
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження договорів оренди землі 

та договорів про внесення змін до договорів 
оренди земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 14.01.2009 Н!! 24 щодо 
затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
України, ч.І п.4З ст.26, п.З пп.16 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: 

1. Затвердити договори оренди землі та договори про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок: 

1.1. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
05. 12.2006р. N!!0406ЗЗ800424 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Бесарабом Володимиром Миколайовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 21.0 1.2009р.; 

1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою' та приватним підприємцем Бесарабом Володимиром 
Миколайовичем, зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» заN!!040633800424 від 05.12.2006р.; 

1.3.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
21.09.2005р. Н!!040533800154 укладений між ~роварською міською радою та 
громадянином Кожухівським Володимиром ВІкторовичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради Bi~ 21:01.2009р.; ... 

1.4.Договір оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ укладе~и МІЖ Броварською 
міСЬКОІО радОІО та громадянином КОЖУХІВСЬКИМ Володимиром 
Вікторовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~ри Державному 
комітеті УІСРаїНИ по земельних ресурсах» за H!!0405338001~4 ВІД 21.09.2005р.; 

" . , . 
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I.S.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
21.09.2005р .. N!!О405ЗЗ800156 укладений між Броварською міською радою та 
прив~тним ~Ідприємцем .~ирожок ~~eKcaHдpOM Івановичем, зареєстрований у 
КНИЗІ заПИСІВ державно! реєстрацн договорів оренди землі виконавчого 
комітету Бровар.ської міської ради від 13.01.2009р.; 

І.6.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Пирожок Олександром 
Івановичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
під~риє~ства .. «Центр державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтеТІ УКРаіНИ по земельних ресурсах» за Н!!О40533800156 від 21.09.2005р.; 

1.7.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.07.2005р. Н!!О40533800088 укладений між Броварською міською радою та 
відкритим акціонерним товариством "Бровари-молоко", зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 19.0 1.2009р.; 

1.8.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та відкритим акціонерним товариством "Бровари
молоко" , зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!040533800088 від 12.07.2005р.; 

. 1.9.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.07.2005р. Н!!040533800087 укладений між Броварською міською радою та 
відкритим акціонерним товариством ,,Бровари-молоко", зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 19.01.2009р.; 

1.10.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та відкритим. ~ціОН~РНИМ =~Bap~C~OM ,,Бровари
молоко" , зареєстрований у КиївсьКlИ реГlOналЬНІИ фІЛІІ Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~и Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Ng040533800087 ВІД 12:~7:2005p.; . 

1.11.Договір про внесення змін до договору оренди зеМ~ЬНОl Д1ЛЯНКИ вІД 
12.07.2005р. Н!!040533800086 укладений між Бровар:ькою МІСЬКОЮ радою T~ 
відкритим акціонерним товариством "Бровари-молоко. ' зареєстрований у ~1 
записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 19.01.2009р.; .. . 
1 12 Д . и земельної ділянки укладении М1Ж Броварською 

МІ. .. ОГОВІР оренд відкриТИМ акціонерним товариством "Бровари-
ською радою та .... ф. ... д 

М " .. У Київській реГІОНальНlИ ІЛl1 ержавного 
олоко, зареєстровании Д 

підnpиємства «Центр державного земельного кадастру ~и ержавному 
І .... ресурсах» за Ng040533800086 вІД 12.07.2005р.; 
ОМІтетІ Укрatни по земельних. у оренди земельної ділянки від 

1 13 Договір про внесення ЗМІН дО договор 
23 1 о· . .. між Броварською міською радою та приватним 

. .2007р. Н!! 41 укладении . зареєстрований У книзі записів 
Підприємцем Колоян Ганною ~ИТРІВНО:, землі виконавчого комітету 
державної реєстрації ДогОВОРІВ opeH~ 
Броварської міської ради від 13.01.2009р., 
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. 1.14.Договір оренди земельно! діЛJlНКИ укладений між Броварською 
МІСЬКОІО paд~IO та. прива:гним ПІдприємцем КОЛОJlН Ганною Дмитрівною, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOM~Teтy Броварської міської ради за Н!! 41 від 23.10.2007р.; 

1.IS.ДОГОВIР про внесеННJI змін до договору оренди земельної ділянки від 
20.09.2004р. Н!! 339 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Бабицьким Валерієм Івановичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстраціі договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 13.01.2009р.; 

I.І6.Договір оренди земельної діЛJlНКИ 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!! 339 від 
20.09 .2004р.; 

І.17.Договір про внесеННJI змін до договору оренди земельної ділянки від 
03.04.2007р. Н!!040733800038 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Потьомка Людмилою Леонідівною, зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсвх» 
за}(!!040933800024 від І5.01.2009р.; 

І.І8.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Потьомка Людмилою 
Леонідівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурс8Х» за }(!!040733800038 від 03.04.2007р.; 

І.І9.Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної ділянки від 
11.12.2006р. Н!!040633800426 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Аліго-Трейд", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» 
заN!!040933800023 від 15.01.2009р.; 

1.20.Договір оренди земельної ділянки уклад~ний .між ~роварсь~ою 
міською радою та товарист~ом ~ .. обмеж~ною Вl~ОВl~~~НIСТЮ ,,АлІГО
Трейд" , зареєстрований У КиlВСЬЮИ реnоналЬНIИ фШl1 Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру ~и Державному 
комітеті України по земельних ресурс8Х» за }(!!040633800426 ВІД 11:.12:2006Р.; . 

І.2І.Договір про BHeceHНJI змін дО ДO~OBOPY оренди зе~елЬНОІ ДШJIНКИ вІД 
22.06.2007р. Н!!040733800071 укладе~ мІЖ Броварською Мl:ЬКОЮ радою та ~ 
товариством з обмеженою відповідалЬНIС~~ ,,~е~о-торговии центр "Оризон, 
зар ... Ки·' сью'й регіональн1И ф1Л11 Державного mдприємства 

еєстровании у Ів . . у .. 
(lІІ ного кадастру при Державному КОМІтетІ І<рВ1НИ по 
''Чаентр державного земель . 15 01 2009р . 
земельних ресурсах» за Н!!040933800022 ВІД ., .'.... Б 

. мельної ділянки укладении МІЖ роварською 
. 1.22.ДОГОВIР оренди зе ом з обмеженою відповідальністю "Техно-

МІСЬКОЮ.. радою та ~?варир::трований у Київській регіональній філії 
ТОРговии центр "Оризон, за 
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Державного під?ри~мства.. «Центр державного земельного кадастру при 
Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах» за Н2040733800071 від 
22.06.2007р.; 

1.23.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
10.03.2005р. Н2 415 укладений між Броварською міською радою та 
товариством. з обмеженою відповідальністю "Київоблпреса" , зареєстрований у 
книзі заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 12.01.2009р.; 

1.24.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальніс'По 
"Київоблпреса" , зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н2 415 від 
10.03 .2005р.; 

1.25.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
23.02.2005р. Н2 498-т укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Київоблпреса" , зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 12.01.2009р.; 

1.26.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальніс'По 
"Київоблпреса" , зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н2 498-т від 
23 .02.2005р.; 

1.27.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
20.10.2006р. Н2040633800386 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Київоблпреса" , зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 12.01.2009р.; 

1.28.Договір оренди земельної ділянки укладений M~ Бр~варс~кою 
міською радою та товари:rво~ .. з о~межен~~ ~1~ОВlдалЬНIСТЮ 
,,l(иївоблnреса", зареєстрований У КИІВСЬЮИ реГІОНальши фШІІ Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~и Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за N2040633800З86 вІД 20:.10:2006р.; . 

1.29.Договір про внесення змін дО ДOГ~BOPY оренди земе~ЬНОІ ДШЯНКИ ВІД 
20.10.2006р. Н2040633800387 УК1!адени~ МІЖ Б~.оварсько~, МІСЬКОЮ радою .. та 
товариством з обмеженою віДПОВІДальшстю "І.<ИІвоблпреса , з~реєстровании у 
книзі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 12.01.2009р.; .. . 

1 30 Д . нди земельної дЇJШНКИ укладении МІЖ Броварською 
. . ОГОВІР оре б· . . 

міською радою та товари~тво~ .. з о. межен~~ ф~I~ОдВlдалЬНIСТЮ 
ТІ"_.. б" ований У КиIВСЬЮИ репональши ШІІ ержавного 
"АИІВО лпреса , зареєстр Д 
п. ~ ржавного земельноГО кадастру при ержавному 
~иє~ства .. ~ ентр де их ресурсах» заN20406ЗЗ800387 від 20.10.2006р.; 

КОМІтетІ УКРаіНИ ПО земельн .. . . . ня змін до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 
1.31.ДОГОВIР про внесен .. . Б . 

17.10.2006р. N204063З800З81 укладении МІЖ роварською МІСЬКОЮ радою та 
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това~иством. з Обмежено~ відповід~ьнісТlО "Київоблпреса" , зареєстрований у 
КНИЗІ заПИСІВ держаВНОI реєстраЦIІ договорів оренди землі виконавчого 
комітету Бровар.ської міської ради від 12.01.2009р.; 

. 1.32.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
у.... б " 
,,~IBO лпреса , зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
Пlд~риє.мства .. «Центр державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтеТІ YкpaIH~ по земельних pec~pcax» заN2040б33800381 від 17.10.200бр.; 

1.33.ДОГОВIР про внесення змІН до договору оренди земельної ділянки від 
07.10.2005р .. ](2040533800171 укладений між Броварською міською радою та 
приватним ПІдприємцем Гоменюк Тетяною В ікторівною, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 12.01.2009р.; 

1.з4.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Гоменюк Тетяною 
Вікторівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсаІО> за Н204053800171 від 07.10.200Sp.; 

1.35.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
29.12.2007р. ](2040733800174 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю ,,мп "Перспектива", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсаІО> за ](2040933800033 від 27.01.2009р.; 

1.3б.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "МП 
"Перспектива", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~и Державному 
комітеті Украіни по земельних рес?'РСах» за ](2040733800174 ВІД 29.:12:2007р.; . 

1.37.Договір про внесення змІН до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ вщ 

29.12.2007р. ](2040733800173 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою . відпові~аль~і~~ ,,мп "П~рспектива", 
зареєстрований у Київській реnоналЬНІИ фІЛIІ Державног? ~Ідпри~ства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному КОМІтетІ УКРatНИ по 
земельних ресурсаІО> за Н204093380003 1 від 27.0 1.2009р.; 

1.38.Договір оренди земельної ділянки укладе~й мі.ж Бр?варською 
міською радою та товариством з ~~меж~ною ВІ~ОВ~Д~Н1СТЮ "МП 
"Перспектива", зареєстрований у КиїВСЬКІИ реnональНIИ фШ11 Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~ри Державному 
К • • У" мельних ресурсах» за Н2040733800173 ВІД 29.12.2007р.; 
ОМІТen краІНИ по зе .. . . 

І 39 Д . про внесення змін до договору оренди земельНОІ д1ЛJlНКИ ВІД 
. . оroВlР .. . Б . 

22.01.2008р. ](2040833800009 укладении МІЖ pOBapCЬKO~ МІСЬКОЮ paдo~ та 
. товариством Бромет-металекс, зареєстровании у 

зка~ит~ акц~онерни~ філії Державн~~ підприємства «Центр державного 
ИІВСЬЮИ реГІоналЬНІИ 



б 

земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за Ng040933800032 від 27.01.2009р.; 

1.40.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОIО рад~ю та .. закр~им акціонерним товариством "Бромет-металекс", 
зареєстровании у КИ1ВСЬЮИ регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсюо> за NgО408ЗЗ800009 від 22.01.2008р.; 

1.41.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
08.01.2006р. NgО406ЗЗ80000З укладений між Броварською міСЬКОIО радою та та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвестгруп", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за NgО409ЗЗ8000ЗО від 27.01.2009р.; 

1.42.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
"Vкрпромінвестгруп", зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурс8Х» за N20406ЗЗ800003 від 
08.01.2006р.; 

1.43.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
18.01.2006р. Н2040633800006 укладений між Броварською міською радою та та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Вторма-сплав", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за Н2040933800028 від 27.01.2009р.; 

1.44.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Вторма
сплав" , зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~и Державному 
комітеті України по земельних pec~cax» за Н2040633800006 ВІД 18:.01:2006Р.; . 

1.45.Договір про внесення змІН до договору оренди земе~ЬНОІ д1ЛJlНКИ ВІД 

08.02.2008р. H20408338000~3 укладений ~іж Броварською МІСЬКОЮ радою ;,а 
дочірнім підприємством ВІДКРИТОГО 8КЦlОне"рНОГО оо това!:иств~ "Мос;~бу~.: 
Містобудівельний загін Н2112, зареєстровании у КиїВСЬКlИ репональши фШІІ 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за N20409ЗЗ800026 від 

27.01.2009р.; ... . Б 
1.46.Договір оренди земельної ~iJUIнки укладе~и МІЖ р~варською 

міською радою та дочірнім .П1дпри:мств~м ~І~ИТОГО aкцIOHepH~ГO 
товариства "Мостобуд" - МістоБУД1Вельни~ запн 2 ;цареєстровании у 
Київській регіональній філії Державног~ п~~и~ства ~ ентр державного 
земельного кадастру при Державному КОМlтеп кра1НИ по земельних ресурс8Х» 

за ~"a040833800023 ВІД· 08.02.2008р.; .. . . ",!.. • оговору оренди земелЬН01 ДІЛJПIКИ ВІД 
1 47 Договір про внесення ЗМІН дО Д • 

05.0з.2007р. Ng040733800024 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 
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пр~ватн.~м Пі~Приєм~~м ~а'Рушею Григорієм Петровичем, зареєстрований у 
КИІВСЬКІИ реГІоналЬНIИ ф1Лl1 Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
заN!!О409ЗЗ800027 від 27.01.2009р.; 

1.48.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Катрушею Григорієм 
Петровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за N!!0407ЗЗ800024 від 05.0З.2007р.; 

1.49.Договір про внесення змін до договору оренди земельної діnянки від 
16.0З.2005р. N!!0405ЗЗ800009 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Павлученко Володимиром Григоровичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
<<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за N!!0409ЗЗ800029 від 27.0 1.2009р.; 

1.50.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Павлученко Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 

комітеті України по земельних ресурсах» за N!!0405ЗЗ800009 від 16.0З.2005р.; 
1.5І.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

04.07.2005р. N!!04053З80008І укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Релін", зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від І2.0І.2009р.; . 

І.52.Договір оренди земельної ділянки УКJIад~ний. МІЖ .Броварсь~о~ 
міською радою та товарист~ом з о~~еж~~?ю ВІДПОВlдальНIС:ТЮ "РелІН , 
зареєстрований у Київській репоналЬНIИ ф1Лll Державног? ~Ідпри~мства 
«Центр державного земельного кадастру ~JI Дее.жавному КОМІтеп УкраІНИ по 
земельних ресурсах» за N!!0405ЗЗ800~08І.4ilW~.О~1· 5р. 

~~O\ 0q* 
оо ~ф .\ ,,"" , аа 

Вихонуючий обов' язки міського 
гопови - секретар ради 

м.Бровари 
від 29 січня 2009 року 
НІ ~t)Jo -,1;:5:- d.:§' 

-ІСІІ 
'.QJ 

Ь 
\''-1І.нrn, AO~ І.В.Сапожко 



ПОДAlПlЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій -
виконуюча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРид~ого відділу 

Голова постійної коміс ... 
розвитку та б 11 З питань 
земельних . лагоустрою територій 

. ВІДНОсин, архіте ' 
БУДІВНИЦТва та інвестицій К'1'ури, 

Л.М.ГУДIL\lеllD 

В.О.Андрєєв 

со d І.Г .лавер 

H.I.ГHaТlOIC 



ДоговірНе1 
"ро lI11ecellllR 3Ifrill до договору ОРІ!ІІдll JeJlreдIIllof дiлRІІНІІ 

від 16 6ерезlІЛ 2005 poнy.NiJ0405JJ800009 
місто Бровари Київської області 

14 сі'lllИ дві ТlIСИ'lі дсв'нтоrо року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична 
особа за законодавством України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 
2б37б375, юридична aдpe~a: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря ради Сапожка Іrорп 
BaCIIJlLOBII'Ia, який діє на підставі ст.42 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Україні)), з одного боку, та . 

ОРЕНДАР: пп Павлученко Володимир Григорович, юридична адреса: 
",.Бровари, вул.Белінського, 17, ідентифікаційний код 249490б 19б, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другої' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlО'Щ значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавств&, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30)) вересня 2008 року 14'2883-4б-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 1 б.l 0.2008 
року 14'2898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.б.2, 4.б.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 1 б березня 2005 року уклали цей Договір 
N!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
від 1 б березня 2005 року за 14'2040533800009 (надалі -Договір ОРlmдІІ) 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 зе~ельно~ ~. згідно довідки ВІДДІЛ)' 
земельних ресурсів У місті Броварах КиІВСЬКОІ оБЛDСn ВІД 11.11.2008 року N!! 04-
3/13-3/1830 становить: . 

_ 45967,00 (сорок п'ять тисяч дев'втсот шіcrдесят сім) rpивень оо коmЙок.)) 

1.2.Пункт 3.1 дОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 
(с3.1. Цей Договір yкnaдeHO терміном до 29.11.2009 року. Після Закі~чення строку 
ДІ'" Д ОРЕНДАР має переважне прDВО поновлення иого на новий 

І цього оговору ., . . 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР пов~нен не ПІЗНІше ~ІЖ ЗD 30 календарних ДНІВ до 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір продовжити його дію. , ОРЕНДАРЯ 

Положення цього Договору про переважне право не 

застосовуються У разі: • аченням' 
_ використанні земельної ДЇJUIНICИ не з! Ц1ЛЬО~ИМ призн , 
- порушення термінів сплати ореНДНОI плати, 

оо n;nааки)) 
- допущення погіршення стану земельНОІ р,и--- . 

о енди викласти в наступній редакції: 
1.3.Пункт 4.1 Договору Р 7% (сім) відсотків від норr.fативної rpошової 

сс4.1. Орендна плата становить . клnnає' 
• оо • 45 9б7 оо rpивень І с -- . 

ОЦІНКИ земеЛЬНОІ ДІЛЯнки -: . .' . ВДЦJIТЬ) rpивень 69 копійок)) 
- 3 217,б9 (Три тиСЯЧІ ДВІCn СІМН 



2 

1.4. Пункт 4.4 договору оренди Викласти 
у 

редвкціі: 

4 4 О ндна плата вносИТЬСR рівними частками ЩОМісячно 
(С •• ре . . 
( идцmt) кaneндapHItX ДИ1В. наступНИХ за останНІМ календаРlfl1.\f 
:rp 08Oro) MiCRЦI без ypaxyвВННJI пдв IWUlXОМ перерахування на 
=к ОрендодввWl 14'2 33217815700005 УДК У Київській обпacri~ 
ЗЮ10 23571923, МФО 821018. одержувач - Броварське ВДК, К04 
13050500 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору оренди ВИl(Jlасти в наступній peдaКllii: 
«4.6.2. зміни 'розмірів земельного податку ~ ставок орендної 
нормативної rpошової оцінки. підвищення ЦІН, тарифів, зміни 
індексації, визначених законодавством. 

у ВИПадку відмови Орендаря змінити орендну плату ВІ 
ВDЗначених п.4.6 Договору, Орендодавець має право розірваПf цеї 
одностороввьому порJlДК)'). 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди ВИl(Jlасти в наступній редакції: 
((4.6.4. у разі невнесеННА орендної плати у строки, визначені ЦlВІ 
сума заборгованості вважаєтьCR подаповим боргом і СТИГУЄТЬСJl 3 Н • 

пеllі, що нарахОВУЄТЬСІ на суму подвпового боргу (3 урахуввиma 
санкцій за іх HUВHOCтi) із розрахунку 120 відсотків річних 05_ 
HliцioHaJlЬHOГO бавха України, діючої на день виникнення тaкoro D 

боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, 1D1 

'I'OКJIX. ставок є більшою, за І(ОЖНИЙ l(8JIендарний день прострОЧeJI\II! 
сплат!)). 

. 1.7. Пункт 6 Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.4 І 
ЗМІСТУ: 

«6.4. Орендар зобов'JI3ВИИЙ в п'JlТИДеlDlИЙ термін піCJIJI державної 
Цl,Оro Договору тalабо будь-пих додаткових угод, Договорів про 811 

'1'0 ДОПОВ~!~ІІЬ до ДоroВОРу тощо надати відповідну копію opraн)' 
IloItnnOBOI служби за місцем знаходжеННІ земельної діJIЯНIСИ». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити HOBIIM підПytnttO" 
Ш1СТУПlІОro змісту: 

«9.4.6. в П'итидеК1lИЙ '. поroвоР1 
БUnl ики TepМJH ПІCJJJ1 державної реєстрації цьоro f1\ ..OOId 
J" ,. Х додаткових д. . допОР"'" 
ДоговоРУ то угод. оговор1В про внесеННІ зМІН та • 

ЩО надати вщn'" .. rrcaНOI 
місцем ЗІII1ХОДЖ OB:~ І(ОПОО opraнy державНОl пода 

еННІ земCnЬНОl ДIJIJППCи». І 

1.9. ПУltкт 12 2 Д . ~,o.\l1 
IlnСТУПlIОro ЗМісту. • 1 oгo~o~y. оренди доповнити новИМ П)ДП cto 
ПОРядку У ВИП_ « 2.2.7. 1В1Цlативою однієї із Сторін в oДJIO 

, передбачених Зцоном та цим ДоговорОМ». 
1.10. ПYRКТ 12.3 До . іі: 

«12.3. РозірвlIИIuI Д ГОвору оренди ВИ1CJIасти в наСТУПНІЙ peдaJ(J!l JIД~ 
ОДllОСТОрониьому п оroвору оренди землі за ініціатив01О O~ 
ПУIl1n'y4.п~0:~g~ПУСхаєrься у . разі невиконанlfJ оре 

2 "аКД . дВaoro Договору.» 
• ~ .. n оroвір . 

lUДnиraє деР-ввиitі реєстрації. 



з 
3. І t~1I ДШ'Шlір ш,бирас чинності піcmr підписання сторонами та його 

ДСI1ЖШ"Ю'( 11ССС'I'Рlщі'і то застосовується до правовідНОСИН що виникли з 01.10.2008 
(1.\,110',& 

4. ()(jШI' ЯЗОК щодо подання цього Договору на державну реєстраціlО та 
1111'1111"1'11, IІШI'ЯЗОllі 3 ЙОГО державною реєстраціЄІО, покладВlоться на Орендодавця. 

