІІІ ЦІ ... тв Ilф· . ..... '''11_1 РІІI Не.неее еред6а'lенlІХ 311ано,,· Р 11, У таму чиспі .Нlсп;.. І . 

• " 111101 tra. п ... ОреlОlllоІ nЛаnl ' _ок нФтuu1' 
~Pe_ n:;'IIIldolllUlIoHOru &alllC)' ~:~KI' •• ,оначенl ЦІ'., дoroBOPo&, ' 

3elrIllWty 4bur CnPllииraьCll1'lloJt і у II~a 1СОІсе1' деl'. проcrpоченн~ с:аlLlJRЕТьеи ПеНR у 
lfICY 31_ Доrulарам ІІСЩО ОРЕНДАр 3 ПОI_Них атеасу. 

• ПРІІЧІІН ...... -аса 
........ 10 не 



15. РеКВЬllТlI сторіІІ 

ОрСllДодавець 

Броварська міська рада 
в особі першого 

заступника 

міського голови 
Киявиці Олександра Анатолійовича 

МісцезНlХоджеНIUIIОРИJUIЧНОЇ особи 

074 ОО Киівська область, 
м.БроваРII, вуn.Гaraріиа, 1 S 

IАеНТllфіквціАНиА КОА 26376375 

Орендар 

ПП Кулик Ваперій Віхто 
який діє на підставі СВідо=' 
д~ржавну реєстрацію cy5'l

ttra 
DfIJ 

п~приємницькоі~н~ 

виданого Виконкомом Бра ..... 
міською радою 17.01.19971i31S8 

Місце npоживаИJIJI фїЗJ1llНDі lІССІ6В 

Київська оБJJасть, м.Бровари 
6уnьв.Незanе1КНОс:ті,2 аЗ04 

IАеНПlфікauiRниR иомер 1774605491 

16.~cв сторЬі 

--І 

,. 

Доroвір зареЄС1ровано у БроварськіR міській Diiirf:iiiii;~ 
ореНАИ ВЧllнено запне. 



ОДАТКОВА УГОДА Х!І 
OГ~OPY ОРЕнди ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

ДО Д Від 26 жовТВR 2004 року Ке725 -

о підпИCВJIИск нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
МnOдlвEЦЬ" в особі заC'J}'ПВIПС8 міського голови Аllдрєєва Васили 

-OrEНД щ'о діє на підставі Закону Ухраїви "Про місцеве самоврядування в 
~n~~~:~=~ від 20.06.2007 року за N!2-53/515 та Приватний пЩпРllємец~ 
к::іuерш Вікrоровпч, yкnaпи Додаткову угоду до Договору оренди земеЛЬНОl 
Ji,uш від 26 JШВТНІ2004 року N!!725 про наступне: . 

ВianовUutо до ріmсШU1 сесії Броварської міської ради в1Д 23.08.2007 року за 
AiUb.26-0S. ввести з.dmt до наступних пувпів договору: 

1. ДО 0.13 і викnасти йоro в НВС'І)'ПИЇЙ редакції: 
НормamвИІ rpomoBa оцінка земельної дiJuппcи зriдво довідки Броварського 

uroвWdnyзet4епьвих ресурсів від 13.09.2007 за N!!04-3/13-З/13 18 становить: 
-8114 (Bidм тпевч ето чотирн8ДЦR'I'Ь) rpивевь . 

. 2. ДО 03.1. викnасти Аого в наступній редакції: 
. Доroвір укпадево на 10 ( одив ) рік, терміном до 23.08.2008 року. ШCJIJI 

1ІІІІЧсиu С1рОХУ .доroвору ОРЕНДАР має переважве право ПОRовлеНВJI його на 
ІОІВІ. crpoк. V цьому разі ОРЕНДАР повинен ве пiзвimе иіж за 30 календаРНD 
:адо захінчеlDlJl строку діі доroвору повідомити письмово оревдодввци про намір 
IІрID вaиm йоro діюо При ВIІКОРRставиі зеМeJlЬноі дimulки не за ціт.оввм 
a~~ellВВМ Ор ... р втра .. ає переВDCllе орава ва Dововлеввв договору 

~ ао n.4З і ВIDCJIac'rи loro в наступній редвщіі: 
~:- оревдва lUJата становить 10% від нормативвоі грошовоі оцінки і 

• 
-811,40 ( • ВІСімсот оАВВIЩЦІІТЬ) rpивень 40 копійок в рік. 

~ 0.4.3 ВlПCJIасти lоro в ваcryпвій редакції: 
.... ___ --CJJеllВl nn-';PY" • • 
_--~lIIIIIыІіi 1ШВС r .... ':"& • opeВД1l01 пnaти за земeJlЬВ1 Д1JUlIПCИ державноі. або 
~iцianiв' иоа: 3ДtіісшоєтьCJl 3 ypaxyвВВВJIМ іХ цїnьoBoro призначеlПU1 та 
~ уК::СВЦї1, визначених законодавСтвом, за затвердженими Кабінетом 
'орендИ формами. що звповНІОIOТЬCJI під час YXnaдaввJI або зміни умов 

5 'DI nPОДОВlСeиJUllоro діі. . 
• АО п.4.411ПCJI 

. ~a nna acrи lotcJ В наступній редакції: 
~ ~ ВRОСИ'rЬCJl орендарем. почив8Ю'ІИ 3 23.08.2007 роху щоміCJl1lRО . 
J\r IЩaPlnu.t д1Іе,. ~JII'OМ 30 lWIендарних днів, ваступвих за останвім 
РІР AIri klthc r ЗВIТНоro (податковоro) міCЩJI DJJUIXОМ перерахув8НВJI на рахунок 
~~11781S700::i 06nасті I\I.КuЄBa МФО 821018 код 23571923 

- Вроварське 'УДК. Код класофікаціІ 13050500 - ореНАа 



2 

6. до 0.4.6.2 викласти його в наступні~ редакції: . . 
Зміни розмірів земельного податку, ПІДВищення ЦІн, тарифІВ, зміни КОефіцjrвra 

індексації, визначених законодавством. 

7. до 0.4.6.4 і викласти його в наступній редакції:. 
у разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим доroвором, пar 

нараховується на суму податк~вого ?OPI! (включ~чи .. суму U1траф~их camщiйlїl 
наявності) із розрахунку 120 ВідСОТКІВ РІЧНИХ оБЛ1КОВО1 ставки Н8ЦJон8JIЬИОI'O&вJ 
Украіни, діючої на день виникнення тахого податкового боргу або на день 101'0(. 
частини) погашення, звnежно від того, яка 3 величин таких ставОК є бїJmпol,I 
кожинА кanендарюdt день проCtpочення у його сплаті. . 

8. до 0.12.4. викласти його в наступній редакції: 
Розірв8НВJl договору в односторонньому порядку допускається: 

Умовою розірв8НВJl договору в односторонньому порядку є ИСВJIIIIE 
Орендарем 0.4.4, 0.9.4.2, 0.9.4.3. 

9. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,IS 
Заступник МЇськ голови 

B.O.AHdpeeB 

мп 

ОРЕНДАР 

ЛЛ Кул"« Вмер;'; В;ІОІІО"'" 
Юридична адреса : 
бульв.Незanежвоcri,2 u'з04 
м. Бровари 

обл. КиівСЛ' 

д/ 
~ 71~· В ВJ{J'Л"~ ,.. ~ .. . . ." 

/. ,.. І _ 

A
~· . ~ ... : , .:,' . 

It-': .. 

(і: . мп 
,:, .~ прн Ha.llom nconml 
\. 
\ . 
~ .... . ~,,-' .. 

"'" ....... .. ". ".: 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

~~ Рада 11 IL .. C/'W;I .0 20Р:;Р· 
6ро8lРСЬІС8 "ІІС";. ro rDJIOBII АllТОllе ...... Bi .. -ropa ОлексаНДРОDllча, 

5ро11pno .... IІI&:ька Р- В ос t МIС;:';'в.нн. в УкраТні" :І одноro бо,,),. та ОРЕНДАР: 
~= 3аІОІІ1 yкpaiНll "rr ~:;::~I::'I:~ ЮРltАllЧlса ІШреса: м.6роваРІІ. вул. Гагарі. на. І б ~~.85. 
" 8\JIpuDlCU. Cm&:IICHICO ер. • • свідоцтва про державну реєстраЦІЮ суб rlПil 
~ .... 101 2277012078, 11СІ11t дlС на 6ПI·о:Врс8lькот міськоТ рад .. за N!S048 від 18.01.1997 ро,,")" 1 
,--~~ IIIJIIНOro виконкомом р 

:;::"jIOI'DIiP про НIDIC'Iсиааедсис: 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Ь liAno8Uuco до рішеННІ сесіТ 6роварськоТ міськоТ рад.. K~ITBCЬKoT ОБJlа~Ті аід 
11~~~ lfIIUIC. а ОРЕНдАР ПРJtnмає в строкове ~aтнe ,,-орш:,?,ванн, земельну Д~IH")' .11:; OIiC:A)'rO ~"I кіоску Іка ЗНВХОД.ІТЬСІ по БУЛ"LНаоласнОСТІ,IS а •• БроваРII. 3rlAIIO:l :"":1IItIII, ~ t не8іА"tМ~ОЮ ЧВCnIНОЮ w.oro Доroвору та довіДIСІІ 81iдaH~T 6poBa~ы\11'tI 
._ ,.. .. ІІІХ ресурсів та зсмenІоНQ-кадаcтpDВОТ документашї IipoBapcIoKoro MICЬ"O~ ВI.мIЛ~ 
8(111L)pcia u 3С1ІСІІ.н1 IШlІна pвxymcR в зе.tЛIХ KOMepцiAHoro ВИКОРIIСТ8ННІ 6роваРСЬКОІ МІСЬКОІ 

~ 

2. 06"c:кr ореНДІ •• 

IIII111U1I1rpQ11:na земenьна дїIUIHкa 3ВI'IJIЬІІОЮ мощею 0,00301'8. 
1!i1llltaJliJlAinaиui li.ac:yrнi 06"єlCТIl HepyxOMora маАна • а також інші об"'єкnt інфраструtnyp~l. 
~ rpowoa оцінка 3С.lenьноі ДЇnIНКИ зпдно довіД"11 IipOBapcIoКOro MicIoKOro відцілу . ......:. . 
11~1'" IS.oI.03 31N!24 CТIIfOIIIТЬ 7884 (сІм ТIIСЯЧ вісlа,сот вісІмдесят ЧОТІ'рll ) гривень. 
~ aluиа. 11118 nepcaacn.ca в ореlЩУ, не має таких недonіків, що r.lожyrь переШКОДIІТJI іі 
~~ 
~-1Ici(peopl1НbaЦl1) ОРЕНДАРJI Доroвір оренди не зберігає чtlнність. 

3. СтрОК да1 доrовору 
·1 .... 
__ ,,::но ІІІ 3 (ТР'І) POКlI до 09.09.2007 РОКУ. Піелl! закінчеННJI строку дoroBOpy opellДВp 
..... НОlІ\енн. lIoro на НО811А с:трок. У цьому раі орендвр nOlllHeH не пі,ніwе ніж за 2 

&:Іраку 411 Aoro80PY повіДОМlт, ПItСЬМОВО оренд0да8W1 про намір ПРОДОВЖІ'ТIt Пого дію. 

В 4. ОреllДlШ пnата 
~~ 11Іата 1Н0Cttnc: 
~ "" І ОРСнд8рсм У формі та posMlpi 26-28 ( AIUW&RТIo шіст .. ) ГР"&еНЬ 28 
irL~ lІІІаТа &:1CIIaAat 
~ ... JI01 .. ' .788-40 ( сІмсот вІсІмдесят вlсІ.1 ) I'рIlВСІС" 40 копі Ао,,: 
'~--11 .: °PlltAtloi мати 3Ізе,.,ЛlО здіRсtJtОП1оСІІ 3 урВХ)'88НIІI'" iltДe"ciB інфпl!ціі. 
~ 30 ІСІЛ lI'I'LaI ПОЧІ'ІІІІО"" 3 ДlIА ПР"ПIIR1ТR рlшеllllR вlА 09.09.04 що •• іСЯЧIIО рів ........ 
!I:S..q .. IlUlalo .. e ..... pll"l ДІІІ., .ІІСТУП,,"Х 3D OCТDIIH'I\! lC8JIeIfJI8p.I.lal Jtlle., :lBITIIOro 
~11810060000~epepalyвall'IH на раХУІІОК УДК у КllfвськlП 06пacтl а'.Кllсва МФО 821018 S lIJIo4y...n"," - ВроварсьrcoТ •• lеЬкоі радll. Код 1С118Сllфlацlr 13050500 - ореНД8 3СI\IЛI. 
t~~ пп,''' -ІНІ nocnyr в рахунок орендноі маПІ офОРIШlrn.c:JI відповідЩfМl1 аlml'Щ. 
t -...,.)1Іоа Rlcn 10 переrлllДln .. са у Р8:а1 : . . 

~
' PoJ-.іpt.::' ванНІ, Пtpед6ачеНltх aorOlopoM; 

~ ... ~ ~= 11ОЛаТКУ. піДlllщеНll1І цін. тарифІІ, У тоаlУ Чllслі внаслідок інфпRціі; 
. IttllttcеllИ чеНІІХ заlCDttОМ; 
(~.1CIt III~o~PC"'IIOI nЛl1'!l у cтpOIClI, ВlllНlченl Цllа. Jtoro8opoa., справляcn.ся пе"я у 
r", __ &:n~IUI""oro Оанку УкраІна :аа 1СОЖе" де" .. прострочення платежу. 
~ .... 1I1I1ty за ICnC. також f У ВІIПадках. ІІКЩО ОРЕНДАР :І поважншс Прll'IIIН ТIІ.I'lасоао не 

IUlfoI AOI"080POM. • 



5. Yl'loOl1 BIIKopllcтaJlIIR зеl'leJI~l.оі діЛИИКII. 

ореtШY lUIІ обcnуговуваtfНR кіоску . 
.. с.1 .... Jlїn.иlCl nl:peJIIEТЬCI ~ • ,"КІІ- землі KOMepuinHOГO вlкор"стаННІ. 

,І. ~''''IC lІР,оначеJIIllзе~lел~IОI дфlЛ рмлеllНR У BC'1'8HoвneHOMY 1аКОНО.!1авством ПОрlВКУ з"і.ІІОВІТIІ 
51 РЕНДАР не ~IIC права n о о 
13. О •• uельноТ ВШIIІКI1. 

, • npЮ ... "rнн....... • 
;r,r.c у. "'"'ОКИ передачі зеl'leJlы�оіi ДІЛИІ'КІ' в ОРС"ДУ. 6. ОУ' 1'100111 •• r 

nlПснЮЄТЬСR бп розроблеННR npoelC1)' її віnвеЛСtlllJl. 
ельиої lIЇJ1IHКlI в орендУ з ... 

61.ncpuaчаJDI. і ЇЛIfIКII В О енду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ перелас. а ОРЕНДАР np"ii~,af 8 

6llнші )"'01" пе~ЧІ JеМ~ЬІ:VД~IКlfХ М"::'ОВIІХ прав і претеюіА третіх осіб. про І""Х в МО'ІСЧТ 
•• 111 ,Їn.HIC)' 8U1ЬНУ ВІА 'І' 

l\'СІІ1 ОРЕНДОДАВЕЦЬ ч.. ОРЕНДАР не МОГЛІІ знати, 
~=: хмелыlтT АЇJlIИ,!,1 ореllДВРЮ здіПснюєтьCR піCnJl державної peccтpauiї ІІЬОГО Догорору 

JlШОIІ np"nMIIIH. - пере.ааЧІ, 

7. УІ'ІОВІІ повериеПllИ земeJlы�оіi діЛИИКIІ. 

7.I.Пicn. npllnllнeHHIIAii Доro80РУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земе.1ЬНУ лілннку у стані. не 
""" .... НOJ11IM,y.КOMy81H одеРЖВ8ПВ оренду. _ _ • ". 

OPEffДOДABEЦЬ у раі погіршеННR коРltСНІІХ вnастивостеП орендовано І зе\lе.1ЬІІ(11 ЗI.1J1"I(I'. пов Jlзанtl~ 
і-Пmнy. МІЕ пра80 НІ віАШКОДУВІННІ збlmів у розмірі, визначеному cтopOHa\lll. Якшо сторонаМIІ не 
~1DmIIII про poJMip 8l.aшко.ауваlllll збитків, спір розв"'ЗУЄТЬСI У СУДОВОМУ ПОРJlЗ"·У. 

713ainCНCHi орен.аарем бeJ зroДl1 OpeHAO.DaBUI BltтpaTII на ПOJlіпшеННJI ореНЗОRаноі 1С:\lenь"оі aїJIJlIIKII. 
IliINOUИІО lїIoкpeMlml ба ]lnOJiHHHJI шкодн uiA дїЛJlнuі, не піA/lJlгають віДШКОД~1ІаllНIС.'. 

7З. Пааlnweии. mнy зеММlоноі ДЇЛJlНКІ., проведені ОРЕНДАРЕМ за пtlСЬ'ІОВОI(1 Jго.зl)Ю J 
_ДА8ЦЕМ зeмn~ не пїМI.."... в1АшкодуваннlО. Умови, оБСJlПf і СТРОКIІ віЗШК(1зуваННR (1реuзарю 
IIIpIrJlllpDlWQi иим поліпшенНІ стану земenьноі дїJIJlHКlI .изнач8lOТЬCJI окремою yгoaolO сторі ... 
"".1.4. Oprнup має право на відшкодуваННJI збитків, заподіJlНlfХ унаслідок HeBlfKOffaHHJI (1реНЗ(1.]IВU&!'1 

_ •• nepq61чеНІІХ ШІМ AoroBOpOM • 
...... щ l"lIIlOТLCII' 
7~ , • 

lІаІОРУ :=~~~., IlСНх ОРЕНДАР зазнав у зв"JI3КУ З невиконаННJlМ або неllanе-.кним ВIІко"а"НІІ\! ~ \І'''' 
.... -. ...... ~~ 'V'ВЦЕМ a'laК01l витрати, RЮ ОРЕНДАР 3.І1іАСНlfВ аоо ПОВI'нен uiiieHllТ1I :1.1J1 віЗНО8.1~ННJI 

· .... I ... ·nu/'O Прпа; 
7.6.1DXo.1 • ОР 

1rDIapy. ....111 ЕНдАР міг бll рeanьно О1рIfМI.ТІ. в разі HMC'dCHOro ."конанн" ОРЕн.;:хОЛАВI ІЕ\І ~ 'It'В 
73. Pcnмip фа 

ICТIItIИIfХ Isnpaт opeНllapJl Вlfзначаєn.CJI на підставі ДO~·MeHтaJ1l.HO пї.і1твсрзжеЩІ", З3'fII~ 

8. 061\ІехсеНПR (о6ТJDКеНИR) ЩОДО 81IКОРIIСУаI'ПR 
зеl\lельооі діпННКlI. . 

\ LI.I(IDpeIf4o • 
lIfIY земen.ну ДUlІІНКУ не BcтaHoвneHO обмежеННJI, 06nnкeHH" та інші прааа третіх осіб. 

'.lllwі права та оБО."НЗКlI сторін. 
~IДOдABEЦI. 
,. (1peIUТaAI). ~nyє, шо земмьна дinJlНка є У "ого масності, "ікому іНШО\lУ не oi.]"~~:1!"3. ,о:., 

II'n"1lJ1"РІІІ,DІIJНІЧ .10 ІІе перебуває і він має законні повноважеННJI переJШваТІІ UIO зі'IН", а "r''':I:. 
'. РІ .. о еНI IUfM AOroBOPOM. 
9.1.1 P~I4I111.DUA: 
9 переl'РІТп ц' 

..... _7.1.2, а- IJlЬО8е 8IfКOPIICТ8HHH земenloноі дїJIIIIK'" 
~ -·'1'011010 PCDip" • 

9.lз ' 81ТП ue Доroвір у вltпадкlХ. передбачеНlfX 'ІІІНН"" 1а"ОНОЗilВСТ80" та шr\! 
~ 3"Щ1h1r PDJ .. • 

ІІА ~"Y по"",,,,>,: орендноі nлmf у випа.аках, передбачеНJDС чtlННIIr.I ]a"OHOBaaCТBO~'. в ТО"\' '",е:'1 R 
.. .IH"II'Iтtt. eJ 31'0411 ОРЕНдАРJI' • • 

~J.lh"IItТlr ~~ О~~НдАРJl С80ЄЧІСtf~ГО внесеННІ орендноТ nnатщ 
9J. 11423.04.201104 ЕН~РJI віJWJксшуваННJI СУМIf ореНlIНОТ плат" з "всу "РtlПНІІТТJl pilUtllHJI 

t 
" ~"IIJICII РОКУ до nlllnltClHHR u.oгo Договору; 
~1,"-,,1Тtt ореНДОЬвца: 

,е .. en.ну дinНIfКУ по акту. 
І 
І 



пра .. ОРeJlJI'РI: ну дїJIIHКY У корllC:ІуваflНIІ; .11,-, в разі віДСУГіlості "рет.=ІI1іА. щодо 
'~I II1JIIIMaтtl по , .. ТІ зем~ь піcnа закінчеННR строку Аого 
9",· • "011І10811'11 доГОВІР . 
,~,2. 110 ,І терміН)' opeНAl" 

~·~·с:аr.:h"ореlШlрІ: цю МОЖПlІвіCТlt здіяснюваТIІ КОIfТрОЛ" за ВflI\ОРflСТ8I1tIІМ ці(Т земел"ної 
~ ~IOPEHДOдAB 
9.4.1 НІМ' іл.нку за цільовим ПРllзначеи , 
~ ..... IІQD.yвaтtI3е.lсл .. ну .11 

~ 9.4.l11f-r" yun. ореНдНУ ма1)'; • 
9AJSJIIC'faeHO CMa~ ого ЧІ' БУДЬ-RКОГО іншого забруднеННІ зеМЛІ, 
'43 IIe ,оnytdТlІ Хlмічн • ному стаlfі' 
,:4.4: nїll)ll'.Iy •• nl Ті. нanС:АСНО.!!' =Н:":ру opellДl1 'поверНУГ'1 земenьну J1ЇЛRНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
9.4.5J1ЇCnI JI,,'кчеНIІІ теРМІНУ ДІІ О 

__ VJ t'fIIIi no .""'11. 

10 РІОІІК DllПадкового ]вищеll"JI або поmкоджеllllsr 
• об"єкта opellДlI 'ІІІ його 'IaeтOI.II. 

а60 пошкодженн' об"єlСТ8 ореНДИ ЧІІ Аоro чаСТШIИ несе ОРЕНДАР. 
10.1. РІО"" 8"ПаАКОІОГО ЗНllщен ... 

12. ЗI\IЇIIИ УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРllппнеНllJI Їlого діі 

111. 3М'"1 умо. ДОГО80РУ 1АіRСНIОЮТЬСR У пltсьмовіП фор"tі з. B~aЄMHO'2 згодою сторін. " 
у раl кедос:RгнеИНRЗГОДIІ щодо змінlt умов договору сп,р розв RЗУIOТ .. СI У судовому ПОР'Дf\1· 

IUДltAOГOBOPY ПРІІПППRІОТЬСR у раї: 
IUIJaКЇИЧСИКR строку, на RКltR Аоro було укпадено; 
IШПРIIA6аННI ОРЕНДАРЕМ земмьноТ ділRНКИ у впасність; 
I22З. Пр!IМУСО.ОГО віАчужеННR земen .. ноі дiJUlнки з мотивів суспіл"ноТ необхілності відповілно А2 

rrJ~J _,.'.ьиого _скп УРІТНIІі 
122.4. Дol'08ip np"nllНlmcR тatCOЖ в іншаlХ ВИПадках. перед6аченlІХ законом. 
113. ДІІаоговору npllnllllRIOТЬCR ШЛRХО'" Rora posipвaHHR за: 
123.1. ~ИOlO 31'DA01О сторін; 
lи~ р8wеИIІІІМ суду BiдnOlїДНO до чинноro законодцства УкраТ''''. 
114. РDJIРIINИR Дoro80PY ІОАНОСТОРОННЬОМУ поркдlC)' ДОПУСКВf:I'ЬСR; 
~ .. DIOIO РDJ!РІІИИІ Дого.ору В ОАНОСТОРОНIаОМУ порRдIC)'Є HelllкoнaHHR Орендарем п.4.4. П.9.4.3. 

~epcxaa права lUIасиості на маПНО орендара НІ іншу IОРl141tЧну в60 фіЗII'IНУ особ)'. а 1U,,"Ож 
IОрNallЧtfоТ осо611-Орендаpl є піАставоlO АІІІ розірваННR доroвору. " 

13. ВідповiдaJu.ніеть сторін за невиконаНIUI або 
неналежне виконанн. договору 

13.1. за иеlНIСО " 
~""Тlaaan, НІИИІ а60 неиман&: IlIКОИВНИR доroвору сторони Hec:yn. відповідальність ВЇАпові4НО до 
3 1]~roIOPY. 
~ __ C1anOC .... І" nopYWIUlB :ш601"R3IlНИR, з.inьНJIЕТЬCR віл віДПОliдanьностї. RКЩО вона .Доведе. що "е 

• ие зП 8НІІІI. 

14. Прпкінцеві ПОJlо_еВI ... 
14.I.1(еЬ Aaro • 

. ~ •. _ Це. NJro8~IP Н8611рас Чltнності піCIUI піДПIІClНИR сторон .. '" та Аого державноТ ресстраші. 
І ~ 8 ope~lCIIaдeHO У 1рIoOХ nPltміРНIІІСах. що м8ІО1'Ь однакову IОРII4'IЧНУ СІШУ. од"н З ІІСІІХ 

ЦІ, aPYnlR - в арендара. 1peтfA - в opnHi. RlCltR провів державну ресстраШIO. 

1і'81А"СМIIIIІІII '1BnIIHB"1II aoroвopy с 
ІІІІ811160 _ • • 

-ема seММЬНОТ дUlIІІIСИ; 

~"'" ~P8r..-.!8~h nnl" '1еммыlтT ДШ'НІСИ 3 lіда6ражснНRМ обмежен .. (о6ткже'IЬ) У ті IIIЇIOopllCТDHlli 
".1П8, • 

: :1131' ,:чеикк М&:2К земмьноІ дїл.нlСИ в Hawi (на мІсцевостІ); 
11 .ІІІІІІІ-передачl a6"CICТ8 оре'l4ll; 



~ 

15. PCKBi11ml cтopil. 

орnUOJll8СQЬ 
ОрСlfдар 

5po83JICЬ1iI ~Iic.кa рада 
10собі 
"iGКOro ronО811 
_сна Віктора Олександровича 

ПП Семененко Сергій IваIJОВИЧ~ 
ПИЙ діє на підставі свідоцтва про 
державну реєстрацію суб"єкта 
підприємницької діяльності. 
виданого Броварською міською радою 
18 сіЧНJJ 1997року 

~'icunIlUIIDCННIlIОРlfJIlІчноі особll 

074 оо КIlїВСItIll 06nІІСТІо, 
IUpoupII, ВУ.ll.Гшріна, 15 

bannфіauiRНlllllІО./І 26376375 

Місце прож"ванн" фі1""ноі особlf 

КІ,івська область. \І.Бровар" 
вул.Гаraріна. 'б "в.85 

16. ПідПDСП сторів 

~~~i!J~~~L.::-:::С.I.Семененко 

аа u.. 

~. 



ДогОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ 

pDl3PJI .. oi!l. ",щ .. ~'. 20,4-р . 
... 5 IiровврсЬка ~IICb~" родв міського голов" КJІЯІІІЩЇ O"leK~aIIDplI 

в ос06і nepworo заС1УПНlf~ НJI в Украіні" з ОДІІОГО 601\")'. та 
~ ~ &ро.реь"" .~I= з:Виу україНIІ "Про Micu;:e С~~::::Н~:РlfД.lчна адреса: М. Бровари, 
~ ........ шо Jit ІІІ пШ еа. Арендар АнотолlВ ~eKC • на підставі свідоцтва (ІРО державну 
_1Ш: прllllПllІR пlllпr~;D~еlmIФікаuiRНIIR ,,"ОД 2143503714, JlICВ Д~~OM Броварської міської радll від 
l}-:;::.n~s0av.2I-a, 11., • ЇJUJЬ110CТЇ ВllДІНОro ВlіКОНКО 
~~f'UII пianpпDllllluы\о1� Д еА ДO~Bip про НИ"АСченаведене: 
1"" •• ::.... JМ842, з apyroro, уКn1ll1l ц 
!.І1.1999ро1У :D 
. І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

• • Б ОВа с.к01 ... іської ради КIfїВСЬКОЇ облас;і від 
11 оРЕндОДАВЕЦЬ вlAповWlО Ао РlшенНJI n:eCl1 ~К:Be матне КОРIІС1УваННIІ земельну ДІЛЯ.ІІ\)' 
. • .»547-25-24 mшaє. а ОРЕНДАР при ає в ІТ.СЯ ПО вул. КоролеlllСD,68 в М. IiроваРII: 

IL~~1ra 110" 06слуroВУDDІІІIR RaBlnbROIIY, яка ЗНDSОДl IILOro ДоroВОРУ та довіДКIІ видано І 
-., 'ЧІ"- ЩО Є невіа"ємноlО чаc:rlfНОIО - о· 
1'- J ILUlIOM xмne~opl~DННI, ів N!Sб8 віа 08.11.2004 POI\)' та зеAfen.но-КDJШСТРОВ І 
~""'\I міс.ЮIМ BUUlUlOM зе.len~ш,!, ресурс . WI земельна ділJlfll\"8 ра.,<уcrЬСЯ 8 землях 
~ lipoвapcuoro MicIoKOro ВIAUIJ1)' земenьНllХ ресУРСІВ 
~ Ilu.'IJР"mин. в межах Броварської "Ііської РадИ· 

2. Об"Єk-r ореНД0. 

2.1 В оремі пере;uu:п.cJI земenьна дїЛlІна 3lrUЬНО1О мощеlО 0,0025111. 
12 На :lсмenькіІІ AЇJU\иш віасутні 06"єкти нерухомоro маЯна, • 
13JIОРШП\lНl I1'ОШО8& ошна :Jeмельноі дімиsa. зriдно ДОВЇАКІ1 Бровврськоro МІСЬКОГО ві.!1ділу 

__ ресурсі. ІIд 08.11.2004 РО",), за N9Sб9 :І ypaxyBaHНJlM коефіuiЄllТЇВ іНдеКСІШІі становить: 
- 6109 ( wlm. ТІІСІІЧ Авlnl деа"вть ) rplIBeHIo; 
14.3смen.на AЇJU\иц .ка переаєn.a в орекау, не має· недоліків, що мoжyn. переШКОДlтl іТ 
~ IlIlOpllC1llllUO. 

u. Ор" з"іllі (peopraKЇ3aцii) ОРЕНДАРЯ Доroвір OpeНДI& не з6еріraє чинність. 

3. СтрОК діі Aor080py 

~I. Дoralip )1tJIIAeио на 3 (ТРІІ) рокІl, терміном ДО 14.10.2007року. ПіCnIl закінчеННIІ строку ДОГОВОРУ 
'1 ІІІІ: n~ право поновnенlUI Яоro на НОІІIR строк. У ЦІоО"'У разі ореJШaР пов~нен не пЬніше ніж 
iaI~ ао 3Іklичеllllll c:rpoкy діі договору ПОlіаОМlrrи пис: .... ово орендоД8В1UI про НIUlIIР nPОД08Ж,ml Поro 
....::. IIIIcopunaHlI1 зе •• e.nь"оl дlnНН1CJ1 не 38 IІInЬОВII!'1 ПРl13начеllНRМ орендар втраЧ8Є переВlUКllе 

DIIJIОL'ІIІIИJl4Dro80РУ ореНАII. 

\ 4. OpellДua плата 
4. ••• 1111І10 
4.2.06ч1 petW'a мата СlСІІlДвє 620-90 ( Wir:rCOT ДBDДIUlТЬ ) rp"BeHIo 90 копіАок; 

. ЧОРІІ:ИІІІ pcrnllpy орендноі мати за зе,шlО :sдinCН1OЄТЬCJI :І урахуваннт.. індексів іНфЛllціі; 
~~ 'lltrtra: ПЛІ,. ІНDСІІ1'Іоа ПОЧIЩllOЧl1 :І AIIR ПРIIАIІR1ТII plweHllR вlа 14.10.2004 polC)' ЩОАІІСRЧІІО 
~80ro) аа 11 npoтнroM 3І ICIUICIIДlptlllX днІв, lІаС1')'ПНІIХ 311 ОСТ8l1иі., калеllДаРIIІI •• днеа. звітиоro 
~Us1.9U РІ::; IWIВХDІІІ переРВХУ.ІIІIIН ІІВ pIxyilOK УДК У KII1'8CLh.iR oliJlвeтi ••• КІІЕВВ МФО 821018 

4.4. nере.аач 10815600005 - Вровврське JЇДК. Код КnВСllфікацiJ 13050500 - opellДB зе" .. ,l. 
ts. 'DJ\llр : nPOЦYКWl ta НІАІІІНІІ nacnyr І р8Х)'НОК орендноТ плати офорt.UUlЄТloCIІ 8ЇДn08IдH1L\llf акта,.",. 
4.5.1. ]ці"" pelQltlol МаТІ' nepernUlЄТIoeR )' раі : • 
4.5.2, 3"itlll'it401 !DCl1OДapJ08IНIUI. перед6ачеНІІХ AOI'D80POMi 

4.5З. lltuuS:nИ1рі• 3fмелЬtlОI'D nOJUlT""y. mUllЩеиIUl иіН, таpltфіl. У ТОМУ "кcnї 8наCJIЩОk інфnJlwі; 
4.s.t у .hПаащ передбачеНl1Х заКОIIОМ· 
~ Рl3ll1ев ' 4 ~IIO! era несеНIІ. opealДllot МВnl "1 r:rPOICII, .И3Н.'Іенl ІЩІ\І доroВОРОАI. cnpaL'REТLCR пеllSl ). 
tlll ... ~.s. ОреМІна ВІСІ' l,аqіоllалы�оro баllКУ Yacpabl8 38 tl.VACeII день npOC1'pO'lt:IIIIR Maтn."Y. 
~ttcll)'t3еМ 1U111a cnpal.'IIItf,"" також і у ,шпulWt, JlКЩО ОРЕНДАР 3 поаажаlllХ npll'&1111 ТIIr..чаСоuо 

tn .. ну AL'I9111C)' 31 ЦІІ,.І Доroвором. 

~i 3e.,tnJ.," . 5. 'Уа.ОВII ВUІСОРUСТ8ИПВ зеl\lельноі ДЇЛSIІІКІІ. 
Цtl~le n 1UAa1l_ пepeДItТЬCII 8 Орсшд)' МІ обcnуroayuнНІІ maralllly-павіпІоАОIіу. 

~ Р'l1иаченlUJ земen .. ,соТ ДЇnJШКIf - зе:.usї t:о"ерuiRиого ВИКОРllстанНR. 

J-. 



б оформлення У встановленому закоtlодаВСТRО .. , порllдl\\ 1 . 
5.3. OpelUlВp не .ІВЄ права ез . о '''IIIaВlTII • 

ПР'13110ченtlJl земельноі дїЛЯНI\'І. , 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ передачі земе..'Іы�оіi діЛRlllШ R ареllа)', 

6 1 ПереADча земельноі дїЛЯНКIІ в оре НАУ 3АіПснюється без розроблення проеl\ї) іі Ві4ВеilеН .... 
6'2'lнші 10ВІІ переADчі земельноі .ІІЇЛЯНКІІ в орен.ІІУ: OPEH~OДABE~b пеР~Зі1С. а ОРЕНдАр 

о е 'з;мельУ" .ІІЇЛЯНІ\')' вїльну oi.ll БУ.ІІЬ·ЯI\ІIХ ManHOBIIX прав І претеН31П треТI\ осіб. про IІkll, ~I 
Р НА)' ну ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли знаТIІ. о 'ііа. 

YJШ8ADННJI Договору оп ся після державної р '·'1 6.3. Пермвчв земельноі .ІІЇЛЯН~" ОРС:Н.ІІарю 3.111 СНІОЄТЬ с(страЦI\ IILoro доl'Olapy 
зв at.їOM ПРllПмаНIІЯ - пере.llВЧI. .. 
6.4. ІІа ОСllооl ст.25 3aKOIIY УкраttШ "Про ОрСIІДУ ]C~Ini від 06.IО.199Нр Х!161-)С,у о 

П"ВТlШСIІІШП строк піcnя дср-,квВIIОТ рссстроціі догооору o~ctlДII. зс~,е..1ыlтT lIi.'IRtIKII 4&!p"AlQf'tIwp, 
h."о"IуIІвлы�отT вnacllocтl зобов"язаНIlП .. мат .. KonllO договору ВШПОВU!llО~ІУ оргаІIУ .��1!P-dCIIВlІоі n 11( ~ 

6 
cuan." 

cnу'" 11. .. • 
7. УІ\ІОВІІ повеРllСllllЯ зсl\tслы�оІ1 ДІЛЯНКІІ. 

7.1. Після ПР'IПІІнеНIUI діі договору opeНADp повертає ореНАодавцеві земелloНУ .ІІілRНку у mи~ не . 
порівНJШО з ТІІ"', у якому він одер_1ІВ її в оренду. оо. . ... 

Ореllдодавець у разі погіршення КОРИСНИХ ~астиаОСТ~Ао орендоваНОI земе.IJЬНОI .IIL1J1HII1I, noaW"i 
заlіною її стану "Іає право на відшкодування збllТКIВ У РОЗ""РI, Вl!значено"ty СТОРОНIUIІІ. Jlкшо l:fIIJ!aeVI 
досяrнуто зroZU: про розмір відшкодування збитків, спір розв"язується У судовому ПОРJl.llКУ. І 

7.2. Здіпс~ені opeНADpe"l без 3','Одll орендод~WI. ВИТР~ПI на. поліпшенн.я орендованоТ зеМeJI.lIDТ_ 
Jlкі IlеМОЖnllВО Вlдокреr.IИТІ' без заПОДІJlННЯ ШКОДІІ шА ДШЯНЦІ, не nlд1UlraIOTL ВІДшкодуванню. 

7.3. Поліпшення стану земелloноі ділянки, проведені орендарем за ПИСlомовою зroдою ] 0JIЦ».ш:в 
землі, не ПЇМЯl'DIOть відшкодуванню. ~ 

7.4. OpeНADp має право на відшкодуванНJI збитків, зanодіJlНIІХ унаслшок неВlІконанНІ 0JIfIQ1D' 
зобов"JI3ень , передбачеНIІХ ЦІІм договором. 

3бllткаl\ІІІ ВВlІЖІ1ютьа.: 

7.5. фактІІчні праПl, ЯКІІХ орендар зазнав У З8"Я31\')' 3 нев"конаННJI'" або неналеЖНIL\1 BIu:DIII8JD 
доroвору орендодавце"" а такОЖ 811Тра11I, Jlкі орендар здіАСНlfВ або повинен здіПС:НИТIІ A!UI вШноu._ 
порушеноro прав&; 

7.6. ДОХОДИ, ЯІ\; opeНADp міг би реально отрима111 в разі належного BJlKOHaHНR opwll.9lllll JII 
договору. 

7.7. Розмір фВКТIІЧНl1Х ВllТрат ореНADРЯ визначається на підставі AOI\')'MeНТ8JIIoHO підтверре._ 

8. Обаlсження (обтяження) щодо BDKopllcтaHllR 
зеаlсльноі дШвНIСII. 

8.1. На орендовану земелІоНУ ДЇЛJIнку не BCТ8НoвneHo обмеженlUI, оБТJlЖення та іиші npава1pClїl-

9. Івші права та обов"язкп сторін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гaplК1Yє, що земельна дїЛJIнК8' є У Поro впасності нікому іншоМУ не ..,.. 
заБОРОН0,? (apeWТO"I), заставою не перебуває і він має законні повноважена:.. передаваТlI шо _...тІ І 
н_ва111 ІНШІ прав .. визначені UIIM договором. ! 

9.I.Права ореllдодавци: І 

9.1.1 nepeBipml цinloове 8икористаННJlземenьно! ділянки' ," 
9.1.2 достроково розірвати цей Д .' _ •• ...wIV І 

Договоро.,' ОГОВІР У ВllПадках, передбачених ЧІІИИІІМ закоНОДlll"'~ ; 
, ~ 

9.1.3. зміНllnJ розмір орендно! o~1 .tOV1 
ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРJlдку без 3ГOдll ор=ПI ~;~lIAкax, передбачених ЧИННltМ законодавСТВ , 

9.1.4.вимагативідОРЕНДАРЯ ДА , ~ 
9.1.S.Вltмагати від ОРЕН CBo~aCHOГO внесення орендної мати; InllJ11f f.r 

ВllКОIfКОftlу або міСIoКОЇРВДIІ про н ДАря ВlДШкодуванНJI суми орендноі маТl1 з часу. ЯРІ 
9.2. ОБОВ"ИЗКII opeIlДOД::":~ земenьно! ділянки до підписання ЦІоОГО Договору; 
9.2.1. передавати земenloНУ дїIUIHКY по KIМ'U 
9.3. Права ореllДаря: ..... J. 

9.3.1. D1ptПtlати по lUC1Y земenьну д' , 
9.3.2. ПОНОВJlJOвати дотові • ШJlНку У КОРИC'l}'ванНJI; • ~ 

зобов"Jl3ань на ПРОТІзі терміну оре:'" ПIСЛIІ закінчеННJI строку його діі в разі відсутнОСТІ ,t 
9.3.3.0рен.цар має право на ne

l
• oP'",r 

BCТ8НOUeJloMY ЧІІННІІМ законодаВ редачу земenloноі дUuutКlI в суборенду за згодою ОреРД ~ 
9.3.4 О СТвом. . 

обо .. • рен.цар має право на відш • 111І11' w.~ 
з. в ~зенlо, передбачеНl1Х цю,І ДО КОдуванIUI Збнтків, зanодїІІIШХ унаслідок l.еВIIКОIІ ,'" 
ПІдстаВІ ДOКYMeнтanЬHO ПїдтвердЖ ГОВором. Розмір збитків та фаmtЧНIІХ витрат ореаl)llpJI 

ЗБИТКВМIJ вВ8ЖaJoТloСЯ: еНItХ даНllХ, . 



",.. о _р 383наа у зв'НЗК)' З невикОНВННJIМ або ненanежниr.l виконанням 
......... і JI1III'I •• юlХ ре також Вlirp8'Пl• акі Орендар здіАснив або повинен здіАснити Д,nJI 
.~.~ ... tw!UloдaвUCМ, а 
-'"'-IIJD'J vr прав'; ~~';'-ёioronopYUlено~ 6 " ....... но orpllMВ11I В разі нanежяОГО виконВННJI Орендодавцем умов 
~~ JJЇ орсИAlР MIr 11 r

litll
' 

~O&aв'JJIPI ор_ара: .. ", мOZnllвіCТla здіRСНlOвати коJПpОЛ. за викорИСТВННlм земenьноі 
,,,, .......,.. орсИдOД8l"," 
9.4.1. _IОlUlеноМ)' ЦlIМ Доroворо"; ~111QP11L'Y:аш.увІІ1lземen.1І)' дїJUlHК)' за ціпьовим прюна~енНlМ; 

~ ,.4.2.'- но СІІІІaчyвatК оренднУ пnа'l)'i , ' ,.43.CВCJt'IIC 11111 xhli'lHOro 'ІІІ 6yДЬ-IКO~ ІНШОГО забрудненНІ зе~JII; , 
,.4.4. ~1IfJIfiC ореИАОВІІI)' зомen.ну AUUlНКY в нaneжllОМУ санІтарному ~I; 
IAJ.~ 'dJII'ЇRY діі 11РМ1ОРУ ОРеНДІІ JI1IIIOPНYIII .0М0IIIdIY ДШ8JIX)' оренд0-

~,.::.., ..... ІІІ ВКІУ Y'-.~ аРеНДаР" ~iд ~ ЦІоОдГО Договору; А 
....... _111І1 ДО ВIllСОРIIСТВИИl земenьИОl дШlНКИ ПІCJII ПlДпис8ННІ отовору тв оro 

,.4.7. ІІІ'Н"'І'---~ ......-u .- oб"amI aPOНДR o~ (oIirIDIoJtНI) • ОБС83Ї, 
.,.-pcdдiIIOM 8 _oro Доroвору, . . 

10. rJDШ( вИПАдКОВОГО 3ИИЩЕВНJI ASO ПОШІ(ОДЖЕНВJI 
.ОІі"ЄКТА ОРЕнди чи його ЧЛCfИlDf 

PallIIIJIIдКOВOro зшuцeиlll а60 пОШКОджоJUII Об'ЄІС1'В оренди чи Аого чаСТИНИ несе Орендар. 

11. С1'РAXYJIAIIIUI OS"eктA чи його ЧАСТИНИ 
3riAНO І QIfМ Доroворо., о6"єп ореиди не пiдnRrвє С1рах.ув8ИНlO на весь період діі цьoro .... 

• 12. ЗМІНИ rмOB ДОГОВОРУ І ПРИПИІІЕIUIJI його ДІІ ,.-
111. ЗмІНІ умов Дoro~opy ЗДІАсНJQЄТЬCI у письмовіЯ формі за взаємною зt'OЯО'Р сторін. У разі 

l1XiiiICНВill'OДll ЩОДО ЗМІНИ умов Доroвору спір Р03в'ауєтьCl у судовому поPJlДКY; 
J2J. • ~raBopy ВРDDDПВЄІ'Ьев у раї: " ' 
~ IlllИЧtJIIII С1роlСУ, на.киА Aoro буnо yкnaдeHo; . '. • 
IШ npuд6aнu ореид.ар~ земenьноі дinRИКИ у вnвcuicть; .: ,., 

• .1I!ItYПY зeмem.ноУ ДU1A1UCИ ..... -п:--- пепр--=: 860 пр ,'.. , -JlОІПІівсус • _ • ""7""- ..... 0_ gu имусового ВJДчужеВIW зомсшьної 
J2.2A 1Ііа' :W-ИО1 необхідноСТІ в ПОрlДК)', BcтвнoвneHoмy законом' -: " 
12З. ~ .. _ ~ ІОРИДИЧНОЇ особи Op~pr, , ", ". " 

""ul'P 11рИПИНІmCl такспк ' -,.. ' Мi!J1arO~ в ІНШИХ вип~ передбачених законоДавством Украіни' 
~ J!P!II1ИН!IєrьcJ ШJUlXОМ Аоro р031рВВННІВ ' ' 
ІЦЇ . 3fOДolO C'I'O~iH; _.-. . _.J 

~ =~дy д:r::оry одієі із сто.рін уивcnідок невиконlННІ другою стороною 

~
""HOY дbшncи, IJCD ро... .... BНlCnIДOK ВИn8ДКОвоro знищеlUll, DОШКОДЖ8ННJ1 

, U ~lIOМi umrrнo ncреШКОADЄ П використввню. а'1'8КОЖ з інших підстав 

І І ІРІІННІ Дoroвopy в ' 

r
~ npua вnвcн=ocropоииьому ПОРJIДКУ не доnyскаєтьса; 

t IОРlfJUIЧНoі особи _ ор на OP~OBВНY земсшьну дi.nвнкy до другої особ eНДIp. є ПІДставою ДIUIзміни умов або розірвlННJI До и, а також . roВОРУ. 

• 11.1. 13. В:ОВIДAJlЬШcrь crОРПl3А ВЕВИКОНAВlUl 
ІЬ.:_-- за IJІIJlКОНанна вб ВЕIlAJIEЖІІЕ ВИКОIIAВIUI ДОГОВОРУ 
~Aa_ о неНlJlежие вико ,,11з. CJOPO ну та ЦЬoro ДоrolOРУ; HIННR умов Доroвору сторони несуп. BЇДnOBЇДВnЬHicт. 
~ .... аа ПОрушиnа зобов'JIЗВН' • • -оса не 3 іі вин' и М, 3ВШЬ1llЄТЬCl ВІД ВIДПОВЇДlnьності 8vtn ... • • _ вона доведе 

, ' 
14.1-Цеа " ' 
~ AoroBip Ніби 14. ПРИКІІЩЕВІ ПOJlОЖЕIПIJI 

14з. ~ 'IIUutoro 311Со рає юmнocri niCJUI пiдnисВНН8 спо . ,,~,.. __ YIIpIII'нв; PDIWIН '111. -..т poєcrpaцiї 
~, • Оренд-:е,: у чотирьох примірllИJC8X, щО MIIIO'11t однако Ю • 

143 ..... ~-.o Щ, дpyJ'ИЙ - у ОрендаРІ 'ІРеТіА ~ ридичну Сипу, один --....:. ....... ':ИD1'lp1ay при ~ ЦfODJ'D -.:... ~ -- DpDIIЇ8 Де\ИІ8ІІІУ 
IІI1IU1aи 3 и цьoro ДоroвоРУ є' ру, 

емe.nьноі дiJumки" ' , 



v."встровиR ман земельної ділJlНКИ з відображеННJlМ обмежень у її 
- -- •• 811IСОри~ .. 

вcraновnених сервnynв; .' .•. -''''ІІІ! , 
_ акт визначенИR меж земельної ДUlJlНКИ в натурІ (на МІсцевоСТІ); 
_ акт nPИЙМ8НИR-передачі об'єкта оренди • 

• 
15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Орепдодавець 

Броварська міська рада 
в особі 
першоro заступника 

міськоro fOJlОВИ 
Кияниці Олександра Анатолійовича 

МісцезнlХОд,же1ПlJl юридичної особи: 
07400 Київська область, 
м.Бров8рИ, вyn.rarapiнa, IS 
ідентифікаціibпdi КОД 2637627S 

Ореадар 

ШІ Ap~ндap ~Ha~iA ОnексіliоllPl, 
Jlкий ДІЄ на ПІДставІ c8iдoцrвa 
пiдnpИ~НИЦЬkоідЬшьноcn 
від 30.11.1999 N!S842 

МісцезнаходжеННJI ЮРиднчНоі_ 
07400 Київська обпacm., 
м.Бровари,вул. ЧеРНJIXО8Ськоro,2loJ,т 
ідентифікаційний код 2143503717 

mдписи СТОРІВ 

"015 " р.заNe.J{i 

'і .. 

# 



АКТ 

прdоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльнОі ДIJIЯНКИ 

2004 року м.Бровари 

Мп. що підписanиСJl нижче: Броварська міська Рада, в особі 

Першоro заступника міського голови I(НJlннці ОJJександра 

Анатоліііовича, що діє на· підставі Закову Украіни ''Про місцеве 

ct\I08plдyВВННJI в YкpaЦli", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, з однієї 

І cropови. та приватний підприємець Арендар АнаТОJJій ОJJексійоввч, з 
'1МЇ сторони сЮI8JIИ цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а пп Арендар АваТОJJій 

Onекdііоаич ПРИЙRJIВ земельну дimппcy площею O,0025ra по 

&yJJlCoропеика,68. Земельна дimmкa вадава рішеВIUIМ сесії Броварської 
uicцo-

1 ради від 14.10.04 за N!S47-2S-24 на умовах оренди терміном ва З 
(tpa)РО1СИ до 14.10.2007 року. 

Цей Arr СЮІвдеио у трьох примірииках і є вевід'ємною частиною 
АОl'ОВОру оренди земeJlЬJ,:ОЇ дimmxи. • 

І1РИЙНЯВ: 
Аревдар Анатолій Олексійович 

u ' 
ПИИ проживає за адресою: 

вул.ЧеРВИХОВСЬКОГО,21-а кв.ІЗ 1 
м.Бровари 



~ •. 58 

ПЛАН зовнішніх меж зеJ\lлеlСОРlІстуваНllЯ 

Ікороткострокового на умовах орендиl 
пІп ] р е. " а А р А о О. 
вул. \{ор о l' eH~a. , &В 

•• '0 ~"JI,"':r:-:'о'" 

• 00 ОО 

• ,. о 
О, 

••• • 

f.SB~ 
о 

МКшta6 1: 1 ОО 
ОПІІС МЕЖ 
ВіаА 10 А землі зaranьного користуванн 

АІ\,. ncpellccellHR I\lеж в НВ'!)'РУ :JОВllішньої I\lеЖі земельної ділЯНJШ .. 

Зовнішня межа 
земельної дimrнки 

~~7fj~~~~~ __ Шоку" МоА. 



AlСТ 
, ." '11іl'111111D UС'rаIIОDЛСJlІІХ I'tIСЖUDJJХ ЗІН\1~іu 

,,"аІІУ ІІВ :JUC .. о 
111'0 Ilep..,~ • , ( 0U)iIlC'ryua ЧV) ЗСМСJJLН оа ДIДІIJIІ,1І 

DJJdC:III1I~) I~ • 

J! ~,,~ /І. tJ .. ' 
І. J. Li. фі, .. "1 оі особll, IІa:lВ; ЮРIIдJIЧIIUI uсобll) 

IJ'M:tt'!t~ МЦ{41і' . сільської (міської) PUДH 
'l~+l.~ ~,~~4U~ 61' раilону 
~ KilїBCLKot облаСТІ • -

" 

tJ~bll'~4 200~P. 

*JllllЧСП.ЇДlUlііСІІ1і: 01.""а роБОnl по BcтвнoвncllНlo r-ІСЖОВІІХ Зllаків зсмельної діJIJIВКlI. :)18181 apraиl3ІЦI • ЩО 111К .... 

11І8 8113аному вnаСІШ1СУ (КОРJlстувачу). -ІІІ оо .__ 

А f!l-Mlмz.~ ~,(( 
- (11:1:1U3 oprallbaLUЇ, Ilосада. П. 1. Б.) 

Ї(3сшеКОРJlстувач) __ --..;/1~/І~~~~~~~~~_=~~=:::::.#='::=;~~м_---
(П. 1. Б. фізнЧїїОіОСОБИ, 111381 ЮРИдИЧиоr особи) 

-

з.ст "Вр08lllpC'. dPJ'II'UPI"''' 2001 Р. _.\1/ SIO-ISUO • 



АКТ 

. зовнішньої межі земельної ді.'1ІIНКІI 
РеllесеllШJ ВІІВТУРУ 11" Ilе 

~ ~~~~~/.~.&~~,------------

~:~~~------~-~======= jW~~,~{~t ____ ---------_.-...--------
.-, д, ~ 200.1- І', t'-#,.LI!H 

, ' ~ставник Броварського міського відділу _________ _ 
м.._еПllJПJIС8НI, оре 

_a#~ /,# , 

/!~ J т.4'. _1.llшк."ому __ LI.р~~t.'.!JZіIL·!.~~~,,~_~~=---____________ _ 

duniaaui дозволу виконкому N! 273 

"ІХ депутатів від 24 nJIL'ТОпада 1992 року 

аІІІІІУРУ межі на підставі МIl11У з~мельиоі дШнЮ.1 

'11/І 1МM~ /І, tJ 
~OO~B, _____________ _ 

І;'" МЇСЬКВІІКОНХО)ІУ N! _____ Від ________________ _ 

і ~ '. кШькості l ,) передаІІі в наТ)'рі nредстаВИИf:}' заМОвниха, ва икого і 
:.а_оlщапыlсть за Ї:( збережеИ}IJI, 

:t1llolituезнаходЖенни межеВlfX 11lа!<ів земе.,1ЬJIОЇ ~іЛJlИЮJ JІ0казаш на кроках', 
І 

IICIlїAttu ' 
, 01ОД,111IJРIlПlіЯn'И рішеННІ 110 фаmіЧНОМУ 1,0Рltстуванню, 

~. A'IUIJ:n'lnm~b" 

3.-ІТ ОО8рм.'Р:"Кtl 6pJ'NPlIII оо 1ОО] р. 3t1.1,. А) "J,ISDD 



o 
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В!!єсеs::в.я 3....nя та "ПРОДОВЖЕ:ЕІ!Я CТPOkY діі договору 

.. Вiдttозі П!:О дО рЇШ.еs::E5[ . ~IД ~ . 
]1родо:ажеЕО ~ діі дoro:вopy ДО о .' 200 ~ 
~o що у x;Юm зап:иёів дq;жа.ввої реєСІрад11 ДОІ'Овор1В орев;в;а: в~еИ9 38J]l[C.--: • ' - . 

N! ___ _ 1& n _______ 200_ р .. 

.0 

. ІІерпna;:i ~ кіс&JШI'O ГОЛОВИ 
З п:пan Дї.'ШЬв:ocri в~ва:в'ЧИХ opraвiв pa.tttt O~ 

оо 

В~~еmш змШ та продовжеив:я строку дії ДОГQВОру 
'fo 

. 
1& і.: ;,_._. ____ ~-p. 

~32C.&.}.a.:..ё.:s.. ШСЬУ9І'О nшo~ . 
" 3 mпa:s:s тe,~ 315XD3і!ВЧІіІХ Opra;в]в Рсщ& 

: ! 

;." 

... 

, 
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ДОДАТКОВА УГОДА N!!1 
О договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
Д Вів 23 лостоваllа 2004 року N!7S9 -

"4& 11 ~ 2007р. 

ЇДПІIСaJJІICJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
МJI. І~ОRЩЬ" В особі заСТУВИllка ~fjськоrо rOJJOBl1 АиДрєєва 8аСІІЛR 

~ЕНдОwa- Щ~ діє на підставі Закону України "Про місцеве caмoBpJtДyВВНM в 
o.1C~PO~"::~cтi від 20.06.2007 року за N!!2-5З/515 та ПРllваТllllЙ підврllЄМСЦЬ 
у.,тиl • ~В;"'ш ОяексіііОВIIЧ, уклали Додаткову угоду до Договору оренди 
Ар-Р. :.кп від 23 Лllстопада 2004 року Не759 про наступне: 
~Ol д. О ДО рішенНJI сесії Броварської міської ради від 23.08.2007 року за 

BUUloa~ '. 
а ,і: ns ВИСCТllз.dнн до наступних ПУНКТІв ДОГОВОРУ· 

~lr~1J"V • 

І. ДО 0.23 і ВІПCJIасти йо~ в наступній J?~iї:. . 
Н рмamвиа rpOmOBa ОЦІнка земельНОІ ДJJUIВКИ зГІДНО ДОВІДКИ Броварського 

~вiддinyземenьвихресурсів від 13.09.2007 за He04-3/1З-З/І З20 становить: 
.10"6 (cbICOТ дев'посто шість) гривень. 

2. до оЗ.1. ВИJ(JIасти його в наступній редахції: 
ДoroBip укладено на 1 ( ОДОИ ) рік, терміном до 23.08.2008 року. ПіCJIJI 

_СВІІІ ctpOlСУ договору ОРЕНДАР має переважне право поновnенНJI його на 
ІІІІІІІ С1]ІО1С. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 кuендарНl1Х 
.до заківчCНRI ctpaкy дії договору повідомити письмово орендодввци про намір 
IІрОАОID11I його дію. При вокороставві земельноі ДЇJUUlКlI не за цільовом 

DpIJII."ВIІВ.' оревдар втрачає перевааше право оа поновлення доrовору 
aprвдD. 

~дo 0.4.1 і ВИІОІВСТИ йОГО в наступній редахціі: 
РI'ІІlорендва плата етановІІТЬ 100/0' від норматовноі rpошовоі оцінкп і 

~~C І 

·1079.60 ( oAНI тва.а сїмдесат дeB'JlТЬ) гривень ~O копійок в рік. 

4. до 0.4.1 ВИКJJасти його в наступній p~iї: . 
tma.~~~ellВl розміру оревдиої плати за земельні ділпки державної або 
-l-.qОl впаси • ..:11. 
~ElRiB • ~ 3.цшСВlоєтьCJI З ypaxyвВННJIМ іх цільового призвачеВНJI та 
~ у ~eкcaцll, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом 
~ОреJr.paїни формами, що запОВВІОЮТЬСJl під час УКЛВДВВНJI або зміни умов 

5 IIJUI чи ПродовжеВВJI його дії. . 
• до D.4З Btw" .. _. й . 

nw..~ __ - • .... 111\1111 ОГО В ваступній penarп'iї' 
• -~Q~ ~~. 

~. 'Іастквми ввоситьCJI орендарем, починаючи з 23.08.2007 року щоміCJIЧВо 
i)'~1 днем .npOТJll'OM 30 календарних днів, наступних за останнім 
Ц1СУ І(пtв ЗВІТНого (податкового) MiCJIЦJI ШJUlXом перерахувВВНJI ва рахунок 

~~11781S70::;i обnаеті аl.Києва МФО 821018 код 23571923 
........ - Броварське УДК. Код кnаСllфікаціі 13050500 - оренда 



4 5.2 BllкnaCТII йоro в наступній редакції: , 110 п. • ... '. ntr'IMipiB земельноro податку, ПlдвищенНJI ЦІН, тарифІВ, зміни коефіцієнтів 
~IIIII r--- Вll3llачеllllХ законодавство.'. 

blдcltCll1ll, 

4 5 4 і BllкnaCТI' йоro в наступній редакції: 
1, 1І0П, • • - • · і JlеВllесеИll1 ореІIДНОI плати У строки, визначеНІ цим договором, пеНІ 
у ра3 СІ па суму податковОro боргу (ВКJlIОЧВЮЧИ суму штрафних санкцій зв іх 

JIIPIX~ розрахунку 120 відсотків річних обліковоі ставки Національного банку 
ВDII'! .;"'чої па деllЬ ВllникненНJI тaкoro податкового борту або на день його (його 
Yrll!lllUJ. ,...-. б· 1',.- І) поnUUСННІ, звnежно ВІД ТОГО, Іка з вели~н таких ставок є шьшою, за 

:: _сuдaрниit день ПРОС1'роченНJI у йоro сплаТІ. 

8.110 0.12.5. BI.кnaCТJI його в наступній редакції: 
розірванНІ доroвору в односторонньому порвдку допускається: 
умовоЮ розірвано договору В односторонньому порядку є невиконанНІ 

оре_рем п.4З, п.9.4.2, п.9.4.3. 

,. Всі інші умови Доroвору залишвютьCl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

I1ОШС6КА АІІС6КА P4l(A 
lOpQпчнa адреса : 
IL Бровари, BYJl.rarapiHa,15 
3Jcryпвик міського roлови 

A~~~ B.O.AHdpee, 

ОРЕНДАР 

ОО АрендflР А.О. 
Юридична адреса: 

вул.ЧерНRXовського,21-а кв. 1 З 1 
м.Бровари 

обл. Київська 



АКТ 

!П'JIЙомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

'JC~~.J.007 року М. Бровари 

МlI, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

J3CIYIIIU1f{8 міського голови Андрєєва Василя Олександровича, що діє на 

aiJICt8IЇ Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

.-ревості від 20.06.2007 року N!!2-SЗ/S 15 з однієї сторони, та Приватний 

аЬПРПОlець Аревдвр АнаТОJJій Олексійович з другої сторони, склали 

,l Ап про наС1:}'Пне: 

Ііроварська 1\lіська рада передала, а ПРllватний підприємець 

APfDД8P Анатолій ОJJексійович прийняв земельну ділянку площею 

&.00151'8, ДJIJI оБСЛУГОВУВ8RНJ[ павільйону по вул.Королеика,68 в 

u.5poвари. Земельна ділянка надава рішенням сесії від 23.08.2007 року за 

1418-26-05 на умовах оренди на 1 (одии) рік, терміном до 23.08.2008 

pIILJ. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
IОІ'овору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

::::'118 міеьва рада 
11. Бра адреса : 
~. ~л.Гагаріна,15 

МІСького голови 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
Арє"дар Анатолі;; Олєнсі;;ОВIlЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.ЧеРВJIXовського.,21-а· кв. ІЗ 1 

. . 

І "O.ApeнIktp/ 



'( 
і ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3EMFJlbHOI ДІЛЯНКИ 

1Io&pDPP11 Іс .. ка Раllа" ~ .. ~ .. 20t'G р. 
IiРОВIРС"ка а, особі першого заСТУПНlfка міського гапО81f КІIЯllllці OneKcallapa 

~ • ІірООIlРСЬка ~llc"h'l! :::н; УкраіlШ "Пра місцеве СІМОВРІllУ81ННІ 8 Украіні" , одного боку. 
p~ ... UI" ,іЕ на nUlC1l11 99 ореНIIIР: ПРllваТllІІП підПРIІІ:аlец.. КУnlllС ВалерlП ВlкrОРОВllЧ, 
І ~"IІIа'ОI.~.оЗ 38 N!2-612 Н 111 anе_ності.2 "8.304 ідентифікаціАниП КОІІ 1774605491, RкиА ді.: на 
І ~ ~ ".БРОВlРII, бульв. ез uiю суб"єКТ& niдnpllEMHIIUIo"oT дім ьності, 8иааного виконкомам 
! ~ _JIIII про l1epJCII.~ P~701 1997р ,"ругого, УICll8ЛI. цсП договір про нижченаведене: 
; р 1I1c.lOipU\l3lN!38~ в ., • 

і ~ І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 
! вшповідно 110 рІшеННІ сесіТ БРОВlрськоі MicIoKnT рад.. КиТвської оБЛI~ lід 
; 1.1. OPEН~OДAB:"'~ HIUlDEo а ОРЕНДАР ПРIІАмає в строкове платне КОРI'стуваННІ земельну Д~IHKY 
і JI,I1.2. ро .. ,,М8О§.3 І'. кІоску НКІ'П 3HaXOДIIТ .. CH па вуn.Дllаlllтрова,18 al.6pOBopll. ЗГІДНО' 
: _0,001911 з.'. ollcnyraBYBaIIB'IJI""uHOI~ чаCnIНОЮ цього Договору тв довіДК.1 виааноі БРОВlРСЬКllМ 

- _111"N8aHНR шо є не ~ .'. Б . _~~-r"-" ЬHI~ есурсів вІд 30.01.2006 N!!126111 земenЬНО-КIUI8cтpDВОI дo~eнтaЦII ровврського 
",liIaiDDМ зе"СІІ !flf!VnciB ЦІ ,емепьна lІілRНка рахУЄТЬСІ в ,еМЛRХ коr..еРЦIЯИОГО ВІІКОРИСТВННR в 
.... XMCIIЬНJIX ..--,r 
_(pDIIPC'liOi міс.коі pмll. 

і 2. 06"єкт ореНДII. 
і .. 
: 
• 11) OJICIII)' IICpc.aamcR земепЬНІ ділRНка 31гальною площею 0.00 І 9 rв. 

\
' u.H.1C .. tll~llin дinlнаі lідс)'ТНі аб"ЕКТИ нерухомого маЯ НІ. • 

1lНapм111l11111 l1Іошова оцінка земепьноТ ділRНКИ згідно довіllКИ БРОВlРС"КОГО міського 8ідділу 
і 8ІІІІІpccypdlllШ 30.01.200631 N!!127 С11ІНОВIIТЬ 2315 (ДвІ Тllсячl тpllnВ п'RТ1IlІДцsrп. ) rpивен". 
~ 15.3a&uьнa .:ІіІІІнІСІІ, Іка перeдвєn.СІ в оренду. не має недоліків, що можуть переш KOДIIТlI П 
'.....,.IIIOpIIC1lННIO. 

11 прн .іні ( реорrвні38u1Ї) ОРЕНДАР JI Договір оренди не зберігає чинність. 

3. СтрОК діі договору 

11.Дoroaip )'lillцено терміном на 3 (ТPII) РОКІІІІО 27.10.2008 року. ПіСЛR закінчеННІ строку договору 
::: nCPC.~iliHe прпо пономеННІ Aoro НІ новиЯ строк. У цьому pll:li орендар повинен не пі,ніше ніж 
_llpa 10 _ІНЧСННІ С1року т1.аоroвору повідомити ПI'СЬМОВО орендоlШ8U1 про намір продовжити Ного 
~ .. lU.p11CТ8HIII земe.nьноІ дlпЯНIСІІ ІІІ за цlл"ОВIIМ ПРІlзначеllllЯМ орендар втрвчає переважне 

-11І111111 aoroBOPY ареНДІІ. ' , 
4. Орендна плата 

4.1. 'ічн. ореl 
u'OItiНCnc1II1.1H1 ~Iтa ClClluдaє 231-50 (ДвІсті ТРIIДUЯТlt одна) "РIfВНІ 50 копіАок • 

.... ~I ~. PIJJMIPY орендноТ МlТИ 'І ,емлю ,"ІПСНЮЄТЬСІ , урахУВІННIМ Індексів іНфлlЦіТ. 
~ .IrncaMII ;:11 BHa~I~CII ПОЧllнааоЧІI з ІІНЯ npllnHII1ТR рlшеНllН від 27.10.2005 року щомІсячна 
~18Iara)lIJcaql :roM 3І кanellllDplIIl1 .111Ів, "аСТУПІІІІ! за ОnВllиlаl кanellДapllII .. дием 3Blтнoro 
~lUplP33213815;:::0 перерахуваИIІЯ ІІа рахунок УДК у Кlltвс"кlП областІ М.К.lоа МФО 821018 
ts. П_ЧІ nPDl&YJaui 5 - Броварс"ке ВДК. Код клаСllфікацlr 13050500 - opellДa sеаlлі. 
U I"'~P apell.Qqol пл та НадаНна поcnуг в рахунок орендно! мати ОфОРМnIЕТЬСІ відnовіднИМ.1 ІК11ІМIІ. 
U· '11111І" УМаl ro ІТІІ переГлндаєn.ся у ра,і : 
~ 3ІІЬщ J!O]MI .СПОJllраоВIНна. передбачених ДOroBOPOM; 
4.5.4' ;baull), 111::епьноro ПОд8тІСу, підвищеННІ uiН,11ІРI.Фів. у тому числІ внаслідок іНфnRЦIТ' 
~. PlJi -IНlсе передбачених ЗІКоном; .' 
4J~ .. Hallioнan::~P:НIIHot ма'!" у СТРОКІІ, Вll3начені цим договором, сnpaвnlЄТЬCJI пен. у розмірі 
~~~ilIUlIТa спр~НКУ УкраlНІ?а кожен день прострочеННІ Мlтежу. , 

1IIce.'LHY 41nв ...... 3 тсн 11ІКОl( І у ВllПадквх, ІКЩО ОРЕНДАР 3 поважних причин ТИМЧІСОВО не 
•• .. 1 а ЦІІМ Договором. . 

5.1.1..,. 5. 1'1\10811 811КОРllстаllНИ зеl\lельноі ДШИIIКlI. 
.... 1IrJI .. lta • 

ЗIJIJнкапер 
eдВcn.c:a в оренду МІ обслуговуваННR кіоску. Х" 



5 2. ЦілЬОВІ: пр"значеННR зеr.lenьної дЇЛRНКИ - землі комериіАного ВIІI(ОРIIСТІ 
53. Орендар не має права без оформлеННR у встановленоr.IУ заКОН04lВством ~:;. 

ПРII:JНlчеННR земenl.ноі ділRНКIІ. ~, 

6. УМОВІІ Ї СТрОКl1 переда'IЇ зеl\lелы�оіi ділИl1 
KI18~, 

6.1. Передача земenьноі дЇЛRНКИ в оренду здіПСНЮЄТЬСR без РОЗРОблеННІМ lІрое • 
6 2.lнші УМОВ.І передачі земenьної дЇЛRНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ перем lC1yiil~ 

о еНдУ 'земenьну діЛRНКУ вільну від БУДЬ-RКИХ маАнових прав. і претеюіR 'Іретіх ~,~OPEll4~ 
у:ЛадаННR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи OPEH~P не могли ~нати. І І nPO .. 

6.3. Передача земenьної ділRН~И орендарю 3дIАСНЮЄТЬСR ПIСЛR держuної perC1)JIQ/l 
за ІКТОМ ПРIІПмаННJI- передаЧІ. ШotIАІІ 
6.4. Нв 01:1ІовІ ст.25 3aKOIIY УкраУІ'" "Про аренду зеl\Іnl" від 06.10.1"8р ~I'I 

п'ятnдеllИIIП строк пІсля держааноt реєстрацli дагааору ореНДІІ :lеl\lfЛLноt 11n ...... ·'1 
КОl\'УИВn.llоІ вnacllo&."Тi з060в'ВЗВІШП IІвдаТI! копІІа договору ВШПОВШIIОI\IУ OPl1нy ...: 
cnужбl'. І 

7. УМОВІІ повернення земельноі ділинкu. 

7.1. ПіСЛR пр"пнненНR дії договору орендар повертає орендодавиеві :lемcnьиу 1WИІУ7CJri 
поріВНІНО з тим. у ЯКОМУ він одержав її в оренду. І 

• Орендодавеиlt у разі ПОгі~шеННR корисних в~астиво~Я. орендованоТ земcn.иої IЇDIЩr 
ЗМІНОЮ її стану, має право на ВlдшкодуваННR зБИТКІВ у pO:lMlpl, визначеному cтopo .. JL ... " 
Досягнуто згоди про розмір відшкодуванНR збитків. спір розв"RЗУЄТItCR у СУJlО8ОМУ ПDpUly, 11 

7.2. ЗдіАснені орендарем 6e:J згоди opeндoд8ВUН витрати на поліпшенНІ ореlflDlIIIDJ 
Ікі неможливо відокремити 6e:J заподі.нн. шкоди ціЯ діЛRНці. не піМІnucm. ві.lШКoJ1Y1118. 

7.3. ПonіпшеtlНJI стану земenьної дїЛRНКИ, проведені орендарем за письмо.оlO 3ПШІІІ1 
землі, не пїJUUlгаюТIt відшкодуванню. 

7.4. Орендар має право на відшкодуваННR збитків, заподіRНИХ YHac:ni.aoK •• ИІІНІІІІ 
зобов"нзень , передБП'lених цим договором. 

3611Т1С8МІІ ВВllжают.св: 
7.5. фактичні втрати, RКИХ орендар зазнав у зв"RЗКУ з невиконанНRМ або иенanelllllll 

AoroBOPY орендодавием, а також витрати, Ікі орендар здіАснив або повинен ЗliАснИПІ JUII , 
порушеного права; 

7.6. доходи, Ікі орендар міг би ревл"но отримати в разі нвnежноro 8ИКОНІНІІІ 
ДоroвоРУ· 

7.7. Розмір фllhїИЧНИХ витрат ореНдаРЯ визначаЄТЬСІ НІ підставі ДOКYMeН1lllЬНO ni'llIICDJIlI'I 

8. Обмежения (обтя_енни) щодо впкорпmвu 
земельиоі ДЇJUIвкп. 

, 
8.1. На орендовану земельну дїJlJlHКY не встановлено обмеженНR. 06тRЖСННІ 11 інші", ! 

9.lишї права та обов"язКІІ сторін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapllН1Yt:. що земenьна ділІНО є у Яого власності, иікаМ)' jJflllO:~ 
забороно~ (арештом), застввоlO не перебуває і він має законні повноваженИІ пеpe.auatll 
нааавати IНШ1 права, в.аначені ЦИМ AoroBopOM. 

9.1.Права ореIЩОДВВЦВ: 
9.1.1 перевіРІТИ цїпьове.використаННJlземе.льної ділJlНКИ; 
9.1.2 достроково розірвати цеЯ Доroвір у випадках передбачених ЧІІИНИМ 

ДоroВОРОМ; '~I 
9.13. зміНИТIІ розмір орендної мати у випадlC8х. передбачених чиНИII.1 закоН , 

односторонньому ПОРJlАКу без зroди ОРЕНДАРЯ' • ..J 
, :.~.4. Вимагат" від ОРЕНДАРЯ своєчасно";' BHeCeHНJI орендної MaТlI; ~,.,.. 

. або • • .~вимаraТIІ від ОРЕНДАРЯ BiдwKOДYBВННJI суми орендноУ маТlIЗ .. аСУ ррll 
МI;-;01 p~ про ~aдaНHI земельної ділІНКИ до підписаННІ uItoro ДОl'080РУе 

. • • 060В Я:lКI' орендодавцн: 
9.2.1. передаваТllземелЬНУДЇnJlНКУ па акту. 
9.3. Права ореllдаря: 
9.3.1. О1римаТIІ по акту • 
9 3.2 земельну ДШJlНКУ у користуваННІ; 

ЗОБОВ"I~ань ::~08Л10~ати ~oroBip піСЛІ закінчеННІ строку Яого 
. РОТНЗІ теРМІНУ оренди. . . 



• І"" орСШlаРR; "n 
pA.~;TII ОРЕНДОДАВЦЮ r.'OJICIII18ICn 3Jl1 СНІО8атll КОН1рОЛЬ 38 ВIlКОРIІСТ8ННIМ uiti ,емельноі 
,.~.1 

ТII ЗСr.,enь.,у .аШ_IIКУ 3В UlnbODllAI ПР •• 31IDЧСIIJl."I; 
.4. РIІСТОlува • 

r f.~J.lII"'O сnnаЧУlаТ1f opelUlHY ма"У, 
, AJ.clarIIllCKO 'мінного ЧІІ БУ.ІІlо-ІКОГО іншого заБРУ.ІІнеННІ зеr.lЛІ; 
. ""скаПІ ХІ .. • '. 

,.~.4.нc JlO ~ 111і 1118ІІ_НОМУ СІНІТВРНОАІУ стаНІ, 

'

AJ. nbtpll\l)'lIТ терміНУ.llіі ДОГОІОРУ ореН.ІІ'1 повернУТІ' зеr.lслы�y ділRНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
• І. .. tCnI 1DrlнчеКНR ,.4""," .,., 
CIIJII по .... ". "" . 10. РІ1311К ВllПадковоro 31111щеllllJl або ПОШКОДЖСIIIIJl 

об"єкта ОрСllДП ЧІІ Вого чаCnIIIll. 

го :lНllшеННI або пошкоджеltНR об"ЄImI ареНА" Ч.І Яого Ч8СТІІНИ несе орендар. 
10.1. РР111К 811п .. IОIО 

11.CтpaXYBaIIIIB об"єкта ЧІІ його чаCnIIIII. 

• ШІМ "ОГОIОрОМ об"єкт ореН411 не піДnlrвє С1рІХУВІННIО. 
ІІ.ІЗПАІІО 1 .. 

12. З"ІІІІІІ умов договору і ПрllПllllеннв його діі 

І !Іо.' "'01 ""I'OBOP'V здіRснюJOТЬCR У п"с"мовіЯ формі :lа взаємною ЗГОДОЮ сторін. 
11.~",lнa)... _., • • .. 

у рІОі ИІІДоснгкекНR ЗГОДІІ ШО.llО ЗМІНИ умов договору СПІР розв ІЗУЮТІоСR У судовому ПОРІАКУ. 

I2.1ДJrIOI'OIOPY npllnllllRlOТЬaI У рвзl: 
11l1.3ІКіичекНІ строку, нв Ік"А Аого б~ЛО уклвдено; • 
IШnPlІАбlКIIR орендарем :lсмen"ноі ДШІНКИ У ВnBcHICn; • 
ІШ. I"КУпу земельної дїЛІНКИ МІ суспільних потреб або примусового Вl.ІІчужеННІ земenьноТ 

і:шІ111D1Н1іl суспin"ноТ необхідності в порадІ)', BCТlHoвneHoMY законом; 
ІШ • .nі .... іllш1 фыlкоіi особи-орендар •• 
ДoroIlp nРIlПИНlСПоСI ТІКОЖ в Інших внпааках, передбаченнх ЗІКОНОМ. 
IU дп зоrolОРУ ПР"ПІІНRІОТЬСR WЛRIОI\I ВОГО розlрваННR за: 
\ZЗ.І. J1:IС"ИОIO Зl'OдОIO сторін; 
ll3J.pіWСИИRМ СУI1У НІ ВИr.lОry оанієі із сторін У Нlспідок невиконанНІ .ІІруrою стороною обов"lзків, 
~ IOrolDpDМ, та Інаслідок BllnllДlCOBoro знищеННІ, пошкоджеННІ ореНДОlаноТ земenьноТ діляНКИ, 
'IIIIIDJJrpeulIЮIIІІІЕ П IIIКОрИСТІНЮО, І також З інших підстав, визначених законом • 
• 'С ІЩ иевlllсонаННR орендарем 0.9.4.2. I18НОГО lIOroBOpy 38 рішеННRМ СУДУ, відповідно до 
.. U4С1ІІІ1І"ИОro КDJIcкcy Укра"IНі 
'- 12.4.l'oJip8IННI ІОl'ОlОрУ В оаносторонньому порадІ)' .ІІ0пускаЄТЬСR; • 
~IO~IDPY І OIlHO~HHЬOMY ПОРІ.llКУ є невиконаННR Орендарем n .4.4, п. 9.4.3. 
~ • ПерсXlA. npеl МІСНОСТІ НІ .маАно орендарІ на іншу юридичну або фізичну особу, а також 

_ IIIpIIJII�"HOlocalill-Оренаар. є ПІдстаВОЮ ДnH розірваННІ ДОГОВОРУ. 
--.,::e1tlDlaНy земenьну AЇJIIHI)' У разі смерті фізичноТ особи • орендвра, засудженНІ або 
""aiaInY :Ocri 31 рlшеННІМ суду перехо.lllm. до спадкоємців Ібо інших осіб, акі внкористовують 1UO 
І о" 3 ореlUllрем, 1lUUlX0M переукпадаННІ ДОГОВОРУ оренди землі. 

• u'13a 

13. ВідПОВЇДlUIьнlсть сторін за невпконанни або 
неНlUlежве внконаННJI доrовору 

'-І,.' _IIKOIIIННI а6о нен.,. 
\J:mJIDroвaPY. ежне IIІКОНIННI lIOrolOpy сторони несyn. відповідапа.ність відповШно.llО 

~:::- ." .. ПОРУШИПІ з060В"I38НН' • '. • 
не 1 if ІНИИ. І, :llша.ННЄТЬСI ВІД ВІДПОВІдальності, ІКЩО вона доведе, що це 

, \4.I.цеа 14~ ПРllКЇнцеві ПОПоженви. 
ІІ'" JlDra1ip НаВ 

~ ЧQJ 40nJllp - ЧИIІИОc:rj niCJJR підписа 
f ~ ll�pell3o';'K::-но У 1рьах nPllМірника:~":~ОНами та Аого державноі реєстрації. 

'І\ІУ"ІІІ • в оренавРI,1ретіА • ~ OДHaKOB~ юрндичну сипу, однн 3 RКИХ 
В OprвHI, акнЯ ПРОВІВ державну реєстрацію. 

: 1Itв" .. 
"'!Іра EllIІII\IЬ Ч.nUН 

~"""",.ncP_ .. t а;" "OfDBapy с 
ІІІІ 1L1111 •• tltta ОрендІІ' 

СЬо.:.. "'Мen.нот· , 
. -.... ')тІ.; JUJulHKII З ВіДОбражеННRМ обмежен" 

(Обтнжена.) у іТ ВИКористанні та 



ННІ В натурУ ЗовніШНЬОЇ межі земельної АЇnЯНКІI; акт на перенесе • J1ачу На зберіraнИJI ВС'ПІновnеНJ'Х межовИХ знаКІВ власнику (KOP"~ аКТ про пере -'/ВІ'І)),. 

OpellДOADBCUb 

Броварська місьКІ рада 

15. РекВЬllТlI сторін 

в особі 
першого заступника міського гОЛОВИ 
Кииниці Олександр АнатолійовИЧ 

МіСЦе3Н&ХОJ1жеItИJIЮРИJ1ичноі особи 

0074 киівсы\1 область, 
м.Бровари, вул.Гаraріна, 15 

IдентифікаціПНItЯ код 26376275 

"'IC~ 

-

Ореllдар 

П~ ~улик В.В., щО діє на' 1;' 
СВІДоцтва про державну ~ ~ 

б'" p~ 
су єкта ПІДприємницьv оо -:'1''IIq 

aOlдll,h.. 
виданого виконкомом Б .~ 

міської РадИ за N9З8S8 B!'O~l . 
ІД 1.01., 

Місце проживаННІ фізичиоі DCaIi 

Киівська обnаcn, м.6ровlpИ 
бульв.Незвлежності,2 квЗ04 

Ідентифікаційний НОМер 177_ 

Підписи сторін 11 



~ АКТ 
прИЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

_Jf;.~.!ld((Jff{!. ___ 200.l. року м. Бровари 

. ися нижче: Броварська міська Рада, в особі 
МlІ, що П1ДIJисал 

тупиика міського голови Кииниці Олександра 
Першоro зае 

Ава11JJlіііОDlfЧD, що діє на підставі Закону У країни "Про місцеве 

І raмoBpвдYBBHНJI в Украіні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, 

відповідно до рішеННJI сесії від 27.10.2005 року N!!805-38-04 з однієї 

aopoНJI, та ПРllваТВllЙ підприємець Кулик Валерій Вікторович 

~eиnlфікаційвий код 1774605491. з другої сторони склали цей Ап про 

ВІСІ)'ІІІІе: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 

Куnпк Валерій Вікторович прийняв земельну дiJUIНКY площею 0,0019 га 

во вуп,Димитрова,18 ДЛJI обслуговування кіоску. Земельна ділянка надана 
рішеJUfJIМ '" • сеСIІ ВІД 27.10.05 за Н!!805-38-04 на умовах оренди терміном 

lІа 3 (три) роки ДО 27.10.2008 року: 
Цеі Акт СЮІвдено у '" . трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД'ЄМНОЮ частиною 

4ЛI'Q1nt\v 
--ІІІ оренди земельної ділянки. 

І1РИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
KY~K Валерій Вікторович, 
JIКИИ проживає за адресою: 

бульв.неЗ8JIеЖИО~~ІСВ:1~ ,- :~ .. , ... 
м.Бровари ~/~ \~-'. ~ .:/_.:~: ....• 
оБК " ' ..... ' "I'!~ Л. ИІВ а ~ .' , ..... '.. ,,,. ,,' 

І .' • , 'у 

.. :-:' . .' , u . ..., ..' ", 
". • • " ,<. ~ .gнИ, ','/ В'В' "v . .::: 

. І •. / • .А.улик І '. . . -, 
,е. _ '.\ ',. .... _ .... . . 
\: -:", :......... . " 

'1. •••• : '. • ,Оо . 
"'\, •• , ..... • ,;,Z' ... .". . . . .... '-;~ 



АКТ 

передачу на зберіганни встановлених межов~х знаків 
про ( ) ОО • 

влаСllllКУ КОРJlстувачу земелы�оl1 ДIJJЯІІКJІ 

1111 (П. І. 6. фы�'lноуy особи. Н8388 IОРИдНчноі ОСобн) 

__ -~~~.~~::,,',~~'~~~~'AJ.;...~-~~---:-~-?_---- сілЬСЬКОЇ (MЇCLKOD ради 
ІМеж&Х _ 

__ ------~~~~~~:_---------рdОНУ 
Киівськоі області 

,~'~~/O' ~ 200_Z, ро . .Jt' __ ~"\N"'~"~~-
М", НJlЖЧепідписаві: . " . 

о 0\0 що виконала роботи по встановленню межових знаКІВ земельно. дlJJJIКI 
aprдСІІІНИJC орraнlЗВЦIІ, 

.1_аВllше ВКIІ3ІНому власнику (користувачу), " 
J(IМP~II.(J -КА,,#~hl4l-r tГ~ 

(наВlорraИЬ8au1. посада, П. І. Б.) -
шаСНИI (зе.шекористувач) /7 /1 /<;1 '" /IIt;If~ 4' ,,, " 

- (n. І. 5. фы�чноtt особи, Н1388 IОрIUPAНОІ особн) 

~ cinьської (сenищкоі. міської) РОДИ _____________ -::-____ _ 

pdDВJIDJ'O(Mic'KOro) віддіпу земCJJЬНИХ ресурсів ____ ~~._,.~~--::=-=~=__--d--.. -/.4_---
(П. І. 50) 

tIIUI цel акт про те. що межові знаки земельної дiJшпcи ВСТ8Вовnеиі (відновлені) на місцевості 

lїnIOCТi 'І шт. і передані на зберіramu землевласнику (землекористувачу) 
- 11 ff ~IAPAt //0 Д 

---,. 
ЗАТ ,,1:----

..,.~..".PJ'ICDJIНII .. 2001 Р. 3cw.IttSI6B-IS(JfJ 



·\ 
.\ АКТ 

leceJIJUI D ІІВТУРУ зовніШНЬОї I'tfежі земельної ділRllКИ 
иаnере. 

4:1. 
,,-
~~~-~-~-~-~--.'~--,~II~------------------------

'!j _ tvtIJl~ . 200"ь'Р· 
ми. Н1lЖЧспідПIIС8Ні. предСТОВllИК Броварського міського земельно-кадастрового бюро -

'FtiJ;d/J/& ~ t(. -lapaqmocri 3CМnl:ВЛltннків (зeltшскористувачів): 

I/tf ~~~ Д,І, 

ВJIIIIllCOВXOМY ~ ~ 
_вапiдmві ДО3ВОпу виконкому N!! 273 

• 
IllI1рОД11ИХ депyraтіа від 24 листопада 1992 року 
I9CВCCIDII НI:rypy м' . . асІ на ПІДстаВІ плану зсмcnьноі діЛЯНКJf 

- 11 f/ ~.,,~ В,р 
--'оroповуn. -.. ~~~;---------~~----------------------------рІІІІеннlмісы8конкомуy N! _____ від -------
VQaj 31~ І кілЬКості t ~ . 
__ о вwloliдanыicn. за іх Збер~=~ДВИI В НП1урі представнику замовник .. на якого 
"'lII4icЦC3HaxoД)IC 

~ 
• СИНІ мсжсвнх зиllda ЗСМenьноі ділянки nOtr .. ~ . 

Itrtui......... __ ~aнl на кроках 
"'''.MOlOдnR .-', ~ ~ • 

приА1IJIТl'JI.{Jruiеirн.IiО Ф "~ 
'~ii І //~...: • ІІІ .. rr. .•. _ ... ш,ому КОРИстуваИJIIО. 

AlОХ ПРИМірlПnlll~ -'.~ :', \ 
Ih- ----..".. • \ 

NQlllhnc 11' • . : .. ~ 
,. 31A1neВnlCHHKa \' '. \ . і і 

anаЧI) \' •. ". &ltl~ 

, 



,. ...... , . . ' . ." 

' . 

........ . 

" 
; .:'". '·1. ,ГSb ' ,., ...... .Н 
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ПЛ АН ЗОВllіШllіх М~Ж землеКОРИС1)'ваННJI 
. \tc0poTKocrpoKouorC) ІНІ \'МОШ1Х ОРСЮШ \ 

ПІп КУJlИК 8.8. 

11m,б 1:100' 
опис МЕЖ 

вул.Димитровв, 18 

іа,. Ахмаішu.иоro КОРІІСТУ .. "НІІІ. 
: 

АКТ переНСССI"'. Illатуру 308t1iw1l1oOЇ межі :JСМелlo .. UЇ діл.икн . 
ВУЛ .• ДИUИ'1'рова 

А 6.45 

" З.2 

В. _Ід вокзал 

0.'15 

М, 

,У, 

Н. 

----зовНішНя меиа 
. земельно! ділянки 

\ 



.... Бро.,1Р" 

ДОДАТКОВА УГОДА ХІІ 

ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Від 14 сеРППJl 2006 року М040633800349 - " ~ ,1 ,. 2f'=1 #:f. 200Вр • 

и що підпиcanиCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
М , ,"А IІВЦЬ" В особі заступника міськоrо rOJlOBl1 Андрєєва ВаСВJlИ 

II()PВНДO~ а '~o ДІ'є на ПІД' ставі Захону України "Про місцеве самоврядуваиня 
Оnel\"dПдРОВU'І , - 9 О . 
• Украіні", довіреності від 25.01.2008 роху за Н!!2-15/14 :а рендне DlДПРИЄl\IСТВО 
aSРОВDропроаDКIlТnо6уд)) в особі керуючого орендним ПIДПpИОIСТВОМ Леввцькоr~ 
Ccpriв ВоподпаlПpовпча уклали Додаткову угоду до Договору оренди земenьнО1 
дiuнкп від 14.0В.200броку N9040б3300349 про наступне: 

Відповідно до рішеНИJI сесії Броварської міської ради від 29.05.2008 року за 
1744-37-05, ввести зміни до наступвих пyнкriв договору: 

І. дО п.l.l. і викnасти ЙОГО в наступній редакції: 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеИВJI сесії Броварської міськоі ради 

Квiacr.кoї обпacri від 20.07.2006 року N!!S8-06-0S та від 29.0S.2008poxy N!!744-37-05 
_ає в С1рОкове платне користув8ВВJI земельну дiлsпп<:y lШощею 0.9315га ДJUI 
~ бanrroквартирного XQlТпового будинку з вбудованими приміщeIПfJIМИ 
COJUam.ИО-КУnЬ1УРвої сфери з підземним паркінгом ва 1 ОО автомаmив~ па 
3ВIXOJUтCt по вуп. ЧерllJlXївського. 21-6 в м. Бровари. Згідно з маном 
3eМneкoРИctyВ~, що є невід))ємиою частиною цього договору та довідки викавої 
:ааарсысІІм МІСЬКИм BiддinoM зеМeJlЬних ресурсів від 07.08.2006 року Н!!813-04-3/3 
~~ИО-кадасТрОВОі документац'іі ЦІ земельна дimlHкa є зeмJUIМИ житпової 

овп ороварської міської ради .• 

1. до п.4.1 lИJCJJасти його в наступній редакції: . 
06ЧИcncиlUI РОзміру оре оо • • 1Duv.. __ - _ НДИОІ пnати за земельНІ Д1JJJПUCИ пержавної або 

---/ІІІІІІЬНОІ масно' . й ~ 
~їцiЄНtiB' е ~ ЗДІ СНЮЄТЬСJl З ypaxYBIUIНJIM іх цільового призначевнв та 
МilїСІрїв Yкp~ КС8Ці.. визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом 
_аору орси:.ии формами, що ЗВПОВНЮЮТЬСJl під час YКJIaдaнВJI або зміни умов 

чи ПРОдовжеИИJI його діі. . 
3. ДО 0.4.5.2 в 
'J •• ' • lIXJIасти йоro в Ha~fI pe'nSlIl''';OO' • oJIIlUIИ РОЗt.nрів .... ,,&&&ЦА ,",~I. 

~~ ВИзиачС:ет.иого податку, підвищеИИJI цін. тарифів. зміни коефіцієнтів 
;i:..~ ПЇCJII затвp-n ЗlUCонодавством. Зміmовl1'rи оревдву мату за земельні 
--.. у -rдженИJI нових ставок • • 
~IIO" ~ відмови ОРЕНДАРя ~ П1CJJJ1 ЗМlВИ нормативної грошової 
~Dcro' AUlaнки моЖе б • ЗМІНИТИ орендну мату. договір оренди 

PDиllЬoму ПОРJJДКy. утн РОЗlРввииА Броварською міською радою' в 



. 
І 
І . 2 

4. до п.4.5.4 j BllкnaCnllioro ~ наступній редакції: . 
у разі IleBHeceHНJI ореНДНОI плати у строки. визначеНІ цим договором. пеНJI 
~ на суму податкового боргу (ВКJlIОЧаючи суму штрафних санкцій за їх ::n) із ро3рВХYlIКУ 120 відсотків річних облі.ковоі ставки Національного банку 

y.-раіIIJI, діючої на день ВJlникне~ня такого податкового боргу або на день. Аого (його 
IfIC11llm) поrawення, змежно ВІД того, яка з вenич~н таких ставок є БІЛЬШОЮ, за 
10 .. 111 кaneндвpHllA день прострочення У його сплаТІ. 

5. Всі інші УМОВІІ Договору запишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SIOВAI'C6КA ""С6КА РАДА 
ІОрIlДП'lllI адреса: 

IL Бровари, вул.Гaraріна,1 S 
3acrynИІUC міського ГOJJови 

ОРЕНДАР 

ОП «Бро.аР""рАl~IС""UJо6J1d» 
Юридична адреса: 
вул. Незалежності, 14, 
м. Бровари 

Керуючий орендним підприємством 

мп ( npllll".IIO&:l1 nClfI11ClI) 

ЦaдoдlrкoBa yroдa є невід»ємв . 
J!DXy3lN..a040633800349. ою ча~ою договору оренди від 14 серпюr2006 



І 
f 

до ГО 1111' 
оРЕНДИ 3EMFJ1hHOi ДІЛЯНКИ 

о 

. IiPODDPCbh"l1 AliCIo~I' PaUlU" ./Д_ "_~JJ.Н1- оо зооG ро,,},. 
ШІI 8 особі ЗDСТУПllllка міс .. ,,-ого ГОЛОВІ! BOJflHh-яе~гія м "'ПfiЛОВIІЧU. 11І0 ліr 

~ 5JOIIpc8t"'I .. 1~IIh"~ саМОlРlаУIDІІІ11 В YKpBЇlli" 1 ОАIІОrn боку. АооіреІІоСТі віА 01.08.06 Н!!2-151187:! 
~у".іllll·ПрО .. cuc "IiРОUUРIIllРU"'ЖII'I'JIUБУI1". 11)(111І11І'1110 ШIРЩ:U: м. БРUР:IРIІ. ОУІІ Ilс I:UlСЖIІОС' і. \4 
,~ aIsllPIIOlCТ!.:~1 "сn"IОЧОro OPCItJ1Hllftl niArlplICMcTOOM ФС:110РUН Віктора БОРИСОВ.I'lа. ІІКICn 1111 на 

8u72985 І OCuu r'1 • " •• r' ... tIIUl' pcccтpaUilO суб"сКТD ПIАПрllСМІІІ IIIt.КОI J1I11IIIItfOCТI. OIlABlforo BIIICOIIKOMOM рроварс!окої 

8tI''' ~t "'"'АНІ І 996р. ЗI1РУroro боку. укmиlІІ ueA поговір про НJfжчеНВ8еl1ене: 
1.1OfC12915 І" . r'1' 

І. ПРЕДМЕТ договору 

IfJ/PAВEЦЬ iiJmolillllO АО ріШСНІIІ ссеіТ Броварської MiCIoK~i рlU1И Київської області аі.1 
J5IМ nPllnМlC в СТРОКО8С пnaТlfе KopllCТYBaHHI земельну АІЛІНКУ плошею О,9315га гn. I1ЛЯ 

""'pntpllDra 1КІІТЛО80rо БУl1l1lflC)' з вБУl10ВВІІІІАІІІ ПР1І1\1іше1fНR1\111 соuівлыl-культурfluіi сфеРl1 J 

~.lоо •• тоаIDШIIІІ. ІІШ ,наХОАllТЬСJl ІІО ВУл .... ерIIНхОDС"h-UгО в paAOlli розмішеllll" БУд.N!!11-:1 n 
)itl11L'IIIIOМ Xt.U\CКOP"C1YlDHHI. ШО С lIeBЇJ1"CMHOIO 'laCТI!HOIO uьoro ДОГОВОРУ та 110віl1КИ ВИl18НОЇ 
,_liaainall 3СМСІІItIIІІХ ресурсів N!813-04-3/3 віА 07.08.2006 року та земenЬНО-lOUllCТpоuоі JIOКYMeHТIuiї 
, __ .1u/IJy 1еМCllІоНІІХ ресурсів UR земельна I1ЇЛlнка І: зеМЛІМИ житлової звбуJlOви БРО8ВРСloкоі 

2. 06"скт орещщ. 

1"1ICpr.IIImcI :seMenIoHI АЇЛІНаса 'InUloHOIO ІІЛОW&:ІU 0,9315 га 
=linlllui llia~li об"СIСТIІIІСРУ~UМDn) MllnllO. ТоІ illlll'i Об"~1rГ1І іllфраСТРУКТУРIІ: 
'_p.::.~:o:~~кa зсмenьноТ ДUlIHK~ ~гiA~O. АовіДКIІ_ БроворсloКОro міського BiJlJ1Їny зсмent.НJIХ 
IIUS( .,.урахуваННІМ коефlUIСІІТІR IІІАексаШI tтaH08IIТЬ : 
1IIJ111~1ICТ8C:~" ІІСІМ. nJСRЧ сто СОРОК п"IТЬ) ГP.IB~HIo на пс:ріUА БУАівниuтва' 

.... сот Аеl .носта ШІСТЬ ТlI '" • • ...... асм-.. 11О .... JCI. буС.~ ВІСТІ ВIСIМНIlAWlТЬ ) ГРІIВСIІIo З АаТI! затверджеННІ ЛК'І)' Дер1КUUІIОЇ 
__. iI··~" НЧСНОГО :I1lalflluтвa об"I:К'І)" 

ІІІІІІ1'" lа nepcдam.cR в ' •• 
~ " ореltll)' не Maf lІеl1ОЛIКIВ. ШО можуть переШКОАНТIІ П ефе""JI8НОr.t\' 
'" - (JICOJII1ИbaQi о -

• іі') ОРЕ~ДАР.я ~oroBip ореНДІІ не збсріПlС чинність. 

3. Строк діі AorOBOPY 

~~11.2( • 
,... ~ 488 ) РОК .. дО 20.07 2008 о П' • 
~Ii ІІІ nOro НІ КоакА стро у' р ~o ICnI 'JаКlнчеННІ строку договору ОРЕНДАР 
~ .. .:::rnDliIONIIТH ПІІСЬМОВ: орен: разІ OPE~ДAP ПОвинен не пізніше ніж за 2 l.iCВUi"':: 
"'РІІ н 3etl14LlloT АInВIIКII ІІС ЗD иln UR про наМІР ПРОАОВЖИТJІ Аоro дію. 

..... 1008111\1 "РII:lIІВllеIIIIЯ.1 ореllАВР втрачас п 
ереваЖllе право ІІа 

4. ОреИ~IID 11~ln'I'B 



, 

, і 'lр'IВ ·смелы�огоo ПОD.атlСУ. піДВIIШ~НflJI Ilін. ТUРllфіа. У таму числі внаслілп" іІІ"" 4.5.2. 3М IIII рОЗМ ~ ,,,,1-uii' 
• • 4 S 3 R і.IIIIIIХ RIIППnКВХ. ПСРСD.БПllСlІlІХ за"ОIlОМ;. • 

4'S'4' У і Ilеlше~еlllltl OP~IIJlllni ПіlОТIІ У rlpOI(lI, OIlJ","I&:111 "ІІМ ДОГОООРОАІ, сllраIlЛSI&. .... 
• •••• раІн 'ОII"ЛhIUlГП 6011h"" У~раіllll ІІІ каж .... П /lе'll. прп"ра'I&:11111І ПлUте-.... 11 CllIIt"'J. 

11011111nlloi "ПЬКІІ ош .. 'J 'J СС, .. , • ."". r 

КUЖIIIIП .1&:1110 npon РО'І~ІІІІЯ.' ОРЕНДАР IJI 
4.5.S.0petlD.IIB мата CllpnНnJlCТЬCI та"ож У Вllпадках. нкшо з поважнlІ3, "РІІ'ІIIJI 

BIIKopilCТOBYC зсмелы�уy ділlН"У 38 UIIM Договором, • ~ 

5. УМОВІ. ВIІІ(ОРIIСТ111IШ. ЗСl'IСЛLIIОЇ діJIНIIКII. 

• S.I.3емельtta діЛІНКП 11cpenarтЬCI в орснду l1!'" БУJlіIlIllIUТ~П багаТОКDDРТllрtlого 1ІІ1ТЛ_ 6 .. 
аБУДО8111111МІІ ПРllміШСJШІМl1 couian.,flO-"УЛЬТУРНОЇ сфер .. 1. ПlД'~МflJl~t ІІВр"IІІГОМ 110 І ОО ввтомаШItII; " 

5.2.Цinьовс пр"знаЧСННІ земельної діЛІН"" - 3СМЛІ ЖfIТЛОВОI1DБУДОВII: 
5.3. ОРЕНДАР не має права бе] оформлеННІ у ВСТUНОВЛСІІОМУ заКОНОJ1DВСТВОм ПОР.ІІІ)' 11tі_, 

nplt3HllllellHtI з~мельtlОЇ ділlНКII: : 

6. Y~IOBII і строка. JJерсдачі зсмеЛЬ.IОЇ діЛИllКlI D OJlflU)'. 

6.1. Пере.аача земельної D.іЛІНКIt в оренду ,діnСfIIОГТЬС.. , ра1робnСIJIІІ просК1)' 1і 8i4ICACIJIL 1& 

ро:sробnеННR'проекту відведеННІ земельної діЛRН"" є рішеННІ про наnаlfНI D.01ВОЛУ на BItГOТQВnCHНlllpllmJo 
23.03.2006 року 18 N!!9SS-46-04:. • 

. б.2. IHwi умови переда'IЇ земельної ділІНКИ 8 оренду: ОIJЕНДОДАВЕЦЬ переl18є. 80РЕНдАРnpd_. 
оренду 1емельну ділRНКУ вinlollУ .. іл 6Y.llIo-I"IIX маПItОllllХ Ilрі'" і IlpcтelГJin третіх осіб. про 1111111_, 

Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕН/tлР JlС Momll 
'. б.3. QередаЧ8 земельноі D.іЛRItКIІ орендаРІО ЗD.іRСllюrтьСIІ піСЛR D.ержавної ресс:траоії uьoro 1IIfDIIIP11, 

ПРIlПмаННR-перс:дач і. 
6.4. На ОСІІові cт.:ZS 3aKOIIY УКРllіНl1 "Про OPCllllY :JСl"ЛЇ" від 06.IО.1998р X,161-ХIVорetIРР1."D 

строк пі~н держаВllоr рес"раціі ДОГОВОРУ ОрСIЩl1 зе.~CJI"lІоі ltUltlIIKII деРЖJIВllОТ а60 ""OMJlllllUlfr 
зоБОВ"Н38НIIП HDJl8TII кооllO ДОГОВОРУ вID.ПОВЇD.IIОМУ ОРГDІІУ держаВllОТ IIОДОТКОllоі ~уж611. 

7. УІ\ІОВІІІІОВСРШШШІ ·JСМСЛt.I.ої діЛИIIКII. 

• 7.1 •• f!iCnR пр"пине"НIІ: діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ЗСМCJlWI)' А.': 
npwor.JY ПОрl8НRНО 3 ТІІМ, У ІКОМУ він ОD.сржав П 8 OpeHD.Y. 

7.2. ОРЕНДОдАВЕЦЬ у рвзі погіршеlfНIІ КОрllСIШХ влаСТI'ВОСТС" op~JlДOBaHOЇ 1cr.len"IIOЇ aiPlII\I.fJ\ 
, .зміною П cтaH~. M~Є право на відшкодуваННІ збитків у розмірі. Dllзtlа'.еtIОМУ сторонам! •• ,ЯКШО cropoНJtl'" 

з,гОlll1 про розм!р ВIД~КОДУВDlJtlllзбllТКіD. спір розu"RЗУЄТЬСR у С:УnОВОМУ ПОрRD."")'. _ ' 
• 7.3. 3D.I~cJteHI ОРЕНДАРЕМ бе, 'ГОДІ! ОРЕНДОДАВЦЯ ВIlТРI1ТIІ на поліпwеННІ орен.аОВaNОІ '-

ІІКІ неможливо B.~oкpeMIITII без 'JаподіlННI W~OD.II uіЯ ДЇЛRtщі. ІІС піДnRГОIОТЬ UiAWKOD.YBaHHIO. orвФ 
'. 7 .~. ПOnlпwе~НJI стану земельної D.ЇnRНКИ. провеD.ені ОРЕНДАРЕМ 3D Пllсьr.'ОDОЮ зroJ1О1О 1 

?емЛІ, не ПIМRгають вtJ1wкодуванню. • riF# 
" 7.S.0PEHдAP має првво на UlllWKOДYBBHHR зОlrrків. заподіJlНllХ YHBcniD.OK НС8ШСОtllНН' 

• З~В Rзень. пс:рС:дба'lеНIIХ UJIM ДОГОВОРОМ. 
• 3бllткаМІІ вважаються: ~ 

Д 7.S.факtltчні втрати, НКІІХ ОРЕНДАР :l8Знав у зв"R:SКУ 1 JlеП'Iа.-ОIIВIIШ'r.t вбо и&:нМCJlilIllIf ~ 
оговору ОРЕНДОдАВЦЕМ. а також ВlІТраТ.I, акі ОРЕНДАР 3JlіПСНIІВ або ПОВlІнен uiAcHlml DJII 

порушеного ПРlІва: ..' ",,116 
7.6.D.oXOJlIt акі ОРЕНДАР • б • QPEIfw;r" ~ • r. .. r 11 реШІЬНО oтpllMU1'II н ра11 ШІЛСЖІІUГО UIIKOIIIIIIIII 

",ого,ору. " " 

7.7. РО1мір фUI\"ТIІ'IІІIIХ IlII'rpUT ОРЕНДАРSІ ВII:lна'lаСТLСН IIU lІід&:Т'"ві D.OKYMelmulbHO пі.атвср.Р1"-

8.0бмежеНIIЯ (оБТRЖСIIIIЯ) ЩОДО ВIІІСОРIIСТ81111J1 
:Jемелы�оіi діЛЯIIКII. 

8 І " ,_-ood-
• • На ореllдовану земел"н' ': ' 81 i,'-JICP""" 

fCOMyttiKauiA; '. У дlЛ"НКУ ВСТ8,новлеIlО обмежеіlllЯ мошеlО ~,29 га - _ 

, 8.2.ПеРеJШЧ8 в оре;.ду ~ '". ' ' 'нlІ ~ 
дinlНlоі. , • er.aenLtlol AIJ1RHKI. lІе с пі~стаDОIО ШІ" ПРJlпіlНСНШI або зМI 

" 



13. відповідмы�їаь "орін :1:1 IlеВllКОllаJlllЯ а60 
Jlеllалcr..юlе 811KOl1811118 договору 

: нanежнс ВІІКОНІІІНІІ JloroBOpy СТОРОНИ несуть відповідanьніс:ть відповіДІСО .ао 3 
lfII або не 

.. ІІІІ1150ІІІІ ••• • 
S~I" обав"ЮВНIUI,38ЇnЬНІІЄl1tса 81.11 BlanoDll1IUIIoHOCТl, ЯkШО ВОІІ. доведе, ШО це по 
~ .... naрУIlШІІ. :s 

~. 

(
,І . 14. ПрllldllЦеві поnожеllllJl. 

IІI'НИОСТЇ піш пШПllсанНІІ сторонамJl та Roro державноТ peccтpaцif. 
IJ1cIJOIOI!P t11611рІІС а.ох ПРIIАlірншClХ, шо AIIU01'Ь ОДН8КОВУ ЮРIlДИЧНУ. СІШУ, ОДІ.Н :І яКJ'Х :lHa.~OДII 
~ fJIIUCIlO У 1JI 1]JC1in _ в орпші. як"П провів держаВНУ ресС1р8Ц'Ю. 

~ i�"'-'nndl •• ореlUlJР" 

".. CТllllDMlllloroDOpy с:: _. 
J/fJb"OlIlUMIIIfI .. ноУ IIЇnIHICJ' :І віllображеННЯАI обмежень (обтяжень) У 11 ВИКОР.IСТ8НН1 та астано 
~"n nnaн :sealeJI • • 

fi'. • на місцевості та поroджеННIІ зовнішньоТ межі земельної діЛІІНКИ (копіІ). 
_ 8СІІНOIJJСИИ М. М • (. ) 

11І'-...- JltllCНCCCННlB НIІ'І)'р)' зовніШНЬОI АІСЖІ земелЬНОI JlUlIIHK" КОПІ". 

:~lIepeJIIlfi ~МeJI.ИОТ IIЇnIlHICJI • 

,...СЦЬ 

щоаlliшa рада 
SDi 3If:I)1IIIIID 
IIIIID 11L1О8Н 

. 

_CrpriI Мвxaiinовича 

:D!It!narJutIlDJllUlИЧИDі осоБІ! 

~ IDI 26376375 

. . 

15. РСКВЬИТІІ сторін 

Шдпuеп 

Орендар 

ОП "Броварипромжитnобуд", 

що діє на підставі свідоцтва про державну' 
peєcnpaцїJo суб"єпа підприємницької діяльності 
виданого викопомом Броварської міської ради 

25 грудня 1996 року за Н!!О5472985 
Керуючий підприємством 
Федорець ВіІстор Борисович 

місцезнахоаженНІ юридичноі особи 

М. Бровари. 
вуn.Незалежност~ 14 



'. 

І 9.lllші права та оБОВ"ИЗКII сторіІІ. 

. РЕНДОДАВЕЦЬ rapa~E. шо земельна ліляика суПого власності. нікому iHwor.IY' . 
• О) CТlВОIО не перебуває і він мас законні повноваження перелаваТIІ UIO .aїn.HIC)' в :е 8~1C. 

штом • за РСІІау ~.,' 
lачені ШІМ договором. • І 

9.1.Права ореllдодавця: -' . . І 
9.1.1. перевіряти ціпьове ВІІКОРІІС'ПІНН~ земелЬНОI ЛІЛЯНКИ. . 
9.1.2. лостроково розірвати цеП ДОГОВІР У ВIIПадках. перелбачеиих ЧІІННІІМ законодаВСТВам,. 1 
9.1.3.зміНIIТII РОЗ~fір ореи.аноТ мати У В.lпа.аках. переllбачеНIІХ чинним заКОноаа 1IkV~ 

10сТороиньому ПОРЯАКУ без 3ГОЛlf ОРЕНДАР.я; _ 1CtIoч.. ~I 
9.1.4. ВllмаraПlвіА ОРЕНДАР.я св~счасного виесення ореНАНОI_ мати; І 
9.I.S.BIIMaraTII від ОРЕНДАР.я ВIАшко~вання суми ореНЛНОI nлаТl1 з часу npllRHRnI ріlDc ~ 

;ькоі paдll про надання земельноі ліпЯНКl1 ло ПtАписання цього Договору; ... . 
· 9.2. ОБОВ"ЯЗКII ореllll0llавця: 

9.2.1. переJ1D8аПI земельну АЇЛЯНКУ ПО аК'1}'. . 
9.3. Права ореllдари: 
9.3.1. ОТРllмаПІ ПО аК'1}' земельну ліпянку У КОРllстування; 
9.3.2. ПОИОВЛlоваПI Аоговір піСЛІ закінчеННІ строку Аого Аії в разі ві.асутності ПРl:ТеlDіА, .... 

ротязі терміну ореНАIІ. 
9.4. 050в"я3к11 ореНАар'Я: 
9.4.1. ,надаВШI ОРЕНД0ДАВЦЮ можnивість ЗАіПснюваТIІ контроль за ВIІКОРllс:танIUlМ uiEЇ:JCllCo1qf 
9.4.2. ВllКОРИСТОВУВDnl земельну Ділянку за цїЛЬОВJIJ\I ПР"ЗllаченtlЯМі 
9.4.3. своєчасно смачувати оренАНУ мату; І. 
9.4.4. не допускати хімічного чи БУДЬ-ІКОГО іншого забруднення земля; 
9.4.S. підтримува:ги її в належному санітарному стані; 

10. РИЗІІК sипRДКОВОГО ЗНllщенни або пошкоджеUllП 
об"єкта ореНДІІ чи ЙОГО часmни. 

10.1 •. Рйзик ВllПадкового ЗНllщенНJI або пошкоnженНJI об"єкта ореНАIІ чи Пого чаСТІIНIІ несе ОPE11Jt9 

11. Страхування об"єкта чи його чаСТИВII. 

11.1.Згіnно 3 цим АОГОВОРОМ об"єкт оренди не підляraє страхуванню . 

. 12. Зміни умов договору і ПРUПllневви його діі 

·12.1. ЗМі!fа умов договору здіЯСНЮIОТloСJl У письмовіЯ'формі за взаємною зго.аою сторін. 
у разІ недосягненНJlЗГОДИ щодо зміни'умов договору спір розв"JlЗУЮТЬСЯ у СУДОВОМ)' порШУ· 

12.2. ДІі Договору ПРIIПIIНЯЮТЬСЯ у разі: 
12.2.1. ~акінчеННJI СІроку, на якиА Аога було yкnaдeHo; 
12.2.2. приnбвнНJI OpeНJ1ВpeM земельиої дimrнки у впасність' JII 

• 12.2.3. ви~пу з~мenЬНОї дimrнки МJI суспільних пcnpеб або ПРИМУСОВОГО відчуженНІ зеа'еІІ.нot 
суспщьноТ неОб~I~О~" ПОРJlАку, ВСТЩІовnеному законом; 
• 12.2.4. ЛIК81дaU11 юриnичноТ особи-орендаРJl 

122 S Д • • . •• ОГОВІР ПРИПИНJlЄТЬCR також в інших випадках передбачених законоМ. 
· 12.3. ЩТ договору ПРIIПIIКЯЮТЬСЯ ШJlЯХОI\I його розір~аtlНЯ за: 
• 12.3.1. паємною згодою сторін' "-. 

пеРC.DБI2.3.2.Рішенням суду на BIIМ~IY однієї' із Сторін у наспідок невиконанНІ JIP)'rolO lІОі jj; 
ачених !lОГОВОРОМ, та внаспідок випlЩКOВОга знищенНJI пощкодженНІ орендованої земllll. 

переwкоnжає 11 ВИКОРИСТВІІНЮ а тако' • • • ' І' 
12.3.3 ,ж з ІНШИХ ПІДстав, визначених законом. IдRОlu-a 

]Qlельного ·конеВIІІСОуНІНIIЯ OpetUUlpel\1 п.9.4.2. дІноіо ДОГОВОРУ ЗІ рішеННЯ.1 сур.у, в 
. аексу краТНl1 

12.3. Розірвання Договору в о 
Умовою розірвання Догаво дносторонньому ПОРJIJIКУ допускаєтьсн: n 9.4З. 

12 4 П' ру в 9ДНОСТОронньо"у поридку є HeBIIKOH8HНJI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., б'~ І' 
•• ерех ІД права масності на Я ф' !ЧИ)' ос0 ~. 

ЮРИДllчноі особll-оренлаРR' ма H~ орендаРІ на іншу юридичну 8бо 131 {tJ 
• Право на о е є ПІДСТВВОю ~ РОЗІрвання Договору; 1fIII"'" ~ 

Аієздатноcтl' ;~o~aнy земмьну ДUlІНКУ у разі смерті фізичнОї особll - opeНд8P~, :JJI:pl!ClO1)1DI' 
діл_нку разом з ~~eHIfIM cy~ переходиТЬ до спадкоємців або іНШІІХ осіб, JlIСІ 811 еаІ, ~ 
ДОГО80ру оренди р ~peM, H~ ВИКОРИСТО8У10ТЬ ЦІО земельну діл_НКУ разО.1 з opetfJIIP 

З.МІ,. 



АКТ 

JIl'ийо"ty-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКи 

2006 року м.Бровари 

. 
. Пl'дпиСaJIИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

МtI,ЩО 

lіськоro гОЛОВИ Возняка Сергія Михайловича, що діє 
]lCl)'ПJI1IКВ • 
~niдcтaвi Закону УкраїНИ "Про місцеве самОВРJlдуванНJI в Україні", 

, n' вІД' 01082006 року за 'N!!2-15/1812 з однієї сторони, та 
ДOВlpeHOC " 

б " б· OpeUДlle підПРIIЄ1'IСТВО '''БроваРИПРО1\IЖИТЛО уд, в осо 1 

. 'rrpуючоro Фе~орЦJI Віктора Борисовича з другої сторони, склали 

Irn дп про наctyПНе: 

Броварська міська рада передала, а оп 

·liровар~пРоаlЖитлобу~" прийняло земельну ділянку площею 

"315га по ВУJl.Чернвховського в районі розміщення буд • .N!21-:a 

ІІІІ будівництва багатоквартирного житлового будинку з 

~ДОваними приміщеНИJlМИ соціально-культурної сфери з 

~ИАt.паркінroм на 100 автомашин - земЛі житлової забудови. 

~~Ha дiJIJпuca надана рішеННJIМ сесії від 20.07.2006 року К!!58-
86-05 На YМO~ оренди, терміном на 2 (два) роки до 20.07.2008 
po~.,. 

Цей An С1ОІадено у 
1aёnur . 

ОIO.доroвору ореНДИ, 

nВPBДAJIA: 
;ОВаРСЬКа '. . 
IO~ МІська рада 
11. Вров а адреса: 
~' ~YJl.rarapiнa,IS 

МIСЬІСОro ГОлови 

трьох примірниках і є невід'ємною 

ІІРИЙl:IЯЛО: 

ОП "БроваРИПРQМЖИТЛОбуд" 
Юридичн~ адреса: м,Бровари, 
вул,Незалежності 14 
КеруЮчий підпри~ством 
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І •• н D НР"І)'РУ З0ВllіОJllЬОі .,е",ю зеаtельиоі діnНИКIІ 
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АКТ 

",~~YD~dJ~ - -,---------

• {О • __ (11: :ШrJl. р, 
.:;-

lOt1L """""ЇJIПIll:ані. пpeJlCТllRlІlІ" Броварського мі •• ""ГО відділу 
ііі"'" periaIIan .... i філіТ Дер" .... н.ro пiJIпР"ЄМС:ТВВ • ценТР лержавного JC«ЗLIIОru lia:JIICТP~' Ilpll ДСРЖUDІІОМУ KL1:.1iTCTi Україll1t 110 1CAleJlbH .. X 

~pca.'. $e.t!eQ I'-Q D ~,h. 
.npuq1l10CТЇ 1емлеВnDСНlІків (:JемлеКОРИСТУU8'lіD): 

_ ОП" ~p06t:/1~"('PtJ~_Od"';n~ r,." • 

~.HI!~BIlIi~HKOM)' :J;e, ~ eH/ЦJ ,$.Є, 
.. И на ПIJIС1DВI Зt)1Rt)nУ UІІКШІКt1МУ .J'f!! 273 - - -- 0 _____ _ 

JШII НIрОЗІІIІХ лепутаті~ вів 24 ЛIІСТОПDдa 1992 року 
.1ССІІ1І8110Т)'РУ МelCllІВ піnстuпі ШIUIІУ 1et.aenhHoї ліЛНllКИ 

____ ~On~L"~PO~Q~~_~~~~m~~~~~-·--------

DpOIIllIIIIOllOro по U~·JI....!!..ЦJH" Jta 6t..1U':/'t.Q ----, 
1iтIO ріШС1ІІ11І міС:ЬКОIIКОIІКОМ\' .N!. ' , • - 1111і 

M""Bi111Ulill Н кі!IЬКUL'Ті І ~ -----------
UIIIIIНIIII'll. 118 IIKom ' - ш'r lІер" ' • • IІіОКJlо.1еаш піДIІОRіДWIІ';lіL,,'ьС~~~1 ~1~111''YPi ІІРСДL'ТDОІІІІКУ 

JIoJ\liplI та ~liC:l1I~ ІХ І )СРСЖСІШR, 
~~ka,=, ' 1нв,'(ОДіІ\1:НIІН Ме'А\ОНIІ:< 'IIII1Lo'IR чrq. . . ... земельн" • ~C RL'1L'ТDВ01O ЗlIИ 01 ДIЛkнки покаЗ8ні 
A~1 I:КnD.'1еIllIП 8 IІРItПIlИТI'И ріlU~llІІ" І І. . 

.180:< IIPIIMin IlIlKU'" • 10 ("вК'rИЧIІОМV KUpll' ...... , ." .... • .... ,,'RЩі НЮ. 
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• 1U.AliAoroвopy ПР"ПIlИRIОТІоСЯ У pa:si: 
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1131 рішеllll." СУI1У на 8И~Оry ОАНїєі Ї1 C10P~1I У 1i8CJ1iAOK неВIІКОІСанн. _другою СТОS;ЮНОЮ оБО~·'.1ків •. 
~ 1UI'OII1IpD ••• 111 IlІшід.ок ."ПIШКОIОГD знltщеtlllR. поwкоджеНI" ореІСАоваКОI leMeJ."ICOЇ А'ЛRКК.'. яке ІСТОТНО 
i1IIIutiilltC\>pIlI:11ItIllO •• такn 3 іНШltХ піАстав, ВИ1начеІСИХ законом. 
'~ht81\1СО"8IШН Оl'etШllРем п.9.4.1. nUllorn ІІПI'О80РУ 'JI ріWIШНЯМ eYII~·. ашпоаUIllО до n .141,144 
~~,ny VICp1lТІШ; 
'ІІІ! .~'IPfQI\I\' ІЬ'ІОІІОРУ 11 O""OCТOPOllltbOMY 'I&IPA:tI\1 .'I.UnycKunbca: 
\IU.~~'III I\UHIBOP)' " Оl1llостаIЩЬО"'~ ntltJR,.k~· ( HCnll"oltaHIUI ОР\·.Н!\. \t'El\l 11. 4. І., 'І. iJ.4.3 • 
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~ су lУ'JемепЬИУАinанкУ у pl3і смерті фі'JИ1шоі особи - орендаРІ. 'Jlq'ДЖ~lt1Iя або обмежеНIІЯ іТ ДЇtзl1i1ТНОсті 
""і.:а IШрсХОАIП" АО спan.коємців 1160 інuшх осіб •• кі DНКОРИСТООУIОТh ШО 3CMCSlbtI)· ділннк)' pa:SOM :І 
~ PIICI'Oвyкm. ЦІО 3емen"ну дUtIHКY Р830., :І орендаре.,. wnахом ItсреУКnaдallНЯ Договору ореНАIІ зел;:. 

І 

h 13. 8ідпопідаяы�іс,ьь a'opil.:!8 Ilе.'lкоltана,. або 
IIСlll&яеЖllС ІШКОllаНllИ AorOBOpy 

~~ . 
1l1COllattltll а6 

~ . о ІІСИlUleжttе 8ИКОlll1нна aoruDOpy c-roрОtш lIecyn. аіАповіШUIІаllіст .. вімовіАIІО АО .КОНУ та 
, 1Ipnиа,. . 
\-111 ........ ІІІ nopyUlluut зо6оR"IUtlна. 30Їn"IUlc:n.cн від aїAnOBiAW1hHOCТЇ. НКЩО ВО"'1 Аоведе. що ue ПорушенНR 

\ 



І4. ПРIІІ:ішсrпі flfJЛОЖСJII'Я. 

• :а611Jшr """,,oc:ri ІІіCnIl піЛlJ"С:IІ'IІІ" CТ"POIIII\ftI Т" ПО", JI~pJt:lJUII • .,i ре& "рації 
JIJI:.PO'IIP" '.11"1:110" '"'IоОХ прlІ~.ірltI.,,-u. що М:SЮТh O,1H:JWUIt> 'nplfiJlf&'H)' &:11.1:,_ ".1111І t АКІІ' 1I1n~L1J1I1TI.C:1I 8 "оА d .. Mllp \,.;, .. ".,. •• , 

.,.,..""-" :'''''','.10''. тр&:Ті" • а ОРПJІІІ •• ,шR ПJЧ1"'. nержа,,"у pe"c'p;r'Jlln .,.. ",,,tJI • "0'". ,-. . 

, ,. 1111'''' ч.n .шва", ЛО, оаор> f': 
~lfn nms" 1Смс.'ІItJ.аі ІІіл"".,,, 3 віll06раЖСІІ""'W об"I!ЖСШI, (06'11;';&:"1» )' її llІІliОРIІСТЩlllі ,8 ьстаIfCІOJІ~Н." 

., 'r.tII08m:'IJfIl'III.,icuC80c:тi та nOllJ4if:ellllIl1011.,i"",Ioo; ме",; tсме""'ЮI .,і.'''IІІ\ІІ . 
111 ..... ~tICC&:tltl" U fllІl)РУ 308ffiwlfLOЇ "сжі IC\fI:I,M,oi nи'"lІІm: 
;l1IQn.", • r . 
tn .,Po\lY"'lCJIClGI·

"
,c:a'WlI>1I0 IIm"H.:": 

І5. ('С!~піll" 1I С'l'пріll 

~MicькaplUU1 u 
rqtШI/tI 'l:1С1~'І1'IJf'"' 

'.·ІІI"'18і1 

";ll""ешl.1р4 AtlDl ШJійовича 

~"ШlІІЇ.llСn" 
i'I)Jflrapiнa. '5 

C1Lfllllil 101 26376375 

Opell,tUP 

ДІ J "Лпрітек" 
ІІІ" Air ІІа 'TipCТnAi СТ:l1)'ТУ. 
:I3P~I с'rРОВПlЮI'() Дніпро:ссьК'(щ, (1&1И'''''I(,)Ю 
J1ержаRНОJО а.а .... іНістращїс.,) " М.КИt:lсі 
IIІN!!IU6710S00010004ЗJ иід (Jf(()').~(J{J4rxж\' 
Директпр -
сірацы\АA ВіталіЯ М~fР"СJJШIOLЩLJ 

м. 1\ 'Ііn. 
ву.1. 'IЩ'ept:. бу.!.) 

ПfдО'IС" сторі., 



АКТ 

прийОмУ-ПЕРЕдАЧІ ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 

"~,, ~ 2005 року -----
мо Бровари 

• ~O 

МІІ, що підписалися нижче: Броварська Jшська pa~a. В ОСООІ 

першоГО засТУПНlІка міського ГОЛОВІ! 1(lfЯlllluі Олекса'lдра 

АIII1ТО.'lіfiОDIIЧО, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 
С8МОВРIД)'вання в Україні", '] однієї СТОРОНИ, та ДочіРJIЄ 
nianpllCIICТBO "Апрітек", в особі диреь.їора Сірацького Віталія 

~IIIРОСЛ8ВОВllча з другої сторони, СКЛали цей ~,. про наступне: 

БРОDОРСЬk"8 I'lіська .раза передала. а дп "АпрітеR" 

прийнuо земе,,1ЬНУ ділянку nлощеlO 0.2440 га по В~·~1.Дlll\fllтрова,30 

JUII оБСЛ)ОГО8)1Іання СКЛ8ДСЬКlfX та побутових ПРИ~lіщень. Земельна 

.ilі.'Ulнка надана рішенням сесії від 10.03.05 Н!!666-32-04 на )'мовах 

. uрrНдll. теР)lіНО)1 на 5 (п"ять) рокіВ.10 10.03.2010 POh."y. 

Цей Ah.ї ск..1адено у о • трьох ПРИ~l1рниках і є неві.1' ємною 

чаCnIНОЮ договор), оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

~вaPC"l\a t-licbh."8 рада 
РИАИчна а.ареса : 

... Бровари 
:!t~1 ,B)'~.Г агарів&, IS 
~~~Iii за(1)'О"IIК 
) а IC~Q ГU:10іШ 

а ~\ , ~.\\ . ., 

ПРИІ:"ІНЯЛО: 

дп ··Апрітек·· . 
ЮРИЗlІчна 8.1реса· "І К -т ..... ИІВ 
вул. & а~lпере, буд.S ' 
Диреь.їор 

,,-

~m~L-.!/В м С· • • IРацьkИй І 
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М. Бровари 

Д . Броварського міського ОЧ1РНЬОro земельно-

"І"А13 р. 

~8 (ЗCМnСКОРИС1)'вачів): 7lId Q'.o ~ Jнj40t:(lJ,;I~ Jfд.vwu' 
illi t1lЛt!нu/і· f'o4e~ 
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1- ПР.' aCТ81101JJleJ:l1i завнішньої межі не ЗВИDJJС:НО. Межі погоджені і не І 

:;. IПttань. МСЖОІ,і знаки. JlКIlМИ закріплена земельна дinяllК8 в кinьKocтi І 

~ /() шт. ПОDЗанї представником Броварського виробнnоrо r-8111 рёс:урсів ІІІ· місцевості тв nepeдallї на збері~ зcмnе8JIа~ 
~PoJміри та МісцезнаходжеННІ зсмeлt.ноі дinaнки. по~ані на абрисі на звороті 
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ДОГОВІР 
оРЕНДИ ЗЕМEJlЬНО' ДІЛЯНКИ 

1 
~ .. 'І .... ка Рвда" 0.9 .. &'«'~!(.R .. 2006 року. 5 ова е"ка п ~ • • ~ р р б' першого заСТУПНІ'"'' МІС"КОГО голо~ КIIЯIllIUI Оле~еаIIДР~ 

&,о .. рс ....... 'Іс ...... Р;Ш аТ:I' ~~~p~ "Іісцс:ве caMoBpRJlYBaHl1I в У,,"раТllі" 3 одного боку, ДОВІреноСТІ 
~- "І: ІІІ піАтаі З_КОІ!)'. кр fдK Ilте aKulOlleplle TOBaplleтBO "5pOBape .. ~ WЛЯIОDо-будIВ~"'lе 
~~-6f299 11 ОРЕНДАР. В Р Kyty.lOB8, 2-в, а особі ГОЛОВIf праВЛІ""R rr1BPIUlCHКI ВІктора 
."OJ .~IJI'I -lUDfЧlІІ ІШРеса: ... БроваРlf. вул. го nержаВНIfr.t реестратором за Н! І ЗSS І OS ООО І ООО S 16 від 

~I~r І ~ заресстроаано н • • Пl.lта .. • .. ·І·.#· ~ .... ак 1/1 ІІІІ11 uen договір про IІllЖ'Іеlfuедене: 
~P1JII)'JVIO 6оКУ. )'ІІІ 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

8ідно до рішеlllll еесіТ Броварс"коТ міськоТ РIlJtIl КlITB~ЬKOЇ області від 26.01.2006 
II_OДA8EЦ~:=p nplln .. ac В строкове платне Kopl'CТYBaHНR :lсмелЬtlУ ДІЛЯНКУ nЛОШСК? О,6338га, ДnI 
.,юot ... І О мме ,яка ЗllаХОДIIТ .. еR по ВУЛ. Кутузова, 141 D 1\'. 5pODapl'. З~ДІІО :І ~~HOAl 

І/ІІІІІОІІІ"' '":." ксу СТІІНОЮ оього nOrOBOpy та довідки Вlfданої БроваРСЬКIІАІ MICIoKJI1t1 ВІДДІЛОМ · IІІІІЕиеl~ОІНОЮЧD"" _... 
UIJII!t • 1002.2006 року та земельио-ІСІІДІІСТРОВОЇ документаЦl1 Броварського МIСIоКОГО ВlДДUlУ 1IIf\- 1&176 81Д • .' \' ""r:- на .І--нка Е 3c:1\tJUI"1II транспор1У В І\'ежах БроваРСЬКОI МІСЬКО. РIlJtII. ~ flC)JCllIII3tМU. ДUUl 

2. 06"єкт opellДll. 

11.1 ..., DepeJllt:11oCIзеr.tелloна дinRика заranьною nлошею О,6338га. • 
lll1аxuс:IWIiRАімнціРОЗ"lіщені об"єm, нерухомого.маАн" JI~ JlВЛІІЮТЬСJl влаСНI~ opeHдa~II .• 
1J.1fapIImaнa rpoШОIІ ouiltкa :lе",enьноі дimlнки ЗПдНО ДOBIДXJI Броварськоro МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земел"них 

: illШ2006 раку .М175 С11ІНОВIIТЬ 209915 (двlетl дев"ять ТJІ&:JIЧ дев"ятеот п"НТНQДЦНТ .. ) rpltleHL. 
lt3аашна дiuнa. 1118 пеРедІтсн В орен.цу не має недоліків. що можута. переШКОДІlТ1І П ефекnlВНОМУ 

1111р1 1\100 (рсарruиЬаші) ОРЕНДАР JI Договір ореНДІІ не зберігає чинність. 

3. СтрОК діі AoroBOPY 

1 ...... YlJllACНO на 5 ( п"нт .. ) раків, тep1t,I.IOJ\1 да 26.01.2011року. ПіCJUI зlUCЇнченНR строку AorOBOpy 
.:':-е npuo ПОНовnенНR Вого на НОВІІІ\ С1рОк. У ца.ому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 

СІра", юі доro80РУ повідомити письмово орендодu1Ul про намір ПРОДОВЖІІТИ Аого дію. 
в,..:.':!нnaНII! ЗQIUlollоt ДШНІІІСІІ не 38 цlлЬОВllАI ПРlfзнаЧelIIIRJ\, opelfДap втрачає переважне право на . 
--1'1 0POII4II. 

4. OpellДHa плата 

І ч""" optll4l11 nлa . І u.~ . та ClCIIlДac 3148 - 72 (Tpll Тll&:JIчl ста еорок Blell\') rpll8CHIo 72 копіАКIІ. 
l tIoltlwJ, пп РОЗМІРУ оренднот мати за зе"ІЛЮ ЗДЇВСНЮЄТІоСJI з ypaxyBaHНRM індексів інфmщіТ. 
t" ..... "" ата BI'OCIIТloCВ орендар., ПОЧlfllаlОЧl1 3 ДІІR ПРllАllЯnН ріwеllllЯ еl!еlt від 26.01.2006 року 
~) lllcahl Ч:;:МІІ ПРOТRГОJ\І 30 кanel1Д8pIIIIX ДІІІв, .lаС:ТУПНIIХ за О&:Т8llнІ!\l lCDJIelfДapllIIJ\1 AIII!J\' звfТllОГО 
І ~3Ulql25000:'IGпереР8I)'ВаНIIН на рахуасок УДК У КII1'вrькІА обnа&:ТІ АI.КІIЄ8а МФО 821018 код 
СІ. ~ lIJIaAYКЦj - РОВІРСЬке вдк. Ход lСІІаеllфlкаці1' 13050200 - орендв зеАIЛI. 

· CSIr.btiP0PtluaHot ЇТта НадаННІ послуr В рахунок орендноТ МІТIt офОРМЛRЄТLCR BiДnOBiДHItMIt актаМИ. 
: CJi1ll_)IIOI roc МаПІ переГЛНД8ЄТЬ&:R у раl : . 
: CSз.~JIOJ"IРjl noдВpIOВІІННR. передбачених Договором; 
'tst;lItanaclиnaa:ел.нога податку. піДВI.щенНJI цін. тарифів. у ТО"'У числі внacnідок інфmrціТ; • 

~ 
PlJI ИОltlОС nеред6ачеНIIJС ЗlКОНОМ; 

::.:. Jflldои':::: ОРlНднаІ nлаТlI у СТРОК", Вll3начені ЦІІ"І дОГОВОРОl\l, enpaВnRCТIo&:R пе'IЯ У pO:ll\lipl 
~"eaI1I. .ГО 6alllC)' УкраІн,. ЗІ КО.,lІІn день простроче'IНR мата"У неrплачеllОТ СУJ\Ш за 
· 1tм...: ~ сnp 
; . --.у au..иty:l IIIJIRE1'IoCR також і У ВIIПадках. RІШІО ОРЕНДАР з поважних ПРІІЧИН тимчасово не 
~ 'ЦІ ... ДoгalopO~I. 



5. УІ\ІОВІІ ВИКОРllстання зеl\lельноі ДЇЛаЩСII. 

• перс"аЄТЬСІ в оренду АЛJI обслуговуваННR маЯнового комnлексv· 5 І Земель .. а J1ШJ1Нка ом '. • • 
5з'Цїльове ПРll3начеННJlземельноі J1ЇЛJlНКИ - зеМЛІ транспор1)'. 
5.з: ОРЕНДАР не мас права без оформлеННJI У встановленому 3ВКРНОllaВСТвом nOP1lА1'У 1141... " 

ПРll3наченНJI земельноі дinaHKII;~ 

6. У І\ІОВІІ і СТрОКl1 передачі зеl\lєльноі ДЇЛЯІІICJJ 8 О 
~ 

6. І. Передачв земenьноі J1ЇЛJ1НКIІ в opeHJIY здіЯСНЮЄТЬСR без розробленНJI npoel\~ іі віlllelellНr. 
6.2. Інші У1ol0ВІІ передачі земельної ділRНКИ в opeHJIY: OPEHД~ДABE~ nepe;uc. а ОРЕндАр 

ореИllY зе~lenьну J1ЇЛRНКУ вЇЛЬНУ віJl БУJlЬ-RКИХ маЯнових прав І претеНЗIП 1pCТIX осіб, про -ІІІІХ .... 1 

Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи . OPE~ДAP. не.. Ma~--~ 
6.3. ПереJlа~а зе~fen"ноі ділJlНКl1 орендаРІО ЗДІАСНЮЄТЬСR ПIСЛJl державноТ реєстраи" w.oro ~I 

ПРIIПмаННR-передаЧI. І 
6.4. ІІа ОСІІовІ ст.25 3BKOIIY YKpailll1 "Про opellJIY зеI\IJ.Ї" B~ 06.10.1 998р .Ni161-ХJV Оl!ffl;1aР)1і 

строк nlC:nR держввноі реестрацП ДОГОВОРУ opellДll зе~IC:n"llоr ДШАНКІІ державноТ або k-а\'1JIa; .-. 
зоБОВ"RsаНIIП HaдaТlI копіІа договору BiдnOBiдllOl\fY оргаllУ держввноі падатковоі С:ЛУ","6II. :&ІІІ" 

7. УІ\ІОВІІ повернення земельної ділВIIКU. 

7.1. ПіСЛR ПРИПllненНJI J1ії дОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну 
riршому порівНJlНО з тим, у акому він одержав її в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршенНJI корисних влаСТ.lвостеЯ орендовано і земenьноі _ ..... 111 

зміною П стану, має право на відшкодуванНR збитків У розмірі. визначеному сторонам ... якшо mIPII_ 
3J'DДИ про розмір відШКОJlYваННR зб.tтКів. спір розв"R3УЄТЬСR у СУДОВОМУ nopJlJIКY. 

7.3. Здіlснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпшенНІ ОРС:IIIJIОІIІІІІТюаif~ 
акі немоlCllИВО відокремити без заподіаННІ шкоди ціп дiлRнці, не пїJUUlгають відшкодуванню. 

7.4. ПonіпшенНJI станУ земельної діланки, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою згодою J 

землі, не nїJUUlI'8JOТIo відшкодуванню. 
7.5.0РЕНДАР має право на відшкодуванНJI збитків, заподїJIНl1Х унаслідок неВlllОНIНИІ 

зоБОВ"R3ень , передбачених цим договором. 
3бlrncal\ІІІ вважаЮТЬСR: 

7.S.фахтичні В1рати, аких ОРЕНДАР зазнав У зв"азку з HeBНКOHaHНJI&( або неНІІІ5ІІІUI 
Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також витрати, акі ОРЕНДАР здійснив або повинен зДЇnСНlm, JIIII 
порушеного права; 

7.6.доходИ, акі ОРЕНДАР міг б.1 реально отримати в разі нвлежного BIIKOнaнНl 
д.оговору. ' 

7.7. Розмір фактичних витрат ОРЕНДАРЯ визначаєтьса на підставі дoкyмeнтanЬHo пLuтв~-

8.0бмеженНSI (обтвжевви) щодо ВИКОРИстанНІ 
земельноі дШянки. 

8.1. На орендовану земельну ділЯНКУ встановлено 06&.ежеННR площею 0.0909n -
водоnpовlдноУ мережі; . . 
_1__ 8.2.Перe.naча в оренду земела.ноі РНКИ не є підставою ДJUI припиненНR або зміНl1 
AllIІІНКИ. 

9. Інші права та 060В"ИЗКП сторін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapR&rnI. . ' 
'арештом) звстав _ •• "є. що земельна дІМна є у Вого впасності нікому 1НШОМУ не 
~ , ою не перебуває і він має' ' • o~lf1l.'/, 
lизначені цим договором. ЗІКОННІ повноваженна передаваПІ wo ДU1J1HXY в r- . 

9.1.Права opeIIJIOJIa8QR: 
9.1.1. перевіРJlТИ l1ЇJIьoBe ВикористанНІ земельн оо • • 

9.1.2. достроково розірваns цеЯ д. 01 ДШJlНКИ; ство"" 
9.1.3.змfнити розмір орендн іі ОГОВІР У ВIIПа.цках, передбачених ЧІSННИ,.. законOJ18I ~", J 

ОДНОСТОРОННЬОМУ noPRllkY без згодИ О;Е~Т;Я: ВlIПа.цках,. передбачених ЧІІННІІ" З8l\'ОНО , 
9.1.4. вимаraти від ОРЕНДАРЯ ' . 

• . 9.1.5.Вllмaraти від ОРЕНДАРЯ c:~є~aCHOro внесенНІ орендноУ маПІ; . • pi~"'" 
Мlськоі ради про HaдaHНR земельноТ ділRНіо~шко~ванНIf суми орендноі мати з часу ПРJldиaтr , 

. до ~Ідnисанна цього ДОГОВОРУ; 



L2~.IU': 
........... ,. ор'l ."ltоА' lIinallI)' по I~"I)'. 

tJ.V"""" ~13C"- "І 
,1.1. OprILJIpl: It ain.II~'Y 1 КОРШ:1УlаННI;. •• • • 
JJ.1I~,,"1I0arrJ3C~leJI.:' 31JCЇHlleHНJI с:троку nого .ІІІТ І разІ II.IICYТIIOCТI претеН31П, ШО.llО зоБОI"13IН .. на 
tJ.~III"'- lIJII11I Jloro1lP ОІ 
fjJ.JIDIIOI' 

r·r.1~ ОРСIUIIР~вцю "IОЖІІlllіc:n. 3.ІІіnСІІЮllnf КОИ1рО ..... :іа IIIKOPIIc:тaHHIM иієТ земen"IIОТ .IIinlIIKII; 
~ JIIS1I3'" оРЕНД0 10111 аlnВIIК)' 38 uілЬОВII"1 ПРII]118чеIIIIR\І; 
,4/. rroly8l111 зсаlen 
І'" .. ..-opll ml ореllJlНУ мату; 
~4J.pDt'I8CJIO C~ZIIHoro 1111 БУJlЬ-IКОГО іншого ЗІ~РУ.llllснtll 3С:МЛI; 
~4t .,JOII)clIIt1 ПІП І нanСЖНОalУ CВlli11lPIIOMY стаНІ; 
,c.s. IIbrPIРІ)'ІІ 

10. РII3IIК 81ІПDдК080ГО :lllllщеllllП вбо пошкоджеШIR 
об"єкrв opellДll ЧІІ його IIBCТIIIIII. 

'.""80ro 'HIIWCIIНl Ібо ПОШКО./ІЖСННІ об"с:кта ОРСІІ.ІІІІ чи Пого ЧІСТШ ... несс ОРЕНДАР. 
Itl. ,..nr.lln ..... v 

11. СтрахуВВllllВ об"єкта ЧІІ його ЧВСТJIIІІІ. 

II.lЗNIIo J WlМ ./Іоговором 06"о.ї opetWl не піДnlгає страхуванню. 

12. ЗаlіllП yal08 ДОГОВОРУ і ПРllПlшеШIR його діі 

• 11I.]uiнa)1I0I аоГОВОРУ JДіПснюlOТЬС. у письмовіП формі за взаємною зro.llою сторін. 
УраіlUlClПlСlІІІІ'ГО./ll1 ЩОДО зміни умов дoroBOpy спір розв"IЗУЮТЬСI у CY.llOBO,..y ПОРl.llку. 

I11ДJrДnBOP1 ПРllПllllRШТЬев У Р8зl: 
1111. _еlflll C'lp01У, на 'КlIП Roro було укладено; 
ІШ apн.a&uНl орсиаарсм земenьноі .IIЇmIHKII у впасність; 

'. IW. ~ ,еМCnltНОТ дinJHXl1 ДIUI CYCnїnЬHJ'X потреб або примусовоro ві.llчуженНІ земел"ної .ІІЇnIНIШ , МО1Іlвів 
,:.f8ll&ilиocJf В ПОРIUUCY, BCТlНoвneHoMY ЗІКоном' 
І 1114 •• ~i IОРlllUlЧlfоі особlf-ореН.lllРI. ' . :s. -Ір IlplIIIIUUIErЬCJI також а інших випадках. пере.llбачених законом • 
• w.f'IDГOIOPY ПРІІПІІІ'R~ЬС:В WnRlor.1 Поro ро,IРВ8 •• Н8 '8: 
: • IJШUtoIO 3I'OJIOlO СТОРІН' 

~ PiaJCНa.. r:y.II'J на BI~OI)' однієТ і, сторін у Hac:ni.llOK неВІІконанНІ .ІІруroю стороною оБОВ"I3КЇI, 
.... :"IOpDU, 18 внаслідок ВllПадкового ЗИllщенНІ, пошкодженНІ ореИДОВ8Ноі земельноі дїn.HXI" .~1t істотно 
і l1U IІll11Dpиmнюo, 11UOJf 3 іНШl1Х підстав, ВИ3НlчеНIIХ заКОНО"I. 
__ D'~УИВИИ. opeНдllpal п.9.4.2. дIIHoro -ДОГОВОРУ 38 ріше •••• П.1 еуау, відповідно .110 ст •• 41,144 
І 114.~ ~.,.rHII 

~~ Дo~=BOPY В OJIНOCТOPOHH .. OMY ПОРJlдку допускаєтьса: 
r,us. п. ВІ ру В ОJIНО~РОИИЬОМУ пор.дку є HelllKoнaHНI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. • • 
~0CIJ6n.0Pe пра ~HOC11 на ~Іanио орендаРІ на іншу ЮрllДllЧНУ або фізllЧНУ особу, 8 також реОРП1Н1,аWI 
: lfUPa Е ПIДС1ІВОIO Д/ІІІ розірванні Договору; 

t , 
13. Відповідальність СТОРін З8 невDКОНВИН. або 

Ь неuалехаlе впконаПIIJI доrовору 
1.31_1 . .... =. ІХО ........ 160 HeНln • • • • • 'IДRO ДО закону 111 
~ еасне ВllконанИІ .ІІоговору СТОРОНIІ несуть IIдП0ВUUШЬНIСТЬ. ВIдП,!В 

ItJI1I111tJL .... ПОРУWllJlа 30БОВ"оанИІ, звіпьИlЄТЬса lід BЇJUlOBiДIUIЬHOCТЇ, JlКШО IОН8 доведе, ШО це порушенНІ 

Jt/I'... 14. ПРикінцеві поло.еuнВ. ........ . . 
. ~ ГОвІр 1f1611РІЕ 
. Ykna.IacHO У ЧIIНИОс:ті nic:na ПЇ.ІІПIIС8Нна cтopoнaмll 'ІВ Яоro аержавноТ реєс:трашl. OДIIТ"ca в r ~п . в оре 1р.ох ПР!lмірниках, що мають однакову ЮРІІДІІЧНУ СІШУ, oдllH 3 '~11X 3НІХ 
• ндlРI,1рСТІn - в органі, 'ХІІ" провів державну реєстрauiю. 



Невш"ОIIIIIJШI Чlетlllll~111 ~O~OBO~y є:. браженНJlМ обмежень (оБТJIжень) }' n· ВІ • J 
КIUIIIСТРОВІІП МІН :lемелЬНОI ДШJlНКII :І 81дО IKOPIIC11l1lti ' І . . "'., .. , 

cepll'"'"8· • - .' - • ~ ... 
• .1.. І • ue80CТЇ та погоджеННJI :lО8НIШНЬОI меЖІ земелЬНОI ДІЛRНКІІ (о. • 

ІІІ.. про ICТ8HoвneIlHR на МІС • ( • "Onlll~ І 
ІКТ про передачу на :lберіraННJI BCТ8HoвneНlIX меЖОВIІХ :ІнаКІВ власнику КОристувачу) земen.IlОі' ~ 
11\. ПРIІПоr.lу-передачі :lеr.lелr.ноі ділJlНIШ; , ~ 

ОреllДОДDвець 

Броварська ltIiCLKa рада в 
особі першого застynНllка 

міського голови 

15. РеквїЗllТl1 сторін 1 , 
і 

Орендар 

ВА Т :'Бров~рське .ШЛJIХОВО-будівельне YlIPIВniвa.: 
що ДІЄ на ПІдстаВІ ста1УТУ , зареєстрованого ' 
державним реєстратором І 

Кииниці Олександра Анатолійовича заN!!l 355 1050001 ООО 516 від 10.03.2005 ! 
Голова правління poq-

міСцe:JнаходжеННR ЮРИДІІЧНОЇ особи 

07400 КІІЇ8СЬка облас:ть. 
м.БроваРIІ, вул.Гaraріна. 15 

ідентифікаціЯниЯ код 26376375 

Гавриленко Віl(ТОР Федорович 

місuе:lнаходжеННJI IОридичної особll 

м.Бровари, 
вул Кyryзова, 2-а 

ідентифікаціЯниЯ код 05408668 

Підписи сторін 

" 

" 
" 

" 



АКТ 

DрИЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

МІІ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

oepDloro заСТУПllllка міського ГОЛОВІІ КІІЯllllці Олександра 

АпатonіііОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

ra.\lоврядуваннSI вУкраїні", довіреності від О 1.04.03 за N!!2-6/299 з 

однієї сторони, та ВідКРІІте акціонерне товариство "Броварське 

Шоwово-6удівельве управління NeSO" в особі ГОЛОВІІ правління . 
Гаврппепка Віктора ФеДОРОВllча з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Відкрllте акціонерне 

1OBapIICТВO '~Броварське шляхово-будівельне управління NeSO" 

DpИЙШО земельну ділянку площею 0,6338га по вул.Кутузова,141 

в &1. Бровари ДЛSI обслуговування майнового комплекс - землі 

1]ІаНСПОРТУ. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

26.01.2006року Н2892-43-04 на умовах оренди, терміном на 5 

(п"вть) років до 26.01.2011 року •. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

'facтиНОIO договору оренди. 

Брова І1ЕРВДАЛА: 
10 РСЬка міська рада 
... ~fдИчllа адреса: 
Ь_ PDвари, ВУn.Гагаріна, 15 
:;РlllИй заступник . 
"ЧСЬtоro 
~ ГОnови 
Ittir,,~ 
~.;1 с ~ .~\ 
.~!J j.~ 

~l '. 

ПРИЙНЯЛО: 
ВАТ "Броварське 
ШJ1JIXово-будівельне Н250". 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул.Кутузова,~-а 
Голова правління 



АКТ 
• &:1'1 та поrоджеllНВ ЗО8111wньоr межі зеаluьноr діл_НКII 

СІІНІ І'. мІсцево -
.011.0'" _.і1І!.' ~ ~ ~ , ,~ h 

~
"'·VК# (n.~IIP" -,~~/'гf'rp~~,q~ '.:1-

{ , 

: .І"АА, 200СР· , м.Бровари 

p~. сані представник Броварського міського відділу Київської 
_ JlIІІ'!СПitiJlllд ~AR~Oro підприємства" Центр державного земельного кадастру при .!dt ... oi фUlI 1:,. .. - .. 
~ lОиітe'li УкраіНИ по зеМeJlЬНИ;. pec~cax 
t--~1Actu1 ліцеюіі на ЦКОНІНн. PO)lIT • 

...... ...... ихі. ('_JIIIC1YII'ч..j:~ , 
~r~~, r~N~-V~..NР4'Zf~~~~;,,;,~~ ",,50 ' 
~ ~ ,;' 7 

~~ ~#И т;. 
. .:-v зсмпеВnlСників (землскористувачів): Яе,.{,/#РNd J"err~e:t? -
~---" ," 7 ." JФ~~' 
:їPra'1ІІІИ своі повновlUКeННJI. провcnи встанОВЛСННJI на місцсвості та поroдженНJI 
_І( . земельної дimlнки 
11. ~~ ~ -~ #57/ " 
І 

I~Cl3іlдреСОЮ-:--:~~_~~?д~~_....:А __ ~"""",",-/ _______ _ 
_ межі на MiCЦCBOcтl 

ІГа npeRнзіА прн BcтвнoвncHKi зов.нішкьdі мсжі кс ЗВJI8Лсно. Межі поroджені і не 
:!ІІІІІІП.L спірннх питаНЬ. Межові знаки, Jlкими закріпnсна ЗСfdсльна дімнка в кількості ш. пошані' прсдстввииком відділу на місцевості тв псрсдакі на зберіГ8ННR 
~ (~скористувачу). Розміри та r-sісцсзкаходженНк земельної дWвICll 
-.ВlI6РНСI,иаЗIОРоті даного • " 
QIIJIIRЦHllДaнoi ~T ~ ~, ~e'&#f~d--,p;, "/~ ;e?~ #.5Z7 
:tJaaqo-lСІДІСТрОlоі до її складає _.lt.I4~~!f!.... __ 
Ibllrr . 

Пl4mвою дпl ПРИЯНJI1ТJlj;їwенКJI по фактичному КО~tиС'ryВII!Ij~~5!УПI{ИМ 
~~кyмeнтiB. Щ~ посвіlJ~:право ~HOcтi або kОIJИС'1}І~!~~~~ 
~IIA 82-х ПРИМІРНИках. ' . " , . :: .' ' ... : -: ... 
~НИІС землевласника ;,: ,', 
r-auJJИІ:1увача) \' \ ) 

~' .. '. 
"-анк Відділу 
~' , 

ІІИК ВИконкому 

.' ;:1С~іЖИих 
~~I~ (земnекористувачів) · __ -.-___ .... ~=~jIf;{.:::=О'_~а:::Q.=~;..;.Wd~.~ 

" 

~~H~.o $~~~~~ 
~rt-j~"'" /I,.~H"P- ~~~.&=,~~ 
'1ЬЧ tlQrЧ~If':~ul. ~ЛІ'f; ____ и_-..;;......___ .-. 

і~и _ ('1' ~I 
~~.~IС.БроВарсько~ 
\ !.ЦЦlnY земenьних ресурсів 

І 

., 

., 



ОАБРИС ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
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ОО 

~. Від.ЕдоА 
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: ~брис склав: --fS~::::::::':;L~-~Е.~~~''':;' 



r.. . . AKr.. . 
. ІНЯ В натуру зовнішньоі межІ земельноі ДIЛSlНКВ 

,рО перенесе. . 

~ ~::L' ~~ ;P~-L4'-нa !!!. '. ::L~~ -~ 'Л:." 
~~ /11 . 

'IP~ · .. 1."- #,ШL 200Гр . 
• '" ВJIJCIIcnїдnисані. представник Броварського міського відділу 

~іperiоиan.иоr фinіі Державноrо пiдilpиємс:тва .. Центр державного ""1'0 КЦ8CtJJ)' при ДерJrl8JR)МУ комітеті Украіни по земельних 
~,." .. 

•• 
IJIPIIC1IIIacri 3CМJIсвnвсиикjв (зс:млекористува~в): 

IJГ, 1Z..ra4Le «t'иW~Р4Р. kФ'~.:НА2Р r~4k #:ш" ~~. w 1t7~ 
~8H~HKOМ)' Wh4'Y~~..e~ т.1· . 
• ва ПUlCll81 дозволу BHJ(e{.fмy Н! 273 
JllВIpOJDIПХ деnymi~ від ~4 nиС1'ОПада 1992 року .' . 
1IPCaCn~ 81111уру Мc:жt на ПІДставі плану земc:nьноі дітrнки 

ІІІ. ~.t'!I! Щ~~ ~N""""' ...... e ~~#6ZJ" 
1!м!n..1Ao~ ~~ 
-Т-V'WIV ПО вул. . 

.. ., ~lЗ 31Ч1'У JllШCJI~ Міськвнконкому ні - '.. ~/ л г-о r-
• ВІД tt:.tJ ..... J. '.::1 ~. 

АЬа.і 3ІІІІІІ 8 кільКОСті ., І 
........ нa.кoro і НlUCJJllдено BЇДnOBїn"a::т· ~C:P~i В H~тypi представнику 

• '. _.ЬН1.СТЬ 38 ІХ зберс:женнs. 
Раар.та Місцсзнаходжс '. 

:"9JIaX. . НІІІ межових Знardв земельної дiJUlHIQI '. 
ч:l1kr Е п' . . DОXlзaнI 

Atr ~:::хDpИJi~ рішенНR по ФВIC'J'Ичноuv ., 
• ПРИМIРНIІ1аІХ. І '''J КОІІИ:~~~ 

. '-
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Начальник Броварського МlСЬКОГО 

Blддi~~. ьних ресурсів: 
ІД?:-, ~.," ~ М.А.Шок;vн 

І ~~r .' "",;І! 
"~~'I 1/1." " ,'I>,.'tI::.q • • • • , "411/ • . ~ \ ..... :'t)_.~ 

• • ",,"'. fIf 'І, 

.. t "."J--t.~' . ,.. 
'~""\I.:d0-:;' -.. _~" 

_______ оо. _ .. _____ _ 

• 

DП"'С МЕ. 

6 межа міста Бровари 

В -з.N~1 BAT"6po •• pcbKoro WБУ ~5D~ 
А -з.N~, Ynp.B~I""R "0-3 •• ',А"01 3.JIЗ"~Ц'Сст 6po •• p~). 

УПР •• "'""" N 

.у •. ",у,узо •• , '''1 
НА УМОВАх ОРЕНаи 
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AorOBIP 
w:o.Jtrd 3EМFJIЬBOI ДIЛJIНКИ 

О'жоlЩIJ· . 

:... .. .15 .. u#.NI' .. 2r1!jOКY. 
~ Ji .арсltКОТ мlсltКОТ РМIІ - MicIIКOro ronОВП КII_ииці 

."", ВIlIСОПIВЧUn комlтеТ ро ко' IlAIІ В особі nepuroro "cтymonca в Украіні" :І OlUIoro боку. 
"" ...... _trcr Iipo~apCla:C;~:; V':aiиD "Про місцеве CIМ:j~ IСD.tерцlnllD-DlІробll.IIЧ. 

~~OIH""IIIO ді.: 111 ,:. 3акрите 8KAlOllepJIC ТО"Рlle11l~~ ... 125 В особі roлОВИ npaвn~ 
~. .o.t 03 31 _-61299" ор ,,' uamш аареса: мJiровари. вуn. аЦЬО с:уб"tкn пiJlnpпtмИllШoко 
~8IJOl • paoКIII п"'аРИrltlc:I'D ,~I і свшОшва про aepJCIIIII)' pc~C1P 
~~..... UnD діс ІІІ ~JlCIt AOJ'Oaip про ВШlCЧснueдсне:. 
"~I1Ji111.07.1'94p. 3 JIPYI1'ra. 
,.. 1.IІРЕДМЕТ договору . . 

r міської Ра.!1И Киtвськоі обnаcm Від 
• Ідно ДО рішеННІ впхоlDtОМУ Броварська eJoICJlЬ1I)' AЇJUIIDCY nnоще1О 0,2845 nІ 

. LI,OPSIДOДAВEЦЬ O'~n А 11 _иlhr ... а c:rpoКOBC IIJIIТII' кориcтyвauuual~5 м 5рО88РII. Зriдaо :І маком 
• .ммw Ji4]2 1IIAКt а Ir~ 11)"- lІТ1ОСІІ оо BYn.1CyryJOвa,· • ІМ вiaAinоМ 
~ ntraloOrD м,ьаичиlCl, •• зиахоД віакИ вИдUої БроаарсЬJCВМ Ml~Ь1Cl .' 
.,... I-"OUIDID 1ІІС'ІИІІDID Ц1ОО1'О Доro.ару 1а до _n."i Броаарськоro М1ськоro DilШШY 
~ ... IIUI с ваа c:JПdIQoJClllllC1P080t ДОКУМСА& _ 
_ І*>Р 16366 ІІА 11.11.2003 року 1а зем. ro.ироБJDЩtВa Броварськоіміськоіради. 
DJllQP '" SOWII01II aiJIIIID t SCМJIDIП JCototep о 
\ . 

2. 06"єкт opeJJДВ. 

ив O(ICIUIY aepuamci 3CМem.вa ДiJUDDIa s8J'IJIыІ1о DI10ЩClO 0,28451'8. 

11". -_..:. 001.--' :.--' 06"оав всрухомоro МdВL .., епьввх 
IlAXII_~ a"",~&- • зrUoш довідки Броварськоl'О М1сьхоro BUUUnY зем • 

a1Iapмanna rpoШОА aQ1llll земem.вої ~ earr о"ать ТRC5rI дев"атсот д88ДlUlТlo ЧD11IРВ) ІРВВВ1. 
':'11&14.09.03 3IN!171 &:IIIIOIIIn. 365924 (триna ш СТ· ..... м,,;. що мoayn. перСШКOДВТJl П ефexrJlDJвому 

14. 3cкtana ..... ІІІ ~ а opesщy не: має ве_-. . 
qIIIDD. .. ';-' • 

11Пра _(PCaPraВi:Iaait) ОРВИДАРJ1 Дat"O_Їp Оpeид1l ае _l'U'lЄ ЧИIIВ1C'Do. 

3. СтрОК Аіі AorOBOpy 

ll(onJajp УІІІІАІВО ИІ 5 ( о"ать ) років до 26.08.08 раку. ШcnR 3uciкч~~ ~кy aoroBOPY op~ має 
-lI{DallOlOllleRВllora ва ваш crpax. V U\O»Y рі OPeJQU1p D08ИJIC1I ве П1SВlШО ВDt 312 міcsщt до 31X1В'101D1J1 
IJdllllopyllOliaoaamt 1IIIQМ0вa арсвао .... аро вамір npоаOВ1lliПИ 101'0 дьо. 

4. ОреВАва аата 

~~ DIII1III1aC11'r1a OPeВДaPCN У формі D рcшdрі 6-43 ( шіen.) ІРввевь 43 кoDilbcв 38 1кв.м. 
" .. DPeJWa lUIIra CIJIUК 21951 .. 01 ( AIIВДQ,IIТЬ ОДИ8 Т1Іс:а ... Ае."втсот o"trrДecaт дві) rpивві 02 
~1IIIIy-ЦЦВ -36S8 .. ~7 rpR. •.• . 
ч::-PD3МiPY opcIUDIOїDnl1И за зeмmo 3ДIJtc:вки:n.ca:s ypaxyвllDlJlМ lJIAПC1В шфuцit 
.~ '11Аа1а 8UOC ...... ca оре .... рем ПОЧИН&JOЧИ s ДIUI орJdhnrml рlшеива .щ 26.08.0~ щомlс:ачпо да 15 
'\bs"""3 ana мlanur 1DJIUом oepepu:yвaннa .. а рпynок Y1f1.C. У Кutacwdn oВn.cтI м.1СаIСВ. мфо 821018 код 

у'" 711~100600001_ ВроааРCltкоІ мlCltкоІ pllДll. Код КnRCпфЬсацП 13050100 - оренда :leмnL 
,"::t-~."OI реестр.цІІ Aoro80py оренди у термlВIІ 6lnьше 1 MIC11ЦR піcnв ПРI.!ItIlRТnl рlшепlUl 
II~ "5'1 ПРО ..... И ... земem.ilоt ДImUUCU 8 оренду, орендна мата .1І0саlТЬс:а ap~peм 8 наступному 
u.~lцltAaruBopy орендН мlсвцll5а 8раsyвaиИR пеиL 
u'tau.s DpaAYXQjI1a1lllUlJlU aac.и:yrв рахунок оревдноі ІШ&U ОфорМJllm.са відповЬ&внми um.мв. 
Чl.-ь:. оре_от мати oeperтuuaEТloCВ У раІ : 
4.&J. __ YNOI.I'DCIIaAlPJOIaIIIII, перcд5Rевnx доro_ором; . 
4.&.3 •• '--~ seмem.вora naдaUY. niдlПJQ,eIIIW" тарllфів, У '1'Dмy 'IИCId ВнacniAo}СїнфJUщit; t' ... y--;:-'IUCIJr-t nepeda'lСІІИХ 3I1t01IOМ; 
~ __ ~ apeQIIOї .. DJmII У c:rpoщ .И3J1a11еВЇ ІІІІМ доro.аром. CDpIIUIICПt1:8 веа у розмірі 
.~ iКOra 6аиху 'УХРIUIИ sa ~ ДевІо проctpO'leJIНII SШI1OЖ)' ReCпп&чевоі суми :sa JCOЖIIUI дeнr. 