S. (lІші умови договору оренди земельної ділянки від 16 березня 2005 року 
ЗII.N'!!0405ЗЗ800009 зanИШ8JОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір yкnвдeHo у трьох примірниках, щО МВІОТЬ однакову 
IОРИДИЧНУ сипу, ОДМн З яких знахОДИТЬСR в Орендодавця, другий - в Орендаря, 
третій - в органі, який провів його державну реєстраціІО - Киівській регіональній 
філії Державного підприємства "Центру державного земельного кадастру при 
Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОJJAРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КНlвськоlОІШАСТI 
Юридична адреса: 

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

LВ.СІІІІОЖКО 

МП 

ОРЕНДАР 

ПРІІ'IІ111НІ"; lIibllpllЄAlel(6 
ПIІIІЛj1"еllКО волоы�Jlfllрp ГРllгОРО.ІІ" 
ІОридична адреса: 

вул. Белінського, 17 

мп 
( npllll ... llam псчml 

Д '''opeEr.ornoBDНO У КиівськіR periOHВJJbHiR фinії Державноro oroOlp ~ -:.. Д' , 
" сржавноro зеМeJlЬНОro КDдDCТPY при ержавному KOMIтeтJ 

IIIJ~J~I)tIC:~~":l}ll ЦаllТРУ дvрсам" про що У Д~~КВDtlоfttу pe~i зе~fenь вчинено запис від 
.y~ ш1'Щ:У.fЬ 'I&:МШIa.lIIIМ рас" /J1~~JgR~~ 
~ ІІІ " ,," ':~~" I~' .. 2i1&1J11. зп J{j "'-y~ ___ 

~
' , ,І КІІІІІШ.;І "':, ~I ..:.-~ ВІІСЮРІІ ОЛЄRСІІІІІ)Р ВIІСlur60.1І" 

;1/~'IIIIU/':II/"II" t.:n/ "'-- --
,~ .. \ •. ' .... :::i·7n=:.' '''І ':.' .. , .'" 
і; .... IL 1.'l.Ir', ,'0, і 

• " rl- • "І .. І" ..... іІ. ',. \ 

'. '" \ 'ІІіі': ",'і" 1\" 1/ 
...... :.: •• :" ••• " "І ~.~. ~" ........ ". ...... 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

.1. SPODOPII 

Iipo~apCЬKa а.lська. Pua " tf,' .. tr;~/~ аа 20Ph. 
JpeIIJlOДlШСЦЬ: IiроварсыcD ~'ICЬK~ рада D ОСОб~ псршого заСТУПlшка місltКОГО fcUїciBl1 КІІЯllllцl ОnСКellllДра 
~IIIIТOJIlnOBII'Ia, що ДІЄ на ПІдстаВІ ЗаКОllУ УКРОІІШ "Про місцеое саМОВРJlДУВОНIІJI В Yкpoilli" Aooipellocтi аід 
11.04.03 зо Н!!2-61299 3 одного боку, та орсндар: ПРIІD&ТIIllП пlдПРllDIСЦЬ ПІВJIУЧСІІКО BOnOAII"IIIP 
·p"roPODII'I. IОрllДlІчна адрсса: м. SpoDap~l, вул.Senіllсltкого,1 7 іДСllТllфік&ціПIIllIi код 2494906196, JlКIIП діє 110 
IlдmDi свідоцтва про ~P~BНY peЄCТP~ЦlIO суб"єкта піДПРltЄ.'lllfQLкоі діМІоIІОсті - фіЗl11ltlоі особ", BIIдDIIOГO 
1l111'ОIІКОМОМ БРОВВРСЬКОІ МIСltкоі рвд" ВІД 26 сеРПIІJl 1999 року за N!!S762, з другого, YКn&nll цеП договір про 
IІrАСЧСIlОВСДСIІС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

L_ 1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiдnoBiAllo до ріШСННJI сесіі Броварсltкоі міСltкоі рОДIІ КllіВСltкоі області від 
113.02.2005 року .N!!630-3t-04 HDдaє, а ОРЕНДАР ПРllПмає в строкове МВТІІС корш:rуваНІIJI земenltlty ділJlНКУ 
lШощею О.О853га ДnЯ будіВІІІІЦТВІ та оБСЛУГОВУВllltlя ПРIIРenьс:ового cкnuy по вуn.воIсІвnыlп,1� 
м.БРОВВРII. Згідно 3 маном зсмлекористуванНJI, що є lІевіД"ЄМIІОIO чаСТІШОIO цього Договору та довіДКl1 
IІl11ноі SpOBapCltKItM міським відділом земenltllllХ ресурсів N! І 2 І /1 від 22.02.2005 року та зсмenltllо-кадаСТР080і 
iaoКPICIIТDЦlї БроварсltКОГО місltКОГО відділу зсмenltНllХ ресурсів ЦІІ ,емenltНВ ділJlНКО paxyєrltcJl В 3СМЛJlХ 
ІnPОМIІCnОВОсті Броварсltкоі міСltкоі рада •• 

І 2. Об"єкт ореllДП. 

2.1.В оренду персдаєrltСJl земenltllа ділJlНка заranltноlO JU10щеlO 0,08SЗга. 
2.2 На земenltніR ділJlНці відсутні об"єкти нерухомого маПIlа; 
23.НОРМВТlІвна rpошова оцінка земenьноі ділJlНКИ згідно довідиll БРОВ&РСltКОГО місltКОГО ВІДДІЛУ 

-CnltНlIX ресурсів від 22.11.05 зв N! 121 CТ8HOBНТIt: •• •• _ 

І 
. -19118 ( дев"ятнDдЦЯТЬ ТІІСЯЧ двісті вlсl"IІІ&ДЦЯТЬ ) гр"венlt з ypaxYBBHНJlM коефІЦІЄНТІВ IІІдеКС8Ц11 110 

nCРІО4 ПОТОЧНОГО БУДЇВНlщтва; - _ 
- 46 113 ( СОРОК шість сто ДВDдЦЯТЬ Tpll ГР1lвні з двТlI затаеРдЖеННJI Atrry Державноі ПРIIП.lanltНОI 

IІОмісіі про ПРI,ПНЯТТJl В експлуатацію закінченого будіВНlfцтва; • • 
2.4. 3емenltна дШJlНICD, JlКВ передаєrltCR В ореНдУ. но MDЄ lIeJlOnIКlB, що можyn. переШКОДlml іТ 

ефеrnlВНОМУ ВИКОРИСТВННlO. • • 
2.S. ПРІІ зміні ( реорraнізвціі ) ОРЕНДАРЯ Договір opellДll не збеРlrDЄ ЧIІІIНICТIt. 

3. Строк діі договору 

3 • 03 01 07 року. ПіenR звкінчеllНJI строку договору opellдDp ,.1&1: 
пере ••• 1. ДоГОВІР YКnaдOllO на 1 о.ва) РО:ІІ дО у ~OMY разі орендар ПОВlІнен не пізнІше ІІЇЖ за 2 аlісяцl до 

• ВЖllе право поноanеllНR Аого на НОВІІ строк. о намі ПрОДОВЖlfТl1 Пого діlО. 
311ciII'lCHIIR строку діі договору повіДОМIIТ" ПllсltМОВО орендодавЦІІ пр Р 

4. ОРСllДпа плата 

Ф • рОЗ,.llрі • 
4.1. Орсндна мвта BHOCIIТItCJl ореIfДВРО.І У орМI тв lод ~ОТОЧІІОГО будIВIІІIЦТВ&; 

- 0-68 (1IУnЬ) ГPIIBCHL 68 копі~ОК з& t KB.alll~ П:РД&ТІІ ПРIlПllятnr в CKCMyaтaqilO ЗІкl.IЧСIIОГО 
6 - 1-61 ( OAlla) rpllBHJI 61 KOnlnКlI 31 1 КВ." 
'ДI8111IЦТВІ; б дIBIIIIЦТD&, зrfді.о Дозвonу Illспскцlt ДерасаВllОГО 

• І 4.2. РІІІІІ& OPCllAlla пnата 11& перІод ПОТОЧІІО~ ~"ЯТСОТ Blci"IДCCRТ ГPllBellL ) rpllBII140 кonlnote; 
р httrtyPllo-6УАlаenLllого KOIIТPOnIO сКЛВДВЄ 580-4 А ( ДСр1К8Вllоі npllnalВnLllof ко".lсlt про ПРIIПIlIl'П'R 
.ІІС РІЧІІ& opellДlla мата 3 дaТlI з&тверджеllll:38J~ ( OДII& ТlIСПЧ& TpllCТ8 Bic:ialAlcRТ OДlla ) ГP"BНJI 86 
..... lnnЛУ&ТВЦIIО з&кIIIЧIIIОГО будlВllІlЦтва скл8д8Є 
""ПІ ОК: • • і фп -. , 'ПСIІЮЄ1'loCl3 урахуваНН,.,.1 IllДeКCIB 11 JlQII, 

4.3. 06ЧllcnеНІІJI розміру орендноі ПЛІІТІІ ЗІІ зеМЛIО 3Д1 ПIIЯ'ІТЯ ріWСllІІЯ віА 03.01.05 що",IСВЧIIО рlВIIII"111 
Ч 4.4.0РСllДllа пnатв ВІІОСІІТЬСЯ ПОЧІІІ,&ІОЧІІ J ДІІЯ ПРІІ за остаШII". квncllД&p"Jl'" Allca, JBmloro 
(:rttcaalll протnro", 30 кanellAlpllIlX ДІІ Ів, ІІ&СТУПІІІІХ УДК У KllfBcLacln обn&стl ... КIICD& МФО 821018 
k 04Вткоаога) "Ісяця wnяхо .. персрахуВ&IIIIЯ ІІа paXY~OK І Код IСІІ&СIIФlквцlf 13050500 - аре.1Д8 ЗІ.алl. 
0416376375 plр37118100600001-Броварськоіаllсько paдl. 



111І no,.nvr D nnYVHOK ореНДtlої мати оформляється оі;tПОВіЗItII" 
4 S N .. vvЦll 'I1Illaдвll _.~ r--". 'ОН 
•• ередача про"".. :lllIJIаЄl'ЬСЯ У ра]1 : -

4.6. Рша,lр OPCllAllof nлаТlI псре: передбачеllllХ договором; 
4.6.1. 3Mill1l УМОВ ~CnOДDpIOВDIIII ~OДDткy піДВllщеШtЯ цін, таРllфів. У тому 'шслі ВlflсліЛОIІ iH"'~ _ 
4.6.2. зміllll pD:JMiplD земcnы�оro , • 'l'-ІІЩ 

• псрсдбачеlШХ ЗDКОІІОМ, p.ot 
4.6.3. в ІІІШІІХ ВIШадКDX. 1101 пnаТlI У СТРОКІІ, ВІІЗll8Чlші ОІІ'" ДОГОВОРа"', cnpOIIJ'"cna 

.4.6.4. У p83llleBllecellll~o~r~:IOro б811КУ )'Kpallla ЗD КОЖСІІ aCII .. ПРОСТРО'ІСІШЯ fL'JI�Tr1II-У. " 
роза"рt nOABlnllof стаВКl1 118Ц ЄТЬСЯ 'І1ІКОЖ і У ВllПадКDX, JlКЩО ОРЕНДАР :І поваЖllll1 "Р"Ч1l1l1lt 

4.6.5. ОРСlІАІ1а пnа'l1l cnplllUUl roDO оаl 
ІІС ВIIКОРIIСТОВУЄ зс.ІcJlы�уy дlnЯІІКУ за ЦІІ.І ДО Р· 

5. УМОВІІ Вllкорш:таllllSl :Jel\lCJlhlloi діЛНIIКII. 

5.1. 3емcnыla дinянкв передається ~ opellдy ДnJl ~діВНlщтва та О~СЛУГОВУDаtfltя np"peJlLCOBora 
5.2. Цшьове ПРll3llаЧСJllIІІ земenыІІ� ДIЛJlIІ,"1 - зеМЛІ ПРОМІІСЛОВОСТІ. _ 
5.3. Ореllдар lІе має права без оформлення У ВCТnIlОВЛСНОМУ законоДDВСТВОМ ПОРЯДКУ 1~tlHlOвm 

ПРllЗltачеНIІЯ земenыlтT ділЯНКIІ. 

6. YI\IOBII і СТРОЮІ передачі земcJlы�оїї діЛRllКl1 D ОРІШДУ. 

6.1. Передача зсмenьної дinЯНКIІ в оренду здіПснюсться з ро]робленням npocny іі .-
ПідстаВОIO розроблення проeJC1')' відведеНІІЯ зсмельної ділянки є: рішення про IfIlJlllH'IJ-, 
ВIlI'ОТОВnСJIIIJI npoeany відводу від 09.09.04 1(2522-24-24. 

6.2.lнші УМОВІІ передачі земenьної дшянки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР 
ОРІШДУ земeJlы�y дinянку ВШЬІ!)' від будь-яКlIХ маАнових прав і прстензіЯ третіх осіб, про ІІІ11Х І 
УКnllдllння Aoroaopy ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли знати. 

6.3. Передача земeJlы�отT дinянки ореlJдарю здіRенlOЄТЬCJI після державної peccтpauiї uьoro Доro. 
за актом nPltnмання- передачі. 

7. Yl\lOBl1 повернення земелы�оїї ділЯНКІ •• 

і 7.1. nlCnI nPlІПlJllен!'" діі договору орендар повертає opeHДOДDBцeBi земельну дinЯНКУ У C1IfIi,tIC' 
пор ВНЯІІО З тим, У .КОМУ ВI1І одержав 1т в оренду. 

Орендодавець У раз' • ~ 
• 1і І попршеllНЯ KOPIICHIIX властивостеR opeulloBafloї земельної дїЛJlJIIШ, пов 

ЗМШОIO t стану. має право н • • .-
aocIImyтo ЗГОДІІ про ..а ВІДШкодування збитКІВ у розмірі, визначеному CТOpolfP'II • .яКWО 

7.2. 3АІАснені :~.: В:U;ОДУВВI1НJI36итків, спір РОЗВ"JlЗyt:ТЬСJl у судовому порJlдl\')'. _ .иоі 
акі НСМOЖnIIВО відокреМІІТИ ~ e:s Зr:"ди орендодавUJI витраWI на поліпшеННJl орендовано, 3CIIICII 

7.3. Пonіпшення стаl запОДIЯН"Я. ШКОДІІ ціП діл.lщі, не піДnJlnUОТЬ відшкодуваНIlIО. 
земnі, ке niд,nRraкm. В1"' .. КОI'/ земenыІїї AlЛJlНКl1, проведені орендарем за ПІІСЬМОВОЮ згодою 3 

щш .uyDaHHIO. 
7.4. Орендар має право на • 

з060В"l3еllll • передбачеНl1Х ЦlIМ до ВІДШКОдування збllТКЇв, заподіЯНIІХ унаcnідок неВIІІСО'llНІUI 
36tmcaa1ll вважаlОТЬas' fOBOPOM. 
7.5. ФаатlЧllі В1р1rПJ, Я~ltх 50"" . 

ADroBOPY ореНАОдавцсм а _.. ape1lAllP зазllав у зв"я:sку 3 неВltконанням або неJlВnСЖJIIІІІ' ІІІ ....d 
Порушеного • • .... ож ВllтраТI' як· І о. . .:nIlOJll'''-l1ра8а; ., рендар ЗДlRСНIІВ або ПОВІшен ЗДIПСНIIТIІ ДllJI .,. 

7.6. ЩJХОAlI акі _.JI 
AOroBOPY ,ope1lAllp r.tir бll р J\AoJIr" 

7 
• еanьно DтpIJМати в разі нвлежноro ВIІКОJlаНllЯ оре 

.7. РОЗt.lір ф._ 
- .. І'ІІІІІХ Вllтpат 1I1t< 

opeIlДapJl DIІЗllачааься на підставі доку",еlrraJ1ЬНО піJ1ТllCрА1"1: 

- 8. 06'lсжеl (6 
1118 \0 ТИжеПIІІI) щодо BllKopllcтallll1l 

зеl\lеJlЬНОЇ ДШЯІІКІІ. 
8.1. На ОРIЩДОDaI 

меsи.'Жі лінії enetnpon I'J земenLltу AЇnJlIIICy в • _ІІСР"'" 
ереlUl'l; CТDІІОВJJеио обмежеflНJI мощеlО 0,0011 ra - JI 

9. ІllDlі Прав 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ а Та 060В"ИЗКII сторін. 

зu60РОIIОIQ " rapatn- iJot) 
11111'''._ \І peDrror.t> зacn. .. ",~ що ЗСмenLна • 0/ не в 'І -пІ інші прав..' ВОІО Не Пе- .АШJllJ\са с У noro власності нікому iJlJJJOall ііі· .lIfI .., Вll3на'lе, • """Yllає і ВІН t.t '010 ]І 

IJ ЦlIМ дОГОвором. ас законні повноважеllНR перeДDваТlI 

• 



9.1.ПРОВО o~eIIAOA~BQR: 

9.1.1 пеРСВIРЯТl1 QUlL~BC BIIKOPIICТВIIIII зеМCnlollОЇ ділlllКII; 

9.1.2 достроково РОЗlрваТIІ цеП Договір у ВIІПIUlIcaX, передбачеffllХ ЧlllllfltМ ЗОКОllОдавCТDОМ 18 QIIAI 
AoroDOPO";. • _ 

9.1.3. ЗМ1111ml рОЗ.l1р ОРСНДІІОІ MaТlI у ВI1ПIUIКах, передба'lеllllХ ЧIIIIIШl'ol ЗІКОIlОдавством, В тому Чllcnі В 
OCТOPOIIIIIoOMY ПОРlдКУ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; 

oJllf 9.1.4. ВІІМВI'DТІІ від ОРЕНДАРЯ СВОСЧВСІІОГО внесеШIЯ 0PCIJДIIOЇ MOТlI; 
9.I.S.BIIMOI'DТlI від ОРЕНДАРЯ відшкодуваШIІ суми 0pCIJДIIOЇ маТІ І з ЧІСУ ПРllПllЯnR рішеlllll сесії 

мlськоІ радll про 111IдDI111JI ЗСМCnLllоі ділlНКIІ до піДПllСВllІІІ ЦIoОГО Договору; 
9.2. ОБОВ"RЗКII ОРСІІДОДВВЦП: 
9.2.1. ПСРСДDваТllЗСМCnLllУ ділЯIІКУ по otny. 
9.3. Прово opellAOpn: 
9.3.1. OТPII •• aТlI ПО atny ЗСМCnLlty ділlllКУ у КОРИС1УВОIIІІЯ; 
9.3.2. ПОIIОВnIОВВТlI AoroBip піCnI закіН'lеНIIІ строку Пого діі в разі BiДcyТJlocтi претензіП, щодо 

,абов"JI3Illlоllа прOТJlзі терміlІУ ореНДІІ. 
9 .... 060В"ПЗКIІ ОрСllдаря: 
9.4.1.IIDДDBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIивістlo здіRСIІІОВІТlI КОI'1рОЛIo за ВІІКОРІІСТІШІЯМ цісї земепlollОЇ 

ДЇJJJJHKJI; 
9.4.2.ВIІКОРlfстовуваТIf земепlollУ діЛІIІКУ ЗІ ЦЇЛIoОВIIМ ПРIDllаченням; 
9.4.3.своєчаСII0 смачуваТl. орендlty ма1У; 

9.4.3.не ДОПУСJCaТl' хімічного ЧІІ БУДЬ-І КОГО іlJшоrо ЗlбруднеНIІJI зеМЛJl; 
9.4.4. ПЩТРIІМуваТl1 її в належному саllіl8РНОМУ СТІні; 
9.4.S.піCnJl закіНЧСННJI терміну дії Договору орснди повернyrи земcnьку ділJlНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

НІІІежІІОМУ CТllJі по atny. 

10. РО:ІІІК вопидковоrо 31111щеиНD або поmкоджеllllВ 
об"єкти ореНД0 чи йоrо чаСТІIIIII. 

10.1. РІDИК ВИПIUIКОВОГО знищенНІ або пошкоджеННJI об"спа ореНДІІ ЧІІ Пого ЧnCТlІН11 несе opellдap • 

II.СтрахувИИIIR об"єкта чи йоrо чистопи. 

11.I.Зriдно З цим договором об"єкт оренди не піДnЯr&Є CТPВXYВВННlO. 

12. 3аlіии умов AoroBopy і пропоиеПИJl йоrо діі 

12.1. Зміна умов договору здіПСНIОЮТLСJl У ПllСloмовіП формі за. В3IO'~OIO ЗГОДОЮ сторін. 
У разі HeдocarнelUlI ЗГОДIf щодо з.tіни умов договору СПІР розв R3)'10TIoCJI У судовому порядку. 

12.2. Діі ДОГОВОРУ ПРflПllllRIОТЬСR У разі: • 
12.2.I.закіllчеННI строку, ІІа JlКИЯ Аого було укладено.. • 
12 2 2 6 ем земепlollоі ДЇЛІНКИ У ВЛІСІІІСТЬ. 

• • .ПРIfД анНІ opeHдa~ • • потреб або ПРIf"УСОВОГО відчужеННІ зе .. епlollоі 
12.2.3. викупу земenloНОI ДJЛІНКИ ДІІІ СУСПJЛIоНІIХ • 

_IIКlIЗ MOТJIBiB суспL'lоноі необхідності в порядку. ВСТВllовленому законом, 
Договір пріlПlІllІЄТLСІ l8КОЖ D іНШltX ВIІПОДКах, пер~бачеНltX законо ... 

-о .. • noro РОЗІрванНІ за: 12.2.4. Діі договору nPlfпltlUlЮТLCR WЛІІ ..... 

12.2.5. ВЗDЄМІІОЮ зroДОIО сторіщ • _. сто іІІ lJаслідок HeBItKOHallHI Apyrolo СТОрОllОIО оБОВ"lзків, 
пер 12.2.6 рішеННІМ суду ІІа ~IПtІОІ")' ОДJlIЄII~ro :"и~еНIІЯ, ПОШКОДЖСІІІІІ OpelJДOBaHOi зе.lепlollоі ділJlIIКII, 
• ~6ачеНltX AOroBOPOM, та BHa~IДOK ВІІПОДКОВ • ШІІХ підстав. DIІЗначеН11Х ЗDКОНО.І. 
ке ICТO'nIO перешкоджає її 8I1КОРltСТІIIIIЮ. а також з ІН ку допускаЄІ'ЬСІІ • 

123 • iдflocтopOНllloOMY порІД' 44 • • РОЗІрваННІ AoroBOpy в Q рОНlllоОМУ порядку Є IlеВIІКОllDlIНІ Орендарем n • • , п. 
9 УМОВОІО розірваlllll AorOBOpy ВОДНОСТО 

04.3. ндаР. на іllШ)' ЮРIIдII'IКУ або фїЗllЧl1)' особу, а таКОЖ 
Jleо • 1~.4. Перехід права власності на маПIIОо:Р;". розіРВDННІ доroвору. 

Рl'alllзаЦIJI ЮРllдllЧllоі особll-орепдаРI .є підстав • ерті фіЗlІчноі особll - орендаРІ. засуДЖСІІІІІ в60 
06 Право ІІа opellДOBaIIY зе.lenr.ну AUlIIIIC)' У разІ С: спадкОQщів а60 іllШllХ осіб. акі ВIIКОР"СТОВУIОТІе шо 
3e~I_ItНR її дієздаТIІОсті за рішеlllUlМ суду перехОдl~НІ дoroBOPY ореНДІІземлі. 

tnIt11)' ділRНКУ разом з opellдapeM, WЛRXо.t переуКІІ 



13. відповїдолы�ість стор іІІ за IIСВIIКОIIaIIIIИ або 
IІспалСЖ11С 8111(0118111111 договору 

13.1. за ..... "" ...... або ............ ..,118І.11І JlllfD80PY СТОРОН" несуть .i .... iwblliat. ."'. 

закону '1'11 w.oro Aoro80PY· ",""ПІша зо60В"Я3011111 звільнЯЄТЬСЯ від відповідальності. JlКЩО IОIIа 13.2.СтоРОllа, JlКD п .... ,,-' ЗOIt1 
ПОРУШСІ"'І C11U10CR lес 3 ті ВІІІІІІ. 

14. ПРlІкіllцеві положеllllИ• 

14. t .цСП AoroBip 11a6llpDЄ 1ІІІІІІІОсті після пі!1ПllсаШIЯ CТOPOHat.1II та noro держаВflОЇ реСC1plиіі 
ЦсП AoroDip yКnDдCIIO У tpьox nplt~lIpllll~, що маlО!Ь OДHaKOB~ IОРШ111'IИУ 1:11.1)'. О! 

31111ХОАlПЬСЯ 8 орсtlАОдавЦА, дpynlR - в opellDJ1pR, ТPCТln - в оргаНІ, якиП ПРОВІВ Дсржавну РС:(С'І'рІ/Іі\1 

НсвіА"аl1l11аш .. аа""ва'" AorODoPY є: КIIlU1C1'P0Blln nnаll зсмcnьноі дinIIIКJI 3 відображенням обмежень (оБТJlЖС"Iо) У її ІИ 
аetaltовяеШІХ ссрві,уПв; акт ВСТІ1I10IU1СНIU1 на ~licцeBocтi та поrоджеННI зовнішньо\' межі земельної діл"""" (копі.~ 

аКІ' ІІа переllесеШIJf 8 НI1}'РУ зовнішньоі Ме"АСЇ земельноі діЛИІІКІ1 (копія); 
aкr "p"n"aIIHR-передачі об"єкта оренди; 

opCIJДoдaBCЦЬ 

Броварська міська рада 

15. PeKBbllТlI сторін 

в особі першого заступника 

міського голови 
Кииииці Олександра Анатолійовича 

МЇСЦС3l1DXодженtlR IОрllДllЧНОТ особl1 

07400 К,,\'ас,,1Са обnасть 
м.БроааРIІ, BYJI.rarapjll~ 1 s 

lAtllТllфікаціRlІІlR КОА 26376275 

Орендар 
ПП Павлученко ВОЛОДlIМIlР n І 
SlКИЙ діє на підставі CBЇДOцтвaDP1 
державну ресстраціЮ суб"є .. -ra 
підприємницької діJ1лыІcn.. • 
ВИКОНКОМОМ Броварської місь-
від 26 серпня 1999 року. 

Micuo проживання фї'ІIЧНОТ осо6" 

м.Бровар", 
ВУJl.Бenінського, 11 

IДОКnlфікаuіі\НIІI\ номер 2494906196 

Підппеи cтopil. 

_ sJ·fbJ ~I 
МП 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

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

першого заступника міського голови КИПНllці Олексаllдра 

Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", довіреності від 01.04.03 за N!! 2-6/299, з 

однієї сторони, та приваТНllЙ підприємець Павлученко ВОЛОДIIМIIР 

ГРИГОРОВІІЧ з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Павлученко ВОЛОДIIМIIР 

ГРИГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0853 га по 

вул.Вокзальна, 1 для будівництва та обслуговування прирельсового складу. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської ~liCЬKoi ради від 

03.02.05 К!!630-31-04 на умовах оренди терміном на 2 (два) РОКІІ дО 

03.02.2007 року. . . . , 
Цей Акт складено У трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

fIEРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Перший заступник .=-:::::._ . . ~.. .. ..•. 
міського голови /' : ~.: \' Р':Щ,,:, :~~ 

." ... ' .:. Т • ь '.-, F ,;. .. ...... , ...... ,: ,,: .. \\ 
,~.'" '... ' .. " .е. \, 

(,'. :~ :.,'-/'.' і' r • '; -~ .,\,"=,,~ \~ 
• r, І .. 1;/ 1'\1:.) 

_

~-=:----f.'~' 1\, • '} ") ІІІ І' /,.1.1; І.:: 

--=~1~§~~(~:-~'~ :... /'-1'" 
... ' .... ' 1-... і:' ., " .. ' І' . 11 

. :~.КиянИЦИ' ,:01? 
-------..,~ .. ;..;.. І. ~: •• ,/ 

~ .. ' . il..,/ .'., \.'=' ,:' .. ' 
... :.... • L ,J' ~C.. .... .~., 

прИЙНЯВ : 
ІПІ Павлученко Володимир 
Григорович, 
вул.Белінського, 17 
м.Бровари 

~I в.г Лaвnyченко І 
, 
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-#- -30 -. АКТ :. , 
, "" .'. , ~Гo. • 

•' ...... IJIО8леIIIIJlllа МІсцевот та погоджеllllВ 30ВНI"ШНЬО··" и " 
,". . І меЖІ зеl\leJlЬНОI ДШJUІКИ 

і Рln 
ре, ?и;f)l'тH~ -- 200~p. м. Бровари 

МІІ, нижчепідписані, представник ТОВ" Константа" 

І .' '" r НІІ підстаВІ Л1.це~ЗI:. на виконання _Роб_іт _________________ _ 

rpOAНllX депутаТІВ ВІД " ______________ р. 

jY1Иості землевласників (землекористувачів): 

1_ /1//7 71и~~/~HKO "fr. 

іжнllХ землевласників (землекористувачів): /7/11 /70- ~'dj' 2eN/f:D ~ /.~ 
IIIlfНf)' шu.rIНQ ?о..uУkчу.z ~

' . . 
, о? .?г./ 

сд'JlВИЛИ своі поановажеННJI, провели встановлення на місцевості та погодження зовнішньої 

t
зсr.tСПЬНОі дinJlНКИ п~7 /h, ~ N НЕо 11. 7.: 
аХОДllТЬСJl за ~дpecOIO: 7:;" іО~t..,ч~ / 

.' (7 
rчеНі межі 11І1 MicueBOCTi ПрОХОДЯ11. _ .. !.L~~ __ I::L...L.r. ~?" 2 ..... ___ . -----------
r 
І НіJlКИХ претензій при встаllОВІIСJші ')овніwньої межі не :.tаивлеио. Межі погоджеНІ І не 

ы�аютьь спірних питань. Межові знаки, якими закріплена земельна діЛJlнка в кinltKOL.oтi , 
, / r шт. показані представником ТОВ" Константа"( 

Г. на місцевості та передані на :wберігання землевласнику 
rекористувачу). Розміри та місцезиахОДЖСННJI земельної діJUlНКИ показані на абрисі на звороті 

JrOIКТy. . . • 

і Пnоща діЛJlНКИ наданої 11 Ір /7 Q tf.//V;J{' HJt'O ~:Т:-
І' V 

(О зсмепьно-кадастрової документації складає р.. P~f.J га. 
Цеп акт є підставою ДnJl ПРИЯНJlТТJl рішення по фактично.sy користуванню з наступним 

rr.tпeHНJlM документів, що посвідчують право власності або користуванИJI землею. 

~ Акт скnвдениіі в 2-х примірниках . . -- ---
І П\lfJlOrallНИК ~~и~ : 
І (зеАlлекористувача) -; ( ,~: . 
І Представиик ТОВ'· Ko~cтaKтa" 
, Представник ВИКОІІКОМУ -===:SE 
і 

; Представник СУl\lіЖllИХ 

'6 3еАsnевпасннКІв {зеr.шеКОРII 
і .~. ~O ro../6HP~t:1 f:.,tJ ("t~ 
~l'~I!oUJ іи;./?~ ?(J.:иt1~~ ~7 



29,00 .' 

) 
. 

/ , . 

, ~o,19 

. . 

• 

------------------------~О~п~и~е~М=ar.~.-----------------
~ 
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о - зц-

АКТ 

на nepeHecelllll. в ІІатуру :JовиіWIIЬОЇ межі земелЬ.lоі ділвнкн 

I1lп 
І 

• 

.' 
о 

Ми, НllжчеліllПJlсанї, прса,дствоннк ТОВ" Константа" 
'до Оll}4'lч О@: @;г~---::-~-о/l.-~-о· ----=--

tСТВ8НИК виконкому __ ~q(~H~ 7. ~, ___ . _____ ---:~ __ ..:..-. __ 
• 1"(7 

чиЯ НІ ПIДСТіlві дозволу l1НКОНКОМУ • 
І о 
lІди народних депутптів 

/ерснсcnи В натуру межі tIIl lliacтaBi nnаlІ~ 30:МСЛI.ноі діЛJrНК.1 
І 11//7 /k f,//t/~6'~r/C&J ~ r 

~ rI 
РРОЖИВ8JOчого по вул. Ш;.r//l'r" k'Z' tt=',.l.Г-, ------------------------------------------
:зПдио рішснна .ІісысвІконхомуy Не 2'22- 2f-2~ від _.:;;.P.:..::~;..:. • ...::p.;...i~~~~-:~~4tfl~--------

; Межсві знаки в кількості l /1) переда 11 і D натурі преДCТUНИ1'У замовниха. на воro і 
І НI1CJ1ВДСНО BїдnoBiдDJIыlcтьь ':11 іх збереЖСНtlJl. 

І Розміри та місцсзнаходжснни МС"АССВІІХ Зllахів 3СМС41ЬІlоі ,1ЇЛRНКlI поквзаllї на хроках. 
f • 
, Цсй акт епідставою д..,а rlplliiltRnJI рішайнн по фактичному КОРltстуванню. -

Акт скnадСIІИЙ В ДВОХ J1ри",~Р.Jиках. 

ПредстаВНIІІС 3емяеlUlаСНlікu ' 
(зе.uеКОРНстУDача)... .. .. ·-=-.~::"::~~4'...;~~Ш~~~~~ 

І.' .... 'о. • '" ,. о 

ПредстаВНllК TQBi ~., KOHcтaнтa'!·:J· u._~~~~~;:E~;;~~~z:.:=.:: 
Т:./. оо: ; .' 

ПРеАстаВНll1С BIIKOIIKUl\.Y ..:::::::::::;;. 

І. f).I!t;rYQjIItUJ!Q raf~iil 
rP/CIl!otO ,l~,/~ 
fИ&f?&і G (/Q 

, 
о. '. . .. .-

,. 

...•.. 

.. • • f-;t 

.' . -" .. . . ... . 
".,т "s,au.oc ....... ·lOtUP. ZaI .. ~ии.,. 

, ,. . ,,,; 

., 
,.1 
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Договор Nsl 

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 056ере:mл 2007 рону J(j0407JJ800024 
Місто Бровари Киівської області 

22 гpyДJUI дві тисичі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, 10РИДlfчиа особа за 
законодавс;вом Украіни, іде~фікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, lоридична 
адреса: Киlвська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, lS, в особі виконyrочого обов'RЗКИ міськоro 
roЛОВI! - секретаря ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Украіні)), розпорядження Броварської міської ради 
від 24.07.2008 року Н!!128 з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Приватний підприємець Катруша Григорій Петрович, юридична адреса: м. 
БроваРII, вул. Черняхівського,23-б кв.75 ідентифікаційний код 2625604973 :1 другоС СnJОРОІIІІ, 
уклaml цей Договір про наступне: 

Діl0ЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміІочи 
значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавствІ, що 
регуmоють укладений ними правочин (зокремІ, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською радОIО від «30)) BepeCВJI 2008 
року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, від 16.10.2008 року 
N!898-47-0S, від 20.11.2008 року 928-49-05 та керyrочись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 
Договору оренди земельної ділянки від «05») березня 2007 року уклали цей Договір Н!! 1 
(надалі - Договір) про внесеИВJI змін до Договору оренди земельної ділянки від 05 березня 
2007 року за р.Н!! 040733800024 (надалі -Договір оренди) про таке: 

I.Внести до ДоroвоРУ оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 ДоroвоРУ оренди викласти в наступній редакції: 

« Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва згідно витягу з 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земепьної дiJшпcи відділу земепьвих 
ресурсів у місті Броварах Київської області від 05.12.2008року Н!! 04-3/13-312044 ставовить: 

320329,00 (триста ДВ8ДЦRТЬ тисяч триста ДВ8ДЦR'I'Ь дев'ять) гривень ОО копійок. 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з дати здач! об'єкта в eKc~aTaцilO ~~o 
витягу з технічної документації про норм81'ИВНУ грошову ОЦІнку земельНОI Д1JIJIНICИ вщдшу 
земспьних ресурсів у місті Броварах Київської o~ від 05.12.2008року Н!! 04-3/13-312045 

становить: . 
768789,00 (сімсот шістдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) гривень ОО копійок». 

1.2. Пункту 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
е<3.1. Цей Договір укладено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 20.11.2013року. Після 
закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~рев~е пр~о поновлення йо~ ва 
новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П~Нlше НІЖо;ЕндоКIJJДАВендвцярних ДНІВ 11:0 
ЗВIdнчення строку діі цього Договору ПИСЬМОВО ПОВІДОМИ'ПІ про намІР 

ПРОДОВЖИТИ його діІО. 

П Д У про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyrоться у разі: оложення цього оговор 
.. . не за ЦІ·IR..ОВИМ призначенням; . 

використанні земельНОl ДlJIJIНКИ .... 

- ПОрушення термінів сплати орендної пnати; 

- ДОпущення погіршеНВJI стану земельної ділянки)) 



ДОПОВНlml новим підпунктОМ 3.2 наступного ЗМІ~. 
П 3 ДоroВОРу орСНДI! -'/. 

1.3. YlIКІ" б • ЩТВВ об'єкта ~fістобудуваННJI (BBeAefIIIJl 061 
«3.2 Строк, передБВЧСlІІlЙ :м р:::: до 01.12.2009 року, згідно рішеlfНJI Б 
СКСПJl)'D11ЩіIО), ВCТlUIОВЛСIIII ~p616 
~liCLKorpaдll від 05.12.2008 року - • . .... 

в НВСТУПНІЙ рсдакЦІІ. 
1.4.ПУJIIСТ 4.1 ДоroВОРу ОрСНДlI ВІІКЛВСТН • • .... . 

7 % 'сім) відСОТКІв ВІД нормаТИВНОJ грошовOJ OQ1JIКJI 
«4.1. ОРСllДllа плата СТ8ІIОВIIТЬ. ~ • 
дimlllКlI-320 329,OOrpllBCaь - І СКЛ8ДВє. 

• .""чі ЧОТИрІIСТВ ДBВДIVIТЬ три) гривні 03 копійки на рік -ва 22 423,03 ( двllДЦlТЬ ДВІ П~_ 
6Ш/fJ",mmIlQі 

Орендна плата СТ8ІІОВIІТЬ'7 % (сім) відсотків від нормативної грошової оцішси 
дUwПОI- 768 789,00 ГPIIВCHЬ - і СКЛDДає: 

538152З ( п'пдесят тpll Пlсячі вісімсот п'ятн8ДWJТЬ) гривень 23 копійки на рік -! 

3Qlllllе/юже"'1R .4l(nry деpЗICQlІІІО" КОАlісі;' про nРUЙllяmmя (J еКСІJЛуаmацію . 
6)'діllll'щmIJQ 06 'ЄI\nry; 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.1 наступного ' . . 
« 4.1.1. Розмір орендної плати збiJJьшyєrьСJJ в 5 (п'пь) разів в разі перевищеm 

встановлеиоro ДJUJ будівництва об'єlСТВ містобудуввнИJI (введенИJI об'єкту В екс 
Вll3иачевоro у п.3.2 цього Договору. 

1.6.пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4. 1.2 наступного_ 

(с4.1.2. Смата орендної !Шати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здійснюється по 
J..іCJЩR, ИDctyПНоro за місцем звкінчеННJI строку, вствновленого ДЛJJ будіВНИЦТВІ 
містобудуввнНJJ (введено об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договорр. 

1.7.пунп 4.3 Договору оренди викласти у наступній РедаІЩії: 

«4.3. Орендна. !Шата вноситься рівними частхами щомісJIЧНО ПРОТJJГОМ 30 С, 
КlUlеидарвих.цmв. НВC'l'yIIВИX за оствн:вім квnендариим днем звітного (податкового) NlСІІІІ 
YPaxyвВНIUI пдв ШJDIXом перерахувВННJJ на розрахунковий рахунок 
НІ 33217815700005 УДК у КиївськіЙ області м. Києв&, код ЗКПО 23571923, МФО 82" 
одержувач - БроваРСЬkе ВДІ(, код КJlасифікаціі 13050500 _ оренда землі». 

1.8.прпа 4.S.2 Договору орекди вmшacти в Har.ol'VnuH~ .... 
«4.5.2. ЗМІНИ розмірів зем ..... J"aиJ. редВХЦll. 
l'Рошовоі оцінки' enьHo~ податку. та ставок орендної плати, змі"!~ но 
3RКОIIОДІШCТDО~.. ' mдDИЩеВНJJ ЦІН, тарифІВ, зміни коефіцієнтів індексВЦJJ. в 

у DИПВДКУ відмови О • eJIIIS J 
Доroоору, Орендодавець має ревдари. ЗМІНИТИ орендну плату на УМОВах, 81ІЗНІ1Ч J 

і право РОЗІрвати цеІі Договір в односторонньому ПО~ 
1.9.Пушст 4.S.4 Договору о 

«4.5.4. у разі иевиесеВНJr о :енди. ВИІСЛвсти в нl1C'l'yПВiA редаІЩіі: • . 
зu60рroUUІІОСТЇ BlUDКВєтьcв п: вдВої плати у строІСИ, визначені цим доroво~ 
JIIIРIІХОII)'CТLCJI на суму податко":ТКОВИМ боргом і СТПУЄТЬСJJ З нарвхувВІІIll!' 
Із РОЗРВХушсу 120 відСОтків • oro боргу (З УРаху&ВIПUJм штрафних свнкцій за ІХ ~ 
J,UIII. IIIIIIJIKIICIIНJJ такоro п:~ч::: облікової ставки Національного бвнlСВ yкp~l, О . 

31UICXCIIO від ТDro, JJКa з величин вoro боргу або на день ііого (його частиНІ) ~_11111 
IIРОС1'рО'lСШIR у Аоro сплаті»». таких ставок є бinьІПОЮ, за кожниіі KaneJlдlll"'""-

1.10. ПУІІКТ 6.4. доroВО 
сс6.4. ОРСІIДПр зоБО8'ИЗвниА ру ~ревди ВИlСЛасти в Н8СТупніА '" 
'l1ІІо60 6УДL-аких в п JlТИдеиииА те '. редакц1l: _ oJ'O 
тощо l'uдDТ11 відп AO:UТXOBIIX УІ'од, доroВО • РМІН П1CЛJJ державної peєcтpllЦII ІХЬ да ~ 
ЗСМWІLІІОЇ дїnн 081ДНу КопіІО oPI'ВНy д РІВ про внесенИJJ змін та доповненЬ н 

lIКИ». ержавиої подаncовоі служби за MЇCIIe)l з 



1.11. Пункт 9 Договору оренди доповНlfПI новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'пиденний термін піCJUI державної реєстраціі ЦЬОГО Договору тв/або будь-JIКИX 
додаТКОВІІХ угод, Договорів про BHeceнmr змін та доповнень до Договору тощо надати 
відповідну хопіІО органу державної податкової служби за місцем знаходжеННJI земельної 
ДЇJIJIнки)). 

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

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

1.14. Пункт 12.4 Договору оренди ВИlCJlасти в такій редакції: 
• 

«12.4. РозірввнИJI Договору оренди землі за ініціативою Орендодввцв в 
OД1l0CТOPOННЬOМY порядху допускаєтьCJI в наступних випадках: 

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

- в разі закінчеННJI строху дії дозволу на будівництво об'єкту містобудувВНИJl, JПCЩО 
Орендар за цей час не приступить до виконВННJI будівельних робіт; 

- в разі закінчеННJI строху, встановленого Д1IJI будівництва об'єкта містобудуввнИJI 
(BBeдeННJI об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2.ЦеЙ Договір пiдJuIrає державній реєстрації. 

3.ЦеЙ Договір набирає чинності піCЛJI підпИСВНИJI сторонами та його державної 
реєстрації та заСТОСОВУЄТЬСJl до правовідносин що винИICJIИ з 01.10.2008 року. 

4.0бов'язок щодо ПОДВННJI цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 
ПОВЇJIЗвві з його державною реєстрацією, ПОlCJlвдаюТЬСJl на Орендодввцв. 

S.Jнпd умови договору оренди земельної дiJIJппcи від OS березu 2007 роху за 
.N! 0407338000244 ЗВJIИЩвються без змів. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають o~aкOBY ю~идичву сШІ?" 
одип з JIICИX знаходиться в Орендодввцв, дрyrиii - в Орендаря, ТРетій - В оргввl, пий провІВ 
Itого державну реєстрацію - Київській регіонапьній ~ілі~ Дep~HOГO підприємства "Це"!у 
державного земельного кадастру при Державному КОМІтеті Укрamи по земельним ресурсам 

Peкablml сторін 

Орендодавець 

І GpOllQPCIaKa міська:рада Київської області 

II\СII'rIIФіlсіі~іrt~IЙЙ' ic~~ 263~~37S 
,~ 'І •. 

ICIIYI'~:~(' Ьб!I.: . рова~й·~,~У&. Гагарін&, IS 
,. • • 11. • І \ •• "; • 

.. щ:оРI, .. С~",о)К~с Іго І в,аС~Jовича 
\~ \ І • . - t І ,. . \ . .-, . \ .' . ... , 

,\ ,: 8,-
\, , 
\; '.: ,-, . 

Ope~~1!.. 

ІПІ Квтруща Григор~ович 
ідентифlкаційниі K~~?~~~4973 
м. БРОВ~РИІ ВУЗІ,. ~ер'~с~кого,23-б кa.7S 

~ 
. . . 

\'~~ .. \......... .~. 
\ ~V • ' 

\, . ',.:" . 7 . . . ~. 

. .. .':. І •• ,. =-' 

. . .... .;. :.~.~' .' Київській регіонапьнїй фіті Державного 
Договір зареєстроВаво ~oгo квдастру при Державному комітеті Украіни по 

ІІ~"'РІІ(:МС'І'ІІО "ЦеllТру державноГО земель реєстрі земель вчинено запис від 1& ifR' " 
;с.ttI.~IІ.~Щft! ресурсом" про що у j.еРЖDВ~ОI~ ''=!Jh~~~~~:.s:~Q,~~И~..ІІІ:~~=~-=:::''''''<--

," \1\,,1111.1 .' 1,' 20'A;r р. за",!!~~L - -, .. ,..... ~-

\'~::.;~::,~.;;?~;:,:~. tФ----=-~ВCКJP8 Oneкcaaдp ВIICIIJILOIIIIЧ . . 
~ .. i'I~"'.:~·· ~ ~.I' ~ .~ ~y, .,.,." 

! І:. ,". • . '. І" 



АКТ 
прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКи 

о .~ 
~ 

.. 

22 ГРУДІІЯ 2008 року ~I. Бровар" 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська радв, в 

виконуючого обов'язки міського голови - секретар міської ради Сво 

Iropa ВаСIIJlЬОВllча, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про мі 

самоврядування в Украіні", розпорядження Броварської міської ради " 

24.04.2008 року Н!! 128 з однієї сторони, та ПриваТНІІЙ підПРПОIt. 

Картуша ГРllгорій Петрович з другої сторони, склали цей AIrr 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підПРПDtelВ 

Картуша Григорій Петрович прийняв земельну ділянку площею 0,4374n 

по ВУJI.ЩОJlківськіЙ ДJlЯ будівництва цеху по ВИГОТОВJlеННIО I'lт" 

ПJlаСТllКОВИХ і 8J110міllієвих конструкцій в м.Бровари. Земельна ДЇJIJJIII 

ІІадана рішеllНЯ~ сесії від 20.11.2008 року Н!!928-49-05, від 16.10.2008 p05J 

о' за N!!898-47-0S та від 30.09.2008 року Н!!883-46-05 на умовах opeНД1lI1J 

5 (п'ять) років, терміном до 20.11.2013 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаCТИJl" 
договору оренди. 

ПЕРЕДАМ: 

Броварська А';ська рада 
Київської 06ласті 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, IS 

ВикоllY1P"ЧИй обов' ЯЗКИ 
Mi~"" 9Фіf&льіио~ секретар '."".' .. -- ,- ~. 

P~1C. 0.1 и:. ~.~::. :, 
; .... ':'1.' . '.~1 .. ,~, 
• ' '.. І ) • "а .••.. І :. ';.\ _.', 
." о· • t \ •• 

\. . •. : . } 1.'f.!J .. ~an031cKO 
\\ ." , о.' /." .~.'I} 
.".: ...... , 't.. ітт· : ~ ','1" 

\ ~~ ~ ~.~ 
, •• '_' " .... r,. . .. 

: ... :.._-~ '.~ ------

ПРИЙІІЯЛА: 

• 
ПРІІваnlНIІU n;dnpIIЄ./f,el(6 
Каnlру,,,а ГРllгорііі Петро'"'' 
Юридична адреса: 
м.Бровари, 
вул.ЧеРНIQCовського.23-б J(В.1S 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ :JEМ&JIЬHOI ДIJIJIВКИ 

м.:Sровари 

.' Ііроао- ........ '-. ~ • .,.1· 20~ 
ОРЕНдОДАВЕЦЬ: liро_ра.ка мlа.а 11. са6і .стуавиlС8 мia.кoro roло.и Вп PiiR МuвIlJlО.ПЧI 
1110 діє ва пlaставі Звану Ухраівв ''Про MЇCQe8e сам08РЦУВIJIИI 8 Украіні", Jl08іреиacti aїn 01.08.2006 року 3 
1&2-15/1872з ороro баку, та OPafДAP: ПРН8.таиА пIдnРИЕМе ... Катруша ГриroрlА ПerpО8RЧ, IOPRlDl'Ul 
ІІІРеса: : JOpJllUlllВВ upeca: м. ЕРО8lРн. 8УЛ. ЧерВІІХОВСloXOro. 23-6, кв.75, ЇJlllИDlфiIauiIвиR _од 2625604973, ІІКИ 
діє на IIЇJIcтui cвїnoцrв8 про Jlер8І8ИУ pc:єcrpaцbo фыl'lllіi особи - niщJpнємшr. 8Ид8НОro 811КОНХОМОІ 
5poBapcr.кoi міськаІ Ра.!ІН 38 N!2 355 017 0000 000241 Bїn30 J1И11J1112002 роl)' .urii у тексті lI8IIЇ - "ОРЕНДАР", 
,)pyгor CIII~po,.и, ухпanи цей Доroвір пра lІ8С'ІУІІІІе: 

1.~TДOГOBOPY . 
1.1. ОРЕНДОДАВВЦЬ 8ЇШ1О11і.11ао до рішllВRJl сесіІ 5роварс.коІ мiClaКOi plUlН -їn 07.12.2006 раку :JII 

~112--12.o5 IIIUUIЄ,. ОРЕНДАР прdмaє в С'ІрОКОве lIJI8ТIIe КDpIlC'JY88llD земcшr.вy ~ 311'8&8010 DIIОЩею 
. 0,4314 ra 3. pasyнolC земe.n .. dnlaClalCOrocnaдapCItKOra ПРlOи.ченп..,.. 6удl.ниQ'l'll. ІІВУ па •• roтaanениlO 
мmuaоnn.стнковп і IUllОмінlєвиs конструкцІй , аа зВlXOд111К8 па вул. Щсшldвс .. кіА в м. Еро •• ри. 
Зrblво 3 1IJJ8Н0И 3eМJIекориC1Y8lJlllll. 11ІО є вeaiд"ЄМВOIO '111СТ1111О1О QМJro Дoro.opy та да.1ан .QlНoi 
Вроварс.ким міс.кнм вUшiпau земem.ивx ресурсів МI39~З/3 .ЇJI 27.12.2006 раху та 3CМCШdIQoaдaclPOвоі 
докумеlП8Qit Бровapcькoro мїcr.кoro вUudnv 311МeJIIoИRX ресурсів ... ,емlШWI8 дimaaca paxyєn.ca • :scммx 
npаМНCJlOВості.а маах Бравapcloкоt мicr.кol ..... 