. lJIJUIєt'Ia також і У вИJII,DIC8X, .що ОРЕНДАР 3 nollJauat 
4.6.s.0pc1lдRl ~ спр uим ДoroBOPOM. ~ ~ 

вuкopocтoвyє земмьву дШdXY за 

5. УМОВ0 використавии зеМeJlЬвоі дiJuuacп. 

• вс eдlЄТЬCJI в орсв.цу 1UUI розмїщеJDIJI niтньoro МaIbuumoca; 
S.IЗемепьR8 Дin&X8 р - ..: .. onnru _ землі комерціЯsоro вихориC'l'lВlUl; 
S.2ДiJD.oве прП3DчеlllUlзсмtпьНОI __ о 
S.3. Орен.аар нс має праа без оформnеJIВJI у встаиоanеному законодавством пор.., . 

ПРJl3lllчеllllJlземет.воі ДЇJIJIВКИ; 

6. УМОВ0 і строки передачі земет.воі дWmкп 8 O~ 

6.1. Перe.uaча земмьноі дimuacи в оренду здїйCJDOm.ca без розроблеВВJI DpOeJC1)' іі.-" 
б.2. Iвmi умови перодачі зсммьвоі дimaпcи 8 орев.цу: ОРЕНД~ДАВВЧЬ пе~ ~ ОРВВДАр..., 

оревцу зсмem.ву JdmoпcY 8inьвy вЇІІ будь-DИX майнових прав І претеВ3IЙ трепх ОСІб, аро _. 
Доroвору ОРЕНдОДАВЕЦЬ чи • OPE~ не..... 

б.3. Перс .. ча зсмеш.воі дiJшDcи орс:вдарю здїйсшоЄТloCR ШCJUI державноі peєctpllDl a.ora.,. 
npdмавва-верeдa'li. 

7. Умови повервевВR зеМeJlЬвоі ldтnпm. 

7.1. ШCJUI ПРRIIИВc:RIIJI діі дoroBOPY ореадар повертає орендодавцеві земem.ву дinaay у ЩІ 
порiвВJlllо З 'DDI, У вому вів одержав li в ОрСIЩУ. 

7.2. ОрeJЩодавсць У РІЗі поІірmеВRJI ХОРИСRИX ВJlастивостей орендованої земeпuoі"'" 
зміаоlO li С'1'8ІІУ. має прuо ва відшхо.цув1llВJl збитків У розмірі, ввзвачевому CТOPOJWOL _о CI1IJIIIIII 
зroди про розмір від:шхОАУВ8llВJlзбиndв. спір РО'В"JI3уЄ'l"lta У судовому порвдку. . ~ 

7.3. Здійснені орендарем без зroди орев.цода81U1 витрати ва пonimпеlllll ОРСВДОВlНОі вasf' 
немоlШllВO вїдоICpeIDПИ без 'ІПОдіввва ІІІХОДВ цій ДinDЦi, не пiдJuIraIoть відшхо.ауваввіа. 

7.4. ПcшimпСIIIIJI С'ІВІІУ зомеш.воf дiJuuIxи. ПРОВОАеві орендарем за письмовою 31'0_ J 

пiJwraвm, ( не пiдnпaкm.) вiaпDtoДУВIВВlO. Умов .. обcmr і строхи BЇДIIIXoдyвaIID opeвдapro IIIJIIІ 
пcшiпmeвu craвy зсмem.иоі дimrвxв ВИЗRlЧaкm.CJI окремою угодою С1'Орів. 

7.S.0peндap має пpuо ва відшходувlВllJl зБJlТXiв. 38DОдiJlllиx уваспі.1хох BC:ВВКOВIВВI'
передбачсввх JUIМ oЦoroBOPoм. 

36nткaиu B81UК81OТ1.&:R: 
7.s.фВJmlllВi вtpaтв, DIIX оревдар ЗІЗвав у ,в"аку з вевИХОВlRIPIМ або вевапaвDМ ...... 

орадодавцем, а 'lUOИ ввtpaти. ві орев.цар здійснив або повивев з.ційСIІІІ'І'И 1UUI відвО8JIeDI ClOJ1)~ 
7.6.доходв. JDd оревдар мir бв реаш.во отримав в разі вanежвоro вповавва opeвдoJIJIII,CIIJ1I8 
7.7. Розмір фUіВЧВИХ вlllp8Т орев.цар. ВИ3ВІчlЄТЬCJI ва підставі дoxyмeВ1UЬВo ПЇJnI~J!f# 

8.06м_евви (о6'ПDКeввJI) щодо вDКОРП~ 
зеМeJlЬВоі дiJumки. . 

. . ~~ 
8.1. на оревдоваву зсмепьву дinaкy не BCТIIIOВJleHO 06межеВВІІ (o6тJDКeвВ,l) 11 iВIDi 1IJIIIIcr- , 

9.1вmi права та 060В"ПКD с:торів. --oO~ 

~ ОPШlДOДАВВЦь.-. .... _~ ЄУ Ioro""""';' ВЇIIIIIY~ .. ~ 
~emтoм), 3ІС'1'ІВ0ІО не перебуває і вш має заковні поввоважеВВJI передавати Ц1О ДbSIВI)' • .,., І 
вВ3ВІЧeвJ цим oЦoroBDpoм. . 

9.I.пР888 аРе&ДоД88ЦВ:. . 
. 9.1.1. перевірпи ЦЇnoBe ВlІІорвС'ІІІІВа земem.воі • • fI";' 
:.~~. Д~CipOXOBO ~зірвати цей Дoroвір у випадхах. ~бачевнх 'ІІИІІВІІМ ЗIlCOIІОДІІ~.1 

о.цвоctaР~IІІПаО~~ =k;l випlДDX, перед6ачеввх ЧJЇВНIIМ -

9.1.4. вимaraта від OPCUТf А "'11' ~I 
n 1 S • -~ л. СВоєчасвоl'Q виесеlllUl орев.цвоі пnaтв; --.rrrf 

. 7 •• .ввмaraта ВІД ОРЕНДАРя • ap1DJll".-
МЇСЬХОїрадИ про IІІІДlВlDlземет.воt ~_~IIIВJI суми орев.цвої ПJJIТJI 3 часу 

9.2. Обов"ики apeвдo.ц88ЦR: IDДIJИCIIJIВJI Цt.Oro ~oroBOPY; 
9.2.1. пере.цаватвземCШltВy дinaкy 
9.3. Права apeн.цapJI: по 1ІХ'1у. ;, 
9.3.1. otpllМaтa ПО lІК1')' зомепьву • __ ... t/.( 
9.3.2. ПОИОlUПOвата •• ДmJJВКY у КОРНctyВlIDIJI; oe:rf JIJICI--

ЙРОТl3і термJиy оренди. oЦOfOBIp ПlCJW 3ІХівчеlDlJl строку loro Дll в разі BJдcyrН 



", ,oodnоДАВЦЮ МОІШІllі~ 3JliЙСlDOвln1I XOкrpoт. 3І BIIXOPIIc:тaннnr цїєt земМLноt. • 
~O'~ _ну JЇDIНКY ,. zum,OBIIМ nPIOнa'lCIIНIМ; aшamal. 

"J~'~; орсlUDlY пnа1)'і 
jJaJ. ~ CJIIII~:;;J'D 'ІІІ " ..... ваro іншоro ,вбруllНСННІ 3Cмmr; 
I~ _~-"'~.IIIJI"DМY сані1арному ctaВi; 
,:~ :-0;- терміну Дl1 Доroвору OpeНJIII ПОВСРIІУПІ зеММLНУ дімнху ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

" ~.IfI1' r 
Jl.1"-

10. 'тDК вппадкового зппщеппи або.пошкоджеппи 
об"аста ореllДП 'nІ ЙОГО '18&:'111І11І. 

JIIIIIIIIOIOI'O 3111111&С1ОІІ або ПОDllCOдЖеlDll об"n'Т8 ОРСIUUI 'ІІІ nora ЧВC'l1IВН несе орендар. 

11. CrpUYВ811ПJ1 об"єкта чи його Ч8СТПlm. 

dJJIiI8J-доrolОРОИ об"acr орендп не niIuш'aє C1paxyвaRlDO. 

12. Заан )'1108 договору і Dpllппвевви ЙОГО діі 

11!1ia)1�O�-1'ОІСІр)' sдiRcвIo~CI У DПсьмовіА форм~ за Jl3aємнOlO зraдоlO сторів. 
,piaarвcвu 3I'OДII1Q0JI0 3МІІІІІ умов доroвору стр p03B"Oyкm.cR у судовому nOPJШICY. 
uр_ арlОIliНIІІО11оCl У раі: . 
·Ш ..... СІрОI)', ва ввІІlоro 6ynо ухпадево; 
;ш ...... apeuapeм 3CММJoВOЇ дiJmncи У впасвїcn.; 
~ 8)111 3СІІСІІІоІОІ .... дл. сусniIIЧIIIX пмреб або првмусовоro BЇД'IyDНIIII зсмсшьноі дiJшпcп 3 МО1'ІІВів 
!ll1IIIiDacIi. DOpUIt)',lC1'IВOUeнoмy 38ХОвом; 
nt iaiDaiJlOplUlВ'lВOt oc:06''~eJUUIPL 
ШAn!pIlpllUllВlШСІ DXD.. івшнх 8JIIJ8ДJaIX, персд6а'lСНИХ 38ХОвом. 
Ш'IIIIIDJIY DpIПDDIamCl DUIIXOМ йоro розірllUlllll 3В: 
~-Jl'llДOJO старів; 
- qq а IUМOIY одвіЕі Ь с:торів У вacnjдoK HeвВКOIIIIIIIJI ДPYrOIO стороноlO обов"13Ida. передб.чеввх 
~"IIIIIIдJOJDI'D 3111DЦe1lU, ПOlПXOдЖеІІІІІІ opeRдoвaвoI зсмem.воі дimoacи. пс ЇCТDТВo псреlDltOJUDс іі 
-.~_з iвumx Diдcтu. BIDII8'1eввx 3UOBOМo 
~AOrDIoPYI OдвocТOPOIl&OМY nopuxy допускaєna: 
n::ДIIroaOPYlo.aocrapo&Oмy порцку є SeBНICORaIDII ОРЕНДАРЕМ n. 4.4 .. n. 9.4.3. 
~ lIIICВOCri ва мdвo орендар. ва іншу ЮРIUDI'III)' або фbilчвy особу, а твхо. peopraвi3aцis 
_~ EDIдcruoto два розірвана Доroвору; . 
t:I:IIai~ -.., дiuвxy у разі смерті фїЗВ'lJlоі особи - оревдар .. sacyДЖСНВІ або обмeDНIIII 1і 
~_·з PIIUe1UIUr r:yдy nePeXaДIm. до СІІІІДКОЕМЦЇВ або івших осіб, ві вшсорвс:товyкm. ЦІО seкcшr.вy 

Г-~i' аї впхариcmвyкm. цю з~еш.ву ДiJUrНКY разом 3 оревдарем. DUUIXOМ пepeyICJIUIUIВI 
~.. . 

13. ВЇДПОВЇД8JIЬВЇс:п. старів за вевиковаlllUl або 
неваласве впконавlUI договору 

'~IІIБО 1IeRaJI0000e 811К01IIJDI8 доroвору сторови secyn. відповїдlшыlїc'Do ~ідпавідво до зuoву та 
"'nо . . . . . . 

..... PYDnUta З0601"13IIIU, uUп.1IJIЄТltCl від BiдnoBЇДU'HOcтi, ПlЦо в~иа доведе, Щ~ це порушевu 

14. Прпкінцеві ПОJlо_еDНSI. 
~~3OCia."___ • • C1'Dpoвaмв та 
: ~-'JIIIЩ - ПО BIIXOВ&ВIIIQ умов даroвору вабilJПllOU' 'IID1ROCn піcu mдппcaвu 

~ 'Ірьох nP~рllВКlX, ~ мaиm. одвакову JOрUДl1'lВ)'. ~ІШ)', OДJIВ 3 ІІСІІХ 3ВlXоДПl1aCl В 
lЩIpJ.1ретіА - в opraвi, RКИI провів дер ... ву peєcspaцuo. . 

'~~~""lПдоraвор,v с 
--.оІ' J • 

-" зе"~IIt .. ~ • mвoueDIIX ~ -І дUuппcв 3 відобрazeВIUIМ 06мaceRIo (06тaceJD,) У іі вmcopпCТ8Jlll1.та • 
~"l!1kleм . 1ІtptllaЧI'::Оі IUJJ'ЦКВ в вatypi (ва місще~оcn1; 

cкra оре_І: . 



Оревдодавець 

Впоиавчиі комітет 
Броварської міської ради в 
особіперDIоroза~а 
мiCIdCoro голови 
Ки.mицi Оnексавдр Анатолійович 

МЇСЦе3В8ХoджeIID ЮРJWllDlоr особи 

07400 Київська аБJJвщ 
мJiровари. вyn.Гвrapiвa, 15 

ідевтифfаціRвnl код 26376375 

15. РеквЬптп сторін 

Орендар 

ЗАТ "Українська комерцїйво_в 
сільськогосподарськИх підпри=~~ 
c~iдoцтвa про д~~~нy peєC'lpaцiIo 11I1~: 
П1ДПрИЄМНИЦЬКОl дuшЬRОсті за НI88~ 
в особі голови прaвniввs Бурлаки ВІ ~ tt 

місцезнаходжеНIU ЮРlWIЧноі особи 

м.Бровар .. 
ВУЛ.КYJY30Ва. 125 

ідевтифікаціАний код 05470868 
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АКТ 

ІІРийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

-/1 If ~ ___ 2004 року 
:;;.-

м. Бровари 

МlI, що підписалиСJl нижче: Вllконавчий комітет 

5роввреЬКОі. міськоі радо, в особі Першого заступника міського 

ro.'OBd КВlввці Олександра Анатолійовича, що діє на підставі 

За1оИУ Украіни "ІІро місцеве самоврядyвaннJI в Україні", 

аовіреності від 01.04.03 за Н!!2-6/299 відповідно Закрите 

.Іоверне товариство. "Украінс.ька комерційно-виробнича 

tіРИ8 ешьськоroсподарсыcllx підприємств", в особі голови 

upaвпiнu Бурлаки Віктора Григоровича з другої сторони, склали 

еіАкт про наступне: 

Виконавчий комітет Броварської міської ради 

Depeдц а 3АТ "YKpaiвC~Ka lСомерційно~иробнича фірма 
d.'ІЬrькоrосподарськиж підприємств" ПРИЙНJlJIО земельну дiJIявxy 

--0,2845 ra по вул.кутузова,12S м. Бровари. Земельна ділянка 

-. рhпеlПlJlМ ВИІСоJП<ОМУ від 26.08.03 N!432 на умовах оренди, 
tepQrOM ІІІ 5 (п"J1ТЬ) років до 26.08.2008 року. 

цей Ar:r СIOtадено у трьох примірииках і є невід'ємною 
'crинОIO доroвору оренди. ... . 

вaro IIEPВДАВ: 
1>..~ЧИй !Сомітет 
~Oi міСь!Сої ради . 
\~ Іадреса: 

рк.lуnrагаріиа,lS 

1,,· 
l' ," 
2 

t 

.... 



ДОДАТКОВА УГОДА .~!! І 

ДО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬІІОЇ ДІЛJІ11 КІІ 
Від 25 'ІСРВІІЯ 2004року Х!!571 

IІ,БroворlІ "'., ____ 21Ю5", 
МІІ, ЩО піДПJJСВJШСЯ нижче: БРОВАРСІ,КА MICblCA ГАДА, 

.1l,i • "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", 11 особі міського ГПЛОП.І AlrTOIICIII,a IJil~opll 
o.,r,,-сlllutрОUI11rа, ЩО діє ІІП підставі ст. 42 ЗОКОІІ)' Укроїш І ""рп Ali~ltcoc 
a""IIpIJ1)'1IiUIIIR D Україllі", J (ld"ic.ї с:m"рmш. 1'1' ЗD~РІІ re 

.1I'Ulollrpllf 1'OBapIICТnO "YI,paiIICL~U ~Оl\IСРI.іііIIО-llІІро611Ifllа фіРIШI 
ri.1"rLКОIОСПОДПРСL~IIХ flіДIIРIIГl\rL'ТП". ЮРИДII'IIІU адре~п: M.bpc'R:lplf. 
')1,К)'1у.1ОВ8. 125 D особі rолов" правління БУРЛОКJ·І Bil\їOpu ГРЮ'ПРШJII&IiJ. ЯJ\llіl 
• Hilllї)1CТDOi свідоцтва про державну peCCTpal!iro с)'б"СКТіl піДIll1Щ'МIIІЩМ\ОЇ 
_10m, зареєСТРОВWIОГО виконкомом Броварської міса.кої РПДІІ 13 Н!!8Н2 під 
11.07.199-1року 3 другої СТОрОIl1I. )'КJlaJlll дода'гкову У"оду ДП договору ОрСIІ.1ІІ 'Ш 
07' вів 2S.06.2004poкy. 

I.BiдnOBiAIIO до ЗПКОIlУ УкраіllИ від 15.06.04 Н!!1782-І\' ··пrо НIІСССIJJlJI 
ЮДО 3аКШIУ УкраїЩt "ПРО держапниїї БJOджег Укра"''''1 lІа 2004pїI\" ІШС~IJJ 
1IIЇJulдo 0.2.3 і ДОПОВІJIIТІІ nого СJIUВами : 

Рі'lІІа ОР&ШДI.а ПJІRТD ПОЧIIlfDНJЧII від 01.07.0-1 C~JlllДdr 18293-.15 
lаІсі'IІІIЩЦВТЬ ПІСПЧ двісті дев"ВIIОСТО Tpll ) гривні 35 копinОК. 

2. Всі ішuі }'МОВІІ Договору ЗВJIИWВIОТЬСJl бе] змін. 

ОРЕНДАР 
ЗАТ "УІ(раіНСIІКI1 

комерціitIIО-ВllроБШI'lt1 ф.іР!\l11 " 
сілЬСЬКОГОСІШДПРСЬКllХ JJlAIIPII('MC111 

IОРJIЩfСrнв адреса: 

в)'л.КУТУЗОВIІ,125 
ftf.Бровари 
Голова праUJ~іlШИ 

·Б)'(1JШК:1 



ДОДАТКОВА УГОДА N!!l 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКи 

від 25 'ІеРВIIП 2004 РОКУ NeS71 

" СІ 9 .. (! е/і /('1(.,rL 
) 

200Вр. 

мп, ЩО підпИСВJIИСJl. нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дanі -
-оРЕНдОДАВЕЦЬ", в осоБІ ВПКОНУIО'lОГО 060В'JlЗКII міського ГОJlОВП - секретар. 
_і p8Дt1 Сапожка Irорп ВаСПJlЬОВII'Іа, що діє на підставі Закону Украіни "Про 
місцеве caмoBPJfдYВВННJI в Украіні" та ЗаКРlrrе акціонерне TOBapllCТВO 
'У.'Р1Iнська коаlерцШно-впро6ВП'lа фірма сiJJьськогосподаРСЬКl1Х підпРIIЄМСТВ)) 
.особі roПОВИ прaвпiнu БУРJlакв Віктора Грпгоровпча, yкnanи Додаткову угоду 
lfJ Доroвору оревди земельної дiJuuпcи від 25 червНJI 2004 року Не571 про 
вкryпве: 

ВідпОВідно до рішеllВJl сесії Броварської міської ради від 26.06.2008 року за 
Аі774-38..(15, ввести зміни до наступних пунктів договору: 

1. ДО 0.23 і ВИКJIВСТИ ЙОГО в наступній редакції: 
Нормативна Ірошова оцівха земельної дiJIJппcи згідно довіДІСИ BiддiJIy земельних 

ресурсів у місті Броварах Київської області від 15.07.2008 за Н!!04-3/13-3/993 
-1ItПa: 

·361 193 (трпста шістдесвт дві ТRCJI'Ii сто дев'JlНОСТО тро) гривні. 

2. до ~ ВИІШасти ЙОГО в иаступній редакції: • 
• ДOrDВlP )'КJIвдеио терміном до 26.06.2010 РОКУ на 2 (два) рокв. ПїCJUI 
-. crpoxy договору ОРЕНДАР має переважие право ПОНОВJIевНJI .Ао"? ва 
~ С1роІС. У цьому разі ОРЕНД.(Р повиев не пізніше ніж за 2 &ІІСІІЦІ ~o 
~ страху дії договору повідомити письмово ореидоД8JЩJI пр? НIМlР 
DPIJ 101'0 дію. Прп вuкорпc:raвні зеМeJJьноі дїJJJIВКII не за цшьовоаs 
...:~eнllJlal орендар втра'lає переВllЖJlе право ва ПОПОВJIенlUI договору 

3·ДОn.41· •• .. 
PЇ1rn • І Викnасти ЙОГО в наступиШ реД8КЦll: пїовоі оцінЮI і 
~ а ОреВДllа плата становить 10% від нораsатпввОі гро 

• 36119.30 ) ийеn 30 JCопiilох. 
(ТPIIДЦJIть шість ТИСИ'l двісті AeB'JI1'II~ гр 

4·Доn4З ..оо 
О&.а.' • ВllЮJасти йоro в наСТУПИІЙ peдlUCЦ1l: .' державноі або 
~~ ~eННJI розміру ореидноі плати за зем~НІ. ~ призначеННІ та 
~iЦiEJni01 ~acHOcтi здійсИlOЄТЬСЯ з урвхуваиНJIМ ІХ Ц1JlЬO iJlXCеииМИ ~біие'Ц)М 
~ : 1ІІДексації, визначених законодавствОМ, за затв.ер_ або ЗМіВИ умов 
~ lСраіни формами, що заповнюЮТЬСЯ під час уклад 

S. ореНДи чи продовжеННJI його дії. 
Доn.44 В • • ... •• RlCJIасти його в наСТУПНІЙ редВКЦІІ. 



ореl"'на DЛаТl вноситься орендарем щомісячно рівними часткаа , .,. • • -Іи ПРОТІГОМ 30 
•• nар'НIIХ ДНІВ, наС1)'ПНИХ за ОСТ8ННIМ календарним днем звітного ( 

_с_ ГУДКУ податкового) 
)lїCJUI JDJUIXО~І перерахув8ННЯ на рахунок К'lіВСЬКОі обnос:ті І\І.І(ІІІ:ВО МФО 
811018 КОА 23571923 ~/p 33210812700005 - Броварське УДК. Код КnОСllфікоціі 
13050200 - OPCIIДB зеJ\IЛI. . 

б. до п.4.6.2.і ВllклаСТІI ЙОГО в IIВСТУПllііі редокціі: 
3~ЇН!1 розмір'ів земельного податку, підВИЩ~ННI цін, тарифів, Зtolіни 

ЕОСФЇЦЇЄІІТІВ Індексацll, визначених законодавством. ЗМІНЮВВТИ орендну плату за 

_шиі дiJIJuпcи піcmr затвердженНJI НОВИХ ставок та піcmr зміни rpошовоі оціики 
хмш м. Бровари. У ВИПадку відмОВИ ОРЕНДАРЯ змінити орендну плату, договір 
ореНДІІ ЗеАleJlЬНОЇ дimlНки може бути розірваний Бровврською міською радою в 
ОДІІоcroронньому порядку. 

7. до 0.4.6.4 і ВИКJIасти його в наступній редакції: 
у разі HeBHeCeННJI орендної плати у строки, визначені цим договором, oeНl 

вapaxOlyєtЬCI на суму податкового боргу (ВІСЛЮчаючи суму штрафних санкцій за іх 
вшності) із розрахунку 120 відсоткіВ річних облікової ставки HaцioHВnЬHoгo банку 
УEpliвв. діючої на день вивикненНJI тахого податкового боргу або на день його (його 
'llCПllU1) поrвmеННl, звnежво від того, JII(8 з величин тахих ставок є більшою, за 
IODIIЙ капендариий день прострочеННJI у його сrшаті. 

В. Всі інші умови Договору зanишаютьСI без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

S1OWC6КA МІСЬКА РАДА 
ЮРІІдИЧна ВДРеСа : 
N. Бровари, вул.Гагарін&, 1 5 
ВuкoИУЮ'Ddi обов'аки міського 
-ІВ -секретар міської ради 

ОРЕНДАР 

ЗАТ «YKptlїHC6KtlKDJllepI(lliнo-
8иро6ни'lа фіРltl 
сin6С6когосnодаРС6Кlюr 

niдlJpиЄIIlcm8» 
Юридична адреса: 

вул.Кутузова,125 
М. Бровари 
обл. Київська 
Голова пр 'ННR 
~. <# •••• -

... • е • . , 

~",J-"'"7"9-""--
.В.г.ВурлtlКtl 

. . .:. . Сиди зetoteJIЬноі 

~B~дaТКOBa угода є невід'ємною чаСТИНОЮ договору ор 
ІД 2S чер8ИІ2004 року за Н9571. 



АКТ 

��PdoMY-IІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНки 

2008 року м. Бровари 

. 
Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

впконyJOчого обов'язки міського голови - секретаря ради Сапожка Ігоря 

8аСІІЛьовича, що діє на підставі Закону у країни "Про місцеве 

самоврядування в Украіні" з однієї сторони, та ЗаКРІІте aKqiOllepHe 

товариство «Українська комерційно-вироБНllча фірма 

сlnьськоroсподаРСЬКllХ підприємств» в особі гоnови правління 

БУРЛDКО Віктора ГРІІгоровича з другої сторони, склали цей Акт про 

R8С1)'1ІНе: 

Броварська міська рада передала, а Закрите акціонерне 

товариство «Українська комерційно-виробнича фірма 

dпЬСЬКОГОСDодарських підприємств» прийняло земельну ділянку 

DIIощею О,2845га для розміщення літнього майданчика - землі 

kOмерційного використання по вул.Кутузова,125 У м. Броварах. 

амenьИІ дimппca нвдава рішеНИJJМ сесії від 26.06.2008 року N!774-38-05 

ііа УМовах оренди терміном на 2 (два) роки. 

Цей Акт CКJJвдeHO у трьох примірниках і є невід'ємною частиноЮ 

ADroвopy оренди. 

ПЕРЕДAJIA: прийНЯЛО: 

ЗАТ «YltJ1aїHc6KII KOJflepl(iIЇHO
Вllpо6НІІ"а фipJflа . 
сіл6С6коzоспо6аРСЬКІІХ 
ni6np"ЄJflCmB» и 
юридична адреса: М. Бровар 

вул.кутузо~12S 
ГОЛ~.!.J!J!~lНIUI 

IY~'" ~ !: .. .., .. ~ :. .- . . . 
,o: ••••• ~:.:._.- .\ 
'.. е.. . '. 

,.І, 

Г . . / в.г.їjУРлllка/ 
~~-'="'- .. ,'. . 



ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

Вів 25 чеРВllЯ 2004 року Х_571 

2008р. 

Ми, що підпиcanиCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі _ 
'ОРЕНдОДАВЕЦЬ", в особі ВИКОII)'IОЧОГО 060в'ЯЗКII I\lіського ГОЛОВІІ - секретар. 
JЇi_іpuп СаDожка Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, що діє на підставі Закону Украіни "Про 
місцеве caмoBpJIД)'ВВНВJI в Украіні" та ЗаКРllТе акціОllерllе товаРllСТВО 
.укрarпська КОl\lеРЦШIIО-Вllро611Пча фірма сільськогосподаРСЬКl1Х підПРИЄМСТВ)) 
І асо6і fOJJOBl1 ПРВВJIЇВВJI Бурлаки Віктора ГРIIГОРОВllча. умали Додаткову угоду 
АО Доroвору оренди земельної ДЇJuIнки від 25 червНJI 2004 року Nю71 про 
ІІСІ)'ІІІІС:' 

ВідпОВідно до рішеННJI сесії Броварської міської ради від 26.06.2008 року за 
~774-3B-OS, внести зміни до наступиих пунктів договору: 

1. ДО 0.23 і виКnвсти ЙОГО В наступній редакції: 
Нормативна rpomoBa оцінка земельної дїJuIвXИ згідно довідки відділу ЗСМeJIЬних 

ресурсів У місті Броварах Київської області від 15.07.2008 за N_04-3/1З-3/993 
ClUоlІП'Ь: 

-361193 (триста шіетдесвт дві Тllсвчі ето дев'яносто ТPII) гривні. 

2. до 03 викnвсти ЙОГО в наступній редакції: • 
• ДоroВір )'КJIвдeHO терміном до 26.06.2010 року на 2 (два) poкn. ПІCJIJI 

-СIlJUr строку договору ОРЕНДАР має переВlDкне право поновлеВНJI .йо"? на 
~ С1рОК. У цьому разі OPEНДМJ повинен не пізніше ніж за 2 I\IICJlЦI ~o 
JlliaчСIІВІ строку дії договору повідомити письмово opeвдoдaвцs ПР? Н8Мlр 
~ йоro дію. ПРІІ BllKopocтallHi земелы�оІ� ділвнКІІ ве за ЦІЛЬС::І\І 
:::~еПlUlаl opelIДap втрачає перева"lе право ІІа ПОllовлеllВВ ДОГО РУ 

3'ДО 041. • оо. 
РІч " І ~ИlCJlасти ЙОГО в наступній реДВКЦII: шовоІ оцііlКn і 

.... Па Орендна плата етаllОВIП'Ь 10% Від IIopl\IaТlID11oI гро 
""''Аа!: 

• 36119 '10 ( ) гривень 30 копійок. 
,., :rpIІДЦRТЬ шість ТІ.сяч двісті дeB'JlTllnДЦJlТЬ 

4'ДОП43' оо. 
06чu • • • DИICJI~сти його в наступній peдaкцll: •• ІСІІ державноі або 

tascy.."'Lh CJlеllВJl розміру орендної плати за зеМ~ЬНІ. -::ro призначенНJI та 
~iцianfi ~aCHOcтi здіЙСН10ЄТЬCJI з ypaxYBВНHJIМ ІХ цІЛЬ ними Квбін~М 
~aC1pia ; l~eKcaцiї. визначених закОНОДDВСТВ~М. за з:= вбо З&lіНII умов 
~lapy 1СрllllИ формами, що запОВНIОIОТЬCJI ПІД час У 

S. оренди ЧИ ПРОДОDженНJI ЙОГО дії. 
~Оп.4 4 D • 'і' .' • IllCJIасти його в наСТУПНІЙ редакЦІ • . , 



2 

JJJllТІ вноситьCJI орендарем щомісячно рівними частками протягом зо 
Оре:аднів наcnyпниx за останнім календарним днем звітного (податкового) 

~.:n.xOM пе~ерахувВННJI на рахунок ГУДКУ КІІЇВСЬКОЇ області I\І.К ... :ва МФО 
--1018 І\"од 23571923 р/р 33210812700005 - Броварське УДК. Код клаСllфікації 
11. . 
13050200 - opellДD зеl\ШI. 

6. до 0.4.6З.і ВDКJIастпliого в IlаСТУПllііі редакції: 
3мінп розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, зміни 

DJCфіціarriв індексації, визначених законодавством. Змінювати орендну плату за 
IIICIIЬJIЇ дiJJJoпcи піСЛІ затвердженНJI нових ставок та після зміни грошової оцінки 
ІІІСІІЬ М. Бровари. У випадку відмови ОРЕНДАР я змінити орендну плату, договір 
aPCRAU 30leJIЬHOЇ дiJUпucи може бyrи розірваний Броварською міською радою в 
o;DIocropoнньot.ry порlДК)'. 

7. до 0.4.6.4 і ВИXJIасти його в наступній редакції: 
у разі веввесеНИJI орендної плати у строки, визначені цим договором, пеня 

lІрІХовymcя на суму податковоro боргу (ВКJПOчаючи суму штрафних санкцій за іх 
DDROCri) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
У_ діючої на день ВИВИІСВеИВJI такого податкового боргу або на день його (його 
WIIIВR) DоraшеВВJI, зanежно від TOro, па з величин таких ставок є більшою, за 
lDIВВIi КВJJев.царвий день прострочеВНJI у його сплаті. 

В. Всі ьппі YМOB~ ДоroВОРу ЗВJJИШ8ЮТЬCJI без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~~'IЦ АnСЬКА P~A 
~JllllQla ВДреса : 
'::ри, ВУJl.Гагарінl, 1 S 
l'О:ІаВа IJИI обов' Jl3КИ міського 

- секретар міської ради 

ОРЕНДАР 

ЗА Т «УнраТнсьна Н(JJffгр1fіl;НО
.ІІро6НІІ.,а фipJfrа 
сілЬСЬНОZОСllоdаРСЬНlа 
lIidllpllЄArc",.» 
RJридичнаадреса: 

вул.Кутузова, 125 
м. Бровари 

обл. Київська 
,_. Топова правлінн 

~
._-. 

• "е. '. .. r. . •• •. • 
., '. • о 
у о 

О· о В.г.Вурлана 

мп (ПРIIII".Иacm 1ІІ'11П1С11) 

... .-0 
ц. . о 

дО 
. о _. 

о ЦаТКо • .... -~
. . .. ,. 

Biц2S ва угода є невід'ємною частиною договору оренди земenьНОl 
червНJI 2004 року З8 N!S71. 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

.. !!.t' ~t~ш. 2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

ІІUCOНУЮЧОГО обов'оки міського голови - секретаря ради Сапожка Ігоря 

ВаСlшьовича, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самОВРИДУВВИНJI в Украіні" з однієї сторони, та ЗаКРІІте акціонерне 

ТОВВРШ:ТВО «Українська комерціЙJlо-виробнича фірма 

еiJIьеЬКОГОСDодарських підприємств» в особі голови правління 

БУРJlВКII Biкropa ГРІІгоровича з другої сторони, склали цей Ап про 

lIВC'1ynНe: 

Броварська міська рада передала, а Закрите акціонерне 

товвроетВО ' «Українська комерційно-виробнича фірма 

daьеЬКОГОСDодарСЬКl1Х підприємств» ПРИЙНJIло земельну ділянку 
IІІІОщеlO 0,284Sra ДJlЯ розміщення літнього майданчика - землі 

kOаlерцїйnого використання по вул.Кутузова,125 у М. Броварах. 

Земельна дinaнкa надана рішеННJIМ сесіі від 26.06.2008 року Nе774-З8-05 
ііа )'МОвах о • 

ренди теРМІНОМ на 2 (два) роки. 

Цей Акт скпадеН0 у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
~~ . 

ВОру оренди. 

j 

прийНЯЛО: 

ЗАТ «Українс,ка КОАІер,(і';ІІ0-

'ІІро611""а фірJf!а 
Cїn'C'HoгocnoдapC'Kиx 
niдnp"ЄJfIC""» , 
юридич~а адреса: М. Бровари 
Вул.Кутузова,12S 
rono.вa:ngl.~iHНJI 
~~\ 10 ~~-:.. d: ..... 'іо , " є ОО о ~'~" 

., • .:1 • •• ' .' .е:_. .: .. ' ... - .. . .. ', .\ , , , о 

".;..'--2W--
~гі'вурлаl(~ . , 
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.I''''9''_.N~-.p~ ..,..Yit;;p."'1~6_ ИWNI,~~'IіІ"_.,р.tS,,., ••• фlpJt •• cm6~"K.Jf.~n ••• p~.K_ "'tbnp .. ClМe .... » 

Kaтerapllr 
:lемел. 

3D1J1; 

l(fМ·qч1iil•tRII 
IIUIlDPUt:l1lfllll1R 

nЛо"".. 
ItII.AfcrrplB (В 
macenенп 

nYНIС'І1ІХ). 
reJmlP'·(_ 

"' ..... п 
паcenеиllX 

nyнктiв) 

2845 

HopManr .... 
I'рОШО_ 

oqlufCD 
зu.ел ... оr 

дfn.IІIСІІ ІІа 

І5007.2008ь 
0Un'В) 

'1І" •• И• 

362193 

CraDICD :lu.en."DI'D 
nодаncy. 

Dcrallовлена 

3а_ .. о". уКраі .... Добуток _ефlцlDniD Illдeкcaql'f 

«Про оnла'!)' 3D rpошо.оf oqllllCl' :lе"len.llОТ 
:lаІЯнm, .lдcoткlB дfmtlllClІ 3D попеРU1.1 РОІСІ' 

'IОР"·8ТІ,·иоr 
'1ІОШОDОТ оцlНІСІI 
зсмм.ноУ дlпЯИfCll 

за даНllJtl1l ОДЛ1 11.13x1,182U,02x1.,035x1.,028 

у межах м.Бровари, по вул.Куmузова,125 

Орєпdоdавєць: 
Броварсьха міська рада 
в особі виконуючого обов'изки 
міського гопови - секретаря ради 

Орєпdар: 

ЗАТ «Українська комерційво-виробііича 
фірма сinьськогосподарських підприємств» 
в особі гопови npавпівва .: .. , м.п_ . 'І -,.. " . .,-,. ....... ,UtIIIIJIIIIf1. ? 'о ~. 1 • ',. ~ 

'...... . " -~ ::~ 

ПР"n"RТI'n ..,.. 
ршраХ)'І'КУ 

ршмlру ор •• Iд"О' 
nлll'l1', DlдcanclB 
ІІОРМD'П'."О! 

rpОШОВОlоцlнJCII 

3."'CnlaHoI дlлRНJCII 

10" 

Ршмlр 
3U1e.n .... Oro 

поaarncy, 

rp'IBeH" 

за даНlUJІН 
ОДЛІ 

І.в.Саnожно 
'НlllililiillIIlI npixuщe) 

в.r.БурлаНIl 

-, 
Рcnмlр 
оре ..... о! 
ПП.",, 

rpllDell1a 

36219,30 

('НIЧ,am.r та nР08Uще) 
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/ І І Cnta_ :аемм."оl'D ПnoUIII. HopМ8'l1f ... a nQIIIl'l'1C7. 
..... пpla(. I'J'DUlO" DcnalfDane",. 
lllІcenеІlІ" оцlва Законом Yкpar",. OДo&ynJK коефlцlОrrfD "l,ІІеfCCllцІІ . IC'aпrop" nYНІС'ПІХ), :aeмem.lfor cwПро оnла'l')' 3D rpОШО80r оцlJlIСІІ :ІеММ .... ОТ .1 ..... rama,I.(J. дfmrкrcп ка JеашlO., aiaccrnda дlnАlІ1СІ1 3В попередІ" РОЮ' 
",,,мп 15.01.2001. НОРМD'ПІ8110f 

.,аccnена (дата) rpошовоі оцlllЮI 
1I)'R1C1'Ї8) rpn8en.. земen"наfДШRRIСІІ 

:JUlЛі 
Rl/.JщщіШIDlD 2845 36219З 311 tJ.ІІШfIU ОДШ 1.lJxl,182x1,02x1,OJSxI,028 
.lIIttJput:mtIНlIR 

. 
-

у межах м.Бровари, по вул.КУnIj130ва,125 

Орендодавець: 
Броварська міська рада 
в особі викоиуючоro обов'JlЗКИ 
МЇськоro голови - секретаря ради 

.. ---- ... . • • І ,., _, ._ 
,І. .. _:. 
'~-"!~. 

ПРllnllRТI'n .,. • 
рараzynку PCnMlp Ра1мlр 

рамІру ape.rдl.ol 
:acмe.n .... aro ореllA"оІ ІШD'ПІ, 8lдcancla 
ПОJIIIТКУ, RIIIn1I, 

норма'П.аноt 
rpllaell .. rpllDellIt 

rpошовоТ оцІню. 

:ае".en"ноІ ДШRНка. 

10" 
311 tJlIHUJfIU 

36119,30 
ОДНІ 

І.в. СIl"О:НСНО 
'''1II1111rJ111U1 ""DfnlЩd 

в.г.БУРЛIlНU 
(Iltllllll.ffl "." .,."".) 

\ 

, 



" JDllJOIenIoIIt1Ї lІШRIIКІ' Броварської "ісlt"ої pD."I.I' 11. 3.'\ Т "БРОllарс..,шfl мебn~811" I\О\lбіJJат" віл 
~~ ДОГОВІР 

.О7,IJ 

ОРЕНДИ ЗЕМЕльноl ДІJIЯНКИ 

Броварська міська Рада - ___ ,/,..;..р ___ ЛИПНJI 2005 року 

~EЦЬ: liроварська аlіська рада в особі першоrq заC'l)'l1НИка міського голови lUurниці 
_іПО.I ..... ЩО діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврlІДУВlНlUI в Украіні" та 

~ • 01.04.03 3. N!2-6J299, з одноro боку, та 
~: Закрите alCQloB~pBe т~вар.ис:тво "Броварський меблевий комБІнат", юридична 
~ВУJl.КYJY301 .. 61,lДеНТИФlкаЦIАниА код 32499163, І особі голови npавnінНJI Красноноса 

~JIcIpDIНЧ"lкnA діє на підставі Cтa1Yl)', зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської 
;11І21.07.2003 р. 3. N! 2780, 3 другоro боку, 
jIIIIadlдoro.ip оренди земепьноі дinlнки (далі - договір) про нюкченаведене: 

1. Предмет AoroBOpy 

UOШfДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеJDUI ессіі Броварської міськоУ ради Київської області від 
!lру16 688-33-04, НІІДВЕ, а ОРЕНДАР приАмає в строкове матне КОРИС1'УВанНJI земenьну дїJUlику 
III.ID діана) ПО вуп. KYIY-JОва, 61 в м. Бровари мощею 20,0738 ra, ДIIJI обcnyroауванНJI 
1ІІ1111111DШ)'. 3riднo 3 квдаС1'ровим маном, що є невід'ємною частиною цьоro Доroвору, довідки, 
i~1IIМ міським BiддїnOM земenыDlx ресурсів Ни 235 від 17.05.2005 та земenьно-lС8ДІС:ТРОВОЇ 
UIl ~JIC'lOro MicIaKOro віддiny земельних ресурсів ЦІ земenьна дiJшпca нвnежить до земепь 
_І"-Бро.арської міської ради. 

2. Об'єкт ореНД0. 
U,a • 
u.,.rycqyD~ зеМeJlЬна дinDпca загальною lШощею 20,0738 ra. 
U. JalWнш ДUIIНЦi РОЗ~іщеВі об'єпи нерухомоro майнІ, .кі є вnaCHimo ОР~Яі • • 
,,~~ 1'рОшова OЦIВКI зеМeJlЬвоі дїЛJIНКИ згідно довідки Броварськоro MIC~KOro вІДДІЛУ 
~;;;,..II ВІД 17.05.2005 за Н! 236 становить 13 46S 027 (Трив8ДЦRТЬ MїnьAOH1B чотириc:ra 
14.З::~ сім) гривень; 
~ 11 AUIIНКВ, па передає'1'ЬCJI в оренду, не має недоліків, що можуть перешкодити 11 

11~' . . ""еннllOРидиЧВОї особи QРВНДАРЯ Доroвір оревди ве зберU'IЄ ЧИННlС'І'ІІ. 

3. CrpOK діі доroвору 
JlAroa' 
_PDkY) Ір ~еио на 1 (один) pbt з ДІ"І.'И пРиAвaтr• Орендодавцем рішеНВJI про н8ДlННВ в opelfД)' _",-=110 .. до 14 квітнв 2006 року. ПіCllJlзаківчеННJI строку Дll Доroвору ?P~ має 
'~ lІІеННа дoroBOPY ва вовнА с:трок. У ЦІоому разі OPВ1JДAP повинен не ПІЗНІШе нок за 2 
~ Clpoкy діі ДoroBOPY повідомити письмово ОРВ1JДОДАВЦЯ про намір npoдоlUКllТИ 

\::IIa~Hcтaннi зеМeJlЬноі дiJшпcи не за цim.овим признвЧeнRJIМ ОРЕНДАР втрачає 
HOВllolIНI AoroBOPY оревди. . 

&, .. ~:S:::~~------



dnltllOi JЇJIIIIIКlI Броварської MicbJ(oi рwш ,..\ ЗА Т "БРUDаРС"'~.I" Mc:(in~BIIII комбіllаr" ІІі!) ()7)~ 
~O]C)l"" • • .1 .. ,.1' " . 

. __ оренда зе.Шl, у раз~ 3~IНИ .paxyн~, призначено~о Дnl смати орендноі маПІ, 
~ 13 aoaf,!&oмпІС ОРЕНДАРЯ не ~I3Нlше НІЖ за п ІТЬ робочих ДНІВ ДО кінцевого теРI\Ііну омаТIІ. 
~~- 111І111 cnp8llllJlEТЬCII також І У випадках, IkЩО ОРЕНДАР з ПОВажних ПРJ'ЧНН ТИАfчасово 
~tOpClL'Jll cnы�у діл_иасу за цим Договором. • 
'AdJt~ ,.nuoi мати neperJIJIДIEТЬCI сторонами У разІ: f'r.'_opc -, .. ф' 
u. • ршміріl :sемCJlЬИОro податку, ПlДвище.'НI ЦІН, тари ІВ, У тому числі Інаслідок іНфЛlціі; 
&5J.s:..x 8JIIIIДКIX. передбачених законом. 
tfJ~ неl_ННІ орендноі мати У ~оки., ІИЗНlчені ~~M ДОГОВОРОМ, спраВnJlЄТLCJI пена у 
.,~C1PJOI НаціонВJlЬИОro банку УкраІНИ ВІД несмачеНОI суми за кожниА день nPОС1роченНJI. 

І S. УІ\ІОВІІ ВllкорвстаВllВ земenьпоі ДШВІІКВ, 
І 
; 

І I\ЗaICIIWfIДWluca передаШCJI ~ оренлу Дnl обс:пУГОlуванНJI M~AHOBOГO коммеІССУ. 
J1J5,IoU8рllJllаЧОНIUI зеМCnЬНОI ДШІНКИ - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ. 

І иОРЕНдАР 110 має ПРВІа баз оформnенИJI у встановленому законодВDСТВОМ ПОРJlдку змінювати 
~lDIIземell"llоt АЇJUlНКИ. 
і 

б. Умова І строка передачі земenьаоі ділипкв в apeuдy. 

ILПcprдaчa _enьноі АШанки В оренду здіЙСНJOЄrЬCJI без розробленНІ проекту її BiдBeдeHНJI. 11_ )'МОІІІ передачі земem.ноі ДWНКИ В оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР 
IIftIЩY ПМ_ІІ)' дinlнкy вinьну від БУД1rIКИХ маЯнових прав і претензіА третіх осіб, про JlКИХ в 

ДoraIOpy ОРВНДОДАВВЦЬ ЧИ ОРЕНДАР не могли знати. 
О. _ .. _MCJlLHOi дinaики ОРЕНДАРІО здіЙСНЮЄТЬСJl піСЛJl державної реєС1р8ціі цього 
І __ "ІННІ-персщачl. 
~Ifa~i cт.2S Закону Украіни "Про оренду землі" від 06.10.1998р Н!161-ЮV орондаР У 
~ab C!pOImca державної реестраціі договору оренди земenьноі дinRНКИ зобов'еаниА надати копію 
І lbIIItIAВOМY opraнy Аержавної податкової cnyжби. 

7. Умовн поверневви :аемenьпоі дїлипкn. 

;:: притlКОННl діі Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРВНДОДАВЦВВІ земельну дinІНку У 
u:~IIНlИО 3 ТИМ, У вому він одержав П І оренду, 3 ypaxyвaHНJlM нормативного !H~Y. 
~JI. ЩАВВЦЬ у раі поrіршеиНJI корисних ВJlастивостеА орандованої земельНОI ДUWIІСІІ , 
,,_ nOв'auниX Ь зміноlO П ~ має право на відшКОДУВlUlНJlзбиrкia У розмірІ, визначоному 
~ .. _. tI'DJIaНaМН не дOClПlyтo з";дн про розмір відшкодуванНІ збитків, спір po:sa'ауєтьCl У 
u.~l. 

41 ~I ОРЕНДАРвм без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на ПОЛinш~НIUI арендованоі 
~ акІ НОМoжnиво відокремити без ,anoдїJIНJfJI шкодн цій AWHЦI, не niдmll'lU01'Ь 
1.\~ 
~~ CТU!Y земenьної дinRнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за IUIСЬМО80ІО ,roдOIO з S ~ не RlДlJJlruon. відшкoдyDDИНlО 
~ S06O~~ Право ка Biдwкoдyвaн~ sбитків, sanодЬших унаслідок НСВІІКОНIIJІНJI 
~~~, поредбачених цим ДОГОВОРОМ, 
I.:~d ""111 '. 60 ІUOЖJІИ.' 8JIKOIIDJIНJIM 
~ ~OnA ~ 1_ ОРВНДАР ЗD3нав у SB'ISКY :І неВИКОllаllllllМ D неІ 'nCIIJml ДП. 1,. CIOra nn...н,_~ЦЕМ, а також втрати, Jlкl ОРВНДАР здlJlСJІJIВ або ПОВІІІІОІІ ЗДІ 
~ 1mr~~llI&ChOro ПРlШа' • 
~~~ IId OPl!НДAp міг би ремЬІІО ~имати в разі l'UОЖНОro aIIKOI.aIIH. 
'~Ip ..::roaopy, . .'10 пlдтвсрджаllllХ 
.~-=: ... ~"IIНX ВИТрат ОРЕНДАРЯ DИ3JIDЧDЄТЬCJI на підставІ дorcyмCIIТВJI ..... , ... . 

/ .'. "·06 . r ~""R_Ik;::~ 
~~. , З!~ :. :.~_ (otiтвмccauи) щодо Dикориставв. Іемеаьво fP.. '1.PIIJ'III.~ _ 

,. ~~IU~':ІО • ~ 06 , ,ІІІІХ, га 
~1 . M~ '. '!СШ''!У дinlнку DCТDНОDЛОІІО 06 •• ехсеНІIJI ІІІІОЩDІО , 91'11:'."'" 111111 
І ~~.~" ,~60s:ач:'\nIНі! enОlapопсрада'I, 0,5743 rв - call1тaPIICН ~rшnПUlln r . 
'" :..., M~ червоних nllliR; • І. КОМIiIllАТ. 8 

[ЛІ ttl " ОІ' t\l'ш"""".",,1І111I'і' ~ ~ ~ ) !ІМ Я4UU10:' ~ 
.~ J. . ~~' 

~ .~ ..... цir().А .. " с-"'\ Jt'Ja~' __ КIІtI ~.~ ... ' 



І JOI''I.""r вL1111Ja. spoDapCLk-оЇ міс"кої ршш та ЗАТ "6роваРС:Ь,"IІІ мебnеПl,'і "омбіllll r" піп .О7.и5 

~~ :lCМCIIЬHoi дinJНКИ не є підставою ДJIJI приnиненНJI або З.lіНJI обмежень на цю 
. WJI'II' орендУ 
I~ ,. Івшl права та обов'взкп парІв. 

що зе.lсшьна дїJUlНК8 є У Вого впасності. нікому іншому не відчужено. 
~~ 111= не перебуввє і він має законні поаНОВlЖенн. передавати цю дimrнку В 
~(~ .. : IIDн.чені цИМ ДОГОВОРО.І. 

'..adI\I iJIIIII",,- . 
~IIJ'""'- apcкдOД8lЦl: _ • 
11)\ІІІІ, І цlnЬOle 8IIКOpIIC'l'8ННJI зеМСШЬНОI дuurнки; 
JI.I.DrprIiPIII nmiplll1l цеВ Доroвір у ВИПадках, передбачених чинним законодавством та цим 
t.l1~r--

~. pa:lмір орендноі маш У ВИПВДКвх. передбачених чинним законодавством; 
11J.:;:".iд ОРБllДAPJI своєчасного внесении орендної пnати. 
~~'аХИ ОРБНдОДАВЦJI: 
u.t.acprAUlземwlІУ д~ по .ВПУ; 
I11J1011D111111 доrol! ПІCJII зlllClНЧеННJI строку його дії а разі аідсynrості претензіА. щодо 

_1fIIII'DМ C1JIOIC)' ДІІ доroвору. 
u.п,ш оРШДАРJI: • 
Ш.1!pIDII1II по шу земenr.ну дUUIНICY У кориС1УВ8ННJI; 
U1801111D8I11I доroвір nїCJII зшнчеННJI строку його дії а разі відсynrості претензіА. щодо 
.!рІ'ОМ cqюlC)' діі доroвору. 
LtO&lПDи орснд8р1: 

І 14tuuпr ОРЕНДОДАВЦЮ М0XCJПf8ість здійснювати контроль за використаниим цієї земenьної 

-141IllllpllCТOВYUТИ ЗlWenr.ну ДWнкy за цільовим призначенним; 
іUCllltWио CJШI'І)'ІІТИ оревдну ПJlату, 

. Ltt~1IOD)UI11I xiмillНOro 'ІН будь-вого іншого забрудвеllН8 землі; 
І 1t111111pJD1y1mr га в напежному санітарному стані. 
\ 

: lо.РIJВIС IВDlДlCOBOro зв.щеввв або ООDlКОД1DВDR об'єкта оревдо .0 iioro .aCТUBB. 
І 

~ ... IIIIIIДКoBOro знищеННІ або ПОШКDДЖeННJI об'єкта оренди чи його .аcmни несе 

11. СтрUYВВВDR об'єкта .в 101'0 .aCТUBO. 

I~ 
3 - дoroBOPOM земеш.ва дinивкa не пiдrulraє страхуванвю. 

12. Зміво )'Мов доroворуl орооввеВDR iioro діі. 

11J.3Idвa • 
II'OJUI уМа! ДО!"ВОРУ здіАСlDOlОТЬCJI у письмовїЙ формі за взаємною згодою С1'Орін. У разі 

IU.дqдoro-:; 3М1НИ умов доroвору спір розв'ауютьCJI у судовому поprдкy. 
1U.1. ___ nPJlJlJlнmrr.си у разі: 

~aplrA6aнн. ~КY. на aиR йоro бу~о rкпвдено, та А?го непоновnеlUUj 
'""'" ~ 3 ВНДАРвм зеМIШЬ!ІОl дШJIВICИ у ВП8СШСТЬj . 
~~cт.нOї ~~ ДIIR суспinьниx пorpеб або примусовоro B~ННJI зе'leJlЬНОЇ 
~~laa:=XlДНOC'11B поPJlДКy. BcтaнoвneHoмy зaJCOВОМj . 
Ь •. ~p ої ОСОби-орендар •• 
~АіІ_IО:IІПИнаm.CR також в інших випвдках, передбачених ЗlКовом. 
ы�I3aaorоloзranpнnинaєn.cRIwulxомM його розіРВllJlJlJlза: 
...""Ditn-_ - ЩОIO сторів' 

•. --nIIQI1!U ' об ' • 
'е 1IJro~1!! на внмоІУ однієї Ь сторів BH8CJIiдoK невихоНIIНIIJI другою С1'ОP.Dною 08 JlЗКlВ~ 
tJз ~ ~tho.-.~ ,~HlCJliдox ВИПВДКовоro звищеННR, пошхоДЖOННR орендованої ЗОМeJIЬНОI 
'1Ieaвia~~~ П вlІКОриC'l'lНВlo а 'І'8КС»К:І інших ВЇДC"l'8ll, ВlІ3нв.ених З8КО • 
~- --..оре··\' . ~ 1 144 ~t D:':"1ylCpij....... ~peM п.'.43. даного договору за рішeннRМ суду, в .,а О'іІІо. ~, .. , ' 

""~"Д'c; \':. ~ " ~ ~i"C!lP}po . '. ~~з~ h. 9 4.2 rчI!РРУ: ~B однocroронньому порадку допусквєтьCJI 
.' -40 ~. 'о. 'I}PO'I'Ir9M більше ньк двох MiCJIЦЇВ; за письмовою з 

• І 

~~~Itь~· ОРЕ 
&" • .... -



u.JIa"5Ї"n.wic:n. cropiв 3& ВеввЕОВ.ВВIІ вбо вевапаше BHKOHOIIIIB доroаору. 

~ '5R1~ в::so::sв= SПQВIИIU .:10ГО80р)' СТОРОНІ. несуп. BiдnoBiдвnыlcть відповідно 
• jl.~pr 
t.2~~· ... ~ . . ... . 
"~sau:pJ~3OOD!IDIRIII, ЗВ1.1IЬНJIЄ1'ЬCJI вІД ВIДПОВlДвnьноCТJ, JlКЩО ВОll8 доведе, що 

CI3t'CI В:! iis&JL 
?D 1-1. ПРШll1lеві пOJlОжевВJI. 

;UIi.JXOФ 5'5?;рє 1IiJIEВDI,.""IЇ піc:u його пiшmC8НIIJI ~POHBIII та державної реєстрації. . 
5I~ ~ Вl1IJDПIpЬD'C 8рЕ}1ІІ8Х У 1рЬОХ npПМlрНlIJaIX, що •• 8JOТЬ однакову ЮРИДJJЧНy 

!!ІJIІПШJiV'1INS JI ОPmДОДАВци, ДPYrnR - в ОРЕНДАРя, 1ретіА - в opraнi, икиА провів 

iЁiEiXlЧL:WI!!IOI;шroвopy є: 

a:I:ijI&i ІШЕ!І yм:m.вrji mjl1iВJ1l 3 вїд05ражеllВJlМ об •• сжень (обтJDкeнь) у її використанні та 
з&~Щ 
1і~З=Мезьвої~'''''Ц 
IiIpJC!A'1!J8'IID ВІ JlїCQI:iIOC!Ї та поI'OJliКt:ll"К 30BIIЇIDIIьoi •• ежі земсшьноі дinnки; 

; Irа~ е'" JlВD)'РУ3Dїінjшнюї меІіії земenьноі дiJuuпcи; 

, 
r ... -.... 

І •• '--

.'.11. 

ОРЕНДАР 

ЗВJ.-рвте акціоверве товарвство "Вроварс:ьквВ 
меблев" ком6lват" 

07400 l<иfвсьК8 область, м. Броввр", 
&ул. КytYЗов8, 61 

ІдeкrвфiкaцiAниJi код 32499163 

·на Карпенко Jlюдмиnв Pyc118НJ8 



АКТ 

прИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧI ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

• __ I-------2~005 року al. liроваРІI 

Ми, ЩО Ilідllисалися нu:ж:че: 

Броварська Ilіська рада в особі першого заС'І)'Пниха міського 
ІШОв" IUlIНJlЦi Олександра Анатолійович&, що діє на підставі Закону 
У5р8ЇRlІ "Про місцеве самоврядування в Украіні" та довіреності від 
01.04.03 за N! 2-61299, з однієї сторони, та 

ЗІКРпте акціонерне товариство "Броварськпй меблевпй 
1'О1І6101Т" в особі голови правліННJI Красноноса КОСТJllПИНа Петрович&, 
11ІО діє на підставі CratyIy, з другої сторони, 

СЮlали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Закрите акціонерне 
~B.pDтo ''Броварський меблевий комбінат" прИЙlUlJIо земenьву 
АІ!ІІИКУ 1UI0щею 20,0738 га ПО вул. Кутузова, 61 в. м. Бров~ри ДJIJI 
a6cnyr0ВУВIIIВJI майнового комплексу. Земельна дimuпca Надава рuпеННІМ 
сесії Броварської міської ради від 14.04.2005 року N! 688-33-04 на умовах 
lIJICJJДn, терміном на 1 (одни) рік до _._. 2006 року. . 

. . 'ємною . Цей Axr скпвдено у трьох примірниках 1 Є невІД 
~оlO договору оренди земельної ДЇJШПCИ від _ JIИI]ИJl200S року. 

ПЕРЕДАВ: 

Броварська міська рада 
ЮридиЧна адреса : 

,.. БРовари, вуn. Гагаріна, 15 
Пе~1ПJdt заступник 
.. ~f1СЬkОro.ronови . ... -':-- . . . " ... ~ : .. ·-.1 ........ .. . _ .. - ' .. ~, , '.\ 

~ # • 

М.П. 

прJIЙWIВ: 

З~1L'';роварсЬКИЙ 
меблеВИЙ комбінат" 

юридична адреса: 1'. Бровари, 
вул. кутузов~61 
голова прaвnіНР 



/г : АКТ 

'·"1 ~liC:l1eBOC:Ti та ПОГОllЖсtШн ]ОllніШІIЬОї АIС!жі 3 ' 
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Додаткова угода Н!! 1 

до Договору 

ОРСІІДІІ зсl\leJlы�оїї діл_ОЮI 
від 29.07.05 

Броварська міська Рада _tl._'.3 __ ~i 2006 року 

: orEIfДOДAВEЦЬ: Броварська I\lіська рада в особі першого заступиика міськоro 
.. _ ОJll:ксавдра АнатолійовичІ, що діє на підставі ст. 56 Закону Украіни "Про 
CIIr1VDJPIДYВВВНI в Украіні". з одного боку, та . 

ОРЕНдАР: Закршс Ікціопервс товароство "Броварськuіі I\lеблевпй КО&lбіВIТ", 
psl.llJlCC8= м. Бровари, ВУJI. КУТУЗОВІ, 61, ідентифікаційний код 32499163, в особі 
IDI аРІІІІіВІІІ Красвовоса КОСТJlИТИВа ПетрОВИЧІ, пий діє ва підставі Cтaтyry (нової 
131131J1CmP0BIВOro державним реєстратором 23.06.2005 за Н2 13551050002000480, з 
р6oly, 

укпanи цю Додаткову угоду Н2 1 (дапі - Угода) 
~a:.AOI'O~py оренди земenьвої дimmки (далі - Договір) від 29.07.05, зареєстрованоro у 
imi ~овшвil фiJIii дп "Центр державного земeJlЬВОГО кадастру при Державному 
r УIрІііІП ПО 3ем~вим ресурсам", про що у Державному реєстрі земель вчивево запис 
! вІД 29 J11ШВJ12005 роху за Н2 040533800108, 

про JПDlAеваведеве: 

і I.Сіороuo доuо' , .... :А б' __ JfМeJп.во" :- виnись внести зм1ВИ до Договору через поєдиlllПlJl в OAD"A осо І 
~_ І дшUки та ОРЕНДАРЯ і погодиnись вИXJI8СТИ П. 1.1.,2.1.,2.3.,4.2., 5.1., 
; вва П. 3.1. Договору в наступних реДВIЩЇJIX відповідно: 

І '1.I.орЕНДОДАВЕЦЬ • киів -
~ Іід 1404 OS відповідно до рішень сесії Броварської міськоі ради СЬКОІ 
'-~. N! 688"33"04 та Н2 950-45 .. 04 від 16.03.06 ввдаЕ, а орВНДАР приймає в 
~...,. DJt~c:ryв8ВJJJIЗемenьву дimппty (далі _ земепьва ДЇJIJDIX8) по вул. кутуз~ва, 61 
~ ЩСIO 0.3737 ra, ДJIJI обcnyroвувВВIIJI частики мalвовоro КОМПJIексу. ЗnДВО ~ 
~~ :-Ном, що є вевід'ємною частивою цього Доroвору, ДOBjдкв, BIJДВIIOI 
~ -;:им ~~OM земельних ресурсів 14'е 300 від 09.0з.200~ 'І8 земeJIЬВО~ 
1,iQI~ eaтaцu Броварського міського відділу земeJIЬВИX ресурсІВ цк земeJIЬВ 

до земепь ПРО' оо' - .. _ 11 
МИCJIОВОCn В межах БроваРСЬК01 МlСЬКО1 р--•• 

'2.1.8 ор 
ев.цу передаєТьса земельна дimппca зaranьвою ШlощеlО 0,3737 ra. ". 

~~ .' I~ • -I"'ІIТНВ81 • оо • ...,аlRl коефїЦIЄВТ1В 
'4J~ 3J'i,цнo до' rpОШова оцuпcа ЗСМeJIЬНОI ДiJIJUDCИ 3 урахув---: N! ЗОl від 

~OBIrrr. ~ Броварського міського BiддiJIy земeJIЬиих ресурсІВ ... 
~ 693 (Двісті сорок вісім тисач шістсот дев'JDlОСТО три) !рИВШ •• 

~1i.q.J. ДoroBip. • eJIIIJI Ха 950-
. 16.03.06 ~eвo ва п'пь років з дати прИЙllJ1Т1'Jl орЕНдОДАВЦЯ р1Ш -
;. '.,2 • ' ТерМІ80М До 16 березИJI 2011 року." . 
~ . РіlJJrа оре • сат) !ривень 79 
~'I3~P ОРеВДв ~a ппата CКJIвдaє 7 460 (Сім тиCJIЧ чотириста(ІПі~стд; двllДЦRТЬ одна) 
. ""VЧJIЬаі.". 01 Unати за кanевдарвиl МЇCJIЦЬ cкnвдaє 621 стсо . 
t '51 
~~eJJr.81 дinaвк чаСТІIВИ маЬОВОro 
~ РE1lдАря". а передаєтьCJI в оренду ДJIJI обcnyroвувВВВJI 



На орендОВану зеМeJlЬНУ дїлnку встановлено обмеження площеlО О 0816 ra, з них '11 • . ..• І 
~ ~ : їmreИерНJIА KOPlfДOP ltlерсЖ1 ЛІНІІ електропередач, 0,0723 га В r.rежах червоних 

iiJ.' 
1 yroдa набирає ЧlllDIОсті піCJJJI її підписання Сторонами, діє ПРОТJlГОМ діі Договору та є 

~OJO 'ІІcmвою останнього. . 

3.BiдDolїДIlo до положень частини 3 cтaтri 6~1 Цив~ного кодексу УкраіНl1 CTOPOНlI 
_1OtIICIt ЩО )'ltIOBII Уroди застосовуються до ВІДНосив МІЖ CтopoHar.m, щО ВИВІIКJIИ з 12 
р200' року. 

4. Yroдy yкnaдеио на 2 аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

11· 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОlllреька &.іеька pIДa 
.Квївська обnaсть, м. Бровари, 

І)'П. Гвrapївв. 15 
І banuфіаціЯвий КОД 26376375 

ОРЕНДАР 

Закрите аJЩіовеРllе товариство "Броварський 
&.ебnевиіі ко&.бінат" 

07400 Київська область, м. Бровари, 
вул. КУТУЗОВ&, 61 

Ідентифікацilвий код 32499163 
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ДОГОВІР 

t ОРЕІІДИ ЗЕМЕЛhНО' ДIЛЯЮ<lf 

Itsi' 
· IipODaPCI'~'" "ІСЬКІІ Рада" -!f- ," .I!I~~ _ " :!(JI'Гpoкy. 
f)U,OEЦЬ: IiроІІрсь ..... ~llcь ...... рааІІ n ос061 Clcrwuгo JаС'}П'Шl\а І,ІІС"""ГО ПIЛОПCl 1\11111111111 () •• ~ .. 't'IIIUlpq 
,...... .. , ша АЇ.: ІІІ n'lIml' 3а"'ОIІУ УкраіlШ "Про MICll~"C Сі1\10ВРИд)IUIІІIIІ " YI\"IIiIlї" J '-'.11IОП' 6",,1'. ЛtIllї"С:llоm 
'tIIDJ 1I.1&2-6fl99 11 ОРЕНДАР: ТОВВРІІ"ВО 3 uБАlfЖl!tlо.о nt'lповіJlIІЛIоІ.I"IО "СлUВ)""'I" k'r"ЛI11ІІ1І lUр:са: 
~.;tI\JfiIC~ .... 9S, ШfllТllфікаuіRlllln КОД 20587378 D особі lIllpc .. -rорп Лll10ryб ЛIOJI'IІІЛ" ПrтрIВIІІ'. ІІ,,-а ліс на k8- npo АерЖ8Dlіу peCcтrallilO 10PlIlIlI'IIfOi ос0611. 111реССТРОDЗI10ГIl 811"""ІІВ'''''' KO\li'~1n\l Ь""Аорс,,коі 
jprtJl l1 )i13" 1200000000248 lі.1 15.02.19961'. І .!Ір} гаго 6",,,). у,,-,а,l.1 Ш~n Joro"ip "rn lI.r",IICIIUhCnCIIC: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

• 1.I.оРЕ1IДОДАВЕЦЬ BЇДnOBiДIIO ДО рlwеНИIІ сесії БроваРСIo"оі міСI.коі "''U11t К"Увс .. "оі оС!:.исті від 
~ 1Іі688-33-О-1 • НIUШt:, в ОРЕНДАР пр"Rмас в стро"ове матнс КОРlttтyпа.1lt1l 'JeMMbIIY ділllН/С)' П:10wеlO 
""111 abyraDyвaHItI будівnі МВПDШІУ, .ка 311DXOlIIIТLCH по в)'л.КffТDськіR,95 в І". Бровар". 3гі.1110 'J n.,а"ом 
~ .... шо с иевід"СМIІОIО ЧDСТJ'НОЮ ЦЬОI'О Договору та AOB;lIl'll ВIІ.ааllоі БроваРС"КJ'М MiCL"ItM a;nдїnoM t pct)pc18 11\277 від 17.05.2005 рОК)' та :JC!~'t:..lJhIlО-"'8Ластровоі nOКYMelnUlliТ БроваРСLI\ОГР .. іС:laкС'т IІIJШЇnУ 
• iI~1";a W13C\lC1IIoIlD J1іmш"а РIL~УСТIoCЯ в 1СМЛЯ'С KU'ltpu;RHoro DltI:OP"L''UltHSI в "с=а,ах БроnaРСI,КОТ ",іСloхоі 
І 

2. 06"('1('( ОРС'ІДІІ. 

~O DpeIЩY ~peAltТ~. зеМeJllоиа AUIRHКII 3llпu1ы�оIоo r",ощсlO OI0201гu. 
U 1fa1CIICllLltIItAinIlHцI Рn1r.tіщеJlі об"ЄIСТIІ Ш~РУ~О~IОro маПна "кі JlRJI'юrьс:" IIЛ:lСllіС110 O~IQOptl; 

"'~I';Plla'l1l8"1 f1'owonl1 '11.іlll:а JL!Me.!ll.tfo1 ділан"" :sri:tHO 110В;Д"'1 6puBnrChKon, Міс .... '(\го Rі.ІШЇn) 'С"~11о1ІІ1Х 
2А ;:"5J.r/JS~. 'ш Хи643 ".,.аН08Iп І. - 24492 (Jt8MUt1T •• ЧD111РJІ ТШ:ІІЧ; ЧО rllpllC111 IIeu"UII"CТO доі) rpllrші; 
~ e.'IWQ АUlІНка. ака передаЄТЬcJI в opCНJlY НІ! МВС .Ісдолі .. ;в. що r..oa.-yra. пере,Uh"ОДllТlІ іУ ефL!І\'Т1t8110folУ 

цnp.. -І,ІЇ (peopraнi3llUi1) ОРЕНДАРЯ Доro.ір ореlШIІ не зберігас Чlшиіс:ть • 

.1. Строк діі договору 
J~. 

1., OfII1JIIP )'1U1,..... • • 
",ltllk • _НО ІІІ 2. ( ДIІа ) РОК", 1еР:\lі'\О\1 і(О 14.04.2001P.OIC)' •• ПІСЛІІ 3ІІ"IІІ'II:"'ОI С'':JЮ~1' aq.rCJ80PY 
'2іІ~:--1Іt праао nО'lr'Вn':ШfJI Roru ІІа ІІО.ІІП стро,,- У шам)' рОI ОРІ,ШДЛJ' ПОВlІнеll II~ nl:SIllIU~ ііі ... 3& 1 
~-ii,. .:llІароссу діі .aOIOJOP)· пові~ОМllrIlIШС:Iо~IО80 0PfIlA0дJl8Ц11 пр~ намІр "РОДОВ1Кlтl noro lIilO. 

~.tDta ""РIІСТІІ'1ІІ1 JtIlIML'IOT ДШSllIК.II.е 3ІІ 111J.ЬО81111 ПРIIJIІВЧСIlfIЯ'" ореlшар атрDЧUС .rl!реВDИСІІС право ІІа 
IОру opellJlII. 

4. ОреJlЛll8 1IJ':!1'О 
.. 4І·С!6ч1 
4~1Ct~:- РОІМlру opellДtloi ІШВТІ! 3В 3t:\L'I1O uїnCItlUr..11oC13 )'РВІС)IІI11!.". Il�lICt.-сів IlІфJl"Uії. Р,,,,,,ір ріЧIlОі 
~II' Opea~ЬCR 3~IIO plWtllНl БРОВВРС"I\'Оі м;ськоі pUДII. • -

, PlI"'''1 пп. - ПП_та ClUIqDt' 734-76 (еІІІІСОТ трlШЦIІТІо IIOТllp'l ) ''Р"lllі 76 КOllindK; 
~ ....... ".... 'hI ВflОСІlТLfII оре.швре"l ItО"IШDIОЧIf , lI.l11 ПР.,ВI.Н1ТJI рlwеlШIІ сесlТ вщ 14.04.20О5ро .. ")' 
,,~ о) 111ft". 8t11raAlfI npoТQroll' 30 КIU1еИАDрttllS ДІІІ .. IІОе1')'flIІIІХ 3О ocтalllll.1 "'-UЛС'IДDрIШ)1 Дlll!а. зnlТllОro 
с.t331168115:=Ї'RIОІI переРDI)'панип "'І раХУІІОас УДК 1 КIІІвськlВ області ",.Kllf8:1 МCltO 821018 ICQA 

ts. CJI:;r.'11 ПРо oos - GPOBBpCЬfle ВДІ(. Ком t:ЛDсltфl .... ulТ 13050200 - ope'fJllI :аО.lnl. 
~'IJIoI"lp ІІР"І \!1}'Кllіі та tt:Uatlil. ПРо:.1l"'l 1\ I\n:OC\'III\!( UPС:Н:lllt'1і ІШОТ" офоРМЛАП IaCА віnnовіД'IІІ\1ІІ n"тa~lJI. 

• 1\1' '" '1'11І1 'І,; ~ r- • ,C.s.i 11111 У"О8 ІАТІ, Itleра:'''''ї'1JI1''''ЬС'і ) IJ8з1 : 
1;.5.] ~.IIIIII'OJ"I ~IIOдDPIOBalltlll, nc=pel1U"'I':',")( ДоrUIІОрР"'; , 
: •• 1 ..... 11\ І"': :aC~'Ц""0ГO nOдI11r)', ПЇ.!іtшшtlllill ІІ;Н, таРllфі •• '!І ТO\l)' ЧI,слі .lIa~iAOK іllфnАЦіТ; 

-, neрелбl'lсrшх 3."ОНОIІІ; , 



4.5 .... У ра:,і lІеВJlеССlІІlН opell;1II0i IІлаТ11 у CТPO~II, ВllJlІ:l'Іеlfі 11І1\' Д()/lIIІIIРО 
IIOДBiOlloT CТOBICII наuіоIlнлыІJгоo бп" .. ,"), УкраіlШ 1В кож""П деllt. npuelplI'l \1, f llr.. .. 1I rllllll 11. '" 
.. -ОЖІІІІО деl'. ПРОСТРОЧС'ІІІR.. 1.1"" ' 

".5.S.0pClfltHa плата ~праВnІСТ"СІ також , }' BIII13.ika.", RКЩО ()РЕIЩЛр Itt 
DIIKOPIIL"10B)'(' 1СМСЛ •• IІ) ліn"lth1' 1а UlIM Договором ' II"'J. "\ ", 

s. У:ШJ811 ВJII~ОРllсrаlllIИ JC\1e.llaIIOЇ ' 
,II.IIІІІIiIl 

s.l.3е,.,елыl дїJUlHKa псредасться В оР':ItДУ /Ul1f обс.l)говуваIfШІ б)J1іКilі \liЩlщ" 
S.2.Цinьове ПР"ЗllачеJItIIІ земсльної ділянки - землі KOMCpuiiiHOrO III1"npIICli1It1'/ 
5.3. ОРЕНДАР lІе має права без оформлення у ВCТUllовлеllО\l) la"OIlUJilJlt;UII" 

ПРll3нвчеlfНЯ 1емenьноі дїЛЯНКИ: ~:r.) 

6. У 1\10811 і СТРОІ'Ш ш:реаП'lі JC\1f.IIoIIIIЇ 1'11 
, ,HII~11 

б.l. Передача земелы�оіi діЛIІНКIf в оренду ']J1іііснюcrься без РОЗРОбnеНIlIlIlРI)СIІ" ,i.iт'~ 
б.2. IHlui УМОВІІ переда'lі земельноі дїЛIІНКl1 в ОРС:Ні1У: ОРЕНДОДЛВЕЦІ. пере,"';, а 0Pf~1~ 

оренду зе~lельну дїЛIІНКУ вїльну від БУДЬ-ЯК'IХ маnНОВIІХ прав і npeтellliA "1'cтi~ осііі. про.:: 
Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ' ОРЕНДАР lІе QJ 

6.3. Передача земельноі аїЛRНК" ореllJ18РЮ заіRСIІІОСТЬСIf ІІістІ держаВIfОЇ Р«CТJI.1ШЇI!Im 
ПРIlП~tаllня-перeдnчі. 

6.4. ІІВ ОI:I.ові c-r.25 Зn~ОII)' YKpaill.1 "Про oprllJlY 1rмлj" віз 06.10.1998pJ'!J6I.~I\'1fII: 
строк ІІіеля держаВllоі pc:cc:тpuuli договору ОРI:IІД" l&:'Іс"lьноі дL'JЯIІІ;1t .11:'.'181101 а'" 
зоБОВ"Н1011ll0 IlодаТIІ tConllO ДОГОВОРУ BilJnoBiдHo~IY opГn.IY державноі 110;lа1 КО80і t.'1~~ilt. ' 

7. у 1\І08О повернеllНП 1e~ICJI"'IDi zti;IRllk'l. 

7.1. Після nPИПllнеННR діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕАІ nм,' 
гipWOMY 110pillllllllO З ТИМ, У ІКОМУ віll одержав іі в оренду. . 

7 з. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі пагіРUJtННЯ КОРІІСНІІХ влаС1I1ВОC'reіі nреНЯnlШlІl\і 1tY(,1II\iz: 

зміною іі cтall); мвс право на відшкодуваllНЯ збllfкіо )' p03~lipi. 91IJначе.,u'W>, Сluрuна\lИ, Яа:»rt 
ЗI'OДllltpО розмір 8іJ1Wко~ваннязбllтків, спір РОЗВ"RЗ)'ЄТЬСR)' судовому ПОРНАh"), 

7.3. 3діАснені ОРЕНДАРЕМ без 3ГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ ВllТраТl1 на lIonillweHIII CIPCId'O 
IІкі неМОЖlIІІВО відокреttJИТl1 без заподіRllНЯ шкоди ціП ділянці, не пїАЛЯraJОn' ві,дШh1JJJY8аІІНIО. 

7.4. Поліпшення СТ8IIУ земельноі AinIlHKII, IJроведені ОРЕНДАРЕМ за 11111:".'0--1 
зе\tЛі. lІе пїмяraкm. відшкодуванню. • 

7 .5.0РЕНД ~P має право нв відшкодуванна збllТків, заподіЯJШХ )'ttaCJlіnоlt НСІJRDO' 
з0608"R3І:lІІо • пере.l1баченltХ UltM договором. 

3БUТIС8.111 BBBiК810Тl.CH: 
7.S.фВПlfчні В1'J,aTII. IIKlfX ОРЕНДАР ЗlЗнав )' 30"8Зh1' з lIeBIIKoHaHНRM або ~ 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також ВllТрати, акі ОРЕНДАР здіАСНJlВ або П0811кеll uiik 
nopywelloro права; ff. 

7.б.дОХОДII, пкі ОРЕНДАР міг би реально 0тр"маТIІ о разі налеЖIІОГО 1"11'0_ 
договору. 

7.7. Розмір фВКТII"НIIХ витрат ОРЕНДАРЯ ВН311ачвnься на підставі ДОh'Уt.lсfl11UlWIІІ 

IIJ:OPII' 8.06межеИIIИ (обтпжеIIJlЯ) щодо D 

земеJIы�оіi діШIIIЮ1• 
..d?' 

81 Н 1Ііlllll'''-.:.1 •• а орендоввну земельну ділЯІІКУ не BtтaHoaneHO обмежеННІ, оБТ_""" або ,ІІЇІІІ'-
• 8.2.Передача 8 оренду земельноі aiпJlHKl1 lее є підставою ДnЯ npllnll"C""1 

ДL'ІЯНКІІ. 

9. Інші права та 060в".3ЮI сторін. , 
, .~ 
O('~H ПОДЛ8ЕЦЬ • • ІУ ilUJlOII} _..4 

( ),... Iі1Рантує. що :JCAle.lJh1lil.1l'.1I1m Е)' Пого власнаСТI.IІIКО··iJaJJlq.ir-
арештоа~ , застаВОIQ Ilе перебуває і ві .. MBr законні ПОВІІоваже, .... nepeДl1Banl wo 11 
UИЗllачеНI ЦІІМ AOI'OBopOM. 

9.I.Права ОРfIIДОДQВUЯ: ~' 
Q 1 І neneOiDJlТI • ...А "' ....... ______ І Ulпьоое UllкopllcтallllR зеr.tеm,lІоі д.ЇЛRНКII· _ .. 'О11і\І"" 

• • ' ~ Чllllllllat ~.... .... 
••• - ........ у щ,nр.nПЗ'IСIІІIХ ....... 



'р opelli1Hoi маТIІ у ВIlПадка.,<, rtере.1бачеНIf~ 'ІІІ"'НІ\І ' 
!....ttI fIO'\l1 ОРЕНДАРЯ' 1UI\LIIIL)i83RL'R(I\I 

I~"""" .у6еІ зrOlll1 • R rLl\l~ 'lІІеnі R 
~'IIOJII:I"1a оРЕНДАРЯ СВОЄ'IВСIfОro ВtII:сеНIІИ ореllДIfОЇ П.'lаТIІ: 
d.1~1:1a оРЕНДАРЯ BiДWK~YBalflil СУМIІ opetlJIffoi плаТІ І з 'ІІС)' ІІРІІПІІІІТТ ' 
t~lІІзсмenы�оіi ділІ НІШ ДО nlДnllClllfffl uLoro ДОГОВОРУ; JI РlщеlflfJl АIf"UlIIІLI\І) а60 

,,1fJ '11111 DРСfШО.1I1DUЯ: 4'*' ~З3UТ1lзсмс.1ЬНУ діnl.I~' по IІl\ї}'. 
~ 11 Сfшарв: 
I1Рplll Р І по аlП)' зеМeJllоІfУ дinllfl\}' У КОРИС'І}'ІІUННJI: I!I"""':.m. lIOГOBip піCJllf закіН1fеtfНJI CТP0h.}' Пого діі п ра1і пі.:JСУТtюсгі П""ІІ!І І'П ~ .. 
~l JIDIIOI.' I'~ І І , 11І(1,110 ](1(10" 1]3,.10 на 
~.JQlI, 
~OIOI"IJ"'I DРСlшаРR: •• 
'~ПI!lПIОРЕНДОДАВЦЮ МОХfЛJlВIСТЬ 3дIПСНlоваТIІ h.'OIIТPWIIo18 BIIKOPIICТII'IIII1\1 U'lr~11 • ~ . 

!lI - Іл І. С~lел"IfПI JІІЛ"ІІ"Н' tu. ".'Dр"стовуваПI ЗСl'lrлL.fУ .11 НIfКУ за Оu'ІоОВ"'" "pIf1t.a·'CIIIIA'I: ' 
tU __ 110 I:IL"I'I}'IOTII оре'IJIІІУ nЛll1У; 
І'. 1ot,1Oll)'Ch'llnlxi.ti' llforo IIII БУДЬ~IКОГО iHJUOI'O 1uбру.!шеНtIIl Je\Lli: 

tU nbrpll"Y88J1f іі D напежному санітарному стані: 

10. Ршок ВDПВДІСОВОГО 31111щеllJ.R або поwкuд",кСIII.Я 
06"скта ореНДІ! ЧІІ ЙОГО част.ш ... 

tI,fInвIlll\1IIIh'DIOro 3НllшеННІІ або поwкоджеlfНIІ об"єктв ореНДІІ чtl Пого 111c:тlltfllll~e ОРЕНДАР, 
, 

11. Страх)'ваНIIВ 06"скта ЧІ! Вого чаСl'IfIII'. 

111Ьно, Шl\lllOroвором об"єкr оренди не підlUlгає страхуванню, 

12. 3мі'lІІ УАІ08 ДОГОВОРУ і ПРППlшеllllJJ "01'0 діі 

~ , 
t ' ~IIOIJlOm80PY 1JtіПснюютr.СIІ у ПlІсьмовіП формІ 18 B1aCMtfOl0 IroJIotn стаРItI, 
l~IIf.1IIcIПfСНllllзm.ll1l UIOJIO зміllll Y~tOB JlOl'OBOpy спір розв"1І3УЮ'ЬСIІ)' С:У.ІІОВОAlУ rlop"JI"'Y' 
11. .:r080P'J np.lnlll.RIOТЬCR )' разі: 
n. ~1f.I:1pOКY. на IІКIlП Пого було yкnвдeHO; 
11 ІІІ оренаарем земелы�оїї дinllнки У вnaclfiCТb; _ • ОТІl8іl 
i~"Cn.HOT дітаНКIІ дпll суспілЬtflfХ потреб або ПРИМУСОВОГО віД'IУЖl:lltfl зе~lenlotlUI ДL'І1І1t1П11 ІІІ 
!t ~'t І nOPl4I\'Y. ВCТllfовпеному законом; 
11 -.' n IОРIIlUlчноі особll~реIllШРIІ. 
1.1і_ Ір pllnllHIIt:11oCII також в іНШJ'Х ВIІПВДка.х передбачеНIІХ заl(ОIIОI\l. 
, -ulapyn • Jl llrtllllD pllnl.I'RIOТLea ШnПХОАI Пого РОJірваИIІR зп: 
11 ~' 1roAoI0 &:'Iopill: обо" ків. 
~~\J С)'АУ на BII~'OI}' однієї із сторін )' ІІас.'ІіДОI\ IleIJlh.'DHa"HII другою C;O~OH~': ."..: ~c:mo 
~i~ М.lІ Іlfас:ліДОk ВIfПIUUШВОro ЗНltщеlflfll. ПОШl\оджеШIІІ opetl.lJoBDllOi земenыІo ДІЛІІ , 
~... РІІС111t1t1O І ....... , 
r..... ... II1coIlDIfIl. о' , .... 0.3 ІНШИХ ПlДCТВJI, ВlfзначсtfJIХ заI\ОНОМ. iJ 110 до cr ........... ]eA.rnIoHOI'D 
i~ petlJUlpel" п.9.4.2. ДВІ'ОГО договору за ріШСlІІlІАI еуду, відпов І . 

~Дo~:80PY в ОДIfОСТОРОШIWJllty порцку допускаЄТЬСIІ: 4" п.9.о1.з: • .\... 
'S'~ --а РУ І OJUIOCТOPOIIIoOMY ПОР'Дку с lIeBIlh.'OlfaHHJI ОРЕНДАРЕМ п, ' '. 6' а 1"оІh.'DЖ РС(1I'ПllІl3аUtl • 

....... l��aCIf-" • бп фіЗIІ"tI" ОСО ~. 
~"J'Iill.1ap. С n -. І на AlаП!IО ореllШ1РІІ Н3 iHIJJ)' IОРIfДIІIIНУ n ••. • 
~ ~ 1e&leJJLIt iдc:raaOI~ JL11 розірваНІІІІ ДОI'OЬОру; ,. "1111 а60 об\IСJh'СНIІІ їl ЛЇCJJIDТllоm 
'-i~_~OllJ: lIlJlllltrcy У разі смерті фіЗllчtlоі осqбll ~ opefl1lAPll. 3DC)~ wo 1еl\lеЛhllУ AЇnlllh)' pO~1\I з 

.....,lIero.~ ДО СПадКОt'мuів або iHU.IfX осіб. IІкі ВIІКОРlІстовrю:-ННIІ доrolОру ореІL!lI' ::eJll;. 
IUO 3еАle.nьН), ділянку разом з ореНдарем, WnllXor.1 переу • 

13. Відповідальп~сть сторіІІ 38 IlеВIIКОН8111'П або 
'\ IlеНILJ.СЖllе BIIKOl1811HR договору 
~ 1I:s~IIHIi lІб ' 'сть oїдlJOIЇJUIO ДО '11\011)' ~ 
~ о IltlJaneiКttt 8иі\онuшы� договору СТОрОНJI н&:С)'ТЬ ВШПОНIДUlIЬtll • 
,~... • ue 110р)'шеtUIІІ 

""... qОРУЩI • О 10118 доведе, ШU 
UJa 30БОВ"lІза11НJI, 3BinьНIIЄТЬCII від BЇДnOBIдMIollOCТl, ІІ"Щ 



14. ПРIІІ~іlщеві ПnJІ0ЖI:IIІІR. 

14.I.ЦсА JIoronip Нllбtlраr '/ІІІ'НО"ІЇ ПіСІІIІI~і:JПlIСUI"IJI С1L1JЮIІ 1\111111 ri.JH' і1с:р"' .... ІІІ (,{'І ••• '.І'" 
Ц .. п "'ОnІВЇР ук.1ОЗСIІО " трьо, Пр"МlрtШКіІ~. шо \lЗ.CllЬ O.!lttaKlJff~ КtPlflll'1!1\ 1.'\1' 

.. ~ •• • '.. • \ 1111І" 
ореИ.1OJJD8W1. JlРУПIП - в ОРСlшаРJl. третlА - J орraщ. ІІКllіі IIpt18\H держан.!) ре, L" 'r"'l'h) '.'"''' 

НсвіА"С,.IІІIIIШ. ЧDСТІ,'.П,.ІІІ JIorOBOpy с: 
hUВCТPORltR ман ,еr.tелыtіi nіл"н"" :І вї.'10бражеННIІ\І обмеЖl:tII. (Обт"",сщ.) ~ 1I RIlIlOPIItJJJuti 

с:ервіlутів: II~ 
акт ПР.lПому-псреJUl·,і зсмcnьн01 діn""",,; 

J S. Рскві ІІІТІІ с ropi .. 

ОРСllДодавець 

Броварська міська рада в 
особі першого заступника 
міського голови 
КиJJшщі Олександра АнатоліЯовича 

I\fіСЦе1на."(ОДЖСІШR ЮРllдJlчноі особи 

07400 Klti8c"кa область, 
... БРО8аРII, вул.Гагаріна. 1 S 

ЩсН1ltфіh1ШіАниА КОА 26376375 

,. ИНJІWI 

Орешдар 

ТОВ '·СлаВУІИЧ'·. 

яке діг. на I1ЇllCTUBi сві.ЮIНRU "ІХ' Д~ 
реСС1раціlO суб"єкта I1ЇДfJРJlЄМJIIЩfaкоі_ 
ЮРИДИЧJIUЇ особи, заресС1 РОВШIОro ВIfIDIIIiI 
комітетом Броварської міСI.кої ра.!111 віа ISt!J 
заN213551200000000248 
директор 

МЇСUС3Н[l."(оажеННIІ ЮРIІД}lчноі особ .. 

м. Бровари, 
вул.КItїВСЬtca. 95 

іl1еНТllфікаuіАниli 1\04 20587378 



АКТ 

оРJfЙОМУ"ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНки 

2005 POl\-У 
\1. Бровзl''' 

... ,., що підписалися нижче: БроваРСJаКn мїсь,," _. 
lУJJ '. u р.1.Iа, 1\ \)~\')Щ 

го заступника МІСЬКОГО ГОnОВIf КllЯllЩlі (). 
перШО о/lе"СltIIДРII 

"іііО81IЧ:J, що діє на підставі Закону УкраїlIJ1 "11 . 
,\118ТО-. ро ~"CI1C&! 

С8)lоврJlдУвання В 'Україні", з однісї СТОРОНИ, na ТоваРllаво 1 

06~lf)h-еIIОIO відповідальністю "СлаВУТIIЧ" в ОСС,lбі дllf1Сl\їора 

JIIS10губ Людr.fИЛІ-І Петрівни з другої сторони. склаJlИ цей Акт про 

иаС1Уnне: 

Броварської "Ііеькоі р~ща llередuлз, а тов '·СJI8ВУТIIЧ'" 

nPllЙfllЛО земельну ділянку площею О,О207га по в)·л.КIIЇВськїn,95 

AJII обслуговування будівлі магазину. Земельна ділянка надана 
Є 

~шеННIМ cecjї Броварської міської ради від 14.04.200Тpoh."Y 
~~lJ~ot . 

»569 ]6 24 на умовах оренди, теРМІНОМ на 2 (два) роки ДО 

14.04.2007 POk-У. 

Цей Акт складено у трьох 
• 

1faCТIІНОЮ договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

киця І .ЛI1'Jогуб І 



:ІІІ., .......... 

• 

MICbl((H~O . 

------------_ .. 

ОП~С МЕМ 

ВІА А Аа & -заМ" з.r.каР~СТ.С.У'.К~f.С~~.). 

ВІА & АО S -заМ'1 з.r.~ар~ст.С.у,.ПУWКI".). 

В'А В АО А -заМ'1 ТОВ ·Cn •• YT~~· • 

ТОВ·са •• у' .... •. 
w &po •• p~ •• ,a K~I.c~~ •• 95 

НА vt.ol]BAX ОРЕНJIIot 

КА,4АСТРОВИJil ПЛАн 

32 tO&DCJOOМIY1"II 



.. ~!i зм1..іі та 'J!родоsжt:~ CтpO!ty діІ договор'=' B!ec ... ~:a.: . J 

.'~ . 
•• • ·~O дО рjшeEEl. ~Ї1! .N! . 
~.,t:OI:as д;і 1J.оrpзору .11.0 _. 200 _--ро-ху-. -
:а:!Р ••• .....;.;. д=zaзzоі р~ёЩU JtoroJOP13 орeё:Зl:ii B~e1iO ЗШі:с. 
,~13--' . . 1 . . 

u .. _______ 200_ р. 
Іі ___ 

O.A~ 

. ~ 

Виесев:u зr.-фl та продовженп строку дії AOrQBOpy 
'fo .. 

5:taaUeO до piпn:nr . віа Ji! 
-".цiiдoroвopy 11.0 • .~. .' • . 200 --р-оч-,-
J1!ІІЇ~:~ЩЦQtРСЄСІрвцЦ#tоrolЮрі3 ~ В9ХСИО аапис •. : . . . .. . е.. .. 
• __ u і... 200 Р -- ---- .--' . ,. . . 
I~· • 
·-Ol1W1Ц WЇCJiZ9ra ~_ 

! : 
.... 

t , 
В~еСеаия з},dи та ~одовжеиия ~кi дії AOrOBOpy 

• • 

~a.цo pinxean . о .·0 . }ё 
J ~ - Вш_---=о:.:..· _____ -:;: ----
~~oЦOraBQP1 да • . 2OO_poq. 
і .ц~EOi рсЄС1:рёЩ1Ї ):tоroзорі:а opcs::IiE в ~eEO ~. 
~ u 2.00_ р .• -----.. . 

О· 

• 



ДОДАТКОВА УГОДА N! 1 

до договору ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноІ ДIЛЯНКII 
Під 30 ШОВ". 2005nok")' Ne040533800043 

11 .. ()II"~ 2007р. 
ІІ·&РО:І що підПllC8llllСR IІІlжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
-орЕНдОДАВЕЦЬ", в особі міського ГОnОВl1 АIIТО'lенка Віпора ОnександРОВJlча, що 
, на nїДC1'8Di ЗакОl1)' УкраїllИ "Про місцеве caмOBpкдyDDИllR в Україні", з од"ісС 

- " ТІ ТоваРllетао :. 06аlежСІІОІО відповідалЬJJіmо "СловynJ-I" в особі 
=~ЛI130ryб JlJод.IIUlII ПетріВНIІ, дanі -"ОРЕНДАР", 3 д~C cnrOpollll, yкnалll 
ДQlll1КOвy yroду дО ДОГОВОРУ орендІІ земenы�оїї дimrНКlI за N!040S33800043 Від 
30.05.2005 року про II8С'І')'ПНе: 

Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 26.04.2007 року 
1305-20.05, Вllести зміни до нвступних nyнmB договору: 

1. ДО п.23. і ВІПCJIВСТИ його В наступній редахціі: 
НОРМ81JIВИВ rpошова оцінка земельної дimrнки згідно ДОВідки Броварського 

IІісиоro Biддiny земельних ресурсів від 2S.0S.2007poкy за N!04-3/13-3nS9року 
CIIIIOвun.: 

·26615 (ДВІДЦАТЬ шість тисяч шіетеот п"RТllnДЦЯТЬ) гривень; 

2. ДО п3. і ВИlCJlасти ЙОГО В ваступній редакції: 
Доroвір укпвдено ва 2 (дво) роки тераlіпоаl ДО 26.04.2009 року. ПіCJIJI 

1ІІінчснu С1року дoroвopy ОРЕНДАР має переввжие право пововnсlIНR &oro ва НОВІІ& 
~ У цьому разі ОРЕНДАР повпен не пізніше віж за 30 калевдарllllX дпів до 
1IIIReВU строку діі доroвору повідомити ПИСЬМОВО ореидодввцв про вамір 
IІрОДоIЖПТП йоro дію. Прп BllКoplleтauui :'е1leлLвоі ділвuКD ве за цільовual 
DpJbначеUlID1 opcuдap втрачає ПСРСВIDКIIС право ва поповаСВНR доrовору 
ор,. 

• 3. до п.4.1. і DИКJIасти ЙОГО в нащупиій редакції: 
::CIIe~ ~ОЗМіру орендної пnати за земenьві дinвнки державної або KOt.tyВlUlЬHoi 
, lICti здUlсlUOЄТЬCR З ypaxy81U111J1М іх цільового прнзиачевня та коефіцієитів 

І ~l, ВlI3RвчешlХ ЗВІСОНОДВВС1'Воt.I, за затверДЖСRlIМU Кабінerot.f Міністрів = ФОР"'_UІ, щО ЗВПОВВJOЮТЬСЯ під час yкnaдaнJUI або 3t.fіви )'ftIOB договору 
. чи ПРОДОВЖeaJIJI Яого діі; . 

t 

;.. до п.4.2. і викп~~ ЙОГО в HaC1')'JJJlїA pe~ii: .' . 
ct:a.,.1t:ЧDа opeUДBa плата eтaHOBnТЬ 5% від нораlашввоі rpошовоі ОЦЇПКlI і 

1330,75 ( ОДllа ТИCJIча 'Іриста 'Іридцпь) ГPIQIeBL 75 копіЙо.ІС; 
5 ., . . .' 
• до n.4~. і ВИlCJlасти ЙОГО в ваступиій редакції: 

aPDтaro~~:nДlla плата ВВОСIПЬея opcnдapell щоаlіевЧllО ріовна... 'IaCТКUIH 
(ao~'080ro~CllДapBIIX дrliв, паctyПll1ІХ за ОeТDВПDI калСllдарішl\1 дво. 3Biтвoro 
... Itncв. lt!ф Illац. ШЛQоаl псрсрахуВОll1IR ІІа рахувок УДК у КuiвeькiD 06лаеті 
lС.'ІІasФ1lCaцli 1030821018 код 23571923 рlр 33210812700005 - Броварське вдк. Код 

50200 - opcuдa ЗellпL 



6. до п. 4.5.2. і ІlfкnаCnI йоro в JlDС'I)'IJній редакції: 

Dliml poJМipil 3еАleJJЬНОro податку, підвищеllНJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
ів:ІШаІРЇ, ВJDНІЧСНІІХ з&КонодавСТВО,.I; 

7. Всі інші }'IIIOIII ДОГОІОРУ зanиm8lОТЬCJI без З"ljн. 

ОРЕНДОДАDЕЦ" 

SЮВЛPcькл МІСЬКА РАДА 
Юрщшlllll адреса : 
IL 5ровари, .YJl.ГвrapїUa,l S 
МіCUНJlnШОIІ 

~1ttt.=~_~B.O.AктoHeHKo 

ОРЕНДАР 

ТОВ "Славутич" 
Юридичва адреса: 
вул.l<иівська,9S, 
м.Бровари 
Дирепор 

_~_I л.11.Лизоryб І 

мп (38 1lU8Иocтf пеЧ8n1 



АКТ 

!ЙомУ-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
рРI . 

2007 року М. Бровари 

.bl. ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

.." roJIOBl1 AUТOlleHKa Віпора ОлексаНДРОВI.ча, що діє на 

_ Закону Украіни 'ІПро місцеве самоврядуванНJI в Украіні", 

._ сторони, та TOBapllCТBO 3 обмеженою відповідальністю 

t1Iвymч" в особі директора Лизогуб Людмили Петрівни з другої 

atPOIIIf, СКJI8JIИ цей Ап про ваступне: 

Вровареькоі міськоі рада передала, а ТОВ "Славутич" 

-'0 земenьву дimmкy площею О,О207га по вул.КиївськіЙ,95 
DI oбcayrQвуваввя будівлі магазину. Земельна ділянка надава 

~ сесії Броварської міської ради від 26.04.2007року 

.20-05 на умовах оренди, терміном ва 2 (два) роки ДО 
I.МЗОО9 року. 

Цеп An СlCJI8Деио у трьох примірниках і є невід'ємною 
-10 AoroDOpy оренди. 

nВРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛо: 

~~IaICa місь"' ... - рада 
~ 'адреса: 
~11,ayп.ГaгapiHa, IS 

Il'OJJoDa 

ТОВ "Славутич" 
Юридична адреса: М. Бровари, 

вул.Киівська,95 
Директор 

~ л.ПJJизoгуб І 



,,, .. ~ 

ДОГОВІР . 
ОРЕIlДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

, & __ -- ..... д · ~/H_ .~_. 
_5РОllроа .. Іоа РIДа в особі 38cтynнпlС8 иl.:.кого ranо_п ВOJIСёёрп. Мнz.nЛО_II ... ЩО 
~ УJIIIfнИ "Про мlсаеае ClМDIpIЦ)'IIIIID в УвраІні" дolipeHOcri 114 01.08.2006 року за 162-1511872 :І 
-~: ТОIlРICПlО :І оllм __ оlO _lдno_Iдu.Hlnнa IIIPIII18" ІОРJUUI'IIИІ upcca: М. &РОIlР'1, 
:..м... aAJ.laeвrвФiaullIнnR код 23571633 8 особі Дllpeкrapa Шипера Якоll AнwenеlИЧа. .IНІІ.діе: на 
;I)11 • .,aapD_I'OJCP8IIНUМ pcmpa1'DpoM 3. N!1355 105 ООО 1000 fi23 від 25.08.2005р. 3 дpyroro баку, 
_JnqI .... c_нe: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

II1IlJIAOдAВEЦЬ 1.1. до рішеНІІІІ сесіІ &РО_РСloкоі міСloкоі puн Київс,кої області IUa 26.04.2007 
1Н .... OPSfДAP apnllмlЄ І СІрОКОIО DJll11Іе кориС'І)'І8ННІІ зомenloНУ дiJurику ІШОIQCІО 0,0157 .... ДIUI 
:в lIDIPIIIDi CIIIIIIir. DII sиuади11оСІІ по вуn. КІрова. 57 в м. !іро_р... 3ri1ura 3 IUIІНОМ 
..... с ""anшю 'ІІС'ПІНОІО ш.оro Доro80РУ '1'8 доliuи lи.ааиоі &p018pCWOIМ міс,хнм IUudnо" 
11IJPCЇI1604-3I3-3/640 ... 14.05.2007 року та :lомcuu.ИD-JCIIUIC1P080Ї докуменraші &poвapc,кoro .,ic,кoro 
-1*)'ІІСІа _SCМC&НIJIЇJWUca t: 3eМlllМllКOMepцiRвoro IНКOPIIC1'UIНIIB м __ &РО8apcwtOі .,ic,кoipuн. 

2. 06"acr оревдв. 

11.8 IIqIlCJlWmc:l • 11. • . ЗСМ~ ДWIII8 38l"lllWl0I0 IШОЩСIO O.OI57n. . 
b.~ Idaнцi pcmrіщеНI а6"acrи HepyxO.,oro МaRНa .1Сі JIВIIIICJ'rW:8 I118CHicno орекда,.; 
ialUUao7 1)10ІІІОІІ oadнa 3СМе&НОІ дімнхн 3riднa доliuи &poвapcldCDJ'D Micькoro li4ainy земem.ниx 
.aou PO&y3llt04-зm-З/639 craнalllllo: 

l4.~capoICТPI1'НCII"Д8"'ЦII'I1o "отирн) rpивні; 
... ...... аа ~ в орсвцу но має недешіlCЇl. ща .,mкyn. переlDlDJUl1'И П ефеml8НОМУ 

'''-.. (~ OPEНДAPJI Доroаір ореlUlИ не зберinе: '1нниїсть. 
3. СтрОК діі доro_ору 

~ 
:_:::::. 5 ( а".,. ) роlda до 26.04.2012 раку. Піcu 3ІІІСЇНЧеННІІ C1pDкy дoroaapy ОРЕНДАР мае: 
r:-rd~ llaro на новиН строк. у IUoOМУ разі ОРЕНДАР поаинен не пЬнlшс иiIt 31 2 мВцl АО 
, .... Pllcraнlll naataalllrrИ ПИсьмово OPIRдOAlВWI про lІІІІІір nPМО88ІПИ lIoro дUo. 
~allllfu. -en.1І0l.8111СН не J8 цfлloO_НМ ПРIDнаЧIІІІІІІМ арlJllPlР втра.ає пеРе ..... е пра8а на . 

{~!t-.IUIa1'8 4. Орендва JШата 
I~ ('fOТlIPII nВlIOll11'lo 10 % в .. нармативноt rpOW080t ОАІНІСНІ ClCllIІІІЄ: 
-i~ POJмipy :'ClЧI Ур.IСТ8 двІ ) ІрнвнІ40 копіАок; • IRсиlOE11oCl s 
I~ "'-an. _:"""ОТ IInI'l'll 38 земen,иі дiJurиlН де,...ноТ 160 комyнu,иаі 8IIIC":n:'CPДlleH.Ia ... 
~~ "IIJIIТIIII Ф 'leНИІІ '1'1 косфіuiarrlа IlСдІксашї. ІИSНВIfIИНХ 3ІКОIІOJlllCТ8Dм. а СНAlI Ч" 
'~ ОР""'''' що 3ІПОІНlOиm.CR nl4 .. ас yкJIIIIIIННR а60 змlн" )'МаІ дarolOPY Р 
~ "'-' ........... 8Jlac1lТlo Ir 811І 26.04.2007 року 
ut~ .. ·~II nPtrrw СІІ opelUUlPCM пачнна."н :а 4118 ПРllnИIIТ'I'JI pl~eHlI8 С:.РНІІМ .1111 .. 1 salnlora 
1:"11133 IIIJIlllО .. n raM 30 lC8nеидВРІІНZ .ІІнI8. HaCТYnllllz за OCnIIH • acane СТІ ... КІІС" МФО 
~ "CPo .. ~lpeP.Iy"'IIIA на PIZYIIOIC 33210812100005 УДК У к.lІаа.кlА обл. 
~T та '=::1(. КОА lСІІаСllфlnцlt 13050200 - ОРСІ"" sемлL ЇJUlаIШИ11"'" 1m"'''. 

"ІІІ noc:nyr 8 РІХУІІОІС орендноТ lUIати оформn.стьCl І . 



4.5. РOJмlр ОРСIUlНОТ матв ПСРСГJUUIIIСТЬСН У роl : . 
4.5 1 ,міни умов rocnoдaplOBIIНIUI, переА6а'lеннх Доroво~м, • .. 4.52: _іни розмірів 1емenьноro подвтху, nUutHIQCННII шк. тарифІВ, 'МІНИ коефічionil 

38К0HOJUIIICТВON; і Д 4.5.4. У раl неанесення ореаноІ матв у строки, ВlОнвчен ~IIM oroвopoAft CDI'UIIaII 

ПDД8lRноТ СТВВІСІІ наulонuы�оnn банку УкраТНн 38 кmкнHA день прострочеИНI lШI1'af 
кcnaHA ден. прострочення. 

4.5.5.0реНдН8 мата CDP8ВIIII~ також і у BIIIIIдJC8X, RІСЩО ОРЕНДАР 3 по .... 
ВНJOpис:товyt земenьну дimulкy 38 WIМ Доroвором. 

5. Умови ввкориетаввв земельноr дівna. 

5. 1 Земenьна ДIUНКa передаєтьсн В орсн.цу Д1UI обcвyroвувlUllUl U'I'03IDpIIHoi С'ІІІІІІЇіі 
52.Цim.oae DpааН8чеННR земem.ноі дiпRНJCИ - зeмni KOMepuiJlвoro BНICOpHC'llRНli 
5.3. ОРЕНДАР не має права без ОфОРМnОННR у BCТ8НoвnoHoмy 311COHOдllCllOJl IIIJIIIII 

DpааН8ЧОННR 3CMenьHoi дiпRнки; 

6. Умови і строки перед.llі земem.воідfлaD' 

6.1. Переда'lа ,еМCПItноі АЇШІІІІСИ в ореlЩ)' 3ДЇЙСIDOєтьc:R без po:spo6neRН8 прошуП'--, 
62. Інші умови переда'li ~Menьнoi. дbuuucи. в орен.цу: ОРЕНДОДАВЕЦЬ ~.:-

ореlЩ)' земenьну ДUUIНКY ВШІІну від будl.-DИX мallнОВНХ ПР" І 
вих а момеи yxnaдaюur Доroвору ОРЕНДОДАВВЦЬ 'ІН орSИДAP' 

6.3. Переда'lа земenьноt дiJuuпaI ореНдаРІО здіllc:nJoєтl.cR піеа дep8lllиоТ pcr.mpl1lf"" 
приЯманнн-пс:реАа'li. 

6.4. ва основі cr.2S Закону УкраТНн I&Про ореlЩ)' 31Мl1Ї" Віа 06.10.1998р Jlil~~ 
crpOIC пlcnв дepвlВHoI pкcтpaцir aonвopy opeНAII зеМent.воf дinRнки НlІД8ти ка. """ ..... 
дераввоТ податковоt cny8iи. 

7. Умови поверневвв земeJIЬноl дiлJII'"I' 

• 7.1 •• Пїеа npипннеRIIR даї Доroвору ОРЕНДАР noвeptВЄ ОРЕНДОДАВцевІ , 
npшоку ПОРI8НRНО 3 'nIМ, У пому вів одерж88 П в ореlЩ)'. r 

• 72. ОРВНДОДАВВЦЬ у раі поtiршоННR корисних впас:тнвоcreR оренАо- IJII 
3М1ИOКJ П ~, M~ право на відшкоlO'lllНlUl збитків У pmмipl. вааначенDМY c:tOJIOlfIIIIL 
зroди про ро:Ім1р вUUIIICCЩYВ8НIUI3битків. спір P03B1'aym.c:a У судовому поp.lдl)'· 

7.3. Зді~сиені ОРВНДАРЕМ ба зroди ОРВНДОДАВЦJIВиrpa11I на ~~ 
касі иеМОDН80 ВІДОкремити 6е3 38ПОдїJIНИR DIXOДИ ціl дimuщi. но пїJUW'8lO1'Ь ВiДШJVN~ і 

• 7 --!. ПOJdпшо~ стану 3eMem.HOi дiпRнки. проведені орВНДАРЕМ 31 пи 
'eмna. но lIIIUUП'IICmt вадшКОA)'llaНJDO. 

" 7oS.0PEНДAP має npuo НІ вiдuuco.цуаанив збиnciв, 38ПоДЇIJIИX ~ 
3ОБОВ ае .... поредба'lених цим дoroaopoM. 

ЗБН'І'ІС8МН BaвalO'l1oCll: afiJ ';"J 
7 .S.ФlUC'ПlЧні 8!рати, аких ОРЕНДАР 383Н8В У :sв"aкy 3 невихоlflJf'-tJIICII ". І 

ДоroвDpy ОРЕНДОДАВЦЕм. а тако. Виrpaти акі ОРЕНДАР здійснив ,60 рО' _.J 
порушеноro npоа; • ." 

7.6.доХОДи. ні ОРЕНДАР Mir би peuьио отримати 8 раї нandClfOlO 
договору. ~ 

7.7. Р03мір фактичних витрат ОРЕНДАРJlВІонач8E'I'ItCJI на niдcraвi дot:'jIAc 

) 
op.OIJI~ 

В.О6меженн. (06TJDКCllIIJI • І • :· .... JCI· 

. 
8.1. На орендовану 3еМenьну ДЇJIJIику 

комунІацІЯ; 

земельно. д..,..... оР"'''' 

nnоа&eJI .JJ 
ВC'l'8Номеио обмprelПfJ /fJ" 

_') n· ... ".u •• 
"""lfnV ""М(!nlaИОТ аiтlики 

I'RllllcJIIII і 
но с пfдc1aВОIO ДIUI ор І 

І 



9.IIIUlі права та оБОО"SI1КII сторіІ •• 

ra 111>(. ШО ]С~ltЛ""D .аїЛІIІІШ с ~ .noro ВЛDсності, HiIiO\I~. iHWO\l) ІІІ: hi.l'I)-",еllа. піз 1аБUРUllt1К) 
~1ОJAВf.llЬ 1":.[ і 8іl! .ІІС 1111'011111 ПОRно.вжеНIII поро.ааВВТІІ uю J1U1nllh.'} u np~IIlI\. 118:1IВ8ТII іtlші промо 
~ JIt ntpco>- • • . 

... oIlf'M. 
",. 0.1.8,,1: • 
...... ~JlCII1 uL,..,.t III1I1Up"C1UIIIIH ,С.lenlo"ОТ ДІЛІ"""; 
IIL~~ РО1іР811ТІІ utЯ norODip)' НІШВЛКD~, "'~реllБD'lеНІІХ '1!lJfHII\I 1ПКОffUJаRСТ8U\1 та " •• \1 noruRupo\l. 
~lIl)~ JID1"ip ОРСІШllоі маТIІ )' Bllna.at..itX, пеРС1l6П'lеIШХ ''''НІІІІМ 1DKOffn.18ncrnU\I, R TO\l~ '1І1С.' і R 
І _~ 6n :anWI ОРЕНдАРЯ: 
~ ~ ОРЕНДЛР.я С80СЧDсноrо 8ffCCelffll1 0PCHlJt.IJЇ nЛОТ". 
~~~~~I:1.1 ()РЕНДЛР.я lіIW"О~УВDІШІ С)'ІІІІІ ОРСШnl.оі МПТІІ 1 ',oq' ПРIIПНI1ТТI1 ріШСIIJ'11 BII"IJtIIi&l\l~ або 
11~1II1C""'.IIOT IL'IHKII АО ПllПllСВl1tI1 uloom ItnrOROp)'; 
;p~ І' 
II1D'101-.I'''1 OPCtt:lo.DDII • 
І f.!L ..,uunl 'IC\len~нy limlНКY по В"'1У, 
! UIIpIII opcIUlP': 
1131 ІІРІІШІІ ао .tny :асмenьну 1"'111",), У КОрШ:'1')'ВDННІ: 

~
8fIOI,1IOIItI'lOra'iP пlCnI 'JDкіl1'IСІШІ С1рОК)' nuro діі R рвзі nincyrllocTi претензіП. шодо 1060,"1111111 .. ІІа 

.,' apclUll. 
ttllloa-.'"'' OPCIUlpa: 
IІLIIWII1110РЕНДОДАВЦЮ МОЖnll.іст .. 3D,іПСНЮ88ТІІ коtlТРОЛЬ 18 .IIKopIICrallllll\llli,Ї·JCftlCnI.IIOЇ АL'.І'ІШ: 

\
Ш .... lnoa' •• ТlI :аСIІІМIоIІУ Іlлянку 38 ulJllоовш.1 ПРlI1l18чеIIllRI\І; 
\u nat'ІШІІІ СIUlDчуваТIІ ареtШН)' rшD1)'; 
Itt 1I.J1111)CIiIIII t.\\ІIЧllаra ЧІІ 6yD, ... RKOro Illworo зв6РУАtlСllll111смлі: 
W. IIЇ1IpIIII)'Anl П D ІІІІІСЖНОІІІУ cDHiтapllo"y стані; 

10. Р •• ,ІІК Вllпадкового :lllllщеllНО а60 ПОШКОДЖfJlllR 
06"1:h. ... a OPCIIAII ЧІІ його чаСТIIIIII • 

.... lInano.OIV:aIlIllUCIIII. або пошкоmкеННI 06"[1.'Т8 ОРСlІlIlІ 'Ш Пого '.aC:ТIIHIIII~ce ОРЕНдАР. 

11. Страх)'ваlШИ об"I:КТП ЧІІ ЙОГО чаСТIІІIІІ. 

1I1u., ШІІІ AOralDpalol а6"скт ореllD.lt 110 niJUIlrac С1рахуввнню. 

12. 3&lіllП У&ІОВ AorOBOpy і UРllПllнеННR ЙОГО діі 

". !IQ)IID.aro........ ·п . . 
I~--. --r,'1А1 С"1О1О1"СМ)' пllсы'tовіпп ФUРМІ3D 83ВС""01O 3ГОАОЮ сторш. 

... n~""1I1ralll IUO.!ІО зміН.1 умов AoroBOpy Сllір Р03В"113)'1ОТЬСІ У СУДОВОМУ "OPI1Ah')' • 
...... -: "pflnlfllRID11.CI у pBJi: , 
~ С1раку, ІІа І""А Aaro БУJlО УКnІШеНО; • 
lla)ny:' IІрСIІІІарем 1сllle.nыlтT D,ШІН"'І у власність; •• 
~ fJlIolloT Ain.ИКlllUlR сус:пШьш.х потрсб вбо np"MyeoBoro відчужеННІ зСtote.nlt"ОТ ДІЛ."КІІ 3 IIIUnIBIB 

JiubJQJЇ І nOPWCY •• I:11ІНОIUIСIІОfolУ 18KOIIOIII' 
llaraaь. IOJIІІ3ІIЧllоі ac:a6I1-ореIlJШР.. • 

Jt "r npllR""Im.c: • • t -оаору npu • 111"0'"" 8 ІНШІІХ 8I1ПUh1lХ. переJlба'IСIIІІ~ :SDKOIIOM. _ 
І ~"-'ro.з nllllllDТloca WnQSOl\1 Roro РПJIРПUIШЯ 311: • 

PirIC. 010 nap\fI' 
11"" ..... , • ОрОIІОЮ oOuВ""lкіа, 

"'1ІІоро" -1. ІІІ •• 110101')' Dаіlісї і1 сторіtl у H8cпїJIo" НСВ".,ОНВННJI APYrolO ст fn ·cтon.o 
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~kpll'll" ОРI!IIJIaРI!IІI п.9.4.2. J1IIIDrO aor080p1 3В рlшеllllРl\1 C:1J11. .1.1І110 • 

, JI .. ~ro.Dp)' , 
" .... ІІІСІР)' І OJUlotтoPOllHhOAlY nopl1J1I.'Y J1onycкaCТbCl: 9 4 3 
-.:~ lIJIaaa "'ас D.1IlIonopuIIIILoa" nopanh')' с IfСВIІ"ОН8ННІ ОРЕIIДАРЕМ п. ".3., ~). ~ ·У; .. 'Ож pa:opmlli3llui. 
1o..~IUaPl С I .. ~ ІІа •• 8nHO OpetlllDpl1 ІІа іllШУ ЮРIІJlIІ"Н)' або фі'"ЧIІ)' асо • 

1с ПОШ;ЦІОЮ U • • : • 
~-\ • 14"."11\' • • P031PBIIIIUI дDrоаару: бо 06"1:11'&:""11 іі J1IП:ШТIІ(1СТ1 

,Ї ..... ~II;. 4/J1111f1c)')' разі саlСрті фі:JIІ'lІІоі осоБІ! - аРСIfJl8РІ, ,uсУШК&:IIІІ. D САte.nьн)' J1WHh') pa1UAI 1 
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13. 8ідповїдалы�ість cтopil. З8 ИСВllRОllUlllfQ uбь 
IIСIІПЛе"d:'IС ВІІКОІІПІІІІЯ IIOГOBOp~' 

13.1. За IІСВIІКОI,8.ШІ або НСI.а.'1СЖНt 11І""на"tI. A0ГOnOp~' C:тt1PO'tII 'Ie(~ 110 .'.1.1\)". щ.,t.lilcrt •• ' f ' 

UItOI U ДоГІ180Р)·. .. '.. ~ll 
13.2.CTOPOlla. І ... ,. ПОРУ'lІІlЛа 10б08 .3UtfНJI.1RlльtIRСТItC" RІЛ lI.lln08.Jlant.lIOCtl. Н"'ІЮ "ЩІ" Jllltlt 

CТlUIOC:" не 1 П 811І11І. • IIOI~ 
14. ПРJlкіJщеві ПО.'10Же8IНR. • 

'''.І.ШП J1oronip набираt ЧJlНlІості післ" піJ1пltсаННJI CTopOlla~1II та Пого леРЖl8110і ptftnuщ' 
Д .• .,..- , 

ЦсП ОГОІІ'Р )Кn84CtlO )' ТP"O~ ПРIf\НРНIІК8.'(. ЩО Мn'ОТЬ О;1НІ"ОНУ ЮРІІЗ',.,Н\ "LI\ ОЗIfII 
орсtШОД.ll8W1. J1pyr"n - 8 орснnаРJI. третіП • 8 op''DHi •• " .. П llровів l1еРЖ8I1Н) f)eССrpaщНJ' .' 11111Е 

"'eDIn"nllll'~111 чаrтllllпаlll JIoroDopy (: 
"a.lШСТРО.llП п.mш '3с\,сль""Ї nі.".НКIІ І пізобрnжеflНМ\' обмежен" (оБТ.Ж~ItI.) ~ ,і IlІІliopиm.4j.r 

сеРАі1)'1'ів: 
а .. 'Т 110 ПСРСJII:сеЩ.1І Q на1)'РУ 301JltiWllhOЇ межі 1СМелJ.t'ої 4ілJlН'О' (копі.): 
а ... 'Т прltПому-пеРСnDчі зе.,сльноі аіЛJlНКIІ; 

. ОРСШllодаuеЦL 

Броварська t.tіська рада в 
особі заСТУЛ1іlll\ll 
міського голови 
ВозниК8 Сергія МltхаАловича 

.lіс:ue:SНIІ.~оджеНtI" IОРllJtllЧllоі особ .. 

07400 Кllі8СЬка область. 
м.БРОВВРII. aYll.rarapiHD, 1 S 

іаеНТltфікаuіПНJlR кол 26376375 

15. Рекві:IІІТ11 сторіІІ 

OpellДUp 

ТОВ "Ірино". 
що діє на підставі eтun"!). 

зареєстрованого дepiA~BHIIM Р«"1 
від 25.08.2003 року за Н!І 355 ,О; 
Директор 
Шltпер Яков Анu,елеВl''І 

м. Бровар .. , 
буnь •• Нexnежності.6-а. "' .... 

• • 235716» 
IдеНТJlФікаwПНlln "од 

ПідПllСl1 сторін 

І 

І 



АКТ 
"ОМУ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

пРJIИ -

.I:~ 2007року м.Бровари 

МІІ, шо підПllСaJIJtся Нllжче: Броварська міська рада, в особі 

JlC1)'Ollllk,. I'lіського ГОЛОВІІ ВО311пка Сергія МllхаііЛОВllча, що 

~є на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Ysp3ЇHi ", довіреності від 04.04.2007 року Н!!2- t 51640 з однієї 

б .., "І " cropoНIІ, та ТоваРllСТВО 3 о межеНОIО ВІДПОВІД8ЛЬНІСТІО pllHa в 

«обі Jlllректора Шипера Якова Анwелевича з другої сторони, 

rtWl11 цеП Akї про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРllСТВО 3 об~lеженою 

вbnOBiдanblliCТIO "ІРІІна" ПРИЙНJlло земельну ділянку площею 

OJ)IS7ra по вул.Кірова,57, для обслуговування автозаправної 

CJaиціі - землі комерційного використання. Земельна ділянка надана 

~шенНJlМ сесії Броварської міської ради від 26.04.2007року 
.~0S.20.0S на умовах оренди, терміном на 5 (п"ить) років до 
26,04.2012 року. 

Цеfi Акт CКJJaдeHo у 
'latтиНОIO договору оренди. 
Єра ЛЕРЕДАлА: 
10 ваРська міська рада 
РllJШЧна адреса. 

11. БРОва • 
~ РИ, ВУл.Гагаріна,15 

НlІк Міського гоnови 

тp~ox примірниках і є невід'ємною 

ПРИЙНЯЛО: 
ТОВ "Ірина" . 
fl)ридичнаадреса: 

бульв.Незanежності,6-а, кв.48 
м. Бровари 
Директор 



АКТ 
""'n" З0внішньо! межі земельноі ділянки 

севНЯ • 8 •• OJ roJ • 
DP'lIepe •• ' n". масова знаків ва збеРlr8ННЯ 

та переда, 

~/п . 
. 11.: ~ 200Хр. 
Мв.lld'lCniдписаиі. предCI'8ВIDDC ТОВ))Тєрмін» 

IlрІС)'ІІасті зeмneanacНIID (зeмJ1С1СОр8ctyВача):, ________ _ 

dИРВ"~ ~» 
ІРСАСІІІІІВК ВНІОНІОМУ ГОRdієн7Щ т.В • 
..... пiAcrui A03lOnY ВВКОВІСОМУ N! 273_ 
І'ІIIJIOДJIИX дeпyratiв від 24 JlВС'ІОП8Да 1992 року 
"'ВІІІІУРУ межі.ва підctВВi ІШІІІІУ земem.воі дішппси 

- cf$'~~~» 
113111ХCIJUI1'ьcaзавдресою: ~. ~, ..5? 
-ріllleИц Niс_иковхому N! від ______ _ 

~ ЗIIIКR.І кinькocтi . шт. передаві в натурі представнику 
---... ва IkOI'О і ВВ1CJIЇlДeвo відповідапьність за іх збережена. 
foвd • 
ea~H та NiсцезиlХОдzeвU мехсоввх знвків земenьвоі дїJuIИІСИ поквзвиі 
Itci_ є • • 
~ ВIАС1'ааD1O AIUI прdвaтra рішeвJIJI по фактичному КОРИСТУВ8RНЮ 3 
"- афopмnеиам дoJtyМeaтiв. що поcвiдчyкm.· право масності або користуваНRJI 

Atr 
CkJrвдений І двох Примірвиках •. __ ~~""-

.,.""r" .. 
і ~~,,"Ct~ • 

• "'о .... 
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КАДАСТРОВИй ПЛАН 
З21D6DDDDDDDD24:D525 

УМОВНІ ПDЗНАЧЕННЯ: 
•• IНМ8НВРНИR КОРИАОР мврвм комvнlкацlR 
• ЗГIАНО Укра,нського КласифІкатора 

~ лвп О.4 ка 
.: 

МА.Шохув 

'P~~IJI.~I",.V". Кlра •• ,П,-

НА УМОВАХ DРЕНДИ ТОВ ·ТармIН· 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

IiровврсІока ".Іська Рвда "Irt _ "_~ ____ '0 20PJ";Ok)o 
~_ &ро .. рСь .... "llсыс8 рада D особі ... ic .... -oro roЛОDl1 АІІТОІІСШІСІІ BlkТopa ОnСКСПllllРОIІII"П, ЩL1 аі, ІІа 
• УqaiИII"ПРО міСІІеIС COr.IODp.ДYDOIIIIR в УКРВ'llі" 3 OAlIoro боку. та ОРЕНДАР: ТоваРІІ""" 1 ofi"'r""'~IIIIfO 
•• ПIlllIOС МІОС" 10РІШІІЧІІВ арссо: .... БрОDар ... Dул.ПРОI\ІI)'1ОЛ, l\Іас .. в іДСlfТllфіk"DuїПlШП 1\0.132932401 U 

pmp3un)'XillOt BIUIClmll1ll ФсдоріВIІІI. Іка діс 110 підстааі cBiдoUТDa про nep1h-аПllУ pcrcтpallil" суб"rК11 
_ •• ІІОСТІ - IОРIIJIIІЧIlОТ осоБІ І, заРСССТРОDОIlОro DllконаlЧlІ1\І ко",ітето", БРОВIlРСЬКОЇ ",іСI.I\ОЇ РІІЛІІ 311 

0i13OJ6lOO.1 P.1.11PYroro бо",),. укnDЛ" цсП Догоаір про 11ІІЖ'lеIlВlсдеllе: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ІІ.ІІЕІІДОДАDЕЦЬ liAnOBiAIIO АО piwellHI сесіТ БРОВIlРС"КОТ міськоТ РОАІІ кllівсы\її оБЛllсті ніл 16.12.04 
Шщ І ОРЕНДАР npllnMOt: І строкове MaТlle КОР"С'І)'ваНIІІ зсмcnыІy ліЛІ"",), ПJІОU1СІ0 0.946SrB. l1ЛЯ 
!81 lllllнalOrD КDMMCКCY. IКD ЗIІВХОДIIТЬCR В РВПОІІЇ Про",вузла "І. GpODOplI. ЗгіЛІІО 1 'ШІІІІО'" 
II)~ шо І: tleВШ"СМIІОIО чаСТІIНОIO ULoro ДОГОІОРУ та довідк" ВlІlIDlІОЇ БРО8I1РСЬКIlr.t міС"КІІ'" oiMi.rIOr.t 
.~ liб62 віА 28.12.2004 РО"'>' та земмыl-кua&:тровотT noкy",eHтauii Броварського Міс .... -ого підпілу 
IJI)JIciI IІІ_CJlhИI AЇnIIIКD с зсr.Шlr.ш проr.шcnовості БРОВIlРСЬКОТ міс"кої pull. 

2. 06"скт opeJJAII. 
11.8 
I!.Нt:: IICpЦama зсмe.n""а д!nlllКD звran .. IlОIО МОЩСІО 0,9465 N. 
11 и...n. "ІІА АIIUIllЦЇ рo:sміuuщі а6"сктl, ІІСРУХОМОГО MBnHo, Ікl IВnllOTloC1 вnaclliCТIo 0PCIIJUlPI. 
~U.121U 1111 rpOWOII OuillКD 3СММ .. IlОТ niпlllKII згїДIІО довіДКIІ Броварського міського відділ)' 1CMCnhlII." 

!t-"':o~1i661 стаІІ0811ТЬ 705900 (С!і"IСОТ п"нТІо Тllенч дeB"nтC!oT) гp"OCIIL. 
1IID 11 1"11І. Іка псредастьа в ОРСІІЛУ ІІС мас нстолlків, що м01h')'ТЬ ncpeWKOA11Т1I П ефСКnI8110МУ 
b~1II1I1i(_ • 

r--"IWII3aIUі) ОРЕНДАРЯ Договір ОрСllЛlІlІС зберігає чшшіСТL. 

3. Строк діі ДОГОВОРУ 
I~ 
__ ~~"0 ІІа 5 (П"ЯТ") років ДО І6 rpYAIIH 2009 року. ПіCnI зокіllЧСІІІІІ строку договор)' ОРЕНДАР 
1~1І'і.:::пII"1R ~oгo ІІа 1I0Blln строК. у ч"ому раі ОРЕНДАР П08111101' ІІС піЗlljUlе ІІі. за 2 ".IСІ",і ло 

ру n081J10r.llml ПIlС .. МОВО opellADдDIWI про нвмір ПРОД08ЖІІТІІ ПОМ nlIO. 

4. Ope.IAlla пnата 
It~ 
:~ .. :",:: :ClIТЬCI ОРСIІAllРСМ у формі та розмірі 2 _ 22 (лаі ) ГР"811і 22 1\0')linKII JП Із:а;:~іnи". 
IcL'lItaeнh. JI01 • вта екnllЛВс 21 012 - 30 (дaOAЦRТlo ОДllа ТlIС!И"Р лааllllЛQИТЬ rpllB&:II" Іі 
~ Illllта :ІРУ ОРСllAllоі мат" за зсr.ШIО здіПСІІIОcn.cв з ypaxY80IlllA'" IlfJlскСI~IIІ:~~і2.0" щоа.IСІІЧIІО 
~""nPII1Rro.ll~ell'l1.q ОРС'IADРI'" 1І0ЧІІІІВІОЧІІ :І AIIH пр"П"Н'П'R рJ.uс,шп С!С: ... :flln'ОГО (IIOJJIITh"OOOru) 
~I lІеРеРІ'увв О _ІІ!АВРІІІІІ Allia,IIBC1)'n'IIIX ЗD OnВIIII'''1 h'llJlelfJIap,,,,:~' 811018 h'Oд 26376375 plр 
J~IiPo"PI" 111І.. ІІа раХУllОК УДК У КІІ'ВС!"К'П оlinаСТ' ,,1.Кllсар М 
~~I ч. ~ alleLКO' РІІЛ", Код КІІаС!lІфікацtt 13050200 - opCIlAa :l1"lnl·8їnпооIЛШ.МІІ а"т.а.'ш. 
tt~ Dptll411aT 18 11_"111 noc:nyr а PВXYIIOK ОРСIIДlIОТ маТIІ офорr.tnRC1'LСІ 
~111' )Ifo. I'Ос" fUlal1l переrлвдвcn.СІІ у РВ:І' : . 
'J,'::PaJ"ipla:sc':PlOaaIlHI. псред6ачсншс ДОГО80РОМ; • "аcnіnoк jll4ІЛI\UіТ: 
~ t ",111"14_ c:na.HOfO пonaтку. пlЛВIІЩСlfIIl qill, таРllфі .. У тому ЧІІCnI а • ",':11 '11811111 ,ПСРСА6аЧСIIІІХ 38KOIIOM; " IІвnпа"СІІ ПСllП y,poJaflpl 
~~'IIIІ'DIIIIn"IlЯ ОРII14110' маПІ УСТРОКІІ, а":lffРЧСllі ЦІІ"І дoroaopoa~lI:cacy ffесnЛlІЧСffОТ су"'" JII 

1~~IРочtll'" ""аго Сі.щеу Укра'"'' :аа кcrАС""П ДС!ІІ" "роСТРО·'IІІІІ. 
~~ 111І1111' с з І'ОШl*""" пр"""" Т".І'lо&:оао II~ 

.""ЧІу 4in.1І npa8JIIm.c1 тако;к І у ВIlПanках. ""шо ОРЕІ'ДЛР 
ку 3D 111111. Договором. 



5. YI\IOOII ВІІКОРІІСТПІІІІSІ 1С~IСЛ"'ШЇ діЩIIIКII. 

У ДllJI обcnУГОВУВВШIJl ".B""OIIOI О ІШМПJІСІ\С,,: 
5.1.3сt.lcnыІB дlЛlIІІКR ПСРСДІСТЬСJI ~ ОРСІІД 11 зсмлі ПРОМlІсловості: • 
5.2oЦim.01IC rIРIІЗllа'IСllltJl1е"СЛЬ~I~ ДI~~lрl:IЛ~IIІІJI У В~ІІОРЛСІІ('МУ З3КОІЮДПВСТНОМ nOPIIJI~'II ] ••• ,J 
5.3. ОI'ЕIIДАР ІІС .. вс '1РIВО ","З очІ ./ ........ 

"PII]IIO'ICIIIIJI 1смслыІ;; nілJlIІІШ: І 
6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ переДО'IЇ 1e1'IeJILIIOЇ ДЇЛПІІКІІ пора 

6.1. ПереДО'IО 'СМCnlollоі діЛJlIІКIІ о OPCllдy ,дincllloCТIoCJI бс] ро]роБЛСIІIІJl ПрОСК1)' її BЇJlOCДCIIIII. 
6.2. IlІо.і УМОВІІ ПСРСда'lі ,СМСЛLtlО; ділЯIІКIІ в Ор&:tlдУ: OPEHД~ДABE~() перс. аС. ~ ОРЕНДАР 11 

оре"ду 'CMCJII.IIY діnЯIІКУ вілы�)' від БУДL-JlКIІХ MOnllOBIIX првв І ІlреТСIІ').П треТІХ ОСI6, про JlКIIХ 8 N 

Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ • ОРЕ'.ІДАР... lІе ... ftlоrЛIІ 
6.3. ПереДIІ"О ЗСМCnLIlО; діл"IIКIІ ОрСЩШрlО ЗДIПСIІІОСТhС" П.СЛJl .nеРЖDвtlОI РСССТРІІЦІІ ЦlоОro.llО 

ПРIIП .. аtlll,,-ПСРСВD,.і. 

7. YI\IOOII nooepllellllR :JеIш!лы�оіi діЛRIIКII. 

7.'. Піc:.n" ПI1I1ПIІIІСІIІІІ діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земелыlа'lllll1 
гіршому поріВlIJltlо, ТІІМ, У JlКОМ)' віll одержов її ВОРСІІДУ. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіРWСIІІ'Я КОр"СIІIХ рлаСТJlВОстеП ореIlДОВВIІО; зсмenыІ;; AWIIЦ 
'MillOIO j{ CТDIIY, МІС право ІІа BiДWKoдyвaHIIH збllтків У розмірі, ВІІ3111"СІІОМУ СТОРОІІВМІІ. Я"що С1ОJIIIШМI 
'ГОДІІ про Р01мір BinWKOДYOOlltIJl збllтків, спір ро,в"ЯЗУСТЬСJI У судовому порядку. . 

7.3. ЗдіАСflСllі ОРЕНДАРЕМ бсз ЗГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ BllтpaT~1 НВ поліПШСllfIJI opctlДODDlloT3r 
які IICM01КJlIIDO підокреМІІТl1 бсз звподіЯIШJl ШКОДІІ ціП ділJl.щі, не піАІІJlГВЮТ" відшкодуваНIІЮ. 

7.4. ПоліПШСlІІlJI CТВI'Y 'емсльно; ділЯIІІCll, проведсні ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОІО ,ГOДOIO] 
зсмлі, Ilе підn"raIОТІ. відшкодуоаIlН'О. 

" 7.5.0РЕНДАI' .. ас право на відшкодуоа'IIUI :Jбllтків, заподіЯНIІХ Уllаслідок ІІСВIlКОIІDШIR ара 
зобов "3IШ". персдБО"СIIltХ ЦІІ .. договором. 

3011TICD"1II DDВЖІІІОТЬСН: 

7.5.фВКТIІ'ші втраТІІ, JlКIІХ ОРЕНДАР 3DЗllав У зв"язку з неВIІКОIІОІІНЯМ вбо tlCшвлеЖIІІІN • 
ДОГОООРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також ВllтраТIІ. які ОРЕНДАР здіПСItIІВ або ПОВІІнеll 1дincllllnl JIIJI • 
поруwсшого права; 

7.б.ДОХОДIІ, ІІкі ОРЕНДАР Mir бll pCВnhllO ОТРІlмаТIІ в ра]і налСЖІІОГО OI.KOIIOIIIIII OPEII~~ 
AOr'OBOPY. . 

7.7. Розмір фаkТIlЧlІІlХ Вllтрат ОРЕНДАРЯ ВlІзнаЧОЕТЬСJI на підставі aoкyr.tcllтanbllo піДТDСРJl1liC'ІІІ' 
d 
І 
J 

8.0бl\lехсСIIIIR (оБТRЖСIIIIR) щодо BIIKopllcтallll" 
:Jсме.лы�оіi діЛПIIКII. 

8.'. НА ОРС.ІДОВВІІУ земел"'tУ діЛJlIІІСУ BCТDIIOВnCHO 06межснtlJI nлощс.о 0,0 136rп 
електромережІ; 

4 
_ 1II/II'CIJtPI"'; 

8З.ПереМ'IВ в OPClfay земелЬІ :r '. • дln.ІІКIІ. 10 ди'"IІКIІ lІе t ПlдстаВОIО AllJI ПР"Пlшеllllll або змlІІІІ 
об\lС~-

9.111ші права та оБОВ"П:JКII поріІІ. . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapa,nyc, &: .'JI'I~) 
(арештом). застово,о lІе пе сб ввс' ~o зсмелыІа дlnJllClса є У nOГO DJIBCllocтi ... ікому іllШОМУ 11 .:11111 I~ 
Оll'"о',е"' ЦlI" norooopOM. р у І 011І мас 30КОІІІІІ ПОВlІоваЖСlСІlЯ псредаоатs. шо ділJlIІК)' n ОР , j 

9.1.ПРIІUR ОРСIІДОдІВЦIІ: . 

;:~~: :~=:":~~ ~:::;::=ICТDIIIIII земел"llоі ділllllКЩ lIo~1 /II~~ 
. 9.1.3.змIIІІIТJI розмір ро eIlДIIO" Договlр У ы�пвдпх,' псредба'IСIІШС ЧllшtllМ ЗОКО.ІОJIII:.""", . 

OBIIOCТ0I101ll1l.0MY порядКу без З~ДІІ Opkl~aT~JI~ Dllпадка.'с, перод6а"СIІІIХ 'ІІІІІІІІІМ 31коІІ . 
9.'.·'.IIIIMBIUTII оlдОРЕНДАРSI дл , ~~ 

• 9.'.5.UIIMOraTJI пІд ОРЕНДАРЯ CDoc'laclloro ІІІСССІІН" OPOllДlloi плаТІІ; ІІІ "" рІ" 
""СЬкоі paДlllll1n 1І0ШlІІІІJl зсмел"l ... nlnWKoдyoallllll СУМ" OPOllДlloi nлаТIІ з ЧВСУ пр"nl 

9.2. OOIIll"U:l1C11 OPCIIДQn·OI Д~ЯІІКІІ JLO пlДllllсаlШІІ ЦЬОго Догопору; 
92.1 "ІВЦІІ • 
• " IIcpCДnIlOТlI зсмел,.'IУ дlЩIllКУ по OICТ)'. ~ 



.1 n .... oprIL1lPI: • ІІІ"'" У "1JPIIC1)'llltflll; •• 
І"'!::..m.nOlrnyхаlcnltl!)'ЛШ • 'J ку Поro діі в разі вілсyrllості претсtfзіП. 1U0.'10 зuбоu H1i1l1h lІіІ 
I1J.v,t ... -··· ТlI 'ром.ір піспа ЗI"111чеlllll стро 1J1--~.- 'ІІ.РІ. . мМ' 
(&I��a�-'IIІ'ІІ ~~JіідоJiAвцю MD"AUlIIBicть здіПСlllОВІТl1 КОIIТpОЛЬ ЗІ OIIKOP"CТI"IIIM Ulfl ЗСМСЛІ.ІІОІ ЛIЛltIКIІ: 
IIL IIIJJU'II i8IТIlxalcnlt'!)' Binlll""y 3D uілЬОВIІМ ПР"ЗІІD'ІСІІІІІМ; 
11111111Р11CR11) • 
IlCIIIt'IXIID СlUllчуааПI OPCII,.I!)' МІ1У, • 
, КІПІ хімlЧІІОrD ЧІІ БУЛЬ-RКОro illWOro ЗІБРУДIІСllllR ЗС~ІЛІ; 
~ •• c . ' 
,&1 .>'ІІІ!" 1і В "lUIqllg~IY'ClllmlPIIOMY стаНІ; 

10. РІІ:ІІІК Вllпвдковоrо :JІІІІЩСІІІІR або ПОШКОДЖСІІІІR 
06"скта ОРСllдl1 ЧІІ iioro чаСТIІІIІІ. 

1L_IIIIIUК1IВОrDЗІІІІЩСНIIR або ПОWКОД1КеIIНR об"єlП'D ореНДІІ 'ІІІ noro ЧІСТІІНІІІІССС ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваНl1R об"скта ЧІІ iioro чаСТIІІIІІ. 

1'-, WIII AOro80POM 06"єкr ореНДІІ НІ: niДnRrac с:трахуваIIНЮ. 

12. Заlї1111 УІ\ІОВ доrовору і ПрllПllllСllllR iioro діі 

~:-)IІО1АОroВОРУ3АіпсlllOlOТLCR У ПIIСЬ~lовіП формі 3D B38DIIIOIO зroДОIО сторіІІ. 
1'~~"". ЗПJAIIIЦОJIO зміllll УМОВ доroвору спір рmв"IЗУЮТloСR у судовому ПОРІДКУ. 
11. "':'''"''111 nPllnllИRкm.ca У pll3i: 
Щ ~ ~OIl'Y, HlaКlln noгo 6уло yкnaдl:HO; 
:u. 1І')1!у ІІІІ ope~P~" 3емcnы�оіi BinlllКlI У uacHicть; 
I~"CII.IIOI дullllКlI дnl с:успілыІІхx пcnpеб вбо ПР"МУСОВОro відчу..кI:ННІ земельноі BiпlllKII З МОТІlоів 
4 __ 11 nopqкy, ~lloвneHoMY законом; 
1J. JIn....:.. 1ОрlllllЧІІОІ oc0611-ореНдВРІ. 
JI ь""Р nPllnlll"m.ca 1'1 • "'1DI08OPY КОіК в IIIШIІХ ВI,"адквх, передбачеllllХ заКОIIОМ. 
~ IІІаІIIDIo nPllnlIHI~CI WnIХОМ Поro розірваНІIR ЗD: 
-..... 1roдolO СТОРІІІ' 
" СУау НІ ІІІ.ІО&}' o~· Т • • • • 

IIIIcniaiiІС I"n ІЄ ІЗ СТОРІІІ У ІIВCJlIJIOК НI:ВllконаННІ друroЮ СТОРОІІОЮ оБОВ"I'JКIВ. псрen6а'lеllllХ 
~~11I1Ш~IСО= ЗllllщеllНI, поwкоджеlllll opel'BOBalloi земелы�оіi діпll'КIІ. ІКІ: ICТOТIIO переwкоджас іі 
t.""'I'IIIIItJI ДoroB: n во ВIІЗllачеНIІХ ЗІКОІ'ОМ. -
~ Дoro ру в OJUIОСТОРОНIlIоОМУ ПОРІДКУ допускааьсв: 
• ~ lIJIaВa ~~ 8 OAHOCТOPOIIЬOМY порцку є IlеВllконаНll1 ОРЕНДАРЕМ П. 4.4 •• п. 9.4.3 • 
.. S;;pн с п= ІІІ MlnllO ОРI:НдВРІ ІІІ іншу ЮРIIДlIЧII)' вбо фіЗIІ'111)' особу, а також реорrallі:lаців 
~1IIo"''Y 3е 010 ~I розірваНІIR Доroвору; 
-. 11 piwelll" MCnIolty ЛIJIІІІКУ у раі смерті фl:lllЧllоі ос0611 - 0pI:IIДDPI, :lасуджеlШВ а60 об .. ежеlllll ті 
'~1 opelllD М СУДУ перехОЛl1Тlo до спадКОDщlв вбо illWIIX осі6. Ікі в"кор"стовуюrь шо зI: .. елыІy 

0ре ..... 1 Jenl;. рем, lкі IIlKOPIICТOByкm. шо ЗI: .. елЬІIУ ainlllКY рао .. 3 орендаре .. , ШЛВХО" nepeyкnaдalllll 

13. ВідПОDідОЛ.llі~ сторіІІ зв JJСDJJКОJJВІШ. вбо 
t\ IIСllолежllС DIIKOIIBIIIIR AoroBopy 

~~.-Іlatlll. 860 "ellllll_ • • • • • 
'","-_ ..... 111: BIIКDI.al.111 доroвору СТОРОІШ І'ec:yn. ІIДПОВlдIUI"IІІСТЬ BIД~OBIдI'O до Зlh-cJIІУ та 
......... - па 
. .....11. PYlul1П8 =!О60В"lзаННІ, звіпЬІ.lаьсl від вlдповідanы�остl,' ВКЩО BOIII доведе. що це nopywellllll 
І 

1,-, 14. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСІШR. 
~ 1РIl16I1Р 
,~ )~IIO вс ЧIІIІІIОc:ri пlспl пIМIІСВIІІ'В CТOPOIIDМI111I noro держаВllоі Р«СТРІЦЇТ. 

"'А _ в ор 'і 1рLoх nplIMlpllIIКВX, що МDЮТЬ OBllal(08Y ЮР"ДІІ'ІІІУ СIUlУ, ОДІІІІ :І IІI(IІХ 3HBXOBllТЬCB Р 
eIIlвPI.1peтln _ D opral.i, IlClln ПРО8ів деРЖІІIШУ рс:сстрвцllO. 



НеоlJl"САIIIІІАIII IIBmlllBAlIIlIOr:oOOpy с: •• ••• 
• ОВIlП nnl" зсr.leJlыІіi ДІЛІ,'''І' :І ВІ4ображеtlНІМ обмеже"ь (o6TH''''~III,)) іl "1111 

• • І'апас:тр "f'IIC1U"lli 11 .... 
сеРІI1)'1'IВ; • - , "'С 

al,T про BCТDI,oвnel ... 1 ІІа "'fcueBo~i та .!'оro~СlttlА ]ОD~ш~ltfьо~ ~'C"" l&:ме;It,lюj :Ji'IIIIII\II: 
вкт ІІа ПС:РСШ:ССІІІІІ в ІІатуру :lOBHIWIILOI МСЖІ :lСМСЛЬ"ОI Л1Л"II"". 

Ihї прIlПому-псрс.аа'lі 'смслыlіi діл"НIm; '. 

t S. Рекві311ТІІ стор іІІ 

ОРСІІДОДDВІЩЬ 

Броварська міська рада в 
особі 
міського ГОЛОВІ! 
AH~OHeHкa Віктора Олександровича 

міС:UCЗIІІХоджеНIІR IОРIIА"чноі ос:оlіll 

07400 КllіІС:Ька область, 
,...Бровар". вул.ГаraріlllL, J S 

іАеНТllфікаuіАНІ.А КОД 2637637S 

мп 

OpellДap 

тов "Полюс ПЛIOС" 

ЩО діє на підставі свідоцтва. ВIІДаного 
виконавчим комітетом 
Броварської міської ради 
від ЗО.О6.2004року за N~О9208З 
Директор 

Золотухіна В.Ф. 

міСUе3НІХОllЖСННR IОР"411'lноі особll 

,.,. БроваРІІ. 
ПРОМВУЗОЛ. масив 

ідеНТllфікаuіRНIlП код 3293240 J 

овев СТОРЬІ 

Qp.~J ~ 
І 

В.Ф.зoncnyxіt13 

',І 

( 

n..caani .... 
І(врпснко ЛIOДМIUlа 11 



АКТ 

.. мУПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ПРlІ80 • . 

.г 
200~POКY м. Бровари 

МІІ, ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

м$'Oro ГOJIOBII AllТOllCllKa Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на 

_ві Закону Украіни "Про місцеве самовря~вання в Україні", 

JD,1IIid' СТОРОНJI, та TOBapllCТBO з обмеженою відповідалыlстlо 

·По.,ю~ плrос" в особі директора Золотухіної Валентини 

ФцоріВНl1 з ДРУГОЇ сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ "Полюс плюс" 

DpliiНIJIo земельну ділянку площею 0,946Sra В раЙОllі ПРОl\olвузла 

111 O&MyrOBYBaHHR I\lайнового комплексу. Земельна ділянка 

_. рішенНJfМ сесії Броварської міської ради від 16.12.04 

-28-24 на умовах оренди, терміном на 5 (п"ять) років до 
16.12,2009 року. 

Цеп Акт сxnадено у трьох примірниках і Є невіД'ЄМНОIО 
'tnШОIO договору оренди. 

fIEРЕДАЛА: ІІРИЙНЯЛО: 

" ТОВ "Полюс плюс 
Юридична адреса: м.Бровар'" 
Промвузол, масив 

Директор 

.ф.золотухіна І 
• 
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ДОДАТКОВА УГОДА Ке1 

до договору ОРЕНДИ 3EМEJI~HOI ДІлянки 
Від 12 сlЧІІR 2005 року ХІ040400700089 

''..tJL'' ~ 2008р. 
",6,..,," АДА . 

. БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р ,далІ-
МІІ, що ~lfCIUIJfC:Uбі JfJI:~Пllllка J\.іського ГОnОВl1 Андрєєва ВаСllnИ 

"(fEIfДOДAВEЦЬ. І. О • ставі 3акону України "Про місцеве самовридувания в 
~oa~l"a, :АО :,є 2~~O~~008 року за Н92-15/149 та. ТоваРllСТВО 3 обмеж~RОIО 
ІIріІі • ~pcнo ссПOJI~С ПлJО~) В особі директора 30nОТУХlllоі BMeIIТllHH ФедОРІВНП, ::.= yroдy до Доroвору оренди земепьної ДЇJUUIIOI від 12 січня 2005 року 
J1OIO.\OO700089 про Нact)'ПНе: 

8іАповїдио до рішеНВR сесії Броварської міської ради від 27.12.2007 року за 
МП-31.05,lВecтJI зміни до наступиих пунктів договорів: 

1. до п.l.l і ДОПОВRИ1'И йоro CJlовами: 
8іАповідво до рішеннв Броварської міської ради від 27.12.2007 року за 

5S17·31-05 с( Про ПРСЩ_ зеJ\.enЬ'Da дШИUОК. IIIДIIIUВ дозвоnів ва продаж земem.впх 
аЬваа 1Оварпству з обмеженою відповiдanьністю ссПоmoc I1moc» із пnощі 0.946Sra 
.. УМІсність зсмc:nьиа дinиикa пnощc:tO 0,79881'8 ДJIЯ обcnyroвувlUIIIJI майнового 
~ в palоні ПРОМВУ:Ша. В користуванні на умовах оренди звmuпиnась земenьва 
.... DIIОщCJO 0,1477ra. 

КlшrpОВJIR ПОI.ер зсJ\.t.lJы�оіi ДШRUКІІ: 32 10600000:00:037; 

В 1 до п.2.1 і ВИ1CJIacrи його в наступній редакції: 
lIprJЩy IlepeДaaьСЯЗCltIeJ1ЬНI дinиикa зaranьиою ПJ10щею 0,1477га. 

J. до п.2З і ВПКJJactи його в нacтyпuiA редакції: 
~~a rpошо~а оцінка зсмсшыlїї дiJUoucи пnощею 0,14771'8 зriдво довідки 
__ :1'0 Міського відділу земem.иих ресурсів від 06.062008 року N!04-3/13-З/883 

raaїaa~5 4Sfi (сто ДBDДЦIIТЬ т)вть ТlIСRЧ ЧОТllРIIC1U П»втдееат шість) грввень ОО 

4. 11.4.1. викmoчити; 

S. ;~чп.4.2. і ВИКJIасти Пого в наступній реАВКЦії: 
~Iцtt ~о:еlЩlll П.ll~та ЗІ зеJ\'e.JIыІ)' ДШDІІКУ П.llощеlO 0,14771"1І ПОЧВllаlОЧU 3 дати 
'PaJ"'ЧeJlhR в:il ~П.В.ІІІ продажу зеаlмы�оіi дlnВНІСІI Ilесшьськогосподареькоro 
tIdaJCa І acnDДac С.'Інн 2008 pa~ за оМ72 етаВОВl1ТЬ 7% від IIОРJ\'ІТІІвваі rpошовоі о. 

·8 781.9Z ( вlШI ТІ.СВЧ cblCaт вісЬщесат одна) rpllBBB 92 копійlCJl; 
~o п.4J. і ВlnШlCtIl його в наступній рeдuщiі: 

h........ rcnеlfRR розміру - • • о 
~0Cri 3Jйn oРС:НДИОI nnaти за земельНІ д1JIRНки державної або к .. 
~ СIIJОєrьc:a з yp&xyв1UllWf іх цim.oвого ПРИ3RачеRIUI та коеф· і • О~8JJЬИ~1 
~~O~OДВВCТВOM. за затверД1Ке1UWИ Кабінета!.1 Міністрів Y~Є:: lRДексВlЩ. 
.. mд час YКnIlДlUllIR або зміни умов доroвору ONl!atnJI 'JII пр РМВМИ. що 

... -- oдo_ellНR його 



2 

• Пого IIIacтynHiA редакції: зо 
• •• а.4.4• 1 викnаС111 o,nf!ндapeM ЩО~lіСJI1IНО рівними часткаМІI ПРОТJlГОМ 
,. ,. __ BHOCII11tCl ,.- • ( ) • 0pcIUIRI1U!1I... ІІІІХ з. OC1'8lIHiM КlШсндаРНllМ днем ~ВIПlОГО податкового ~IIСJlЦJI 

~IРIХДlII"llаС'І)'П ІІХ)'ІІОК УДК У КllівськіА облаСТІ 1". Кllсва МФО 821018 код 
DJIIOIIIICPC~210:~2;~:OOS _ 6роварське ВДК. Код кnаСllфікаціі 13050200 - opel1Д8 
~ю~D . -. 

.. до 0.4.6.2.і BllкnaCТII Пого І HacтynHiA pe~цiї: • ., ••• 
зміlШ розмірів ЗСАICJlЬНОГО податку~ ПlДВищеННJI ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ КО~фl~IЄНТІВ 

iIJICIDIЇ ВlDllаЧСНllХ закОIIОДDDСТВО~I. 3МІІІЮlати орендну плату за земелЬНІ ДІЛЯНКИ 
• ....:....ІІИІІНІ ІІОВІІХ ставОК та піCJUI зміНl1 грошової оцінки земель м. Бровари. У 
_~I"'''''''·-. . ... IIIILW відмОВ11 ОРЕНДАРЯ ЗМІНІ~І орендну плату, ДОГОВІР оренди земелЬНОI ДІЛЯНКИ 
_6YnI розіРВВlІІlD Броварською MICLKOIO радою В односторонньому порядку. 

'.ДО 004.6.4. і BIIICJIDCТII Пого В наступній редакції: 
у разі ВСВІІСССIUII орендної плати У строки. визначені ЦИМ договором. пеНJI 

"->mclllа суму податкового борry (ВКJПOЧВЮЧИ СУМУ штрафних санхцій за іх 
811111DC1i) Ь ро3рахунку 120 відСотків річних облікової ставки Національного банку 
Yspiвв, діючої на день внникненJUI такого податкового борry або на день його (його 
.nш) ПОI1ШCIIIIJI. 3IUIСЖНО від того. па з вenичин таких ставок є більшою за кожний 
IUCЦlpllНA день прострочеНJUI у ЙОГО сплаті. • 

10. всі інші УМОВІІ Доroвору запишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

I'1OВAPC6JGC АІІС6КА P.-wА 
ЮJlПдПЧНI8ДрСса • 
ILIi • 
~.~~~И. ~yn.rarapiнa.lS 
-ІІПВІІХ мtськоro ГОП и 

ОРЕНДАР 

ТОВ «Лолюе Ллюе» 
Юридичва адреса: 
ВУП.ПРОМВ)'30П. 

В.Ф.3ОЛQ1IIJIXІІІIl 

~~OBa Yl'Dдa є невідЄМВОl0 
""0400700089 частиною AoroloPY оренди ВІД' 1'" .. • 6 el'lllll 6005 року 



кДДДСТРОВИЙ ПЛАН 
З210600000:DD:DЗ1: 
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ГаєвсьКИIІІ І. В. 
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АаКУМ8НТ'8,ШD паС8'Ачуать пр.ва 

аРВНАМ н. 3ВМВАЬ"У Аlл~"ку 
тов ·Константа" 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМFJlьноІ ДJJJЯНКИ 

~., 

&poвapCIoКII мІська Рвда'; ~ о "~ .. 20 РІГроку. 
5 IІЬа pw в особі першоro 3ВС1)'ПНIIК8 міського ГОЛО811 КIІАНllцl ОлеКeJlllара 

~:::'і3uoНУ УкраіlUl "Про мІсцеве самОВрJЩY88НIIІ 8 Украіні" 3 одного боку. довіреності 
:~lІОРfПДАР: Тоаарпcrвo, 06alaceHOIO вIDnОDIuл"lllcno "Проммаw-!іровар"". ЮРlfJIltЧtll 
... l)1Кр1саІсІоlOro.Іа. 29/1, fAeнmфlкаціnШln код 33212289 ( свідОШ1l0 про державну реtстораuію 
i"~ 1І11О1І8ІЧ11М ICOMimoM Броварськоі міськоі ради 38 НеІ ЗSS 102 0000 000142 від 
"I'DCIIIIJНpRRIIII Шenma ОлСICIIUIPВ ПетроВIIЧІІ, .Xlln діє на підставі c:nrryry. 'другого боку. укпanll .,.....,. 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ . 
JlIEQJДAВEЦЬ .lanolUuto .JID рlшСННІ сесіі Броварськоі міськаі ради Киівсltкоі 06nасті Від OJ.12.200Spoкy 
I~. ОРЕНДАР npнllмк І c:tpOКOIC IUIlПJlе кориctyllІНIІІ земмьну дiJUlHкy мощею 3,OOOOrв, дп. 
~uиx приміщень по ауn. Kyry.soвa в рааоні зanpооarroваноro КJI1IAовища в М. !іроваРII • 
.:. ~ ща Е исвlд"DlНDIO 'facmнaю ЦJ.Oro Доroвору та довідки ВІІДІІНОТ БроварсltlOlМ 
tь,: ~I К!636 від 07.12.2005 року та земмьно-квдастро80і докумеlmlUlї Броварськоro 

JICC)'PCiI ІІІ! ХМcnьна ЦЇIIJIHкa І: :leмJUlМИ nPOМllсповості Бровврськоі міської paдll. 

2. 06"acr opeвдu. 
U 
1'::"-=-~em.нa діввнка 3IrIIIIoHOlO IUIОщею 3,0000 ra. 
1~ IplJШoqlilJqrнi 06"атl HcpyJCOMOI'O маЯка та інші о6"CIt'ПI інфраструктур .. ; 
:~.-7 аа:иra 3СМшиоі дЇМнхи 'riднo довідки Броварськоl'O місltКОro відаiny 'ОММЬНІІХ 
__ -... аа ат 501'00 ( п"lІТСОТ одна 'І1ІCRча аев"втс:от) гривень. 
~ lIePeДaCna в оренцу не мвс недапіldв. що MOIC)'ТЬ перешкодити іі ефеКnIlНОМУ 
~~IIIЇJd( • 
~l) ОРЕНДАРЯ ДoroBip ореНДІІ не :l6cpiraє ЧRИИість. 

I~ 3. CrpOK діі Aoro_opy 
.. ...:--.. 2( ... ) . 
~')Iaj ~ Ао РОЮІ, термlпом 11.0 01.12.2007року. Пісп. 381dнчеНІІІ строку ДOl'080PY ОРЕНДАР 
\і ~~ nOlWs ro на ИDВІІА c:rpoJC. У ЦJ.OMY разі ОРЕНДАР повинен не пЬнlше ніж :ш 2 allCRQI до 
''':'I'ЧI1IttII_fl.~:Н hllСИlОIO ореидодuq,a про намІр npoдoaaтl loro діlО • 

....,.". alnВНIСІІ ІІІ 3в ц1nьoaнM ПРlOН8чеНІІНМ opelWlp втрачаl: Пlрl .... 18 право '18 

,~ 4.0Р~апn~ :s::--,. CIRIJI8C 
~ ІІІ JIOJa8Ipy ОРСндНаТ 15 057 - ОО ( п".'11IДQ1ІТІо ТlICRЧ п"НТДІCRТ сІм) I1'IIІОИIo ОО копіНок. 
1.:.... 1I8JI1иаcun.a. IUIІ'ПІ 31. :lемто :sдinCНlOm.c:1 :І ypaxy8aНIIIM іНдексів інфmЩIЇ. 
~ ~30 _а оре_рем ПОЧНН81ОЧІІ 3 ан. npllIJUIТТII plmCH". ссс:Пв" 01.12.05 шоаllснчно 
~s,.;;tnaИQ' 'n8 IЬрпн& ДUIв,'18С'1)'ПН"& 38 oCТ8HHlallClUlellД8pHHM ДНСМ JBlnlOro (noдaткoвoro) 
~1IDn~~~ВДк.I(~ОIС УДК '1 КН'ве ... 06пастІ al.KllDUI МФО 821018 коа 23571923 plр 
1~":;~1І-.. ... IСІІаС'IФЬсаQIJ 13050200 - оренаа земnL 
~~OO/UIOJhnaтa, пере 1IOC:IIyr. puyнolC opeНll.НoT МIПJI оформмєn.ca 8ЇДnО81днIАШIUC11lМII. 
f"'PDJ.. I1IcnoJllpao.... rлllUcn,cw '1 раl : 
)~ !pJв"'flЬНoro на. передбачоних ДoroвopOM; • 
... ~ 1ICfJeA&a::~. niдallJl&CUJal цін. таРllфі •• у ТОМУ Чllcnі 8НВcпїДDIC IllфmщI"і: 

'''Idoq 1СІп111 opellДl Іас :lIUCOНом; 
~ "'IohDra alll::;' ;ЛІТИ '1 СТРОIСІI, .,аl'8ЧІІ.1 ЦIlМ Доroвором, спраВnВСІ'ІоСІІ пе ••• У РО1··lрl 

.... .1"11 3в ..... "1 деl'. ПРОСТРОЧС'ІІІR ма,..., НССМ8чено'. СУМ" 311 



4.5.s.0peIIДHI мата СПРIIIJIІЄТЬСІ також і у IllПадJCDX, RkЩО ОРЕНдАР 
• Д 1 ПОlа", .. 

IIIKOPIICТOIYE земenы�у AUUlIIКУ 3. ШІМ OrolOPOMo 11' ПРllч 
~ , ~~~ 

S. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllИ ]смелlaIIОЇдал' 
1111(11. 

5.1'земenы�rдinІнка !'epeДВЄТЬClI оренду ДnI будіlНlllпва lU1MittiC1paTiIBHD-CltJ1iJ1 
5.2.цinЬОlе npI81ЧСННІ :SCMenIoHoT дimlнки - :sсt.lлі проt.lJlcnовості; С"КІІ" "PIt"i-.; 
5З. ОРВНДАР не має праііі ffез офорr.UlСШUl у ВС1iUIОВJtСИОМ'j законодавСТ1ІОМ 

nPlоначеllНl земenьноі дїJUlHКlI; ПОРaJlКУ 1"~t 
,," 

6. Умови і строки передачі ]емелlallоі ділІ 
11"'1 В OPtq, 

'о' 6.1. Передача земenьноТ дimlНК11 І оренду здіАСНlОЄТЬСR 3 розробnСllНR просК1У її віAlС 
, •• -Е! - о \' 0271 ilС ...... т .... 