2. Оl"аст оревдв. 

2.1. В ареи.цу передаЄ1'ЬCllземсшr.нa.11ЇJW118 зll'8JDdlOlO DJlОIllOlO 0.43140. 
2.2 Наземcшьнilllinaui ВiJU:Ynd о6"єаи ~мaro ~ а 1U08 інші 06"ЄШllнфр~~. . 
2.3.Нapмaтllllна rpошава 01lїRD 3111CШНQі ДJJI81IDI 31'UDIO AOВina Бро88pCloХОro М1с.каro ВUUWIY 

земCШloRИX ресурсів 1Іin 27.12.2006 раку 38 NlI389-04-3/3 craвaaвn.: 
120 941 (ста JI88,llllR'l1t ТНCll'l дe."1IТCQТ сорок одна) ІРВВ. на період будіввиurва; 

_ 290 259 ( JI81m дев .... аао іІ1ІСІІ'І.рісті a~'1IТ41C11'!' де."IІТІо) IPввeRIo 3 дa1'II31m1epд8e11Н8 Aray 
Дераввоі комісії про приlbramlв UCJUIY8ТВ1d1a 3ВЇll'lеІІОro будI8IIIЩIU 06"~ - _ 

2.4. 3емсшь.. Jduвa. па: псредаt:nC8 _ ОРIllAY. не має JICДOJIbdВ. 11ІО IlDayn. перешкaднrИ U 
ефaтuвому 8ИJCOpIlCDlllllO. .• • 

2.5. При зміні (реарmdЗlші) ОРВНдАРJI Доro.ір apeJUIII не :s6ep1l'8Є 'IJIIIII1Cn.. . , 
3. СтрОК дiI.qOroBOPY • 

• ) термlвои да 01.12.2008 polC)'. ШCIUI3UЇН'ID1ID СІроку Jloroвapy 
3.1. ДoraвIp YJШIUIен~ на 2 (~.. po~.:.o ва во ... cnpa .. У а.аМ)' раі арен.ар повниеи не пЬнїшо • 

Dpeв.ap має перевuarо права DDJlDlUlellll8 Ir : ...... 1IIDIiaв0 apllUIOдВ8W1 пра lІВІІір продовжити йоro 
31 2 мlащІ до 3ІІІІін'Іенва cnpaку 1Jii доroвору ~08"", 
дьа. . • ;~_ -кн не 38 ....... о.ни ПРИЗН.Ченнм ореНд.Р .ТР ••• С пера ... е 

Пр. .ИlCOриenинІ земen"во. д .... Н 
прам ва аоно.,._ noro.opy оренди. 

4. Оре&дВ8 ал8та 

4.1 ........ Оpeи.!lВ. IUl8тa CКnIД8E: • ІсІІіІ ) ІР ..... 23 кaniJla - на перІод &удI8ВИЦ11l8; • 
- 3628,23 ('Ір. ТllСІІ'ІI 181n'8tn'~) ~-i '10 каnilок - З дати з.тверда .... AInY Де ..... НаІ 
- 8 701,10 (вісім ТВCll'l clмсот'сІм ~ ...... еиаro Sy ..... IІІІПІ8; • 

аРИlмam.воlкомlсіІ пра пр"IІІІТПІ.·~:se.,...а IЇJIIIIID дepallвоІ або КOмyвaJllolloi ВIIICJIOC'1i 
4.2. Об'IIICJIIIIIIW pODdpy .apeIIJIIIOI DJI8III .,:..,. каефіuiam. fqПС8Qіr. .II3IIa'UIВВX 311&OВOд8llC11l0M, 

3JdIcшama s ypaxyвlllllllМ іх ~~ DPJDP'Iфар ...... DUJ 3III011IIOJQ'I'Ia nin час yauaвиa 8&О зміни умо. 
3І311ВераеllВllИ Кабbmoll MilliC1PJВ Vкpatии • 
Aaroaopy DPeIUUI чи праАо ...... ЙОrD діі; И8 ариlВВnW рlшенн 8" 01.12.2006 раку DlOM~CII"HD 

4.3.0 • плата .HoCJIТItCII ПO'Пl ....... :І А ... 38 DCI'IIНRIм lCIUIе"",рнИN д~eM 38IТHDrD 
р ....... Ч=МН npa1"8l'OM 30 D/llllд8p.a анав. -::;;ДК1 КІІ1'8СІокІl оЬасті мо КИав МФО 821018 
<aoaт.rDora) ма ... IIUPISOII n .. p~~~~·~oa 1СПС8ф ... aUI3OSOS00- а ....... зeмnl 

• ~.23571Ш P/P3321081s600005-&~PC"" -------



4.4. Пepeдl'18 npo.цуаіі 1'8 НII1II11Q1 пocnyr І рахунок OpelUDloї • • 
4.5. 'оз~lр opeRдНO' nnlТВ Depernllдlm.ar У РIl3I : lUIaТИ оформтrma ІUDJОВUlllИМИ В18.\tИ. 
4.5.1. _ІІІВ YМOII'!'~OJIIPIOВ1Н118. ПepeJlбaченнх lЖOI'OIDpOM; 
4.5.2. зміни pOWlpl1 земlШWIОГО ПОJl8'ny, пiDишеllНJl ііі... тарнфiJI ЗМІ· ф... I·"-~";i, 

ІIDНlчеНИХ 381CDИОJllJlcr&ОМ; , ни кос IШЕНnВ --
4.5.3. в іНШИХ ВІІІІІІІІВХ. передбачсних законом; 
4.5.4. У РIl3I не.несенв ореаноІ ПnIТН У СТРОICR, .ан.ченl ІІНМ JЖOroBOPOM СПр.ВIUIЕ'ПІСІІ DeJUI у 

рамІрІ пад.IАво' став. наulоиlUl.ИОro еlНКУ YКPltвa ЗІ ICD8eH ден. ПрОC'rpоч ' -
4 5 5 OpI:IUDI8 пnaта CnPIIIJUI~ • еннн ПnIТ.,. 

• • • 1'UOЖ t У 8иna.uax. ПlЦО ОРЕНДАР :І по ..... нх причин ТВМ'l8C'080 
ВС викорИСТО.УЄ :lемеп • ., дiJlнику 38 QИМ ДnrО80ром. 

5. Умов. вВ'. OPB~" земem.воі дimnncв • 

• 5:1. зс:м==:-- ПС:Рc:дu;n.cJI8 оревцу .1UU16удівllИЦ!Вa исху по BIII'D1DUI:НIIIO Mr:ranO turlClliiWЗИХ і 
IIIIDllUD00ВХ ко , 

5.2. ЦiJD.OВe ПРJDRaЧI:IIIUI 3с:МeDIoвоі .IIЇJUDIкII- зc:мm промиCJtовоcri. 
5.3. Орендар ВІ: M~ права бс3 ОфОРМПСIIIUI У 8craнaMeBOМY 3UOBO.lllllC11l0M пораху змЬаоватн ui:п.aве 

t1ptDВIчеВІІІ 3c:NcшыIDf ДШJIНD. 

6. ~MOBB і строlCll переаа .. і земem.воі ДiJUUOCВ в opellDY • 
. 

6.1. ПереJllча земeDloВої ДiJUUUCВ в ореи.цу sдilcвюma З РО3роБJrеНIIJIМ npoеJПy 1і li.aвeдeвIUI. 
ПiacDвDlO розробnСIІНІІ проС1П)' вівеllOlІНІІ 3CМeJlloВOЇ JlїDIІІП Е рішСВНІ пра lI8,II8IIIIJI JlОЗВOnY на BHroтOВneJIНII 
ароеау відаа.цу від 31.08.2006 раку 38 N!88-07-05; 

~.2.1вші умови передачі земcm.нoУ ДЇJU1Н1a18 оревцу: ОРБНДОДАВВЦЬ nepедає. • ОРЕНДАР npнlbraЕ в 
opetЩ)' ЗCllеш.иу AЇJIDItY вЇ&Ву вш 6yдlo-ВllX мdвaввx пра і пpeтeв:lfl 'lpетіх осіб, про ПІІХ В момснт 

. YIIIII8RD ДоГО8ОРУ ОРВНДОДАВJЩЬ чи ОРВНДАР вс: IIOI'JIВ 3DТIL 
63. Передача 3CMeJIIoВOЇ ДiaНJaI opeU8P'O ~ DЇCJ18 дераІІRоrрсєстрвшї ш.а1'O дorasopy 

3І1IID1l1IpIIЙМ8IIНJI- передачі. 
6.4. иа осно.і ст.25 :Jucoвy УIСр8ІІІI -Про оренду зeмnl" в .. 06.10.1998р •• 'I-Xn· ореввр У 

n·пваеНRиА строк піCnR де .... иоt pкcтpвцl lЖOroВD,y OP~НДH имen.воt ilї."lllВа зераввоr аliо 
камун ..... ноі вnaCBOcтi :lоIiО."lІ38ІІвА ВІІІІТН КDпїID lЖoro.opy .Ро ..... ому opraвy зер:аввоt ПQDПCOвоІ 
rлydн. 

7. Умов. поверв_ земem.воі ДЇJUDIКВ. 

7.1. Шепа DPIDIIIНCIIIIII дl1 дDl'OВOPY opeuap DOвер1'ІЕ apcaoдuцeвi 3СМCIIWIY JIЇDDКY у ставі, не riршаму 
1IDpїI1IRa 3 'IIDI, У ааму вів Одер888 П в оревцу. _ • " • 

ОрClUЮДUI:ш. У раї noripmclIIIII карllCllllX lUJIC11IIocтel арeJllOlІВОІ земeRЬИОI JIШDICII. пав ПIНRX D 
~ U стану, Має право на Biд.untoJIY8IIID з6вuiв У poDIipi. ваВ8Чеваму СТОРОИIМIL ЯJaaо сторонами нс 
AOCIl'Вym 31'DJ1И про розмір 8ЇJUDКD.цyвaJ1118 зБИПЇІІ, спір pa3II"l3Y~ ~ СУДОВОМУ ПОPUКY. • 

7:1.. З.ailcнені орендарем ба 31'0 .... apeua~ 8ИI]J~tII на ~ арСІШО88ВОt ЗСМeJIIoНоt JIШIНIDL 
ііі вемаавво відаарc:миrи ба запоДЇJDDl8IDD,ІІІІ1ІіА ДinDDJ. вс пiJIIШ'вКmo BUllllXOAYUJllllO. • 

7.3. ПcшimпI:IІНІІ ставу 3С11е&воІ дinIIпaI. проведені apeJUIIPeII 38 1IIICWI080ID 3І'ОДDIO 3 opeJUIOJUIIIlIOf 

1IIUd. • DbuIиaкm. вl.1uпкoдYВ8ВJllD. • 
. "7.4. ОрCllllp МЕ право на вi.Jumm.ЦYll81D11 36впdв. 3ападIIIDIX y&ICIIUI0K нeвDDR8111111 apCIUlDJI8Iue3! 

3O&aJ ..... , передбачсlDlX IIIDI дD1'08DpOII. • 

3ІІН1ІС8МВ .8IUaIDТIICII: '. .. . аб JI8JIC8IIIDI в---' -оа 75 ..... --..1. 38JIII8 38n~ 3 ИUDOllllDllМ а не _ .. _ ..... J-

АОI'а"':"· '1"-".""" втратв. DIIX орендар • ...!.ІІІІІІ --="снвв або па_ шАе_'В JUI8 вUuшIJlCIIНJI СІОІ'О 
~rJ DpelUШдuцем, а 1'ВD8 811'JP81'Вe _ "r--r ;JIIU8 

~M прав&; • • 6в aapвмaтR в раї IІІШСІІІІОrD 8DOВ1М8 opeнaoJl8lЦCМ f)lOB 
АОl'aаоР,· дохо.. ВІ DpCJUUIp IIU" рlllШlollD • 

7.7: PDDdp фllC1l1'11іВХ BIDp8I' ореаар8 8111D'IICfIoC8 D підставі докyмeвraш.нo пuпверmaвнx.ааннх 



9. Івші права та 060В"ВЗIСВ порів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapunyE, що 3СМ1ШQa .IIЇJIDICa Є у ЙОМ ВJIICВOcri. ніхаму іншому не .ш.у.ена, DЇJI 
_рОВОJO (арештом), 31C'1'U~ не перебуває і вів має зuовві ПО.НО ...... ПСРOJUUlатн шо JIЇJIJDDtY • opeJlllY, 
ВUIIatII івшї пр .... _ВЗR&'ІeJD ІІНМ АОМ.ОРОМ. • 

9.1.Пр._. opeIlдOAН ... : 
9.1.1 перевірпн lІіт.а.е .ВКОРRC'l'ВlllUlземcm.воі Aiпnкн; 
9.1.2 ДОС1роково розіРIl811l аеА ДОМ.ір у -IІІІІ.ІІаХ, псре.uба'lеlDlX '11DD1RМ 3UOНОAUС11Іои та QlDІ 

Даro.ОРОМі 

9.1.3. 3МЇJDn'В розмір opelUllloi ппатв у ,RDIIUCIX. пере.а6а'lенвх 'IIIRНIIМ 3UОИО.lllВC11l0И •• таму 'IRcпi. 
oДJIocтapoll&Oмy поpuкy 603 3МАН ОРЕНДАР і; . 

9.1.4 •• имaratн .ід ОРЕНДАРЯ C.OЄ'I8CBOI'O .весеІІИ apeRIIВoi ппати; 
9.1.S._вмaraтв .ід ОРЕНДАРЯ .i.aJпкa.цyвaвu суми орeuиot nmnи 3 'Іасу npиAвaml рішeвu 

.RlDDDМ:Y або міснаі РIUUl пра ........... 3011em.вaї Aiuнкв АО піmnn:aиv шам ДОI'O.ору; 
9.2. 060В"RЗIСВ opeIQlOA.BQ.: 
9.2.1. переJlllll8Тll3Ollcm.&у.1lїJUlНкy по 1ІХ1У. 
9.3. Пр.в. оре..,..р.: 
9.3.1. O1'pВМ811l па апу земlШІо&у AiпDOtY у KOPBCJy88IIIIJI; 
9.3.2. пововшо.atИ дora.ip nїCПJI 3UЇВ'Ieвu Clpоlt)' Аом Jdi • раї .iдc:yrвom npетевзіА. щоАо 

зо60."аllDo ва npaтai tepмiвy apeRдВ. 
, 9.4. 060В"831СВ ар ...... : 
• 9.4.1.lIIAIIIatн ОРЕНДОДАВЦЮ MD8JDlllicn. 3Ailcнювати КDIПрCШlo за .IIICOpBC'I'8IIIIDI пієі 38МІШІовоі 

linniиі 
9.4.2.внкорвстовуватв земІ.ІІ • .., AЇIUIHКY 38 ainьoaHM ПРНЗИ.'ІенН8М; 
9.4.3.cвDЄ'lICВO C1JIIIL1IYК'ПI ореlШ1lY lШ81Уі 
9.43 .. ДОПУCDТII XЇМЇ'IВora 'ІВ 6уJDrПОI'O іншога забру.авевп 3еММі 
9.4.4. niatpнмувати іі а вanaвoмy санітарному стані; 
9.4.S.DЇCПJI 3UЇичевва tepMiвy діі Доra'lару оре .. повсрвytН 3eМeJIWI)' AЇDDIt)' ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

8lll0IDI0М:У ставі па u:ry. 

10. PIDВIC BВDIДICOBOro 311111QeввJI а60 пошко_свви 
06"аста оревдв чи loro "СТІІІІВ. 

1 0.1. РIDП lIИIIIUIКD.оro '!!IIIIIU"'П або поlllltDдlEО .... 06"ата opeJUUI 'ІК 101'0 'І8СПІІІІІ несе ОРСІшІр • 

II.Cтpas.yв- 06"аста .В loro .аСі_. 

11.1.3riдRa 3 IIIDI дoraвapaк o6"єr:r аРІІІІІІІ ВІ ПЇДІІІ'ІЄ страхувlRlDD. 

12. 3мівв умов доroвору і пр_eввJIlоro.діІ 

• 3ДIIICВIDJCmtC8 У IІВСІоІІО8ЇІ формі 3І831D11101О 31'ОADID с:шрін. 
12.1. 3міва rмoa дoraвapy • мівв -аа Aom.apy спір p038"~ У судо.ому noрuкy. 

V РI3I иeдDCII'IIIIID 3I'DJDlIIIDJIO 3 1-

12.2. дff ДОrDВОРУ ар.п",~СІІ У Р831:. . 
12.2.1.:wdичeиR8 ctpDlt)', ва ввllDn ,.6уnо yкnaa::.аr:n.; . 
12.2.2.npа6ава apeв.upellЗ~' :." ocnpe6 або oplDl)'calDl'O аіАчу8евва 3еМlШІеиоt 
12.23. ввупу зeмeDllDі J&imaID A~ .CDJIQ8IIIIIDJIY 3UQНOМi 

дїIIIиq 311DТИВЇВ ~вai вea6xiдвD~=;. ввп,anx, пере.аБЯIRIIX 3UOНОIL • 
12.2.4.ДоraВ1р apllllllDt:rIoC8 м "OI'D ршlр"R" 38: 
12.3. ДіІ ДОrDRОРУ арRПВ"1D1WII JDJIdD 
123.1. InInmmo 3I'DДDlD C'l'Dpiв; • ів у DCDЇДOIC 8IIDО_ ДPYraJO C'l'DPORDID • 
12.3.2. рїШeJIIIIII суду • 8IIIID1Y. o~ 13 ::о SIIIIDII"М. DOlllltDдIEI: .... OpllUlD81ROi 31111Ш1е11Оt 

а60."аків, псред6а'lOllRX домваром, '18 8IIICDUlDK ~.,.: S iВJDВX Diдc:nв. .IDII&'IIRIIX 38X0НDM. 
дin ..... ае icmn:вa uepeDIКOJDIIE rr вaopВC'J8IIIIIDc.; OI'D ДОI'DПРУ 58 plВleB"" СУДУі aWroalдBO. A~ 

12.3.3. 8е8_В._ Opellд8pu1 .. 9. ."в . 
cr.141,144 3eмem.BOrD кодексу Yкpal8r. . IIDJIIДКY доoycama; 

12.4. РDJЇРВІВП JIOroвopy. o_cтapD~JIIIIeDJIY JIDlWIКY є RI8IDШН111118 Opoaдaplll n .43, D. 

yIIOВDID pDJip ..... дoroвaPY - • 
9.43. . ва ЇВDIY юрJUUIIIIIY або ФI31l'DlY особу •• 1UOJIC 

12.5 Перехід JIIIICIIOCТI ва .. aIВD аРеІІДІР8 ~ ДOrDIDPY. 
P1Opraвj31. ІОР· lІдІІ'ІІІОі:.-DpeIUIIP8 t: JIiДC!UDID - : СааеР1Ї фbnИDt особи - ... ~ .. ~1q'.1ВНИ8 або 

_.-.. CIIIeRY ~ У Р ЕМІІіВ або bшDIX осі&. 8IQ IIRICDриc:taвyJCmo ЦІО 
права ва apeIUID-1 aepeJCOдlll'lt до C:D8JIIO • • • 

~. п діE3ДИllDCt'i sa !~ ..:x~ D ~eyкaP'ВU 1IProвopy apelUlll 3IIIDI• .. 
---7 .IIIJIJDIКY р830113 оре--.. ... -.. . 



13. ВЩnОВЩ8JIЬвіnь сторів за BeBВКOBaRВ8 а60 
BeВ8Jle8Вe ввковаввк доrовору 

13.1. За веlИКОIIJIНIUI а60 иенвnеае IНXOнaвu JlOroBOPY сторони Recyn.BЇJUlOliJlan.нic:n. вi.anовіJlНО АО 
_ну 11 ш.оrD доroаору. 

13.2.СторОнв. па порушиnа :шбов"83I1111J1, звіт.аєna від 8ЇJ1nOBIдam.вocтi. ІКЩО ІОва JlOВUe. 1110 це 
'uc,pyшe1llll c:tU0CII ве :Ііі вини. 

14. ПрJDCiвцеві DOnC»Кellllll. 

14.1ДеА IIorolip набирає 'IIDIIIOcтi niCJU lJЇIIIDrCUID СТаРОВ8МІІ та itoro JIOpD8иоі peєctpauii. 
цей ДОМlір yuцeBO у 1рЬОХ првмірllllDX, ЩО 1Iaнm. OJlRllOвy IOPIUIJIIIIIY Сипу, О.авн 3 пвх 

ІIІІХОDna І OPCRJIOД8llu. apyndt - в opeRJlllpIr,1PeтiA - 8 орl'lld, nиA провів дср ... ву peєc1p1llїJO. 
Неllll"ємними .. астинамн JIoro80py є: 
lCIдICtPовиR DJIIII зеМе&воі JIЇIIDDCИ 3 BЇдo6paeНRIМ 06мВ8С111о (o6tDe .. ) у П викорlIC'IUIIi nІ 

IC1IBOВnCRВX cepBЇtyriв; 
ІКТ IC'dВOBCНIUI на місцевості та поro.urеJIIUI 30Bнbma.oi масі ЗСМeJIIoвоJ дімИD (копil)і 
ІКТ ва пepeRcceJIВI • Нa'JYPY 3ОІаЬша.оt межі зсметоноі JIЇJUIНJCИ (апіа); 
ІКТ првloму-переаачі :seмem.вoi 11ЇJIDКR; 

Оре.одавець 
Броварська міська рада 
в особі заcnyпвикa 
МЇCЬKOro I'OJIODИ 

15. РеКВDВТИ еторів 

Воз~ Серп. Миxaйnоввча 

07400 ICвiac:r. .. o6пac'rь, 
м 'Spoaapи. вyn. farapiвв, 15 

1дeвrифіnniflввlwд 26376275 

Оревдар 

ІП1 Катруша Грвrорїй Пет::опч. 
пий діє підставі СВЇДОЦІВ2. -;о 
дepzaввy peєcтpВЦЇlO фі3в--с.: особи 
видавоro виконавчим ~ 
Броварсr.xoї місьв:оі pa:u! 
за N! 2625604973 
від 30.07.2002 року 

м.Брааари. 
ayJI. ЧepaxiвcwcDrD. 23 6. кв.15 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ 3ЕМЕJIЬИQІ ДІЛЯНКИ 

2007 року м.Бровари 

Ми, що підписалися В1DJCЧе: Броварська міська рада, в особі 

заступннка міського гоnови ВозВRКВ Cepriв Мпа.лови .. а, що діє на 

підставі 3ахоиу України "Про місцеве самоврJIДyВaниJI в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 року N!!2-1S/'l872, з однієі сторони, та 

Приватний підприємець Катруша rpBropii Петров ... про наetyПИе: 

Броварська міська рада передала, а пп Катруша Григорій 

Петрови.. ПРИЙВJIВ земельну дiJwпcy площею 0,4374 га по 
о 

вул. ЩОJlкївськіі в М. Бровари ДJIJI будіввицтва цеху по виrотовлеввю 

металОІШастихових і amoміиієвих ковструкцій. Земельна ДЇJIJIВКa 

надава рішеВВJIМ Еесіі Брова.1ськоі міськоі р&ДИ від 07.12.2006 року 

1(2172-12-05 ва умовах оренд.и терміном ва 2 (два) роки до 07.12.2008 

року. 

. . . , 
Цей Arr СКJIадеио у трьох ПРИМ1рвиках 1 Є невІД ємною частиною 

доroвору оренди земельноі дітппси. 

nВPEДAJIA: 

Броварська міська рада 
JOРидичВа адреса: 
мо Бровари, syn.raraPl'rta, 15 
З~ мicJiKoro ronови 

ОЗВJП(І 

• 

ПРИЙНЯ8: 

ІПІ І<атруша Григорій Пetpович, 
JIКВЙ проzиває за адресою: 

вул. ЧерВJIXоськоro, 23 б, ICВ.7S, 
м.Бровари 

• 
о О • 

.. ~:. 
'І" 



. . A~T • ~. З-/Ьі.()(;~. 
про 8СТ8НО8JlеllИН на ІШСUСВUСТІ 'ra ПогuджеllllИ 'ІОВIІЇШllьоі мС",кї ]ем~ьиоі ділRН~11 

n /0 7(ц тр, щ q ---:..,,--.:..П.L..-________ _ 

"3.. e..··_-.L0"'-"'l.s-:--,, __ :Ю() -'- р, 

МІІ: 1IIIіІ\'I&:llіДIШСUllі.' 11f1&:!IС'l',ШIIІІК 11f1'ШUf1СI.I"'I'О ,..iCI.KL,ra' пімілv КИЇВСhКОЇ 
periOllanMInї фіJlі! Д~f1ЖUпt~~,го пі/1rI f1И('МСТRU •• І L~tl"f1 Д~РЖUПНUІ'U 'J&:M&:JlbHOI'U 'кадастру при 
nсrll(I\ІШ'''М~' К'''МІТ,,'''І УКf1ШIIII rю 'ІСМСШ.ІІІІХ (1ССуf1СШС" 
l1іIОЧ.lllаllіДС:Т~lІІі SlіШ:IІ'Jії ІНІ RИКШli.lllll1l f1L""i'l 

n IIpltc:~"rIlOCTi 'ІСМSIСПЛUСtlикіп ('ICr-tJIСКL1f1I1С'гуuu'lіп): 
----~-----------------

пре.1С'П'lllшкіll III1KOIIKI1M~ __ ~P-.!Ji ~ НС' ~~oL:...' __________ _ 

та суміжних 'lеМ:lе"nUСlшків ('I&:M:ICI\L'J)lIC'rYIIU'li,,): -Т1lв ()r4 m q 10 

ПРАп Б"С" 

ІШ" пре.'11ШlІ!1ІІ сиаі Пl1пtlаПllжеllllll. lІ(1аП~}ІІ1 ІІС:'ГUІІОВSІСІІІІЯ НО t.tісш:uості тв погоджеННІ 
• • ••• •• • ,4 

'IL"BHIUIHhOI ~lеЖI ,емеJlhНШ ;.аlлЯtIК .. 

П І J7 Мтр ti ц; Q -Г, ;1 • 
ШО 1на~О.1IIТ"СЯ 1а aJIpecalO ~,_ ~rc.. .. ,,"А.=ц ....... і .z(..;(:".6I1L...:O:ІЦ::;;:... ____ -:--_______ _ 

3a18tB'lelli ~Іежі ІІа міСIІсвастТПj16хL1.IІRТI. пп _...ІlС.lo:Lі..llА~~Jc~еl'o-A)С~ __ • _________ _ 

НіЯКlIХ ~реТ~111іП IlрИ' пс:тош:tlUIСllllі 'ЮlшіIJШI.L1Ї м.:жі ІІС 'IURIIJICHU. Мсжі Ш"ГОllжеиі і не 
OIll\:IIII\UI(1':I. спірних питан". Межові 11IВКИ_ RКИМИ 1вкріпnеI;Jа 'JeMenIaHR діЛRна в кіл"кості 

t( ШТ. ПОl\81Вllі пр&:дс:таВIІИКL'М відділу 118 місцеВОС1'і тв передані нв 'JберіГВННR 
'ІС)І:І&:Н:ІОСН .. КУ 6C~IJICK"PIIC1)'IIU'I)'). • 'LJ'IMif1H '111 MiCIIC'IIIUXlJ/li1CCIIIIII ·ICMCJI .. IIUЇ діЛЯIІКИ 
Ш11\U'ІUllі ШІ uбf1l1сі ШI'IІЮ(1L''І'і ДUІІШ'(J:І ~I)'. 
II:ющu :lі;IИIIКlI. ШL'luш.,j ..о1.л ____ 7:(fJJrJ-f-.~ U(L,I~ п._ .. , ______ _ 
'lІ'іJіШI 'ICMC:I�.1IL1-КU:ІUС'l'f1'-"IС.1Ї :іОКУМСIІ'І'Ullії Сl\;IWШ(' О ~ j r t 111. 

Іlеи 8";' ~ піДСТ8"а"" ,:иllІ I�PII(illll'I-I'1І f1іIllСIIІІИ 1111 !1'Ш("I'I"'IІІС1~іу ''''f1НС'I)'IІШIІІЮ 'І ІІІIС1)'/ІІ1ІІ1\І 
nФОf1М:tеНIІИМ :l(""~'~,,ш,'іи. ІІІ" Ш'СllіJl'IУЮI'I. І K(Jf1IIC'I)'IIUIIIIII 'lс~tЛС:I". 

д"ї СК.1а!IСllllіі " 2-х IІ(1И~lіJ'lІІt":IХ, 

Пре:!стаВIIIIК UIAlW~,I.! 