BllroтDВJleHHI npoelC'l)' IIдВОДУ є РІшенНІ &:еСIІ рРОlаРСЬКОI МІСЬКО. ради ІІД о 0,05 N!805-3S-Q4. '-~, 

6.2. Інші УМОВІІ передачі земenьноТ дimlнки а оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ nepelllt, а ОРЕНдАР 
оренду земenьну дїJUIику lільну від буДЬ-RКИХ маЯНОIИХ прав і претензіЯ третіх осіб, про .КИх ~:"'I 

AOrolOPY ОРЕНДОДАВВЦЬ чн ОРЕНДАР не foIor ~~ 
6З. Передача земenьноі ДЇnIHКlI орендарю здіЯСНЮЄТЬСR піcnа державноТ реєс:траціі IUoOro ~ • 

ПРIІRМВННl-передачі. ~-,..."I .. 
б.4. на ОСІІові ст.25 3акону YKpaillH "Про оренду :аемлІ" від Об.l0.1998р oM161-ХIVорСRIIр ~ 

строк пlcnи державноі ркстрацlt AorOBOpy ореНДІІ :ае • .we.nьноі ДЇЛRНКlI держаІІІа' в60 ICO\lyH~~ ~ 
з06ов"uаllllR НIІД811lкопіlO доroВОРУ відповідному орвну Aep .. alloi ПОД8ТКОВО' enyw6и. ~ 

!І 
\ 

І 

7. Умови поверненнв зеМeJlьиоі ділИНКD. 

. 7.1. ПіCJIJI припиненНІ діі AOroBOpy ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ХМClьиу IЇnIDJJ~ 
. гіршому порівНlНО :І тим, у JlКОМУ він одержав П в оронду. І 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погіршеННl КОРНСНИХ вnастивостеА opeHДOllНoi зсмenьнот AЇDІщ"'lІІ 
зміною 1і стану, має право на BЇДWКOдyllННl збиткіl У розмірі, Іизначеному сторонами. 'якщо СІОроllllll •• 

зroДlI про po:sмip ВЇДWКOдyllННlзБJmciв, Спір P03I"JI3)'ЄТIoCR У СУДОІОМУ порадкуо І 
7З. 3діАснонї ОРЕНДАРЕМ без зroди ОРВНДОДА8ЦЯ IИ1р8ТИ на пonіПШСННR opeНД08aнoiXlUlfii 

lкі номOЖJIИВО відокремити без 3ІПодbtННl шкоди ціА дїJUIHцi, но піДnJlгають lідшкоцу&внlUO. ~ 
7.4. ПonіnшоННJ стану зеМeJIIoноі РИКИ, проведоні ОРЕНДАРЕМ за ПИСЬМОІОJO зl'OДОJO 3 О,. 

зомлі, но пUuutl'8lOТЬ BiдwкoдylllUDO. І 
7.5.0РЕНДАР має право на IЇДWКOдyllННl збитків 3ІПодїJIНИХ унacnїдок неВllКОМIННІ ОР. 

6 .. ' . 30 ОВ I3СНIо, передбачених цим AOroIOpOM. 
3611Т1С8МВ 8В ... IОТІоСВ: ; 

7.5.фвпичнї втрати, JlКИХ ОРВНДАР занав у 31"I3КУ 3 HOIHКOHВННl~I або HCHanC'ACIIIIМ 1"'-1 
AorolOPY OPEHДOДAB~ 8 також ВИ1рlти. ІКЇ OPEHДl'\P здіllснив або ПОlинен здіnСНlml JUIIliaJII1III\ 
порушеноro права; , • • 

7.б.доходи, Jlкі ОРЕНДАР Mir би реanьно О1рИМ8ТИ І раі HвnelCНoro IИКОнанНl oPEНдo~ 
AOfOIOpy. І 

7.7. Р03мір фaкrичних ВИ1рІТ ОРЕНДАРЯ визначаЄТloСI НІ підставі дoкyмeНТВnЬHO niд1lepI*Cкнxplll : 
І 

В.ОбмежеНИR (оБТJDlCеивв) щодо використанJUI 
. - зеМeJlьноі ДЇJUlIUCИ. j 

І 1 На орондо' •. _ .. epНltll ~1 
" .'. • ІВНУ земenьну дuulHКY BCТВНOВJIeHO обмеасеНllR площею 0,25151'8 - 1.--' ~ 

KouvulКlЦ1A • . -J" , ._ 

• , 1.2.ПередаЧІ В орен.цу земenьноі дїJUIНки не є пі"с:тавою ДIUI припиненu або зміНIІ об .. ~ 
~НХИ.' ",. 

9. Інші права та обов"пки сторів. 
'І ОРЕНДОДАВВЦ • ~JJiS • 'аре"-м) "астав Ь rвplН1yє. що ЗО~lenьНl ділІНка є У lioro ВJlacHocтi HiКO~IY іншоМУ не .1д_..dII~ 

\: ,,!""U ,~ ою но перебуває і в'. 'petUJY,I���A-' , 
111значені ЦlIМ AOroIOpOM. ІН МІ}Є закоННІ ПОlноввхсенНІ передавати wo дinJlнку І О } 

9.1.ПР8В8 орендодавци: і " 
9.1.1. перевірІТИ цїnьo .,""" 
9 1.2 ДOI!'I'n • lе ~икористаННІ земenЬНоі дinIНКИ" ,. ..• 11І ""r "і 
• • -'rОХОIО Р03lрвати Я n, • , СТВОМ W"" І 

це ""оroВIР у випlІАКІІХ. передбачених ЧИННJІМ законодав 



./ ...... v .. псред6ачеНІІХ ЧІІІІІІІІ.. заКОllодаВСТ80М. в тому чш:лі в 
r nnl11l 1 ІІІП-' 

Ір opcltAl10 !$І' 
~ РаР' 6cJ J_ 1 орЕНмр., IIICCCIIНl opeIIдlloi маПІ; 

~oPElfДAPJl cвr-IIOГO НІ c:yr.111 opeIIдlloi маПІ :І часу ПРІІRНJПТІ рішеННІ ВІІКОНКО.ІУ а60 
,.,... ..... Dl:IJИ&РJl .i.1WКDJIY8IIII Д 

tt~:.odIIIII .11 ~ "rчv:,.;-' ~ICJI до підПIIС81IНl цього оговору; ,pr::... Jll\U.lI1Ir ІР". 
"co~· rllla,UDU': 
d,.~1f ;!.с»Н1.11I1111НК)' ~O 111)'. 

I~P': ДЇІІІНК)' у IOPllc:lYfIННI; 
:l~JlDII1Y~:~:-' :sDКЇIIЧСIIНl строКу nor:o діі в раі Biдcyrнocтї npетензіR.'щодо з060В"13ОНIо ІІа 

j
ll1~ - .-- .",.~. - ~ .... - .;ОІо.·. • 

t:': D=rДЛВЦ;;:~I~іCТlo';і~~~ва~; КО~nP~~·:;; il~КOPII~lfНIM uiti :lемenloноі ділІНК"; 
1'1 ~')"Inl Jе .. rлlo'l), alnllllC)' 38 цln.ОВIfМ ПРI13118ЧСIIНRМ; 

1

&11 .... -ЧYUnI ОРСIWlY ІШlІ1)'і 
tU _І хімічиоro ЧII6уДlrIКОro іншоro :la6pyalleHНI :lСМЛI; 
,'і .JIII) .... " • і' . auiJrplll)unt ііІ нanl8llo .. )' ClUIIТlpIIOМY СТ8І1 • 

І 
І 10. Ршок випадкового зоощеllВИ або пошкоджеоои 
: 06"єкra opellДO '10 ЙОГО 'Іастово. 
і 

!1J.JlМI8ІІІ801'D3IОDЦeНИІ або пошко.енНІ об"ЄК'1'8 ореНДІІ чи Аого чаСТИНIІ нссе ОРЕНДАР • 
• І 

І 11. СтрПУВВВIIR об"єкта '10 його 'Іастоио. 

~IaI IIJIII AOI'DIIIpOM об"ocr орсиди нс пiдnRraє • страхуванНІО. 

f 
12. ЗаlіllИ умов договору і прuпооеиВR його діі 

':::'1IDIАОI'DІОРУЦiRснlОlОТІоса у ПИСloмовіR формі :lа'вз8ЄМНОЮ :lroдою сторін. 
'11 '11-JI1IIIН щодо :sміни )'МОІ aoralopy спір рo:sв"I3)'Є'І'ЬСІ у судово.І)' порадку. 
f1J. ~uIDP1 ПРIIПIIНIIО1'ІоС8 У pa:sl: 

.111 == CIJIOІУ. на ІІСІІА Rora було )'КJIIIДCHO; 

-.' 
. ... -.. ....... . 

Щ 811) • opelflll~ зсмм.нот дімнки У ВnICHiCТloi 
"'~~HICII ДІІІ сусniл'НIІХ потреб або nPllMyeOBOro відчужеННІ:lемenloноі дiлlllКl1 3 IIOnlliB 
I!t liaiIWair ........... .1. IcтaнoвneHqмy 3810НОМ; 
ІЦ. 11-... IОрlUlllчноТ особll-ареНДВрI. 
1I IfIIVIIp nPlШII"'ma • 
.... дlIOrDIOJI n 'IUDIt в IНWIfX 8ИПадах, передбачеНIІХ законом. 
1I1J. 1JIaracмo ' РIІПII1І1!1ІТІоа. ШЛRХОМ Doro ршlрваННR 38: 
IJJ. ~ 3I'DJUJ1O craPIH; 
:=~:~ на U::1MOry однієі Ь сторін у наспідок невиконанНІ друroю стороною обов"акіl. 
Ь I~нacn К lllnaдКoloro зннщeJUUI. ПОШКОдЖеННІ ореНДОlаної земenloНОЇ дiлRНЮ" .ке істотно 
~ " •• 11І1111І • 11IXD* 3 іНШIІХ підстав, ВИЗНlчеНl1Х законом. • . 
1t~}'IСра'llиараIДllРем п.9.4.2. aIHOro aOroBOPY 38 piwellllRM суду, відповідно до cr.141,144· 

-~~Доl1JlОру І Iii~ Дol1J8 І ОДНосторонньому порадку ДОnYСIC8ЄПоС1: 
.. ~ lIJIaa ~ ОДИО~ронньому порllДlC)' Е невиконанНІ ОРЕНДАРЕМ п. 4.3 •• п. 9.4.3. 
~PI t: nl НОСТІ на маано OPCllД8p1 на іншу ЮРІІДІІЧНУ обо фы�чну особу. а також реорraнiзaui. 

~''IIQD ІІІ llpellAo ACraвОIQ д.'18 рo:sіРІIННІ ДоroВОРУі 
~...",!,lIIfIllllM r.y. lIJrY земм.иу дімнку у разі смерті фы�чнотT особll - орендврІ. ~дженН8 або обм~нН8 га 
t .~ Ііі ІІІІСа :т:epexoдlт до спlДКOЄМців або іНШ11Х осІб •• кі BIlКOPIICТOByкm. ЦІП земenloИУ ДІЛ.нку 

Р Iyкrr. IDO земen.ну дinlHКY р830.1 3 орендврем. ошвам nepeyКnllдllllU ДоrolОРУ opelfДll 

13. Вїдповїдuьиість старів за иеВИКОllаllИВ а60 
"t3e иеиuасве виконаllВИ доroвору . 
IS ..... kal ... I ... 1б 
,
lJic~.~ О ненвnежнс lllКOН8НН1 доroвору СТОрОНl1 несуп. вїдnовlдan.иіcn відповідно до 3DКO~ та 
\ ••• rvч. ... по 

,........ Р)'ШIUlІ з0601"аlНН8. з~inloIUlЄПoCl Від ВЇДnОliJuшIoIlОcтl •• кщо I~Ha ДОІеде. що це поруwеИIUl 



14. ПРllкіllцеві положOtщі. 

. 14.1 ЦеП договір Ilвбllрас ЧllННОсті niCJIJI niДnllcaHНJI ""ронами та Пого дераlИ(аї pet . ~ 
ЦеП Договір yкnaдello у ТРЬОХ ПРllміРНIІІСах, що мають однакову ЮРllДlfЧНУ &:111'1\1 ~IPL 

'П • n . "J' O;J1f1l ) 
·ореIШОДІІВWI, lIpyrlln - в opellДllp_, тpeтt - в оргаНІ, _КІІ ПРОВІВ державну ресс:траuїю. .... ~ 

. ;. 

Невlд"Оlllllаlll ЧDCТllllва'l' договору с: 

кaдaC1pOBlln ман З~~fЛьної дів_НКIІ з відобрвжеllllJlМ обмежеш. (о6тJJжс:нlо) у п ."~11 . 
серві1)'ТЇВ;' PIC11lai, 

BКf про BCТВHoвneHllI на місцевості та ПОГОдЖеllНl зовнішньої межі земenloноі ділllfkll ( • t 
BКf про перенесенНІ в НВ'!УРУ зовнішньої межі земельної діл_НКII (копі_); -
ІКТ ПРIlПому-передвчі земельної дів_IIКIІ; 

15. PeкabllТU сторін 

ОреllДодавець 

Броварська міська рада в 
особі першого заступника 
міського голови 
КИJпuщі Олександра Анатолійовича 

місцезнаходженНІ юридичної особн 

07400 КиJвська обnасть, 
м.БроваРII, ВУJl.Гагарін" 15 

ідеlmlфікаціАннА код 26376375 

Орендар 
і 
І 

ТОВ "Проммаш-Бровари" ( свідОQПO : 
про державну реєстрацію ЮРИДllЧНоі оса. ~ 
зареєстрованого виконавЧlDf KOMimll!l~1 
міської ради від 05.10.2004 РОКУ за І 
N!1 З55 1020000000142 : 
Директор 
Шелест Олександр Петрович 

місцезнаходЖеНН_ ЮРllДНЧноі особ" 

м.БроваРII, 
ВУJl.Красовського,18, К.29/1 

ідентифікаціАннП код 33212289 

ПїдDDеп сторін 

ОреНДО.8ец • 

,. 

, 



. . ... ~ 
AK~ . 

пріійоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬН~і ДІЛЯНКИ 

.g:~ __ 200S року м. Бровари 

МІ., що піДПИСВJIИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

JPIIOI'O заступника міського гопови Киявиці Опександра 

_IiОВIIЧв, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

a.apIДYВIННJI в Украіні", з однієї сторони, та Товариство з 

"&'еПОЮ відповід8яьиіетю "Проммаш_Бровари", в особі 

щmopa Шenеста Опександра Петровича, з другої сторони, смми 

IiАппро наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

•• ПОЮ відПОВЇД8J1ьніетю "Проммаш-Бровари", прийНJIJIО 

l!ІеаЬНУ дinивху JШощею 3,0000га по вуя.Кутузова в раіоиі 
lІроеlП'Qваного КJl8,цовища ДJDI будіввицтва адміиістративно

t1aдct.хих ПРиміщень - землі ПРОМИCJIовості. Земельна діл.ивка 
... рitпеllВJlМ сесії від 01.12.05 Ne832-39-044 на умовах оренди, 
'PIdиОМНа 1 (два) років до 01.12.2007 року. 

Цей Arr скпадеН0 у ТРЬОХ примірниках і є невід'ємною 
--010 AoroBOpy оренди. 

lIВРВДАЛА: ПРИЙНЯЛо: 

t:- lliеька рада 
~ваlfиа адреса : 

ри.ВУл.Гагаріна, 1 S 
за~ 

roЛови 

ТОВ "Проммam-Бровари" 
Юридичв~ Їlдpеса: м.Бровари, 
I<расовсьхоro,18,29/1 
ДиреКтор 
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~iDii.~т:--::-::;;;:;п;u 30 .... ішН.оl межі :аемельноr JlIл.НК8 
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1Rid:аи1~ преАCТUННК &раааРСltкоro місltкоro, afддiiJy 
aIIICjJIlIIl~"01 фlnіt ДержаlНОro пшпрнемст" .. Центр lIep*UKOro 

•• I8Іі""'':irIЇJl'''!WIV при ДержаІНОМ)' комітеті України ПО ,омелька 
. '. ' .. 
• ::. е._ 

, ., .. ' (:lемnеКОРИС1Уlачіа): 
І І 
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~~:8CIIJI". о,С :ТІ., " х шт. пеpeAlНЇ І Hatypї пре.аC:ТUИКIСУ-
!I~~HO вUaпові.авnltнїCТlt за їх .расси .... 

, " 
, ' 

" 
F.!!:~"IIjICOIl:_IIIH. 'межеанх :lИакїВ :sеМCnltиоr дї_НКИ ПОlCUlllі 

, , . 
~~і~~;]I!РИ~А~Ні~I1Т~.~Р~і~wенн. по ФІІСТН.,НОМ)' кориСТ)'8UlНIО. 
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ДОДАТКОВА УГОДА НІ! 1 

О договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 
Д від 16 rpyДПR 200Spoкy Ne040S33800226 

"о" ~ 2007р. 
&~ о пiдпuC8JIIICl НПЖlJе: БРОВАРСЬКА СЬКА РАДА, далі.-

MI~nA~EЦЬ" В особі заступвиха міського голови BO:lBRKa Серпи 
9ElfДOw- ~E ва підставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве самоврядуввнНJI 
~1I'I;:Нocтi від 04.04.2007 роху за N!2-15/640 3 одн;єі' сторони, T~ 
; т~:I a611e8HOIO відПОВЇДlUIьвіenо "Проммаш-Броваро" в осоБІ 
..,. СмаПна КОСТІНТИН8 Мпоnвйовича, дani -"ОРЕНДАР", 3 другої сторони, 
::-ДoдmШВУ угоду до Доroвору оренди земenьвої дinmхи за N!0405ЗЗ800226 
ilILI2.200S року про ИІC1JIlНе: 

ВiaDoBЇД1Io до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 26.04.2007 року 
81в.os. ввести зМЇВИ до ваС'1)'ПВИХ пунктів доroвору: 

І. до пЗJ. і вИICJI8CТИ йоro в ваступній реД81Щіі: 
JIOPUraВa rpошова оцінка земельвої дiJuппcи зriдво довідки Броварського 
~ ~ земепьвих ресурсів від 18.05.2007 роху за N!04-З/З-ЗnО7роху ва 
.... 6удівацтва mRОВИТЬ: 

·348000 (трнста еорок віеім тисич) rpивень; 
, ~~ rpomoвa оцінка земельвої дiJuппcи зriдво довідки Броварськоro 
::"-земепьвих ресурсів від 18.05.2007 року за N!04-З/З-Зn06року з дати 
~ Апу Дepzaввoi комісіі про ПРИЙИJ1ТrJl В експлуатацію захівчевого 

06"аау становить: 
·US100 (Bidaleoт тpnдЦJlТla п" ..... ТRея двіen1 rpивевь; 

2. AO~. і вlDCJJасти його в ваступвій редакціі: 
~BIP УКПвдево ва 5 (п" ..... ) років терміном до 26.04.2012 року. ПїCJIJI 
~ У :;"У д~roВору ОРЕНДАР має переважне право пововпеВВJIlого ва вовий 
~ му разІ ~!EНДAP повииев ве піз~е ніж за 30 КlUlевдаРВIDt доїв до 
~ Т"У ~ договору повідомити письмово орендодавЦІ( про намір 
..... __ 01'0 дuo. Прп впкорьетавві земem.воі дinRВКП не за цinьовпм 
....... " орендар Bтpa1lat перевахсве право ва ПОВОВJIевВ8 договору 

3, A0D.41 • 
Рі.аа а ·.1 вlIКJIaсти йоro в наступній редвІЩіі: 

'а pelIДHa пnата етавовlІТЬ 3% від ворматовпоТ грошовоТ оцівкп і 
k._10 44000 ''''Ч8Ina •• ' (деат. тисач 1Іотпрпета СОРОК) rpивевь оо копійок - оа період 

2!OS,'OO ( 
~ ... 1 --:. ABDДЦsrn. п"ить ТИCJIЧ п"втдеarr ші&:ТЬ) rpивевь оо копійок -
""lItlldra :lа~еРАИсеDВВ АІаУ Дер_авооТ комісіі про ПРПЙIUlТl'R в 

:І'Кlнченого 6удівопцтва; 



о п.4.2. і ВІІJCJIВСПІ йоro 8 н.вступніЙ ред8ХЦП: • • оо 
4. Д H

d
• РОЗ.lіру ореНДНОІ МВПІ за земелЬНІ ДUUПlКИ державнО1 або 

Об'lllcnе .... • • 
оо 8IIDCHoc:ri здіПСНlОЄТЬСJl з ypaxyввнНJIМ ІХ ЦШЬО80ГО призначенНJI та 

~~I індексації, ВІІЗІ18чеНІІХ законодавством, за затвердженими Кабінетом 
~xpaiHII фОРМDIІІ, що запОВНlОЮТЬСJl під час укладвнНJI або зміни умов 
::Оpl:lІдІl ЧlI продовженНІ його дії; 

5.АО n.4J. і 811КnОСПІ йоro в ваC'l')'ПНій редакції: 
ОрnЩІІО ПЛОТІ BllOCnТЬCJI openдapeal щомісвчво ріВВllМl1 чаеткааш 

IPfIIF1'IЗО lWIellД8pllllX ДІІів, Ba&:'l')'llBl1X за останнім KaneBAapllllal Дllеаl звітного 
(aUI1D80ra) IІІсиЦR швиоаl перерпуваШIR ва рпупок УДК У Кпівській 06nас:ті 
lіІоІ ~ІФО 821018 КОД 23571923 рlр 33210812700005 - Броварське ВДІ(. Код 
UIIIфlкaцl1' 13050200 - оренда зеаlnі. 

&. до D. 4.5.2. і ВUXJIВСТИ йоro в нас'1')'ПНЇЙ редащіі: 
• розмірів ЗСМeJIЬноro податку, підвищеВНJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 

iUaIIii. 8IDИІЧСНПХ звконодавством; 

7. Всі іRШi умови Доroвору зamппaютьCJI без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~ МІСЬКА РАДА 
owpaII'IIII вдреса : 
~ &yJLflI'8piвa,lS 

-nшовп 

А 

ОРЕНДАР 

ТОВ "Проммam-Бровари" 
Юридичва адреса: 
вуn.красовськоro,18, 29/1 
м.Бровари 
Директор 



АКТ 

И"'омУ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ пР11 -

'Д" _rk4ш.L 2007 року м. Бровари 

МlI. що п~исалИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

JCI)1IИПка аlіськоrо rOJlOBl1 Возника Сергіи Михайловича, що 

• ва підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 

Yqaiвi". довіреності від 04.04.2007 року за Н!!2-15/640, з однієї 

три. та Товариство з обмеженою відповідальніетю 

'Прома.8ш-БроваРII", в особі директора Смагіна Костянтина 

МпonaiiОВИЧв, З другої сторони, склали цей Aж:r про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

Ihseвою відповідВJlьніетю "Проммаш-Бровари", ПРИЙНJlJIо 

l!ІаИУ дiuвкy ІШощею 3,0000га по вул.Кутузова в районі 

'ВРОfl\"І'Оваиоrо КJlадовища ДJIJI будівництва адміністративно

-ьxnx приміщень - землі промисловості. Земельна дiшmxa 
-. pilDelllUIМ сесії від 26.04.07 Ne30S-20-0S на умовах орендн, 
_ом на 5 (п"вть) років до 26.04.2012 року. 

Цей Акт СІОІвдено у трьох примірниках і є невід'ємною 
1tnuJolO договору оренди. 

І1ЕРЕДАЛА: ІІРИЙНЯЛО: 

ТОВ "Проммam-Бровари" 
Юридична адреса: М. Бровари, 
Красовськоro,18,29/1 
Директор 

C-:~К;М.СмагіиI 
мп (311f1DНос:тІ пеЧІТХІІ) 



" 
ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ , 

r &рооарська .llСlока Рада М' -{ОР .. IIlfЩЬи.f .. 201JІ року. 
І PUD D ос06і першого ,аctyпнШС8 місloКОГО ГОЛОВІІ КIIАIIllЦI Олсксв.шра 

е....а-ІСІ JI СЬка ." б • . w:- ",. r bam І Закону Yкpaiнll "Про мІсцеве самОВРІДУВВIІНІ в УкраТНI з одного оку, ДОВІренОСТІ 
~DIOаіС:IllП ОР:НДАР' TOODPIICТВO з 06.I_C.IOIO вlдпОвlдалlo.,IСТІО фІрма "УКРI.афтарасрв", 
іІІ.'" 11 "" .. Не3~ежllості 6-а ка.48 ідеtmlфlкаuiRНl,А код 3 J 7BSBB3 В особі Дllрепора 
Г-.-! •• емllРн. .. J..., . .:о" Т 
~..,.... -,. І. ІSЧ" IIНn Аіє ІІа пl.aСТВl1 свШоЦТІІIІ про дсржавну реєстраUІЮ cyu ttrra ПIДПРИЄМНlfUЬКО 
~~ ~:~ IipotарсьхоТ місьхоі рlШll 3І N!2S66 віА JS.02.2002p. '.аруroro боку, умали цеЯ договір 
pillJlll'll-
"... 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

UJИIIдOДАВЕЦЬ IIJmOll.auo АО ріШСllНI сесіТ 6РОlарськоТ міськоТ РІАІІ КllівськоТ області віА JS.04.2004poкy 
~ ... І ОРЕНДАР nPllnмає І строкове матне КОРИC'l)'ванНІ земen .. ну дімнку мощею 0,7103 ra ДnA 
.apalRIІЧНКlllllСЬКОТ 1i1l111, яка 311I1ХОАIIТ"Cn по вул.Кyтy.lова, 13-а, в тому Чllслl 0,0413 ra - зсмлl 
8IaapanIII.1 -.nllllllllеarrpоперtAВч "І. liPOBBpll. Згідно 3 манам зем.nеКОРИС1УІDННІ, ЩО є невід"ємною 
lanДaruapy 11 АОІ.І IIIJIIHOT 6РОlарс .. ким міс"ким відАi.nом земen .. них ресурсів 1U202 віА 26.04.2004 

I
IaIНIIIКIJICIIOT АОку.lентаціі 6роаарс"кого міс"кого Biд.ai.ny земen"них ресурсів ЦІ земеп .. на дімнка є 
lРІІІІІІІОСІі IiРОllРСЬКОТ мІської PIAII. . 

2. 06"єкт оренди. 
118-_.......... . 
11Ва .,....., 7"':"""-:'" ~MenЬHa AШRнка заranьною мощею 0,7103 ra. 11 IlleМiIAIIIIHЦla~i o6"cml нсрухомого маАнl. 
ііа:::-ІІІ I1ІDШОІ. ОЦІнка земenьноТ .аШIНКИ згідно .ІІОвіАКИ Броварс"кого міс .. коro віlUdnу зсмenloНИХ 
и..:;:.:о1 mнOBl1Т1o 14'518 (сто сорок дсв"ят .. ТllСЯЧ П"RПОТ вldмиадЦRТІо) rpивні. 
-. ... ІКа nepe.ut:n.c:JI в оренду не має недonікіа, що можyrь персшкодити 11 ефективному 
U'" JIdВi ( • PCOPlUl3aW1) ОРЕНДАРЯ Договір ореНАИ не з6еріraє чинність. 

. 3. СтрОК діі ДОГОВОРУ 1-, 
:--::~ І:' 2 ( Ава ) РОКІІ Ао 15.04.06 року. ПіМІ 3ІкінчеНIIR С1року договору ОРЕНДАР має 
1lpa&y1il1D1'ОІору n ":.оНІ НОВІІА строк. У цьом)' раі ОРЕНДАР nOlllHeH не пізніше ніж 38 2 мІсяці до 

і 08 МИТlI n11C"'080 OpeНAO.IUIBWI про намір продовжити Ного дію. 

І 4. OpCnДllD мата 

tt-1UIa1a 811Oc:1IТIQ ор ф' • . lt\8 аре- IUIІІа CICII CН.QapeM У ОРМІ та Р03Мlрl О - Сі3 ( ш~стдесят Tpll) копіЯКl1 3В 1 кв.м. 
",-~-981J1N. аДаЕ 5369 - 8' ( п"нт" ТlIСЯЧ ТРIIСТВ шІстдесят дсв"нть) rpивен" 89 кoninoКo в 

DJletraqI ІІІІ11'1 На пер' 
L:PDICy J8 ~128-08-24 од .lIкallBlllla 6удlвелloНІІІ робіт зr1дио рlШСНllR &роварсlоКОТ .ІІсlоКОТ 
ІІ,:.· .. ·ІІС"- JIOJ .. ipy о CТDlloallТlo 50 % від оре'IД'IОТ MOТlI. 
~ 15" lInaТa вн::':і МІТІІ за зе"шlO ціRснюm.СI 3 урахуваНIIRМ індексів інфnаціТ. 
~ ~ :rJll IIltrynllora І ореllA8реаl ПОЧІІІІВIQЧІІ 3 ДНА npllnllRТТR рlШСlІllR eeclf _Ід 15.04.2004р. 

Q7Q7S р/р 3711~IC:01UI ШJIВХОМ переРВХУВВlІllН .10 РВХ)'ІІОК УДК У KIIJBC"Kln області м.КIIОВ 
~ 600001 - Iiровврс .. каТ IІllс"коТ радll. Код IСІІВСllфlкац1J 13050200 _ оренда 
~p nPDAyICldt 1'1 IIIUII 
L1IeЬiia Dptal4HDr lIIIIrn ННІ поспyr в PВXYIIOK орендноі МВТlI офОРМJUlE'I'ЬCJI відповіднllМlІ аlm ... и 
"ь... )l8l11l'OcnOlll І переГJUlДDаloeR )' ра:.1 : • 

~''''' РІЬ"IРIа _ РІОІІННІ, псред6ачеllllХ Договором; 
\., PtJ -., ."~ :~~~ податку, пlДВlllЦeНll1 цін. тарифІв, у ТО"ІУ Чllспі внacnlдок інфn.ціі' . • 

IleaIJece r_ачеНIIХ законом' , 
hl'" ІІКІІ Оренднот • 'pact;; DIІВnьitоra 6 MaТlI У СТРОКІІ, аll:,нвченl UII"I Договора"., спраВЛRЄ11оСЯ пенн )' Р03"llрl 

чtН.... alllC)' Укра11111 :аа IСОЖIlIlП деll .. ПРОl:Тpоче'IІІR матасу lІесМ8ЧСllоJ СУМІІ за 



·.. також 
4 6 S OpeНAlla nnатв спраВnIЄТloСJI 

У ВIlПаАКах. НКШО ОРЕНДАР ] ПоваЖНІ." . 
I!pstчl\ 

BIIKOPII~BY~ земenы�)' ДЇJUlHК)' за ШІМ AorOl.opOM. 

5. YalOBl1 ВllКОРllстаннв зеl\lелЬІІОЇ діЛНIIКII. 

• ."""'-'СН В ореа'А:! lIЛJf будіВНlfuтва вироБНltчо-скnадської баз,,· S l,Земenьна ДIВHHКI пер_.... . '. • S2 Цinьове ПРlоначеннн земenьноі дїЛННКIІ - зеМЛІ ПРОМІІСЛОВОСТІ. 
sз: ОРЕНДАР не мвє права без оформлеННІ у встановленому законодавством ПОРIJIky • 

ПРll3наченНR земenьноТ дїЛННКIІ; 

6. УаlОВИ і СТРОКІІ передачі земельної ділННICU в oJQJ 

6.1. Передача земenьноі дїЛННКI' а ореНдУ здіАснюєтьсн без розробленНR проеК1}' її ві.авЦСIІІІІ. 
6.2. Інші УМОВІ' передачі зе.fenьноі дїЛННКIІ В оренду: OPEHД?ДABE~Ь пер~дає. ~ ОРЕНДАР 

ореlЩУ земenьну дїЛННКУ вїЛЬНУ від БУДIrНКИХ маЯнових прав І претеНЗІЯ трСТІХ ОСІб. про ІІСНХ __ 
Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи . OPE~ДAP _ не 11ІІІ'ІІІ 

6.3. Передачв зсмenьноі дїЛННКИ орендарю ЗДІЯСНЮЄТЬСН Пlспн державно І рееС1раші UЬOro lOIIrg 
ПРllnМВНllR-передачі. 

7. У"ІОВИ повернеННR земельної діЛRНКII. 

7.1. Піспl приnиненна діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земen.ну JЇIIJ 
riршому поріВIIRНО з ТИМ. у lКОМУ він одержав її в оренду. І 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеннн КОрllСНИХ ВJJастивостеЯ орендованоі земenьиоі .. 
зміною П стану. має право на відшкодуванна збlmів у розмірі. визначеному сторонами. Якщо mPaI!III 
згода, про розмір вiдwкодуванНJIзбитків. спір розв"нзуmсн У судовому порндку. 

7 З. ЗдіЯснені ОРЕНДАРЕМ без ЗГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпшенна ореlfAOllllOf 
нкі немОJКIIиво відокремити без зanодінннн шкоди uiA дїЛІнuі. не піДПJIraють вiдwкодуванюо. 

7.4. ПопіпшенНJI стану земenьноі дinRнки. проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою ЗI"OДllIO J 
земnі. не пiдnRraють відшкодуванню. 

7.S.0PEHДAP має право нв відшкодуванНJI збитків. зanодіlНИХ унаслідок неВlnCOНІІІІІІ 
зоБОВ"lзень , передбачених цим договором. 

ЗбllТlС8Мl1 BBaacalOТЬaI: 

7.S.фактичні втрати, RКИX ОРЕНДАР зазнав у зв"НЗКУ З невнконаннам або неНIІC1IIIJIII . 
Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ. а також внтрати, нкі ОРЕНДАР здіЯснив або повинен здіАснlІІІІ jI/II 
порушеного права; • 

7.6.дoxoдl" lкі ОРЕНДАР міг бll peвnЬHo отримати в разі нвnсжного ВIІКОН8ННІІ ОР. 
ДОГОВОРУ· 

7.7. Розмір фаmaчних витрат ОРЕНДАРЯ визначаЄТЬСІ на підставі дoкyмeнтanЬHO niJnlcpJIJfII' 

8.06мехсеннв (o6TJDКeHHB) щодо ВИКОРИстанНІ 
земельної ділянки. 

8.1. На орендовану земenьну дїЛННКУ BCТВHOВJJeHO обмежеННІ nЛQщею 0.0413 ra • JOIII 
enекrpопередвч. , 

8.2.Передача в opellnV зем·"ь - '. 'НИ ~ дinRНКИ. '-V .... НОІ дUlІНКИ не є ПІДставою .мІ ПРИПllненНR або зМІ 

9. Інші права та 060В"ЯЗКП сторів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ raрlН'lyє,. • у pc.~ 
(арештом), заставою не перебуває і B~O земen.ьна ~Іnннка Е У Яого ВJJacHocтi. HiКOM~ ІНШО.' opctJl1. 
ВIІЗначені цим договором. н має заКОННІ ПОвноваженнн nepeдaBm, шо ДUUlИIC)' в 

9.I.Права opellДoдaBQR: 
9.1.1. перевірнти цільоае використвннв зе • ., 
9.1.2. достроково розірвати Я до . мenltноі дШRНКИ; c:rtDJlfI І 
9.1.3.3МінИ1'Н розмір о еН: r ГОВІР У випадках, передбачених ЧІІННІІМ звкоио~~ 

ОДНОСТОРОННltому ПОРJlдку без з~ди О;ЕtЩ~я~ В.IПадках. передбачених ЧІІННІІМ заКО • 

9.1.4. вимаl'ВТl' від ОРЕНДАРя сво ' • -,. 
9.1.S.вимаraти від ОРЕНДАРЯ • єчасноro Внесеннн орендноі плати; n""'- РІ_І 

міської ради про НадаННН земenьноі Дinвн~~шкодуваннв СУМІІ ореНАноі nnати з часу прll 
, до підписаннн uьoгo Договору; 



еIUlDJIIВІН: 
~O::::;~MCIIЬНY _ИКУ ПО 8К1)'. 
:n,.. DprJIJIIPI: зсмenьну ДШІИКУ У KopIIC'l)'BaHHI;. •• • • 
811 :-'111І no arrt • пlСІІІ заКЇНЧСНIUI строку Яоro ДІІ в разІ BIДCyrнoCТI претеНЗІЯ. ЩОДО зоБОВ"JIЗань на ;Ji __ lIoroB1P 

.~... ' 

t tLOfoI"PII'II ~~~~дь~вцю МОЖJIивість здІйснювати контроль за використаННІм цієї земельної ділІНКИ; 
,~I. ::;:UВУВlТUЗСМenьну ділІнку за цi.nЬO~~IM призначеННІМ; 
,а CIUII"YВВnl ОРСНІІНУ маІ)'; " , tU-.:=.m хімічноro Iщ6УДrJlКОГО іншоro забрудненНІ зеМЛІ; 
:: 811Ї11J11J11111111 п. иanncному санітарному стані; 

10. РІІЗІІК ВІІПDДКОВОГО 31111щеllНЯ або ПОШlСоджеННR 
06"єкта ореНДІІ чи ЙОГО чаСТННII. 

1D.1.'IІ8I1НIІІІКСІ80roЗНIІІUСННН а60 пошкодженНІ об"єкта оренди чи Аого частини несе ОРЕНДАР, 

11. Страхування об"єlСТ8 чи його частини. 

ILIJaUнoJ IDUI аоl'Oвором 06"єкт оренди не пiдnlІ'ВЄ C11Jaxy&aнНlO. 

12. 3аlїВп умов договору і припинення його діі 
. Q\.Jtdвa 

'РІІі УМОlАОІ'О80руздіRсНlOІОТЬCR у письмовlА формі за взаємною зroдою сторІн. 
1I1,~ellНR ЗI'OДlI щодо зміни умов доroвору спір розв"JIЗУЮТЬCl У судовому порндку. 
II1L ":,VllUl'l nPИПИНRIDТЬCR У раі: 
QU. lIiIPIcиu ctpoICY, на нкиП lІоro було yкnaдeHo; 
QJJ. ....... OpelUllPCM зсмenьноТ діланlСН у власність' 
_~IICnЬHOT дшанки дІІа СУСПільних ПO'l1Jеб або примусовоro відчуженНІ земельноі ділRНIСН з мотивів 
au. -_,1 порllAКy, IcтaнoвneHoMY законом; 
IIU. 11-_. IDpllJUlЧноТ особи-орендаРI. 
n •• IfQVIIp nPНПІІНRmcн • ' 
~'IDnIaoJIY пр також І ІНШИХ випадках, передбачених законом. 
'ЧІ.1IIatнoнt IIПIIНlIOТloCR tunlХом Aoro розіРlаННR за' 
~ 3I'Dд0l0 СТОрін; , • 

"".. ~ НІ IlfМOry О"Ь' - • • • • • • 
~~k_1UUca .... Ієl 13 СТОРІН У НICJlIДОК невиконанНІ другою стороною 0~OB"II3К188 перед6ачеНJІХ 
'~~3 іиwих :~~~НllщеННR, ПошкодженНІ орендованоі земсшьиоі дinRнки, пе істотно перешlCOJOКIIЄ П 
-. ~"'I'ІІІІІІІДоro п~-пІІІ, визначених законом. 
~ Дol'OJa ~ І ОдНосторониьому ПОРІДКУ допускаЄТЬСR: 

__ ~ lIJIIIa -:: AIfO~POHЬOMY порадку є невиконанНІ ОРЕНДАРЕМ п. 4.4" п. 9.4.3. 
\.о ~ Е ~CHOcrn на маЯно орендаРІ на іншу юридичну або фізичну осо6у, а 'nІК0. peopraнbaцiн 
,~apellAo~ ПЩC1WІОIO МІ розіРІанНІ AotoBOPY; • . 
'~1IIIICIi 31 Рlшен,:меnlllty ділRНКУ у раі смерті фізичноі особи - орендара, засуреиНR а6о 06MeaкOHНJI П 
, ..... J Dpea.u м СУ4У переходить до спадкосмШI або іНШl1Х осіб, акі використовують цю 3еМcnьну 

, ~ _~. рем, lкі ІИКОРИСТОIyкm. 100 земсшьну дШlИКУ раом з орендарем, UШRXом перeyкnв.дlННJI 

13. Відповідальвість сторів за IleBIIKOBallll. або 
,Qt. Ilевалеисве виконаllllВ ДОГОВОРУ 

! S;~, ... " ... 160 Нен ' • • 1__' ~ • ВneJCНe ІlІконан"н .аоrolОРУ сторони иеcyrь BIДnOIIдlUlЬH'CТЬ BIN,OBIДНO до закону та 

-'1 '-' n 
"'" Орушllnа 30601"lзанИІ, ЗlinьИlЄТЬCJI вІд ВШПОliдanьності, ІКЩО вона ДОlеде. ЩО це порушенНІ 

• 
~t~ 14. ПРllКЇlщеві поnоженвв. 
~~~p~ . 

~
i 'Ів.-. )JCQ-.еНо "раЕ ""ННОсті niCJUI підПIlС8ИНI CТOPOHDМII,. Roro дepICllВHoipeEC1paцi1', • 

.... 'I1ІЬ •• у ТРloOх ПРIІмірни-v щО МІІІОТЬ однакову ЮРІІДІІЧНУ СІШУ, ОДІ.И :І НІСІІХ :lHaxDдlI1'ЬCJl • 
ареlUUlр • ...... , 

а, ТРenn - в op~Hi, 1.,ln провів державну petc'rpauuo. 
І 



"'814"СI\"1111\111 чаСТІlllаl\1ІІ АОГО80РУ є: 
nnан або схема ,емenьноі АWШКІІ; 
кuaC1p0811n rшaJ. ,емenьноі діпJlНКl1 :І відображеННJI'" обмеженІ. (оБТJIжень) у її ВIlКОРIІСТіІІІІі 13 

eep8Iтyri.; . ( • сті)" , 
ааа .lаначенНJI меж зеl\.enьноі АinJlНКl1 • на"УРl на Mlcue.o • 
ааа ПРІ.nМDННІ-пеРC4llчі o6"l:l.-ra ореНдІІ; 

15. Реквї31П11 сторін 

ОреllДодавець 

Броварська міська рада в 
особі першого заctyПника 
міського голови 
Кuниці Олександра Анатолійовича 

MicUC3H8XomкeHНI ЮРlU1ИЧноі особll 

07400 Киівська ааст.., 
м.Sровари. .yn,farapiH8, 15 

і4еmифікauiЯниЯ КОА 26]76]75 

Орендар 

ТОВ "Укрнафтарезерв", що діє на підстав' , 
• I~ 

про державну реєстраЦІЮ суб"єпа пiдnpи 

діJlЛЬНОСті від 15.02.2002 року за N22Sб6::а 
в особі директора І 

Врублевського Олега Цезарійовича 

r.,ісueзнахоmкенНJI ЮРИ4ичноі особll 

м. Sровври, 

б.Нe:l8Jlежностї, 6-в К •• 48 

шеНТИфікаціЯкиЯ КОА З 1785883 

Підписи сторін 

Карпенко л--" 



А 

М.А.Шокун 

ОПИС мєа 

В'А А Аа & -~.Mn' УКВП ·Y.aannpaMyapry·. 
В'А & Аа В -lм,,м.Рм_ •• аР_Аар C8aAO.a~. 
в.А В Аа А -~.Mnl ~.r •• ap.cy.C~. 

~"_ ... l:оІ'''-~~Яё ·Укрнвфтврвзврв· . 
:{~~. a~~7 ":R.м.БРОВВРИ.ВУIІ.КУТУЗОВВ 

н. умо... ОР_НА_ 

МаСIІІ'.В 

КАJ1AСТРОВИЙ ПЛАН 2000 
АР"УІІІІ • 





АКТ 

ПРИЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНIQІ 

ес If " ntfIIZIЩI 2004 року м. БРоваР11 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, 8 ~ 

Першого заступника міського голови Кияииці Олекса~ 

АнатоліЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про міс_ 

самоврядування в Украіні", відповідно до рішеНIfJf ~ 

1S.04.2004poкy Н!! 442-2 І -24 з однієї сторони, та ТовариСТВо 1 

обмеженою відповідальністю "Укриафтарезерв", в 0СІі 

директора Врублевського Олега ЦезріЙовича· з другої сторовв; 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, 

ТОВ"Укрнафтарезерв" прийняло земельну ділянку ПЛОщell 

0,7103 га по вул.Кутузова,IЗ-а м. Бровари для будівВИЦ1І 

виробничо-складської бази. Земельна ділянка надана рішеНИJIМ сссі 

Броварської міської ради від 15.04.04 N!!442-21-24 на умOlll 

оренди, терміном на 2 (два) роки до 15.04.2006 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невїД'О-

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
юридична адреса: 
м. Бровари, вуЛ.Гагаріна,15 
Перший заступник 
міського голови 

• 

ПРИЙНЯЛО: 
11 

ТОВ есУкрнафтарезерв 

Юридична адреса: м.Бро 
вул:Незалежності, буд.6-а 
Директор 

" 



ДОДАТКОВА УГОДА ХВ 1 

аГОВОР}' ОРЕнди 3EМEJlЬHOI ДІЛЯНКИ 
до Д ВilI14 траввя 2004року N!542 

;::с 

2004р. 

що пiдmlC8JIИСІ ИJIЖIIе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
.Авed:д,швць" в особі першого заступиика міського голови Киввпці 
~8 А.па~Шовп.а, що діє на підставі ст. 42 Закову України "Про 
, _oвpJ.ЦYВ8IIВII в Укрвїві", 3 однієї сторони, та товариство з ::'010 ВЇДJJовідальпїmо "Укрвафтарезерв", в особі директора 
&cJcы0'о Олега Цезарійовича далі -"ОРЕНДАР", 3 другої сторони, 

~дoдaткo8Y угоду до Договору оренди земельної ділянки Н!! 542 від 14 
... 2004 року про BlC'l')'IIIIe: 

J.Biдo08iдвo до рішеllВJl сесіі Броварської міськоі ради від 19.12.02 
1J2І,()8-24 п.24 та згідво дозволу інспекції Державного архітектурно
"-01'0 IОatpOJПO від 18.05.04 ввести зміни до п.4.2. і доповвити його 
tJIIIDI : 

Рfrша оревдва плата ва період в&Коваввв будівe.JIЬВП робіт 
1IIIIJII8IO'fJI 3 18.05.04 CКJIDД8E 2684-95 ( дві твевчі шістсот віdмдееят 
qв)1]ШВІІі 95 хопїйок, в тому числі пдв - 447-49rpв. 

2, Всі iвmi умови Договору зaлиmaютьCJI без змів. 

OPIВДOДAВEЦЬ 
IlOВAPCЬКA МІСЬКА РАДА 
ІО)І.ЧВЧа IДреса : 
.. Бровари, &ул,Гвraріва,l 5 
І." 3вctyпвик міського ГОЛОВИ ... ~ 
I",:!I",,,~ 
оо .,А 
-.... \r.: ..... ~ 

о • ,О' '+-
f 'І ,') ~ 
О Ш1О \~ •• !і.-) /"j 

\ \ \і ) .... [J1:?;::::::;";~~ 

ОРЕНДАР 

ТОВ ''Укрнафтарезерв'' 
Юридична адреса: 
бульв.Незалежності, 6-а кв.48 
м.Бровари 
Директор 



'-~/· " .... v L; l~v" -~ Г 
. ' 

.. _-- . .------

відпОвідно до проекткоі до~еиraцi.i, узгодженої та зар~овавої за 
ІІІ ~ '/9 CV/~ ~O ([:;' р. <~~r.::/,.., .Іг:?~;Р"'//~е.r 

~ "'';(.іl::.;.ие;? - .~//;,~ ~"Z~~ .~. .~~t!"/ 

.. 



JL5роварп 

ДОДАТКОВА УГОДА Не 3 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДIЛЯНI(И 
вів 14 траВI'В 2004poкv Хе542 

I&~"~~..:t 2006Р· 

Мп· що пiдnuсапися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
*ОрЕНДоДАвЕЦЬ", В особі міського голови AllТonellKa Віктора 
o.,mallJlpOBII'ID, що діє на підставі с;т. 42 ЗакоНУ Укрaiilи "Про місцеве 
CIIIOIJIIlIYI8Н8I D Украіні", 3 одllїЄЇ сторони, та TOBapllCТВO :І обмежеНОIО 
IЬаовu.влLпіmо "УКРllафтараерв", В особі директора Врублевського Олега 
ЦааріІошв дапі -"ОРЕНДАР", 3 другое сторони, уклали ДодаТКОВУ УГОДУ дО 
Дoroвopy OPeвд!l земельної дішппси НІ! 542 від 14 тpaвВJI 2004 року про 
вqпве: 

1. Відповідно до рішeJIИJI сесії Броварської міської ради від 
23.02.2006 року Nи923-44-04, ввести зміни до п.2.3 і ВИICJlасти йоro В наступній 
ptDIQЇi: 

.. Ho~вa rpошова оцівка земельної діляихи згідно довідки 
Ероварськоro міського відділу земельних ресурсів від 26.07.2006 року за 
167811-04-313 становить : 

• 309522 (.трпета дев"srn. ТnCJIч п"атСОТ ДBDДЦIIТЬ дві) гривві. 
2. ~~ ЗМІНИ дО п. 3. і викласти йоro в наступній редащіі 

Пiu~В1Р укпадено ва 5 (п"JIТЬ) років, терміном до 23.02.2011 року. 
Ioro ва еllllJl строку aoroBOPY ОРЕНДАР має переважне право поновлеНВJI 
ltJ.'ІtJI1I.a:ОВиА ~oк. у ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР повИJiен не пізніше ніж за 30 
~ дnlB Д~ захівчеВИJI С'1рОІСу дії aoroBOpy повідомити письмово 
__ не зr:~ намІР продовжити йоro дію. При вnкорш:таиоі земелы�оіi 
ВаПОновпen цuu.OBDМ првзваЧeJlНВМ орендар втрачає nepeBUUlC право 

3 ВН a~roBoPY ореНДІІ. 
• Внести зм; .... "О 4 1 • " •.• Рі -- ~ п. • • 1 ВИКJIасти .. оro в наступиій Редахц11: 

ІId\Щ!fJrr ;'Іа op)ellДlla Мата складає 9285-66 (.дев "атІ. ТnCJIч двісті 
. 4. ви ІІТЬ I}'IІВеВЬ 66 ІС~ПійоІС. . 

О ести зІОВИ до п.4.3. 1 ВИКJIасти йоro в наступній редакцІЇ: . 
13.03.2006 пе~ва lШа~ ВIIО.СПТЬCJi почииаЮ"11 3 ДВВ ПРllііпвттв рішеввп від 
~ ПаП:: щОМlсв .... О рівllИМП час:ткаIIВ протпrОl1 30 кanеlfДарппх 
IIIc.IUI lIrЛпx ІХ за оставвы� календарввм ДВClI звітного (податковоrо) 
~tвa 1\1 01\. перерахуваllDП ва рахупОК УДК У Кпівськhї області 
t'4lCJJа&:пф: 821018 код 23571923 рlр 33213812600005 - Бро_рське вДІ(. 

5 цit 13050200 - оренда зeмnі • 
• .цО6авнти 6 4 • " :3-. в . П... 1 аикnасти .. oro в нacтynн&И. р'едахцl1: 

~ I'l.~ Jдnовщоо ДО стЗ5 3aKOII)' УlСраіНIІ "Про оренду 3С1lлі" від 06.10.1998р. 
'Pt1lJUJ opellДap у П"ИТllДеВIIIIIі терМПI піenп деришвноУ реЄC'l'pаціі договору . 
OPtany зеа.enr.llоі aїJlвIIICl. зо60в"R3аl.I.1і BDДaтв КОППО договору відповідно • ." 

.цеР.авпоl податковоl CJl)'JКбв. 



, o6aвlml 0.12.4.3. і BIIКJI8CТI1 його в наступній редакції: 
~Д рlШСllUПl1 суду, відповідно до ст.141,144 3еl'ІСЛЬІІОГО кодеl(СУ 

r..,.iOII" • 
,: Всі іlІШЇ у.IОВII Договору запишаються без змін. 

ОРЕНДАР 

ТОВ "Укрнафтарезерв" 
IОридична адреса: 
буnьв.Незапе ості, 6-а кв.48 
м.Бровари 

Д,IfPЯ~~ 



. 
АКТ 

пРdОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

. МlІ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі . 
lІіс,шro голови Антоненка Віктора Олександровича що діє ~a 

підставі ~aкoнy Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

відповідно до рішенНJJ сесії від 23.02.2006року Не923-44-04 3 однієї 

CIOJIOНIІ, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

'УrРllафтарезерв", в особі директора Врублевського Олега 

ЦeJpinОВlІЧа з р.ругої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ"Укрнафтарезерв" 

DpJIЙНJrnО земельну діJIJDПCy ШІощею 0,7103 га по вул.Кутузова,13-а 

II.GpoBap~ для будівництва та обслуговування виробничо-складської 
бак. Земельна дiшmка ~aдaнa рішенням сесії Броварської міської 
~ . . 

ВІД .~3.02.2006poкy Не923-44-04 на умовах оренди, терміном 
lІа 5 (П"НТI.) років до 23.02.2011 року. 

Цей Акт складено у трьох. примірниках і є невід'ємною 
IfatntIlOIO Договору оренди. 
Вро ПВРВДАЛА: ІІРИЙНЯЛо: 
IOp~PCЬкa міс,ха рада ТОВ "Укрнафта резерв" 
.. ~ IДslЧна адреса '. Ю Б "'А ридична адреса: м. ровари 

Міс::РІІ, вул.гага ін 1 S вул.Незалежності, буд.б-а, кв.48 
ГОПова .'J"-РEll,/ Директор 

,_~ ~:' Т ~~: 
~"" о;, ~-..... '=' ~ 
'"1 с,,- .. ~ +-
~ ~T . -.-:-t ,~ о ", ...... : \. s 
oA:-, 'i~1 ,РР' 
со) ~ ... па ~y.. '-. ~ -І і 
~ . J .... ~r 
~ d' 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯН~И 

1,1 

Вроварс ... "ІІ а.lс.ка Pua" СІ ОР .. ~ .. 20Rб' ~OI"Y. 
_ &poUP&:Lh"D .11&: ...... Рllllll В особі MicloKoro roJl0811 АІІТОllенка Biкropa ОлеКСltШРОВllча, що ДІЄ на 

~., VqqiIUI "Про місцеве CDIОВРIUlYDaНИII В УкраінГ' з oaHOro боку, та ОРЕНДАР: ТоваРllСТВО 3 

:.. abaolbu.1l1ma .. IiРоВВрс:..... худcrАШR МIПс:теРIIА" IОР.II1.lчна upeca: 07400, м.БроваРIІ, 
.-.iJ,WнnsфіlilUiRииR кад 30727705, в особі I1Ilpeкropa Марченка AJfaтonil ВОЛОДII~lІІроаIfЧа., ІКIIП діє ІІа 
іПl)1)', ~r,) ВllХонавЧllal КО.lітето •• Броварської міСlокоі ради за N!227S від 03 лютоro 2000poll."y 3 
z.,,)D.1II ІІА AOl'Dlip про НllЖЧенавеl1ене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1ІIJEIІДОДАВЕЦЬ BЇJmOBЇДНO 110 рішен", сесіі Броварськоі міської РIl1I. J(иївськоі обrlзсті від 23.02.06 
ІШ~.' ОРЕНДАР Прllйarat в c:rpOKOBC rшатне КOpIlC'l)'88НН1 земельну ділянку площею 0,0131 ... , МІ 
J}ll!ll1IL1ICIIOrD IІІІІИОlOrо ХОalмексу, Іка 3HaxoДIIТЬCII по вул. Ре •• ОНТ'lІІкlв,з в 1'1. БРОВІРІ •• Зпдно , планом 
pq~ ~ с: He.i.a"~IHOIO 'І1ІСТІ.ИОIO iUooro Договору 1'8 довідки BllДIUfoї БроваРСЬКІІ.' міСЬКIІМ віnділом 
1II~~J687~5-313 ВІА 18.05.2006 року 1'8 земenьно-кадастровоі ДOкyA,eНТ8ЦIЇ Бров8рСIoКОГО .Ііського еіміІl)' 
~~JICII'" JeМen.нa ainкнка рахуєтьс:к В 3eAUUIX КOMepuillHOГO 8ИКОРИстанНІ 8 ~,e-.кax Броварськоі міс ..... оі 

2. 06"єкт ореНД0. 
11.8 OJItIщyпере 
u'IIaJClleJlWliA ~ зear~ьи~ дімна зaran.ною IШОщею О,О131па. 

,13 ~ IUЦИIU рсп".lщеИI об"CJmf нерухомого маllиа, lкі 18JUlЮТЬСR мвсністю орендвря; 
~1ia11.8S_ НІ rpoшова OIUIUCI зе.lм.ноі I1ЇJu1IUCI. 'riдио ДOBiДКJI Броварс.кого міського вi.!шin}' зсмenloНl1Х ; ·1_ (ш.:і'3ІNe8711-QS-313 ,ураху&вн ..... коефіцієнтів індексаціі стан081П'Ь: 
:14. __ IAIUIТЬ ТlICflЧ 81dalCOТ BlclarдecaT п"кn. ) I1Jивень: 
~ ....... lха nepeдamc:1 в оренду не має иедonіків, що можyrь псреwкодиn. П ефе"'''lІвtlо •• )' 
'U І IJP 11&Іиі ( ео 

р pI'8Нbaцti) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІ. не з6еріrac чинніст •• 

3. СтрОК діі doroBoPY 

~~O'I 1( . 
lIJtaa nOНОIІІ а OAUН) рІк, тер".'ном до 23.02.2007porcy. ПІCJUl38lCінчеин. строку aoroaopy ОРЕНДАР 
~ 1114Dro. еинн ~Oro ІІІ HOIIIR СІрок. У ЦЬО.'У разі ОРЕНДАР ПОIIlНСН нс пізніше ніж за 2 31'сяql до 
.... IIntoPII&:q ору nOl1ДОМИТII ПИСЬМОІО орен.цода8U1 про HIWip nPOДО8ЖІmr Аого AЇto. 

""'8Dp),o ... 1II11S'.IMIoIIOf дln •• IК., t!e 31 цInЬОВllа. Прll3l11.че'1118". opellAllp втрачас переважне право ІІа 
r·НAII, , 

... 4. Орендоа пnата 
'1\t.Ita 'Ptlllbrl 
"""IIc.1tНl" ~aтa CКnвaa-= 844-25 ( вІсІмсот сорок 'ІОТІIРII) 1plllHI 25 копіАок; 

• "" ру opeQДНoi nnan, за SСt.ШIO заіlсlUOe:na s урахуввнН8,.. іНАсксі8 інфпlш"J. 
PIaat."b ... ата BIIOCIIТЬc:н орс ..... ре.1 ПО'l1l1l81О'І1І s ДНН ПРІ.АІІRТТR ріШI:.IІІR cecir ВІІІ 23.01.2006 року 
'IaJCllIIa C'I1caIlIlI ПРОТ8roаl 3І lС8о,\еаЩ8р"u Анlв, 118С'1)'В.ІІІХ 3В оеrlшні". кaneIlДap""". Д'.СА. 3BfтHoгo 

n':~fID •• IIIn.IOM перераХ)'ІШН.UI на р/р 33213812600005 ).ДКу K.IIDc .. кin оI5лDcтlА •• КII-=ВВ МФО 821018 
L'~. Ре". &дК. KDJI клаСlrфllCllult 13050100 - opealДa зеllшL 
IPoїla1p ор I1роAykш1 та ІWШIUUI nocn)'r 8 рахунок орсаuшо1' мата, ОФОРМJI.ЄТIoCJI ВШRО8ЇДНllі.11 m."Т8АІI'. , 
~''':lIbloТnпaТII перегnn.qаtтьс:н)' РlІ3і: 

"'11fIa ~.l'Dc:noдlPlcil"lfUI, передбачеНl1Х AoroBOPOM; 
'іІаааltlc а Ірll земмьноro податку, ПWIIШIШН8 оін. таРllфl8, У таму Чllcnl 8нac:nUoac Iнфяаw1; 
I~ передбlчеиих :І_кано •• ; 



, • • ІН О fllJlfIOT nJ18TII У СТРОКІІ, ВIІJначені UI"I ДОГОООРIі". с.'IІРIIlЦSlщ. 
4.5.4. У ро!. ие811еССlll рб УкраТн" 38 ~ОЖllltn Jlеll" (lроетРОЧ~tlН" 11.'111 r~\ .. ~~, . 

11000BlhlloT СТ_ВКІІ НаulОIIL'Іьиоrо aH'-7 . IItt"lll'1tr., ~ 
КСТАСlшh .!ICIIIt прострочеJIIIR, • ,. також і У BftnIJ1Ka.~. ЯКU10 ОРЕНДАР 1 ПЩ\JА\.і\І\ • ~ 

4.S.S.0peIIJ1Ha пnато спраВnЯЄТЬСJl І 'Р'IЧItIl ",( 
UIIКOPIICТOBYC земcnьНУ ДЇJIЯІІКУ 31 uим Договоро,. , 

t 

S. у 1\10811 BIIKopllcтaHIIJI зеl\fе .. 1ЬНОЇ ;Іі.lfl1l~ll. 
'. 

• ере"n~"Я В opeunv Д1IJI обcnyговування цілісного майнового KOMl1J1rkl'\lO 
s.1.земenыІ� JlUlJlHd n _ ... - '-J .'11. • -І. 
S ? Цшьове ПРllзначеllНІ земenьиоі діЛJlИlO1 - зеМЛІ комеРЦlnНОГО використаННІ. 
s:З: ОРЕНДАР не має права без оформлеИJIR У встаиовленому законuаавСТ80М пuрш'У 3~ 

ПРlfJиаЧСННI зсмenьноі ДШJlНКII; ~ 
6. Yl\IOBII і СТрОЮI передачі земельної ді..'ІНIIКII в opelU). і 

6.1. Передача земenьноТ ділlнюt в opeНJ1)' здіRСНЮЄТЬСІІ без розробjJеННJI npoell.їy ЇЇ відвелснн., І 
602. Інші УМО." передачі зсмельної дшянки в ореНдУ: OPEH~OДABE~Ь пер~дас .. ~ ОРЕНдАР 1Ip1lll1Ut1 : 

ОРСІШ)' зсмельну дїJUlHКY вільну від будь-яlОfX маЯнових прав І претеНЗІЯ третІХ ОСІО. про НКlІХ. \lO\leltt'j 
ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ! ОРЕНДАР не МОГЛО ~Hml.. _ _ 

6.3. Передача земельноі AЇnJlHКН ОРСIU1ВрЮ здШСНJOЄТЬСJl ПІCJUI держаВНОІ реєетраШI uьoro I1OlUlOJI)3I 

ПР'IПмаННІ-передачі. ,~ 
6.4. На основІ ст.25 Закону Уасраl'III"ПРО ореН4У зе.шї" від 06.IО.1998р .~t61-XIV ореlUlруі", 

арок пlс.1А АСр'АСІІВІ.оl peєcтpBuiТ договору ореНДІІ зе"leJlьноі дlл.llка. державноТ або КОМ)'1IIIWIIi 
зобов"IQВIIІІR HaдaТlI копllО ДОГОВОРУ віАповідИОАIУ opraHY держввноі податковоі eJlуАСБII. 

7. УаlОВИ повервеввв зеl\-lе.raьвої ДШJlНЕИ. 

7.1. ПіCJUI припинеНJIR ДІ' Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земen.ну .aL'IIIIIJJ 
пршому порїВНlно 3 тиr.s. У IКОМУ .ін одержав П в оренду. 

702. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршеННJI корисних впастивостей орендованоі земenlallоі .аімщ в' 
3MillOlO П стану, має право на відшкодування збssтJdв у розмірі, визначеному сторонами. ЯКЩО c:тopcnta.\IIIlI 
3' оаи 'IpО po3r.s~p ві~КОllYJl8lUUlзбитків, спір ро3в"I3УЄТЬСІ У СУДОВОМУ ПОРJlД~'У. • 

• 703. З,ilI~снеНI ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ BI1тpaТlI на поліпшення орсндоваиоі3CJIf»J 
ВІСІ нer.SОJplиво Вlдокрсt.tllТИ без запоJJiянНJI Ш~-ОДИ цій ді.'1янці, не niJuuJraють відшкодуванню. 

• 7 .~. Пonіпше~НJI стану земenьноі дїJUlHKII, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою зrодою 3 о,. 
зе&ШI, не П1дJUlraкm. ВШШКОдyвaннlO. 

.. 7.s.0PEHДAP має право на відШКО~ННJI збитків, зanодіаних унаспідок HC8l1!\-OtWIНR оJlEllJP,! 
зобов l3ень t передбачених uим договором. . , 

3бllТlC8МІІ вважаlOться:' . 
7.S.~ктнчні втратІІ, llОlХ ОРЕНДАР зазнав У ЗВ"JlЗКУ 3 невиконвнНJIМ або ненanежин.\І .JIII!III', 

ДОГОВОР)' ОРВНПОДАВЦЕМ а тако • О' • .-«1 
,..; t Ж ВИ1ратн, ІКІ РЕНДАР ЗДІАсниа або повинен ЗJlIАсн .. r'11JJ118~. 

порушеного права; : 
7.6.дОХОДIІ. JI!\і ОРЕНДАР .. tir б • EUIIIO,nl~ 

потвору. 11 реально ОТРIІ"ати 8 разІ напежного виконаННІ ОР ~ '1'1' 

7.7. Розмір ф8ІСТІIЧНИХ В"'"'ат ОРЕНП А DD d~ 
••• ,. fOV'C п визначаєn.c:l на підставі дoкyt.leнтanЬHo підтверJ1ЖCIII 

8.0бм_еннв (~~:r~eDJl) щодо використання 
зеl\leлt.воі дШВИКП. 

8.1. На орендовану зе~lenь~ ДЇПJlНК Не в .~ ОСІ 
• 1.2.Передача в opeНD.y земenЬНОі:;"НКИ cтaнoВJt~HO обм~'еННJI, обтJlженНJI та інші права ~ ~.,.d 

ДШJlНIШ. не є ПІДставою AIUI припинеиНJI або ;&.іНIІ оБМt'.«с 

9.IИШі права та обов"пз..... • 
-сторш. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaН'l)'t, що земельна .,.'iJ' 
(арошто~), зscтaвою не пеРf:б}'8ає і 8ін Ma~ ЗIh-о ~JlHкa є У ЙОГО власності ніКО'IУ iHWOr.l}' не вjдчyїlC_ •• att~ 
RІ11начеНІ ЦlIМ JlOfOBOpor.l. ІІНІ ПОВноваження передава~, цю .діл.нку І орен!)', IIIJI""" 



~o"ILJU.=: IIIICOPIIC1lHНf ~CMCn.HoT дinlИКII; 
'IL~ ain ір- цеll Доrolір у 811ПllAh1lX, передба'lеНIIХ Ч"ННІІМ заlСОНО.iIIUIl:ТІІОМ 1'1 "11\' ДоroIОРОМ; 
'I)~a~ орсІІАІIОТ nnanl у 811ПlUlКах, передбачеllllХ ЧІШНІІ.. заl\ОНО.ilа81:Т110М. 8 тому Чltслі 8 

.~iJaIIII ро ба з1011І1 ОРЕНДАРJI; н 
~~ ОРЕНМJlЯ СlОСЧасноro 8несеІIJ .. орендна І маТІ'; 
. "t.-.n' І ОРЕНДАРЯ lіJUUI\1JдyJlDИJII C)'ftlll орендноі Mmc з часу ПРllRшrmr рішеННІ ІІІІ\ОНІ\О"У або 

.,JJIIII"'" І ~.M~'.IIDT дfnRИl\11 до ПШnIIСВНIII uьoro Доro80РУ; ..,--" . 11' ~1"'11 OPIlIilOJl8IU1: 
110801 ...... nI3tMcn.нy ./IЇnIHКY по IUC'I)'. 

81I:w .. llopcнa1pl: • - :" •• 
11,.,.- 1110 u1)' 3І:МCn.11)' ДUlII'К)' У КОРШ:1)'IІННК; 
Ш::IІ11I "АОrolіР niCJII 38КЇllчеllНR строку noro діі І разі 8ШС:УТНОсті преrсtlзіА. UtO.ilO ]об08"IІ3аttь ІІа 
.~apcиatr. 

11 LCМoI"JJo'11 ореlШlРR: • 
:. L fIUDI'II ОРЕНДОДАВЦЮ МО)lОllllіc:n. здіАСllJOlвпl КОНТРОЛL за 11'I\OPIICТ8f1НRM иієі земельноі дL'IIІItКIІ; 
і&1 p.."panOl)·18nI3B.e.nLHY дInAII~"Y за цlп.OBII~1 ПРI'ЗllаЧСННR~I; 
іО. CIOt'IICIIO С:nnВ'І)'ІВТlI opeНJUI)' мату; . . 
,tt • OUIІІ)'СІІПІ хВllчноro ЧІІ буДЬ-lКОro IИШОro забрудненНІ земЛІ; 
,а .11І)'81111 п І Н8ІІІ:ЖИОr.ty caнi18PHO~IY С18Ні; 

~ . 
10. PIOUК Вllпвдковоrо :JПllщеПIIR а60 пошкоджеНllR 

06"єкта ореНДІІ чи йоrо чаСТІIНП. 

10.1. 1'IanI1I1JIIIIIO.ora 3ИІІЩl:ІІ1U1 або поwкоnжeННR об"єкта аренам 'ІІІ Roro ЧВCnIШI несе ОРЕНДАР. 

11. Страхуванп 06"єкта чи йоrо чаСТІІПП. 

IIJ.3tWtoз .. AOraaopor., o6"єкr ореНдИ не пiдlUlгає страхуаІНИJO. 

12. З&lmll )'1\IОВ AoroBopy і ПРПППllевнв йоrо діі 

~~-доro.ору здіАсlUOlOТЬCJI у Пис .... О8іА формj за взаЄМllОIO зroДОIO сторін. 
1U.:;--ПIeIUIIзroДSI щодо зміни умов доro80РУ спір p038"ayкm.CII у СУД080МУ ПОРJlJUC)l· 
ЩІ • roaapy QPIIQllnВlCIТWR У рпl: • 
lU.i ""'eННl С1рОIС)', на mdI Roro було укnадеио; 
l12J. ~ПА6аи ... opelUlВpeм земenьиоТ дїJUlIl1CИ у впасність; • • 

~C)CIIЇnIta'i.." 3~AlI!JI'H~i дiтrHlCI1 ДIIR сусninЬИJfX потреб або nPИМУСОІОro відЧ)'іКеННR ,еr.lcnьиоі дUUl111С11 3 
,1 1U.4. J/a~~1JUfCIOri в порцку. встаиовnеиому 3ІХоном; " -
~. 1U.s. Aora.I IОрllДltчноr особlt-ореиnaр •• 
·!U.Дlrai р npнlПIIUIЄІ1аСІІ taкcrAC в iнunoc BНnвдкax. передбачених ,аконом. 

1lз.1. ";:IIJРУ ОРllОIІИRJOТьtll ШІІRХО~І Roro розIРВ.НIID ,.: 
1UJ,' 11010 3roдDIO сторін' 
~ '::.ІІІІІМ суду нв IIU:ory однієТ із сторін У HВCniдoIC IIOBIIJCOНDHНI J1PyralO СТОРОНОЮ .обо8"JI3:': 
.,..~lOpa .. , та 8НВCJIшох ВJШlдковоro зіlllщеИJUl, пошкодженні opellДoвaнoT зеАlen .. ноі ДUUlIIKII, 
..... Qjз, неlll П 81IkOРИСТІНИlO, в 'І'І1КОЖ 3 інших niдC11l8, Вll3НDчеНl1Х закоНОА'. 44" 
~lfQ;ark~а~ани. оретUlреАI п.'.4.2. Д811Оro ДОГОВОРУ зв plwell1l8M суду, DїдnOBiдllO до ст.1".,1 
~ u..'I'aJI,.. . краТИII; 
":~дa~ ДoroBOPY в oaIIOCТOPOIII'LO~'y ПОРІІДКУ допусlC8а1оСВ: ЕМ 4.3 9 4.3 " 

..... "':" nfJIQl4 аору в 0ДІІ0еторонш.оr.ty порІдІС)' є иеВltКОиаННR ОРЕНДАР п. .ьп" ~еоБJ а таКО' • 
........ lОр ПР.ва anlеиоcтl на .. аnно opellДllpB на Іншу IОРIШНrcну або Ф ІІЧНУ • 

IIІНЧНОI 0& ", • Оl! ІІ-Орсндарв Е ПЇДСТВВОIO дп_ розlР.IНl18 ~orOBopy, " 

" 13. Відповідam.ність сторів зо невпкЬваввв а60 
і ь пеlluежпе впкопаввв AoroBoPY 
~ .1·За 

L:,. ... 1tea1Q;a1llt1lill • ЇДІІІьніСТIo відповідно до 38ІСОНУ 1'8 
I~. 160 Нt!Нlllaнe ВИКОНВИlfll дorOBOPY СТОРОНІІ нecyn. 8jД110B 

'':JJrDpa", -11 . сті .КЩО вонв ДО8еде. ЩО це порушенНІ 
llIIt,l, ClpywIUlI з0608"138ННІ, 'BinыRє1'ьcI від вlдПОliJlllloНО • " 



14. ПРIІІСЇ.lцеаі положения. 

''", J4:I.цеR дoroBip наБJlрає ЧJIН.НОсті післ. ~jJlnllcBHH. С:ТОРОНВfIf та ~oгo державчоі: pe~cтpaиiї. 
ЦеП Доroвір YJUJue'lo у;рьох npll"IIPHlolкax, що Ma~TЬ O~HBK~OY ЮРИJ1lI0ЧJt} СIІ,ІУо ОЗ"'f 1 111'1", ~ 

•. :. OpellllOlll8U1, лруп.П - в ОРСН.!1ар., 1ретіП • а оргаНl, .киА ПРОВІВ лержавН} реєстраUJЮ. І 
НСОШ"О\ll1ll1\111 ЧІІСТІІІІІІJ\ІІІ договору (: _. 

• о ісадаСТРОВllН ІШІН земenьноТ дL'ІЯlfКII з вілображенням обмежень (Обтя~еll"» 11 DІІКОРІІС1ПНJlі 1'I1tJ2.ra: 
.. cepBЇ1yri8i о мо" О 

. 

ah.ї про OCТ8HoвneIIH. на Micue80C'ri та noro~etffUI ЗО8~1~If"ОI меЖІ ~e\le., .. tf"l .!lL'JlJ/I\It ( КClпіll) • 
ah.ї на перенесеНIIIІ.а.Н81)'РУ ЗОВ1ііwна.nї меЖІ зс:меЛЬНОI Д"'ЯНКІІ ( КОПІЯ); 
BI\r ПРlfПому-передачі ,емenьної діл.НКIІ; 

15. РеКВDIПl1 cтopil • 

о.: ОреllДОДDвець Ореllдар 
.-0 

Броварська міська рада в 
особі 

міського голови 
АJlтоненка Віктора Олександровича 

місцезН8ХоджеННJI.10РИДllчноі особи 

07400 к .. івська область, 
м.Бровари, вул.Гагарін&, 15 

ідентифікаційний код 26376375 

ТОВ '~Броварська художня майстерня". 
в особі Дlіректора 

Марченка Анатолія ВОЛОДИМИРОВИЧL 

місцезнаходження юридичної особll . 

м. Бровар .. , 
вул.Ремонтників,3, 

ідентифікаційний код 30727705 

Пїдппсп сторів 

~ЧГі=zl~~~~В.О.Антоненко 

. -.-. .. ,.. .' ., 

. ..-. ---

І 
І 
І 
І 
І 

І 
І 
І 
І 
І 
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АКТ 

.' пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 
200броку м, Бровари 

МІІ, ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

IIiCRoro fOJIови Антоненка Віктора Олександровича, що діє на 

ainвi Закону Украіни "Про Mic~eBё самоврядування в Україні", з 

DДВiєi сторони, та Товариство з обмеженою вїдповїДальніСТIО 

. 'Броаарська художня майетернв", в особі директора Марченка 

Aвaтonія ВОЛодимировича з другої сторони, склали цей ~ п~о .. ' 
ВlCJynнe: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з обмежеНОIО 
IЬпОВЇД8JIЬВ· " .... ІСТЮ Броварська ХУДОЖНЯ маистервв", приин.чло 
-enьнy , 

дlJIlВкy площею О,О131га по вул.Ремонтників, 3 ДJIJl 
aIicnyroavв .... о.. '. • 

-J~QA Цunсноro майнового КОNПIЛексу - зеМЛІ 

~epцiiillOГO Використання, Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії 
IQ 23.012006 1 
~ • року Ne923-44-04 на умовах оренди, терміном на 
\D.1bll) , 

P1k До 23.02.2007 року. 
Цей А._ 

ЦІ\Т СІОІВДено у трьох примірниках і є невід'ємною 
~OlOn. 

~OГOBOPY оренди. 

GJIO І1ЕРВМЛА: 
ro ВарсьІСа • 

PIlJUI МІСЬка рада 
"'8 'ІНа адреса: 
Ltit:a~PII. ВУЛ.Гагаріна, 15 

ІГоnова 

прИЙНЯЛО: 

тов "Броварська художня " 
маіістерИJI" 
R)ридичнаадреса:м.Бровари 
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МІ ОСТІ та ПОl"ОДЖIJUl8 З0lнішньоі ~lеЖI 1C".eJllo.,OI ди'МIfItI' 

--........ {IIJ(. ~ .. ~::~ 
~rr:/I~ ~"НЧl-~т:-~ 7L~2 .-.. -
~~.III~ ,.... _ 19~P. J!: (с.) - --~. /-~ --- - .. . 

.~~-.~ ІНК БРОlарського Iltро6ttИ'1CJ1 (\ іііири IЩ':lі •• у 1СМС.'lt.ШIХ 
~.o-,""IДIII"'Hlo П~' ~.~ dI. J!-,--_ .. __ _ 
__ о ~~'~$ 

IlDnincraвіДО:JВОnУnИКn"КОМУ-_- ~----- .-._._--
., a'l ,. A~"~ ~ ___ .' ___ J 99 2 р. 

1oIfOAI11I1I дспут&11В ІІД ес - • .--
_ 'СМ.ІІСВnВСlІІlкіп (зсr.fлеКОРИСТУІІЧIВ): 

jJн,.,.,.... .-"~ -~~-- ~~~.$ - --
. ~ :~ t.e".t~ ~~ 

",,,ів BIIKOIIKOMY . ' - - - • - • 

---_ ... _--

-.. --------------------- --_.- .... ----
Jlitкщ претензіЯ при ВСТ8ИОІ:Jенні :lовніШIlЬОЇ межі не ·JUIIBJICHO. Мс)кі ПОГОJ,жені і не 
~ с:піРIІІIХ ПИТВ"Ь. МежОlі :lН8КИ. _кими заlсріП:JСНИ 3Cft'C:II.IIU ді:,ннка u кількосrі 
-. - шт. ПОК8:1ані пре.аС1·uвн.,ком БРОВUРСI.кОго 8иробtlИЧОГО 
РО. 

у JеМСІ'Ь'IИХ ресурсів Н8 місцевості та псрсдаtlі ІІІ' 'JбсріГIШIІIІ :lемлеВЛИСIІИКУ 
~""У8IЧУ). PO:lMip., тв MiCUe:JHaXO"iКCIIIIR ]CMeJ.hHOЇ .uі:IИНКIІ ПUКВ'Jlші ІІИ аБРІісі ІІа 

'4IItoro alCТy. 
l1ааuш дin IJ _ ~ .і' . 

.. . -НlСи, II8Д8НОЇ ' .. и~t/I.. ...r~,wс1-~7!iSf"'~ ~~~ 
tac~'LllQ.klthU" и,-- -;т-

і.... OOf\llC1'pOIOI документації с:кnад;lе __ .. _ га. 
-., t n' 
~ 1Д~.aвo,o Дnl приАНІ'М'R ріи,сннн по фUК"І'ИЧt'ому користуваllllЮ :І наступнш", 

а •••• " АОКУ... • "~'!.fiiaiWij~r .. ~Ct!... Clтв, ~ праао BJIВcIcoc..-i або КОРИСТУDаШIR земnею. 
1h...~'ln82·x ". 
~'''IIU 
~~D'~ЧI~)аnаq~~ _.,~~.~_~ 
~I~:- 61О,о • 

~-:: ІIIІСОIІ8СОМУ 

~~~J_=~'"lx!hPII~i~·~:;~~·~bi!~~~~~~~~~~~~~~ 
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ДОДАТКОВА УГОДА N!!l 
оговорУ ОРЕнди ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

ДО Д ВID 29 .. еРВII. 2006 року Ке040633800313 
" /0/, ,,~~Jес,Иd. 2007р_ , 

- IICВnIICJl нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
Ми, шо П~ бі заСТУПІІІІка I\lіського ГОЛОВІІ АI,дрссва ВаСІІЛ. 

1>pEНдOДABBЦIJ t ~ ОСО _ ставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуваННJI в 
Cbe""CIII1ДPO~II'la, ~o ~Є2110аоПб1Д2007 року за 1(92-53/515 та TOBapllCТВO ] 061\1e"oIКe110IO 
1: - -" ДОВlрепоcn В'д - • • М IJIIU~ .. ~.. lаІО «Броварська ХУДОЖlIВ I\laticтepIIB)) в осоБІ дирепора ap .. eHK~ 
.I;uIОВWW1Ь11 &пи Доn-пову vroдy до Договору оренди земеЛЬНОI 
AнaТOJlII ВОЛОДП&IІІРОВllча, yкn - J. 

aiшml від 29 чеРВIIJI200б року 1(е040633800313 .про ~аступне: 
Відповідно до рішеННJI сесіі БроварсьК~і МІСЬКОІ ~ ВІД 26.04.2007 року за 

»305-20-05,lпеcm зміни до наступних nymmв договору. 

1. до оJЗ і IПnастн ЙОГО в ваступній редакції:. . 
НОр'ІВТІlІна Іромова оцівха земeJlЬНОЇ дimппcи ,nдио ДОВІДКИ Броварського 

кыooвіддіпузсмепьних ресурсів від 13.07.2007 ,а Не04-3/13-3/1016 становить: 
·.17728 (cIaIHOДЦIIТЬ 11ІС11'1 сімсот двадцвть вісі.l) гривень. 

2. до оЗ 8ИXJ18СТИ ЙОГО В наступній редакції: 
Дaroвip )'КJIвдепо на 1 ( OДIIB ) рік, терміном ДО 26.04.2008 року. mCJIJI 

1IIЇAВU строку договору ОРЕНДАР має переважне право поновnеllllJl ЙОГО ва 
-а С1рОк. у ЦЬOltl)' разі ОРЕНДАР повивев ве пізніше ніж за 30 калеНД8рlllІХ 
41. да закінчCIIIUI строку ДІЇ договору повідомити письмово оревдоД8ВЦИ про намір 
-в.иns liоro дію. ПРІІ ВlІКорпс:тавві земenьвоі діл.вкn ве ]8 цілЬОВІІІІ 
IІрІЬВ.чеlllUQl орендар втрачає переВlUКllе право ва поповnеВIШ AoroBOpy 
ар-І. 

З.ДО 0.4.1 і ВJlJШDCТИ ЙОГО В ваступиій редащіі: 
.886~:e(~a nnатв naповпть 5% від BopMaТnВlloi rpOMOBoi оцівки і склад8Є: 

81С1аIСОТ віdaщесвт шість) rpивень 40 копійок в рік. 

4. до 0.4.2. 8ИКJ1ac'rи ЙОГО В ВDC'I)'Пвііі реД8ІЩ1Ї: 
06'11lcnеlllUl· оо • • 
~ _ РОЗМІру ореИДВОl плати за ЗСМeJlЬВJ ДШJIВІСИ державвої або 
~I ~ocтi здіАсlПOЄ1'ЬCJI , урахувlUlИJlМ іх цільового призначено та 
~ia ; ~кcaцii, Визначених заководавством, ,а затверджеиНltIИ Кабінетаl\1 
~ ор ХРВlПИ формами, що '8ПоВНlOЮТЬСІІ під час YXn8ДIUIНJI або зміни yr.roB 

etlДИ 'ІІІ продовжеНВJI його ДІЇ. . ~=з 8lhtJtDml ЙОГО в В8С'І)'ПиіА редакції: 
~ ~ BHOCIIТЬCJI орендарем, почииаючи з 26.04.2007 року щомісJI'IНО 
~РИtщ !lPо'1'JП"OМ 30 кanсндарних днів, наступних за останнім 
I)tдКY кnдПсм З81ТНоro (податковоro) МЇCJЩR ШПJIXОМ перервх.ув1UlНJl на рахунок 
JtIP 33110811~e.KO' 06ласті а •• Кпєва МФО 821018 код 23571923 
1І\с.1І. 0005 - Броварське удк. Код lС.ІІаеllфікаціі 13050200 - оренда 



2 

,"ДО п.4.5.211IКЛDCТlI Поro В IІВСТУПllі~ редакції: . .. ... 
зміllll РШАrірів зсмелы�оro податку, ПlДВllщеllНЯ ЦІН, таРllфlВ, ЗМІНІІ коефІЦІЄНТІВ 

__ іі, Вll3llаЧСlll1Х ЗDКOlrОДDDСТВО.I. 

7. ДО п.12.4.IIIКЛDCТlI Пого В Ilвступній редакцП·: 
PoJip8ll1111 ДОГОООРУ В ОДІІОСТОРОІІІІЬОМУ ПОряДКУ допускається: 
УМОВОЮ розіРWIІІІ AoroBOpy D ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку є неВllКОНання 

OpaUIIIJ'CМ n.4J, 0.9.4.2, 0.9.4J. 

8. ВсІ іllші "10011 ДоrolОРУ ЗВJIІІW8l0ТЬCJI без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

11O&41'C6/(,j АІІС/,КА PAД~ 
IOpJwlЧ1lа адреса: 
a6Jr. Кllівс,ка 
IL іРОВВРII, вуn.Гarвріпв,1 S 

ОРЕНДАР 

ТОВ «БРО8IlРС61t1l хуtJОЖІIR A'Il';CIII~PIIR» 
Юридична адреса : 
обл. Київська 

м. Бровари, вул.Ремонтників,З, 

Директор 



АКТ 

ПРІІЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

• ~"GеЩш.t- 2007 року --- , м. Бровари 

МІІ. що підписanИСJl нижче: Броварська міська рада, в 

асо6і заступника міського голови Андрєєва ВаСllЛR 

о.,rk"СІnДРОВDЧD, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

caкOВPIД)'88ННJ1 вУкраїні", довіреності від 20.06.2007 року 

»2·S3/515 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою 

вbnoBїдanIIuimo "Броварська художня майстерня" в особі 

nprk'1Opa Марченка Анатолія Володимировича з другої сторони, 

CllJaJUI цей Arr про наступне: 

Ііроварська міська рада передал&, а Товариство з 
a6Vr."eHOIO відповідальністю "Броварська художня майстерня" 
lIJIIdiJIano земельну дїJIJlнкy ПJIощею 0,0131ra для обслуrовування 
Qi.'liaroro .. 

alaOHoBoro комплексу по вул.Ремонтників,3 в 

IL5poвари. Земельна ділянка надана рішеНIIJIМ сесії від 26.04.2007 
Pa~ 31 ~.30S-20-OS 
26.04 наумоввх оренди ва 1 (один) рік, терміном до 

.1008 РОку. 

Цеп Акт СІОІВДено у трьох примірнихах. і Є невід'ємною 
~olO", ,\оroвору оренди. 

ПРИЙllЯЛО: 

ТОВ "Броворсько хуdожНR 

"'tlЙClnернв " 
Юридична адреса: м.Бровари 



і 

І 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

\: 
: 
І 
I'fi' Броварсь~ ~11C:ЬKa PMa"..J/ .. rLfY?NJ .. 2006 POI\Y. 
і ..... L .. АII&:ь .... рада в особі r.'ICbKoro ГОЛОВІІ AIITOllelflCll Blnopa ОnеКCDIfАРОВllча що АЇІ: на 

... rlIL·lipollr-- у ~." б • 
~~ І "Про місцеве c:aмOBpJUlYBllfНR в "-рааll1 з ОАНОГО оку. та ОРЕНДАР: ТоваРII"ВО J 
';~lllmo IІДlаDр",IОРIШlIЧНI адреса: м. Бр~ваРII, вrл.ліс.ова,4, іАеНТllфікаUіАниП КОА 32271029. в 
~ III\DCJlC...w1'D Леоtd.u ОлеКСllНllP0811Ча. .киn ДІЄ на nIAc:тaBI CТ81)"J}', зареєстрованого ВlІконаВЧIt\1 
~~i .. I&:.lDiplllll віа 13.022003рокузаN9271S з apyroгo бо .. 'У, yкnanH иеА договір про Нllжченавезене: 
~ .. ....,..---

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ІІ_ОДАВЕЦЬ ВWtовшно АО рішенНІ 81IКOHKor.IY Броварської міської paall КrIЇBCЬKOi обла"і ві.! 
pВfIIII 1176, J8ТIepJII .. eHoгo рlшеНИR~1 с:ес:іУ Броварсько' r..ic:a.кol раА.1 вl4 1 О червня 2004 року .м 466-22-14 
.11ISIдAI' DPJIII'IIE І СТРОКОlе !Шатне KopllC'l)'BaHНJi зеr.tenьну дїл.mcy мощею О,6723га, д.1. обc:nуrовуваtlНIІ 
, '.,ІІІІ JHUDJIlm&:8 в рal10ні Промвузпа в ~.. ІіроваРII. Згідно з маном зеr.шеКОРllстуванНJI. що ( 
~WIIIIIIIID IIWII'D ДоrolОРУ та довідки 811Д1НОЇ БроваРСЬКlU1 .lіСЬКII.\І віАдїлом земenЬНl1Х ресурсів .N2S2 віА 
j31JII) 11 ШlШІІ~lIUIIC'IPової дoкyмeнтauii' Броварського міського віАділу земenЬНl1Х ресурсів 111 зе~lenloна 
IIllIIIIIlIJIOiIlII:IIDaacri в Ме"АШХ Броварської міськоі раді!. 
І 

2. Об"єкт ореНДІ'. 

· 1Llapcqy n:peдlmca зеаlenьна дiuика зага.1ЬНОЮ мощero 0.67231'8. 
· :IIrIllflWliR АІ.'ІІиці РОJміщені об"єкти нерухомого мвАна. .кі .ВJUlIOТЬCJI ВЛ8Сніc:no орендар •. 
Ра=- IJIOшова оцінка земельноі дimrН1G1 згідно довідки Броварського міського відділу зсме.'ІJoНIIХ 
.... роtcyзаN!2S1 С'І'ІНовиn.: 
Ц, • (n"тот 11&:IмИI4IU1ТL Тllепч дее"втсот п"втдес:ят ) !'рИlснь. 
~ ---на, Іка nepeдam.cl в оренду не має недоліЮв. ШО можуть переШКО4Іml уі ефеКТlllllОМУ 
· 11~ 11Ііні ( • peopraиiJаш'1) оrЕНДАРЯ Договір оренди не зберіraє чинність. 
· 

3. Строк діі доrовору 1-., 
,,_~ио на 5 (п"ВТЬ) pot..iB, термІноаl до 08.04.2008 року. Піc:na закінчеНl1JI CТPOIC)' ДОГОІОРУ 
t~&:Ipo 1lpU0 ПоиовпеиНl Аоro на новнА С1рок. У цьому ра1і ОРЕНДАР ПОВІІнен І.е пізніше Illж за :І 
~ ....... ~~ доrolОРУ повідОМІІТИ письмово орендодulUl про намір ПРОДОВЖИnI noro дilO. 
І IllaaРУОРfllJUl~еммьиот дinВН1CJ1 не за иinа.овпм ПРJlJначеннваl орендар втрачас переважне право на 

ІІІ. 4. Оревдна мата 
t "'- Dpfщall 111~ • nЛl1'8 flClJlUlDC 15 568-50 (П"ВТН8дцять ТІІСВЧ п"ятсот шlстдесвт вlеll\l) !'р11.енJo 50 

'illA.".'q PCb'olipy O"e .... ··-~ • і· .1.-- -h~ nnlТ8 ,. .......,. маПІ З8 зе~шlO 34incНJOf.ТЬCII з урахуванНІ". I��Aet..-с в IНчиIAUI,. 
~1I1Iba 1CIn=~IIТІо&:Я орендаре_1 ЩО)lіС:RЧI16 рlВlшаll1 Чllа~"~1ІІ 11ротяraаl 30 ~"IU1еН4аРИII"С .J1~~. 
~ IІ,kИЕ81 M':~IIM діІ!!'!, :lвlтного (подаТlСОвоro) ~liC:BЦ. Ш.'18ХО)1 перераху.аннв на рахунок ~Д ~. 
~Jbud. 821018 КОА 23571923 р/р 33213812600005 _ Бровареьке ВДК. КОД 1СІ18еllф ~ .. и 

~ S"IIpoAylllbl11 • • 
І L~ °Pttrallor nЛ8 HIIJUIНнr поcnуг в рахунок орендної матн оформn.ЄJ1,CJI ВIдПОВIдНИМII А'18.\III. • 
І. ~ УІСОа I'Oc:nOJII;: nepernQaЄ'l'IaCR )' Р831 : 
~I~ JlDJarJpi. 3еt.len ваННІ, передбачеиих Договором; • • 
) PtJI .~ n~Hora подвn)" підаllщенНJI цін, тарифіВ. У тoalY ЧJlCnї BHac:nїJlOrc lифmtuіі~ 
~ Iltaq_ -,.еll.6ачtНIIХ З8ХОНО)I' 

11 ... 1 111111 Ореll у' мпСГЬС:В па •• У pOJMlpl 'PDt, 01114101101'0 сі ЦlIО MaТlI у СТРОКІІ, ВIJ3начені ЦІШ Договороа., спра NееlUl8чеиоf L')')III JII 
еии, 1111..')' YKparHI' за INЯСNІІЙ де"ь прьстро.,еннн .�oBT5-У . 



• a8J1J1Є11oCJl також і У ВIIП8J1Ка.,. Я!СШО ОРЕНДАР " п(\ва"'IШ \ "о 4.5.5.0pclU1l.a lL'Iaтa спр •.•. ", ~. 
ВІІКОРІІСТОВУС 3С)lenь'l)' ділянку за ш'м Доroвороr.J. 

s. }'I\IOBII ВllкорпстаННR зсI\Iс:.ыlіi дi.'1BII~II. 

S І 3 "І "ІНка переаається в opeНJ1Y дІІЯ обслуговування C~8J1Y ГОplОЧllХ реЧОВIІН; • • e~lenIIlla _. . oCn' 
5.2 Ці.'Іьове nPll3наченНJI земcnыlіi ділJlНКIf - зеМЛІ npor.lIIcnoB • 
53: ОРЕНДАР Ilе має права без оформлення У встановленоr.t}' законодавство \І ПОРІІЗl\1 l\1і ...... 

ПРll3наченНJI земcnьноі дїJUlНКЩ 

6. }'I\IOBII і СТрОКlі передачі зе1\lеЛЬІІОЇ ді_1ЯII~11 в OPtll.1). 

6.1. Передача земcnьної дїnIHKI' в оренду здіnСНЮЄl10СJl без розроблен"" проекту її відведенн •. 
6.2. Інші умови передачі земельноі дїnRНКИ в opeНllY: ОРЕНД~дАВЕЧЬ nepe.lUIE. ~ ОРЕНДАР пpt,АIІІ(I 

орсНА)' зеt.lельну дїJIJIHКY BЇnЬНY від БУДЬ-ЯКІІХ маАНОВIІХ прав І претеНЗIА третІХ ОСІб. про НКIfХ • \lDllfIПl 
Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи • OPE~ДAP _ не ._ мог.," 

6.3. Передача земenьноі дinJlнки орендарю ЗДІЯСЮОЄТЬСЯ ПІСЛR державно І реєстраи" шого o10ro~II 

пр"Пt.tанНJI-передачі. 
6.4. ІІа О&:llовl cт.2S Закону Украl'lll "Про opCllдy земnі" BЇlI 06.ІО.І99Вр .NiJ61-ХIV opewPJ 

строк п'cnв Acp-.taIВllоl percтpauiJ lIorOBOpy оренди земельноr ділRНЮ' державноl або 1СО~I)'ИL'WIaI 
з060В"R381111П надаТl1 KonllO lIorOBOpy відповідно"у opraHY державноt податкоаоі СІІУ'.k'БIl. 

7. }'I\IOBII повернеНllR земельної діЛRRКII. 

7.1. ПіCnR nPlln.IHeHНI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ Jемельну аі1І!ІІУ) 
riршому порівНJlНО 3 ТНМ, У JlКОМУ він одержав їі в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У Рl3ї погіршеННІ корисних вnaCnIBocтeA орендоввноі земельної аімиn. JIIIЇ 
3міною Ії C1'8J1)', має право на відшкодуванНІ збlmdв у розмірі, визначеному СТОРОНar.ш. Якшо cropoиa.vJ1 JIt 

- зl'9ди про РО3'IЇР відшКОДУВВННl з6IІТКЇВ. спір Р03В"JlЗУEТЬCJI У судовому порадку. . 
7.3. 3діПснені ОРЕНДАРЕМ бсз зroди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпwенНJI ореНДО8ІНоїзсwмD 

акі IlемоЖJJИВО відОКРСАtити бсз запОДЇRННІ ШКОДИ ціА дїnянці, не пiJuurrвють відwкодуванюо. 
7.4. ПоліпшенНІ СТ8J1)' земе.пьноі дUurHJCН, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою зroдою 1 ОР 

зеМJ1і. не пiдnaraкm. відШКОАУВанlПО. 
7.S.0PEHДAP .. ає право на відшк0ду91ННJ1 збитків. заподіяних унаспідок HeBllKOнaнНl O~ 

зобов"Rзень , передбачених цим AoroBopOM. 
3611ТК8МІІ вважаютьсв: 

7.5.фактичні втрати. JlКИХ ОРЕНДАР зl3Н88 У ЗВ"ПJCy з невикон8ННІМ або ненanеЖНІІS1 ~-' 
ДОI'ОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ. а також ВИ1рІтн. Jlкi ОРЕНДАР .ціАснив або повинен ЗAiAcHlml ДJJI .jpa1.119 
поруwеиоro права; 

7.б.ДОХОДlІ. акі ОРЕНДАР Mir би реально отриr.tап. в разі нanежноro виконання OPEHДOДAII~ 
дoroBOPY. 

7.7. Розмір фаtmlЧlll1Х витрат ОРЕНДАРJlвизначаЄТЬСR на підставі дoкyмeнтanЬHo підтвер"ИIJX-

8.0бмежеНИR (оБТJDlCеввв) щодо використаННІ 
земельвоі дt.пвикп. 

8.1. наl opцreНДOBaнy зеt.tenьну ділІНКУ BCТ8HOВJIeHO обl\lеженнв площею 0,13131'8 _ інженеРИlln tt1JР'" 
КOМYII ка n cahlT8Pllo-заХII&:llоf 30НII' 
~.2.Передача в оренду земелЬНоі дїJIJIHКН' обмеа.-ея. ІІІ VJJ 

lIIJ1RНКИ. не є niдcтaвolO AJUI nPИПlІНенНІ або З.fіНII 

9. Інші права та обов"R3К11 сторів. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ra~Єo що зeu • ~ ... JIЇ' •• 

(арештом), заставОIQ не перебуваЄ і він ма сшьна ~ є У Jloro власності, нікому іншому не від иlIJI8III1I' iJIIII 
визначені ЦИ.І дoroBopoa.. є заКОННІ поановаження передавати ЦІО дinRику в ореНдУ. 

9.1.ПраВ80рендодаВЦR: 
9.1.1. ncpeBipml цinьове ВИКОРIIСТ8НJUJ зеМСШьноі • . .-.Lf.~ 
9.1.2. ДОСТРОКОВО розірвати цеА Доroві lWUIHKHi ,. J1IJalдr-' 

РУ випauucвx, передбачених ЧИRНlвr законодавство&l 



- MaТlI у ІIIПUIС8."<, передбачеНIІХ ЧНННІІ\! за"ОНО4аIСТ80М в TO\lV Чltслі В 
• ореJШИОI • 

itfIIIII po1~IIP ОРfНДАРЯ; 
,ІЗ~ '!lDpJ)J)'(ie3 'Jro~Р.я С80єчасноro внесенНІ ореllДНОЇ маПІ; 
~ ~lIl.iJl ОРЕ~ДАР.я віашкодуванНІ СУМІІ орендної маТl1 з часу ПрIlА'UПТIІ рішеННIІ В'І"ОНКО"')' або 
f~~!-ralll .'- оРЕ ~ w' НКllдО піДПІІС8ННІІ ЦIooro Доr080р),; 
J 1""'-Jl,1J1IIIIIxalen•Ho• д 

Jf',. ІІІ opeIIAOJUIBUR: 
j ~(ІІо:;;"'n13С"Cn"ИУ дinRику ПО акту. 
,~. QIIp8' f}n"" ореl • земcn.НУ дїJlJlику У KopltcтyвaHНI; 
~:::':~ro8iP піш закінченНІ строку noro діі в разі Biдcyrнocтi претензіR, щодо зобов"Jl3IН. на 

~ареJШ'L 
'" ..... "lIrJl ореllJlаptI:, , - " , 
~Luuv. ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖllІІвість ЗДlnСНJOвати контролІ. 'Ja ВlІкористаННIІМ UIEI земеЛ .. НОI .DIЛJlНКIІ; 
,tl. _111 8v8lТlI'C.le.nIoIIY ДШНІІІС)' З8 цШьаВI'.' ПР.1JI18чеIIИRА.; fJJ. •• каРIIСТО ~. 

асио с:МIЧ)'ІІаПI орендну JШІ'!)'; 
fU'~_L'IIТI1 хімічноro ЧІІ БУДlo-Jlкаro iHWOro забрудненНІ зеМЛІІ; 
_.~-- ,~ ,Uo abtpllJl)'IIDI1i в нanежному саНІтарному станІ, 

10. Рmпк випадковоl'О ЗНllщеННR або пошкоджеllllR 
об"єкта ореНДІІ чи ЙОI'О частини. 

Itl .• lllnUК08oro зишцеНIUI або поwкодженlUI об"'єкта ореНдИ ЧІІ Roro чаСТІІНИ несе ОРЕНДАР. 

11. CтpaxyвaHВR об"єкта чи ЙОI'О частини. 

IL1Зrbно:s шш ДОl'080рОМ об"єln' opeНlUI не пiдnRгає страхуванню, 

12. З.dнп умов ДОl'овору і припввеRIIR ЙОI'О діі 

D.L3u~ УМ08 АОro80рУ здіllсНlOIОТ.CJI у Ш'СloМовіА формі за взаєМною зroдою сторін. 
~JIDIlQlc:lmНlllзrol1ll ЩОДО зміНІ! умов дотовору спір розв"JI3)'IOТIoCJI У судовому порllДlC)'. 
IU.J .~ro80PY npllnIIHRнm.~ у разІ: 
rui 1ІХІКЧеННR строку, на IКSIII Aoro було yкnaдeHo; 
lU3. DpR:lbru ореlUllре~lземenьноУ ДЇJUIHIGI у ВJJacнicть' 

. ,~eмen"IiOi ДШJ!IIJ\'И МІІ СУС:ПШЬНИХ потреб або nPИlttyСОВОro відчу&енlUI земе.1Jьноі ді.'JlНКII 3 мотивів 
IU ....... 1 ПОpllДlCy, lc:тaнoвneHoMY закОНОltt; 
IUJ _' 1ІОрllAlІЧноі особи-орендарJl. 
IU. ~It IJI nPlІПllНllt:I'ЬCI також в іНШl1Х BImaдк8X, передбачеНl1Х закОНОМ I\IIIIOrolOnv n • IUI hIaI rJ РППННВIОТЬа. ОШRха.1 Roro розірваНIІП за: lUi ' 8010 3I'D.IIo1O сторІн; 
:и- суду на, 81IМОI)' одніє! із сторін У НІСПЇДОК неВllКонаНIIJI друтою стороною обов"JJЗків, 
1i .. ::a~ та внас:.ІІ1ДОХ IllП8ДКовоrо ЗНИЩОIIНl, пошкоджеНIUI орендовано! зеАlenьноі дin.нки, Jlке істотно 

IUJ, IItв8ICOIIII НІО, а тако. 3 інших підстав, визначеНIІХ законом. 
Ь. __ -у ... III~ opellДDpe.1 п.9.4.2. ADHaro AorOBopy за рlшеаlll.'1 суду, BiдnOBlдllO Ао ст.141,14" 
..... ~ ot."P8.811 

~ Дo~:80PY в DJlНOCТOPOHHЬOAlY поpцJCy допускаЄТЬСR: 
Ils.IICJIexba lІРааа ру 8 O~POHHItOMY порадку Є неВllконанllJl ОРЕНДАРЕМ п.43., п. 9.4.3, 

1fa&и.oPe_ 8ІІаснОСТ1 на маІІно орендар. на іншу юридичну або фізичну особу, а також реорганізація 
1»11: підставою ДIUI розірвlНIUI Дотовору; 

13. Відповідальність сторін за неВllКОНапнн або 
ЬІ HeHuacвe впконанRВ доl'ОВОРУ 

~IIraHko 
~. ltaInUt або иенan~е BllKoHaНIUI AoroBopy СТОРОНIt несуть BЇДnOBiдan"HiCТlo ві4повідно до закону т:s 
I~_~ . r..... '1---..... - ..... IanoaIдouI.-rI, ................. що це napyшeн'" 



14. ПРlIJсінцеві положенни. 

роНDШ та nого державної реЄСтраиіі. • • 11 niдnllcaнHI сто 
14./.ц.П ...... вJp На6ПРаІ: ''''.''СТІ ~"'" що ....".. OJIН8IIOII)' ЮРII.!lI"НУ. СІС,)-. .ЗІ", 3 ..... "IOJt ЦсП Поговір УЮШJlено )' трьох ПРJlМIРНШа&."<. . " провів дep~"8BНY реєстраЦІЮ. ч '"'етіll _ 8 opraHI, 11\11.1 O~II.II0дa8wr • .apyrl.n - 8 оренаОРІІ, ... • _. 

Нпlo""""н"о .. т1ll81111f ~py <.. 6 Н"'І обмежень (-нь) У 11 ••• ор .............. КIL!UIC1p081III МІН зсмcnьноі .ІІШJlНК" 3 81.110 ражс . 

cepahyтJв; • lICIJ1JJPICIIИI зооніш...,r м"'; ",мел...,r nіл,н,. ( ...... ~ 
- ................... НІ ... /.....,..., 18 НІІХ .. n<08"" 3ІІІІІСЇІІ IUl8CHIII'Y (КОРНС1у8а'У) зearen_ ...... , акт про передачу на збеРIJ'8НIІІ 8C'lDHOвne • 
акт ПРllnОА.у-перслачі ЗСАfCnloноі лілIН"If; . 

ОреllДодааець 

Броварська ~lic:ы\a рада а 
особі 

міського ГОЛОВlI 

15. РеКВЬlтl сторін 

Орендар 

тов "Дааар" 

Антоненка Віктора Олександровича 
що діє на підставі статуту, зареєстрованого 
виконавчим комітетом Броварської міс:ьхоі РВДІІ 
за Х!!271 5 від 13.02.2003 року 

місl.Іе3нахоJ1ЖeННІІ JOРИЛJfчноі особll 

07400 Кlfіаська обпаcn.. 
м.Gровари. 8Ул.Гaraріна, 1 S 

ідеНnfфікaцjАниЯ Код 26376375 

ДиреІ(Тор 

1мmенецький Леонід Олександрович 

МісцезнахОдЖенНR Юридичної особи 

м. Бровари, 
вулJIісова,4 

ідеНТИФіКаціЯния КОД 3227 J 029 mдПUClI сторін 

-~~~'':::'_--_---.:Л.О.lмwенеЦltКlln 



АКТ 

JJPdOMY-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ~ОI ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

• ПІД' писалися нижче: Броварська міська рада, в особі міського 
АfJl,ШО 

J&1OВII Антоненка Віктора Олександровича, що діє на підставі Закону 

)'qra;нu "Про місцеве самоврядуванВJI вУкраїні", з однієї сторони, сторони, 

CI!JIIIII цеП Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з обмех(еною 

aiJJов;двльвістю "Давар" прийwшо земельну ділянку ІШощею 0,6723 га 

110 вул. Лісовій, район - Промвузла, ДJIJI обсnyговувaнВJI складу горючих 

~ОІПН, 

Земельна ділянка надана рішенням виконкому від 08.04,03 за N! 176, 

ltВepДЖевоro рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 1 О червня 2004 

JI01)'за N..0466-22-24 ва умовах оренди, терміном на 5 (п"ять) років до 
01.04.2008 року. 

Цей Arr СІОІвдеио у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
АОI'ОВОру оренди зеМАIr'i"U" , "",uaa.Ol Д1ЛJ1ВICИ •• 

Вроаа ПВРЕДАЛА: 
РС'ка місьІСа рада 

~aaдpeca: 
.а::ари. ВУл.Гагаріна, 15 

1dcItroro ~ОЛОВИ 

тоненко/ 

ІІРИЙНЯJlО: 
тов "Давар" 

Юридична адреса: м. Бровари 
вул,Лісова,4 

Директор 

шенецький/ 



АКТ 
-І та поroдженнЯ зовніWllьоі J\oJежі земельної ділянки 

.. _lсае•о"" 

м. Бровари . 
Дочірньоro Броварського міського' зс:мельно-

• (JСМІІСКDpllстуваЧЇD): 

708.!l)a а .. 

• ' (3CJUJCJrористувачів): ; ~7: .ROК/l?O?,r~~~ ~t?0'/ Nи ;' 
~'м..t"_ос'- '//q;;r?HHVk н4? ;<1!!f:?VK"~ ~ k" , о- Gi -r 1 

----------------------------------------------
ііа, ПРОВС:JЩ BCТВHOвпCHНJI на місцевості та поroджc:иJUI З0вніwиьої 

___ 7;.'8. ~йBe}~'" 
:-.!!Dпo8.-.A . ., I.~ ~ '. ' - Чрс;,. , .... pcc.CJ'. "'2.;).,#1. 

: apoXOJIIТь '{/ 
, -;пр tпp4~QN't'/ 
і'-.-. ; ~ 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Броварська I\lіськв Рада" &1 ·'AЦnHr.R .. 2006 ро,,),. t
i'P 

-=liроварсь" .. alleIoICВ рlШD в особі міського ГОЛОВIf АI'ТОJlенlCD Bircтopa О.lеК'С8НДРОВJlЧ8, що а;с на 
~ YJPIiIUI "Про АІlсаІве самовр,J1)'JШННJI в У,,"раїні" з одного бок)" та ОРЕНДАР: ТОВПРІІСТАО J 

&i~lllmo -Довар", ЮРllДІlчна адреса: м. Бровври, вул.лісовв,4. шентифікаціПШIП КОП 32271029. в 
-- IIІWсиеш.t.'Оro Леоніда ОлексаНДРОВlf'I&, JlКlIП діє на підставі cтaтyry, зареєстрованого ВI11\"ОIІІIО'IIf'! 
~lІІіМіС"КОУplUUІ від 13.02.2003року за 32715 з другого боку, укnanи цеА договір про НIГА<ченавеJlенс:: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

IlDЮfДOДАВЕЦЬ відповідно до рішенНІ виконкому Броварської t.licIoKOЇ радІ! КІІЇВСЬКОЇ області оід 
WI1J1011~o.JDТIIpд1Кelloro рlшеИНRI\І сесіІ Броварськоr I\lіськоі paдll від 10 черВl1R 2004 року Хе 466-22-2.& 
аоlОіЕІІДАР npпnМає а строкове nnатне кориC'l}'ВIННJI земельну діпJlИКУ nnощею 0,0829.ra, ДІІН обслуговуваННR 
РіШUY •• а JIIIOJIJJТr.СВ І раВоні ПРОМВ)'3lIа В 1\1. БроваРII. Згідно з маном земле"ОрИC'l}'ваННR. шо є 
i!'1I!DO amUtDID ш.оro AoroBOPY та довідки виданої БроварсьКlIМ міським відділом земелЬНlfX ресурсів N!2S4 від 
~ JIIIIY 11 3СІІШНD-IІІІдІс:трОВОЇ дoкy.!eнтaцtl Броварського міського відділу земельних ресурсів UR земельна 
І 1ІІОІО IIpDМncnовості в межах Броварської міської ради. 

2. Об"єкт оренди. 

11. В 1I)IrН.U)' п-".r.oL.. . 21 на .-I'-.~I 3емепьна ДШJIнка ЗlU'ВJIьною nnощею 0,0829га. . 
11 Н;ШЮR ЦИЦІ розм!щені об"ЄJmI нерухомого маЯн&, иКЇ JUIJUUO'I'ЬCI власністю орендар •• 

~IЇIOI.Q].2:RI 11І0ШОВІ ОЦlиха земепьноі дїЛJIНКИ зriдно довїД1СИ Броварського міського відділу зеftlелЬК.f~ 
• 2А. 3асетlІІ Р;ІІІУ JI N!2S3 станОВІІТІо 63991 (wlстдесит тpll ТlICRчl ДІВ"ятсот деВ"RИОето Oll118) rpIlBНR. 
~ lUIIиа. па передвєТЬСК в орен.цу не має недолЬсів, що можуть переШХОди1'J1 га ефе"їІ!ВНОМУ 
: 2J.np. • 

311lиl(реаРI'ІІІЇ3aцtі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІ! не зберіraє ЧI!нність. 

3. Строк ДІЇ доrовору 
01_. 
~ :-:ИО nрмІІІОМ до 08.04.2008 року. ПіCJUI закінчеННJI строку договору ОРЕНДАР має переважне 
L -.." ІІОІ_ІІІИ m:::.BHR С'Ірок. у цьому разі ОРЕНДАР ПОВlfнен не пізніше ніж зв 2 Ilісацї до закінченн. C1pO~y 
р; ПР. "' ... panв МОВО opeндoдallUl про нвмір пРодовжити 80ГО дію • 
. "-і_аору ОРІ::~е.len.ио, дinНПlСІ1 НІ З8 цinЬОВІIІІ ПРUЗН8ченSIRМ OplllДDP втрачає пеРlваж.lе право на . 

! 4. Opeuднa мата 
f.J. p/'tН 

. Q. • ОреllAивал ~ ч~нн. роз .Іта СlCllад8Є 1919-73 (одна ТlICJlча дв"ятсот ДІВ"RТIIIІДЦПп.) Ірllвень 73 копіП"". 
~""I PeIt!ut. IUIIt: '''ру ореlщноі ПJlml за землю здіRСIOOЄТ'С8 :І урахУВВНlUlаl індексів інфn.шl. . 
~ -1Itta1l1l!st .. ..';.e· .. oclrтьcн орендаРlA1 що"іСR"IIО plB'lllalll часткааІІІ nponrrol\l 30 k"ІІЛl!llДаРНIIХ nff'B, 
....... OII. ... trl al.J(lltI :aPII".1 дН1A1 3Biтuoro (nOДDТICoaoro) "іенцп ШЛRхоаl ПlрерахуваИllП ІІа раХ)'ІIОК УДК У 
Ч~JI\t4L І ФО 8Z1018 код 23571923 р/р 3321381Z600005 - IipOBa~CЬKI вдк. Код lCJIаСllфlk"llцlr 
ч~~'" проду іУ 
4.1.1. J ~Ip 0PelJ4"0~ 1'1 IfIдaНIUI noc:nyr в рахунок ореНдНОЇ маПІ офораWЄТloСJl відnовїдниа"1 "''''''ІИ. 
4.1.t ;.ЬІ'І УІІО8 racnlU1aТlf nepernндacrIoeR у роl : 
4.sз "І"н Р_І 18 D.lUlРЮВIIННR, передбlчеJUDC Договора •• ; 

ь".Ч4·~"IUIUc~еп,ноro податку, підВllщеННR цін, таРllфів,утому Чllспі внаспідок інфnяцir; 
~~ ~ РІІI 1І11"_ переД6а .. ешіх 3UOHOM; . 
). --" ~ICJI JfQЦIОIII4:". OPlIlДHoI ПЛВТІІ У CYpOIClI, ВІUИ_ЧІ.І' QIII\I Доro80рО.I, справnяt:ТЬcn ІІІНІІ у p03~llpI 
. РIltrpОчеНllR lJoro 6allk")' УКРlІНll 3Н КОЖНІІR llIII. ПРОСТРОЧI:ННR П.llате-... 'У НІСnЛП'll:ноt СУ"ІІ 3Іа 



• ж .'і 4.S.S.0peНJIHD n'11тa спрunнєтьсн 18"-0 
BIIKOPIICТOBYC земельну ділRН",), за UIIM Доroвором. 

Вllпадках, "кшо ОРЕНДАР ") ПОВі1А11111\ n~ 
,,~~~~, 

50 YI\IOBII ВIIКОР.lстания ]СМС.1ЬНОЇ дi.1HII~II. 

S 1 3 
";".на передаЄТЬСR в opeНJl)' ДnH обcnyrов)'ВаННR будів..1і скпаду; • • еl\lелыla _... . С '. s 2 Цільове ПРllЗНlчеННR земельно' ділRН"''І1 - земЛІ промислово ТІ, 

s:з: ОРЕНДАР не має права без оформлеННR у ВСТ8нов..1еному заКОlfодаНСТВО\l 

ПРll3llачеllНR земелы�оіi ділRНКII; 
і 

6. Yl\tOBU і СТРОКІІ передачі земельної ДЇЛВІІRІІ D ор_ . 
6.1. ЛередаlJа земельно' ділRНКIІ в ореНдУ здіПСНІОЄТЬСR без розроблеННR прое,,'1У її BillB~lI~HIII. 
6.2. Інші у.IОВIІ передачі ~емель~о' ділнНКИ в оренду: OPEHД~ДABE~Ь перс:пє, ~ ОРЕНдАР .... 

1 
оренду земе.,ьну ділннку ВІЛьну ВІД будь-яких маRнових прав І претеНЗIП 1реТIХ ОСІб, про JIЮІХ 1_ 

Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ OPE~ДAP lІе MOr.tIJ 
63. Переда~а земельної діЛRНКИ орендарю здіRСНЮЄТЬСR ПІСЛЯ державної peE:C1pDuii w.oro _ОІФ, 

ПРIIПмаННR-передв'". 
6.4. ІІа основі ст.25 ЗаКОIlУ Yкpaillll "Про оренду зе"ші" від 06.10.1998р N!161-XIV орrЮIРJ" 

строк пІСПА Aeph"8BIIOi реєстраuП AorOBOpy opellДll зеl\.елы�оіi дlnЯНКl1 дер-.каВIIО' а60 "'0"711І._ 
зо6ов"uаНIІП НВДВПІ копію доroВОРУ вlдповlaНО"IУ oprallY державноі податкової СЛУ",'БII. 

70 YI\IOBU повервеввв земельноі ділВIIКlI. 

7.1. ПіСЛR ПРИШlненНJI дії Доеовору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зем~.иу aiпJl 
riршому порівНJlНО з ТИІ\І, у нкому він одержав іі в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршенНJI КОРИСНИХ вnаСТІf1l0стеП орендованої земе",.ноі дiзaнll.ш' 
зміною 1і стану. має право на відшкодув8ННJI збlІТКЇв у розмірі. визначеному стороНа ..... Я"'ЩО аороlWlll 
зroДl1 про розмір відшко.uyванНJIзбиткїв. спір РОЗВ"RЗУЄТЬСЯ у судовому ПОр"дку. 

7.З. ЗдіПснені ОРЕНДАРЕМ без зroДlI ОРЕНДОДАВЦЯ Вlnpати на пonіпшеннн ореllДованоіXlWli 
JJкI немоЖJIИВО вuокремити без з8ПОдівнlUI шкоди ціп ділннці. не пімJJraJOТЬ відшкодуванню. 

7.4. Лon~пшеИНR стану земельноі дinJlнки. проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою зrодоto J О . 
зеl\ші. не пiдnаl'IIOТЬ відшкодуванню. 

" 7.S.0PEHДAP має право НІ відшкодування збитків. З8ПодiRюlХ унаслjдок неВII"'ОJWIIII О 
зобов язень. передбачених ШІІ\І договоро ... 

ЗБIIТК81\111 ВВnCВIОТЬеи: 
7.s.фamtчні Bтpanl, ЯІСІІХ ОРЕНДАР зазнав у зв"JlЗК)' з невиконвнннм або ненanеІКИlJ\I . 

ДоroВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕм, а також витрати, JUCi ОРЕНДАР здійснив або ПОВlІнен здіАСНlml ІІІІІ 
порушеного правв; 

7.б.доходи, які ОРЕНДАР Mir бll реапьно О1ри~ати в разі нanежноro B}lKOHIННR ОРЕ_ 
AoroBOPY· 

7.7. Розмір факnlЧНlIХ витрат ОРЕНДАРЯ визначаЄТЬСJJ на підставі дoкyмeнтanЬHO niJIТIIC~J!;f 

8.06~lежеRНR (о6твжеВВJI) ЩОДО 8UKOPlleтDBPB 

земeJlЬНОЇ ДЇJIJlвкио 

:~'п На op~HДOBaнy земельну дinнHКY не встановлено обаlежеНllЯ обтr.кеННR та IIIUI~ 
.' ередача в оренду земельноТ ділннки Ilе Е підmвою AIUI npипи~еННR або зміНIІ об" 

ДIЛJIИКІІ. 

9. Інші права та 060В"ВЗКИ CТOpїJlo 
. ~ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гaplН1}'є, Щ' • е l~dIf; 
(арештом). заставою не перебуває і ві о земельна ~Hкa є у Вого власностї, HiKOI\~ ІНШОМУ 11 etJ1JY ...... 
визначені ЦlIМ договором. н має закОНИI Повноваженм передавати шо AUUlНX)' в ор 

90t.П~IВ8 орендодавця: 
9.1.1. перевір"ти ЦЇnЬOBe ВlІкористаННJlземenьноі • ~ 
9.1.2. достроково розірвати цей Д' дWlнки; C1Io~11I " 
9.1.3.3мїнliти розмір о ендноі ОГОВІР у виnадках, передбачених Чllнниftl законОдав ~I J 

OдIIOCТOPOlfllIoOMY порадку без з~ди ОРЕ~Т;Я~ випа.цках. передбачеНl1Х чинНИМ законо І 
, 



"АРJl СВОЄЧІСИОro внесенlUI opeНllHOЇ маПІ; 
t.,.aratНlЬОРЕНдАрJlIШWКОДУВIИIUI СУМІІ ореНІНОЇ маТl1 :І часу ПРIІАНlтnr рішеННІ ВІІКО""ОМУ а6" 
:~~:~Oi ldnIНIШ Аа піllПllС8Н11І uьoro ДОГОВОру; 

i"r;o ....... opellilUlaUl: . 
~IJIOI ~ :lСІоІeJI.НУ ,aiJwlкy па "'"1)'. 
UI. IL1IP" 

і UJ!II"'" ~:lСМrJI.11)' АіпIНКУУ КОР"С1УВВIIІIІ; 
ІІІ ~=.. 1I000.ip піCnI закінченНІ С1рОIC)' Пого Ііі D разі BiAcyrllOcтi npетензіR, ШОllО J0608"lзан .. ІІа tJl---··· 
~.1I.1IL 

,.., 0(01"1.ІІІІ оJWШIРR: 
Іі III.JIIUНОРЕНДОДАВЦЮ MDJCIIIIВicть ЗШnСИlODDnl контроль ЗІ DlfкористаННJI~1 иієі земе..1ЬНОЇ ділlНКlf; 
:~ l_ml)'Ianl.JC.lenIoНY I1InIII~1' 38 ulл.ОDII.1 ПРJI31IDчеIllIЯ •• ; 
,U,с..,mcиоm.'D'І)'ІІПI ареlUUl)' МI1)'; 
,І. I:»II)Clo1nl хімічноro ЧІІ БУJUrlКОГО іншого 3DБРУI1t1еlllll зеМЛІ; 
,сі af.1IpIDI)lInl п. 11ІІІСЖНОМУ санітарному CТDIli; 

10. РlаllК ВІІПDДКОВОГО 3НllщеUНR або пошкоджеllНJI 
о6"ааа ореПДl1 'ІВ Вого 'IaCnIHII. 

, IOJ,blвllllllAlCllоro3НllщеНІІІ а60 пошкоджеНIІІ об"єктв ореНllИ ЧІІ Аого чаСТІІНИ несе ОРЕНДАР • . 
11. СтрпуваlПIR об"єкта 'ІІІ Вого 'ІаСТВНII. 

/. . 
ILlbJ IDIII aoro.OpOM 06"tIC1' opeНJIII не пімlrвє страхуваННІО. 

12. З"lіlIН У"ІОВ ДОГОВОРУ і прппuuеUВJI його діі 
~~ . 

. 'раї )1101 aoro80py ціПСНlОlОn.c:l У письмовій формі 3D взаємною згодою сторін. 
ІЦ. .~lІІзrolJIІIЦDАО зміни УМОВІОГОВОРУ спір p018"ayкm.c1 У судовому ПОРJlAІСу • 

. n., • аору ПРIIПIIllIкm.еа У раl' "",·lIii\tieaa-. • 
1!11 'ЧIIUIiaIta .... оку, на аКІІ" "ого було укладеНОі 

і IIU. 1ІІІ)1Іу opelUllp~ 31!ilenItHOЇ ДЇIUIнkП у власність; 
~~ ~'HOi .IWIIHkll дм суспinьних пcnpeб або nPІІМУС080ГО відчуженИJI зсмen.ноТ ДЇJUlнки з МOnlвів 

lU.t lї&JiaUir РІДКУ, вcтaнoвneHOМY 3IКОНОМ' 
і l1U. ~ 1 КlpllJUlІІноі особll-орендаРJl. ' , ~,._ao:~"IIIm.c:a 1IICDЖ В iНW11X 811118l11C8X. передбаЧСНІIХ ЗІКОНО'І. 
L ~,IIIoqIDJo, .... !~ПIІИIІ~СІІIWIIІХО.1 Roro PO:slp.8JIIIR З8: . ...ч ~ -_10 СТОРІН; 
;:~" r;.4Y на. l'IМОI)' ОJlИjєі ї3 CТOP~I У нacniдoK неВІІконанн, другою CТOPOHOIO обоа",з~;в. 
I~ t~ItЩIДОIС DJUI8lIICDBOГO 3НlJШeННR. ПОШКОДЖ8НИJI opeНД0В8110i земельно! ДЇJUlHI ... , , .. ее іСТОnSD 
, Ita-ICDІІІІН. ,aтakO;к 3 iНW11X niдcтu, 8ИЗНlЧСНJІХ закоНОіl. 
I1t~YICp.tнIIOPtlllapeM п.9.4.2. дauoro AoroBopy 3D рlшеНII.'. суду, відповідно Ао ст.14I,I44 

--a.i.:...~ ДoroIO 
J&. ~ -ао ру в одНосторонньому ПОРJllIIC)' допускaєn.са: 
~ ~ lIJIIIa ру в OдllO~POHHЬOМY "ОРІІАІСУ t: НСВИlDнаНIІІ ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. 
і ~PI :;снаСТІ на ",ВnИо орендар' 11& іншу IDРІIlIІIЧНУ вбо фЬичну особу, в також рсорraнізаuia 
; UlC'raIOIO дпа pO.JipвatlHI Договору; 
І 

і 
~ 13. Biдnoaiдam.Bicт. сторін за веанкоuанИJI або tur._ IlеН8JleжJlе аНІСОванна догоаору 

, ,*QL~~llІІсоllаи 
! /Jir!!. ... а60 HeНВnh.'Нe виконаННІ договору сторони НССУТЬ BЇДnOBIдвnЬHicть відповїJUlо ДО 3МКОНУ та 
1_~~.lCIno 

....... Р)'Шllllа 3DбoВ"JI3анlІ1І, заinьНlЄТloCl від BЇДnOBiдanЬHocтi, JlКЩО вона ДОВСДС, що це ПОРУШСнtll 



14. ПРllкіllцеві положеннв. 

., • IIС8НИR сторонами та Пого державної реєстрації 
14.1,цеп договІр набllрає ЧllНflОCn ~ICnJl п~ шо маюТЬ однакову ЮРІІДИЧНУ СІІЛУ. О':ІІІН ') "ЮL' ] 

ЦеП ДоговІр )'ICJIВдено у трьох ПР~AlIРНIIJШ)";ні ІКІ'n провів державну рсєстраuію. 
opeIUlOДIBWI. apyrlln - в ореИ.ll8PJ1, треТIА - в ор • ' 

Невlд",,,.IIІІI\Ш ЧDС:ТllllаI\IІІДО~ОВОРУ ('. браженJUI'" обме-,кень (оБТJlжень) )' ЇЇ ВIІКОРllстаJlні tI 
кадаСТРОВlІп Mall зеМeJlЬНОЇ ДIЛJlНКII 3 ВІДО 

cepBi'l)'l'iBi о' 

Iкr ПРIІRому-передачі зеМeJtьної дiпlHKII; 

OpCllДoдaBeць 

Броварсь1Са міська рада в 

особі 
MicLKoro roлови 

15. РеквїЗ11Т11 сторін 

Орендар 

ТОВ "Давар" 

Автоненка Віктора Олександровича 

що діє на підставі статуту, зареєстрованоro 
виконавчим комітетом Броварської міської ра,18 
за NЙ715 від 13.02.2003 року 
Директор 

міСце3НІХОll)lCеиНR юридичної особи 

07400 Київська область, 
м.Gровври, вул.Гаraріна. 15 

. ідентифікаціnНllА код 26376375 

Імшенецький Леонід Олександрович ~ 

місцезнаходжеНИJI JOРИАИчноі особll 

м. Бровари, 
вулJlісова,4 

ідентифікauіАНIІА код 32271029 
Шдписи nорів 

Орендар 



АКТ 
ПРІІЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м.Бровари 

МІІ, ЩО підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

umoro ronови Антоненка Bilcтopa Олександровича, що діє на 

aiдctaвi Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

J однієї СТОРОНИ, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ід.вар", в особі директора Імшенецького Леоніда Олександровича 

JA)J)тoi СТаРОЮ!, смми цей Axr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

06\1tsk-еною відповідальністю "Давар" ПРИЙВJlJIо земельну ділянку 
IIDDЩtlO О,О829га в раііоні Промвузла в м. Бровари. 

Земельна дiтmкa надана рішеНЮІМ виконкому від 14.10.2003 

РО"'У N!S20 затвердженого рішеиввм сесіі Броварської міської 
Pl4п В· 10 ІД '1ервlUI 2004 року N!466-22-24 надає, а ОРЕНДАР 
Ipbliмaє в 

строкове !Шатне користуванвя земельну ділянку на 
)'І(оВІХо 

реНД11, терміном до 08.04.2008 року. 

Цея Акт СICJIВДено у трьох примірниках і є He~iд' ємною 
'faenIIlOJQ Д 

оroвору оренди. 

Вро l1ВРВДАлл: 
JOp:СЬІСа Міська рада 
І. ro rчвa адреса . 
".ОРав • 
місыcJtи'' ВУл.Гaraрїна,1 5 

IlfQлова 

ІІРИЙНЯЛО: 
ТОВ "Давар" 
R)ридичнаццрееа:м.Бровари 

вул.Шеов&,4 
Директор 
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teR договір 1aper~TpDBallllii в КІ1Il1і :lВПllсів ЛfРЖ8ВІІОЇ· реєс:траціїдогов . 
нn-- (../ - ~ ОР ІВ О e~lni про що ВЧlfllfllО :l8ПI.С: ХІ 1:7':1 ес J )) ~/~4&~~ 2003 року. pel",,, 
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ДОГОВІР 

ОРЕнди 3EMEJJЬHOI ДІЛЯНКИ 

• ...&JIIIIII" s вврс"ка 1'.lс .. ка РМ8 11 ,,[, J. .. с,шииtl~" 20 ()~ р. 
І ~.. В особі заС1)'ПНllка міського голови АНДРЄЄВ8 В8СJfЛR 
, & рська мlсьа р_в. у а11:е. "овіреності 

.... 8ІІJ1АВЕць: РО·· і 3 украіН'1 "Про місцеве C8r.fOBpRnYBaннa в кр НІ ... 
Р-:':-::' • дfc на пll1тl ВІСону 
~;Ji2.S3IS1S з :nнoГD БОІСУ'В:ПОВlдал""іСТШ ссТорговел .... о-6удlвел"ИJ.R дІм ссОЛДI», 
~ ТOU~O :І ас:~:е:~~іЧЧR ЖО8ТІІІІ. буд. 120. корп.l. ідеlmlФікаціА~А код 24738~4S ( 
".. ..". M.J(niI. про • ID ИДІlЧноі особн) в особі ДОЛГОЗВR1'8 Оле1'8 ВanерlАовичв, JlкиА ДІЄ на 
_ аро -:::;:=S:Ю~НJІМ реєстратором від 05.07.2007 року за НlI 068 105 0004 0023SS. далі =lpJIOr сmDJЮНU. yкnamt цеl ДOГDBip про НlС1)'пне: 

1. Предмет договору 

J J OnНДOДAВEЦЬ відповідно до рішеlllUl сесіі 6роварськаі міськаі ради Киівськоі обnac:n від 
р_ раху .'6-24-05 НВДаЕе а ОРЕНДАР приАмає в строкове tшaтнс каРИC1)'DанНJI земсшьну Д1JШfК)' 
.- J,c731r1. J вnx 0,13001'8 - інженерннR коридор мереж KOмyнiкauiA. ДIIJI обcnyrvв)'118НН8 '18CТИJf 
.......... ІІІ 3111ХОДИ'І1оСІ В рaRoні Промвyзnа ( ~ територіі ЗАТ сс6РОВ8РСЬкиR 3880Д IJJI8C"D!BC ) 

.15paupв. 3Пдво :І МІНаМ зeмnеlOРИcтyJllUIIUI. що Є иевІД'ємною частиною ЦЬOI'O Доroвору та ДОВІдКИ 
1DIIf5poupclo1lDl міС101ИМ відАinом земem.них ресурсів від 13.08.2007 року за Je04-3/13-3/1144 та земс:ш.но-

І l1IIJIIOI A1I&,yМeII'I'II1it &pOlapclolOГD MicIoxoro BUuМy земсшьних ресурсів IUI земс:ш.на дiJunпca paxyєтr.cв в 
~....,.acтi • межах &РОlарськоТ міськаі радн. 

2. Об'єкт оренди 

lІ.8 ОРСНЦУ lIePeДam.CI JeMc:m.нa дїJIRнкa ЗIU'lUlloНОЮ rшощею 1,47381'8. 
Шfa3eМellloвiltдbwщt Р03міщені об'ЕImI HepyJCOMOro MaRн .. Jlкі JIIUUIIOТIoCI вnacHiC'l1O оревдарв. 
~~ ІрОDlOIІ оцінка земсшьноі дbuпrки зriдно довідки 6poBapc.кoro мic.КOI'O вUudпy 

І JICCYpCiIIЩ 13.08.2007 року за He04-3/13-3/1142 СТ8ІІовИТІо: 
Ц :371 (D4Пн мln.nон cro одна ТІ.&:RЧ8 тpl'CТII С_lДесит сім) !риве .... 

........, ... дbwura, аа перOAaCrloCК в opeНl1Y. не має 'rUИX Heдoniкiв. що мozyп. перeDIКDдІІТІІ П 

2.5. tIpu-==~вціІ) ОРЕНДАРЯ AoroBip орендИ не зберiraє ЧlllUlicm.. 
3. СтрОК діі договору 

~~ . 
~ ІІІС YDIДeВO на 5 (п' ..... ) років. терміном до 26.07.2012 року. mcu зВКЇJAеllВll строху ДDI'080PY 
~Z"'III::e пpuо поновnеRIII 101'0 на новнА ctpOк. У цьому разі орендар повинен не пЬніше • 

• 1D.1lpa 'НIСа n - С1року діІ l1Ol'OlOPY повідомнтн nис.мово OpeIIдOдвalUl про намір ПРОДОDOl'J1l 101'0 
...... aoнa.:eнcraнHI3eмen.HoI дln.HКn не 38 цІп .. овнм ПР.l3начеиНJIИ орендар втрачає .пере ..... е 

на JIoroBap), оре,IДН. 

4. Орепдна плата 
4.11'1 .... 0 

• 33 04І~Чна Мата Cn"OBIIТIo 3 % від •• 0pMaТlIBHO! грошово! оцlНЮI І CICn8l18C 
• 4.2, O&чuci тp~ ТР" ТІІсвчl сорок одна) rpИВRR 31 копflhca; -
~ J ~r.npy opellДlloT nnаТlI за земem.ні ДЇJlJlНICI' дерас8Виоі або 1С0мyнauп.ноі авсності 
...:.:.-anam kaбі іх ulnloOВОГD прнзначеRНR та коефіQiєиriв індеlCClЩlТ. визначених ЗUOНОДВВСТ80М. 
-'II&IeIuш ... ~етам МіНіСІрів Украіни формВМІ" що ЗlПOвнюкm.cR під час YXnВAaННa 8бо 3МЇRR умов 
~ 4J.Ope_ "r~ДO"ННI 10ГD Дtli _ • 
ra..::ч 'ІІ&:nraмqпnата 8nOCllТloaa починаючи з ДНII ПРI.RнRТI'R рlшенив .Ід 26.07.2007 року lЦомlсвЧІІО 
~~ra) lllaa';',oтвroM 30 lCIUIевдаРИIl1Е диlв. наnYПНIІХ за ОСТІІ •• иla, lCIUIендіарїШI" днем звfrвоra 

4 I~ Plр 332І.:пвхом переРUYВ8ИПR ив р8ZYИОК YIIJ( У к •• JвсьrcШ облаcrl м. Києва МФО 821018 
,~~.. 12700005 -liровврс .. ке вдк. Код кnвспфlrcвцlr 13050500 - оре.,. зеИІІL -. 
4' POu.lp opllpoдyau' та IIIДIНIUI поcпyr в рахунок opeНl1ROi !ШаТІ' оформuEТЬCR BiдnoBiдїaIмв lIIC'1'IМU. 
J.I'3Id1lQ IJIДHO! nлm. aepeг~єn.cв )' разІ: . 

~J.2. зм.:мОВ rot:Пoдllрюванu. передбачених ДOI'OBOPOMi . . __ :ІІаои:ОЗМlрlВ земenьноro nOl18Т1C)'. підвmцeRНR цін. тарифів. змІни коефіuianiв iндelClld1'. 
aвcr.OMi . 



бачеНl1Х ЗІКОНО.f; 
4.5.3. в Інших ВlfПадквх. перед стрОЮf визначені цим договором, пеня Hapaxo8yClk 
4.5.4. у раl HeBHeceННR орендноУ M:n~~ санкufй за Ух Н8ІІВності) із розрахунку 120 8iдc~ ~~ 

ПDДIТlCOвоro борІ)' (ВКIDOЧ8lOqlf суму ~ ~ дЬочоУ на день BHHHKHeHНJI такого подаТКО80ro бор ~ 
o6JIiКOBOY mвкн Иaulонвnьноro бвнК)' кра ":. від того JlКВ з величнн таких ставок [більшоlO ІУ'" 
день йоro (Roro чаСТІIНІI) поraшеННR. зan~ • , 11 .... 

кanеНдВРНИn день прострочеННJI у йоro СМ,:-о• і у BlmaдJCВX. JlКЩО ОРЕНДАР З поважних причин 5.5.5. ОреНдНа мата спрlUlJlJlm.СJI ом . 
не BНКOPHctOBYE земenьну дiJIJIнК)' за цим Доroвор • 

s. УМОВІ. використаННR земельноі діJlЯНКИ 
f( 

5 1 3 • нка neредааьCJI в ореНдУ ДnJl обcnyroвуванНJI части майнових КOMl1JIerc:їв, •• емсшьна ДШJI .' , 
5.2. ЦiJп.oве прнзначеННJI земenьноУ дimrнкн - зеМЛІ промисловоСТІ. 
5.3. ОРЕНДАР не має права без ОФОРМl!енНJI у BCТ8НoвneHoMY законодавством ПОРIІІІу DIiВaa 

цlm.aBe прnзначенНJI земсшьноі ДШJlНКИ. 

6. УМОВ0 і строки передачі земельноі дiJJинки В оренду 

6.1. Передача земenьноУ дiпJIНКН в ореНдУ здіЙСНЮЄТЬcJI без РО3робленНJI проекту іі BiдleAeВВl. 
6.2.Інші умови передачі земenьноУ дimrнки в ореНдУ: OPEH~OДAВE~ пер~ає. .а ОРВНДАР 

opelfдY земenьну дimnucy BЇJlЬнy від будь-пих майнових прав І претеНЗІЙ 1реТ1Х ОСІб, про JIII • 

YКпВДaJIIII Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. 
6.3. Передача земenьноі дimrнки орендарю здійсmoЄТЬСJl піСЛJl державної реt:C1pаші IUooro ДOrOIItW І 
за ІХ'І'ОМ ПРIlЙМ&НIIJI - передачі. 
6.4. на основі &:'1'.25 Закону YKpalнl1 "Про оренду земnі" від 06.10.1998р ,NШіl.XIVоpclllf 

. п'lП1fДенннJt строк піcnи aepzaBHor реєетрацil aorOBOpy ореНДІ. земелlaноr ділRНIСІІ де"'" 
КOМYНUЬHOI вnacHocтI з060в'83аннА н8Д8Т11 копію JtorOBOpy відповідному 0pnHY дерІСІвиоr D 
cnpБН. 

7. УМОВИ Dоверненвв земельвоі ДЇJJивки 

7.1. Шcna прнпннеННl ДІЇ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlземem.ну дiJuвlYycd 
ripшому порiвJllво з ТНМ. у вому він одержав іі в оренду. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеlUlJl корисlUfX вnастивостей орендованоУ земenьвоі ДЇJIIIIIIfe сп:-
13 ЗМDIою іі стану, має право ва вWпкo.цyвaJlU з6ИТJdв У розмірі, визначеному CТDpOBВМIL JIJDIO 
ДOCD'JIY1'O з~ди пр~ розмір відппсодyвaRIIJIЗ6итків, спіР розв'пуЕТЬCJI У судовому порцку. . 

• 730. ЗдШснеНl орен.царем 6ез зroди opelfДoдaвЦR витрати на полїmuеНИJI ореИДОВIІІОУ 3 __ 

JIJCI ReМ0ІШІІ80 ~Jдокремити без запОДbrнu шкоди ціА дiJuuщi, не підul'8lO11o вJдшxодувllllllO. 
. 7.3. Пomпшенu. стану. земмьвоі дUumки., проведені ОРЕНДАРЕМ 31 nИCЬМOJDlD r01I 
OPEНДOДAВ~ зeмm. ~ mдrlJlraкm, відшкодуванню. Умов .. 06cяrи і С1рОICll вiдшJtOДYI .... 
BR1paT 31 проведеНl ним ПOJlUlDJeВВR стану зеМlШЬноі дiJunпcи визвачlJO'1'ЬCJI окремою yroAOlD CtOPIВ. 

,7.4. Орендар має право ва ВЇДШКОДУВIUIIUI збllТ1Ciв, заподіяних yнacniдOK невихоJ1811111 
з06ов I3IНЬ , передбачеlDlX цим ДОГОвором. 

З6П'1'К8МП ..... ютьCR: 
7.5. фактичні В'lpати. _ких ОРЕНДАР Зl3нав У зв'JlЗК)' З невиконанНJlМ або Heнвn .... 1 ~ 

ДOJ'OBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ а також втрати, _а ОРЕНДАР здійснив або повинен здіRсJlН1'll РР 
свого порушеного права; 

7.6. доходи, пі ОРВНДАР м· 6 випаДАВ 
ДOJ'OBOPY. 11" И pelUlЬHO Otpимати в разі нanежноro викоНIIIJUI ОР ~ 

7.7. РозміР фактичних Btrn\aT ор • _dC_~ 
..... ендар_ ВИЗНlчlEТЬcJI ва підставі докумеиranьно Jdд1'В1i1"""'" 

8. 06межеввв (О6тижевви) щодо використaJПIJI 
. зеl)leJIЬвоі ДЇJUlнкв j 

. 8.1. На OpelfДoBaнy земмь • ~ 
мерUEIШМ)'ИЇJCaЦiR; ну ДUJJDItCY встаномено обмежеllНJl ШlОЩClO 0,13001'1 - , 

9. Інші права та 060В'ЯЗКИ сторін J. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rap JII.It4.~ 

забороноlO (арештом), застав=н~ :::мел .. ~а .oIIWH1C8 є У йоro масності, нікоМУ iНUJ~: ~ 
uдIВaТи iНD1llJpaвa, визначені 'па.. УВІЄ І ВІН має законні повноважеННJI пер_ВІТІ 

- договором. 
.... 



,І"" opcWJOДlll':: 1,.КОРI.CТlННI ~еАfсш.ноі дinIlНКI'; 
~'.I aeprllрІ11' UiJI 'pвan' uen ДОI'OI'Р у ВIIПадках, передбачеНJIХ ЧІ'ННІІАІ заКОНOJI8ВСТ8О~1 та WI~I 
",.2. jICICIPOh'OlO POSI 
~ f opcНJUIOl JШаТl1 у аllПадках, передбачених ЧlfННIfМ заКОНОIІВВСТ80М, в ТO~IY числі а 
r",J,JIІINIIПІ paJM ка 'roдIl ОРЕНДАРЯ; 
~ no~ ОРЕНДАРЯ своєчвсноro внесеиНJI орендно! мати; 

","'8IIN8IIfI18 IJ ОРЕНДАРЯ відшколуваННIІ сyr.ш орендноі мати з часу пр"RнtmJI рішенн. 
• "'JJИМ~ 8 m,.,,. ДО пїJUJllСВННR "LOI'O Договору; • 

•. " :.I., .... ~·. . 
•• І . (J6aI'lJ1CIf aPCIIДOД8BQ~: 

12., _1І8181'1lзсмепьну lPЛІНrcy по arny. 
'1.1~"----
fJ П". OJICIQlBp.: 

nмan' no ar:ry ,смеп.'1)' ділІику У кop'IC1)'BaHНJI; 
ш:.а-вml дol'OBip піCnI закінчеИНІ строку Аого діі в разі BїдcyrHOcт1 претензіR, щодо 
.... npcnaі терміну ореНДІ'. 

",. U. 0&08'0 .. ,1 opeНll8pB: 
•. 4.' .... ПI ОРЕНДОДАВЦЮ мoж.nивіc:n. здlАснюватн контрол. за внкористанн.м цієі земenloноі 

;. 
ШІRКОРllcroаувml ,е.lельн)' ДШRНК)' 38 ЦШЬОВІІМ npI13H8'1eHHRM; 

t4J.СІІЮІIСІІО cnna'l)'8m. орендну ІШІ'І)'; 
'.t4.lIIaanycan. хімічноro Чlf БУДlt-IІКОГО іншоro З8брудненНJI зеМJUlі 
14J.llfllplfМYll11'П в нanсжному санітарному стані; 
'.41 niw 3UfнченНІ терміну діі Доroвору оренди повернути земельну дІлІНку ОРЕНДОДАВЦЕВ) У 

......,mнi по UIY. 

10. Ршик випадкового зиuщеинв а60 ПОlDICоджеиви . 
06'єкта opeвдu чи йоro частини 

IО.l.I'ІаИХlIUllAКOIОro 'нищенНІ або ПОШКОАЖенНJI 06'єкта оренди чи Aoro частини несе ОРЕНДАР. 

11. Змівll умов договору і припииеввв його діі 

ILI. Зміна уМО8 Дoro'A •• • у • IОРУ 3ДІ СНЮIOТloCJl У ПИСІІМОВІА фОРМІ '8 азаємною зroдою СТОРІН. "J.r ИlЩOCll1fеиНllЗroдн щодо змінн умов договору спір розв'lІ3)'ІОТ1оСІІ у судовому порадку. 
IIJ.I ~oraвopy npllnllHRtcrn.aJ У разІ: 
11.2.2, ~ СІрОКУ, на .киА Aoro було умвдено; 
IIJJ. DpIUt ІІІІІІ ОРЕНДАРЕМ земenloноі дimrнки у 8Jlвсність' 

,~~вoro lідчуженн. земельноі дWНXII 3 мотив';' суспinloноі необхідності відповідно в! 
11'1' До-!О!екgУкраТИIU, 
"Ч. I1Jlip при 
ІЦ _д ПИIIJIЄrIocJt також в інших випадках, перед6ачених законом. 

ІІЗ.І. ,,:вору npnnlllUlJOТJ.es UlЛяхом Aoto р03JРВ8ННЯ 38: 
11З.2,' 010 зroДОIO сторін; 
11".'::: суду аідп08ідно до чинноro 3ВКОНОдавства Украіни. 

t'}1IoJoJa fIOJl доroвору в односторонНІоОМУ порадку доnyсlClE'l'ЬCJl; 
'""" р .... 1ІІ Доroвору в односторонньому порRдК)'Е: He811KOHaнНII Орендвре., 0.4.3, 0.9.4.2, 

IIJ. n 
~~ lІРаВа впІСиоm на маАно орендар. на Іншу ЮР.UlIІЧНУ а60 фі,,,ЧНУ особу, а тако. 

-нот ОСОби-орендар. є nfдcтaвoю ДІРІ розірванНІІ доroВОРу. . 

12. ВlдnовiдaJJьиіnь eropiв 38 вевпков.ВВВ або 
It иеИ8JJасве ВIIКО118ИВJI'договору 

.... ·,·За .. _ .. 
",&~"'lIIIkollllt 'дnoBiдanloHiCТЬ відповідно до 
'~4Dra 11І160 неноncне виконанн. ДОJ'Oвору СТОРОИ11 ІІССУТ. 81 . 

~ 
аору. 

".. • • • • ІІКЩО Іона доведе, ЩО ue ~ ка nopyWIUJa зобов'ОIННІ, звln.IUIЄТІоCl вІД вfдПОВIдВJlIоНOCn, 
lІе ЗП ВИИИ. .• 



13. ПРllківцеві положеllН. 

• • піСЛI підПllсаННJI сторонаМIІ та Aoro державної реССТРа " IЗ.I.Цеn Дora."1JI -ІРІЕ •• ~ npимIРИIІ_ шо МІІІОТІО _811О8У ЮР'lJIlfЧну C'"y~' 
ЦеП aoroalp YКnlUleHo У тр НДІІрІ третіА _ І opl'ВHi, IКIlП провіа держаІНу pec~. O~"1 3HDXOalm.c1 І opelIдOДIIIIII. aPYnlR - І оре , _ '1"111/10, 

HeBIд'OIHIIAfII ча&:ТllнаАIII доroвору с: 

> КIIДIIcтpDIIIA ман ~eM~~Hoi діпlНКIІ 3 відобрвжеННIМ обмежень (ОБТlженt.) у ті .1I~1Ip~ 
встановлеНІІХ сеРIIТУТIВ. 

> акт про IстановленНІ. на ~liC~IOcтi. тв погоджеННI ЗОІніwнt.оі межі земent.ноі тп.... 
передачі ~lеЖОІIIХ знаКIІ на збеРIІ'ВННІ, 

> акт ПРllПО~lу-передачі зе~lc:.nьноі діпlНКII; 

15. Реквпоти сторів 

Орендодавсц. 
IІровврс.кв Аllс.ка PIUID 

в особі ЗllстуnllиКIl АІ;С""ого ztJ/Ion 
A"dpЄnIl BIlCIUUI ОленСIІ"dРIІ.IlЧIl 

МісцезнаходженНІ ЮРllДlІчноі особи 

Орендар 
ТОВ «Торговen.но-будіВМltНIIR .аіlll«aлдr. 

/оСОбі директора 
/ ДОЛZО:l_ZIl ОЛI2Il Вuєрl';О.IlЧIІ 

МісцезнаходжеННІ юридичної особll 

ЮР'I.ІІ •• чна адреса: 
03127. м.КнїІ, 
проспект 40-ріЧЧІ ЖОВТНІ. 120. корп. І 
ідеНТИфікаційний код 24738845 

ft 
t 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

'J/ljll~ 2007 року . м. Бровари 

Ми. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступника міського голови Андрєєва ВаСIІЛЯ 

о.'Іексввдроввча, що діє ва підставі Закону України "Про місцеве 

CIIIOJPIAYВ8RRJI в Украіні", довіреності від 20.06.2007 року 

»2·53/515 3 однієї сторони, та Товариство з обмеженою 

вlADОВЇДUllиістю <сТорrовельно-будівельний дім «ОЛДІ» и особі 

Рректора Доnгозвяrа Олеra Валерійовича 3 другої сторони, 

CEIIIJJИ цей Arr про наступне: 

Еровареllка міська рада передanа, а ТоваРI.СТВО з 

а6и_евою відповідальвістю «Торrовельво-будівельвнй дім 
«OJfДI» ПРиibuшо земельну дїJIJlНКy площею 1,4738ra ДnЯ 
a6enyr0ВУІІ8ивв частин майновп комплексів землі 
IIJIoмвCnOBOC'li в райові Промвузла (на територіі ЗАТ 
«ВРО81ре .. . 

lllОІи завод пластмас) в М. Бро,ари. Земельна ~a 

lІаДаНа ріПІеllНJlМ сесії від 26.07.2007 року за N!!З96-24-05 на умовах 
OJIeвди,IІIS (П'вть) років, тepMiHO~ до 26.07.2012 року. 

"ей А .- • • 'ємною ~ І'Ц"І' Сl(JIвдено у трьох примірнихах 1 є невІД 

~ОIO Доroвору оренди. 

прИЙJUlЛО: 



, 
АКТ 

ІІІІІІ аllсцевості та погод-,кеIIllИ :JОDllіШllьоі I\lежі з el\leJJы�оїї діЛИllКl1 fIIIIоanСІ11 • б· ,,' та передачі аlСЖОВllХ :JIIDKI~ ЯІІ:' eplrallll! • /) _ • ;-" ft ~.д.HP-fиrtr~J~ НIf;Ч.,JWН.. ("V§'/ 
.!J.."JI!лJl& 200Ір. ...Бровври 

(8, JldЧeпiдпuсаві. представник Київської регіональної філії Державного 
~CI1NI" ЦСIl1]J державноro земельноro кадастру 11 

", .. IlїAmвi nіцевзіі ва виковlUUIJI робіт 
.mЗeAfllсвnасвиків (3eмJ1екори~ачів): М 
А ~.І'~Nо-."U(НУ;fi,~ lt7~. 
~8ВDlОВКОМУ ~~HA:o '7:"~ 

зcмneвnacНИКЇВ (зеМJI~~ристувачів): ~.d.::!;'#7:.~v.Д-~~~~~~~L
:..eAC~c " ,eQj 'tWHVt.F 

ОО 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 

liровврська АІlська Рада" d6 "tIL/lIb~20~. 
_ОДАВЕЦЬ: &pOllpcIoкa мІська рад.. в особі :llcryпниха MicIoKOro roлОї.їідРЕєвв ВВС'ІЛR 
QllllUPllII." ща діІ: ІІІ піаC'l'llі .Закону УкраіНІ' "Про місцеве C8МoBpJlД)'8aHНJI в Украіні" довіреності 
iJ20.0U0D7POSY N!2-S3/SIS:l oднora баку. 18 
... ТоаРllто :І обмасе •• оra вlllповfaаль •• lс:тю «ШВI.В-ГВ3», юридична ІШРеса:07400, м. Броварн, 
~~ 7. faeиmфlааіnн •• R код ЗSЗ2S841 (CBЇДOЦ11l0 про державну реєстрацію ЮРндlfЧної особн. 
~ llІІОНllIІ1ІМ ItOміте'ІОм Бровврськоі міської Київської області від 03.08.2007року МІ ЗSS 102 
.. aa14J8) І aco6ll1fP1JC'1'Opa Чв6ура Вanерm Іванов.fЧ" IlКИЯ діє на підставі С181У1У, :lapeєcтpoBaнoro 
..... pcmpa1VJIOM від 03.08.2007 року 38 МІ ЗSS t 02 0000 003438, дani -"ОРЕНДАР", 3 dpyгor сторони, 

JaDllllДoraIip пра JIIC1YIIIfe: 

1. Предмет AorOBOpy 

Ll. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННJI сесії Бровврськоt міської ради КИївської області від 
IІIJ17 PDI116483-28-0S нвдає, в ОРЕНДАР npиАмвє в строкове rшвтне KopHcтyвaRIUI 3ІМeJПoну рнку 
-0.-1І,:l1ІІІХ 0,0165 ... - зеа 06MezOHOro викорнстанНJI - інженоркиЯ коридор мереж комунікацій. 
• ~ II1DMo6un'Horo I'83ОЗlПpuноro ПУНК'І'У, JIКI :lнахОДИТЬСR па вул. ICHl.cькJlI.333 • 
&5роар .. 3riaнo 3 ІШІНОМ 3Імиекорнсту&ВННJIo що с невід'ємною частиною цьoro Доroвору 18 довідки 
::.т~ міct.1ПМ віадшом ,емem.них ресурсів від 26.09.2007 року зв М04-3/13-3/JЗ62 18 ,оммьно
_1fIU-.I~і GpoвapcIoкora MicIoKOro Biддiny ,еммьних ресурсів WI ,eMem.нB дш.нка paxyєn.ca в 

-...-ul'O IПІОрПC'IВIIIUIВ межах Броварської міської рlДИ. 

2. Об'єкт оренди 
11.8 IIIIN ... n_ ... _ __ • 
''Ін.:т"''"'' ~''-IМillземм.на ДШJIнка ЗlU'lllьною rшощею 0'0600 .... 
-аа -ШIIiJI • 2J.IIopмam. дUWпd розміщені o6'CJmI HepyxoMoro мвІнв. ві IIIJIJIIDТIoСІ вnaсніспа орондарк • 

.... Jlqpcla lfВ I]1DШ08l оцінха 3ІМeJПoної ДЇJJIНкИ зriдно ДО8ідки БРОІВРСЬКОro MicioКOI'O 8fддiny 
85&675 ( ,IЩ26.09.2007РОІСУ зв16О4-3/13-3/1361 C18IfО8ИТ1о: 

2J. ...:. lП'~earr шlm. твси .. шІстсот dмдеCJП' п'lІ11о) фивонь. 
~--..~ па lIOpeдaE'l'l.cJI в оре1ЩУ. но мвс таких НОДOJlіКЇ8. що мо3КУПо перешкодити П 

2J. q --"-11ІІІІІІО. . 
ри 3IIbd ( PlDpl'lllbaцsl) ОРЕНДАРJI ДОl'08ір оренди но з6еріrac чннніcm.. 

J, 
3. Строк Аіі доroВОРУ 

I.Aaro.' 
~ 1IIt':"" YkRIдeнo на 5 (п' ..... ) рахів. термінам да 25.10.2012 року. ПіСМ'DкbtчоННR C1po~ Д~I'OBOPY 
~~ аа ...... е !Ір"О ПОНОIJIIНJIR 101'0 на HOlнl С1роlС. V цьому раі орендар повинен не IІ13Шше .". 

ЬРІІ 11ІІІІІ IJIIII строку дit дol'Olopy ПО8ідомнm письмово OPOНДOДllllIUI про ивмlр продDlІЖПТП Rol'O 
....... lІаао Рнrnинl зеММ.ноl дlnHHlCI1 не 3. цlnЬОIНМ пртн ... енннм орендар втр .... с перl8lDКllе 

IІІIIНІ Aoralopy ореll.l1ll. . 
4. Орендна плата 

4.1'1_ • SI67j. ....... B nn.тв Cl'8HOIIm.10% від НОР.IDТllвпоlrpОWОlоlоцIНICJ.1 СlCIJад.Є: 
~ ~1ItIo Тllсич шlcrcoт wln-дlCRТ сlaІ ) I'рIШ"" 50 коniІок; r асності 
'~3 YPa __ .~Mipy opelfдRoi мати зв :lемcn.ні дIn.HKIf дер.нно' або КDМ)'И8ІІ.но о:.С'ПІО" 
~~kdllllllll&l іх цinWJlol'O ПРIDна.,енu та каефіціСІП'Ї1 IИдСКсаЦlї. 8113Н8чеНIIХ 3::Н:І,,'Н .. yмo~ 
,~ іИetaм МlніС1рil Vrcpa'ШI формама .. що 38ПОВЮОIOТloCR піА час yкпllд1llllfJl 

4J.O .... IІрОДОIl1le n ~ PIIfIU.a нu 01'0 ДІЇ; 5.1D.2001 року lЦомlа.,IІО 
~ .'Chtaa.1I1U11Тa IUocun.eн ПО"НІІ.ID"Н 3 ДlIН ПР'IІIІIІТІ1І рlшеннк ... 2 ІІНМ днем :I.truOrD 
~11h..Ion.) llІаа ПРDТllraи 30 КIUIеидарннх диlв, И.nYПIІIIХ :lВ OcmlHHIM ;п~ИДІІР ICllаа МФО 8210І8 

""1123 РІР Q8 -ааАI переРUYВ.НIIR 11. рuyноlС УДК У K •• I8cькll о • M~. :lемлL 
• .4. Ьер ... 33210812700005 -liровврське вдк. Кщс 1CIJ8С11ФIК8ц1113фОS0500;:~:'О8LaиUМИ IIIC18afIL 
4.s. PIJ"I • ~'iтa ............ пocшyr 8 рахунок орендна' маТІ' о ормпв 
405.1. _..: °PlIIДqol nпm. переrлllдllt:l'loCR У Р8з1 : 

~,s.2, 'JIdaq'iМOI ~CnОдJРIОвВННІ. перед6DчеНІІХ AOI'OBOPOM; фів :lмІНIІ lСОефlulcнrf8 iНAC~ 
).~ 3Іаа PD3мlpil земenьноl'O податку, пl41111щеllU ціll, тарll "сн :І_твердже ..... НО811Х С'І1ІІІОIro 
~ .... lІодаасівом. Змl_вml орендну MD'I)' :Ііі :lемcnltllі дlnаНlСІ1 ~I :leMCn.HOf _НІСІ. МОІСІ бynl 

1'8IIIItJt вр 0111 ОРЕНдАРЯ 3MIHlml орендну MD'I)', aoroBlp ореНдІ . 
~ ОІІРCItXoIQ мlс.КОІО радою • OДJIocтopollHltoloI)' порllдlCY· / (j 



ередбаЧeJll1Х ЗDКоном; 
4.5.3. І іНШl1Х IIIПIlдlClX, n і маПІ у строки, ВJDначені ЦIІМ ДОГОВОРОМ, пеНІ! Ifapl)( 
4.5.4. у разі невнесеНJfJI ореИдИ~аФНJIХ санкціА за іх новності) із розрахунку J 20 o~Ytnq, 

n~Boro борІ)' (1IШJOЧIlOЧII =~ УкраіНll, діючоТ на день ВИНltкнеНtIJl такого nOlllTkO.:~COt8ia 
о6JIlковоі CТDIXlI HauiOH~HOro JIJI звnежнО від тoro, яка з веЛlfЧИН таКIfХ ставок С білloW ~ 
aellЬ 101'0 (101'0 чаСТІШll, поraшен, • 11ІО, JI 

І прОl!'mочеНJIJI у loro cMano 
кanelUUlpHl1 aelo. -·r ... n.--ся також і У випадках, якшо ОРЕНДАР з поваж"и" npІІа_ 5.5.5. ОреНдНа маТІ спр_~·.. . . .."" 
не вlкор"с:таIУЄ земenьиу ділянку за ЦlВI ДоroВОРОМо . 

5. УМОВІІ використаllllВ земельної діЛRНКIІ 

5.1. ЗеммьнадinяиlCD neредаєrьcя воренцу мя Об~ГОВУI~ННJI автомобільного 1'13~ 
5.2. Ціпьове призначенИІ земмьноі дuurнкн - зеМЛI комеРЦIЙНОГО використаННllо . 
S.З. ОРЕНДАР не має права без оформnеНJIJI у встановленому законодавством lIOPIaJ о 

цIm.oIe ПРll3начеННJIземenьноі дinJlИКИ. 

6. УМОВИ і строки передачі земельної ділвнки вореоду 

б.l. Перодача земмьноі дiJJJlики І оренцу здіЯСШОЄТЬСJl без розроблеНJIJI просrny її • __ 
б.2.Іишt умови передачі земenьноі дiJUuncи в оренцу: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передаЕ, а ОРННДАР 

оренцу земenьиу дiJJJlику IЇnЬИУ від БУДЬ-JlКИХ маЯкових прав і претензіЯ третіх осіб, про IIDІ 
YКn8Д81U111 Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. 

б.3. Передача земenьноі дiлJlикн орендарю здіЯсшоється після державноТ petcтpauii ЦWJroДng 
з. актом прнАмаИИl - передачі. 
6.4. нв основІ cт.2S ЗаКОI!)' УкраТН11 "Про оренду землі" від Об.l0.l"8р 1i161-xnI 

п'RТllДенннА строк пlcnя дер_внот реєстраціУ ДОГОВОРУ ореНДІІ земcnьноІ дlлlПКП 
комуналы�от власності зо60в'язаНІІІ надати копІІа ДОГОВОРУ відповідНОМУ 0pnHyaepllllllOf 
Cllp6н. 

7. Умови поверненнв земельної ділвикп 

• 7.1. Ш~ прНllRJleИIUI діі Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зсмCllЬНY.' 
пршому ПОРIВJlDО з ТНМ, У uoму він одержп іі воренцу • 

• ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршоllНR корисних властивостей ореНДОВ8Иоі земem.ноf ..... • 
Ь ЗМIНОIO П С1'ВНУ, має пр~о .на IЇДШХОдy8ВНJ18 збитків' У розмірІ, визначеному c:тapoнaмno JIJDID 
ДOC8J1lY'l'O ~ди про РОЗМІР ВIДШКОАУВВИНJlзбиткlв, спір розв'аУЄТЬСJl У судовому поpQJtY· __ 

• 7.2. 3Д1Яс~оиі орендарем без ЗI'OДИ орендодввца витрати на ПOJlіnшенИІ ореНдованоІ 
IIJCI HeMODНIIO ~lДокремити без звnоДЇІИВJI шкоди цій дiJUlицІ, не пiдnmuoть відшКОдУВ8Н111О0 

703. ПOnlпшеlUlll С1'ВНУ земem.ноі дimnncи, проведені ОРЕНДАРЕМ за nпCWI
OPEНДOДAВ~ земnf, не пJдmrrвкm. відшкодylВИIUO. Умови, оБСJlrи f строки B~ 
виrpат за проведеш ним пonlnшенНJI С1'ВНУ ЗСМмьноі ДШRИlCИ внзнач8IQТЬСЯ окремою yroJI0!O 

,7.4. Орендар має прпо на відшкодуаВИНJI збитків, заподillних унаслідОК ИСВIIIIOJIIIIIIII 
з060В ааиь , передбачених цим AOroBOpOM. 

361П'1С8МН вважв1CJТЬСЯ: 

7.5. фlllCТНЧиі втрати, JlКИХ ОРЕНДАР зазнп у зв'язку З невиконаннlМ або ненап-ІМ PJ' 
дoroBOPY ОРВНДОДАВЦЕМ а також витрати які ОРЕНДАР здійснив вбо повинен 3діltсJIIIIII 
CBOro Порушеноro прпв; . , 

дoroB:: доходи. nі ОРВНДАР Mir би реanьно отримати в разі нanежноro виконаНJfl оРЕ 
7.7. Розмір фlllCТНЧНИХ витрат ореидаРJllизначаЄТЬСJl на niдcтввi докумеКnШЬИО n~ 

8. 06м_евlUI (о6тJDICеиии) щодо Вllкороста"'" 
земельно' дimlнlСИ..J 

8.1. На орендовану земenь .. 1-- 165ra-l~ 
мер_ комунікаціЯ; ну АІІUlIІКу встановпено обмежОНJIJI lUIоЩOJо 0.0 '" 

8.2. Передача в Opelrдy 60 ,.сіJIII 
частину дімнки. земenы10і •. ~нки но є підставою ДJIJI ПРИПllненИJI І 



, . 
9.lошl права та 060В аК11 cтopll. 

• у noro вnaCHocт1 нікому іншому НС lідчужена. під 
земелЬНІ AUPlHJCa є ' о ренду 

aвdlROДABEЦЬ ПІРІІnYс, UUlрсб і він МІЄ :llкою.і ПОВНОllжеl.НI передавlТlI шо ДUlІНКУ І О , 
ur"''f'' м) :lacrPOIO не пе уРЄ 

. ~(apcano ~Іаначс"і ШІМ доrolОром. 
"'-:':-:' .. =СIUIOJIlаUI: .mнlUl:lемcnьноТ дinlНКII; 

,.і.1 aqICIlpI11I цblІоІ!ІС ІИХОpl n norolip у llІnUКІХ, переАбаЧСllІІХ ЧІІННІІМ :lIКОНОДВВС1'80М 1'1 ЦII~I 
'1.2. aacqIOlODO pOJlplm це " о 
~ _ .. _v передбlчеlfllХ ЧІІІІНІ~І :lIКОIІОДВIС'ПІОМ, В тому ЧІІСЛІ В 
,...-r:. ! Iнnn IDMlp орсаІдІIОТ IUlВtи У 111---. 

'.ІЗ. DI І Р ба :lroJUl орЕНдАРЯ; 
-т.== ОРЕНДАРЯ CDОЕЧ~~ноro ::::С::1 О:;=~Тnn=1 :І ЧІСУ nPИnlll1ТІ ріWСllюr сесіТ 

'.IJ .. .mu Ііа ОРЕНДАРЯ Іtдш ~cm.HOT дinaНКИ до пїДnIlС8Июr uьoro ДоroIОРУ; 
lD1ublatpu11 про НlAlНIUI І орсИАУ:l 
~ O&oI'IJКn opClcдoaвaЦl: 

'.2.1. nepwвml:lСМСІІЬНУ ДinnКY по ІІІ'І')'. 
U. Пра .. OPIIIДВPВ: ДiJII у КDpИC11lІНюr' 
'З.І. tnp1DII11l по lІ1У зсміет.НУіСІІІ з':нчеНIUI t!'moкy Roro діі в раї BЇДCyrнocт1 npотонзlА, щодо 
'З.2. поllOllDOІВnI .1101'01 Р n -'r 

...... Dnpcmal термІну ореНДІІ. 
"о&аl'IJКn opellДВPВ: І 'RСНЮlати JCOII'I'nOn. :11 ІIIКОРИC1'8ННJlМ цієІ' :lемenьноТ 
'A.IJIIIIIII11I ОРЕНДоДАВЦ1О МDJШІІІ С'І'ІО :ІДІ "'r 

~.u.uIDрпс'пІlyвml:lемfJlы�у ДШRИКУ :11 цinЬОВIІМ пр"значеННRМ; 
'АЗ. CIOtЧICИО Сnnlqynm оренану 1Шау; 
'АА. не aonycaти хімічиоl'O чи 6YДЬolКOro іншоro 316pyднeНIUI зеМJII: 
'AJ. m.qШМУIІВnI it 11 НlllaUlому саніDРИОМУ стані; 
'А.&. _ зuїнчеНІІІ терміну діі ДоI'OIОРУ OpeНAU ПОlерНУПI 3ОМeJlЬИУ рику ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IІІІІІІІІІуmпi по ury. 

10. Ризuк ВИllDAковоrо 3ВИЩенвв або пошкоджеВВR 
об'єкта opeв.цn ЧІІ йоrо 'Іаетввв 

10.1. pнsнк ІИ11IWШІОI'O 31IIQQeИIUI або ПОШКОДjUННR об'ата оренди чи Aoro Ч~ несе ОРЕНДАР. 

11. 3иіви умов AoroBopy і ПРВПDReJllUlliоrо діі 

Н.І. Зміна умаll ДоI'OIІОРУ 3ДIACНSOКm.Ca у ШlCЬМовlR формІ 31 83IЄМНОIO зroдоlO сторін. о 
•• 'у раl IIIAOCIIrНCВRII31'OД11 щодо :wlнн УМОІ доrolОРУ спір p03B'ayкm.c:в у СУДОІОМУ 11OJИUIКY. 
І .2._ AoroIDP1 ПРПППНRІОТЬСІІ1 pal: • 
1~~.mIlЧеllll С1рОКУ. ИDJllClln Roro &упо yкnaдeнo; 
11 DpПА61Н1ІІ ОРЕНДАРЕМ 3еМcnьиоt AWlНХИ у DJlВCHlcть; . 

swu;З' IpIlМycoIlOI'O IIдчyaeИIUI земет.иоі дімна 3 MOn1811 суспinьноТ необхідності відповідно А! 
11 -10m кgрeиsy УКРІ"ІІІ; 
•• .2.4, AolVllp прИПllНlm.cJ 'IUOIr в інших BнnaдtCIX, передбачених 3ахоном, 
II~ .М AOIVDOP1 npllnllH81crn.cн IW1RIОМ horo ршlРВІНllІ за: 
ІІЗ' '13ІааКИО 31'OДOJO c:rapla; 
11,4 ~~еllНlИ cy1(IliдnOllfднo до ЧllННОro 3.КOHoдIIIc:rвв УIСрВінн. 
~ • PIIНIUI Дoroвopy • oдnocropoнньoмy порlдJC)' доnycllllEl1oCll; 

D.t.4J, lIDIOtO PD31JJ11НН1 Дoroвopy І OдНocтapOННleOМY поPlAКYЄ НUIIXOИВIIJUI Орендарем п.4.3. п.9.4,2. 
1І,s.перащ ; о 
~ ID пр ... IІІDCИOC1'l НІ мaRнo орсндаpl на іншу ІОРIWІЧНУ або фЬнчну осoбj, • 'І8ІСШК 

РlUUlчноt oca6I1-ореlUUlPl є пlдc'rввDlО ДIUI рО3ЇрlllllИl дorolOPY, • • о 
о \ 

І о 

12. вlдповідашы�іnь сторів 3В иеВИКОИ8Ш 860 
иенвлежве ВИКОИ8НПВ AOroBOPY о о • '. :0 

• , ••• -t • " 0._, о.,: • о ., 

1b.....~2.., ЗІ 11111110 о •• 

~"''11111oo1V IІВНlUl1l60 нeиanC1lНе ІИКОНІННІ доrolОРУ старОН11 несуть Ilдno.~ьнicть вfAпОIЇДНО до 
l2.2.ero 4DlVlopy, о 
~ _Р! .... оа ПОРУШIUIІ З0601'UВНU, 31lnЬІІІCТIaCJI ІIд ІlдnОIUuшьноcrl. 1UCЩ0 ІОна ДОІеде що це 

·'lІІІаса не 3 tr 1ІІІІІ1. • 



13. ПРПКЇllцеві DоложеНllВ 

ІЗ.І.цеl Доroвір набllp8Є чинності піCJUI п.ідпltсання сторонамн та Аого державної ptt 
Цеl AoroBip укладено У 1рЬОХ nPltмIРНИК~ ЩО M~Ь OДHaKOB~ ЮРJtдJIЧН)' :1Ііі. 

знахОДlm.c:Я8 орендоД88W1, дрyrиА - в орсндвря,1рmА - в оргаНl, яикR ПРОВІВ держав"" :\УІ o.a.t. 
·.IPtt~ ~ 

HeB~'OIНIIIIII чаmlllаМl1 AoroBoPY є: , 

)) квдастро8иl ІШан зеМeJlЬНОЇ дimlНКIІ 3 вшображенНJlМ обмежень (оБТJIЖена.) іі 
• • у -...... ВС18НовnеJПIX сеРВI1УПВ; -~ 

)) акт про acтaнoвneHНJI на місцевості та поroдженНJI зовнішньої межі земc:m.ноі . 
. ". ~ )) акт прИnому-neредвЧI зеМeJlЬНО. ДІЛЯНКИ; 

Орендодавець 

liровврс:ька аllс:ька рада 

в особі заcmyпнuка ,A';CЬKDгO гanoвu 
AHIJlєna ВllauuI Ол~ксанdJlD.u"а 

МісцанаходжёНВВlOридичноі особи 

Юрuднчпа адрес:а: 
074 ОО ІСиівсь .. область, 
М. Браварн. D)'JI.rarap· 

15. РеквЬnти сторіІІ 

Орендар 
ТОВ ссШаН8-Г83» 

в особі директора 
Ча6УJlІІ ВlІЛгрllll.аllО'U'lfl 

Місцезнаходження ЮРIlдНЧНDі_ 

ЮРllДllЧRа адрес:а: 
07400. м. Бравари, 
БуJlЬD. Незвnежиощ7 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

..п: jJJ.~ 2007 року м. Бровари 

Ми. що піДПИСВJIИСJl нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступнmcа міського голови Андрєєва ВаСИJlЯ 

Оnексаnдроввча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

_ОВРJЩYВaннJI в Украіні", довіреності від 20.06.2007 року 

I2·S3/S15 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою 

відПОВЇД8JIьuістю «Шана-Газ» в особі директора Чабура ВаJlерія 

lвauовича 3 другої сторони, СМaJlИ цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

06М_НОIО відповідапьніСТIО «Шана-Газ» ПРИЙlUШо земельну 

дiпtнкy lШощею 0,0600ra дпя обcnyrовування автомобільноrо 
1130JanpaBuoro пункту - зеМJJі комерційноrо використання по 

'уn. Квівськііі,333 в м. Бровари. Земельна дiзumка надана ріше~ 
сесії • ВІД 25.10.2007 року за N!483-28-0S на умовах оренди на 
5 (n'ать\ • . 

'/РОIC1В, терміном до 25.10.2012 року. 

Цей An СЮІВДено у тpь~x примірниках і є невід'ємною 
'&стннОIО AoroBOPY оренди. 

ПРИЙВЯЛО: 

ТОВ «Шана-Га» 
EQридичиаццреса: м. Бровари 

БУJIьв.f.[езапеЖНОС':ri,7 



І АКТ оО о 
овиішньоі межі земелЬНО1 Д1ЛПН1СІІ 

811Я В натуРУ 3 • • 
dIIl1epellece • межових зиаюв на збеРІгання 
'Г та передаЧІ 

• , . " "'ADQe.\A-вАьн·,gтю , .. \'\А\1А- rl\~ 
>'2"91&0 р QБМ%Ж,Ц\QЮ 

I!1J"j"Obtl\ • '5~3 
оо 200_ро 0_-------

Мн.lldЧспiдnисані. пр&Щстuник ТОВ)Тєрміи») 

I~acтi ,смnевnасиика (земnекористувача):, _________ _ 

To~ 1~ \1.\,,11 ~ - rl\~ " 
qrDaвOK викоикому Гордієнко т.Во . 

i· ... oniдcтuiдo3Boпy виковхому N! 273 :; 
'jI1IlІІрОДІІПХ дenymiв від 24 листопада 1992 рокУ 
JiIIRCIIU в Hltypy межі на підстuі п~вну зеМeJJЬ~оі дiлJJики 

" : То% ,~ Ь\А\1А" [A~ : 

1D1111ХОJUlТl.Cllза адресою: !.\і!\ Н\\( еаа ь\(" 1\ • ~ '3 ~ 

_о рішенНІ міськвиконкому Не ~ § 2.. .. 2,1 .. о 5' від !о Q 9 . 0"$" 

MtIOli ЗНаки в KinЬKO~тi . В шrо передані в натурі предС'rавнику 
-.анІСІ. НІ IІКОro і иaкnадеио відповідальність за іх збереnсеиня. 

IJ '-Іра іри та місцезиаходжеlUUl межових знаків земельної ділянки поквзвні 
ц4 ІІХ. о 
~ l'I:r t: ПІДставою ДJ1Я приiиaтrа рlшеИИJl по' фахтичному кориc-ryввнню :І 
_. Офармnc:ииям ДО9Меитів. що посвідчують право власності або кориc-ryвання 

Arr СКnвдений в двох DрИМірвп~о 

~нмкземnевпасиика 
ПСКОРМctyвачв ) 

n~ 
Нмк ТОВ «ТЕрмін» 

n~ 
'''МІС ВИконкому 

npe~a 
"ic.""r '''~IC БРоварськоro "" о 11Dn;_o 
J!rtypcil --"3 земenьвих 
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І нанврии" "ОРИ.Аор МlРll1 
зr І Ана Укра r Hc"aoro "_/ 

ЗВ 1 "З0К І 
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АКТ . і' ... 
• евостІ та поrодженUD 30ВDІШИЬО меЖІ земеЛЬНОI ДІЛЯНЮІ 

a.'IClldlllD allCI! .. , 

,tfIJ' ЕНО\О "іАпgЬ\Авr",ні~ІЮ ., НlAkll - ГА,> 
~ 

а. а§МЕ'М __ -- -- ч . 

!-ІІ'" м.БроваРIІ 
Ilfвf(!ИЙ 200.1.р. 

~'.!!!--- . . 
: Iдnисаві предСТВВВИХ ТОВ »ТЄРМІН» ДІЮЧИ на підставі ліцензії на 
'~ ~. прпс,.;нОсті зeмnсвnaсвика (землекористувача): 
~ , ., 

TO~ ., \UMt!\ - Г" 

~dШUо~ ______ ~Л~о~р~д~Ш~н~ко~т.~в~. ____________________ ___ 

J:jIЇIDXЗОШевпасників (зсмnскористувачів): _____________ _ 

.""IIJUDI СВОТ повноввжсlUIIa провели встановлення на місцевості та погодження 
Ввоімеиі земem.воі дiJшucи 

." 
, То Р, ." \u в ).\1\ - Г 1\ ~ 

'::"П:ВЗil при Bcrвнo8JIeввi зовнішньої межі не заявлено. Межі поrоджені і не 
~ рввх ~. Межові звlІСИ, JIКВМИ звкріІшена земcnьна ділянка в кількості 
_ шт. ПОXl3ВВl представником ТОВ))Тєрмїв)) на місцевості та передані на 
~,,:,~вику (землекористувачу). Рьзміри та місцезнаходження земельної 
L_ • І на абрисі на звороті дaвoro а........ . 
...... ~ HвдaR оо --J 
IьоJaren.в 01 АА! ~\\\EPHjkї\1nrD 2>ИКQриgІI\ННЯ 

OoКlДacrpOBoi докумеитаціі сICJIВДВЄ Q Q (? О Q га. 
~~Є' j 

,~mдc1aвOIO ДIIJI приAвaтra по фu:тичному користуванню з наступним 
о, 1_ дaКYМeвтlв. '",о б 
flЧfln..___ ~ ііі О користування землею. 

~"'IAIIA в 2-х ПРИІМ1РНИК 

., 
тоь '. \1\ 11\1 " -fl\' , 

• ~1IIUc зeмnевпасRllКa 
) '--ЧВСТУВа'lа) 

: ~IC ТОВ ))Тєрмїн)) 
Гордієнко т.В. , ~IC ВИКОНКому 

~IIJC CYMi-.-. • 
~lcнlhCi "'_А 

в (Зcмnекористувачів) ___________ , , 

, , ------------------------------
----------------,----------------, 

~~HIQc В 
~koro в' • POBapcbKoro 

IДЦUIy земem.1ІИХ ресурсіВI~S4~~=~~'WI-""7і!f-іГ= ....... ~м=.~А--. __ І 

--~~~~~~------------~, 



АБРИС ЗЕМЕЛЬноl Д1JIЯНI(И 

-

" 
а , 

:' 

., '! .' .', ..... " ... " .. , ,',', ',: . 

1. ВідАдо • 
'!3Е М '" 

, ---
',' ~ ".O~a,M-: 

• ..S: r • " • 

. ',; \' '\ ,.. '. .' ... : . ,. . ЬВ tA 1\ ' , '. ,,' ". \1~lIn"~ _ D\1nr Q .' \(02'd~J\1!.P."'\jq (!,"'В ~~ с 

2. ВідБдоВ ------~.~,~---------------~ 
3. ВідВдоГ 
4. ВідГ до Д -----~--:------~-.:..-----~ 
S.ВідД~В--~----------~---------------~ 
6. ВЇА'Едо A--....;-.----------~------~ 

----~----~--~~~ 
Абр~~ ~~: ':-~":_' .... :}' '7~' ,~,\ ~~~~~ /):...,-, ------- ~ 

, /, 'о о ; .. ,' о, о , о оо ~o ----

.' 
, , 



/ дсТРОВИЙ ПЛАН 
K~f1D6DD~DDDD~6~: 0520 

УМОВНІ 

" 

ПОЗНАЧЕННR: 

• 
. .. 

•• І НIUНВРНИR КОРИАОР МВРВ.ІК комун І KBLlI РІ 
•• згlАНО Укрв,нського КnвсифIКВТОРВ,П2 

г-:-::l k:::::::..-.J 3 В І 113 О К 

.. 
.. . 

DПИС МЕ. 

а. & -J'''I :IIlr.IIDPIICT. С.у,а.Ки,.с .. "а). 

: . М.А.Шокун 

... 

ТОВ IШана-Га:.1 

М.Вра.аРИ"УА. Ки,ась"а,33з,_ 

тов ~TEPMIH" 



КАДАСТРОВИЙ плдн 
З21D6DDODDDDD6~:О6'D 
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'ПАУ ВАТ ·УКРТІJllкам") 
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:t "'СІаІа ••• " •• ID ІМlIІІ ІІІ" 
~~I'~"I ~I"""III' '.м.' :::,,:;=:,',. "" .• 11 . ,,, .. ,, ~~'''I-~r:sc"I'" ..... ". • .rl 

.... -=,::=..r. р 'М"Р, . .... , 
~ ·=~C"'·-
" •• "v. .~=~:.-
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"""'-
!tї'-- І • • 3. .. . 
~~ ~'оСІ,.,., II р.- '.",В' 0,0_ 0,0'" 0,0'. 

Г--Т~~J;.c~~.~. '~'II ~·_тdВ 1Wa .. 8-r. .. , 
,г;:::::-т.~~~~!'I'~' g~ {M.~/Po •• p",lia. k""C"K.,333.-

ТвхнІчна АакумвнтаЦIЯ 
І •• Іма.устра. ааАО CKa.A.""~ • 

AOKV"I"TI8,.1III nОС8IАЧ,DТ" "О.8а 
аР8КАК " •• ІМІ."", Аlаак_, 

-. :-

С,."ІІІ 

• 



,( 
і', ДОГОВІР 

ОРЕндИ 3ЕМEJlьноІ ДІЛЯНКИ 

IL~ JJ It .. 4{) .. 20 ['Нр 
І ІіровІрсыс8 мlсыс8 РЦІ ... fJ" ~ • 

Іс аа·1 8 ос:06і ЗІ'"'"'ПНІІКІ міського ГОЛ0811 Аlшрс:[ва ВаСllЛН 
і .. рс•• М ь. Р • ".J ум... . СТІ· ...... .,.11.єць: І!' . з I'J УкраТНIІ "Про Micuc8c саМ08РІдуваtlllІ в краltlt ДОВІрено 

~~ ... шо ,ІС НІ nlaC1U1 lКОI 
~: u. ... 53151S 1 DJlHOrD боку. та . Б .. ,1tJ6ЗI!01poq"- '.noD'·anIoIII&!1'JO «ФОР~lvла», IОРИд"'lна DJ1peca. М. Р08ар", .. 1і \ІСТІО 1 ofiMC' .. -СIIОID В.... .... <І. • м б -.w: I1ІІР ф"n n ко ... ІЗ72.&А31 (С8ідОЦТ80 про держаІНУ рес:страЦIІО IОрІШllЧIІОI осо 11, 

5-А. iJIItnll Іnаl 111І .. '" • • v. І 3 S 5 І 05 "'..- =-м &роваРСЬ1СОТ .ІіськоТ КІІТВСЬКОТ облlСТІ ВШ 18.11.1996 року J't2 
.-- IНJDНU'I"M IОИ" .. ,v • •• rr-rnоваllОГО 
~'r:=-.:: особі J\lPCtmJpI Журбll MIIICUnll IваНОВIІ"1, ІК"" ДІС: на ПІдставІ CТВtyl')'. заре_.,. 
:::O~"11a31.oa.2005POКY1aN!1355 1050002 000530,дani -"ОРЕНДАР". J дpy~olc",opo"u. 
JIIDIIdДDIDIIp ара IfКlYllнe: 

1. Предмет AoroBopy 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ IlanОIШно до рішеННІ сесli БРОlарськаТ міськоТ рад" KI�TBC�oh-оТ облac:n lід 
UJ8D7 рА1 »451·27-05 IIIJUК. І ОРЕНДАР npllnMIЄ І СТРОКОlе MaТlle кор"стуваННІ земельну ДІЛІНКУ 
-uио.., 11111Х 0,08121'8 - земnі обмеженого I"KOP"CТIHHI - інженерн"n коридор мереж комуніасашn, 
1D1llla)11II)'IIIIIIIIICII'IrrnOlOrD npllміщс:нНR. ІКІ ЗIWLОДlIТЬCJI по вуn. ПОСТllшева. S-a в ~I. IїpOBaplI. ЗriJ1но з 
_1CIUIC1IIIpII&:IyIIII. що Є lІеlШ'смною частиною шого Договору та ДОlідки В"ДІноТ БроваРСЬКIІМ 
-1iUInaМ ХМ_НІІХ ресурсів від 02.10.2007 року за 14'204-3/13-3/1389 та земельно-кадастровоТ 
lI)IImIJdl &paapca.КOrD міського li.lUliJIy 3емenьних ресурсів WI земenьна дїnIHкa paxyЄ'ТloCJl в зеМnlХ 
....... IItIllpIIl:ТlНH. І МеІІІХ БроварськоТ міськоТ радІІ. 

.. 2. 06'скт ореНДІ. 

2.1.8C1J1C1Щy lICPe.UC'n.Ct имem.НІ дinaнкa :шranьною nnощею 0,39001'8. 
~ 3nlenIo"ln .aIn.нцї pOJ.llщені об'єml lІерухомого маАнl, Ікl JlВnRlOTЬCJI вnaclliCТJQ OpeНlUlpн. 

__ :- I1'ОшOll ОШНКІ земenьноі дinRlІКИ зriдно довідаІ Броварського "іського Bїдnїny 
.601 иz Ііа 02.1002007 року за N..aQ4·зIt3-3/1 1388 CТlновИТIt: 

2.5 3ас (шlстсот од"а 111atча шlспот де.ВIІОао двІ) f1J"lеиь. 
~1:"НI.aIn.HICI, ІКІ nepeдam.l:1 І оренду, "е має тatnlX Недопіків, що .ІоЖуть псреШКОАlml іі 

2.5. n IlUpUmниlO. 
Р113Мbtl (pcaPl'IНbaцlТ) ОРЕНДАРJI Договір оренд" не з'6сріraє ч"нність. 

3. Строк діі AoroBopy 
11·Дoruai • ~ ... ~HO на 5 (n'RТIo) років, терміном до 20.09.2012 pOIq. ПіCnR закіll'lеllНR строку oAOrolOPY 

~2"'IІІJ103QJИЧ ПРlВО поновпеННІ Пого на НОlllП строlС. У цьому раі opelUUlp пов"нен не пізніше Ilіж 
liIQ. Прн І"ІСО Н енн. ctpoкy ді' аоговору nOliДOMIIТtI п"сьмово opeндoдuWl про намір ПрОДОІЖІIТ" Пого 
.,... ... lІОnO.:еа crallld 'емenы�оіi дlnВIІКІІ lІе за цlnЬОВllМ ПРllJllачеИІІН~1 ореlшар втрачає пере ...... е 

ІНІ oAOfD80p)' opellДH. 
4. OpellДlla JШата 

4.II'ІЧ"IО 
• 30 .. ~:(. мата cтallO.lln 5 % в" ІІ0РМ8ТІІ.ll0і rpошо.оt oullllCll І СtCllІІАІІС: 

~~ 06чИCnен ТРIl4U~ 'ПІсвч вlсІаIДССІІТ чcmlРІІ ) I1JIIBlli 60 копіПок; 
.":"'IIQ1q J у ... репМІРУ opellдlloi nnanl за 3емenьні ДШ.ІІКІІ державllОТ або КО.ІУ'ІМ"НОТ вnactlocri 
~HII .. =HIIIIM іх цinЬОIОПJ npll3Ha'lellllR та коефіцlєнтіl iltдeKCaцlТ, 8ІlJllа'lСIIІІХ законодаIСТВО.'. 

"""P111pc1tlq 'ІІІ ~M Мінlстріl УкраТНІI форм ..... , що заПОIНlОlOТtoCR під час ytrnaдllllllR або зміІ'" умоа . 
"'-ЧОРlllA1 .... 111І Аого ДП; 
r...~~IIIfIcnca: nпaтa BHOCam.cв ПОЧlllllUOЧІІ з дllВ ПРllПllllТl'll plwellllR аlА 20.09.2007 року шоr.IIСНЧlln 
~1Oro) "I~ nPDnlI'OM 3В lCIUIeuдapIIIIs ДІІІ., IIaC1)'nlllls 'В ОСТ8'lІІім lCIU'IeНДllp"II~1 ДIIC~I 1.111101'0 

I'U рІР33": IWIBSOM nepcpBSY""". ІІа раlJl'ОК УДК у Кllі.СloкlП оОлаcтl .... Кllпа МФО 821018 
4,.. ncpt,qaч 10112700005 - &РОВВРСЬІСС &ДК. КМ tCIIаСIІФі_цlr 13050500 - оре.1Д8 :aer.uaL 
4.5.I'aІ .. 1 І nPO~IUЇтa ІІІІІІІІІНІІ nOCllyr в plXУllОК opClUUloT маТIІ ОфОРМЛJlnЬCR вlмо,lт",м.і amмll. 
4J.I, 1141: apelUOlat M8m neperJUlд8l:r1oat у роl : 
4J,2. 1Мі 11 уМОI господаРЮ"ННIІ, nсредба'lеНIІХ договором; 

~I"'-:' PCnМlріl хмen"ного nOдlmC)'. піДlIІЩl!ИІ'. uill, тар"фll, змlНIІ асосфіuiснтіl Iltдeкcaцii. 
OAllcnaOM; 

/Jr 



4 S.3 8 illWllX 811пааКDX. передбвчених заКОllOМ; • 
• 'У' еНllІ opellAHoT мвт" У С1рОКII, ВIIЗllа'IСШ UIIM J10rOR(1pO\l / 4.5.4. рDЗlllсвнес .n".. . lell.lI~ 

(8lС11ючаlOЧIІ СУАIУ штрафНIІХ caHKUI за ІХ HiUlBHOCTI) 11 РОlра\\ "P~\I, 
пOJl!'ТКОВ~ГО БОРfYнаU'IОНanьного БВIІКУ УкраіНIІ, діючоТ на ЛСН" RЩШ"tlСIЩІІ TaI\O/I;/:'~) I~/) 'I~ 
обnllСОВОI CТDBICII " lІ.1ат,о '" 

N (ПОI'O ЧВСТІІІІІ.) noraweHHI, звnеЖІ.О ВІЛ того, Jlка 1 веЛlI /111І Ta,,"~ сrаRЩ • 1oroL. 
.~~ • I~~ 
lCDJIeH.I1IIplll.n день прострочеННІ у nОI'O смаТI. • ~, 

S S S О Н"нв мl1'ПІ спраВЛJlЄТЬСJl також І У ВІІПВЛКВХ, JlКЩО ОРЕІІДАР l/IОВа 
• •• ре.. "'"", 1IIItr~ І 

не DIIKOPIICТ08YC земельну ДШRНКУ 38 UIIM Договором.. • .."., 

5. УJ\ІОВІІ BllKopllcтallllH ЗСJ\ІСЛЬІІОЇ діЛНllkl1 

S. І. Зсмельнв ДШRНІСВ перелаcrЬСR в оренлу МJI Об~УГОВУВ~ННJI ffеЖffТЛОВОГО ПРlІ\lі : 
S.2. Цшьове ПРllзначеllНJI земельноТ ЛIЛJlIІКII - зеМЛІ KOMCpUln.,oro BIIKOPIICTallll1l ~ і 
S.3. ОРЕНДАР не має права без оформлеttНJI у встановленому lаконоnавство" ~ j 

u1nьове ПРll3начеННR земельної ДШІНКІІ. , 
І 

6. УаlОВl1 і строки передачі ЗСJ\ІСЛЬІІОЇ діЛНllКl1 8 ореllJl)' і 

6.1. Передача земельної ДШJlНКИ В оренду зліЯснюcrЬСJl без розроблеННR проекту іі .~j 
6.2.lнші yr.IOBII перелачі земельноТ ДШ'НКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ персас, а 0_ 

ореflЛУ зеАlельну ДШJlНКУ вшьну від БУЛЬ-RКИХ маЯ нових прав і претензіП третіх осіб, про ІІІІ11 
УlCllцаннв ДОI'OВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могnи знати. J 

6.3. Передача земельної дin'H~11 оренлаРІО зліАснюcrЬСJl піСЛJl державної реестрації UIollf1)~ 
за актом прltnмаННR - пере.l1llЧI. 

6.4. на осноаі с:тЗS 3акону УкраТН11 "Про ореш.у зе"lлl" Від 06.10.1998р N!161.XJ\' 
п'НТl14еllllllП строк пlсли державно' реєстрацП договору ореНДІІ :Je"lenItHoT лinRUIСІІ іІ 
КO"'YHВn""0i вnасноmзо608'И:JаНIІП НIІДІІТlI копію договору вілповшно",у ОрI'DIIУ де,.....1ІІІ 
служб ... 

7. Умови повервеввв земельноі ділНJIКl1 

7. І. ПїCJIJI припиненНR ДІЇ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зе.le.JIЬНУ JlїІІІ1ІІ)! 
riршому поріВНIНО :І ТИМ, У вкому він о.аержвв її в оренду. • 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршенНR корисних властнвостеЯ орсндованої зеМeJlьиоf JIЇJIIH~II 
із зміною 1і стану, мас првво на відшкодуваНІІІ збllТків у розмірі, визначеному СТОРОІІDШ. ЯdO 
ДOCHrнyтo згодн про розмір віашкоауваННR збитків, спір розв'RЗУЄТЬСR у СУЛОВОМУ ПОРRЛI\)'. . 

• 7.2. Здіnс~ені орендарем без Зl'Oдll opeИJIoдa8LU1 витрати на пonіпшеННR орендоваиоі х_ 
ІКІ нсмoжnиво ВІдокремити без заподїRННR шкоди uin AinRHUi не піДnRraють вШwКОдylIИНIО. 

7.3. ПоnіпшенНJI стану зсмельноі дimaнки, пров~деНі ОРЕНДАРЕМ 38 ПIIС.м
OPEHДOДABЦE~ зсмлі, H~ підnвГIJOТIt відшкодуванню. УМОВІІ, оБСJlГИ і С1рОКII вШw~ 
Blnp8T за проведеНІ ним ПOnlпшенНR стану земenьноТ дїn_НКИ визначаюТЬСR окремою yroAOlО CI1IJIII 

,7.4. ОреНдаР мас право на віашкодуванlUl збитків, заподіRНИХ унаслідок неВllкоИВИIІІ , 
зобов I38нь , передбачених uим ДОl'Oвором. d 

3611Т1С8МІІ ввасаЮТ"&:R: 
7.S. фактичні В'J1Iати, RКИХ ОРЕНДАР зa:sнав у зв'JlЗКУ:l невиконаННRМ або ненвneжJl11М .II~ 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також BII'J1Ianl, вкі ОРЕНДАР здіnСНIІВ або ПОВІІнеи здіRСИlml JUII : 
свого порушеного права; і 

7.6. доходи, Ікі ОРЕНДАР міг би реanьно ОТРllмати В pa:si напежного ВllконОНIІJI OPEНДO~ 
договору. 

7.7. РО:lМ!Р фаkТIlЧНИХ BII1pDT OpelfAВpa вмзначаєтltCJI на підставі документanьио піДТВСРJIIIC"'--

8. 061\Іежевни (О6ти_енвв) ЩОДО ВИКОРJJет8llllЯ 

... . .. 
8. І. На орендовану зсмельну ДЇЛІНКУ 

мереж комунікаuіЯ; 

земелы�оіi ДШВВJClI 
. ~~ 

. І..-исl"' .... 
8станоanено обмеженНJI мощеlO 0,0812111-

9. Інші права та 060в'ЯЗJCII сторін • 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnYE . • ке aiJ'I)~ 

Забороно~ (арештом), заcnвоlO H~ ;: :смenьна .дUrRИК8 є у Ноl'O впаснОсті, нікомУ іНШО:' JlIJI.~1 ; 
IІВдаВDТИ Інші правІ, аизначені ЦІ р буває І 811І має законнІ повиоважеННR передав.ТII І 

ІМ ДОГОВОром. 



,,1 Пра" ОРСlшo.u8UR: 
9.1:I.ncpclїpII1l uiJп,a~С BIIКOPIIC'l8HIII зс~,enьної дinІНКIІ. 
tl1 aacrpaКOIO ро1lрваПI цсП Доroвір у ВI'Падках, персдбачеНltх ЧІІННІІ~' 38КОНОJШВСТ80\l та Ц!lМ 

~з. _тІ pa:lMip ореиаиоі маТІ' у ВI'Падках, персдбаЧСНllХ ЧІІННІІМ 3.KOH01l38cтвo\t. В тому ЧJlслі в 
~)' nOPUКY ба :sroAII ОРЕНДАРЯ. 

9.1 ••. II1VIПI1\IIJА ОРЕНДАРЯ сВotчаСIІОro ВllесснНІ opeHAllOЇ мат ... 
9.1J. IUIW'It1I 81А ОРЕНДАР'я відшкодуванНІ C)'ftlll ореНАНоі' пnат., :І часу приRИА1ТR ріШСННІІ сесіі 

~lIiмoTpaAll перо НІШІІН'ІІ В'ореlШ)' ЗСМCJlьноі дinІНtnl до піДПllсанНІ цього Доroвору. 

U.OID.'RJКJI OPCllAoдIDUR: 
911.IICJIfJIIII11I3eMCPItНY АЇЛІИКУ ПО 8К'І)'. 
t1 Пра .. apenдapв: 
'J.I·CnPИМl11I по 81П')' Иt.IСРltuy дUuШКУ У КОРltстуваИНR. 
'!l nOllOUJOнm ДОl'Oвір піМА закіllЧСНIUI строку Aoro діі В разі відсутності претснзіП, ЩОllО зобов' І3аНЬ 

·.RJllltнyореИAlL . 
uoaa"a"'loptllAlPR: 
'04.1. IIIIIIImI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖІІІІвість здїllСНlОваnt контроль за хористуваИНlм цієі земельної • 

D!a. 

:-РI.CТD8УВВnlземen .. ну дinRнку,а аln"ОВI.'" ПРlаllаЧСIII ...... 
• • CICIRIC1IO cnnaчув.", орендну мату. . 
:~~. ~~~lIInl хімічноro чи БУДЬ-RКОro іиwоro забруднснНІ землі. 
'АА ''':''I'-У8ІТИП в нanежному санітарному стані. 

~nI/t'f' 3ІlІІкчeнJll1ерміuy АЇТ Доroвору ореlfJU1 повернyrи зсмenьну дїJUlHКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
nOlІПУ. 

... 

10. Ршнк ВUПІІДКОDOГО зuuщеПUR а60 пошкcwкеuUR 
об'єкта ореНДІ •• П ЙОГО .аСТIІПU 

~~Ц • 
nllКOlOra знищеННI або пошкодЖеННІ об'єкта оренди 'ІІІ йоro чаСТІІНИ несе ОРЕНДАР • 

11. Зміuи )'ІІОВ ДОГОВОР)' і прuпиненпи iloro діі 
~_1,1. з,.іна 
~llC1lllaзl'DA1t )'МаІ ~ra8opy зАіnсНlOЄТІоСІ У письмовій формі :sa взаємною зroдоlO сторІн. У pa:Ji. 

· 11.2, Да'і IIJ~ 'МІНІ. дoraBopy спір po'B'ayєn.c:a У СУДОВОМУ ПОРІДКУ. 
11.2.1.3Ikbtч:ОРУ npnUllHIIIO'noCR У раі: 
11Jз. ОрIlA6a::И" С1року, на .киn йоro 6уло УIШIlДeНО.· . • 
11.2,]. Ор"" ... ОРЕНДАРЕМ _мenІоноі дімнаl У влвсиіcm.. 

оо • YCOlOra аідчуасеННI ,емenьноі дbutНК11 3 мотивІ8 суспinьноТ нео6хіднom відповідно ВО ст· І4! 
11 ,. досїі; у ІІІН. • 

· 1'Ч' Ір • IJ.Щr.а nPиmllllf:ТW:R та_ в іНШllХ 8иnaд1C11Xo переА6ачеНIІХ :шкаНОМ. 
11'з'1. ~IDPY npllnllHRIDТIoCR ШЛRхоаl noro po:slpвaUHR :аа: 
IlзJ, Pltu 101о 'І'ОIIDIQ сторІ .. 

~A. PoJI~:: СУДо'АУ 8ідП08~0 до 'ІИНJlОro 31КОllоаа8С188 YacpBiНl'. У .. о,ірванllll ДоrolОРУ 8 
• .~ 11 raвopy в ОдНОСТОРОННIоОМУ nopJWCY допускастьс:а. ..08010 Р 
~JI.s. n_t:AIty "еаll.ОНВ"", Орендарем в. 4.3, n. '.4.3. . . со6у а 11IhWC 

•. ~ 1Ор1UU'Ч npa" масності ІІІ MlnНO ореlшара Н8 11111І)' IОРIIдIl'lНУ а60 ф1311'1НУ а , 
НоТ OC0611-ареlQl8р8 Е nlдc:tll8alO ДПА po:slpaaHll1I дaro8apy • ... 

12. ВідПОВЇДIUI"нIСТ" сторІн 311 пеВНlСонанна 
. а60 неиa.nacuе a.IICO~BHa AoroDoPl 

,~tl. З, Іltа"ко не .. 8ШП"llдanьніcn. liJaflo8t'tHO ао 
"-. 1~.Qoraa ltaин .. а6а IІСlІмean.е l11КОІnUC1І1І дorolOPY сторОНІI суа • • 
.• , ..... Cropg ару. ~.1I0c:тf ІІ"ЩО 10.18 .auIUC. ~b' L'~ 
... ~ .... І .. hOpУШIUlа 30608'.38"111, :а81n •• IІСТЬСІ lід liдno ' 

• lІе 311' 811НIІ. 



13. Прпкіпцеві DОJlожеВllП 

13.1. ~.2 ~ вaD2p3Є 'UDIIIoc:r1 ~~,. nїJUJ'IСЗННІ сторонаМIІ то Аого nepil\"lBttoi І'щТR •.... 
fk:gЩ"'т;а,=чn y'JP!oOX ПРIDПPНJIDX. шо .ІIJQТІо однакову ЮРІIДIfЧНУ сипу О '1"11І11 .. 
~ .J • tI ' • .il11"11," І.. 

ср e'l''!!'!'r7 .1;'.!1'ZI-зо;-ее Йj". "tPe'IiII-. орraю. JlElІІ1 nPОВlвдержввну реєстраuію, '1111tf\ 

HISb-ОІІІІІ1ІІІI1JК'П111D1D .::JOГOВOJl)" С 
; ao::s::.;юszI JC!!I зем=-,.."ої .:D."PIНJaI 3 .і.DображенНJlМ обмежень (оБТRЖСН.,) -_ • у 11 III&I!na... І 

а:а 19' еz:=п cr;:вц)..a. ._""'. 
;. ZП~~ ВІ SlїСП9ОС1'Ї та поroажеННR зовнішньої межі земenь"ої l1ілRНklll1 nCJlt1l1 І 
32ШЗ!D~ "І 

;. пr~~~4і з=кe:u.ної ;IЇ."IJIHJaL . 

-- -

15. РеквїЗНТП сторін 
Opaao:gвraь 

6paвzpc:r.a Jlїa.JCI раза 
Bo::o5iз?~ IlicьrozoZlDDIIU 

AR'JI"'D" ВaIl:В:Dl O-'1SCUIЗро ...... 

OpellIap 
ТОВ ССФОРJІУЛ •• 
.. особі дuре".",оро 

Журбll МlІІёОЛlІlваИО81lЧ. 

)(;;:;"* .. -»І" ае-ІІІ' !Ори:шчвої особll МіСЦe:JнахоnжеНIIR IОРlll1ичиоі оса&. 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

МИ, ЩО підписanИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі заступника 

IbroI'O ronОВIі АllДрєєва ВаСllЛSl ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі Закону 

r.,пш cd1po місцеве самоврядувавНJI в Україні», довіреність від 20.06.2007 року 

1}·53/515 3 однієі сторони, та ТоваРІIСТВО з обмежеНОIО відповідальпіСТIО 

.... 1лl» В особі директора Журби Миколи ІваНОВllча з другої сторони, 

ази цеП Art про наступне: 

і -' Gроварёька міська рада передала, а Товариство з обмежеНОIО 

аьвовiAanы�істІоo «Форtsула» прийняло земельну діJIJlНКУ площею 0,03900 га 
111 nК" __ вy .,. іі 

.... 
w1l·u ва.IВИ веаситлового ПРИМlщенни - зеМЛІ комеРЦl1 НОГО 

~ . . 
PllttlUllllI по вул. Постишева, S-a в м. Бровари. Земельна ділянка н&Дана 

~ cecti від 20~09.2007 РОКУ за Х!!452-27-05 на умовах оренди на 5 (п'вть) 
PJdВ. ~MiHOM до 20.09.2012 РОКУ • 
. " Arr СlCJJадеио у трьох примірниках і є невід'ємною частиною договору 
.1JItJrди. , 

, 

-. 
ПВРВДАЛА 

liРОваРська міська рада 

07 
ЮPUmlчна адреса: 
400 ~-- . ао to ~вcькa область, 

"Іі;D 08!h1. --~ • . "!'WrA~1J~I: ріна, 15 
... 'f, .I1ІІИК-t.l1і го голови 

[~ . .'... Bt!'· ':;::' ~ . ''l v. .;~ . рєєв/ 
\ . ., \ •. :r 
,f'!:Q -І ._ , 

~
,. ,~. 

\). ..... - .... : 
0'.' ~O .~:~,:jf/ 

". 

прИЙНЯЛо 

тов «Формула)) 

Юридична адреса: 
07401, Київська область, . 

м. Бровари, вул. Постишев&, S-a 
Директор 

Журбal 



,jPI!4--200ір: м.БроваРIІ 

І ~ OPCДCrВIIII1IК ТОВ • КОНСТАНТА". 
~.. 7 

JlїдCl8Вinщензііна DllКОВaJlИSI роБІТ. ~I'" ~e~a, 
~3CМJIевnвснпкіD (землекористуваЧІВ): 0" ~.,.,. ~ 

;:'.-у __ ~.L..а~~~~· ~!..Ji~~:::!M'U.·~~~T~, ?~. ______ _ 
.qiliвxзeмnсхорuстувачів (землекористувачів): ____________ _ 

, -
8rpQ'IIWШ свої поввоважеRИSl,'пр'ОВ~ !~аи~енНJI Ha.MicцeB~CTi та погоджеННJI 
I!IЇIII&DЇNezi~емenьиої дiтuпш ~ 1:14< ~~:L.a 

DllDOД\IТЬcIзавдресою /~ a~.Q?U~~ 6-0::, 
EaueJiїsa.MicцeBocti ~ДJlТЬ по ..IIM~. ~~~.!!і~if::!а:.:::z;~~«'ііІ=::-_________ _ 

lIiq Dpe1'eнзій при ВСТВІІовлевні зовНЇппп.оі межі не зuвПено. Мёжі погоджені і не 
вa;m спірних питань. Межові знаки, JIКИМИ зupіплена земельна ДЇJIJППCа в xinьxocтї 
~ Пошані представником Biдцiny на місцевості та передан~ на зберiraинJI 
fIIIIIi вб (ЗeмJIекориcryвачу). Розміри та місцезивходЖеиWl земельноі дішппси 
n-..ва росі на звороті AВIIoro ~ ~ . " . 
Ііао ДUJIВКn. Ваданої a'#'?p~ "P~~ . 

• 3CNет.ИО·ЦЦастрОВОі Документації c~~§J?d 39 гв. 
. ..'/ • ., • І. n.a. • ,.,. ,.'СТЮ '" 

ЧSllIIr є ЩЦcru • .1. о О. ~.~ • ~ 1 
ti.1llllr___ 010 ДJUI DpИЙВJ1'rrJl,. іпі по Ф - оМу КОРИС'1')'ВВИНЮ 3 HacтyIJJlDl 
. f-.utQ( Aortv.lea.:.. ., 1;.' m 7 * \ Artrrn".. "'JII ОА"іА, щО ПОСВ ... аси • бо КОРИС'1')'ВaRWIзeмnею. -;, 

-~енuJiВ.2·х.npимірвиквх. c:t ' 'P';~'~ "; оо n~ ~~JI. J: - \' .t" "'РІЬ .., 
DII!Jt ........ _ {1 ~'!,.' "C':~~. '''$ ~fIИf~~ .• 
(';'::"lIIIIIIIJ(зeмnевnacника ~ ':I/t;. w/ е: 
"~jJИС1ува1Jа) -. ~'''::-~;)1\''7/ о .$~& ~ ~ .. 

• ~.~:nllen ....... _ . .'Сі ,,":;;-.;! • 
~,o","~ ТОВ"КОНСТАНТА' '~~Ф.'.' • І ~ '..Х11 n .~ .. , - .• • 
~IUQC ІНКоИ1СОМУ f!ur: :rtc#'кs т,;:: 

OJleJr-._· \'2. ~ - = .. 
~;:"'&іІВІІИk cv...:__ ~~ ... ~ ,... ~;:,' ~'1. (', , --.qeana J aц··~AA ., -.. \) .е,.. 

CIIIDdВ (земпекористувn~,..\ "~ Itc)·_:~~~l~.s·· 
~~) ~~~.~o~.~~ ______________________ _ 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯнки 

" ." . 

І о 

--------~----------------------~ 
ОПJlc: меж: ~~JJJ 

І. ВіаАаоБ -- :~rи,"~г. tI!'J"'fetii ~ 
2. ВідБаоf: - ~.:Н,,; dOzOmOhll~ 
з. ВідВдоГ ~ , ~ 
4. Віl1Г110Д ~ 

-------~--
S. Віl1ДДО Е о оо 

----------------~--

6. Від Е до А --___ ~~_--~:..-_;'_т і!) 
Абрис СК:18В: ---4~~~=-"'~--~"""'-

, .. 

І 



КДДАСТРОВИЙ 
3210600000:00:021: 

ПЛАН 

УМОВНІ ПDЗНАЧЕННА: 

Dnис МЕЖ 
11""._ ІІІ ... А "1"11 ~и ."DРИСТ. Cnраl3А) 

II~II lи.таьа •• Рlа.аl 3.6, .. а .... 

w 

і 
~ 
А 

" а 

IнавнаРНИR каРМАар мара. камуНlкацlR 

arlAHD YKpa'HCbKa~a Кn_смФlкаТDра.пR 

а.млl 
"ам.Р&&I. -Hara 
.м"арма

"тан"" 

• 
ШокуиМ.А. 

----~~------I--,I~----I~~--I~~--I 
В е 34 48 

0.З0ВВ 0.3088 0.3088 

", .. 0.0818 0.0818 0.DВ18 

о.звоо о.звоо о.зваа 

Твхнlчна АDкvмвнтацlя 
1з з,м •• ,страа .аАа·С""' .... НН. 

ст .... " 

" 
ТОВ ·Канстанта· 

Аа",м.нтl •• WD nас.l .. ч,DТ~ np •• a 
......... М ма 3'M."'~H' ..::":.;.I.;.;"';;;IIH;.;,;"~ ___ """'_--:_-:-____ _ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДIt ЗЕМЕЛьно1 ДIЛЯIfК'" 

• "'1" KoallTI!T GponnpeLкoT AI'CIo~oT РО:І".. _СІ.?'· _ ~ ." ~II~) .. )'. 
0""0'1111 Іт G ооаРСІокоі аІ'СІоКОТ pDJItI а осоШ ncrlUOI n IUСТ~ 11І11І";1 '''сІ ...... (, ГО_ШНІІ 

[ЦІа: 0""'0"81"110 "-0\1 n іїс 110 піЛC'ПUIі 3DKOffY Yкpaiffll "Jlr'" "kIlL'II&: \.;I\IL'''rA_I~ ІІ.&ІІІСІІ " У ""~",,i" "\ 
o.._I!.1JIS AII.fOJIIIIO~;"a, :;-61299 та ОРЕJІДЛР: ТопаРII" ВІ) • Ofj~lcroМ~llfIll' 111:ШtJIlі:ш .МІЇС І ІІІ ··:tL·.IIIIII1" 

" _lioc'rf.14 01.04. зolг го';IIJСа. 33/44 і.llеflТflфікаuіRllІІА код 22920528 о щ:",Gі Jtllp~lifCJril Ml\lfillD 
щ- 0Z0б8 и.Кllів, ·I~.II· РІ.' -onпv зв-єстро' BaflOro ДаРIІІЩLКОIO раПоа",пап ДСJ1ЖПЩЮIП ПЛ 'І ilfkTr:1I1i. ю у 

.1І1І" дlс ІІІ n 4mBI ..... ".", r- '.. О' :;;:n ІІА ,9.05.2003р. з .ІІругоro боку, УІСІІМІІ иеА .ІІ0roВlР про 1ІІ'Ж'I!:llnnСДС"':. 
1. ПРF.дМЕТ ДОГОВОРУ 

• ААВЕЦЬ 8iДn08iJu,o.110 ріШСIІНІ ВІШОН"О"'У Броаnрсь"uі міськоТ рад" КIІТlІськоі об.lJіІ~ і від 
,- .,~'.orE'lДa p/l8l1oro p'weIllIR".eeclJ SpOBDpeLкoi АI'еІокоі POДII ві,. 10 'ICPOIIR 200.&рОІ.")' .N!t466-22-2.& lIunar. 
~JШ.nJlnr I'ТІІОJC08е маТІІ!: KopIIC'l)'8allHI зсмелы�}'' .ІІЇЛІІІІ"}, моwею О,2030Г8, дЛЯ оБСдУГОIУНDIІIІ" -ІПСТІІН'' 

l\1ІІ1І8СУ - СJШІЩУ '''РОВ"Н'', Іка 311ВХОДІІТІоСІІ D раАОНI • РОАIВ)l3Jlа _ 1'1. кapoBapll. ~.rIJI"(1 J !ІЛ~" АІ 

~
1If'I'IШСІ_,r • "П оо r ~ • О 

... ша с нe8iA"C~'HO'0 '1I1С'ПIНОЮ us.oro Доroвору та ДОВ,ДКІІ Вlшано.!. GpOllapcLlCttAl AI'~IoK"M B'~ln~AI 
JlCQJICЇI16255 ІіА 05.09.2003 року та зсмenІоIІD-ICIUIDС1ровоі .ІІ0куа'СtmЩІІ БроваРСhlСоrо "'IclolCoгn ВI.'lдIЛУ Fja)pdI '11 П.len •• m .111n.н .. ,. с ЗС"'ЛІАІІІ npoAlttCдoBocтi Броварськаі міської ршt ... 

і . 

2. Об"сh.-Т opellДll. 

1'.8 .щ neршr:n.СІ земe.nЬ.fD AЇnIIlКD :saПl!ІLНОЮ lUIощеlO 0,2030 .... 
11 НаХNu.иln JdnIНШ РО1~lіlUеllі об"'с"'т1І tfepyxoAloro ",all"а Ікl IВnllOТLCI 8JIDCllістю орсшmря; 

і . u IIормІтНІ rpowola оцінка ЗС~'e.nь"оТ .ІІЇЛІ"".І ЗІ'Ї.ІІНО дові~'J1 GpOB8PC:It"Oro A,icblCUro BiMUIY земeJ'ыltхx 
~1b05.09JOO]p.38N!2S6 стаИОllm. - 144191 ( ето соро" 'Іот"р" ".ея'llетодеВ"Rllоего одllП) rpIIB"JI; 
• l4. 3ntrлWl. оІlмна, Іка ncpcaвCТЬCI в ОРС'ІД)І нс мвє нсдолікlв, що МОJla')/ТЬ "среwrcОЛІІТIІ П еФс:t:nlIlIlОМУ 
~ 

і U. "11І1 3\1lllі ( ~ОРПUlЬаuіі) ОРЕНДАРЯ Догоаір орСН.llIІ flС 1бсріraє Ч"Н"'СТЬ. 

3. Строк діі доrовору 

.';:ВIр YXIIВDel.O 1111 5 ( о".ТЬ ) років ДО 26 ееро". 2008 року. ЛіCnI ЗDкін"е'lfIl строку дoroвapy ОРЕНДАР 
ч...~~; nO"Oвnelllll horo на ноаllЯ С1рок. У чьому раl ОРЕНДАР ПОВIІНСfI ІІС піз"іwе lІіж за 2 АIІI!lIUI до 

lIPq ~ 41 aoro80PY повIJIO~Шn' ОIlСЬМОIІО ОРС'IAОдавlUI про fllllllip npOlIO_lInl Поro діlO. 
~_ .. o~"""'"llnalllli 1tXtJILHoi .ІІjдЯ"~I' lІе JB цIлЬОВI'АI ПРІIЗIl8"еIlU ... ОрСll.ІІВР втра'lає lІереа:аЖllt право "а • 

11801')' O~II.111. 

4. OpellДlID птата 
"",,4.1. ООч.IC/lеll'lІ • 
..... 1I.~11\.erall РШ'"РУ.Оpl!нд"оТ МаТl1 за ЗСlolЛ1О 1діПСIІІОС:ТЬСІ 1 УРWCУВDШІІМ ІllJIсксів іllфлluіі. Р01мlр рі'IfIОТ 

4J.Рі'ИІ о ОI .. IIОП1ос:п 1n.!lllO ріlUСIІНI БроварСLКО'і міСІаl;оі pUlI. -

4J.ojltlf4II:'IШІІО ":18та ~RЛадur 4323-90 ("ОТIlР" nletl'l' ТрllСТ8 доаilUnТЬ тр" \ rpllDlli 90 копlПок; 
::-Чаcr .... 1J1І n:'011& ."OCllnCn ope'Ulapeal 1І0"'ШDlочtl з дll8 ПРІІПІІІІТТА рlШСIІНП сесlJ вщ 26.08.03 що •• іСR'ІIID 
1IIIIII.1t&o\l пер aТllroM30 ICIUIС.І.ІІВРІІІІХ Дlllв, IІпетупиtll 18 OCTOIIIIIA" lCWIell.llaptl.IAI Лllrа.181т110ГО (nOдuТh'OBOГO) 
~"fi~P.I)'8aIlIlA 118 раХУIІDК УДК У К"IКСlaкіСI оО:lвстl ••• КIІ[8а МФО 821018 h'ОД 2J5719:!J р/р 
... hCJleлa'11 :'РСЬКІ: ЦІ(. КО.ІІlCllаСlІф'кuuIТ 13050200 - оре.ада зеаш'. • . 
~ РоІ"lр opePOAYll1tiТ та НIЩaНt .. no~yr 8 ра1о)'НОl\ орстІІIОТ маПІ ОфОР~lЛltїьСІІ відпові_и" .. " BImI'III. 

:1.1\111111 YIA~I.IIIIO' nЛаUI перегладвCГLCR У ра,1 : 
:JJ.I\111111 а ~СhО.llDРI08аIlИП ... ерсд6ачеlШХ Доroворо"; 

І ~ J •• jllfll~'~;IIJ1'p' 3f)lellLlfom ПО411~'. пl"'Вllщtfl"JI ulll, ТЗРllфів. У ТО"У Ч.іt.llі ВІ.аcnідок іfll(''n:ЩIЇ: \ 
fiL._~~' )' ..... , 'na.,tea.\. Ш:РI:.'1баЧtll"" 3alCОIІО'" • • 
_~ r~ ІІЬ •• 
~-:1IItQ1 l,qll.оНfteflllИ ОРСllJlИоl ПЛ.1·1І ~. rтpOI(II, 8lt1качеlll ЦII~I ДorU80POAI, сIlрu8.'1яclы!ІІ lІеllО )' РОlАІ'рl 

"110СІ"" .... 1Ів.1ІаIІОГО 601';""1 Уltр.,itlП за КОИ:ІІІІО .'aell .. IlроetРo'lеИIІR ПJI8Тежу lІеСIШ.'Іеllьі суаІІІ 3В 
I'V .. ІІІІА. 



і у DІІПОЛКВ:С. JlКЩО ОfJl:IIJ~Лf1 І ІІІІІЩ"'"ІІ\ 
О &:"4118 ма'"' еПРВВJlяаься таКОЖ "І'" 1:, .. 

DIIKOPII:~~:~ З:Аlcnа.IІУ ділНII!\)' за Цllftl Договором. 

5. УІ\ІОВІІ BJII~OPIIC rallllH JC\le."lI.IIf.ї .І!. НІ"'';ІІ. 

5.1.3еАIмыt� дітшка передааьCJI в opeНJ1Y 
lIJ1Я оБСЛУГОR)'Rа.tllJI 'Ia~ rlIIllI \щіllll lRщ " 

&:llрОВIІІIІІ; - imlНКII- землі пром I.СЛОВОСl і; 
"lI\ln'1rbo. -, .. , 

5.2.цільове ПРІlЗlllчення земма.БНОI 4 формлеНtlя У ВC'ПtновnеltОМУ 1ако.іОЛllltс ГПО\! 
5.3. ОРЕНДАР ІІС "ІЄ ПРОВІ ез о 

ПРllЗlllчеllНЯ земма.ноі ділRНКЩ 

11(11111:111\ 1\' 

. ""-'" 
6 У&ІОВІІ і СТРОК" переда'IЇ 1e~IC.!IMII)Ї .tі.llIll1Щ ПО 

• pellДy. 

r ілЯllКIІ В оренду 34ЇnСIfЮcrься бе1 розробленltя "роек\)' їі віЛПСnС"tllІ 
6.1. ПереlШЧІ земмь"О' Д ОРЕflДОДАВЕЦЬ •. ОI)Е . 
62 Il1ші мов" передачі земельноі діЛJlllКl1 в ореlfllУ: . . перс.нас.? . ВдАР "PIf!btat 

І, , 

~ 

• • у • ІКУ вільну від буаЬ-ЯКIIХ маАНОВI'Х прав І прстеll1.П тpt:T''\: асю, "ро Jlhll\ 8 -'0" ' 
оре.lЦ)' зеAtмыІy ДШR' ОРЕНДАР .. ellf)bt.' 

оroво ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ • • .. ІІІ:. .. \Іf1гm, .~ 
Д р~.з. ПередаЧІ зеr.tМЬІ.ОТ 4ілЯllk11 ореlfаарю Зll,АСНJ0L7ЬСJl ПIСЛJl lIсржаВІІО. рсн:тра'lІІ '!ЬО'Р noro8Opy1~ 
ПРIlАМlllня-переаачі. .., . 06 1 () 1998 

6 4 'Іові ст 15 38KOIIY УКР8іНІІ "Про ореflllУ зе",ЛІ ош •• р N!! 161-Х І V ОРСJlлар)' n"..._ 
• • 110 ос • -' • • • - fi .. _·'1\IIt 

строк пlели дераШВllоі рссстраціі 1I0rOBOpy opeHlIlf ]e~Ic.IJЬ.'OI ДІJ.ЯЮШ lIеР;С:ІІВ'IО' II'U ~()I\IYI.a"l."ai '" 
З0600"ИЗ8111111 IIOДOТlI k-опіlО ДОГОВОРУ ОШПОВШIIОI'tIУ ОРГ811У держаВllоі подо І КОВРІ сп) 11\'611. 

7. УМОВ0 повеРllСННВ зеl\lCJlьноі діЛНIIКlI. 

~ 
. 7.1. Піcnя припинеННІ діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеМCnЬtlу ліпІИКУ УСІІ(' 

гіршому поріВlІlНО 'J ТІІМ, У JlКОМУ він одержав tт воренАУ. . 
7:J.. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погірwеНIІЯ KOP'ICIIНX вnастивостеА оре ндо ваlf ої зсмелlol,оі лілЯ'IКlI •• • ... 

зміl(ОIО її стану, має право на відшкодуваННIІ збllТків у розмірі, визначеному сторонам ... ЯКЩО С:ТОРО,fIL\lIIНС" 
ЗГОДІІ про pOJMip відшкоаУВDННЯ збllтків, спір розв"13УtrЬся У судовому 110PJlllk-У. І 

7.3. ЗдіRенені ОРЕНДАРЕМ без зroди ОРЕНДОДАВЦЯ Вllтрат .. на поліпшеННІ opellllOBalloi земеаLнаі' 
. які неМОЖlIІІВО відокремити без заподіІННІ ШКОДІІ ціА ділянці, не підляf'8lOТЬ віДlUкодуванНlО. 

7.4. ПоліпшеНІIІ стану земел"ноТ ділянкн, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПIlСЬМОВОЮ згодою 3 ОРЕНД 
землі, Ilе піllJ1ЯraIOТЬ відшкодуванню. . 

7.S.0PEHДAP має право на відшкодування збитків, заподіRННХ унаспідок неВllконаllНЯ ОРЕН 
зоБОВ"JlзеНL , передбачеШtХ Wtм доroВОРОМ. 

3бllтка.1ІІ оваЖВIОТЬСН: 

7.S·4JDICТII'lIIi втраТІ", ЯКІ"Х ОРЕНДАР зазнав у зв"JlЗКУ з невикоtlаНIІЯМ або нсналеЖlІІlМ вlllіО .... 
Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а такам BIIТpIТII, Ікі ОРЕНДАР здіПСНllВ або ПОВllне •• здіПСШПlI длl відно
порушеноro права; 

7.б.ДОХОДIІ, які ОРЕНДАР Mir бll реалЬНО ОТР"АI8ТIІ В разі нмежного DІІкоtlаННIІ ОРЕНДОДАВI1В! 
доroвору. , 

7.7. Розмір фаКТІ111111ІХ витрат ОРЕНДАРЯ Вll3начаєтьеl на підставі ДOКYMeнтanЬHo підтверджеНIІХJIНIII 

8.0бмежеUIIИ (обтвжеИIIВ) щодо ВІІКОРІІСТDІІНЯ 
земельноі ділИИКlI. 

8.1. На орендовану земen"ну ділJlНКУ не • '6' 
8З.Передача в оренду земел"нот • н ВСТ8НОВЛ~НО оБМС1Ісення, обтяження та інші права третіХ ОС' , 

діnlНКIІ. ДІЛІ КІІ не є ПIДСТ88010 ма ПРНПltнеННR або зftlіflll обмежен .... 1Il1UD 

9. ІllШі права та обов"шкп еторін. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гаран'іуС, що зеМCJJЬН8 ділЯlf ; 

(apcUI10M), заставою IІе перебуває і ві .. має зак • ка є У Roro DJlIІСIIОсті, нікому іншому не відчУАССКа, ош ..... 
ВIIЗ.lа1Iе.IЇ ЦИ'" доroвором. аННІ ПОВIІОВlUfrellНЯ передііаТII"'У~':'АіnЯ!IКУ в ·оРенду, нВдІІВППl1 

9.1.ПР8ва орендOJUlВЦП: . . _ .' . 
9.1.1. перевірт, цільове викориСТ8 ..... 
9.1.2. 40СТРОКОВО розірваТIt цеП Д H~ зсмenа.наі ділянки; -~., :. 
9.1.3.3~tі,щти· розмі OI'OBlp У ВIІПDlUcax. передб 

04НОСТОРОIfНЬОМУ ПОРJlДасу БР ОРОfЩноі ПЛати у випадках, Dчених ЧlіНIІИftl заКОlfодаВСТВОМ'ra UII.I »1 
9~ 1.4. RIIAlOnrnl вІд ~~~ДАди ОРЕНДАРЯ; передбачених. ЧИННІІМ закпнодаu~вОr.t, в то 

. РЯ CBOЄlIDCIIOГO Вtlесення. .., 
ОРСIІДllоі nлаТIt. , 



І ""'МІІ ОРIШJ1110і n'1aTII ] 'I:1С} 
'IApJl аіІШ"-О:а}'РIIIІ -J , 
" ',-а ,і:І oPEIl1V'. І J10 пl.аПllc:llШ1 ПЬОro Договору. 
,IJII1III.'~Нl1t .. e.,,,"OT JlL1RШCl 
rf~ о;ІІІОI: 

rlр"nllJlПН ріWl:lІШI b,,"OIl,,-О\lУ або 

'~IJ8OI~:"c.,.НY JlinIHr.'Y ПО ІІП)'. 
~lit"",,,,,PI~:tCМCnbIIY Jlin.,!IСУУ "-OPIIC1)'ВI~".:a JlіТ В pa:si nіllС)'Тtlасті Ilретен,іА, Ul01l0 3О6оо"1І3В"" на 

, ", .:......st11 no а.,., Ір пl"'l 31IШI'IО"'11 строку О • 
: tJ ·::;tIO»fI1IIOrol 

tJJ. ~I. • Т - АЇЛННІОІ' ;~"'I"'" оprl""РЯ: ВltЮ ID'dCJIlI8ic:n. uіRСlfЮВП'" KOlfТPC1.'11, 13 RIІКС1Р"С1ВЩ'RМ ЦІС зсмелhtlОI • 
іі, .-ат ОРЕ"ДОДА • IлЯІI- 21 вілЬОВI'''' IІРI'Jtt:I'I&ШIIR~': 
... ' CfOB)'Unl JC)lrJ1IoIIY 11 .,., 
ttJ. .. ..-opu ""'8ІТlI opelfJIll)' ма1)'; . 
,U~cnna'''1 1f11(iv.IKora іІІшога :шБРУ4I1еtltI1l1см.'І • 

.1OlI)CJltlllllat чиоro .,' • 
Ш, ІІІ. _1 П І IIIІІСЖНОI.IУ call1mplIOMY C11UJI; 
,4! ni.rIJmII) 

10. PIIJIIIC ВllПllДlСОВОГО 11111ЩСІІІІR або flОIDIСОДЖСIШП 
06"('1."" OPClllll1 ЧІІ ііого чаС1'111111. 

IWCІІІІІІ або ПОIUКОllЖI:НН. об"ttnu ореНА" ЧІ! nOl'D 'Іастш", "ссс ОРЕНДАР. 10,1. "'1'" IllnUl\OlOro 3НІ 

11. СтраsyванИD об"СlСТ8 ЧІІ його ЧВI:11IIIII. 

; IІ.lЗrUнo J ШІМ дoralOpo.1 06"cкr ОРСІIJIІІІІС підllНГВС страхУІІІШЮ. 

12. 3~lіШI УІ\І08 доrОRОр)' і ПРІІПІІІІСІІІІИ iiul'o діі 

111.311Ї112УМОlдоraворуздіIlСIllОЮn.cн у П.Іс""овІА формі 3І183ОСМНОІО ,rQJ10l0 сторін. 
УpulIlfJUlClПІСНІ" зraJlIІ шом зміlШ умов АОГОJlОРУ спір розв"13УЮТЬСIІ У СУ110ВОМУ noраАКУ. 

,u. JIJr Дoralop), ПР"ПІШRІОТЬСR у рвзl: 
Ju.l. MNКНI СТРОКУ. на І""n nora було YКlllUletlO; 
'Ш •• "11 opeltA8pCM зсмen .. ноТ .дімНJCI' )' впаСІІість; 

; , ІШ lIIaYnY Jet.'CnLHoi АілllНКIІ ДІІ. суспіл"""Х потреб обо npltMycoBoro lіДЧУЖСІІІІЯ 3емельноТ Аin'ШКIІ S "ІОТІ .. ів 
IIiIIDi_Ьtoctt n ПОР-Д"'У. вcтatloanellor.,y 3I1КОІІОМ; 
ІЩ, ліаїмw'J аоРІUIIІчноі особllоОреНlШpR. 
ІШ. Дorolip npиmlНllc:n.ca 'І1ІКО'АС В ilUUIIX ВІ(Папках, псреабачеНIІХ зоко"ом. 
~~ДlrIlDraвop)' ПРI.ПIШRIОТLея ШnRSОI" Поro розlрва'I"R за: 
~I. 1110І1101О 3raдDto старі,!; 
~ plшеllКIІМ СУД)' ІІІ 111.101')' Оl1Іlієі Ь сторін уноспідок IIСВIlКОН8I.WI другою стороною 06aB"aкlв, 
~ AOroIopoМo та IHacnlдoK ВШlадковоro знишеJtНЯ. ПОWКОДЖСНІІІІ ореllJlоваJlОТ SC.'Cllhlloi l1ШIНКI" "кс істатно 

, JiIlllOPHmJtJUO, а також s ІНШІІХ пlJlcтu. llUl.І"ешlХ законом. 
а I~ 1It811"'OIIIIIUI opellJlВpeal п.9.4.2. Aalloro AorOBOpy 38 рIШСНIІВ.' СУДУ, BlдnOBlдllO АО e'1.141.14-13е.lе.І ..... Оro • 
ІІЬІУ I.'JIII'""; 

12,.1 Ро' 
,_ • 1Ір1l""11 Доroвору D OJIIIOCТOPOIIHЬO.'Y ПОРJШ"'У допусtcaCТЬСI: 

1&:IРIaJI'" ДorolOpy І оJ1ИОСТОроньому ПОРІАІСУ С I.ClIIКODIIW1 ОРЕНДАРЕМ п.4.4., п. 9.4.3. 
~:eXIA IІрШ 1118Сllості ІІІ маАlfО opeHAlpll 1.11 illWY IOPIIJ1II"'ay або фіSIlЧ"У особу, а також peopf8HЇ3aцiн -'IQ ll00реІl.lllРIІ t пlлmtвоtO МІІ розіРВІШІІІ Договору; 
• '-':1fII08І1І)' земса"ІI)' ділllltcy У рпі смерті ФI311""ОТ осоБІ! - opetUU1pJ1, ЗlСУдженНІ вбо 06МСЖСIIІІR іТ AiaдaТIIoc:ri 
~ It С1ау neptlOAlIТIo до СlшдlШєr.щіl або іllШJnC осІб, lкі 81IКOP"CТ08)'Ion. UIO 3С"IСІІЬНУ l1ЇlUltlку рa:soм :І 

.1111І 11I1iUpllcтoayкm. ІВО 1Cr.lenbtIY аШIІIІ .. 'У pll3Or.I 3 орендарсм. WJlIІХОt.l ncpcyкпllJ1lltttlll Доroвору ОРСІІЛІІ З~Jlі;. 

13. Відповідальність сторіІІ 31111СВІІRО11ВІІІІИ 060 
".:, IIСllnлежllе ВlllСОllаllllИ договору 

Il~ зо --.: а&о .................. _ ....... " .oetyn. ..... оі ... wdon. ............... '.IIIIIaUY 111 
І]З, ару. 

J'IIrJCтapaii І ........ nOРУWlша з0601"131111111, 3Iin ... IІстІосIІIш8IJ1nоIIJlanыІcтf, JlКШО ВОІ'І доведе, що ue ПОР''''''сн''. 
І ІІІНІІ. ' ,.,- .... 



14. ПРII~іlщеві ПОЛОЖСІІІІR. 

1".I.ЦеП договір Ilабllрає 111'Нlfості піСЛR п.іДПI,с=аIlНJI сторонаМIІ та Лого Д&:Р'I\U,,"щ РІ!' \:1 
Ц .. п Договір YlUlueHo у 1рЬОХ ПРIfМ'РНIІКIІХ •• ио мають ОДlfакопу ЮРIІ.ll1"II' РоІ'lІІ .. .. n . .' СІЦ, " apCIfJIOJIIIRWI, друг .. П - R ОР':IflШРJI, трепП - D ОРгаНІ. ІКІІ ПРОВІВ !1&:ржавн) P&:t:L"Тp:llJil\1 .' :1"11 1 'І." 

H~BI;&"Є~II"'I\II' 1.8CТIIIIDMI'110rOBOp) с:. _ 
L"'''''C1pODlln ПnОII зсr.tелЬ"ОЇ дjлJlIfКIІ J RlзоораЖСIІН!іМ обмежень (0\)111"'1:111.) \ і, n_ . I.IlIlIrI"II" • • ,. ~ а"ь с=еРОI1УПВ; •• • " .'і :1 
акт про BCТ8HOВnCHHJI ІІІ Мlс=иевост. та ПО, uджеННR 1DlltIIlІІtlЬЩ меЖI.tе\lс.".ІІ\)ї .Іі 11' " 

• _. - • 1'1111 
акт на nepeHecellHR в 1111УРУ ЗОВН'WffЬО' меЖІ земenЬ'fО' !JІЛЯН,,,,: 
акт прl.Пому-псрe.ua'lі земелыlіi діЛЯНКIІ; 

15. РеквіlllТl1 сторіІІ 

ОреllДОДDВСЦЬ 

ВИКО1ll1вчJtіі комітет 
Бровврської міської ради в 
особі першого заСТУПНlJка 
міського ГW10ВИ 
I<шmlщі OJleKCaндpa Анатолійовича 

міС=ЦС3НLходже"НR ЮРI'ДИtlt.оі особll 

07400 КІІЇ8СЬ1С8 область, 
... БроваРII, 8ул.Гaraрінв. 15 

ідеИТllфі"'DцiflНIІА код 26376375 

Ореllдар 

ТОВ '·Деnана". 

яке діс на підставі стаТУI)', 
1apeЄCТPOBnНOГO ДnРШЩLJ\ОIО 
районною державною 

адмініс-грацією від 19.05.2003 року 1а Nt'OO~j 
директор 

міСUе3t18Хо.ажеННR IОРlІд1lЧtк"Wк91iu 
иии дfЛАНД" г.КИff[ 

2068 м. КІІЇВ, У n ІГР ИГОРfнкозз/"tll. 
8ул.ГРJ.roренц33/44 РІС 26008H11311fї 

ЛФ ОАО "МКБ' r.П 
МФО 320'56 ОКПО,[ 

іДСНnlфіk'DuinниА код 22920528 

DЇДПJІСІІ C'fopiR , 

~. 

• aIJЇIIiS 
f(Bpl1elf""O ЛIОДr.fIIЛD p)'CJI 



АКТ 

"'оМУ ПЕРЕДА~П ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
прИВ - . 

2005 року м.Бровари 

е• ВllконаВЧIІЙ KOl\o.ЇTeT МІІ, щО підписалися нижч. 

.• ·СЬІСОЇ раДl1 в особі першого заступника міського 
БРОВIlРСЬКОI JШ , 

ron08JJ КІІЯИІЩЇ Олеk~андра Анатолійовича, що діє на підставі 

Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в У країні", з однієї 
. . . 'іД 10" СТОРОНJI, та Товар ... :тво 3 06межеИОІО ВІДПОВІдаЛЬНІСТЮ еЛОI 

в особі ДІіректора Міхніна Віктора Федоровича з другої сторони, 

СIШ8JJИ цей Акт про наступне: 

ВІІконаВЧ11Й KOl\liTeT Броварської ",.іськоі раДl1 передав, а 

ТОВ "Дела ІІа" ПРИЙlWlо земельну ділянку площею О,20ЗОга в 

paiiOlli "ПРО&IВУ3JJа" для обслуговуванlUl частини майнов~го 

}:омnлексу - CAJIIДY сировини. Земельна діЛJIнка надана рішенням 

Вll1(ОНавчого комітету від 26.08.03 N!432, затвердженого рішенням 

сесії Броварської міської ради від 10.06.2004року за Х!;466-22-24 на 
УАIОВах оренди, терміном на 5 (П"ять) років до 26.08.2008 року. 

І 

Цей Акт складено у' трьох приміРНІIКах і є невід'ємною 
чаСТИПОJО договору оренди. 

nВPEДAВ: ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "Депана" 
Юридична адреса: м.Київ-68, 
вул. Гриroренка.33/44 
ДlіреІСТОр 
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ДОДАТКОВА УГОДА К!! 1 

О ДОГОВОР)' ОРЕНДІ І ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНІ~J.I 
Д Вів 08 чеРВllЯ 2006"POk1' K!0405338~0050 -

2С05р. 

JL5pODIP11 

АІ ІJЇДПJtСIL1JIІСІ �IJt>l\-ЧС:: ВIІІ~Оllавчпn Ko~.il·C·1 Брова~сы�оіi ~.iCЬKni 
І! •• ~~PEНДOДABEЦЬ!:' В особі першого заСТУl1llика МІСЬКОГО ['ОЛ?,ВJI 

pud'-:UОJlf""ШllДра АllатоліііОВllча, що діє ІІа підстnві СТ. 42 Закон)' УкраШJl 
:'~cцeвe С810ВРSЩYВВНIIІ в Укр&Їllі", 3 O~lIi~! сmорmш. та .To~apII~BO з 
._010 відоовlдanы�іаІоo "ДелаІІа", В осоБІ директора МІХНІна 81"їОра 
ФсзораВllЧа дani ."ОРЕНДАР", з друго! сmОРОllи, УКЛaJJИ Додаткову УІ'ОДУ дО 
JINOIOPY opeН1ll1 зe1tlелыlіi ділянки N!!0405З3800050 від 08 чеРВІІЯ 2005 РОКУ 
"."1)'Пllе:. ... •• _ • 

1. Відповідно до РІшення виконкому БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради вщ 
UJI] Ke43Z, затвердженоro рішенням сесії Броварської міської РОДИ від 
II,rpilol 2004року Х!466-22-24, внести зміни до п.3. і ВIiКЛUСТИ в наступніїr 
pt.\ШIIі: . 

2. Доroвір укладено на 5 (п"пть) років TepMiuol\1 ДО 26 серпня 2008року; 
3.лuбaвОТII 0.4.2.1. і Bllкnacтн Аого в H8cтynHЇA редакції: 

, зі ncpісщ ШД 26.08.2003 до 08.06.2005 opeHДJIa плата складає 7 726-92 (cil\' 
. 1ІС8Ч m.mT дв8ДЦНТЬ шість ) ГРJfиеиь 92 копіЙЮI і ПОВI!нна бути сnnачепа до 
. JI.IJШJII200Sроку; 

4. n 4.3. ВИКJШСТІІ в нвступнjй peдah-цii: 
ріа OpenДlll1 пnата BIIOCIIYЬCJI оровдареАI ПОЧllllаlОЧl1 :J ДІІИ ПрlІ"IIВ"В 
.. tu."hl BnКOIIKO"'Y Броварськоі I\.Їськоі радll від 26.08.2003року, 
.: IJaHllI ЩОДО спnати opellДl,oi П.lJаТII за зеl\.ЛIО паступас 1 даТl1 

QWII q,,-r)' прuПОА'У-ш~редачj зе"Iслы�оіi дinВllКЩ 
ltouооПоrашенвв по сп.'Іuті opeltlllloi IIJlIlТИ ЗD зеМЛIО :J 26.08.2003 по 
IptцJш. 6 OPOBOДnТЬCB вlдповідпо 110 ,п.3. 1I0др·rковоі УГОДІІ Aq договору 

• • 

~1L4. П~'lПа плата 110 спnаті ореllДпоі плаТlI ПРОВОДИТЬСD відПОВЇДllО 
~I.' ЩОІШ:8ЧUО ріВІIІІАIІІ чаCТJ(8)111 ПРОТВГОI\I 30 кnлевдаРllllХ ДІІів, 

11.'1111):1011 за ocтaНlIOI Iса.lJеllдаРИUI\I lIlJel\1 звітиого (податкового) АІЇСИІ,. 
UIOJs

l ::реР8.tyВ8UПSII18 РПХУІІОК }'ДК у К'lівськіО області м.КIIЄВ:! МФО 
~IIФbr ~ 23571923 p/p 33213811500005 - Броварське ВДК. Код 

ІІЩ 13050: ОО - оренда зеl\ШЇ. 

&.raН8ВЧJ " OPEf.iд0ДABEЦb 
r.....:: .. - ІІІ КОМІТСТ 

~KOT ~liCbKoi ради 
\ ЧНа IДреса : 

в .1.Гмвріна, 15 
• ІІІ MЇCL1COI'O ГОПОЬН 

ОРЕНДАР' 

ТОВ "'Делано" 
IОриди'Чна адреса: 
м.Киїа. ГРИI'ОреIJка,ЗЗ/44 
ДlfJ1екгор 



ДОДАТКОВА УГОДА Х!!2 

ДО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ 3E~Hol ДІЛЯНКИ 

Вір 08 червп. 2005 року NI040533800050 

"cll " *8~c. 2007р. 

пiдDиC8JШСІ иmкчe: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дапі 
~Д:ВЦЬ" в особі заступпика MicLlCoro rОЛОDВ Андрєєва ВаСИЛJl 
(J.maIUlPDBII'I8. ~o діє ва підставі Закову Украіни "Про місцеве самОВРЯДУВ8RllJ( в 
Ylpliвi" довіреності від 20.06.2007 року за N92-53/51S та Товарис:тво з обмеженою 
.... nfmo C\Цe.muw) в особі директора Міхніка Віхтора Федоровича, уклanи 
l{AInIOIY yroдy до ДоroвоРУ оренди земельвої дїЛJIИXИ від 08 чеРВRJI 2005 року 
Ji!04OD3BOOOSO про ваступне: 

Відаовідво до рішеlDUl сесії Броварської міської ради від 26.07.2007 року за 
117-24-05. ввести зміви до вaaryпввx пувпів доroворів: 

І. до п.l.l і ДОDОIВИ"rИ йoro еповами: 
В;дповідво до рiшeв:u Броварської міської ради від 26.07.2007 року за 

b7.z4.Q5« Про арад .. земелыIID дi.lulвoк, НIЩ8НВИ дозвапlв ва прод .. земe.llЬВП 
АЬааа ТOllpВcrвy 3 обмеженою відповідапьвіспо ссДепВВа» із пnощі 0,20301'8 продава у 
lIIaJim -_ВІ дiJшuca DJI0щею 0,16001'8, ДJIJI обcnyroВУВ8RJIJI частиви мвlвовоro 
~ ВІ територіі ПРОМВyзJlL В користувавиі ва умовах оревди 38JDППIШ8CЬ земсшьва 
-1UI01ЦeJ0 0,0430ra. . 

2. llIJ 0.2.1 і B~ loro В ввступвій реД8lЩlї: • -...: . 
в Dpeвдy DepeдВm.CJlЗемепьва ДimIВКa 38I'ВJ1ЬВою ппо. 0,0430ra. 

" . 
3. llIJ п.2З і ВIIICJJIICtИ loro В вacryпнiй ~: -"---

~CIJIМaпIввa rpoшова оціика ЗeмeJlЬвоі дiJUoпcи 3ВПUlЬвоlO DJlОЩею 0,05511'8 зriдво 
1IJ3D6 В)Joварськоro МЇCЬ1toro BiдAiny ЗeмeJlЬВИХ ресурсів від 11.09.2007 за М04-3/13-
~OIlrrЬ 43 343 ( сорок три тисвчі триста сорок три) rpивві. відпов;дво 

33 814 !'рОШОВІ оцінка земепьвоі дiJPDDCИ ПJlощeJO 0,0430 1'8 CТВВOBIIТIt : 
(ТPIfAЦIrrь три ТВCII'IЇ вісімсот ДВDДцsm. чoтnpu ) rpивві. 

4. до ~З.l і ВИ1CDасти loro в в8С'І)'ПВЇЙ редакціі: 
~вtP 1ерМЇВом ДО 2б петовада 2008 року. ШCJDI закіичеВIIJI С1року доroвору 
аов_ ~ переВlDКRе право повоВJIeRВJI loro ва вовні С1рок. У цьому разі ОРВНДАР 
оа __ ІІа 11iзuiше вьс за 2 adcвцi до звківчеRИJI С1року діі доroвору nOBЇДONlml 
t'llJncn DpcвдoдaВЦВ про намір продовЖІІТІІ loro дію. Прп Buкapocтaaвi земельноі -0..,-= 38 цinьoBUМ првзвачевввм орендар втрачає перeвucве право ва 

AOroBOpy оревдв. . 
s.ДОп.41· • - . 
РІ • І ВИICJIacти loro в ваступвШ peдaxцu: 

t 8ор1l':' ореlЩllа плата за 3емепьву дimnocy lШощею O,0430ra ставовl1ТЬ 7% вщ 
• 2 ІІОУ I'рОlDовоі oцiвкu і СlCllвдає: . 

367,68 (дві ТВCII'IЇ трвста шіетдесат clal) rpивень б8 копійок; 



6. до 0.4.2. викласти його в наступній редакції: . . 
Об cnеННJI розміру орендної плати за 'земельНІ ДІЛянки деРЖавної аб 

~"::JсВlOЄТЬСЯ З ypaxyвaнНJIМ їх цільового призначеННІ та коефіц' о. 
власноСТІ ~ К б' М'" IЄИtia, 
визначеНИХ законодавствоМ, за затвердж~ними а IHeтo!'f ІН1СТРІВ Ykpajqg 
заповнюЮТЬСЯ під час уклllДaRНJl або ЗМІНИ умов договору оренди чи ПРОдо І 
'Н ~ 

ДІІ. 

7. до п.4.3 викласти його в наступній peдaкцi~: . 
Оревдна мата вноситься opeHд~peM ЩОМІСJIЧНО рtвн~ми частками 

lC8JIeндapввx днів, наступних за остан~~екнда"рНИМ ~еБМ ЗВl~ОГО (подаТкоВOro)' 
JПJDIXОМ перерахув8ННJI на рахунок .І J ,..._"ОТ ИІВСЬКОІ О ласТІ м. КИєва МФо 
КОД 23571923 plp 33210812700005 - Броварське УДК. Код КJJВСИфікаqjJ 1 
оренда земт. 

8. до 0.4.5.2 викласти його в наступній редакції: 
Зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, зміни 

~ексaцU,визначенихзаконодавством. 

9. до 0.4.5.4 і викласти його в наступній редакції: 
У разі BeBBeceННJI орендної плати у строки, визначені ЦИМ ДOI"OВOpll!l. 

нараховується ва суму податкового боргу (ВКJПOч8ЮЧИ суму штрафних c:aщil1 
BUВВOcri) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НаціоВ8JJJ,ИDrO 
Ухраіви, діючої ва день вивикиеНЮІ такого податкового боргу або на день 1ОІО 
частиви) погamеВВJI. залежно від того, па з вenичив тахих cтaвoJ( є більшою, 31 

lC8JIендарвий день прострочеВВJI у його сматі. 

10. Всі інші умови Договору залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOlllU'CIIКA МІСЬКА РАДА 
Юридична адреса : 
м. Бровари, вул.Гагарінв,IS 
Заступник місько ЛОВИ 

ОРЕНДАР 

ТОВ «делана» 
Юридична адреса: 

вул.Григореико,ЗЗ/44 
м.Киів 
Директор 
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ДОДАТКОВА УГОДА Н!2 

ДО договору ОРЕНДИ 3E~HOI ДІЛЯНКИ 

вш 08 червВR 2005 року Ке040533800049 

• ІС O(tf " ~ 2007р. 

11, що підпиC8JIИСІ lDDICЧе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі 
~OДAВEЦЬ'" в особі заступника міеькоrо rOJlOBB Андрєєва Ваевлв 

811'І8. що діє ва підставі З_ову Украіни "Про місцеве caмoBpJJДyВ8ВВJI в 
~вipeвOc'1i від 20.06.2007 року за J(g2 .. 53/515 та Товарветво з обмеженою 
_~mo ссДeJl8В8)) в особі директора Міхніна Віктора Федоровича, ухлали 
rP-Y 'Jf0113 до Договору оренди земельної дimппcи від 08 чеРВJDJ 2005 року 
IОІОШВ0ОО49 про ваступве: 

ВiAUaВiДВO до рimевп сесії Броварської міської ради від 26.07.2007 року за 
.24-05, ввести зміви до ваступвих пyвniв договорів: 

L АО 0.1.1 і доповвити його словами: 
Щцuоаідво до рішеВIUI Броварської міськоі ради від 26.07.2007 року за 

1JJ7·24-05 «Про проДIUК земe.ru.вп дimlвoк, HВД8ВВR дозволів ва ПРОДIUК земельних 
~1ОварIСТВУ 3 обмеженою відповідвпьвіспо ссДелВВ8)) із площі 0,0638ra продава у 
lIIrIIim -шва .цimппca площею 0,0517га ДJIJI обcnyroвув8ВВJI частини М8ЙВового 
~вa території Промвузла. В користувввві на умовах оренди з8JlJlППlJJВСЬ земельна 

ШJ01ЦeJO O,OUlra. 

~ АО п.2.1 і llIIШaC'rИ його в наступвій редахціі: 
IIJЦЦY Пepcдlmcк земельна дimпuca зaranьною площею 0,0121ra. 

3. до q.2З і ІlIКJIасти його в наступвій редВІЩіі: 
.... ~ 1'рошова оцінка земельної дimпncи загальною площею 0,0551га зriдво 
~ :вapcькoro міського Biддiny земельних ресурсів від 11.09.2007 за .N!04-3/13-
~ 0вaтr. 43 343 ( сорок три тисичі триста сорок три) гривві, відповідно 

'518 (I'pOqrOBa оцівка земельноі дimпncи ШІощею 0,0121 га становить : 
АІВ»ІТЬ твевч П»втеот Biclмв8ДЦRТЬ ) rpBBeaь. 

4. до аз 11 
Jtoroвi' ~RICnacти його в наступвій редвхціі: 
~: tepмiuoM ДО 11 .IIJI&:ТОDвда 2009 року. mCJUI звхіичеВНJJ строку договору 
~ ае ~ п,еВlDКllе право поновnеИНJI його на новнА строк. У цьому разі ОРВНДАР 
~ D13вbпе віж за 2 міащі до звківчеВНІІ строку ДІЇ договору повідомити 
~ ::e:u~ЦII про намір продовжити його дію. При викорветаввІ ~емельвоі 'tatra цun'08nМ Dpвзвачевввм орендар втрачає переВlDКllе право·- ва 

AoroBOpy оренди. 

ІоЦоЬ041' . 
l'I,... о' 1 ВИюJacти ЙОГО В наступній peдвкцif: 

'~lІоtРIlЩu8 11J18Ta за земem.ву ДШRВКУ nлощеlO 0,0121ra стаН081П'Ь 7% від 
• 666.26 "'011І0801 оцівкв і euaдaE: 

(lDiereoт Dlіетдеевт шість) гривень 26 копійок; 



йоro в наступній редакції: 
~" ... 4J. аmcnа~ оревдиої плати за земельні дimmки державної або комунальної 
~ ро3АllР урахув8JIИJIМ іх цільового призначеИИJI та коефіцієнтів індексації, 

~2,11i8C~OM. за затвердженими Кабінетом Міністрів Украіни формами, що 
,.. ~-~ VltIlВДВНВЯ або зміни умов договору оренди чи продовження його 
~Dlдчас/-. 

;. JП1UI8CТИ йоro в наC'l')'lПlїЙ редакції: 
~_п.4З пnaта ВJlОСИТЬСЯ орендарем щомісично рівними частками ПРОТJll'ом ЗО 
o,raдaa. BacтyDJUIX за остаивім календарним днем звітного (податкового) MicJIЦJI 

.--.Д81It IIIIJIJI на рахунок ГУДКУ Кпівс&коі області 11. Кllєва МФО 821018 
:;,~ 33210812700005 - Броварс&ке удк. КОА кnасифікацil 13050200 -

!рІІ1ІзnmL 

І.до 0.4.5.2 ВJПШВCТИ йоro в наступній редакції: * ршмірів земeJlЬВОro подапсу, підвищеИRJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
~ ВJDI8qсRПX законодавством. 

!до 0.4.5.4 і ВJJJШЇсти його в наступній редакції: 
у раї ИCJВСССВRJI оревдвої плати у C'l'pоки, визначені цим договором, пеня 

qIIIII)'E'ПtCI ва суму податкового борry (вкmoчаючи суму штрафних сamщiй за іх 
1!IIIIIm1 із розрахуик)' 120 відсотків річвих обліковоі ставки Національного бавху 
_ діючої ва день &ИRИICНеИRJI тахого податкового борry або на день ЙОГО (його 
.. ) IІО1'ІІПCRIII, залежно від того, па з веJlИЧНВ таких ставок є більшою, за кожниl 
IIQJIIPВВI день прострочеВВJI у його сплаті. 

10. Всі iвmi умови Договору зamппвютьСJl без змів. 

OPEIfДOДAВEЦЬ 

rtol.4Pa~ МlСr,Юf РАДА 
~8ДpCca: 
IL Броварв, BYn'n іва, 15 
3acryпвb міСЬІШ 

ОРЕНДАР 

ТОВ tfДелllНIІ» 
Юридична адреса : 
~УJl.Григоревхо,ЗЗ/44 

мп (ПР" НUlнacm ncearnQc) 
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дОДАТІ(ОВА УГОДА N! 1 

гавоР)' ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОУ ДІЛЯН~И 
ДО Д~ 08 '1еРВJIП 2006'року K!040533800~49 

~o(II.1pll , , 
•• ,J,.9_" ~.f.ESk_ 2005р. 

підп"camlСЯ ШIЖ'lе: БIJоварська міСI.ка рада, даJlі -
)ІІІ, Щ~ЦЬ" в особі першоro заступника міСЬКОІ'О гuлови l'IIПНlfЦЇ 

iU'EfIДО~118то~іііОВllча. ЩО діс на підставі ст. 42 Закону України "'Про 
~n;I~~оаplд)'ІІ811ШI в YI(pailtї·', З одllісї стОРСJIIи, та ТоваРllСТВО 3 
~ : аїдпооіда.tIыіmоo "Де.'ІАИО'" в осс.,бі ДIІ(1ек'Сорп Міхніна BiJ('ropa 
:;:'ш ДIUIi -';ОРЕНДАР''t з дРУ;'17; ,;mиl'()ІІи, УJСЛали Додаткову угоду ДО 
ftJDIOP1 ореНДllЗСМeJJЬНОЇ ~іl1ИIOOl Ng040SЗЗ800049 від 08 червня 2005 РОКУ 

lІІСІ)'ІІне: Jt' • ".Б _. - . 
І. Відповідно до РШlенШ( сеСll роВВреЬКОl МІСЬКа! ради ВІД 

rUl.2004N!S69-26-24 дttбаВИТlI п.4.2.1. і викласти liого в наС1Упній РСД8JЩїі: 
за періо~ від 11.11.2004 до 08.06.2005 ореhдна пла:га складає 780-18 

(CЇ\Irof niCЇ31.1ecm' ) "риВt:Ш, 18 1\001іііок j 11ОJlJшна бути СПn~1чсна до З 1 липня 
:005,з1.,); 

2, п 4З. ВIOOU1СТИ в Н8СТ)'rutій редакції: 
Opeuднa плата ВКОСИТЬСR оревдарем UОЧІІИ&ЮЧП 1 ДИЯ IIРllііинтrи 

piшrППl сесіі Броварс:ькоі Alїськоі рnди від 11.11. 2004pOlty, зоБОВ·'В1DIIШI 
- СІІ.'ІШI opeuдuoi Ішаnl :13 зс:.ШIО Ilаетупає 1 д:аш підПUС&JJJIВ ВК'І)" 
вpdosry-uередачі :JealeJILlloi ДЇЛSПІКІІ; 

В"гамеllНИ по сплаті opeBAlloi ПJlаТl1 :lа земЛlО 3 11.11.2004 ПО 
106.2006 ПРОВОJIU'rьеи ВЇЦПОВUШО дО 11.1. додзтковоі УГОДІ. дО ДОІ'ОВОРУ 
aprкдп; 

~ n.4 Пот~чна IIЛ~та ПО С:ПJIа'П opelfДlloi пла'rп ПРОRОДUТЬf:Я відповідно 
.2.щоа.lrЯЧIIО РJDRIIl\IП чаСТКRl\1ІІ ІІРОТПГОМ 30 l(мсидаРНlf" днів, 

~'IIIUX 38 Ott8IIНЇМ ~-алевдDРНlfМ aHeal 3ВЇТІ.ого (nOAaТICOBOI'O) місп.,в 
1110~:M nерераХУВDННЯ ва paXYllOK У ДІС у 1Ulівській області м.Кпєва МФО 
J:.rзcuф.I(ОД 23571923 p/p 33211812500005 - Броварське ВДК. Код 

IКlщit І3050200 - ореаllt2 1е~JЛі. '. 

ВвКон ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
&w.._~ЧИА комітет 
:!"II01fJCЬXoi міСЬКОі раци 
~"1!ItS.a 

01~EHДAP 

ТОВ "ДСJlВIІИ" 

ІОРіІДІ1'IНО адреса: 
м.КиіВt Григоренкn.ЗЗ/44 
ДIIpeктol'~==:::::::::~ 

"іІІ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНІ\И 

~ Бровареloка а.іеloка Рмв" 0'/ оо __ ~ ___ .. 20d~poкy. 
мlСІеICll рВIІВ D особі першого ЗВС1)'ПflIШD міського ГОЛОВІІ КІІА'І .... І ОЛСКСОllllра 

_ 'J!I'''P&:~:''i зоо.tУ YкpaїIIJI "Про ~Iicцe8C: СВМОВРІДУВПІІНІ R У""аїні" 1 однога бt"",)', nnniJ'eHocтi 
~ 11ІО - на ~PEHДAP: Товврш:тво 3 06~.ежеl'ОIО віIlПОПШВЛIo .. lс гн) .. ДелUШ'" Inр"ДІІ'IІІа anрссn: 02068 
-S.~.6'J993~44 іАс:нntфі"l1ltfПНltП КОД 22920528 в особі JlllpcKropu Міхні"п 11ilHOPU ФеДОРОВIІ'lа. II\"n діІ: 
&~~.a. ~вaHOro ДІІРНІЩЬКОJО раl\ОIШОЮ ДСРЖВВІ.оtа aJIMiHicтpauirlo у ",_Кtlcna 3В Н!!ОI)З41/3 від 
~trfOтy, ';:1 )'I'IIВnIlI&eiI доroвір про НltЖЧСllовсдсне: 
.І:Р)11IfO ' 

І. ПРЕДМЕТ договору 

ОДАВЕЦЬ віАПОDЇАНО до ріШСtlНI сесії Броварської мlськоТ радlІ КІІЇВСЬКОЇ області від 
UJfEНД ~6-24, IIIIIUIЄs а ОРЕНДАР ПР"ММВІ: в строкове матне КОРЩ:1УВВtlНJI 1емепь"у nіпlllІ .. )' l1Лощею 

-~'IOIYII"I" АlаПновоro коммексу. ""11 3НВХОДI.ТIоСЯ в раПані ··ЛРО"'Uy.tJIО·' м. &РОВОРІІ. Зl-ідtl" 3 IlЛаном 
:: .. ша с IІсаіА"ЄМІІОIО чвmtНОJО иього ДОГОВОРУ та довідки ВІUШНОЇ БропаРСЬКlІl\1 міським Ріддinом 
... JlllC)P 16644 ІіА 2~.J2.2004 ро""), та зе",ельно-кадастрової докумеІІтаиіі Бро~с~кого _ міського uідаїлу 
liIIJCC)1Jda 1&1 ХМСІІ"на J1ШННка рахУЄТЬСІ R землях ПРОМ"СЛОRОС1 і в t.IСЖа.'( БроваРСЬКОI МIСЬКОI ралll. 

2. Об"єкт opCIIДII. 

1I,8I1J1t1U1Yncptдкri.t. зеМeJ1ьttВ IIЇnII'кa 1ВraJIЬНОЮ мощею 0,0638ra. 
Ш!а1ШС.1W1iRдWиці рmміщеlJі об"Е',,-rи Hepyxo ... orn маА"а нкі IIВnllt01'bCJI вnасtсістю орендаря: 

, ~ !fDpvamaHI rpolUOIB оці НІШ земелЬJlОЇ дL1пtll,1І 31-і.l1НО дооід"" Броварського .. ісь,,-ого віJШЇJI)' 1СМeJ1ЬИJIХ 
DIJ20.I2J004 Р. 3D N!643 CТВllOBltTh - 4531 7 ( сорок п"ять ТlIСАЧ Tpltna CЇAtHaдURTlo' гривен,,; 
1( 1Ncт.нa JlїJlRИIСІ, 11"" передається в оренду lІе має НСllолікlв. що можyrь псреUJКОЛІІТl1 '17 ефеra'ивному 
~ 

UПPllзміні (реорnmізвші) ОРЕНДАР'я Договір орендlі ке зберіraє ЧИllltість. 

3. СтрОК діі AorODOpy 

lДaruaip 
tUV_ Уіа_шо на 5 ( n"Rrh ) років до 11 ЛIIс:1'опада 2009 року. Післ" закінчеlШJl строку ЛОГОRОРУ 
_. __ 1ICfthDшr: ~o ПО!fОВЛСIIН. Пого 11:1 ІІООJlА строк. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВIІIlСН ІІе IІі311ішс ніж за 2 

ІІр •• : С!рОку 11.'1 ДОГОВОРУ повідом .. ги ПIIСЬМО~О орсндодаВЦІІllРО І.амір ПРОДО8ЖIIТІJ 001'0 діlО. 
!&-.і_ао рІIc1'lllнlзеаlr.nы�оtt дшанк" не за 'Іїльов •• аl ПРІ.3110чеКllиr.1 OPCIIДBP втрпчає персвожне ІІРОВО нп 
~ -- ру аре"АІI. , 

4. OPCIIДIIB плата 

~~ ~:ИІІІІ РО1міру. opell~HOї плат.. за землю ,дIПснIОСТЬС. з урахуваНIІІМ _ іtlдексів ішlШRuіі, Р01мір річної 
ЦР'І'І", а IIIJotn.cJt зnдl.о РІшенНІ БРОВВРСloкоі міськоТ рад". , 

...... U.oJltllAtI:'"""1 плата еlCJlадас 1 З59-51 ( OAIIO ТllalЧВ ТРІ'ета П"Атдеrят дев"ит. ) грlІІІСІIЬ 51 Koniiil:n; 
~ PlIJtШJI "nвта аllоеlm.ея 0pC:lrдapeM ПОЧllllаlОЧIІ :І Дllll raРIІUIIЯ'.". рlWСllНЯ есе" від 11.11.20IUроку 
~""'IOr1I) "'bI~ ЧІпкааІІІ ПРОТRrol\' ЗО anеНДВРllІІХ ДІІ.", IІвt:1')'ПIIІІХ 30 oaalllllal КllJJеllJtаР"llаl ДНl:аl ЗВЇТlЇОГО 

1"J13J2IБВlzs:Л,,·ОI\I переРВ.УВОНIIН ІІа ра'1НОК УДІС 1 "IIТвеloкіП u6лDС1Ї M.KIlt'Ba мфо 821018 КОД 
~'~а'lа 01105 - 6РОВ.РСlaке вдк. КОIІКЛОСIІФlкацП 13050100 - ореtlДIІ :ll!J\lnl. 
ЧРОbdРа праДУlщіі ra Itq'lIIlI послуг Ь рах)но" ореНВНОЇ MnТlI офОРМЛIСТЬСllьідrюuIДIШ';'.J аk"ТІІ"Ш. 
4.5.1. 3\rilllt ~КJlIIOI nлаТIІ lІерегляяас.-rr.сп v ра.11 : 
4,s.2.3\1illlt УМ І. fUClloдВpJODI1Hlfl, переnБВЧtJЇІІХ Договорам; , 

І ~~ .• іltШ.:~IРіl зе.le.nьноrо подаТ"1', піДВJJЩСІШJl ItiJl, таРllфів, у тo~y ЧIІCJlі 8ШШПЩОК Інфnнuії; , 
:'1-" ""1ot. V РЦІ.. пашц перед6ачешІХ законом; 
." rrl1ltJJ Н. ~"etellhR ОРСllДllоі ПJIUnl )' npOKII, 81131111ЧІ:ІІІ ЦІІІІ ДОГОВОРОАІ, enpl1ВnRrn.eв ПСІІ" у РOJа"рl 

-''.''JIOІ:Г Ц OlllUlLIIOro &ІнІ:)' Украlllll ЗD КCJЖIIIIП де .... "РОСТРО'ІСІІІІВ Ішатежу IlссплаЧСlfоf суа ... 3В 
РDчеЦIISl_ 



4.S.5.0pc:НAtlD мата cnpD8J1JICТloCII ral'ОЖ 
DllKoplICТOnYC S&:MCIIItIIY діЛRIІКУ за иlІl'tI Договоро\!. 

у ВI1П8Л"8~. я"що ОРllІДЛР 1 ІІ" " 
11,1"'1111\ 1ІрІ" •• 

5. }'~IOI'II АІІІ'ОРІІС ПШІІЯ lе\lе."мНlї .ІЇ. ІНІІІ\ІІ. 

5.1.Земелltllа діЛR'І""D персдаєтloCЯ в о~еtfл~ /U1Я Об~JIУ"ОВ) 8U1f1111 \I'~i1HOB(II () 1\(I\l1I1&:"~~. 
5.2,цinьовс пр"значення зеМСІІ1о1l0і дU1Я""" - 'СМJII npoMllc.IJODOC1I; 
5.3. ОРЕНДАР не мвє прввв бе, офорr.tле"IIЯ ) встановленому ЗDI\ОflО:JilIІС'hL1\1 IIПрІЗ&) • 

ПР"3l18'IIШІ'R 3СМСІІьноі ділRШ"'; ~ 
r 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ передачі ]с\IcJ1ы�її l1ілИI''''IВ~ 

6.1. Псредача S&:ftlел1оНО~ lJілlltlКIІ в мО~'Ш:.tу J.'lі"СIІЮ( ться б~l РОlроб.'ІеtlШI ІІРUСЮ)' 'Ї віз_1ІІІІ, 
6.2. Іни.і умови передаЧІ земелЬ"ОIДU1Rtfl\ .. в 0PClIlJY: ОРёНДUДАВ(ЩJ, перелаt. а ОРЕН,,"Р 

ореllдУ зеftlCnЬНУ ділянку віЛl.IІУ від 6УДIo-ЯКIIХ r.tan"OBIIX прав і ПРСТСfl1ій тprтi, осіб, ПРО.IQ~ 
Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРёНДАР ІІС ,." --

б.3. Переl1Dча ,емcnы�отT ділЯН1\11 орендарю здіАСIІЮЄТIoСЯ після державної реЄ&:1раціі ШOru_ 
ПРIlПМВIШR-переl1D'l і. . 

6.4. І_О ОСllооl ст.25 38KOI_Y УкраіlШ "Про ОР&ШдУ зе"mі" від 06.IО.1998р ':'1!161-ХIVOJltlШpJ 
строк IІlсли деУdCOВllоі рес"роціТ договору opellДlI Jfl\leJ1Lfloi лlnЯIIJ~1І лерit..1ІRllоt а60 "'11\І)"': 
з060в"91011ll0 IlадІТl1 копіlО 1І0ГОООРУ оіДJlовіЛltО\l}' ОРПlllУ ll~P'ih"BIf(Ji ІІОДІІ fli080i c..'IY'd.ill. 

7. YJ\IOBJI повеРI.еflИП ]e~leJJblloi ди.IIIIКJI. 

7.1. Післ. ПРltПllнеННR діі Договору ОРЕНДАР новертас ОРЕНДОДАвцг.ВI 'JC.ICII..., .. 
гіршому поріВllІІІIО з тим. у JlКОМУ він одержав П в оренду. І 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеНtl1l КОрИСНItХ UaCTIIBOcтeA opeНJ1oвaнoi Х'fuьиоі Іін 
зміНОIО П стану, мас право на відшкодування збитків у розмірі, ВltзtJачеllОМУ СТОРОНIAIІІ. Я"'WU C'IIIJ"'S 
ЗГОДІІ про розмір віДШКОllуваШIЯ збllТків, спір РО'3в'ОЯ3УЄТloCJt у судовому ІІОРНАКУ. 

7.3. ЗдіRснеtlі ОРЕНДАРЕМ без ЗГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ ВlпрВ1J1 НI1 110nіПШfIIН. ореJШIII,IIIIЇ1' 
які немоаашво вїдо::рсr.шт" без зnподіяння шкод .. иіА ділянuі, не нім.гають відшкодуванню. 

'. 7.4. ПоліпшеНIІJI CТВII)' земельноТ ділянки. проведені ОРЕНДАРЕМ 3D Пlrc •• IО8OJO 3f010111JIf. 
землі, "" піДJIRnucm. BiДWKOAYВBHНJO. 

7.З.0РЕНДАР має право на відшкодування збllтків, заподі"IІ"" унаслшок IleBIIIOIIJIIIII'" 
зо60В".'3енlо • перед6ачеНJІХ uим договором. 

36IIТICDМII RОІІЖІІІОТЬСЯ: 

7.S.фВКТllчні втраТІI, "КИХ ОРЕНДАР З83 .. а8 у зв"IІЗ",), з HeBII"OIIMIIRr.t або "e~~ 
Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також Вltтрати, які ОРЕНДАР 'JдіRеНItП або nOBJlHel1 uinClI"",,,.r: 
ПОР)'ПIСIlОІ" права;. • stf 

7.6ollOXOДiI. JlКI ОРЕНДАР МІГ 611 реально отр"маТIІ & РDЗі Ішnежноro 1�1 ... -онаНІ" 01' 
JlOI'OBOPY. 

7.7. Розr.lір фактиЧНllХ витрат ОРЕНДАРЯ ВИ3НВ'I8ЄТЬСJI ІІІ підС1'80і AOh.-умеlmut."О II~ , ~П-8.0бl\fежСIIIID (обтяження) ЩОДО ВІІКОР" 
земелы�оуy ДЇЛИІІІСП. 

• 8.1. 110 ореllДООІШУ земсль,ty AUI"H",), встановлено оБмежеllНЯ nnошею 0,0 l54ra -i~ 
KO~')'Hlкaцin; -' 
• 8.2.Переда'Іа в ореНдУ земёльноі дїЛJIIІКJ' не є підставою ДJlЯ пр1ll111НЄ111IJI або зміІ", 

JIIJIRIllСИ. 

9. Інші права та обов';JlЗКII сторіІ •• 
. ~1 

(upa:w ro~Р;НДОДАВЕЦЬ rapBIfIy~. що земеп"'lа AUIIlIlh.l1 є У Вого ВJl8cllocтi. ІІіком)' i"1II0~: ~,~ 
визна'l"rll' ц' пставою Ilе rlереБУВDЄ і він МОС законні ПОDlІовurelШR передаваТІI ШО дїл •• I .. ')' 

JIAI lloroBopOM. 
9.1.ПРВВ80РСJIДОДВВЦЯ: . 
9. І. І. Ilєревіряти цілltов ~~I 
9 1.2 ' е ВИКОРIfСТ8ННR :tсr.tел"ноТ ділНIIКJI' ~ 
• • AOC'l'pOKOBO розірввт пп:· • за .. 'О" 9 1.3 • 11 це ~oroBIP у ВJlПВДКах, псрсдбвчеНllХ ЧІІНІШ" :011 

OдJIOCТOP~II,,:O~lyHlтl розr.іlр opellAНoi маТIІ у ВlfПадках передбаче;іllХ '111І11111" !ІІІ' 
• . ПОРJlДКУ бe:J Зготl ОРЕНДАРЯ' • 

9.1.4. RltМ8П1ТІІ під ОРЕНДАР' . 
'І свосчасного внесенНІІ орендної плат .. : 

.. 



ДАРЯ відw •• одуваIШN СУМІІ OpCНJ1110i .шаl II :І "i1~) IJpJtfillRl rR рішеllНЯ ''''~()fI''O\IY або 
. ...rjpllї.1 opel. r дlnRHh11 до nianllcaHНI цього ДоroвоРУ; 

,~r::.IIIIII_C.'I·НO 
,4'JIII"-" Jl4OJ1I.I1Я: 
.,,-""'11 оре JCNcnьНУ JIЇn""h,), ПО n-r)'. 
~ ~JII' ~",...8JICIL1I • зсМСІЬНУ aїIUIHICY у КОР"C'l)'DашUl; 
~~lІСІlІ'І)'roaіР оісл" звкіичснtuI строку noro аіі в разі відсутності "ретензіА, щодо ]oOOH"R1DIII. на 
tJ ':' ... IIIIIIJIІ J10 • 
d!"--;,.., .. 
f ....... ОIИ'ШUlРI: • іП . И і . • ,_ ---ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIIIВIСТЬ зд СНlоваТl1 контроль 3В nllКОР"СТВIІНН,., ЦІЄІ 3CMeJ.bIIO ЛIЛЯНКlt; 
,11 tcUJII"'CТOlllIТ1• JcaICn""Y дlnНIІІСУ 38 иInЬOBII~' ПР"3.18ЧIШIJRIЩ 
&&1""" СJUl8'.у8А'П' opelIJUlY nnа'!)'; 
IU ---'0"11І1 хімічноro '11' будь-якого іншого забрудttе,шк зе~ші; 
: '':;..yun. п 8 нмежНОМУ Шllітарному стаІІі; 

10. РІ1311К ВПЩЩКОВОro JllllщеИllR а60 ІІОШКОДЖСІІІІR 
об"єКТD ОРСІІДІІ ЧІІ "ого ЧВ&:ТІШІІ. 

/CJ.FlaUlНnUК080ГОJllllweIIНЯ або поwкоджеllНJI об"єкта ореlЩИ 'НІ Оого частини несе ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваllВИ об"єкта ЧlI ііого чаСТІIИII. 

lи.)Ьво s UIIМ ,ааГОlаРО'1 об"ЄJn" ореНДІ! не пiAttягає страхуванню. 

12. Заlіllll Yl'10В договору і ПРUПJІІІСІІІІR ііого діі 

~~)1ІD1,ааговору:щіПСНIОIОТЬCJI у ntlCbM08in формі за 831СМИОЮ зroдо.о сторін. 
1U.~:oanteHIII3ГO.IU1 щодо змін" ~IOB ДОГО80РУ спір p03B"aylOТbCR у СУД080МУ порJlДlC'/. 
l!lJ. rnapy nРllRIШRIОТЬn у риl: 
au. JIIiactcинI CIpOk'Y. на нкиП Вого було укпадено; 
ІЩ, '-'НІ OJICIfJllP~M земenы�оіi ділянки у впаСІІість; 
_~IoIC/lЬНOi ДUlЯНКІ. МЯ суспілЬНИХ потреб або ПР'ІМУСОВОГО відс.ужеIfН. земелloll01 діл.IJКIі з моти.і. 
ІЩ ...... 1 nOР.М'У, acraнoВnCHoMY 3IKOII01.'; 
1Us. ЯonIIі 1IDplllUJЧноі oco61l-ОРСНдаря. 
1U._~IIIIJIJ"m.ca також D інших 81IПадкв.'С, передбачеltllХ 3ІКОНОМ. 
11J.J' 1IIaI -rl npunl.HRIOТЬeR ШЛЯХО'" Ного розІрвання 311: 
-~~~ . 

.,..... ~ c:y~ 'Іа. ВIIМОI)' однієІ із сторін У IfICJ1ЇДOK .lеВИКОJlанНJI другою стороною обов"аЮ •• 

t~iilhOpJ~ та 8нaCnlДOK ВllПадковоro 'JНI!щенНJI, пошкоmкeнНІ! орендовано! земельно! діЛ.І'К". кке iCТ011l0 /1ЦIlt8Иk"Ollaи 111110. а тако-« з іНШllХ підстав. Вllзна'lеl1llХ законом. 
~Ipat.qi ІІІ Ope1llUlpeft1 0.9.4.2. ДВIlОГО JIorOBOpy З8 рlWСllняft. СУДУ, вlдповlдlІО до C'r.141,144 3e"ICnIoIIOro • 

__ ~~:80PY 8 ОДНосторонньому ПОРІДКУ доnyсквєn.c:я: • 
~ JJepщq прав ру І OAНOCТOPOIIЬOМY ПОРJlAКУ t "eВlIKOIIOIIHI ОРЕНДАРЕМ п. 4.4.; п. 9.4.3. 
-., ~IJIJP а IIJ~Hocтi на маАно ОРСIIJШРЯ на іншу ЮРIIJUІЧНУ або фіЗJlЧНУ особу. а також: реорraиЬвціI 
~ ~8aнy_~ Е П~ІО .ІМ розірваlllfR Договору; 

, .1:)'4У IIqIeJ(O ІоIСУ дU!HH"Y У разі CM~pтi фізич"оТ особ.. - орендар., засудж:енНJI або 06.Iеж:еНI'Я tr діадатності 
"IІIIhcopІІСТО IISТ/o ДО CnВДKOtt.1Ц18 а60 інших осіб, які ВJSКOРІІСТО8УЮТЬ цю земc:nьну дшяшсу разом 3 

8YJoтa. 1110 зе~Iмыfy JlinRшсу роом 3 ope'fJI8peM, ШЛІХОМ ncpCYКnaдD.IIII Договору ореlШ'1 зелі;. 

13. Відповід8J1Lніnь nорів 38 IICBUKOII8JIIIR а60 
• IJ.I иеllDJIeжJlе BD~OllaIIJIR договору 

"'а..:...1а ItcIнro_ . . 
I)~' ІІІ або Ilенanежне ВИКОН811НJ1 договору СТОРОНІІ IIес:уть BЇДn081дDJ1ЬHicть ВЇJlповідно до закону та 

~ltl~Opa ..... 11І n & І""н. ОРуаlllnа з06О8"А3IННJI, звіпыfJIтьcJI від IIїдno8iдanЬHOcтl. ІІКЩО ао ... доасде, шо Jte n~p)'WC:HIIJI 



14.I.ЦСnJ10rовіРН:ЮllраСIIJlJlн~-riп;~'''а::.»і~''.:.t~'СТ'::'_''':\',,::: 1 •• -, :':'-.' •••••• 

ЦеП Доroвїр YI'.'IueIIO }'1pЬO~ npJI\flpetl~~,\. u:.o.J ,·~ .. ·:ь ..1':1,.1' ... >;.· ... :-., • __ • 
ореНJ10JШВWt, l1РУПIП ~ в opeн.ups.1pC1'iA • в орrзНI. ~;<Jfi! П?-і3і5 .1-::'Г~ .1!'!'.' r·.:·" :' J _ 

. \ ... 

15. Pek-ВUlfТll сторін 

Оре ..... одпВсць 

БроваРСLка міСЬІ\1І pa.ua в 
особі першого заС"І}'ПИJlка 
міського ГОnОВІI 
lCиJrНlщі Олскса}щра АиатоліПОВltча 

Орен.1ЗР 

тов -де:lана--. 
яке ..1іс на пі.зставі С'Тг'І)1). 

18peЄCТP0вaJIOГO ДаРИllUЬКОЮ 
районною .:zсржшшою 

.... ~ 

a.:t\lїністрauiєю ви 19.05.:!ОО3 fЮ11 13 ХУl:{ 
.illfpe~їop 

А.їсцеJнахОJ1і''-СННІІ ЮРfWlчноі особи 

07400 Кf,i8CЬxa облacn.. 
М.&РО8аРII. BYJI.rarapi.18, 15 

ЇДСНТJtфікаціПНllh "од 26376375 

2068 м. Київ. 
вуз.Гриroреиа.3З:.ч 

ПідпИClI ~opb. 



АКТ 

,JfйоМУ-ПЕРЕДАЧJ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ n . 

2005 POl\")' Мо Бровари 

Mrr. що підписалися нижче: Броварсы�аa ~liCЬKa рада, в особі 

nrpUJoro заступника міського голови КІІЯllllці Олексаllдра 

Ан8толіііОВllча. що діє на підставі Закону України ~'Про місцеве 

mlOBpBДYBaHHJI в Україні", з однієї сторони, та TOBapIICТ30 ] 

0611fЖCІІОІО відповідальніСТIО "Делана" в особі директора Міхніна 

BiLтopa ФеДОРОВИLJа з ДР)'ГОЇ сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварської міської рада передала, а ТОВ "ДелаIIП" 

ПРIІЙНJfЛО земельну ділянку площею 0,0638га в раЙОllі 

"ПРОАIВУЗJJа" ДJIJI обслуговуваННJI майнового комплексу; 3ettIenЬHa 

ділІНХВ надана рішенНJlМ сесії від 11.11.2004polq N!!5б9-2б-24 на 

УМовах оренди, терміном на 5 (п"ять) років до 11.11.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

чаСТJfНОIО договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

:raapcIIxa міська рада 
РИДlіЧ}lа адреса : 

~оБроваРИ,ВУЛоГагаріна 15 
оерUJИй заступник ' 

_~~Icыcro Голови 
,,' .. --: " ", -, .... "" , •• 1 -: І.і_ • 

"'')\ о'. СІ; ~;5i~ , ." ,оо." ___ ==---

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ "Депана" 
Юридична адреса: м.Київ-68, 
Григоренка,ЗЗ/44 
Директор 
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о ,О • '. та роroджеllllИ зовldlWfЬОll'tlеЖJ 3e1't.eJlЬHOI ДШJIIIКU 
_I~ НІ мІсцевоСТІ О , 

о • 

,Лg ~~q~--------
, (К.і, _200.f..P' м. Бровари 

: /lJдf! ~OB " Константа" 
~~il прсдcraвНИJC І' 
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': О" ~аї.іCll3U на виконання робjт 
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свої пОlнОВIDКСННI. ПРО8CJ1И ВCТDНО8IJeJUII на місце.ості та Dоroдженна ЗОВВЇUDIьоі 
O~! ~~ ~e~HO • ' 

, 'B.дpe~o~: /l~аиdb.ю.k ," 
'а HIJ1io~ClJLCJi пр!хС:ДІІТЬ ~; tюp«tШИ~ ч ,',;: . , ... "' . ~,.:.,' 
г---------~-------------------------------~~--------------------' ':r~ О о'" 

DPereн,їя ПРat вcrall0lllіtJші зоы�;wнLоіi межі не :w&WJCJlO, м. ПОrDджеаі і їіі . . .. 
сuijиwx опиТаиLо Mc~ooi 1ЩllШ. "КJt)1И захріПnеИI1 зеr.IcJ1ы�аa АіJIJIИ~ в КЇlJLEOC:n 

r-:-----:-..:.-._~S-~ ШТ, поь.-uзвні предcraвНИХО.1 ТОВ "IСоJiсіаШ'\ " ", ~',O:' 
, на місцевості та передані на зберїJ'81U18 :lCllJleaa'C~9 .:, ,; 

, ... у), Розміри ТlltIісцеЗНWLоджеННI зсмшноі дш.нки поlCll3ані ка абрнсі ка зворari 
lІІуо , ': " , , ' 