Прсдставник виttCQt'kQ~IУ 
~~~ 

ПРСЗС'Г"ІІШІК БРL1ИUРСI.КL1I'L1 
міського ni.=t.1i.1Y 1еМС:ЛІ.lllt~ 

, , 
І - • 
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АКТ 

\ . 
на Ilеl.(шесеllllll D ІІВТУРУ ЗОВІІЇШІІЬО·.· "Іе· ..... • 3 •• • "' el\leJlbllOI ДІ.'ІЯНІ(И 

пІп - • ·Г 11 
---------------_.-------------~-------

_._-------
-: .... . l~'''' 4 ".=6 С.6 у ' __________ _ ---------
1=' " () ( __ 200..L І'. 

Ми, НIІЖ1IепіJ&mlсані, nРСДС1'аВНИJr 

, .,' -& е.tfI.Д-;tл~ К:В, 
: ;.:іисУтно,,"Ті зсr.s:.свnаСН.IКЇВ (:ICMJICKUI'IIC'I1'BU'lill): 

Djn r. YI'f~~--..;.r..:.., ..:.,./7!..:., _______ _ 

-------------_._---_ .. _--_.---_. __ ._-------------
:~QmВниК ІІИКОНКО.'У __ ;t;,,,-а-.iJ:.l:! ~Q....-s.i!:.~-----_________ _ 
.:.:!ОЧиіі на IliIl~r.'lIi ДО:IIІОnУ lіИК~НКО"'У Н'l ~73 

;':':'1 наРОАlІІlХ АtШУ'lіl,-іll від 24 ШІСТUШІ/ІІІ 1 ~'~2 P~I\Y 

"::jJeHeCJIIIII натуру межі 118 ;lіДСТІllі пп;IІІУ ],~,..enl,lII)i діJІІІІІШ 

, О Jл __ ~ m ~&Oo,-::&.,--,-C.:-' ... 0.'--______ _ 
УІ--,г-

=?DИ"ЮЧОГО по вуn. l.ljo А І; ,tIalGll_. _____________ _ 

:..-.дно ріWСННJll\tіСЬКРIIКОИХОА.У Не _ під _______ ' ___ ~---__ 
• ,,'. ,~~ ,~y- , '.~e81 :lШIКИ 11 Ki.iibKeCТI"'" ) псрСДІІШ D ноТ)'рі ІІІJСДCТDUІІИІ:У 311r.lовни~а, НІІ IІКОro і 

~~IACIIO 8Umo8ЇДWlblliCТL 'Ja іх :JбсрсжеНtll. ' 

?::uaip,. та місuезНI,хпnжеНН'1 me-,кС8.'Х 1t1lхіп :'Clr.aC.'hIlOi ,,;іJlиtl~11 IIOKa'lall: но кроках. 
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Доrовір N!!1 

Про внесення змін до договору оренди земельно)' ділянки від 
08 лютого 2008 року Не 040833800023 

Місто Бровари Київської області 

08 грудня дві тисячі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, lоридична особа за 
законодавством Украіни, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, lоридична 
адреса: Кllївська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі ВИКОНYlочого обов'язки міського 

· roпови - секретаря ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
УкраіНИ "Про місцеве самоврядування в Україні", 3 одllого 60КУ. та 

t ОРЕНДАР: дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства "Мостобуд" -
Містобудівельний загін Н2112, юридична адреса: м.Бровари вул.Щолківсько,2 
ідентифікаційний код 22202218, в особі начальника Тогун Валерія Миколайовича, якиіі діє на 
підставі статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Броварської міської ради від 

10.08.1998 року за Н2 2132. надалі - "ОРЕНДАР", 3 другого 60КУ. уклали цей Договір про 
наступне: 

Діючи добровільно і переБУВаІОЧlі при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значення своіх дій, попередньо ознайомлені 3 приписами цивільного законодавство, що 

· реГУШОІОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) до 
І затвердженої рішенням Броварською міською радою від "30" вересня 2008 року Н2 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішеН}JJI Броварської міської ради від 
16.10.2008 року Н2898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної дiлJmки від 08 лютого 2008 року уклали цей ДоговірН! 1 (надалі - Договір) 

і про внесення змін до Договору оренди земельної дімнки від 08 лютого 2008 року 
· НІ! 040833800023 (надалі - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

І 1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
; «2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відціпу земельНllХ 
J ресурсів у місті Броварах від 20.10.2008року Н204-3/13 - 3/1304 становить: 

321 52б (триста двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять шість) гривень ОО копійок. 
І 

1.2. Пункт З-Договору оренди викласТи в наступній редакції: 
сс3 Цеlt. Д . на 2 (два) років терміном до 24.04.2010 року. Після 

• 11 ОГОВІР укладено строком' й 
3аКінчеНIIJI строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~рев~е пр Зав 00 поновлення o~o на 
НОВИЙ у . ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше нІЖ за календарних ДНІВ до 
3Ikiнче:::~о:О3 ::~o договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
продовхсити його діІО. • 

аво ОРЕНДАРЯ не застосовуються У разІ: 
ПОложення цього Договору про переважне пр 

• ВИкористанні зем~ьної дімнки не за цільовим призначенням; 

• ПОРуШеНIIJI термінів сплати орендної плати; 
• 11 оо танКИ» ",ОlIyЩеНIIJI погіршеВВJ1 ставу земельНОІ Д • 



J 

І 
1.:1. 11),11І('1' 4.1 Договору оренди Вllкласти В наступній редакцjj': 

І N • n плата становить 0,1 % (нуль цілих одна десята) відсотків віл /, 
•• 1'&:IIД

lа • 321 53 ( 
'Ш"'I\\1Ї щ,іllКИ земельної дШяНКlf - 32 J 52бгрн. J становить , триста ЛRa.!IIJ.In 

11 ІІІ ШІ 53 IсопіАJGf на ріl()). 

1.4. Пункт 4.3. Договору Ьренди ВJflшасти у наступній редакції: 

(с'I.3. Ореllдна плата вноситься ріВ~ИМИ частками щоміс~чно протягом ЗО (, 
IСtlJlUIIJUlРllШС днів, наступних за останНІМ калеНдаРНИМ днем ЗВJТНОГО (податкового) '"СШ 
УI'Ш(УШlшrн пдв IПJUIXом, перерахування на розрахунковий рахунок . 
Нв 33210812700005 УДК У Київській облаcri м. Києва, код ЗКПО 23571923. МФО ВШ 
СЩСI'Ж)'nn'J - Броварське БД!(, код класифікації 13050200 - оренда землі», 

1.5. Пункт 4.5.2 ДОГОВОРу оренди викласти в наступній редакцН': 
(c4.S.2. зміни. розмірів земельного податку та ставок орендної плати, змін •• HOp.~ 
"І1Оll10JJо1 оціmси, підвищенИJJ цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації. 110 
31IKOII0Дl1DCТВOM. 

У ІІІІІІОДІС)' відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, визначених п.4.5 Д 
Оl1ЩІДодавець має право розірвати цеіі Договір в односторонньому порядку,» 

1.6. Пунк:r 4.5.4 ДОГОВОРу оренди викласти в наступній редакції: 
с(4.5.4. У раз.1 невнесення орендної плати у стрОІСИ, визначені цим ДоroВОРОsr.,' 
заборroваноСТІ вважається подаповим боргом і стягується з нарахув8Нюrм пeвt. 
!IIlPnXOBY~SI на СУ!4у податкового боргу (з урахУВIRНЯМ штрафних санкцій за їх Н, • 

13 розрахУllКУ 120 вщсотків річних обліковоі ставки Національного банка УкраїІIІІ, JII
День ВИJfи~нення TIlCoro податковоro боргу або на день його (його частині) ПО 
.3aJ1СЖІIО ВІД тоro, яка' з величин таких ставок є більшоІО кожний калеКдаРJlпJI 
Прострочення у його сплаті)). . ' за 

1.7. Підпункт 6 4 Пун'"'" 6 Д '" 
• .'''J оroвору ореиди ВИІС1Іасти в наступній peдnкиH: 

«6.4. Орендар зобов'JI38НИЙ ' РІ 
тalабо бvllt.-яких Д в П ЯТИДенний термін після дер)кавної реєстраиії uЬOro 

J- одаткових yroд, До . до Д 
тощо НадаТИ відпов' • ГОВОРІВ про внесення змін та доповнень 
земельної ділRНКИ)). 1ДНУ КОПl10 органу де~жавної податкової служб .. за Micueld зJfDJ 

1.8. ПУНКТ 9 ДоrовоРУ оре .,ic:t1-
«9.4.7 В", нди ДОПовнити новим піДПУНІСТОМ 9.4.7 наступНОro s 

. n JlТИденний термін після.. _l бо БУ"" 
додаткових )'rDA, догово .~ деР)К8ВНОl реєстрації ULoro договору 11111 
відпов' • P1JS" про внесенн . тoU10 
. 1ДНУ КОЩІО орraиу деР?lсав" . я ЗМІН та доповнень до договору ~,; 

дUlRИКИ». .PtI НО1 податкової служби за місцем знаходженН! 

• 1.9. Пункт 11 З Д . ...,; 
ЗМІсту: • Оговору оренди 4 IIІІС11 .... 

ДОПОвнити новим підпунктом 11.3.3 . 
«11.3.3. іНіціативою о .... " 
законом та Д AJlIЄI 13 Сторів В О ерер.6# 

цим ОГОВОРОМ)). AlfОСТОРОКНЬОМУ порядку У випвдJCIUC, Р 



-!J -

1.10. ІІУІІІСТ 11.4 ДОГОВОРУ оренди BIIКJJaCТII в наСТУПllifi рсдшщії: 

«11.4. РозіРllОННЯ ДOГOBOP~ оренди землі за ініціаТИUОIО ОРСIIДОДnОI(Я D односторонньому 
'JnopJlдKY І,опускається У разІ невиконання Орендарем вимог raYlllrry 4. підпунктів 6.4 та 9.4 
даного Договору.». 

2,цей Договір підлягає ДСРЖПllllііі реестрації, 

з,цей Договір наБИрtlС '1111111tJсті lІісля підп .. сання сторонами та його державної 
реєстроціі та застосовусться 110 11 DШЮI,іJ1110СИlI ШО виникли З 01,10,2008 року. 

4.0бов'язок щодо ШЩШІШІ НIttН'О Jtt1rooopy на державну реєстрацію та витрат .. , пов'язані 
~ з його державноlO РС('С'll'Ш ,kю. І ЮІ(ІІІЩШО'ГЬСЯ на Орендодавця, 

5,1111111 УМt1Il11 ДЩ'ШЮІ'У ОI'СIЩIІ 'JСМenьної ділянки від 08 лютого 2008 року 
N! 040833800023 '1IIIIIIІIIIШI'1'I,С'1 (i~~1 зміll, 

6, І t~1I Дm'ШIII' ),І(JІІЩСІЮ У 'l'pIJ('~ примірниках, шо М8ІОТЬ однакову юридичну СІІЛУ, ОД.ІН 
:J '1lсше :lіrШШДII'I'I,U'1 "ОI'UIЩ()/ЩIЩJI, другий - В Орендаря, третій - в органі, який провів його 
1tСI'ИСШIІІ)' 1'~СU~ll1I11tlю .- 1(llі'IІСI,I(llі рсгіОIlW1ьній філії Державного підприємства "Центру 
1(\:I')І\І\ІІIIШ') t'''М~JIIIIЮI'(II(IIJЩU'I'РУ 111'11 Д~ржоuному комітеті Украіни по земenЬНJIМ ресурсам" 

('СIСllіЗIIТII сторі •• 

()I't!IЩСЩIІIS""', 

БРОIIII11СJ.l(I' hil(!llltl' 11IIJtll 1(IІ'(IIСІ.І((1Ї області 
ЇДСI11I1фll(Jtltlttllll" І(Щ( :!li376375 

KlliIICI,KIII'nII11 М, IiIЮIІІ1IШ. "УІІ, r.II·npIIlO. 15 

в ОСоБІ е"'IШIСI(ІІ 11'(11111 IJIIUIІJII.ОUllча 

ОРСІІДОР 

дп ВАТ "Мостобуд" -

МістобудівenЬНllА загін Н!!112 

ідентифікаціАНlfЙ код 22202218 

м.Бровари вул,Щоnxівська,2 

в особі Taryн Валерія Миколайовича 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

м. БроваРІI 

GpOBDP&:"IrD all&:I.KI PIIlIO .. (? к.. .~~ .. 2о0і р 
Оn...,UJlОJlА.ВЕЦЬ: GpooapcLКII а.lсl.КО р .... 1 В О б' .' • J-ж.Що\ ~. - , со І 38СТУПНJlJСІ I\ІIСЬКОГО ГОnОВI' А'IAРС:СВІ ВаСIША 
ОnсКС8,IДРООllча, що ДІЄ на підставІ Закону Украї'1ІІ "Про місцеве сааІОВРJlдуванНR в Украї.сї" довіреності 
lIA20.06•2ОО7 року N!2-53/5] 5 3 одного боку, та 

ОРЕНДАР: ДочlРІІС ПIдПРI'С~I~~ ВШКР'JТОro QKuio •• epJloгo ТОВОР'ІСТВВ ссМо&:Т06уд» - Moa06yдIBCn"""n 
:11m. Nel12,ІОРІІДІІЧна адреса. КlІ1вська обn., м.Бровари, вуn.ЩOJlківська.2, іnС'fТllфікаціRшrR код 22202218 D 

особі наЧIUILІІllКІ Ta~11 ~алеріR М"~ЛІRОВІІЧD, _киП діє ІІВ піпставі статуту :JDpeC:CТPOBDHOro ВIІКОНDвчrrм 
JiOMim'oM БроваРСЬКОІ МІСЬКОЇ рад'l Iln І 0.08. 1998р. за Н!2132, 3 другоТ сторо"", YКJJIUJJl цсЯ Доroвір про 
наCJYПИе: 

1. ПРСдl\lСТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно по рішеННJI сесії Броварської міської РIlAIf к.{Твськоі обпасті від 
23.08.2007 року M428-26-0S надає. а ОРЕНДАР npllnMBf І С1рокове rшатне КОрJlстуаанНJI земenьну дin,нку 
I1ІОЩО1О 0,15681'8 ДJIJ' обслуговуваИНJl ГУРТОЖИТКУ, Іка 3HВXOAIm.cJl по вуn.КIІРПО'Іо&:а,l5-а 301.0 - 8, РІП0 .. - 27 
в 11. !іРОВIРП. Згідно 3 пnаном земnекористуввнНJI, що є невin'ЄМIIОЮ частиною w.oro Доroвору 111 ДOBЇДКlI 
lЦІНоіБроварсьКlIМ міСЬКІIМ від.аШом зсмenьних ресурсів від J J .09.2007 року за N!04-З/JЗ-З/JЗОЗ тв земen,но
адастровоі дoкyмeнтawї Броварськоro MicIaKOro Biддiny земenьних ресурсів WI земenьна дinJlІIXl рахуєтьCJI D 

XМJIIX .. tтпової забудови в межах Броварської міської ради. 

2. Об'єкт орепдп 

2.1.В оренду передаєтьса земепьна дinKHKa ,атапьною мощею 0,15681'8. 
2.2.Ма земепьніlt дімнці розміщені об'єкти Ilерухомоro MВnHa. .кі BВJJJIIOТЬCJI вnвсніС'ПО орендар •• 
2'з.НормаТ1lвна rpowoBa оцінка земenьноі дїJIBHKII згідно довів" Броварськоro MicLKoro вiJuUny 

земenьнslХ ресурсів від 11.09.2007 року за N!О4-3/13-З/1З02 cтaнoBltть: 
_ 285116 (.181m 8lеl'lДесят п'ять ТlIСПЧ сто шlстнаАЦRТЬ) I1'IІвень. • • • 

2.5. 3емenьна AЇJJІІИКD, .ка передаєтьCJI в оренпу, не має 11UC11X HcдoтКlB, що можуть nepешкодsml іі 
cфermaиому ВIUCОРИСТВИlПO. • • 

2.5. При зміні ( реорraнізації) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІ' не з6ерU'DЄ ЧИННІСТЬ. 

3. Строк діі AoroBopy 

3.1. Доroіір yкnвдeHo на 5 (п'ять) років. терміном до 23.08.2012 року. П!CllllзuінчеШIІ строку дoroB~ 
ОРЕНДАР Itoro на новий строк. У цьому рІЗІ ОРЕНДАР ПОВJlНен не nbНІше 
• має переважне ~o поиоменНІІ 'Т roBO повlдoМJtтlf письмово ОРЕНДОДАВЦЯ про Jшмір 
~ за 2 .tіащl ~o ЗВКІиченНІІ строку Al

I 
.:ел"н:і ділПIIЮ' не з. цілЬОВllа. ПРlfSН8ЧСОІIRа, ОРЕНДАР 

~рДОIЖПТИ lIoro AUO. Прп 8пкор"с:та11ll з .... 
атрачає переважне право на ПОllовлеРllSl доroВОРУ ОРClIAII. 

4. Орендиа ПJlата 

ід aТUBlloY rpoWOBOr оцll'Ю' І СICllа.авє: 
4.1 РI'1ІІ8 opellДHa MBТD стаНОВіlТЬ І % в 'Іора! НІІІ6 кoniRox; 

- 2 851,16 (двІ 'ПICRчі 8ісіа1СОТ п'ятдесят ОДІ'. ~:~ дімНХl1 державноf або коаlУНaJlь"оі масності 
• 4.2. ОбчиcnеННJI розміру орендної nnаТlI за зам оефіціСнтїВ індексації, ВИ3НDченІІХ законодавством, 

3ДіЬСlІІОтCJI з урахуваннвм ух ц1nЬOBoro ПРl13начеННІ та JC О 3ІІПОВИІОкrrьcll під час YКJI8дIUIНJI або зміНІ' ума • 
• 3а1ІерасНІIМІІ Кабінетом Міністрів украіНІI формамll, ш 
AOrolDpy оренди ЧИ ПРОДОВ_ПIUl Аоro діі; AIIRТI'R ріШllПIП від 23.08.2001 РОІСУ щоаllсвчпо 

4'з.0РIJIДІІа плата а'IОС'lТЬса ПОЧОI18IО .. 11 з Д'І" прп nllnX за OC11lllllla. ICDЛlnдаРllllа • .1111&' звtnlаro 
РIвaПIІI" Чltmcвl\lll протяrol\l 30 калеlrдaр.IІІХ ДІІІв, 1І1с:1)' У ДІ( У КІІТвськlП 06.nacтl а,. КІІЄІІІ МФО 821018 
(II_ТICOBOro) I\llсаЦIІ IUЛRХОМ перераХУВ8.IОll11а pa~IOK JCIIаСJJфlкацir 13050500 - ope.JДD зеашl. 
код 235'71913 plр 33210812700005 - Вроварське вдк. од НдНоі пnaТJI офорМJJllm.CJI 8fдповіДН1ІМИ U'I'IItUl. 

4.4. Передача npo.цукшї 1'в H8д8НIUI поc:лyr в рахуно.к. оре 
4.5. ро".ір opeIIДIIO! ма'П' перerлвдаєrьcn у Раз 0;"80РО .. ; • • 
4.5.1. зміни умов roСПОДВРІОJПUIНI, пеРСА6ачеНl!"~lЩенн. цін, таРJJфів. зміНl1 косфіціЄltтlв IндеКС8Ц11, 
4.5.2. 3МІИИ розмірів ,омenьиоro податку, па.а:а зсмenьні дїJIIИlCl1 пісм ~ердженн, НОВІІХ ~O". У --ених законоА8ВСТВОМ ЗМЇJDовВ'Пr ореНдНУ nnа1')' ір ореНДІІ 3е1'feIIIoноі ДUIIНКII може 6yn. РОЗlраllЩП 

I~ І... . . ну мату, Aoro. 
вро В'АМОDИ ОреllдврА ЗМIННТIf орсид поpJlдку. 

"рсыoto міськOJO PВДOIO D одностороннЬО.'У 



• ках. передбачеНl1Х ЗІКОНОА'; 
4.5З. D ІІІШІІХ ВIlПад f маПІ у С:ТРОКJI BII311I.,ellj ЦIfМ договором, пе". ".ра\ОI 
4.5.4. у разі IleBllccell1Ul ОРО":,ІО афllllХ свнкціn 38 іх lІаІвності) із розра.,<у",,"у 120 I~~ 

ПОдІТХОВОГО борІ)' (ВКnlочаЮЧII r у ~iHII діючоі ІІа ДСІІЬ allHllKHeHIIR такого подаТ"Оlоrо ~ 
обліКОlоі С'І1ІІІIСІI HaцlOllВnIollOГO allJC)' зможно' від того, Іка з вenllЧlІІ1 таКІІХ ставок t білJ.1ІІ111О .."" 
ДСІІЬ Аого (Аого чаСТІlшr) nOJ"lWOIIHJI, • , • 

R nPО~ОЧСIUIІ У nого CMan. 
lCIUIellдlpllll деl.. -·r DJIJIaьCR 'І11кож і У Вllпадках, RКЩО ОРЕНДАР З поваЖlfIIХ "Рич .... 

5.5.5. opelrдlla мвта сnpа "" __ 
110 ІІІКОРІІСТОВУЄ зеАIcnы�)' дinlнку за ЦlIА' ДОГОВОРОА'. 

s. УІ\ІОВІІ BlIIcopllcтallllR зсмслыlі·· діли __ к_. 

5.1. 30MeпЬ11BдinlllКD породаЄ1'ЬСІ в opOIIДY ДІІІ Об~уговува~НJI rypТОЖIІТКУ; 
5.2. Цinьовс ПРIDllачеНlUIзомenLllоі ДІЛRІІКІІ- ЗСАШІ ЖІІТЛОВОІ забудов". 
5З. ОРЕНДАР 110 має првоа без оформлеНІІІ у встановленому законодавство., ПОJIШY • 

uinьове nPll3l1аченНR зеА,enы�оff дinІНК". 

б. УМОВІІ і СТРОЮІ псредачі зсI\IслыІїї діЛИI_К_1 В opellдy 

6.1. Передача зомenьноі РНКІ' В оронду здіRСIООЄТЬСR без розроблеННJI проекту" ві.ІІ8САСIIRI. 
6.2.llІші У"ОВІІ породачі зомenьноі ДШJlНКlt В оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а ОРЕНДАР 

оренцу земeDыІ)' дinнику вlлыl)' від БУДЬ-JlКIIХ маRнових прав і npетензіR третіх осіб, про ШlI 
yкJIlIДIIUIR Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не МОГЛlt знати. 

6.3. Передача зомenьиоі дітІНКIІ ОРЕНДАРЮ здіRСНЮЄТЬСI після державної реєстрашllaOro 
DItТOAI nPllRмвнН8 - поредачі. 

6.4. ІІа oalOBI cт.2S 3aКOIIY YKpailll1 "Про ореllДУ землі" від 06.10.1998р .N!lбl·XJ\\ 
п'ПІlДеПНIIА строк пlсли держаВІІа' реЄ&:Трацlr ДОГОВОРУ OPCIIДII 3Сl\IСЛLllоі ділВlllС1І ае)llllll 
КОАlytIВЛIoIIО' вnal:llOcтI зобо.'нзаlшА II&ДaТlI копію договору відПОВЇДIIОl\IУ oprallY держаВllоf D 
CJIужбll.· . 

7. УМОВИ поверпенВJI земельної ділИ11К11 

7.1. Пісм ПРlmllненНІ ДІ' Доraвору ОРЕНДАР повортає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну .ainlPYY 
riршому порівllRНО 3 nlм, у ІКОМУ він одержав іТ В оренду. 
• ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriРШОННI KOPIICHIIX властивостеR орендованої земельної дinlИIlf,'" 
13 зміНОJО " стану, має право на віДШКОду&ВНIІІІ збlmciв у розмірі визначеному сторона.lІІ. Якщо 
ДОCJlJ1lyra З~ДlI ПР~ розмір BЇДWkOдyВ8НН8 збитків, спір РО3В'JI3~СJI у судовому ПОРJlДl)'. 

7.2. ~ДlАснеlU OP~ДAPEM без зraдн ОРЕНДОДАВЦЯ Вltтpати на поліпшенНІ орен.ао_і 
дlмlllИe JlIQ НеАlOЖJIIIВО ВlДОкремИl'И без З8ПодіRНН8 ШКОДІІ ціА дinJlНці, но піДЛIІJ'8J0ТЬ BiдwКOayвlJllllll. SraJ' 
OPEНk~n А~OJIіnwеНН8 • ~ земельно! дimuncll, проводені ОРЕНДАРЕМ за ПIlС",QJОІО_r мnuЦEМ земт, но D1JUIJU'IUOТЬ ВІдшкодуванню. Умови оБСlrи і строки вїдШК0ду81J1111 О І 
BlnpaT за про.едені IUW • , _І. 

74 ОРЕНДАР ПОЛJnшенНІ с:тан>' зомельноr дїляНК11 визнаЧ8l0ТЬCR окремою угодою I01UI"'" 

ЗО60.'.;.;.. .. .: має ПРDВО на 81дШК0ду&аННІІ збитків, З8Подівних унаслідок НОВІІКО.- оре 
• nepe""ачених ЦlIМ доraвором. 

36nткaalll BBa_нm.c:н: • 
7.5. фamtЧRi BтpaТlI, ІКИХ ОРЕНДАР' ItJO .... 

дoroaopy ОРЕНДОДАВЦЕМ а 3аз~ у зв Jl3ку З HOBНКOH8ННJIМ або нонал~НIІ.' • 
c:вoro ПОрушеиоra права' 'І'ІІСО1t ВlІ1рати. JlКІ ОРЕНДАР здіЯСНl1В вбо ПОВІІІІОН здiRСИlml JIIII 

7.6. даХОДІ!, .1Сі ОРЕНдАР J ,"ААцеІ 
дoroaDpy. м r бll роат.но ОтримаТlt в разі НВnОЖlIОГО в"конанна ОРЕНДО.w-

7.7.РозміРФIlmIЧНIIХВ",", opaun...... ..с ... 
-·rат -~.я внзначаєтьCl на підставі ДOКYMeНТВnЬHO пiд'Пlеl""""-

8. Обм_енни (о6тиженВJI) щодо ВПКОРIICТnНIIJI 
зеМCJlЬноі ДЇЛИIlКU 

8.1. на орендовану земenьну дin. тptrittJ 
ику не встановлоно ОбмежеННJI, оБТRЖОНIІІІ та illDJi npall 

9. ІНlDі Права б • та о ОВ'ИЗКJІ СТОРІН 
ОРВНДОДАВВЦЬ ra . ~~ 

Забороною (,рештом) Pllrrye, що земenьнв дiuн не JfPV", 
НllДUIТII інші пр.... ,звcraво!о не перебуває і він ха є У Яоra влаСllості. нікому iHWOrd)' pJIJJ'/t/ J 

ВJDначеlU ЦІ ... доra.о має заКОllНі ПОВноваеНIІІ поредаваТlI wo 
ром. 



-О( -

'.I.Права OPEНДOДABЦR: 
'.1.1 персвірml ЦЇnЬOBC ВIIКОРllctaНlUIзсмелLIIО •• • ІДІЛІІНКІІ' 
9.1.2. достроково РОЗIРВIТlI ЦСП Доroвір у ВIIПВДJal ' 

ДОlOвором; Х, персдбачеllllХ ЧІІНІІІІМ законодввством та ЦІІМ 
9.IJ. зltlіНlml розмір ОРСIШllоі lUIaТlI у ВIIIПUlКВ 

OJUU1CТOPOIIIILOMY порRДК)' без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ' Х. передбачеНl1Х ЧIIIIНlIМ законодавством, в тому Чllслf в 
9.1.4.BIIМDI'ВТlIBiд ОРЕНДАРЯ своєчаснdro внесеш _ 
91J BIIMDl'ВТlI від ОРЕНДАРЯ Biдw ІІІ opellДlIOI маТІІ; 
• '. КOДYBallНII СУМІІ ореНДIlОТ 

&роварськоТ ltIlськоі paдll про HaдallHII в оренду земелЬJlОТ д' • nлаТlI з часу npllnllllТТlI рішенНІІ сесіі 
9.2. ОБОD'ЯЗКlI ОРЕНДОДАВЦЯ: IЛJlIІКIІДО nllInllcallНII цього ДоroвоРУ; 
9.2.1. передаваТlIЗСМCnЬНУ дfnlllllСУ ПО аК1)'. 
9.3. Права ОРЕНДАРЯ: 
9.3.1. OТPllМaТlI ПО IUC'I)' ЗСМCnLНУ lIfnllllfC)' У КОРIIС1)'ваНIIIІ' 
9.3.2. ПОllовmоваТlI договір після закіllЧСlІll1І cтpoftV По іі . 

зо601'1І38НL на ПРОТJl3і терміну ореllДII. "І го ДІ В разІ вїдсynlОсті прстснзіП, щодо 
9.4. ОБОD'ЯЗКII ОРЕНДАРЯ: 
9.4.1.IIDДВDaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIllвість здіПСНlоваТl1 • 

ДЇІІНXlIі КОНТРОЛL за BIIKop'ICТВIIHIIM UIET земелLllоі 

9.4.2.Dllкорш:товуваТlI земелыІy дlлЯІІКУ за цlлЬОВIІJ\I ПРIl31IаЧСIIIIЯJ\I' 
9.43. своєчасно СІШа~>:-аТlI орендну nла1У; , 
9.4.4. не ДОnYСКВТlI ХІМІЧНОГО чи буllЬ-JIКОГО іншого забруднсння зсмтr' 
9.4.5. пfдтpl~ати тт В Hane~HOMY санітврному стані; , 
9.4.6. ni~ заКlнчеНИR теРМІНУ діі Договору ореНДІІ повеРltyТИ зсмельну дїJUlHК)' ОРЕНД0 ПА аЦВВІ 

anelCКOМY СТВНІ по акту. f-V'U У 

10. РІІЗІІК ВІІПDДКОВОГО ЗНIIЩСIІІIJl або ПОШКОДЖСННJI 
об' єкта ОрСllДИ чи Ііого чаCnIНl1 

10.1. Р.13І1К виПQДКОВОТО знищення або пошкодженНІІ об'єкта ореНДІІ чи "ого частиНІІ несе ОРЕНДАР. 

11. 3міпп умов договору і ПРИПIIIIСИШl Вого діі 

11.1. З.lіва УМОВ Дотовору здійснюються У П'IСІоМовій формі за взаємною згодою сторін. 
У разі HeДOCIII'НeHНII зroДlI щодо зміНl1 умов договору спір розв'язytОТloCJl У судовому ПОрllДК)'. 

11.2. дrr договору ПрllПllllЯIОТЬСЯ У разl: 
11.2.1.закіиченНІІ строку, на JlКlIЙ його було укладено; 
11.2.2.при.ц6аНИR ОРЕНДАРЕМ зеМenLноі дinяНКlI у власність; 
11.23. DpIlМ)'совоro відчужеlDlJl зем~.LНОТ дїЛJIНКIІ З МОТІlВів суспfnьноТ нео6хілно~ відповідно sg 

$.14'7 3ealenLlloro кодексу УкрвYlIII; 
11.2.4. Доroвір JJpИIJJШJIЄТЬCR також в інших в"падках, персдбаЧСНl1Х законом. 
11.3. ДIl AOnBopy ПРІІПUННІОТЬСЯ ШnНХОJ\I noгo розlРВDНl1Я зв: 
11.3.1. взаємною зroдою стоР.іНі ' 
113.2. рішенам суду відповїДІІО до чинного ЗIUCOНОДІІвства УкраіН'I. 
11.4. РозlрвВННІІ ДоroвоРУ в ОДНОСТОРОННЬОМУ пор.дку lIonyc:кaєrьc:. і 
Умовою розірв8ННІІ Дотовору В OlIHOCТOPOllHIoOMY порJlДК)'Є невиконанНІ ОРЕНДАРЕМ 1104.3, 0.9.4.2, 

n.9.4з. 
11.5. Перехід првва власності на маАно ОРЕНДАРЯ на іншу ЮР'ІДІІЧНУ вбо фіЗІІЧНУ особу, а також 

JIeOp...ьaцfJl 1ОрlfДIІЧноі особи-ОРЕНДАРЯ Є пfдстввою ДIIJI розірванНlДОroвору. 

12. ВідповідальніСТЬ сторіІІ за ПСВllкопаllИВ або 
псналasвс викопаИUJl договору 

12 1 3 ННllдоroвору СТОРОНІІ Hecyrь BЇДnOBiдanЬHlcть відповідно до _ " а невикон8ННІІ або ненanсжиС в.lКОна 

НYl~.2.ЦIoCтop°ro ~ТOBOPY. inЬНІІЄТЬСIІ від вlдповiдanЬНОсті, JlКЩО вона ДОlеде. що це 
~ ОН, па порушила зобов'JI3аИНJI, зв 

КИІ СТМОCJI не З тт ВlfНИ. 



13. ПРllКЇllцсві ПОnОЖСllllЯ 

ІЗ.І.Цеn AoroBip на6ІІрІЄ IJJП'НОсті піcmr niamlC8HHII сторонаМIІ та Аого державної per 
ЦеП aoroBip )'JCIIDдCHO У 'lpЬОХ nPІlМіРНІІКах, що мають однакову ЮРlfllJIЧJf\l ~ 

:JHDXOДlm.cR в ОРЕНДОДАВЦЯ, друпrn - в ОРЕНДАРЯ, третіП - в оргаllі, ЯКJIf1 провів iep~ 

Невlд'ОIIl'I"Ш чаmll'.""1 договору є: 

> кадвСТРОВllА nnан зе"enьноі ДШІІІІКІІ з від06ражСННІІМ обмежеllЬ (06ТІЖI:".) _ 
• • УІІ 

BCТDI.OВJIOIIIIX сеРВI'І)'ТІВ; 

> вкr про nopOI.ecel.НII в 1(81)'1'У ЗОВI.ішньоі межі зомельноі діЛltlКJI та пе 
BCТDHODJIeHl1X .ІОЖОВІІХ знаків DJlВСНIIКУ (КОРlІстувачу) земельної діnl"КJI' реill'!)' а 

• > ВП nPI�Ro",y-передаlJі земenьноі ДШІІНКН; 

15. РеквїЗllТl1 сторі •• 

OPCUДOДBBeць 
liроввр&:lока "lі&:lока рада 

в особі заcmyп"икQ Allcысгоo гonоtIU 
A,,~pтa BaclllUl ОЛ."СІІ"'РО'''.,ІІ 

Місцe:sнIХОДЖОIІІІЯ ЮРlfДIАноі особll 

ЮРll4lllJllа aдpe&:D: 
074 оо ІСІIТВСЬка облвсть, 
~. Брав, ... вул.гаrвріна 15 
IДeВТІlфJкаціRннn ко 76375 

,,' 

Орендар 
ДП ВАТ сеМотобуд» -
Мостобудівельtlllli заПIІ ~Ш 

в особі начanЬШlка 
Тагун ВаnеріП Мllk'ОЛаRовlІ'І 

МісцсзнаходжеНIIJI ЮРIfJ!IРІІІОі" 

ЮРllДllЧllа адре&:а: 
07400 КIІївська облаm. 
м.Броварн, вул,Щолківсьа.2 
іДОНТllфікаціПНJlIі І\'ОД 2220111' 

/8)L1IlJ" 
=~":=-Ufr-T-



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

заступника міського голови Аllдрєєва ВаСllЛЯ ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-5З/515 з однієї сторони, та Дочірнє 

підПРllЄМСТВО відкритого акціонерного товариства «Мо сто буд» -

Мостобудівельний загін Не112, в особі начальника ТаГУl1 Валерій 

Миколайович з другої сторони, склали цей Aк:r про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Дочірнє підприємство 

відкритого акціонерного TOBaplfCTBa <<Мостобуд» - мостобудівелы�llйй 

загін Не112 прийняло земельну ділянку площею 0,1568га, для 

обслуговуваншІ гуртожитку по вул.Кирпоноса,15-а, зона-8, район-27 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 23.08.2007 року за 

К!!428-26-05 ва умовах оренди на 5 (П'ЯТЬ) p~кiB, терміном до 

23.08.2012 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 

Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Заступник місько голови 

ПРИЙRЯЛО: 

ДП ВАТ «МОСlllо6уд»
МОСІІ,о6уд;ВЄЛЬНIlU зaz;1І Мl12 
Юридична адреса: 

м.Бровари, вул.Щолківська,2 
Начальник 
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n ро IIСрСIІС!ССIIIIП О 1Ш1'УРУ ЗООllіUlIІLОЇ I\IC;I~i 3СIШ!ЛLIIОЇ діЛlIIІІ," 

'ГІІ IIСрСДIІ'I)' 11:1 з6сріГІІІІІІІІ ОСТПІІООЛСІІІІХ I\ICil,OOIIX 31Шlсіо 
sil) П ІІJШСIJJIJСУ (IСОIШС1}'ОП'I)') 3СІ\ІCnLIIої діnSШI,11 
-- ВА r. ,/J(OWQd§fJ - .Доtm0inі6fA6ЮЧ/ 

~. __ .~ _______ 200_ р, 

МІІ, IIІІЖ'lспіДПIlСПllі. прсдстаОIJJIІ( ТОВ "КОНСТАНТА" 

[3 ПРIІСУТJJбс'гі ;СМЛСОЛnСШIКіо (землеl(ористуоачіо) 
" 

м,БРОIJаРIІ 

ю п вА L .. ,/l//Qcmo0a-в -,/)fQсmЙ$Н9і(ЄJ.&н.ш; J4,j",v Іа 
П('С:IСТ;'ПllІІкіR ПНКОІІКОМУ tVOlJg. ;. еНl<о rA: 13 
llilOLIII ІІа пі.'1с'гаві дозволу BIII(OIJJ(OMY'N!! 73 
Р"':ІІІ Ш1РО:ІIIЮ< Дспутатів 'ВІд 24 Лllстопада 1992 POI(Y 
ПСРСIIСС!lIІ 11 IІn'ГУРУ I\lсжі ІІа підставі плану земельної ділянки 

~O 8 А '? СІ ,/)(<<mоі"8=6 -,,t4сmоWі'еА~lІ4{і' JQ ,,он r 11,1 І, 
ПрОЖIШСіIОЧОГО по ВУЛ, J{ULJn'O/ЦJca /5" q 

~ ~ 

'Jгі,llЮ ріШСllllSI ~lіСhl\ПIІІ~ОIlКОМУ N!! від 

~Jt" 
МСіІ\сші ЗllаЮI n l(іJtl11~ості L шт" передані в натурі npeACTDOlIIlKY 
З~ІМО"ІІІІІШ, Шl Jll\oro і ШIl\ЛадеIlО оідповіДa.Jlьність за їх збереження, 

РозміРl'1 "n місцсзнаходжеНIІЯ межових знаків земельної діЛЯНКlі показані 
IIU I\POl\n''t .. 

ЦсП ПІСТ Є підставою для прийняття рішення по фаlСТИЧIІОМУ КОРІІСТУВВИНІО. 

;.\1\1' СI\Л,1ДСIІIІЙ 13 2-х ПРlІміРIJИІ(ПХ. 
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ПРСДС1'ППJІНІ\ землевлаСIІНI(а ., 
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I1РС.!1С'I'Ш1l1ll1\ ТОП "КОНСТАНТА" 

IlJ1СІіС'I'ПАIІНI( 11II1(OIlI\OMY 

, " .... 
п РСДСТПlIШIІС 6рооорсы�огоo 
~liC"I\OГO "ідділу земельних ресурс 
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'f. "'" 
.: . , , 
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Договор Ne1 

Про внес~ння змі'! та доповнень до договору оренди земельної 
дІлянки вІд «18» січня 2006 рокуНв 040633800006 

Місто Бровари Київської області 

ссI3)) січНJI дві тисячі дев))я'!ого року 

Орендодавець: Броварська міська рада Київської області, Jоридична особа за 
заJсонодавс:вом України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, ЮРИД.JЧflа 
адреса: КИ1вська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі виконуючого обов'язки 
міського голови - секретаря ради Сапожка Ігоря Васильович&, який діє на підставі ст.42 
Закону України «Про місцеве самоврядуваннв в Україні)), з одного боку, та 

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальніCТJО ссВторма - сплав)) Jоридична 
адреса: м. Бровари, Промвузол, масив, ідентифікаційний код 332123202 в особі директора 
Тищенко Ольги Іванівни, яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого державfl.IМ 
реєстратором за НІ! 1 355 102 ооо 0000 235 від 22 травня 2002 р. 

ДіJОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуr.lіlОЧИ 
значенНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що 
реryЛIОIОТЬ укладений ними правочин (зокрем&, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням БроваРСЬКОIО міською радою від «30)) BepeCНJI 2008 
року НІ! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та рішенНJlМ від 
ссI6)) жовтня 2008 року НІ! 898-47-05 , а також керуючись положенНJlМИ пунктів 4.5.2,4.5.3 
та 9.1.3 Договору оренди земельної ділвнки від «18)) січНJI 2006 року уклали цю Угоду 
НІ! 1 (надалі - Угода) про внесеннв змін та доповнень до Договору оренди земельної 
дimmки від (сI8)) сіЧНJI2006 року НІ!040633800006 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни та доповненНJI: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
са.з. Нормативна грошова оцінка земельної дімнки згідно довідки відділу земельних 

ресурсів у місті Броварах Київської обла~ від 1 ~ груднв 2008 року H~ .. 04-3/1з-зпI37 
Cl'ВНовить 712 790 (сімсот ДBВН8ДЦRТЬ ,тисяч СІМСОТ дев JlНOcтo) гривень оо КОПІИОIQ). 

1.2. Пункт 3. Договору оренди в~класти в наступній редакції: 

с3 Ц .. д . адено строком на 5 (п'ять) років, терміном до 29.12.2010 р. ПіCJUI 
f • еи ОГОВІР укл .. 

За~ .оо О Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ного на 
-.нченНJI строку ДІІ цьог .. . 30 . 

Й У . ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ за календарних ДНІВ до 
НОВИ строк. цьому разІ . РЕНДО'П А 'Оця . 
За,,; ••• ого Договору письмово повІДОМИТИ О ~ про намІР 
--нчення строку ДІІ ЦЬ ' 
продовжити його діlО. 

П Д У про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТЬСЯ у оложенНJI цього оговор 

разі: 
• оо ; nанКИ не за цільовим призначенням; 

- використанНlземелЬНОIДи~ 

•• d'ТИ орендної плати; - порушено теРМІНІВ сnл .. 
еМeJlЬНОЇ ділянки)). 

_ допущенНJI погіршення стану з 



1.3. Пункт 4.1. ДОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 
«4.1. Орендна плата становить 7% (сім) відсоткіВ. від нормаТIІВНої ~ 

.. • uvu -712 790 (сімсот ДDaHВДЦRТЬ тисяч СІМСОТ девяносто) '111"'-Ь 
земелЬНОІ ДШRпnп . . , , · ... 118' 
_ і CКJJвдaє 49 895,30 (сорок дев'ять тисяч ВІСІМСОТ дев яносто пять) !'ри. 101;"' 

рік)). 

1.4. ПУНКТ 4.3. Доroвору оренди викласти у наступній редакції: 

«4.3. Орендна плата ВНОСИТЬСR рі.вними частками ЩОМі~JlЧНО npOTJlrO\l30!; 
квneндapHIIX днів, наcnyпнJfX за остаННІМ календарним днем 3BI11fOro (полатковoro) 
ypaxYВ8lIНJI пдв шляхом перерахування на розрахунковий рахунок 
33210812700005 УДК У Киівській області м. Києва, код ЗКПО 23571923, МІЮ 
одержувач - Броварське вдк, код класифікації 13050500 - оренда землі ••. 

1.5. ПУНКТ 4.5.2 ДоroВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. 3ЬІіни розмірів земельноro податку та ставок орендної плаПl, зміни 

грошової oцiН1Gl, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 
законодавством. 

у випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, ВІ13ИfJШ1 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому 

1.6. Пункт 4.5.4 ДоroвоРУ оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У ~азі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Доro. 

заборгованоСТІ вважається податковим боргом і стигується з нарахувDНИDI. 
IlapaXOBY~CH на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних с_ 
Ш1ИDIIОСТI) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки націоиaJJыlolv 
YlcpaїII~, діIО'IОЇ на день виникнення тaкoro податкового боргу або на деНЬ iidO 
'InCТIIIII) по~шенНJI, З8JJежно від того, яка з величин таких ставок є більwО!о' за 
IСWІСIIДnРIIИИ день прострочення у йоro сплаті). 

17 n . 
«946 УНКТ,9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 HaC1)'PJlOJ1I- • 

ИКІІХ ~~д~:.с:а~енний термін піCJIJI державної реєстрації цього договору::' 
IІіlщоuідну копіl0 ~oд, угод про в~есення змін та доповнень до ДоговорУ JI}IJ 

діJIЯltКИ)). praнy державНОІ податкової служби за місцем знаходже 

I.В.Пункт 12 3 До 
ЗМісту: . roBOpy оренди доповнити новим 

«12.3.3. Розірввнни Д , ,. 
ОДIІОСТОронньому по оговору оренди землі за ініціативОЮ оре Ре)І 
nYIIКТY 4, підпункта ТаР:? ДОnyскаЄТЬСJl у разі невиконання Ope1lд8 illї . ~ 
ОреllДОдаВЦК 3 MOMe~ A~oro ДоroВОРу. Договір ВВIDI,аєrься розірванJrм за dI" . 
IIJtMory Орендодавцк). на У'П'Я ЧИННОсті відповідного рішення СУдУ' nр' ! 

з • 1.9. пункт 12.4. догово 41 JIIСІ} 
n~Ir:ry: «12.4.1. іНіЦіативо:~ ~e~ доповнити новим піДПУНКТОМ 12 ... 
редбачених 3ВlCОНОМ та ЦИМ ДдНIЄ! 13 Сторін в ОДНОСТОРОННЬОЬіУ nopJ}1~ у 

2. Цей Доroв" oroBOpOIO). 
Ір nlдпJ1rae ДP.n • 

3. ЦеЯ ДоroВі-rжаВНIЙ реЄстрації. 
РССС1раціі р набирає ЧИнно . . nol'O 

астосов тСJI СТІ ПIСЛJl підписання сторонамІI та 
, 4. с:>БОВ'Jl30К щод О авові Осин о Виникли З 01.10.2008 . ~ 

пов паНІ 3 Яого о ПоданНJI Цlaо іJO ,. 
деРжаВНОIQ реЄСТр . rO доroВОРу на державну реєстраЦ 

аЦ1ЄIО, ПОКJIадаються на ОрендодввЦИ, 

• 



-1-

S.lнwi УМОВИ договору оренди земельної ділянки від 18 січня 200б року за 
N!040б3380000б З8ЛиwаIОТЬСЯ без змін. 

б. Цей Договір уклвдено у трьох примірниках, що маlOТЬ однакову IОРИДlfЧНУ силу, 
OДlIH З ЯКlfX знаходиться в OpeHдoдaBЦR, другий - в Орендаря, третій _ в органі, який 
провів його державну реєстраціlO - Київській регіональній філії Державного 
підприємства "Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті УкраїНІI 

" по земельним ресурсам 

РСI(вIЗIIТII стор іІІ 

ОРСllдодовець 

Броварська міська рада Київської області 

іДСН'Пlфікаційний код 2б3 7 б3 75 

КlІївська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

в особі сапо~\ о 

• 

мп 

ОРСІ1дар 

ТОВ «Вторма-сплав» 

ідентифікаційний код 33212320 

Київська обл., м. Бровари, Промвузол, MaCIIB 

в особі Тищенко Оль Іванівна 

~-~ ВаСlора Олександр Васильович 
~~~~=---------



.. '. 