п.о,дUwucи; наданої .:JF; ~~HQ р , ,.,.. -' " ." :: ;~~ --... '. ~. : ... .,;.. 
~~~воідохуМснтаціісlСП8Дає о 4 P~~e? ',' О' ' ~:~, :~~ 

цra arr ,'о о о 8C'JYJJIIШI : ;' о.:, 'І 
" с ПIA~80"? ДIUI ПjJиliнара РlwеиНl ПО фUТИЧНOAl)' ІСориСТУВВIIJIIО :І К о о :' :: ,:,0 ':j~ 

о' , дoкy,.r.цтiL~o посвідчують право вnacBocтj Оабо користувlНlUl :leNJICIO. 

~cra.~~ 1І.;.2-:Х примірииках. о ' , .-. 

о 

#;Ci~~V" ' iJ ~ .~.; Д~ ~ J1"Т. rq: :.'. .-.. ..;.' . . -:. . ... :":-:: ..... ' .' . ..' 
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М.А.ШОК:іИ 
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ОПИС МЕМ 

8.А А Аа 6 -З.АР"Т •• AU.DH.pH. товар"ст.а ·УАраIНСЬАа В.А. 
8'А & Аа 8 -38М.' ЗАТ &ра •• РСЬА"- з-А ·П.аСТМ8С-о 

8'А 8 Аа А -38М.' Т08 -л..ВНВ-о 

1acII ••• n ••• _ ... . .,. . 30831 ... ··2 
_ . 

оа ' .... • 34 3' 
О 0.ІІІ3ІІ О.СМІМ 0.0484 ОоОI54 

• 

~ 8А8,..нв-~,~_ ... ,~~.,,~ •• М. А;:О37~ ... 6Р~ •• РIll.ПРОМ.У3а,. 

НА УМОВАХ ОРЕН.lJИ 

МlР"АО 

КАЛАстРоqий ПЛАН 
Ар"уUl'. 

5ао , 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3EMEJJЬHoI ДІЛЯНКИ 

""рр.р. 

IіраварсltlCD мlсltn Рада" J,!.. tJ,ИJf11I'UJ .. 20 О Ір. 
_OЯADЕЦЬ: Вро.реь. мlсltlCD рма, в особі заС:ТУПНІ.ка MicItKOro rОЛОВl1 Андра:ва ВаСlrnа 
~"'I 11ІО діе на пl.acтавl 3акону YKpail ... "Про місаеве саМОlР.4)'lанн. І УlСраіні" 
~ .25.01.2008 року Ne2-1S/149 3 oдIIoro боку, та 
irtJI4AI': ТОІІРПСТІО 3 06Mace'IOIO alanoDlaanltnlmo .Паlтра ЛТд1t, IОРІlдпчна адреса: 01133, 
.. EIfI. &у'I. JJecl УкраіНІІІ, 28, 1<.313. ідсnТllфікаuіАнпА код 35059351 ( свіаОЦТІО про дер.а .. І)' 
.... КlpJUUlIIHoT особll, заресстрОDане ПечерськоlO раАонноlO у місті Киев. державною 
IldinJlIIIiao Ііа 24.04.2007року N!1 070 102 0000 027929) І особі днректора Тараноаоі Мар"нн 
anaulJ ... ІІІ .. на пl.acтаві статуту, заре':СТРОlаноro дер.аlНIІМ peteтp8тopoM віа ОІ.08.2ОО7 РОІУ 
.JИ 070 105 0003 021929. ,IUUII-"OPEHДAP", 3 dpyzor t:nIopoнu, УМІЛІІ аеn Доroвір про наступне: 

1. ПРWlет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ІідповіАно до рішенн. сесіТ БРОlарс.коТ міс.коТ радо к .. ІІС'КОТ області Ііа 
21А28 PtII1 J6б50.33-05 надас, а ОРЕНДАР прнАма.: І СТРОКОlе платне користуванн. земen,try 
iuuy UOIPIO 0_1'1, ДІІ. 06CJlyroвуванн. неЖIІТЛОІОro ПРllмішенн •• ,ка 3Н8ХОДlIТЬС. по ОЬtJдпШ 
-.za в м. Sропро. Зrfдно 3 планом землеКОРНС1)'8анн., ШО.: невіа'смною .астнною uЬDro 
.... 11 .11дn виданоі іроварс,ком міським lідділом зсмел.нlІХ ресурсіl від 14.03.2008 року 38 
IDf.W·3JJ33 lІ_ел'НD-хадаСТРО_Оі документації БРОlарсьхоrо Mic'KOro відділу земc.n'НIIХ pec:ypcfB 
а __ НІІ PIIX)'f:ТЬC& _ землах комераіАноro BllкopIICТВHH. І мсжах БроварськоТ мІськоТ радп. 

IIucIpolиА номер земenьноІ діл.НКII 32 10600000:00:059 

2. Об'оа оренди 

2.1.вореJЩy пepeдat:nСІ имenьна ділІнка заruьною мошею 0,0600111. 
uн.3I .. q.нiR дinaHai розміщенf об'єкти нePYXOMoro маАнв, Ікі .8ЛJЮТ.С. ІЛ.Снlcmo ор.ндар •• 
JЗ.Нар"IТJJlна rpошова оцінка seмел.ноУ діл.НКII зriдно ДО8ідКІІ SpOB.pCItKOro Mlc.KOro 8fддfny 
~ ресурс .. 8ід 14.03.2008 року за N!04-3/13-31332 cтanО8ИТЬ: 

ЇJ 114 (де.аосто чoтuро ТnСІІЧI сто вldмдесят ЧОТІІРО) ІрИІні. 
еос-. !емеп ... АіпНКI, Іка персдастьс. 8 ор.ащу, не має Т81С11Х н.долікіl, шо MD8)'ТЬ nepешкодпти іі 

1011)' IИIOРIІCТlННІО 
2.5. При 3мlнi ( peop"';'bauii) ОРЕНДАР JI ДoroBip ореНдИ не :s6cpirae: "Пllоlст •• 

З. СтрОК діі AorOBopy 

1DtIиo!:: Дorollp yкпlдeНO на 5 (o'JIТЬ) рокіl, терміна .. ДО 21.02.2013 року. Пlc.IUI a~кi: no-::: 
.·~1 ОРС_р МIt: пере8ажне право поновленн. Aoro НІ НО8а. cnpок. У 1Ро0lol)' Р :"'рс .......... ц. про 
-Ше ііі. 31 2 1-... it rolOPY повlдоМllТа ПІІС.М080 -

-Ір 1IJIoм. м_", до захінченн. строку д до 28 1&1.1І.0811.1 nplWI ..... 'RR.' ореWl1lР 
11JIa_ 11 ·НТU Roro дьо. ПРІ' впкорI.cт8JIнl" •• enыlІ� дl.ll.НIСІI не 

ереа .... е пр.во П8 оооомеям ДОroВD" орендн. 
4. OpellДll8 мата 

4.1 РІ'Іна 'rpawoDoI oцlHlCIl1 СIСІІ8дІІС 
ОPtlUuJа мата станов ...... 10% від .lорМИІ18110 40 ·nOас: 

4;' 9 418,40 (AI8ltRn. 'І1ІС8Ч ЧOnlРIIC1'D аlclмп8lдQllТlo) rpO.'H' ::~o1' ~60 КОМ)'ll8JIьиоr ал8СНOCn 
~.ПClI'RНI розмlру орендноІ мата 28 земсльні дШаНКl1 ::Фlulєнтfl inДCICClцIt, ІШНlченux 
~ 3 урахуlаННIМ ух цШЬО80ro ОРII3НlчеНII. т: фоР....... шо заПОIНlDlOТЬС. afд .. ас 
~ ом, за затверджсНИМП Кабінетом Мllаіcnpll Укр. HI~. • 

4.3. а&о змінн УМ08 дorolOPY opellдll .11 продов"НН' noro ДІ hu.пи •• Іа 21.02.2008 роасу шомJСІІ'ІІІО 
РІа __ OpellДHI Мата DnOCll'l1oCll ПОЧllпааочп :І ДІІR nplllhurnR Р инlм lCU,ндаРIНIІI днем Jatmoro 
~ 'IItrJaallll прll'l1ll'OМ 30 1CIUI'llдаР"1І1 днІв, П.С'І)'ІІНІІІ '~I=кUI o6II.crlM. КНOlll МФО 821018 "'_::> ІІа... WnПОМ о.рераХУВ.НIIН на р.ауНОIС УДК ~llСІІцIlIЗО50500 - ореІlдІІ JcмnL Іди 

. 4.4 n_~ 33210812700005 - Sp088pe.кe вдк. Код асласа.:сНдIlОТ nлаТlI офОРlІЛlcrЬСI 8!дn08 имн 
ItJaactti • ... рада.а apoцyкцfi та НІІДІІННІ nocnyr а рахунок О • 

405 r-и1р °PlUДllof Мaтll оереrлRдllm.t8 1 раl : 10 м· 
•• 311ban УМ08 roсподаРlOlаllИl, neредСі •• еНIIХ дoro ро, 



(.;;" ~MiHII розr.lірів земельного податку, підвищеННJJ цін, таРltфів, ]МіН" . 
• ,.. аконодавством. Змінювати орендну плату за земельні діЛІННl1 оі 1~:. 

BII3Ha=~;~I~IДКY вiдr.IОВИ ОРЕНДАРЯ змінити орендну плату, доroВір ареНІ" ~:~ 
ставо. R rровврською міською радою в односторонньому ПОРlДК}' "It 
бутll рОЗIDва Н Р .' ,53' іНШl1Х Вllпвдках, передбачених законом, . 

41.~ разі невнесеннв орендноі плати У строки, визначе~1 ЦІІМ aoroBOpo", 
на суму податковоro боргу (включаю~и суму штрафНIІХ саН~ЦIЯ 3~ їх Ha'BROCnl~ 
відсоткІв річних обліковоі ставки НаЦIОНального банку УкраІНИ, ДlІОЧої на jlеНl 
податковоro боргу або на день Аого (Аого частини) погашеННl, залежно віl TOro,1Q1 

К Є а_ьшою за кожннА календарниА день прострочеННJJ у Aoro сплаті. 
ставо UUI , . ' 

5.5.S. Орендна nnата спраВЛJlЄ!ЬСJl також І у випадках, якщо ОРЕНдАР І 
тимчасово не ВИКОРИСТОВУЄ земельну ДIЛJlНКУ за цим Договором. 

5. Умови ВИКОРИСТDВНR земельноі ділвmm 

S.I. Земельна ділJJнка передаЄТЬСJl в оренду ДnJl обслуговуваННI неЖИТJJОlO11І 
S.2. Цільове призначеНВJI земельноі ділJlНКИ - землі комерціАноro ВИІОРIICIII!t 
S.3. ОРЕНДАР ве має права без оформлеННJI у встановленому ,аконо __ 

цільове призначенв. земельноі ділJlВКИ. 

6. УМОВ0 і строки передачі земельноі ділИВIОІ в О".. 

б.l. Передача земельвоі ділJlВКИ в оренду здїАСIПOЄТЬСJl без розроблено nPOClIJ 
б.2.lвші умови передачі земельноі ділJlВКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

приАмає в оренду земельну ділJlВКУ вільну від БУДЬ-JlКВХ маАнових прав і орп_ 
в момент yкnaдaBBB Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не МОГЛll'ВltI. • 

б.3. Передача земельвоі ділJlНIСИ орендарю здіАСIПOЄТЬСJJ пісп. дер_авиоіpcqt: 
~.nvoM приАмаввв- передачі. • 
~a основІ ст.25 З8КОВУ УКР8lни "Про оренду 3Dші" вlІІ 06.10.19Пр 

п'RТПДеннп8 строк пlCIUI дерасвввоІ реєстрацlІ договору оренди земe.nьвоІ lJ.1I!I 
комунuьиоl вnaCHOcтI з060в'838ВI18 над8ПІ копІю ДОГО80РУ BlдnOBlIIНotl)' oplll1 
e.npбп. 

7. Умови повервеввв земельноі ДЇJIIIIIШ 

7.1. Піcnв прнпинеRRJJ Дl' ДоroВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 
стані, не riршому порівВJlНО з ТИМ, у ВІСОМУ він одер_ав П в орендУ. .-

, OPEH~oд.AВEЦЬ У разі поriршеННJI корисних властивостеll opelf!*'t 
пов оавих ІЗ ЗИlноJO П ставу, має право на відШlСодуваНRJI збитків 'І р03JDР Ра!І 
ЯКЩО сторонами не ДOCJlrвyтo зroди про розмір відшКОдУвавн. зБИТІІВ, СІІІ,:.. 
П~РJIДІ)І. ЗдіАснені орандарем без зroди орендодавцв витрати НІ ~олfd::"'~ 
ДlUНlСи, Jlкі немоuиво відокремити без запоДЇIІННJI ШКОДИ ціА ДЇЛRНІІІ, не ЕМ JI 

7 з. ПоліпшеНRJI стану земельноі ділІІНКИ, проведені ОРЕНДАР 1'1І І ~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ зеМJIї, не ПЇдnвrають відШКОдУваиНID. ум~ви. ~~JI3, •• ~ 
орендарю витрат за проведені вим поліпшеНВJI СТ8НУ земельноі дtJIJlHI . IІJIX 'JP'" 
сторіІО.4. Орендар має право на відшкодуваиив збитків, з8110JII' 
орендодавцем зобов'оань , передбачених цим доroвором. І 

З61П'1С1МП BBacaвm.CII: IIID~ 
7.S. фактичні втрати, JlКВХ ОРВНДАР зазнав У 'B'PI'! ' ~E}fДAF 

В~lСоваин.м ~OB доroВОРУ ОРВНДОДАВЦВМ а також витраТII, ІІІ ,І 
ЗДlАсвити дп. ВІДНовлено CBOro порушеноro права; ".; І 

7.б. доходи, ВІСі ОРЕНДАР иlr би реально oТPJO(arll , 
ОРВНДОДАВЧВМ уМов lIOI'OBOpy. • ста,і рР"'-

7.7. РОЗМІР фактичних витрат орендаРJl визвачаєтьС. ИІ dUI 
даних 

в_ОР"'-
8. 06межеввв (o6ТJDКeHВJI) ІЦодо 

земельно' дiJuPIICII Ii~1 
.".с"" ВІН иJl 061' " а орендовану земельну ділJlВКУ BCTaBoueBo 06 .. е.ОН , 



9. Інші права та обов'взlШ сторін 

ндоДАВЕЦЬ rapIHТYE. ща зеМeJlьва ділRвка є у Яого власності, вікаму івшому ве відчуженІ, 
.. о,Е (IРСШтОм), ЗIСТlВОЮ ве п~ребуває і вів має заковві повноважеННR передавати цю ділRНку 
t1~IТU інші ПРІВІ, вшначеВІ цим договорам. 
~~IJlPIII opeВД~BЦR: • 
і '1Iпереlір.ти цшьове ВИКОРІlстаВНR зеМeJlьноі ДШRВКИ;. 

':11 ACJC1IIOXOBO розірвати цеЯ Договір у випадках, передбачених чинним заканодавством тв 
о • 
.. ~II, 

'.IЗ.3ІІbum1 Р03мір оревдиоі nnати у випадквх. передбачевих чинним заканодавством, в таму 
dl~POD.OМY ПОРІДКУ без згоди ОРЕНДАРЯ; , 

'.IA.IJDllranl від ОРЕНДАРЯ своєчасноrо внесеННJI орендноі nnати; 
'.I.5JJDlIrITR від ОРЕНДАРЯ відШКОДУВIННJI СУМІІ орендноі nnвти з часу приАНJlТТJl рішеННJI 

dlpollpc.IOIMic.loipaдu пра иадаВВJI в аренду зеМeJlьвоі діЛJlВКИ да підnисаННJI цього Доroвору; 
І tJ. o&tl'lJlCII оренаодавцн: 

'11. псредІВlТИ земen.ну ділRНку по акту. 
• U. Пра .. оревдарн: 

'З.I.О1рВІІIТИ по ІКТУ земenьну ділRНку у користуваННJI; 
'З1 DORОIJUOВIТИ доroвір пісп. заківчеВRJI строку Аого діі в разі відсутності npeTeR3iA, щодо 

.'аВ1 оратаі терміну оренди. 
~БDІ'IJКU оренаарн: 
, • '-ІІПІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОИJIивість здіRСlDOвати ковтроль за використвнв.м цієі 

.Ia8otIiuНID; 

:~llІ'ІІрпcraВУВ8Тllземenьву дlтlHКY 3В цinьовим ИРl13Н8чеННRМі 
• ClIІЕ'ІIСВО смачувати ореll,"", nnату' 

'АА не АО""" • • ....... J , 
• 'AJ'. -" .. ІІТИ XlМ!чноro чи буд .... JlКОro іншоro забрудиеНИJl зеМЛJl; 
. 'Аі IllA'!PНМУВIТН п в ивnе2КВОМУ санітарному стані; 
'lQдo~; захівчеНRR терміну діі Доroвору оренди повернути земenьну дin.HКY 
; '.t; І У нanеаому ставі по акту. , 

10. Рвзц BDDВДICoBoro зввщеВВJI або ПОПІКодzеВВJI 
об'єкта оревдв чи йоrо чаСТІІІІІІ 

DPar!~.!. РаНІ 
'-IoIIIW. ІИпвдковоro знищенн. або поmко,uceНRR об'єкта оренди чи йоro частини несе 

11. 3мівв умов доrовору і првпввевив йоro діі 
t 1І.1.3111ав _~,_._o , - - . 

Ура' УМОВ ~roBOPY здійсiuoJOтьс. у письмовій формі за взаЕМНОJO зroдоJO СТОРІн. 
lL2.Щrд І Нeдoclrнoвнв зroди щоJ(о зміни ~OB доrовору спір розв'взyroтьс. У судовому порвдху. 
11.2.1.3..b:IIJPY приnнВнlOТloCR у p~l: 
1I~1IД6:~НI строку; ва ~киййоrb було уxnвдено; о 
1I.2J. ар НВІ ОРЕНДАРЕМ зем.шьноі дin.нки у власність; о 
ЬІ .. ~~OI"O .Щчу.енн. земuьноі дin.нки з мотивів суспinьвоі необхідності відповідна І!! 

~
I n. е У.lни. : . 

І 11 ,.,ralip ПР • J "11 Иll1UUlєn.СR тако. в іншвх внпвдкІІХ, передбачених законом. 
'11 J Aal'OlOp' , о' '. І .1,I3_в ' приnпlllllOТl.сн ШJluом Doro рмірваннв за: о 
~ ~ РЬаев': 31"ОДОlO сторін; 

~D3IPII м СУДУ відповідно до ЧННJIОro законодавства Vкраtни. о _ 

• ".ti ІІОIDID PD31 вн. доroвору • односторонньому пор.дК)' доnyскаєтьс. ; А.з 9 4.2, 
• РlаИНI Доroвору в односторонньому ПОРJlдК)'Є невиконанн. Орендарем n І В. • 
і tr......1~J. hen-I. . - ' особ 8 Т8~O. 
: . O"t8b.~ J;p~ ПР.lа власності на М8Ано орендаРJl на іншу JOРІІДВЧНУ 860 фЬичну " 
: идИ'lноt ОСО6и-орендар. _ є підстаlОJO Дnl розlрваНВJI доroВОРу· 
І 

( 12. ВідпОВЇДlUlЬвість СТОРів :lВ вев~оваJIIUI а60 
" вев8JIежве BDКOB8IIIIJI доro_ОРУ 2! IIL. 12.1 3 о ' 

о .~.~ 'веlН онп Hec:yra. відповідanьнfс:ть 
1" 12,t.-o 311аоу ~HIНВ8 або непanе.uо внконанн. доraвору СТОР , 
{, lІаРіа; ~paH" ЦЬоro дoro.opy. • ід ьності JlКЩО ВОН8 доВоде. ща l -.... СТапа ·.1 ПОРУШИJI8 з060В'08НН., звіJlЬНRЄТЬС. від ВІДПОВ an , 
~ с.незпвинн. 



13. Прикінцеві положенни ~ 

ІЗ. ІДей Доroвір набирає чинності післ. підписанн. сторонами та його державноr 
ЦеП доroвір укладено у трьох примірниках, ,ЩО мають ~ДHaKOBY ЮРJfДJfЧ"У 

ЗИВХОдlIТЬС. в ореНдодавця, другий • в орендар., треnй • в оргаНІ, Jlкий провів дep.a~ 

Heвlд'ЄМH.IMII чаmll.UIІI договору є: • 

)о кадастровий. план земельноі ~.НК,и 3 відображеННJlМ обмежеИIt (І 
впкорпстанН1 та встаиовлених cepBIТYnB; 

)о акт про встановленн. на місцевості та поroдженн. З0вніШНЬОі межі 3еAfеліllOl' 

)о акт про перенесенн. в натуру зовніwньоі межі земельноі діЛJlНКП . 
знаків на зберігаННJI; та ltfJIt,ai 

)о акт nPllnomy-передачі земельноі діл.нки; 

15. Реквізвтп сторін 

Орендодавець 
вроІ.рсыс8 мlсыс8 рада Оревдар 

тов «Пантера ЛТ~ 
І особі sllt:my1lllultQ..мIcыtгtJ гfJ/IОIIU 
IСнlР«І1І BIICIIIUI ОлactmIРD.UЧIІ 

МісцезввходжеllJUlJOРIfдII'IВоf особи 

ЮРUДll'lllа _реса: 

в особі дupeюnора 

ТIІрІІНО.ОI Марини lIIIчю .. "" І 

МісцезнаходжеННJI ЮРВДnНоІrx/:f/ 

ЮРИДІI .. на адреса: 074 ОО І<иівська обnасть, 
м. Бровари, вуп.Гагарїва.15 

ідеВТИфікаціАвв 

01133, м, Киів. І 
бульв. Лесі Укрafихи 

.~~:r:;.!.'P 

~oroBip зареєстровано . . • ib~ 
державноro зеuenьноro ка у I<иrвськіА регіонвnьній філа Дер_авноro Pt"'iJ 
5~~aвao: ~~i зеuen~У ПРИ Державному ко"!і.теті Украінн по ~""~ t'· Ч~Qrr.dQ,fОQaJ}ине.но зцис від аа 01' " ~ 

"'0" .. _::.~ 4 ~ .. Д:~~"o 

І 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2008 року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступника міського голови Андрєєва Васнля 

Олександровича, що діє ва підставі Закону Украіни "Про місцеве 

caм0DpJJДyвIlННJI в Україві". довіреності від 25.01.2008 роху 

N!2·1S/149 з однієї сторони, та Товариство з обмеженою 

відПОВЇДlUIьвістю <<Пантера ЛТД» в особі директора ТарановоТ 

м.poвu Вячеcnавівни другої сторони, сКJI8JIИ цей Ап про 
&actynвe: 

Вровареька міська рада передал&, а Товарнство 3 

06-_воlO відповідальністю «Пантера ЛТД» прdmшо 

-enьвy дiзuпucy ПJIощею 0,0600... дЛJI 06слуrовував" 

QQarrnoBoro првміщеввв _ землі комерціііВОro використання 

по 06»hдllii дорозі, 26 в М. Бровари. Земельна дїЛJП1К8 надава 
PhneIlRJIм сесії від 21.02.2008 року за M6S0-33-OS на умовах opelfДll 
aas( , . 

а SI1'Ia) років, термінОМ до 21.02.2013 року. 
ТТ, іі · . . і є невід'ЄМНОЮ 
.... е Акт скnsдеио у трьох прИМ1рJППC8X 

'Iatntu .' 
010 ДОГОвору ор;иди. 

IIEРЕДА.1ІА: 
ІІР:ийJlЯЛО: 

ТОВ tt11l1l1ll1epll ~ДЮnв. 
юридичва адреса. М. J(.313 



АКТ 

200.!.р. м.Броварн 

МІІ. \fШКЧепідписаиї. представник ТОВ )Тєрмін» діючи иа підставі ліцензіі на 
виконанНІ робіт в присyrності зеt.шевnасиика (землекористувача): .. 

представника BlfКOHKOМY Гордієнко т.в. 

lІс)'МіІОІНХ земпевnасНИ1СЇв (землекористувачів): _____________ _ 

,; пред'IВИJПI своі повноважеИВJI. провели встановлення на місцсвосп та поro,ажеННR 
308Jduпn.оі межі земельної діJUlНКИ ., 

ТОУ> , 1,\сu.<.л.<.u:~о. ~T А-

ща3ИIХО~СЯ за адресою Cf61'~M S~Q \,-m,c;... 
Заааченl межі ва місцевості npоходіП: по 

\і • ~A ~ \.~\,\.. • • 
U!_ оо • влево Межі поroджеИl 1 не 
ЦUlКИХ претензій при в овnеиві зовиіШИЬОl Меж1 не 311 . • в Jdnьxocri 

ВИXJusкaкm. спірних питань. Межові знаки. ПИМИ ЗВICJ?іІШена зе~en~,:a:r::Х:ередаиі на 
~~ шт. показвиі пр'едставником TOB»TЄP~IH» на :с::и8Ходz&:ИНІ ,земcnьної 7t'q1lНlUl 3eмJ1евnсвику (землекористувачу) .. РОЗМІРИ та м Ц 

:аа ~ ва абрисі ва заороті даиоro """о ~ "'-\00 ':"t"ilc:w..o. .... 
• ОЩад1JUnпcи, Нвдввої Ц~ ~v...<..t#u"Jo,J..\W9'YQ Q ~J'8. 

3JiJulo 3et.sмьно-кв.цастроіОі документації clC1lllдaє (і, () G Q -

Ц • КОРВC'l)'ВВВИЮ 3 иаст.УПНJIАІ 

афо еА lJtt є підставою ДJ1JI ПР,ИЙИJJ1ТJI_~~;~J;o,~~~~~~~DD хорвстуваиНJIЗeмnelO• Pt.ureнWIМ ДОкументів, щО ВІ 
Iuct СКnвдеиий в 2-х примірнихах. 

r~~никземnевпасвика 
3tмnеКОРистувача) 

n . 
РедСТВВиик ТОВ )) Тєрмів» 

ПРедСТавник виконкому 

ПРедСТВВиик суміжних _~:::::l-----!'----~ ~еllJ1асників (зeмnекориctYвачіВ) " __ ---
~~ 

----:--------:-,-

, -
І -



AJjl'ИС зEМEJIЬвоl ДJЛЯllКИ ...---------------------------.. 

.' 

.' ", 

, ~, ........ 
\.І • " ,.t 
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.. 

'\. 7' (',% 
А ... ·· ... -

/' ,~" ,. ,( 
.. 'о, 

" 
'., lі "' ~ , '. J 

", 

" 

,..-
,

" 

ОПИС ме.: 

" 

\. , ,,-, 

1. Від А до Б .J1.!;!!d~~_~~Ш~~SL~~~~~ 

2. ВідБДОВ~l~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. Від В до 1\ ..:;J.~~~~Щ~~~::L-~Щ~~ """!.l.ojJI.-~ 

4. Від г до д ________ ~,'~. ---------

s. Від Ддо Е ________ ------

6 .. ВідЕдо A _________ -----~ 

Абрисскnав: ____ ~~ ______ -4~~----~ 



АКТ 

ееllllЯ В ІІатуру зовнішньої J\lежі зеJ\lельної діnЯНК11 про пеРСllе .. 
та передачі J\lеЖОВllХ знаКІВ ІІа збеРlгаllНЯ 

Товар"сmВО:l 06А,е3IсеНОIО (JідIlО(JідnЛЬН;С"'~О ((Пан",ера ЛТ/h) 

вул. Об»їзна дорога 

u 28" сіЧІІІ 2008 р. 

МІІ. Шlжчепiдnисані. представник ТОВ))Тєрмію) 

IПРllСyrності земnевлаСВИІСа (землекористувача): ТОВ «Па"тера ЛТ/h} 

Dpeдmвиик ВlUCовхому Гордієнко т.В . 
• aboчu на підставі дозволу виконкому N!! 273 
JIAП народних депутатів від 24 J1Истопвда 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної дiJIJпucи 

ТОВ «Пантера ЛТlh} 
що знаходитьса за адресою: ВУл. 06»fзна дорога 

_о РЇШeиu міської ради Ne 57б-31-О5 від 27 груда 2007р. 

Межові знаки в кjлькості -L шт. передані в натурі представнику 
-OBНUкa, на JlXoro і НlUCJIадеио відповідальність за їх збереженНJI. 

І Шокун МА. І 
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ДОГОВІР 

ОI'ЄIIДlt ]ЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

, д 

IipDBOPC"~B \lltIoKO Ропа" /3_. _ ': _. m~:t2.!.~ .. 2ОО.6 
IIDI!IOJIADEЦb: IipoВllP~JCII .Іlська РМ. в особі ~IiC"Koгa rD.?,~D" Ан rOHr~~n ВІ..-гора_ О.JL'КСlltI.IРОRIІЧО • 
• UaII-1І)' Y~-paillll "l1ра мlСIІСІС еаМОDряаУ8D11tI1І 11 Украі... 1 u:tllnru. \\oh'). T~ О~':ІІДЛР. П"рI'ЩIІIІ~ 
..... -, IDP'І:ІІІІІІІІ IlAJИ!са: 07400. М. Бровар ... а)11. &УАlоОннаго. 14. 14ентиф,,,а~llnНllіі К":І .t 17ІС:liИ1n 
:І pcmpauIlO !L"ІТИ"І\'І nO.Dun'Y на 40AlНУ вартість. lІШ8ttого БРОlарtа.КОln об (.:IlIat'''IU ,l&:р ... аUЩ.І,U .. :..о 1І.НШ63S8ВI ІіА 21.0:!.:!002p"h.')') 8 "собі :lІІре"їОра, PU'le ... :u Bih'UPU IHaltl)&II'I:I, ІІIШії 1і, Н:! 
:r)1) l .. rara 601\1. YКnIllIl ueЯ 40Nlip про Н'tжченаае4~.lе: 

І. nPFoДMET ДОГОВОРУ 

IU'IOIAOдAВEl\b ,IJlПОlіЛtІО дп рішеІІНН сесіі f;f1oHuptbKUi мїСIol",і РІІlШ к .. іНСІ.к\,і u(i'littTI "iJ( 
1.-,1t9іЧ6-Q4 Il8JШf. І OPEHJtAIJ Ilр"Амас 8 C'lР"КО"С! ",1аТIІС каР'IСI} "illll'" 'L'\'~,lbll~ ,li,IIIIIK~ IL"IIII~I&) 
.... ')IIDIOr'lU .. CL'II.Chttlll1!tIICUIUIJtl.KOI'O "Р"JIlItЧ~tl"" - рі.'І41". ;&.1 .. іі);аіllllllи 11 ... 111 "бс..IУ' un, 1I1&1f1.1I 

,.. .... 'а.'С)' •• h'llIIllIIОшIТlot1l 110 аул. Kyr)'101l11 в IJIIRонl'IШРОСh'ТОUllоrо к.,18/10в .. ща 11 М. GpOIIUpll. 

i:'III.1aopIlC1) .. IHd. шо С lіС8іА"СаІНОIO чаСТtlноtD ЦЬОГО ДОГОВОРУ п ловіАIШ BIQUliOЇ Gpoaapct.I"'M 
.. ' ~~"II jl«ypc:i, *97-04-3/3 _ід 13,04,2006 РОКУ п 1смелыl-кIшІІс'rpоlкtїї ЛОIC)'\lеtПUllїТ 
_~.~'IYX.'~""IIIX ресурсІ_ WI з-=attJlЬН8 аі:!JlIІ"" рахуrтьси 8 'Jе~l:аях KO\lcpuin.,oro _ltКОр&tСIIІІШIІ R 
~lIIUIIIі PlAIІ. 

2. 06"єкт opellДlI. 
Ь'_ 
!!n.-; ... ::тс. ~e\te.'~"a nillJlItКl зuranЬНОIО MOUI~IO o,sOOOгa. 
~ I~' 'Іщl AIII\.~II 06"( К"" IІСР)'ХОМОга MDnlln: 

\І11111_р, ~~:' "1111І1(1 зс",.mloноі АЇ1ІJlНКI' 'l'іДI'" ;1оаіАКIt Броаарського :\,іС:IоI(ОГО "i:l~i,'1~' 1':~I':,1"'IIIX 
·t8aa(IIIIcтJ~ і -1)4-3/3 3 з>ра),)uаНItJlМ коефіuієнті" i.'.IJcI'tauii СПtlО8111 .. : 
; JJttSO (ТРІІ", С \І ТJt~И'I) '1'11111:111. 1111 l�-=ріО4 u)'аі'IIІІЩ1I1В; 
1t~.lІроnPllllltlпТРIІ1ЩRТЬ ЧОТllр11 Тllt1Iчl дев"втсот п"Rтдесят ) ГРIIВСI'" 1 .:ІВТІ! 1аТIlс:р:аж~tlllll АкІ')' 
~ .'1/1 • 8 I!KCMyaтauilO lІкіltчеtlоro БVАі8НІІUТ88 аб"с,,-n." '" .. '"Ч IIIQ1 • "J' U І;' , nCРС:,'Ulcrьc:1І 11 ареНА) не М8С 1t1!40niKil. ШU MUih1'1" п.:РС:U.h"tJЛlrrll ії еф'С"їШ"'U)I,' 

1Щllі (\ІСІІ .. ' 
РI .. IІIJIШЇ) ОI'ЕВДЛIJЯ ДОl'Cluір ОрСIІАИ 1.1: 1Gc:pirat 'IІШllість. 

~~ 3. Строк діі договор)' 

'--~'ІЦеиа 118 :; ( .. ' 
1~lЦlle npa.о ~ n ать ) років, Tep~11110~' .ао 23.03.1011 pOIC)'. IlіМJI 3І1кіН'lенна C1PUh') ЛUГОІІОР}' 
~ Clpall)' Аіі AOru "OllleHH~ naro Ііа tloallR строк. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВllНСlі ІІС lIi1HilUC ніж 111 З 
-'~IIcy'IIII11~" аору nО8'.!1UЩtnl ШIСЬ,.,ОIО ореl1.!10:ШIWl "РО намір ПРО.108ЖIІТIІ noro ШІО. 
, Р) 'PflUII. елЬ"аТ alnRlIIllI lІе 18 IІlлhОВIІ .. пр .. шачеllllпAt ореlшар "ТРІ'.ІІС .. ере.аж"е "PUUII '111 



4.5. POJl'tlp ОР.ШДIIОТ IUI18TII ш:реГЛSI.аUСТLСВ у РІ]і : 
4.S.I. ']міНII умов ГОСПП."ВРlоваНItI. переnбаllеlfll~ ДогпьорL)\І: 
4.5.2. з",іНIІ ро']мірів 3CAleJIltlloro пода, "'1'. піДВJfщсtlНJI Uill, ,,,,щфів, \ ТО", '111\: 

4.5.3. в illlllllX DИПDlI"ах. ш:релбllll&:llІ\\ Ja"ollu,..; , • 11 IIlloIL І, ,"~ ... 
".5.4. У разі IleBllec:ellllH oprll.alloT 11:111 ТІІ УСТрОКIІ, ВlllШlчеllі иll\І дОгов ~ 

IIOJIBinlloT стаВКl1 НВIІIОllnЛlllШГП бlШКУ УКРИТІ'" 18 КОЖІ .. І" !1і!1ІІ. IIIJOCTPO'I~I~::\I. r"p.~ 
КПЖIIllП ACII .. ПРОС:ТРОЧСІІІІН. ' 1I.'II'r.q ~ 

4.5.5.0РСНI1НIІ мата СrJраВЛJlстltСI ТD"''ОЖ і У Вllпа.а"ах. ""ШО OPF.HnAP 1 

ВІІКОРІІСТОВУС зеМeJlltl'У діЛRНК)'1а UИМ дОГОВОРО\l, "08111111"-~ 

5. Yl\I0811 81IКОРIIС'J'.ШIIR зе~.елltIIОЇДIJI· R 
111\1., 

S.I.ЗС"'eJlltflа ді'lJllІка пеР':I18СТЬСIІ в оренлу МJI БУl1іВlІlщтоа та оБСЛУГОВУR8111\1І Beтr 
Ц• м , " РIЩарl/Onl 5.2. Ільове 'lр",начеlШИ 1емеЛltНОІ ЛІЛІ НІШ - ЗС:,..ЛІ комеРlllПного ВIII\ОРIІС:ТОtlНIІ, 

5.3. ОРЕНдАР не "'0' правв бе1 uфорltlлеННIІ у встаНОІІ,1еному 18КОtlо!авство\\ 
ПР"'lІІачеНItI зе"'eJlltНОЇ лілJl""Jf: 

6. Уі\IОВII і СТРОКІІ передачі ]е~lел"'lоі ділИlllm. 

6.1. ПереlU1ча земеЛlttlОТ l1ілJlНКIf в орензу здіRСНЮСТЬСІ :І розроблеННІ ПРОСIІ"1}' П ... 
виготовлеННJI проекту 8іАВО.ау срішеНІІІ сеСlі GpoBapcloKoї міської ра:1И віл 29,12.200SpOKY 1і863-4I-О1. 

6.2. Інші умови переJl8чі зеМeJlЬНОЇ .nіЛ"НI". 8 opeн.ny: ОРЕНДОдАВЕЦЬ пере.ваЕ. 8 ОРЕНДАР 
оренду ,емслltНУ лілJlНІ\1' 8ільну від БУ.llЬ-ІIСIІХ ,..аОН0811" прав і претензіR третіх осі6, ПРО.Ш. 

дОГОВОРУ ОРЕНДОдАВЕЦЬ ЧІ' ОРЕНДАР не МОГЛ., знаТІ', 
6.3. ПереJl8ча 'СМСЛЬtlоі ділІНК" OpeH.IlaplO 1.1lіПСt'ЮСТ,"СIІ 

пр"ПмаННJI-передач і. 
6 • .&. На ОСllоні с:т.25 3a~OIlY УкраТШI "Про ореlСДУ зе~Ілі" 8Ї4 06.IО.1998р N!161·XIV 1IjItIUIf! 

с:тр"к пі~н дера.'88110і pec~paиii договор)' ореНДІІ зе)Iслыlіi .аїЛRНК.1 з060В"RJ8""1І НШ1І ' 

вl.aПО8Ї111101'ІУ ОрГ8IIУ ЛСр'.кUПllпі (IОДНТКПНОЇ С.'1У'&бll. 

7. YI\oIOUH ПО8еРllеНШІ зеl\lелltНОЇ діJІНIIКI'. 

7.1, ПіСЛIІ ПРltПlІнеНltН ліі ДОI'Oвар~' OIJEHДAp П08СрТ11С' ОРЕНДОДАВЦЕВІ 1calr.I.a!7'-' 
';ршому порівНJlНО 3 тим, У JlКОМ)' 8ін одержав 'ІЇ в оренду. • • 

7.2. ОРЕНДОдАВЕЦЬ У разі погірwеllНJI корисних влаСТІlвостеR opeНlloВ8"oi 1CMe. ... НOI..u
зміною і1 стану, має право на відшкодуваННJI збитків у розмірі, ВІІ31fаченому сторона"". ЯКШО ~ 
зroди про розмір віДШКОА)'ваННІ збитків, спір РОЗВ"JlзуєтItСI у судовому ПОРJlДКУ, ... 
, 7.3. Здіі1снені ОРЕНДАРЕМ без ЗГОЛ'І ОРЕНДОДАВЦЯ ВIІ'I'РВТlI на ПOJlіПWС!1І1І1І OPCIJ:III 
икі IІ1:МОЖІІl180 ВЇАокреМIІТІІ без звподіJlННJI Ш"О.1И uіЯ ділJlНці, не піlUlИгають відwко~анню, raJUIIO J 

7.4. ПоліпшеННJI стану зсмелыІїї ділЯНКIІ, провсдені ОРЕНДАРЕМ ЗІ Пllс .... о.Ою:l 
землі. не піМRгають відwкодуваНttю. .. ..... 

, . , НСВIlIІ'ОІ .-
7.s.0PEHДAP мас право "І відшкодуваllНJI з6итків. заl10діRtIIІХ УlсаСЛIДОIС , 

з060в"lІзен," , передБВЧСНllХ иlІМ лоroвором. • 
3бllт~а6111 вваЖ810ТLСR: 'J;&.'Id'''''' 
7.S.фактичні втраТІІ, ИК!lХ ОI'ЕНДЛР Зilзна8 у 38"111")' " IІСОl1конаННtI'" або ~~~ииnt .11.'11 ' 

ДОГОВОРУ ОРЕНДОдАВЦЕМ. в також 8ltтpa'т. Jll\і ОРЕНдАР 3АіПСНlfВ вбо повш(еl( 1!І1 
порушеного прввв; ІІІ op~ 

7.6.ДОХОI1И, Jlкі ОРЕНДАР мІг 1511 реanltНО отримати в рвзі нanсжноГD BII~otllll , 
договору. ~ 

7.7, Розмір фаl\l'lІЧНllХ 811тpDT ОРЕНДАРЯ DІІЗІІВЧВCТLСІІ на lІіJlСТ8ві 1101\-ументan"НО n 

8~О6ме-lКеIIНD (о6тяжеНIIВ) щодо BllKoplICТnllllB 
, земельної діЛВIІІОІ. . ,.-1. 

, . '. 'nn~I.~-
.. 8 І Н б ня та IIIUtl ....... -'''r .. ~ • •• а орендоввн)' ЗСМСЛI.ну ділив,,"), IIt вС'ruновлено обмсж~IItIJl. о ,нЖСН бо ,міІІІ' "" 

• 8.2.Перела',в в ореllДУ зсмелlollоі АіЛІIІКIІ Ilе епідставою ШIJl ПРJIПlllfеllllЯ а 
ділІНКІІ. • 



9.lllші права та 060В "Я31С11 сторін. 

,..,,111)'С. ШО зе .. enЬ"1 ~i:IIHKa с У ПОІ'О ШlUсності. fliKOM~ ЇtIWOM) ,ес l�ilt'lYIh-сJlа. lІід 1і1борutlою 
:~~-'"tIar і він мас 38I(ОННI ПОВН08ВЖС:НШI пс:ре.аавати шо ЛlЛltl"), D ореНЛУ. налlваТft інші пра 
~-~~- ~ 
'~_.a.: _ . ' 

"!"-аіаМІК IJI,,'OpIICТIHHa зсмел .. НОI ЛIЛJlНКI': 
,t~ pOJipaa111 веА Доroвір )' ВИПILl1Ках. персдба'It'lIJt" ЧИtllШМ ЗПI\UIІОЗl1ur.:ТВО\l та иll\І Договора": 
,1~I"iP optlUUIOЇ маТІ І у ВIlПВЛКDХ, переJJnВ'tсtlих 'lІflfН~ІМ З8КОНО.llIІRСТВО\l, 'І ТОМ\ 'щслі 11 

~..-rбn1roA1I0РЕНДАРЯ: • 
.• :'-аІаОРЕНДАРJI C8~Є'lBCIIOro внесеННJI opeHДHO~ nлт.: 
~ Ііа ОРЕНДАРJI 8IАШКО~)'8анНJI СУМ" ореНдІIОI плати 3 часу приПttRтrR piluctllla BltJCOII"OM)' aGo 
,,1IJIIIIII3СМШНОі .І1inан"" .110 ПШПIfС8ННI uьoгo ДОГОВОРУ; 
... _ оptIl4О1I1ВЦИ: 

• JIIdIIПI хмenlo"У діланку по ВК'І)'. 
DJICIIIIР": 

!iL1IpRIYII no lК1)' хмс.,,,ну .І1ілRНlС)' У корнетуваllна; 
S11'11011D111Н аоroвір піcnа закінчеННІ С1рОIC)' Аого дії а разі відсутиості претензіЯ. щодо 106оВ"13IНIо ІІа 
• lfCIWL 

opcIIl8P': 
oILlШIInIОРЕНДОДАВЦЮ МОЖlшвіст .. здіАсню8ВТИ контроль 3. вш(ораtСТ8I1НІМ uicT земenlattої дїлаНIШ: 
,l!lIIIIpIICIUyП11t хмельиу діланІС)' за цілЬОВНМ прIt1Н8'lенн,м; 
_СlUllчуаапt орснану nла1У; 

.~CnТH хіміЧIІОГО 'І" б)'ДЬ-JtКОro іншого звБРУДtlСННR зс:млі: 
4 r.aJpIIU)'II11I П • НIUIС"АСИОМ)' сашїТDрному стані: 

10, Рll3l1К ВІlПцковоrо 3НllщеtlНЯ або поwкоджеtjНJJ 
об"єкта ореНДІІ ЧІІ Вого чаCnIНII. 

k .... ~80ro 3Ніtll1СННJllбо ПОШКОАЖенНJI об"єкта оренди чи Аоro частин •• несе ОРЕНДАР. 
11. СтраХУnnНllВ об"скт& ЧІІ "ОГО чпtтИJIІI. 

] ШUI JIOrolOPOM об"t'kТ ореllДИ 110 піМJlгає С1рахуванню. 

12. 3Мі!1If Уl\lОВ AoroBopy і ПРllПllнеUllВ його діі 

,--)'lCaIUrolO' • • • '-'меаас. Р) 3JlIRcHIO!OТЬCI У письмовіП формІ 3В азаємною ЗГО4010 СТОРІН. , 
~;CIAaraIO ПteJIJII:sro4И Ш040 змі"'l уаІО8 40roнору спір РО1в"Н1у&ОТIoC' У СУЛОIКJAlУ IJOp.n"~' 
ЧІ, 1Iahtчен:: nРI1nlll.SlIОТЬСИ у разІ: 
'1і ~ &:ІраКУ. на JlкиА Аоro було yкJIlLI1ено; 
~~ 1t:IfJIa~M зеМельної діл.НКlІ у власність: , ""АСС""" зс.,С!I"tlоі АЇЛІН"ІІ :І 
~~lIeoIxiAII "H~I дїЛанки МJI с:ус:пілЬНIІХ потреб або. прнаtусоаоJ'O ВIl1Ч", 
~UI'i1O otтl8 ПОРJlДIC)'. встановленому З:lКОНОМ: 
lIDrDIip Н:".11It'IIIОі особft-ореtшаря. . . 
~~ Ар ИН1tn.cя також u інших 8НПВЛКвх. пер~дбаЧtНIІХ ,акоНОМ, 

!JJ, ___ 1IOta':s:"nIIHRIOТltCR WЛtlIОI" Пого розlрваиии 38: • 
~.... - СТорін: '(010 cтopOIlOIO 0Оо1l".'''1ІІ. 
~~ C)'lI)' ІІВ nШ,IОry uдllїCT і1 оторіll У tlп".,ідоІС ІІСR'ІКОШІІІІІЯ , ЛР~tоі 1&:AlCIIItII&JT lIїл .. tl"", Jlh'C 

lЬ""n: 1'1 UlllсліlШJC в"пuлковоro 1f11ішешtlА, IІОШІСОllжсtlllJt орl:lмаиа ... 144 
~ICOJJ." КОРИCnННIО. а такuж з інших підстав. 11І3ttачеНffX 381COt10

It
'. а)' alll.,08Il1tIO аО ~.I • 

,,;:чу УІСР: ~peH4IIpe.1 0.9.4.2. даноro Aoro8Up)' _ 38 рllUtlIIIИ'" С,. , 
~'PIatt НlI, , 
~.~ "'ДOroa о'. .3' 
~ дarOaapy ОР)' 8 04110СТОРОIIИIoО"')' ООРН.ІІІС)' 1I0п)'r:каg.,~ДАРБМ п. 4.3" Р. 9.4 ' БУ а ТІ':О* 

Ian .. ~ Qpa'l 8 О.lUfосторонньому ПОРIAКУ є He8.IKOI.a~НI 11.1І111111)' .бо фі3.1 .... )' K~' , 
-'''11І'''1''0' О Вnaellocтi на l'ІаПІІО ореlШ8РИ 11&1 ІНШ)' .ор О .. 

~11.ореIl1l8РИ с пlдста80Ю ДJlИ РО:lII'ВIІIІIIЯ Дого. р" ' 



13. 8ідповідп.'1ы�істьь сторі .. 13 I.СВI.~ОllаIllIЯ або 
lІеШI.'1С"АСJIС ВІІКОШШІІЯ ДОІ'ОВОР}' 

13 І За lІеВIIКОI18,IШI або II'ШW1~жtIС Вllк""аIIШI договору С10РЩІІІ IICC~'" Ui:1IIUU':'.I.'hI' . 
• • IL:'L '''ІІІС;. 

UbOГO ДОГОВОРУ· ., • • І.: 
13.2.СТОрона. І"" ПОРУWІШ8 зобов"I38ННI. :lВI.'ЬНIЄТЬСЯ ВІД ВI!1ПОRIJ1&льності. JlIiIUO НО/lа .10_.1t І 

CТDJIOCI 'Іе :І її ВІIНIІ. . t1 І 

14. ПРllкіlщсні ПОJІОЖСІІШІ. 

14.I.цеП дoгoai~ 1І0бllр8С 'IІШllості після п.і.аПllсаJШЯ cтopOlla~1II та Аого державної реестрації 
ЦеП ДОГОВІР yкnaдello У трьох ПР"МIРНIIКах. шо MalOTb ОJ1наIСОВУIОРJIJ1И'fНУ С:ІUI\, О-І! . . я . . ' .. ІІІ"", .. 

opeHAoдlBWI. АРУПіА - В орендаря. третІ А - в оргаНІ. ІКИ ПРОВІВ державну ресстраЦIЮ. " 
Нсвl.а"С"'НIІІ\111 чаСТllна.'11 договору с: 
IСВАІІстровиП ман земельноі діЛJlНIСИ з відображенням обмежень (о6ТJlжень) )' іТ 111"OPIICIIннi 

І . Qt 
серв 1УПв; 

акт про встановлеННJI нв MicUCBOcтi та погоджеННІ З0внішньоУ межі зеМСЛltноі аїл.н"" ( _~ 
акт на перенесення в натуру зовнішньоУ межі :lемелloноі 4ЇЛRН"И ( копіJl); 
01\" приRому-пере4Dчі :Jсмельноі .аїЛRtllш; 

15. Рс~оі:JIIТ.1 n'opill 

Орендодавець 

БРОНtlрська міська рода 8 

особі ~liCbKOro ГОJІОВИ 
АlІтонеlІка Віктора Олександровича 

міСЦ~·Jнu.ходжеННJі юридичної особи 

07400 Киівська область, 
м.Бровари, вул.Гагарін&, 15 

ОРС'lдар 

ПП ~'Встбіо" 

в особі ДИРСl\'Тора 
Радченка Віктора Івановича 

місцезнаходженНJI юридичноr особll 

м. Бровари. 
вул.Будьонного,14 

ідентифікаційний КОД 26376375 ідентифікаційний код 31785820 

ПідПllСИ сторі.1 



АКТ 

"" у_ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ 
пРІIИОМ 

ДІЛЯНКИ 

.jL.~_2006POКY 
М. Бровари 

. алиев нижче' Броварська міська рада, в особі 
МІІ шо ПІДПИС • , . 

ВИ Антоненка Віктора Олександровича, що ДІЄ на antьЕОГО r0J10 

DЇJICl88i Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні'" з 

a:вrici сторони, та ПРllватне підприємство "Ветбіо" в особі. 

JIItt.70pa Радченка Bih.їopa ІванОВИЧІ! 'І другої сторони~ склали цей 

Аппро наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватне 

ваПРIIЄАIет&О "Ветбі.о" прийняло земельну ділянку площею 

o.soOOra по вуя. Кутузова в районі запроектованого кладовища 

• будівництва та обслуговування ветеринарного комплексу - землі 

терміном на 5 

. 
трьох ПрИМІрниках є невід' ємною 

ПРИЙНЯЛО: 

пп "Втбїо" 

Юридична адреса: м. Бровари, 
вул.Будьонного,14 

~'tН1-.;.,p:.~_·_1 В.J~Радченко І 
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jIC)1l1DCti 1смnсаnllсинхіl (:lСМnСJCОРИСТУllачіа): 

n.!І. t 8.,w J"/" • 
::шщ aм~o"iOM1 Uoе в і ~ It~" J. 8. 
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І 
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ДОГОВІР 
ОРЕндИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

r ~ БРОllРСЬка "lіська Рада" §І) .. .~ .. 206'& POI\)'. 
Іська рада І особі .. icIoКOro roJIOIH AllTollellКD Віктора ОлексаНДРОВІІча. що діє ІІа :tJ-&po·~pcыІ:аевеe CllМOBpuyвВННl в Украіні" з одного боку, та ОРЕНДАР: ПllваТllе піаПРllОIСТВО 

~~ yqiНII • ~=B8PII, вул.Кllівська,288, ка.44. шеНТllфікаціЯНllЯ код 317~S81 5 в особі в.,aC~IIK~ АНІрєєва 
~upeca: Іn тТ на ni.Dcтaвl СТВ1)'1'У. звреЄСТРО8аllОro ВIІКОН88'1II" КОМІтетом БРОlарсltКОI МIСltкоі РВІІІ 
.-~:~ JJPYI'DI'D боку, YКnВnII цеП доrolір про НJlЖIfенввмене: 
,"' .... " 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

JLfE/IДOДABEЦЬ вUmовшно до рішенНІ сесії БРОlаРСЬk-оі міської радИ КиіlСЬКОЇ об.'Jвсті lід 23.02.06 
~ _ • оРЕНДАР nPllnМBE І строкове матнІ кopIIC1YI8ННJI земелltИУ ділянку мощею 0,49651"8, 1:1Я 

, 11 атоlOМ nPllмішенНІІ якв знаlОДllТЬeR по вул. КrnзОВ8 в ~I. БроваРII. Згідно 3 маном 
~_ шо Е неаїА"DlНОЮ чаCnIНОЮ цього Доro80РУ та довідки виданоі Броварськм.t міським Biд.uinoM f JIID.,....3/3 ""22.05.2006 раку ,. _~ документоці! Бравapcwcoro міс...,... 8iJuliny 

• u 3С)ІCn" дїJJIНкa рвхуаьс:1 в зеМJUJX промисповості в межах Броварськоі міськоі ради. 

1: 2. 06"єкт орепдп. 
р . 
І па..." nepeA8mCJ земen"на дїJUlHкa зaraпьною мощею 0,4965ra. 
о. lllfaJNC.'WliR lIiшtui розміщені об"а.,.и Hepyxot.loro маЯиа, .кі JlВJUIIOТЬCJI вnасністю орендаРІї 
~~ l/apllшвu IJIOшова оцінка зеt.,мьноі дiтlHКlI згідно довідки Броварського міського lіддinу зеМeJJЬНJIХ r.nD5J006 р. 31N!63б-04-3/4 3 урахуввнням коефіцієнтів індексашl стаиовкrь : 
~IIDI ("!'d" ТIttII'IЇ CIUCOТ ...-n. ..... ) 'Р .... ; 
. ~.lWIIщ Іка перeдвm.СІ в оренду не має недоліків, що можуть перешкодити уі ефектltвному 

u.п,. 1'400 (peoplWli3aUii) ОРЕНДАР Jl Договір ореИДtl не зберігає чинність. 

3. Строк діі договору 

~~=O на 5 ( п" ..... ) років, Tep~lillOM до 23 •• 02.2011року. Піепl закіНЧОИИJI строку доrolОру 
~1I~&:Ip nPUо поновnеlDUl Вого на HOllln строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше Ilіж за 2 
о n,. "рн;.ху 411 ДOfDBopy повїДОМJfТИ писЬt.щво ореидод88U1 про намір ПРОДОВЖ.fТll Яого дщ,. 
~ ... nv О ннlзеМfJlьноt .DШRНКІІ ое за цinЬОВП&1 ПРIDначеННRМ opeНl8p втрачає перевucне право на 
І rl реlllUl. 
о 

І 

~ 
4. Орендна мата 

Ч~аPtItaiJ 
u.~ • ~aтa CJC/Iад8С 6081-63 ( шіст. Т"alЧ Blei~IДe&!HT одна) ІРИВНІ б3 копіЯок; 
u.o"...,. nп::'IPY оренаноі nnaТlI за зеt.шю 3.DіIlСИЮЄТЬСІ 3 ypaxyвaHНJlM індексів інфпаuіі. 

PilllhltН ... ~BHDI!lIТIoI!B орендарем ПОЧlll181ОЧІІ 3 доп ПРllRнnnR рішенн. сесіі від 13.01.2006 року 
11I/Q1Jl1IUI1 t.l11 ПРОТRгоаl 30 калеидаРНl1І днІв, наC'l)'ПllИХ 31 останнім кaneHдapHllal днем звlтноro 

с:t.~РО"р&:lo~Ов.ц.1 перерахувани. І.а plр 332138І2600005 УДК У Кllівс.кlВ областІ м.КI'ЄВ8 МФО 821018 
~ ::oq ... nJIQ К. Код Кnll!llфікацtt 13050200 - opellдa зе~fЛі. 

I
~p opelfJl:UiТ та Нl.D8HНI поcnуг в рахунок ореидноі !Шати ОФОРМJUlЄТЬCJI вiдnовіднш.tlt DIrnL"II. 

JII!rnt УМОІ rocn~,aТII переГnвдаєтьеи у разі: 
JIII/fJrPD3\1j ів \lllpIDIІННІІ. передбаlfеюlХ ДОIVІОРОАt; . . 
~1IIu1lX 111~t.lfJlJ.lloro податку. підвищенНІ uiн. тарифів. У тому Чlfслі ВН8спідок інфmruіі: 

rb •• !'JI Нl!llltI!e ,передС5ачеНIIХ заКОИО:\lі . 
"чq НаЦ/он . 11118 оренднот маТl1 у СТрОЮl, ВlDн.ченl ЦІІМ ДОГОВОРО&І, cnpDBmlЄlIoCn пен. у pcnalipi 
CJJ~eнH~"lloro &анку Укр.інп 38 iCO~lIIJ1 де ... простроченн. платеЖу JlеcnлачeUоі CY~III за· 

1eIt IUJ.... 1!1In •• __ • 
fJJ.Кy IЇJbuucy ·• ...... .,.тск також і У .ИПIUUCL~ Ik"ЩО ОРЕНДАР з ПОllDllo"ИlfX ПрIPl"Н nl~lчасово ІІС 

31 UtI"1 Доroвором. . • 



s. Y~IOBII ВllКОРllстаНllН зе:'lе:JLltоі .lі.1Я1I1Щ. 

5. t .Земельна ділянка lІере.аається ~ o~eНдY ЗЛІ об~_IJ)'Г08уваННА H~. ЖltТ.l08\11 (І "Р"', l'II':h"~ 
52.Цільове ПРllЗначення земелЬ~ОI .аL'ІЯНI\If - зе~LIJ~ ПРОAlIIс.'10ВОСТI. . 

5 3 ОРЕНДАР Не має права ое1 оформлення ) встановлеНО\lУ заl\ОJlОЗ3ВС filU\1 .. 
• • 111',,11., 

ПРll3начення ~eMenЬHoi ділянки; . . .,~ 

6. YalOBl1 і СТрОЮI передачі зе)lе.,lьноі ді.1ЯIII\ І 
IJ 8 oPtll.\ . 

6. І. Передача зе.lельної ділянки ворснп)' зnіПснюЕТЬСЯ без розроблення прое,,-ту П' ВU&езеКНIІ 
6.2. Illші УМОВІІ передачі земenьної ділянки в орен.ау: OPEH~OДAB~ЦЬ пе~е.аа(, а ОРЕНЛАР n 

оренду земельну ділянку вільну від БУnЬ-ЯКJlХ маПновJ.lХ прав І претеН31Ь третах осіб, про ІНіІІ\ • \I:~I 
Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли ~нати.. м I:!q!t 

6 3 Переnllча земельної діляНК11 орендарю з.аIАснюЕТЬСЯ ПІсля держаВНОI РСєстраиіі иього з . • -. (jrc~. 
припм~едаЧI. ( 

6.4 а ОС.lові ст.25 3аКОІІУ УкраТНІ' "Про ореllдУ землі" B~ 06.10.1998р JiiI61-XIV OPtIl.1IP,~ 
строк піcnя дер-,кавноТ реєстраціТ договору ореНдІ' земenьноі ДІЛЯНКІ' .аержавноі вбо KO\l\II4;' 

зо60В"lDаниП надаТl1 копію договору вlдповідно~,у opraHY державноТ по.аатковоТ c"l)'11\1ial. • lIIf 

7. УМОВ0 повернеНВR зе~lельвоі ділИIIЮI. 

• 7.1 •• Піcnя праtПинення ді! Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зе~Iе.'ыІ) зWвy'l 
ПРШОМУ ПОРІВНЯНО з ТИМ, у ЯКОМУ ВІН одержав n в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршення корисних вnаCnlВостей орен.аованоі земenloноі Аі.lІЩQ 
зміною її стану, має право на вiдwкоnyвaння зб.rn;в у розмірі, визначеному сторонами. Jlкшо cтapoнm. 
ЗТОДІ. про РОЗ.lір відшко.цування збитків, спір розв"язується у судовому ПОРЯДk-У. 

. 7З. Здійснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витраТ.1 на поліпшення opeн.uoвaнoi 
; які неможnиво відокреМJПИ без заподіяння шкоди цій ділянці, не nїJUlJlГВlOТЬ відшкодуванню. 

7.4. Поліпшення стану зсмельноі дinяию., проведені ОРЕНДАРЕМ за шасьмовою 3roJ101O 1 О 
. землі, но підnяПllOТЬ відшкодуванню. 

7.S.0PEНДAP має право на відшко.цуввння збиn;в, заподіяних унаcnідок иеВИКQН2ІІRI 
з060В".зонь t пероnбачеНІIХ цим договором. 

3бlІТК8М11 вваЖВIОТЬСЯ: 

. 7.5.фаtmlчні втрати, JlKIIX ОРЕНДАР зазнав у зв"язку З невиконанням або иена,1еZНIN 
Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також витрати, які ОРЕНДАР здіЙСНІIВ або повинен з.аіАСНIПІI DIII • 
порушеного права; 

7.6 . .aOXOдll. які ОРЕНДАР міг бll реально cnpимати в разі нвлежного ВlІконанНI о,.· 
дотовору. 

7.7. Розмір ф8JCТиqн~tx Вllтрат ОРЕНДАРЯ визнаяається H~ ~iдcтaвi ДOКY&leНТlUlIoHO підтве~ 

8.0б~lеженнв (обтвженнв) ЩОДО ВDКорuставня 
земельноі ді.лвнкв. 

8.1. На орендовану земenьну ";"ян"" н .' а-т-
В ., n _. -'J е встановлено обмеження оБТJDКеННJI та IНШt прав ,,..- .. 
-. ередача в opeunv зем."ьно"l д' • t • 1: •• _ .. 

nШИНКИ. --v .... ШJlНКII не є ПІДставою AJUI nPИПllнення або З'"811 011» 

9. Інші права та оБОВ"ШIQf сторів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyE, о з • • ~. 
(ареШТОft~), ,аетавою не перебуває і в: M::en~Ha ~IJIJlHxa є У його масності, нікому іншому не BIA~~ 
визначеНІ UИ\l договором. заКОННІ повноваження передаваПІ цю ділRНI\'У в opell!1). 

. 9.1.Права орендодввця: . 
9.1.1. IlеревірlТИ Цшьове анк 
9.1.2. достроково розірвати ц:I~~ земе..'Jьноі дїnЯНJcИ; та"" 
9.1 ;3.змінити розмір орендно" Д ГОВІР У ВИnaдI\'В."<. передбачених ЧllННИМ законодавствО)l 1))10 І ~ 

ОдІіОСТОРОН8ЬОМУ порядку без згодіІ орk;я: виna.aкох, передбачених чинним ЗВКОНО]J8ІС1І : 
9.1.4. ВИftlanm. від ОРЕНДАРІ а t • 

~Своєчасного ' внесення ореНдиоі rшати; І 



n я-п'l рішення ьш .. ",Ih:О\lУ clбо 
еlU1Иоі n.,ат" 3 чаС) ПР" t~ 

анНА с),)111 ор • 
• оРЕНДАРЯ ІЇJIIII);::IIС8ИИЯ w.oro Aoroaopy, 

_ ...с!ІІІІ.і) .ноі JlnJII~1 р.о • 
I'JJP"':'_ Jf"CII • 
tI~ JI2OJ' ..... 

itJ ~ ... ", оре t.К'J Ilinllш.'У по ІКІ)'. 
IJ ~xaICA • 'А по зобов"язань на 
.:s. ."JlJlpII: aidЩУ IОР"С1УВ8ННЯ' - азі 8ЇAcyrнocтi претеН31 , шо 
t)".!....,..JIo.~1у3смcJlыl)' 3111dиЧе11И1І erpoxy його ДІІ 8 Р 
UI c:t"--- І JQJVlip nknll 
.tJl~ • метанням uїєїзеМeJlЬНClї пL,яtlКИ; 
'~~~ opell2l": ОЖІІивіC11t заіRСИlOвати хонтрОЛЬ за ІІІКОР 

_.8ОІ1ІІоРЕНДОДАВЦЮ ~ 31 цШlоО8І~' ПРII3К1чеНllІІltl; 
L Р-'-- iIItК JeМenьnY .UIIIHh'Y 

!~:::''II~I ope~=o інШОro ,аБРУАнеlllUl земnl; 
~ СІІ11ІJIМlчнаro 'ІІІ uz' '. 
I.t -':'11)_ п. IIІІІ_ам)' санітарному СТІІІІ, 
t4 або DошкоджеННIІ 

10 PIIJIIK .ІІЯЦКО.ОГО знпщеННIІ 
. 06"єкта ореlЩll чо ЙОГО чаСТППJI. 

об"єкта ореlШИ ЧІІ nоro частин .. несе ОРЕНДАР. 
шl ..... IdIIn'OlCl1'O Іншu.енНІ або пошкоДЖСННІ 

11. Cтpaxyв8IIIUI 06"єкта чи nО~О частиНИ. 

11.18' IIIDI aarasapa'" a6"acr opeНJP' не пiдnпає стрвхуванню. 

12. '3аПIIU ploa Aoroaopy і припивепВR його дп 

111.1ІІІаумоаАОl'Оаару цiAcНlOкmcк У nИClaМовіR формі 31 1І3аємноJO зroдО1О сторін. 
YpulllfJlllCll1leННl3FOJIII щодо 3.lінн УМОІ дoroвOPY спір Р03в"JI3УЮТЬСI У судовому порRAКY. 

IUAIr,/(prQaopy аPUПllНІIІП'ЬСЯ 'J раl: 
11l1.1Ikiн_ ctpDtty, на ІІСІІІ\ nOro буno умааено; . 
IUJ.IIpIUI6aниa орендаре .. х"enьиоt ДЇJUlНК11 у Вn8CHicm.; _ • 

:& IJJJ •• n)IIY scмenьиаt aintиаl МІ с:усninьюlХ потреб або примусовоro вlАчу&ении земельно І JIUUlHK .. 3 
,~tla16XWtac:ri І nDplJUty, вc:raHoвneHOМY ЗlКоно,,; 

:llaiJwu't IDpIWlчнаt ae061I-Oренаарl. 
~ Aoraalp !lpunnнal:11tCl 'llК0It в інших ІИПIUUCIX, переАбачеНlut законом. 
IU І aoroaopy nРIІПUllR1OТt.CR ШJlПО.' &\oro ро,ірааооя 38\ 
IЩ ~ 3rDдaID сторік; 

___ PIWCICItIМ CYI'J на lllМOry однієі із сторін У наcnlaок иевиконанНІ l1PYrolO стороною оБО8"lзків, 
___ aoroaopaM. 11 8Н1C1tUш, ІИI18ДIt080ro зюtЩeННІ, ПОШКОА1Кенна opeНJIOI8НOT зеt.aeJUoноі дімнки, яке 
1u.~П 8И1ШрIlC1'lllИlo, І 1'ІИOJC З інших nlD.C'raВ. визиачених законом. 

~~nlllCalllНll. ОРСlщареr.a п.9.4.2. ДIIHord aoroaopy 38 piwellHRM ~YДY. аlAnоаіАно 40 ст.141,144 
JjЦ: ..... Lа.-су У".,аI01l; . 
r--,~""II. Дoroaapy • OДНDCТOPOllHIoOtlY пороху допусиаєn.С:R\ 

12.5. n ... Дoroaapy І 0lUlOCropoнн1oDМY ПDpRДКУ С невиконанна ОРЕНДАРЕМ n. 4.3., п. 9.4.3. 
~:IIA nраlа uaeHom иа И8Ано оренда,", иа ІІІШУ IОРIIllIІЧUУ 8бо фыlнуy особу, D TDKD"dC 

lIPa.Q ІІІ IІІІІчнat oea61l-ореl1A8pt1 t: пlaС:Т8801O AIUI ро,lрааИllR Aoroaopy; 
~i 11 ~:1fI.a1llly зе .. enLlау анку у ра1 c.tepтi фізнчно! особи - ореllJlllР., :w:ymкеНИJl або обмеженНІ іТ 
--s ~ ~ СУ1lY neрехоJПrп. АО CJUUUtоо.щіа або інших осіб, ІIСі ВІІКОР"СТОВУЮТЬ шо 31МCnЬИУ .аімН""У 
~1td;. , ... , BaaplICТOвyaon, шо земenы�)' ДЇnJlHКY разоМ 3 ореиnapем. WJIJIXОМ neреуКJIUВННІ ДoroBOPY 

13. ВЩПОВЩ8JIькість еторіІl за веа_окаllllК а60 
lІеВ8JllmШе BItI~OBaBBK AoroBopy . 

131 .... ·31110 . 
~. -нак"l або немanежие I.UtOнаник JLOrolОРУ сторон" иеc:yn. BIAROliaanLHtcть віJlПОВUuш J10 31КОН)' 1'1\ 

~3.2.C1Dpo • 
~ IItзТі,ИJrН:: Ііа nopywмnt. з060В"азаииа. звїnЬИIЄ'I'ЬCR ІіА вїanОlblвnьностї •• ,що BOIII JI~leAe. що 1u: порушеllНl 



І 

! 

14. ПРJІкіllцеві ПО~10жеIIНR. 

t4.I.ЦеП J10го.ір набllрає ЧllНності піcnя підписаННІ сторонами та Аого .1ер",аВНО'I' 
І · perOJ:' 

ЦеП Дого. р yкnueHo у трьох ПрИ'-НрНItЮL"<, що мають OJlHaI\08)' ЮРItДIfЧН\ • -l. 
'П . n . . Сц\ 'Jи 

ореНJ10да.WI, llPYnln - а opeНJllPН, третІ - В оргаНІ. яки ПРОВІВ державну реtсrpаuію ."" 1I'/lIt 
HeBllI"t.\IIIIIJ\111 чаСТIIНВ)! •• договору с: 

ICIlUICТP081'n ман земельноі ділянки з ві.ilображенням обмежень (оБТllжень, \ ЇЇ' : 
• • • rsIlIlOi\IIriI .... ; 

сеРВIТУТI8; . · ... 111; 
акт про 8cтaнoвneHНII на місиевості та погодження зовнішньої межі ]e\I ..... HO~ 

.... І ЗI.1'Н~ , 
знаків (копів); н І '~ 

акт ПРlІйому-передачі земельноі ділянки; 

15. PeKBЇ3IIТU сторін 

Орендодавець 

Броварська міська рада в 
особі міського голови 
Антоненка Віктора Олександровича 

місцезнаходження ЮРИДllчиоі особи 

07400 Київська область, 
)1.Бровари, вул.Гагаріна, 15 

ідектифікаційН1Ш код 26376375 

• оо , ' ... .. 
, • • І" • 

.; '. • •• ' .,,': ".' '~I.,,' ' .... - -~ 
• " • # 

•• , ... і J" •••••• .. :.: .. ~-..."". 

Орендар 

пп "Шор", 

в особі власника 

АндРЄєва ВасИJ1Jl ОлеКСaндpDВllЧа 

місцезнаходження юридичної особи 

м. Бровари, 

вул.Киівська,288, хв.44 

ідентифікаціівий код 31785815 

B.O,AJL1PfP І 

, , , , , 



АКТ 

ПРllйоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕ~льноl ДІЛЯНКИ 

2006 року М. Бровари 

Мп. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

шm:оro 1'OJ10Blt Антоненка Віктора Олександровича, що діє на 

пiдmві Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI вУкраїні", з 

однієї сторони, та Приватне підприємство "Шор" в особі власника 

Андрєєва ВВСИJUI Олександровича з другої сторони, СКJIaJПl цей Акт 

про ИactyIlИе: 

Бровврська міська рада передал8, а Приватне підприємство 

IІШор" DpI!ЙlWIО земельну діШІНКУ площею O,496Sra по 

. 'уn. К)"І}'30ва ДJ1JI обслуговування не житлового приміщенШІ -

; 3eМni ПРОМИсловості. ЗеltleJIЬва дШивка надана рішенНSIМ сесії від 
. 23.01.2006 року N!923-44-04 на умовах оренди, терміном на 5 

(п"rn.) років до 23.02.2011 року. 

Цей An СlШадено у тpьo~ примірниках і є невід'ємною 
ЧlcnmоlO доroвору оренди. 

І1ЕРВДАЛА: 
ВРОваРСі • 
!ор ка МІСька рада . 
I.S. Б'dДItчна адреса: 
Міс~РИ' ВУл.Гaraріиа,15 

·--ronова 

ІІРИЙНЯЛО: 

ІПІ"Шор" 
Юридична адреса: 
м.БрОвари 
вул.Київська,288, XМI'4 
Власник 

_----.:а.с...-І--_---:І В.О.Андрєєв І 



• 
І 

ОПИС мп 

В\аААО1і 

Віаl АО В 

ВіаВаоА 

, 

_сеOВJfЙ IJ}IAВ 
3210600000:00:045:0505 

3 

пnоща, 
1& опис YriДAtI ХВ.М. 
31п 

1 ~ 
0,0499 .,. 

2- .. іс 
00051 

3 
00025 

4 
04384 

о 

.. (. 
Ппоща JdJUaDat C'rU10DtЬ - 0,4965 ~O 

Приаавс Jdдпpиt:мcnaa "Шор " 
Д1Іа 1Шмерц\IRоra "1IJШP1ШrUIU 

1СИ'іКІа o6JuI&m.м:Sроu.pи вya..1(.yty3o ... 6 

ЮJ1. 

ГашlDD'М.С. 

B'n' 

. . 

Аркушів Міриnо 

l' о. 1:1000 

ТОВ"Тuщем-Вttcпepr" 



АКТ 

OВn!BIUI Н8 мfcQe.om та поrОд",кеНВJI зо.иfшиьоі J\Ie-,кї ара ВСТІВ • кf б· 
:lсмenьвоІ дlmrвКІІ і переда'l •• lежО.lа зна • на 3 ep.rallllJl 

/jL "ci'llll2006 року 
&І.Бровари 

Мп. що JlWК'fC пiдnпC8JШа. представпвк ТОВ "Таидем-Експерт" ГIl"'~HHD м.е в 

=ка3СМПС1Сори~ача: 1Hdp",,, Bllc,UIR ОЛ~КСlllldРD.U"1l 
ape.qcraввшca БРО88pcr.к~1 ~CЬКOl ради • 
~мicr.xaro B~ земem.вих ресурсІВ 
lIcyмiDнx зсмпекориctyllаllUl: 

IIJIDRIВ acraвоueиu ва місцевості та поroДZeJlВJlзоmJПRJ,оі межі земельвої дimппcи ,ЩО 
DIXOД1I!ЬCIза вдресою:м. Бровари вул.Кутузова,6 
ніавх пpeteВ3і1 при BCТlВOВJIeВВЇ ЗОllllїmвr.oї межі вс ЗlUDlJJево. 

МС8і __ вої дШlIIID поroдzeвi і вс BIIКJIIIIC8IOТЬ спірних ПИ'l'IIПt. Ме_ові знаки, JIКИМИ 
8РЬШеВа 3СМCШdIа дiJшпca. поазllllї Аа місцевості та передаві ва зберiraввя 
3aIIIeJOpucryвa1f.)'. / І 

Пprдcnвнвк Bpoвapcr.кoi 
1I1~ 

~Вbudny 
3CIIellWВx ресурсів _"'-'ІІІУІ"""-. 

ПредстввВІПСИ сyмixmиx 
ЗeмJJехориcryвачів 

. 
, • r • . ~ -----



---
"'. '. І і ,1. , 

~ , .; f • 

УКРАїНА I··:':~·~.: UKRAINE 
ДОГОВІР ОР~НДИ ЗЕМЛІ 

Alltm. S,.,.pu nr.c •• or .,..ст' 
д ...... т •• «WI1IIfI1P1"" •• , mUt:ll", c ... .,1IltI р.ку • 

• 
• IlAI'СЬКА МІСЬКА .Ад,\ КlIІвськоІ ОSЛАСТ1. IОр'ШJ'If'" особа :ІІІ :IIIICOII~BC'nO.1 

о, •• 18.88са.. &Ю єдрпоу 26376375.IOJI'UllIIf'I. upcca: КllіlСІо_ 06nacn., ",&РО_Р'" вул.ГаnlР ..... І 5, а 
OJIS(САНДРОВИЧА, 110.11 JIIC." nIIIC1D1I ДOllpellom. nocllA'IclloT 11.07.2007 року :lа p.N!! 1230 

'·II.'''IIIID~нartpIJcoм &poupcwcara .. I~IIDI'O lIunpl .... llora ollpyr)', :І одІlОro 60ХУ, та 
.' ПfIIВAПIЄ ПlJ1Пl'llDltтDо .. КАІ.сЕ'ВIС", IAс.m.фl_цllllllln KOJI 315 І 0442. 'ОР'U1"'111а ос06а :І. 
М Уlpliнн. 1Op11ll''I'lIlIJIcca: 03083, ... КІІТІ, 1)'.1111ІІІІ ЧСРВО.IОnРВnОРllа, 6уд.34, (саідоцтво npo дер_.I"У 
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МlIІ в&о схемв :аемcn.ноі РНІСІІ; 
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ePp~eкт аїдведенн. 3еаlcnь .. оі дimalllCl'; , • ~ ~ 
• !:.. • ": 

' . 

РeuЬunш сторІІІ 
ОРЕНДАР: 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .. КАІ-СЕРВІС", 
ідеНТllфікаціR"'Іn код 31 S І 0442, IОрtIДJI'lИ8 Dсоба:ll 
:I8КОНОДВВстаом УкраіНІ!. IОрllllll"lll ЦРССІ: 0]01], 

М. Кllі., .УЛIIЦl ЧеРlонопрапорна. 6'40]4 
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КАдАстРОВИЙ ПЛАН 
321060000000060 : 0508 

2,0921 

"tII!i!lICЬКCm мlсьkOГО 

1//01 УН I't#. ОПИС МЕЖ 
Від А до Б землІ заг. кориет. ( про'зд ) 
Від Б до В землІ резерsн~ територі" м •. Бровари 
Від В до Г землі ПП " Ветбfо 11 • 

о земл, -.IeJud, - , Від Г дА· тов" Проммаw Бровари" 

• 

І I~ 
Сlпьськоroсподарські земпl Забудовані земnf .,.,. 

Утомучиcn' у ТOMVчиcn' 

J~ G 
Сlnьськ Зних житлово/О 1ft f оrocпод е Одно, Трьох' • У І ·8 
ВРСЬкі clноЖ8 лвсо 3 двопове 6lnIIwe 

., 
со р'мя сад'в ш ~~ yrfд,qя, тr вища РХОВОIO поверха І-

раЗ0М 
вою .~~ ~ 3 4 5 8 11 12 34 35 36 """---. ~ 2,0921 2.0921 2,0921 0.0000 0.0000 o'CXXXJ 0.0000 0.0000 О.ООDО 

НА УМОВАХ ОРЕНДИ 

Аркуш Аркушів Мірило 

1 1 1:2000 

ТОВ «Експертна-консультацІйний 
------~~~~~~7.r~ центр» 



АКТ 
прlfЙМAIIIIЯ-ПЕРЕДА ЧІ 

; МІсто !іроваРII Кllівськоі 06лаc:тl. о 
ДвIПIСЯIІI CЬOlloro РОКУ rpУДllR Іllснця двадцять ВОСЬІІОГО Чllсла. 

о SPOBAPCLKA МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ, ЮРИlIичиа особа за 
Opll1UlI;;r101, іАСИnIФlаціRНllR код за ДІІІІІІ"'И єдрпоу 26376375, ЮРIUlич~,а IUIp~ca: ~иївсь~а обл:, 
~npfНl, 15, • осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕК~ДРОВИЧА, .киЯ о ДІЄ на ПIд~1 ДОВІреноСТІ. = 1І.о7ЗІІО7 року 31 p.NIl230 Н.М.6аIIР прнваПIІІ'" нотаРІУСОМ 6роварськоro ~IICЬKOro нотаРІального округу 
.-.ОptUlр: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСГВО "ХАІ-СЕРВІС", ідентифікаuіАниА код 31510442, 
..... _ D 'ВОНО,ІDlтом УкраТНII, ЮРllAичиа upeca: 03083. м. Киів, вувиUII Червонопрапорна. буд.34 • 
... арі ,ср_НУ рcmpaulю ЮРIlAIIЧНОЇ осо6и серії АО І N!246575. ВИlIане дер_авним реєстраторо •• 
ilaaо.ф.сU1UШИИСUOТ рalloнноі у ",Істі Києві АСР __ НОЇ аа",іllістраиlї. дата проведенн. дер_авної реєстраиіі 
IU7JOOI РОI1, ІІТІ ,амlнн С8іАОЦТ8а про AepltUJIY реєстрацію 08.08.2007 року. номер запису про заміну 
iIma І 0'11107 0004 005414. І особі Аиректора ПРИЩЕПИ РОМАНА ВІКТОРОВИЧА. шо зареєстрованиЯ за 
s;w.: 11. D.ICCa, ІУ •• АР.lіНська. 6УА.2 І, KL І О, що .ІІі.: на піАставі статуту ПП .. КАІ-СЕРВІС" нова peдaкuїJI 
: 01.01.1007 року номер запИСУ І 10721 050005005414 дep_aвHII~1 реєстратором Більська 
....... СІоI1lІpdOHHOTУ мІстІ Києві Аержа8НОЇ ufoliHicтpauiї, з АРУroго боку. р830М іменовані сторони. 
. реоу термІном 07 rp)'.alll 2008 року зсмелы�)' .aїUHIC)' ІШОЩС:Ю 2.0921 ..... за рахунок земenь =1'0 nРIDНlЧСIIНІ- plnтt, JIIII 6)'АіВllllцтва вир06НИЧО-СICJlDACLIСІIХ приміщень - землі промиCJIОВОсті 

І r._.. РОlllpн 8 paIIoHl3DnpOcacroI8НOrD IIIILЦО8ИЩL • 

, -'jIIIIIIII-СР 'СМСІІьноі .alnaоки: 321060000О00060 : 0508 

110 ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
IAJrcJ.кл МІСЬКА РЩ Киlвськоl 

• О&JIAСТI, 
JQ~lblИn _а.uними ЄДРІ10У 

·1ІІр1llllЧнa upcca: китвсыcl 06лвcn. 
1I.Spaaap, .. ·YlI.rlI'IpiHII, І s ' 

Пi.lmиси сторіІІ 
ОРEl/ДAР: 

• ПРИВ~ТНЕ ШДПРиємcrво .. КАІ-СЕРВІС", 
IДОlmIФIIC8ц[nНIIR КОА 315 10442, IОрид"чна особа за 
заICOНОДU~ОМ УкраТНІ" IОрlWlчна аареса: 03013. 

Мо !С1ІІ8, 8УВII", ЧСР8DНОПРапорнІ, 6уд.34 

ПІДПИСИ СТОРІН 
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ДОГОВІР 

ПРО РОЗІРВАННЯ 

ДОГ О В О Р У ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
від 21 ЛIОТОro 2007р • 

.. 5рОІІР11 

І Броварська Аlіська Рада 28 flJУДllЯ 2007 р. 
І РдАНЕЦЬ: liроварська Аlіська рада, в особі заступника MicIoKOro гоnови Аllдрєєва ВаСIІЛЯ 
=аРОlП ... , що ше на підставі Захо.1У УкраїИlf "Про місцеве самоврядування в Украіні" довіреності від 
»PD7pokyN!2-S3/SIS з oporo боху. та. м 
_І': ПРllваnlС nlдnpllEAICТВO «KA1-СеРВIС», ЮР'fДична адреса: 030863, м .КИІВ. 
QLЧсрІОноарапDрц34. ідсm!фікаціnИldl код 3 І S І 0442 в особі директора ПРllшепи Романа ВіКТОРОВIIЧа. ЯКJlА 
Ji ..... icmyry. З8рempОВaRОro державним pm:тparopoM від 08.08.2007 року за N!J 072 1050005 0054І4, 
Ji.'O,EНДAP".J,)pyгofc:mopollu, yкпВnI! цеП Доroвір про наступне: 

11. В .'IJКУ J niдnllC8HНIМ Ilовоі редакціі Доroвору оренди земельної дinRнки. яка розташована ПО вуn. 
KJI)'JOII 8 раАоні З8Dpоектоввноro кnaдOBluцa в м. Бровари. з подапьшим нотарівnьним посвідчеНlUПt1 
IIIQaI1Н1ЧСНDrD ДОrDВОРУ. Сroрони приЯпши до зroди про розірванНІ Доroвору ореНДІ! земельноі дinRНКlI 
li11 ЛIOtDrD 2007р •• З8рСЄС1рованоro у КиівськіА peгїoнвnьнiA фіпії Державноro пiдnpИDfства «Центру 
""НOI'O 3СМСПЬUОrD адастру при Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам» про що у 
Дсрааному реєстрі зсмem. вчинено запис за N! 040733800005. 

Aш1Dt 
·Alrарв8ому·псрспачі зеr.ICnьноі РИКИ. 

Підписи сторін 

Орендодавець 

"'ра.ка I\lіа.ка рада 
11IQ6_ 
Вaat .. О ~икa АІіського голови Андрєєва 

'JIеl(Сlll,дровича 

074 OQ" •• !'_ 

....... циqСLка область Б 
"11Ц lI1piнa,lS ' М. рова ри, 

Оревдар 

пп (СКАІ Сервіс» 

в особі дZlpекmора Прищепи POA'/lНa 
Вікторовича 

030863, м. Київ, вул.Червонопрапорнв,34, 

І Їt!rntфЇkaJUIниA код 26376375 
ідентифікаційний ход 31510442 

IВ.О.Андреєв І rpllщеnа/ 



АКТ ПРИЙОМУ_ПЕРЕДАЧІ 

ЗЕМЕЛЬноl ДJJIJlНКИ . 

м.5ро1lP11 

Броварська I'lіська PIUUI 28 rpYAllR 2007 Р. 
o'ElfДOДADEЦЬ: Броварська I'lіська рада, а особі заСТУПНIfIС8 міського голови Аарєєва 
вка.,. ОлСk"СІlUlроаllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
pipcвocriliA20.06.2007 року N!2-5З/515 з одного боку. та 
O'IIfДAP: ПРllааТlIС niдnpllEМc:тDO ccKA�-Серві&:», юридична адреса: 030863. м .Киів. 
I)1.ЧcplDвоnpanoрна.З4• ідснтифіпціlbudt код 31510442 а особі директора Прищеnн Романа ВіКТОРОВJSЧа. 
aIIlїC на niactuі С'І'І1)'ІУ. ЗВрСЕС1ровDНОro державним peЄC'lpaтopOM від 08.08.2007 року за N!1 072 105 0005 
ао5414,Jllllі ·-ОРЕНДАР",! другоС cmОРОНIІ, yкnвnи цей Акт про наступне: 

1.1. В 31'1111)' :І ni.anllCIННJМ новоі редаКЦІЇ Доroаору ореНАИ земельної ділЯНКJI. яка розташована по ВУЛ. 
KytyJDIIl рanоиі запроектованоro ІШВДОВІUЦВ в м. Бровари, та поДВJIЬШИМ нотаріапьним посвідченням 
IIIIIJCJIIRI'ICHOro Aoroвopy, на підставі ДОГОВОРУ про розірванНJI Договору ореНАИ земenьноі дinянкJlВід 
21 JII01Oro 2007р. , звреЕС1рОВаноro У КlliвеькіА peMOНllJlЬнiA фівії Державного niдnpиємcrва ссЦеиrpу 
aepuвнoro :lCMeJIIoHOro кадаСТРУ при Дер",ному комітеті Украіни по зеі'enьним ресурсвм» про що у 
Дсравнаму РСЄСІрі земепь вчинено запне зв N! 040733800005, Орендар передав, а ОреНАодівець 
liаРIІІИII:lСМW.НУ дimmкy, JDCa розташована по вуn. Кутузова в раАоні запроеiroваного кпвдовищв в м • 

• pDIIPIL 

'1 '3rмenWl. JdnII ІЗ. ПWu нка ПОlертається в нanежному стані. 
ІСІННlМ .aaнoro Апу Сторони стверджyкm., що не мвють друг до друп жодних претензіЯ. 

Шдпосп сторів 

Орендодавець 

);Poa·ptJ.tca І\П· 
а.карада 

• ~6i зaCInJ.'nн • 
.4на_ в III(Q АІlсь"ого голоsu 

Q acuц Оле"сандровuча 
D'14ОО kи" 
ayJl.Гarap:~~r;a область. М. Бровари, 

/В.О.А.ндреєв / 

.. 

Орендар 

пп Сd(AI Сервїс) 

в особі дuреюnора Прuщеnu POA'QНa 
Ві"mОРОSUЧQ 

030863, М. Київ, вул. Червонопрапорна,34, 

ідевтифіхаційвий код 31510442 
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б)'д.7, АРУМІП _ І ОРClШOJUlDUI, 1pcnn - І ОреlшаРl, 'IС11Іср11IП - n opratli, ІЮIП ПРОІіІ Roro .ІІеРЖВltlУ pc~_ 
Бровврс"ком), IIuInI ДерЖUВllОrD 3er.lcn,,"oro IСадвстру. 

НсвIА'ОIlШr.l1l чаmшD1t11l AOrDBOpy С: 
маll а60 СХОlа З0ICn""ОЇ д1nIHtcll; 
~с::'РОВIlП маll 3С.ICn"IIОЇ АЇЛІІІКІІ 3 аіАобраЖСIIltIl.1 обмеЖСIf" (обтIlЖСllЬ) У " BIIKOPIlCТUI ... i та lс:таtIОВnClIll11CSlfЛwaR 

ССРВI1')'ТІ1; 
а".,. аll3l1ачеlflf. меж З0ICn""ОЇ АЇЛ'НКІІ 11 натурі (І,а .. іс:цевості); 
а".,. ПРIlП.IВlІн.-передачі об'єкта opell4ll; 

, прOClCТ ІlдведеНI" зс"cn,,"ої АімНtcll; 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
IiРОВАРСЬІtЛ I\ІІсы�л РАдА кlІІосы�оl� 

ОGЛЛCfI, 
I.aclmlФllСІШіПНIlП ІСОА 3В ./ІІІІ111 .. 11 ЄДРПОУ 26376375. 

ОРЕндАР: 
ПРІ (ВАТІІЕ ПlДПРIІЄМcrво .ICAІ-СЕРОIС", 

іАСНТIfФіКlціПНIІП КОА 31 S 10442, 10Р".llична особа D 
законодавством YкpaiНll, 10Р"АIІЧllа a.llpCCB: 03013, 

м. Киіl, IYJlfIЦII ЧеРlонопрапорна, 6у.ІІ.34 IОРIQlІІчнаuреСІ: KllilCloКD 06лacn.,.. рОlарlf. 
lул,Гаrвріна,IS І' 
",-;: .\: ,'k ~ ЛІДЛНСИСТОРІН 

.,' " •. і особі 
AHДPЄЄB~ ВА ип Е l' " /" ~) 
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доГОВІР' 
ОРЕНДИ ЗЕМEJlЬиоl ДIJIJIВКИ 

. сьа мІська Р8118" 11.. ,),~ .. 2006/- року. 
5ро.ар в осо6і заnynннlС8 MICiaКOI'O АЛовн 8шннкв CepriR МнzаАловнча що 

!lfJlk5PO"~:C.;= С8МоврlЩYJlllllUlв yкp:n"'" довіреності від 01.08.200~ року за N!2-1S/1872 3 
~JJJfIIf.y~ ро lanpиt:МСТВО "КАІ-Сервlс IОрИдИ'lНl адреса: м. Киів, Кшьцева дopora,J, 0.91, 
,.~ ПР·lm' r:m, а Ковенва A.нatoЛiI ІванОВИЧ&, ІІКИА діі НІ підставі СТ8'І)'1У, реєстрованого 
If. ІІІ 315~~11 0':іl0' Р 0001 005414 від23.Іl.200' року, 3 другого боку, умапи цеА ~OГOBip про 
~ 

1. DPEДМEТ ДОГОВОРУ 

• .odInnДAВEЦЬ IЬшОIШно АО рішеНIUI сесil liроварськоі міськоі рци Кllівськоl. області від 
l~n.12.05 IIIДIEW • ОРЕНДАР приймає в строкове матне кориcryванlUI земen.иу JllЛ8НКУ мощею 
,., ~ І ХМ&ll. d.nl8CltfCDrocnoдapCЬKoro прнзначевНR, ДnH будlвннцтва виробннчо-с:uuськнх 

" • .-: Кyly3011 • раПані S8DpoeaoвaHoro КІІВДО8ища в М. Броварн. Зriдно 3 nnaвoM 
.. lIIIt І: _"ОІІІОІО 'I8C'DIII01O IUtOгo Договору ta дОВUocи ВlUllllоі Броварським Mic,JCВМ вUшїnом 

fIP 1604-3113·3/42 ІІА 17.01.2006 року ta зсммьно-адастроlOі дoкyмellТ8Ц11 Броварc:wcoго міС'1Сого 
PeCYPdI Dl3емIШfIна Aiuвxa є 3.НIUIIIH npoDCJIoBocтI В межах Броварськоі міськоі РIllDl. 

2. 06"єкт оревдв. 

11.8 аРСІІІ7 nepcJIIEIКIземlШWll Jdnna 3II"8JDaИ0J0 1UIОЩеІО 2,0921 n. 
UJJaJalШllllJdaвai lідсутні 06"аак нepyxOMOro маЯва а 1'8ІСО8 інші об"ати інфpac:tpyК'l)'pи; 
11 ...... IJЮDlОІ& оцінка зсмет.воі JIЇUII1CИ 3І'ідно довідки Броварського міського BiдJIiny земenьних 
·817.oI_pDI)'3�1OO4-3113-3/41 c:raновиn.: 
·110" ( ~ .цеВ"IНОСІ'О OJIИ& 'nIСІЧа DlїC'1'II8J1IUIТЬ ) rpивень НІ період будівlUЩ'l'llа; 
·111112 ("мlпltlои сто сімдесат вісім 'nICJII шістдеси дві ) rpивid 3 JII11J 3I11IepдxceнIUI Апу ДержавноУ 
,-.. eaCnnYaТaЦfJO заіиченоro будів1DlЦТllа об"ony. 
1С. __ аіваа, оа nePeДaЄI10CJI 8 ореашу не має недоліків, що M08)'tЬ переwкоJIИТИ lТ ефеJcтивНОМУ 

111;1 DIiRi (peopraвblllDi) ОРЕНДАРЯ Доroвір оревди не з6ерiraє чНllldсть. 

3. Строк діі доroвору . . 

;Il~ НІ2 (два) роки, TePMI.O~ ДО 07 rpудИJI 2008 РОКУ. ПіCJUr з8JCЇR11еИIUI ctpOкy доroвору' 
.~crpo п::о пововneнu loro на НОlнА c:rpOK. У цьому раї ОРЕНДАР повинен не пізніше ИіІС за 2 
... .. • І)' J1C!roBOPY повfдОМR'I'R JJИсltМОDО 0P8QOJIIВWI про намір продовжити loro дію. . 
...;:aнl :sемельиоt дi.mlнки не за цlnЬ08НМ праначенннм ореllJlllР втрачає аеР'8асне право на 

fItИAн. 

4. ОреВДВ8 IIJI8D 
tJ.fhвa оре • '.-

• 14 '13О.4И:- nn.та СТІІновИТJ. 3 % 8Ьа нормативно' rpошовоf оцІнки І CКn8Д8Є : 
• 35 341.86 « ЧОТНраllJUUlТь тис.ч сімсот тридЦRТJ. ) rpивеиь 48 копІАок - Н8 період. будl8НИЦтва ; 

4J, ~"aI tpидlUlТJ, п"ать тиевч триста сорок одиа ) rpивlUl 86 копіАок - :І дати 38Т8еpдweИНR A,ttty 
~ к.o~iCII про приАнlIТ1'R в експлуатацllO :sакlнченоl'O будlвннцтва ; 
-м~ ~trI ру оре_оі пnaти 3І,смenьиl дimпDar Дep8llноі або КОМУИlШьиоі вnacHOcтi :sдiAcНlOt:ТltCJl :І 
~ У ra _ Dpи:sвaчCRIUI та 1СОСфіцієнтів їuelCC8llii. 8аанаIJеИІІХ 381СОИОдJDСТ8ОМ. за 311Т18Р.дЖеними 

«t '- діі; lpa'jllll формами, що 31D011U01OТItCJI під час YJCIIIlUUIIUI або :sмi_ умов AOroDOPY ореlШll 'ІН 
~- '. Р!і ......... ата 8Roam.c. ОР'lІДІІрем починааочи :І ДIUI npиltllllТ11l рlmен •• CedI аЬа 07.12.2006 року 

.... ~...... C1'JcaMII ПРОТНroм 30 lCIUIендариих дн .... наступннх за останнім lC8JIeндapHHM днем звlтиоro 
4.4~.'U ~.IO" перерпу.аннн Н8 РОУ.ОК 33213812600005 Y1I1l У КнTBcькli області м. Києва МФО 

• -~ ~pD8'pcысе вдк..код Кn8снфlкацll 13050200 - oР'lІДІІзеМJIL 
1IYJaD1тa 1IIДIIIUIa поcnyr в рах.унок opclfДJloi ІШІІТИ оформвt:тr.CR відп08lAиимн актам .. 



У Разі' 1 4.5. РО1аІlр ОРСІШIlОТ nлаm переГЛRll8Є1'ЬCR • • 
• 11 ІОВ raCnОJlllРЮВ8ЮUI. переАбачеИJIX Доroво~м, . . 

::~:~: З:М~nИ~О'МіріВ земеЛьноro ПОАВ1Х)'. пїДВІІШеJDUI ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефіuісНТів i.14t1C
CIJdf, 

'IКОНОД8ІСТ80Мі • ~ 
4 S 3 В fИWl1Х DIIП8,IUCIIX. передбачеюlХ 'ВІСОНОМ.. і1 
4'5'4' У ра,. не.неССІІ.ІЯ ореІШ1lоі nлатп у строки •• изначеПI цим Aoro.opoM, спраВЛllnЬQ j 
, • • на"lоналы�огоo б.нку Укр.інп за кожинА .ІІень прострочеНltя пnате-.ку не" lltaa

i пм.IАIIОТ ставІСІ' .. ~nпa'l~ 
каасllИО Ае'l" прострочеllНR. • ОРЕНдАР І" 

4.S.S.0peНAlla мата cnpallJUltтЬCR також І У виmuncвх, JlКШО 3 поважних Dpll'lllll • 

ВИКОРІІСТОВУЄ земenьну дinlHКY за цим Доroвором. , 

5. Умови використання земельної ділянки. 
1 
І 

~ 
І 

1 S.I.3смenltнадinIlИКВ переАВЄТltСI вореНАУ ДIUI бу~івниuтва виро~~ичо-скnа.аСltКИХ ПР'ІМіUleIl" 
'.2,цinьовс npюначенИІІ ЗСММltНОЇ AIЛJIНКИ - зеМnJ промисловоСТІ, 
sз. ОРЕНДАР не r.,aE права без оформлеНJfll у BC18HOВlleHOMY законодавством поPl4Кy 3IIЇJaaIai 

ПРJаначеННIІ 3СММltНОЇ дinRИJCИ; 

6. У мови і строки передачі земельвоі ділиВІСН 8 ароду. 

6.1. ПерCJ1Вча зеММltноі AЇJUIНICН в ореНДУ ЗАіАс:НІОєтьса з розробnеlUlRМ проеlClY іі ІЇДВ •• 
разро6JJеНlUl проеК1)' віJlllеАеНИІІ зеМCJlЬноі дїJUDIКИ є рішеНJUI про наданНІ АОзволу на ВИJ'OТOuеlUll nparау 
23.03.2006 року за N!9SS-46-04;. 

6.2. lнwi умови псреJlllчі земenьноі дimrнки В орсИJIY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передас. в ОРЕНДАР 
ореи.ау земcnldl)' рнку вільну від БУAJroаких маЯнових прав і npетеlDln 

ІКНХ в момент УКn8АВ1IIUI Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР ке lIOrII 
6.3. Передача 3CМeJIЬHOЇ дUurнки орсндарю 3AЇACНIOЄТЬCJI пїCJUI державної реЄС1раші QJ.OI'D J1C110111pJ 

npиltмВНD·псредачі. 
6.4. На основІ аЗ5 Закону Украіни "Пра оренду землl" від 06.ІО.1998р N!161-XIV ореш" 

строк піcnн держааноі реєстрацП 1І0roвору орендн земельно' дlлянкн надаПI копІІа доroвору llaпа 
державноТ податкова' cnужбll. 

, 
7. Умови повериенвв земельвоі дШна. . . 

7.1. ПіCIUI приnииеИRII .ІІіУ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зсмu.иу "', 
riршому порївНRНО 3 ТИМ, У _кому він ОАСра8 її в ореИJIY. ' 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі поriршеНIUI корисних вnастивостеА орендованої зомшноі aiRJНIII,
зміноlO 'іі стану, має право на аiJlшкодуваRIUI збитків у розмірі, BR3JIa1ICHOМY сторонами. ЯКШО C1DJIOНIIII' 
зraди про розмір BUuuКO.llYllaHНJI збитків, спір розв"ayєn.са У судовому порJUUCY. 

• 7 З. Зді~сиоиі ОРЕНДАРЕМ без зrollИ ОРЕНДОДАВЦЯ виrpати на поліпшсННl opeНДOJIВoT 
аКІ НСМОIШRIIО BI~OКPCMНТН без заподіаннв ш~оllИ ціА дiJuпrцi, НС пїJWU'alO'n. відшКОДУВІНlnO. -

7.4. ПОЛJПше ..... стану земem.ної дinaнки. проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою зroдою 3 ОР 
зcмnі, вс підnaraкrn. ВЇJlШХОДУ88Н1DO. 

.. 7.S.0PEНДAP мас право на відшкодуванНІ збиrкїв, заподіанllX уваспідок не8икоJIIIIIIII О 
зобов язень, переАбачених цим AOroBOpOM. 

Збиткамн ..... aaт .. CJI: 

7.S.фаlC1'ИЧні втрати. RКИХ ОРЕНДАР зазнав у зв"оку 3 невиконвиНlМ або иенanе-ІМ • 
Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також ВllТрати, НКЇ ОРЕНДАР здШениа або повинен :sдіАСИltтll JUlI 
порушеноro права; . 

7.6.доходи. вІСі qPEHДAP Mir би реап"но отримати в разі нanежного виконанНІ OPsнДQ 
AoroBOPY. 

7.7. Розмір фaкrичиих витрат ОРЕНДАРJlвизначаєтьса на підставі ДОКУМСИ'I'IJI"НО niДТIepl1lleJIIIX 

8.06Mexc~BВJI (o6TJDКeBBJI) ЩОДО BIIKopllcтaHH8 
зеМe.JIьвоі ДШИІІКІІ. 

8.1. На орендовану 30MeJU.нy д~ Н :rpenx rJ,I. ~ 
8.2.Персда'lа в оренду зсмenы�оіi . е 'C1'aR08JI~KO Обме_ .. , обтажек" та іНШИХ ~ об .. ~ .. ~1 

JdJWUaL • • _. во • lIIAЩUoIo _ ~ обо ,"",НН • і1 



аcrьCJI У рР. : 
8111 neperJUUI б ІХ Доroвором; ..'М 

1L1I1DT- __ UU8 neред l'iOНl • ифі8 зміНІI коефіuiЄНТIВ ItIAeKCaUII. внзначеНJIХ 
.....daDI" __ I���Jllp�O-' niAвишеИНJI ЦІН, таР , 

ai~)'" ~-:'eJd!НОro поJll1КУ, 
.Jt~ posaPP11311 ... 

asJ. riJIJ ."СіачСНnX 38ІСОиом; • ЦНМ Доrовором с:правлястьCJI пеня У розмlрі 
~ __ пер- строки визначеНІ ' і н за 
'-~ .iIJIIIIIl • ор_IIОІ плати у 'А день прострочення платежу нес:nлачена сум 
~;~llІрИссе::Dro баиК)' украТllИ З8 кожии 
as ~dII наalОІІIІ ОРЕНДАР з поважних причин тимчасово не 
iflP":"~n" Е11ОСІ таК01l і У виnaдк8Х, JlКЩО ,jfl'Jf"'.r-..,. cnpUJII 
r dJlJICIIIID .І_а'" 11 IUIМ ДoroaopOM. . t ~p.u __ 

f1* • 
5. УаІОВl1 ВВКОРНСТ811НВ земельноі ДІЛВИКИ. 

ДIUI бvДЇВНІІІІТІІІ ВИРОБНИЧО-СКnідських приміщень. _11111І nllpuamC1 а ОРСНдУ J. • 
,І-- оТ дimuncІI- зсмт nPОМИСІІОВОСТ1; .' 
,.,r,IІоІІІІІ!!lPJDRlЧIІJl1ll3I1МlUlЬБН Ф СRЮI у BCТ8НOВJIeHoмy законодавством пораmcy ЗМІНІОваПІ UUlIaOBC 
іііііДАР не МIIt права с3 о OpМJI 

;JrIICIWIDf atuнxи; 
6. Умови і строки передачі земельної дїлвнки в оренду. 

~I. JkPr.UIfI хмшвоТ дімнки в ореНдУ зJIЇlclDOЄТЬCJI з розро6леmurм npoeany ії ві.аведен.... ~iдcтaBO~ 
~JfDC117 IlDeдeНIUIXМem.Jloi дiJUIнки є рішсННR про наданні дозволу НІ 8HroтoвneHНJI npoеany ВІА80ДУ 81Д 

IJJ,.., 3116955-46-04;. 
IlI1ad умови nepUВ'lї зсмem.ноі дiJUlнки 8 оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пе~едаЕ. а O~EHДAP. npиА~аt: в 

'''' зсмшву ДiJIIJnCY Binьнy від будr.-пих майн08ИХ прав 1 претензій 1pmx ОСІб. про 
, І 1IМНr· YJШIIIIIIIU Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР ве могли знати. 

U. Пqiea .. 311М1Шldl0і дinaики ОРОИАВрlO здійСIDOЄ'I'IoCJI піспа державноі реєстрашї цьоro доroВОРУ за апом ії ....... 
~tRailCВDII стзs Закону УкраІни "Про оренду землІ" ВiJI 06.10.1998р .Ni161-X1V ореНдар у п"ятндеиииг. 

crll.1llfPlllИОТ ркстраціТ договору оренди :аемe.nьноІ дшянки надати кonllO ДОГОВОРУ ВiJlПОВiJlНОМУ органу 
-аааТКОlоl C/lJЖБН. 

7. Умови повервевив земельноі ДЇJUlBKB. 

7.1. mca. DpIlПJJНeИНJr - n • . 
-'1IIpiaвqg д1а ",oroaopy ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дїJUlику у стані, не 

72. OJIE J-. У вому liн oдe)J1CU іі воренцу. . 
"ICIIIIJ :ОДАВЕЦЬ r разі поripшеВНJI корисних ВnIC'ПUIостеl орендованоі земenьноі AinJIНКИ. пов"JlЗВНIDC із 
2,,~ ~IДIUКO~IВ!'В збитків у розмірі. ВIІ3Н8'іеиому сторонами. Якщо сторонами не дoclrнyтo 

1J.зlї11с1еаі О зСіИТХіВ, cmp розв"ауm.cв у судовому порRдltY • 
...... IЇQIIpe l'EНДApєм ба зroди ОРЕНДОДАВЦЯІН'lpати НІ пonіnшсНН8 орендованої земenыJrr AЇJUIHKII • 
. 1A.I1aai-: 6113 ЗlПодUnnra шкоди цій дiJuIInY, но niдmn'a1cm. lідшкодyвallЮО. 
t'~.imпv..~_~~~ноr JWшocн. провсдеНЇ ОРЕНДАРЕМ за nнc .. MoaolO згодоlO 3 ОРЕНДОДАВЦЕМ 
, 1J.OPEНЦAp ---.r-IUU. • . 
...... 'lICJIe6че: lІр_о на відшкОЦУВIНllll з6иnda. 3ІПоДЇJIНИХ yнacnїДOK неlИІСонаl1НJl ОРЕНДОДАВЦЕМ 
~II.I__ цим AOroIDpOM. .•.• 
1J:Ф-rичIl' -нrn.aa: . 
~ OPEнAOM~ IІkllХ ОРЕНДАР зазнав у :lВ"nlСУ :І невИКОНIННJIМ або ненме.ним виконан",м УМОВ 

1.6 "РаІаї ~. а lІКОJIC lитрата .. IlСі ОРЕНДАР здiRсиИD або ПОlниен здіАСИJlТfl AJUI lідномснНІ своro 
,~~~ . 

7.1 • • ДАР Mir би рeam.ио cnpнмати в разі и~ежноro ВНlCОНIUUUI ОРЕНДОДАВЦЕМ у.108 
. '-ір фlJCrичних 

IlIТpaT ОРЕНДАРЯ ВIІ3Н8'1IЕ111са на підcтuі .4окуменram.ио niJrrвСРдЖених .даНИХ 

8.06мехсевlІВ (о6т .. енв) щодо ВВlCорвствпн& 
І. . земenьвоі ділввкв. . . 

1. ііа 0JIeJщa • 
, ~ ІIIНу зсмen .. ну дiJIIику не аствиовnоио 06массlllo, o6тReнь 1'8 іНDIИX пр .. третіх асіб. . 
\ • DpeIl4y :аомen"иоt дїмнкн не є nlдcтalOIO AJIJI IІрJIПIIНоlDUI 160 зміни обмежен .. на ЦІО частину 



13. ВідповідальніСТЬ сторін за IlеВІlконанни а60 
неналежне В.lконавни договору 

13.1. За HeBllJCOHBННJI вбо неиanежне BllKOнaНJUI договору сторони иссyn. вiAnовідanьність віДПОВі .... о uьoro ДоroDОРУ. . •.. -ііа 
13.2.Сторона. вка порyanшв зобов"кзаНIUI, ЗІШЬНВЄТloСR Ilд Ішnовшат.НОСТl, RКШО Вона .доведе, ща 

СТВІІОCl не з П ВІІІІІІ. І(е ~ 

14. ПРllкінцеві положенни. 

14. J .цеП AoroBip н&бllpВЄ чинності niC1Ul підnис&НJUI сторонамн та його державної реЄстрації. 
Цей Доroвір yxnцено у 1рьох приміРНllК8Х, шо мають OДJf8XOBY юридичну сипу, ОдНН 3 110 

ореlQlодаDIVI,ДРУГИВ - І орендарв, 1рстїА - D орnuІі, _киЯ ПРОlів державну реєстрацію. ІХ 3--. 

НевіІа"ЄI\IIIIII\Ш чаСТІІН81\111 договору є: . 
• • кадастровий ман земельної дimrики з відображенНRМ обмежень (обт_жень) у її внкористанні 

сеРllтупа: 1'1 вcn..: 
&Кf про lСТ8новлеНІІІІII& місцеlОсті та поrollЖCНІІІІ зовнішньої межі земельної дUurНkИ (копїl). 
aкr на перенсссННR І Н&1УРУ ЗОІнішньо' межі земельної дimnucи (копів); , 
aкr приltОАty-передачі земельноі lIЇJulНICI.; 

Оревдодавець 

Броварська місьха рада в 
особі заступниха 
міського ronови 
ВОЗIIJID Серіія Михайловича 

міСUe3ВDXО.lDlеиЮlIOРН4ИЧНОЇ особи 

07400 Квівська область, 
м. JipOlipl', ВУJI. farapiнa, J 5 

ідевтвфіхаційннR КОД 26376375 

мп 

15. Реквізити сторін 

Орендар 

rm КАІ-Сервіс" 
в особі директора 
Ковенха Анатолія Івавовича 

місцезнаходжеННR юриличної особи 

03134. ме КИіВ. 
КiJJьцeвa lIopora.l, кв.9 І 
СвКТОШRВСЬJOdipaltон 

ідеВТИфfaцiЙНВА код з 1510442 

ПідППСВ сторів 

mv=-tТ~~~L __ А.I.Коаеико 

. печаті) 

(І . 



АКТ 

.• ltomY-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
JlРPlI 

·t~ 
2007 року м. Бровари 

ми, ЩО підписалися нижче: Броварсь~а міська рада, в особі 

JItIYIIиuка MicItKoro rолови Возника Cepriв Михайловнча, що 

І ва підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
~ . " 

Y~". довіреності від 01.08.2006 року N!2-1S/1872 з однієї 

nopo1UІ, та Приватне підприємство "КАІ-Сервіс" в особі 

AВJIOПOрl Ковенка АнатолiJ11ваиовича з другої сторони, склали цей 

"торо ИІC'1')1Пlе: 

"liроварська міеька рада передала, а Приватне 

аіАnpоємство "КАІ-Сервіе" прИЙВЯJIо земельну ДЇJIJпlXy площею 

2,0911 1'8 по вул. Кутузова в районі запроектованого ЮІ8Довища , 

... будівництва виробвичо-см8ДСЬКИХ приміщень землі 

DpOМИCJIовостї. Земельна дішппса надава рimеивям сесії Броварської 

.кої ради від 07.12.2006 року НеI59-11-05 на умовах оренди, 
tepмiвOM на 2 (два) роки до 07.12.2008 року. 

цe~ Акт складено у '1'рЬОХ примірниках і є невід'ємною 
lf8ctввoIO договору оренди. 

І1ЕРВДАЛА: 

:варська міська- рада 
"ЕвдНчна 8Дрёса : 
"Орава " 
~и,вУл.Гагаріва,15, 
1d~&IU11ИI( 

~!IIiQ:t.1 Оnови 

"" ІІРИИНЯЛО: 

ІШ "КАІ-Сервіс" 
Юридична адреса: мКиїв, 
Кільцева дорога, 1, кв.91, 
~~~9.P 

~ . --. 
~ ... PA'H,,"}~ 

,.'7,.. ",-?::-\ 
" .. :~ 4 ... 

.0 



АКТ 
11 11І1",. 'I).~· IItНIIЇШIІІ.с,'і IИсжі IC~I~:II.IICIЇ ,ІЇ.ІМ 11 "" "ро .IСРСI.ссеIIIIИ 

.,Ї;I,IfАЇ (еіJtI.еЬlfАЇ) rШ:іll 

Київської uбmlс:гі' 
_ раЙШI) 

2006 р. 

МІІ що нижче підrшсалися, IІРСlІС,.;ІВJtИК ТОВ •• Е"сrlеРПШ-"(lIIС) :11. вщіііlшіі 

1/СІІ1Р" ' \"W". ~'6~ч..с':'rC!хІ:-~_ . .1!:.~. . -.. , 

І npIIcyrнocri 1емnевnасника (1смлеКnРIlСГУН:ІЧИ) ~~"':t~_"( \2. 

Ум,у,.а,..,ьа.. .. ~ ~~.~:i:-~~\~_. __ . ___ _ 

npbmВlІllК міської ~i,lIb~lllCnї J 1)~i.ll1 ~ IQ. ~~CU\.~. ~. ~ • 
nprac11RИ"К .. iChKom 4ораііСШШ\І'Щ яі.1.1і:l}' ·'~\1~:IІ.IШ~ рссу"сіи . ~1O~y~. ~ .... 

• H~cml в натур}' межі шt lІі:lстані ІІШІІІ)' I~MCJlhlf(1Ї ділки,," ~t~~~ ~ .. \~LI 
оо 8)'1 t'f.\'t~(~ 1l-\\" Ja.\\,.Q .... 'L.~\:Ja.o.\\O~Q ~fl.o..~,!e.\II,~) 

Межові 11181\11 В кіль"ості .• .JZ .. Іит, IІсре:Шllі н IШ'I:)tр)' пr~:I"'I'Ш"IІІК} Ш\l,II"'~''''', 
ІІІ JlКOro і IIBКnBдeHO віJlІІш,і:Iа.'1hllіСI'h 'Ш i'~ 1бережеШІН, 

Ро1Мірита міСlt~1Н8ХОJ1ЖСIIJIR ~1"'ЖnRIІ~ 1Шlкі" "~'ICn"'l("i діля.,,,,, IЮК:I'lш.і 11:1 ШЇI"",,·і • .. .. 
Цrn акт t' пі.а(''Т'.tВОЮ ЛJІІІ IІРlln.IIJI'I'·Я J)іIJI~IІШJ 

Лкr СlUlаАС!IШП R ДВОХ 1ІI"IIміРIff1КI'~, 

"PfIlCтaDHHK 'С!млсвnасника 
(1fМnfКОРlfСТ)'В8ча) 

"ЕPf4стаВIІИК ТОВ 
І, kcncl\?u • 

I"I"O-консуnьтаЦIRниR It&штр" 

"РС4СТ8ВНIIК' міської (-еНіЬ8ьнеі ) 

n ' 
~~HIIK міськоro (_AoII~. 

lJ1y земenЬНllХ ресурсів 

. , 

~J!'Z.i'~:' \Lb '-у ~ м ' ь ' 



, 

АБРИС ЗЕМI~Jlhllоі ДIJlJlIfI(~t 

--- -----... 

.. , 

21] 59 

, 

, . 
.. 

;, 
/ 

121 '~ /' 1О17! 
,,~ /' 
'V· 
9 О6 J 

~- - --" 
----------~----------~I'-

I.Від А до Б " ""=""'\ 
2. Від Б до В 

... 
~ 

3. Від В до Г \ ""'"', 
4. Від г доА 

, 
~ . 

S. ВідД до Е 
, 

6. Від Еда, 

Абрис склав: ' 



,. 
АКТ 

2006р . 

• uprд'l8ІШИ свої ПОВВОвасeв&Jl. ПРОВепи вставовлeвJIJI ва місцевості та поroджеllJlJl 
JIIIimвr.oїмежі 3eMeJlЬHOЇ дimпucи ~1!CS.~"'Q"OQ n~e MCL~ 

... YJt..\ -~»-y,.l~ • 

Riввx пprreнзїй при ВCТIUIOвленні ЗОВнішньої межі не 38J1ВJfeвo. Межі поroджені і не 
lIIIIIJIIКm, спірввх ПІП'ВІІЬ. Межеві зВ8ICll, якими зupЬшеиа зеиem.иа дimuuca в кinlrxocтї 
. і пrr. показані 11реДСТ88JDП(ОМ ТОВ" Ехспертно-консультаціlввй цепр" на 
~ .. передаНі на зберiraвIUI зeмJleвJlасRИКY ( землекористувачу ). Розміри та 
IIIЩnaoджeВВJJ земепьноі дimпucи ПОDзані на абрисі на звороті даноro ахту. 
~дiuвки.В8Д8ІІоі \vv.1to.""(""Qu.y "q,.1W".,CnY .tt.\-~......b,.' 
-3еКeJIItио-кадастровоі дoкyмeвrardi с1Ш8Д8Є !. ЄА2.\ ra. 
цей ІІТ t: підставою ДIUI прllЙJla'ml рішеНIUI по ф8JC'1'И'Dlому коt'ИC"J:'DJ"~lІІ#rymlDDl 
~дoкyмeaтiв. що посвідчують право ВJl8CHOCТЇ або xoIJ.~ilIiiIН6ti~. 
AlrClJJ8ДeRИЙ В 2-х првмірввках. ... .. ~~I!!!... 

~JleдctaвВIIК зсмnевпасlllПCВ 
\3elbJeкapистувача ) 

IIpe.цcraввик тов .,ЕIQСl1eJ1rr&О"КОНIСУЛ!!. P~I~I~~~:::~~ 
цевтр" , 

~ . 
О.' . - Броварськоro J/J.CJjМJII~ 
rдцiny земenьвиx птL'lfмdl!1 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНки 

------------------------~ 

г 

описме.: 

_ 1.-tJ'IJ 
I.Від А ДО Б ~~ ~"'t..\s:МC!!!?Q .,P!YtТf"'~· 

2. Від Б ДО В ~ .~"~\tAI..)' ,,-~wУ\ч ~ 
W 

3. Від В ДО r ТA?wl ~~ \5Q rQ tt1J,eA1"'.,v 
._ ..... '/ 

4. Від r ДО А fA..y..t} ~O ~ оа \Ю'UUS.\U "t.,~ , 

S.Відд ДО в . ~ 
--------~~-----------

6. Від Е ДО ._---:::---__ -:--______ ------~ 
• Абрис CКJI~: .... ::~. ·~U\QьfcЬшN ~ 



---

r 

. ,------

J 
3 

2.0121 

~сТРО8ий ПЛАН 
321060000000080 : 0508 

А 

2.0921 

Шокун М.А. 

-----.-

ОПИС МЕЖ 

-----

& 

~ . Від А до б аемnl aar. кориет. ( проТад ) . ' 
Bfд б до В земn' резервних територІА м. Бровври 
Від В до r земnl ПП .. Вeтбlо .. 
Від r до А земn' ТОВ" Проммаw - Бр()вври· 

C'nIIeIIKoroeno в еьк' земnl 
у том чиеn' 

е'nьеьк 3 них житnо.о/О 

oroenoA 1 ОДНО І 
Трьuхl 

вреьи' сІно •• пвсо. бlnьше 

yrlAAR, р'nnя свд'. 
т' ищв 

д_опо •• 
"о •• рхо 

рхо_u/О 
.З0М 81'/0 .. 5 8 11 12 34 35 38 

, 2.0821 2,0121 О.ааоа О.ааао O.ODDO 0.0000 О.OIIDO а.1ЮОО 

- ---.. 

І . 



r/{.,. n 5 ЖОВ 2007 рох)'. 
Я. НIМ'І'Нltо О.Є •• нотарІус 

Киівсьхоrо Mlcbxora HoтaplanItHoro oxpyry 

~ цьому документІ 

-; 



ДОГОВІР 

ОРЕнди ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

liро •• рська мІська Рад. ~ 121 .. el ~ " 20odJ,. 
ка I'llська plДa • особі ЗІC'JYIIНI1К8 MlcIoKoro ronо... AllДpttв. В.СШЛR 

_ОДАВЕЦЬ: B~O"P~.C11IIIi Закону укРаіНН "Про місце.е СIІМОВРJlJl)'llанИІ • Україні" довіреності 
.-І1ІІІІ .... ' шо ІРС НІ "11' 
.....-:'.:: Ю.531S15 з opora 60КУ. 18 
~JJ1I7PO:mle пlдnpпсиcnо «5еС'1». ЮрllДІlЧна IДреса: м.Б~оварн, ІУЛ. KpacoBcIIKoro, буд.19-А, 
ifPI,PI': а:. код 25293807 (cвlдoцrвo про дерlClllну реєстраЦІЮ ЮРІІДИЧНОЇ ос06н, зареєстроване 
~ IDIIim'DM ІіРDllрськоі міськоі paдll Kltiвcькoї 06пасті ~iд 07 • .o2.20~5 року Nel355 120 0000 
.... аСО6І ІРаніка Biкrop. ВОЛОДIIМJtpOIИЧа, .киЯ ДІЄ на ПІДставІ C'l'8тyty,38peECТPoвaнoro 
1/1). І pttc.,:::o:lд 16.07.2007 року з. ЮІ 355 105 0006 000465, дani -"ОРЕНДАР", 3 dpyгor сторони, 
~ДarOIip про IIIC1YJ111e: 

1. Предмет договору 

IJ. ОРSlДОДАВЩЬ IlдnoBiднo до рішеНIUI сесії БРОlарської міської Paдll КиТlськоі 06пасті lід 
JUU17 pol1_413-28-05 18 IIд 29.11.2007 року 16S40-29-05 НВДlє,. ОРЕНДАР приЯмає І СТРОКОlе 
1118111p1C1J1111111 :leNIШЬВУ дfnnкy DJlОщeJO 0.00451'8. З них 0.00131'8 земnї 06меженоro IRКOрИСТ8НИІ -
.... 1apIIIDp м .. 1DМ)'IIinцiA. ДJUI 06cпyrolу&1НIUI МlІІ'ІІ3ину ОШОIОТ тopriвn~ ВІ ЗН8ХОДИ'І'ЬСІІ по 
"lpaaa.кaro, 19 І но Іїро •• ро. Зriдно з пnaном земпехористувlНlUl, що є неlід'ємною частинОЮ ЦIaoro 
... 11 ADJiIIJIи IDДI8Di ІіРОllРСЬХНМ мicысІІм liддinOM земельних ресурсів lід 21.12.2007 року з • 
• JIIJ.~07l1 -_НD-адас1рОIOТ документаЦІЇ SPOBlPCIoKOro мicIIКOro lідділу земельних ресурсіl WI 
8lll11URD puymca І BМIUIX КOMepцiJlHOro JJpизначеНИlI маах ІіРОllРСЬКОТ міськоТ РIдИ. 

2. Об'єкr оревди 

~DJICВI.Y n"~ земw.на ДЇJUIR18 ЗIU'lJПoНОЮ lUIощею 0.00451'8. 
~ дbwщj розміщені об'єкти BepyxoMOro МаАВа. пі JIIIJUIIOТIoC8 ВnlcHicno орендарі. 

--ресурсla . ~ОШDIІ oцlнa земem.ної дiuнки зriдно ДОlідки JipolapcIIKoro MiCIIКOro lіддіпу 
.1105 (ШІ·ІД .12.2007 року за x"a04:3/13-3/106 станОIИТЬ: 

2J. 3tкem.вa m. 'ІІІсвч Ilclмсот mtR'l1o) !ривень. 
~1IIIDpИ:::- ІІІ перeдaєrr.Cm І ореJЩy, ве має таких ведonbdl. ЩО можyrь перешкодІІТИ П 
, 2J. Пр.3Idвi ( • • 
; peopl'lНi:saцti) ОРВНДАРВ Доrolір оренди ве зберiraє чинність. 

3. Строк діі договору 
. 1J.ДaraIfpYlllдe І 
~ ІІІС lIeJIaaae :. НІ 5 (n'R'I1o) років, термІном до 25.10.2012 року. ШCJUlзакlнчев", С1роху доrolОРУ 
.. ~ Аа 3ІІЇІРІенн. а оововnеИНІ Roro НІ BOlнl СТРОІС. У цьому раї орендар ПОlинев ве пізніше ніж 
..... РІ IlllcaРIІСІ'ІННI :оху !dТ дoroBOPY повідомити ПИСЬМОІО орендOA8lIU1 про намір ПРОДОIIIDIТU йоro 

.. nOllаlІІІІІНІ _ara мь.о! дlл.IIКП ве за цlльовоl" прнзва'letlВRМ орендар втрачає пере ..... е 
lару ОРІНДІІ. 

4. Ореадна мата 
U. . 

• h .. ОР_ІІІ Мlта 
4.2. ~~ (1U1ntaт Ilсl_~НОlпn.I0 % ІІА ВОРМ.ТlI.ВО! rpomOBO! oulHlCIl1 cКnDДIЄ: 
~ U\rщQ_ Po:sмi onщlСВТ) !рlllень 50 копiRок; 
- .... .::- 3 )'JIIxyaa1lllllм: opellдНol JШ8Т11 31 3емcnьні дfmtНlCH деРDВиоr 160 комyнam.иоr IlJICності 
'~kaбівІІаМ М::ЬОIОro JJpII3Ra'lеИНІ18 коефіцієнтіl Індексації. Ill3начеlUlX ЗВКОВОДDIСТІІом. 

Q,O'-UI 'ІІІ 1р000 •• е_ ;"11 Укрatии формlМІs. що 3IDовнюкm.c1 під час yкn8д8ННI 160 змїНlI )'МаІ 
.......... PtIrQ. ІІІІ_ oro дііі . . 
~ .'bt...__ .... Іпаmn.са 
;:"11��o1Dl1i-.q OPD1wraal 30 OO'lIIBalO'I" з ДИВ np .. R .. RТI'R рlшевнв .ІА 25.10.2007 раку щомlCRЧВО 
"'Uti11U ~ 11-... lUnqo.. КIUIenдapllllX двlв. IlаСТУПНllХ за оставнll" календарн"l" два. з.huоra 

4A.nepl'P33ZI08127000::pepIXY8aBBR па PIZYНOIC YI1J.( У Xlllвськlй o6nlcтll". lCnєаа МФО 821018 
405. PIJ ••• IрlЩyJQul1'8 - ІіРОlарське вдк. Код кnаcuфlкацlt 13050500 - оренда зeмnL 
4.5.1. _~~~_ opellДllO! М..: ...... поcпyr І рахувак орендна і IUIІТlI ОфОРМJUlE'l'loCJlIЇДПОВlдm1МИ ВJmМII. 
4.5.z. ІІІІІ УІІа. I'ОсПОДl І nepernqana.CII у разІ : 

"""-;ІІІІІІ 3Ichoi PO:SlliplI :І РІОІІННІ, перед6.чеВIIХ дoroIDpOM; 
3aao"-сТ.аМі емет.иоro податку, ПЇДВlllцеНIIJI цін, тарифів, зміНlI коефіцієнтів iндelCC8Цlї, 



ЬаІІІIХ ВIIПвдах. передбачених ЗІКоном; 
ш·; раl невнесеННІ орендноі !ШаТlI У строкн: ВllЗначені ЦІІМ AOroBOP01t'. пеНJI HapaxoByєn.ca на суму 

6арІУ (ВIJIIOЧВlOЧII cy1tIY штрафних ~aНКЦlA за іх ннвності) із розрахунку 120 відсотків річних 
~101 Иaulонu,ноro банку Украінн, ~чоі на ден, BHHI'KHeHНJI тaкoro ПОдатковоro борry або на 
pu- (10М q1CТllll11) поraшеJllUf, звnежно ВІД 1'Oro. Jlка з Вмичин таких стаВОК є бin,шою. за КО_Нl,Я 
,..ІІІІІ _ прОС1РочеJIНJI у 1I0ro с!Шаті. • • 
~ 0РСІІД1ІВ nnata CllpllВJllєтьCJI також І У внпвдках, JlКЩО ОРЕНДАР з повlЖІПlХ ПРИЧІІН 11lМЧасово 
.JIIIIPIICI'lyt3СМШНУ ДiJIIНКY за WІМ Доroвором. 

5. Умови використання земельно' ділянки 

11. 3cIWIoНВ дWнa передаЕТЬCJI в ореи.цу ДnJI обcnyroвуввнНJI мlІІ'ІІ3ИRy onТOBoi тopnвni; 
11 Цinoвe пршначеНВJIземсшьноі дiпJlнкH - земni КOMepцiRHoro BНКOPHCТВННJI. 
5З. ОРЕНДАР не має проа без оформnеННJI у BCТ8HoвneHoмy ЗІКОНОДВВC11l0М порlДJCY змінюва11' 

_apJD8IqeJllllзсмem.ноі дinJIнки. 

6. Умови і строки переда," земельно' ДЇJJRВКВ в оренду 

1.1. Пcpe.u .. зсмшвоі дiJIJIнки в оренду здiRснюєтьCJI без розро6JJеННJI проепу li' Biдвeдeнu. 
U1вml УМOlll передачі земсшьноі дimIнки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР прпRмає в 

..., JeIIra&Y дімвху вш.ву від 6уДlo-JIКИX мвАнових прав і претензіЯ 1ретіх осіб, про ПІІХ в MOMeвr 
)1ILIDIДoI'DlOPY ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР во могnи знати. 

ІЗ. Пер ... зсмшвоі дfmuucи орендарю 3ДЇIclDOЄТЬCJI ПЇCJUI державвоі реЕС1раціі ц.ого Доroвору 
8ШD11 првllмaВНІ- передачі. 
" 11 основІ cr.2S Закову УкраТИп "Про оренду зeмnl" від 06.10.1998р ,m161-ХІУоревдар У 

1'Iraanda ~OK пlC/UI дер"вноІ реєC'l'pацП доroвору ореНДІ. земenьноr дlnявlСІІ дер"вноІ вбо 
:::.-но' 8ІІІеиоm з060в'83авоlІ вадаПI копllD договору відповідному opnвy AepzaBBor оодатковоІ' 

7. Умови поверневвв земenьно' дimlвки 

....;ql. Ш~ DpПnВНеRIIJI Дll Договору ОРЕНДАР повeptВЕ ОРВНДОДАВЦЕВIЗОМм.ву ДinJIВКY У C'I1UIi, во 
о:е-а 31'11М, у вому він одоржав li' в ороНдУ. 

і ..... п~ОДА81ЩЬ У раі попршеННJI корнсних вnacтнвocтeA орондоввноі земem.воі дiJIJIвки. пов'I3ВНИХ 
1IarВYra:' ~IЄ проо ва вlдшко~анНJIзбиrкfв у розмірі, внзначоному сторонами. JlIСІЦО сторонами но 

7Зо з.:~ РОЗМІр відшкоАУВВВНJIзбвтків, спір p03B'oyЄТЬCJI У судовому порuкy. • 
11І____ 1.1} оре_ром без зroди opeIIДoдaвIUI витрати ва попlпшOННJl орендованоі земсшьвоі дuшrки. 
---ао .~Іремвти 6' • ..1 ........ 1' • ВНIDO 7З. nnnl_.~__ ез звподwDIJI шкоди ЦUt АІІ ......... ве mдnJIl"IUO'I'Ь BIДIDICO~ • 
~ДQ ----- ставу зеМlШЬНоі дUuппcн. проведеві ОРЕНДАРЕМ за DDс .... ОвОЮ зroдDJO ~ 
1IIPaf.~ 3еЩ не пiдaraкm. в1дшкодув8ВlDO. Умови, оБCJD'll і С1рОХИ відшко~1ІІІН8 ореНдВРID 

7.4. ~ вим nCШЇnШоНН8 ставу 3ОМlШІоноі дшпкв внзвачвютьCJI ОКРОМОIO yroAOIO сторів. . 
.... -..,_вє прuo ва вlдaпшдyвaIIНJI збитків, звподiuиx yнacnїдoK новикоНВRВJI оревдодавцем 
~ ~eннx цим дoroBOpOM. • 
7.s.~-lDТI.ar: 

~ОРЕНдо~ати. JIIИX ОРЕНДАР занав у 3В'I3К)' З новRlШИIUIНIIМ або HOHВnOlCllIIМ викоНВRНIII умов 
~ I'Y'DЦEМ а тако. витратн, ні ОРЕНДАР здїясRН8 або noвввов здіАсВJrrи ~ вlдвовneJIIUI 
~.~~ -' 
-,. ОРВНДАр міг би реапьно отримати в раl нanожвоro BUКOН8ВНJI ОРЕНДОДАВЦЕМ умов 

7.7. '-Ір d!.__ • 
Т-ІWIIIИX Витрат орендара внзиачаєтьCJI ва підставі докумeнтam.ио ПlДТ8еpдlCенвх данвх 

8. 06меасеннв (о6твженвв) щодо ВDКОРИСТ81111J1 

~ 1.1.1fI • 
~~1Нy земм.ву ДIUНКY встановлено 06можеННJI МОЩeJO 0,00131'8 - іюкеНDpВJd1 КОРИдор 

земельно' дїJJJUIКИ 



9. Інші права та 060В'ВЗКО еторіо 

ЕЦЬ rapaR1)'Et що SCМCllWlа ДiJWnCa є у йоro впасності, нікому іншому не відчуженІ, під 
",,,,в ~ __ OIO на перебуває J він має законкі повноважеННlf передава11f шо lIiuHкy 8 ореJШy. 
~ IІІІIІІЧeнl ШfМ AOroBOPOM. 
-~ Q1118111: • tJ.IIPIII PtIIII _10 вnxoрнстанНl зомem.ноt ДШJIНКН; 

,IJ ~o pcoip8111f цеl Доroвір у випваках, перелбачених ЧИННlfМ зakOHOJlUCТlOM та ЦИМ 
fJJ.lfll"or---

iJ.1J1/Ї1D111 ро3иір opeнJlНOY IUl8Т1I У BIUI8Д1C8X, передбачених чинним законодавством, 8 тому чнслі в 
naPIAIY ба 31'ОДИ ОРВНДАРЯ: 

10015'І1. ........ ' ВІД ораНДАРЯ своєчас:ноro внесенНІ ореlUUlоі мати; 
:~ ІіА ОРЕНДАРЯ відшкодуванНІ СУМИ opeНдНO~ мати 3 .. асу nPHJburrr8 рішеНIІІІ сесії 

JIkuotplдlfпро IІІДІІНІІІв opelfJl)' зомem.ноі дinвики до ПlДПнClНIUI цьоro Доroвору. 
tJ,0I0I'. ор_&ДодавЦІ: 
w . .,..шиммltИY дimlику по ury. 
J1ПJIIII optJUIIрв: 
fJ.1.D!pIIIIШi по шу зам_ну ДinJIJIКY у користув8НIUI; 
Ш lII8DI/IIOII1D ДОl'Oвір ПЇCJUI 3акінчеННR строку loro Дl1 в разі відсутності претензill. щодо 
' •• aparai wpмiвy ореlЩП. 
КОІоІ'IІIІІ оре.рв: 
IU.IUIIIII ОРВНДОДАВЦЮ МOЖJIИJIіC'l'Ь здilcнювати КОR'1'JКШЬ за внкорИC'I'IННDI цієі земсшькоТ 

IA.2.aqиmllyunt 31МUЬВУ дImIHкy 38 цl.пЬOBllM ОрllзнвчеНН_Мі 
w.CI1ItЧIС80 ClUl8qyвmt орендну ПnВТУ; 
Щ •• 1IOJI1ШtU xiad'ПІОI'O 'ІН 6y.Jlкaro іншоro забруднеННJI зeмnв; 
'AJ.~ПвIWIe1IИOМУ cввi'nPHOМY стані; 
141 ~ JUЇвчeНВІ1ерМіну діі ДоroВОРУ оревди ПОВернути земсшьну ДЇJUJнxy ОРБНДОДАВЦВВІ У 

8aJCIIII DD 1І!у. . .. 

10. PmB ВВПВДІСовоrо звищенRВ а60 DОDDCОА1Кеввв 
06'оаа оревдв чи ioro частивв 

1.1· ... ""'.uoIoro 3JIIIIЦeRD або ООШКoд'.DlDIJI 06'ЄК'І'В оревди чи loro 'І8СТИІІН несе ОРВНДАР. . . 

11. Змівв умов доrовору і припввеввв ioro діі 
~~ . 
у раі"'О8 ДoJ'DJDpy 3Дl8C1DOкm.c:в У пис .... оВіR формі зввз8ЄМНОІО зroДОIO c:roраи. 

IL2.Ar иeдacarвеllRl31'ОдR щодо зміни умо, AOI'OBDpy спір P03I'oyнm.CB У судовому пopюucy. 
ІЩ ~1OP1 ПРНПIIIIRIОТІоСВ У раі: 
,,~ctpoКY. вапні 801"0 буJlО yкnвдeHOi • . 
ІIJJ. 1ІІІІа.. __ ~PВНДApвм земсшьноі дIuнки у впасвіcm.;. .., 

~1"UIICJra ІЩчужеllllJl зомевьноі дiuнки з мотивів СУCIWIьноі нео6хіднОC:n IIдnoI1д1lO І! 
11' ~ 11'. -'h! Украіни· ...,. """"ір , 
ІЦ ДІІ_ DpllПl1нaаьса 'І'ІКОЖ в інших ВИПВДКІІХ, передбачених законом. 

JIU.I.~PY ПРНDhИНIOТloCR UlЛRХОМ Roro розірваННR зв: 
IJJ._ .... _DID сторін; . 
~I.c.~ f1Yay вlапоаfднo да 'ІННІІОІ'О 38КOHOД8llC'l1l8 УхрalНН. 

"'і-- 1IIh1 ___ ~raвopy в OдRocropoннr.oмy порвдку допусDEТЬСВ і 
І • -............ ДoI'OIOpy В DJlНOCТOPOIlНЬOМY порадкує невикоНВНIUI Opeн.upeм 0.4.3. 0.9.4.2, 
~J.~ 
r~~. IUIIcнocri на маАно оревдвр8 на іlllDY IOPцдll'lН)' або фізичну особу, а 'S'UO-

r ОС06Н-оревдарв е пlдcтaвOJO ДJUf розірJIВIIU дorolOPY. 

12. ВlдnовідІШЬвlсть сторів за BIВuкoHaВВB або 
\...'tl.з. вевашezве BBKOBaНВII доroвору 
'-IL..~~ . iдn вJдanьнicть відповідно до 
~I1»вoPY. 160 beНUe_e BНКOН8JIНII AOI'OBOPY сторони несуть в о 
"~C!to_~ ... а-оо . I ..... L сті юсшо 80на доведе. шо це 

-"'IUQ lІе З·1Т·-:r" ... иnа зо6оВ'838111111 3IШЬНlЄ'I'ЬCR ВІД .1дno1.,...._HO , 
8И~' • 



.. 

13. ПРllкiRцеві положенни 

ІЗ 1 ЦеП ДОl'Oвір набrlpає 'І1IННОсті ПЇCJIII пjдписаККІІ сторонами та nого державної peЄC1paцji 
.ц. n .р VIlnaдeHO у ТРЬОХ прrlМірниках, що мають однакову ЮРIfДlfЧНУ С'fЛ" о е ДОl'081 ,1-. ·n· Я' J. 0_ J 

ЗН8ХОДlIТЬС8 ворендодавlll, дpynln - ворендаРlІ, 1pm - в opraHI, ІІКИ ПРОВІВ державну pec~. .. 

НеВЩ'ОIНIIМII 'І8С'1'11II&МII договору є: l . 

> IСІІд8СТРОвнЯ JШ8ІІземсшьноі дiJuJнки з 8їдоСіраженнnf обмежень (ОБТRЖень) у П llIIoJ! \~ 
ВСТВНОВJJених cepBiтyтfв; -.., 

> акт про перенесенНІІ в натуру зовнjшньоі межі земсшьноТ дїnJlНКИ та передачі м_ ...... 
зберіl'lИНll; І 

> акт прrlAому-передачі земсшьноі дїJJJIНКИ; 

15. Реквізити сторів 

Оревдодавець 
вров&рсыс8 мІська рвдв 

в особі 311t:111J'11НUltll A';t:ыtгoo гaJloeи 
.t4иlJIEEIIl ВlleuлR ОласulРОflU"1l 

Місцаваход1КеИRII юрадичноі особи 

ЮРJfДII'fН& вдрееа: 
074 оо Киівська область, 
М. Бровар .. вул.Гaraріиа,lS 

пп «Бес:т» 
Орендар 

в особі директора 

Palllftll BIIt1II0Pll ВолоtJu.иuр"""" 

МісцезнаходженНІІ ЮРJfДИIIвоі особи 

ЮРИДI''fН. адреса: 
07400, м. Бровари, 
вуn. KpacoBCLKOI'O,19-А 

ідОНТИфїкаційниJI код 25293807 

І B.JJ.hJН1Il1 ~~~~--------

': мп ·.:~~~c4 
о • 

. '..' 
:. о' 

( 



АКТ 
nrийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯНКИ 

"Е сіг&Є 2008 року м. Бровари 

Ми. ЩО підпиС8JIИСJl нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступника міськоro голови Андрєєва Василя 

Олександровича, ЩО діє на підставі Захоиу Украіни "Про місцеве 

ClМoвpllД}'ll8llНl в Украіні", довіреності від 20.06.2007 року 

Iй-S3/S1S 3 однієї сторони. та Приватве підприємство <(Беcn) в 

особі дирепора Резніка Biкropa Володимировича з другої 

С1'Ороии. СЮІ8ПИ цей Axr про наступне: 

Вровареька міська рада передanа, а Приватне 

DlAnpaЄAlmlo «Бест» ПРИЙНJtПо земельиу дimппcy площею O,004Sra 

IWI 06c.uyroвувавви маraзиву ODТOBOi ТОРПВJIі - зеМJIі 

комеРцііиоrо ввкориСТ8ИВSl по вул. Красовськоro,19 в 

11. Бровари. 3емепьва дimпnca надава рішеВВJIМ сесії від 2s:10~ioo; .. 
року 31 Х!483-28-О5 та від 29.11.2007 року Хе540-29-05 ва умовах 

Dpeвди ва 5 (п'вть) рахів, терміном до 25.10.2012 року. 

Цей An СІОІВДено у ТРЬОХ примірниках і є невід'ємною 
'facntиою AoroBOPY оренди. • 

IIEPEДAJlA: 
,В'І'ІІІС !ор r 61(" ЛІіС61(а рааа 

"B~8Дpeca: . 
з~и, ~JI.Гaraріиа,lS 

-а,,&IIUU( МІСЬ го roлови 
~ ........ ~ 
~. ІС 

ПРиАняло: 

ШІ «Вест» . 
R)р~аццреса:м.Бровари 
Вул •. Красовського, 19-А 
Директор 



\-

~ А КіТ иьої межі земельної ділянки 
натурУ 30В8 ш • 

..,._001 В а зваків ва збеРІгання 
11"11 передачІ ,.lежОВI . 

n n іо( бе.е. vк. ~ ') 

'-__ му Гоодієнко т.в. 
а_Д03IСШУ Ввковкому N! 273 
-дeuyТatiB від 24 nистопвда 1992 року 
"1І1уру м. ва підставі маку земСШЬ1l0Ї дiJunncи 

-
~3IIIДp~IO: f>'Вd . 't'fЩP~~ , ~9 
...... ,CЬUИкоикому N! !>О6-2,о -Орвід 9-6.01<. -г-oo~,. 
ііі SIIQи І • • J • 
-. ~ыQ)n Ь шт. передані в наТУРІ предстаВНИК)' 

ііа IКOro І НUCnвдсио вiдnовідапьиість за Ух збережеИИR. 
"1\ Nicцe3R." .; • О. 
.. о -ОДЖСIПUI МС80ВИХ знаків зеМeJlЬИОl ДUUlН1CН ПОКВЗІНІ 
1 t 11' 
IIIaм.~~01O дпа nPlIЙВI'mI рішеВИR по фактичному користуванню :J 
.-~ AOttyмeкriB. ЩО посвідчують право власностї або користуваННR 
~ І дВОх примірниках. • о· 



ОПИС МЕЖ 

ВІА А Аа & -38Mnl р838р'МИХ ТlритарlR м.вра •• ~и. 
ВІА & Аа В -W.IA Т,Л. 
ВІА В Аа Г -31Mnl з.г •• аРИСТ.СIУn,Кр.саlс~кага), 
ВІА r Аа А -Прм",н, ПfПlАПРИ~МСТlа -ВІСТ-. 
ВІА А Аа А -ПРМ"ТНІ n АПРИЕМСТlа -ВІСТ·, 
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КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 

зе1D6DDDDD:DD:D48:D2?? 

А 

----
VМOBH І ПОЗНАЧЕННR: 

.' І НIІІ8НВРНИR КDРИАDР МВРВ" комун І кац 111І . 
:. зг І Ана Укра,нського КnасИФIК8ТDР8.П2 

I,)"~I 8DAonp08IA.KaH8nI38uIR 

М.А.Шокув 

тов ·Тарм Ін· 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

&рооара.18 міс ........ ·L· ~I • 20 року. n. 5POUPmI міс.ка 1НUШ в особі псршого заC'l)'ПНИКВ міського ~ИКIІЯНllці ОлексаllJlра 
__ JЇt 811 nlamвi 3111JНY У"'РаїНII"ПРО ltIicUCBC самоврядуванНJI в Україні" JlOBipCHUcтi віll О 1.04.03 за 
!IUIIII!ioIy,1I ОРЕНДАР: ПРllваПIОro пlllПРllОIСТВВ "Бест" ЮРИДИЧНВ мреса: 07400, м.Бровар", 
,...,1 .... IхmlфіauinНllR 1(0125293807, в особі ДlІректора Резніка Віктора ВОЛОllItAlИРОВИЧа, ЯКJlП lIіє на 
ialJ1) ,1IpCmJIDIIНDrD llllіОНUЧl1М KOMiтeтot.1 Броварської Мlсько1 рuи за N! 1918 від 03 чсрвн. 2002ро,,"у :І 
:bJ,)ШІarRlOI'Dlір про Нll1ІЧенuCJIСНС: 

1. ПРЕДМЕТ договору 

~Я:~iAnОlinно до рішсННJI сесіі Броварсько1 "пської РВllИ Київської області віll 23.02.06 
1_ cb~ npИnМає в строкове IШВПlС KOPlfC1)'ВUНJI зсмсльну lIіпяику мощею 1,0000га - ЗD 
~ 11 ....:.ramoaap&:.KOI1J ПРlонаЧСННR - рілля, ДIUI БУlllвництва заводу по Вltготовленню хаРЧОВIІХ 
.. ~ IliJra по • ВУ.ІІ. Kpa&:O~CLlCOro, в .1. Бровар... Згідно з маном зеt.шеКОРltC'l)'В8ННJI, що є 
'fIII7l1 JCIIaWtO. ДОrDlDpy та дoB1lIКII Bltl1DHOЇ Броварським t.fіським від.аіпом земельних ресурсів N!302 вЇА 
~. __ npo~lO! lокументаші Броварського міського віllllШу земельних ресурсів WI зеМСЛLна 
• &:IIOIOC:n в межах Броварської ftliC.Koi рanи. 
t 
. 2. 06"єкт оренди. 
11.8 
U. .. -'~3еМ 
1J.~.-1ІІІі I~Ha lIUuaнказaranLНОЮ 1Ш0щею I,ООООга. 
ICaI~ IJIDWDII о' І 06"ЄК'П1 нерухомоfO ManНa; • 
~. 17ааа р. 3116]03 3 =:еММЬНОі lIЇЛJrнки зriдно 1I0віllКИ Броварського міського BillllїJly зе~IСЛЬНIIХ 
! 'CI&Jao (СІІІ ~ 'Ion ІІІІ81 коефіuiєнтів індексаоіі CТlUIOBlfТЬ: 
)I.....J_~ lісім Ipll ntCJ!Ч 1риcra) rplIВeHII на період будівницrвl; 
24.~ЩQQo3ІХІll'lеиоl'O~ .ТlICJrЧ 1pllcra) rpивень з даПl затвердженна A~ Державноі комісії про 
~ ~ ~... ".1",IНIЩnВ 06"ЄК1У; . 
ІІn,. 311' • ПІрeдaen.c:. І оренду не має нОАСШіків, щО МОжyt'lo переШКОДllТl1 П ефеmllНОМУ 
; IIIj(JIeDp~ 

іі) ОРЕНДАРя ДОfOвір оренди не зберinu: чинність. 

i~ 3. СтрОК діі Aqro80py 

r~~1Io ІІа 5 ( n" 
.~~ lIJIIaO ПОIlО 8n') POlclB, тер •• lно., до 23.02.2011року. Піc.u зn;нченНR строку ДОf080РУ :r "rco~ky JII"J дDl'OlO lІІеИl~ nOI1J на Н0811А С1'рОІС. У цьому разІ ОРЕНДАР ПОВІІнен не пізніше ніж 3D 2 . 'р IІtraltlllзе.lf.II.:тПОlIДОМIIТII ПIІСЬМОВО орендодвв .... про намір прОДОВХСИТl1 Іоro дію. 
. , apfJl4ll. ШRІІІСІІІІС 3В цlnloОВllаl ПРllзнаЧСllн.а. орендар втрачас перева.не право ІІа 

:~ aPtlf4ll1 4. OpellДlla плата 
tL....... nna .... ІІІ n І 

,"" aPett,qq ер ад 6удlВIІІЩТ8а СlCllвдас 5229-00 ( п"вть Т.,С8ч двІстІ двадцять дев"ять) 
.. ~".. І nna .... 

~0tL lItaro 61АІІІІІ1
3 МТlI :aaтaepд1lCellllR Аіау ДерасаВllОТ ПРllRаlВЛlollОТ коа.lсіТ про npIIRIIA'IТR 8 

ь.о.', . ЦТаl ClC.llllд8c 12S4!J-OO (ДВDIIВДЦnТЬ ТlI~Ч п"ятсот сорок де8:'1ІТІо ) ГРl18ень ОО 
" ~ PD3&rlpy ОРе ~;'''''''''II llllaтв І"ОСІ _оТ ПnIТlI за зеМJIID зд1RсНlDСТЬС. 3 ypaxyBaнНl.1 IIJдelCCiB інфlUlwї. 
~)~ ...... ~ .. " n1n'eн opellДllpea. ПОЧllllаlOЧl1 3 ДНЯ ПРІІRІІЯ'IТR рIWСIІІIЯ'с:есіТ 814 23.02.2006 РОКУ 
I.(n.:~Pa 1lUt11а" n PDТRroll1 3О иanеllДарншt Д'ІІ .. lIaCТYnllllS 311 останнІІІ' IС8ЛС'lДаР"llа. ДHC~' заlтllОга 
~~~,pel.lCe aдk'~BllBBIIIIB ІІа р/р 33213812600005 УДК У КIІТвс ... IІ 01iл8стlаl.КlІсва МФО 821018 
~(·~Ipap~ ... н ад IС.ІІDСllфlкаціТ 13050200 - opellДa зеlllЛL •• 
I.s~ 1Іе ..... )а. 114"от пп IUUu8IIа nocnyr В рахунок opellДHoT nnати ОфОРr.ulllCТЬCJI 81Д110ВlдlfllllШ 8IП'IU1'1. 

1Ichtll V:;' fDc:no':: nepernllДDCТЬCВ у ро' : 
• "ІРІ. зе'lfJll.llaJtltl, перед6ачен.1Х Доro80РОЩ • 
.. lora податку, ПШ811шенНІ цін, тарифі8, У 1'О'IУ Чllcnі 8Н8cnIдOK l~фlUlціі: 



передбачеНІIХ законом; • 
4.S.3. В іНШІ'" ВIIПадках. ОТІІ СТРОКІІ, ВJlзначеНI UII)I дОГОВОРО\l, cnpaa.JII(Tlar 
4.5.4. у розlllеDllе~еllllЯ ореllдllот;п OiH~ 30 КОЖНІІА ден .. ПрОС:ТрОЧfltня '1.1нте-",., lІе 11 nt ... ), 

подвlАllоі СТОВКІІ HouiollOn"lloro БОllКУ КР • rп.1аЧfllrl .. 
-.ТІКІІІІА aell .. прострочеllllЯ. кож і у ВlіПадках, JI"ЩО ОРЕНДАР ') поваЖНlI\ JlР"ч • 

· 4.S.S.0рендиа !Шата cnpaВnJlЄfItCJl та "11 , 
BltKOPllCТOBYE зеМeJlЬНУ дiJUlнку за WI~I Договором. 

S. УаlОВИ ВllКОРllстаиив зеаlельної діЛЯНКIІ. 

• .""---сJl В opeUIlV дnя будівниuтва завоДУ по виготовленню хаРЧОВIІ" про,:n. • 
S.t.ЗеМeJlьнадШJIНка пер_~... '-.1". ':'l~ 
'.2 Цівьове ПРIDначенНJI зе~leJlьноі дівJlНКИ - зеМЛІ ПРОМИСЛОВОСТІ, 
S.З: ОРЕНДАР не має права без оформлення У встановленому законодавством ПОРRЛk'У ЗА,і_r 

ПРIDначенНJI зеМeJlьноі lIiвJlHKII; 

6. УаlОВИ і СТРОЮІ передачі земельної діЛЯНRl1 в opell.1)'. 

б. І. Передача зеМeJlьноі ДШJlНКIі в оренду здіЯснюЄfЬСЯ з розробленНJlМ проеК1)' її вілвелеНIІІ. ІГ_ 
BllгoтoвneHНJI прое-.їУ віАвоцу є рішенНJI сесії Броварської міської ради від 2б.О 1.200броку N9892-4З.Q4. 

б.2. Інші умови передачі зеМeJlь~оі ДWНКИ в оренду: ОРЕн.чОДАВЕ~Ь пер~дає,. а ОРЕНДАР npnli'АКl 
оренду зеМeJlЬНУ дinJlHКY вівьну ВІД будь-яких маЯнових прав І претеНЗІЯ трСТІХ ОСІб, про JlКИХ В MO\lCRr)t!I! 

Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. 
б.3. Передача зеМeJlьноі дівянки орендарю здіПснюЄfЬСЯ після державноі реєстрації uьoгo лоroВОРУDn 

N 
• J npll maHHJl-передаЧI. • 

6.4. На О&:lІові ст.25 Звкону УкроіНl1 "Про оренду зеttnі" від Об.l0.t998р .N!!tбt-ХІV ореНJIаРJп'lID 
строк пІсля державноТ реєстрацli договору ореНДІІ зеtlел .. но' ДЇnЯНКII державної або КO~IYНIII •• DI 

зобов"я]аНI.П надаТl1 копІю договору BїдnoBlдllotty органу державноі податковоі службll. 

7. УаlОВВ повериення земельної ділянки. 

· •. 7.1 •• Після припиненНJI дi~ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну aiP1I~ 
пршому ПОРІВНJlНО з ТИМ, у якому ВІН одержав іі в оренду. І 

• :!..2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі погіршенНJI корисних вnастивостеЯ орендованої зеМeJlьноf дiпnlll,.--
3~IIHOIO 1I ~, M~ право на ВІДШКОДУВанНJI збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якшо cтopoJWd'4 
згоди про PO]M~P BIД~KoдyвaнНJI збlmdв, спір розв"язуєтьCJI У судовому nopJlДtcy. _ _ 

• 7.3. ЗДl~снеНІ ОРЕНДАРЕМ .без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпшенНJI оренлованОI 3C}di І 
ЯКІ немоЖJIИВО ВІ~окремити без ЗІПОД1JlННJI шкоди ціП дімнці, не пiдмraють відшкоцуванНlO. 11 

• 7.~. ПOn1Пше~НJI стану земепьноі ДЇJ1Jlнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовоlO згодою 3 ОР-; 
зеМЛІ, не ПlдIUIl'ВІОТЬ ВІДШкодуванню. 'і 

б " 7.S.0PEHДAP має право на відшкоЦ)'ВВННJI збlmdв заподїJIних унаспідок неВllконаНItI ОР-
зо ов язень, передбачених цим договором.' , 

Зб •• ТКВМI. ВВІІЖ8IОТЬСЯ: 
7.S.фl1mlЧНі втрати, аких ОРЕНДАР 11 І 8~ 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а тако зазнав у 3В язку З невиконанНJlМ або ненaneжlll.. iJP-І 
порушеного прDВа; , ж витрати, акі ОРЕНДАР здійснив або повинен здіПСНlml ДIIJ 8 

.7.б.ДОХОДI!, які ОРЕНДАР Mir бl'· E~ffOpJJI 
договору. реanьно отрmlати в разі нanежноro виконанНJI ОР ~ 

7.7. Розмір фаКТИЧНl1Х витрат ОРЕНДА _; 
Р я ВlІзначається на підставі дoкyмeНТВnЬHo підтвердж 

8.0бмеже-.. ( б -- о ТJlЖенвв) щодо використаВВJI 
зеМeJiЬноі ДЇЛИИКВ. 

8.1. На орендовану зеМeJlЬНУ lIiJur ~ocfi· 
• 8.2.Передача В оренду земепЬНОіНкr не BcтaHoвп~HO ОбмеженНJI, o6тJDкeHНJI та інші права 'IP~ ... _d 

ДШІНКІІ. lW1JIHQ не є ПІДставою ДJUI npиnинеННJI або З~lіни об'l 



9.III'ші ~рпвп та обов"П]КII сторіІІ. 

Ub ІН1)I:. шо 1e\le.'IIHII.1L'IH",. І: ~ Аого в.,аСІlості. HiKO\l~ iHIUO\l~ II~ B'.1·I~ Ж~IІ:t, lIi.J J.JULlPUHOIO 
j/iJCIOJlABE -"Іас і він мас 1аконні ПОІНОlажеtltll переваlаТIІ шо зі.1RН"~ І оренз~. lIilJ311ilTII іНШІ "РіІIО. 

Lt1J10111D1D ІІС nc .... v • 

• ,~-aopa'" , 
f.' .. орШО.1.ВОI: • 

tJJIpI • тІ uL,",le аlкор"стаННІ 1еме.,ьноТ .11.'11"'\11; 
tll.nrptl;1IIDPo]iplaТII оеА ДОГОlір у ІIIПUКа." переJ1бачеНIІХ ЧІІННІІ~І ]аКОtlозаВСТIО\l та UII\I ДОГОІОРО\l: 
::;~I РО1"lр орензної n''ІаТIІ ~ ВlІпuках. переJ1бачеНIІ~ ЧІІННІІ\І 1а"оtlозаВСТІО\l. І TO\I~ 'ІІІС,lі І 

nop.u .. ')' бе] 1roAII ОРЕНДАРЯ: 
~arml ІЬ ОРЕНДАРЯ СІОl:часного ІнесеННІ ореtl.!1НОТ плаТІІ: 
~~JIIIIIIIТIIlb ОРЕНДА~Я Ві.!1ШКО~'lаННІ CY~III opeHJ1t1oT n.,aTII ] часу ПР"ЛНlПI рішеННІ BIIKOH .. a\I~ або 

ijlll" tUIIНI земе.'Іlоноr l1UtRHKII .!ІО Пll1ПlІсаННR UIIoro ДОГОІОРУ: 

1101D18О"'1 орftШOJlаlUR: 
111. acpwunl3C.ICnIoIlY l1i.'RH",)' по а"ї)'. 
ІіП,.. ОрСІI3Р.: 

UI.О1рІІІІІТІІ по ІІП)' зе.lелlo~' .!ІілІН",)' у КОР"С:ТУlаННІ; 
Ш 1IIIIIDL1IDUnl 40rolip пlс:.'І. ]акінченн. стро",), noro .віТ І ра']і li.вc~ тності претеН1іП. шодu ]оБОI".заНh на 

:w;q opr!QII. 

,t.·U"'ІореlшаРR: 
'4L IIUIIIm ОРЕНДОДАВЦЮ,мож,'Іlllість uіПСНЮlаТIІ контроль]а ІlІкор"стаННІ\І uicї ]еме.,ьноі зі.'IНІ"': 

І 'u'I"lIIPttmlIYIIТII 1емелIoН)' :аіЛRНКУ за uілЬОІIІМ ПРIІ]начеННІМ: 
l'U.Clll(ltICНD СМ.ЧУІІТІІ орензн)' МI1)': 
I:.~ 1It~R)CIiITII хі\llЧtlогр ЧІІ 6~'.I1Ь-.KOГO іншого 1aOp~l1HeHHI ]еМ.,і: 
• (! IIШJIІІ\І)1a1ll іі 8 на.,еЖ""\І~· caHlтapHO\l~ стані: 

10. РІ11111( ВllПадкового 3Нllщеннв а60 пошкоджеllllJl 
06"Єh.,.П opelflIll ЧІ~ його Ч8CnIНII. 

Itl.I'IoHIt IIInU' • 
І "'OВDГO 3НllшеННІ або ПОШКОl1ЖенНІ об"єкта ореН.!І1t ЧІІ Пого чаСТIІНIІ несе ОРЕНдАР. 

і 
11. Страхування 06"єкта ЧІІ його ЧDCnIНII. 

1LІ3rbиo 
1111І\1 ADrOIOpO ",. • 

t.I ОО є"ї ореН.!111 tlе ПI.!lЛRГlЄ СТР8ХУlанню. 

12. ЗА.іНIІ У1\IОВ договор)' і ПРllПllнеJlllЯ його діі 
IltJt.· 
у 111І уМа_ АОГО_Ору 'п . '. . 
РІ1'IІС4ОС • 341 СtltoЮТЬСR~' ПIlСЬ\lОIIП фОРМІ за n8CMHOto згозою СТОРІН. 

l~ibr40ral:prнcHHII31'0411 ШО~О змін" умов .!10ГОІОРУ спір Р01в"R1)'ЮТЬСR У 1:).1010\1) ПОРRЗI\')'. 
!ЗІ. 1ІlCiн У ПРtlПllllНIОТЬСН v ра11' 

'Uзt "p ... ~"K' СТрО",)" на ІІ""А nого 6~·:t0 \'к.,ввено· 
~b '-ІІКІО .' • • 

ta • lІІа)'п\' peH.1Ipe~I 1e\le,'Iotloi зі;!.НКІІ \' в.,осніс:ть: 
~1IIi.'''iHёo6~~:e.'IoH~ї .2ілl""" з.'R суспілЬНІ'" потреб а60 ПР"МУСОІ"ГО ІIЗ'І~же.IНR 1e\lt:tIoHUЇ .:aL'R""II 'І 
l1J 4 •• ,IIIaIaauiт НОСТІ В ПОРІ.!ІКУ, вс:таноanеному 3IКОНОМ: 
IJJ.S. Дara_Ip : ~PIIAK"HOT особll.ореН.!1lР •• 
/Jз.~АоralDр: nllHltтЬCR тако. в іНШІІХ ІІІПU"'ВХ., переl1баченltх 38КОНОМ. 
l!зі l1Ir"'ttalQ з~tlПIIНRIОТЬСR ШЛIІХО1\1 Оого роз1Р.81111Я за: 
, Р1ше .. ",,, ~01O сторІн: 
'~ AaI'DIOJID С)А) НІ BIlt.IOry ознlєї 11 сторін )' ноcnшок неВllконаннн lIpyroto С:ТОРОIIОto 0601"Н1кіl. 
Itii ~CТi::;.'" IHlc:ni~OK IIInUI,Oloro 3НllшеННI, ПОШКО.ІІЖеННІ opeH~OlaHoT 1e\l~'IoHoT зl.111'КІІ. II;~ 
"". НС_"ICD"ІІ IСОРІІ&:таннlО. в також з ІНШІІХ пі.!1СТ1В. ВІІ3НО'ІеНІІХ 1aKOHot.l. .. 
It(~e~ y~tlH opetl40per.1 п.9.4.1. з_ного ЛОГО80Р)' 30 рlшеНIIR"1 &:)'Л~', ВUIІ08ШI.0 .110 ст •• ".,14" 
'PaJ: ІІІІР"ІІІІ• ІТІІІІ; , , 
Іц 'РІа .... , Дo~ AOI'OBOPY В 04.IОСТОРОIIIIIo0)1)' порялlC)' лопускаСТЬСR: ,Qtpe,,- n 080Р)' І O.DtlOC:ТOPOHHIoOMY nopl.!ll\')' с HelllKOH8HHI ОРЕНДАРЕМ '1. ".3 •• П. 9 .... 3. 

'IОРІІIІІІЧІ~:ОI anаСtlос:т1 ІІа )100110 Орlшз:аРR 118 Інш)' IОрIIЗIIЧII) uбо фlIIIЧIІ)' IJC06). U III~U'''' 
Т О~ООIl-ореItЗDРR с пЬс:товоto o'L'IR розlР8ВІШR ДОГОВОР)'; 



13. Відповї.!1а:Іьність сторін ]а неВJII~ОltаIШЯ або 
Ilеllа.'1ежне Вllконання ДOГOBOP~ 

бо Неll .... ежНе BII~OHaHHI ЗОГОВОР' СТОрОНIІ HeC~Tb візповіза.lhНісll. BiJII081'~ ; 13.1. Зв неВllКОНІННН а ..... ""0.10 • 
ЦЬОГО Договору. . ... ~ 

13 " С ка ПОР'·ШІІЛІ :lоБОВ··Я1аННI. 1ві.'ЬНІЄТЬСІ ВІЗ ВIЗПОВlза.'ЬНОСТI. ЯI\UlО BOll3 :1(\Rезе. ШО ~ .-. таРОНІ. І • . lIt ~ , 
СТ&:ІОСІ ІІІ: :І іТ ІІІНІІ. ~ 

І 

14. ПРIІІ\:іllцеві ПО.lJоження. 

t".I.цеП лоrolір набl'рас: '1llнності піС.'JI П.іЗ"I.саННR CTOPOHa~1II та Аого .1сржаltlоі PCEcтpall;l. 
ЦсП Договір УКЛll.!lеllО у тpьo~ ПР"\IІРНI'І\8Х. шо ,\Ia~TЬ ознаl\ОВ) ЮРJI.ilIІ.ЧН) С'С'). о:шн J ""1L\ 1на 

оренао.llllВUЯ, ДРУГІІА - І орендаРІ, третіА - І органі. ІІ\ІІП ПрОВ'В лержавну реєстраu.ю. ~, 
НеВШ"DIIII11ШI ЧD"11tI8~111 aOГOBOp~' є: 

• • кaaaCТPOBJ'n ман 1с\\еnьної ді:JІН"" 1 візображеННJI\\ обмежень (оБТJlжень, ) її UIІ"ОРщ:таtщ; та ~ 
серВI1)'Тll: .. . оо' оо • 

Bkї про ІСТВІІОВЛСІІНJI на МlсиеВОСТl та погодження ]ОВIfIШНЬО. "еЖI ]е\\е.,ьно. З'.'''Н,," ( "Оl.ія); 
akї на перенесеН"JI в на1)'рУ ]ОВllішньої межі ]смельної .1іДJlНІ\., ( копіJl): 
Ikї приRому-перс.аI'lі ]сме.'1ьноі ділJlН''''; 

15. РеквіЗllТl1 сторін 

Орендодавець Орендар (І 

Броварська міська рада в 
особі першого заС1Упника 
міського голови 
К.IRниці Олександра АнатоліЙОВllча 

ПП "Бест", яке діє на підставі статуту. 
зареєстрованого виконаВЧИ~1 KOMiTeтO~1 

Броварської міської ради за N!! 1918 віз оз.О6.2001р 
диреАЇОР 

місце1на.'(оджеНIiЯ ЮРИДІІЧНОЇ особи 

07400 Київська область, 
м.Бровари. вул.Гагаріна. 15 

ідентифікаційний KO~ 26376375 

Резнік Віктор ВОЛОДИМИРОВИЧ 

~Іісuезна.",одження юри.:tJ1LfНОЇ особи 

М. Бровари, 

вул.Красовського.19-а.. 

ідеНТИфікаційний код 25293807 

ПЇДПlIСII сторін 

Ореl,о.аввеu~-: ооо 
.-. :І') ,., - • 

• " ·\·· •• "Т • 

r;.~I~~~~ ___ B.B.PC'JHiK 

, . 

!мп,:" '"С'" '0"""'" '.,. ", • .а, •• "'., ~ •• ' '-. . .. ~ .:.. ".:.' 

\ 

.. ~:;:. іl . ~ .. - .. , ;'." 
'. ~._::.":.,,~.:.' ) ~~! o.;+~~:1:r"''' "";0'" , • ;,., .. оО> 1;.'7 ~~}P.~ 1!,~eC:C)P08aIlO ); Кllївсь"jП регіон • 

~5е.жав O'!l'tP~fPJl '1ё~lе:lЬ 8'IІІНСНО заПIІС віз •. ~""~In l1ii;ll=m3rтi 
.у. "··ї- "', '~'~'" ~~~~~ ____ _ 

.1 •••• "'\"~I'~ 
.оо ••• "! " - ='} "" 

мп ..... "t~:-: . . : ... : ... .;~.' ~~~ ,. • . 1-./, __ .... . .. ',' .' 
.. . '. ," " .' ~'-.. ',:' 
<:~ .. :.: ~ :. ~,:-::U 

е. ! '.1· •••• ~"?Y .. _.~-' 
Р :t1l"i.fIoI КарпеltКО ЛЮЗ~IILlа )-r • 



АКТ .. 
ДІЛЯНКИ 

''',оМУ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОІ ПРІІ' • 

2006 року 
Мо Бровари 

. ька рада в особі 
МІІ, що підпltСалися нижче: Броварська МІС , 

lpIIIoro заС1Упника міського голови КIІЯНllці Олександра 

Аато..іііОВllча, ЩО діє на підставі Закону України ··Про місцеве 

ШlDIрІАУваННJI в Україні", довіреності від 01.04.03 за N!!2-6/299. з 

озиіd сторонlt, та ПРllватне підприємство "Бест" , в особі 

lpenopa Резніка Віктора Володимировича з другої сторони. 

_~II иеА Акт Пр'О наступне: 

Броварська міська рада передала, Приватне підпрlfЄI\1СТВО 

'S " fCТ, ПрltАняnо земельну ділянку площею 1,ООООга по 

1)'40 Краеовеького, для будівництва заводу по виготовленню 

"0811Х продуктів - землі промисловості. Земельна ділянка надана 
~IIIeIlНJlM Ом О 

сеСIІ ВІД 13.01.1006 року Х!923-44-04 на умовах оренди. 

lrpміиом На S (п"ить) років до 13.02.2011 року О 
Цей Акт Складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

ЧItn'НОIO Д , 
оговору оренди О 

ПЕРЕДАМ: 
БРа8аре.. О 10 Ка МІСька рада 
11. tИ411чна адреса: 
h ... РОвари, вуn.Гагаріна.15 
'~РIbIlЬ заr-ru 
~I~.k - 01 пник , 

.- , .. , 

ого ГОПОви 

, 

~(~'ещ. 'о. ,":,о., , ,.....,.,. ,r.. '.\ 
., ,. е •• 

: , . . ~ ~ ~\ 

• ~ \,·· ••• 1 .~ ~.Jt, і, ,і 
'. \ ~ . " " .. '('.. ,:" і,' 

" , . ..- .. 

оКИJlНИ1U1/ 

ПРИЙНЯЛО: 

пл ··Бест" 

Юридична адреса: м.Бровари 
ВУЛоКрасовського, 19-а, 
Директор 



. АКТ .... 
. натуру :аовнішньоі межі :аемельноі ДШ8ВJCJI. 

. f.,,,..CCCII~R В 

11/1 r1 Бf!CЛ!- ' 

[.'o1ffL о 2ООБ о :: • • • 

• JIr. .... cпllnксані. предcтuннк ~ !iPOвapc.Koro М1С.КОro;' llAQUI)' 
і.їpcriаИIІ.коі фinі1' ДерЖlВНОro підприємства .~ Центр .аеРЖ88801'O ... 
.... lІІІС1РУ при Дe~HOMY ~0!'lin:тi Украіии' ао ~емc:m.икх ~:. . '-
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'0 .0 
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~.:; 'і , ...... -:--, . 
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~ 3СМ11СІІІСНИКЇв (зeМJ1еКОР~~lа'lі.): 
, 
• . ',' .,"' ... • •• • :J>!. , • '. . 

1117.. Бее~ 11 • 

_...:, о ~-GN.tD п. 
".aiaclui _IOnУ ІИКDИ~ на 273 • .,.их ACIIymiBBiд 24 JlИСТОПаді 1992 року ... ' 
_. НI1JPУ мс.і на підСтаві МІНУ земen.иоі риlСИ . 

• 

-
......,ra.Do.yn. ~{lCOIc6~0?.f?, ~-A . . 
.. '. . 132- Зfl-()9 . 

PlIIICItIllМIС.IСIИIСОНКОМУ Я. - . віл О/. 12. ttJ S/.J . . 
11--. .." ...... 3ИІІСИ І оаІ_._. ~~ .. О. 
.... ~Щ -Cn. . ·..,7 ШТ. aepuвнlB Н81УР.1 a~1UCy 

НlIКOro І ИllClllUlеио вUanDВiдanltИЇc:n. 3& Іх збсре8НlІі. .' : 

'. 

'-сіра"м· • ..... 1СltC3НІХОАІССНИR МCJlCC8ИХ знахів зсмc:nьнаі AilUlН~ ao~, 
Claar с ni4ctuo .'. . . 
Atr ___ • 10 - приRнlТІ'І рішенна ао фlX11l"ному кориcrylllllDO. 

ИП, АІОХ примірниках. . : - . . . 
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- '32- - о - (JVr~-::, If/ ;..9г -у 3-()~ 
АКТ 6{/ ~~ ()/, 06"р . 

. ІІІ' ~licцeBOc:тi та погоджеНllR З0вніШllьоі Ме",кі 1er.'eJlLHoi дinКНIСIf' 
rH11 

" 
~f!4L--; 200.sPo м.Бровари 

.• НІ'ІіПід~і~н!. ~ :;~р'~~вник Броварського міськоГо . відділу Київ.ської._ 
rфu.Ігдержввньro nIДПРИЄМСТва~' Центр !.1ержавноro земельного кадастру при' 
,комітстї Y~~Dillll ПО земельних. ресурсах 

lашані ліцеН:JII на виконаННІ роБІТ 
О:ІСмлеВnDсннків (земле:ОРИС'І)'В8Чів): _____________ _ 

7:.# , 
;·;;і~евn.сНикі8.(~&:мJlе~орис:тува~іВ): _.&./O...-.,;W~~~-&-=--~,..;. е.~О~'Л7.;..::-;..,."."' ____ _ 

••• • •• 8 • __ . ~. 
~------------~----------------------_.- ~ 

I!aОIIИІІи'сіОі ПОВНdввЖСііні. провели' BcтaH~вneHHI на місцевості та погодженНR 

l_іМсжі земельноі~іЛIНКИ оп Б ест у . n . . . - . ... . 
І . . о 

~. 31 lІ:'Рес:ою ~J /!Оа co~ 14fJ"', '-9 
IItIIIMnCl.118 МІсцевості п~о~ -J,!/Aeuz 
І ~~~~~~----------------

. "'," 

.... -:.: . . .. .... - ----... 
. ...... __ . 

n~ 
1Ii~.koro :rk о ЬРоварськоro . 

lUIlnУ земenьних рес:у 

. : . 
• 

. 5e1.'P1" 

.:~ .. 
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НА УМОВАХ DPEHJU04 

КАЛАСТРDВИА ПЛАН 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДlJIЯнки 

ILSpoIIP~ 
~ liроварська Аlіська Paдa"?t'.. p~ .. 2~p. 
_д.uEЦЬ: liроварська мІська рlUUl, в особі звступннка міського ГОЛОВІІ АIUlрєєва ВаСIШЯ 
~8I'f" IIID діє ІІІ підставі Закону УкраіНIt "Про місцеве caMoBpRдYBaHНI в Украінї" довіреності 
.1OJ6.I07J101YN!2-S3/S15 з одного боку, та 
_ДочІрнє RWrplltмCТDO вlдкplПОГО aKQiOllCPllOro TOBBpllCТDa "Кlltвхліб» ХлІбокомбІнат .NilO», 
.... upcca: 04212, м. КlIів. вуn. liоГ8Т1tpсьщ буд.5, ШеllТltфіквціАннА код 05583816 ( CBiдoЦТIIO про 
r;81 ~ JOРllДlІ'Іноі осоБІІ, зареєстроване Оболонською раАоною У М.Кноі державною 
aiinPaDiaO .іА 19.08.1996 року НеІ 069 105 0002 001521 в особі директора Череди Володимира 
fa\IPIIIUt JIIIII діє ІІІ підCТ8lі C'ra1Y'lY, зареєстрованого держааним реєстрвтором від 01.06.2006 року зв 
11069105 0002 001511, дDIIi ·"ОРЕНДАР"; ! dpyгor сторони, YКnВJIH цеА Договір про наступне: 

1. Предмет доrовору 

1.1. О'ЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННІІ сесіі Броаарськоі міськоі ра.аи КИtвськоТ області від 
1UU007 palq16305-20-0S нвдat; а ОРЕНДАР npиАмвє в строкове матне КОРНС'І)'ІанlUI земenьну РИКУ 
~ 1,74I8n, JUII 06cпyraвувВIDUI існуючих споруд. акв знаходитьса по вул.Мeтanypr1в,2 в АІ. liроварн. 
М. J IIIIIIIDII 3eмJJехориC'JYВ8IIIUI. що є невід'ЄМНОIО чаmlНОЮ цього Договору 18 довідки ВИДIUIOі 

і ..... 1Ifcнпм BiддlnoM земem.иих ресурсів від 16.10.2007 року за .Ne04·3/13·3/1437 та земcuu.но
lUIIpaIoI.-,ueкraцit &роварського міського відділу земenьних ресурсів IUI земem.иа дімна рахуЄТЬcJI в 
-/IjIOIIIICIIQ1СІС1і в мRax Броварськоі міськоі ради. 

2. Об'єкт оренди 
• 11.8 wfa ..., ~mClземenьна рнка заranьною мощею 1,1488n. • 

UoН 3СІІСІПоlliA дInпцi Р03міщені об'єкт .. нерухомого маАнв. акі IВJIJIIOТЬCJI ВJlacнїcno орендаРІ • 
...... IIpII~H~ I'рОшова оцінкв земenьноі ДЇJIIHKH згідно ДовідКl1 Броварськоro міського відділу 

.1 ~ ... 16.10.2007 року за He04-3/13·3/1436 cтaHOBIIТIt: 
U ~ (один міпьАон ЧО'ПIРНna мвтдесят тpll ТlIСRчl де_ятсот вІсІмдесят одна) rpИ8НL 
~ на дiuнxa. аа пеРeдaE'l1ocJI в орен.цу, не має ТВКІІХ недоліків, що MOJК)'1'Ь перешкоДІІТИ П 

U IІІорЬClUlao • 
• ПрЬ3Мfвl (PeopI'lНbВЦIЇ) ОРЕНДАРЯ Договір ореЮU1 не зберіraє чинніm.. 

3 • СтрОК діі доrовору 
l1.Дaraa' 
~_ 'PYlCnIДeHO на 5 (п'IІ'І'Ь) років 'l'epміном ДО 26.04.2012 року. ПіCIIJI3IJCЇнчеННR строку доroвору 
"'1~~'" IlpUО noновnенНІ Ao~ 118 новнА строк. У цьому раі орендар ПОВllНен не пізніше ніж 
-1ІРа .н 311dJllieннa С1року дit договору ПOlідомиrи письмово opellдOдввlUl про намір ПРОДОВЖlIrИ loro 
'РЬО .. nalla~bh'lnRI 3lМenьно! дlnВllКlI не за цlnЬОВllМ npIOHB .. ellll.M 0pllrдap 8Тра .. аЕ перeвamе 

eнq AOI"OBOPY орепдn. 
4. OpeRД1la плата 

4.1· ...... 0 
- 4361,РІІІДОВ IUIIТ8 nВИОВl1ТЬ 3 % в'" I10pMan1B110! rpOWOBOt оцlНКll1 CКnllдac . 

~~ ~ (еорок тр .. Тllсв .. 1 шlстсот дев»IІТНВДЦНТIo ) rpllleHII 43 копіАкnї • 
,~ е ..... репиіру ореидноі MaТlI 38 земenloні дімНИIІ державноі а60 КОМУИВJIьноТ ВJlaCHOCТI 
.~ 3 ~ іх цim.oBOГO прнзначеНИJI та иоефlцієllТiв IНдeкcauii, Вll3наченlІХ законОДІІ8СТВОМ, 
~,::и Хааінетам Міністрів Украіни формамІ" 010 3ВПОВНJOIО1'ІоСІ під час YКnIUllllНR а60 3.llнн УМОІ 
..... 4J.OPtI 'ІН IIpoдoa_1IНR Aoro ДІЇ· 
~... - lUIаТ8 BHOCln'loCН ПО~ННВIDЧІІ з AIIB npIIAIUIТI1I рlwlНИR в'" 26.04.2001 року щомicRчно 
~Iaro ~n прcrnl"OИ 30 І наC'l)'llНШС за OC'l1lIIHi.1 lCIUIelrдapHllM AIIIM 3Btmora 
~Z3sjl"'. ~ .. la.lUI ..... --0 кanelfД8pllllx ди в, VlIOIC VJПl' У KlllвcькlA 06nвеП .1. KIIЄВD МФО 821018 .. .., РІ -ІІІА М перераХУВВНII. на рах". і7,...... L 

4.4. h_!"'P 33110812100005 _ S ОВ. ське Вдк. Код кnаСIІФlкацlt.13050500 - ОРlнда 31.Мn 
j. 'L..~'I' npn_.rtt р р nvvHOK ореНдноІ MaТlI оформмЄ'І'ЬCJI BlдnoBlДНlIМH .ктaмll. 
""io~UlllI о -OV~ та HIд8ННR поcnуг вр .... " . 
:-S-1.3110: Рl ....... о! lIJIanl nepernRДIIE'l1oeR у раl : 

.....:.5.1. 3J4iнu'YМOI I"ОCnОдllplOВIІИИІІе передбачеНlIХ дoroBOPOMЇ фіа. заdНIl коефіціarriв індеlCC8Uii, 
~/rJat 3Iko PO:SМipiв земenьноro податку, niдBItD1CННR цін. 1Ipll 

1ICJдIвc:D0M' , 



едбачеНJlХ законом; 
4.5З. в інШISX ВIIПВДІС8Х, пер f стрОКl1 визначені цим ДОГОВОРОМ, пеНJI нарах 
4.5.4. у разі HeBHeceHНJI opeНAНDi м:ф~~ санкufй за іх Н8ІІвності) із розрахунку 120 ~~:~ IIa~ 

noдaТКOBOI'O борІ')' (В~ЧaJOЧII :МУ ~вiНll, діючоі на день виникненНJI такого податковоro~' ~ 
обnіковоі CТlВКlI HaЦlOHan'нoГO анку ежнО вЇА ТОI'O, Іка з величин таких ставок є бin .. шО\о РІ) Ііа, 
День noro (nОI'O чаCnIНII) поraшеННR, зап • • 11 kIIh..: 

ченНІ У ЙОI'O CMan. ДА -~ 
кaneНA8pHIIA ден, npocтpo також і У випllДКВХ, ІКЩО ОРЕН Р з поважних I1рПЧи 'fl 

5 5.s Орендна мата спрaвJUlЄТЬСI " ТJO.... ~1 • • • цим Договором.''''''' 
не ВІІКОРНСТО8УЕ земen'ну дwнкy за 

5. Умови BDKopllcтaHHB земельної ділвнки 

• CJI 8 оренду Дnll обcпyroвуванНJI існуючих споруд; 
5.1. Земenьна дiJ1J1НК8 передаєrь і ДЇJUIНКН _ землі промнcnовості. 
5.2. Цin,oBe призначеННІ земen~: оформлеННІ У встановленому законодаВСТВом ПОРrдIy 3ІІіа...... 
5.3. ОРВНДАР не має npaвa,"""'IIq 

цinьoBe призначеННІ земenьноі дiJUlНКИ. 

6. Умови і строки передачі земельної ДЇJI.RИКВ в оренду 

б.l. Передача земenьноі ДЇJUПIКИ в оренду здіЙСIDOЄТЬCJI без розроб.nенНJI проеrny іТ відведеННІ. 
б.2.Інші умовн передачі земenьвоі дimlвки в оренду: OPEH~OДABE!-th пер~дає, .а ОРЕНДАР .... 1 

mnll1l1rV в; ..... ну B;n бvдь-JIКНX маАнових прав І претеНЗІЙ 1рО'ПХ ОСІб, про ІКІІХ 1-
оренцу земenьну _-"'J ..... - J' ..... 
УКпаДаННІІ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ OPEH~ не могл~ знати. .. _ і' 

БЗ. Передача земenьноі ДШІІНКИ орендарю ЗДІЙСНJOЄТЬСІ ПICnIl державНО1 peєcтpaЦlI цьоro Доraвару . 
за u:rDM ПРИЙМВИНR- передачі. 
б.4. на ОСІІові ст.25 Закову УкраіНl1 "Про оренду землі" від Об.l0 •• 99Вр .N!!lбl-ХIVО~J 

п'lІТІІДеннв! строк пім. aepzaBBoi реєстрацП AoroBOPY ореНДІІ земельноі дin.нlСП дepaIIlВDf ІІІ 
комунальноt вnacнocтi зобов'.заНIIВ HlIДaТlI копію aoroBOPY відповідному opnнy дерисавноJ nllAl1lll 
cayadiи. 

7. Умови повернеВВJI земельноі дЇJI.RВКВ 

7.1. ШCJUI приnииеllНll діі Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земen,ну дішхууClll\I 
Ііршому порівВІІно з 'l'ВМ, у пому він oaeplt8ll П в орев.цу. 

ОРВНДОДАВЕЦЬ у разі noІіршеНRII корнсних властивостей орендованоі земenьноі ДЇJIIЩ пав'_ 
із ЗМЇНОJO П стану, має право на BiдuncoдyвlllНll збитків У розмірі, визвачевому сторонами. Jltaцo mpo81II1 
ДОCJП'RYТO ЗroдR про розмір вlдшКОДУВВИНllзбитків, спір розв'аУЄТЬСIІ у судовому порllд1CY. 

7.2. ЗдiJlcнені орендарем без зroди орендодавЦІ[ виrpати ва ПOJJіІІІПенНJI орендоввноі зе~lшноі" 
ві веможпиао відокремити без звnодbnma шкоди цій дimnщi, не піДnJlraють вїдшкодуванНJO. 

7З. ПoninшeJIНI стану земельноі діланки, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою ".1 
OPEНДOДAВЦВ~ земnі, не niдnJlraкm. відшкодуванНю. Умовн, оБСIll1l і строки відшкодуванні CJPW'" 
витрат за проведеНІ ним полinшеlDUl стану земсшьноі дlпllнкн ВR3начаюТЬСR окремою УГОДОJO сторін. І 

,7.4. Орендар має право на ВЇАШкодуваННJI збитків, запошних уваcnідок вевиконlНІІІ opcНДOJlll1i( 
зобов I3I11Ь , передбаченнх цим доroвором. 

ЗбиткаМ11 BBazaIOТЬCВ: 

7.S. фurичвi втрати, JUCИX ОРЕНДАР зазнав у зв'аху 3 невИlCОНIUIНJIМ або ненanежиим 8НIDJIIIIIIIII)1II 
ДОl'Oвору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також виrpати, llхі ОРЕНДАР здійснив або повинен здійснити дnlliAJIOI3II' 
СВОI'O порушеноro проа; 

7.6. доходи, акі ОРЕНДАР міг би рean,но ОТРИМаТИ в разі ОРЕUПQПАRЦЕМ)-
дoro8Dpy. Н8J1ежноro ВИlCОНВИИJ1 &Ч" W- І 

7.7. Розмір фllК'l1lЧННX Bsnpaт opeндana J1IIII1S 
- ВИЗRaчаєnсв на підставі дoкyмellТ8JlЬHO підтверджеНИХ 

8. 06м_еввв (06ТJDКeOВR) щодо ввкорветаввв 
, земenьооі дi.rumкв 

8.1. На орендовану земenьну дiuику не в . -~ 
:;,. станОвлено обмежень, оБТJDКень та інших прав 1РС1іХ ~1Vt 

9. ІНlDі права та 060В'JIЗКВ сторін 
б ОРЕНДОДАВЕЦЬ raplН1yt, що земe.m.на iJUI ~.,.~ 

за OPOHO~ (арештом), заставОJO не перебуває і B/~ нка є У йоro власності, нікому іншо.!)' не 8 • ,11 
надавати IDПІ проl, визначені цим AoroBOPOM. н має законні ПОВНоввженНJI nepeдuanl UtO дiJIlJllC)' 



СIIJIОД88ЦI: 
"І.РР'" ОР uinJ.oBe BIUCOPIICТ8ННI земenьноі ділJlНКИ; 
,.1.1 acpdlpJ11~a pD3iPBI'nI цеП Доroвір у 8Иnaдках. передбачеНlIХ ЧІІННИМ ЗІКОНOlIIUIС11ІОltl та ЦІ .. І 
"1.2.~ 
~ IJDIIII JИDмір ореНдНоі JUlaтa у виnlUllC8Xt передбачених чннним законодаВСТВОм, В тому Чllcnі В 

,.І.1:Р1 PJДК'I ба ЗrDди ОРЕНДАРЯ; 
~...:и від ОРЕНДАРЯ своєчасного BHeCeHНJI opeНAHoj мати; 

'.1.4.. від ОРЕНДАРЯ відшкодуввнНJI ~~ орендної .nлати з часу nPнlburmr рішеНIfJI сесіі 
'.IJ~paдn перо НIДIННJI в оренду земenЬНОI ДІЛJlНКИ до ПІдписанНІ цього Договору; 
~ О8о.'РIСІІ opCНд0Д8BЦ~: 

~1.lICJIUIImlземeJlЬНУ дwrнкy по аК1)'. 
9J,Пpl •• ОРСIIJIIРR: • 
,З.І.otpIIМ8ТІІ па ury зем~ьну ДШRНкr у КОРИС:ТУ8анНJI; • 
'З.1 nOИD8ІІІОІml AOrDBIP піCJIJI заКlнченНJI С1року Аого діі В рІЗІ відсутності претензіR, щодо 

". .... nparaі терміну оренди. 
" .. ОВо.'РIСІІ ореНдаРI: 
'.4.IJJUIIIТII ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIивість здїRСНlOвати КОН1рonь за ВИКОРИCТIIfНIIМ цfєi земельної -,.uIИКОРon08у&8Т1I зеаle.nьну дlnянку 3І цlnЬОВllМ ПРll3начеННЯМі 
'.4З. ClIJЄIIICНD СIUII'l)'ВlТИ ореНдНУ пnа'!)'; 

'.4.4. ве ДОnYClІТІІ хімічного чи будь-пого іншого забруднеННJIзеМЛJI; 
9.4J.Diдlpuмyвml іі в нanежному санітарному стані; 
9.4.6. Diw ЗШНЧeJ1118 терміну діі Договору оренди повернути земenьну ДinJIНКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

11181У- па шу. 

10. РDЗВК випадкового зввщеввв а60 DОIПКОДJКeВВВ 
06'єкта орендв чв його чаСТІПІВ 

10.1. РІоІІІ luпaдкoвого ЗllИlЦeнНJI або поwкодженНJI об'єкта ореНдИ ЧІІ ВОГО частини несе ОРЕНДАР. 

11. Змівв УМОВ ДОГОВОРУ і орвпввевВJI його діі 

ILL3мiвayмal ДoroBOPY здіЙСНЮЮТЬCJI у письмовій формі за взаємноlO зroДОIo сторін. 
11.2. У раl ведоCl11lенНJl3ГОДИ щодо зміни умов договору спір розв'аyJOТЬСI У судовому oopuкy. 
11.2.l"~araBapy ПРОПIIНRIО1'ЬCR у Р83I: 
11~ сІрОХУ. нв ПИА його БУJlО yкnaдeHo; 
11.2.3.' ОРВНДАРвм зомCШltноі дinRнки У ВJlacнi~; бxJднoctf вJдnoBfднo ІІ!! 
~ DplJМycoвoro вfдqy.e1DlJl зомCШltноі дiJurвки з МОТИВІВ cycnlnьHOi веа 
Іщ,оm IСОпе. УlСраІнн" ' 
l1J. • Даl'Ollр 1IpIInннam.c& Т8JCOZ В інших ВИnвдках. передбачених ЗВІШном. 
ІІЗ IAilдoraBapy ПР"ПIIПRIО1'ЬCR ШJlпоаl Boro разІрвання 38: 
ІІЗ~ I3ao.tнDlD зroдою сторін; 
11,4 ~~ суду відповідно до чинного законодавства Укрatни. 

'11_ '~Доroвору в односторонньому порJfДК)' доnycкаt:ТЬСВ; навив ОреИд8рем 0.4.3. 0.9.4.2. 
u.u. PDзiРВIIIНR Договору в односторонньому пор8JIКYЄ невlІКО 

11.5. n • • І або фы�"ну особу, а ТUO-
~ срехщ ПРОа масності нв маЯно орендар. на ІНШ)' IDP IДIJIIН)' 

IDpltДllЧиоі ОСОби-орендаРІ є пiдmulою Д,IIJI разірванн. AoroBOPY· 

12. ВідпОВЇДВJJьвіСТЬ сторін за вевпконаJPPI або 
вевалezне виконав ... ДогоВОРУ 

....... 12.1. за кеl оНИ Hecyn. BJдnOBIдanЬнlCТЬ IJдnoIIlднo да 
"111101'0 до IIXoBIRНв або ненвnежне викоНВННІ дorolOPY C1DP на ДОВеде, шо це 
~l2.ien,o ralapy. • вJдnовlдanьиоcтf. Jllll&0 10 

"lIClIIIatraJaa .... аа DopyшИ118 зобов'взаннв. звїJIItРt:ТЬCJI від 
СІ не 3 іі вони. 



13. ПР'Jкїицсвj положении 

. iJmисанWI сторонами та його державноі реЄстраЦ1і IЗ.І.цеl Доroвір иабlspас ЧllННОсті nJClUI~ никах що мають однакову ЮРИдичну сипу. ~lIJ1H 3 

Цеlt Aorolip уacnадено у трьох пр а ртретіЯ _ а органі, акий провів державну рсєС1раціJO. __ ~ 
ЗНІХОДnТЬСIВ opeIIдoдaвwr. лрyrиJI - в ореНдар , 

Вевl4'OSІІIIМII .. aCТllнaM'. ДОГОВОРУ є: 

» кaдaCtpoBнA ман земет.иоі дtпaнки з вілображенНJIМ обмежень (Обтажень) у іі 8ИКОРlfC11нai1l 
встановлених cepahyriB; 

» акт про IствновпенНІ на місцевості та поroджеиWl зовнішньоr межі земenьноі дimrнJCИ; 

» акт прийому-передачі ,еммьиоі діланкв; 

15. РеквЬитв сторін 

Орендодавець 
Броввра.кв мfc:ьa PIIДII 

в особі 3f1cmyпн_Q АlісыtгDD гOl108ll 
""фJaw/l B/lCII/UI ОЛDШllldРfl"'''1l 

МfсщознвходltelllUl !OpцдJl'f1foi особи 

.' ЮРIfДJf.,.8 адреса: 
074 оо Хвіасьа 06Jracn., 
м. Бровар .. вyn.гвгарiua,JS 

16315 

~ . .,.'-

Орендар ;( 
дп ВАТ «КиJВХЛlб» Хлібокомдlиат J&J. 

в особі duрeюnора 

ч.,иu ВОЛDdllJlf"РIІ Blнтopolll'lll 

МісцезнахоmкеИJbl ЮРидJlllНоі особи 

ЮР'rдI ... на адреса: 
04212. м. Киів, 
вул. Боraтиpська, S 



АКТ 

JIPИЙОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

20~OКY м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі заcтynникa міського голови Андрєєва Василя 

ОnекеаUДРО8Dча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

caмoвpвд)'В8ВНJI в Украіні", довіреності від 20.06.2007 року 

»2·53/51S з однієї сторони, та Дочірнє Підприємство відкритого 

щіовервервоro товариства «Киівхліб» Хлібокомбінат Неl0» в 

особі директора Череди Володимира Вікторовича з другої 

cropoнн, C1(JI8JIИ цей Arr про наступне: 

Вровареька міська рада передала, а Дочірнє Підприємство 
• 
ВlДКpитоro ахціоиернерного товариства <<Киівхліб» Хлібокомбінат 

N!lO» nPиibuшо земельну дimmxy площею 1,7488га ДЛJI 
o&enyroBy&aBВSI існуючих споруд - землі промисловості ~o 
ауп. МetaJlypгїв,2 в м. Бровари. Земельна дimпп<a надана рішеНВJIМ 
сес'" , 

u ВІД 26.04.2007 року за N!305-20-0S на умовах оренди на 
5 (11' ...... \ • 

~ РОІаВ, терміном до 26.04.2012 року. 

Цей Arr складено у тpьo~ примірвихах і є невід'ємною 
1JacтивОIO Договору оренди. 

IlEрЕДАлл: 

В'І'""с . IОр r 'на Д"С6I(а рада 
1.f.".~8Дpeca: 

~. QPob"R 
~. В)'л.Гагаріиа,15 
~~ .. o, ''1 .. ~ МіСькоro r ови 
• О ~. 
• 0"..:' 
І ~ 

г-.~:.....I В.О.А.ндрєєе/ 

,-

ПРИЙНЯJlО: 

ДЛ ВАТ «КlllIlJtЛ16» 
}{лі60I(ОJf.6інат .Nil О» 
'Юридична адреса: м. киів 
вул. Богатирська, буд.5 



м.Бровари 

-



. АБРИС звмвльноl ДUIЯНКИ 

о 

31.15 

41..1 

,/'. 

• І о 

. 
• 

• 

о о Опвскеа: 
1. від А дО во зО.'Пі раервввх ~иоріІ·міCD 
2. ,відВдо.В товr'~.cpyjc.Г.Б. YкpiiBвf' . . .е . . . . 
3. від в до Г ;ИМШоРРВНИХ 'r8pll1'Opilll1C'd 
4~ від Г д~ Д ВIІР,)БJlВ'llО-DJкqЩiIве '1"Oвapвrвo . \1 :00. 
5. відДдоВ ~зar.ЕОр~проїЗД • :~'~o:·. 
6. від В до А З'емпі' з.ar. XOPBctyВaввa вуп. мmшypnВ " ~:,,: .. 1::~ 

. Абрисcuaв: .: ~ у 



-

JIaICr' 
• 2 

J J 

• аш' • 
ІІІ .... ... ~apirfМ~.o~I:::...D7.....: __ • 



~ . 

s 

А 

1.7488 •• 

НаЧlnllНИI &poBapcыcro u'cы�rD 
_/ціпу аемenllН_Х рвсуpclв 

n 9дЖЕНО 

ОnИСМВЖ ... • • 

~A~ В -землі резерВJIВX територій міста + 
~~дD В-землі ТОВ ClЄврофудс Г .Б.Ухраіваtl 

ВЦГ 10 r - земni резерввих територій міста , 
В_д 7ф Д - 3eмni 1ІИроБВИllо-хомерцilвоro товариства "ТВаТИ' 
щ,~: Е-3~ зarвnьвоro хористув8IIВJI (проїзд.) • 

А - земпі 311l'ВJ1ЬИоro хористувВВВJI (Byn •• Meтa»YPnВ) 

Ib~ 11.:= '"'"' u.I_вихв зещ Шифр 381'Шва I-...2!!Щ~~~;""'ї 
: 'leJ.utekOpJlC1ylачі та 30мni pюuca JШQD1a IICJaorD L--L;.:T."~._-, 

I18Р*11аоl вnacиасті не ,емпі 
RQaai у 1IIIcIdст. ~60 XOMopцiJbIoro 
~~IRIUI ..,начеJIIUI 

Б В 2 34 37 

1,7488 1,7488 1,74811 

... - ... .. --

. , 
,. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноr ДIЛЯНКJf 

.,.. аа ~ О .. 7'02. .. 2006 року. 
IiРОВlрс .. а мlс .. а P8ll8 7' 

• ПНllа allC"Koro ГOnОВІI BO:JHHKa СергІн МllхаnЛОВllча що 
ФA'lЕЦЬ: &PO"PC~ICI MIc~~ рваl в ОСС;:І 31:;". В Украіні" доаіреності від 0.04.2007 року ,а N!2-15/640 :І 
lillal3mlНУ Yl'P1TНJ1 "Про Аllсцеве СВМб о PIlJlYll

IO 
b'-пов'-IUI .... lmо "lpIIIII" IОРJfJlllЧна адреса: м. БроваРJf. 

ОРЕН""р. ToaapllCТIO :J о a,acellO Ш ША' ,Ьу,1І ~ • • "n n 23571633 в особі JlJfpeкropa Шllпера .якова Анwс:леВJfЧа, .КІІ ДІЄ на 
.b'iraacd.", а.48,ШOИnlфucaш Hlple;;a:ropoM 38 Н!1 355 105 ООО 1000623 від 25.08.200Sp. ,другого боку. 
іClll)1У,JIPШI'POIІНОro державНI"1 
,11""" ара НllltЧсиuc:деие: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І LOPEJЩOДАВЕЦЬ відповідно АО рішеННІІ сесіТ Броварськоі міськоі ради Киtвськоі oбnасті від 26.04.2007 
DSa4S наш. • ОРЕНДАР nPIIJlмaE в строкове пnатне кориС1)'В8ННІ земenьну Дi1IJIНКY rшощею. 0,03311'8, AJUI 
~ lI1'IIUIIJIUиоТ C1UЩI1. Іка :lIIUOДIIТloCН ПО вул. Черннховс .. кого,ll-б в м. !іроваРII. ~nДHo 3 rш~ном 
qq .... IIID t: иnlA"ємноlO чacnrнОIO uьоro дОГОВОРУ та довіJUCИ ВИJIIНоt Броварським МІСЬКИМ вUшшоr.1 
• PlC)JCЇI 1604-313-3/638 ВіА 14.05.2007 року та зсмc:m.нО-кадастровоі документаші БроваРСЬКО!D міського 
I1UIIapccypcia ЦІ имenыla Аімнка є 3c:мJlllМИ комерціАнОГО використанНІ в межах Броварської МІСЬКОТ paдll. 

2. 06"єкт оренд0. 

~~ IIJICIUIY ~ 'С11мьна JIЇJIIIИICI,аranьною пnощею 0,03311'8. 
n 1IIWIwIiR A1n,нці РО:Jміщені об"ЄКnI нерухомоro ман .кі .ВJUII01'ЬCJI anaCHimo орендара; 
іЩI~ rpowo8a оцінка земмьноТ JIЇJUIНJCII зriдно довідкll Броварськоrо міського 8WШу 3eJ.lenьних 

7 року 31 *М-313-3/637 станОВІІТЬ : 
14. ~ wlerдecвт вlС"1 nl&:llЧ wlстеот.шlстдеснт шІсть) rpивень; і' . 
-.. 1InIН ... Іка пс:редаєnCJI В ореllJl)' не має нс:д.опікїв. що можуть neреWКOдИnI ті ефеmllНО"У 

цОр. Ddai( ptopl'lllblЦli) ОРЕНДАРЯ Доroвір opeНJIII не зберіraє Чllнніm.. 
3. СтрОК діі договору 

1~ , 
: ~ ':::r~O "'n: ( п"RТla ) років АО 26.04.2012 року. Шем зак1нчеННl строку ДОГОВОРУ ОРЕНДАР "Іає 
~ 11І10111':' ro на HOllln ClpО& У w.oму разі ОРВНДАР повинен не пЬніше нпк 38 2 alfcнqf до • 

.;: ..... РIlСІІ І ПОllAoМlтl ПІІСЬМОВО ореІШOДUQII про Н"lір nPОАОВЖІml Аого Jdso. 
~ арr:.~rмe.n~поt ./ІШRПКlI He:l8 цІл~ОВII" ПРП:lна"еННН"1 opellJlap втрачас переВ81ІСІІе ПР8ВО ІІа 

(І.РІ. 
• ~,--es""'1UI1Т8 4. ОреllДпа мата _ 
~~ (1II1ctr. 11 C'l'8lloDlln 10 % вlа Hopalan.Bllot rpowoBot oqlllКll1 ~lCIIuac : 
__ .. ~ Ро:Іміру ICII~ altilllcoT шfСТАеевт шІсть) rpllBeHIo 60 копіnок; 
11& ~'DIaro Прltl opt1uwoT nпIТII за земenьні дш.НІСІI державноt або КОМУШШЬ'lоt anасності здіnснки:n.ca 3 
~~-'Ir; УlСраіНIІ ф:~е"1UI ,. коефіцієнтів іит:кс:аціТ. визначеНl1Х законодавством, 3В '38тверджеНН"1ІІ 
... ~ ІМІІ. що 3ІПОIЮОкm.ca п1.11 час yкna.aaHНI або змlНl1 умов AoroBOpy OpeНJIII ЧИ 
.... ~'U hIIa,.. .HOClI ..... 
-;')!'Ias l'latncaMII npcnw св OpellADpeM ПО"IIН81О"11 І ./ІІІН пр .. анR1ТII рlшеlll18 ~e~1r ВШ 26.04.1007 POIC)' 
4.C.~~ ~II'OM пер fOM зо lCIUIeНARpHIIX ./ІнІв, ІІаСТУПНІІХ 3. OCТIIIIIIIM lCIUIellДaplllIM Дlle.1 .JBITHoro 

."IЧ&tta "'ІараааРСЬkl 'f."'~IIIIR нв рахунок 33210812700005 YJU( У KlltвC"KII оliластf аІ. Кllсва МФО 
1!po"Ylцit,. ~ КOJIІСІІ8сuФlкацlt 13050200 - OpealJl8 ,еашl • 

...... нlUI nacnyr в рахУIІОК ореlUUlОТ пnаТlІ оформn.ЄТLCII DiдnOBIAНllMl1 ."""11І. 



ЯДDаьсЯ У разі : 
4.5. РО]l'lір opeHJIllor плаТl1 перегл е едбачеНllХ Договором; 
4.5.1. зміНІ І умов ~~подарювання, n Р аТI\"" піДВllшенНJI цін, тарифів, зміни коефіuіЄІІтів іІІ". 
4.5.2. змін.. рОЗМІрІВ земen"ноГО под .J' -~ 

з8ІСОНОдавствоМ; f плаnl у СТРОКІІ, Вllзначеllі ЦІІІ\І дОГОВОРОI\I, cnpaВnRtnr. ;' 
4.5.4. У раі неВllесеНllЯ ОРбеНJIНО УкраІН11 за КОЖНІІЙ день прострочеНllЯ платQ.')' Н-, lijI 

подвlЙllоr стаВ1СІ1 НацІОll8ЛЬНОro аlllСУ ......... 
КО_ІІЙ JIellb прострочеНІІЯ. ... .. ся також і у випадках, JlКШО ОРЕНДАР 3 поважНl1Х ІІР"'''' 

4.S.S.0peНJIНa мата справля,.,. .. .... , 
BIIKOPIICТOВYE зеftlел .. ну дїnянку за ШІМ Договором. 

5. УМОВ0 використаННR зеl\leJlЬИОЇ ділИНIОI. 

5.1.3емел"на ДЇnJlHКI переДlЄ'l't.СЯ в орен.цу J1J1J1 об~ГОВУВ~ННJI автозаправної CТ8HUir; 
5.2.цШьове ПРll3наченНJI земельної дїnянки - зеМЛІ KOMepUIAHOГO використаННJI; 
53. ОРЕНДАР не має права без оформпенНJI у встановленому законодавством порцау _ 

nPlt3наченНJI земельної дїnянки; 

6. УМОВ0 і строки передачі земельноі діляяки в ор ... 

б.l. Передача земельної дїnЯНКJt в оренду здіЙСН1ОЄТЬСJl без розробпеННJI проеК1У її BЇJUlcACНJII. 
б.2. Інші умови передачі земельної дїJUlнки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а OPEJWP.JI.I 

оренду земельну дїJUlHКY BЇnЬНY від БУДЬ-JlКИХ мвАнових прав і npтІОіІ tPCIi~ 
JI1CИX в момент ухпаданНJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не !ІІІ 

б.3. Передача земельної дїJUlнки орендарю зДЇЙСНlOЄТЬСJl піCПR державноі реєстраші ЦЬОI'O JDIIIVI 
npиnМlННJl-передачі. 

6.4. На основі ст.25 Закону УкраrНII"ПРО оренду зеиnl" від Об.l0.199Вр .�O�161-XlVор.'Jir 
строк піспя державноr реєстрацП договору opeНJII. земe.nьноі ділянки Haдanl копію JIOroBOpy ВbDOIiJI 
державноr податковоІ спужбll. 

7. Умови поверненнв земельної дїJUlИКIL 

• 7.1 •• ПїCJIR ПРllпиненНJI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земeJWI)' aiзJIIJ 
nршому noplBНJlHO з тнм, у вому він одержав її в оренду. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршенНJI корисних властивостей ореНдОВВНОЇ земел.ноі ,..... • 
ЗМІНОЮ її cтa~, M~Є право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному СТОРОНВІІІ. JlIСІІ1О CraPaII1II 
ЗГОДИ про розм!р BIД~KOдy8aHНJI ЗбllТків, спір розв"JI3УЄТЬCJI У судовому nopJlJlКY. 

73. Зд1АснеНI ОРЕНДАРВМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ • ня орсн""вавоі •• • витрати на ПOJllпшен .-
JlКI НСМOЖnИВО ВІдокремити без 38ПОдlJlННJI ШКОДИ ціА .ainRHцi· • ,rnIII.1l1IIO 7.4. ПOJlїnшенНJI • ,не IUДlI8raють вJДШкО...., ____ • 
земпі, не ПЇJUUIraкm. BiдuncoC:Т:=~HOi д1JUIНКИ, npо~едені ОРЕНДАРЕМ за ПllСЬМОВОIO зroдоlО ! 

7.5.0РЕНДАР має право • Jt8IIIII 
зобов"пень пере "бачених .-.. 11'" на ВIДШКОду8ВННJI збитків, З8ПоДЇJIНих унаcnїдок неВl1ID 

,~ _ ... -говором. 
3БIIТlC8МІ. вважаlOТЬСЯ: 
7.5.Фактичні втрати, аких ОРЕНДАР __ 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕм, зазнав у 3В"JI3КУ З невиконвнlUlttl вбо HeНlll1 РР' 
порушеного права; а тако. витрати, Jlкi ОРВНДАР здійснив або ПОВllНен здUtсНutll 

7.б.доходи, акі ОРЕНДАР • pfJl1l 
AoroBOPY. МIГ би peanьHo отримати в разі нaneжRоro BllKOHaнНl О 

7.7. Розмір Фактичних витр оРн'Н - о .. ".,-.1 
ат ДАРя визначаєr,са на підставі дoкyмeНТВJIЬHO пїД1lСа-- , 

8.06м_еиНR (О6твженнв) щодо внкорпста
зеМeJlьноі дi.Juoпcп. , 

8.1. на орендовану земель • ІР'" 
KOl\tyНlкauiRi . о ну lWIЯRКy встаНоanено обмеженНJI nлощеJO О 00221'8 - ill1h'ClI о І 

8.2.ПеРillln. ' A~ • _ча в оренду земe.nьноі дїn • І 06""-' 
д1JUIнки. JlНКИ не є підставою дn,. ПРllПиненНJI або :,.11111 , оо 



60в"Jl3ІСII сторін. 
9 IllUlі права та о ід'l) ;ке нп. під зuборОНОIО 
, n ro впасності ... ікому іншОМУ не ~:1" HBJ1ё1B8TII інші права. 

1tt-,enЬИІ аїЛRОка Е у О реJ1lваТIІ 1110 дїJ1ЯІІI\1' 8 оре .' 
_АМ1ЕЦЬ raраК1)~ •• ~~ lІ'ає 1аtШНН\ ПОDtlОважснИJI пе 
.,\.-1It псрс6)'83t І 

~"'~_ІIUI' " iJlІН"IІ' Т80" 18 иll\1 ДОГОВОр<'1М: 
IIBpII~ . \O~ a"ItOP"C11IIIIII,eMCJJItHO~ ~ pe~6a'leHIIX ЧІІНН"" 1ntoOHOJ\8I1C ВОМ. D '1 ОМ) ~l\ttJli в 
'І І """"111\11 ''''''8t'' ucn Aorolip )' .11naJ1\\a.'i. пе 'реl1ба.IСII"~ \111111ШМ '8КОНО!18ВС І 
tU )1С1ІІОІООІО ,011,." - маТІ' У ."nUKax. ПС: 'U-" РО1\tф opellnll

OI 
• 

.-м&\'!1DpUII16eJ 11'0111 ОРЕНДАРЯ, несеll1Ul ореlшНоі маТ1'; n 'пИ piWCHH" вШ,ОIl"ОМУ або 
• .,..--, IЇJ ОРЕНДАР! C1\Ot'\8CtI0ro в дноі nnа,." 3 'ІВСУ пр'. "" 
IItl\llQ/'ltll РА • ШКОJ1YВаИНR c:yt.ш орен 
Щ_1IUI1II ,іа OPE"~ • 1\1 ЇАПltсlUUUl uьoгo договору; 

аJII"НllnИIllЗС"eJlla1tОI JJ,tnIиtall1O n 

U. .... 111m optlU1OA1BWt: 
U1. lICptaaan'~МCA"НY nШIИКУ п~ '!-,t.-r:J.. .' ..... 
URpaUQpell3a"l~ •• ., ....... І' ... •• аНІ. на 
tJLDlpllllltI,noa"1)'')e~ICJI''")'l1inall1\1'Y Kop,U:ТYIID"n", _ а ра1і відсутності претеllзіn. шо.nо 30008 И1 
Ш. "'11011111 аоroаїр IІЇCnI 'l1кіtlченЮІ строку оro ДІІ 

Jiw;Qi) ореа. м • 

u'."Іumорсиаl'.: ІКО "с:таНИЯr.t шєі земельнО' АU1ЯН""; 
\t\.1UIШI ОРЕ"ДОДАВЦЮ "\olCJt,,.icn. зД\С\СЮ08ВТ1' KOнtpOJ1Ь ,8 В1 Р 
Ш Im",m"yвaTI11t"'tJltoI1Y ДШ""КУ 18 UШЬ0811'" ПР"1I1ВЧСИН""; 
tU.CIatЧК1Io tlUII't)'II1'" о"мну MВ1Yt •• 
ttt 1It:LOnyCmu l\М\ЧИОro 'Іі, 6yJ11a-RItОrО \JIШОro 3І1БРУJUtеННR :set.UII. 

tu. nbtpII'I)'Iim'" • lІвn9tИОt.'У са,,\та\1ИОМУ С1І.иі~ 

10. Р,опк ."пцкоаоrо зиltщеИIІВ або Dошкоц_еllНИ 
06"єкта орем" ЧІІ i1oro чаСТПИ11, 

10.1.,.. l\Ulaatmaoro '''''шеИИI або nOШКОАЖеиИR 06"ЄIІ.-r& орсJUl." ~Ш Аоro чаСТІ'"'' несе ОРЕНДАР. 

11. Страху_аим об"с:кта '111 йоrо чаа111"1. 

".1зn.. 
ІЦ"" aoroIOPO'" 06"c",'t оре"lІ' \\е n\JU1Rfat: CТPUУВ8НиtD. 

11. З'ІіИIl У.lоа Aoroaopy і ПРIIПІIИСII". iioro діі 

1!.t'1iahta • 'Pt1i YNaa IDroaopy 1АіnсюоlO11oCl у ПIШ""'О"\П формі 'JB trJaЄмиоlO 1roаою СТОрІН. 
\!.2._д::'I'НеIlIUlЗfОn" шоао 1мін" УМ08 nоroаору спір paJa"oyJ011ocR у СУДОВОМУ ПОРІІДКУ. 

І: ~1'1a"il~OPY npItUlIH"1OТ1ot" 'J ра1':' -
t I~ ~ - \:'11)o~'Y, на IКlІn І\оro б)'nо ytcnмe"o~ 
,,-.. ~. "'11) ІШа орецаре", 1емcnltноі .\nIlHI'" у вnасиіеть; • 
"':~~~~t.'I"kOl АіА'"It" ма СУСПЇnЬ""Х потреб вОо ПР"r.lУСО80ro віАЧУАСеНIUl1ІІ",U .. "ОТ .піпІН"" 3 мот"вів 
. I~' 4іlnltАаш;" IIОрQИУ, Iс:ТІllоanеІ\оМУ заIО"О.'; . ,"Q.~. IОР'IІ."""01 оео6,,-оренаар •• 
.. ~_~Р"nЩU\C1'ЬcR п.ко1К а іЩIШ~ ."пааа .. пеРСА6аЧОНIІХ ,акоком. 
r 11 .1. ~ пan'П"ItRICI1'LaIШn8UМ По" Р011р ... "'" 38: 
h.: 1J. 1'bueи 11'04010 сторіІ'; • 
~ lIat """ СУАу иа IШМОry омід \3 сторін У IІlІсліАОК неВllконаllНIІ АРУroю CТOPOIIOIO 0(10.".зкІ • 
. ~1I1~ та анаCJIідок BI'nu.кoвoro 1'"'U1allиа, ПОШКОАЖонНА ОРСИА08аноі З0r.lcn .. "оі діJlIІШС", _ке icтoтн~ 
~ ''''''ІСО "НІО, а та_ІК1 i1lWII" піДCtQ8, .""lа'IОIЩ~ 38I\ОКО., 
r...114.·IIo,'ttICcy~I~I"I1I ope .. na"e~, 11.9.4.1. A8"On Aoro80PY 3. р'ше"""!'1 суа)'. ВЩl10аідllО АО С1','41,1Ф& 
і"ІІІО """'ааl кр"т"" 
1.., ~I"II\ ~ AoroloPY а DJU\ОСТОраиш.ому ПОРІІАК)' АОnYСICl1CТIоСIІ: • 

~
n~" I'Оаору а OAllOc'ropoKKs.oмy n0ll8aкy с "е."КОІ .... М ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п,9.4.3. . ' 

." ~ ~ InIСНОCn на MaRнo орендарll на Іншу СОРІUI"Ч'ІУ а60' фі:.,,,,,,), особу, а також реорraиі1аціll 
~"'aa.i ВІра с nbu:тuo1O ма Р011рааИ"8 Дoroвopy~ 

СУ4), ')n::",en .. "y _ше)' У put смсртІ фь.""\О1 особ" - орендаРІ, ,асуджек"" а60 оБМСЖО"tUl іі дісца111ОСті 
, .", lI'IIq)~O.IUm. АО спаакоемша а6о і'IWІІХ осі6. акІ .ШСОР"СТОaytоТ1о шо 3СММЬІlУ AmllHicy роом 'J 
< a)'lO'n. wa 1емед .. ,,), аln."ку ра10М 1 аренаарем, ШnUDм ПСрс)'Кn8JUalШІ ДоroВОРУ 0J'CIIJ1SI1cnl:. 



13. 8ЇДIIОВЇДаль •• ЇСТЬ сторі •• за 'lеВII~ОШllfllН або 
rrСШJJlеЖJJе DJlкона'IНП ДОГОВОР)' 

13.1. За flеВllКОIІВНIІП вбо неtlanеЖII~ ВlfКОfl8НШІ .!Іоговору стпрuш, "с,:с) ть ві,ІІюuі.lіЦ,,"kll. ьі IIIOQ 
ЦI.оПJ ДоroDОР~·. .' ". IJfIQ~. 

13.2.С10рона. Іка ПОР)'WІSЛD ]оБПН""38НIІІІ, 1ВIJfI.НIlСГЬСА ВІД ВІ;ШОВI.!ІIUlЬtIОСТI. Я"Шо "0111 .10Нс:3е 
cтвnoCJl не 3 її аlfJШ. . 1Ito1t", 

14. ПРllкі.щеві положеНІІЯ. 

І4.1.ЦсА .!І0roпір набllра(' ' .. ",ності після піnПllСВIІНІ cropOHnMII 10 "ого пеРЖ8ННОЇ peCCТPOII'M 
•• 11. 

Ц~n ДОГОВІР) 1\1І8.1&:11t1 ~ 1P~"\ npll\IIpНlI"ї1". ОІО MUI01 h о:1tIоков~ IOPII..lII·IH~ CILI\. O.:JIIII} 

О~Н.10.!lUlШ". ДР)'І'І" - n Ор&:II.1ПрН. тре rin • n ОРГ311і, "І",'і 11РОltів держаНІ!) РСІ СІ р.щіIО.' .'11\ JIat 
НепL1"rМIШ~1ІІ 'Ion IIl1a~1II 1101'ODOP' ,.: 

КIl.r1DС11'ОDI'Л 'lЛав Je\I~.'1"HOЇ ..ІіЛJltll'" J пі.!106ражеНlfll\1 об\Н!ЖСIІ" (об'''ЖСIIЬ') іі 81fl\OPII • 
сервітугів: CТ'dIlHI'q Ц 

акт нв перенесенНІ! в нвтуру ЗОDІІЇІUНЬОЇ межі земenЬІІОі' ЛЇЛІІ"К.І (копі.); 
вкт прlfПо~f)'-переда'Іі земельної ділЯНК"; 

Орендодавець 

Броварська міська рада в 
особі застynШtК8 
AfjCbKorO гоnов •• 
Возняка СеРl'ія МихаЙЛОВlfча 

місцезнаходженНІ! ЮР1UlltЧНОЇ особ •• 

07400 KIIЇBcr.Ka область. 
~І.Броварн, ayn.rarapїHD, 15 

іпеНТllфі"'і1UіRllllП коп 26376375 

15. Рек:ві]IIТII сторін 

OpellДap 

тов '·IpJIHa", 
що діє на підставі cTaтyry, 
зареєстрованого державним реєстратором 
від 25.08.:ЮО3 року за Н!!І 355 105 ООО 1000621 
Диреl\їОР 

ШІШСР Яков АнwеnС8ИЧ 

місцезнахоJIЖСННJI ЮРНДІІЧНОЇ осоБІ! 

м. Бровар •• , 
бульв.Незanежності,6_а, К8.48 

іДСIІТНфікаціПНI'П КОД 2357І633 
• 

ПЇДЩІСП сторін 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

• (l"_..з.(,.!!:.~ __ 2007 року - М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

In)'ПllІІl\D I\licbKOro ГОЛОВІІ Возняка Сергія Михайловича, що 

Аіс на підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в 

Уqшіні ", довіреності від 04.04.2007 року Nn2-15/640 з однієї 

аороНIt, та ТоваРllСТВО з обмеженою відповідальністю "ІРІІна" в 

особі директора Шипера Якова Аншелевича з другої сторони, 

tQІIШ цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство 3 обмеженою 
в' • ЩПОВІД8nьністю "ІРИІІа " прийнило земельну ділянку площею 

о.оз31га по вул.Черняховсського,ll-б, для обслуговування 
автозаправної станції - землі комерційного використання. Земельна 

.чіп.нlСа надана рішенням сесії Броварської міської ради 
від 26.04.Z007poкy N!!30S-20-0S на умовах оренди, терміном на 
5 (n" ) . 

ІТЬ РОк;в до 26.04.2012 року. 
Цей А1(Т складено у трьох примірниках j с невід'ємною 

'lacтllltOIQ договору оренди. 

GPoвa fIEРЕДАЛА: 
IOРI,:ька міська рада 
~ Б ЧИа адреса . 
~!~пвари, BYJl.Гa~piHa 15 

-'1 Itи . • к МІСЬкого голови 

'6"'<І..ооІ~Ня.к/ 

І1РИЙНЯЛО: 
тов "Ірина" 
юридична адреса:· 
бульв.Незвлежності,6-а, кв.48 
М. Бровари 

ДиректоР 



АКТ 

ВВВ В ВВ""'РУ зовнішньо і межі земельноі ділянки "ренесе . • r1 
І .., 

• ~UQ\М,QW 200.1 р. 

кr, вачспідписаві. ПРОДСТВВ1lИК ТОВ»Тєрмїв)) 

Iil7lВОСІі' зeмnсвnacllИКЇВ (зeмnскористуваu): 

_ШIИJCОВКОМУ \C~ c.WrV\ 
aDiдcrввi дозволу викоlїКТму N! 273 

lIfIOД1IВX Аепутатів від 24 J1ИС'І'Опвда 1992 року 

е" 

., 

ІІІІ'ІУРУ масі на підставі пnвву земenьиоі дinвнки 

вуn. ~\WL\Q~ ~~. ~ 

~ міськвІПСОUОМУ N!~"\ "I'~iд bS s,:. "'\Мо. h ~ Q 1 ~ . 
мсааві знакв в кШьхоcn \ S шт. передані в натурі предСТВВКИIC)' 

ва 1101'0 і l18КJ1вдeвo відповiдanьвiсть за іх збер_eвJIJI. 

~ 1Іl1ісцезввходDВD масових звВJCЇВ земenьиоі дimlнки ПОlC83вві 
Irrєniд : 

. "-r CID СТВвою дпа ПРВlUrr. рішсВIUI по ф8lC'1'llЧllому користуванню. 
lUteнua в двох првмірllИJC8X. • 



І 

\ 

. . . 
.. ' . .. 

ОПИС МЕЖ ;. 

ВІА " .аа & -:аIМII rapa .. ara Kban8pa, ... y _ ·М.Р.(уР •• •· •• 
ВІА & Аа В -:аIМІІI 10-а пдnч e-ra .аrаи, ;ДJ\O. • .: 
ІІА в Аа " -:аIМІІI :aar .карме,. (ау".ч.Риllха.с ..... аrа).: . . , . 

о· 

.. . 



АКТ 

про передачу ва зберіган_НJI встановлених межОВllХ знаків 
власнику ( користувачу) земельної діnЯНК11 

особи 

міської (еiawи.н\1 ради 

___ ~~_--=---=_-:-___ раАону 
Київської облвсті 

200-1р. 

ми JIНЖIIспідпнсаві: 
орrвиізаціі. що виконалв роботи по встанОВJJенню межових знаків земenьноі 
Н8Д8ВВ вище влвснику ( ). ТОВ ссТєрмін)) 

( naс:ада. П.І.&.) 

<--opIll:1ylla'l) "p~. ~t=g, "& ~\WQ~~; ~"'Щ- .. '\. 
(П.І.&. Ьичиоt осо И. IОридичио би) 

міськоі (cDiDCDКOY) ради 1дJ~~лq kfб,Q 3\<. § . 

(JIaleнuoro) віддШу земc:nьних ресурсів \л&о\"'іN. -1\\ : 9\ 
(0.1.&.) 

Itd акт про те. що межові знаки земeJiЬНОЇ дimlики встановлені (відновлеиі) нв 

в КЇJIькocтi ,Б 

JOv, " 

по oprвнbвцii, щО ВИХОН 
ВCraкOВJIeННiO межових з 

3au, 
eвnacник (зeмnеКОриctyвач) 

шт. і передані нв зберіraнu зсмпевласиику 

t\ti,,,~\~ ,,\ .' 

.,~( .1 
---~~~~~~~~~~ 
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ВІА А АО 
ВІА & АО 
ВІА В АО 

КАДАСТРОвий ПЛАН 
зе'D8DDDDDDDD3':О't~ 

опис МЕЖ .. 
6 
В 
А 

. 
-:lIМIІI r8p811Н0ra "аОП8Р8ТИІV _ 8М8р"ур ІІІ.. • 
-:lIМIІI 10-8 пAnЧ e-ra :S8raHV дпа. . .: 
-:аIМIІI :S8r. "арист. СІУ 11. ЧІРНІІ.аlс .. каrа);: • 

. ---IAcn"'.,,,," .'M"~""' yr.~ 

. . . 
. . . 

•• .. РМ.І-.... 

"'" 
~aa ... • Му ..... • ІІ'СММІ" а'МІ'. ІІІ :ма ... Ка .. " .. а .. '.M .... a' .. CTy •• ~' т. ~) .. ~a· 11 ....... ..... ,', . . ..... "м,,' ... , .... " • .afa 

.... С"асТ', ". " ... "' , .на,. 
а ..... у .... С.. CT~ .Іа 

lа'МС'І"""" ~ ~~ltIи""-"af .. • c~afa • .. Іа= .... • , ... 11 

• 

& В І :14 4. . , тав ".,"".'. 11' а 0.033' O.O:D' D.as • 
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ДОДАТКОВА УГОДА N!l 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Вів. 18 грудня 2007 року Хе040733800168 
,. 

"()І " (!, I("e.fil 2001p. 

МІ. що підпиC8JIИCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі 
'OPВfДOДAВEЦЬ". в особі З8ступника міського ГOn~BII Андрєєва ВаСИnR 
II.tacuдp0811'18, що діє ва підставі Захову Украіни "Про МІсцеве caмoBpвдyв8НВJI в 
Yqвiвi". довіреності від 20.06.2007 року за Н!!2-53/515 та Товариство :J обмежевою 
a.lb,am.вlmo cc1pDВII)) в особі директора Шипера .якова Aвmелевичв. уклали 
.. , yroдy до Доroвору оренди земельвоі дiJUппcи від 18 rpyдIIJI 2007 року 
.733800168 про ваступие: 

• Відповідно до рішеВIUI сесіі БроварсьІСОЇ міської ради від 20.09.2007 року за 
~Z7.o5. ввести зміни до наступних пунктів договорів: 

І.до.п.l.l і доповВRТИ loro еповами: 
_z~lДПовідво до ріmеlПUI Броварської міської ради від 20.09.2007 року за 
.. .05 ес Про продuc земenыllu ДЇJJJoIoк, ввдавви дозвоJJЇв ва продlUК ЗUleJIЬВП 
.;.а ТOBapвcrвy 3 обмеженою відповідвnьвїcmo «Іривв» продана у масність земельна 
... ~C1O 0.03201'1 ДJIJI оБCnYГOВУВ8IDIJI обcnyroвувlIПIJI автозаправної ставціі по 
k1DщaoОООlCltlКОI"O.ll-б. В користувавві ва'умовах оревди З8JDШlИJlась земсшьвадi.mпlxa 

• f8. 

~ до 002.1 і ВИКJracти loro в ваступній р~вщіі: 
CIPeSДY Оеред8ЄТЬС1земenьвa дішппса звnшьвою площею О,ООllга. 

1, доn.zз' 
, IJoJlAlaтввв І ВВКnacrи loro в ваступвііі редвщіі: 
~ в' , а !'ротова oцimca з~enьвої дimппcи згідно довідки ~pOBapcькoro 

1182:r зем~~ ~ciв від QЗ.12.2007 за N!04-З/ІЗ-З/4 С!ВВОВИТЬ =' 
'I1IeJIIIl ДВIСТІ віеімдес:вт дві ) гровві. 

4'до04І' 
P1'lU1 'o~ І ВИJaracтв loro в ваступвіl Редакціі: 

:-aOI~a ~aтa ПО'lllП81О'І11 3 дато реЄС:ТР8цil договору купівnі про.цшку 
Аі4, eraоовun.l~еcuп.еысгоепод8рськогоo пршоачеввв від 05 JJDСТОПIЩ8 2007 року 

"111,10 (AВIc:ri % ВЩ Парматовпа! грошово! оцінки і СКІІВД8Є: 
ДB8ДЦIJ'n. BleїlI) !'ривень 20 кошок; 

4.ЦaIl.4J 
~~~CJr~IUCп-:rи loro в Jlac:ryпвiй peдuцii: 
~ 3AiAcmo:M1PY opellДlloї пnam за земет.ві дiJUuпcи державної або ХОМУИlUlЬВоі 
1Iaoa......~ 3акаао са 3 YPIIX)'ВВIIJUIм іх ціпьовоro призвачеllJlJl та коефіцієвтів іидеlCC8Ц1Ї. 
~ ~ від ~CТВOM. за затвердхсс:вими Кабівcroм Міністрів Украіни формами. що 

ас У1ШaдaвИR або ЗМUIII умов доroвору оревди чи продовжeJIJIJI йоro 



2 

43 JПJ(JJВCТJI йОГО В наступвій редакції: 5.доо. . . 
а _тв вноситьCJI орендарем щоr.flСJl1lНО РІВНИМИ частками протяrом ЗО 

__ ,!:ДНЇі нac:ryпних за останнім кanендарним днем звітного (податкового) .IiCJIЦJI 
~РеРахУв8IIIUI ва рахунок ГУДКУ Киівськоі області ~I. Кllєва МФО 821018 
:;'1923 p/p 33210812700005 - Броварське УДК. Код КJJаспфікаціі 13050200 -
fI1IО3eJrлL 

ідо 0.4.5.2 вUICJI8СТИ його в наступнШ редакції: 
:hdвn розмірів земельного податку, підвищенНJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 

iJIaЦii'. вшиачених законодавством. 

,. ДО 0.4.5.4 і ВІШІВСТИ йОГО В наступній редакції: 
у раі исввесеВRJI оревдвої ШІати у строки, визначені цим договором, пеп 

lIjIIIOIymcв ва суму податкового боргу (вICJDOЧ8ІОЧИ суму штрафних саикцій за іх 
.acri) Ь розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки НвцїOH8JIЬHOГO банку 
_. діючої ІІа день вИВИІСІІCВНJI тaкoro податкового боргу або на день його (його 
ІСІВВІІ) DО11ШеВВJI, зanежно від ТОГО, па з величин ТВІСИХ ставок Є бim.mою, за кожний 
IIIJIAIPIIВI день прострочеНВJI у його сматі. 

10. Всі інші умови Договору зanиmВlO'1'LCJJ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОІАРСт.КА МІСІКА p~ 
lOJurдвчва адреса : 
... Бровари, вул.Гагаріна, IS 
~ міського голови 

B.O.A.H~pєa 

ОРЕНДАР 

ТОВ «1PIIHII» 
Юридична адреса : 
бульв.Нез8JIежвості,6-в. кв.48 
м.Бровари 

Директор 
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ДОГОВІР 
ОРЕнди 3ЕМEJlьноІ ДІЛЯНКИ 

IіРО8арс.1СІІ ~.Ia.1CII Рада" 10.. dtmн.J- .. 2007 року. 
IfЦЬ:lipoBlpCIoКl аІlсloка РМІ в ос06і 31nYnlllllCll ~llcIoкaro rОЛОВІІ BO:JIIRIC8 СеРПR МllХlnЛОВllЧВ шо 

• 3uaRyYкpaflm "Про місцеве caмOBplд)'BIJIНlB УКРlїні" довіреності від 01.08.2006 року З8 N!2-15/1872 З 

,11 
.1ІТО .. РИnlО J 06 •• eжt!IІОЮ 8ШП08ШanЬ.llетю кa~16IHIT "ІіРОВ8РIІ6УДВllр0611", ЮРIUlнчна а.ареса: 07400. ~ •• 
1)2. Mauypriв.4, ідеlП1lфікаuіnниn код 3 1934099. 8 особі reHepanItHoгo Allpeкropl Дерман1UI Андріа 

ІІІІІІ аіс ІІІ niAcтui c:myay. зареєстрованого деРЖUНIІМ реєстратором 3В N! І 355 105 0005 000578 від 
JII1 JJpYl'DI'D 601)'. укпanll цеП договір про нижченuедене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
І 
І 
:.orEIfIPДAВEЦЬ відповідно до рішенНІІ сссіі Броварська' мlс.ка! PIUII' КI,!вськаі облвсті від 
; JIIII1 ~1gz.13-05 на.аає. а ОРЕНДАР ПРllnМає в строкове матне КОРНС'І)'8IННІ зомenьну дwику мошою 
11 J1I a8tлyr0.)'8IНIIВ майнового ко~.nлексу па ву& МeтanУРrlв,4 в "І. ІіРОВВРII. Згідно З rшIНО~' 
~ IIID t невіА"смноlO чаcnlНОЮ ЦIooro Договору ТІ довідки ВІІДІНОТ БроварсЬJOIМ MicьКlIМ вщinом 
~IIC)JICII3I N!1345-04-3.з від 14.12.2006 року та земельно-кадастровоі АОlCplОнтацаї Броварського M'CLКOro 
.--ресурсів WI'емenloна дfмнкa є Je~ШR"" ПРОМlleJlОВостІв межах БроварськоТ місloКОТ РІдІІ. 

2. 06"єкт ореНД0. 
11.8 DJICII.IY 
111fa_ ~ ,емenloна дiтuuca заranьноlO мощсю 1,7626,... 
11 ~ Abwщi розміщені 06"єкти нерухомого майн.. акі IIIJIIIJOТЬCJI ВnВCHicno орсНд8р1; 

ilitl1l2.2006 rpoшо •• оцінка зсмenьноl дїIUIHICН зl'Ї4Но довідки БровврсloКОГО місloКОГО Blд.uiny ЗС"'CnIoНIIХ 
'1361731 РОХУ'INl1346.Q4..ЗI3 с:таиовить: 
14. 3асеа.иа( QAIII мinьnон трпC'11l шІстдесят о.ана 11ІCJ1ча CDICDТ тplIДЦRТЬ ОДНІ) IрII8Н11; 
ІІІІІІО. -на. .ка перeдaєn.са ворснау НС має HcдoniкiB. ЩО Mozyn. nepCWКOДlml іі ефсmllНО~1)' 
1s.11pq -іні ( • 

JICDp~ї) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зl5сріraє Чllнність. 

3. Строк діі договору 
ln-L 
~-:':""'IJIYXII_" 
81 ІІІ( 1ІСРе __ D І. 2 ( даа ) РОКІ', териfно" до ІЗ ЛllСТОПlда 2008 року. Пlc:u :шкінчснlUI С1роху 40rolOpy 
~ c:rpaкynp~o nOHoвneHНII nOI'O на HOIIIII С1рОк. У ЦІоому раї ОРЕНДАР ПОВІІнен не пізніше н" 38 2 
-: III1caPIICl'l аа дОl'Овору повідоМlтl ШIСа.мово OPCНдOДUIII про намір nPОДОВЖJml nOI'O 4іlO. ---111 ope:l~eMenЬHOT дfnвllКIIlle 38 цl.nЬ08H"1 np113Ha'leHII.M ореНдар втраЧ8Є переважне право 1'1 

Ч." 4. Орендва JШата 
• 4O~apIIUlII' nлa . 
CJ.~~~3 (q :та а'8110ВIIТІо 3 % В'" НОРМ.ТlIВНОТ rpОШОDОТ оцlНКlI • СlCllадає : 
~ ;~~ РОІС ТlIСАЧ вІсІмсот п"нтдесвт ОДІІ.) 1р1111Ul 93 кonlnlCll • .. ,.~_ ..ь..a~PY opelWlOT nтm. за 'CMenloнl дUulНКlI дepDIHoT в150 KOIIYНВnЬHoT вn.cHocri цlhснlОcn.c:a , 
'а;:Іа YICpati ~1І3"а .. е'''lІ ТІ коефlцієиrfв lидексаціі'. IltlUЧСНl1Х 3DICOHOДIUICТВOM. 38 _Т8ерлжеНIIМII 
4J, o.-Jr: 111І ФОРмамІІ, що зanО1lU01ОТІоСІ під час )'КllIА8ННІІ а6о 3111иn )'1108 AOI'080P)' oPcн.ru. ЧІІ 
... :--. ~'тa 
~) """11 Ч. 8110CllТЬC8 орещаре •• ПОЧllllаlO'ІП 3 дн. npl.nllJlТl1l р'шеllНR сесlt В1ІІ 23.11.2006 раїсу 
~2,js~~~ u.u.~"1II ПРOТ1trО~1 30 кanellд.pllIIX ./ІНІв, наСТУПllllХ за оета'II"'" КDn'IIlUlPHII"1 411'''' 3B'n,oro 
.... ~~ "'!ір 10М nерераау18ННН на раХУllОК 33213812600005 УДК У КIІТ.сьасfП 06nacт. "І. КIIЕ8а МФО 
Cs.~'1IJIQ оа.рс .... вдк. Код IСІІ.Сllфlасацir 13050200 - оренда зuшL . 
~1'1Ie1~~ aPelt.la~ 1'I111UHIII noc:nyr І рахунок орендноТ П118'П1 оФОРМUt:'l1oCll BiдnoBiднI1М11 актамІ'. 

J. ;;Щ )ataa lUIaТlI nереrлlIlUIЄl'ЬСН у ра31 : 
~ І"" PoIм~oдaPIOIDRНI, перед6.чашlХ ДoI'080POM; 
"з.,,,,- Р 3cMcnыІІ'о податку. пlдallщеНІІІ цін. 'І'ІІРI.ФI8. змlНl1 каефіUЇЄlrrf8 і іТ, 81DltаЧСНІІХ 

-ІІ&ІІЬ__ -
.----. nеРед6аЧСНIIХ закоНО.І; 



с ОКІІ, ВІ1311ачеllї 0111\1 Договором, cnpaв.nl1CТlara І 
4.5.4. У рої ІІІВНІСІІІІІА opelUllloi ~8:;H~ ів КОЖНIlIt день ПрОСТрОЧСllІІА матеИ\1' tlttn:tan:::;tt. 

Н lон8лы�огоo Сі8111С)' кр ~ 
ПOJlвllІноt етавІСІI аll JlJCШО ОРЕНДАР 3 поважних n 
_"11111 JIellb прострочеННR. 11ІКО* і У випадІС8Х. PII'I1fIt ~ 

4 5.s Оремна мата спрun.ЄТЬCJI • • • за ЦИМ Доroвором. 
ВИКОРІІСТОВУЄ земельну ДUUlнку 

У Ии-ористання зе~lельноі ДШЯВКІІ. 5. МОВИВ р 

бc:nyговув8НИІІ маЯнового комrшексу; 

5.1.Земельна дїnIHкa передаЄТЬСIІ ~ ope~e~i промисловості; 
5.2.цїnltOве nPll3наченНІІ земелЬНОI JIIlIJIф енн. у BCТВHoвneHOМY законодавством noplIJIКY 311 __ 
5.3. ОРЕНДАР не має права без о opМJI 

ПРll3начеННІІ земe.nьноі дів.нкн; 
6. УМОВИ і строки передачі земельної ділянки в op~ 

• здіЯСIUOЄТЬС. без розробленн. npоеК1)' її відВеденНІ. 
6.1. ПереА8чаземenьноі ~UUlНКlIВ оrн:.нки в opeНJ1)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНдАР" 
6.2. Інші УМОВІІ передаЧІ ~емел.нов~ьну від БУДЬ-JlКИХ маЯнових прав і претензіR 1)ICJЇI r 

ореНА)' земельну дlJUIНІСУд roвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРЕНДАР не _ 
JlКИХ В момеиr YКn~H~ нкн :рендарlO здїЯсlUOЄТЬСВ піcnв державної petC1pauii uьoro АОI'IIIIIJІ 

6.3. ПереА8ча земenьно. ДШJI . , 
прнЯм8НИR-п:еА8ЧІ. І З5 3акону Yкpaiнll "Пра оренду землІ" від 06.10.1998р oMI61-ХIVОPfНlllрJir 
строк п:;':~ 1I:;:=:ОіС;еЄСТР8I1іУ 1І0ГОвару ореНДІІ земельноt ділЯНКl1 HaдaТlI копію договору вlІІІІ_ 
lІерисавноl ПOJlаТ1Совоі службll. 

7. Умови повервевви земельноі ділвнкп. 

7.1. ПіCJIJI прнnнненНІІ діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну_І 
гіршому порїВНJIно з тим, у вкому він Оllержа8 іТ в орендУ. . 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У РІЗі погіршеНВІІ корисних вnастивостей орендованоі ЗеАlельноr JillllAI 
зміною іТ стану, має право на відшкодyвallНJI збиrків У розмірі, ВlDнвченому CТOPOHaм'L ЯК1UO с:тороІІІІІІl 
зroди про розмір ВЇДШКОдyllJUUl збитків, спір розв"язуєтьсв У судовому порядку. 

7.3. Здійснені ОРВНДАРЕМ без зrollR ОРЕНДОДАВЦЯ витрати нв пonіпшенНJI opeИJIOl8llOr
оІ немOЖJIИВО відокремити без запоДЇІІнНІІ шкодн ціЯ AinвHui, не пLtuurraють відшкодуванЮQ. 

• 7.~. ПOJlіпше~НІІ стану зсftlелloНОТ .ІЇnRНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою зl'OJlО1О :s -
ЗСИnI, не ПIJI,/UU'ВIOТЬ Відшкодуванню. , 

" 7.S.0PEНДAP має проо на відшкодуваННJt збитків, запОIlїВних унаслідок HeBII1CoН8lflll 0IfJ 
зобов язень, передбачених цим ДОГОВОРОМ •. 

3611Т1С8МII .ВUCВIOТЬСЯ: і 

7.S.фактнчні В1рати. вКІІХ ОРЕНДАР зазнав у зв"R3ку 3 невикон8НIUIМ або ненaneжJllOl ~ 
Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також витрати. Jlкi ОРЕНДАР здійснив або повинен 3ІІіЯСНИnl PJfJ;I 
порушеноro npuа; 

7.6.дохоllИ. JUd ОРЕНДАР • б . Op_·,1ItI1 
договору. Mlr и рeanьно отримати в разі напежноro виконаННІ tIII"'" 

7.7. Розмір фактичних В'l1рат OPEHn А РИ • _-r#. 
~ ВИЗН8чаєn.св на підставі докумеитanьно пurrвeР-:.; 

8.06м_енИR (О6твжепВR) щодо використаННІ 
зеМe.JIьвоі ді.пВПКИ. 

8.1. На орендовану земenь • ~.-
"6УllіllвеcтnроеlП'''; ну ДUlІНку ВС:ТВновпено ОбмeJКeННR площею 0,OOI3r'8 ... : 

8.2.Перe.uaча в opellnU ' 
ДЇnВHIClI. .-V земenьнот Дшанкн не • • 11 rA~rI 

є Пщставою ДJIJI припиненНІ або зМІН , 
" 

·0 



9.lllші права та 060В"В31О1 сторіІ •• 

ЕЦЬ 11~ шо зсr.leJlьна ~Jlнкa Е У його впасності, НіКом>: іншому не відчуженІ, під забороною 
~ ncpe&yвlE і він має закоННІ повноважеНIUI передввml шо дlЛJlНКУ в opeНJl)'. на.ааваПI інші правІ, 

4""'· ;.1---_BUН: • 
~~pCIIII uШЬО8С IllКОРllC'llllНJIземenЬНОі ДUlJlНКИ; 
ІІІ irpaipIIIl pcdiP81Т11 цсП Договір У ВИnIlдК8X, передбачених ЧИНИIfМ законодаІСТВОМ та Wlr., Доroвором; 
1I1~ .. ip орСlШНоі !ШаТІI у виnaдквx, передбачеНl1Х ЧIfННИМ законолІВСТВОМ. І тому Ч'lcnі в 
~ JIIIIIPY ба зrDJIII ОРЕНДАРЯ; 
fIl!I1 18іа оРВНДАРЯ СIОЕчасноro BHeceНIUI орендноі маПІ; == 8іа ОРЕНДАРЯ вілШКОЦУВІННJI суми орендноі мати з часу приRНJI1ТJI рішенНІ BIlКOHкar.IY або 
o!iO\II,1IIID хмenьноі дUurHKl1 до пiдnис8IUUI w.oro Доroвору; 

110000'IJa opeUOJllBQR: 
1!1 '-nIХМШВУ дiJUlнку по ааау. 
I1I1р111 оре_рв: • . 
1118JP1111t11 по nІ)' зсмenьну ДШJlНКУ у KOPIIC1Yll8IUUI; 
U1-.-mr АОІ'О8ір niCJUI З8кінчеННJI строку Яоro діі в разі Biдcyrнocтi претензіЯ, шоло зоБОI"138НЬ на 

" .... •• "IJa орендарн: 
IIL UIIIII ОРЕНДОДАВЦЮ МOЖJIивість здіАсшовати контроль за ВИКОрllСТВНННМ цієї земenьної лілвнки; 
U1I111Dp11CnВУВ8ПIЗеМмIоНУ дimlнку 38 цlnloОВllМ DРIIЗН8чеННR&I; 
lU.ancнa cnпaчyнm орендну МВ1у. 
Ш. .~I хімїЧноl"O чи БУ.JlКОro іншоro забруднеННJI земпі; 
Ш lI1p\IIIyIatи п. НlПCJCllому свнітарному стані; 

10. РШDК ВUПDДКового 3111UЦeввв або ПОlDКодхсевИR 
o6"єкra оревдп чи його .. астввв. 

1L.lllllllllaвoro 3НllЩeНІІІІ або пошкодЖеННJI об"єкra оренди чи lоro частини несе ОРЕНДАР. 

11. Cтpuyвaввв o6"єкra чи ЙОГО .. аетнни. 

~ 
J IIIIМIOF08DpOM об"єкт оренди не niaпвraє СТРВХУВВНJDO. 

12. Змін0 умов договору і DРDПDневнв ЙОГО діі 
1L'-ia 
, • )llaelDra.opy •• :11_ • 
1IIi~ .щuц;IDOJ011.CI у nисьмовіІ формі за 838EМНOIO 31"OJ1D1O СТОРІН. 
~~_a- 31'OДn щодо зміни умов JIoroBOPY спір розв"JI3)'IOТЬCJI У судовому порвдку. • 
:"Ч1IIhAq;; ОРUПННRIOТIoeR у роl: 
~ ~ ClpDху, на ІІСНА loro було )'КJIвдeHo; 
• ~ _оре-рем земem.ноі дiJuuucи у впасність; . • 
.,~::' '": СІ"ИОі дinaки МІ суспільних потреб або npИМУС080ro вїДчужеНIUI земмьноі лUurНКfl 3 MOТIIB.B 
~-~. nOn.nllU 
~ ~--IIIIIU't1O "'-.1,lcтaнoВlleнoмy законом; 
ot ~ hpи~ндНttНОі Особи-орендвРR. - • . . 
!ч ......... ОР1 n lUIаьСІ ТlКож 8 інших ВИnIUUCllX. перелба.,ених зІКОНОМ. 
~ ~ PIIOIIHRICI'hoa wnнхоа. nоro розІрванн. за: . 
~ PiIat ...... Jraдcuo ClOpiH· 
~ ~11OIt, СУДУ на .";"ОІУ олнієТ із сторін У нacnїДOK неВ'IКОН8Н1ІІІ лрyrolO стороною об08"аКЇ8. 
~' __ p~lIIC:JIiдOK IHnaдКo.oro знищeнJUl, пошїсоджеНIІІІ орендоввноТ зеАIМЬНОТ JJimrHКlI, .ке iCТOТl.IO 
~..,~IСоИ'IІИI ,lтакDICз інших підстав, 8нзначеНltXЗ8lCOНОМ . до ст: 141 144 
~~}'ICpaYH'1 OpeIl48per.. п.9.4.2. JIalloro· лоrовору за plwelll!R&1 суду, вlдпоаlдllО ., 

~"""'Дaro8op •. 
~L..~l{aralOpy '8 OДUOcтopoHlllooaI)' порндку допусlCllC'l1aСВ. 943 
~~ "рава 8 D4Нocтopoнньoмy ПОРRAКY Е неВИICQнанlUI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. • • • . • ці. 
~~:..:'JIe.... ваlСНОC'li НІ мвАно opeндlpв на іИlll)' юрИ,ІІИЧНУ або Фіз.IЧНУ особу, В ~ОЖ реОР!'8Н1311 

~"'" ~ РІ Е пlдcтaвОIO • ~ ~4y 1eItClll.кy • JIJUI РDЗIРВ8Н1UI Дoroвopy; . або рбr.lежеНIІІІ1Т ліадатиості 
ta(.Ittn....~oдНn. д1Цнху У раі смерті фізllЧноі особи - орендарв, звС)'лжени:.а зеАIМЬНУ лiJUlнку разОА' з 

і ~1'1IC1'Q1УІот.: спадкоємців або інших осіб, вкі ВИКОplIСТОВyкm. _НIUI ДОrDВОру ореВДIІЗeJ1іі. 
J земenьну дімнку разом з орендарем, UШRXОМ перeyкn 



13. Відповідальність сторін за неВI.конаннн або 
неllалежне Вllконанни договору 

13.1. 3а HeBllКOнaнНl або ненапежне ВlІконанНІ ,"orOBOpy сторонн Hecyrь ВіДПОВiдasrЬНіc:n. .~I 
цьоro Доroвору. •• •• . 

13.2.Сторона. _кв ПОРУШIUlа зобов"IІ3ВННJI, ЗВUlЬJUlЕТЬСR ВІД ВІДПОВІдальноСТІ, ЯКЩо ВОНІ 10вc,r, _., 

cmшоCR не 3 П ВІІНИ. 

14. ПРllкїнцеві положенни. 

14.1.цеА доroвір набнрає чинності niCJUI ~ідписанJUI сторонами тв Aoro держввноіРСЄСТРluіі. 
ЦеА Доroвір yкnвдeHo у 'Ip~OX nPНМIРН~ ЩО M~ однакову юрид~ну сипу, ОIН"]_. 

opeндoдa81U1, другиА - В орен.аврн, 'IpmA - В oprвHl, _киА ПРОВІВ державну реєC1p8ЦlЮ. 
НеВ"'"ЄАIНIIМIІ чвстинаМl1 договору є: 
К8ДВC'lpовиА ман земельноі ділянки 3 відображенJUIМ обмежень (ОбтвжеНЬ) у іі ВllКОрпmqаr 

cepBi'J)'1'iв; 
ВКТ про переl1llЧУ на зберіrвннн встановлених межових знаків апаснику (kOpIIC'1y&l'ly)_ 

(хоnbr); 
акт на перенесенНJI В на1УРУ зовнішньої межі земельної ДinJlнки (копін); 

• . акт приАому-переl1llчі земельної ділянки; 

Орендодавець 

Броварська міська рада в 
особі заступника 
міського голови 
ВОЗІШСа Сергіи Михайловича 

міСце3нвходжеННJlIОРllAНЧноі особи 

07400 Киівська обпacn., 
м.Бровари, &yJl.rarapiнa, 15 

ідентифікаціАннА КОД 26376375 

'�--н;mlt~~~"l-_с.м.возНRК 

15. Реквізити сторін 

Орендар 

ТОВ комбінат "Броварибудвиробп" 
в особі генерального директора 
ДepM8IIЦSI Андрія Дмитровича 

місцезнаходжеННJIlOрндичноі особll 

07400. м.Бровари. 
ВУJl.Мeтвnypгїв.4. 

ідеНТИфікаціАниА ХОД 31934099 

Підписв сторін 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

.): _ rJlJrJbI- 200tpoкy М. Бровари 
Ми, що підписалиСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

JlС1)'ПИUка l\lіського голови Возняка Сергія Михайловича, що діє на 

вiдcraвi Закону України "Про місцеве самОВРJlДУВанни в Украіні ", 

ріреиості від 01.08.2006 року Н!!2-1511872 з однієї сторони, та 

Товарпmо 3 обмеженою відповідальністю комбінат 

"БроварВ6удвороби" в особі генерального директора Дерманци Андріи 

Дшnpoвича 3 другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з обмеженою 
І І 

lIДIJовщаяьністю комбінат "Броварвбудвироби" прИЙНJlJIо земельну 

AЇIJIВКY ІШощею l,7б2бга по вул. Металургів,4 в М. Бровари, ДJUI 
oбcnyroвYDI1НИJI виробничої бази - землі промисловості. Земельна дiшmка 
-. piIIIeННJJм сесіі Броварської міської ради від 23.11.2006 року за 
Аі159-11-05 • 

POI\'Y. 
на умовах оренди, терМ1ИОМ на 2 (два) рони до 23.11.2008 

Цей An СЮІадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 
Ao~py Оренди. 

вро І1ВРЕДАЛА. 
IOp:a!:~ICa міська рада • 
&. "-~'SlІа адреса • 
~IOPOВa • 
~' ~Л.Гагаріиа,lS 

МІСЬкого голови 

~~~.ВозИJlI( І 

ІІРИЙНЯЛо: 
ТОВ комбінат "Бровар~Сіудвиробиrl 
Юридичва адреса: 

вул. Meтanypriв,4 
М. Бровари,_ 

Генеральний дире Р 
дир ра 
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f 
ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКИ 

Ііров.реька ~,ieыcD РНІ" ·ІЗ оо lr;~~ .. 2007року. 
. 'Іі Оlаре.а мlеька РІІІІІ в особі заСТУП11111CD ~liC"lCoro rОЛОВl1 BOJ~ МшrаllлОВIІЧIІ що 
kll!1AJtCI~· р YJCpIiIUI "Про "Іісцеве ClМoBpJlJl)'llalllPl в Украіні" ДОІіреності віа О 1.08.2006 року за N!2-1 5/1872 :І 
.-~~НДAP: Penlrlnlll rpOl'lUI plla,cbKo-кIІтолIlцыcD ЦеРКВІ "Пресввтоr ДІВІІ МIlР" НеУСТВllllоІ 

tJ}t ll Ulll'l1ІІ ВІРес.: м. БроваРll, вул Короленко, 68, 18.214, ідеНnlфіквціnНlln КОД 23241545, в особі roпOBl1 
І JDPI іроlllсІІlІll BOВOДlIМIIpIBHII Іка діє на niдC11lDi c8iaoцrвa npо реєстраиіlO СТВ1У1У pcnіrinиоі rpоltllUШ 
:..оaбnаСllОIO ДержваноlO lUlМillicтpвuiєao за Nt435/1100 аіа 3 серпНІ 1999 року, 3 .apyroro боку. yкnaп" 
• IIJID IIН8'IclllНдeHe: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.I.оРЕНдОДАВЕЦЬ BїдnoBЇ.DНo ДО рішенНІ сесі1' ІіРОВllреькоТ ",lськоІ Радll к •• ІвськоІ 06.1111&:1'1 вш 
1ІА,,М172-12-О5 нааає, а ОРЕНДАР npиЯмає в строкове матне КОрllС1)'8DНИІ земen.ну ДЇnIИКУ мошеlO 
JIII 61.11IBIIIIUТВI uepICВl1 :І 11І".іlllетрIТlIВИ.11\1І1 БУДlllllCDМl1 та roeno.allpCIoКlIIIII спору.аllllll по 

....... lIIIra І pBn01l1 ршмlщеИИR КП "SpobaPII-Флора" В 1 •• )ipOBapll. 3ri.aио з маном зеlшеКОРllстуванНІ, 
IrIb"DIIIOJD IІІСТІIНОIO цa.oro Доroвору та ДOBЇJUOI ВIIlllUlОТ Броварс.КlIМ Mic.lClfМ вi.allinом земen.НIIХ ресурсів 
W-ИІ Ііа 24.01.2007 року та зомen.НD-КІІІІВСТРОВОТ .аокумекraшl БроваРСloкоra місloКОМ .ідаiny зеаlenЬНl1Х 
• IllJa1Ш111.Ainrнха є 3DШRІ'" rpOMII.DCIoКOro ПР":lИlчеИИR в Mez8X БРОВВРСloкоі мlськоІ РII.DИ. 

2. О&"єкт ореНД0. 

: 11. В DРСИЦУ nepuamar зсмenloна ДiJUUUCa 381'IUIIoHOlO nnОlЦеІО О, '00Оп. 
21 Нахмen.нlА .аUuuщі Bi.ac:yrнi об"єктн нерухомом IIВnHa а також інші об"ЄКnI інфраCТJJYlC1YP'I; 

• ~:2НapMrmвнa rpOWOI& ouiнкa земem.ноі дimlЦКИ 3riaнo ДOBiaКlI JipoвapcIoкora місloасоl'O Biддiny 3е&lenIoН.1Х 
IUI 4.01.2007 року 31 1(.004-3/13-3/87 стано •• .,... : 
• 241480 ( _1сті сорок дві ПlСlчі чотириcra вісі"I.DВсат) rp'lВeНIo на період будівницrва; 

•• ":~III rpoWOBa оцінка зсмм.ноі .aїIUIHJClI зrlднo довіаки БроваРСloкоra .. ісloКОI'O .Uшinу земenЬН11Х 
.2007 року 38 1004-3/13-3/86 становить : 

t§::OO ( tpllC'ra 'фПllllПla дe8"1IТIt ПІСІ" п"псот ) rpивенlо 3 ІІВПІ зanераенИІ AIt1y Деравноі комісіі про 
14 ~ 38JCЇнченоro 6y.aiBHlSlmJa об"єxry. 

· 3смсп.". АШаН", Іка передаЄl10СІ в opeНll)' не м.є нв.аолікі., що IIOJК)'Тlt переШКО.DIml ti ефеm18НОr.lУ 

[u. ПРП змІні ( peopraнbuu'i) ОРЕНДАРЯ ДОl'Oвір QpeН.DIf не з6еріraє чпнніCТlo. 
r 3. СтрОК діі AoroBopy . 
hIВ~ Доn'llр ".,,, • 
i"'W _ ~-'I.UHO ІІа 2 ( д •• ) рок .. , теРІ.IИОІI до 07 rpудИR 2008 року. Пlcmr :шкіИЧВННІ С1року ДОI'OВОРУ 
~.JIdич __ не npuо ПОНОВnOННl 1101'0 на НО.'ІІІ С1рОк. У ц.ому раі ОРВНДАР nOВ.lНен не пізніше ІІі. 38 2 
: ПР'І 11 Clpоку m't дoroBOPY no.ЇДOM.ml ШIСIoМО.О opeндo.DllllUII про н ... lр npодо ... т. noro .DЇIO.· . 
"-Q АаI1t:рист8IIIII:1еаlenы�оrr дlmallK.1 ІІІ 38 цlnьов"м ПР.I:lI.I .. еIIИRI' аРIИ.DllР ВТРІЧІІЄ nepeB""'1 право иа 

Р1 ореНДІІ. 

4. Оревдна плата 
4.1·1'1'1"1 • 

• 4 84;Ptндlla nnВтa cтallOBl1ТЬ 2 % 811І иариаТ .. 8uоr rpOWo.or оцlНКlI І ClCllII.DII: : 
• 6790·60 (чотаlРIІ ТlICRчl .lclllCOT сорок .аев"вть ) IPllВeHIo 60 копіnок -'Іа neplD4 6удl.Иllцтва ; . 

'ОІICo"1 ~O (Шlen ТlIСRЧ CII"CDТ деВ"АIlОСТО ) rp'lВeHIo ОО кonlnolC - :І дaТlI затмражlllllR Ah.OТY Держа.llоr 
:tII.~J. о&., ~ про ПР"nllll'П'R В еКCnnУlтацlш з.кlllчеиоrо будlВIIIЩТ" ; . 
t.......... fIt ~eHIIII pcnмipy ореИІІИоt Mml за :авмenloні дimlH1CI1 держ8ІІноr 860 "O.'YIIDJlIoIlOT М8СНОсті цlnСЮОЄl10СI 3 
~ t.tbd~~lOro nP.I3Н8ченИІ та ковфіuiєкriв іНдеКСВЦіі. в,ан.чеНIIХ З8КОНОДUC11l0М, за 311Т8eJWUH'B'" 
~lIonJm'tі YкpaiНlI форм ... ", ~ 38ПО81DOIОТЬCl під ЧВС укпllд8И111 або змінн ума • .аО!'О8Ору ареНІІІІ ЧІІ 



1:1\1 ПОЧІІНВІОЧІІ з ДІІЯ ПРІ18НЯПЯ рlШСllllН ~e~1i ВЦ О 
4.3. ОреНдIlВ ПЛВТВ ВllоеllТьея ope~Д:'eНдapHIIX днів, нветуПНIІХ 3В 0~T8111111\1 КDЛIШ4аР"tt'17.1~ 

ШО"ІІСЯЧІІО рIВIIII"Ш ЧВCТJCВІ\ІІІ протяrОl\1 3 а раху"ок 33213812600005 УДК У КIIТв~"кіП ОблаСтІ ""ІІІ . 
(noдaTKOBoro) I\llеЯIІЯ ШЛЯХОМ перераХУВВllІlЯ н еllфіКВllіі 13050200 - ореllда зеl\lлі. \І. к.с.; 
821018 код 23511923 - SPOBBfcIoKe ВДК. KO~~ рахунок ореlUlНОЇ маТIІ офоРМЛRЄТЬСR віllпові.llНIІМtt ІК 

4.4. Передача прадуКlІl1 та IWШННJI по азl • '1\Іс1, , 
4 5 Р03"llр opellДIIO! MaТlI переrлuаст .. ся у р. . о 
• • aHНJI передбачеНlIХ Договором, 

4.5.1. з",іllll РІОВ ~~подарlOВ , 1'ItV піДВllшенНJI uiH, таРllфів. зміни І\оефіuіснтів iНJIe,,'CIIQ'r о 
4.5.2. з",іНI' РОЗМІРІВ зе",ел .. ного подв.~". ." 

38КОНОДІВСТВОМі . 
4 5.3 • ШІІХ Вllпадках передбачеНIІХ закоНО"'. 
• • В ІН 'ІОТ маТIІ у арОКII, Вllзначені ЦІІМ ДоrоворО~I, ~праалRmca а,.. 

4.5.4. У рПнl IlеВlllесеllllЯ ОРбеНдаll~ УкраТН11 за КОИСl1ll8 день проарочення плаТQ")' HRnпa • .J 
подвІ8110Т стаВКІ' ВІІ OHВnIolloro ~" • ..., • 

о 1CCn1C111I84дe5' 115"0прострочеll~:. спрU1UlЄТЬСR таКОЖ і У ВIlПадках, JlКШО ОРЕНДАР З ПОВ8ЖНIIХ причпн 11n100... 
• • • реlUlна пnа --~ 

в"кор"стовує земел .. ну дlJlJlнку за ШІМ Договором. 

S. YI\IOBII ВllКОРllстання зеl\lCJlЬНОЇ ділЯIIКII. 

S.I.3eMen"Ha дімна передаЄТЬСІ в ореlUl)' ARJI будіВНlluтва церквн з IUIмініС1раТИВIfIIМИ "
господарсьюtМН спорудами. 

5.2.цїnЬOBe ПРlоначеННJI земельноі рнки - землі rpOMUC"KOГO npизначенНJI; 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформленНJI у встановленому законодавством ПОрІІАКУ зміlllllllrl О 

nPlоначеНlUlземельноі ДЇnIHКН; 

б. УМОВІІ і строки передачі земельної ділянкв 8 0PЦiQ'. 

6.1. Передача земел"ної дiЛJIнкн в opeНJIY здїАсlUOЄТЬCJI з розробnенlUIМ проеany іТ BЇJJВeJICJI8L 
розро6nеННJI проеК'l')' відведенlUI земельної дinRНКІI є рішеННJI про НaдaННJI дозволу на виrотовnеНIIR npocау • 
23.03.2006 року за N!9SS~6-04;. 

6.2. Інші умови передачі земел"ної дinRнкн в opelUl)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР 
орен.цу земenьну дinRнку BЇn .. нy від БУAlo-JlIСИХ мвJiнових прав і npетензіli 1JICIЇI. 

JlJCНX В момент yкnaдaННJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не lШІ3 
6.3. Передача земельної AinІНКН орендарІО 3АіАсюоєrЬСJI niCJIJJ державної peЄC1pвuii шоro AOI'OIOp)' 

ПРldlмаННR-передачі. 

6.4. На основІ с:т.25 3aКOIIY УкраТНII"ПРО аренду зеl\ШЇ" від 06.10.1998р .N!161-XIV арена.р,. 
строк пlспя аераса.наТ pKcтpauli AoroBapy ореНДІІ земenlollоl дinИНКl1 HIIlIBТlI копіш доroвару ВI/lП.~ 
дера.ноТ ПOJUlтковоt спу&6ll. 

7. УаlОВП поверненнв земельної дimnlкв. 

• 7.1 •• ПїCЛJI приnиненu ~ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зе.IШНУ дinJII11' 
пршому ПОРІВНІНО з ТItМ, у _кому вІН oдepICU Ії в оренду. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погlршенlUI корисних властивостеА орендованої зе.sельноі дiPJIIII," 
ЗМIНОIO 1і стану має право на відшКОJlVllIUIНJI б' • • ,..., 

.' • ':"''' з ИТК1В У РОЗМІРІ, визначеному СТОРОНDШ. Яхщо c:ropO 
згоди про РОЗМІР BlдwКO.uyввнlUl збllТКUl спір розв"lI3)'ЄТЬCJI 

7.3. 3дlАснені ОРЕНДАРЕМ б~ згоди ОР У судовому порядку. • оТ 
JlкІ немOЖJIИВО відокреМISТИ без ЗВnOJlїJl ~Н~ОДАВЦЯ ВИ'lpати на ПОЛlпшенlUI opeНll08DН 

7 4 ПоліnшенНІ зем НIUI ~ОАИ ЦІА AШJIНцІ. не niдmrraють відШКОА)'В8ННІО. 
землІ, не ~~raкm. BlдuI=aНlUO~ЬHOi AUUlнкн.. проведені ОРЕНДАРЕМ за ШІС"МОВОIO зroдоlO 3 ОР 

7.S.0PEHДAP має право на B;""'KnJIVII б' О 
·060 "оо':- -- ~ .. анНІІ З иткtв запо"ЇJlНИХ унВ .... ;""к неВIIКОН-.. в Jl:JеlUo. переA\lliчеНl1Х ШіМ договора... ..... ",,_ 

361IТКal\III вважаШТЬСЯ: • 
7.S.фаlmlЧні В'lpаТII, JlКIIХ ОРЕНДАР 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а так за~ав у зв"JlЗJCy З невиконанlUIМ або неНaJlС'АСИlIМ . 
порушеного праваі ,аж Вlпрати, JlКІ ОРЕНДАР 3АіАснив або повинен :sдiRCHlrtll PJ • 

1.6.дохо.щ Jlасі ОРЕНДАР Mir б 
AOI'OBOPY. И рeanьно отримати в разі нвnежного виконвнlUI оРЕ 

7.1. Розмір фактичНl1Х BlnpaT ОРЕНДАР ,,-.,1 
~ ВИЗН8чаЄfioCJl на підсТаВі ДOКYMeНТВJIЬHO ПЇllТl~ 

Н.Обмеженнв ( 6 
о т_евнв) щодо BllKoplleтaBHII 

. земenьноі дlлввкu. 
8.1. На opeНAOBalty земельну ділин l( аІ 

--___ .ІІ'~:2.!rJПJ!ешрiej!Ш8~ч!.а в ку не ВСТВНоlUI 81J1C' _ 
opeн.a.v земеnLU"Т ": __ "0 ено Обмежен ... оБТJDКeН" та іНШl1Х ~~~ nб"'fI.C-' 



9. Івші права та оБО~"В3К1I сторін. 

що :sealenьнa дїJUlНкa є у йоro впасності, нікому іншому не відчужено, під забороною 
фt-rr.ін аІК 3В1СОнні повноввжеННJI пеРОJlUати цю аїл.нку в оренду, Н8l1uаПІ інші правІ, 
~_ff'r./~-

;~d8ll1: . . 
~r-;d..oвe IUJtOРllC1lННJlземenьноr дlJlJlНКН; 
,~ .pвam цеП Доroвір у вИПВAJёax. передбаqеюlХ чинним З8КОНОl188СТ80М та пиr.f Доroвораr.l; 
~~ ореlUlllоі мати У виПВJlК8X, передбачених ЧlfНННМ заКОНОJШВСТ80,." в ТОМУ Чllcnі в 
jIfI 6C:J 3ruJIИ ОРЕНДАРЯ; 
;'f~ОРЕНДАРЯ своєчасного BHeCeННJI ореНАНоі мати; 
.:;: ііі ОРЕНДАРЯ вUuпКОдyllВННR суми ОРОНАНоі маПІ з часу приЯНRТТJI рішенНІ ВІІКОНКОМУ або 
. JI1IIIII_w.нai дimlИ1І1 до пiдnисllllUl цьoro ДОГОВОРУ; 
" ' . . '/Jt'" DJICIUI_BЦII. 
F .".._шну ainRНКY по апу. 
~lIpCUIpI: 
~""DDШУ 3е&1C:n.НУ дiJUlику У кориcty8внlUl; 

~ 
....... ДОroвір nїCJII закіичеНIUI строку Яого діі в разі BiдcyrHOcтi претензіЯ, щодо зобов"lІ3ан. на 
'fI& . 
11_ оре_рі: 
/!IІ8ІІОPSIДОДАВЦЮ можnивість 3JliAСlПOвати контрол. за викориСТ8ННRAf шєі земenьноr РНЮІ; 
'lIIIpIaolJllТll3eмenьнy ДШRИIC)' за ЦШ .. 0811М ПРll3начеНН1ІМ; 
IIN8OClUllIIYJI1И opeнnнy 1ШІ11У; 
1~'CllrllIiмi'lВOro ЧІІ будь-.коro іншого забруднеНJUI землі; 
lSIPIDIYIa1n 1і І RIJIeжRОМУ санітарному стані; 

10. РШВК випадкового знпщевВJI а60 Dошкодхсеввв 
06"єкта оревдп чи його частиви. 

I1DIIDoJaro ЗНИЩеННІ або ПОШКОдЖенНJI об"єктв оренди чи його частини несе ОРЕНДАР. 

11. Страхуваввв 06"єкта чи його частиви. 

'lila31Ua1 4ОІ'о80ром об"єln' оренди не підппає страхуванню. 

'12. Зміни умов договору і ПРИDВвеиlUl його діі 

tc.)1IoaJI • • 
1li1bn.._~.OPY 3JdRclUOlOТЬCJI У письмовіЯ формі за В38ємноlO зroдоlO СТОРІН. 
''';;ІІСІІНІЗI'CWI щодо зміни умов AOroBOPY спір розВ"В3ytO'11.cJ1 у ~ДOBOMY поpuкy. 
~ ПРUПl1ltlUcrrься У Рll3і: ' 
~ С1року, наахия Вого було укладено; 
~ _ CtpeидaIJC!' зем~ьної ДЇJUIНКИ у вnacнiC1'lt; .~НJIJI земCllЬНОТ дїJUlHKl1 3 r.lonsвia 
~ ет.ноі JWWucй JUUI суспinьних пспреб вбо npИМУСОВОro ВUIЧ.,,--
~~порцку, ~~oвneHoмy ЗВ1Шном; 
~ РlllUlЧноі ОСОби-орендар •• 
--.во nPIIПJІИІЄ'I'ItCI тaкmК в інших випlІдІС8Х, передбвчених закоНОМ. • 
~~ ПР"nl'НR1OТJ.Ь1I1Ш11~М non розірвавн. зв:' .. . 
~ 3raдoto сторін; • : і ІIКОН8ННІ дрyroю ctOРОНОIO обоl ПКІІ, 
~" CYII3 на. 8ИМОіу оjщієї Ь сторіН У нвcnlдOK не:реНдОlВНоі зе".ельноі дїJUlHlCII, аке Істатно 
.~ , 'Іа lнac:nlДOX 8ИПВДКОВОro зКИЩСННJI, ПОШКОДЖСНIUI , 
~ 1Itraинro, а твко. з іНших підстав ваначених 3ВlCоном суду BfanoBfaHO до &!Т.141,144 
~y:.a;: орендарем ... 9.4.2. lUI~on AOn,BoPY 3. рlшеН~RМ , • 

~1hI. да н ClC8Є1'1оСН. • ' 
,---~дa raaopy в ОД.ІОСТОРОІІН .. ОМУ nopJUlIC)' ",оny ОРЕНДАрЕМ п. 4.3., п. 9.~.з. иї3llufa 
~ ro.OPY І ОдНосторонньому порllдКY t: H~BIIКO-:Н:""нy або фЬ .. .,ну особу, в 'І8ІСОЖ peopru 

~
~ ...... IUlacHacтi на маіно opeНдJp. на lНW)' Р сті' 
~ ~IIJIВP. t: nlдcтaвOIo JUUI розіР88Н1UI ДоrolОРУ; ..... n. ЗlСУдженН8 вбо О~Межен~ .. ~ ~~::. 3 ~ ~-'eJU.1nI • •• фьичноі особн - оре_,..., UIO земельНУ. ,мu_Hpol r-- , , 
"'~'''1lJen-.. __ :оІ дuurику У раl СМuiерТ!б інших осіб акі 8IfКориctOвуаоть ..... uu. Доroвору ореНдІІ :senl;. / 

,.r-.uдllТlt до СПІІДКоєм ~ в D О 'ШJUlXО" переукn-·- , ' , 
Iyиm. ЦІО земenьну JIWtH"Y разом 3 opeНдJpeм. , '" 



13. ВідповідаJJьність aopill 3В неВllко •• а'IIIН або 
Ilенanежllе BIIKOIIDIIIIR договору 

13.1. За HOIllKOHaHНJI або HOHвne-,кHO IIIKOHBHНJI .II0rolOpy СТОРОНIt носуть lі.llПОlі.аan"ніст .. Ві4ПОВіз"о. JIIai 
ш.оro ДоroDОРУ. о о о о • 

13.2.Сторонв. .. ка поруш.ша :lо60I" .. зIННJI, ЗІЇЛьНJIЄТЬС .. 11.11 II.ІІПОВI.ІІan"н~СТІ. _КШО ІОна .аовеле, що lІе fI 
C'I1UIOCI но :І іТ В'ІНІІ. DoJЧ 

14. ПРllКЇllцеві ПОJJожеIIllR. 

14.I.цоА .IIoroBip нвб'lpDЄ ЧIІННОCn піспа ПШП.lсаННJI сторонаМIt та його .ІІержааноі peEt"lpauiJo 
ЦеА Доroвір ytcПlІ4ено У тp~ox nPIIAfipH.!КIX, шо M~T" О.llнакову ЮРIt.llIt~ну СIIІІу, 0411Н 3 IІКlIХ 

OpeндO.IIВВWI, .IIpymR - І OpeН.IIDplI, тротІА - І opraНl, якнR ПРОІІІ .ІІержаlНУ реєстраUIЮо --
H081д"0111111\111 чаСТІlнаl\ll1 .II0r080py є: 
Кl.llDC1pOIIlA lШ8Н земenьноі .ІІЇЛІІНКІІ :J IшобрmкенНRМ обмежен" (обтажень) У П BIIKOPIICТIНHi 11 

cepBi'JYТiв; lCrIIIJ 
ВІСТ про встаноanСНIІІ на MicUOIOCn та поroдженНІІ ЗОІніwньоі межі земельноі .IIiп11HКJI (ХОПЇl)о 
ВІСТ на перснесонНJI І HIrlYPY ЗОІнішньоr межі земельноі .ІІЇnВнки (копія); , 
ВІСТ ПРIIRому-передачі земc:nьноі .llїJJIІНКИ; 

Орендодавець 

Броварська міська рада 
особі заcnyпнiuca 
Micьxoro roпови 

15. РеквЬип. сторін 

Орендар 

" 
І 

о о ВO:Jwпca Серriи МихВЙJ10вича 

РелігіАна rpoMaдa Римсько-Католицької 
Церкви "ПресВJlТОЇ Діви Марії Heycraввoi 
допомоги", в особі 
голови rpомади 

ОО 
Новак Броиіcnави Володимирівни 

місцезнахоJlЖОННІ юридичноі особll місцезнахоJIЖСННІ ЮРИ.ІІИчноі особll 

07400 Киівська ОМIІС'І1о, 
м. БРОlари, вул. rarapiHI, 15 

07400, М. Бравари, 
вул Корonснко, 68, кв.214, 

~нтифі~RниR КОД 26376375 
ilонтиф~UtниR КО.ll 23241545 

Підпиев сторін 

/ 
І 



'АКТ 

gpl!ЙОмУ.ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬН~І ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

Мп, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

JrJ)'ORuкa Ilіського rолови Возняка Серrія Михайловича, що діє на 

рі Закову Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

ріреності від 01.08.2006 року N!2-1511872 з однієї сторони, та Релігійна 

!рОНада Рllllсько-КаТОJJИЦЬк:а Церква "Пресвятої Діви Марії 

RqctlBHoi Допомоrв", в особі голови громади Новак Броніслави 

Возодпмирівни з другої сторони, склали цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Релігійна громада Римсько

Кполuцька Церква "Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги 

lІІВііКШ земсшьиу дiшпncy площею 0,7000 га по вул. ЧерWlXiвського в 

Jdоиі РОЗМЇЩеНИJI кп "Бровари-Флора" ля будівництва церкви з 

'JDdвicrpaтивними та господарськими спорудами - землі громадСЬКОГО 
-'1еllRJl. Земельна дЇJIJmкa надана рішеННJIМ сесії Броварської міської 
JIдR. 

IJД 07.12.2006 року N!159-11-05 на умовах оренди, терміном ва 2 

(цва) роки ДО 07.12.2008 року. ' 

Цей Акт СЮІВДено у ТРЬОХ примірниках і є Jiевід'ЄМНою частиною 
oЧoroВору оренди. 

ІІВРВДАЛА: ІІРИЙНЯЛА: 

Релігійна громада Римсько
Католицької Церкви "Пресв"пої 
Діви Марії Неустанної Допомоги" 
Голова шсжаіДИ. 



-у"' АКТ 0f.P (.;; (.,~:. -'~.~~ . 
'сцсвості та поrоджеННR ЗОВllіwньоі межі зеl\lельної дjpJlНКl1 

~-sdp~-~;~ (i/1fI!, v t1'v ~- с:: ~ &~ It 

f. 1вJ, 200-' р.о м.Бровари 

:~~ IІ)ІСІІС1ІІВІІ1К тов -КОНСТ AНТ~" 

-

.:::r:~i.A при ВСТ8Номенні зовнішньої межі не зuмено. Межі погоджені і не 
---І- СПІРНИХ питань. Межові знаки, якими закріплена земельна дїnянка в xinькості 
'OJluzии urr. показані представником відділу на місцевості та передані на зберіraкня 
lIIJaНi ку (зе~еКОРИctyВачу). Розміри та місцезнаходження земельної дinянки 
_ каабрисі Ha'3BO~ ~QI'O ~ 

_ -НКН, HaдвНoi~~'1::~~~~·t.::~~;"~·~~~.~~~~"e1~"'~~~~~,f)~~~U~~ZL~~t:6:II~~ ~О-JCIЩaстров 1 

Qd.- . 
..... є mдCТUoю ДпЯ приli6fi _il8I~~iКТВII1HOl\.Y 

An 11&І ДОКУМентів, що Пfii~д'ЛсМlIPl~~IJn~ 
crnuдcииЯ в 2-" npIIIMЇJ]IIf"cax. 

ОltAcraвиик 
~еКОриcryвзеIМJ~lае)lшасникаQ~ 

~иик TOBIIKOH~T~:T~'A:!'::;~~~~~~~~~~~~ n .. 
редCJaaИИК Виконкому _.. 

n ~o 

::::К~іЖНИХ ... оо ~ 
ИlCtв (земnекориctyВаЧів) 

n~ о 
14itr.kOro II~K. Броварськоro 

BtдAiny земельних песмМfS.!'7 



АБРИС ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

--------------------------~ .. ,. 

.({., 55 , 
" 

r 

V~. 29 

~2.Bb '. 

в 

.. 

б. Від Е до A------------~=--..:..--_fi 
Абрисск.,аа: ~ -> ,S?"~ 



'--_МУ 9.i1~/;CH.кo r..Jf. 
iJOm на підставі дозвсшу виконкому N! 273 ' 
,. .. рoдвnx'дeпyraтів від 24 JlИстопада 1992 року 
~ І ~y межі на підcnві плану AeMenьHoi дi.лJrнки " 
"Рt"~~'И·';~;'''ty:J/-Ч.q ~ /"VoUt"6A-"-о. ~h1cO~q6KOI . 
~ ~PY. 1/~eC'6"To/··,~ vll'''/~ r:-~&r"N/('Оt'~~~ 

"'-'-"1ІОвуа.~~.nt:. W- -Kt: 2/fJ" ~~~.I"~ 
'" 95ff=-/~-:{)' ? 
3ПDВОР1mеввиМ1~ОВХО~. Jfи __ .. _вin ___ ~~ ~~ R§.,D. _:-_ 

межеві знаки в кіпькості r- ШТ. передані в натурі представнику 
3Dl01IDUca, на &Коro і HaкnaдeHO ВЇДПовідanьніcn за іх збережеВНJI. 

РОЗМіри та мїсцезиаходжeJIВJI межевих знаків земenьноі дi.лJrнки показані 
.~_. . 

Цей arr є пі.цстввою дпа прийg~~~f!I по ф8JC'1'ИЧНому кориctyВаиню. 
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ДОДАТКОВА УГОДА Ne 1 

ДО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноf ДІЛЯНКИ 

Віц 13 бера... 2007 року Ne040733800029 

" ';1" vk G.eut.. 
1 

2007р. 

.,.. що пiдпucamlСЯ ИJIЖIIе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р АДА, далі -
.ОДАВЕЦЬ", в особі заступвика міського гоnови Возника Серп. 
Jad,1 ....... що діє на підставі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядув8ИИJJ В 
fфТ'. довіреиocn від 04.04.2007 року за На 2-151 640 3 однієї cmopOIIU, та 
tIIfДAP". РenlrШиа rpoalaдa Ромська-Католицька Церква "Пресввтоі ДівІ. 
f9iВI)'C1'IIIJIоіДопоноm", юридична адреса: м. Бровари, вуn Короленко, 68, кв.214. 
iallфinцiDвпR код 23241545, в особі ronови rpoмади Новак Броніcnaви 
b.1вmpiввп J другас сторони, yxnaли Додаткову yroду до Доroвору оренди 
~~ N! 040733800029 від 13 березu2007року про наступне: 
tII ВiJaiдвo до рішеНIIJI сесії Броварської міської ради від 26.04.2007 року 
OUI8-Щ ІВССПІ зміви до ВIlC'l')'IDDIX пувпів AOroвopy: 

І. до D. 4.1 і ДОПОВІІИТИ словами' 
" • Зriдво Р~eJDIJI сесії Брова~кої міської ради від 26.04.2007 року N!ЗІ0-20-05 
r.ц.-:eвa вщ пnaтн за оренду земепьвої дiшпuar peniriйвy rpoМаду Римсько-

Церl8ll "Пресuтоі Д'1ВИ МаріІ Неуставиоі Допомоги" оревдна плата за :;>' ДInВВКY lUIощеlO 0,7000ra по вул. Червповеького В раВоні розміщеlllUl 
r..r.:~:!:r_opa" спла'l)'єrьев на ПРОТJDі 2007 року релiriйноlO громадою 
lInВВJ ·-,vщщькоt Церкво "Прееватоt діва Маріі Веуетавноі Допомоrп" В 

що lllAZoдuТlt АО Дер8аВИОro бюджету і ет&вовить: 
k_ UU,40 ( oд1lВ 'ПІcna двісті ДВВВ8,ЦЦJ1ТЬ) гривень 40 копійок - ва період 
-'IWIIIIIЦtaa; 

~7,so (одна тиcna шістсот дeB"JlВOCТO сім) гривень 50 копійок - з дати 
~ . • АКІ)' Дерасаввоі првliмanьвоі Koмfcii про првiburrrR • екcпnyатацiJO 

oro6yдiв._ 
ДOДanЦ; -"а оа, 

8ayroдaN!!1 діАснадо 31.12.2007 роху 

2. Вcїiвud • 
)'Мови Доroвору З8J1ИDI8IO'tЬCJ1 бе3 зМІН. 

ОРЕНДЛІ" 

peniriAвa rpoMaдa Римсько
Католицької Церкви "Пресв"пої 
ПЬ~4IR~.:ruIRОІДОПО)lоmll 



, 
ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3ЕМEJlьноІ ДLЛJIНКИ 

І 

~ 
, ІіРО88Ре.ька мlс.ка Pa.u..,J J... ,,LЖOЦJ .. 20Р1 року. 
I!IJ),\UEЦЬ: 5ров.рс.а мlа.иа РМІ 8 особі ЗIC'l)'ПН"ка мlського ran0811 BOJ"Rкa CeprlR М.llDnЛ08.lча ШО , "3моІІУ Украіни "Про МК:ltCве ClМОВрІ.Ц)'ІІН'1JI 8 Украі."" ДО8іреності 8іа 01.08.2006 року за .N!2-IS/1872 
;,..." 11 ОРЕНдАР: Cneulub08alla A,ollТlUlUlo-eкc:nnyaТ8ц'n .. a аfл .... щR ynpaВn ..... R Дер2а8тоЬ.cnекоlr 
.. ""'ВІ &lllllтpc:rвa IlІутрlшнІх cnpl8 Украfнп в Kllfвcloкtn області, IОР'ШJlllиа адресі: АІ. КaliB, 
~,IuиnIФіauiJbndl КОА 08576509, І особі яачan.Нlnca 1enец.кого Інна СерПЯОIISЧа. 'КlIIJ діс на 
;8- npo IICaeцlubDllН)' mohrurho-сксnnya18UЇЯНу дbJlоИlIЦЮ УnpaвnіиНl Держввтоіиспmul ГОЛОIНОro 
.. мiвimpma виyrpfшнix справ УкраіНІ' І Киівс.кіR області" Jlреєстрованого l(рєво-С8ІТОШIІНС.КОIO 
_ ....... IІІМІніClplllliао КlIТвс.хоі 06JJасті від 11 I'JIYДIUI 2003 року за N!38S9 з apyroго боку, yкJIanll цеП 

а;" ...... не: 

1. ПРЕДМЕТ договору 

~LOPEIfДOДA8EЦЬ відповідно ао рішеННІ сесіУ Броварської міс.каі PWI КІІівс.коі області від 
poq »J5J.II..oS, lfIUIК. а ОРЕНДАР пркАмас І С1рОКО8е IUIІТНе ХОРІIC'l')'88ННІ 3CМMItН)' .IIiJIJIику nnOШСIО 

~111 a6cnyr0.,.... ~IJИX спору .... ака ЗНUOДllТЬal по вул. Фрунзе, 2-8 В А'. "ровар ... ЗriJlно з nnвном 
~ IQD Е IIfJIД"СМIlOlO 'І8СТІIНОІО шоro Дoroaopy 18 ДOBUucн Вll.ІІ8ноі Бро&арС.КИМ міс.," .. , 8Шдinоar . ~= 16413.05-313 аіА 30.03.2006 року,. зеМСІІЬНО-ICIUUIC'f'P080і дoкyмeНТ8ЦIЇ БРО8арс.коro Mic.кoI'D вШдiJJy 

І*) ІІІ Юlem.иa BНJCa t 3CМIUIМI. rpoMaдc.KOI'D nPJO~ачеННlВ масах БроварС.КОі міс.коТ p8ll1І. 

2. 06"єкr оренди. 
ltB l!pCJЩy 
2J.Нa~~ -~'"~ _на JII"8JПoНОIO lIIIощеlO 0'1362 .... 
23, ~ дinnщi рспМIЩСНJ 06"єпи нepyxoMoro МаАНВ. ві JrIlllJlO'ПaCl власніmo орендар.о 

iliaIJ.Q4.2OOi IрОwoва оцінха 3еМмьноі дімнхн ,riднo довUuoI SP088pCloКOI'D MiCloКOro Biaдiny зеММ.НIIХ 
o4IJJ7 ( POKY3l1i499-04-313 станОlиn.· . 
,~ COJIoJCдel" • "" 3carCa.йI дbg нп. ТllСІІЧ сто .ea"RHOnO сІм) rpивеНL. 
__ на. lІС8 ntpeдВЄ'l'loCl І оренцу не .,ас нeдonbcia. що мayn. nepeШJCQIUml іі ефеmIlНО''У 
15.1lpa _( • 

JICOpI'lJfIJ8lU1) ОРЕНДАРя ДОl'Dвір ореllJlИ не з6еріnt IfJlRНіCТlo • 
• 

). 3. СтрОК діі AOrOBOpy 

ІІІ ~ Ylalцeио 1'1"'" . .. -.- 1ІОІІОІИе..... ,.... НОАІ 11.0 23 nИcтuпааа 2001 року. Ош 3lUCiнчеННl страху доl'Dlору ОРЕНДАР .. ас 
nrrroty 111 АОI'ОІору JIoro на ноаІІА ClpоlС. У IІІоОму разі ОРЕНДАР поаnиeн не пЬніwе НiJr 31 2 lllсяцl до 

,..f' IIICIPtll!ТaJlнI nOlідомПnI ПIlС"'ОIО ореНДDJll8IUf про .... ір npoдo ... rmlloro дію • 
..... lDру о" ..... :аеиen ... оІ дІ.а'llСІ' не 38 alm.oB'IM ПРШНDченнRМ ореlf.llllР втрачає переважне пра80 НІ . . 

tl.lII._ 
• ...... 0 ... 

4. ОреВАиа lUIатв 
481-97 ........ lІа ііа.,.. 

4J. os....:J 'IOТ1IPIICfa .::Оlат. 1 )11д HopмaТlIBHot rpoW080J оцlн. і clCllIIД8C 
...., ~~ JI03 .. i о еат одна) Ipl"_ 97 кonlCloк. • • 
ІІІ M":_~lQ n: pelUUloT lIIta'U за земlUU.ні JIЇJWUCq деравноі або кoмyнan.Hoi В118СН0СТІ UIRc:IQOf:'I1oCI 3 

~-.;:'ia YIIJIIiJtJI ~'ІенИІІ 1'1. IСОефіцit:Н'1і8 IцдeКC8ЦIї, ВIDНІЧeнllХ 311СОИCJд1IКr8OМ. JI JltaepдJ&CНlfM .. 
f.3.OlIIo ••• 

alJi ............... ЩІ) :tanOIНlOкm.ct& nIA час ~''.UНl а6о змЬо' умОI .IIOro80PY ОРСНдlI Чlf 
" 0:.-....... "'-_о , 
!Itto~ ~o~.an.aa орендарем поч .. наЮЧJI , Jl8Т11 nplllllUl1Тll рlше'IНR сесlr _.,. 23.11.2006 року 
~!'i'~::1III lIIJIaaa: r;:aaтaro .. 3В lC8.IIeНДllplIIlX днІ .. ".CТ)'nIlIIZ 3В Dn1IHul •• lCIIlIе .... рн ..... JIН:,~Ir;~.: .... nep;; 121000о5_18 ерерцуааиНR н. рпyuок УДК У КIІ1'Ве.ькlП оlnlnS ....к.,сва МФО R 

"'11paIYlcцlr"""'lapa.кe вдк. Код Кnlс"Фlкаа1l130S0200 _ оре..,.а :ае.l. 
lfQaиИІІ nocnyr І рахунОК орендн~! IІІІ8ТІI оформмt11oCJ( вiAnО81днllИІІ IUCТllAfll. 



4.5. P03ft,lp opellДlloI nnаn' переГЛЯJIаєтьсв У раl: во or.,' 
4.5 1 зміНlf УАІОВ roсподарlO88ИIUI, передбаче~их Доro р., • . 

4 5
'.2' • 11 розміріl земenltНОro подвn')', ПIДlllшенlUI шн, тарифІВ, ЗМІНИ КОСФіuіtнnв . • • ЗМІН I~ 

ЗlКOнодавство.,; • It 
4 sз І іНШl1Х IIIПIдКllX, передбачених законам, 
4".5.4: у разl неанесеннн opellДHoT маТl1 у СТРОК_І, Вllзначенl ЦІІ •• ДOГOBopO~I, cnp811ffl1tr 

подвlАноТ ставка. нацlоIІвлы�огоo банку УкраТнн 38 КОЖIIllП день прострочеНllR nЛ8ТQy If ~"" 
1СОЖllllП день ПРОСТРОЧellllR • ОРЕН ' 

4.5.5.0реНдНа мата Сnpa8JllЄТЬCJI також І У в"падках, JlКШО ДАР 3 ПОUЖНШІ """"- І 
IlfКОРШ:ТОВУЄ земenltНУ діл.нку ,а цим AOroIOpOM. 1w 

5. УМОВІІ використаННR земельноі ділЯПКlI. 

S.I.ЗемenltН8 ділІІНІСа передаm.c:1І І орен.цу JUUI Об~ВуванlUI існуючих Споруа; 
5.2.цШЬОlе призначенlUI земenltНОЇ діпJlНКИ - зеМЛI rpOMIДCItKOrO призначеННІ; 
5.3. ОРЕНДАР не r.lac права боз оформленlUI у встановленому законодаВCТlО.f 

ПРll3ивченlUI зеr.seJlltноТ дinIlНКИ; 
6. Умови і строки передачі земельноі ділянки .... 

6.1. Передача земenltноі дїJIIIнки в орен.цу здіАсНlOЄТltC. боз розроблеиНl npoetny П BillleJleНRI. 
6.2. ІншІ умови передачі земельної дїJIIIНКИ І орен.цу: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР. 

ореащу зсмeJ1ltну ДШІІНКУ вшltну від буДl.-JIКIIХ маАНОІИХ прав і претензіА 1ретіх осіб, про 1ІІІІ1_ 
ДоrolОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не ма 

6.3. Передача земenьноі ДШІНКИ орендарю здїАСНЮЄТЬСJl піCIUI державноТ реєстраЦІЇ UWlПІ ач 
приАманJUl-передачі. 

6.4. на основі ст.25 Закону Украlнн "Про оренду землІ" від 06.10.1998р oMJ61-XIV аpшlf'~ 
строк nlCJIR дер_вноІ реєстраоіТ AoroBOpy орендп земельноf дlлRПКn деу_вноі а60 "'OV}IЇJiI 
зоб~В"RзаИlln H8Д8ТJI копlао AOro80PY віаповїlIНОМУ орrвиу дeJ»К8BHoT податково' C:n)'lo'6и. 

7. Умови поверневви земem.иоі дimmкп. 

7.1. Піспа припиненJUI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 3CMCJI.НY _. 
riршому порівНІНО з nlМ. у акому він одержав іТ в opeНJ1Y. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршеНИІ корисних вnастивостеА ореНДОВlНоі зсмenьнаі Ji.1III' 
. ЗМІНОю іТ стану, ~ прно на 8Uuuкo~aнJUI збитків у Р03мірї. визначеному сторо .... ПL JlКIIID C1IIJIIIIII': 
зJ'OДН про розм!р BI~O.цyв1НJUl зБИТКІв. спір p03l"Jl3)'ЄТltCII У судовому порllДlC)'. 

7.3. ЗДlАсиеm ОРЕНДАРЕМ боз зl'OДИ ОРЕНДОДАВЦЯ 8И1р8ТИ на ПОJlіпшенНJ( opcJlJlOlllllli~ 
JПd немОІШИВО в~кремити без 3ІПодїJIНИІ шкоди ціА дi.Juaнцl, не Паraкm. відшкоауваиюо. . 

7.~. ПOJllпше~JUI стану земелltноі дШанки, проведені ОРЕНДАРЕМ за ш,сr.моВDIО зroAOJll J-
зeмnі, не 1I1JUIJII'IIO'r вIДIDКОдy88ИJOO. . 
обо" 7.S.0PEHДAP має право на вiдwкодyJl8НИІ збитків, звnодiRних yнac:nшок He~-' 

, в Jl3eнь, передбачених цим ДОJ'Oвором. 
ЗбllТК8Мl1 ввасааотьен: ' 
7.S.фактичні в1р8ТН, .ких ОРЕНДАР" бо JII1IfJIJfP ~ 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ. 383~ У зв аку з невНІСОНаиИJIМ а ~ "~ 
порушеноro прнв; а тако. ВИ1рати. аКІ ОРВНДАР здlltснна або повинсн 3JliAcJlll1ll 

доrolору7.6.доходи, акі ОРЕНДАР Mir би РnПltно отримати 8 разі ИВJIежиоro lIIIOН8IIIfI orerl 
• І 

7.7. Розмір фактичних вИТраТ ОРЕНДАРЯ ВНЗН8чаєn.са на підставі докумеиruьио п~ 

8.061\I_еиВR (о6тижеНИJl) щодо впкорuCfllllll 
31!Ale.JIьноі ДЇJUIHКВ. 

8.1. На орендовану зе iтut' І pJl.""~ 
8.2.Передача в орен:е:ьну д кr не ВСТ8новпеио об •• е8еНИR, обтuceиНI та ~ ~ 
ді.мнки. еммьноі ДUUlНКlI не є підставою ДIUI приnинсна або »І 

9. Інші права та 060В"ПIСВ сторів. 
~ ОРВНДОДАВЕЦЬ ra нc~ ... 

(арештом), заставою не пере6~~ ~o зеММltна дШанка є у йоro вnaCHOcтi, нІкомУ іИJIIОаІУ ~' 
визначені цим доroвором. ає І ВІН має законні ПОIНОВIDКеНIUI передаваПІ UID дinJНJC)' • 

9.I.Права oP~llДoдaBЦR' . 
. 9.1.1. перевірlltИ'· . 

1WIЬOBe 8ИКОрИСТІНИ. зеММьноі ДiJuaнки; 



І . п·"-" перед6ачеНІІХ ЧІІНН"М заКDНОДUC11l0М та ОІІМ ДОГОІОРО"'; ... n ДоrollР У ІІІ -. 
pOIippТIl-

,tJ~ 
ках пе-Jl6аченнх ЧИННІІМ 3ІКОНОlllІСТВО"', В то'"')' .... cnі в 

• IUIIlоі МlТИ У ІИПад • r-
• ро1l1'Р оре f!Un'&РЯ' 
~ 6аЯІІІІ OP~ • о 1UUf0Т МlТИ' 
:...w~ОРЕНДАРЯ СІоСЧIСНDro IнесенНІ ~НІІНОі Mln~ 3 ЧІСУ np .. RturmI рішеННJ ВІІІ'ОНІ(О'"'), Ібо r.t.-.-- PEHn.&PJl liJWKaдyDIHНI суми °r-

11~;.-dIIIII -11 О ':'in "111 до пIIlПИСІНН' w.oro ДОrDIОРУ; 
,ІР-"';'" ХIlCl.но.1I І • 

jflr(I • орСНАОІІІIІІ: . 
11011і ~XMeJI.НY .І"ІСУ па ІІП)'. 
~I JЧ-'"--

11~~ ЯМClIІНУ IIІмнку У КOP"C1YIIHnНl~ лlі І nn..i lillc:yrнOCТЇ претеюіА, ШО40 зобов"138Н .. Н8 
:;;;;DIatН IOmlp пІш 31кінченНІ строку о r-

І~..,саи. РІ' . - - . .'К.'· I&OIII'IJIIIDprtUII • І --tnсlUDlml контроль 311НКОрНСТІНtulМ Ull:lзсмел .. НОI.а1Л1І , 
ОРЕНДОДАВЦЮ М01lll1l1 m ;,ДІ 

llL IIJIIIII IYIIТn JIМел.н)' IIlnв"ку 31 цln.ОIIlМ ПРIОНlченн_м; 
111 =СМ."1ІІ ореtUlну МSnY; 
111 __ XIMi,,"oro Чl16УlIIt-JКОro iHWOrD 316ру.аненНІ зсмn.; ,'t .JDIIJ.-... . ' . • 11 аЬІРИІІУІІ11І П І ИІІІncному СІНІтарному СТІНІ. 

І 

10. РИ3111С BllDaдlCOBoro знвщеннн або ПОШJCОД2КеННJI 
06"ЕК'І'ІІ ореНАВ 'ІВ йоrо 'IaeТIIHH. 

; W."'lIIIIUIOlDro3HHIUeHНII або поwко_енНІ 06"cКТI opeWI ЧИ BOrD ЧІСТИНИ НССе ОРЕНДАР. 

11. Страхуваннв 06"єкта 'ІВ Aoro 'ІаСТІППІ. 

ILI3IbIto11DU1 AOrDIOpaM a6"cкr opeНllI' нс піМІГІС cтpaxylIННID. 

12. 31\.188 умов AOroBOpy і првпинени. Aoro діі 

D.l.Wa)'llDtlOrDВОРУШnСНlОкmс. у ПИС.МОlіВ формі 38 831СМНОIO 3fOAQIO сторін. 
~:1IrIDcIntСИИl3rD.1U1I110.а0 змlНl1 УМОІ АОГОІОРУ спІр Р03I"I3)'1ОТ1оС1 У СУАОІОМ)' ПОРI4К)'. 
I11L ~roIOPY ПРllпннанm.a у pol: 
/UJ. ..... CI1JOКУ,"'IКНВ Вого буnо yкJIIlICHO; 
l1U. ..... opelUllpeM зсмеа.,ноТ .аШIНКН у ВJl8CHICТIt; . 
_~ -ІІІ.НОТ АШ.НКІІ м. cycnШ.них пcnpcб або nPllMyeOIOГO lі.ачуженНІ :lСМen.,ноТ .аШIНКИ :І МОТИlіl 
ІЩ Ііа,. І ПDpIlAlY, ІClaНОlllеному 3IКОНОМ; 

.!Us. дoro IОрIlAlIЧНОТ oc:0611-аРСIUllРI. ' 
IjЦ • .:.Ір nPИПИlllm.c. таlCOlC І Інших ІИПauax. перСА6ачених законом. 
'ІЩ. ....:," apHaHllaнm.a ІІІАаlОМ 110rп рulР81НИR 31: . 
IUJ. Р/Іа Jr'OIOlO cтaplH~ • 
~ с_ С:У4У ... ІНМОІ)' о.анісТ Ь сторін у нacnі.аок НСІИКОНІННІ .аругоlO СТОРОНОIO оБОI"lзкJl, 
___ ~ 11 Інac:nlaaк IIІПI4КOIОГО 3НИШСННІ, пошко.ажеННІ ОРСН40ВІНОТ зсмen.ноі дinIНКН, ,ке істотно 
IUJ: lltatllll ИJa. 11ІКОЖ 3 Іншнх пі.аc:тu, 1.l3начених :шканом. 
~ __ .:.IIН1 OPlll4lpeM п.9.4.2. 48НОrп .aOr080py 38 plweHHRM' СУД)', 8laпо.laно 40 ст.141,144 
""~ КРІ'ІІІІ • 
~~ Договору І OJUIOc:rapaHHItOMY ПОРwcY АОnYСIСІC'ПaCl: • 
. QJ. Rcroiillpra,opy І щнoc:raранн.,ому ПОРIІ4ІСУ с неlиконанНІ ОРЕНДАРЕМ п.4.3., п.9А.3. . 
-..~~~ IIIlCнam НІ МІАко орен.ааРIІ ИІ Іншу IОРII4ИЧНУ або фы�чн)' ос06у, І тaкmк pcopraHbaui. 

'-"" с nl4c:ralOlO МІ розlРІІННІ ДоГОІОРУ; 

~ 13. В"'ПОВ"'ІШьність n,орін за неВИlСоваинн а60 
~~. . HelluacHe ВИlСонаннв AoroBopy .. 
~ lз. lІСа 
L1~ .. lІІоиаиllll 160 lІеиanежне ІИКОН'ННІІ 4ОГОІОРУ стаРОН" lІеc:yn. lIAnOli.aвn.,Hicт., llAnОI1.ано 40 3~КОИУ та 
~"11i"""" ... п-... . а_. -r" ... ""1 зо601"131I1НI, :llan.,НlаІоСІІ IIд. lіanОli.aвn"ноcn, Ікща ІОНІ АОlеде. ЩО ue порушеlllll 



14. ПРllкїнцеві положеннв. 

..' сто оН1М11 та ЙОГО державноі реєстрації. І 
14.1.цеП oдorolip набирає чинНОСТІ ~ICn. ПIДПИС&НIUI ВІОТ: ОДНІКОIУ ЮРИJUlчну сипу, ОДНН З ІКИХ 3HIXOmn\ 

ЦеП Доrolір yкnaдeHo У 'lpЬОХ ПР~МIРИИIС8Х, ~ :.. ПРОІіІ державну реЄС1Р8цію. 
OpeНAOJUIIWI, .lPУ"'П - • ореНАВРІ, тpeтlR - І opraHI, ІК 

НеВ .... "смнIIМII чаmlН8МІІ дor:oIOPY'::. б еННІМ обмежень (обтнжень) У ті Іикористанні 1'1 8c:taИD 
Кlд8C1pOIIIR пnан земenьноі ДІЛІНКН з 11.110 раж Ir 

cepBiтyril;. .' о оджеННl30lніwньої межі земельної дїnIlНКИ (копm); . 
аlП' про ICТ8HoвneHНI на MlcцelOCТI 1'8 п r і • ІІНКИ (копіІІ)' 
аlП' ИІ перенесенНІ І натуру ЗОІніwньоі межі земельно ДІЛ , 
ІІП' прийому-передачі земельноі ділІНКИ; 

15. Реквізитн сторін 

Орендодавець Орендар 

Броварська міська рада в 
особі заС'І)'ПНИка 
міського ГОПОВИ 

Спеціалізована монтажно-експлуатаційна 
дinьниця упрaвnіННJI державтоінспекції гonoBHoro ( 
упрaвnіННJI МВС України в Київській обпасті, f 

Возока Серп. Михайловича 

місцезнаходжеИИlIОРИДИЧИОі особи 

07400 КиіlСЬка 06пасть, 
~м.SР61IРИ, lyn.rlrapiHa. 15 

ідентифікацlПниR код 26376375 

в особі начальника 
Телецького Івана Серпйовича 

місцезнаходженНІ ЮРИдичиоі особи 

М. Киіl, 

lуn.АерОlОК3ВnЬНа.З 

ідеНТИфікаціЯний код 0857б509 
Підпнен &:Торів 

~-

ТenецькиЯ (~ 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноr ДІJIЯВКИ 

.~ JLP!(tJUl 2007 року м. Бровари 

Мп. що підоИС8JIИCJI нижче: Броварська міська рада. в особі в особі 

ІІСІ)'DDDКI мlського ГОnОВВ ВозUJ1К8 Cepriв МихаОnовв"а, що діє на підставі Закону 

УIpIЇJПI "Про місцеве caмoBpвдyввнНJI в Украіні", довіреності від 01.08.2006 року N!!2-

1511172. 3 одвієі сторони, та СпеціалЬована l\IОНТllЖllо-ексn.nyатаційна ДЇЛЬІІІІЦИ 

Yвpwlua ДеравтоівспеКQii Гоnовного упрамінн. Міністерства ввyrpЬпвіх 

IIIPU Украіни в Коівеькій 06nаеті, в особі начanьвика Те.пецьхоro Івана Сергійовича, 

IIdдіє на підставі пonожеННJI про з др}ТОЇ сторони, сlCJl8JlИ цей Arr про наступне: 
liро.арська Ilіська рада перeдaJlа, а CneцїanboBaBa ІІОІІТШІШО

-'l)'aТІцilва дUп.1ІІЩІІ Упрамінив ДержавтоінспеКЦІЇ ГOJlовного ynpавJJiввв 
·lIвInepma ВnYТPішвіх справ Украіни в Коівеькїй о6JIаеті, ПРJlЙНJШО земе.пьву 
'-УппоlЦeJQ O,1362ra по вуn. Френзе, 2-а в м. Бровари. 

Зсмem.вa дinввкa надава рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 23.11~006 
~k)' 16159-11-85, нвдвє, а ОРЕНДАР приймає в строхове ПJIатие хориcтyJlllllВJl земельну 
~Ba УМовах оревди. термівом ва 2 ( два) року до 23.11.2008 року. 

Цеп AJCr СКJI8Деио у трьох примірвихах і є невід'ємною частиною договору , 
~ ПВРВДAJIA. rop.; ЬJta МiCItQ рада • 
11. вро ЧJra IДреса : 
~I. ~)'n.Гвrapiнa,lS 

МiCLJcoro fOJJови 

ІІРИЙНЯЛО: 
Спепівniзовава MOНТIDКRO 

-експлуатаційна JIЇльRиШI . 
yпpaвniнНJI державтоінспекпu 
roловноro vправліВНJI МВС Украіни 
в Київській області 
Начальник. 



АКТ 
Нат"р" зовН1ШНЬО1 "еж1 зе"еАьноl дlАЯНК~ "& перенесення в • 

~ НИl!NеПll1писаН1. представник Броварського "1ського зе"еАьно-ка-

ШtPОlоrо 6ІОРО ~ ~"..Il. r, н. 
I.,NCUTHOCTI звмлввласникІв С зеМАекорист"вачlв) І 

eH~:;; Y9J,1. /' 

~ЦСТІІІІІИК ВИКОНКОМІ' __ --:-.ctj~е~~~~~~~-...=.IJ:;....:. . .;..А/~------
:ка на 'пІl1ставІ дозвол" виконком" N 273 

народиих АвпvтатІв вІ4 "24" листопа.аа 1882 рокІі 

~ .. есеНИR В HaTVPV межі на пІаст1вІ ПJ1аи" земеJlЬ.иоl аlАЯИКИ -
c;o.-lІІчоrо ПО ВVЛ. ~ ~ «J-dt 
1:1110 Р1U18ИИR МІськвиконком" N вІа _--------

~~ и:и:::r: 11ЛЬКОСТ1 c/rJJ передані .8 натурі предqтавник" замо-
~-1 наклааено вlаповlаaJ1ьиlсть за Іх з6ережвння. 

~. 8~"K::K "lсцвзнахо знакІв земвльноl аІлянки ПОК8З8-
q 1k1' ІХ. 
~ е ПІJ1ставоlO 
~I Сk-'ЦВИИА в 

t::""lCk .1 ;!!:;::I:::~I~~I~~ kОРIССТU:~ча.) 
~IIC' .. 
~ ІІІСК 61ОРо 
lаС'а811 

lІи ВИКОНКОМV 

факТИЧНОМU.КОРИСТUВ8-

, 

... ~ 



,1-6 
$ .. 6 

/J- r 
r-ll 

Л-А 

OIIhЦ!. rМ.l ~ .' 

ёК()· e~I,'~ 
о, ' 

: U 
6 rtlJ /( Г, tr ~,,';и ЮIl N4 .11 

I;~.'" 'р, ~ f/J.l.MHUAGf-' 

l'u,ниl(. 

Іум. ~';'YH J-e. 

lJ.Q 
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І АКТ 
! І иеаom та 00ro_0I1111 30DlllwllLoi &.ежі зсаlenLllоі .raiл811КII 
: ~"llaAIC .. 

" f 1//'2) .Y.ZI..d І . 
r1iJ~ =_еlр. М· (с.) 4A~YМf 
1,""""""'-- , р.nставник Броварського виробничогCt бюро відділу земельних r cniДnIIC8H', n ..,.. L~ 
11."-' eM~ t:'. -""'. - --
Р~ДО3'ОЛУ в:tICOИкому __ ..!.~:.:.~~';I...:'.J:..-__ . ___ --------

l'a"t1II JCIIY1111B від« .,111 )) ,,( ,,~""~-е.tЯ~€l ___ 199 і'. р. 
I~' ,), 

'_cвnаСИllкі, (землекористуваЧІВ • 
~ ~ ~ .r JlJ .:ІДА /' 
,,-- у ___ ~L-~:;::;t:..1jWjL...:U::':";"";·":;';:;~;;;'::;" __ 4'_ А. __ .;...:'I.~ ____ _ 
~ IИ1іОIIКОМ ~ -

~IIIWI свої повноважеННІ, провми встановлеННІ на місцевості та погоджсння 

амі lІСІі зсмc:nьної ділянки ~ /v t!' .!i'J ...УІІ'" /-

lIQncaі' адресою: ,/;е!о ~~ І ~ dl.. 

-. на місцевості ПРОХОДRТЬ М ~и:l.~ 

--
І&шс& IІрСТснзіА при BCТDHOВJtCHHi зовнішньої межі H~ зuвлено, Мсжі погоджені і не 
.. спіРНИХ питань. Межові знаки, якими закріnлсна зсмеп"на ділянка в кількості 
......:.. (1) шт. показаІІі представником БроваРСЬКОГоОвиробничого 
)11",,". 

--1 ШlСІ1ItНИХ ресурсів на місцевості та псредані на зберігання землевласнику 

~'ЧУJ. Розміри та місцезнаходжеllllЯ земcnьноТ ділянки показані на абрисі на 
CJl8/roro 1Х1у. • .0 

Iltoщa .ІНІСИ. наданої t: ,1ft tf 2> .!:/9J ~ і 
~lIo.кaдaCТPOBOї докумснтаціТ ~~~~---------~ __ ~-=-} 
"'f Е 4 •• 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ діля~Ки 
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0.40 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН оТ АІІІЯН"И 
звМВ 9"ЬёМЕА V АА І 

N 6 ""уН3В 28 
Бровари вуll ...... 

+ 
д . 
В.50 

В.50 

Б 

в 

+ 
, 
4.00 1 10 

Г . 

м.CIIIТ8& 1: 500 

ОПИС МЕЖ 
0069· 
ВІА А Ао Б -10 EKO-СВРВіС 
ВІ А Б Ао В - 15 вувкг "ВАОI\8наll" ) 
ВІА В АО Г -12 3ВМІІІ 38r.l\орист.(ВУЯ.Р8МОНТНМКII 
ВІА Г АО А - 14 1\0llrОСПНИR РИНОI\ 
ВІА Л АО А -11 3ВМІІІ 38r.I\ОРИСТ.(ВУЯ.ШРУН38) 

\ З.мп.каРИСТУlач 

І вв CNEA У.ІІА І 

начальиИУ. ~о~арсь~оrо 
мїсьуоrо иідділу зем. 

ресурсі:. 

.. 

-
\6УАllп І \ВСЬОГО \ 
Інші :ІВМ 

ra. ra._ 

О.1зве І 0.1362 І 



-

КАААСТРОВИЙ ПЛАН 
38М8ЛЬНО, АjЛRНКИ 
N е9 СМЕЛ У.4А1 

м. БР08ари ВУЛ.mpУН38 2а 

0069 

4.00 1 10 
Г . 

мас.,..а 1: ааа 

ОПИС .мЕЖ 

81А А АО б - 10 EKO-С8рВlс 

. 
А 

+ 

в 

81А 6 Аа В -15 еувкг "SАоканал" . 
8'А 8 Аа Г - 12 землl заr.КОРИСТ.С8УЛ.Р8маНТНИКIВ) 81А r Аа А - 14 колrаСПНИR ринок 
8'А А АО А - 11 земл. заr.каРИСТ.(ВУЛ.Шрунзе) 

І 3'~n.~аРМСТV8ач I
&VA.8n. І всього І 
'нш. 3'" 

,.а. ,-а. 

ії~I~~;;~V~~~I~-------------:~==~~~'~D~.;U;&;8-,~ОD~.'~З~&8;-; 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

&роварська A.icьКD Рода" J L .. ~V'fJUJ .. 2007 POI\Y. 
_ &poI.PCIoh"D А.lсltка раа в особі :ШСТУПІІІІКD A.lcItKoro roЛОВI' BOJHRКD СергіА МllхаJlлОВllча шо 

n1']UIIII1укpanol"ПРО місцеве самоврlAYВанНl в Україні" довіреності від 01.08.2006 року 'І N!2-1 5/1 872 , 
JtOII orEНдAP: 11 ТОВВР"СТ80 :І оБА.асеllОIO вIдпоDIдвлы�I&:r1o 11 r ло6вл 17 Рle.n IстеАтс", ЮрlШllЧна rшреса: 
.~ П)lOМlУ3OJ1, КЗnМ, ідеНnlфікаціАниR код 33583879, в особі директора Дашкова О.пексuшра 
;... .. Аіс ІІІ ПЇlIС118і С181)"І)', зареtc1pованоro державним реєстратором 31 N! 1 35S 1050003 000818 від 
tP1 з.1'0 6оку, укпlШlІ цеlt доroвір про НllЖЧенаведе'lе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

olJВfДOДAВEЦЬ відповідно до рішеННІ eedt Броварськаr AlicItкar paдll к •• lвськоl області від 
.. ..т »1'2-13-05 НШЕ, І ОРЕНДАР nPllAмає в строкове nnатне КорИC'JY88ННІ земельну дімнку nnошеЮ 
І. J1I IIIJID1Y8IИUR проЬду автотранспорту та npoxD.IIY працlВНIIКЇВ, по бульв. Нам_ності IIЬк 
i111lIIWeВНUH .118ОДОl\І порошкаваt метвлурпі в 'І. Броварп. Згідно з nnаном 3емnекориC1Yllаннї. шо є 
- WIIIIDO ШоОI'D Доraвору та ДО8ідки виданоі &роварським міським віддіпом земenЬНl1Х ресурсів 
_Ііа 24.01.2007 року та зе"eJIЬНD-квдастровоі документаwі Броварськоro міськоro відділу земМЬНJIХ 
ііа .... __ є .1DШRМII транспорту В межах Броварської міської ради. 

2. Об"єкт оренди. 

:в apeaq~ земмьна дімнха 3ІПШltНОJO nnощею 0,1128 rв. 
11 Иа1Clle&lli"анui відсутні об"EImI HepyxOMoro майна а також інші об"єктн інфраструrnypи; 
"2~ rpoшов. оцінка зеМeJlЬноі дімнкн згідно довідки &роварськоro MicIoKoro Biддiny зе.IМЬНJIХ 

.1J7.U .2007 року зв1і1)4.3/1З-Зn9 станОВИТЬ: 
lA. (Ш~ дев" ...... тисач сімсоттрИдlUlТlo трн) rpивні; 
-. -. JWIIИІІІ, ІІІ Перед8ЄТЬCJ в оренду не має недоліків. що можуть переWКОДИТlI П ефеmlВНОМУ 
u,1Jpв , .. іні ( peopraн' іі) О • ., 131101 РЕНДАРЯ AorOBlp ореНдИ не зберtraє ЧННН1CТ1t. 

3. Строк діі AoroBopy 1_. 
~_n:"'~нo На 2 (два) POКlI, тepaliHoal .... 0 25 rpYДИR 2008 року. ПіCnI закінченНR С'!РО.1tY д~raвору 
~~~ _о ПоиоменНІ Аоro на новиА С1рок. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ~'ЗНlwе им за 2 

о,. IIQca СІроку ml дoralopy ПОВідомити письмово OpeIIдoДIВWI про намір nPOДОВЖlml noro дuo. 
_____ РRnВUиl3емen.llо1 .ІIлННКlIIІ' 38 цIn.OB .. M ПРll.1наЧ'НННАI ор.ндар втрачає пеРе ...... ' право на 

ру OpeНJUI. 

4. Орендиа мата 
Ч"- apelf4ll • І є • 4J.' )04&.00 ( IlUIата с:таНОВ11ТЬ 1,5 % від HopalaTIIBHO' грошово' оц НКlI С:ІСІІІІДІІ • 

~~_ ОДНІ ТlICilЧ. сорок шlc:n. ) rpHBeH. оо копіnОКі • ·ncJOQm.ca 3 

~ k'~_ Qin~80-:Mipy opeндНolMВ'nI за земмьнІ ДЇJUIHICII держааноТ вбо кoмyнan==::,,~:" з:'epmкeНIIf'Ш 
'~il l'lpaіи':ll3фоначеНIUI та коефіцієнтів і~саші. уВxnl~~~~~б~~:" )'1'08 ~oroBOPY ореНДІІ ЧІІ 

CJ. "ІІІ1І 11'1' рмамІІ, шо 3ІПО8lUDJOТЬCJI Під 'ІІС _.- . 

~ :~~ IUllта n lПТ1І р.ше'"IR сесlt від 25.12.2006 року 
-.;,,,,)"0-.. 'Івnaca 8HOClmcн ор.ндареАl ПОЧllllаlDЧ.1 :І .ІІІН пр.. н '11111" кanеllДІрИ"1'1 ДІI.аl 38lтного 
~"",~Ica ... 1U.n "11 npoтнroal 30 lCIUIендаРИІІХ .ІнІв, lІаступ,::: ;ад;:; КlIІвс.lCln 06.111"1 м. Кllаі. МФО 
:1.4.('111923 _ 11І0" П'рераХУВІIIIІR на рахунок 332138126000 
" 4a.~ np~~!CЬK' вДІ(. КD.lКn.СIIФllC8цlt 13050200 - ореИ.lф І .1=~ 8Ї.1110віДНJIМIIIUП'IUoI1I. ~ jVl\flp оре -""ЧІІ та НадаННІ nocnyr 8 рахунок орендної МІnl о ор" • 

~~JtijIt1r 'іМо":"О' nnaТlI пер.rЛRдаєтьCR У ра' : 
і ~i1l1t PD3M~i nОдlРЮІІIIНJI, передбачеНJtX ДоroВОР~"lі • ф' ІІНІІ h'Оефlulєнтів fUIICC8UiТ, 81DначеНІІХ 
, р І земenы�оro ПQJШтку. піДВJlшенНІІ UIH. тар.. ІВ, з. . 



• передбачеНl1Х законОМ; 4.5.3. в ІНШІІХ ВIIПIUlКDX, , у &!трОКII BI1311 ... elll ЦІІІ\І дОГОВОРОI\I, еПРDDЛRrn, І 
4.5.4. У р.зl IlеВllесеlШЯ opellДllO ;J18n; I1 311 КО;'І'ІІП день простро .. еНIIН ПJlDТС"","у нес: "l"') ІІЬ. 

nOJIDlnIIO' стаВКl1 H8QlOllllJlbIIoro баllКУ КР· 11 ІЧIIIaJ ~ 
КОЖІIllП JICllb ПРОСТРО"СІІІІЯ. ОЖ і у ВIIПВІІквх, RКШО ОРЕНДАР з поваЖНІIХ nPlІЧl1 

4.5.S.0peUHa мата спр88JUltтЬCII так Н ~ 
BllICOPllCТOBye ,емenьну дїIUIHКY за ШІМ Доroвором. 

s. YJ\IOBD 811КОРllстання зеJ\leJlьноі ДШИІІКU. 

5.1.ЗемenЬНI1 дімна передаtтЬCII воренлу lUIJI Вn~1)'ВaHНJI пр.ої3l1Y 88ТО1р8НСПОРТУ та npохо.ау ~ 
5.2,цїnЬOBe ПРIDначеНIIR земenьноі ДIМHICII - зеМnI1Ранспорту. 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформnеНIIR у BCТВHoвneHoMY законодавством nopJlJUCy з.u..о 

ПРlDначеНIIR земenьноТ дімНlCllі 

6. УМОВИ І строки передачІ земельноі дШИВlСІ1 в opelfJQ'. 

6.1. Передача земenьноf JIЇnJlHKI' воренлу здіАСШОЄТЬСJl з розробленням проеК1)' іі aiJIIe4ClIIII.1it 
розробnеНIIR npoelC1Y відведеНIIR земenьноі дїnIНКI! є рішенНJI про H8JlВННI дозволу на ВllГОТО8llеНtII IIJXIRIYIЇI: 
23.09.2006 року за N2112-08-05. 

6.2. Інші умови передачі земмьноі ДЇnRНJCИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.аає, а ОРЕНДАР lJda 
орен.цу ,емenьну дімнку BЇnЬНY віА бу ...... JlJCИX маАнових прав і претензій 1JICIЇI" 

JIICIІХ В момент yкnaдВIUII ДоroВОРу ОРЕНДОДАВЕЦЬ чн ОРЕНДАР ке ма J 

63. Передача земмьноі дїnВHICII ореНllВРЮ здіАСШОЄТЬСR піCJIJI державноі реєс:траші w.oro IIIIlVIOpflf 
npиRмВННR-передачі. 

6.4. Н. основІ ст.25 38КОНУ Укр.lнн "Про оренду землІ" від 06.10.1998р 16161-ХІУореlllllР1а'111 
СТРОК піcnя держаВIIО' реєстр. цП договору ореНДІІ зеl\lelIЬНОТ ділянки надати копію договору вlDoo •• -
дерЖавноl податк0ВОТ eлyzбll. 

7. УМОВИ DоверненВJ1 земельноі ділвНКlI. 
І 

• 7.1 •• ПіCJIJI npиnннeННJI ДI~ Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земевьну _,~ 
пршому ПОРIDНJlНО з ТИМ, у JlКОМУ ВІН Одер1К8В \і в оренду. І 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ~ РІЗі погіршенНІ КОРІ.СНИХ вnастивостеА ореІІАованоТ земевltиоі ДіР_ "1~ 
ЗМIНОIO га CТ8~, M~E право на ВlnШlСо~ванНR збllТків у розмірі, визначеному CТOPOHaмll. ЯКЩО cnrpoIIIIII' 
зro~ про розм~р B~KonyвaHНR зБИТКІВ, спір РОЗВ"JI3)'ЄТltCJI У судовому nopJIlUCY. :1 

• 7.3. ЗДl~снеНI ОРЕНДАРВМ .без зro,llll ОРЕНДОДАВЦЯ вИ'tpати на поліпшенНJI ореИАО_r~ 
D1 немmкnиво в~кремиrи без 38ПОДІІННІ ШІСО,ІІІІ шА дinJнцi, не niдrurnuoть відШlCOдуванИІО. 

• 7.4. ПOJllnше~ стаиу земcm.ноі JIЇJUIнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПИСЬМОВОЮ ,I'O,UOJO 3 urlol
..-/ 

зеМJII, не nJдтrraкm. вIДШКОДУВВllНlO. 0IfI01 
б " 7.S.0PEНДAP має право на вinшкoДУВВННJI збитків, зanОДЇJIних унас:пїдок HeJllIOJIIIIIII 

30 ов аеиь, перепбачених цим дoroBOpOM. І 
3611Т1СаМН BBucalClТlaeв: 
7.S.фlКТllЧні &'Іратн. яких ОРЕНДАР" __ 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ ЗIЗ~ав у зв аку з невиконВННRМ або ~lfan • 
nopyweHoro npна; , а також витрати, JlК1 ОРЕНДАР здійснив або повине~ ЗJIIRcJUnU JJII е 

7.6..uoxoJIИ, акі ОРЕНДАР • б . OPsrJtO.S 
доroвору. МІГ и реanьно отримати в разі нвnежноro Вllконаиlll 

7.7. Розмір фактнчНl1Х витрат ОРВНДАР • __ "Jt" 
~ внзначat:тЬС8 нв підставі докумевтanьио niJI1ICp-- ~ 

8.06межеВНJI (О6твжеНRJI) щодо викорпетasJIJI 
ЗeJ\leJlьноі ,ціпвнко. 

8.1. На орендовану земenьну дinRнкy • .~~ 
комунікаціЙі ВttaHoвnellD 061\,асеНIIЯ площею 0.04201'1І-1 , 
• 8.2.ПереnВ'lа В оренду земenьноі • • ~ 

JIUUIНКИ. JIUUIнки не є mдСТВВОЮ ДIIJI nPИПllНеНIIR або :l)lіІІІ1 



9. Інші права та 060В"В31О1 сторів • 

• ,1ІІІІАВЕЦЬ II~ ЩО земеп.на ~iп.Hкa є У Яого впасності. HiKOM~ іншому не ВЇJ1чужен" під заБОРОНОIО 
~ JIC Dcpc6YВIC і він .ІІЄ заКОННІ повноваженНІ передвваПІ шо дUlJlНКУ В openдy, НадаВаПI інші прав .. 

;_~IIJIIBUB: r • . 
~~, ,шnа.овеI1I1ОРIIС1'ВНID! зеМeJlЬНО. AUUlики; 
d1~ ро3ірвІТП nеn ДоroВ'Р у ВIIПадках. передбачеНl1Х чиниим законодавством та QII,.' Договором; 
tI1~iP opeНJUloT Mml у ВIIПадк8Х. передбачених ЧІІННІІМ законодавством, в ТО,.ІУ ЧllCJIі В 
~ .....,6CJЗI'DJUI ОРЕНДАРЯ; 
~ Ііа ОРЕНДАРЯ своєчасного BHecellНl орендноі маПІ; 
,tfl!llll1П Ііа ОРЕНДАРЯ відшКОАУВВННl сум" opellдHoi мати з часу DpllАюrmr рішенНІ ВIIКОНКОМУ а60 
~:lCMenЬHOi дїПJНКlI до пiлnИСВННl цього Договору; 
~f'/J цв' 
.'" OPCIIДOД8B • 
~ acprIIII11':lеіlenьну дwиху по аК1)' • 
• ~ DJlflUllp.: 
1I1111J1D11'11 па шу 3смen,ну рику у КОРИC'l)'8вння; 
111_81111 ДОl'Dвір піCJIJI закінчеННІ строку Аого діі в разі відсутності претензіА. щодо зобов".зан, на 
;ifqdllL 
~"''''КlI openдapB: 
IІ1IШ111Н ОРЕНДОДАВЦЮ .1000011вість здіАСlDOвати контроль за ВИКОРIIСТВННllAI цієі земепьноі ДЇЛІНКИ; 
lІ1.,нmвуваПI ЗеА'е.ІІЬНУ ДЇnBIIICY за цlnЬОВllаl ПРllЗначеННRаl; 
111_ СМІЧУВ.ТlI орендну ма1У; 
Кі IfI1Jl)tD11l хімічноro чн будь-пого іншого забрудненНІ землі; 
!u. IІЇІ1рНМУВВПI П В напежно.ry санітарному стані; 

10. РІОок випадкового 3ВDщевВJI а60 поmкодхсевВR 
06"єкта ореНД0 чи його 'І8СТВВВ. 

Q,"11IIIIIII080ro ЗНllщеННl або пошкоджеННІ об"єкта ореНдИ чи Аого частини несе ОРБНДАР. 

11. СтрпуваВВJI 06"єкта чи його 'І8СТОВП. 

'! IIJJМ ДOrDBOPOM об"єкr ореНдИ не пiдmrrвє страхуввнюо. 
12. З&lінll )'1\IОВ договору і ПРОПDнепнв його діі 

~~ . 
".'::':І'ОВОРУ зainСНІОIОТЬCJI у nисьмовіR формі за взаємНОIО зroдою сторІН. 
~._ - 'roаи щодо зміни умов договору спір розв"JI3)'IOТЬCII У судовому порJlllКY. 
~...:: ПРllПUНRIОТЬея у разі: 
~ -... ctpoКУ. на JIКIIA Itого було укпадено; 
~ ІІІЬ.. орендарем ,емen,ноТ дїJUlнки у вnacнicть; • 
~~ -.lІОі дinaнки ДIUI суспіл'НIIХ пcnpеб або примусовоro відчужеННІ ,е.,еп,ноі дimlНКlI з а'OnI8IВ 
~ ~iB ПОPlJКy. 8ствноanеному законом; 
~ Aoraai n IОрIUUlЧноі особll-орендврн. . 
~ .... ~ Plll1llНlєn.ca тако. в іиших виnадках. передбачеНl1Х ,аконом • 
. , t ~ ПРЬПIIНRнm.ея DlЛRХО.1 йоro розlрваНllR за: . 
~! ."h._ -:ll'ОдоІО сторін' 
'-;'::IIIIQI СУАу на B~O", однієі із сторін у НICJIiдOK неВllКОНВННІ ДРУГОЮ С;О~ОНОЮ 060~"8'KiB. 
1�o..,-lІІараь _ • ." UII'OB.HOt 3е),елЬНОI ДІЛІНКІ" Jlке ІСТОТНО 
~ ~ а. BIIВCJIIДOK BllnaдКOBOГO 3НllшеННl. пошкоджеННІ оре_ 

~ ""1fO IUIIO. а 'ІаКОІС 3 іНШl1Х підстав. визначених законом IдповlдИО ДО ст.141,l44 
~ ~ 'liІІаЬН1 орендарем п.9.4.2. aaHoro доroвору за рlШеинвм суду, в 
І ~ ....... ІСр"НII . 
~Дa:roBOPY 8 ОДllосторонньоаlУ ПОРRдКУ ДОПУСlC8а;::~ЕМ п. 4.3 •• п. 9.4.3. . 
_~~ lIPaВa ару в OдНO~POHHЬOMY ПОРJIlIКY Є H~BIIКOHВННl О б фыlну особу. а також реорraнізаці8 
~1f.IuI ~CHOCn на маАно орендар. на ІНШУ ЮрllДlSЧНУ а о 
~~ ра Е ПІДставою ДIUI розірвВННІ Доroвору; ННІ а60 обмежеННІ П ДЇЕ3д8ТНості 
''i~1ly ne:-иу діцику у разі смерті фізичноt OCO~" - оре_рі. ,a~;:. UJO ,еа,ельну дimnlКУ p83~.' 3 
'~~ до спадкоDщів або іНШl1Х ОСІб, .КІ ВIIКОРI'С: eyкn8ДDHНI Договору opeIIдII'eJll;. 

-'v81КJТЬ UIO ,емen,ну дiJulику разом 3 орендарем. IIШJIXО.' Р 



13. відповідоJJы�ість сторіІІ ]0 HeBllKOllOllllR або 
ненuежне ВllКОllанни договору 

13.1. 3а неВlІконанlUI а60 ненапежне ВIІКОНIНIUI договору СТОРОНІІ несуть ВіДПОВіAanЬНіcn. 'iano . 
цьaro ДоroвоРУ. .' ". IbJatl 

13.2.Сторона, ІІКІ ПОРУШIUlІ зо60В"IІ3IНIUI, звшыuIтьсяя ВІД ВIДПОВIДВnЬНОСТI, ЯКЩО Вона 408еа 
cтanоCl не з П ВІІНІІ. • е, IIID.~ 

14. ПРllкїнцеві ПОJJоженни. 

14.1.цеП AoroBip на61lpає ЧIfННОсті після П.iдnисвнНІІ сторонами 1'8 Аого державної peEC1pawi. 
ЦеП Доroвір yкnaдeHo у трьох nPИМIРНИках, шо мають однакову ЮРНДIIЧНУ сипу, 0411Н 3 

орендода8W1, дpynfn - в орендаря. третіА - в opraнi. якиА провів державну реєстрацію. ._~ 
HeBIA"OIIIIII\III ЧВСТllllаl\ll1 AoroBopy є: 
кaдacтpoBlln мвн земельної дїnянки з від06раженНІІМ обмежень (о6ТJIЖень) У її ВІІКОР"""''''': 

• • -~ЩП~ 
сеРВltyI1в; -.q 

акт про ВСТ8НОВJIенlUI на місцевості 1'8 погодженНІІ зовнішньої межі земenьної ДЇnJlHKII CII'Onilt, 
акт на перенесення в на"УРУ зовнішньої межі земельноі ділянки (копія); , 
акт nPllAomy-передачі земельноі дїnянки; 

Орендодавець 

Броварська міська рада в 
ОСОбіз~ 

. міськоГо голови 
ВозВJIКa CepГЇJI Михайловича 

місцезнаходжеННІ ЮРlUUlЧноі осо6и 

07400 Киівська 06nасть, 
м.Бровари. вул.Гвraріна, 15 

іденrифікauiАНllА код 26376375 

15. РеКВDИТИ сторін 

Орендар 

ТОВ" Глобал 17 Ріел Істейтс" 
в особі директора 
Дашкова Олександра Вячеславовича 

місцезнвходженlUI юридичної осо6и 

07400. м. Бровари. 
Промвузол, КЗПМ 

ідеНТИфікаційний код 33583879 

Підпоев сторін 

мп (38 НUІИОс:ті печlПi) 
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АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

Ми, що підписanИСJl нижче: Броварська міська рада, в особі 

J8f1YПнпка I\licLKOro голови Возника Сергія Михайловича, щО 

~E на підставі Закову України "Про місцеве самоврядування в 

УEpliні", довіреності від 01.08.2006 року Н!!2-15/1872 з 

одвієі сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

"fno6u17 Рім Істейтс" в особі директора Дашкова Олександра 

8JчecJJ8Вовича з другої сторони, сКJI8JIИ цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з обмеженою 

вlдповідlUlьністю "Глобал 17 Ріел Істейтс" ПРИЙНJlJIО земельну 

Аіпоку ПJIощею 0,1128 га ДJIJI влаштування проїзду автотранспорту 

11 проходу працівників по бульв.Незалежності між DоліКJJівікою 

та Казеввнм заводом порошкової металургіі в м. Бровари - землі 

_спорту. Земельна дiтmкa. надава рішеНВJIМ сесії Броварської 
Iliсы� .. 

01 ради від 25.12.2006 року NeI92-13-05 ва умовах оренди, 
Тер • t.I1ВOM ва 2 (два) РО"" до 25.1~.2008 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 
'factинОIO договору оренди. 

І1ВРЕДАЛА: пРИЙНЯЛо: 

ВРОварсь • 
IОр ка МІська рада 
11. Б lfII.Rчна адреса : 
3':::' ~УЗl.Гагаріна, 1 5 

МІСького ГОJlОВИ 
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АКТ 

СВЦІІ ВІ місцевості та DоrоджеиВJI ЗО~вішвьqі меисі земuы�оіi ділВllКlI 
"..CJtII08ll ~~ ~ ~ е. ~ w.c. (І 

~,,,,Jщ~~~t=-====r..;::~=:а. В межах .А'. Бровари Київської області 
., fJ!'.1! 

:1-" ~SМ*1\a\.o.,c> 2006 р • 

• flr.dlO ВИЖ'lС ~сlJlВси, пред~ ТОВ" EKCDeptbo-~онсультаційниl_ центр" 
. ваrdдcтuiniцСИЗU вавихоВIIIIU роБІТ ............................... ІНж. Вuшовськuи С.Ю. 
~ocri3емпевп8CllllJ(а(3емnекориC'l')'Вlllа): $~ ,,~N:!'U ~,~\ (\ 'Uep.), t 

~ мicr.xoi рвдв: ...................................................................... Гордієнко т.в. 

. .. . ш ur.f ~ МlCItXOJ'O ІІІДДШ)' земeJIЬВВX ресурСІВ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Oкyll л . 

• ~'IВWПI СВОЇ DОВВО8IDКeВВJI по ВСТ8Вовлеввю ва місцевості та поroджeввю 
DВiшвJ.oі межі 3СМCШldlої дimппcв ~ р" " C::S-еМS> И ~ ':\ ,,\ L\\. 'Сс:..Х Щ~с. (С 

.3І8ХОДIl'П.CIзаадресою: еул.~~~N..ммLq~.м. БРОВtyJи • 
ЗaвncвiМаі ва місцевості прохdhПЬїіО ~ ~Ib~ м..~\' 

нiuвx претензій при вcтaвoВJIeввi 30BВЇJJJВЬOi межі не 3lU11Шево. Мехсі поroджеві j ве 
~ спірних mrraвь. Ро:wiри та місцезввхоДВIIIIJI межових знаків 3CМeJIЬВoi 
::: ~Oll3внi ва абрисі ва звоpari дaвoro В!)'. 
_ дuIIRQ.ll8Д8lloї 5 s) ~ 'І ~N)'\) о... Ь. 'J. s:r cuЗ.. \м S. о-

-~o-DД8C'1poBoi дохумевтаціі ra. 
:и arr є mдc'raвolO ДJIJI прJdiвпrJl рimeвви 3 В8C'l')'IIIПIМ 
Aкr евам доkYМеитів, що посвідчують 3eМJIeIO. 

exnaдeниI В 2-х првМірllllКВX. 

пJIe.1&crввввк зeмneвnacввка 
(3eNneкoPKC'1'yВ11Ia ) 

П~ТОВ~еш~а~.~в~m.пЩgm~ 
цевтр" 

RDeJr____ • 
• ..... ~IIIIIIIUC Altської ради 

~~.~Ни~~~Е~'~~~~~~ 

IfalJah •. __ • 
~ MICЬJCOro 

земепьвих ресурсів 



АВрис зЕМЕЛЬно! ДIJDIIIКИ 

--~----------------~~ 

, 1.11 
8.85 11."'3 
А 10.0' 

е.; 

--
о_см .. : 

, 
2. Від Б до В З,,*Вt6Iм~u.~W~!'ft.':!\\t3.~L"~~~"'....!Ww~'~О~\U)~~!:.\; -...!~~\~!!!".!.W~L __ ---- ---

3. Від В до r .z,*U)\~'\UW&1T~ • ..J1teE:e~~S~'~)r"'''~~~N.!~,..~r~_''e: .. !!!ft!tWt!i!!!L.!\\~~'::",2!!::,,!::IJ.~а~:=:=D!:;'~У.,-- .--' 
4 'В' гА' \ " \. • ІД до ~ ,~. "--~O~\~ ~\.cao. 

S.ВідД до B ______________ ---~ 

6. Від Вдо ------------------------------~ 
Абрис скпав: ............................................ інж. B'IlIIlOllcbкuii С.Ю. 
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АКТ 
аро пере.есе.ВJI в ватуру зовнішньоl межі зеМeJlьвоІ ділянки 

в межах .м. Бровари КвївСЬJ(оі області 

ми. що JIIDКIIe підпвC8JlВ~, предСТІІВІІІІХ ТОВ "Експертно-ковсультаційний 
rIIfP" .......................................................................................... ;нж. Вишовсь1tllй С.Ю. 

DfrICIUIIIII міської ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ГoPдiЄIIKO т.в 

"'---міс"" .. . rrr 11 ~ ,--.- .КОro BIДД1JIy земenьвиx ресурСІВ ....................... Ll..IO"JIН.l~ 

'5\\.o~" c:rM~~ 
.. a:nв ~ натуру межі земсшьиоі дimuпcв \~ V,Ц '1uul~ ~вa підставі плаву 

11 IJI. )~1. ~~ ~ ~ м. БРОВll]Jи 

~РИ~ місцезвахо.цzевwr межових зваків земenьвоі дimuпcв похазаві ва абрисі 
3IOPOti дaвoro 1IIt'ly. 

цей вкr є підставою ДJUI ПРИЙВППІ pimeJIIIJI по ф8lC1.'ll'lВому користуваввю. 

Arr CIJJaДeВВi в ДВОХ примір~. 

. 
ГОJЮіЄНItО т.в. 

, 



ASрис зЕМЕЛЬноl ДIJIJIВКИ 

--~-------------------------~ 

б.Від Вда 

'.2& 
6.73 

10.o, 
е.1& 

6 

Оввсм_: 

Абрис CКJIaв: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iIf3IC. ВIЛІІОВСlJкиD с.Ю. 