~ 
ДОГ о в І Р /. ./ .. 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

&ро8lр'11. '. " ., 

: ..... i.:. r
• :: • Броворська Аllсько Рада 1& ~i' .. (~.':H.e.I' аа 20t'l'~ року. 

іеНдоДАВЕЦЬ: БРОDО~~ЬКD MI.CLICO родо В ос06і MiCI.Koro ГОЛОВІІ AIIТOIICIIKO Blrn-opo ОЛСКСОІІДРОDІІ'ІО, щО діє на 
{-.і. ~,"'OII)' Yкpaillll Про МІсцеве самоврядуваllllJl D Yкpaїlli" з OAIIOГO 60КУ, та ОРЕНДАР: TOBOPIICТDO 3 
~_lloici Dідпо~IдDлыlстIоo "ВТОРАІО-СПЛОВ", IOPII~II'lIIa адрсса:. м. БРОВ~РІ', Промвузon, MaCIIO, ідсtlТllфікаціJ1tlllJ1 код 
ZI23~q В, :~c061 Allpcктopa Тllщеlll'О О~ЬПI 10a1llBlllf, яка ДІЄ ІІа ПІдставі cтaтyry, зарсєстроваllОГО держаВlІІlМ 
~1\l!'.Por.t за N!t З55 102 ООО 0000 235 ВІД 22.0S.2002poкy З другого 601\')', укnаJШ цеп договір про 11ІІЖ'lеtlавсдеtlе: 

І 
'. І • • 

.' .. 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ . 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріWСJlШI сесії Броварської MiCLKoїpaдl1 КIІТвськоТобпасті від 29.12.2005року 
, і-О4 надас. в ОРЕНДАР ПРIIJ1має в строкове nnаТllе користуваllllJl зсмельну дinЯІІКУ nnощеlО О,4356гв, мя 

вування r.tanlloBorO комnnексу в раАоні Промвузnа В М. БРОВОРІІ. ЗгідllО З nnаНОАI земnскор"стуванtIЯ, що є 
iд"oiHOIO чаСТІІНОЮ цього Договору та ДOBiДКlI ВllдаllОЇ БроваРСЬКllМ ,.lіСЬКII,.1 віддinом земenЬНl1Х ресурсів N!! 18 від 
01.2006 ро",), та земenы�о-квдастровоїї ДOКYMeIIТ8ЦЇЇ Броварського міського відділу зсr.lenьtlllХ ресурсів IUI земелЬІІа 
пкії: землям І! про,.шcnовості в межах Броварської міської рІДІІ. ; 

.. . 2. Об"скт opellДlf . 

[
"" . ' . 
. 2.1. В 'оренду передасться земельна ділянка ЗВnШЬНОЮ nnоще,о 0,4356 га. 

2.2. На земельній ДЇnянці розміщені о6"єКтtlнерухомогО маІіца. які JlВПJIIОТЬСЯ вnacHiC110 орендаРJl. 
. 23. Норr.lативна грошова оцінка земельної дinJlНКl1 згідно .довід.ш Броварського Аlіського відділу земenыІlхx 
'ввід 12.01.06р. за N!!19 cтaHOBIJТЬ 324870 (TpIIC:Тn двадцять ЧОТllрl1 ТIIСП'llвlсIАIСОТ сlАlдеспт) rpIIBeHL. 

2.4. Земельна діЛJIНка, ЯI\'В передасться в оренду не має lІедonіків, що ftlОЖУТЬ переШКОДlml Ії ефеКтtIВJlОМУ 
1Ор11m.IІІЮ.· . . ' • 

, 2.5. ПРІІ зміні ( реорraнізаціі) ОРЕНДАР.я ДОГОВІР ореНДІІ Ilе з6еРIІ'ВЄ ЧІІННІСТЬ. 
'. 

3. CтPOIC діі договору 

3 д' • .' 5 (П"ЯТЬ) років ТОРАIIІIОI\I ді 29.12.201 Ороку. ПіCnJl закінченНJI строку договору 
PEНn А ~ OI'OBlp yкnaдeHo 110 IUI Вого І:а новиА строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІнен не пізніше ніж за 2 
~ має переважне право поновпен :1_' П' 

Ilа",1 АО закінчення о ДІЇ договору повідомИТJ' nIlCL.fOBO орендодавця про наМІР ПРОДОВЖlml ОГО ДІЮ. 

~ П стр ку У' .... 1110 зо цілЬОВlll\1 ПРІ1311ачеllllЯІ\І opellAap ВТрОЧОЄ перовоааlО право 110 . pll DIIкорIIc:тnlшI301\Icnы�0o дIЛЯII ... . 
. IIOвne"III договору OPCIIAII. .' 

,. 
4. OpellДlla плата 

• .' . " ть ТІІСП" сll\lСОТ &:орок шІсть) ГРIlВIШЬ 10 копіПок. 
4.1. РІЧІІ. орендна nnата cкnaдaє 9746-10 (дев я .n uоЄПtCJIЗ урахуоаllllJl.1 індексів іllфJUЩіТ. 
4.2. ОБЧlfcnеllНJI розміру орсндноТ МВТlІ зазеr.UlIО здl

ч:'lз ДІІЯ ПРIIПJlЯ1ТR рlШОllІІП oeclТ від 29.12.05 ЩОАlf&:ПЧIIО 
lіІп 4'з.0РСllДtlа плота ВIIОСIIТЬСП OPOllAopel\1 nO'lllllal~IIIX зв ocтalllllAllClUlellДopllllAI Alloal3BlтllOГO (податкового) 
41ct. .... "·llenca.111 ПРОТН"ОI\I 30 калОllдаРІІІІХ ДІІів, Ilаі:іаськlП облвстl I\I.Кllєва МФО 821018 код 2ЗS719:!3 р/р 
1311'" UlЛRХО.1 порераХУDОlІІlЯ 110 раХУllОК УДК У 3050:іоо _ opOllДa зеl\lЛl. 

6812500005 - SpOl;'apCLKe ВДК. Код клаСllфlкnцlТ 1 ок О ellДHOЇ МВТlI офор •• пяm.ся відпоаiдrш.ш актаМII. 
4.4. Передача nponvICЦiТ та IІВДВlO18 послуг В раху.. Р 
4.5 #'v У разІ' :t. • РОЗ.llр OPOllAllol маТl1 пероглядоCl'ЬСП. '. ОМ' 
4.5.1. 3М!НII YftIOB. rocnoдaplOBallllJl, псредба~еНI.IХ fн::~:' таjJllфіВ. У тому Чllcnі ВІІВCnідок інфпяціТ; 
4.5.2. ЗМІНІ' РОЗМІрів зе .. ельного податку, ПIДJIIIШ 
4.5.3. в Інших ВIIПадКRX, передбачеНl1Х закоНО,.I; ЗІІО'ІОІІІ QIII\I ДоroаОРОl\l, спраDЛЯЄ1'loСП пеllЯ У РОЗl\llрі 
4,5 4' І У СТРОКІІ, all :r 1114a1Jt " у розі IlеDllеССllllП OPOIIДIIOY плОТІ n AellIo ПРОСТРОЧОІІІІП платежу IlесnлочеJlО СУI\III за 

fO'.tq 1101 "ВВЮІ ноціоIIолы�о''оo баllК)' УкраТІІІІ 30 КОЖІІІІ . 
11111 Дещ. ПРОС:ТРОЧОІІІІП. • BII~aдкax, 8КЩО ОРЕНДАР З ПОВDЖНІІХ прll'!IIН ТltМчвсово не 

, 4.S.S.0pCндJIB nnата спраВnJlЄТЬCJI також І У 
Ic:raayє земельну дinяіlКУ за ЦlI" Договором. 



5. УАlоВl1 ВІІКОРІІСТRІШП земелыlі·· ді."ПIІЮI. 

бслуговуваJfШ' маЛ нового комплексу 
• 11 8 opellAY ДnJl о , 

S.I.ЗСМCnLIІD .аІЛJlIIКD nepeADaLC .. ЇnIlIfKII- землі проr."ICnОDОСТI; 
S.2.ЦfлLОВС ПРIІЗllа"СIIІІIІ земcnыfI� Д млеll"" У 8CТIlfoвnellOMY заКОllодавством rlOрцк)' 1\fiIl0l~, 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас права бсз офор • 

npJJ:JJID"CIIIIJI зсмcnыlіi .ainJlIIKII; 
6. УМОВІІ і СТРОКІІ псредачі ЗСМСЛLІІО·Ї ді.1111І ЮІ 11 ()РСІІЗ)'. 

.. • з іПСIІІОСТЬCJI бсз розроБЛСllІІJl проекту ії nіДОСДС""'I, 
6.1. ПСРСДDчазсr.sCnLIIОI ДІЛJlIІКIІ D ~P~II~~I:B ОРСІІДУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ ПСрСДі1С, а ОРЕІ /ДАР "Рlln\11t1 
б.2.llІші УМОВІІ n~peADllf ~еМСЛЬНfОlБД~~JlК"Х маП.IОВIiХ прав і ПРСТСllзіR третіх осіб, I1рО ЯКІІХ В момеlП)1:::І 
ОрСIШУ ЗСt.lМLII)' ДІЛJlНКУ ВІЛLІІУ в.а У". 

АВЕЦЬ І І ОРЕНДАР НС МОГЛJІ 3I1ВТIІ. 
ДоroвоРУ ОРЕНДОД • 11.. іл орс"дар.о здіПсlUОСТЬСЯ після ДСРЖDВІІОЇ pCCCТPnl!iї НЬОГО AOrODOpYD І 

6.3. ПеРСlUI1ІВ зеМCnЬ1l01 .11 JlIІI(IІ 

ПРllПМВIІІIJI-П.С.РWlllо І 25 ]ІІКОІІУ УItРВЇШI "Про ОРСІІДУ зсмлl" від 06.10.1 998р .N!! 161-ХIV OPCIJ,1:1P У n 
6.... а ОСІІОВ ст. оо І А )'Іоао 10- або ., і 
І .. с"'трац'ОО, ДОГОВОРУ ОРСIfДIІ зсI\oJcnыІІ� Д ЛЯIlItIl Д"І. \ І І ) "ОМ}1І3ЛLІІО CТPOIC n елп ДCP~KBBIIOI ре .. ,ОО 

зобоо"Я3ПIШП ІІІІДОТІІ IconllO ДОГОВОРУ вІдповІдІІОМУ OPrOIIY ДСРЖDВllоr подаТКОООI С1.у",бll. 

7. УМОВ0 повеРllСllllЯ зсмелыІїї діЛЯIІКII. 

7.1. ПіC:nR припинеННJI .аіі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земель"у діЛIІН~11 
гІршому порlВIІJlНО з тим, У ІІКОМУ він одержав її в opell.ay. , о 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеННJl КОРІІСНІІХ ВJ1встивостеЯ орендованої 1емелыlїї ДIЛЯIfI\IІ, IIOJ 

зміllОIО її стану. має право на відшкодуваННJI збитків У розмірі, визна'lеному CTopOllaMII. Я КШО сторона"" ІС 
ЗГОAlI про розмІр відшкодува'IJIJI :JбllТків. спір РО:Jв"JlЗУЄТЬСJl У СУДОВО"ІУ nopJlAI(Y, 

7.3. 3.аіПсненІ ОРЕНДАРЕМ без :і.ro.аи ОРЕНДОДАВЦЯ Вltтpати на поліпшеННJI ореН.10ваноі 1е"е.ПFd 
Jlкі неМОЖnIlВО ві.аокреМlтl без звподіяння шкоди ціІІ ділJlнці, не пiдnнгаЮТЬ відшкодуваlllllО, '11 

7.4. ПолlпwеllНJI стану земenLноі ділJlНКlі. проведе"і ОРЕНДАРЕМ за ПIlСЬМОВОIО згодою 3 OPEНД~ 
землі. не niдnJlralOТb відшко.а.увВННIО. 

7.S.0PEHДAP мас право на відшкодуваННJI збllТків, звподіяних унаслідок неВlІконаННJI орЕНД0,. 
зобов"JI3ень , пере.абачених ШІМ .аоговором. 

3бllТІСПМІІ ваа~СВIОТIоСП: 

7.S.фаКТII'ші вtpaти, JlКIIХ ОРЕНДАР ЗВ3l1ав у зв"lІ3ку З неВІоI1(онанням або ненanеЖIШМ BII~'01fJi'1 
ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ, аТІКОЖ Вlrrpати, які ОРЕНДАР здіЯСНIiВ або ПОВlІнен здіПсtlllТ .. J1ЛЯ 8ЇJ1НO"~ 
поруwеного права; 

7.6.дОХОВIІ, які ОРЕНДАР міг бll ре""ьн • РЕНДО".l.А • .... о O1p~IMaTII в разІ нanежного внконаННJI О pf"" 
договору. 

7.7. РозмІр фаrm"IН\І~ витрат ОРЕНДАРЯ В.lзнаllа ...... сп '. ' ... .lteIllL~JllllIIt 
... u на ПІдстаВІ документально ПІдтвер,.,.. 

8.061\1сзсеll11Я (о6т • ) ЯЖСll11Я щодо ВI1ІСОРllстаllllП 
, ЗС&IСnЬJ10Ї діnЯНКII. 

8.1. На ореllДОВВIІУ земcJJыly ділянку в :opJl1if 
ГDЗОПОCТQllВIІІІЯі • CTRlloanellO оБМе1IССIШП ПnОЩСIО О,О293ГІІ _IIІЖСIIСРII"n " 

8.2.ПеРСда'lа D ореllДУ земenLliо1 .аіля tI3" 
.аіnЯIІІШ. ІІКІІ lІе є піДCnВОIО дЛJI ПР.IПlшеНIІJI або зміНIІ обмeJ(ell" 

9.11J1аі права Та обов" • 
JlЗI(11 стор 111. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ f'DpaH1)'c., . 
(apewТOM), ЗRС11ІООIО ІІе переб D ,ЩО земелыІB дin""ха суП • І 1J6C111Іо Рі.І pr.: 
Oll38111Clli ЦШ,І дОговором У ає вІ11 має ЗRКОlщі nOВНОDnЖ ого впВСlfості, нікому іllШОМУ І{е ВІд І) IIaJD8afll 

9.1.ПраВD OPCll.a~Д"BЦ". eli.11I передаВПnl ЦІО дїЛЯlіk'У О opclfД)'. 
9.1.1. ncpeaiPJIТJI цlльов~ ІШе 
9.1.2. ДОСТРОКОІО розіРlаТIІ ::~lдстаlltlJl :Jемел"lfоі діЛЯI1КI ; ~ 
9.1.3.з .. IIІIІТ" розмІр о ен оо ОГовІр У ВIlПадка.~ І, I1ІI"'Д ..d 

ОДНОСТОРОІІН"ОМУ nOPllllk'Y без з~ ~;I ПnаТIі у ВIIПа.ц~ пеРСАбаченJ.lХ чlltlНlIМ законодавствО'" 111 8 111"' 
9.1.4. OIlI\lOf'DТJ. Ііа ОРЕНМр ЕНДАРЛі Х. передОвчеШIХ ""ННІІМ ЗПКО.'ОADDСТDо~I, 
9.I.S.01fI\laraТJ' 01", ОРЕНДА JI СВОClIaСІIОГО ВНес І 

мlсltкоі раДIІ про Itцll ... lllзеr.I .... ьНо. ~JI аІ.аIUКОДУВВН.ІJl СНIIJІ Орендна! плаТІІ' 11" "I~ 
... І "'lд"IIКI СУ""І ор' іUlеl 'І І До пlДПllсаНIІЯ Ц еНДllоі nЛпn, з часу прllпшггrJl Р 

~___ _ "ого Договору; 



9.2.0БDD"ЯЗКII ореIIДОДВDЦЯ: 

9.2.1.псреДВОВТlI земc:nьну ділllllеу ПО BJny. 
, 9J. Прввв ОРІШДВРЯ: 

І 9.3.1. О1ІJII~IВТII по Bh.-ry 3CMC:nLllY ділІІІ""" У КОРІ 
2 

". 'J 'С1уВВШIJI; 
93. • nOllOВnIOOBТlI доroВIР ПІCJIІ 3ВКІІІЧСІІІІІ мп n '. • -. ,.О"'У ОГО діі в разі ві • • ~cm:JI тсрмшУ оренди. дcyrнOCТI ПРСТСIDIП, щодо з0600"IЗВIIЬ І'В 

• 9.3.3. передаВВТlI зсмc:nьну ДЇЛllfКУ в суборснду за 
9.4. ОБОD"ЯЗКII ореlIДВРЯ: ЗГОДОЮ ОРсщдодавlUI. 
9.4.1. IIDдaВBТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МOЖnI,вість здіП 

Ir n 4.2 • Сlltовап. контроль за ВІІ • -~I 7.. ВІІКОРІІСТОВУВВТІІ зеl\lenы�уy дlnЯIІІС)' зв IIIп KOPIICТDlltflM О'І:І зсмслы�оіi дїЛIIIКI.· 
r~.· 9.4.3. СВОСЧВСІІО СМВ'lувап. opctllIlty ма'!)" ЬОВІІІ\' ПРІ':JІІВ"ІШІ'RІ\І; , 

9.4.4. 110 допускати хіміЧIІОГО ЧІ' будь-яко;о іtlшого з б • 
• 
,; 94 S • - в РУДНСІІІІІ зеМЛІ' 
, • • • nlДТpl.MYBaTI. 11 в налСЖIfОМУ саlfітаРIfОМУ CТDlli; , 
І 

(~ 10. РІІЗІІІС ВІІПВДКОВОГО б IJ ЗllllщеllllП а о поmкод)"еIIIIП 
об"єкта ope.IAII ЧІІ "ого чаСТIІІIІІ. 

10.1. РІОІ'К ВI'ПВДКОВОro ЗНllщення або пошкоджеНlf1 Об"ЄIП'8 n ОРСНД" '1.1 ОГО чаCnltll1 tlесе ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваllПЯ об"єкта ЧІІ "ого чаСТIІІ",. 

11.I.3rilIIIO З ЦІ'М договором об"ЄКГ opeIIДI'lle підnягає страхуванНlО. 

12. З~lіllП Y~IOB договору і ПрВDDlIСlll1Я "ого діі , :l~ 
r .12.1. 3мінв умов договору здіПСНЮIОТLСI у письмовіП формі за 8Зає~,ною ЗГОДОЮ сторін. 
"1 раl иеДDсягнеllНI ЗГОДІІ щодо зміНIІ умов договору спір розв"ЯЗУЮТЬСI у судовому ПОРІДКУ. 
. 12.2. Діі ДОГОВОРУ ПрllПllllЯIОТЬСВ У разі: 

l
~· 12.2.1. закінчеННІ строку, нв ЯКІ'П noгo було укладено; 

12.2.2. ПРlfдбання орендврем земenьноі ділІНКИ у власність; 
• 12~.3. ВІ.!'УПУ з~мenьноі дinяНК11 ДJIJI суспілЬНШС'потреб або пр"мусового відчуження зе~.епьноі ділIН""З мon,вів 

) ПШЬИОІ неоБХІДНОСТІ в ПОРЯДКУ, ВCТllfовленому законом; 

J
' 12.2.4. ліквідaцJl ЮРlfДllчноі особlf-ореНДВРI. 

12.2.5. Договір пр"пиняєтьCJI також В інших ВIIПадквх, передбачеНl1Х зIКOНОМ. 
'U' 12.3. ДІІ ДОГОВОРУ ПрllПllllЯIОТЬСR WnЯХОl\. Вого PO:lIPBBIIIIR зв: 

12.3. І. взаЄМНОIО ЗГОДОЮ сторін; 
12.3.2. рішенням суду на ВIIМОI)' однієї із сторін У наслідок неаllконаllНЯ ДРУГОЮ СТОрОНОIО обов"язків, 

lІСРе 'ІеНIIХ договором, та внаслідок ВІІПІДКОВОГО ЗllllщеНllЯ, пошкодження орендоввної земепы�оїї ділЯІІКІІ, якс іСТОПIО 
WlOдЖаЄ П BIIKOPIICТIHHIO, а також з іНШl1Х підстав, ВIDнвчеН11Х зоконом. 

за 12.3.3. IlеDIІКОllВllllЯ opeIIABpel\' п.9.4.2. ДDIIOГO договору зв ріwеIIllЯІ\' СУДУ, відповідІІа до ст.141,144 
IrлLIІОI'O кодексу YKpBilll1 

УМ 12А. РозірваНll1 Договору в односторонньому ПОРЯДКУ допусквt:rЬСЯ: 
01010 розіРВВН11Я Договору В односторонньому порядку Є неВllКОllВННЯ OPEHДAP~M п. 4.3 .. п. 9.4.3. 