.I:::::aw - - -- - _. ..- =z -- -'-__ ._-.-_ 

~~~...... ..J.~.ЇI'--""------------------------------------"""""". 

'ХІ піп 

А 
1 

:112. ___ ..... _ 

'\ 
ElCCnn_al. 301М. -- - -- . 

3а&уаа .. и' :acмn\ 

Вmu:нmc Земпі. w.1фр 3anut .... Y'l1JМY ""СІІІ 
,eиm:lСОрUC1)'Jlа .. pJUUC8 моша Bc.aro (~' nPОМ"СІІа8. 

nia'Ькі JШDО"'" 

Б В 02 34 37 

ТОВ "гпобan 17 Рім IcтeAтc~ б8 .0,1128 0,1128 0,1128 

ОПИС МЕЖ 
Від А до Б - ,eмnї ТОВ "Гпобan 17 Ріев Icтeltrc" 
Від Б до В -,eМJIЇ цекrpапьноі paAoRНoi Jlїapнi 
Від В до r - 3eМJIЇ ,ar. хорист. (бульвар HCI8J1nCНOcтi) 
Від Г до А -,eМJIЇ резервних терlпоріR 11'. Броварll 

Ген. дupeкrop І Гу&ерс.nА 

ВНlСОн.в МОВАХ ОРЕНДІ' 

1 

• 

ПеревlРllВ СТlUlія аркуш І .ркушів 

1 

ТОВ .. Експертно -
MBcunв6 1 : 1 ООО 

КОИСУJllотвulПИllD ue'-" 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМEJlЬНО' ДІЛЯНКИ 

,.. 1іРОІIРCloIС8 мlс .. ка РIдI"'/3" .І.~tС;l/лаga, •. 2006 року. 
мlа.ка plUlll І особі 31C1)'n1111KI Mic .. кafO fOnODII BOJIIRКїї«PїiR МllхаnЛОDIІЧD що 

!U1~~~про Micцr8e c:aм08PJIAYIIIHНlI YКPliHr' ,аовіреності ві,а ОІ.08.2006 року ЗІ N!2-ISI1872 З 
,ІІІІІ ОРЕНДАР' 11 ToвapIICТIO 3 а6масенаlO DIllПОDJ.aaл"нlc:nа "OpiEIIТJlp", ЮРIIllIIЧНІ а.ареса: м. Киіl, 
''::Clui..,.aY,35 11.80 IдeНnlфіпulПНl1А ко,а 32107957, в особі .aнpeanupl ЖУКОlа Дмlnpа ГеоргіПОВJIЧа, 
~ -'--І __ ~~a8IНDro в РеєС1рі су6"сктїВ пi.anpнємниw.коі АЇмьності Оболонськоі раПонноі у 
І.~.'-Ч·#' r---'r • 
iJpIIIItuмiи!cJpaulruНtJО611 ІіА 08.10.2002 року 3 ,apyroro боку, УКЛ8JI1І цеП ,аОГОВІР про НllЖЧенаве,аене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

UISfДOДAВEЦЬ llanО8l.aно.аа рішёиНl сесії 1іроварськоі міськоі plAи Киівськоі області IЇJl21.09.2006 
IIIJU .... ОРЕНДАР npиRмас І С1рОlOво матно КОРIIc:ryвaиНl зомc:nьну ,аЇЛІНКУ lШощею 1,49001, .І1М 
~1IJII1I1IPI1niA 6уIiIННIІ1ІО nоricnlЧНОro ueanpy, ІІСІ 3НІХDдllТЬСЯ ПО бул .... Наал .... ості,28-а в М. &РОВlРI' • 
.• ~ JaUlClllpIICJY8I111U1, що Є не8іА"ємною "ВСТІIИОIO uьoro ДоroВОРу та ,аовідкll ВlшаноТ 1iPOlaPCЬКSIM 
• ~ JalrAИl1Х ресурсів Nst108-О4-ЗI3 віА 12.10.2006 року та зоuельНD-lCIUUIстровоі .aoкyмeкrawї 
~~ liJudny 3еММЬНIIХ ресурсів WI земельна .aiтrHКI є 3eМJIJIMII коморuiЯноro ВIIКОРIIСТ8ННІІ в аlежІХ 
-1IiМDt JIWL 

2. 06"ЕКТ ореВАИ. 
1L81111NМI 
11& ,... ... 1 ~ !еМепЬ"1 .aiпlнка :шranЬНОIO MOIцelO 1,49001'8. 
11 н:::: "Нці IЇ4cyrнi 06"c:amt HepyxOMoro маАна а також інші об"єml інфраструктури; 
іrlt 1Z.J0J006 ІрОШОIa ouїнxa имenьноі дїJIIIHlCI1 згідно ДOBiAкsl GpolapcIoКOro міськоro відділу 3емenЬНІIХ 
_455Щ POKY3lMll07-D4-ЗI3 с:тан08ІIТІо: 
.227671( ("'~ п"ктдеект п"JIТIo ТlIСІ" 'ІШСТІ сорок "ОТИРИ ) rpИІні на поріОА буді.ництва; 

"'lDIdcirnpo "MuaIIlloHH дaiC'li сімдесП шість ТlIСІ" п"11СОТ CiМAeCJIТ оди.) rp"B'" 3 дати затаеРдЖенlUI AJaY 
14. 3сма ... IIpIdIIIIТnII crcnnya1'llUi1O 3ВКЇІІЧеноro С5удівницrвa об"any; ... 
__ ....... IIІа пер~ в орен.цу но має HeдoJIiкїв, що можуп. переШКОДlml 1і ефеmllНОМУ 
u'n,. -IIІі( 

peoprubaцti) ОРЕНДАРЯ Доrolір ореНдІ! не 3беріraє чинність • 
• 

3. СтрОК Аіі AOrOBOpy 

1~ 
......... ;:-ИО Ц 1 (Два) РОIOI ДО 21 BepecllR 2008 року. ПіСМЗВJCЇlІЧенlUI &:Іраку доro80РУ ОРЕНДАР має 
-.~ 1dr и:е1ПUt Пого 11. "О811П С1рОК. у цьому раі ОРЕНДАР П08инен не пізнfше ні. 31 2 мlсвцl 1JIJ 

lІРі. IНIСа q roвopy nOIЇADMlml mlCIoMOIO OpeНДOДll8W1 про и .. tір nPОДОDCIlТl1 Roro діlO • 
..... lDraaa!.. oCIIHHI3tМenioIIOT дІа.lllОlllе 38 цInЬО.111І1 ПРII:JначеНIІ.'" opellДlp &Тр8чає nepelUUКlle ПрlВО 11. 

r# PllUUl. • 

... . 4. OpeIIДI.a плата 
... ~ І'ІЧ.. ОРІІІІІ 
·~2Dllania 1181U18тa .. 1 перІод 6yal ... llЦТIa СICllIІдІІЄ 22167,20 (двaдцllТlo АвІ ТlIСІІ"lI сl"IСОТ шlстдеetrr 

РІ. 011; 

~ ~r:-III lUIата :J ДІТlI 31111epдwellll. Jurry де ..... ноТ прllп"anы�aJ комlсll про npllnRRТI'R в 
4J.~ ІНо .... 6yalBIIIIUТВI CICIIIIД8C 113 828.55 (сто тp"IIDдUIlТlo ТlIСНЧ Blel",CDТ двaдцllТlo вlсlll' ) 
~~ 0ic1fCn 
..... Ор .... ІН ... PDJMlpy ОРСlf.IIноі маПІ 38Зeмmo 3дlRСIIlOЄ'ПoCl :J урахуваННІМ ІндексІв іифnаuii. 
~ Plltll~' lIlIата BI~OClm.ca оренда",1 ПО"l11ll81О"l11 :І ДІІ. ПРllПнRТrR рlшеННR cedJ в'" 21.09.2006 року 
I~) "'еаа h ЧIC'l1raМII nponaraM 30 1CIUIellдllpllllx ДІ'''' IlаС1)'ПIІIIХ :аа ОСТВlшl.1 ICIUICIIдIPIIIIM Дllем звlтиоra 
~Ut,I~ IUЛRХом nepep8SY8l111 .. 118 P8SYIIOIC 33213812'00005 УДК '1 K .. tвcькln olinacтl м. Кllаш МФО 

- ВРоварс .. ке вдк. Код 1С118С1lфlивцІУ 13050200 - ореllдllзеlllllL 



-VVНOK орендної пnаТIІ офОРАtЛlЄТЬСI відповіДНІ"", аJCТа"и 
4.4. Псрс.ааЧD продукшl та HIUIIHIUI nocnyr 8 ...... " ·~I • . 
4 5 Розаllр OPCllДlloJ MaТlI переrЛRJIIЕТЬСR У ра. • 
• • ред6аЧСНІІХ Доroвором, 

4.5.1. зatіНIІ умов rocпо.ааРЮ8аННR, пе • ІІЩСНIUI цін, таРIIФі8, У ТОМУ Чllслі внаслідок іНфпRUіі; 
4.5.2. зміНl1 РО3"lірів зсмenьноro податку, nlДl • 

.3 • 11 "ках перед6DчеНlfX ЗlJCоном, 4.5 .8 ІНШІІХ 811П_ , ОКІІ Вllзначенl Qllar ДOГOBOPO~I, спраВЛRUЬСR пеНІ 
4.5.4. у pa:J1 III:BllccellllR OPCllДllor умаТІ; ~ ~ K~llIIn aellL прострочеНllR плате~"У несплачені PD1" 

nOДBlnllor стаВКl1 HaulollВn.llOГO ІІІІКУ кра ІІІ CJaIa 
КОЖlllln дell. прострочеllllR. і у ВІІПадК8Х JlКЩО ОРЕНДАР :І поважНIІХ "РІІЧ"Н Тllмч ........ \ 

4.5.5.0рснднв мата СПРIUUUIЕТЬСІ тркож, -ІІІ 
ВIllСОРIІСТОВУЄ земcnьну дlnlИКУ 38 ШІМ Доroвором. 

5. YalOBl1 ВllКОРllстаНllЯ :Jсмельноі діЛЯНКII. 

5.1.3емcnьна дinlНка переДDEТЬCJI в оренду ДJUI. РОЗШltp~ННJI тернторії під ~удjВИJIUТВО логіСТІIЧНОro 
'.2.цinьове ПРll3начеНlUlземcnьної дinЯНКИ - зеМЛІ комерwАноroвнкористаННlI, . 
5.3. ОРЕНДАР не має прlВа без офОРМЛСННl У встановленому законодавством порндку ЗМIИJOвати • 

nPJI3НDчеННR зе"ICnЬНОЇ ДШЯНК1t; 

6. Умови і строки передачі :Jємельноі ділЯНКlI В оренду. 

6.1. Передача земcnьноі дїJulнlСИ в оренду здїАСНЮЕТЬСI з РО:JробленНJlМ npoerny 1і відведенНІ. 
розро6ленНІІ npoеJП)' BїдвeдeHНJI земcnьної ДШІНКИ є рішенНJI про надаННІ дозволу на внготовленНІ проеrny IЇJIIQY • 
16.03.2006 року за N!9S0-4S-04;. 

6.2. Інші умовн передачі земcnьної дїJUlнки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР nprrlbrк 
оренду земenьну дinlНКУ вшьну від будь-яких маАнових прав і претензіR третіх асі6. 

JlКIIХ в момент УКЛIдІННJI ДОГОІОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не "Iorтr 
6.3. Передача земenьноТ дїJulHК11 ореНдаРЮ здіАСНЮЕТЬСI після державної реЄС1рації uьoro AOrDlOPY.1IIaI 

ПРIIАмаННІІ-передачі. 
6.4. На ОСІІовІ cт.2S Закоиу УкраrИlllІПро оренду землl" від 06.10.1998р .N!t161-XIV орендар у п"пr· 

СТРОК пlcnя дерасавноІ реЄСТРlціІ договору ореНДІІ земельно! дlлННКl1 HaдaТlI копію договору вi.llповlAноИУ 
державно! податково! cnуж6ll. 

7. Умови поверненНR :Jемельвоі ДЇJIJlBКD. 

• 7.1 •• Пісм ПРllПиненИІ дI~ Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земenьну д~1 У СІІІ4 
пршому noplBНlHO з ТИМ, у JlКОМУ ВІН одерхсав 1і В орен.цу. 

• :'.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі погіршенНІ корисних вnастивостеА орендованоі земельної дinRНКlI, 001"-
ЗМІНОЮ 11 cтa~, M~ право иа ВUlWко~а~НІ збитків у розмірі, визначеному сторонамн • .яКЩО сторонами не 
зroДIІ про Р03М!Р В~lСОдуваННlзбlП'К1в. СПІР Р03В"I3)'Єl'ЬCJI У СУДОВОМУ порядку. • 

• 7.3. 3ДI~снеИI ОРЕНДАРЕМ .без зroди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на ПOJlіпшоиНJI орендоввиоі земenьноі 
ЯКІ иеМDЖJIltво вщокреМl1ТИ без зanОДllННІІ шкоди ціА BIB.НW· не nlIlB• • 

7 4 П • • _..., _ ... l'8ІОть ВІДшкодуввиню. 
•• ОЛlпшенlUI стану земenьноТ дШRНКИ проведені ОРЕНДАРЕМ ОРЕНД0 

земnі. не пїдmlraкm. відшКОду8аНlDO.' за письмовою згодою з 

7.S.0PEHДAP має прно НІ відшкодуванНІ збиткі '. ОРЕНД0 
зобов"lзенl. , передбачених цим доroвором. в, заподUlНІІХ унаСЛІДОК новиконаиНJI 

361ІТІСІМІІ BBaaloтьai: . 
7.5.фаmtчні В1рПlt, _ких ОРЕНДАР заз ". ВIIfIIIII 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також в ати JI ~H У зв RЗКУ ~ невиконанНІМ або ненanежни" 11110 сllfll 
порушеноro правв; и1р ,1С1 ОРЕНДАР wАсниа або повннен здійснити Д,ІІІ вІдНО" 

доrolор:'·6.АРХОДIt, _кі ОРЕНДАР "Iir би рeanьно отримати в разі нanОЖНОГО виконаННJI OPEHДOДABnвI 

7.7. Р03мір фапиЧН11Х IІnpатОРЕНДАРJI IJ 
визначlEТЬCJl на підставі JIOКYMeнтanl.HO пїдтверJIЖеllllХ-' 

8.0~ (DIiТIIa , j 
. еНЦІ що.цо ВИКОРИет&НВJI ,.,.J 

земе.пьвоі дiJJииКD. 

• 8. ~. На орендовану земenьну дшянку встан ._ 
КОМУНlквшА; . Оlllено ОбмеженНІ nnощею O,7968ra _ інженерНIІR rcoP .' 

8.2.Передача в ореицу земeJlЬНОil' в;.. • 
дln_нки. • 11 ...... RнКи не є п' . . . 11І_ 

. IACТaвою дп. npипиненНJI а60 зміНIІ 06меженЬ : 



І 
і 

'.lllші права та 060В"ПКlI сторіІ •• 

і _"""liEЦIt llpamyt, ща земельна діпlНка є У noro вnaCllocтї, "і ком>: іншому не ВШЧУАСена, ПШ.ЗВб?РОНОЮ 
;-не ncpc6yвaE,i він мас 3Іконні П08НО81DкeННJI передаваТJI шо AU1llfКY В ореJfJЖУ, H8J1ВBaТlI ІНШІ правІ, 

r: .. JIIIIIIIIOМ. 
jC UJIIIU opcиso.ulU1: • 
IILIJICIЇPI'II UЇIIWJlе lIІІСОРИС18ННІ зсмcnьноі дiпRНКII; 
IJlJlC1llllID1D pcnlpllnl цеП AafD8ip у 8ltпlUlКDX, передбачеНl1Х ЧІІННІІ~І законодавством та ШІМ Доroвором; • 
lJJJ8nI ро1Мlр apcНIIloi МІТІІ У вltпадках, персдбаЧОllІІХ ЧlfННИМ законодавством, в тому ЧIICJlI В 

.;e'7J111111U)'&a :lМ,,1 ОРЕНДАРЯ; 
о. 8ІІІІІІ1ІІ11А ОРЕНДАРЯ СВОЄЧ8СНОro 8несенНІ орендна і JU1aТl.; 
w.mвllA ОРЕНДАРЯ вlдwксщуванНІ су.111 оронаиоі JU1aТl. з часу ПРIIRНJlТТI рішенНІ ВІІКОНКОМУ або 
;~""Нl3CMcn.нoT дimtHКlI да ПЇДnIlСВННК tUooro Дoro80PY; 
1101а1'11 .... OpeIIADJlI8QR: 
ul IIpQIII11Iзсмen.иу діпlНКУ по акту. 
I1n"u "",РІ: 
I1LIIpIIIII1II по 11І'1)' ,емen.11)' _нку у КOPlfC1)'llllННJI; 
s=.,;m аОМlір пісм закінченНІ строку Яоro ДІЇ в разі Biдcyrнocтї претеюіR, ЩОДО зобов"аан. на 

1i1Jlaa"1JW OPtIIllPI: 
~ lIUUIm ОРЕНДОДАВЦЮ .'ОXCnlllість здїRсНlOВати KOН1pOJlIt за BlfКOPlfCТВННJIM цієі земenьноі дimrНКIІ; 
. 'u. IUDpUnOlyвaтu земenlt'IУ дlnвнку за цlnьаВllМ ПРII:sначеННRМі 
"40 CIIIt'IIcиo смаЧYUnI ореНдІІ)' lШаty; 
IU. .~ хімічно"? ЧІ' буш.-lКОfD іншоro забруднеННІ землі; 

lIII1PНМYUm п , НІІІacJlому санітарному стаиі; 

10. Ршик вппадковоrо звищепви а60 пошкодхсеuВR 
06"єкта ореlЩD чи йоrо частпип. 

'1· ... 111 • 
IIШDlОro :lНИU1eННІ або пошкодженНІ об"єкта оренди чи ROfD Ч'CТlIНН несо ОРЕНДАР. 

11. СтрахуванlUI 06"єкra чи iioro ЧВСТПІІП. 
hJt:
""3ІІІІІ8 АО raвapOM o6"єкr ОРОИJUf но niдnlraE страхуваНtUO. 

12. За.іви уа.ов AoroBopy і прппинеио. iioro діі 
U!.1Id.ta 

~-~~ :sдinСИloIOТloc:tl у Шfсьмо,іn формі зв В:lIЄМНОIO ЗfDДОIO сторін. 
~ .. -IOP1 ар :Sl'OlUllQOAD змІни умов ADroBOPY спір pmB"JI3)'1011oCJ1 у судовому nopJUUC)'. 
~ JIaI~ lIallHllOТIta У РIl3I: 
~ ~ ~КY, на -ІСІІА AOfD буnо уаВДОНОі • -. ~ .Me:IUllP~ 3CМenltНoT дWНЮI у масніСТЬі 
~~. na~ AUUlНICJt ДIUI суспinltИl1Х пcnpс6 або npllМYCOBOro відчу.ОННІ ЗС.fe.nь.,оТ дімНlО1 з MOnlliB 
~ ~'-u't !Op.W-.1' аа.номоиому ЗIUCОНОМі • 
~ .. """Ip ар IЧноТ DC06,,-ореlШlра. 
~t ~P1 ~ ТІКаІС в i'~IIX ВІШІІДКІІХ, перед6ачеНIІХ законом. 
;Qt ~:sra" ... ~ИІ~а ШЛRІDМ Roro pmlp"I.I.R за: 
~ ~ ___ .... - СТОР'Н: 

~~, ~~ на •• ""ОІУ одиіЕі Ь сторІн у нacnідок не8111СОНIИI.. apyrolO СТОРОНОIO о6ов"JI3кі .. 
~ ~~ ИICnЩОК ІІІПlUUC080ro ЗНlIЩОНIUI, ПОШКОдЖенНІ орендовано! :sемenьноТ дinaHICI" "ке Істотно 
~-.,:~ICQ"'ИІІ' "1IJCa з інших пbu:твв, 1І0начеНІІХ 3IUCОНОМ 
~~YICpaTllllape_pe.1 п.9.4.2. aaHora aaraBopy 3В рlшен"." суду, Відповідно до ст.141,144 
b~""II'Дara 
-.\\~ ЦOrQ вару а ОдИаСТОРОllllltоl'.У пораН)' допус_C'l'ЬСЯ: 
""~ "-~ 8 OlUl~POHHIoOI\I)' порадку є ие,,,кона ..... ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. .' 
:... .......... ~1IIIpa с ~ Н8 м.Ано ореlШlР. на Іншу IОрlWIЧl1)' а60 фыlиу особу, а 'І'8ІСОЖ peopraнbauUt 
~"'- ~-'e.n. 010 ДIUI рa:sIРВIИI" Доroвору: 
" ... i:....~нy дlnalllСУ У раl смерті фы�lfllотT особll - ореlUllра, :sacymкeHIUI або оБМnCCll1UI П alCQUmlOCТЇ 

-РIIcro~ АО спlUUШСМulв 860 іНШl1Х осіб, "кі IlIКОР"C'I'DIІ)'ІОТІо шо :sемenьиу дlл.нlС)' Р1301l1 3 
lUо 3емen.ну д1nашсу ра30М :І ореидаром, IWUlХОМ nepeyullUHНI Дoro80PY ореИJUI 3eJIi:. 



13. Відповідальність сторін за HeBllKOllaHHB або 
Ilеllа.пежне В'lконанов aorOBOpy І 

f 
• .• і 

13.1. Зв неВIІко"аННI або неН8ІІсжне BllKOнaнНllIOroBOpy сторонн Hecyr. ВlдповшanЬНIСТІо Bi.lln01imro. і 

цьoro ДoroBOPY. • ••• ., 
13.2.Сторона, Іка ПОРУШlша зоБОВ"I38ННІ, звілЬНIЄFЬСI ВІД ВIДПОВllWIЬНОСТI, ІКШО вона доведе, 11ІО ае !І 

СТ8ІІОCJI не з П ВІІНІІ. . 

14. Прикінцеві положении. 

14.I.ЦеR lIoroBip набllр8Є ЧllННОсті піCnI піДПllСВННl сторонами та Яоro державноі реЕС1рашї. 
ЦеR Доroвір yкnaдeHo У ТРЬОХ примірниках, ШО мають однакову юридичну сипу, ОДІІИ 3 'IIQ 

ореНJIОllUUI,ДРУПIR - в opelfllВpl, третіЯ - в opraHi, IКИЯ провів державну реєстраuiю. 
Healд"DIHllalll чаСТI ••• Dа ... aoroBopy є: 

cepBityriB; 
ICIUUIC1JЮвиR nnан земе.пьноі ділІІНКИ з відображеННІМ обмежень (обпжень) у іі ВlfКОРJfC:raниі 11 

ВІСТ про встановленНІ на мІсцевості та поroдженНІ зовнішньоі межі ,емелloноі дїnIlKKII (копіІ). 
ВІСТ на перенесенНІ в на-.уру зовнішньоі межі земе.пьноі ділІНКИ (копіІ); • 
акт ПР'IЯому-перe.uчі земе.пьноі дinllНКИ; 

Оревдодавець 

Броварська міська рада в 
особі заступвиха 

місьхого ГOJJови 
. Воз~ Серriя Михайловича 

місцезнахОдЖенНІ юридичноі особи 

07400 Киівсloка 06nвсть, 
м.&ровври, вyn.rBrapIHa. 1 S 

іnеlП1JфіквuiЯниЯ код 26376375 

----

15. Реквi:J1П'И сторін 

~ 

Орендар 

ТОВ "Opi~" 
в особі директора 
Жукова Дмитра Георгійовича 

місцезнаходженНІ юридичноТ особи 

м. Киів, 

просп. repoiB СТВllіНl1ШllY, 35, кв.80 

ідеНТИфікаціЯНИЯ код 32107957 

=41-- д.м.жуков 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

М. Бровари 

МlI. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

JlnYПНllКВ alieIIKoro ГОЛОВІ. Возника Cepriв МllхаЙЛОВllча, що 

jc на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Y1JlїНi ", довіреності від 01.08.2006 року N!!2-1S/1872 з однієї 

cropoНlI, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

І()рієнтпр" в особі директора Жукова Дмитра Георгійовича з 

apyroi сторони, склали цей Arr про наступне: 

БроварсьІСа M~CЬкa рада передал&, а Товариство з обмеженою 

вЩПОВідanЬНіeno "Орієнтир" приЙIWIО земельну ділянку площею 

l~gOOra по бульв. ВезаЛeжDості,28-а ДJIJI розширення території під 
~o JIОгістичвого центру- землі комерційного використанНJI. 
3tмenьвa дiromкa надана рішенням сесії Броварської міської радИ від 
ll,о9,1006року Неl12-08-05 на умовах оренди, терміном на 2 (два) 
po~ 

до 21.09.2008 року. 

Цей An Складено у трьох, примірниках і є невід'ємною 
~OIO доroвору оренди. 
Вро.. ПВРВДАЛА: . 
lOp~кa Міська рада 
... БРова а адреса: 
~' ~YJI.rarapiHa,lS 

МіСЬкоro Голови 

d~ . . ·ї· t :"., 
~ . ... . ., .. 
. . . . , '. .М.ВозНJIК / 
~:i І ~\ •• ' • 

~ .. І ...... -:~\ 

• ~ .. ;~. ,J' J !: .. J' , ' ... 
. .~~~. ~/":~ 'j 

';.,. t. .:7 .... ,lі 
.. ~ •• ,. 1'" ~ 
~~ ........... 
~~'--' 

ПРИЙНЯЛО: 
ТОВ "Орієнтир" 
Юридична адреса: 

просп. героїв Сталінграду,3S, кв.80 
м. Київ, . 

/ 



АКТ 6( і" , .~ "":' 1"16 . - -... "'. '-"" 
IID.леIIIIR Н8 ftsісцевос:ті ТІІ погодженніІ зовнішньоі tlежі ~еtlельноі AU;RIIKII " 

,~ . ' 

ТМ. O;Нє~ ., о о 
".- . . uJflt11'l/!.t. 200j(p, м.Бро'вари 

МИ "ИJCчепіАПИС8ні;' представник Броварського міського віlШіпу Київської 
'OK~ЬHOЇ фіnіі Державного підrlриємства ., Центр lIep~aBHOГO земепьного кадвстру при 
~DJlY комітеті Україии по 'Jс:меnы�ихx ресурсах" 
... НІ пшствві ліцензії H~ виконаН.НI робіт . ~ п-
lаpиcyntості зсмлсвnасників (зсмлекористувачів): a///t?d~ ~ ~~ • 

-
&pUC1Uникі. ВИКОНКОМУ ~є~' т.-в. , 
1ІсуМіжннх земnсвnвсників (земnс:користува'lів): e7kP4 ~#I~~ N 

7 

I!ID RpeJI'І8ИnИ свої повноваження; провели встановnеlJНЯ на місцевості тв погодження 

1ОІнішньої межі зс~.enьноі ділянки Q51/~d. ~6=~~ N " 

111111ИIХDJIИ-':ЬСR за ~pecoк&t~1~~, ~d'~ 
3uНІчсні межі на МіСцсвоCf(ПPQXOВ;>ь по 4Z;:I.oIZIlol~r:;::~~~ ___________ _ 

ИіаКНХ ~рmнзіR при встановпенні зовніwкьої межі не зuвnено, Межі погоджені і не 
lIIIIJикuoть спірних' пнтвнь, Межові' знаки, якимн закріплсна зсмельна ділянка в кількості 
_tI# шт, поqзані представником відділу нв MicueBocti. тв перenвні на зБСр'іrвння 
~НИКУ (землекористувачу).' Розміри тв міс",езнахОJDliенні земел.~оі .ділянки 
IIDIaaнI на абрисі на звороті ~o акту. .' " -
~1ІІІJ1inннки,:нIUWIОЇ ~/04 O""'G~~ -: ' 
_о 1CMenЬHO-KIUlВCYpOBOЇ докумснтвціfCКЛlU1ає ~gqo га. 

Цск акт' ' м... t nlAcтaBOIO lIЛR приЯннтrя piwt;..-.tIt'mtti "!ІЧ.І~ЧНIОМ.УА~р),~уваННIIО 
"'І"'l:СИнам документів, що ПОI:DIJ!1Ч1l'1О1~!'DilD!JііЬІ~~~IJjiI;ff IIСОDIИ~rYв,аН.IR 

СКn!UlсниR в 2-:< прнмірника.~, 
• 

ПредС:ТЇвник 3~:~~llл~:~~~~I~ (~СМnСIС~РIJСТУ~~ча) 1ql~I;1 
~редtТaвник віДДіЯу '~ ~~~~~~~tL.l!::.!.1&.~ 
"РеАС:ТВВннк ВИIСЯіКСltir. 

" 

8 ...... '. 



• 

, . 

.. ... . 
ЗЕМЕЛьноl ДIЛЯНК~ АБРИС 

~--~-------:---~~~ 

, І' 

.. 

, .. 

" 

.' 

" І 

" 

, . 
" 

~ .. ~----------------~--------------------------~--~ 
Опис меж: 

1. 8ідАдоБ :. ЩIJ;' (///;f:&~ q' ,~ 

2. в;АБДОI-~AW~ ~ ~~ 
3. Від'вдог .... ~ . '.' ~ 

" "4 .. ВідГдоД ',~ 
----------~~ .. --~~~---------. 

S.ВідДМЕ~ __ ~ ______ ~ ________________ ~~ 
. 
6. Від Е до А _______ --.:.. ____ -:... ________ --,.--/ 

.~~fY-аг ~,д ~ Абрис CКl!BB: ' 
І' 



АКТ . .. . 
про перенесення в ІІатуру З~8НIШНЬОI меЖІ земельної дїланlСН 

- {JiPB" t?,t?Ik~.--' 
-
~ Ii#~ al<fгt~~'ol,,-a
." .. dl'm~ 200~p. .....-

• ' . 
Мн, нижчепідписані, представник Броварського міського Bw:uпy 

Київс,кої репонanьноі філіі' Державного підприємства" Цен1р держааноro 
JCJICn'НОro кааастру при Державному комітеті Украіни по земcnJ.ИИХ 

рссурс:ах" $ё,~ '/сІ ~ , 

IПРИС)'І'НОсті землевласників (землекористувачів): ' . 

~IIIICOВ"'''>' I~~ Kd· ," 
aiJoчи на пшставі дозволу вик~ УН! 273 
JII/III народннх oдcnyraТЇB від 24 nистопuа 1992 року 

.. 

nCРСIІCCnИ 8 натуру мсжі на підставі ману зсмельної дїJUlНIСИ 

VJїo8. 90/~~" 

Meare8i Знаки в кількості rItY шт. псредані в натурі представнику 
-оаннк" на IKoro і накладсна відповідanьність за іх зБСрежснН •• 

РО3Мірн та місцезнаходжсння мсжсвих знаків зсмельної дiJulнки пок&:І8ИЇ 
·'lpaках. 
ЦСІ axr є підставою ДIIJI ПРИЙИЯТТІ ріШСння по фахтичному користу~нlО. 

Axr СlСЦДеииЯ в двох примірниках. . 

............ 



: і • • . АБРИС 3ЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ 

.. 
'о. 

~ 
----------------------------------~---

Опис меж: 

1.8ідАдоБ -712d9tfr~~", . ~ 

2. Від Б aoJlf. -Oq"д;,;.I~ ~V-@ ~ 
3. ВідВдоГ . ..... .~ 

4. Від r дoд ___ ~ __________ ----:_~ 
І 

S • . ВідДдо E __ -:-·_·· _________ ---=--~ 
6. ВідЕДОА ~ 

----------~~~----~~-----~ 

~~:4~ Абрис СКJlав: 



А 

КАДАСТРоВИй ПЛАН 
321О6оааааааа62:О5ОВ 

anllH8 
nnalll8 

ПРDЕКТ 

КаАастрови~ номер ПРИСВОЕНИ~ 

Начвльник Бровврськоrо МІСЬКОГО 
ВIААlnу зеМельних реСУРСІВ 

Шокун М,А. 

УМоВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: D 
IH"H.P"~~ KOP~AOP МІР •• АО YHIK8U'R 
зrlАНО VAP8'HC~Aaro Кn.С~фlк.таР8 ".е 
а&М."ННА ••• n •• 8H8.138"IR 

WDAa ВІАВВАВНН' 3ВМВЯ~НОf 
АІЯRНА~ • аРВНАУ 



ДОДАТКОВА УГОДА N!l 

ДО договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Від 28 Лllстопада 2006 року Хе040633800419 

,. М "lfle4~# 2008р. 

Ма. що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
'OFEНдOДAВEЦЬ", в особі ВIIКОIl)'lОЧОГО 060В'ВЗКlI міського ГОnОВl1 - секретаря 
llimDi ради, що діє ва підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в 
УapaiJn"'. та ТоваРllСТВО 3 061\lежеВОIО відповідальністю (cOpiЄIIТllp)) в особі 
aвpmopa Жукова ДаІотра Георгіііовича. yкnми Додаткову угоду до Договору 
1IJICIfJUI3OfeJIЬвоїдbuппcи від 28 JIИстопвда 2006року N!! 040633800419 про наступне: 

Відповідно до рішеНВJI сесії Броварської міськоі ради від 25.07.2008 року за 
lU807-40-ОS ввести зміни до наступних пунхтів договору: 

1. до п. 2.3 і викпасти його в наступній редакції: 
lІормаtивва rpomoBa оцінка земenьної ДЇJUПlКИ згідио довідки відділу земenьних 

ресурсів у місті Броварах Київськоі області від 20.08.2008 року N!04-3/13-3/1079 на 
Drpioд будіВництва становить: 

·502224 (п'втсот дві шсвчі двісті двадцать ЧОТIIРII) гривні; 

• lIopмaтиqа rpomoBa оцінка земельної дimшки згідво довідки Броварського 
IІІСЬІоro відціпу земem.иих ресурсів від 20.08.2008 року N!04-3/13-3/1078 з дати 
~ Arry Державної комісії про прИЙИJlТТя в експлуатацію закінченоro 
·''IUIIIIЩlIІ CТlRовить: 

·2511122 (два &Іільііопп п'втсот ОДИІІJIДЦПТЬ ТJІС_Ч ето ДBaдцRТЬ дві) rpпвпі. 

1 ДO~.3 і викnacти його В наступвій редакції: ., 
~orollp )'КJIВДeHo ва 2 (два) POКlI терміном до 25.07.2010 року. ПіCJUI З8JC1ИЧеllВJl 
lIOatY Aoz:oвopy ОРЕНДАР має перевчmе право поно~е~ його !lа новий строк. ~ 
Aorn.~ ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 2 М1СЯЦІ до З8JC1ИЧеНRJI строку ДІІ 
··іі' Повідомити ПИсьмово орендодавця про намір продовжити його дію. ІЬ. РІІ 8ПІСорпстаНІІЇ ЗUICnЬНОТ діл_НIСІI ІІІ за цілЬОВП&S ПРII:lllаЧIIIIШ.1 opII~ap 

-·,.чаt:пе 
реВЬСПе право на поновnепн. aoroBopy ореНдП. . 

3'ДОП41· ..оо 
Р • • 1 ВИlCJIасти ilого В нвступиіА peДВJCЦ11: • 

Itwn І'ІО, opellДlla пnата стаПОВІІТЬ 10% від IlораlаТllВllоі грошовоТ ОЦIIIКlI ВllДаноі 
~ О_ зе'It/lLIІIIХ ресурсів у 1\lісті Броварах Кllівськоі 06nаеті від 20.08.2008 року 

~/13.3/1079 ї Скпадає: • • • 
1ItP~ 6 5.0 222.40 (п'втдесвт ТІІС_Ч двісті ДBaдцRТЬ ДВІ) rpИВR1 40 копійок - на 

р' 'IUвВПЦтва ; • 
1I1,,~ •. 1 ..... opellДB 10DL ІД. Ilор'sатпвпоУ грошовоr OЦIHКJI ВllДапоУ 
~ а пnата етаllОВПТЬ то в.. •• о 08 2008 ''-ь. , О .. зе.1e.llы�_ ів.. r .... v·ITBCLKOi облаСТІ ВІД 2.. року 

"''''�-3/13~ЗJl ': ... ресурс у МІСТІ рровар- .&U 

078 І скпадає. 
tania~ 251112.20 ( A8i~ п'втдесRТ OДlla Тllс_ча сто Д~BIIDДЦJIТЬ ) ;:ИВІНЬ 20 
tJr.r.~ - 3 АВ-' А......., ДержаВIIО' Koallcii про Прll НJПТII 8 

·• ... 1)'.1'8 • .... затверджеllll. n.a'" 
ЦіIO закінченоrо 6удівПllЦтва; 



2 
... ДО 4.2 і BllкnaC111 ~oгo в наС~Ній редакції: " 

ОБЧllc:JIСКНЯ РОЗ~ІІРУ орендно! плати за земельНІ дlJUlНКИ державної або 

JD)I1IIIIJIIt1loї впасності здіЙСНIОЄТЬCJI з урахуванням їх цільового призначення та 
socФіцієuтїВ індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом 
Міністрів Украіни формами, що запОD~ОJОТЬСЯ під час укпадання або зміни умов 
p.oroвopy оренди чи продовження ЙОГО ДІІ. 

5. ДО п.4.3 і викпасти його в наступній редакції: 
Орендна пnата 'вноситься щомісячно рівними частками протягом 

]0 JCIJ1ендарних двів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(noдatXOBoro) місяци IWIRXОМ перерахування на рахунок УДК у Київській області м. 
Киаа МФО 821018 код 23571923 р/р 33210812700005 - Броварське ВДК. Код 
IIJICuфікаціі 13050500 - оренда землі. 

6. ДО о. 4.5.2. і ВИlCJlасти його в наступній редакції: 
зміни розмірів земельного податку, підвищеИНR цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 

iвдeIcaQii, визначених законодавством. Змінювати орендну плату за земельні 
дішаl ПЇCJII затверджеввя нових ставок. У випадку відмови ОРЕНДАРЯ змінити 
ореидву пnaту, доroвір оренди земельної дiJumки може бyrи розірваний БроваРСЬКОIО 
міською радОЮ в одвоcroровньому порядку. 

7. ДО 0.4.5.4. і вИICJI8СТИ ЙОГО В наступній редакції: 
у разі HCВlleceВВR оревдвої плати у строки, визначені цим договором, пеня 

IІ8рІХовуmся на суму податкового борry (ВКJПOчвючи суму штрафних санкцій за іх 
ВІОаості) із розрахунку і20 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
УqJаіни, діlOчої на день виникнення такого податкового боргу або на день йоro (його 
1fICnuIи) поraшеИИR, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за 
lOIaOSA капеидарвий день прострочевия у його сплаті. 

в. Всі інші умови Доroвору залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~КA МІСЬ1G4 РАДА 
a6n. "~_~ адреса: 

·'lQ8CLкa 

II.Bpo~~ . ул:Гагаріна,lS 
В-,,, . :~ 

"""IRVlrlr.n.ts об ~, 
"l\ltА ОВ'JPки\Uіського І~",ви . .~ 

"

. : е ета Мі~ько~ради 

:" 'V'J» d i а 

'" IoB.~ ."DЖКD 
'.\ -.' • ,;. І __ ==---
t\ ... 11 
~!'.. ,,1 
, ~ . . ,у' 
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ОРЕНДАР 

тов «Орієнтир» 
юридичва адреса: м. Киів 
проспект Г.Cтвniиrpаду,ЗS кв.80 
Директор 



АКТ 

прийоМУ-ПЕР~ДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2008 року м. Бровари 

МІ'. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської 

ради СВDОЖКD Ігори Васильовича, що діє на підставі Закону 

YкpaiНll "Про місцеве самоврядування в Украіні" з однієї стор~ни, 

11 TOBBPIICТBO З обмежеНОIО відповідальністю «Орієнтир» в особі 

AИJleпора Жукова Дмитра Георгійовича з другої сторони, склали 

цейAnпро наступне: . 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

а6llежеиою відповідальністю «Орієнтир» прийюшо земельну 

дinввкy lШощею 1,4900га ДJJИ розширення території під 

6удіВИIIЦТВО логістичного центру землі комерційного 
ВИКОРистання по БУJJьв.ИезаJJежності,28-а в м. Бровари. Земельна 

AЇnIВКa надана рimеиням сесії від 25.07.2008 року ЗD Не807-40-05 на 
Yt.Iовахоренди на 2 (два) роки, терміном до 25.07.2010 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

'lacntиою договору ореЩ. · 

прИЙНЯЛО:. 

тов «OpiEllnIUp» 
'юридична адреса: м. Київ 
вул. г.сталівrpаду,3S кв.80 
Директор 



ДОДАТКОВА УГОДА Н!!l 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

Вів 28 JlllСТОПРда 2006 року Н!040633800419 

,GpDlIlР" .. Ц." '9еи.ие- 2008р. 

Мп, що пїДПИСВJIиCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дапі 
'OPSfДOДAВEЦЬ". в особі ВDКОIl)'lОЧОГО обов'Я3КII MicLKoro rOJlOBl1 - секретаря 
_ ради, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Уqaіиі", та Товариство 3 обl\lехсеНОIО відповідальністю «ОріЄIПlIР» в особі 
вpmopa Жукова Даlптра Георгійович" )'ICJIanи Додаткову угоду до Договору 
.. XМeIJЬBoi дimппcи від 28 листопада 2006року ХІ 040633800419 про наступне: 

Відповідно до рішеВВJI сесії Броварської міської ради від 25.07.2008 року за 
1807-40-05 ввести зміни до наступних пунктів договору: 
I.ДQ п. 23 і вИКJIВСТИ його В наступній редакції: 
~a1ВВBI !рошова оцінка земельної дiшmки зriдно довідки відділу земельних 
~ У. місті Броварах Київської області від 20.08.2008 року ХІО4-З/ІЗ-3/1079 на 
lРіІЩ бyдlВВВЦtВa становить: 

-501214 (п'атсот дві тисячі двісті двадцять ЧОТИРІІ) гривні; 

• НормItИВВI rpошова оцівка земельної дiлRики зriдно довідки Броварського 
~ Відділу земельних ресурсів від 20.08.2008 року N204-З/13-3/1078 з дати 
~~eнвa Any Державної комісіі про приitИRТl'я в експлуатацію закінченого 
"'-.uщtJIа становить: . 

-1511 U2 (два мілЬЙОНИ п'ятсот одиввдЦJIТЬ ТІІСВЧ сто ДBВДЦJIТЬ дві) rplIBBi. 

2. до" 03 l' -_.. Й .. _~3 оо. 
• ....lWllсти оro в H-'I.J'UD&A редвхц11: ., 

~ДoroIIP )'ІШ8Дево ва 2 (два) роа TepIIЇНOM до 25.07.2010 року. ШCJIR З8К1ИЧеВВR 
'-у ДO~BOPY ОРЕНДАР має вереВaxplе право поно~л~ йоrо ~a новий С'1'рок. ~ 
__ РІЗІ ~PВНДAP вовииен не пізніше ніж за 2 MICJlЦI до ЗВКUlЧе~ С'1'року ДІІ 

nру поВІДомити ПИсьмово оревдоД8ВЦК про намір продовжити йоrо ДІЮ. 
aw.. ро 8UКОрпстапві земem.llоі ділввкп ве за цільовим ПРВЗВ!1'1еВНJlаl орендар 
,~- . 

рев ..... е право па ПОПОВJIеНВIІ AoroBopy opellДll. 

3'Aon41' . '. РІ " 1 ВИКJIІСТИ йОГО В hac-ryпиlЙ ред8КЦ11: • 
• ~ "111 ореНДва nnата стаПОВІІТЬ 10." від IloparaТlIBHoT грошовоТ OQIIIКlI виданоТ 
Aio4-3/~1 3еА1ельвьх ресурсів У ІІісті Броварах КllТвськоі оБJlасті від 20.08.2008 року 

_ 3-3/1079 і CКJIaдaє: • • 
llіо.l SO 222 40 ( , • -: ДBaдцRТЬ дві) rpИНИ1 40 котАок - па 
"'JII~ liyAlв І п ятдесят ТlIСJl'l двІ .... 

Р IInцтaa' 
аІ ••• - І., ••• оре ...... а 'в "10.L ВІД' IlораlаТПВllОТ грошовоі оціВКlI виданоТ 
~a.1 3 -"".. Jlата cтallOBIIТЬ ,. • в' 20 08 2008 року 
1Q04:3/1~ ,eAle.rrLIIIIX ресурсів У ІІісті Броварах КІlівськоі оБJlаСТІ ІД . • • . 

~3/1078 і - 2 CКJIDДaє: ) rpивевь' 20 
'ІС 51112,20 ( двісті п'втдесвт OAI.a тиСИ'lа ,СТО д~a:~ проЙВВ1ТВ в 
, - 3 дати затверджеВI" Aкry ДержаВІІО KOIIIC 

~bo заківчепоrо будівlUlЦТваі 



2 
... до 4.2 і ВИКJlасти ~oгo в на~ній редакції: . 

Об'lllCneJIИJI рОЗМІРУ ореНДНО1 плати за земельНІ дїЛJIнки державної або 
II)1I8JIЬHoi вnacнocтi здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та 

:е.іцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом 
MiнictpiB Украіни формами, що запов~оються під час укладання або зміни умов 
1PfOIOPY ореНдИ чи продовженНJI його ДІІ. 

5.доп.4.3 і викnасти його в наступній редакції: . 
Орендна мата вноситься щомісячно рівними частками протягом 

30 капе_рних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(lIDдI'ПCовоro) MiCJIЦJI IWUlXом перерахуванНJI на рахунок УДК у Київській області м. 
Квоа МФО 821018 код '23571923 р/р 33210812700005 - Броварське ВДК. Код 
I/ІІСІlфiJcaцlі 13050500 - оренда землі. 

'.доп.4.S.2. і викnасти його в наступній редакції: 
зміни розмірів земельного податку. підвищеННJI цін, тарифів. зміни коефіцієнтів 

іидексаціі, визначених законодавством. Змінювати орендну плату за земельні 
дiшncв ШC1Ul затверджеRRJI нових ставок. У випадку відмови ОРЕНДАРЯ змінити 
ореидну ппату, договір оренди земельної дimmки може бути розірваний Броварською 
міською радою в односторонньому порJlДlC)'. 

7. до п.4.s.4~ і викласти його в наступній редакції: 
у разі вевнесенв.и ореидноі плати У строки, визначені цим договором, пеwr 

IIIpIXoI)'ЄТЬCJI на суму податкового боргу (вкmoЧ8ЮЧИ суму штрафних санкцій за іх 
"ocri) із ро3рахушсу 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку 
YIpВiнu. діючої на день виникиеННJI такого податкового боргу або на день його (його 
1IICnum) поramеННJI, залежно від ТОГО, па з величин таких ставок є більшою, за 
lDIaUdi кanендарний день' npострочеННJI у його сплаті. 

8. всі інші умови Договору запишаються без змін. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

~КA МІСІ.КА РАДА 
a&t.~eca: 
11. ВРО.ари, Вул.Гагаріна, 15 
BlIIolWInaufS 
ГONO 

ОРЕНДАР 

ТОВ «ОРієнтир» 
ЮрИДII"ID адреса: ~I. Київ 
проспект Г.Cтaniшpaдy.3S кв.80 
Директор 



· АКТ 
прийоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2008 року м. Бровари 

Ми. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської 

paдll Сопожка Іroря Васильовича, що діє на підставі Закону 

Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" з однієї сторони, 

та Товариство з обмежеНОIО ВЇДповідanьніСТIО «Орієнтир» в особі 

дпректора Жукова Дмитра Георгійовича з другої сторони, склали 

цеliАкт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Орієнтир» nPИЙНJIЛо земельну 

AinIНКY ПJlОЩею 1,4900га для· розширення територіі під 
6удіВНИЦТ80 логістичного центру землі комерцііного 
8ВІСОриCТlННSI по бульв.Иезалежності,28 .. а в м. Бровари. Земельна 

AЇJuппca Jlадана рішеНЮІМ сесії від 25.07.2008 року за Н!807 .. 40-05 на 
уМовах ореllДИ на 2 (два) роки, терміном ДО 25.07.2010 року. 

Цей Акт СКJI8Деио у ТРЬ9Х примірниках і є невід'ємною 

1facnntolO договору оренди. 

прИЙllЯЛО: 

ТОВ «OpiЄlIIII'Ip» 
юридична адреса: м. Киів 
вул. Г.Стaniнrpаду,ЗS кв.80 
Дире,КТОР 

НВIIfОСТі печаТIСІI) 



ДОГОВІР 
ОРЕндИ 3ЕМEJlьноІ ДІЛЯНКИ 

~ ,,~ •• ~-"1H.R •• 20 p~ року. 
Jiров.реька "llеька Рм. VL • 

собі Alic.loro rDJIO'II АllТонеН"'"8 ВІктора Олекса.ШРОВllча, ШО ДІІ' на 
..... сtl1.~ 6ро .. Ра. .... мlсь", .. plдl в о yvnn.JнI·" 3 o"uoro боку та ОРЕНДАР: ТОВ.Р'ІСТВО J 
~ "П • ІІеВI! C81tIOBpRJ1YIDИНI В •• ,...1 --' s 
і11al)' YqallUl І ро Мф~раll "ГОIIПОЛ" ЮРIWlчна адреса: 07400, м.Бровари, ~ул.Га~рін .. 2.8, кв.11 , 
tIII --,." ma • ехто а rOНТOBOro АнатолїJI [ваИОВIIЧв. ІІ"ІІА ДІ( ІІа ПI4СТ88. стату1') , 
~ 11І1 24880282'~MO:P' o:~rppc.lor .lіС.lоі Раді' за 16 1706 8m2] квітнll 1997 року :І 4Р) гого боку, yкna.'1I 
JII.IIII11IIOIIII1J'Dlкa.", .. ,u 
"" ..... сНIIWие: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

IІ.оРЕНДОДАВЕЦЬ вlanовїlIИО 40 рішеННІ с:есіУ Броварськаt міської paдll КJIi8CЬKOi області від 23.02.06 
ІІІ ur. • ОРЕНдАР npldlмaє 8 С1рокаве матне КOPIIC'I}'8DИНI зомсшьну дШlІНКУ мощею 1/J344ra, lIМ 
1:118 akA)таауаltlИl I81ОСТОІНIСІI, ІІа ЗИІХОДlm.c1 по аул. Щ~кlвеькlП в" •• БроваРII. ~nДИО 3 ~~OM 
;q-. 11ІО С НСllд"смноlO ЧІСТІІНОЮ ЦIooro Доra80РУ та ДО8UUCИ 81Ul8Нoi Броварським МІСЬКИМ 8IJ1:11IЛ~I\' 
8PfC)pda N!oI34..04-313 від 31.03.2006 року та зеА,сшьна-lCIДIIC1JIOвоі дoкyмeНТll1lї Бровврського ft,fcIoкaro ВІДДІЛ)' 
BPfC)p • JCМшна aiuнкa paxyєrIoCl в зе.ШІІХ 1р8Нспор1)' 8 межах Броварської міської pUII. 

2. 06"єкт ореВАП. 

lLB DpcR:JyDCpeдamClземenьна дiJUlнкa 3araJ1ЬИОЮ мощею 1,93441'8. 
u'JfaJnlШиіА .liuиці відсутні аб"ЕІСПІ иерухомоro мВnиа; 
.~ зllapua11lltll JpOшоіа ОЦЇ.lkI 3еМlШldlоJ ДWИКІІ згіано ДО8ЇJUCИ Броварс.кого MicIoKoro віmainy зеМСШЬНl1Х 
І" l.оз.2006РОХУЦ1f!433-D4-313 3 урахуванннм каефіuiєнtiв iндeкc:IlUЇ ctaИОВИТЬ: 
. • 5ШU (n"II1'fOT дев" •• IОСТО 01 ТlIСRчl шlетсот ДIUlllQRTIo двІ) rpllВНi на період 6удіВНIІІI.Тва; 
,;..-' ( •• "rrrcoт сорок вlШI Тllеяч сорок деа"вn.) rpивень з lU!ТИ затвер,фUННІ АIС1)І Дep-dClВHoi комісit 
Ч ~taaJJ)'ItIUha SUЇИЧеноro 6ylliвнuцrвa об"tк1Yі 
__ CIIWta JIinUa, lа JJCPe.Qat:n.I:I 8 оренцу не має недоліків, що можyr.. переWІШДlml іі ефеRТИВНОl\ty 

15.11ра Ddнi ( peaplUbaцit) ОРЕНДАР.я Дoro8ip ореиан не зберiraє ЧIІНніCТJo. 

3. СтрОК діі AorOBopy 1-., 
~1IIr-=ИО на 5 ( п"lІТІо ) років, тep •• IH~.1 до 23.02.2011року. ПіCJII закінчеННІ стро .. ")' доfolОРУ 
.... _ СІРа l1рІІо ПОНОlllеННl Roro на НОВІІА c:rpoIC. У UIoому разі ОРЕНДАР повинен не пізнІше ніж зв 2 
',. 1"10 ху даі AOrolOPY ПОlідом.тl ПІІС .. МОІО opeНдoдlllIUl про намір nPOДОlilСІІТН Aoro дію • 

.... aoro...!btnlQUI JUlenьио' дШ.на не з. ЦШlo0811111 ПРIDн.чеНН.)1 ореиD8Р ВТР8чає пере ..... е право на 
-rJ ІРена ... 

tl.DL_ 
4. Opeaдlla паата 

... ·''ІІІ.IPlIIQ 
-')1)1_10' ~18 1.8 перІод 6удlа'lІІЦТ88 CJCIIадаЕ 29 631-10 ( 4аllQЦRТlo дев"втlо Тllеяч шlетсот 
~ І IOnlllOI; 

~1IJd .. ::"1 nnl18 J a_nl JaтaepA1lClIIHB /urry Де .... Но' nplln.'MIollot ICOMlctt про пр"П'IВТТn в 
:4..1~IIcne ..... ra 6удI8UIЩТВІ ar.nlд8E 47 402 -4S ( сорок cllІl ТlIСRЧ ЧОТIIРIIСТІІ двІ) rpИ8иі 4S копіАок' 
......... PtII4Jt. nп:D3М1py орекдноі ПІІІТІІ 3І:lСr.uuo здlАсНІОЄ'І'ІоС8 :І ypaxyaвнНll1d інаекс:ів іНфJlJщіі. • 
~"""'r.tIl ... ~8"Otun.CR opeНlUlpeм ПОЧllfl810ЧІІ з ДІІН ПРllnllRТl1l plweH'1R cectt .Ід 23.02.2006 ро",,,), 
"1tU1attq18111n 1111 ПРD'ПIra., 30 кanelUUlpHllX .1118, IlаСТУПНllХ 38 ocтattHI", иanеllДDрtt'IМ Дlle"l звlТllОro 
4. rr.:~PII"Pca. IІІIМ перерахуаlННВIІ. р/р33213812БООООS УДК У KII'BCloкlA ОМlетl "І.КІІОІ МФО 811018 
ts: .. ~ .... ВАК. Код lС/Іааlфlкаadl13050200 - оре'UUlзе.1ЛL 
ts.~lp ~ii" HIUIIННa nocnyr в рахунок opefWIoJ nnАТІI ОфopмDJlЄТloCR вi.Qnо.іднqми 8k1IWи. • 
ts '1Id1fll~1' І'nnато пеРПЛIІАІІI:ТLСН у pal: 

J.1IIiJs1t РощI~nOUРIO"""" передбачеНl1Х ДoroDOPOA'i 
ра. :SC"enWloro подаТХ)'. пl.u&tщенна цІн. таР'lфl •• у ТОМУ Чlас.'1і 8НВCnідок інфмц&l; 



4.5.3. в і.IШIІХ ВІІПUКІІХ, передбачеНl1Х законо~ ОКІІ, В'lзначсні Ullal ДОГОВОРОі\', спраВЛRcrьrн пеh. 
4.5.4. у разІ IIСВllессннн ОРСШIlIОТ ~aT:I;' з~ КОЖНJln aCI_. прострочеНllR плате","У l.сrn'18чеhі JI01 

подвіnJIОТ СТВВКІІ НацIО'IIЛЬНОro бвн~"У Укра С)1І 
КОЖlllln ACII. ПРОС:ТРОЧСІІІІR. • IIПадках ІІКШО ОРЕНДАР З поважНIІХ ПР'ІЧІІН n'Uth .... 

4.5.5.0peНJUlB nnата СПРВВnIЕТЬСI такоЖ І У в , ........ 
BllKopl'CТOBYE зеr.ICnЬНУ дiмH~")' за ЦІІ" Доroвором. 

5. YalOBJI ВJIКОРllстання земельної діЛJlIINJI. 

• __ 1011 В ореНДУ ДJ1JI бvдівницrвa та обслуговуванНІІ 8ВТОСТОІІНlЩ 
S.I.ЗеАlельна AIJJIIHКI ПСРСда~'- J'. • 

S.2.ЦШьове ПРIІЗначснНІІ зе.,ельноі дїJUlHI\'Н - зсмлІ 1ранспоР1У, • 
s.з. ОРЕНДАР не має права без офор.шенНІІ У встановленому законодавством порядку з.шnoвanr аЬ 

ПРIІЗначенНІІ зеАlельноі ДШIІНКlI; 

6. УМОВВ і СТРОІШ передачі :JCMCJlhHOi ділЯИКlI 8 орепду. 

6.1. Передача земельноі діпЯНКl1 в opeНJl)' здіЯснюється з розробленНІ'" проеh.'1}' П відведенНІ. ПшС18 
В.lroтoвnення проеК'l)' відводу є рішеНIUI сесії Броварської міської РІШИ від 11.11.2004 року N!S69-26-24. 

6.2. Інші УАІОВИ передачі зсмельноі діпянки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПРІІn'VКІ 
оренду земельну дїJUIHкy BЇnЬнy від будь-яких мвАнових прав і претензіЯ 1рСТіх осіб, про ЯКИХ в 1tIомеІПYQJI 

Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чн ОРЕНДАР не могли знати. 
6.з. Передача земельноі дiuНЮI орендарю здіЙСНЮЄТЬСIІ піcnа державної peEC'lpauii ЦIooro AOroBOPY _,' 

nPl,Rмання-передачі. І 
6.4. На OellOBi с:т.25 Закону УКРВТНІІ"ПРО оренду зс"ші" від 06.10.1998р XeI61-ХIVорсндаруп·" 

строк niCJIR дер-.кввноТ реєстраці1' aoroBopy ореНДІІ ЗeJ\leJlьноі дїЛRНКlI деР-АС8вноі вбо коаl)'lІsл.ноІ .. 
:lоБОВ"R:s&НIIR ИlДаТlI IСОпUo договору ВідповідНО.IУ орl'8НУ державноУ податковоІ службll. 

7. УМОВВ повернеВНJI зеМeJlЬвоі ДШJlНКII. 

• 7.1 •• Піепя ПРllпннеlUlR дt~ AOroBOPY ОРЕНДАР повертає ОРВНДОДАВЦЕВІ зеr.lельну JlїJIRИIiY'-
nршому noplBНIIHO з ТНМ, у акому ВІН одержав іТ в оренду. 

. п7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі поliршCJUIJI КОРІІСНІІХ вnастивостей opeНJIoBaнoi земельноі дїПІИКJl, ... " 
З&ІІНОJO І стану, має право на ВІДШКОДУВВННЯ збитків У • • .РІ 
зroди про розмір відшкодування збитків сni азв" рОЗМІрІ, визначеному СТОрОН8АIІІ. Якщо CТOPOHIDIU 

7.3 ЗдіRснені ОРЕНДАРЕМ ~ Р Р ayєrьCII У СУДОВОМУ порвдку. ,;іІ 
lI~i l.емо.,.;IВО відокремИnI без ЗIJJО"ІІІ' ННlзroДJ1 ОР~!f~ОДАВЦЯ B'пpanl на поліпшенНІ ореНдованоі X)IUi 

• "шкоди ЦІп ДШJIнці не niдuraю • 7.4. ПОЛІпшення стану земenьноі діми '. ТІО ВIДШКО.цуванню. ,nnl~ 
землі, не підпяrвють відшкодуввнню. кн. проведеНІ ОРЕНДАРЕМ за письмовоJO зroдою :І OPEHW"" : 

7.S.0PEHДAP має право НІ вїдшко І • ~ 
зобов"lІ3енlо , передбачених ЦНМ AoroBopOM. :JIУВ8НМ ЗБИТКІВ, заподiRних унаспїдок неВІІКОнанНІ ОР і 

3БJІТІС8аlll BBlUКВlOТbrв: ~ 
7.S.фактичні В1рЩ яких ОРЕНДАР 

Доro80ру ОРЕНДОДАВЦЕМ а також в зазнав у ЗВ"JI3КУ З невикоlШИІІІІМ або ненaneжJПJ&І ~I-:~ • ..-I 
порушеноro права; , И1рmf, нкї ОРЕНДАР здійснив або повинен здіRСНlml JUUI BЇIJIfI'I""" t 

7.6.JlОХОАИ, які ОРЕНДАР MI'r б ~. 
ДО 1I реanьно отрнм' иДQ ro80PY· anr в разІ нanежноro внконання ОРЕ 

7.7. Розмір фаlCТJlЧНИХ ВИ1рат ОРЕНДАР " 
Я визначaєn,сн на підставі докумеИТ8J1ЬНО підтверджеНI'-

8.061\1_е8ВИ ( 6 
о т_еввя) щодо впкорuстаВdJl 
земe.nЬRоl ДЇJUlВКІI. ' 

• 8.1. На ореНдОвану земе.IJЬНУ • .) 
КOI\I)'llllcвuln. lWUIнкy встаном , , 

8.2 П'ере ено ОбмеженНR nлощеlО О 18541'8 _ ill",-енер.JJI 
; 

• дача в оре""'" • ~ AЇJJЯIІIC1I '-J земenьиоі дїJI8ИkН JI~'" . 
• не • lIЇACrВВOJO - lIpJIJInнeниa вбо ЗfoIiIOl "'*"'" . J 

І. 



9. Інші права та 060В"JI3IСП сторін • 

• o!IInn~EЦb ІІРаН1)'Е, що земельна діл.нlСа є У його впасності, Hi~oмy іншо"у Не ві . 
(.f~:mn не перебуває і він має законні П08новаженна передаааТlI шо .вїJIJIHКV І орен::у.кена, nl4 .1a~POltolO 
~~I-- . .' НlUIаваТIІ ІНШІ прlІ8а. 
.",,oJ1IIDPO)I. 
~ apcJ..,OJ1IDЦn: 
UJ ... iPmI Wльове IIUCOРИСТ8ННІІ земельної ДЇJUlНkИі 
'liJlClPCl101D p03ipBaТl' цеА.Доroвір у випвдках, передбачеНl1Х ЧllНИ11М заКОIІО./ll1ВСТ80М та ШІМ Договором; 
'IJJIIЇRIRII ршмір opeНJ1Нol MaТlI у 811ПIUIICВX, переабачених ЧИНН"" законодавством, в ТОМУ Чf.с.,і в 
........ aOPIIIIt)' ба 31'ОДlІ ОРЕНДАРЯ; 
tu:"_I111IIU& ОРЕНДАРЯ своєчасноro 8несенИJI ореНдНОУ мати; 
'11I101111t111U& ОРЕНДАРЯ вШшкоДУВвнНІІ суми ореНдНОЇ мати 3 часу npиRНl1Т1І рішеННІ ВItКОНКО\ІУ або 
~rpo ІІІ/ІІІІ1" 30lenыlіi дin.RнkИ до пUuI1lСВННИ цього ДОГОВОРУі 

110001"IJКI1 OpeндO.в88UН: 

111. nCPCJIIIІПІ и"enЬИУ аімнку по а'ТУ. 
I1I1pua OptWPI: 
Ш.DIpIIIIItII по u1)' зе'lenьну J1imIнкy у корнС'І)'88ИНІІ; 
Ш IIDROIIIIOІІ'ПІ J1Dl'Оlір піСПА 3IkiнченИJI строку його ./1Іі 8 разі ВЇАсутності претензіЯ, шодо зоБОВ"R'UlНIо на 

"DpCНIII. 
u,OIoJ"n ..... ореМlРН: 
'4.1. UIInt ОРЕНДОДАВЦЮ МОіІШІ18ість здійсюоваm контроnь 38 використанНІМ пієї зсмenыІїї .вinIlHКfI; 
Щ IІІКDpumaвуваПIЗВlельну ДЇJUIHКY за цlnЬОВllМ ПРll3uачеllниаlї 
'4J.CIIIRICНo смаqyвaти opcНJUl)' ма1Уі 
і4. .. lIt ~nycatl' хімічноl'O ЧИ БУl1Ь-JlКОI'O іншоro забруанеНUI землі; 
'41 IQIpНМYUТII П в нanежному санітарному стані; 

10. Ршuк ВlІІІІЩковоrо звищеввв або пошкоджена 
. об"єкrа оренди чи iioro частини.' 

1O.1··-lIIПeIucoвоl'D знищеННІ або ПОШКОДЖОИИJI об"~ оренаи чи Поro Ч8CТJІНІІ несе ОРЕНДАР. 

11. Страхуванн об"єкта ЧlI iioro чаCТJIВU. 
\\I'L!_ 

'o.JI1IIIIO J ІШІІ 
aoroВOPOM об"єкт ореН./1И не пїJlJUlraє страхуваншо. 

12. Зміни умов AoroBopy і приnввеllllJl iioro ДП 
u'1.!tciнa • 

YPt1i II!~~~ВOPY зmАСНlOкm.СI у письмовій формі за В31ємноlO 31'ОА01O сторІН. 
I2.1.AlrД;;;1ICНU 3I'DдИ ЩО./1О З.lіни рІО. AOroвopy спір розв"JI3YIOТЬC?I У суаовомУ поpuкy • 

. ~I. ~ ПРllПUННlОТІ.ен у Р83I: 
!JJ.i ~ СІРОХУ. наmatЯ 1І0ro бу.llО )'КJIlUleHO; 

'wa bзJ. '1IIyny 'АеорендАрем 3eMem.uoi ./1ЇnIНКИ у вnвcнicть; • -''ИНl .Іenьноі дїJUlHKl1 3 
~~ Men"~T aiтlнки МІ сусninьних потреб а60 np~BOro 11./1'-,,- . 

ь,~· Aiaa~OCТi І порJlAКY. вc:тaнoвneHo.IY законом; 
~ Aara;ip IОрIWIЧНОТ осо61l-орендарl. 
l1з Д!rAoI1llo IІрhПИIflc:rьea також в іншlrx випаахвх, перед6ачеНIIХ '1ІСОIЮr. •• 
IJJ·I. ~ DРIIПII1t8нm.ен ШnАХО.' йоro розlр.аl'НЯ 31: 
~ ~ зroДОIO СТОрін; ю сто ною обоD"l3lСів, 
'1I!n...:.~ СУДУ на ВIIМОI)' о./1НЇєі із сторін У наспї./1ОК иеВlІКОН8IfНII ДP~i зо".'::'IОі дім НІШ. АКС 
~~ tr 1'8 llIIcnlaolC ВИl18ДJCOвоro знищеИИJI, ПОuucoджeltНl opeНJIOJl 
~. llеа ......... ::UcraиНlO, а тако. 3 ЇItШlrx пЇАстав •• 1ОН&чеИIIХ 3UOIIОМ. BIa~OIIJiJlO до ст.141,144 
\...1Ч~ty)' оре_ре •• 0.9.4.2. ./18иоrо доroворУ 38 plwaHalRAI еу.ву, 
~ • UJIP .... IIR lСраТип; 
~~ дo~roBOPY в ОАносторонньоа.у ПОРМtcy допускається: 4 3 n 94 3 
І ,'Pet1A пр~ 8 ОдНОСТОронньому nop • ./1kY є невиконанНІ ОРЕНДАРЕМ ~o • Фіll;Ч.;; ~co6Y. р та8СО'& 
, ІІІР ..... 'ІІІ І "'aCtlOnl на маВно орендаРА на IHWY IОРIIДІІЧ.1)' 8 ' 
J а OtQ611-ареqарn є пlAстаВОIО МИ розlР88IIU8 Доroвору; 
• 



13. ВідповідальніСТЬ сторін за иеВllкоиаИНJI а60 
неНВЛе"lКне Вllкооаннв доrовору 

13.1. За не811конанНІ або ненanежне BIII\-она.IНJI договору сторони несуть ВіДПОВідanJ.НістJ. ВЇЛnlllі_ 
w.oгo Договору. • ". • 

13.2.Сторона. Jlка ПОРУШIUlа зоБОВ"JlзанНІ. звinЬНlЄТЬСJl ВІД ВІДПОВІДальноСТІ. JlКШО вона ./IOBeJlt.1IIo 

C1'8JIося не з її 811Нlі. :t 

14. ПРllКЇlщеві поnоженнв. 

14.1.цеА договір набирає ЧІIННОсті після підписанНІ сторонами та Яого державноі реЄстрації. 
ЦеП Доroвір УlCllодено у 1рЬОХ ПРJlміРНIІКВХо що мають однакову ЮРIIдIIЧНУ СІШУ. О./l"Н ] ... 

opeНAoдa81U1. ДРУПIЯ - В орендаРJI, 1ретіЯ - В органі. JlКИЯ провів державну реєстрацію. 1t 
Невlд"DIIШI\Ш ЧDCТllнаМl1 ДОГО80РУ є: 
кадаСТРОВllЯ ІШан зеАlелloноі ділянки 3 відображенНJlМ обмежень (оБТJlжень) у її 81IКОРIІІ:таlflli . . 't 

сеРВI1УПВі 

акт про BCТВHOвneHНJI на місцевості та поroджеННJlзовніШНЬОі межі земельноі ділянки (КOnЦ). 
all.ї на перенесенНJI в на1УРУ зовнішньої межі земельної дL1JIНКИ ( копіJl); І 
акт прнЯому-переuчі зеАtельноі дinянки; 

15. Реквізити сторів 

Орендодавець 

Броварсьха місьха рада в 
особі 

міського голови 
~OIleHKa Віктора Олександровича 

r.ПсцезнаходжеННJI юридичної особи 

07400 Київська область , 
м.Бровари, вул.Гагарін&. 15 

ідеВТJlфікаційний код 26376375 

Орендар 

ТОВ фірма "ГОВІІол", пе діє на підставіemr. 
зареєстрованого вихонавчим комітетом 

Броварської міської ради за N!!1706 від 23.Ot5 
директор 

.ГоитовИЙ Анатолій Іванович 

місцезнаходжеllИJl юридичної особи 

.1. Бровари, 
вул.Гагаріна,28, 1СВ.11 5 

ідентифікаційний код 24880282 , 

Підпuео сторін 

;--:-7~ ..... :..u::~-....,"-_В.О.Антоненко 

~ 
І 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"!l." ~O&nН..R 2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

міського голови Антоненка Віктора Олександровича, що діє на 

підставі Закону УкРаіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", з 

однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю 

фіР~lа "ГОВПОJl", в особі директора Гонтового Анатолія Івановича з 

apyroi сторони, склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з обмеженою 

8їдnовщм'''НіСТю фірма "Гонпол" , прИЙНJIJIО земельну ділянку 
nПОЩеlO 1,9344га по вул. Щолківській, для будівництва та 

o6cnyroвування автостоянки - землі транспорту. Земельна ділянка 
llaдaиа РЇПJеlUlJlМ сесіі від 23.02.2006 року .N!923-44-04 на умовах 
"Ренди, терміном ва 5 (п"ить) років до 23.02.2011 року. 

Цей AICr СЮІадено у трьох примірниках і є не~ід'ЄМНОЮ 
'ltnrнo 10 договору оренди. 

nВРЕДАЛА. 
G,o_PCL_ • • 
Iop~~ МІСЬка рада 
11, ВРО_ а адреса: 
J.tісыcJdiи'. ВУЛ.Гагаріна, 1 5 

ГоЛова 

І В.О.АнтонеНІСО І 

ІІРИЙНЯ1ІО: 

ТОВ фірма "Гонпол" 
юридична адреса: м.Бровари 
вул.Гагаріна, 28. 1(8.115 
ДИректор 
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ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 

ДО договору ОРЕНДИ 3E~Hol ДIJIЯНI(И 

Віц 02 жовтив 2006 року Ne040633800368 

"11' " ~И;IU()Ц) 2008р • 

• fв, що оідпиСВJIИCJI ВlDlCЧе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дапі 
rormдОДАВIЩЬ". в особі заступввка міського гоnови Андрєєва ВаСIIJIJI 
IbrICIIдPOBII'II, що діє ва підставі Звону Украіви "Про місцеве caмoBpsдyв8ВВJI в 
JI}\1ЇВI'W. довіреності від 25.01.2008 року за .N'!2-15/149 та Товариство з обмежевою 
lbaoвlдanьвimo фір!.а CcI'oВDOт) в особі дирекroра Гоатового AвaToJIЇJI lванОВll'lа • 
JllllllДoдmoBY yroдy до Договору оренди земельвої дimппcи від 02 жоВТВJI 2006 року 
_3800368 про ваступве: 

ВЩповfдво до рішeвu сесії Броварської міської ради від 20.09.2007 року 
JМ5.1.27.o5. ввести зміии до ваступних nyвxтiв договоpj': 

1. до п.l.l і доповlІІПИ його CJlоввми: 
*27 Відпові.цво до рішеВВJI Броварської міської ради від 20.09.2007 року за 
... .05 с<Про продlUlC земem.вп дimпlок, вlД8ВВВ ДО3ВОJl)' ва продаж земeJJыIID 
-:: ТD~ВPBCТВY 3 обмеженою відповідапьвїстю фірма <<ГОlПlот) продана у JШaeвість 
6n.-__ ~1QIQ ПJIощею 1.7875ra по вул. Щоmdвській ДJUI будівництва та 
-~~~аm~&Q. . 
19.o1~:O довідки Броварського міського відділу земenьвиx ресурсів від 
... року N!О4-3/13-3/18б з державвоі стаТИCТИ'Dlоі звїтвоcri з xinькiCBOГO обnixy 
~ меаах Броварської міської ради (форма б-зем). в кориC'l')'ВВВВЇ товариства з 
..... ~IдпОвlдвт.віС"ПО фірма ссГовпот) ва умовах оревди ЗlUlИllDUlась земenьва 

010 ПJIОЩею 0,1469га, 

~ о до D.2.1 і ВВImacти його в вlIC'1')'ПIIЦt редахціі: 
ревду псредає1'Ьса земсшьва дішппса З8l"8JlЬВою ПJlощею 0,1469га. 

3. дoD.2 ~. 
ІІОРМ. .., 1 ВИХПаСТВ його В нacтyпвiR peдuцii: 
~ _ rнввa rpomoBa оцівха земсшьної дimпucи зriдво довідки Броварського міського 
~: cпr.виx ресурсів від 29.01.2008роху He04-3/13-3/184 ва період будівllИЦТllа 

49S1S( 
• Норм еорок дeB)JIТЬ ТПCJIЧ D»RТCOТ D»aтвlДЦIIТЬ) Іривевь; 
~ _ lТaвва rpomOBa оцінка земсшьної дimпucи зriдво довідки Броварського місьхого 
~Oi ~ ресурсів від 29.01.2008роху N204-З/13-З/18S з дати затверджeвu Апу 

• '9 о:МіСП про Dpиlburml в. ~~сппуатацію захівчевоro будівництва становить: 
(дeв))JlНocтo дев»п.. ТПeJIЧ ДВ8ДЦJI'I'Ь ) Іривень. 

4'ДОО41' 
РІ '. 1 ВИКnасти йоro в ВаСТУПНіА редвщіі: 
• ~ ОреВДВа Пnата СІ1ІвовlІТЬ 1% від BopMaТnВBO! грошово' оцінки і складаІ:: 

, 6y~.os ( три твсll'li 'ІО'ПІрВСІ1І шістдеarr шіеть Іривень 05 копійок ва період 

~оз ( llliеть твев'l дeB))JlТCOТ трпдцІІТЬ дві ) Іривні 03 коПЇЙIal 3 дати 
~ Arry Державвої комісії про прВЙJlA'1ТJl в еІССІШ)'ВтвцUo З~lІЧевоro 



2 

... 4.2 ВНКn8СТИ йоro в наС'1')'ПВЇА редакції: 
:СІІС";" розміру орендної ІШ~ТИ ~a земельні дimпucи державн~ї ~БО !,О~8ЛЬН?:.і 

• JДiJlCВJOЄ1'ЬCI з ypaxyвlllllJlМ ІХ ЦlЛЬовоro призначеlПlJl та коефЩ1ЄJП1В Індексацll, 
РІІІІСП звкоиoдuством, за затвердженими Кабінетом Міністрів Ухраіни формами, що 
~ під час yICJlВД81111J1 або зміни умов доroвору оренди чи продовжеВНJI його 
;. 

"до п.43 ВПКJJacn'II йоro в наступній редвхції: 
0РеВДІІ8 пnaта вноситься орендарем щомісачно рівними ЧlСТІС8МІІ ПРОТJIГOм 30 

JШIдIPIIIIX днів. иаctyПНИX за оCТlUПliм IC8JIендарним днем звітного (податкового) MiCJIЦJI 
ІІ!ІІОМ DCPePaXYВ8IIВJI на рахунок ГУДКУ КвівеькоІ 06nасті м. Києва МФО 821018 
11.123571'23 plр 33210812700005 - Броварське УДК. Код кnасвфікацil 13050200 -
1рС1А13arлL 

7. до 8.4.5.2 ВИКJIВСТИ йоro в наступній редахціі: 
3uiвв розмірів зсмепьноro податку; підвищеlПlJl цін, тарифів, зміни коефіцієнтів . .. 

QaЦU, IВ3вачеввх законодавством. 

8. до п.4.5.4 і викnacти його В наступній рeдвJЩiї: 
у pui иеввесеlllUl орендної плати у С'1'рОХИ, визначені цим доroвором, пеп 
~CI ва суму податкового боргу (в1СШОЧ8ІОЧИ суму штрафних camщiй за іх 
~).13 p~paxyвxy 120 відсотків річних обnixової СТІІВ1СІІ НаціОН8ЛЬноro бавку 
.:) дuoЧОl ва день ВИІІИІСІІеНВJI такого податкового боргу або на дeвr. ЙОГО (його 
~raшевu, змexmо від ТОГО, ва з величин таких ставок є бinьшою, за КОЖВ:ИЙ 

! день npострочCНВJI у його CПJIаті. 
р до6аввти 1L2.7.i викnacти ЙОГО В наступній редвхцїї: 
~ O!eJlAВol lШатв пер~rJIJIДаєтьCJI у раї зміни розмірів зсмem.ного податку, 
~ Ц1ІІ, '1'арифїв, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством. . 
JIdВa оревдву пnaту за земельні дimппcи ПЇCllJl затверДЖСIIВJI нових ставок та ПЇCJIJJ 
,.:оOlОlOі оцінки земель м. Бровари. У випадку відмови ОРЕНДАРЯ змінити 
lIi-.Q ПJJary, доroвір оренди земельної дimппcи може бyrи розірв8ІІІІЙ Броварською 

РІДОЮ в ОДВосторонвьому поридку. 

10. Всі' • • lIIIDi умови Доroвору 31ШИ1П81ОТЬCJI без змів. 

ОРIRДОДАВЩЬ 

~IGC МiCUAPAДA 
11. В ВДреса : 
!.~1Ipв, ~УJl.Гагарівв,lS 
--.. 1IIIIВJt Мicьxoro rglidви 

ОРЕНДАР 

ТОВ фiJМ.а «ГОНІІОЛ» 
Юридична адреса: 
BYJl.Гвrapївв,28, xв.llS. 
м.Бровври . 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМEJlьноJ ДІЛЯНКИ 

Броварс"ка аllс"ка Pua" t'J' .. ~ .. 20 PtJ ро •• ). 
:J1UEЦЬ: IiроІ8РСЬка allCLкa рвда 8 особі першоro ЗВС1Упника aficIIKoro ГОЛОВlf Кllяtllluі О.'1ександра 
_ ... шо те НІ пЬ1С111і Закону УхраіНII"ПРО "lісцеве саt.lоврuyванllJl в УкраТиі" " довіреності від О І .04.03 за 
of J ШDJ'D &оку, 11 ОРЕНДАР: ТОВ8РІІСТВО 3 обаlеасеllОIО віаоовіаал .. t.lстю "liplryc" ЮрИДlІчна адреса: 
IАI)1.МаршanaЖУI\"Овв.26-А. ідеtmfфікauiRШIА код 18017633 в особі директора Матвійчук ЮліТ МИI\"ОlІВТВНИ. Іка 
.dslUiCll1)'l)'.'lpempOB8IIOro державНI"f реєстраТОрОАI з. Н!І 066 105 0001 ООО 447 віл 2б.04.2005ро,,'У. 3 

lIbr,)1IIIIIII иеl доroаір про НlDкченuедене: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

IIDPEНДOДAВEЦЬ BЇДnOBЇJlНO до рішенНІ сесіУ БроварськоТ міської ради КиТвськоТ області від 04.08.1005роК)" 
ilМ 1І1Ь 23.02.2006 року К!923-44-04 HВJlВє. а ОРЕНДАР прнЯмає в строкове матне користуванНІ _~enьнy 
'! ~ ~16400i\ JIIII обcnyroвувlНИR бурі водневоТ СТВНЦ1Ї 14і!2. Іка зиахОДIIТЬС" ПО.....8ул •. ~JСО.!lIf!........ .". 
С. - 3 111І11І0'1 ,е~f1IIІКОРIІІ:rуванИlo що є невїд"ЕМИОЮ частиною цьoro ДOГOB~ 111 довідКl1 ВlшаflО; 
~ IЇJUWlOM ЗІІМenьних ресурсів N-047S від 30.08.200Spoкy тв :leMenЬHo-КUDCТPOBOi документвціТ r- МIМOra lіІдiny 311Мenьних ресурсів WI земenьна ді1ІІнка є зеМJUlAlН промисловості БРО8Врськоі міської 

2. Об"єкт ореНД0. 

11.8 lІРеІЩУ nC""n........ • 22.& • r--:-...... зс:мenьна дшlНD З8l'l.JJЬНОЮ lШощею 0,64001'8. 
U. ~I AUWЩi РD3міщені об"ЄkТll нерухомоro маІи .. Jlкі JlВIJIIIOТЬCl оасніС11О орендаРJI. 

~li:atl60UOO6 на I'рОшо .. oцillкa 3СА1мьноі ділянки ЗІ'ЇДНО ДOBЇДКJI БроваРСLКОro місысro 8ЇJ1дЇJ1y ЗUfМlоНlJХ 
... . роху 3116151 СТВИОВIIТIt 446988 ( ЧОnIРUс:та сорок шІсть ТUCRЧ дев"итсот аlсlAlДеаІТ вlа ... ) 

14. 3euca.иa Aiu 
~ на. Іка перс:двЕТЬСК в ореиду не I\ІаЕ недamш. що АIОжyn. переШКОДJrrи її ефе,,-nIВНОМУ 

u.npu 311' • ( • • • 
ІІІІ peapraнl3llUl) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІІ не зберaraє ЧІІUИІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

l:5' 1~~ ~'~------IIpQoYlaaно ІІІ :1 (два) POКlI, тер.аlиом дJ04.08ЗО07рокУІшCJII закіНЧІІНIIJI строку лоroвору ОРЕНДАР 
~ Ііі nOllОIJlСНIfR ItOI'D на IlовнА С1рОIС. У w.oму разі ОРЕНДАР ПОВlfНен не пізніше ні. за 2 аа.с:ацl ДО 

lіІа ... nРІІIІІ 4Q11)1Dp)' повіДОМlml ПIІС~tОDО 0PCHAOДDBWI про намір nPОДО8ilШna Яоro дію. 
~"Dra:UI!I'aHHI3"lenIoII01 дlnЯllh.-И не 38 цln"ОВllа. ПРII3И8чеllняа. opeltA8p Втр8чає пере.аЖlll Пр8.0 1111 

rJ apellДll. 

4. Оревдна ПJlата 
4.1."
~~.:e=' nn~1U СlCllвдаЕ 13409-64 (ТРlfU8дЦЯТlo ТIIСЯЧ Ч~ІРИСТР дев"ять) "I!B~HЬ 64 ICDпfDкн. 
~~ pon'lpy ОРСlWlоі nnml зв зеl\UnO 3JlіDсюоm.cJl :І урахуванlUl" індеКС'1 ІИФЛ.ЦП. 
~ .... РlaaЬ111J :;пата ВIIОС:UТЬся орендвре". 00'l1111810ЧО :І Д'ІЯ ПРllDнlІТПІ рlшеl"'В ВЩ 04.08.2005polC)· 
,"'IOtI) "~ЧІІ lnи.МIІ npaтнraa. 30 lCDЛендаРНІІХ днІв, Н8С1')'11I •• ах 38 оста .... ы� lCDЛендаРН.f •• ДНВІ звlтного 

4fP331JI8J1S ІІІІІ810" перерахування Н8 Р8Х)'1'ОК УДК У JCurBc .... in oClllacтJ " .. Кllєва МФО 8Z10J8 КОЦ 
t.s:~ ... n DDDD~ :-liроварсь. &ДК. КОА кn.софlкац" 13050200 - оре .... :lсsrлL • . 

і 4s :1IJ\l1p apt~r1a HaдDНlUI послуг В рахУНОК орендноі мати оформum.c. відПО'IДНI'~111 .ImIAШ. • 

• 4.і '1\l11Q, УІіІ 14"01 nЛlnl оереГnQ8ЄПоСВ )' роl : 
f J 4J:!. -'&11І ~ roсподарlOв8И1UI. перед6аченsfX Доroвором; • ., 
\;.. ~ 811Uq,1ІС 81 Ірll :l1:f4CnЬИОI'D податку, ПЇJUlIПШШIUI цін. таРI'ф'в, У TOt.tY 'ІIІCn' BHICnIдOK і.'флаЦl'і; 
\.~ і' "llllе fI1IaКВX. пеРІІDjiаЧІІИIІХ 3ИОНО1\I; -
і "'~88", 11. ІИlc:IІI!,В 0PCIlдUoT маТIІ у СТРОКІІ, В1І3118че.11 QII ... Доrовороs,. справnва·ьСІІ ПС'ІН у pI1I~,ipl 
• IIpo~_ Itlollln ... ora ба •• - УКРln'll 3І K_llltJI .111111 .. прострочеНIUI MITmкy нес'UlIІ'Іеиоt СУІІ.І. 311 
~ -'І'ІІ'І"ІІН.. .WJ • 



4.S.S.0рендИа мата спраВnJlЄТЬСJl також і У ВllПад"а.,<. ""що ОРЕJJДЛр ) 
ІIIКОРIfСТОВУЄ зеАSельну ділJlНk')' за ШІМ Договором. 110""'1111\ 

~1t1' 
" 

5. YJ\IOBII ВllКОРllстаllНИ :Jе)IСЩ.llоі • 
l1L 1ИIII'II. 

S.I.Зеasельна ділІІнка передаЄТЬСJl в оренду lIJUI обслуговуванНІ бу.nівпі ВОДнев _ " 
S.2.цільове призначеННJI земельної .nілJlНКIt - землі ПРОМIІСЛОВОсті; 01 СТ1Нl1lі х..1 
S.3. ОРЕНДАР не має права без оформлеННJI у встановленому 1І1"ОНода8'-

- • ~.. ~p 
ПРlsзначенlUI земелЬНОI ДUUlНКIІ; .J~~ І' 

6. УМОВ0 і строки передачі земелLноі діл 
ИІІІ(ІІ 8 ор 

~, 
6.1. Передача зеl\fельної ділJlНКІI в оренду здіRСНlOЄТЬСJl без розроблеJfНl проеl\-.у її в" 
6.2. Інші умови передачі земельної ділJlНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переllас а o~~~~ ... " 

орен.цу земельну дimrнку вільну від БУДЬ-IІКИХ маЯнових про ' і npn:"~1 
про JlКJIX В момент )'КІІаданlUl Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНдАр І. 1itI 

6.3. Передача земельноі ділІНКИ орендарю здіПСНЮЄТЬСI піСЛJl державної РеЕстраші IILA lIf ~ 
• .....ro.1Drnl. ... 

прttRмаlllUl-передаЧI.··"'J' 
6.4. ІІа основі ст.25 Закону УкраlНl1 "Про оренду землІ" від 06.10.1998р ,N'116t-ХIVОРflUa 

строк піcnв державноТ реєстрацП договору ореНДІІ зеJ\leJlьноl ділRНКl1 держаВllоі або 1\"0\1\ Р) tr 
зоБОВ"ЯJаlllIП II8ДaТlI копію договору вlдПОВЇДНОl\lУ oprallY державноТ податково, rлу.1іII. • ·~I 

7. УІ\ІОВИ поверне.IНJI земельноr цілина. 

7.1. Післн припиненlUI дії Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 3С\lеа"му iIi.1IВJ,: 
гіршому порівlUIНО з ТІІМ. у ІІКОМУ він одержав П в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршеНИJI корисних вnвстивостеЯ орендованої зеr.rе.1.НОЇ аі.1ІЩIІІ'І 
зміною П стану. має првво на відwкодуванlUI збнтків у розмірі, визначеноt.!), СТОРОНDШ. Якщо С11ІрІІ_11 
ЗГОДІ' про розмір відшкоду88НН11 збитків. спір розв"ауєrьси у судовому порlll1КY. 

7.3. ЗдіПснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліnшенlUI opeн.uollllDЇXllCli 
вкі неможливо відокреМJПИ без звподu.ННІ шкоди цій ДЇJUIHЦi, не пiдпJtraють вїдшко.uyвlНlUO. 

. 7.4. ПоліпшенНІ стану земельноі дimrНКИ. проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою зro_ 3 0\IВQt 
землі, не niдмraють відшкодуванню. 

7.S.0PEHДAP має право на відшКОДУВВНIUI збитків. з8ПОдillних yнacniдOK HeBllKOl1IIIIII о. 
зобов"пень • передбачених цим JIOroBopOM. 

Збlrncaаlll вваИСВIОТЬС:В: 
7.S.фаmlчні втpant. вких ОРЕНДАР зазнав у зв"аху з невикон8НIUIМ або ненaneж1llDl ~ 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ. а також Вlnpати. НКЇ ОРЕНДАР здійснив або ПОВІІнен здіRсНlПИ А,ІІІ -
порушеноro права; _ 

7.6.доходи, нкі ОРЕНДАР міг би peВnЬHo О1рlWати В разі нвnожного BIII\-OНlННI орЕНд0 
договору. fIJ 

7.7. Розмір фaxrичНl1Х витрат ОРЕНДАРЯ ВИЗН8ЧВЄТЬСН на підставі документавьно пїдтвер_и!Lt ! 

8.061\1сженнв (о6твженвв) щодо ВПJ(орвстаНН1 

зеl\leJlьвоі ДЇJUIвкo. 

. ""1 8.1. На орендовану земельну l1ЇЛннку' встановлено обмеження площею O,0481ra - 1-
комунікаційних мереж; .. ІІІ" 
• 8З.Передача в оренду земельноі дїЛІІНКИ не є підставою ДJIJI nPИПllНенu або змінll 06 .. -

дUlJlНКИ. 

9. Інші права та 060В"ВЗКП сторів. 
.~ 

" .~~~~ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaHТYE. що земельна дimrнка є У його власностї. нікоМУ іншОМУ не 81J tJD1IPfi~ 

(арешто~). заставою не перебуває і він має законні повноваенНІІ передаваТl1 цю ДЇJUIИІС)' в ореИАУ. 
DIt3наченt цим доroвором. ' 

9.I.Права opeндoДOBЦR: 

9.1.1. перевірпи цільове ВlIКОРИСТ8ННІІ земельної ділІІНКИ· ,.JIII'I~ 
9.1.2. Д~CТPOKOBO р~Зірвати цеА Доroвір у випадках. пере~бачених чинним З8k"ОИОД81~ • ~ 
9.1.3.зМIН11ТИ розt.flР орендноі nлаТl1 у випадках. передбачених чиННII&! закон 

односторонньому ПОРІІДКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ' . 
9.1.4. ВимагаТlf Від ОРЕНДАРЯ своєчасн~го внесенНІІ ~pe~HOi маТIІ; 



'UlOJI.BUН: 
r/tI'~ оре enWIY _ИКУ па Ш)'. • 
JJ.~- о 
~ opclUl1,1: ~ ДiпJНXY у кaplIC'l)'llIUllUl; 
tJ~noll1Y:.eMI em;:. зuїнЧенu c:rpoкy Boro ДІі в plDi вілcymості npетензіА. ЩО.llО зоБОВ"Jl3IН" на 
jJ.I.~IIorol,m 

('::::'~-..uв/tmo~ 1dI_:.. .... _ иіЕТ""" .. ...,Т ....... ~ 
,1).""'-О .еиenlollудfmlпКУ 38 цlnloОВllАI ПРlоначеllllRМ; 
, ~СПІlfIIlnS. ., r.a ..... r·- ClllllIlYllШ opeвд1lY JШау; 'U--- ,,:uї'IJIDra IJJI будь-поroіншоro ЗlбруднеНlUlземmr; 
І .JIIII1Ct:II11l - • '. :~JiIrPI'Y"nJ 1і І _еааму c:aвmaPHOМY C'I'IUI1, 

10. РШDК ВПDадк~воrо 3ВDщеDНR або DОШlСоджеllНJI 
об"єкта оренд0 ЧІІ ioro чаСТПНD • 

. 
Jf.1.I'IIIIIJIIJIIAIOlaro31D~1IНI або І!ОШКОДЖОНIUI об"єкта оренди чи ЙОГО частини несе ОРЕНДАР. 

11. Cтpuyвaввв об"єкта чи iioro чаСТИНII. 

11.1*З IIJIМ даI'Dlа,а .. o6"єкr оренди не nlдnll'8E c:rpахуlанню. 

'. 
12. 3мівп умов AoroBopy і ПРВDНнеВВJI йоrо діі 

11L3IIiвa умп даI'DIОРУ :sдiЙcвкncm.СІ У DИСloМовuі ФОРмі за IІЗІЄМНОIO Зl'Oдою сторін. 
iaanaвl3I'DJIII ЩDlIO:sмiни умов доroвору спір р038"aзyиm.cя У судовому ПDpRдкy. 
aJ. ДflДoralOруаРПППIIRнm.с:в у Р83I: 
Ш. 3IIЇneRRII СІРОХ)'. на JDDdt ЙОМ &упо укпадено; 
Ш DPa6aНВI DpeJUlJPeм земenьиоі дШаНICR у ВJllcнicn.; 

о Ш ~ ~1Ш.наr дbwta .до сусnim.ниx пcnpеб або примусовоro відчужеНIUI земельної .ІІїл.нки 3 мотивів 
::вt1rllliЩвam І ПDpIДКy, BCDВDВJleJlOМY 3UDHOM; '1 

/Ш. afaIuцirlDplfДВ'lRoї осо6и-орендаpl. 
:,. Дorulp DpJIIDDucЄ'1'loC8 1ПОZ В івших ВІІПІДІСІХ, передбачених закоНОМ. 
W" дuAoralapy ПРППIIRRlОТІоal IIIJIПОas Вага розlрваННR за: 

·1IIaoiaJa 31'ОДО1О сторін; • 
~ PiJaCВUМ CYI19 на ВИМОJy одніЕУ Ь aropін У нacnілок неlиконанНJI другою стороноlO а60в"оків, 
1:Iaa:~ '1'1lИ1C1d.цок 8IIJJIДКOBOI'O знищеlllUl, пошкоджеННJI ореНДОВlИоі земenloНОЇ дїЛІНКИ, .ке істотно 

IUJ. ~иcnmao,. така з інших підстав, иизначеlDlX ЗlКOном. 
~~.HH. орендарем п.9.4.2. Д1IROro' AOroBOPY З8 рlшеНllRАI суду, вІдповІдІІа до ст.141,144 
, 11.4 JIOJI кpalнH 
__ ~,.. ДоrolDpy в одностороmп.oму порцку доnyскam.с.: 

l1s. ~ ДоМ80РУ В OД1l0tтOpOННloOМY порцку Є невнкоlIIUUUI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. • • 
~_. lIPUa ~ocтi на мшо орендарі на іншу IОРИдИЧНУ або фЬичну осо6у, • також реорraНl3аЦIR : о. о...,. t mдc:тuOIO.дo розірв~ AOI'OBOPY; . ; 

13. Відповідат.вість сторів за иеВDКОИaRlIJI а&о 
веИ8JJеасве вВJCOII8IПIJI AorOBOpy 

~ . 
... ~I. за lІеаиха .... u... . .0 • iдn~BЇlIHO до закону ТІ 

- або неНlJlежне ВИlCОНlIIIUI доroвору сторони несуть ~IдПОВIДIJI"НIСТЬ в 
І) • 

""--J.~ .. ііа .' "ОВоде ШО ue порywенюr 
~"JIl,- ПDpyuuшa зо60в"азIНIUI, звUu.НlЕТІоСІ від B1дDOBIдanЬHOCТI, ~ІСШО вОНІ.... • 

. . 

, 14. Приківцеві BOJloaceDВJI. . 
~~~ . . 
~~Ip -;:Вір I116ИрIt чинності пісм niдnиС8ИНІ старОJID.И та Itоro дep"'Ho~ecc::~1; 'КИХ 3HВXoдalТЬCII 8 
........ 1JiYndt "'0 у трьох примірllИlCllX, ЩО )1ІІО'І'Іо O~BY ІОРІІДІІЧНУ. СІ • 

• в орендаРІ. третіЯ _ в орraиі, IКІIIt провів AeplC88НY peєc:rp8WlO. 



НС81А"0І1111аlll чаСТІlнаа.н AOro80py с: ••• 
lС8ДІС1ровиll МІН ЗеАlМJdIоі дїJulНКl1 з відобрвжеиlUIМ обмежень (обткжень) 'І 11 BIfKOPIIC1alllti та 

серві1)'1'ЇВ; • ~ 
акт про JUDНlчеНJUI та поroджеИIUI меж зе"Ulе~ОРlfС1УВаНIUI (копUl); м • • 

акт пра передачу на зберіІ'ВИIUI-tЙежових знакІВ Вn8СНИКУ (користувачу) земелЬНОI ДIЛRНКlf (копІ.). . - . . 
акт ПРllllому-переl18Ч1 земem.НОI ДІЛЯНКИ; 

15. Реквізити сторів 

" 
Орендодавець 

Броварсьха місьха рада в 
особі перmоro заC'l')'JIВИXа 
мїсьхоro J'OJJови . 
l<Jшпщi OJleкcaндpa АватоJIiйовича 

міСце3нахОДlC8ID1R IОридичноt особи 

07400 КиівсJdCIL обпllCТlo. 
м.БР08ВРИ. вyn.Гвraріиа. J S 

• _.... ·1IвиIt 

JД ...... ...,.1JCIЩ1 КОД 26376375 

• "!еІ ї' • .• -". • 

Підпвсв сторів 

Орендар 

ТОВ "Брігус", що діє на підставі статуту. 
зареєстрованого державним реєстратором 

заН!1 066 1050001 ООО 447 від 26.04.200Spoкy 
Директор 

Матвійчук Юліи Миколаївна 

місцезИВХОдЖ8ИlUllOРИДИЧНО1 особи 

м.Квів, 
вуп.Мвршanв ЖуковІ, буд.26-А 

ЇД8втифікаційиий код 18017633 

Оревдар 

• 

Карпенко ЛЮДМllllа~, 
,. : 

';~'i " 

. 
"'І 



АКТ 

JII')ІЙом:У-ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

i-"~~ __ 2006 p~: м. Бровари 

ми, що підписалиСJlвижче: Броварська міська рада, в особі 

,ртоro ЗDСТУПНИка міського голови Кивниці Олександра 

А88ТOJ1ійовпча, що діє на підставі Закону У країни "Про місцеве 

СІІОвplД}'В8IПIJI в укРаіні", з однієї сторони, та Товариство 3 

06и5еВОЮ відповідальністю "Брігус" в особі директора 

МпвifiчYк Юлії Микопаівви з другої сторони, сЮІапи цей Arr про 

В8C'JYDRe: 

~pOBapCЬKa міська рада передапа, а Товариство 3 
J 

а61І.ВОЮ віДПОВідаJJЬНістю "Брі~с" прИЙВJlJIо земепьну 

• 

Aiuвкy nnощею О,б400га по вул. Лісовіі в м. Бровари ДJIJI 
o6cпyroвуваивя будівпі водневоі станції N!!2. Земельна дiJIJlВКa 
ВIД8Ва рішеВIUIМ сесії від 04.08.200Spoкy за N!764-З6-04 на умовах ·0 - •• 

OJIeВди, терміном ва 2 (два) роки до 04.08.2007 року. 
Цей An СI(JI8дево у трьох примірниках і є невід'ємною 

'fIcтииою договору оренди. 
\' lIВРЕДАЛА. 
DPOB • 
~мicькa рада 
Іі. Б адреса : 
lIeP РОВа ри, ВУл.Гагаріна, 1 5 
• lІІВіі 31lC'ryпвик 

Idcf«oro roлови . 

І1РИЙНЯЛО: 
. ТОВ "Брігус" 
Юридична адреса: M.~iB, 
вуп.Марmanа Жукова,буд.26-А, 
Директор 

• 
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". 5poвapII 

ДОДАТКОВА УГОДА НІ1 

до ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
Віц 08 nlOToro 2006року К!040633800049 

"-ІІІ ,,~ 2006 рік 

ЩО оідОllСanиCJI нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, далі -
МІІ. • ВС' оДАВВЦЬ" в особі заступника МІСЬКОГО голови 0зняка еРГIЯ 

"OJ'~ Ilча що діє на підставі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування 
al;1 .~~ Д~BipeHOCтi від 01.08.2006 року за Не 2-15/1872 з одніс; cmopOIIU. та 
І ЕРІІ crв'o 3 обllежеllОЮ відповідальніCТJО "Бріryс", юридична адреса: м. Киів. 
r-:аршапа Жуковв,26-А, ідентифікаційний код 18017633 в особі директора 
:;'іRЧУК IОmї Миколаївни, па діє на підставі cтaтyry, зареєстрованого державним 
pempвтoРО.lза НеІ 066 105 0001 ООО 447 від 26.04.2005року уклали додаткову угоду 
jIOдоroвору оренди за Не040633800049 від 08.02.2006року. 

Відповідно до рішенВR сесії Броварської міськоі ради від 01.06.2006року 
»28.o5-0S Внести зміни до наступвих пунктів договору: 

І.доо.l.l.і викласти ЙОГО в наступній редакції: ....... -.- .. -. ........... 
3riднo рішенВR сесії Броварської міської paдlNliд 01.06.2.006року за Не 

28-05.оS "Про продаж земельних дimmOK та HaдaнВR дозволу на продаж земельних 
_ОК" тов "Брігус" була продана у власність зеМCJlЬна' дїJUlНxa по вул.Лісова.24 для 
~BYBaнНR будівлі водневої стаиції, в кори~і на умовах оренди у ТОВ 
"liplrye" :JIUIUШWIась земельва дiJlявка пnощеііО.О~;-

2. до 0.2.3 і викnасти в наступній редакції: ~ 
Нормативна грошова оцінка земCJlЬНОЇ дimппcи згідно довідки Броварського 

мicькoro відділу земельних ресурсів від 22.09.2006 року за НеІ 033-04-3/3. включаючи 
кoetiцiЄНT індексації грошової оцівки - 1,035, затверджений Наказом Державного 
IDмпety Украіни по земельним ресурсам від 27.01.2006 року Н!НР/18/15121111 "Про 
ПОJIJДОК нормативної грошової оцінки земcnь сільськогосподарського призначенНR та 
lllCenених пунктів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2006 
РОКУ за NeЗВВ/12262 становить 
Iv • 23746 ( дввдЦЯ'l'la три твсвчі двісті сорок шість) грIIВ~ВЬ; на період 
vіldanПцтва; ... 

3. ДО 0.4.1 і викласти його в Н!Ш1'УПНій редакції: ' 
РІчна орепдна пnата починаlОЧИ 3 дати реєстр.ціі договору купівnі-прода"су 

~=~.HOi ділянки несinьськогосподарського Dризначення за Ке21 від 26 червнв 
року скпадає 712,38 ( сімСОТ двападцRТЬ ) гривень 38 копійок; 
4. ДО 0.4.3. і викласти його в наступній редакції: 

і Нормативна грошова оцінка земcnьної ділянки з урахуванням коефіцієнтів 
:ексаціі згідно довідки Броварського міського відділу земельних ресурсів від 
".Оl.2006роІСу N!!112 становить 21439 ( двадцять OAlla Тllсича ЧОТIIРIIСТВ Tpllcтa 

Il.qqIIТЬ де.nить) гривень; 
3. П.2.4 Викласти в наступній редакції: 

ІС Орендпа пnата вноситься щомісячпо рівВllІIИ часткаl\lll ПРОТЯГОI\I 30 
anellДapllllX ДI.ів, наСТУПИllХ за останві&1 календарним Дllеl\l звіТllОГО 



) АlіctlЦJlIІІЛRхоаl ncpcpaXYBal.I.R па paXYllOK УДК у KIIЇBcь~iii об.lJпсті 
(..,.,.1IIoro О 821018 код 23571923 р/р 33213812600005 - Броварське 8ДК. КОД 
..td~ JІФ 13050200 - орс.ща :аеАlлі. 
р8r1lфl" .... ~JТlI 0.4.1.6. і ВІIКJIІСТИ йОГО В наступній редакції: 4.: 08ЇдПО до ст.25 3aKOIl)' УкраіПI' "Про opellдy :Jе~lлі" від 06.IО.1998р. 

ХІУ :реПд8Р у п"RТlЩСI.IIПЙ Tepalil. піелR держаВІ' ої p~Ecтpaцii договору 
,'і I6~ Julfлы�оіi дinВ'IКI' зо60в"R:lаНIIЙ падаТІ' копію договору BiдnOBiдlloal)' 
."" and8110i податковоі слухс6п. 
fIlIrrY JJ• ..... -

5. Всі інші УМОВІІ Договору ЗВJJИШВІОТЬся без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

5fOBApCbКA МІСЬКА РАДА 
ЮрПдllчна вдреса : 
... 5роJlpJI, ауп.Гвrвріи8, 1 5 
3хІ)'ІІНІІК міськоro гопови 

ОРЕНДАР 

ТОВ "Брігус" 

Юридична адреса: 
вуn.М.Жукова,26-а. 
м. Київ 
Директор 



АКТ 

приЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

"С1)'ПНllка міського голови особі Возняка Сергія МихаЙЛОВІІча, 

1110 діє на підставі ст. 42 Закону Украіни "Про місцеве 

СРIОВРЯДУВання в Україні", довіреності від 01.08.2006 року за 

1& 2·15/1872 3 однієї сторони, та Товариство 3 обмежеНОIО 

відповідальніСТЮ "Брігус" в особі Матвійчук Юлії МиколаїВНl1 3 

дрyroї сторони, склали цей Ап про наступне: 

Броварської міськоі рада передала, а ТОВ "Брігус" 

DpJIRwo земельну дinвнкy площею О,О340га по вул. Лісова, для 

обcnyroвувавнв будівлі водневої станціі на підставі рішенНJlМ сесіі 

від 04.08.200Spoкy N!!764-З6-04 та від О 1.06.2006 року N!!28-05-0S на 

умовах оренди, терміном до 04.08.2007 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

nВРЕДАЛА: ПРИЙІіЯЛО: 

ТОВ "Брігус" 
Юридична аДреса: м. Київ, 
вул.М.Жукова, 26-а, 
Директор 

.МатвіЙчук І 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ :JEMEJJLHoI ДІЛЯНКИ 

SРОВ8РСЬка мІська Р848" п .. i'~.R .. 2006' РОIC} 
• & ОDlРСltКО ".Ісltка РМ8 8 особі :l8С1)'ПНIІIС8 міського гоnов" DOJIIRK8 ;.JrJRМI".ПЛОВIIЧ •• шо 41( 

"".._. Y~Y"II "Про місцеве саМОDРRAYDаlЩI в Украіні" 40вірсності ві4 01.08.06 :ш Н!!2-1 S/ 1872 1 04110ГО 
~JPOII)' р: товаРllСТВО 3 оО"IСЖСШОIО al4nOBl4lU1blllcno "Splryc" IОрl14ltч"а адреса. м. КІІЇВ. вул. Марша.1а 
f "~,Фі .... uln"lln код 18017633 в осоБІ lIltpenopa МатвіRчук IОлії М"коnаївн" ... ка 4і( на "і.!1с:таоі C:Тn1)'Т). 
~IJC ."....НІІМ рссс11Штороr.1 :18 НlI 066 105 0001 ООО 447 віА 26.04.200Spoкy. , ДРУГОГО бо .. ,),. УКnDЛIІ иеА 
~CIfIUJIC"e: ",. 

І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 

І !.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ао рішенНJI сесії GpoвapcIoKoT міСltкоі рlL/lИ КІ,івськоі області ві4 31.08.1006року 
;.а5 ... І ОРЕНДАР npatnMae: в строкове: матне КОР"С1)'ваННІІ ,емc:nьну аЇЛІИКУ мошею 0.,3633га. АЛІ 

1ft _lbIOro комбlнl1)' , uмінlс:тративно-п06УТОВIIМ коммексом. ІІКВ 'НUOAIlТЬCII по ВУЛ. ЩолківсltК'П В r." 
~ , МІНОМ ,еr.шекор"c:ryванНJI, що є Ilевlд"ємиою Ч8СТНною цього ДОГОВОРУ та довіДІ'" IIІ.'Шllоі 

.. iCWmМ lilUIїnoM ,емепЬНlіХ ресурсів Н!!32 від t 6.0 1.2006року та ,смc:nьно-кадаС:ТРОlОі аокументаиії 
ІІР"'" .. іс ... 'О1V lіlШlnу ,емc:nьних ресурсів WI ,емc:n"на аітlНка є ,емл.ми промислоаості GpolapcbKoi міс:ької 

.. 
2. 06"єкт оренди. 

11. В optИАУ переааЄТItCВ ,емепьна АIп.нкв ,aranЬHOIO мощею 0,3633га. 
21 Н. пмuькіn Аin.ниі 8шсутні об"єlСТИ нерухомого маАн" а також інші 06"єlСТИ інфраС:ТРУК1}'РII; 
23. HopMmllНl rpoшоаа оиінка ,eMt:JIЬHOT аlп.нlСИ ,П4НО АоВш,"t GpoвapcIoКOГO міського lід4inу зеAfenьних 

"1іІ09.06.2006року 38 N!673-04-3/3 стаНОВИТЬ 105720 ( сто п"nть ТlIСЯЧ cil'ICOТ Д_8диRТЬ ) rpIIIH". 
14. 3емаьна дinaHкa. .ка передаєтьс. 8 ореНА)' не має неаonікіа, що можуть переШКОДlтl їі ефеmlВИОr.tу 

IfClllllllO. 
15.При жінl (peopraHi38wi) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренаи не 'берігає чинність. 

3. Строк діі доrовору 

J.Дoraaip yкп~HO на 2 (два) РОКІІ, TepMIIIOr.. ао еl.08.2008роlC)'. Піc:JIJI ,акlнчеltНJI стро .. 'У АОГОВОРУ ОРЕНДАР 
:::-npuo поновnеННІ Roro на новиЯ строк. У цьому ра3і ОРЕНДАР П0811нен не пізніше ніж за 2 "lіСАці Ао • 
ry--: C1JIDII)' ті AOl'OlOpY П08іаомити Пl"ЬМ080 opeНAOдaaWl про намір npоаОIlilІтІ Аоro аію. 
~ ІИКОРllmннl:ае •• eJlЬ.lоt дlnnнlСП не за цlnьов .. аl ПРIПllачеННRr.1 OPCIIABP втрачає пере.ажtlе право ІІа 

JDraaapy орева ... 

4. ОреНДllа ппата 

:і Pi'lНl ореlUUlІ мата CКnIUllЄ 3171-60 (ТPII ТІІCllчl сто cl"aaccRТ оана) rplll!l" 60 ,K0!1inOK. 
4J.o 06чllCJlеННI розміру оренаноУ маТIІ 38 землlO 3АіАснIОЄТЬС. 3 урахуваННІМ IИАСКСl8 IНфлIUії. 
~ JltlJ.aиа пnата .ІІОС:ІІТЬСА opellAapel'l ПО'lII'I8IО'І" з аllА ПР .. nIlАТТR рlШСННА .14 31.08.2006POQ· 
~'ИІІМІІ часткаr.111 npOТllrOl'1 30 ICIUIC'IДIIPIIIIX ДІ.Iв, .. аСТУП •• IIХ ,а OCТIHIIIM КIIJIellдapHII •• дне". з.ітного 
1JsJ1tU ~ МIс.щ .. UUlRXOI" napepaXYBallHR ІІа рахунок УДК У КlltвськіП області r. .. Кllєва МФО 821018 КО4 

4.411І plр 33213811&00005 _ 5РОВВРСltке вдк. Код кnаСllфlкаult 13050200 - ореНА!' ,e,,~i. t5. Псре.аача ПРОJIyКЦії та НIAВННІ послуг 8 рахунок оренаноТ маПІ офорr.tJUIєn.с: •• IДПОlIдНIІ~111 ВІСТІ"ІІ. 
4.5 IPOI~IP opellAHot nлаТlI переглllдllЄТЬСn У Р831 : • • 
4J~ 311IНII УІІОІ rocnoaвpI08aHH •• переабачеНl1Х ДОГО80РОМ; .,.. 

.. 4JJ 3ІІіНІІ розмірі, земc:nьноro поаатку. підаищенНJI цін. таРllфіа. У ТОМУ Ч"СЛІ анаслlдОК IНфlllші; 
;& • • інш"" 8" ~- ОМ' iat..4.s.4 у QІ4Щ nCpeAu.'IeHIIX закон • І R. ГО80 0.1 СПР8IU1RП'ЬCR nellR У pOJ"'.p • 
.... .:.... PlJ'lleBHecellllR ОРСІlAtlОУ MaТlI у СТРОЮІ, ВIІ311.'Іе.. ЦІІI'I,...о р, її 
Ih...~ crallCJl Н І ~ _"lln AellIt npOC:ТPO'lelIIIR матежу IlеС:П"'В'Іеtlо су""". 
~, ац оналы�оrоo CialllC)' УкраlНl1 за к . 

nРlІСТрочеllllR. . 



і У ВI'Падках. JlКШО ОРЕНДАР ] поваЖНІ" 4.S.S.0peHJIHa мата спраВnJlЄТЬСJl також 
ВІІІ'ОР"СТОВУЄ зе~'eJlЬНУ ділJlН"'У за QIIM Договором. 

S. УМОВІІ BIIKoplfcтaBBB зеl'olельної діЛЯIIКII. 

S.I.ЗеМeJlьна .аілян"" передається в оренду АІІЯ будівництва швеЯного комбінаry ] а.аМіlfіс:траТIІ8Ifо., 
коммексом; • исповості' 

S 2 Цільове ПРI.значеННJI зеМeJlьноі ділянки - зеМЛІ npом , 
s:з: ОРЕНДАР не має права без оформлеННJI у BCТ8HoвneHOMY законо.аавством ПОРІД",) 3МіиlOlItн!lia. 

ПРI.значеННJI зеМeJlьноі ділJlНКlf; 

6. УМОВИ і строки передачі земельної діЛВНКIІ в opellДY. 

6.1. Передача зеМeJlьноі ділянки в ~peндy здіRС~~ЬСJl" з розроблеННJlМ проеК'Т)' її відведеННlІ, ПЬC1llaa, 
Вlfготовnення проекту ві.аво.ау є рішення сеСlі БроваРСЬКОI МІСЬКО' ради. 

6.2. Інші УМОВІІ передачі зеМeJlьноі ділJlНКИ в орен.цу: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.аає. ~ ОРЕНДАР ПРllАмаЕ І 
оренду зеМeJlЬНУ .аілянку вільну від БУДЬ-JlКИХ маЯнових прав І претензіП 1JIetk!lli 
про JlКIIХ В момент YКnВAВHHJI Договору. OPEHДO~BEЦЬ чи " OPEH~~P не "'оrnи 1II!r 

6.З. Пере.авча зеМeJlьноі ділЯНКИ орендарю ЗJlIRснюєтьCJI п.спJl державно. реєстраЦIІ иього договору 11_ 
приRмаННJI-передачі. І 

, 6.4. на основІ ст.25 3акону Укра1'НII "Про оренду землі" від 06.10.199Вр .NiJ61-ХfV ореидар 'J П"~ 
строк піСЛR .аержаВІІа' peєcтpaцїr договору ореНДІ! земельно1' діпник.! державноТ або КОl\lунальиоТ L,_ 
зобов"взаlШП Ha.aaТlI копі.о договору вшповшному органу державно1' податково' служб ... 

7. УМОВИ поверненвв земельної діnВНКII. 

7.1. ПіCnJl ПРИПlіненНJI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земел"ну дЇЛRИКУ у mвi.. 
гіршому порівнино З ТIІМ, У JlКОМУ він о.аержвв її в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеННJI корисних вnaстивостеЯ opeHДOBDНOЇ земельноТ .аЇЛІНКІІ, ПО."I13ІІІІЇ 
зміною 11 стану, має прпо на BЇДWKoДYBaHHJI збитків у розмірі, визнвченому сторонами • .яКЩО стороНlU.Ш не АСІСІІІР 
згоди про розмір вшшкодуваННJI збитків, спір розв"пується у судовому порядку. 

7 .3. ЗдіRснені ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на пonіпшеННJI OpeНJIOBaHOi земenloноі.ЇJImI. 
Ікі неможливо відокремити без заподіЯННJI шкоди ціА ДЇnIHЦЇ, не пїДnRI'ВJOТЬ відшкодуванню. 

7.4. ПOJ1іпшенНJI стану земenьної дїJ1JlНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою згодою з ОРЕНДОДАВІР 
зе~tnі, не піАІІRr-aють відшкодув8ННІО. 

7.S.0PEHДAP має прuo на відшкодуванНR збитків, ,заподіяних унаспідок невиконаННR ОРЕНДОДАВцеІ 
зоБОВ"Jlзен .. , передбачених цим договором. 

3б.!ткаМII вважаЮТЬСR: 

7.S.фактичні втрати, RКИХ ОРЕНДАР зазнав у зв"яз~ '3 невиконанмм або ненanежним ВlІконанlІІМ ) ... 
Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також витрати, ІЮ ОРЕНДАР здійснив або повинен здіЯсн"т" ДnJl відновnеиНl СІ1ІІ 
порушеного прпа; 

7.6.дохо.аи, Jlкі ОРЕНДАР міг би peВnЬHO отримати в разі н~ежного виконаННJI ОРЕНДОДАВЦЕМ)'ІІІ 
АО говору. 

7.7. Розмір фаrrrичних витрат ОРЕНДАРЯ визначається на підставі ДOКYMeHТ8JIЬHO піДТ8ерджеН.I~ рК"Х 

8.0бмеженни (Обтиженни) щодо ВИКОРllстаННD 
земельноі дШвнки. 

8.1. На орендовану земельну дїJ1JlHКY встаноanено 6 .. сриі 
інії електропередач; о меженни площею О,О125га - інженерн"n кор,шор 

8.2.Передача в оренду ,емenьноі дїnянки не є підсТаВ , ~ 
ілIНКИ. . ою ДnR npипиненНІі або змін" обмежен .. ка UIO ча • 

9. Інші права та ОБОВ"R3~В сторін. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapall1)'E. що земепьна ДЇnIHкa Я' , ~ і 

решто~), заставоlO не перебуває і він має законні пов є у ого масності, нікому іншому не відчужена. ПIд.3І • nP3S1' 
IзначеНI цим договором. • НОВІЖенНR перeдuати цю ділянку в орендУ, наааваТI' IнІІІI 



РСIUlОІIIОВ: • 
~I.P"" ~ IТІІІІШЬО8е BIIKOptlC18HНJI земenыlтT Д1ЛIНКІІ; 
tl.l.PcpCllPКOIII ро,ірвІТІI цеП Доroвlр у ВІІПIl4К8Х. передба"енш( ""НН"М заКОНОJ1авство" та ЦІІ". ДОГUВОРО\l. 
,1J.JDC1PD pD:lMlp ареlUUlаі nnanl у BllnВДкax, пс:реJ1бачеНtlХ Ч"ННІІМ 'аконо.ааветво". в TO\l" 'ІІІ . 
tIJJII/НIІП1 11 бeJ ,roAlI ОРЕНДАР-Я; • еЛІ в 
~:I ~ ОРЕНДАР-Я СВtJєчаснаro ІнесеНI" OpeHJ1HOi платн; 
tl.4."'" ЦВ' ОІО .... І .. 'І арІІШDдII. • 
tJ. _ .... nl ,С.lenьиу ДШRНКУ по ІК1У. • 
u.\......---- 1 .. 11 І' 

РрІ" ОРСІ_Р • • u IMml по.КІ)' земельну ДШІНКУ У КОРИC'l)'lаИНI; 
,J,I. D1P1 .., А'"' • . 
tJJ.IIDНDUЮІІТIІ .I1oroBIP ВІСЛІ ,аКlиченНJI строку OГO.l1I1 І р831 IIJ1cyrHOCТI претензіП. ШОJ10 зобов""зан" на 

',.u.yарсИJII. 
• ІА. 080."11 .. ,1 аре1Ш1РR: • 

'4.\. _nl ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnИllсть ЗДIЯСНlОlатн контроль '8 811користаННRМ uicї зеhlел .. ноі 4ЇЛ'ШК .. : 
;д .Пh'1lрПСТОВУI8nl зІ"lелы�), дlлRIІІСУ 31 цIлЬОВI'М ПрI13НІЧСIIІІR"'; 
t.4J. СІСК'ІКИО СМ."УВІТІІ аРІН.І1НУ плату; 
144. не 1I0nycnnl Xih.i .. HOro ЧІІ БУJUo-IКОГО іншого забруднеННI ,еМЛI; 
Щ. n!.upимyвml1Т 8 нвnежНОМУ санІтарному ствні; 

10. РИ:ІІІК випадКОВОГО 311ищеННJI або пошкоджеННJI 
об"єкrа оренди чи ЙОГО частпни. 

Itl. РІОІІК l"nll4l\'O.oro ,нищеННІ або пошко_еНIІІ об"єкта оренди ЧІІ Аого частини несе ОРЕНДАР. 

11. CтpaXYBaHНJI об"єкrа 'ІИ ЙОГО чаСТIIНII. 

1I.l3rlaнO:l ЦІ .. І .aofDlOPOM об"єкт орендн не niJ1,lUlrat страхуаанню. 

12. 3&IЇНII умов ДОГОВОРУ і припиненнв його діі 

і':іна УМОВ АО('О80РУ здіАсНІОIОТЬСІ У письмовіЯ формі за а,аємною ,ГОДОЮ сторін. 
111 ~ ... 3('0411 ШD40 ,міни УМ08 ДОГОВОРУ спір po:ll"nyкm.cr у СУДОВОМУ ПОрRдК)'. 
111\ ~ra80py npllnl.HRlcrn.CR у разІ: 
l12.і 1ІІіН .. енНІ СТРОКУ. на IкиА Аого була YКnIl4C:HO; 
112J. npиа6анНІ opell48peM :lемenьноТ ДЇnIНКИ у ВJJICHicть; • •• -..:ttyny ~MenЬHoT .І1inlНIСИ .апl суспільних потреб або ПРИМУС080ГО ВідчужеННІ зсмenltНОТ ДІЛІ НІ'" :І МОТІІ81В 
1U.4. JI: І noplJUCy. BCТ8HOВJJOHOMY законом; 
l1з.s до IОРllДtlчноі осаБИ-ОРОНДВРI. 
IU. . ДJr rallp ПРИПIlНRttЬСІ таКО. в інших вип~ ПОРCJ1баченш, ,аконам. • 
bJ.l • .:raBOPY npllnllHRнm.CR WЛRХОІ. НАГО paJlpвaH'IR 38: 
1lJ.2, 11010 31'O.aolO сторін' 
..... :ШСІІIIJJМ СУАу на BI~OI}' однієТ із сторін У HacnlдOK HelllKOHaHHI ДРУГОЮ сто~оною оБО~"I3"і8, 
=--п.:орО .... 1'І ВН8cnідок випадКОВОГО знищеНIІІ. пошкодженНІ ореН4018НОТ ,емел .. ноТ ДІЛІІНКІІ. ІКС ІСТОТНО 
lU.3. РllстаннlО. а також з інших підстав, Іизначених 38КDНOM. 
"",:"IIСОIl8НIIІ opCllДapeM п.9.4.2. lIDHOro aorOBopy '8 plwellllRM СУДУ, віаповlaно .ао ст.141,144 
114 D.....~~ylCpatHII -

'" . ~lIJlp.IHIIJJ А .• 
~ до Ol'Oaopy 8 ОдНосторонньому порRдК)' ДОnYСIC8Є1'1оСI. 9 4.3 
~ n_~ ~80PY І ОдНосторонньому ПОРІДІС)' є Н1181IКОН.ННІ ОРЕН~Рф~М пну. 4:~~:y ~ ";кож реорnaн;заЦ;1І 
-'''ІІІ1ІСа61! ··,..ВІ Масності на маnно ·орендар. на іншу юрUJlЧИУ а а 13I1Ч • 

~еlf.llaрlІ Е: niдcТВВolO .апl po,ipвaнНl Доroвору. 

13. ВідповідальніСТЬ старів за невпконаВНJI або 
пеналеасве впконаНllВ договору 

111 3 1~~IIIeaIIICO 8iдnoBiJlan .. H;CТЬ 8;J1"08;J1HO .ао ~a"'OHY та 
Ь-:". ІІІННІ 8бо ненвnежне ВIІКОН8Н1ІІ ДОГОВОРУ стаРОНIІ несуть ; 

118 ~ с,ІІра.... • • насті ІІКШО вона J108C4e, ша ue "орушенн" 
. 1te11J .1111 1""1 ПОРУшипа зобов"IІ'8НIІІ. звілыІІl'loсІІ 8ід 8Шn081J18J1Ь • 

~ . 



14. ПРllкінцеві ПОЛОЖСНІІЯ. 

14.1 ЦеП договір набltpає чинності ~iCJII пі.anисаННR сторонами та Аого леРjt(18НОі 
ЦеП Догоаір yкnueHo у трьох ПР!I.,tрниках, .що мають .однакову ЮРІІЛІІЧНУ С:І~:(СЧ)~І!ІІ 

ореиаОJ1lВWI, ДРУПIП - в opeн.upl, трmЯ - в оргаНІ, ІКИЯ ПРОВІВ державну реЄСТРацію. .' 0.1'111 1 І 
НевlА"ЄI\IНIІI\III ЧDCТlIII.1\111 .дОГОВОРУ є: '" 
КадаСТРОВІІП план земельноі ділRНКИ з відображеННRМ обмежень (обтяженІ.) • 

• • . )' " В"" cepBIty11B; OP'tCtl~ 
акт про ВlІзначеННІ та погодженНІІ меж землекористуванНІ (KoniR): .":; 
акт про перe.uачу на зберігаННR межових знаків власнику (користувачу) зеt.tел '. 

• \".. "HO'.il'JI акт ПРIfАо.,у-передаЧI земельно. JlIЛRНКИ, 111111І, (~O!-
0"8, 

15. Реквізити сторін 

Ореllдодавець 

Броварська міська рада в 
особі заступника 
міського ГОЛОВИ 
ВОЗНJПCа Сергія Михайловича 

місuезнаходжеННI ЮРИдичноі особи 

07400 Київська область, 
м.Sровари, вy~.ГaгapiHi. 15 

іаентифікаuіАниА код 263763.75 

Підписи сторів 

\ 
\ 

.Возwпc 

Орендар 

ТОВ "Бріryс", що діє на піДставі CTan 
зареєстрованого державним реєс ат .1). 

заNеl 066 1050001 ООО 447 від 2~ 04
0r"o 

Директор . . ООз~ 
Матвійчук Юлія МИКОЛаївна 

місцезнаходжеННR юридичної особlf 

м.Кнів, 

вуn.Маршanа Жуковв. буд.26-А 

ідентифікаціЯниА код 18011633 

Орендар 

ОО 
__ О _,._ ........ .м.;;...~_--І-__ ю..М.Мапih,t 

ОО 

; 
- ф •• -

: . 
мп 

.0 

.' 

КаряеllКD :ИМSIСIIUl8 P)~ 



АКТ 

ІІрийомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКи 

2006 року м. Бровари 

MJf, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

JlЩ'RlIJJJCD аІіського ГОJlОВИ Возняка Сергія МихаЙJlовича, що 

pjє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 

Уlраіні", та довіреності від 01.08.2006року Н!!2-15/1872 з однієї 

croроНIІ, та TOBapllCТBO з обмеженою відповідаJlьністю "Брігус" в 

особі директора Матвійчук Юлії Миколаївни з другої сторони, 

tPВПIf цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

ОDlеженою відповідаJlьністю "Брігус" прийняло земельну 

дiuнкy площею 0,3633га по вул. ЩОJlківській В м. Бровари ДJIJl 

будівництва швейного комбінату з адміністративно-побутовим 

ЕОШlJlексом. Земельна дimmкa надана рішенням сесії від 

31.08.2006року за Ne88-07-0S на умовах оренди, терміном на 2 

(Ава) РОКІ' до 31.08.2008 року. 

Цей Arr смадено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною· договору оренди. 

.. І1ЕРЕДАЛА: 
БРОварська міська рада 
ЮРидична адреса: 

ЗМ. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
ВСТУПник 

lІіськоro Голови 

• 

, 
І 

\ 

.. ,:.-

І1РИЙНЯЛО: 
тов "Брігус" 
Юридична адреса: м.Киів, 
вул.Маршала Жукова,буд.26-А, 
Директор 

,оМ.МатвіЙЧУК І 



АКТ 

IlіСцСВОСТЇ та поroд-.кСНIIИ зовнішньоі ~Іежі зеJ\lельноі ДЇJJЯНКІІ 
,rrtIlO&'1ellllll Н8 о ~. " \. с'" 

~ t!' - в межах ". S>? (:) ,." \' '" міської ( сільської) ради 
"q~ \ райову Київської області 

~ 2006р. ,5 ".Jy~~,\ca 
~ підписані представник ТОВ" Експертно-консультаціАний центр" 
М'" H~n:'i ліцензіі' на вихон8IIJUI робіт "' \\ *' ,,~~ \ \ \ а ". С \. 'І. ", \, ~ ,,(, , 

JЇD"'IІIП~:JС:МJlс:вnасника (зсмлеКОРlІстувача): ~ a~. , tl о,'" \', \.' (" &. 

,1IJIIIC)'I1IO 

---~кa міської ( еШliClrкеї) ради: ~ Q \- ~,,\ (' \ \ ,-.. ~ "~, v, . 

~земпеВJIас~ихів (землекористувачів): \\y~ ,;~'p ~ ~ ~\ ~ \\J\i \,\. ~ .. \ \.1 С: • І 
с) "'~!\\\\\\ '" '" ,?>~"'O).. ~ (),. о \ц \s Q 1\0 \ М ~ " ь "".\' х \ , 
іі"' •. q'ОIШII свої повноважеННJI, провели BcтaнoвneННJl на МІсцевосТІ та погодження 
JlllїШllЬDіМежі зеМeJlLноі дimnucи '1' () ~ ',' ~ ~ \ \! \.! с.. с 'о 

•• ОДll1'ЬCJlзавдресою М, "Ьуоsa.Ь1\k !>"!h ,\\\,,0" \k\~ с! ~~ і\ 
шчені "ежі на місцевості проходять по '-''\ЛQ \1,.,. \ '" ,,", n"' \' 

ІГІІІІІХ npстснзіlt при BCТ8Roвneннi зовнішньої межі нс З8JПIЛено. Межі погоджені і не 
l8ІІІІІІІІОТЬ спірних mrraнь, Межеві зваки, пими закріплена земельна дїJIJlнкa в кількості 

Ц. !ш, показані представником ТОВ" Експертно-консультаційний центр" на _aocri 1'1 передані на зберіraння земnевnасНИJCY ( землекористувачу ). Розміри та 
мiщmxoджеВИІ зсмельної дimпucи ПОІСВ3ані на абрисі на звороті даноrо акту. 
lbaщlдiшucи. наданої " с> j. 'ь ~ \ "v '\.~ С. 6Со . - .,-- -
- ЗС&Iem.но-кадастрової документації СІШадає О , '3(;::; ~ 
ЦеІІ ІІІ' Є підставою ДПJI ПРИЙНJ1Т1'Jl рішеВВJI по ХОJ~ИС~lанНJ()~З 

aфapмnеННlМ докумеиriв. що посвідчують право ВnBlcHCIC'fl 
Аttcxnвдениlt в 2-х примірниках. 

.... 

~ник земпевnасника 
(3eМlJс:roриcryвача ) 

~:-~lІИк Броварськоro М1СЬКОI'O{f 
'ДIUnY земenьних ресурсів 



в 

"ДІЛЯНКИ АБРИС 3EМEJIЬHOI 

" 
І 

45.&1 

• 
ОПВС меа: ., 

-
. І.Від А ДО Б - 'b't.\\h ,,\ ~a' n g" \\\\,\\ СІ N \J \N f\ '( \ N с.. C~ --

2. Від Б дО B-;і,\\\·Ь\ ~tn, '(~,\\~,~) ~ \-\,,~ (~Ч~. \,\ () f\ ~\ ~~ ь у.\ \\) __ . \ , 
", 

З.Від В до ~-~lli" ~f\'Ьi\\\\~"S) ~l\)~).'5 "{\~(.)w'Ьо~s>\ M~1~h~ 
4. Від r доД _________________ ---..---' 

S. ВіДД до E ____________________ ---~ 

б.Від Едо 

Абрис СІСІІ8В: Ь ід VI Р," Q \, v: ІЛ іЛ С. \'С). 
----~-------------------------~ 
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про переllесеllИИ в ІІ.ТУРУ зовнішньої I\lежі зеl\l" "ьи 'іІ' • 
...... О. ДІJІRІІКІІ 

\С ,", . ~I \.,'\ \ \.~ ~ • 

~--------~~~~~~-------------
жах \,,'\ ~? СІ ~ r-. \"1 \\ • в ме _-...I_~_":";"';~~_:":_~..J_~_ - ___ МІСЬКОЇ (сільської) радІI 

______ ~~ __ -=~~~--_____ paГIOHy 
Київської області 

• .,5.-" .1'\1' h ~ .. \ ~ 2006 р. 

Ми, що нижче пїДПИC8JlИСJl, представник ТОВ "ЕкспеРтно-консультаціПНIlП 
_" і\\ 1t Ь \,\ \,\ С' Р-С b~ ,нА С . \-С) 

.' 
І npucyrності землевласника (землекористувача) '\~: І \'. ~ і· \ '1 _ 

вpr.цm8Н1nC міськоі (с:ільсь-коі) ради ____ ....і\ .... с:...-,~\i-': .... :,,:;.. • .l.' ~~ ... - ~.!.!\....;\!.:.-:...:СIo..!.I_~..J.\--.!..~..:...1 __ _ 

.-craвнllK MicLKOro (раЙОННОN) відділу земельних ресурсів __ \L\,\~\ O~\\~\.:.a.\.! ~~~\'Л~..J...:~~ 

MtIOBi знаки в кількості "'+ шr. передані в натуру представнn"У замовника, 
• 1101'0 і нaкnадеио відповідanьність за іх збережеННА. 

foJ\lірита місцезнаходжеВИJI межових знаків земельної дimlики показані на а6РІlсі. 

цrb arr є пщставою ДJIJI прийнaтnl рі~еИНJI по фаtmlЧИОМУ КО?IІстуванIUО. 

AIr СlCIJадениіі в ДВОХ npиміРНИlC8X. 

П~rпuc земnемасника 
_еkOРllctyвaча) 

~IIIIJC ТОВ 
пеPntо-консут.таціЙИиR це1itP.~:.: 

~ІІИК 

:t:;-- MiCЬllOro ( PaIIOВНOrO ) 
земельних ресурсів 
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ОПИС меж : 

-

-
I.Від А ДО Б - &~s.~":\ ~<,)"~Q~\\~\\ 'jl~\i\\ ~~. \\~C,''" --: 

• \,\ • (,\..\.\1 2. Від Б ДО В - ~tЬ\f\\ ~f\\, \~()'\"\<!.1\\~Ь't\'<\'" \\\':\1\ W:rQ"'l..\~<C:. ~ 
с. 

3. Від В ДО f\:- ~s.."k\\\ ~.Ь~3.\r\'D~~Q ~J\~(\)\ut! '\JQ~O\.U \lQ,\Q..L--
~~\ї~t\'!~~\\ 

4. Від r ДО Д --" 

s. Відд ДО Е _________________ --.--" 

6. Від Едо 
----------------------------~ 

Абрис CКJIaв: ~ \\ \u ~ " ~.... ~ "-~~~~~~~~~М~~L_~Q~.~tQ~. __ ~- І 
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ОПIfС МЕЖ 

Від А .ilО Б - KopnopaWll _ NUW А У INC-
Від Б .ао В - землі заranьноro кopIICТYBDНHJI ( вул, Щолківська ) 
Bi.u В .ао А - КазенниП 38ROД порошкової Meтanypnl 

тов ,,5pII')'C" 
11, БроваРII, В)'Л, ЩD.'l~іВ&:L"";І 

НА )'МОВАХ ОРЕНДИ 

IIPN)'U' І :ІІР"-УШ'. 

І : 1000 ....... n •• ' .. тuцlR.шП ur"тp" 
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BCWJro :lcмni npoMIICJlD8DCtї l 

ТОВ 

Б В 2 >4 37 

.. Sр''''С'' 65 0.3633 0,3633 0,3633 

ОПИС МЕЖ 

ВI.1 А до Б - КОРПОр8llіа ., NUWA У INC-
Ві.1 Б .10 В - земnі 3a11L1ЬНОГО користуаанu ( вул. Що.lківс:ька ) 
Ві.1 В .10 А - КL1ени"g :ШВОll IІОJЮUllСовnі мс:тв.1ургіі 

ТОВ "БрїI')'С .. 
М. Бро •• ри. ВУ.lI. ЩD., ... ;.с .. ~а 

НА )'МОВАХ ОРЕНДИ 

n'lШіll І аркуш І .рК)·шіl 

Масштаб І: ]000 ТОВ .. .ElCcllrpт.,o -



ДОГОВІР 
ОРЕнди ЗЕМЕЛЬноІ ДІЛЯНКИ 

IL 5J1D111'II 
!іроваРСlaка allСlaка Рада" J.:{" ~' l~ .. 20М. 

І РIІд8 І особі 38nYППllка •• IСlaКОro ronOBI~ ндр,:,:ва ВаСllЛR 
orEИдОДАВЕЦЬ: BpoI.pcькaniд~ь::aнy Укpalнll"ПРО місцеlе самОlРlA)'В8НИR І Украіні", ДОІіреності 
А __ ..... оlІІ... ща діє Н8 
w--r 1&2-53/515з одном баку. 18· -
1i120.D6.2007J101Y31 r КаПУНRn Карлос Anьбеprо. юрИдИЧна адреса: м. КІІШ. 
irEНДAP: ГpOMIARII~H ::a:-:m.ФікauinНИn КОД 2466913694 (ТИМЧ8СО88 ПОСІіда на ТИМЧ8СОlе 

1)1 ~adI 6y~b~ Мвс УкраіНИ І м. КИєвІ. Заков YкpaiНlI «Про правОІнА CТВ'l)'C іноземціІ» 
",'т. .-:ан8J'IЙ'IYX OlleКCIUUIP ВВСИllloОІJIII. 3riднo ДОІіреності Ііа 01 серПНІІ 2007 року 38 N!929.1, 
ilЬalIIOI'D ді ь"м БраВIРСЬХОro міськом нoтвpi8JIIIHOro oкpyry. 3 дpyroro, YКnIllII цеП доrollР 
.... tарll8ll1lПМ R01'IP·l .... 
... __ ве: 

1. Предмет доrО80ру 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lідповlдно ДО рішеННІ сесіТ БРОlарськоі мlСlaКОЇ радИ КиіlСЬКОЇ обпасті 
.. 29.11.2007 рІIС)' 16540-29-05 нааає. 8 ОРЕНДАР npиRм8Є І строкове nпa~ КOPHcryвaНJUI 30ММlaНY 
іау IIDOЩCIO O.IJ7Orв. :І RПX 0.0126 ... - земnі обмежсноra внкориCТВIIНJI - IJDПверниІ КОРI!дОР мереж 
ІІІІІУ, _ a6cnyraayвaBIUI кaМJlJleкcy па ВУ"" Даlмиrpова.16 ~ М. !іроварн. Зriдно 3 ~IНOM 
Ill3ClllpВlylllIQO Є исвlд't:МИOJO чacrиноJO ЦIIoro Домвору 18 ДОВІдКИ Вllд8Ноі ВРОl8РСЬКНМ МІСЬrcим 
... 3СІІUWШX ресурсів віА 20.12.2007 року 38 Ns04-3/13-3196 18 3OMMlaHD-кадаClpОIОі дoкyмellТВЦ1Ї 
IpaapcuaRJ місиоl'D Biддiny земlШJoНІІХ ресурсів, земem.нa дїuнкa р8ХУЄ'l'ЬСІІ B:seмIIJIX IСОмерціЯноra 
1II1IpIImIIa. мсах БровDpCIoХОТ міськаТ рlДИ. 

2. Об'єкr оревдв 

2.1.8 аремцу ncpедатс. 'CMeR1aВ8 .abuunca 381'111ЬвоJO IШОщero 0,1270 .... 
12 н.,.'Alli1l abwщt розміщені a6'Etml нepyxoMOro МaRНa. ві JI1IIIJIICJ'1К8 впасніC'J1O орцдвр8; 

_~ IIDpмaтaвa 1'pCJшова ouiнxa :lеІІlШJoноі дiJwacи ,ri.aнa довідки Вроварсьхом мiCIaKOI'O BiдIdny 
- РесурсІІ ІIд 20.12.2007 раку 38 1&04-3/13-3195 СТ8ІІовиn: 

• 110487 ( ао BlclмдlCJIТ 11ІCRЧ ЧОТНpllC1'D вidмдecнт сІАl) I1JНIcВIa. 
~ зекм.нв дімщ JIК8 nep_Є11oCJI В OpeJUlY, не має иедсшіків. що MCDEyТII neрешкодІІТН it 

2.5. П==~аціі) ОРЕНДАРЯ Датовір оренди ве з6ерiraє 'U11IНЇcn.. 
3. СтрОК діі доroвору 

~. ~~! YQWIIO на 5 ( п'RТIa ) раків. термІнам до 29.11.2012 POIC)'. ШCIUI 3акінчена строку 
lїIIhai ••• -.. мк пере ..... с право ПОВОІІІСRНI lото на новІІА CtPOК: У цьому разі ореКД8р повинен не 
~.~ ~r:-Q' до ,акінчСRIUI C'lpоку діі ,Дотовару повідомити nНCItМOBO ореидоДl8W1 про намір 

ПР'IНICaР 
....... ІІОНІІІІ Ва&1ІН1 3ІММlaиоl дlnнИIСІІ не 38 цlnьовим праначеком ОplllA8р втрачає пере ..... е 

...... датовору ореидн. 

4. Оревдва пnаТА 
4.1 ........ 
11 CI4 .. '7:~~_. аата СІ1ІиовlІТІа 10 % alд Ilормaтnвиоl rpошовоf оцlнlClll СICll8Дас 

4.2. 06'ІІІСІі B_nlДЦllтla 11ІCRЧ СОРОК alclм ) rpнaeau. 10 ICDniAоас; 
~:I W:~ PD3МiPY OPeнд1l01 ІІІІ&'111 '8 ,емlШJoВЇ дiuRICН дераІІиоі або lCOМ)'Н8JIЬвol вnaсиоC'li 
~.1."""" іх цШlоОІІОI'D ПРШIl8'1еRIUI 18 косфіціarriв iI(ДCICC8WЇo 8Н3на'lевнх 3lUCDIIQДUC'I'8OM 
~ lIJIeщua ~iвero .. Мlиlcrpl8 УкраТип формаМІІ, що 'Вn081OD1OТIaCJI ПІД час 1ІШ1.даННІ 860 3МІна yмo~ 
....... 4.3. OpIlf4h nPОДО8.нна lol'D діУі 
~ 'IIcrиa .. : IU1I1'I виаСIП1оCR ПО'lинаlOЧII :І дн. ПР118НRТ1'J1 рlшlllllА від 2'.11.2007 рОIC)' lЦомlСІІЧllО 
-i'ir''''I'D) м' npoтaraM 30 ICIUIIIlДllРИIІS дн'в, HaCТ)'llHl1S 38 остаииlм иanендаРИllМ дием ,вlтпоro 

1-'23571 СІ... IWU1S0.1 ПIРlраZ)'.аIIIIR иа раZ)'иок УДК у КнIaClaкlA o&.nacrl .1. Хпсаа МФО 
,А. n";: plр 33217815700005 - Вро.аРСIа. вдк. Код 1С118С11фlкацlr 13050500 - оренда :sемлL 

lIpCЩyJЩU 1'8 намнна nacиyr в рахунок OPeнд1l0T lШ8'І'Н оФOPМUErltCR відповідними 

~.s~ap . • 1. 3IoIhiis lІ .. паТ ааПI neplr.nllДlnloCR у раl : 
~.s.2. ІІІ УМОІ racnaдароllllИllllo передбачених ДОМ.ОРОМі . 

1IIar __ ~мiPIa 3еметоното податку, niдauщeннs цін. 18рпфil. _Iнu касфіціania Iндearcudt. 
С1'8оМі • 



4 5.3 і вИП8дJCIIX. передбачеюlХ законом; 
• • в IIIJ!НX і мати У ctpоки визначені цим AorOBopOM, пеНІ нарахов 

4.5.4. у разІ HeBHcceННR орендно афних ~цiA за іх НlUIвності) із розрахунку 120 B'~"q 
ПDДlТКовоro борry (в~чаючи ~ ~arни, діючоі на день виникненНІ тaкoro nOAВтxoBOro~.Ph 
обліховоі ставаl Н8Цlонan) ьноro НJUlкy зanежнО від тoro, якв з величин таК11Х ставОК t: біт.шо';"І'I'1fa 
день 101'0 (101'0 чвСТИНИ поraше, • • 31 ... 

НИІ день nnnr.тnочеННI у 101'0 CMan. 
КВJIeндap ··,.--·r np ....... ЄТЬCJI ТВJCO. і у ВИnIlДJCllX, якщо ОРЕНДАР з поважних DpIl'Dlll ..... A 

4.5.5. OpeRдВ8 пnа18 С _... • .... 'ІіІІ 
не використовує земельну дiтrнкy за цим Доroвором.· . 

5. УМОВ0 викориетавня зеМeJlЬноі ділиикп 

5.1. Земсшьна дimunca передаЄТЬCJI в ореНдУ ДJIJI Об~ВУВ~НІ комrшексу; 
5.2. ЦinьoBe npи:sначенНJI земельноі дiJurнки - зеМnI KOMepЦlIHoro використаннк; 
5.3. Орендар не має правв без оформnенНJI у встаноanеному законодавством порlДlJ_ 

цUп.oве npи:sначеНВR земельноі ДЇЛJIНКИ. • 

6. Умови і етроки передачі зеМeJlЬноі ділянки в оренду 

6.1. Передача земсшьноі дimrнки в ореНдУ здіlсJDOЄ11оС. без розробленнн проеny її liDeдe_ 
6.2.Інші умовн передачі земельноі дiJurнкн в ореНдУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передat:, а ОРЕНДАР ... 

ореlЩ)' земельну дinRнкy вільну від будь-uиx мdнових прав і претешіА 'lpетіх осіб, IІрО ІІІІХ. ~ 
YXnIlД8llllJl ДоroВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не моmи знатн. і 

6.3. Передача земельної дimoпaI орендарю здilСJПOЄ'ПІС. піcnн держвввоі pet:C'lPlЦIЇ цr.oro дoпtq 
апом првlм8В118 - передачі. (і 

7. Умови повериеиВJI зеМeJlЬиоі дїJUlвкв. 

7.1. Шсм ПРИПlDlеНIІ8 Дl' доroВОРУ орендар повертає орендодавцеві земельну дiJшIIy У -
ripшому порівнаво з ТНМ, у вому він одер ... П в оренду. 

Оре.одавець у разі поriршеННR корисних lIJIВC11IВостей ореНдованоі земсшьвоі дiJrIвп. IIDI'.ІІІ! 
зadвою П crввy, має право на Biдmкoдy8ВНВR збитків у розмірі, визначеному сторонами. JIIщo ~ 
дeJCJIПIYТO зl'O,цн про розмір Biдmкoдy8ВНВR збитків, спір розв'ауєп.с. у судовому порJWtY. . : 

7.2. Здійснені орендарем без зroди ope.oдввЦR ВИ'1'ратн ва поniпшеВНR оревдовавОі:leмeJilOi~ 
ві нeMmaнвo відокремити без з8ПОдiRННR ШКОДИ ціА ДinRнці, не пiд.Jurraють вiдпncОду8IU1111O. " 

7.3. ПoniпmОНВR стану земельноі дinRнхи, проведені орендарем за письмовою зroДOJO :І ~ 
земпі, не пiдмraють вїДШКОду8ВНН1О. __ ..J 

7.4. Орендар має право на ВЇДШКОду8аННR збиrків, з8ПОдiJlннх внacnідок HelнкolllJlllllIJICIIIIIII'i 
зобов'авнь , передбачених цим AOI'OBopOM. і 

3БUТlC8МН B~"'IOТЬCII: ~ 
7.5. ф8k'l'ИЧll1 вtpати, RКНX орендар зазнав в зв'аху з невикоВ8IIIUIМ або HeнaneaDМ ---_ 

AOI'OBOPY орендодавцем, а '1'8КО. внтрати, пі оренДар здійснив або повинен здійсниrи _.fJIВOIIICII' ; 
пopymеноl'O прав8і " 

7.6. доходв, пі орендар Mir бн pelUlЬHo отримати в разі вanezвoro викоНВННІ ope""-'~ 
доroВОРУ. • "J, 

7.7. Розмір фlllml'lНІІХ внтрат орендар. ВИ3В8чаєтьCR ва підставі дoкyмeJI'I'8JIЬHO niдrв~ : . 
8. Обм_еввв (o6тJDКeввв) щодо ВDКористанВВ 

земет.иоі дiJunпcв 
. ~ 

В.l. на орендовану земeJlt.иу дbuuocy встаиовnено обме_еВВJIlШощею О 0126ra --~ 
мережі ЗВlаху; , 

ОРЕНД0 9. Івші права та обов'пlСВ сторін ІІІ ~ 
заборона ( IЦAВ~ rapaвтyE, що зеМeJlt.на дinRвка є у 10m впасності ніхоМ)' iНDI0М)' ~' . 
l18ДВВати ~.:reIDТOM І заC1'8ll0~ не перебуває f він має зuoвиі повноваже"':' передВВ8ТІ1 UJO '/' 

прав .. ВИ3R1'1еш цим AOroBOpOM. . 
І 



n .. ореНдодавця: 
.. І. ра ipIТII цim.ole ІНКОРИСТВННlземenьноі дiJurНКИі 
,.І.! :1010 pD3iplaтн цеП Доrolір у ІIDIIІДІС8Х, передбачених 'ІИИИИМ законодuС'ПІОr.t та WIМ 
'.106 
~ 3IIЇJD!111 ршмір орендноі мати у вИП8ДК8Х, передба'lених 'ІИИНИМ ЗІКОИОДВВС'ПІОМ, В тому чнcnі в 
~aopIдIY без ЗJ'OДИ ОРЕНДАРЯі 
"9jA..нмannпltд ОРЕНДАРЯ СІ.оєчасноro внесеИНR opeнднo~ маПlі 

Ilj.JJDIU'I1IIltд ОРЕНДАРЯ lUUПКОAYllаИНR суми орендна. мати з 'Іасу npиlburmr рішенНІ еееіі 
.., ... вро _ИНlзсмenьноі РНК.І до пiдnиевнJUI цьоro ДоrolОРУі 

U. оао,'аlCll орендодавця: 
,іl . ..-аUIЗСМenьну дimnпcy по Ul)'i 

'Зо Про' opellJUlpR: • 
'З.І. CnPПМlm ПО UI)' земenьну дшннку у КОрИС:ТУВВННRі 
'З.2. DOВOllDDIItII Aorolip піCJUI звкіНЧСИНR строку lоro діі І разі lідсутності npетешіll, щодо 

.' •• npоші терміну ореНДІІі 
,,4. 060,'IDКІІ ореНдарн: 
'А.I.1ІІІІІІІ11І ОРЕНДОДАВЦЮ МOЖJIИlіс:ть здїЯСШОlати КОН1РОЛЬ за викорис:танJUIМ шєі земenьноі 

• Ш IНкорпстаlува111 земеяьну дlnRнку за цl.nЬОВllМ ПРllзначенивм; 
Ш ООЕЧІСНО CnnlllYBI111 opeIIДllY пnату; 
'.4А. lllOlI)'ClItII xlмі'lНОJ'O 111І будь-JIКOro ЕОro забруднеRВJr ЗСМJDIі 
'AJ. пilnpuмyвuп П в нanежвому санітарному ставіі 

10. Ршок ВВПВДІСовоro зввщеВВR або пошкоджеввв 
Об'єкrа оревдв чиlоrо 'IaCТIUIII 

lо.l.РшаaпnвдalO!р ЗНRЩСIIВJI або ПОDIКОД1Ке1lНJl об'ЄJmL ОРСндИ 111І 1I0ro 'Іас:тини несе орендар. 

11. Cтpuyвaввв об'єкта чи йоrо 'Іаавви 

11.1.3riaнa з цим дorolOPOM об'єп ОрСндИ не ПЇJUUIraє с:трвхуванJOO. 

12. Зміни умов доrовору і првпввеви. йоrо діі 

~ 3Idнa УМо, дoroBDpy ·:щіllсJOOкm.cJI у ПИСЬМОВій формі 31 В3IЄМRою зroдою С1Орін. У раї 
IU.Щr 3rOJJI щодо ЗМЇRR УМОВ AOroBOPY спір po3B'ayкm.CJI У СУДОВОМУ ПDpJlдlC)'. 
12.2.1"::'ОР)' DpНППНRIОТЬCR У разІ: 
~~ Clpоку, на JIICIdt 1I0ro було yxnaдcHoi 
1Uз. '11 орендарю з~еш.ноі дbuuncи у IIJI8CHlcть; • 

'-... ::: 3eМem.нoi AIJIКНКR дпа cycnim.lDIX пcnpеб або npимус:овоro 1I~eннв земenьвоі ДIJIDКII 
~y~ ваУ He06xlднocrl в ПОрJfДК)', BcтaнoВJJciloмy 3lКОном. відповідно до ст.147 3eмenьHOro 
ІЩ~ 
ьз. ARAara DpIlllllНllmc. тaкmк в інших вJIIПIДК8х" передба'lСIDIX ЗlКOном. 
Ьз.l. ~ 10" ПРНПIIIIRIСІ1'ЬCR ПlЛВZом Rol'D Рll3lрв.нив за: 

~.1 р-': SrOДOIO сторІн; 
IIЇ~ Аа", C)'~ на ІИМОry одИієі із сторІн у Нlcnїдок невиконiнu дpyroю стороною обо~'JI3кf1, 
"'IIIIIa~ та BIIICJdдoK ВИПII,1UCОВОI'D 31ІИЩeннR, пошкоджеlUUl ореНдованоі ЗСМeJlloRоі ДUIRIIICП, 
УІ 1Ч PoJlpl' П ВНКОрИСТІННІО, а також з Інших підстав. ВШНlЧСНИХ зuоном. 

'1.ц.1iIIIaro JI03~ AaroBOP), в односторонньому порваку доп)'скаЄТЬCR; • 
дoroBDp)' в односторонньому порJUUCY Е невикоНIRIUI Орендарем n 4.3, п 9.4.2, 

~12.s.~ 
.. ~~~IIUIacИоcri на мвАно орендар. НІ їншу юридичну або фЬUIIИ)' особу Е підcтuою ДIUI 
~ ііа арени""..... . .• б "Itt.....-: Ir ~-T земenьну _ику У раї смерті фы�ноіi особи - орендарі, :lICYmnRНI а о 

-.....у ~ cri ЗІ р1шеllНlМ суду перехоДlП1е до спадкоємців або іНШ11Х осІб, .кі 8ИКОРИC'l'OВyкm. 
Pl3ам :І ореидаре ... 1WUlX0M Пере)'ХІІlIДIIНIUI доroвору оренди земпі. 



13. Відповідальність сторін за HeBlllCOllallll1l 

неналежне ВIІконаннв договору а60 

13.1. 3а новикоианнн або ненanежне виконанНJI 4oro8oPY сторони несут .. aiJUJo8' 
зuoну та цьоro Aorolopy. '-'1~t 

13.2. Сторона, па ПОРУШlша зобоа'взанц 38iпьНJIЄТЬca від 8iдIJ08illВJl"HO~ • t 
порушена cтanoCII не 3 П вини. XUiO IOIQ~ 

14. Прикінцеві положеввв. 

14.1. ЦеЯ Aoro8ip набирає чинності пісп. пі4ПВсанНJI сторонами та Aoro д .... 
Цей дorolip yкnвдeHO у '1'рЬОХ прнмjрнихах. 11І0 мають 04Накову ЮРидиЧНУ Clltn. о lIOt 1Icrr.... 

'й . Я' .-.~, .IIИIt 1 ~'I'o:t ореНДОДВ1JWI, дрyndt - І орендар., ТРеТІ - в орraш,.1СН провІВ 4ержавну реєСТрацЬо. _щ ~ 

He8fд'EМHIIMII ... &:'ПrнаМII JIoro8opy є: 

)о квдастро.НЙ ІШан зеМeJlЬвоt дiшtики 3 аі40брвжеННJIМ обмежень (oбrQеm) _ 
8стаВовnених C8p8i1YliB; у Q ~ 

)о акт прийому-передачі 38мenьноі 4WВХИ; 

)о акт про ВСТ8КовленНJI на місцевості та погоджеННJI 30BRЇIDНЬOi межі зомen.нot . 
межових знаків на зберiraнНJl; -"'1: 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВрО.IlpС6Н11 АІ/С6"" Jltlda 
в особі зacтyJDIJIКВ мicLКOro l'OJIови 
""dJlf.DtI ВtlCIIIUI ОЛВlсаlldJlо."чtl 

МїСЦ03Н8ХОДZOIID ЮРlfДИЧкоі особи 

07400 Київська область, 
м. Бровар .. вул. Гaraрівв, 15 

~~~~41M~1~ 

15. Реквізити сторів 

ОРЕНДАР 

ГPOA,otJвHиH Ftul.,1I к"". 
Карлос Ал66Ірmо 

Місце проЖИlIUIНII фыl'llloJ _ 

м.Бровври, 

Пi,rplвев сторів 

мп 

. 
• 

_nD~ 
ВаС1Ора ОВО'-



АКТ 

JIP8ЙомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2008 року м. Бровари 

МlІ. що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

~ міського голови Андрєєва Василя Олександровича, що діє на 

від_ Закову У~аіви "Про місцеве самоврядуваИНJI в Украіні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2.-S3/S1S з однієї сторони, та 

rpd8ДRBDB Гамарра Капуввй Карлос Альберто з другої сторони, 

CIIIIJIIf цей Axr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Гамарра 

КаDJIUIЙ Карлос Альберто ПРИЙНJIВ земельну дimппcy площею О,1270га, . 
ДІІІ обcлyroвуВ8ННJI комплексу-землі комерційного викориcтaвнJI по 

В)'JL Димитрова,16 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рimеИIUIМ сесії від 

2'.11.2007 року за Не540-29-05 на умовах оренди на 5 (О)ВТЬ) років, 

tepмiuOM до 29.11.2012 року. 

Цей Arr СlOlадено у трьох приміРНИІСах і є невід'ємною частиною 

Aoroвopy оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮрвдиЧна адреса : 
~!~РИ, ~л.Гагаріва,lS 
-1111НИІС Мlського ови 

ПРИЙНЯВ: 

Гром8ДSJВИII 
Гilмappa Капуня'; Карлос 
Аль6ерто . " 
юридична адреса: м. Киів, 
вул.ДарницьКИЙ бульвар,1 кв.132 

-~----
~appaКDnyнJIiJ 

КарлоС Альберто/ 

. мп (31 JllUl8иocri пе .. lТІСІl) 



А!СТ ... 
• o~i та погод~кеllШI ЗОВJrіШJJЬОЇ ~Іежі 3С~lеЛЬJIОI Д1ЛПІІКlІ 

ІІЯ ІІВ ІІІСЦСВ • 
ІІРО JcraпоОЛСU "~ачі J\ • ·ОВІІХ з,,810В ,!!8 зб IГПIШЯ /J і L ~ 
~ та nCJJ- h ~ и -Q~f17 uс ';'?? о 

м.Бровари 

·_6~!I~()hPjY200b. 
І. савІ· представник ТОВ •• КОНСТАНТА" 

МП. ~жчс:пiДJIJI , . 

.. ;nl"""'tli ліцензіі на виконання робіт 
":10'11І ва """'''~- • ( '''1· в)' ".- .. ,..,.і з"·'''с:вла~ии в зе~шеКОРlt ."2. ___ ~""",'---~ ___ c --------

С V"· _. . ,n 4 І"е ~~~~ Л?tO 
• ,~~ >я ~~ ~~ . . 

іііО пред·uшш свої поввоваження. пр'о~ встановлення ва ~цeBocтi та п~roджеННJ[ 
~ .......... orд!!wnm Va-~a:. .-А'аhVНJQ 

7J ~ИС pJ~Pp 12 » , • (/ 

'. 
Нiuиx претензій при встановленні зовИЇІШІЬОЇ межі не зuвлено. Межі погоджені і не 

lПІІИІаЮТЬ спіриих питань. Межові ЗН8J<И. пими закрїшхеиа земельна д1JIJ1ВI(a в кількості 
/1. шт. ПОХ&;Іаві представником відділу на місцевості та передані на зберіnumя 

J:JIDeВпaс:ииху (зeмnеКОРІlстува'ЧУ). Розміри та місцезваходжеИИJI зе~lельвоі дinяики 
-акі ва абрисі ва звороА-Аsиоro акту. -
~1Iiпauи.lІІДІІІІОі yq~a ~/(.eц~ ~4J"t;?Л70 
I1АІоземenьво-кадастровоі дохум~итаціі складає 41Z:j.,fВ. '. 
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· .. ~ 
~ КАДАСТРОВИЙ 

3210600000:00:031: 

ПЛАН 

УМОВНІ ПОЗН~ЧЕННR: 
'ИМВН8рима каРИАОР мврВЖ камуиlкацlR 
зr'Ана YKpa'HCbKoro Класмф'катара.П2 

1 ............. 1 зв'1І3DК 
Опис МЕЖ • 

ІІН AD &. -3814"1 "1'''lнна -з •• I,,на' 3'" І :lнмц' • 
11&': r -а ..... 1 р,з,р.нн. т.ритар ІІІ м. &ра •• ри • 
ІІН -а,м" І заr .карист. СПР013А). 
11& .. : f -3811"1 ПI''''НlСа-з •• I.ана1 з."I:lницl. 

~ -а'''''1 РI3IР'НИ' т,ритарlll м.&ра •• ри. 

В".ан"" .. :11'"'' \. а· .. "·".рМету.... т, 
а ... " І "'IІ".но, 

• .. ~ ... eT І r м. Н .... Н І • а"'ен ст ... Іа 
"аРнету"нн" 

ПОГОДЖЕНО: 
В.о.иачan:ьиика відділу 
земenьиих ресурсів A=Rtn 
у м. Броварах 

тра ••• 18 

ШокylJМ. 

ин чна Аокумвнтац я 
:І :І'м".устроа _Аа С""'АМН" ТОВ .Константа" 

.:=--":':::!!!!!...!!::!!:.~!i АаКУМ."Т 11. ІІІІІ паСІI АчУD_Т.:..:: .. :~П:::.Р .. =О=--_..!-_-'-__ 
riII'III~-----"'- 3 .... IІ .. Мll .1 """М"_, 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

6РО81РСЬка I'lіська РІдІ" ~.. "1'{) .. 20f)~ р. 
IIJI1O»BEЦb: &раПРС"КВ •• Ісьа plдa, 8 особі 'DС1}'ПIІІIICD MiCIoKOro голов" АIІ ... рссва ВаСIIЛ" 
....... , шо Ilє на пiJcтвві Закону УхраіН11 "Про місцеве СІмоврн",уваІІНН в УкраїІІі" 40віреності 
.JdD7par;y162-'3/'IS:l oaHora боку, та 
ІІІІІ1"= Кonа,Пllllе nlanpllOICТDO сс6РО8арськс АТП 13161», IОР"41lчна ереса: м.БроваРIІ. 
~11-.. lJellТllфіlClцlnНI'n код 05538610 ( С8ШОUТ81 про AIP"dCD8HY peccтpaullo IОрl1411Чllоt 
.abA1LO',. року 31355 110 0000 000140) І особі дасректора Гn8дНШС8СЬКОГО АСICOlIWlI ПСТРО.ІІЧD, 
.... niDmII cmyry, :шреa:rpованоro державНIІМ реєстратором lід 24 трав"" 2006 за МІ ЗSS 105 0002 
I���,p-"ОРЕНДАР", J c)PJ'lof сторони, yкJIDJl11 цеп Дorolip про настуПНІ: 

1. Предаlет договору 

LI. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ВШПО8ЇДИо до рішеННІ сесаї БРОlарСlокоі MicloКOЇ Paдll КIІЇВСIоКОЇ області lі ... 
lIUIt PDq' Xl396-24-0S НІІІ8Е, 8 ОРЕНДАР прнАмк в строкове матне KopIICТYВ8HНR земельну AЇJlHHКY 
.''116911ІІІІ a6cnyr08YВIHНR НС1КИТJlовоt буаіanі, RКI знахОАIm.c:R по буnьв.НС3&ІІеасноm,I8-. в 
...... 3rWtO 3 IUIIIIOМ хмлеКОрIlC'l)'IIННІ, що є невш'ємноlO чаСТllНОIO w.oro ДоrolOРУ та АОlіАКIІ 
1IIi(poupc._ міс""IМ віАаlnом 3CMenIoHHX ресурсів віА 23.08.2007 року 3& N!04-3113-З/1215 та земenьно
:-aoкyмcmцit IipoBapcloкora Micloкoro lіааілу :lемenloНИХ ресурсіl WI 31MenloHa _нка paxycn.c:R в 

1\ІІІІСІІаР1У ~ .. eax IіроваРСЬКОТ MiCloкoT paJ111. 

2. 06'єrcт оренди 
ll.aOJlC1uay n_ ... _ 
UНa_ .-..-•• ~ зеМCnWlI Аілвнка зaranloНОIO мощеlO 0.7169 .... 1JJI_KIR _ІЩ, (ІО3мlщені 06'ЕПИ нерУХОМОro маАнв. Ікі IJlJllIOТЬCR 8JllСністю ореИAlpl. 
-..~ ;:шова оцінка хмenьноі АiJlllнки згіаио Аовіакн Броварс"коro t..icIoКOro вiJшiлу . .,&. (~IТI .08.2007 року 3ІN!04-ЗIІЗ-ЗI1216 становИТIt: 

15. 3eueaWII ';'P11tt8 clМJIeCRТ шteт. ТlIСЯЧ ЧOТllрllC11l Blclмдecвт ТР" ) ГР.lвні. 
~~::- І" nepcAlЄrloCJl • ореt:Ш>', НС 'ІІЄ тaКlIX иеаоліхів. що •• ожyn. neреШКОIUIТIІ П 

1.5. ПрИ_11d ( • .. 
PCOPraнbaцi, ) ОРЕНДАРЯ Доroвір оренан не з6еріraє чинність. 

J.1.1I-..t.... 3. Строк ДІЇ доrовоРУ 
~_"'''YIII''oНlS(n' ~ КІ • '1~ IІсреIl1lиIl lІРаВО lI1'It ро В, терМІНОМ до 26.07.2011 року. ПlCJJI3ІкlнчеННR c:rpoкy AoroBOPY 
'Пра • ... ІІЧІІ .... crp поно:-енНR Поro на но,нА строк. У цьому разі орендар ПОВІшен не пізніше ніж 
.,... .. IJ~nallиl 311М:":' AOrDlopy повідоМIІТН ПIІСIоМОIO ореИАодавWl про НDlip продо ... rrи Поro 
. DIIoaIIea'KIAafOlOlW Dt A1n_НIСІI не 38 uinЬOBIIM ПРIDначеIlН_М opellД_p ВТрІЧ8Є пере81.111 

r# IреНАIІ. 

4.1 1'iчua 4. Орендна плата 
_ '7 араІІІІ'1 nJl_ 

... 14'7,1S( ---•• crallOBIlТIo 1 с % І. 

~O&.n. сla! ТІ'СВч cra .....,. ИОР·18Т1I.иоt rpoWOBOt оцlіllClll CICII1IД8C 
, САСИКІ -ь· СОРОК сім ) гривень 25 копіПок: 
~:8\іІІІ 3 "",,-__ r-.... lpy OJ'CНднoT IUI • 
,--,,-,,_I"К"I" іх цiпЬOBOro IТlI 31 зсмenьні AЇJUlHKII аеравноТ 8бо КОt.lуиan.ноі 8Jl8CHOCТЇ 
· Ur~ '1~IIIaM МIНIСІрі. v::=:·фочеННR та коефіціЕитіl iн.aeкcauiТ, IIDначеНllХ законодавством, 
.......... Оре ............ 110-..11І nOro "іі' pr.IIМII, що заПОIНJOкrn.СІ під час yкnllДВННR або 3'lі811 умов 
.~'Ia-'::- 11n1n. - , . 

• _~-'111111" lІас_тсв ПОЧІІНD • 
~2Jsij ~ .. ~""'ro,., 30 lC8aeqa IDЧJІ J дll8 npllDll1IТI'II рlШСНН8 Від 26.07.2007 року ЩОt.llСНЧllО 
· 4-\ ~p 3311:аIОМ nIlPllpU)'.:~~:: :,Нlв, Н8СТ)'ПIІIIХ 38 ОСТ8llнl.І ICIUICI1Д8p.IIIM Д.lаl 3Blтнoro 

4.s.-~'1In82!ОООоs -liро.арс .. ке &.~_O.K у ДІ( у Klat.c .. кtn 06лDnl ... КІIСВ8 МФО 821018 
І 4J І "Ір ар;;;"ЧіТ 1'1 llaaaнlll nocny - 1С118СІ,Фlасацlt 13050500 - OPCIIДII зеftUlL 
· ~.J'i. -'111І, YtoIOI :а пnaТlI nepernl1JUl':"~YHOIK орендНоТ lUIаПI ОФОРМnlcrЬСІ віanО8іАНIІ.IIIIIICТIU.IІІ. 
• .-....... "'іІІІІ РО3 О .. ІНО .... 'ІІІ У ра : . . 

1UtJ8 .... u _ "'lpів зе"'."L. ' переА&а"еншс дoIVBOPO'" 
\ - .... ~ - ... IОro ПО4lТxy Іав ' 
:., ; ,п l'щеННI цін. таРI'фll, 3.lіНII 1С0ефіціЕнті. ihaeh.-саqіТ. 



4.S.3. в іНШl1Х ВllПIШlC8X. передбачеНlIХ законом; J' 
4.5.4. У разі HeBHeCeHНJI орендної nлml у СТРОКИ~ ВlІзн~чені ЦІІМ ДОГовором n . 

подаТКОВОro борry (ВКJПOЧ8JOЧIІ суму штрафНIІХ саНКЦIА за ІХ HIUJBHOcтi) із ро • elЦ :. 
oбnіковоі СТВ8КII HaцїoHВn"Horo банку Украінн, діючоі на день '''НIІкненни Тlкзрахукку 120~' 

• ого n04lb...... .. 
день Поro (Яоro частинн) поraшенн" залежно ВІД того, яка з велJfчltн таКllХ '"- _ -,:"8ІІІ1І 

R • --'.вок t 6' 
кaneндapHIIA ден .. простроченНJI у oro сплаТІ. . ~ 

S.S.S. ОреНдНа плата спрВ8Jl.m.с. також і у випВАКах, 'КЩО ОРЕНдАР з пов ' 
ие ВІІКОРИСТОВУЄ земельну діл,нку за мм Доroвором. -~ ~ 

5. УМОВllВllкористання земельноі ділИlllСl1 

'.1. З~мenьна дinJlHкa передається ~ оренду ДП' Об~roвуванНJJ нежитловоі бу.qіlllі' '.2. Цшьове призначенНJI земenЬНОI дш,нкн - земЛІ транспор1)'. • 
s.з. ОРЕНДАР не має права без оформленн, у встановленому законодавСТВо" 

цinьoBe ПРlfЗначенНJI земельної дinJlHKH. lIIIP.Цq 

6. Умови і СТРОКІІ передачі земельноі ділиllЮI 8 opellД)' 

6.1. Передача земельної ділянкн в оренду здіАСIUOЄТJoСR без розробленНJJ проекту іі в __ 
6.2.lнwi УМОВИ передачі земельної дinlнки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а 0,_ 

оренду земenьну ділRНКУ віл .. ну від будь-.ких маАнових прп і претензіR третіх осі6. ара ... 
УКП8ДВННJI Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРЕНДАР не могли знати. 

6.3. Передача земenьноі ділЯНКИ орендарю здіАСIUOЄТJoСR піСЛR державної реЄС1раціі ШОІ'ІІ 
за актом приЯманНJI- передачі. 
6.4. ІІа основі ст.25 Закону УкраіНІI "Про оренду землі" від 06.10.1998р ~161.XI\' 

п'втидеННlln строк після державноТ реєстрацП договору оренди земельно' дl.пlBIII 
комунanloноl' впасності зобов'язаниl над.ТlI копію договору відповідному органу деplllllOl 
cnyacби. 

7. Умови повернення земельної ділянки 

7.1. ПіCIUI приnиненНJI ДІЇ ДоroВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlзе .. em.иyаїlllВ7J 
гіршому порїВНJIНО з ТИМ, у вому він одержu П в оренду. . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршення корисних властивостеЯ орендованої зо .. епьиої ДiJIIJIIII. 
із зміною П стану, має прпо на BЇДWKoДYBaННJI збитків у розмірі, визначеному сторонамп. І_ 
ДOCHnryтo зroди про розмір відшкодуванНJI збитків, спір РОЗВ'НЗУЄТЬСR у СУДОВОМУ nopllJUC)'. __ ... м'" 

7.2. Здіlснені орендарем без зroди opeIIДOДU1Ul аитрати на поліпшенНJI ореНДОВlНоі ~ 
акі немоZJIИВО відокремити без звnоДЇJIННJI шкоди ціЯ дшнцї, не піДJUlJ"ВlOТЬ відпucоДУВIННІО. 

7.3. ПоліnwеННJI стану земепьноі дinJlНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за. nиcw
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не пiдnнJ"8JOТЬ відшкодуванню. Умовв. обсяги і CЩJОКИ BIдID~. 
витрат за проведені ним поліnmенНJI стану земenloноі дїJulнки визнач8JOТЬCJI окремою yroдoJO'" 

,7.4. Орендар має прпо на BiдwKoдyвaHНJI збитків, заподіяних унаслідок НОВIIІОJIIRIII 
зобов нзвнь , передбачених цим дoroBopOM. 

ЗБИТlC8Мl1 ВВ.88IОТ1оСИ: 
7.S. фактичні втрат ... яких ОРЕНДАР зазнав у зв'азку з неВИКОНВННJlМ або иеНВJleJ(ИJIМ'. ~ 

~OroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ а також витрати, які ОРЕНДАР здіАснив або повинен здШСИJml jLO-~ 
своro порушеноro прпа; ААВ11 

7.6. ДОХОДИ, які ОРЕНДАР міг би реanьно отримати в разі напежноro ВllконанlUI оРЕНД0 fJ 
AoroBOPY. _~ 

7.7. Розмір фактичних витрат орендаря визначається иа підставі ДOКYMeНТ8JIЬHO підтВС~ ~ 
.\ 
'; 

8. 06и_еиВR (обтяжевии) щодо BOKOP0CТ88ВJ1 . ~ 
. зеИeJIьноі діливкв :~ 

. . . ·,.сі'1 
8.1. На орендоваНу зем~ьну дiJIJIнку ~e aCТ8HoВnCHo обиежснНJI, обmкeнlUI та інші права l 



9. Illші права та 060В 'Я11О1 &:Торін 

шо зе,.ICJI.на ділJlИка є У Поro власності, нікому іншому не аідчужена, під 
~OДAB~ перебуває і він має законні повноввжеННJI переааваПI шо ділRНКУ в ореНдУ, 
~(~~lalll .. eHi ЦН,.І AOroBOPOM. 
~- IIfJQICUl8IU1: • ~IJlpI" 'г І ulnloOВC IIIICOPIICТIHНJI ЗСМCJIьноі .аш.нки; 

,.1.1 arpcllpl11
80 

ршіРВlІ111 uc:R Доroвір у ВIIПIllКІІХ, пере.абачсних ЧІІННІІМ законоlllВСТВОМ та цим 
• .1.2. JO'IPOIO • 
~ iJnmI pOJМip орендноі Mmi у ВIIП8llК8X, пере.абачеНlIХ ЧИННІІМ З8КОНОllВвством, в тому чиелі в 

ilJ.]I! па IIJJY ба зroДlI ОРЕНДАРЯ; 
~"':IBiд ОРЕНДАРЯ своєчасноro IнесснИJr opeНllHoi мати; 

,.1·~!.=8II1I1 Ііа ОРЕНДАРЯ вїДШКОАУВВННJI суми opeНllHoi nnати з Часу пр .. ПнRТТR рішенНІ 
9.1- ...: j': 110 niДnllCBHНR цьoro Доroвору; 

r • "" 

J2. ОбоВ'111С11 apeIIllCtJl8.U~: 
,,2.1. ncprJIIIIInl ХМCJI.ну ДШRНКУ по aany. 
ип,."ареIIlllРІ: • 
fJ І 01]11ІІІІ111 па lJC1)' .r.ICJlIdI)' ДUlRHКY У користуванИІ; 
uї IIOНOllllOlml AoroBip пісп. 38КінчсиНR строку Яоro .аіі в разі ві.асутностї npс:тс:юіR, що.ао 

,,'''''JllllpDtlDі терміну орс:наи. 
'04.0101'11101 apellllВpI: 
9.4.1J1111111t1I ОРЕНДОДАВЦЮ мoжnнвість :шіRснювати KOIl11'On. за внкорнстанннм цієі зсмen.ноі 

• ,.ullкорuставува11lзеlluьну.аШRИtcy 311 цlnlo0811М прнзначеННRМі 
9АЗ. CIORICIIO смачувати орендну ма1У; 

'АА. не IОnYClI'nI хімічноro чи буlllo-ПОro іншоro 38бру.аненНR зеМЛR; 
ІО. niJnpnмyвaти iF в нueacHOMY санітарному стані; 
9.4.6. niClll3llCЇНЧенНR терміну ді' ДоroвоРУ opeНllH повернути земenьну .aїJIRHКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

ІІІІІІІУ mнi па аКІУ. 

10. РIOОК випадкового 1внщевНJI а60 пошкоджевв. 
06'єкта оревди чи його частиви 

10.1. PaНIC lиnauolоra 3НllщенНІ або пошкодженн. об'єкта ореми 'ІІІ Roro ЧІСТИнн несе ОРЕНДАР. 

11. Зміни умов договору і ПРИПlшевНJI його діі 

IJ.,.; .. ~ УМОІ ДоrolDpy :щіRсmolOТloCR у пнс.мовіЯ формі 3. nаємнDIO зroдою сторін. 
IIJ.~ недаcarнСНIIJI3roдн що.ао змінн умов доroвору спір Р031'RЗ)'1ОТЬС11 у су.аовому ПОРJUIК)'· 
11.21 ~ra80p)' ПРИПIIИRIСІТЬСН )' роі: 
IlзJ .3ІІіИЧСнlUI СТРОКУ. на .ICИА Roro БУJlО уКJtцеио; 

. 11.2.3 ·nplЩ6анlUl ОРЕНДАРЕМ зсмenьноf .аїJUlиlСИ у ВnІСиіc:n.; • 
~. I1рПМусоIОro відчуЖенНІ зеМCJJьноі .аїJIRНJCи 3 мотивів суспinьноі необхі.аності відПОIІДНО s!! 
• 11.2.4 .00[0 ~!leт УкрвІНIІі . 

llJ. • Дorallp 1Ірlll1ИНRErЬCJI також в іНших BHIJ8дIC8X, передбачеНllХ ,аконом. 
ІІз І ~~~Bapy ПРНПІІІІRІСІТЬСН IWIRSOM Поro розlР8анНR ,а: 
Ilз2: -:-,НОIO зroДОЮ сторін; 

І ІІА. ,:~eHIUIM су.ау ВЩnОlідно .ао чинноro 3IКO.HolllBcтвa yкpafHl10 • . 
, УIІоІоIO P~IUI ДОI'080РУ В OJIHOCТOPOHHЬOMY ПОР'ДКУ ДОnYСICllt:ТltCl; 4.3 п, 4.2 
&t.4з. POJIPIIНIUI ДorolOPY в односторонньому порRдIC)'C HCIllKOнaнИR орендвре.1 П. , •• • 

І ~J._ Пepexf • • б фы�.,ну особу. а також r...u..a. А пр .. а IJIaCHOCn на маАно орсидвр. на ІНШУ ЮРІІДНЧНУ а о 

~ 
! 

IOJlIUUI~HOf oco611-ореИДВРІ е підставОIO AJII розірвана .доI"OIОРУ· 

12. Вїдповїдam.пість cropiн за ВеІІDlСОuаПНJI а60 
вёваласве воковав", доrовору 

' ....... 12.1 за відповiJlвnьніCТlt відповідНО до 
, ~ ... ~ lle8ЬІСОIІІНІІН або ненuежне lllКОНаннн доroвор)' стаРОНl1 несуть 
~ 1') .. ~Aora.opy. сті ,. ..... 0 вона .доведе, шо це , ~:'"оС."'lUраll. .;n відповiдaJlьно • n_ :rlllltJt... • .... lа ПОPYWlша зобов'IІ3ІНа. 311Л1оННЄТЬС. в_ 
~. C1Inoca Не 3П ВИНІL • 



13. ПРllкїнцеві положенни 

~ • • 13 І ЦеП Доroвір наб'rpає Ч'IННОсті піСЛJl підписаННJI сторонами. та Aoro держаВноі PC!Etтp11lit 
·Цеn доroвір yкnaдeHo у 1рЬОХ ПР'fМірни~. ШО M8IO~ oд,:'aKOB~ ЮРИЛ'IЧну СIIny. " ...... : 

,vr.IA В орендаРJl 1рmЯ - в opraHl, Jlки .. ПРОВІВ державну ""EaD.~ J • знахОдиТЬСJlВ орендодuWl. др". - • ,... -roчЙo, '" 

і Невlд'ЄМН.IМ.1 чаСТІlнаМ.1 договору Є: 

> кадастровиЯ nnан земenьноі діпJlНКИ з відображеННJlМ обмеженІ. (ОБТJlЖена.) Уіі виа , 
BCТВHoвneHl1X cepBity'l'ЇB; ~ 

> акт прийому-передачі земenьноі ділJlНКИ; 

15. Реквізити еторін 

Орендодавець 
Ііроварсloка місІока рада 

в особі заcmynНUltа АІЇсь"OlO 2O/I0fIU 

IfНдРЄЄ811 ВІІCIIJUI ОлгltСllRdРDlи'lll 

МісцезнаходжеНlUllОридичноі особи 

Орендар 
Колеln'ивне nlдnplIEAlC1'lO 
«БРОВВРСloке АТП 1.1262» 

в особі директора 

ГЛlldlllUг.С6ltUіі АсltfJЛ6d n""Dlи'І 

МісцезнаходжеННJlIОРИДИЧНОі ос:оби 

ЮРnДllчва адреса: 
07400 Киівська област ... 
м.Бровари, буnьв.Незanежності,IS ••• 
ідеНТИфікаціЯниЯ код 05538610 

і 

іі 
" 



АКТ 

Jll'JIЙомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

'I!~- ~ 2007 року м. Бровари 

Ми~ що підписалиСJl нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступНика міського голови Андрєєва Василя 

QлfКе8llДровича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

t8108PJfД)'В8ВВJI в Украіні", довіреності від 20.06.2007 року 

»2-53/515 3 однієї сторони, та Колективне підприємство 

t5P088pcLKe АШ 13262» в особі директора Гладишевського 

Ас,,"Оnьда Петровича з другої сторони, склали цей Ап про 

ваступве: 

Броварська міська рада передала, а Колективне 

підприємство «Броварське АШ 13262» ПРИЙНJlЛО земельну 

Ainoкy площею 0,7269га для обелуговуваВВR нежитловоі будівлі 

по БУЛЬLНезалехсвості,18-в в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рiпreJIИJIМ сесії від 26.07.2007 року 38 N!396-24-0S на умовах оренди 

ВlS(П'JIТЬ) років, терміном до 26.07.2012 року. 

Цей An складено у ТРЬОХ. прИмірниках і є невід'ємною 

'lactиноlО договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

~DIl"PC6I(II А';С6НІІ pllda 
РUДИЧИа адреса : 

ЗМ. Бровари, вул.Гагаріна,15 a~ ___ . 
-·''UnИК МІська :пови 

~~~~/ В.О.Андрєєе / 

прИЙНЯJlО: 

кл "БроtlаРС6НЄ АТП 1.3262" 
Юридична адреса: м.Бровари 
бульв.Незалежності,18-в 
Директор 



-l/f-. -~-
АКТ 

про DСТАНОDпеНIІП IIR місцевості тя ПОГОДЖСІІ!ІЯ 300lli~~ьoi I\lежі зеl\lenы�оіi АЇЛЯІІ .. _ 
' та пс ЦАЧII\I&rAfОВIIХ ЗНВКlВ ІІВ з6СРIr. IIII~ 1\'1 v-

:m /f'~ tl'tJ'oЦ_ bL:~ . Не ІТIl41 
d~' JUh""'" 200 .,. р. . м.sp.",. 

Ми. ІJtfжчепідп.Jсаиі, представник 

.тов "ICOHCTAHтtA"· 

діючи ~a пщставі nїцеизі! на ВИJ(онанИJl робіт •• 
в присУтності 3C:НJ~BJLa'HКi'.iD с:r.ш~КОРИСТІDаЧіп): " , 

O~ C~Ve ,777 /.1262 .. __ 

, представників виконкому S70"~;.cHEo ~Lf 
~ . .,' 

. що пред· явиnи СВОl ПОВНОВDсаllНЯ; провели BcтaHoвneHHJI на місцевості та· п0їV.Qi8 
. зовнішньої мсжі земCJlоnОЇ діЛJlilКИ 

~ , 

;' що ЗнaxoдllТЬCJI за адресою !"66'" ~ I'q~I!'?t~/ 1'1 
:" ~взначеlіі межі на Micц~oocтi POXOЦRТЬ по -hor'.liaН? ' 
. ' 

:- ніяких 'претензіА при ВСТlUіовленнї зовнішньої межі не звппено. МеЖі поro.arвiі, 
ВИІcnиісають спірних ПJIIтань. Межові знаки. ЯІСИМИ закріплеlJа земельна дішка. кimac 

: шт. fJоквзаиі предстuвником оідділу на місцевості та передані на 3бqJuч 
; зсtflЛевnаСIIШС)' (землекори.С'ГJDАЧУ). РrJ3МЇри та місцезнn.~од)КеННJI земenьної ~ 

показані на "БР.Jсі на 3.і\)РО1Ї данОl'О ак • '7п " " І 
Площа ділянки, наданої '/lR , " /3262 
згідно земельно-кадастрової до мр.llїа ЇЇ скпадає r;n&!L n. 

r.- Цей акт є підстаВОІС для ПlШЙНJlt~Я РІШСННЯ ро фаmlЧНОr.,у кориcnyввнВlO 3. 
• .,. '.~ n 4,"" _1. І. "б OPHfO'IVIIaRНl3CJ(ItIIL ., оформленням ДOKYMCJlТJB, що посвtдч.~ть ПDаВQ',IJJ,В".tlQСЩ 11 о к ... ~-

Акт складений в 2->: rrриміРНIІІ«L'f',.J 

ПреДСТ(tВJlИ1~ з~мл::аЛі1~! 

(:SСМnСJ(ОРИССУ ваЧGj 
~ ......... 

-
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. . АБРИс ЗЕМЕЛЬНо! . ДІЛЯнки 
.-.. 
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о п и СМЕ Ж 

ІІА А Аа & -38М.' СП тов -Транс-Груп-. 
8, А & Аа В -ВАТ -Спвu6УАманта.-503 • 

А В Аа r -дп -ГваnбУА-. 
ВВ'А Г Аа Л -38Мn' РВ3Врвних т.ритарl м.Врааари. 'А Л Аа Е -ТОв ІГАЛЕН/. ІІА ~ Аа Ж -ТОВ ІГЛАЛКИИ ПОКОСІ. 
А m Аа А -38М_' КОDВСА. 
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КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
3210600000:00:036: 

. - ., .. -. 

~ llicJJKOro' 
~~ :ресурсІв: 

ОПИС МЕ. 

В'А А Аа & -38МЛ' СП ТОВ -Транс-ГРVП-. 
В'А & Аа В -ВАТ ·СП8Ц&УАмонтам-50З • 
В'А В Аа Г -АП -Г_ОЛВУА-. 
ВІА Г Аа А -38Мnl Р838Р.ВНИ. т_риторl м.&ровари. 
В'А А Аа Е -ТОВ ІГАЛЕНІ. 
ВІА Е Аа • -ТОВ ІГЛАЛКИИ ПОКОСІ. 
ВІА • Аа А -38Мnl КDOBCA. :. 

Екс"n'к."'_ a.M •• ~HM. yr'A~ фарма 8-а.м 

. . 
: 

p~AI В.асники а .... І , W 3.ran~Ha 
З.IУАо.ан' а.мn' 

'ка а.мn •• ормсту.ачl та и "nо_ а.м.' 'а.мn' 
а.м.' А.р_ано 1 • IrPaHCnOPT 

.nасност', не наАан' р та 
у •• асн CT~ аlо а.'lІа", 
користу.анн_ 

~ r ec .. or-o 
А .c~or-a 

" а 

А & ВІ І 34 45 
5.11: 0.1181 0.1181 

~ 

.' ~ 

_.нlчна Aa"YM8HT.Ц'~ 

.А.ШоlУВ 

·Р •• 'РМ •• І Чапус.н~о а .•. 

1з 38Мn8устраа WDAO скnаАанн' 
АО"УМ8НТ'В,ШD посвIАЧУDТ" права 
аР_НАН на ,емеnьну АlnIlН"У ____ 
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ДОДАТКОВА УГОДА Nel 

до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬної ДlЛЯІПа, 

Віц 17 жовтив 2007 року КІО40733800133 

..... Вро.арu "01!1 "/I:f'P4ltl _~: 
І 

І 

і 

Ми, що підписалися в:ижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА. ~ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заступвика мїськоrо rоловu Авдрша U 
ОnексаВДРОВll'lа, що діє ва підставі Закону Украіни "Про місцеве ~ 
Украіні", довіреності від 25.01.2008 року за N!!2-1S/149 та колективне! 
(<Броварське АТП-13262)) в особі директора ГЛ8Диmевського AcкoJIыІ 
yкmши Додаткову угоду до Доrовору оренди земельної дimппcи від 17 JOIIВI " 
N2040733800133 про наступне: І 

Відповідно до рimеВШІ сесії Броварської міської ради від 21.01281 ~ 
М651-ЗЗ-О5, ввести зміни до наступних пунктів договорів: і 

І 

, 

1. до п.l.1 і допоВВИ1'И його словами: . DOI" 
Відповідно до рішеllВJl Броварської міської ради ВІД 21.02.2 ., 

М651-ЗЗ-О5 « Про продаж земельних ДЇJJJПIок, ивд8JIIIJI дозволу ва ap~ 
ДЇJJJПIок та ввесеввв змів до рішень Броварськоі міСЬКО' pllДll» ~d 
підприємству «Броварське АТП - 13262) продана у власність зем~J"" : 
0,7012ra, ДJIJI обcnyroвув8ВВJI нежитлової будівлі по бульв. н~anежво~~ 

В кориcтyвamd ва умовах оренди З8JПППИJJась земeJIЬsа ДiJtJIIIfI пл і 
• 

2. до 0.2.1 і викласти ЙОГО в наступиШ редакції: 00251 .... 
В оренду передається земельиа ДЇJIJIВКa зaraльною площеІО , 

3. до п.2.3 і ВJII(JIJШТИ йоro в наступній редакціі: О 02571'8 ~ 
Нормативна грошова оцінка земельної ДЇJrJUП<И площеІО 8 trY за ~ 

Броварськоro міського відділу земельних ресурсів від 24.04.200 ро 
стаиовlІТЬ : ОО JCoJJiJl-

Сіивадцвть ТИeJl'll триета двадцІІТЬ п»JIТЬ ГPBBeJIЬ 

S. до 0.4.1 і вИICJIaCТИ ЙОГО в наступвій редакціі: 51ra .. o~ 
PitoIа ореидва мата за земельну дimlHКY мощеlО 0,02 сіЛЬсьJCO --''І 

pel:a:тpaцil доrов~РУ купівлі, продажу земельDоі ділJПIКII JI~ 1І0ра.""" ! 
првзваwrеввв від 02 квiТВR 2008 року за :М81 становИТЬ 1% в ; 
оцівкв і скпадаІ:: ' nUtо~' , 

- 1212,75 (-одиа ТИeJlWlа двіетідваиaдцllТЬ) гривень 1S ІСо 

: 
І 
І 

І 



ОПИС МЕЖ 

КАДАСТРОВИй flJIAH 

3210600000:00:036-

. . ВІА А Аа & -~8млl СП ТОВ 8TP8HC-ГРVп8. 
ВІА & Аа В -ВАТ 8Cn8U&УАИОНТ8а-503 • 
ВІА В Аа Г -дп 8Г8аЛ&УА8 • 
81А Г Аа А -38млl Р838Р.ІНИ. Т8риторl м.&раI8РИ. 

.. ~ . 
II~ f ~: і :і8В ~F~~~A ПОКОСІ. 
81А ЖАа А -~8млl КООВСА. 

В •• с""" .. :ІвмлІ. 
:lвм •• ".ристу.ачl т. 

:авмаl ... Р._".1 
елас"аСТI, не наА&Н1 

V .".с" CT~ аВо 
"ар"сту •• н"" . 

ш 
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~ 
А 
К 
а 

. . ~ 

" . .. 
. . 

lliCItKOro 

ресурСіВ: 

.А.ШОКJII 
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'.' В,'А БА Аа S -38Мn' СП ТОВ ·Tpahc-ГРУП·. 
в,А В Аа 8 -ВАТ ·СП8U&VАМDНТ8а-5D3 • 

А Аа Г -дп ·Г8аn&УА·. 
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АКТ 
про вСТ8110ВnСЮIІ. 118 АfісцсвоС"rі та погоджеШIЯ зовнішньої межі 

. та пс еДВI.Іі AI~IOB.IX ЗНоків ІЩ зберіг 'ІН;'" земеJlЬIIОі4L1.""І 
,,---.• _-'Л? М 'UG.,цt:I'7J 1)L.l) І 

~e lliA .. .JC:' JНhN"f" 200Ь. ~ 
~.~';! 

Ми. !lttжчепідпtJсші, представник 

.тов "ЇСОНСТАНт!А'" 

діlОЧИ ІІа пщстові ліцензіІ на виконаННR робіт .., . 
в присyrнаСТl зеJ~щ::вт.:;I1~!Иі~.10 j"JСМ:n':ltйРИС'ї'VВI1Ч 

.1 

представНJJків ВИlсонкому ---Т77~;;......~....;.,.--7--=, ;f.::...t _____ -..:~~ 

що пред'явили провели встановлення на MicueBOcтi та 
З0внішньоі межі зеМeJlhnОЇ діЛЯil1Gt 

-------------------------~ 

що знаходиться за адресою ~;р::..::::.JIс:.-..:...:....:;,,ІL,..:;.:.-=-::;....;;.;;.;;;..:.:;:;:...;::.;.;;;..;7-L..:.:...------f 
3взвачеl1Ї межі на місцевості и ..... v .... 

. .. Нjя~их -ПретензіЯ при встановлеRI{{ зовнішньої межі не заявлено. Mexd 
]ИКJ1икUЮть спірних питань. Межові знаки. ЯfСИМИ закріплена земельна дinяио 
_____ шт. показані DРСДCТUВНИКОМ відділу на місцевості та передані на . 
І~евnаСII11КУ (землеКОРИС'lJiJіЧУ). РrJзміри та місцезнn.~одження земель_О! 
10~аиі ка 11брисі на Зilороrі данО('О # 

Jn~ща ділянки, ИDД8.иої.!.~=:!/7~~2Qc~~~~..t!.И~~~L_---: 
!~o зеМeJIьво-хадастровоі ra. 
.' 

.. ЦеА акт є підстаВОІО дnя Пul[IИJ~IJ1 
~ормnенИJlМ документів, що ПО1СВj,Цч")'1О1$"rїі)lВО·.вhllС.tlQСТj 
. Ахт складений в 2-,: rlJjJIМЇри 

ПредСТІІВІlИlt зеМJJеaJlі1t.fJ~!Ш'f 
(зсмnскорис-ryвача) ~·J~.-.r!-"-•. r_ 



АКТ 

.d"tomY-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНки 
lІРР 

-I.l"~ 2007 року 
;s..;-, 

М. Бровари 

МИ, що підписалися нижче: Броварс~ка міська рада, в 

,pIJі заступника міського голови Андрєєва Васили 

""РО8нча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 
oпeKC8~ , 
_oвpJIдYВ8НВJI В Украіні", довіреності від 20.~6.7007 року 

1f2.S3/S1S з однієї сторони, та Колективне підприємство 

_рО88реьке АШ 13262» в особі директора ГJlадиmевського 

Аскольда Петровича з другої сторони, сICJI8JIИ цей Акт про 

.,упне: 

Броварська міська рада передала, а Колективне 

підприємство «Броварське А m 13262» прИЙШШо земельну 

ainIВКY площею 0,7269га для обслуговування нежитлової будіВJIі 

по 6увьв.Незалежності,18-в в м.Бровари. Земельна дimпuca надава 

рішеВНJIМ сесії від 26.07.2007 року за N!!396-24-0S на умовах оренди 

ВlS(п'ять) років, терміном до 26.07.2012 року. 

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

~ою договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Вро.аРСЬКІ "';ська рада 
IОрJrдИЧllа адреса : 
11. БРовари, вул.Гагаріна, 15 
3ttYnllИК Міськог~олови 
''-' 

l:" " 11 ' , • І 

І t,· 

..., ~}" '. / В.О.АНдрєєв / " :, .. \\ .:,J:,o' \';):~ \\ 
,lчJ .. ·.,: :.: -.. І' 

" :',.1 J~ ~~I 
І / .... ..., .' , --'" ' .... д . " ' -\ 

.. .:··· •• 1. 
~ , 

ПРИЙВЯЛО: 

кп "Броварсьн.еАТП 13262" 
Юридична адреса: м.Бровари 
бульв.Незалежності,18-в 
Директор 



, оо • 
І' . -

13. Прикінцеві DОJlоженВJI 

ІЗ.І.Цеn Доroвір набирає чинності nїMI підпиcaJUUI сторонами. та Яоro держввноіреєсТраці-
ЦеЯ дoroBip УlCJlадено У Трьох примірииках. ~o М8ІОТЬ oднaкOB~ ЮрИДИЧну сипу. ~ 

ЗН8ХОДИТЬСR В ореНДОда8М. друrиЯ _ в орендаРІ. orpeтi! - в opraнi. RКИЯ ПРОВІВ дep~нy pe~" J . 
Невlд'ЄМНIIМII чаmlнамп доroВОРУ є: 

~ кадастрови&t ІШан земельноі ділянки з відображенНJlМ обмежень (оМаен.,) У іі ВИ • • kOP"-h 
встановлених серВI1)'Т1В; ..•• 11І\ 

~ акт приЯому-передачі земельноі дinRHКВ; 

15. РеквЬити сторін 

Орендодавець 
Броварська міська радв 

в особі зостуnнuка А';СЬКого голOtlU 
Аиdрєао BoClUUl ОЛ~llCllиd'О'""1l 

МісцезнаходженНJI ЮРИДИ'lноі особи 

Орендар 
J(олеJn'llвие niдnpllEМeтвo 
cdlроварс:ьке АТП 13262» 

в особі дUРlЖ1ll0ра 
ГлadllшаС6lСІІ" АClCDЛ6d ПетрО.ІІ., 

МісцезнахОДЖСRRJI ЮРИДНIJноі особи 

ЮРОДllчиа адреса: 
07400 Киівська об.nасть. 
м.Бровари. бупьв.Нeзanежності.18-в. 
ідентифікаціЯниЯ код DJJ3B61D 

Доroвір зареєстровано У КИЇВСIoJdА регіоналltніЯ філії Державноrо підприємства "ЦеН1рУ державна~ 
........... ra ""-"1'у ~ ~ .... imi ~ни по ............ ~""YJICIМ" про ЩО)! ~~ земель вч"нено :JВnIICl!Ш -('! -rv 200 fl р. за N! OIlOllJ '1)0 _ 

~~ 4--' (" ,1,1.: і: ~:.~~ 
if...; ,:.' ",1'11І'.., "" ~ •• ~ 

мп f1'1~';>' tII;t,,:а, .... ~ЩР "'NA,Z/? ~ ), "" ... '~.'.I'! ~ ~'9\:~~~~:·.I· .. -:! .~r. J .. m . ІГ) Q VI 
~;:.~r. .• "1:1;~ . ~ &7V'QA.-
U)~ .... ;.~1;1,/· ... ~ 

~f~ О .'·oO-., .', 
,~/"., .,- .. ,,,," ."... " ;, 

~':.J".,,' е., 
. ...:::::--=. 

\( 



9.lllші орава та 060B'.:lКD старів 

ВБЦЬ ntрАН1Ує, що зе.lenь~а .діпJlна є У ~oгo ВnВCHocтї, нікому іншому не відчужем ni 
_tI#tI/10p,A ) заC11ll01D не перебуває І ВІН має заКОННІ повноваженНJI перeдalJВТИ шо ДШJlНItV В О а. д 
ur" lafII!UnOrd •• Р м "1 ренду • 

.JII1ifJ ~"Г 810начеНІ UII.I AOroBO о • 
~ ilfllll npaвa. сlUlодавця: 
f" ",.РР." O~ ""1 цільове BIIKopllcтaHНJI земельноr дimrнки; 

9.1.1 перСВІР КО80 розірваТlI цеП Доroвір у ВIlПадках, передбачених чинним 38КОНОД88ством та uим 
9.1.2. JlCJCIPO • 
~ • ІТІІ розмір ореНдНоі MaТII у виnaдlC8X. передбачених чннним закоНОД88ством. в тому чимі в 

,...,.13' "'111І lJ1КY без зl'DJUl ОРЕНДАРЯ; 
. ~ n~:18ЇJ1 ОРЕНДАРЯ своєчасного BHeCeHНJI орендноі мати; 
f'9.i.4.IIIМ':'1 aїJI ОРЕНДАРЯ вїдшкоцуванНJI суми орендноі MaТII з часу приЯIUI'М'JI рішенНJI 

,.IJJIIМ . . ... J' ... ДО nїДnllcaHНJI цього ДоroвоРУ; . 
'IDІСІІ оремода8ЦЯ: 

9J. О:-'Вnlземenьну діл_НКУ по ВКІУ. 
9,2.1. а СlUIвря: 
9J. пра"ІМ:'1 ПО ВІС1У земenьну ДЇJUlнкy У корис:туванНJI; 
9з.l. D1P1 olUl108ml AoroBip пісп_ 381СЇиченНJI С1року Яоro діі в разі відсутності претензіЯ, щодо 
9,',2. пОК • 

'"l ара1'І3і тер.IІИУ ореМII. 

j;' ..... :o.'lDh'l ореlUlllРВ: 
,,40 ..... ІІІІТІІ ОРЕНДОДАВЦЮ можливість здіЯснювати контрonь за ВИКОРИСТВННJIМ цієі земельноі 
9.4.1 • ..--" 

~1IJ.IHh'DPllc:roBYB8nl зеl\ІeJlЬНУ дfnяику 38 цілЬ081.М ПР'I3Н8чениям; 
, c.IJ('IICKO смачувати орендну мату; 
~:~:IICJanycanl хімічноro чи будь-~кого іншого З~брудненu зеМJJJI; 
А" nimPJlМ)'вт ti в мanежному саНІтарному стаНІ; 
~4i niCD 311СЇиченИR терміну діі Доroвору оренди повернути земельну діпJlНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

......,_ па 8К1)'. 

10. РП:lUК виовдковоrо :JнищенВR а60 пошкодженн. 
06'єкта оревди чи йоrо чаСТИН0 

10.1. РIО"к IJlRlдКOBOro ,нищенНJI або пошкодження об'єкта оренди ЧІІ Аого частини несе ОРЕНДАР. 

11. Зl\lівп умов доrовору і ориоовенвв йоrо діі 

\І.І.Зміиаумов ДоroвоРУ здіАСНЮIOТloCJI У письмові А формі за взаємною згодою сторін. 
у ра3і иеДОСlгненНJI згоди щодо зміни умов договору спір розв 'ЯЗ)'lOТЬСR У СУДОВОМУ поркдку. 

IllдпJОroвору ПР"ПIIНRЮТЬСR у разі: 
1І11JUiичснНІ СТРОКУ. на якиА Аого було yкdaдeHo; 
IІJlnPlIJ6аниа ОРЕНДАРЕМ ,емельноі ділJlНIСИ у впасність; 
1123. ПРИМУСО80ГО відчуженНІ земельної ДWНКИ з мотивів суспільної необхідності відповідно ва 

!.JeмL'~HOro кодекп YKpaillHi 
1114. ДoI'DBip nPlІПИИRЄI1tся також в інших випадквх. передбачеНІІХ ЗІКоном. 
IU дп 4oro80py ПРІІПІІНЯЮТЬСR шляхом його РО:llР8аИИR :lа: 
ІІЗ.І. І~НОЮ зюдою сторін; 
~~З1 pl~eHНlM суду відповідно до чинного законодавства Украіни. • 
~ .4. PcnIP~НI Договору в односторонньому ПОРJlДКУ доnyскаєтЬСJl; 

U ІІОІОІО JIO]Ip8aнНl Договору в односторонньому порадкує неВІІконанна Орендарем 0.4.3, 0.9.4.2, 

IIJ. nenвxin про' • ф' 
~ ,...... а впас НОСТІ на маАно орендара на ІНШУ ЮРІІДИЧНУ або ІЗІІЧНУ особу. а :raкож 

!DplЩUчноJ ос:0611-Dрендаря є підставою дпя розірванНJI договору. 

12. 8їдоовїдальні&:ТЬ сторін за неВИКОllаннв а60 
неllалежне ВllконаНllВ доrовору 

иl3а .' , lІе1Itконан ... а60 • • • • • • raи.oro По. неналежне ВlІконаННJI договору сторонн HCCyrь ВIДПОВIДВnЬНIСТЬ ВІДПОВІДНО ДО 
!!JC, -Говору. 

~ .... ~~ "'-'_ПОРУWllЛа зобов'язанНІ, ЗВЇЛЬНJlЄТltСR від відповiдanьностї. ІІКЩО вона доведе. ЩО це 
Не з IJ 811.Ш. 



4.5.3. в іНШl1Х випвдJC8X, передбачених законом; 
4.5.4. У разі невнесенlUI орендної плати у строки. визначені ЦIIМ доroво . 

податкоаого борry (вкnючаЮЧIІ суму штрафних санкціЯ за іх HВRBHOcтl) із ром, ne .... Ііа 
облікової ставки Націонan.ного банку України, ~іючої на ден .. ВИНикненlЬІ ~o:axyltIC)' 1~ 
ден. Яого (Яого частини) поraшеННJI, зanежно ВІД Toro, JlКВ з величин таких ro n~~ 
кanендарниЯ ден .. простроченlUI у Аого сплаті. • c:r.BOIC t 61п~' 

5.5.5. Орендна плата спраВnJlЄТЬСJl тако. і у випвдках. JlIСЩО ОРЕНДАР з 
не викор"стовує земел .. ну дiJUlнку за цим Договором. .ПОВ.ІІИХ 1Ipк,~~ 

s. УМОВ0 використаННR земелы�оіi діл.ПКII 
5.1. Земen.на ділJlНКВ передаєтьсJl В оренду ДnJl об~говуванНl нежитлової 6Удllll •• 
5.2. ЦШьове призначеНlUlземел .. ної ДШJlНКИ - зеМЛІ транспорту. І, 
5.3. ОРЕНДАР не має. права без оформленНІ у BCТВHoвneHoMY законодавство 

. і . м 1IDn._. 
цш"ове призначенlUI земen"но ДШJlНКИ. -~1" 

6. Умови і етроки передачі зем~ы�оіi діпвпки в оренду 

6.1. Передача земen"ної дinJlНКИ в оренду здіЯСIDOЄТЬСR без розробленНІ npоеlny п.-....., 
6.2.Інші умови передачі земenьної дinRНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передat. І ОРЕНмр і 

оренду земел .. ну дinJlHКY вin.ну від БУДЬ-JlКИХ маЯнових прав і претеlDіЯ 'lpетіх осі&. про І ~ 
YКnIДВНHB Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. ІІІІ. 

6.3. Передача земen"ної дiJUlн~и орендарю здіЯснюєтьсв піCJIR державної petctpaцii IUaOro_ 
за актом приRманНІ- передаЧІ. 

6.4. на основі ст.25 3акону УкраУн" "Про ope8lДY землі" від 06.10.1998р 16161.ХІУаре 
п'RТIIДеННIIІ строк піe.nR державноУ реєстрацП договору ope8IД11 земen.llоl дlnВПКSI UPIq 
КOМYHВnЬHOY впасності з060в'R38н"1 Haдanl копію договору відповідному opraHY де""'НІ'_ 
e.nyzб". 

7. Умови поверненнв земельноі дiJIвпкп 

7.1. ПїCJIR припиненНІ діі ДоговоРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеftllШЬНУ Аlпauy,с 
riршому порівlUlНО з ТИМ, У вкому він одержав 11 в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршеННR корисних ВJlастивостеЯ орендованої земельної дinlНЩ .. 
із зміною 11 стану, має право на відшкодуванНІ збитків у розмірі, визначеному cтopOHDМ". Якщо CIDPII 
ДOClrнyтo зroди про розмір відwкодуванlUI збитків, спір РОЗВ'RЗуєтьсв У судовому ПОРІДКУ. 

7.2. ЗдіАснені орендарем без зroди opeндoдввЦII витратн на пonіпшенНІ орендованої пмeIIW\Oil 
акі немOXCJIИВО відокремити без заподiRнНІ шкоди ціЯ ДЇJUlHцi. не підnвІ'ВЮТЬ вїдшкоду&внНІО. 

7.3. ПonіпшеllНJl стану земел"ної дїJUlнки, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМDІОІО. 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не піМRI'ВІОТЬ BЇДWKoдyвaнHlo. Умови. обсвги і C'lpОКИ віДШlDJIYIIII1ІІ ар 
витрат за проведені ним ПOJlіпшенНІ стану земельної дinRНКИ визнаЧВЮТЬСJl окремою yroao\O трІІ. 

7.4. Орендар має право на відшкодуваННR збитків, заподіJlНИХ унаспідок неВIІКОНlИIІІ арса 
зобов'lзан .. , передбачених цим договором. 

3611Т1С8МІІ вважвJOТЬСЯ: 

7.5. фактичні &'Ірати, JlКИХ ОРЕНДАР зазнав у ЗВ'RЗКУ з невиконаННJlМ або ненaneJICНl1М ~\I~I
доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВИ1раТII, вкі ОРЕНДАР здіDснив або повинен здіRСНlrтll AJ\I.IJJI 
своro порушеноro прав&; 

7.6. ДОХОді" вкі ОРЕНДАР Mir бll реanьно отримати в разі нanежного ВllконанНІ ОРЕНДОДАВце 
доroвору. 

7.7. Розмір фаlП'ИЧНl1Х ВIt1рат орендара Вll3начаЄТ .. СR на підставі ДOКYMeНТВJI .. Ho підтверджсНІІІ" 

8. 06межеllllR (о6ТRжепнв) щодо BIIKoplleтall." 
земелы�оl� ділвНКlI 

• •• . . і np .. a,pens 8.1. На орендовану земельну ДIJlJlНКУ не BCТВHoвneHo обмеженНІ. обтRженНІ та ІНІІІ 

( 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 
, 

. 5JIO"P" 
• JI. Ііроварська міська РIUI8 и -І'?! " d/) " 2~' 

єиь: ,p088pc~кa .1!сыс8 рада, а особі заступника міського голови A"Д~Є8a .ваСIIЛ~ 
.8 шо діє на ПIAСТ8В1 Закону Украіни "Про місцеве С8МоврцуваННJI в УкраіНІ ДОВІренОСТІ 

~.IPOI"~ N!2-S3/S І S 3 одного боку, та 
~7kOneJC1118I1e niAnpIIE.ICТ80 "Ііроварське АТП 13262», ЮРИДИЧна upeca: м.6роваРІI, 
(~ JIOCТi.II-" ідеlПllфікаціВниВ КОД 05538610 ( свідоцтва про державну ресстраціlО IОРllJIlІчноі 
~2.0994 року 31355 120 0000 000140) в особі директора Г'n8,llишевського АСКQJlЬ,118 ПетроВІІча, 

1

;P8IJo& iJlC'IIli c:тaтyt)', зареєстрованого державним реєстратором від 24 травня 2006 за N!1 ЗSS 1050002 
~~;~"OPEHДAP", 3 другое стОРОIШ, укпanll цеА Договір про наступне: 
.IJA 

1. Предмет договору 

орЕНдОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННІ сесіі Броварсько! міськоі ради Ки!вськоі області від 
LI. ~ Ю96-24-05 НIJ1II:, а ОРЕНДАР приАмає В строкове матне користуванНІ земельну дш"нку 

І~;ПІ дп' обслуговуваННІ нежитnовоі буАіanі, ІКВ знахоаИТЬСI ПО 6у,nьв.Незa.nасиоm,l8-в в 
ttJIJ 3r1aHO З маном земпекориC'l)'В8ННІ, що є невід'ємною частиною цього Договору та довідки 
,,!:,:;"1tJCI1М .lіс .. ІСНМ віlU1ШОМ зе'!епьних p.~i8 8іа23.08.2007 ~кy 38 N!04-3/13-3!121S та земельно
I~i J10кyмeJIТIUIЇ Броварського. M~CЬКOГO ВІДДІЛУ земепьних ресурсІВ ЦІ земепьна аlЛІНКВ рахуєтЬСІ В 
;ГtplllCllOPТY 8 межах БроваРСЬКОI МІСЬКО! puи. 

2. Об'єкт оренди 

11.8 opelU1Y передat1'ltCl земепьна аїЛІНКВ загальною nлошею 0'7269 .... 
2lНaxмenьнїA ділІнці розмішені об'єкти нерухомого маАна, Ікі IВnIЮТЬСR anасністю орендаРІ. 
u.нормmllна rpoшова оцінка земельноТ аЇЛІНКИ згіl1НО довідки Броварс&кого міського відділу 

:..-хJlfCYPCіl 8Ш23.08.2007 року за N!О4-З/13-3/121б становить: 
.416483 (ЧОТІlРIIСТ8 сі"ll1есвт ші&:ТЬ ТlIc:RЧ ЧОТllрllет8 BiclQec:RT трl' ) гривні. 

15. Зсмenьна ділlНка, яка передаЄТЬСІ в оренду, не має таких неаоліків, шо можyn. переШКОl1ИТ1І ті 
"-1 ВИХОрІIСТІННЮ. 

15. ПРllзміні ( реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає чинність. 

3. Строк діі договору 

J.l.Доrolірукnадено на 5 (п'нть) років, терміном ао 26.07.2012 року. ПіСЛІ закінчеННІ строку договору 
.., ІІІ( переважне право поновлеННІ Аого на но,иА строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж 
IJ_ul40 закінченНJI строку діТ договору повіаомити письмово орендодавЦІ про намір проаОВЖ11Т11 Вого 
ilПpu 80КОРllстан"і земель •• оТ аi.nRИКl1 не за цi.nЬОВII.' ПРllзначеИИR.1 орендар втрачає переВОЖ.lе 
'jUOQ ПОИОВnfl.НІ договору ореНДІІ. 

4. Орендна OJJата 

4.1 Річна оренд". плата стаНОВ.IТЬ 1,5 % від HopMaТlIBHoJ грошово1' оцlllЮ' і cкnaдaє: 
• 7.47,25 ( ~i.1 nlСRЧ сто сорок сім) гривень 2s копіВок; . 
~ ОБЧllслеИИR розміру opeНl1Hoї мати за земельні дїЛІНКJI державноі або KOMYHВJlЬHO! впасності 
I~ • ] ypaxy~HHIM іх цільового призначеННJI та коефіцієнтів iНl1eкcaцii, ВJl3начених ЗIКОIIОдавством, 
8r8apy еНIІ~Щ КаБІНетом Міністрів України формаМІІ, що заПОВНІОIОТЬСJI під час yкn8дВННJI або змін" y~I08 
UriIIДl1 ЧІІ продовжеННІ Аого аіі; . 

__ • ренди. плата ВtlОСllТЬСВ ПОЧllllаЮЧl1 ] ДНВ ПРIIJlIІIl'П1l рlшеllНR від 26.07.2007 ро""), ЩО.llеяЧIІО 
__ 8:~rr""~1It ПРОТНГОI\J 30 lС1ІЛенааРНlІ1 анІ&, наСТУПНllХ за 0ет811ні.. кa.nellJUlpllll'" JIlleM 38m.ora 
-U5719';) .lІnЩ" WЛRІО'" перерахуваннв 118 рахуиок УДК у КII1'вськіJl 06.nocтl "І. Кllєва МФО 821018 

441Ї р/р 33210812700005 - Броварське ВДК. Код Кn8Сllфlкацlt 13050500-opellao зе.lJIl. 
t5 ререлача продукції та надаНІI. послуг в рахунок оренднОі маПІ ОфОРМnIЄТЬСI відповіДНII~1ІІ актаМII. 

,

" 4 S', OI~!lp орендно, nлаТlI neper'nll,llaaьCR у разі: . . 
4 ~ '). ]~I~.' УМОВ господаРЮВ8ННI, переабачеНJ'Х ДOГOBOPO~I; 

tQ,gч~;.~~ ]"I~II розмірів земenloНОГО податку, піаВJIЩСННІ цін, таРllфів, змін.. коефluiєнтів ЇHAeh'CВuiT, 
1аКОНО4lВСТ80М; 



КАДАСТРОВИй 
3210600000:00:031: 

ПЛАН 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННn: 

IН"НlРНИR КОРИАОР МІРІ. комунlкацlR 
ЗГlАНО Укра1НСЬКОГО КnаСИфlкатора.П2 

1 ............. 1 3В 11І30К 
ОПИС МЕЖ 

11& А.аа & -ЗІ .. аІ "11"'lнна -3а_1 ",на' заА Iзн .. цl • 
•• 11& & .аа В -:ІІІ"А І рI3IР_НИ. Тlритар 181 ... Вра_ари. 

& І .аа Г -:11'"'' І з_r. карис т • (пра (аА) • 
111&~.aa І -ЗІ"1І1 "11"lhha-3а.IАна' ааАlзницl. 

& .. .аа А -:ІІІ"" І Рlа'РIНИ. т'ритаР'8І м • Вра_арм • 

ЬCnIIIl'1&11І :ІІ.М."IоН .... vr 1 .. 10 

В".СН"'"", 31МIІI. 
3'М"I"ОР"'СТУІ.ЧI ТІ 

:111""1 "ІР_Іна І 
І •• С"ОСТ І, НІ НІ"ІН І 

V І"ІСН СТІО 1110 
"ОРIіІСТУI.НН" 

• 

ПОГОДЖЕНО: 
в.о.начвлыDпc8. BЇДДUl' 
земельних ресурсів ~I~ 
у м. Броварах 

траВВ.1В 

ШоICyJJ~ 

1: 5ао 
ХНIЧНв АокумвнтвцlЯ 
звмnвvстраа ЩDАа СК8&А&ННIІ ТОВ -Кnиr.т''ИТ'''' --_ .... _ .. _.- . 
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АБРИС ЗЕtvtЕЛЬRОУ ДІЛЯНКИ 
& • 

, ' ... ~ 
.. 

~ 

.. 

.. 
\ 

1.41 
" 

.. 

Б 

.. 

-
Олін: J\olеж: . 

1. Від А до Б - ..<-и,д(' /7,' ;:'~ItHO -Зt:!Х/,fНО/' :Щ!'/tI.!J!J/. 
cv d а V,_oJ 

2, ВідБдо В - зе.А'Р/ .l2.eMRl'нpo~ ml!E',//Л7ofWk ~ 
7 /} J о ). 

З, Ві!! fI до r - ..?~.'" 'З122. ~C;'77: 0/0/'1.,) ~ 
d d ~ «І о. 

/71~ о' .. ~ 4. Від r до Д - #".ЬА,/' ~~tPI!!H'O" 2qz/,оКй } 
. ~. іГ ~~ 

5. ВідДдоf!: -;;А'ЬА/'ІКfl1~~ In~kmf"'''-
б. Від Е д~ А· . .--/ 

Абрнс СК:1ав: tZ- ~~NP/~ 



-у-

І 

A:J(T 
Іlовпеll 16 • • б' 

\. " . : . Ilр ./IUVJ?t:Jh 1l4?'lOO:l;:p. 

. 11- на місцевостІ та aOr_BIIB 'О8и1ЩIІLоі MO>Id ............ 01 Аі.о"ІОсі, рро BCТD передачі ~. I1IIХ З}IRIС1D .!!а 30.9D1raIIIIJt . А r 
./.'\ та а. "-ин,3 и ..;ор' ~- - - 7'1'~ ~e","no fYt2..LИl:М .r, _ _.._ 

, "І.Бровари 

- у. СІ 

iiOiijjeД'ОиmI своУ повноваження, ~p'o~ встановлення на .f!Ш:цевості та П,2roдженил 
~ зeweпьuоі д!p.вюm. V «~a:. r:44ZhVH..P4-

~p;JC ,QJ6§p:»»o . (J 

.,-.цихт.аsаедресою J?ra ~q.kи-..oolb.. а -.~~ 
_чені межі на місцевості (фОхоДJIТЬ по ~ r о • • 

Шшtx претензій Прll встановленні зовнішньої межі ве З8JПШено. Межі погоджені і ве 
DEllИКають спірних П}ІТань. Межові знаки, JПCШv1И ЗаІСріплена зе~tеJIЬва дimtика в ІСіпькості 

/t ШТ, показані представником відділу на місцевості та передані на зберіraння 
-.nacиm.-у (землекористувачу). Розміри та ьпсцезваходження земеnьної ділянки 
tOD.1aJIi на абрисі на 3BOp~aнoгo акту. А . 
~Ainaвкиокaдallоr YIIY~a ~H2Ц~ #~4'?t;?ЛlО 
1ItUюШlenьно-кадастрової ДOКYМ~HTaцii складає а 12~ '. 

rJ. ~ arr є підставОIО Д1Ш прЙй.нJrrrя рї:шенвJf по фаІСТ ноМу ІСористуваивю з наступним 
tеиНnI документів. що посвідчують право влас сті або користування зеf,шею. . 

tКlIaДеНlfЙ D 2-х. примірник.~"(, _ '. о':' . ." " 
n "'~ ..... , .. - '. '. :~., 9Q,.мt')dJоа "7(ahv H..Rt,; 
Ptдctaвиик землевласника .. '. . '. J. ~ .' -77· 

'. 

~еttорнстувача) , ...... {"'., ' .. , .. ," r. : 'L,I)C #..,&4Ре 1"»0 

~.'ТOB"KOH~A~A":":· '~:' :': ~ VdJI'.7:/l 
~81U1K 8.1KO~1(~МY~" >"1 
~ааНИl( С"'"·· . • ••. '. \, 
~tВJ ~ .. I1ЖИ •• х \ : . \ . 

!latJnu.i. (земnеI<OРис;.у;.~~ів L 
v 

~ ...... -~УIС,:.\f~~.~ ~ ......... '1~M,.,\f:....,~~ 
... ""'4 f • "0 ~'. • .о, "і.\'" !.!~.y , .). ~. ііі.. aalllt1C bpOBapCLKoro •• ,.;,!' .... ;:, , ~.<~.M.<. 

'" •••• <.. '. о' "'о BЇJUliIty земenьЩ'ресY.lf:Yt~! ". ~ ;І 
'I'~"; І:., ..... :. ::-.... .?-: ! .• ~:, .. . • ~~..r. 
t :.~ • 

І /', I'Pvc.I'f'lIY - fP!!"!"~ ... ~ ~ ___ . ___ __ ..... .... д 

~'"'\ yv. "т.ка #. ~ 
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3210600000:00:031: 
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умовн І ПОЗН~ЧЕННА: 

-

Iн.аНIРНИR каРИАОР МІРІ. камуНlкацlR 
зrlАна YKpalHCbKora КлаСИфlкатара,пе 

(,.........1 311' ІІзак 

ОПИС МЕЖ 

111& А .аа & -ЗІ"" І ПI .... ННа -З •• 'Ана r 3 • .11' 3""&&' • 

'

11& &11 .аа В -:аІ"" І РIЗIР.Н". тер"тар'" М. Вра •• р ... 
& .аа r -:а І"" , з.г. "ар"ст . (пра, 3.1) • 

11&&Г .. .аа А -ЗІ"'" П' .... нНа-З •• '.ІНа' 3.Jllзн .. цl. 
.аа А -:аІ"'" РIЗIР.Н". т.р"тар'. м.Вра.ар ... 

f.cn. І ".11.1 " :а8М.""н",. У" І АЬ 

В"_сн",,,,,, 3 .... "1. 
38М"I"аРМСТVІ_ЧI Т. 

3814"1 Аlр_вна, 
Іл.снаСТI, нв Н_А.НІ 

V І._сн СТ" 8110 
"аРИСТVВ8НН" 

w 
'" : 
~ 
А 

" • 

• 

ПОГОДЖЕНО: 
В.о.вачam.ииха віддЩ7 

::-"f"~Е;~~::!: 1~~;;m;;,.;у;r..~*митраllа.1В 
ХН І чна ADK.Y~8_H!!i~.I .. ~. 

ШоК)'l 

..."а 8""WrTRHTI 



АБРИС ЗЕJ\lIЕЛЬ'RоІ ДІЛЯНки 
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ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДIJJJJНКИ 
, 

,арll 
JIo&Р" 6роварс .. а мlс .. ка Рца" ~" d1? "200~p 

• & оварська Mlc .. К'S Рад.. в особі за,:,,>,пника міського голови А.НДрєєва Вас,';'я 
.tdoJtA8ЄI1Ь~ ~E на підставі Закоиу Украіни "Про МІсцеве caMoBp.дyвaHНJI в Українї" довіреності 
Р':; ро'"'''' /i2-S3/SIS з OBHOro боку, 1'8 
~iJ01POIC)' Івне nl.anpIIOICТВO «6роварс"ке АТП 13262», юридична адреса: м.6РОВ8Р", 

~
p~: rcоле~~_ .. іаеНnIФікаuіnниn код 05538610.( саідоцтва про де .... иу реєстрацїю юрuдичиоt 
""'dIdJ О ЗІ ЗSS 120 0000 000140) в осоБІ директора ГJI8Диwевс .. коro Аскольда Петровича, 

.uDJ..2.fJ'! ~ зареєстрованого держввним реЄС1р8ТОРОМ від 24 тр88Н8 2006 38 МІ 355 105 ООО:! 
~.l#"" ~~n "r ; dfJYlDl сторони, yкnanll uеЯ Договір про наступне: 
~". ,,-і.~РЕrчr ' 
~ 1. Предмет договору 

.. 
ЕНдоДАВВЦЬ вiJlпОВідно до рішенНJI сесії Броварськоі міськоі ради КиТвськоі області від 

L/. оР »з,'-24-05 lfIIII8E. 8 ОРЕНДАР приАмає в строкове матне користуванtuI земельну діпJlНКУ 
~pII"~ an. обc:лyroвувІНМ НС:ЖИТЛОВОТ будівлі, .ка знахОДИТЬСJl по бул .. в.НаалDCНоаі,t ..... в 
lf/Pо,nЗriJP!О з маноМ ЗСМЛС:КОРИС1УванНJI, що є невід'ємною частиною uьoгo Договору та довідки 
~ _, міСIоКIІМ відl1ЇЛОМ земenьних ресурсів від 23.08.2007 року за N!04-3/1 3-3/12 І 5 та земCJlЬНО
'~~cКtlUli Броварськоro міського віддіпу земельних ресурсів WI земельна діпннка рахуЄТЬСJl В 
'~~, аfeжDX БроваРСloкоі міськоі ради. 
;fI!II1P""""-< • . 

2. Об'єкт оренди 

nepeJl8ЄТ1oCJ1 земепьна дїЛ.нка заraльною мощс:ю 0,72691"8. 
:а::.ніА ain.Kui розмішені об'єкти нерухомого маЯн&. Jlкі RВЛRIОТЬСJl ВЛ8СніС'ПО орендарJl. 
2J,I(apМI11IIнa 'РОШО8В оаінка земельноі дїЛRНКИ згідно довідки Броварського міського відділу 

'. ,іА2З.О8.2007 року заN!О4-3/J3-3/1216 стаНОВИТЬ: 
,~~ чon.риm сіашквт шість ТlICRЧ чоmрllс:т& ВЇсЇмдеснт тpll ) rpивні. 

11 3ttlшна дin.нn, .ка передаєrьc. в ореНдУ, не має таких недопіків, що можуть перешкодити іТ 
1~'И5ОрIIt1lННЮ. 
І 11 ПрИJМіні (рсорraнізаuiї) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберіraє чиннІсть. 

3. Строк діі договору 

lLДorDIip)'kllueHo ІІа 5 (п'вть) років, терміном до 26.07.2012 року. ПіСЛJlзакінчеННІ строку доroвору 
I~IIК ncpe"не право поновлеННR ilого на но,иА строК. У UЬOMY разі орендар повинен не пізніше ніж 
itllini I.D шінчемНІ строку дії JIoroBOPY повідомити письмово орендодавЦІ про намір продовжити Ноro 
[ів,. Ш'llрumнні зеаlельноТ ділННК11 не зв uinhOBIll\t ПРllзначенням орендар 8трачає пере8а ... е 
і,.uааВОlllfНИIIlОroвору ореНДІІ. 

4. Орендна плата 

tI Рі,на °/lfllJllla плата стаНовить 1,5 % від IIОРМ8ПIВНО}' грошовоі оціНКl1 І скпадає: 
• 7/47.15 ( ci~1 ТllfRЧ сто сорок сі". ) еривень 2s копіЯок; 

І U 06чll(Ленн. ро].,іру орендної мати за земепьні дїЛJlНКИ державноі або КОмунмьноі масності -.. 'І""""""" іх uin", ..... ПРlO ... _н .. та ""ефіцІєнтів і_ ... аli, визна'.них 311КDНOIUIIlCТ8OM, IIIIr.acИИIІ" Кабінета .. МіНістрів Україн •• формами, ШО заПОВНJOЮТЬСJl під час yкnaдaНнн або змін" умов СІ ~" Ч" ПРОllО8іКенн. Аоro дії; 

о,..,., ....,. ан ........ о ••••• ю •• ' .... ПРИВНІІТТІІ рlw_НIUI від Zб.07.2007 року ....... 1 ..... ~~II npOТlro~ 30 JCaЛендаРНІІХ ДНЇв, IlаСТУПlІllХ за oc:тaHIIЇI\I календаРНllМ AlleM 38lтнoro ',';>;ItIІАІ w''ІRХОl\llІерерахуваIIIIЯ ІІІ рахунок УД)( у )(IIУвс .. кіА області М. )(11[8а МФО 821018 
44Пcpt Р 33210812700005 - БРОВІрське ВДК. Код клаСllфікацit 13050500 _ оренда зем.nі. 
u.РDJ,,~ча ПРОАУКЦії та надаННІ послуг в рахунок орендноі маТІI ОФОРМnIЄТЬСІ відпоаідними аkТВМи. ~J І Ір Opehaнor nЛаТIІ переГЛIUIІЄТЬСR у pa:si : . 11111111У"ОI f 
IJl 1\111111 ~подаРlOваННІ. передбачен"х договором; 

...... .....:::.~ ...... r ..... "'У. nї,ull"'." цін. тарифІв, ,міни ка.фluiєитів і.JU:кcauп. 



4.5.3. в інших випвдках, передбачених закоНОМі 
4.5.4. У разі невнесенJUI ореlШНОЇ nnати У C1pO~ визначені цим , 

податкового боргу (ВIClIIOЧ8JOчи суму urrpафних санкцій за іх HHBHO=)~IOpo", пен.' ' 
облікової ставки HaцiOHВJlЬHOГO банку Украіни, діючої на День ВИНИКН 131'03~1Iy"""" 
день його (його частини) поraшенJUI, звnе*!'о від того, JlКВ З вenнчн:НІІІІ 

"-oru ~ ~ 
, кanеиnaрний день npoстроченJUI у ЙОI'O cnnan. • ТІІСИХ ~alt i~~ 

.""" , 5.5.5. ОреНдна nnата СnPaanJlЄТЬСJl також І У випaдlCllX, JlЩО ОРБН 
не використовує земепьну дiJUlнку ЗІ цим Договором. ,ДАР з по, " ,', 

, 

s. Умови використаввв земет.воі Ai.nвa~ 

5.1. ЗеМlШьнадiJUlнlСІ передаєтьСJl в оренду ДlUI Об~ву&ІННІ нeжитnОВоі • 
5.2. Цільове призначенJUI зеМlШьноі ДШІІНJCИ - зеМЛІ транспоР1У: буАІІІІI; 
5.3. ОРВНДАР не має, права без оформлеИJUI у BCТВHoueHoмy ЗlІСоно.lll8crвa 

цільове признвченJUI зсмепьноі дiлJlнки. ас ~ 

6. Умови і строки передачі земem.воі Аітопсв в о 
Pt1JAJ 

6.1. Передача зеМlШьноі рики в оренду здійсшоєrьСJl без РОЗроблеННІ npооIПyU,' 
6.2.lнші умови передачі зеМlШьноі дinJlНКИ в оренду: ОРВНДОДАВЕЦЬ пере .. І::::: 

оренду земельну дiJIJIику ВШЬНУ віА БУДЬ-JlКИХ мвАНОВИХ прав і претензій 'I)JeТiX aci6,-''''''W' 
YJCllВAВHНJI Договору ОРВНДОДАВВЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знати. ІІРО ... 

6.3. Передача земельноі АЇJIJIН~И орендарю здіЙСНЮЄІ'ЬСJI піCJIJI AepJl8ВHoT petC'lparu1Ш11n1. 
за актом приАманНJI- переАаЧI. 

6.4. на основі cт.2S Закону УкраlНl1 "Про ореllllУ зеlші" від Об.l0.1998р -161.11\і 
п'RТlUlеННIIП етрок піСЛR державноТ peEeтpaulJ ДОГОВОРУ ореНДІІ зеМf./IЬRоl дів .... ~ 
комунanьноl власності зобов'R38НIIП надати копію договору відповідному OPI'8R)' AIV8nII. 
cлydи. 

7. Умови повервеввв земem.ноі АШвВІСВ 

7.1. ПіCJUI припиненНІІ діі Договору ОРВНДАР повертає ОРВНДОДАВЦВВIЗОUem.вy1Ї8J! 
гіршому порівИJlНО З тим, у JlКОМУ він одержав іі в орен.цу. 

ОРВНДОДАВВЦЬ у разі погіршеННJI корисних властивостей орендованої земcn.иаі AЇDIщI 
ї3 зміною іТ стану, має право нв вiдwКОДУВІНИJI збитків У розмірі, визначеному croронами. JI .. ~ 
ДOCBrнyтo ЗГОДИ про розмір відшкодуванИJI збитків, спір розв'ауєrьсв у судовому поplдlCY. 

7.2. Здійснені орендарем без ЗI'OДИ ореlШОда8Ц11 витрати на пOJIiпшенНІІ орс:идованаі 3CIWIII 
Jlкі неможливо відокремити без заподiRнИJI ШКОАИ цій дimrиці, не піДJlJlraкm. відшкодyвaIIIIID-

7.3. ПоліпшеННR стану земenьноі дїJulики, проведені ОРВНДАРЕМ 31 JDIQJ&aIIIII 

ОРВНДОДАВЦЕМ земnі, не підпRгають відшкодуванню. Умови, оБCJIГИ і С1рОКН вiJuп~' 
витрат за проведені ним поnіnwенНІІ стану земenьноі дїJIJlНКИ визнач8ЮТЬСВ окремою yroJШIО. 

,7.4. Орендар має прно ва відшкодуваВНR збитків, заподїJlННХ унаслідок НСВIIІО •• 
зобов взань. передбачених uим договором. 

З611ТICDМІІ ВВ."lОТьсв: 
7.5. фактичні втрати. RКИХ ОРЕНДАР 3І3НН У зв'аку з неВИКОНІННJI&f або иснanedDl --: 

ДОl'Oвору ОРВНДОДАВЦВМ а також витрати, JlKi ОРЕНДАР здіЙСВlfВ або повинеи заiJlcНDnl1JI 
свого порушеного права; _ .... "11111 

7.6. доходн. JlKi ОРВНДАР міг би реально отримати в разі Hвne_Horo ВllКОнанНІ OP~ 
договору. І 

7.7. Розмір фактичних витрат орендаРJl визначаєrьСJl на піАставі AOКYMeнтanьHO п~ 

8. 06межеНUR (о6твжеввв) щодо впкорuетаВВIІ 
зеМe.JIьвоі ДЇJUlикн 

. '~i"'-i' 8.1. На орендовану земельну дinвHКY не BCТВHoueHo обмеженНJI, обтnceННl1111 , 



9. Іиші права та 0608'83101 &:Торів 

ць rapalt1)'t. що земenьна Рнка є У Roro масності нікому ін 
~&lno~DЕ ВС1РОIO не перебуває і він має законні повноважен';" пеpeдaq:'О: H~ вЩчY1kеиа. піА 
"';(~IJI!OМ~I~"ачені ШІМ AoroBopOM. д ІНКУ В Оренду, 

~iJIIIIi""'" IIJIOIl88QR: • f':,JI"" оре І UЇnЬOBe 8шсоРJtСТ&ННІ земenьноТ lWIIІНКИ; 
~II pfJIC

11P
Il11,o -ipBaТlI цеП Доrовір у випадквх. передбаченнх чинним 3аКОИОn •• --м 1"" JICICIPOКO .. -- • -'IIU та ШІМ ~~ . 

J,. розмір орендноТ мати у випашсах. передбачених чинним закоИОда8C'QОМ, В тому чнспl в 
y~ IJ. "'1"11111 БС:І зroдll ОРЕНДАРЯ; 
~1IDмY 110pI~ ОРЕНДАРЯ своєчасноrо внесенНІ орендНОТ мати; 

",,1.4. JIIIoI .... ~1 ~ia ОРЕНДАРЯ відшкодуванНІ ~и орендноТ мати з часу npиnНlТrt рішснНІ 
f.IJJIIМ~ . ~ .' до підписанНІ цьоrо Доroвору; 

І'ІОІСІІ opeНJIoдaBЦ~: 
tJ. ()ба IJIIIIIТIIЗСМельну ДІЛІНКУ по акту. 
,,2.1. перс Н118РН' 
tJ. пра·' оре по ~ земenьну РНКУ у користуваННІ; 
,З.І. O1P=.aТlI AoroBip піСЛI закінченНІІ строку Яоro діі в разі відсутності претензій, ЩОдо 
,З.2. ~юі терміну оренди. 

/І''''' на 'ріпІ ореНIIDря: 
f,t()боl ОРЕНДОДАВЦЮ мmкnивіcn. здіЯснювати контроль за використаннІМ uїєT земenьноt '.4.I.JIIIIIIIТII 

.--"u..nh"OpllnOBYВВnl земenloну дinннку за цinloОВІІМ ПРlоначеННR.'; 
АЗ clOЄ'lICНO смачувати ореНдну мату; 

:: •. 4: не JIOП)'СdТll хімічиоro чи будь-~коro іншоro ~брудненНІ зеМnI; 
,,,,. nUPpllatY18TJI П в нanежному саНІтарному стаНІ; 
,А.6. nїCIIJ закінчеиНl терміну діі Доroвору оренди повернути земenьну дімнку OPEHДO~ЦEBl у 

(IIIIfIImнi по акту. 

10. Ризвк випадкового зиищеиВR а60 ПОDIКодzеиин 
06'єкта оренди чи ііого чаетвип 

10.1. Рюик IltnaдXoBoro знищенн. або пошкодженн. об'єкта оренди ЧІІ Aoro частини несе ОРЕНДАР. 

11. Зміви умов договору і приппиевВR його діі 

11.І. Зміна умов Доroвору здіЙСНЮЮТЬСІ у письмовій формі за взаємною зroДОЮ сторін. 
у раі нelIOClrHeHНI згоди щодо зміни умов AOroBOPY спір розв'IЗУЮТЬСI у судовому порrдкy. 

II~ ДІі договору ОРИПИНRIОТІоC1l у разі: 
/І.2./.3І,,;нченНІ crpoкy, на .киА його було yКJiaдeHo; 
lІJl.прИдбанНІ ОРЕНДАРЕМ земельної дімнки у власність; 
ІІЗJ. npltMycoBoro відчуженн. земельної дїJJJIнки з мотивів суспшьноТ необхідності відповідно А2 

!I#.IoHOro кодексу УкраіНII; 
11.2.4. Доroвір ПР"ПИНlЄТЬСJl також в іНШlіХ випадках, передбачених 38Коиом. 
IIJ. ДІі lIorOBOPY ПРIIПIIНRIОТЬСН ШЛRХОМ Roro розіРВВННR н: 
ІІЗ.І. І~ІСМНОЮ згодою сторін; 
//ЗЗ. РІшенНlМ r;yIJ.Y BianOBiIJ.HO до чинноrо законодавства УкраіНIІ. • 

,11.4. PD3ipвaHНI ДоroвоРУ в OIJ.HOCТOPOHHЬOMY ПОРIДКУ допускається; . 
II.U. IIOIOJO P01ipBaHНJI Договору в односторонньому ПОРІДКУЄ неВІІконаННІ Орендарем п.4.3, 0.9.4.2, 

~ Перехід права вnaCHOCТЇ на майно орендаРІ на іншу IОРIIДIIЧНУ або ФіЗllЧНУ особу, а також 
IОРIIJUlчноJ ОСОби-орендаРІ є підставою ДIUI розірванНІ aoroBOPY. 

12. Відповідальиіеть СТОРЬІ за иевпковаИllН а60 
Ilеиалежllе ВllКОПанин дОГОВОРУ 

121 ] ko... а H~IIIKO . ,., 11 u.oro.110 H8J1JUI або неналежне ВlІконаННI AOroBOPY СТОРОНІ! несуть відповідальність вlдnoвlдllО до 
. І' , С ГОвору. 
~ -. То ; .tItJt ... cтa::a. 1І\"І_ПОРУWllла зобов'lзанНІ, звіпЬНІЄТЬСR від вїдповiJuШьностї, RКЩО вона доведе, що це 

І 11 не 3 11 81tНIІ. 



13. Прикінцеві ПОJlожеlDlJl 
• 

. .. . ~t 
13.1.цеА ДоroВlР набирає чинНОСТІ ПІСМ пщпиС&ННR сторонами. та Aoro дepauКOi 

Цей доroвір укпадено у Трьох npимірниках, ЩО мlІІОТЬ OДНВkOBY ІОР ~ 
ЗНlXOДИТlaCR В opeн.цoдuцк, другиА - в орендарв, третій - в ортані, uиА провів Д~нy CIInY, ~ • . ~I, 

НевІд'ЄМНИМІ. 118miHaMI. доroвору є: . 

~ кaдacrpовий ІШВН земельної дimrики з вїдображеННRМ обмежень (o&nnкеи ~ 
встановлених cepBi1YfЇB; .. у іі ~ 

~ 8КТ npиАому-передачі земельної діПJIНКН; 

15. Реквізити еторів 

Орендодавець 
5ровареька мlеька рада 

в особі 311cmyllNUКII AfiCfaltDгO голOflll 
АН.РЄЄ611 ВІІCШUI ОлеltСllRdpО8U"ІІ 

МісцезнаходжеНJUf юридичної особн 

Оревдар 
Хonектнвнеп~рп~ 
сс&роавра.ке АТП 1326Ь 

в особі директора 
ГЛlldlllUе8С6ltU;; Acltllll •• HtlllpDfl1l 

Місцe:JНаходжеIlНJlIOpИДІIЧНОТ ocaбu 

ЮРIlдИlІна адреев: . 
07400 Киівсьа обпасть, 
м.БРОВ8Ри. 6уJlloв.Нesanежнощtа-.. 
ідентнфіrcaціАниА код OSSJВ610 

,І . 

'4!UIAi: r А, І А.l1.гл.1І1IlfItIIIfJ 

мп I5'N~~ 
I~ 

~c5~ 



АКТ 

ор}lЙомУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІ.Л.ЯІП(И 

.J:. _ .(/) 2007 року м. Бровари 

МИ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

,.it заступника міського голови Андрєєва Васили 

ОЛ~"С8вдровпча, що діє на ~cтaвi Закону Украіни "Про місцеве 

фІОВРJ1IYВ8ННЯ в Украіні", довіреності від 20.06.~ooi року 

»2.53/515 з однієі сторони, та Колективне підприємство' 

'&роварське Ат 13262» в особі директора Гладишевського 

,\ck-ОЛЬД8 Петровича з другої сторони, склали цей Акт про 

JCIYIDIе: 

Броварська міська рада передала, а КОJlективне 

iAnРВЄМСТ80 «Броварське Ат 13262» ПРИЙНJIЛо земельну 

iuнкy ПJI0щею 0,7269га дли обслуговування нежитлової будівлі 

1116ульв.Везалежвос:ті,18-в в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішеRНIМ сесіі від 26.07.2007 року за N!396-24-0S на умовах оренди 

а5(п'вть) років, терміном до 26.07.2012 року. 

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

-ою договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Уо.аРС6на АІ;С'l(а рада 
IОрlfJUlчна адреса : 
Jl.Бровари, ВУn.Гагаріна,15 
3tТYnlfИК Міського..гоnови 

1J;" \ ІВОА iltiJ:.~:1 і ':І -і \\ " ндрєєв / 
,.,.I.~ ~. ~}" 
'-'J, ;:: ... ~:1: • -- -. '7 • _ "1 .r 

УІ ' "Іі' . .' ,..).,. 
• .,',,1 ~ 

ПРИЙНЯЛО: 

кп "БроваРС6кеАТП 13262" 
Юридична адреса: м.Бровари 

бупьв.Незалежностї,18-в 
Директор 



АКТ 
DСТlшовлеНlIJ1 118 місцевості та ПОГОДЖСШ.Шіl ЗОВІlішньоі межі ]емел м 

. ара та Alcm~OBIIX знаКІВ ІІа зб LIIOJ4L, .... 

Ми. JIJtжчепідпtrсаиі, 

.тов "KOHCTAHтtA:" 

представник 

дїIОЧИ на підстnві лІцензіі иа 8И1сонакюr робіт ... . 
в присyrнаСТI "~"'~"'~;O""I~~ 

.1 

представників виконкому -....;..7~(j~.;;..;.~....;..---=...!-_----......:. __ 

сn(іжlіИ~ землевласників (землекори~па'1і:>: ~~::r7У17"~;::;.и"'~~~~~1 

ПОВНIt>JJЕIХС'::!НН:Я; провели встановлення на місцевості та 

'ЩО знаходиться за адресою ~.р:~іС.-"';":'--==-J.-,.::-=-~;"";:;";'::';:;"';;;';';;';'~..L:.:"" __ -І 
~азиачеllі межі ва місцеоості ПDt:ЖСlшrгь 
.:- . 
· .. Нін{СИх тіретензіЯ npll ВСТaJіовлеRні ЗDвнішньої межі не ЗaRвnено. Mcxd 
викликають спірних питань. Межові знаки. ЯІСИМИ закріплеllа земельна J1ЇnЯИка 
. ШТ. показані преДС111ВНИКClМ uідділу на місцевості та передакі ва 
~~МJJевnаСIIШ()' (землеКОРИС-ГJаа.Ч). Розміри та "Іісцезнn.~одження зсмem.воі 
похазвиі на &15рисі на З:;;,)DОІТІ 

РЛ9пщдUmНКИtН~НОЇ~~~~~~~~~~~~~~~~ ____ ~ 
;з~о земельно-кадастрової ПОJWaАР-1І 
~' ... -.' · . 
;' Цей акт є підставОІО Д11Я &&"'I~&пl·1I1 
'оформленням докумеJl"riв, що ПОIСВf~J:{ч.)rюt:Ь-ri[Р1ііО·J!JnSіСRI:>'СТЇ 
: .: Ап сtcnадениА в 2-): Щі]~IМjlJ)RЙI(іi;t.~ 

.' 

· . 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 
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КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
3210600000:00:036: 

., 

.~RJJW\QСЬКОГО uісьиоrо 
ресурСіВ: 

опис МЕЖ 

ВІА А Аа & -а8МАI сп ТОВ ·Tp.hc-ГР~пu. 
ВІ А & АО В -ВАТ ·Cn8"&YAmaht •• -В03 • • •.•.• 
ВІА В Аа r -дп ·Г8аа&УА8 • 
ВІА r Аа І -а8МАI Р8а8РІ""Х Т8ритарl м.&раl.РИ. 
ВІА І Аа Е -тов IГAnEНI 
ВІА Е Аа Ж -тов ІГЛАЛКИR ПОКОСІ. 
ВІА Ж АО А -а8маl КDOBCA. 

·0 

о 

В.8С"""" 2ВМ.'. 
'ВМn8каР"СТУ8'Ч' т, 

:'8М8' &811 .. 8наl 
8"8С"аСТ'1 ~8 н.аан' 

у вn.сн ст.. .10 
каР"СТУВ8"Н" о 

,' . 
. ' 

фарм. 8-2ВМ 

Ш 3ar'''''H8 
і "Аа .. 

~ 
& 

" • 

3вlІУАов,нl 

авм,,1 

80 .. al'a 

о 
о 

о 

о о .- .' 

2ВМІІІ 

28МІІІ 
Tp'HonapT 
та 
~8''':lKY 

вa .. al'O 

34 . 45 

0.12&9 0.72&9 

.А .. ШОQН 

~ 
~ 
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ДОДАТКОВА УГОДА Nиl 

ДО ДОГОвору ОРЕНДИ 3ЕМЕльВОl ДrJJJnnOJ 

Віц 17 ЖОВПIJI 2007 року Nt0407ЗЗ800133 -м. ВРОВIlР" 
"0J9 "PJn4 . - 1,41_ .. 

"QJ'IlUМ::O" ~ВІ~CllJIИС1І . 1DDКЧe: БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р'" ' 
.... ~! мnи ,В осоБІ з8 ........... 1ПUCa • ~ а 

O.rreICC8ВДpoBna, щ. . -:.1 аа MICLKoro голови Auщкoа ІІІ 
Ухраів:і" • .0 ~Є па ПІДставІ Закову Украіви "Про місцеве caarОIрЮі)Е 
«Іі t ДОВ1репоcn ВІД 25.01.2008 раху за N!!2-1S/149 та lСолеlCТJlВ .,. 

роварське АТП-13262)) В особі диреІСТора ГЛ8Двшевського Асхо:. JIrJP8 

:З~~ ~~roвopy оревди зeмenьнor дiJшnm від 17 ...... ., 

мо Відповідно до ~ЇJПeшuI сесії Броварської міської ради від 21.0иовв J8I 
...,:651-33-05, ввести змши до пacтymrиx пунхтів договорів: 

1. до в.l.l і допоВІІИТИ його словами: 
Відповідно до рїІПеllВJl Броварської міської ради від 21.02.201" 

М651-33-05 ес Про ПРОД" земельних дimrвoк, И8Д8ВВJJ дозволу ва вpoдar-
~OK та виесeвmr змів ДО рішень Броварськоі міськоі p8ДJf» ~-: 
mдпpвємству «Броварське АТП - 13262)) продана у ВJlacнicть земeJJЬJII~ 
О,7012га, ДJDI обcпyroВУВВIШJI пежитлової будівлі по бульв. Нез81ІeжJlОCn, 1 .... ~ 

В ІСористувавві па УМОВах оренди З8JIИПDШась земе.пьва ДЇ1IJIВXI ПJlощеІО 

• 
2. до п.2.1 і виxnaсти його В паступній редакції: 
в ореаду передається земельна дimппal зaranьною площею 0.0257ra. 

. 
3. до в.2.3 і викласти його в aacтymdA редахціі: ra ,naвo 1*. 
Норматввиа rpoшова оцінка земельної дimппal площею 0,0257: ]tD4-зЛJI 

БроварсЬІСОГО міського ·вwdny земельних ресурсів від 24.04.200ВроІСУ 38 
СТ8Вовить : JCOJliilОIt 

Сімвадцвть ТИCJI'l триста ДВaдцJIТЬ D»JIТЬ гpвaellЬ ОО 

- ..... IIIfI'' 5. до п.4.1 і ВИICJI8СТИ його В наступній peД8ICЦU: 2571'8 IIOIJJPIP"~ 
Річва ореИДВ8 ПJlата З8 земельну дimrику ПJlощеJO 0,0 сіяьсыtoocIIof~~ 

реєстраціі доrов~РУ купівлі, продажу земельиоі ~ :~ 80р ........... 
Dpвзиа'lеввв від 02 квiТВJI 2008 року З8 Xв8~ ставовИ'І'Ь 1 К 
оцівкв і складає: oniйоlt, . 

- 1212,7S ( одна ТВCJlll8 двісті двавадцВ1'Ь) гривень 15 ~ 

• $ 
j 



6. до п.4.3 ВИЮІасти його в наступній редахції: 

Оревдва ~aтa ввоситься opeвд~peM щомісячно рівними чаСТХамн 
DJIевд&рВИХ ДВ1В, ваступних за оставв1М календарним двем звітного (пода ~ 
lПJDIXом перерахув8IIВJI ва рахунок ГУДКУ І(иівськоі -області ,,1. кпєв:КМOВoro).
КОА 23571'~ рlр 33210812700005 - Броварське удк. КОД класпфікаціІ ~~ 
оревда 3eм.JП. ...... 

7. добавити п.4.5.6.і ВИlCJIасти його в наступній редакціі: 
Розмір оревдвоі ПJlати переГJlидаєтьсв у разі зміни розмірів земenьaont_ 

підввщeвJIJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених зах_ 
Змівювати оревдву плату за земельні дimппcи піCЛJI затвердженНІ нових CТUOrlli 
зміни Ірошовоі оцimcи земель м. Бровари. У випадку відмови ОРЕНДАРя rcЗ 
оревдву ПJII.ту, договір оренди земельної дimппcи може бyrи розірваний Бpoup 
МЇСЬ1СОІО радоІО В одвосторовньому порJIJtICY. 

8. Всі iвmi умови Договору залишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SPOВA.PC1JG4 МІСАКА РАДА 

ЮрJlДИЧllа адреса: 

м. Бровари, вуп.Гarаріва, 15 
З8CТ)'ПIIIDC міського гопови 

ОРЕндАР 

кн «БРО'.РС6Нt AТn·lJ» 
Юридична адреса: 

бульв. Незалеж&оcti,lВ-в. 
м.Броварв 
ДИректор 



КАДАСТРОВИй 
3210600000:00:036: 

ПЛАН 

опис МЕЖ 

ВІА А АО & -сп ТОВ 8TgahC-Груп. 

ВВІА & АО В -ВАТ 8Cn.ЦВУАмонта.-5ОЗ8 
ІА В АО Г -.ІП 8г.,,,,аVА8 

ВІА Г АО А -ТОВ ·ГAJIEfI8 
ВІА А Аа А -КП 8&рааарськ. AТn-132B28 

Експл'каЦ'R S8М8ЛЬНИ. yr'Ab 
N 

PR'" Власники S8МЛ' 
к. S8МЛ8користvа.ч,·та 

S8МЛ' "'8Р"8НО' 
8Л.СНОСТ', ~8 "&А.Н' 

У аласн ст.. аВо 
користуа.ННR 

w 
И 

І 
~ 
'" " • 

В 

ВВ 

з.r ...... На 
3.ВУАааанl S8млl 

плаща 'і 1'.". 
S8млl 
1'~a"c"O-
~8YII~:' 

ac .. ora 

е 34 48 

0.0857 0.085і' 0.0851. 
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r 

eLAt'i' ор. f 

о о ,(J/, OJ. ВИКОнуючому Обов'азl(И • 
голови - секрета МіСЬКого 
Сапожку І.В. рю ради 

ПОДАННя 

просимо розглянути на черговому .засіданНі Броварської міської 
•• 0 щодо затвердження ДОГОВОРІВ оренди землі договор' ~aд~ 

nJI18IIlJ1& • • ,ІВ КУП1Вnі-
,...rv земельнИХ ДІЛЯНОК та ДОГОВОРІВ про BHeceHНJt змін до д . 

fIfIl)ltJlll'I • OГQBoplB 
11'-' И земельнИХ ДІЛЯНОК:' . 
opeJlд 

1. Затвердити договори оренди землі та договори купівлі - продажу 

(eJlЬнИХ ділянок: ЗС· •• • •• • • 
1.1.ДОГОВ1Р КУП1ВЛІ-ПРОДажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ неСІльськогосподарського 

(значеннЯ укладений між Броварською міською радою та товариством з nPl ." Ш Г об){еженою В~ДП?ВlдалЬНlСТЮ" ана- аз», зареєстров~ий в книзі записів 
доroворіВ куntВЛl - продажу та дарування земельних ДІЛЯнок Броварського 

аІісьКОГО відділу земельних ресурсів за N!! 53 від 18.01.2008р.; 
1.2.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

ПРJвначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
об)fеженою відповідальністю "IРИН8», зареєстрований в книзі записів 
доroворів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за N!! 56 від 16.01.2008р.; 

l'з.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою ,та громадянином 
Ярошенко Олександром Анатолійовичом, зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
&ііського відділу земельних ресурсів за N!! 62 від 21.0 1.2008р.; 

l.4.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю ,,яросвіт», зареєстрований в книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н!! 63 від 21.01.2008р.; 

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

обмеженою відповідальністlО "Анкад", зареєстрований в книзі записів 
Д~Г080pjB купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІСЬКого відділу земельних ресурсів за Н!! 64 від 21.01.2008р.; 

l.б.Договір купівлі-продажу земельної дімнки несільськогосподарського 
П~JI]начення укладений між Броварською міською радою та товариством ~ 
ООмеженоfO відповідальністю Будінвестпроект", зареєстрований в КНИЗІ 
1ап" ." • Б СІВ договорів купівлі - продажу та дар~ваlЦl~~~jJ!JИХ ,QШ,янок 
РоваРСЬАОГО міського відділу земельних pecypcf заW!!~6)~m;lt,а,2,.Оіl\ЛQ08~; 

» • . :, Р>4! j "S-r-~ DХ~Д~ПІ"і сі' 
'І {)В " о 1 () ! р. . 



l.1.договір купіВЛі-продажу земельної 
господарського призначенпя Укладени~ . Б ділиtnп. 

!«LCьt(О. .'&n МІЖ роварс . &&~ 
~IP"- малИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ,,АлІса" за реєстр w ькоlО М1СЬКОІО .. '" та . 'овании в книз' 
""ІР" ів І<)'ІІіВЛ1 - продажу та даруванпя земельних діли І записів 
,roВOP іддіпу земельних ресурсів за Н!! 67 від 22.01 2008 .нок Броварського . ысrоo в • •• .. • • р., 
)lIС 1 8 ДоГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельнО1 ДІЛЯНки несільсько 

~~flНЯ укладений між Броварською міською радою Г~:п~дарського 
IІРІsзJl& .... 'цеМ павлученко Володимиром Григоровичем заре Риватним 
":1If1O"~' •• • , Єстрований в 
B~"~ з .. писів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - ПРОДажу та дарування земельних . 
.odII11 СР"·. •• • A1JUtHOK 
JIP'- .ncького МІСЬКОГО ВІДДШУ земельних реСУРСІВ за Н!! 68 від 23.01 2008 . 
tnoB8y-. • • • р., 
JJr- 1.9.ДоroВlР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної ділинки 

. ськоroсподарського призначення укладений між Броварською MicLv 
JlCCIJIЬ Ш Н . В . а.Оl0 

та rpоМВДJIнами елест аталІЄЮ аСИЛІВНОЮ та Шелест Вікторією 
fIIJlOJO й.... 
f7' ,nїВIІОЮ зареєстровани В КНИЗІ запИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІвлі - продажу та 
ВIІСТОу' • Б '. . 
~fIJI земельних ДІЛЯНОК роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних 

да ів за N!! 69 від 24.01.2008р.; 
ресУРСl.lо.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
есіJlьськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 
~OJO та громадянко~ Xa~K Світланою Вікторівною, зареєстров~ий в 
_і запИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних Д1ЛJIНОК 

Броварського MiC~KOГO відділу ~ем~льних ресурсів за Н!! 70 Biд.~5.01.2008p.; 
1.11.ДОГОВlР КУПІВЛІ-ПРОДажу земелЬНОІ дшянки 

несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та приваmим підприємством "Фабер" , зареєстрований В книзі записів 
договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міськоro відділу земельних ресурсів за Н!! 71 від 29.01.2008р.; 

l.l2.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю ,Дотос Плюс", 
зареєстрований В книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 72 
від 29.01.2008р.; 

1.lЗ.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міськоlO 
радою та громадянином Кадькаленко Миколою Миколайовичем, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
з~мельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 73 
ВІД 30,0 1.2008р.; 

. 1.14.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСІЛьськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Броварське Ат-l063", 
зареЄстрований в книзі записів договорів купівлі - продюку та дарування 
~мельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 74 
ВІД 30,Оl,2008р.; 

, 1,15.Договір купівлі-продах()' земельної ділянки 
несщьсь .' , когосподарського призначення укладений МІЖ БроваРСЬКОIО МІСЬКОIO 
~n v 

ГРомадянином Строй Олександром Васильовичем, зареєстровании в 



3 
.. аn •• сів договорів купівлі - продажу . :JIIo".. . . . та дарував 

JIIII3I Броварського М1СЬКОГО В1ДДtлy земельних . ИJI земепьних 
~ ~~~~~~ . 

J 12008р.; . . . - вІД 
з1.0 і 16.ДОГОВІР КУП1ВЛІ-ПРОДажу земельної . 

· оrоСIJодарського призначення укладений між Б дUUlНХИ 
:IІЬСЬ1С І· б '. Роварською . 

JlCCIІ' товарисТВОМ з о меженою ВІДПОВІдальністю Рось" МІСЬКою 010 '1'8 •• • " , зареєстровани" 
~ і записіВ ДОГОВОРІВ. ~ПІВЛІ - продажу та дарувавНJI земельних . И в 
JIIII3 ьКОГО міського ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Не 76 від 11.02 200~~OK 
5раВ18рС17 доroвір купівлі-продажу земельної діЛJlНКИ несільськогосп'ода р., . . .., Б . РСЬкого 

ченНЯ укnадении МІЖ роварською МІСЬКОЮ радою та 
.... lІ1иl Дл' " ... малим 
Ilr~ IIЄМСтаом " Іса, зареєстрован~и В КНИЗІ записів договорів купівлі _ 
ni,aIIP ~ та дар~ання зем~nьних ДІЛЯнок Броварського міського відділу 
J1IIO нЮt реСУРСІВ за Ке 77 ВІД 13.03.2008р.; 
зеМ~18.договір купівЛі-пр?дажу земельної д~нки несільськогосподарського 

иаченJIЯ укладений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та приватним 
:llємцем Білоусько Петром Кириловичем, зареєстрований В книзі записів 

ro8opiB купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
:ськоro віддіЛ?' земе~ь~их ресурсів за Ке 7~. B~Д 14.03 .20~8p.; 

l.l9.ДОГОВIР КУПІВЛІ-ПРОДажу земелЬНО1 ДІЛЯНКИ неСІЛьськогосподарського 

npll3иачення укладений між Броварською міською радою та приватним 
niдпpиємством "Єдність", зареєстрований В книзі записів договорів купівлї
продажу та дар~вання зем~льних ділянок Броварського міського відділу 
земельних реСУРСІВ за Не 79 ВІД 18.0З.2008р.; 

1.20.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
Dpll3начення укладений між Броварською міською радою та приватним 
niдnpиємством "Домінант", зареєстрований в книзі записів договорів купівлі -
продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за Ке 80 від 18.0З.2008р.; . 

1.21.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міСЬКОІ0 радою та колективним 
підприємством "Броварське АТП-13262", зареєстрований в книзі записів 
доroворів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Не 81 від 02.04.2008р.; 

1.22.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
DpIf3начення укладений між Броварською міською радою та закритим 

акціонерним товариством "Фора Рітейл", зареєстрований В книзі записів 
д~roBopiB купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІського відділу земельних ресурсів за Ке 82 від 03.04.2008р.; 

1.2З.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
ПРизначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженоlO відповідальністю Дельта" зареєстрований в книзі записів 
доro . '" 

• ВОРІВ купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІСЬІ\ОГ • • • 008 о ВlДЦlЛУ земельних ресурсів за Ne 83 ВІД 08.04.2 р.; 

. 1.24.ДОГОВір купівлі-продажу земельноі ділянки 
lfеСl:ІЬСЬ 01 • Б . . когосподарського призначення укладении МІЖ роварською МІСЬКОIO 

радою Та товариством з обмеженою відповідальніСТІО "Реал" І зареєстрований в 



. заІІасіВ ДOГOBopi~ купівлі - продажу та 
~Ol Броварського МІСЬКОГО відділу земельн дарув~вя земenыtиx 
.:tlIІІОІС • их реСУРСІВ за }{о 84 . 
JII''04 2008р., . . . - ВЩ 
10. і 2s.ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної . 

. . ЬJ(огосподарського призначення укладений між Б Оза Д~НКИ 
JlCdЯЬС та товариством з обмеженою BiДnOBiдaJIЬHI? рською МІСЬ}(ОI0 
~JO оваНИЙ в книзі записів договорів купівлі _ пр~СТJо "СОЮЗ-Авто», 
;.peє~"" ділянок Броварського міського відділу земельн:х,ажур та !'аруванвя 
зD.eJlЬр 08' еСУРСІЗ за НІ 8S 
. 16.04.20 p.~ . . 

aiJI 126 ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної . 
• • д1JUlНКИ 

. с. Itогосподарського призначення укладений між Броварською . 
аесiJIЬ ІІІ' • • МІСЬКОЮ 

та товариством з обмеженою ВІДПОВІдальністю Вентмов " 
1ІІ1l01O .. • • " • " таж 1 ,...... """ОВ&НИИ в КНИЗІ запИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарvuаu 
зареє .... Т. Б " . J ~вя 
земenыlиx ДІЛЯНОК роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за ХІ 8б 

. 23.04.2008р.; . . 
вІД 1.27.Договір КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної ділянки 
ільськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 
вес.· Агр." радою та ВІДкритим aKЦI~Hep~ :овариством " ОХ1мцентр ,зареєстрований 
J(IJIві запИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних дiзumок 

:роварськоro MicLKoro відділу земельних ресурсів за Ни 87 від 14.0S.2008p.; 
1.28.Доroвір купівлі-продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 

радою та пр~ватним ?ідприє~цем Пал~арчу~ ~иколою Миколайовичем, 
зареєстровании в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Ни 88 
від 16.05.2008р.; 

1.29.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Нікітіною Вікторією Геннадіївною , 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 89 
від 03.06.2008р.; 

l.зО.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 

обмеженою відповідальністю "Формула", зареєстрований в книзі записів 
д~roвopiB купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІського відділу земельних ресурсів за N!! 90 від 03.07.2008р.; 

1.3 І.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
ПРизначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
ОбмеженОІО відповідальністю Інтерметалпласт", зареєстрований в {(низі 
зат'" . ІСІВ договорів купівлі - продажу та дарування земельних ДlJUtнок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Не 91 від 09.07.2008р.; 

І.32.Договір купівлі-продажу земельноі ділянки несільськогосподарського 

ГПРJJзначення укладений між Броварською міською радою та громадянами -ш Л" А евським Аскольдом Петровичем ГладишевськоlO 1Л1ЄJО 
СКОП • , • й 

• ЬДІВНОЮ, Гладишевською Тетяною АСКОЛЬДІВНОІО, зареєстровани в 



'.lсів договорів купівлі - npOAA'WnI та · ,ап,· . '. -"'J дapyвaHНJt 
",1,,1 Броварського МІСЬКОГО ВІДДшу земельних . земельних 
.JIIIIIOJC • реСУРСІВ за НІ 93 ві 
~""~tf12008P" ., д 
22.0 • з3 договір КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної дimmки несільсько 

1. q.,'в1lЯ укладений між Броварською міською радою та гoc~~дapCЬKOГO 
JIpI~-Jlсыclfм Олександром Володимировичем, зареєстрований ~кн:НИНО!4 
}Іа'.JCO ів купівлі - продажу та дарування земельних дinaнок Б о заПИСІВ 
J~ro~~ віддіЛУ земе~ь~их ресурсів за Н!! 9~ B~ 29.07.2008р.; Р варського 
)ІІС~.j4.договір КУПІВЛ~-ПР?Дажу земелЬНОl Д1Л'!нки несільськогосподарського 

I3каqенНЯ укладении МІЖ Бр~варською МІСЬКОЮ радою та приватним 
РРІ .. &lцеМ Петюлевичем ВалеРІЄМ Антоновичем, зареєстрований в V'bиз' 
..:IffIOJ!w' • ., АО І 
JlIW;~iJl дoroB~PIB куп~вл~ - продажу та Д~рування земельних. дinaнок 
J8I1lвsРСЬКОГО МІ.СЬКОГО ВІДДІЛУ .зе~ельних реСУРСІВ за Н!! 9S від 29.07.2008р.; 
іра 1.jS.ДОГОВlр КУПІВЛІ-ПРОДажу .. з~мельної ділянки 

. ьськогосподарського призначення укладении мІЖ Броварською міською 
JlесlЛ '" ф' ,Б'" JO та вироб~о-ко~е~ЦIИНОЮ ІРМОЮ, джшка, зареєстрований В книзі 
:сів ДоroВОРIВ КУПІВЛІ - продажу та даруваНИJ[ земельних ділянок 
іроварського M~CЬKOГO відділу .зе~ельних ресурсів за Н!! 96 Bi~.04.08.2008p.; 

І,36.ДОГОВlр КУПІВЛІ-ПРОДажу земелЬНОІ ДІЛЯНКИ 

ecinьськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 
~оJO та пр~ватним. підпр~ємцем Ш~рапов.ою. Наталією Михайлівною, 
зареєстровании в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 97 
від OS.08.2008p.; 

lJ7.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та акціонерним товариством закритого типу "Євровікнобуд" , 
зареєстрований В книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за N!! 99 
від І 1.О8.2008р.; 

1.38. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Безсмертним Сергієм 
Мllкоnайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
КО.Іітеті України по земельних ресурсах» за NgО407ЗЗ800001 від 20.02.2007р.; 
. 1.39.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Губановим Сергієм 
ВJlчесnавовичем, зареєстрований у виконкомі Броварської міської ради, 
про що у книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис 
зан!!з від 21.05.2007р.; 
. 1.40.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬкою радою та приватним підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 
зареt~трований у виконкомі Броварської міської ради, про що у книзі 
38ПJIСI8 держ" .", "-І: 12 'д 06 О аВНОl реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис за .. ,!! ВІ 

. 6.2007р.; 

• . 1.41.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
"'Iсы\юю радою та приватним підприємцем Туровцем Володимиром 



u 

Вlічем, зареєСтрований у ВИКОНкомі Б " , 
~npeOJl8itO J(IIизі записів державної реєстрації договоg:варськО1 МІСЬко'і ради, 
~ JJ10 ~ 06,О6,2007р.; оренди ВЧИнено запис 
,.~13 :;~oroBiP оренди земельної діJUlНКИ Укладений ' Б 

І. 'радою та приватним підприємцем ЗайцевМ1Ж вроварсы1о10o 
· !(О1О .. , 010 меНТИКОl 

)ІІСЬ • 11010 зареєстровании У ВИКОНКОМІ Броварської міСЬКО'1' рад О 
IIJlIВ' оо .. " и про ЩО 

ваС Ilзі записіВ державно І реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди вчинено запи~ за Н!!20 
),.tJI o.06.2007p.~ оо , 

JjД2 1 .4з,доroВ1Р оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладений між Броварською 
• 10 радою та громадя~ином Задорожним Анатолієм Андрійовичем 

)lIсысo рований У ВИКОНКОМІ Броварської міської ради, про що у книзі 
aflf!tCT оо '" • 

3 '-. nерЖВВНОl реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис за ](028 від 
зaJ1IIСI8 ро -

2007.2007р,; , оо , .. , 

. 1.44.доroВ1Р оренди земеЛЬНОl Д~лянки укладении МІЖ БроваРСЬКОІ0 

• 10 радою та приватним ПІдприємцем Бабицьким Валерієм 
)І1сысo .., Б .., оо 

вичем, зареєстровании у ВИКОНКОМІ роваРСЬКОI МІСЬІСОІ ради, про що 

I8:~i записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за N!!30 

~i.a23.07.2007P'~ оо • .. , 

1.45.ДОГОВIР оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
іськоlО радою та приватним підприємцем Бабицьким Валерієм 

)І ...... ••• • 
Івановичем, зареєстровании у КНИЗІ заПИСІВ держаВНОІ реєстраЦll ДОГОВОРІВ 

ореНДИ землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N!!35 від 

22.08.2007р.; 
1.46.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Головко Євгеном 
Григоровичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
ореНДIІ землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N!39 від 
OS.09.2007p.; 

1.47.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Абрамовою Ларисою 

Пuлllпівною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н! 1698 від 
lб.JО.2007р.; 

1.48.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Касьян Володимиром 
Володимировичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 
1! )699 від 16.1 О.2007р.; 
. ).49.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬІ\ОЮ радою та приватним підприємцем ТОРОПОВОIO ТетяноlO lваніВНОІО, 
зареЄСТРований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВIІl\онавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 1721 від 17.1 О.2007р,; 

) 50 Д . , .. • Б . '. ОГОВIР оренди земельної ДІЛЯНКИ укладении МІЖ роваРСЬКОIО 
МIС""ою В' , В' радою та приватним підприємцем Колбасинським ІталlЄМ 

Ift1'°POBII о" .. , ' 
чем, зареєстрований у книзі заПИСІВ державно І реєстраЦІІ ДОГОВОРІВ 



7 
,. .. лі виконавчого комітету Броварської міс .. 

•• 1111 зеlYJ • ЬКОІ ради за N,aSS о 
.tI.PI" 1 о - ВІД ur-12 200 ро, • •• • 
28. • 1 ДоГОВІР оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладениіі між Б 

1.5 · радОЮ та громадянкою Кушпіль Любов м:вар~ькою 
_~ь'/.OIO _аIZИЙ у книзі записів державної реєстрації договорів о аіілlВНОЮ: 
r.atC1P°O-' • Б ОО' о. ренди зеМЛІ W---_:. го коМІтету роваРСЬКО1 М1СЬКОl ради за Ng58 від 08.01.2008 . 
.....nllаачО • оо • р., 

8111'1 52.доroВ1Р оренди земеЛЬНО1 ДІЛЯНКИ укладений між Броварською 
. радоЮ та громадянином Гамарра Капуняй Карлос Альбе 

·сь'/.оJO ТJ'..... ... о .... ф' '" рто, .n орний у .I.U11ВСЬЮИ реГlOналЬНІИ Шl1 Державного піДПриємства 
~ЄС1Рдержавного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
.ц~IiXpecypcax» за ]іg0408ЗЗ800011 від 2З.Оl.2008р.; _ 
зе&teJIЬ. оо • ... • 

1.S3.ДОГОВlР оренди земеЛЬНОl Д1ЛЯНКИ у~ладеl!ИИ м~ж Броварською 
• JO радоЮ та товариством з обмеженою В1ДПОВ1далЬНІСТЮ «Аквілон», 

)ІІСЬ'/.О оsaний у Київській регіональній філії Державного підприємства 
:;ідержавного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
~них ресурсах» за ]іg0406ЗЗ800З 15 від ОЗ.07.2006р; 

- І.54.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
. ЬКОЮ радою та виробничо-комерційна фірма «Бджілка», зареєстрований 

МI~riвСЬкій регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
~MenьHoro кадастру при Д~ржавному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N!!О406ЗЗ800З28 В1Д lЗ.07.2006р.; 

1.55.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОЮ радою та малим приватним підприємством «Атлант 
ПmoС», зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
IОАІітеті України по земельних ресурсах» за ]іgО406З3800З44 від 07.08.2006р.; 

1.56. Договір оренди земельної ділянки -укладеного між 
Броварською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Брігус», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Ng040633800367 від 
27.09.2006р.; 

1.57.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Ірина», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
3емеЛl,Них ресурсах» за Н2040633800365 від 27.09.2006р.; 
. 1.58.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОю радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Гонпол», 
зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н204063380 від 02.10.2006р. 0368; 
- 1.59.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОІ0 

МІСЬКою • й 
КІ" ' .. радою та приватним підприємством «ВІЗИТ», зареєстровани у 
IІВсьКlИ регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 



ro кадастрУ при Державному комітеті у а" 
'IJlelJыlo за Не 040633800389 від 25. 1 0.200бр.; :' ІНИ по земельних 
"As1J> • енди .. . 1""" 1 60.ДОГОВIР ор земелЬНОІ ДІЛЯНКИ У1(J]адений між 

1. адОЮ та товариством з обмеженою відповідаль . БРОВ~РСЬ1(ОIO 
.j.ьv.оJO Р .. ииl У Київській регіональній філії ДержавнНо1СТlO ~ОРІЄНТИР»t 

ЄC1]JOBCI6~ го ПЩnРИЄМСТВ 
-# ержавноГО земельного кадастру при Державному комітеті у .. а 
lte~~pecyp~ax» заNg0406338004~9 ~iд 28.11.200бр.; ,крatпи по 
~ 1 61.ДОГОВІР оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ УІОІадений між Брова . б" РСЬ1(ОIO 

Радою та товариством з о меженою ВІДПОВІдальністю «Глобал 17 
.ськоJO U К" . U • • 

~ ІстейтС», зареєстровании у ИІВСЬЮИ реnоналЬНIЙ філії Державного 
,!eJI IlєМства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
~тeri україНІ! по земельних pecypc:.ax)~ зaNgО40733800006 вї.Д 22.02.2007р.; 
- 1.62.ДОГОВ1Р оренди з.еМ?ЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладений MI~ .. Броварською 
• JO радою та спеЦІалІзована монтажно-експлуатаЦlина дільиици 

МlсьКО • ••• Г '. . 
авління ДержаВТОІнспеКЦll оловного упраВЛ1ННЯ МІНІстерства 

У!ІР ішніх справ України в Київській області, зареєстрований у Київській 
~anЬНіЙ філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
:Scтpy при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
к,оО40733800009 від 22.02.2007р.; 

1.63.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
IІЇСЬІСою радою та товариство з обмеженою відповідальністю «Гутта» , 
зареЄС1рований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
.центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
3&lельних ресурсаю) за NgО407ЗЗ800012 від 27.02.2007р.; 

1.64.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватною проектно-виробничою фірмою 
«М-ЕКО», зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» зaNgО407ЗЗ800028 від 13.0З.2007р.; 

1.65.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та релігійною громадою Римсько-Католицька Церква 
cdIресвятоі Діви Марії Неустанної Допомоги», зареєстрований у Київській 
реriональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
к! 040733800029 від lЗ.О3.2007р.; 
. 1.66.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

JІІСЬКОЮ радою та товариством з обмежеНОJО відповідальністю 
«Броварибудвироби», зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
~ржавному комітеті України по земельних ресурсах» за Не 040733800042 від 
.04.2007р.; 

. 1.67. Договір оренди земельної діЛЯНI(И УІ(ладений між БроваРСЬКОJО 
МІСЬКою ра ' · , І ] дою та товариством з обмежеНОІО в1дповlдалыiстІоo « рина», 
1(~есстрованJ.lЙ у Київській регіональній філіі ДержаВІІОГО підприємства 
]е ентр державного земельного Kaдacтp'V при ДержаВІІОМУ ((омітеті Укра'їни по 
~leпЬHHX J 

. ресурсах» за N!!О407ЗЗ800052 від 2З,ОS,2007р,; 



68 договір оренди земельної ділянки укладений . Б 
І. . раДОЮ та Дочірнє підприємство відкрито:Ж ро~арською 

.ІІсьу-ОID а «Київхліб «Хлібокомбінат Н!!ІО» зарее а1ЩІ0не~ного 
1" llа! ••••• 'стровании у 
10 .. 9 rdi БроваРСЬКОl МІСЬКОІ ради, про що у книзі записів е Ж •• 
,.ucoJlIC

O і договорів оренди вчинено за Н!!6 від 2З.ОS.2007р.. д Р аВИО1 
реєаРаІ11 • •• • , 

1 69 ДоroВlР оренди земелЬНОІ ДlЛJlНКИ укладений між Бровар . · ... СЬкою 

РаДОЮ та ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ відкритого акціонерп 
: .. ІоІСоID V •• ···б Хл·б б· n.ого 

)11"" "ства «~~хл~ ... « 1 оком lI~aT Н!!ІО», зареєстрований у 
~ ІСій регіоналЬНIИ фІЛІ1 Державного ПІдприємства «Центр державного 
J(Jrl8~Jloro кадастру при ~ержавному комітеті Украіни по земельних 
~ саю) за N90408ЗЗ800081 ВІД 17.04.2008р.; 
РеСУР 1 70. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
. ~ радою та приватним підприємством "Бест" , зареєстрований у 

)fIC:К~ІСіЙ регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
J(JII:ЬJlОro кадастру при Державному комітеті України по земельних 
зе" аю) за N90406ЗЗ800128 від 27.0З.2006р.; 
~.71. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
'сысюю радою та приватним підприємством "Бест" , зареєстрований у 

~ївській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
_ельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N90408ЗЗ8000З5 від 12.06.2008р.; 

1.72.Договір оренди земельної ділянки 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 ресурсюо> за N90408ЗЗ800019 від 01.02.2008р.; 

1.73. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "Шор", . зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
зе){ельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсюш за N90406ЗЗ800З 14 від ЗО.О6.2006р.; 

1.74. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "Ветбіо", зареєстрований 
у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсюо> за N!!О406ЗЗ800277 від 18.0S.2006p.; 
. 1.75. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радоlO та товариством з обмеженою відповідальністю ,Дантера 
~Д", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~JД~риє.мства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтеТІ України по земельних ресурсах» за ,N"90408ЗЗ8000З9 від 01.07.2008р.; 
. 1.76. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКою • • • д " радою та товариством з обмеженою ВІДПОВlдалЬН1СТЮ" елана , 
]8цреєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
« ентр Д • • У .. ] ержавного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ краІНИ по 
еме.1ЬНIfХ ресурсах» за ,N'!!О40SЗЗ800049 від 08.06.2005р.; 
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1 77.договір оренди земельної ділянки укладений між Б 
· адОЮ та товариством з обмеженою віДПОВІ'дал . роваРСЬ1(ОЮ 

""'10 р К .. . .. . ЬH1CТIQ делаи" 
~jcы'' а8llИЙ у ИІВСЬКІИ реГІональній філії Державно"о ." а , 
r-....rC1'P°" &. ПІДПРИємства 
'Н'''-_" І ержавиОГО земельного кадастру при Державному комітеті у .. 
.aeJl1P ~ ресурсах» за N90405ЗЗ800050 від 08.06.2005р.; КРatни по 
",'feJILIl~. •• • 
r 1.78.ДОГОВIР оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ укладений між Броварською 

10 радою та товариством з обмеженою відповідальнісТІ 
J!iс;JC:syла", зареєстрований у Київській регіональній філії Державног~ 
_~ р IlєМства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
~тeri YICPai~ по земельних pecyp~~~ за N90407ЗЗ7001З5 B~Д 24.10.2007р.; 
..,o)fIl.79.доroВlР оренди земельНОl Д1ЛJIнки укладений МІЖ Броварською 
• ІО радОЮ та товариством з обмеженою відповідальністю "Шана-

)ІІСЬІСО .. и.... .~. ' .. ф' '" д " зареєстрОВании у AnlВСЬЮI'1 реГІоналЬНIИ ІЛІ1 ержавного підприємства 

: .;", державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
~ьних ресурсах» за N90407ЗЗ 800 149 від 16.11.2007р.; 

зеМ 1.80. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
. ысІо радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Брігус", 
)ІІ~стрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
~eНТP державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельнИХ ресурсах» за Н2040633800049 від 08.02.2006р.; 

І.8І.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
Торговельно-будівельний дім "ОЛДІ", зареєстрований у Київській 
~riональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
1040733800152 від 22.11.2007р.; 

1.82. Договір оренди земельної ділянки укладений між-Броварською 
)UСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Давар" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за NgО40633800З42 від З 1.07.2006р.; 

І.8З.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Дав ар" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
зеt.fельних ресурсах» за N2040633800341 від 31.07.2006р.; 
. 1.84.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

)IIСЬКою радо1О та товариством з обмеженою відповідальністю 
~p~BapCЬKa художня майстерня", зареєстрований у Київській регіональній 
фlЛlІ державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
~epiКaBHOMY комітеті України по земельних ресурсах» за N!!О40633800З 13 від 
9.06.2006р.; 
. 1.85.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОJО 

МІСЬкою • • • ф' у. радо1О та товариством з обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ Ірма 

". крнафтарезерв", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~IД~PIiЄMCTBa «Центр державного земельного кадастру при Державному 
"O~IITeTi України по земельних ресурсах» за N!!S42 від 14.0S.2004p.; 
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86 договір оренди земельної ділянки укладений . Б 

1.' радою та товариством з обмеженою r:~ж р~варс~кою 
рІСОІО aIJI_Бровари", зареєстрований у Київській ре:~~::НВ::Нlc:r~. 
rfpO~Udt1oro підприємства «Центр державного земельного к8Даr.-rn ФІЛll 
--~4a8p .. У .. _.~y при 
деу .. - номУ коМІтетІ краІНИ по земельних ресурсах» за ](2040533800226 . 
дe~ . ВІД 

612200SP" • •• • . 
1· і 87. ДОГОВІР оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ укладений між Броварською 

'10 радою та товариством з обмеженою відповідальністю Полюс 
.dсЬJCО ~ Ки" . .. " " 
'" tt зареєстровани1'1 у ІВСЬКІИ реГlональНIЙ філії Державного 

~ l:єМства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
niJI~~ україни по земельних ресурсах» за Н2040400700089 від 12.01.2005р.; . 
~188.дoroBip оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
• ~Ю радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Ірина", 

)ІІСЬ онаннй У Київській регіональній філії Державного підприємства 
::державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
~ьнихресурсах» заN20407ЗЗ800168 від 18.12.2007р.; 

3е)І І.89.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
місьКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
Славутич", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
;ідприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
хомітеті України по земельних ресурсах» за N!!О405ЗЗ80004З від ЗО.О5.2005р.; 

1.90.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та закритим акціонерним товариством "Фірма 
Теплицьтехмонтаж" , зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за N!!0407ЗЗ800121 BЇ,D 
28.091007р.; 

1.91.Договір оренди земельної ділянки укладений 'між Броварською 
міською радою та закритим акціонерним товариством "Броварський 
меблевий комбінат", зареєстрований у Київській регіональній філіі 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за N!!0405ЗЗ800108 від 
29.07.2005р.; 

1.92.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськОІО 
міською радоlO 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 ресурсах» за N!!571 від 25.06.2004р.; 
. 1.93.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоlO 

МІСЬКою радою та відкритим акціонерним товариством "Броварське 
UJ.II~ХОВО-будівельне управління N!! 50", зареєстрований У Київській 
~еПоналЬНій філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
~.lacтpy при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
. ~040633800082 від 09.03.2006р.; 
. 1.94.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

"fIсы\юю А . " ний у радоlO та дочірнім підприємством" ПРІтек, зареєстрова 
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.s регіональній філії Державного підприєм 

оо ЬJC!11 ства «Центр tJIIJC го земельногО кадастру при Державному комітеті У .. 
• ep.,.astlo ресурсах» за ](2040533800098 від 20.07 .200Sp.' краlНИ по 
,. ."ьJlІОС •• • ' 
~)lr;P 9s.договір оренди земеЛЬН01 ~IJIЯНКИ укладений між Броварською 
. 1. 10 радою ~ opeHДH~M ПlДП~~ЄМ~Т~?М "БроваРИПРОМЖИТЛОбуд", 

JjiCьJCO оваииіі У КиІВСЬКІЙ реГlOналЬН1И фlЛl1 Державного підприємства 
~державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
d1eJI'IP юt ресурс8Х» за ](2040633800349 від 12.08.2006р.; 
:st~;~.договіР оренди земельної ~іЛянки укладений між Броварською 
• 10 радою та колективним ПІДПРИЄМСТВОМ "Броварське Ат 13262" 
аР~оваllиіі У Київській регіональній філії Державного підприємств~ 
38У";Р. державнОго земельного кадастру при Державному комітеті України по 
,цеельН11Х ресурс8Х» за ](2040733800133 від 17.10.2007р.; 
ЗеМ 1.97.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
. кою радою та приватним підприємцем Кулик Валерієм 
:~оровичем, зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
aiдJJpIIємcтвa (<Центр державного земельного кадастру при Державному 
~мiтeтi УкраїНИ по земельних ресурсаІО> за N2040633800057 від 17.02.2006р.; 

1.98. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Арендар Анатолієм 
Олексійовичем, зареєстрований У книзі записів державної реєстрації договорів 
оревди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за ](2 759 від 
21.11.2004р.; 

1.99.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Іваницьким Миколою 
ГРJlfOровичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N2 16 від 
12.06.2007р.; 

1.100. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Семененко Сергієм 
Івановичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за ](2 507(т) від 
12.01.2005р.; 

1.l01.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
~І!СЬКОЮ радою та приватним підприємцем Кулик Валерієм 
ВІкторовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N2 725 від 
2б.IО.2004р.; 

. I.І02.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
~СЬКОЮ радою та зовнішньоекономічною промислово-інвестиціЙНОIО 
фІРМОЮ. "Лоларіс ЛТД", зареєстрований У книзі записів державної реєстраціі 
:ГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 
о 362 від 28.0 1.200Sp.; 
. 1.103 .Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬІ\ОЮ О . радою та громадянкою Хаменушко Ларисою лексаНДРIВНОIО, 
~аР~Єстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
IІl\онавчого комітету Броварської міської ради за Н2 81 О від 14.02.2005р.; 
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04 договір оренди земельної ділянки укладений між Б 
1.1 . радОЮ . та ;РОМaдJlнином Несін Миколою ст:n~~а:::~ою 

~Ї'",.oJO ВаІІНЙ У КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації договорів оренди ем: 
r-..JCТPO • Б "'" зеМЛІ 
~"-aSl!ого ICO~ITeтy роваРСЬКОl M~~ЬK?1 ради за Н943 від 15.11.2007р.; 
~оs.ДОГОВlр оренди земеЛЬНОl дІЛЯНКИ укладений між Броварською 

1. радОЮ та приватною проектно-пошуково-виробничою фірмою 
• ьJCOJO .. К " . .. . . 

~iC КО" зареєстровании у ИІВСЬКІИ реГІоналЬНІЙ філії Державного 
~.B lєМ~Ba «Центр державного земельного кадастру при Державному 
niJ!l!pl ті україНИ по земельних ресурсах» за ,N'90407З3800028 від lЗ.ОЗ.2007р.; 
.-о)(1tel06.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

І. б' . . • JO радоЮ та товариством з о ме>кеною ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Вілар" 

-JСЬ~ований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
Z~ державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
~НИХ ресурсах» за NgО40БЗЗ8002Бl від 12.05.200бр.; 

-ll107.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
. Ь~ОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Цеоліт" 

&(Jc tpованИЙ У Київській регіональній філії Державного підприємства 
~ державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
зDlenьНІіХ ресурсах» за .N'gО4040070009З від 19.0 1.2005р.; 

1.108.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Нива" 
зареєсtpований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
зеАleJlЬНИХ ресурсах» за .N'g040533800143 від 14.09.2005р.; 

I.lО9.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «АМТ· ПЛаст», 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за.N'9 0405338001 SS від 21.09.2005р.; 

lоllО.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним виробничим підприємством «Каман», 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!!290 від 14.09.2002р.; 

1.III.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством «Ніда», зареєстрований у 
IUlївській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
реСУрсах» за N!! 040633800141 від 29.03 .2006р.; 

о lоl12.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МJС~J\ОЮ радоlO та приватноlO фірмою «тео», зареєстрований у Київській 
реnональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
N20406ЗЗ800122 від 24.03.200бр.; 
. 1.IIЗ.ДОГОВір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоJO 

МІСЬКою Ал'" К .0 радоlO та малим підприємством « Іса», зареєстровании у 

JIJВСlaкій регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
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кадастру при Державному комітеті Украї 

.. rr.JIьJlОro Н2 040633800144 ВІД' 29 03 2006 . ни по земельних 
р- СаХ') за " р., 

..r.tIP 4 договір оренди земельної діJUIНКИ укладений м'IЖ Б 
r·'ї 11 . • роварськоlO 

. радою та приватним ПІдприємцем Орел Ларисою Миха" . 
• LJ(oIO Ки'" .. • • .. ф' . ИЛІВНОЮ 

JIIc" с;1рОsаний у ІВСЬЮИ реГІОН8JIЬН1И ІЛІЇ Державного Підприємств~ 
~ державного земельного квдас'1рУ при Державному комітеті Украіни 
,uell1P (lХреСУРС8)О) за Н2 040633800337 від 21.07.2006р.; ПО 
...... ellьJl. • оо • 

"JfP" I1soДoroB1P оренди земельно 1 Д1•ЛЯНКИ укладений між Броварською 
• 1. ІО радою та приватним ПІдприємцем Щербак Станіславом 

)lIСЬ::'lldllровичем, зареєс'1рОВаний у Київській регіональній філії Державного 
~On IIОіства (<Центр державного земельного кадастру при Державному 
~тi украіни по земельних ресурсах» за Н2 040633800085 від 
- 200бр.; 09.0:'і І6.Договір оренди земельної ді~нки укладений між Броварською 
• ысюю радою та приватним ПІдприємцем Бугерою Андрієм 
::~оровичем, зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
iдJJpИЄldства (<Центр державного земельного кадастру при Державному 

:OМiteтi України по земельних ресурсах» за Н2 040633800259 від 
12.0S.2ООбр.; 

1.117. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
шськоЮ радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм 
Вікторовичем, зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
niдПРlfємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н2 040633800259 від 
12.0S.2006p.; 

1.1 І 8.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм 
Вікторовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
хомітеті України по земельних ресурсах» за Н2 040633800339 від 
24.07.2006р.; 

1.1 І 9.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та приватним підприємцем Шакун Катериною 
~НТОНівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
ПІДприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н2 040633800053 від 
IS.02.2006p.; 
. І.120.ДОГОВір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКою радою та приватним підприємцем Орел Ларисою Михайлівною, 
зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
]емельних ресурсах» за N2 040533800207 від 21.l1.2005p.; 
. 1.121.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬІ\ОЮ . І' С . І' радою та приватним ПІдприємцем ваНІ ною Вlтланою ваНІВНОIО, 

]ацреєстроваНI1Й у Київській регіональній філії Державного підприємства 
« ентр . · У .. державного земельного кадастру при Державному КОМІтетІ краІНИ по 
зе"lельних ресурсах» за N2 040533800144 від 03.08.2005р.; 
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22 договір оренди земельної ділянки укладений м' Б 

1.1 . радою та приватним підприємцем Нanба lж РОАваРС~kОЮ 
. ьJCOJO єстрований У •• " • ... НДАН рмаlСОМ 

~I' -.чем заре У АишсыQи реГ1Ональній ф'ш'" Д ridOSJ"A , 11 ержавного 
сеР .ства (<Центр державного земельного кадастру при Держ 
JIIII01I~" земельн авному 
fIUI':~ УІСР81НИ по их ресурс8Х» за Н!! 040533800124 від 

JO.~.200SP'; • .. • 
10. 1.123.ДОГОВ1Р оренди земеЛЬНОІ ~ІЛЯНКИ укладений між Броварською 
. ю радою та приватним ПІдприємцем Беліченко Світланою 

"І'ЬКО строва .. У •• " .... '" ф' . ,. ОДJfМllрівною, зареє нии у АИІВСЬЮИ реГІоналЬНIИ ШІЇ Державного 
~OJI II~cтвa «Центр державного земельного кадастру при Державному 
~-...i УІСРаїНИ по земельних ресурс8Х» за Н!! 040733800105 від 
~)lll"A' 

0708 2007р.; 
. 1:124.Договір оренди земельної діл~нки укладений між БроваРСЬКОІО 
• коЮ радою та приватним ПІдприємцем Бугерою Андрієм 
:~:оровиqем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
pjдnpIlємcтвa <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
_теті УкраїНИ по земельних ресурс8Х» за Н!! 040633800259 від 

12 OS.2006p.; 
. l.l2S.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міськоЮ радою та приватним підприємцем Іваницьким МИКОЛОЮ 
ГРllrоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
коаптеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800270 від 
17.05.2006р.; 

l.l26.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Золотарьовим Олександром 
Анатолійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії· Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 

хоаптеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040533800236 від 
28.l2.200Sp.; 

1.127.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Носок Наталією Анатоліївною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за N!! 040533800067 від 22.06.2005р.; 
. l.l28.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Зайцевим Сергієм 
~лександровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
ПIД~llє~,ства «Центр державного земельного кадастру при Державному 

2ХОМІтеТІ України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800014 від 
7.01.2006р.; 
. 1.129.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКою . П' В·' л '.. радою та приватним ПІдприємцем ІШИМ lтаЛIЄМ 

.еОНТНlовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~1Д~PIIЄMCTBa «Центр державного земельного кадастру при Державному 
~~~oIITeTi України по земельних ресурсах» за Н!! 040833800036 від 

. 6.2008р.; 
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ЗО ДоговіР оренди земельної ділянки укладений між Б 
11 . б' роварською 
• 10 раДОІ0 та товариством з о меженою В1дповідальністю Б' 

~iC": еєСТРОВаний У Київській регіональній філії Державного підn~~є::~~ 
(, р дерЖавногО земельного кадастру при Державному комітеті України по 
с11е~юt pec~cax» за N!!0405ЗЗ800~56. від 09.06.2005р.; 
зе~lЗl.ДОГОВ1Р оренди земеЛЬН01 Д1ЛЯНКИ укладений між Броварською 
. 1. ю радоЮ та товариством з обмеженою відповідальністю t Ресторан 

"1СЬІСО .. тr .... • .. • • • t ,. хідея" t зареєстровании у .I.U11ВСЬК1И реГl0налЬН1Й фшії Державного 
,,~P IlєМства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
~тeтi украіни по земельних ресурсах» за N!!0407ЗЗ800175 від 29.12.2007р.; 
~~.132.ДOГOBip оренди земельн?ї ділянки укладений між Броварською 
• J(ОЮ радою та закритим аКЦІонерним товариством "Енергоприлад" t 

)lIСЬ ований У Київській регіональній філії Державного підприємства 
::ідержавноro земельного кадастру ~ри Державному комітеті України по 

leJlЬНИХ ресурсах» за N!!0406ЗЗ800048 ВІД 08.02.2006р.; 
зеа I.lЗЗ.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
IliСЬJ(ОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Філайт 
IJnюс", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підпРиємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
ІО)lїтетї України по земельних ресурс8Х» за N!!О407ЗЗ800161 від 11.12.2007р.; 

I.lЗ4.Договір оренди земельної ділянки 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 Украіни по земельних ресурсах» за N!!0408ЗЗ800004 від 18.01.2008р.; 

1.13S.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Булраm", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за N20408ЗЗ 800005 від 18,01,2008р,; 

l.lЗ6.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Булраm", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н2040733800 162 від 11,12,2007р.; 
, І.1З7.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІС~КОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
,,~И18спецрезерв", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
:1Д~PIiЄ.MCTBa «Центр державного земельного кадастру при Державному 
OAlITeTI у країни по земельних ресурсах» за ,N'g040833800029 від О 1.О4.2008р.; 
. I,ІЗ8,Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКою радою та товариством з обмеженою відповідальністlО 
кБ~О8арське деревообробне підприємство "Явір", зареєстрований у 
lJJвській регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 

]е~lеЛЬ}JОГ . . у .. 
о кадастру при Державному КОМІтеТІ краІНИ по земельних 

ресурсах» за ,N'!!0408ЗЗ 8000 18 від 29.0 1.2008р.; 
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".19 доroвір оренди земельної ділянки укладений між Б 
11.1 • • оо роваРСЬК010 · радою та СПІЛЬНИМ ykpalHCbKO-французьким підприє 

. ІСо1О. . о с ф" мством З 
JIIСЬ _ЧІ ІнвеСТИЦІЯМИ " снова- олси ,зареєстрований у v.... .~ 

e.tIlJlP. .'00 Д' А1'1IВСЬК11'1 
iJlОЗ аїіі фlЛll ержавного ПІДприємства «Центр державного земель 

'она1ІЬР • • у оо Ного 
реП при Державному КОМІтетІ кр81НИ по земельних ресурсах» 
~cтPO~0700076 від 22.1 0.200~p.; . за 
.IІА04. оо • 

]t!V" 1.14ОДОГОВ1Р оренди земеЛЬНОІ ~IЛJlНКИ укладений між Броварською 
. радоЮ та приватним ПІдприємцем Іваницьким Миколою 
tdСЬ~~вичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
rp11r I~Icтвa «Центр державного земельного кадастру при Державному 
niДI!~ україни по земельних ресурсах» за Не 040633800269 від 
.-0)111".' 
1705 200бр.; 
. 1·141.Доroвір КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної ділинки 
~ськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 

- JO та товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопереробний 
рад:лекс", зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та 
ЄО) fВВllия земельних ділянок Броварського міського відділу земельних 
~сівзаN!! 1 від 09.01.2007р.; 

1.142.Доroвір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
прJВначення укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Серго" , зареєстрований в книзі записів 
дoroBopiB купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Не З від 1 З .О2.2007р.; 

1.14З.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмежеНОlО відповідальністю "Вікна Старт", 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 4 
lід 19.02.2007р.; 

l.l44.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Базильським Андрієм Васильовичем, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
~меЛЬНIiХ ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 5 
ІІД 22.02.2007р.; 

. І. І 45.Договір купівлі-продажу земельної діЛЯНІ<И 
неСІльськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
рад~ю та товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім 
"СВІтлотеХНіка", заресстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та 
даРування земельних ділянок Броварського міського відділу земельних 
ресурсів за N~ 7 від Оl.ОЗ.2007р.; 

.1.146.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несІЛьськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
paдo~ та ГРомадянином Чайкою Петром Дмитровичем, зареєстрований в книзі 
~ПJІСІВ договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Роварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 8 від Оl.ОЗ.2007р.; 
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141 Договір купівлі-продажу земельної . 

І. .,~roсподарського призначення укладениА між БроваРСЬКОIО д.1ЛЯНКИ 
jЛьсь" • .. • MICL1(OIO 

'І' та приватним. Пlдпр~ємцем СкуибlДОIО ІОрієм Станіславовиче 
рдoJO ований в КНИЗІ заПИСІВ договорів купівлі - продажу та дарув м, 
r::..n:тp Б '. . анна 
~~~.i11X діЛJIНОК роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Ни 9 
~ 12.0з.2007р,~ . . 
JiJl 1148.ДОГОВlр КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної діnaнки 

. . ысroсподарськогоo призначення укладений між БроваРСЬКОIО міською 
.. .r.jJlJaC б'" 
11". та товаристВОМ з О меженою ВІДПОВlдалЬНIСТIО вироБНИЧО-І(омерціАною 
fI!I.IIoJO т n,..· г" ..... r;- '" ВанкорС- рещ-\ІН ,зареєстровании В КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ купівлі 

ФIРМОJV" • Б · ~ та дapyвaHНJI земельних Д1ЛJlНОК роварсы�огоo МІСЬКОГО відділу 

... JJPO~иих ресурсів за Н!! 1 О від 14.03.2007р.; 
JМ~.149.доroвір купівлі-продажу .. з~мельної Д.ілянки 
iJIьськоroсподарського призначенНJI укладении МІЖ БроваРСЬКОJО МІСЬКОЮ 

весою та приватним підприємцем Завадським В'ячеславом Віталійовичем, рад єctpований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
=~ельиих ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 11 

вiJ116.05.2007p.; . .. . 
l.l50.ДОГОВIР КУПІВЛІ-продажу земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ 

весiJIьськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та ГJ?омадянин~м ПР~С'l!пою Іваном Федоровичем, зареєстров~ний в 
юmзі запИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК 

Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!!12 від 21.05.2007р.; 
l.151.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та громадянами Волчелюк Валерієм Леонідовичем, Падучак -Коваль 
Любов"ю Любомирівною, Бородавко Сергієм Петровичем, Литвин Сергієм 
Вanентиновичем, зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продюку 
18 дарування земельних ділянок Броварського міського відділу земельних 
ресурсів за Н!! 13 від 24.05.2007р.; 

1.1 52.Договір КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Світоч Два", 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 

~.fельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 14 
ВІД 24.05.2007р.; 

. J.J5З.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСІльськогосподарського призначення укладений між БроваРСЬКОJО міською 
paдo~ та приватним підприємством "АвтореалКом" , зареєстрований в книзі 
зanlfСIВ договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 15 від 24.05.2007р.; 

. І. І 54.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСІЛьськогосподарського призначення укладений між БроваРСЬКОJО міською 
радою та приватноlO фірмоlO Нікола", зареєстрований в книзі записів 
дог . " . ОВОРІВ купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
~I1CЬKOг • • • 

о ВІддІЛУ земельних ресурсів за Н!! 16 ВІД 29.0S.2007p.; 
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ISS доroвір купівлі-продажу земельної . 

І. ,,~roсподарського призначення укладений між Броварською д.IJIJtНkИ 
!d.cы' б '" МІСЬКОю 

JlCCIII"- "'оS8риством З О меженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ Осені" заре .. OJO 1'8 & •• • ,tI.I. , єстровании 
А4.ІІ • аписів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних . 
r..rlll3l з • •• • A1JJJlHOK 
J JII" ькоro МІ.СЬКОГО ВІДДШУ .зе~ельних реСУРСІВ за Н!! 17 від 06.06.2007р.; 
6PD~rs6.доroВIР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельноі дimmки 
.' коroсподарського призначення укладений між Броварською міською 

..-еjJlЬСЬ б' . . II~- та товариством з о меженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ М>КК-l tt 

рааOlO стрований В книзі записів д?говорів . ~іВЛі - продажу та ~apYBaH~ 
38РеІ: НИХ ділЯНОК Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Н!! 18 
ЗCJleJIЬ • 
. 01.06.2007р:, .. .. . . 
Jiд 1.157.ДОГОВIР КУП1В~1-ПРОДажу земеЛЬНО1 д!лянки неСІльськогосподарського 

аченНJI укладении МІж Броварською МІСЬКОЮ радою та товариством з 
IIfIJI3J1 • • • ф в ." ..... 
~ )!СеНОЮ ВІДПОВІдалЬНІСТЮ ка е" ІКТОр , зареєстровании в КНИЗІ запИСІВ 

еворів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
д~roxoro відділу земельних ресурсів за НІ! 19 від 08.06.2007р.; 
)ІІСЬ1.1S8.доroвір купівлі-продажу земельної ділянки 
весinьськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариство~ з о~меженою. відП~Ві~альніСтю "Діалог-Сервіс", 
зареєстрований в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за НІ! 21 
від 13.06.2007р.; 

1.159. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Рось", зареєстрований в 
rипзі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 22 від 04.07.2007р.; 

1.l60.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськоroсподарського призначення укладений між БроваРСЬКОІ0 міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "ЗАТ Енергоприлад" , 
зареєстрований В книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 23 
від 17.07.2007р.; 

l.l61.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та закритим акціонерним товариством "Фірма Теплицьтехмонтаж", 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
~Аlельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 24 
ВІД 07.08.2007р.; 

.1.162.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСІЛьськогосподарського призначення укладений між БроварськоJO міськоJO 
радою та відкритим акціонерним товариством "Торговий дім Ліза", 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних· Б ., . . ... 1: 26 . ДІЛянок роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ за .І1!! 
ВІД 15.08.2007р.; 

н . 1.lбз.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
eclllbCbl\or ... • Б . 

осподарського призначення укладении МІЖ роваРСЬІСОІО МІСЬКОІО 
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о товарисТВОМ з обмежеllОIО відповідanЬІІіСТIО n 

.... nolО ~ С" " РОМИСSІQОО· 
1"""'_. Iціііfll1 група " толиЦJJ , зарсєстрованиА в IСllизі записів доrОIJО і 
i.~cfI. _ продажу та Д~рування земелыІхх діляно,с Броварсь.соrо міс., І' І) 
~I~I емельиИХ реСУРСІВ за Нп 27 від 17.08.2007р,; lCoro 
ІWЖI~~4.доroвір купівлі-продажу зсмеЛЬJJОТ діSIJlІІlСИ 

. · JCогосподаРСЬІСОГО призначеJJJJЯ УI(ладениА між БроваРСЬ.СОIО мlсь,со,о 
.есiJIЬСЬта акціонерним товариством tt У.сраі'нська автомобільна Icopnopuul'l" 
11.'1.1І010 •• " , , 
г єстРований в КНИЗІ заПИСІВ Д?ГОВОРІВ. ІСУ~ІВЛІ - продажу та ДUРУОnШIJI 
за~елЬJlIIХ ділянок БроваРСЬІСОГО мІсы�огоo ВІДДІЛУ земельних рссурсів 3[\ ХІ! 28 
~ 17 08.2007р.; 
8U1 1 і6s.Договір Ісупівлі-продажу земельноі діJШIІІСИ 
іл~СЬJCоroсподарського призначення укладений між Броварсы�оІоo MiCblCOIO 

аес 10 та громадянином ЛисеНІСО Володимиром Івановичем, зареЄС'1'РОШ\llИ~ о 
радОі записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних діSIJlIІОIС 
~~PCЬKOГO мі.СЬКОГО відділу ,зе~ельних ресурсів за Не 29 ві~.2з.О8,2007р,; 
90 1.166.ДОГОВIР КУПІВЛІ-продажу .. з7меЛЬНОІ д,IJIІIІІIСИ 
ес:ільськогосподарського призначення УI(ладении МІЖ Броварсы�оІоo МІСІ,ІСОІО 

11 010 та товариством з обмеженоlO відповідальністlО "Ас'гро л'Г Д" t 
:еєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та даРУI)QlШЯ 
земелЬНИХ ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! зо 
від 23.08.2007р.; 

1.1 67.Договір I<уШВЛI-продажу земельної діJlІlНlСИ 
несільськогосподарського призначення УlсладениА між Броварсы�оІоo MiCblCOIO 
радою та товариством з обмежеНОIО відповідальніСТIО "дСJl8l1а", 
зареєстрований в книзі записів договорів lсупівлі - продажу та даруоаllllll 
земельНИХ ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! З І 
від 12.09.2007р.; 

1.168. Договір ІСУП ІВЛ І-продажу земельної діJlIШIСИ 
несільськогосподарського призначення Уlcnадений між Броварсы�оІоo місы�оІоo 
радою та товариством з обмеженоlO відповідальністlО Ісафе "В і ІСТОР" , 
зареєстрований в Існизі записів договорів Ісупівлі - продажу та дару ва IІІ·JlI 
земельних ділянок Броварського місы�огоo відділу земельних ресурсів за Не З2 
від 13.09.2007р.; 

1.169,Договір купівлі-продажу земельно'і діЛЯIІІСИ 
несільськогосподарсы�огоo призначення УlсладениА між Броварсы�оІоo місы�оІоo 
радою та приватним підприємцем БОІОН Володимиром МИlсолаЙОВИLJСМ, 
зареєстрований в книзі записів договорів Ісупівлі - продажу та даруваНІІІІ 
~мельних ділянок Броварсы�огоo міського відділу земельних ресурсів за НІ! ЗЗ 
ВІД 2S,09.2007p.; 

,I.l70.Договір купівлі-продажу земельної діляНlСИ 
неСІЛьськогосподарського призначення укладений між Броварсы�оІоo місы�оІоo 
радою та товариством з обмеженоlO відповідальніСТIО "Мрії збуваlОТЬСIІ", 
зареЄстрований в Існизі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельнн", д' Б ., · • "І: 34 в', ~ (лянок роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ за ",!! 
ІД -S,О9,2007р.; 

н ,l,171,Договір купівлі-продажу земельно'ї діЛЯIІІСИ 
есЩЬСЬJ\ОГ .. , Б ' осподарського призначення укладении МІЖ роварсы�оІоo МІСЬІСОІО 
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та товариством з обмеженою відповідanьніСТIО . 

",,010 Dвsвий в книзі записів договорів купівлі _ продажу "В тар" , 
"pe~." ділЯнок Броварського міського відділу земельних ресута ~ap~~HJI 
"'ІІeJIыІ~ 7 . РСІВ за ",2 35 
~ 25.09.200 p.~ . • 
tiJll112.доroВIР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної діnинкн 

. ~ькогосподарСЬІ(ОГО призначення УКJJ.аденнЙ між БроваРСЬКО10 міською 
JlCCіЛ та приватним ПІдприємцем БІЛОУСЬКО Петром Кириловичем 
pIJ10~Dваний в книзі за:писів д?говорів. ку~іВЛі - продажу та дapYBaHH~ 
:елыІх ділянок Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Ни 36 

. 26.09.2007p.~ . • .. 
вiJ1111з.ДоroВlР КУПІВЛІ-ПРОДажу земеЛЬНОl ділянки 

. ~ськогосподарського призначення укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОІО 
secUlю та товариством з обмеженою відповідальністю "Елоімпекс", 
радо стрDВаний в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
::ЬІІИХ діпя~ок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 37 
від 02.1 o.2007p.~ . . ... 

1.1 14.ДОГОВ1Р КУПІВЛІ-ПРОДажу земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ 

несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міСЬКОІО 
радою та тов~риством З ~бме~ен~ю відповідальнісТlО "Олімп", зареєстр~ваний 
І J(II1lЗі запИСІВ ДОГОВОРІВ КУШВЛІ - продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК 

Броварського Mi~ЬKOГO відділу ~е~ельних ресурсів за N!! 38 від .. ll.10.2007р.; 
1.17S.ДОГОВlр КУПІВЛІ-ПРОДажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

несільськогосподарського призначення укладений між БроваРСЬКОІО міською 
радою та приватним підприємцем Боюн Володимиром Миколайовичем, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за N!! 39 
від 1l.10.2007р.; 

1.1 76.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Гороховським Олександром 
ВOJJодимировичем, зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу 
та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу земельних 
ресурсів за Н!! 40 від 11.1 О.2007р.; 

1.l77.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
ПРlfзначення укладений між Броварською міською радОl0 та приватним 

підприємцем Бєляєвим Ігорем Володимировичем, зареєстрований в книзі 
записів договорів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за Ng 41 від 12.10.2007р.; 

1.1 78.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
hpllЗJlачення укладений між Броварською міською радоІО та товариством з 
оБAlежеНОIО відповідальністJO фірма "Гонпол", зареєстрований в книзі записів 
Д~ГOBopiB купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
МІСЬкого відцілу земельних ресурсів за Ng 42 від 17.1 О.2007р.; 

1.1 79.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
П~1І1наченнл укладений між БроварськоІО міською радоІО та товариством з 
ООмеженоlO відповідальністІО "Продагросервіс", зареєстрований в книзі 
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. доroвор!в купівл! - ~родажу та дарування земельних . 
,aII11~JlCЬKOro МІ.СЬКОГО ВІДДІЛУ .зеt:tельних ресурсів за Н!! 43 від 22.1 o.200~I~HOK 
6PDs 1во.доroВIР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної р., 

1. ",огосподарського призначення укладений між Броварсьvою д.lJUlНКИ 
';IIIoCЬ~. ао МІСЬКОЮ 

-CIiI'-~тa rmиватнИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "Дека-Інвест", зареєстровани~ в . 
lІІ!І.ІІоlO aar. •• n КНИЗІ 
г. доroВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних д;1ТСПУ 
•• nIICIJI • •• • ии&nOK .,.. ькоro МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ за Н!! 44 від 29.1 О.2007р . 
tnnвapc. • • ., 
Jlr1.1Вl.ДОГОВlр КУПІВЛІ-продажу .. з~мельної діланки 

. ькоroсподарського призначення УКЛ8Дении МІЖ БроваРСЬКОIО міською 
...r.jJJЬС б' . . 
11"· та товариством з О меженою ВІДПОВІдалЬНІСТlО "Техноекспорт" 
fl!tllolO •••• • , 
r- строваниіі в КНИЗІ заПИСІВ Д?ГОВОРІВ. КУ~ІВЛІ - продажу та ~арування 
::.ьНИХ ділянок Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних реСУРСІВ за Н! 4S 
. OS.ll.2007p.; 
JllJ11.l82.доroвір купівлі-продажу .. з~мельноі д!лянки 

'lJIьськогосподарського призначення укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ 
нес б' . . І " радою та тов~риством з. О ме)~ен~ю ВІДПОВІдалЬНІСТЮ " рина , зареєстр~ваний 

J(JIIlзі заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК 

:роварського Mi~ЬKOГO відділу ~е~ельних ресурсів за N!! 46 від .. 05.11.2007р.; 
1.1 ВЗ.дОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельно І Д1ЛJIНКИ 

несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та то~ариство~ з о?меженою. ВідП~Ві~алЬНіСТЮ "Техноекспорт", 
зареєстровании В КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

3е&lenьних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за N!! 47 
від OS.lI.2007p.; 

1.184.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Ірина", зареєстрований 
в книзі записів договорів купівлі - прода>ку та дарування земельних ділянок 
Броварського міського відділу земельних ресурсів за N!! 48 від 05.11.2007р.; 

1.1 85.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між БроваРСЬКОIО міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Євро-Арт-Сервіс", 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за N!! 49 
від 13.11.2007р.; 

1.186.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 
DpIDначеННJI укладений між Броварською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю "Олта" , зареєстрований в книзі записів договорів 
~!пі~і - продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського 
ВІддІЛУ земельних ресурсів за N!! 50 від 21.11.2007р.; 

.1.187. .Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСІЛьськогосподарського призначення укладений між БроварськоlO міСЬКОIО 
радою та товариством з обмеженою відповідальністlO "Інватех" , 
зареЄстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
]~мельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за N!! 51 
ВІД 26.11.2007р.; 
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88.договір купівлі-продажу земельної . 

1.1 J(огосподарського призначення укладений між Бров д.lJUIНКИ 
jJJЬСЬ • Р .. . арською МІСЬКою 

.ее 1'8 приватниМ ПІ~ПРИЄМСТВОМ" еаБIЛІтаЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ цен ІТТ" 
",.010 оввииі в КНИЗІ записів договорів купівлі _ продажу... ТР., А, 
.1IfI!ЄC1P. Б '. • La дapYB8ННJI 
]iJrl~ыІDt ДІЛЯНОК роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за Не 52 

~ 29.І1·2007р:; .. .. . 
.iJl 1 .189.ДОГОВlр КУПІВЛ~-ПР?Дажу земеЛЬНОІ дl~нки несільськогосподарського dеllJIЯ укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радОЮ та приватним 
""113111-. Є' Мих" р: ІєМцем Гапон вгеНІЄМ аиловичем, зареєстрований в книзі записів 
rd,IIdP~piB купівлі - продажу та дарування земельних діJIЯНОК Броварського 
д~ro~ro відділу земельних ресурсів за Н!! 53 від 29.11.2007р.; 
adC~ 190.Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

~,qеlПUl укладений між Броварською міСЬКОIО радою та товариством з 
ррll3 .' • 'IТT_~ Ю " .... 
t:.ежеIlОЮ ВІДПОВІдалЬНІСТЮ ,,1.LUU1Л- г, зареєстровании в КНИЗІ запиСІВ 

OUJIf • • • Б 
roворів КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ДІЛЯНОК роварського 

Д~ ького відділу земельних ресурсів за Н!! 54 від 20. 12.2007р.; 
МІС. .. • .. • Б 

l.191.ДОГОВIР оренди земеЛЬНОІ дІЛЯНКИ укладении МІЖ роварською 

)fїською радою та приватним підприємцем Кулагою Петром 
володимировичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
pjдПРlfємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
КО"іітетї України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800275 від 
17.0S.2007p.; 

1.192.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Басараб Олегом Івановичем, 
зареєС1'рОваний у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040633800345 від 08.08.2006р.; 

1.19З.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Война Олексієм 
Авакумовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800073 від 
01.03.2006р.; 

1.194.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та приватним підприємцем Басараб Олегом Івановичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040633800254 від 10.05.2006р.; 
. 1.195.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОю радоlO та приватним підприємцем Басараб Іриною Миколаївною, 
зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040633800255 від 10.05.2006р.; 
. І. J 96.Договір оренди земельної ділянки укладений між 
~~~ Ю' Ю радоlO та громадянином Дубовим рІЄМ 
зареЄСтрований у Київській регіональній філії Державного 

БроваРСЬКОIО 
Петровичем, 

підприємства 
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державного земельного кадастру при Д 

Jlelf!PtI по земельних ресурсаІО> за Н!! 040633800372 від ~~~~~~~ .комітеті 
1rpatI"91 Договір оренди земельної ділянки укладений ~ОlЖ' БР" 1. • роварською 

ІО радоЮ та громадянином Івашковським ВО о 
l'сысo реєстров .. Ки" 'й . lТВЛIЄМ 

JI одимировичем, за ании у lВСЬК1 реГІональній філії Державного 
В.ОЛ єМства <<Центр державного земельного кадастру при Держав 
JI

=1IfI011 оо ному 
~ УкраІНИ по земельних ресурсюо> за Н!! 040633800347 від 

~ 08.2006р.; . .0 • 

·І.І98.ДОГОВIР оренди земеЛЬНОl. ДІЛянки укладений між БроваРСЬКОІО 

ісЬКОІО радою та приватн~м Пl~~риє~цем о TYPOB.~eM о ~олодимиром 
JI llЙЛовичем, зареєстровании у КиlВСЬЮИ реГІ0налЬНІИ фІЛІЇ Державного 
:llємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
ІіОаlітеті УкраїНИ по земельних ресурсаІО> за Н!! 040533800139 від 

3І.О8.2005р.; . оо • .. • 

І.199.ДОГОВIР оренди земеЛЬ~ОI Д1ЛЯНКИ укладении мІЖ Броварською 
'сьКОЮ радою та приватним ПІдприємцем Дутим Юрієм Григоровичем, 

:~еєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру пр~ Державному комітеті України по 
зеаleJIЬНIІХ ресурсах» за N!! 040533800135 В1Д 31.08.2005р.; 

І.200.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Дутим Юрієм Григоровичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за N!! 040533800032 від 18.05.2005р.; 

1.20І.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Щербак Ніною Іллівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за N!! 040533800192 від 03.11.2005р.; 

1.202.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Налбандян Армаісом 
Сергійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за N!! 040633800176 від 
07.04.2006р.; 

. 1.203.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
&fIСЬКОЮ радоlO та приватним підприємцем Руденком МИКОЛОІО 

~lІfтровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
ПІДприємства «Центр державного земельного кадастру ПрИ Державному 
KOMjTeTj України по земельних ресурс8Х» за N!! 040633800182 від 
lІ.04.2006р.; 
. І.204.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 

AlJСЬ~ОЮ радою та приватним підприємцем Русланович Яною 
~еОНlДівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~IД~PIIЄMCTBa «Центр державного земельного кадастру при Державному 
~OMJTeTj України по земельних ресурсах» за Н!! 544 від 14.05.2004р.; 



2S 

5 доrовір оренди земельної ділянки укладений між Б 
1.20 . радоЮ та приватним підприємцем Варенко ровгаРСЬКОІО 

. асоJO ан" Ки" • .. • аПИНОІО 
~ICЬ • dOIO зареєстров ии у lВСЬКIИ репональній ф'Шl"I' П'ер 

ІІ"ІВР , """ жавного 
1po~ {ства (<Центр державного земельного кадастру при Державн 
nw!pll~Уftf1аіНИ по земельних ресурсаю) за Н2 633 від 10.09.2004р.' ому 
.... 'n,(оТ1 ~"r • .. • , 
JV'"-1206.ДОГОВlр оренди земельнО1 ~lЛянки укладений між БроваРСЬКОІО 

. раДОIО та приватним ПІдприємцем Зайцевою ВanеНТИНОІ0 
'сьІСоJO .. Ки" 'й . . )11 • dOIO зареєстровании у lВСЬКl реГІоналЬНІЙ філії Державного 

В СІІЛІВР , 
.а IlєМства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
IIUI~ УкраіНИ по земельних ресурсах» за Н2 040533800180 від 
~)fJ OOSp' 
14 ]0.2 ., . .. . .. . 
. 1207.ДОГОВ1Р оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ УЮІадении МІЖ БроваРСЬКОІО 
. ~ю радоЮ та приватним підприємцем Афіцьким Олександром 
~С~:О8иqем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~IIємcтвa «Центр державного земельного кадастру при Державному 

II'теті України по земельних ресурсах» за Н2 040533800142 від 
t(I) 

14.09.200Sp.;· • .. • .. • 
1.208.ДОГОВIР оренди земеЛЬНОІ ДІЛянки укладении МІЖ Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Журбенко Валентиною 
Петрівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
_llємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
"WliTeтi України по земельних ресурсах» за Н2 040533800228 від 

21.l2.200Sp.; 
].209.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та виробничо-комерційною фірмою "Кобол" J 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н2 040400700091 від 13.01.2005р.; 

1.210.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянами Мельник Сергієм Васильовичем та 
Сапожніковим Дмитром Олександровичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради за Н2 292 від 19.08.2002р.; 

1.211.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та приватним підприємцем Шматок Станіславом 
Івановичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 1696 від 
04.] О.2007р.; 
. 1.2] 2Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКою радою та громадянами Ковальчук Василем Миколайовичем, 
зареЄстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИконавчого комітету Броварської міської ради за Н2 1843/6 від 19.06.2008р.; 
. 1.21З.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоlO 

МІСЬКою . Б б " радою та орендним ПІДПРИЄМСТВОМ " роварипромжитло уд , 
зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр . . У .. 

державного земельного кадастру при Державному КОМ1теТІ краІНИ по 
земельних ресурсах» за Н2 040733800068 від 22.06.2007р.; 
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.214.доroвір оренди земельної діJIJIНКИ укладений між Б ова 

1 радою та товариством з обмеженою відповідВJI . Р РСь~ою 
. ІСОЮ Ки"'й" ЬНІСТІО "Вллtс" -,І'Ь ванні у lВСЬКl реГІ0Н8JIЬНІЙ філії Державно"'о . , 
єстро •. ПІДПРИЄМства 

~ ержавноГО земельного кадастру при Державному комітеті У .. 
,aeJl1P ~ ресурсах» за Н!! 040633800015 від 30.01.2006р.; краІНИ по 
~eJlьJl. .. . 
~ 1.21S.ДОГОВ1Р оренди земельнО1 ДІЛЯНКИ укл~дени~ між Броварською 
• 10 радоЮ та товариством з обмеженою ВІДПОВІдальністю Олда" 
ІСЬІСО К оо '" о 'й фо '" '" )І ЄС'1Рованиі У ИІВСЬКІИ реГІОналЬНІ Ш11 Державного підприємства 

заре державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
.ue~1fX ресурсах» за Н!! 040633800392 від 30. 1 Оо2006р.; 
ЗС)len~о2160ДОГОВіР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
• 010 радою та товариством з обмеженою відповідальністю науково-

)І1СЬК оП" .. v.... .... . 
БJlича фІрма" аритет , зареєстровании у ~IВСЬКІИ реГІоналЬНІЙ філії 

8JlРО ного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
::;::ному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800153 
від оз.О4.2006ро; 

1.217.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОІО 
міською радою та приватним підприємцем Полатовською Любов'ю 
ВаСllлівноЮ, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040533800004 від 

02.02.200Sp.; 
1.218. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Гузько Віктором Івановичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040533800071 від 2200602005ро; 

1.219.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
"Будконтракт" , зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
Іо".ітеті України по земельних ресурсюш за Н!! 040633800295 від 
OS.06.2006po; 

1.220.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "Агат", зареєстрований у 
Кllївській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за Н!! 040400700065 від 0700902004ро; 

. 1.221.Договір купівлі-продажу земельноі ділянки 
несІЛьськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Глобал 17 Ріел Істейтс", 
зареЄстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
З~1tIеЛЬНIІХ ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за N!! 17 
ВІД 29.05.2006р.; 

.1.222.Договір купівлі-продажу земельноі ділвнки 
неСІЛЬсь .. . Б . когосподарського призначення укладении МІЖ роварськоlO МІСЬК01О 
радою т 'й" а ГРомадянином Дрєновим Ігорем АнаТОЛІ овичем, зареєстровании в 
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aJ1IfCiB договорів купівлі - продажу та 

..,noi з Броварського міського відділу земельних pдapYB~HНJ[ земельних 

..: .. J1IOJC • еСУРСІВ за Н!! 18 від 
PII(jS.2006p., . . . 
%9. 122З.ДОГОВIР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної . 

. :"ЬІСоroсподарського призначення укладений між БроваРСЬКОJО мд.lJUtнки 
.~іЛ"" б'" ІСЬКОЮ 
11"· та товариством з о меженою ВІДПОВІдальНІСТЮ ,Брігус" заре .. 
іІ!І.І101O .. . " Єстровании 
r l' записів ДОГОВОРІВ КУП1ВЛІ - продажу та дарування земельних д' 

JC1IIIЗ . .. . ШЯНОК 
8 варськоro MI~ЬKOГO ВІДДІЛУ ~е~ельних реСУРСІВ за Н!! 21 від 26.06.2006р.; 
іра 1 224.ДОГОВ1Р КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної діJIJlНКИ 

. '"ькогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
,есIЛЬ" • К 10 та приватним ПІдприємцем ольчевським Юрієм Павловичем 

радо 1Рова~ий в книзі записів Д~ГOBopiB. ку~іВЛі - продажу та дapyвaнH~ 
:::НltХ ДІЛЯНОК Броварського МІСЬКОГО В1ДДІЛУ земельних ресурсів за N!! 22 
від 27.06.2006р.; 

1.225. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
есілЬськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 

І . Р tt ... 
радою та коле~ивним . ПІ~ПРИЄМСТВОМ " емвзутrя , зареєстровании в. КНИЗ1 
38D1(сів ДОГОВОР1В КУП1ВЛ1 - продюку та дарування земельних ДІЛЯНОК 

Броварськоro міського відділу земельних ресурсів за Н!! 23 від 29.06.2006р.; 
1.226.Договір купівлі-продажу земельноі ділянки 

кесільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 

радою та то~ариство~ з Об~еженою ~ідпов~~ЬНістю "Будконструкція" , 
зареєстровании в КНИЗІ записІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування 

зе~(ельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 24 
від 05.07.2006р.; 

1.227.Доroвір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Васильковим Павлом Яковичем, 

зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 26 
від 23.08.2006р.; 

І.228.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО 
радОІО та товариством з обмеженою відповідальністю "Поліцейський 
фінансово-правовий коледж", зареєстрований в книзі записів договорів купівлі 
- продажу та дарування земельних ділянок Броварського міського відділу 
земельних ресурсів за Н!! 27 від 12.10.2006р.; 

1.229.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСільськогосподарського призначення укладений між Броварською міСЬКОIО 
радою та приватним підприємцем Селіним Петром Юрійовичем, 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
З~AJельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 28 
ВІД ] ].1 О.2006р.; 
If • 1.230. Договір купівлі-продажу земельної Д.їлянки 
еСlльськогосподарського призначення укладений між Броварською МІСЬКОІО 
радою та приватним підприємцем Вакуленком Ігорем Петровичем, 
зареЄстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
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Jlli~ діЛЯНОК Броварського міського відділу земельних . 

.рІеІІЬ • 1 O.ll.2006p.; реСУРСІВ 
1.зl ВіД . • . 

3811. 231.доroВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу земельної . 
J. "оroсподарського призначення укладений між БроваРСЬКОIО д,1JUПIки 
jnьСЬ... МІСЬКОю 

.,с та приватним ПІдприємцем Головач Надією АнаТОЛl"1' 
fI.'I110J0 •• '. • ВНОІ0, 
Г ОВ8ІІИЙ в КНИЗІ заПИСІВ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарув 
,nгЄCТP Б " • анна 

38~~ЬJJИХ ділЯНОК роварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земельних ресурсів за N!! 32 
~. lЗ.1І.2006р.;. . . 
ВiJI 1.232.ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу .. з~мельної ділJIНКИ 
jnЬCЬІ(огосподарського призначення укладении МІЖ Броварською міСЬКОІ0 

геС та товариствОМ з обмеженою відповідальніСТ10 "Серго" , зареєстрований 
fIIIlOJO •• • 
J""'"' ІЗі записів ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ - продажу та дарування земельних ділянок 

• J(IIJapCLKoro міського відділу земельних ресурсів за Н!! ЗЗ від 13 .11.200бр.; 
БРО~ 233. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
іл~ськоroсподарського призначення укладений між Броварською міською 

весоJO та закритим акціонерним товариством "Фірма Теnnицьтехмонтаж", 
РІД єстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
:enьиих ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н! 35 

.iд27.l1.2006p.;. . . .., 
1134. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДажу земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

весільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Управління 
будівництва ,,3акордонмонтажспецбуд", зареєстрований В книзі записів 
доroворів купівлі - продажу та дарування земельних ділянок Броварського 
міського відділу земельних ресурсів за Н! 37 від 26.06.2006р.; 

1.23S.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Аквілон" , 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
земельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н! 38 
від 21.l2.2006p.; 

1.236.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
весільськогосподарського призначення укладений між Броварською міСЬКОIО 
радою та відкритим акціонерним товариством "Броварський побуткомбінат", 
зареєстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 

~мenьних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н! 39 
ВJД 2б.12.2006р.; 

. 1.237.Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСІльськогосподарського призначення укладений між Броварською міською 
радою та відкритим акціонерним товариством "Броварський побуткомбінат", 
зареЄстрований в книзі записів договорів купівлі - продажу та дарування 
З~мельних ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н! 40 
ВІД 26. І 2.2006р.; 
2 1.238.ДОГОВір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
2.06.2005р. H~ 040533800071 укладений між БроваРСЬКОIО міською радОIО та 

ПРlІватн '. ... к оо .~M ПІдприємцем ГУЗЬКО ВІКТОРОМ Івановичем, зареєстровании у 
ІІІВСЬІСIIJ регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
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кадастрУ при Державному комітеті Україн 

рeJIЬ:~аН9040933800004 від 09.01.2009р.; и по земельних 
~1239.договір про внесення змін до договору оренди земельн" . 

. "''' 040633800295 w • 01 ДІЛИІІІСИ 
06 200бр. ",9 укладении МІЖ БроваРСЬКОIО місько • OS. • б '" 10 РВДОІО 

JiJ1 товариСТВОМ з оо о. ~еже~ОIО ~~ДПО~I~алЬНІСТЮ "Бу AICOIITpaICT" , 
.. арованІІЙ У КиIВСЬЮИ реГІоналЬНIИ фlЛІІ Державного підприємства 
_реє державноГО земельного Ісадастру при Державному комітеті Укра'іllИ по 
cLtell1P .ntpecypc8X» за N!!04093380000З від 09.01.2009р.; 
"'1Ie11ыI.. • 
JI>" 1 240.доroВlР про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної дlЛИI-llСИ 
. 01.09.2004р. Хе ~40400700065 укладени,~ між Броварсько~ MiCLICOIO радОIО 

8UI риватним ПІДПРИЄМСТВОМ "Агат, зареєстровании у І<ИЇDській 
18 • ОНaJJЬНіЙ філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
~no Д "У оо у- тру при ержавному КОМІтетІ IСр81НИ по земельних ресурсах» за 

~~933800002 від 09.0 1.2009р.; 
](! 1.241.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
. 03.04.200бр. Хе 040633800153 укладений між Броварською міСЬКОIО радОIО 

ВІД б ... б ". товариством з о меженою ВІДПОВlдanЬНlСТIО науково-виро нича (1I1рма 

ftapIITeT", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підпрllЄМСТва «Центр державного земельного кадастру при Державному 
ЕОмїтеті України по земельних ресурсаю> за N!!04083 З 800127 від 29.12.2008р.; 

1.242.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
22.0б.2007р. Не 040733800068 укладений між Броварською міСЬКОIО раДОIО та 
орендним підприємством "Броварипромжитлобуд", зареєстрований У 
Кllївській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру ПрИ Державному комітеті У країни по земельних 
ресурсах» за Н!!040933800006 від 09.01.2009р.; 

1.24З.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
30.01.2006р. Не 040633800015 укладений між Броварською міСЬКОІ0 раДОIО та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Елліс" , зареєстрований У 
КJlівській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних 

ресурсюш за Не040933800005 від 09.01.2009р.; 

1.244.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
30.l0.2006p. Н!! 040633800392 укладений між Броварською місы�оІоo радОIО та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Олда" , зареєстрований у 
КJrівській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за Н2040933800001 від 09.01.2009р.; 
. 1.245.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКО10 

МІСЬКОю радою та приватним підприємцем Зайцевою ВалеНТИНОІО 
ВаСllлівноlO, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
ореНДИ землі виконавчого комітету Броварської міськоі ради за Н!! 2ЗЗ від 
14.02.2002р.; 
. 1.246.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОlО 

~IJcы\ А оо. 
010 радоlO та громадянкою Кравченко Валентиною наТОЛllВНОIО, 

зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
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державного земельного кадастру при Державно '. 
,аен!р о земельНИХ ресурсах» за Н!! 040633800431 від 14 12 200МУ6 .КОМІтетl 
· .... 181111 • •• • " р., 
~ .. г 41 ДОГОВ1Р оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ укладений між Б 12 . . роварською . р&ДОIО та приватним ПІдприємцем Разумовим В . . 
•• ,010 .. Ки" '" . еНlаМIНОМ 

JlIC II14ировичем, зареєстровании у lВСЬКlИ реГІональній філії Державного 
ВoJIОJl єМства <<Центр державного земельного кадастру при Державно 
~~ украіни по земельних ресурсах» за Н!! 040733800025 : 

~12 03.2007р.; .. . 
·1248.Договір оренди земеЛЬНОl д!лянки укладений між Броварською 
. · ю радоЮ та приватним ПІдприємцем Шепталовим Сергієм 

"'ІС.'О .. К" 'й' '" ф' " ,. опаїfовичем, зареєстровании у ИІВСЬЮ реГІ0налЬНІИ ШІЇ Державного 

~I(IC Ilємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
IIiJltn УкраїНИ по земельних ресурсах» за Н!! 040733800026 від 
~з.2007Р.; . .. . .. . 

1249.ДОГОВlр оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 

. ь~ою радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Кристал", 
МІС єстрований У Київській регіональній філії Державного підприємства 
:іентр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
зеМeJlЬИИХ ресурсах» за Н!! 040533800136 від 31.08.2005р.; 

1.2S0.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та акціонерним товариством "Українська автомобільна 
roрпораців", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
ЕОаптеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800059 від 

21.02.2006р.; 
I.2S1.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Проектно
будівельна компанія "Зодчий", зареєстрований у Київській регіональній філії 
Дер"IКВВНОГО підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Дер"lКавному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040733800113 
від 16.08.2007р.; 

1.2S2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Вінсо" J 

зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040533800084 від 12.07.2005р.; 
. 1.25З.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 

МІСЬКОю радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Основа", 
зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
зеМелЬНИХ ресурсах» за Н!! 040633800165 від 04.04.2006р.; 
. ) .254.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоlO 

МІСЬкою радою та приватним підприємством "Мустанг-Авто 11", 
зацреєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«ентр • 'У .. державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ краІНИ по 
зеМельн • 

ІІХ ресурсах» ВІД 05.02.2008р.; 
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55 договір оренди земельної ділянки укладениl мі Б 

1.2 р' аДОЮ та приватним підприємством Єдність" 3 ж роварською 
ІСоіО • ... ф' ... Д ", ареєстрований у 

~CЬ 'й регіоналЬНIИ ІЛll ержавного підприємства «Центр д 
tlРВСЬ:ого кадастру при Державному комітеті України по ~~::::гo 
зD'е1ІЬ ) за Н! 040733800080 від 05.07.2007р.; их 
Jt.'IPc81J. оо • 

Р"·'·1.256.ДОГОВIР оренди земелЬН01 ДІ~~НКИ укладениl між БроваРСЬКОІО 
.п радоЮ та незалеЖНОIО реЛІГІЙНОЮ громаДОIО євангельських 

• сьІСоlV • ." 
)llllifllЯIІ "хвала ~ ПОКЛОНІННЯ, зареєстрований у Київській регіональній 
~I ... Державного. ПІ~приєм:тва «Центр державного земельного кадастру при 
фiJI~вному КОМІтетІ УкраІНИ по земельних ресурсах» за Н!! 040733800066 
~~8.06.2007P'! оо • .. • 

Ji.l 1.251.ДоroВІР оренди. з~меЛЬНОl Д~КИ укладе~ии МІЖ БроваРСЬКОIО 
. оЮ радою та ВІДДІленням УкраІНСЬКОГО аКЦІОнерного промислово-

)lJсЬJ( б .... оо • 

'нвecnщіЙНОГО анку t зареєстровании у ІеНИЗІ заПИСІВ державнО1 реєстрацІЇ 

І roBopiB оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 
:224 від 17.01.2002р.; 

1.2S8.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
іСЬJ(ОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
Ifухртехкомпnекс" t зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
ДержавномУ комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!.040400700087 від 

08.12.2004р.; 
1.2S9.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

18.06.2007р. Н!! 040733800066 укладений між Броварською міською радою та 
незалежною релігійною громадою євангельських християн "Хвала і 
поклоніння", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при. Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!040933800015 від 10.01.2009р.; 

1.260.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
08. 12.2004р. Н!! 040400700087 укладениl між Броварською міською раДОIО та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Укртехкомплекс" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
(<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!!040933800014 від 10.01.2009р.; 

1.261.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
31.08.2005р. Н!! 040533800136 укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIO та 
товариством 3 обмеженоlO відповідальністlО "Кристал", зареєстрований у 
ICJlівській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
J)eCУРСВ>Ш за Н!!040933 800012 від 1 0.0 1.2009р.; 

1.262.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.07.2005р. Н!! 040533800084 укладений між БроварськоlO міськоlO радОIO та 
товаРIІСТВОМ 3 обмеженоJO відповідальністю "Бінсо", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
]емеnьн • • У .. х . ого кадастру при Державному КОМ1теТ1 кра1НИ по земельни 

ресурса.'(» за N!!040933800007 від 10.0 1.2009р.; 
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з.доroвір про внесення змін до договору оренди земельно" . 
1.2604 2006р. ](!! 040633800165 укладений між Броварсь~ою . І ДІЛЯНки 
ІІА • б '" МІСЬКОЮ радою ,i.d ",. d ..... soM З О межеНОIО ВІДПОВІдалЬНІСТЮ Основа" зар 
товар.'''' . и ф' '" д ", еєстрованиА у 

111 .~ регіоналЬНlИ ІЛІІ ержавного підприємства «Центр д 
.. ciJ(1rJ Д . . ержавного 

}(ІІ18 нато кадастру при ержавному КОМІтеТІ Украіни по земельних 
,е)leJlЬаЮ) за ](2040933800011 від 10.01.2009р.; 
~64.дOГOBip про внесення змін ДО договору оренди земельної діnяики в' 

1'2006Р, Н2 040633800059 укладений між Броварською міською радою: 
2102. У .. . 
. 'оnерНИМ TOBap~cтвo~ 11 • кpalHc~~a . .~томобlльна корпорація", 
~ ований У КиIВСЬЮЙ реГІоналЬНIИ фШll Державного підприємства 
за~державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
a~IIIIX ресурсах» за Н2040933800013 від 10.01.2009р.; 
,.\1 1.265.Договір про внесення змін до ~OГ?BOPY оренди земельної ділянки від 
4122006р. Н!! 040633800431 укладении МІЖ Броварською міською радою та 

І · f~IІКОЮ Кравченко Валентиною Анатоліївною, зареєстрований у 
:сЬкіЙ регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земeJlыlгоo кадастру при ~ержавному комітеті Украіни по земельних 
сурс8Х» за Н!!040933800020 ВІД 10.01.2009р.; 

ре 1.266.Доroвір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
05.07.2007р. Н!! 040733800080 укладений між Броварською міською радою та 
nPJfватниМ підприємством "Єдність", зареєстрований у Київській регіональній 
філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!040933800010 від 

ІО.Оl.2009р.; 
1.267.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

12.0З.2007р. Н2 040733800025 укладений між Броварською міською радою та 
РРJfВ8ТНИМ підприємцем Разумовим Веніаміном Володимировичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н2040933800009 від 10.01.2009р.; 

1.268.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
І2.03.2007р. Н!! 040733800026 укладений між Броварською міською радою та 
DplfВ8ТНИМ підприємцем Шепталовим Сергієм Миколайовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н2040933800008 від 10.01.2009р.; 

І.269.Договір про внесення змін до договору оренди земельної діJIЯНКИ 
Dосвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
и?таріального округу І 8.05.2007р. за N!! 83 І, укладений між БроварськоlO 
МІСЬКОю радою та приватним підприємством "Мустанг-Авто 11", 
зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н2040933800019 від lО.Оl.2009р.; 

~ .270.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
:ОСВI~ченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського міського 
?таРlального округу І І .О7.2007р. за N!! 1229, укладений між БроварськОІО 

МІСЬкою • • • п пио радою та товариством з обмеженоlO ВІДПОВlдалЬНlСТ10 "рое -
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на компанія "Зодчий", зареєстрований .. 

61~8eJ1Ь нііі філії Державного підприємства «Центр держе1 КИІВ ській 
pe~OJlaJIЬ при Державному комітеті України по земеnьн::СОГО земельного 
"аrifP!З800017 від 10.01.2009po; ресурсвх» за 
:~o9.1 о о 
fI:II'1211.ДОГОВlр про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки 
8~eHOГO ЛазаРЄВОIО ВоПо приватним нотаріусом Броварського міського 

gOC іапьНОГО округу ~40020~.002po за Н: 329, укладений між Броварською 
~18P 10 радою та ФІЗИЧНОІ осоБОIО-Пlдприємцем ЗайцеВОIО Валентино 
.,ICЬJ(O ... К оо . ... о о Ю 
... CllJliBHOlO, зареєстровании у ИІВСЬК1И репоналЬНІЙ філії Державного 
~ IIЄldCTB8 «Центр державного земельного кадастру при Державному 
~тi yкpaiH~ по земельних pec~cax» за Н!!040933800018 від 1000102009ро; 
",. 1.2120ДОГОВ1Р про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки 

jдЧеноГО Лазарєвою ВоПо приватним нотаРІУСОМ Броварського міського 
аOClріапьного округу 24012.2001ро за Н!! 3800, укладений між Броварською 
JI~кою радОl0 та акціонерним комерційним промислово-інвестиційним 
:01.1 (закрите акціонерне товариство), зареєстрований у Київській 
~Оflапьній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
_стру ПРИ Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
]іО409ЗЗ800016 від 10.01.2009р.; 

1.27З.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
аосвїдченоro Базир НоМ. приватним нотаріусом Броварського міського 
нотаріального округу 03.10.2007ро за Н!! 1800, договір про внесення змін до 
доroвору оренди земельної ділянки посвідченого Базир НоМ. приватним 
нотаріусом Броварського міського нотаріального округу 22.0702008ро за 
N! 1758, укладений між Броварською міською радою та товариством з 
об&lеженою відповідальністю "ТРИНЕТРИ", зареєстрований у Київській 
реriональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
адастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсаІО) за 
1і0408ЗЗ 800126 від 3 0.12 .2008р.; 

1.274. Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємством "Броварижитлобуд" , 
зареєС1рований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«ЦеН1р державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Ng 040833800124 від 26. 1202008ро; 

1.275.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та приватним підприємством "Броварижитлобуд" , 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040833800125 від 260 12.2008ро; 

.1.276. Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
неСІЛьськогосподарського призначення укладений між БроваРСЬКОIО міськоlO 
радою та товариством з обмежен01О відповідальністю "Металпресмаш" , 
зареЄстрований в книзі записів договорів купівлі - продюку та дарування 
З~меЛЬНIfХ ділянок Броварського міського відділу земельних ресурсів за Н!! 104 
ВІД 20.11.2008р.; 

І.277.Договір купівлі-продажу земельноі ділянки несільськогосподарського 
ПРll1Н о о о 

ачення укладений між БроварськоlO МІСЬКОІО РадОIO та ДОЧІРНІМ 
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ствоМ "Anрітек", зареєстрований в кн . . 
pia11PII~ кynівлі - продажу та дарування земельних діЛJtнок;1 заПИСІВ 
ppf080P1 іддіЛУ земельних ресурсів за Не 106 від 19 .12.2008p.' роварського 
~~fв.ДoгoBiP купіВЛ~-пр~дажу земельної дinя~ки несільсь~огосподарського 

1. еd!ІЯ укладении мІЖ Броварською Міською радою та сп' .... Jlач рф' б . ШЬним JIPI'" СТВОМ У ОРМl товариства з о межеНОIО ВІдповідальнісТlО .,.. 
":tlIIDIIЄld w • '. " j, ранс-
Р""''-" зареєстрОВании в КНИЗІ запИСІВ ДОГОВОРІВ купівлі - продажу 
t1.ud, • Б' та 
lPJ- ІІSI земельниХ ДІЛЯНОК роварського МІСЬКОГО відділу земельних 
pp'fВa~ за НИ 105 від 09. 12.2008р.; 
~CIB. .. • w 

"..-/і.279.ДОГОВIР оренди земеЛЬНОl ~1Лянки укладении між Броварською 
• ro радою та приватним ПІдприємцем Трофимовичем Юрієм 

)llсЬКОовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
IМIТР 
І!'" !IОіства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
~-i Украіни по земельних ресурсах» за Не 040533800196 від 
~\lll"~' 

0711.200Sp.; 
. 1.280.Доroвір оренди земел~ної ділянки укладений між Броварською 
. ькою радою та приватним ПІдприємцем Дущенко Іриною Василівною, 
М~ваний у Київській регіональній філії Державного підприємства 
~eнтp державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
.leJlЬНИХ ресурсах» за Н!! 040633800065 від 22.02.2006р.; 

1.281.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та громадянином Бобком Русланом Володимировичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земeJIЬНИХ ресурсах» за Н!! 040733800046 від 13.04.2007р.; 

1.282.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Багіровою Тетяною 
Оnексіівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах» за Н!! 040633800289 від 
30.0S.200бр. ; 

1.28З.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Котенок Володимиром 
ГРJfгоровичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Не 34 від 
16.08.2007р.; 

• J .284.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськОІО 
МІСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Проскурко ВалентиноlO 
МllкоnаївноlO, заресстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Ne 18 від 
IS.06.2007p.; 
. 1.285. Договір оренди земельної ділянки укладений мі)к БроварськоJO 

МІСЬКОЮ В' О радою та громадянином Антоненко lКТОрОМ лександровичем, 

зареЄстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВJll\онавчого комітету Броварської міської ради за Ne 27 від 12.07.2007р.; 
, . ] .286. Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
о1llСЬкоlO 

радоlO та громадянином Кузнєцовим Костянтином 
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fllоsичем, зар.еєстрованиЙ у книзі записів державної еєс ... 
B"'гJI'fI. оренДИ зеМЛІ виконавчого комітету Броварської міс .. р траЩІ 
roворlВ 2007р.; ЬКОІ ради за Ни 

, :" 11.07. • 
26 '114 81 доroвір про внесення змІН до договору оренди земельної діли . 

l'~006P' 1(204063380028~ укладений між БроваРСЬКОІ0 МЇСЬКОІ0 р:;': ВІД 
10'~~M підприємцем Бапровою Тетяною ОлексіїВНОIО зареєстровани" та 

IJIII ••• ~"1 •• ••• • ' и у 
flPl. аПJfсіs держаВНОl реєстрацll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого 
JIII~~ Броsар~ької міської ради ~iд 26. 12.2008р.; 
~ 1288.ДОГОВIР про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки від 

04.2007Р. 1(2040733800046 укладений між Броварською міською радОl0 та 
ІЗ. SДRllИном Бобко Русланом Володимировичем, зареєстрований у книзі 
,ром. державної реєстрації договорів оренди землі ВИІсонавчого комітету 
!8J1IlСIВської міської ради від 12.12.2008р.; 
511lJJJЗР • сення з . .. . . у-1 289.дОГОВIР про вне МІН дО договору оренди земеЛЬНО1 ДІЛЯНКИ ВІД 

02200бр. 1(2040633800065 укладений між Броварською міською раДОІ0 та 
22_ТІІ1Ім підприємцем Дущенко Іриною ВасиліВНОIО, зареєстрований у книзі 
:Псів дe~~~HOЇ .?eєcтp~цiї договорів оренди землі виконавчого комітету 
& ВІрСЬКОІ MIC~KOI ради ВІД 12.12.~008p.; оо • • 

ро 1.290.ДОГОВlР про внесення ЗМІН дО договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 
01.11.2005р. 1(2040533800196 укладений між Броварською міською радою та 
прПJJВТНJlМ ~ідприємцем .!РОфимов~: Юрієм ~митровичем, з~реєCtpований у 
_і запИСІВ держаВНОІ реєCtpаЦll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого 

IО)ІЇтету Броварської міської ради від 10.12.2008р.; 
1.291.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

11.07.2007р. Н2 26 укладений між Броварською міською радою та 
rpoМ8ДJIнином Кузнєцовим Костянтином Валентиновичем, зареєстрований у 
moi записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
roмітету Броварської міської ради від О 1.12.2008р.; 

1.292.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.07.2007р. Н!! 27 укладений між Броварською міською радою та 
rpoМaдRнином Антоненко Віктором Олександровичем, зареєстрований у книзі 
31JlJlсів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 11.12.2008р.; 

1.293. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
1~.06.2007p. Н!! 18 укладений між Броварською міською радою та приватним 
DJДприємцем Проскурко Валентиною Миколаївною, зареєстрований у книзі 
38ІlJIсів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 10.12.2008р.; 

1.294.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділян(си від 
1~.07.2007p. Н2 26 укладений між Броварською місько(о радОIО та приватним 
ПІДПРИємцем Котенок Володимиром Григоровичем, зареєстрований У книзі 
~аПIfСіВ державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
РОварської міської ради від 31.12.2008р.; 
. J.295.ДОГОВір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

~IJсы\юю • Б' І І радою та приватним ПІдприємцем lчевим горем вановичем, 

зареЄСтрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
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державного земельного кадастру при Де жавном ' .• 

,I(clf!P ~o земельних ресурсах» за Н!! 040533800179 від 1~ 10 200SY .КОМlтеГI ,,,,,,,,11 І· • енди зе .., '. р., 
f~r 96 ПОГОВІР ор меПЬНОl ДІЛJlНКИ укладениЯ МІ'Ж Б 

І 2 .~ . роварсы1оІ0o 
. радоЮ та приватним ПІдприємцем Марінич О 

. ысJo .. К " '" . ксаllOlО 
~IC оnвіВtlОЮ, зареєстровании у ИІВСЬІСІИ реГІональні Я філії ДержаВІІОГО 
~fII' ~icтвa <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
piA~II. УJCPВЇНИ ПО земельних ресурсах» за Н!! 040533800122 ві 
~\I'тefI S ' Д 
10 08.200 ро, , оо , . 
Оlо296.ДОГОВ1Р оренди земеЛЬНОl ~1ЛSlнки укладений МІЖ Броварсы1оІоo 

• JO раДОІ0 та приватним ПІдприємцем Христинченко МаЙЄІ0 
JI1С::~ііВIІОЮ, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~ Іlємства <<Центр державного земельного кадастру при ДержаВІІОМУ 
aiдJlPifeтi УJCPаїНИ по земельних ресурсах» за Н!! 040533800093 від 
:'~70200Spo; о оо . .. . 
12970ДОГОВ1Р оренди земеЛЬНОl ДІЛянки укладении МІЖ БроваРСЬКОІ0 

. ;010 радою та приватним підприємцем Савицьким Сергієм 
::ОДlімировичем, зареєстрований у київсы�ійй регіональній філії Державного 
ni,qnplltMCTBa <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
_теті України по земельних ресурс8Х» за Н!! 040633800430 від 

13.1202006р.; 
1.2980Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварсы�оІоo 

JliсьКОЮ радою та приватним підприємцем ЛитвичеНІ(О АллоlO 
Анатоліївною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підпрlfємства «Центр державного земельного Ісадастру при Державному 
l'Oмітеті України по земельних ресурсах» за Не 040633800395 від 
01.1І02006ро; 

lо2990Договір оренди земельної діЛJlНКИ укладений між Броварсы�оІоo 
міською радою та приватним підприємцем Котенок Володимиром 
ГРІІгоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підпрllємства «Центр державного земельного кадастру при ДержаВІІОМУ 
ID1IiTeтi України по земельних ресурсах» за.N'!! 040533800116 від 
04.0802005р.; 

1.300.Договір оренди земельної діЛJlНКИ укладений між Броварсы�оІоo 
міською радою та громаДJlНИНОМ Жевнеревич Вікентієм Антоновичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!! 040533800020 від 28о04.2005р.; 

1.301.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
28.04.2005р. Н2040533800020 Уlсладений між Броварсы�оІоo міСЬКОIО раДОIО та 
IромадяНItНОМ )Кевнеревич Вікентієм Антоновичем, зареєстрований У книзі 
ЗІПllсів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого І(омітету 
Броварської міської ради від 12.12.2008ро; 
04 1.302.Договір про внесення змін до договору оренди земельної діЛЛНІ(И від 
.О8.2005р. N!!0405ЗЗ800116 укладений між БроварськоJO міськоJO радоJO та 

"Рllватн . r .. Itм ПІДприємцем Котенок Володимиром ригоровичем, зареєстровании 

~o "~IІЗі записів державної реєстрації договорів оренди землі ВИКОIlавчого 
МІтету Броварської міської ради від 29.12.2008р,; 
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3 договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
1.з0 2006р. ](2040633800395 укладений між БроваРСЬКОIО міською радОIО 

~ 01'~~~IfM ІІідприємце~о Литвиче~~о АлЛОIО о Анатоліївною, зареєстрований 
,,11І'1'. аІІlfсів держаВНО1 реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого 
1~131 ~poвaPCЬKOЇ міської ради ~iд 1201202008р.; 
іФ"rerY4 договір про внесення ЗМІН до ДОГОВОРУ оренди земельної діЛJlНКИ від 1'3~06P' ](2040633800430 укладений між БроваРСЬКОlО міською радою та 
11.12.2 ІМ підпри~цем о Савицьки~ Cepгio~M Во~одимировичем, 
~ТJII ваиий У КНИЗІ заПИСІВ держаВНОl реєстраЦl1 ДОГОВОРІВ оренди землі 
"реєетрОоro комітету Броварської міської радИ від 1 Оо 12.2008ро; 
JII5OII~~oДoroBip про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

l.зооsр. ](9040533800122 укладений між Броварською міською радою та 
10.08.2 м підприємцем Маринич Оксаною МиколаїВНОIО, зареєстрований у 
tlflllвaТII1i " Оо. О • 

pr'· • писів державно І реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого 

~' за Броварської міської ради ~iд 10012.2008р.; ОО О • 

~б.доroвір про внесенИJI змІн до ~OГ~BOPY оренди земе~ЬНОl ДШJlНКИ ВІД 
~'200SP' ](9040SЗЗ80009З укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ Радою та 

11.0. им підприємцем Христинченко Майєю Анатоліївною, зареєстрований 
IIPnвa~ записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
~::тy Броварської міської ради від 12.12.2008ро 

Виконуюча обов' Jlзки начальника 

JeМельного відділу - заступник 

DЧaJlьника земельного відділу Л.МоГудименко 
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