12.5. Перехід правв впасності на мвпно орендаря на іншу ЮРIIДI'ЧНУ вбо ФIЗIIЧНУ особу, а також реорганізвція 
IDplUUl'ІНОї ос:обll-орендвря є підСТІВОЮ дnя розірванНІ Д~ГOBOP~; • 
аІ • Праао на орендоввну зе~lепьну ділянКУ У рВЗI с~еpn Ф!ЗІІЧІІОЇ о~обll : орондаря, звсудження або Обмеж~IIНЯ П 
tlJaтнocn за рішеННIМ суду переХОДltТЬ до спадкОDЩIВ вбо ІНШІІХ ОСІб, ІКІ ВІ.КОРІІСТОВУЮТЬ цю земепы�y ДІЛЯІІІСУ 

:f:~ :І ореНДарем, lкі DИКОРІІСТОВУЮТЬ цю земепьну ділІНКУ рвзом з ореНдВрем, ШnЯХО~1 переуКnад8llllЯ ДОГОВОРУ ореНДІІ 

13. відповідвлы�ість сторів за IlеВllКОllаllПП вбо 
IlеllВЛСЖІlе DIIKOIIBIIIIB договору 

laora~з.l. 3а неВllконаНll1 вбо неналежне ВllконаНl1Я договору стороtlll несуть відповіДIUIЬ'lість відповідно до закону та 
O~BOpy. .' • 13.2 сто б" НІ звілЬНlt:ТЬCЯ від ВІДПОВIДDJIЬНОСТІ, ЯКЩО вона доведе, що це порушеllНI 

І cra..o
ct

• рон .. ІКВ порушма зо ов 113аll , 
~ lІе з ії ВІІІІІІ. 

14. Прпківцеві ПОJlОЖСIIIШ. 

14 1 Ц А' ., пlдПllсаllНl сторона.1ІІ та noгo держаВІІОЇ реЄСТРВQlї. 
• е ДОГОВІР нвбирвє "IIННОCn nlCJII 



• 1111Ках, ЩО А'ВЮТЬ однакову IОР.IДНЧJlУ СllЛу, 0411" ЦеП Доroвір yкnaдello у трьох ::I~ в оргаllі, IІКIlП провів державну ресстрацію. ) Ir, І 
ОРСШДОдDвWI, друп.п - в ОРСІUШРІ, тр во Є· І 

Нсвlд"САІІIІІАIІІ '.ает •••• аАIII дуОГ? І': ; відображеllНIІМ обмежеllЬ (оБТIІЖСIJЬ) у її ." .. орЬ ..... ; КlUШС1'рОВIIП МВІІ зеr.tc:nы�оo ДІЛ ._I~ .1 

серві1У1'ів; • цевості та поroджеllllll 30В'lішньоУ межі земельної .IIiпllll"', (rIIIk.. ВIn' про BCТD.loВnC.1II1I ІІа МІС • оо • (' ) V'IIII 

"""V зовніШtlLОУ меЖІ зеАfenLНОI ДІЛІІІІКІІ КОПІІІ ; ВКТ про пеРСllссеШl1І в І.а.",.." 

вкт ПРI.ПОАlу-передв,.і зеr.tМL'IОУ дїЛIІІIК.I; 

OpCllДoдaBCЦЬ 

Броварська міська рода в 
особі 

міського ГОЛОВlf 

15. PeКВbllТJI сторі •• 

ОреІІдар 

ТОВ "Вторма-сплав" 

АитонеlfКа Віктора Олександровича 
що діє на підставі ста1УТУ , заресС1рО_ 
державним реєстратором 

заН!!l ЗSS 1020000000 2ЗS від 27.10.2001 , 
Директор , 

міСЦС3IIDXОJIЖеНIIIІIОРIWlчноr особll 

07400 K"yBcысв оБJJасть. 
M.Gpoвapll. вrл.Гвraріна, І S 

ідеJmtФікаціnlШn lСо.ll 2637637' 

Тищенко Ольга Іванівна 

МісцезнахОдЖеННІ ЮРJlДІІчноі особ" 

м.Бровари, 
Промвузол. маСltв 

ідеНТllфікаціАНJIЯ КОД 33212320 

ПідПllСl1 сторін 

-~~~~~IІ-___ О.J.ТJlщенко 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

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

міського ГОЛОВІІ Антоненка Віктора Олександровича, що діє на 

підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в Україні", з 

однієї сторони, та Товариство з обмежеНОIО відповідальніСТIО 

"Вторма-сплав" в особі ДІІректора Тllщенко ОЛЬГІІ ІваніВНІ. з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCTBO з 

обмежеНОIО відповідальніСТIО "Вторма-сплав" прийняло земельну 

ділянку площею 0,4356га, в районі Промвузла в м. БроваРl1 для 

обслуговування майнового комплексу - землі промисловості. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 29.12.2005року 

Не863-41-04 на умовах оренди, терміном на 5 ( п"ить) років до 

29.12.2010 року. 

Цей Axr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Міський голова 

прИЙlIЯЛО: 
ТОВ "Вторма-сплав" 
Юридична адреса: м.Бровари, 

Промвузол, масив 

Директор 

lfllll~I-{'~" І О.І.Тищенко І 



АКТ 
про перенесення в натуру зовнішньої межі земельно'" ділянки 

$ql/. .!~ ... -rQ - Сп ..... 4'6 " 

Іуn.,_----:----___________ _ 
.. t.f" __ ()§ ___ 20~, 

, IIpCIICJIВIIИІ< виконкому .%"~/~ НКо /. "".і!. 
діючи на підставі дозволу виконком! 9273 
ради народних дспyrатів від 24 листопада 1992 року 
персиecnи в натуру межі на підставі ману земельної дinaНКИ 

$P.t!o дто;:уЦІ- rh.щ'zБ1~ 
7 

ПРОХСИВ8lOЧОro по вул, ____ -:-:-:::~":'::"'-:-:'-----------
YJY)-.JН;P 

зriдно рішеННIІ міськвиконкому Не від _o._~_'~..;o~_, ~~,',{J _______ _ 

--;й 
Межеві знаки в кількості ~ ..7 ШТ. передані в натурі представнику 

3аМовника, на ІІКОГО і накладсно BiдnoBiдanЬHicть за іх збережсно, 

Розміри та місцсзнахОДЖСННIІ мсжсвих зншв зсмельно}' дimlнXII ~OlC838lli 
иахроXlX. . 
Цей ахт є підставою ДIUI прИЙU1Т1 ріШСННI по фaxтilчиому'кориС1)'Ванню. 

An скnадсниА в двох примірниках. 

• 

~ 

п~~~ик~m)в~~ы�оI~~ 
Міського відділу зсмenьйих 
ресурсів 

t 

і 



АБРИС ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

11 

", \Ч. \~ 

, 

ОПНС мас: 

а 

2. ВідБдоВ ---т=~~~~~~~~~~~~--

3. Від В Aoif. - 'J-I.I/ 

4. Від r доД ______ -;-______ ---- ' 

S.ВідДдоЕ ~ 
6. ВідЕдоА ~ 

c~ 2: Я;;t"~ Абрис cкnaB: 



АІ\Т 
,.,)II"~I UIШllоlL"lІІН ІІІ. \li~II~IIIJ~ І і І U l'IJII'.lжс.·IІІIН НJllllі""'I,IІЇ \1L' .... i IL'\IL'.II.IIIIЇ .li.IHIIh'11 

- ТОВ" в тор.ч о - CnrLJ о. 

.. . l1.- '0. __ OJ. ____ .. ~(J(J.r l", 

~11t. IIIliI\"~III.III11~"'I\, 'I"L',I~ 1,1'11111" '1J1I'II'ln~II\'1 ' , L' 
, " ,,' '( '" • '" \11\.1,1\", " I\I.LII,I\ "IIIII~',,,,,, 

nL'l 1"1161.11,'1&" І 1'.11\, "'І'Ж,"'"' І' " 111,111 1111' ,,~ '11 І " І [~'IIII' I~·I'..I_ 1'1" • • 
1-- \. " .... "" ''''\,~. 11 ... ". 11 .\;1:1:'\.""" 1IJ'11 
:t"'l'і'Ш'Ш"~~~ "'I\I~ I~" • "1'''11І'1 11,1 1"'''1.',11.11І1\ I'~'~:'I'~':I\ ' ' 
.lі.,"1ІІ Ш'IІІ.·IС:IUlII :11І1\.'1111І'''' ІІІІІ\""&ІІ'"М І,,,,іll 

11 JI,,"~~11Н1~,i '~о\І:I\.'IІ:Ш~IІI1"1ІІ (I\.'\I.I':I\IIP"':'~ '101'11/" 

. .... . . 'r.Od " BTOpoдq - enfll~" 

",,~·.I~·lo'IIIIll"1II "'II\I'"I\"\'~ _ 

lIiНl\ІlХ "l"\.' "",н'.ііі Ilpll 11 ... ншt1Н:I\.'IІIf; '",""і/ll"',І'Ї ~І\.'жі 1.1.' 1:111/1:1\.'11", ~Jl.'жі ,ш,'а:JіІ\&:Jfі і щ: 
"11 1\:1/1 І\Ш" 1/. C:II;l"1f ІІХ IIJІІ 01111., М~ж""і 11'011\/1. М "11 \11. 101"(1111.1\."'" 11:\.\.':11, ..... 'lі:llІl/l\и .1 "і:IІ."""" і 

11І1 ""I\~lшlі 11"1.'.1\."01111І'1"11\1 .,i,LII,'~ 110' \1'I.'I1\.'ІІ" .... і н' 1І~J1\.':tщ.і Ш' ·IU\.'(1il;JIIIIM 

І\.''':'L'ІІ:Ш~'"І''~ І IL'\I.'~·I\, II"'~ • ~ .... '.~ І /'" '\1If1lJ .01 \'1':111.' 11,:1\, 1.'i"~·IIIIM '1.'\І~·.IІ,lІщ :lі.'МIІІ\1І 
11"",11.1'11 lІіl '''''IIIJ~I lІіl 11"'1"'11 '.111,'1" ,І" 1\ 
/І,.ІІІІІ:І.ІІ:.МІІІ\ІІ, 11 ... 1.&11111 7"08 ,,11т ор"ЬА - ('и~ .. 
";:111&1 "\.'\1\.':11.11"-1\61.1,1"" ,,".11І •. І""Р.\.·ІІ'''''" ':h,"I.I;11 ~ 1'3.J-t; ',1 

1І",'і "''' І lІі:I':I:ІІ',"" :І.'Н IIJ",",JJI:j~F..t'I~iL!"M 11,1 ф"""1'1ІІ11~1~ l\'II'"~'I~"'IIII1J" • II.I~·I~IIIIII\I 
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Договор Ng1 

Про внесення змін та доповнень ~o договору оренди земельно; ділянкu від 
«08» СІЧНЯ 2008 рону 

Ng 040633800003 

Місто Бровари Київської області 

«08» січня дві тисячі дeB»JlТOГO року 

. Орендодавець: Броварська міська рада Київської області, lоридична особа за 
законодавс:вом України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 26376375, lор.rдична 
~peca: Киlвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріно, 15, в особі ВИКОНУІОЧОГО оБОВ'ЯЗКfI 
МІСЬКОГО голови - секретаря ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 
Закону України <сПро місцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

Орендар: Товариство з обмеженою відповідальніcтrо «Укрпромінвестгруп») lоридична 
адреса: м. Бровари, вулЛісово,22, ідентифікаційний код 33212210 в особі генерального 
.'ректора Циби Володимира Андрійовича, який діє на підставі CTaтyry, зареєстрованого 
Вltконавчим комітетом Броварської міськоіради від 19.11.2004 року Н!! 355102000 ооо 306 

Діючи ДQбровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
значенНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавство, що 
реГУПЮІОТЬ УІШвдений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
відповідно до затвердженої рішенням БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО від «зо)) вересня 2008 
року НІ! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та рішенням від 
«16» жовтня 2008 року К!! 898-47-05 , а також кеРУIОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2,4.5.3 
та 9.1.3 Договору оренди земельної діЛJIНКИ від «18» січня 2006 року уклали ЦІО ~г~дy К!! 
1 (надалі _ Угода) про внесення змін та доповнень до Договору оренди земелЬНОI ДIЛJlНКИ 
від «18» сіЧНJI2006 року (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни та доповненНJI: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка зем~ь~ої Д~нки згіДНО довідки відділу земельних 

ресурсів у місті Броварах Київської облаСТІ ВІД 08 СІЧНЯ ~OO~ ~oкy Н!! D4:311~-3/4 становить 
2S2б279грн. (ДВа мільйони П'JlТCОТ двадцать шість тисяч ДOIC'l1 СІмдесят дев ЯТЬ, грн.)) 

~ 'А-
1.2. Пункт 3. Договору оренди викласти в наСТУПНIІ редаКЦlI: 
<с3 Ц -. ом на 5 (п'ЯТЬ) роки, терміном до 29 rpyAНJI 2010 р. 

П. . ~и ДОГОВІР УІШад~.~О строк ОРЕНДАР має переважне право поноаленНJI 
ІCJJJIзаКlнчення строку ДІІ цього Договору .., зо 

пог . ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше НІЖ за календарних 
Мі: :08 но~ий строк. У ~ьo~y Po~~ Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 

. ~ З8К1нчення строку ДІІ ць 

наМІР продовжити його діlО. 
е право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІОТЬСЯ у 

.Положення ЦЬОГО Договору про переважн 
РІЗІ: . 

о. . ільовим призначенням; 
- використанні земелЬНОI ДlЛJIнки не за Ц 

- порушенНJI термінів сплати оренднОЇ плати; 
enьнОЇ дiлJlНlСff»о 

• ДОпущенНJI погіршенНЯ стаНУ зем 



1.3. Пункт4.1. Договору оренди викласти 1I наL"Т)'Пllій редакції: 

«4.1. Орендна плата становить 7 % (сім) niItC01'I(ill Ilід нормативної rpошоВОі 
земельної ділянк.! 2526279 грн. (два мілЬЙОIІИ П ',."со'г ) гривень ОО копійок - і 
176839,53 (сто сімдесят шість тисяч вісімсот 1'J)ИJЩJI1'I. ДС" 'я'гь) грн, 53 коп, на ріь. 

1.4. Пункт 4.3. Договору оренди викласти у lІаСТУllllій редакції: 

«4.3. Орендна плата вноситься рівними чаС'ГI(ОМИ щомісячно протягом 30 ( 
календарних днів, наступних за останнім календарним ItIICM ЗllіТIІОГО (податковоro) , , 
урахуввння пдв uшяхом перерахування на рОЗРUХУНКШІИЙ рахунок ор 
33210812700005 УДК У Київській області м.Києво, І(ОД ЗКПО 23571923. МФО 8lJ 
одержувач - Броварське вдl<, код класифікації 13050500 - оренда землі», 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наСТУПllій рсдаlщії: І 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок opellItHOЇ плати. З"lіЮI норшЩ 

грошової оцінки, підвищенНJI цін, тарифів, зміни коефіціСlІтів індексації, BJDВRI

j законодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умоввх. Вll3наченш 
Дoгo~opy, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому П] 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У ~взі невнесення орендної плати у строки, визначені цим ДоroвopDv,'1 

заборгованоСТІ вважаєтьсв податковим боргом і CTBryeтьcB З HapaxyвaнНJМ ~~1 
HapaxOВY~M на суму податкового борry (з урахуванням штрафних c8JIIЦIII, 
НlUlВноcn) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нвціоиant.иоro 63 
України, діючої на день ВИНикнення такого податкового борry або на день ііОro' 
частині) п~еиня, залежно від того, вка з величин таких ставок є більШОЮ, 31 &оа! 
кanендарнии день простроченнв у його сплаті». 

1.7. Пу~ 9 Договору оренди ДОповнити новим підпунктом 9.4.6 иаcтynиоro-: 
«9.4.6. в п JlТИДенний термін післв державної реєстрації цього Доroвору '11Іабо ~ 

:: ~oдaТКOB~ угод, угод про внесення змін та доповнень до Договору тou&O ~ 
. ОВЩНУ КОПІЮ oprвнy державної податкової c.nyжби за місцем знаходжеlllll з 

AUUIИ1cи». 

I.В.Пункт 12.3 Договору оренди ДОповнити новим піпунктом 12.3.4 Hac1')'dHoro~ 
«12.3.4. Розірвання До О нд, 

одиосторонньому пор говору І оренди землі за ініціативою ре QI .-
nYHкty 4, підпунпа :~ допускається у разі невиконання ореида~ 
ОрендодавЦІ з MOM:~ ~oгo Договору. Договір вважаєтьсв розірванl!)1 за П' 
ВИМОry ОрендодавЦІ». а Y'lТR чинності відповідного рішення суРУ, орJII 

. 1.9. Пyнn 12.4. Договору 4 1 и~ 
ЗМІСТУ: «12.4.1. ініціативою о :е!,~и доповнити новим підпунктоМ 12. .' ВI~ 
передбачених законом та цк дА єl ІЗ Сторін в односторонньому порЯдКУ у 

МОГовором» 
2. Цей договір пiдmrra . 
3 ТТ, й є деРХсавній реЄctpаціі 

pc~~ ~ Договір набирає чинн '. . к 1'0 де"" 
--'1"1Щt1 та заlm)Сов ОСТІ ПІCnВ пїдnисаннв сторонами тв 110 

СВ О авові 
4. Обов'JlЗОК "'оп ОС О ВИНИICJIИ З 01.10.2008 о· "I~ 

пов'JI3ВН' й - .... 0 ПОДвння Ц • '(11 ро 
І З ого дерхсавною реєс ~oro Договору на державну реєстраЦІІ0 

S·1нwi УМОВИ дОГОво ~aцlЄ1O, ПОКIJвдаЮтьCR на ОрендодввЦК' 
•••• Р.у.о_р_енди земenЬНоі ділвнки від 18 січня 2006 роlC)' зD ~ 



К!!0406ЗЗ80000З зanиmа10ТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову 10РИДИЧНУ сипу, 
ОДІІН З яКИХ знаходиться в OpeHд?дaBЦR, другий - в Орендаря, третій _ в органі, як.,Й 
провів його державну реєстраЦ110 - Киї'вській регіональній філії Державного 
niдnpllEМcтвa "Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України 

" по земельним ресурсам 

РсквіЗltТl1 сторі.1 

OPCIIДOДOBCЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 

ідентифікаційний код 26376375 

КJ.ЇBcЬKa обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, IS 

в особі Сanожка Іго Ва 

мп 

OPCIIADP 

ТОВ ссУкрпромінвеcтrpуп)) 

ідентифікаційний КОД 33212210 

Київська обл., м. Бровари, вул.лісова,22 

в особі Циби Володимира АндріЙЩlича , . 
. ,'/"'. . 

Д • Київській регіональній філії Державного підприємства «Центру 
оroВlр зареєстровано у комітеті Украіни по земельним . 

державного земельного кадастру при Де~жав:ЬМ;чинено запис від ес ,гf Р' )) 
ресурсам)) про що у Державному реЄСТР1IЗ.J.О~р.З;~~~~:$!..!~~~=~~40iG.... ___ _ 

()/ 20eQR р.заN!_ __ 

~~I..-_-'':''''-~ Васюра Олександр Васильович 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ І r8llPII 

Брова~Сh~а I'Іlська Рада" 1',( .. ~·t/.(J' .. 20t'~pol\")'. 
SlДОДАВЕЦЬ: Броварська J\I~CЬкa рада в осоБІ МІСЬКОГО ГОnОВIІ АllТОllLшка Віктора ОnексаllДРОВllча що діс ІІІ 

і ЗВКОIfУ YI\1'BЇIIII "Про .. МІсцеве СВМОВРІДУВ~'І'І в УКРІЇІІі" з ОДflОГО БОI\")', та ОРЕНДАР: TOB~PIICТDO з 
_11010 вIдПОВЩIUI~IIICТlО Укрпромlllвестгруп, 10РІІДІІЧJfl адреса: м. БроваРІІ, вул.Кyryзова,2. ідеlmlФlкnціПlшR 
33212210. в осоБІ ГСlfерanЬІІОГО ДІІректора Цllбll 80nОДІІМlіра АllдріПОВIІ'lа. ІКIIП діс ІІа підставі Cnї1Yl)'. 

08llfОro ДСРЖВВІІІІМ РССС1ратором за N!!I ЗSS 102 ООО ООО 30б від 19.1 1.2004року з другого БОI\")'. YКnIUlII ЦСП 
Ір про 1IIIЖ'ІСШ1ВСДСllе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIІО до рішеННІ сесії Броварської міської paдll КlIЇВСЬКОЇ області від 29.12.2005pOI\")' 
1-04 ІІIUШЕ, а ОРЕНДАР прltRмає в С1рoкове матнс ICOPIIC'l}'BDНIII зсмелы�)' ділRНКУ мощею І .S400ra, ДІІІ 
8)'81111І1 ВОДllевої станції N!! 1 та складу Ne4, в раПОllі ПроаlВ)'3Ла в al. БроваРII. ЗгідllО з MaIIO'" 

5Op1lC'I)'Вallll', що є HeBiд"EMHOIO 'IICТJIIIOIO цього Договору та довідКIІ ВIІ.цаної БРОВВРСЬКІІМ "lіСЬКII'" відділом 
еаН11Х ресурсів N!30 від lб.Оl.2006 року та зсмепы�D-кадастровоїї документації Броварського міського відділу 

ЬНІІХ ресурсів WI земепьна ділІНка є зе"IЛRМII ПРОМIІCnОВОстів межах Броварської ",іської paдll. 

2. Об"скт ореllДП. 

2.1. 8 оренду передаЄТЬСІ земельна дiлlНI\,. загальною мощею 1.5400га. 
2.2. НвземельніЯ ділRНці розміщені об"ЄКТІ' нерухомого.маПна, ~Ю lIIJUIIOТЬCI вnacIIi~ ореНда}" • 
23. НормаТJlвна ГРОШОВІ оцінка земельної ДWlНКlI зпдно ДОВІДКІІ Броварського МІСЬКОГО ВIДДtny зеа,елЬНl'Х 

:ра •• ідlб.01.06р. заN!29 станОВl1ТІо 1 093862 (ОДІІІ' міпЬПОl1 ДСВ"ЯІІОСТО тpll Тllсвчі вісіlіСОТ шістдеarr дві) ГPIIBHi. 
2.4. Земельна дiлlнка, Іка передаЄТЬСІ в оренду не має недоліків. що можyn. переШКОДlml П ефеmlВНО"IУ 

IІI:1'ІІННІО. 

2.5. npll зміні (реОРl"8Нізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір opeИlIlllle зберігає ЧIIНllість. 

3. Строк діі договору 

3 Д • 5 (" ) рокІв теРlІlноаІ ДО 29.12.2010року. ПіCnI закіllчеНl1І C1pOI\")' договору 
РЕНдАр ОГОВІР укладеІІа ІІа n ЯТЬ n ~a НОВІІЯ С1рок. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІНСН lІе піЗllіше ніж за 2 
,_ має переважне право поновnенНІ ого • Пого дію 
ІЦІІІ АО ЗакінченНІ о ії огово повіДОМlml ПІІСЬМОВО орендодuци про намІР nPОДО8ЖІml • 

N с1р ку д. Д ру. за цinЬОВlllІ ПРIIЗllаЧСШlя.r ОРСllдар втрачає псреваЖIІС право ІІа 
РІІ BIIКOPIICТВIII.1 земenLНОЇ ДUJЯІІКІІ ІІС 

авпеНІIІ договору opellДll. 

4. OpellДlla плата 

4 . 6 ( ТІо двІ ТІІСВ'ІІ вlсllІСОТ П"ЯТIIIlllЦЯТЬ) ГPIIBCIIIo 86 копіПок • 
• 1. РіЧlfа орендна мата CКllaдaє 32815-8 ТРIIДЦЯ.dСНЮЄТloСR з урахУВВІІНІ"1 індексів іllфпlwl. 

4.2. ОБЧllcnенНІ розміру орендної маТІ' зD зе"'лЮ :lДIЧII з ДІІЯ npl.nllRТТR рlWСllІІЯ ccclr від 29.12.05 ЩОI'IICnЧIIО 
4.3.0реНДllа пnата BIIOCIlYЬCR ОРСІІДареlІ ПОЧllllаlО х за OCТIIIII.III кancIlДaplll •• r lIIIClr3Biтlloro (податковоro) 

:11 частка"lll протяrol130 КIUIellДDplII.X lI1118, Ilа7=:~:.кIП 06nастl Ir.Кllша МФО 821018 код 23571923 р/р 
116. IIUIlxoJ\r персрахуваllllЯ ІІа раху"оК УДК у 13050200 _ OPCIIДD зеlrnL 

11500005 - Броварське ВДК. Код lСІІаСllфіквцlr ІІОК о ellдНOЇ маТIІ офораШllєn.c:l відповідllН"'11 al\-таа'II. 
4.4. Передача продукціі та надаНl1І поcnyr в раху Р 
4.5. РОЗlrір opellДlloI nnаТlI псрегnядаєтьСЯ у раl ~80PO'I. 
4.5.1. зміНl1 умов госпо.царюваНIfIl. передба~еНIIХ До іІІ таРllфіВ. У тому Чllcnі внаcnідок іllфпlЦії; 
4.5.2. зміНl1 розt.lїрів земельноro подаТКУ. ПIД8II~IIНІ Ц , 
4.5.3. 8 іІІШИХ 811ПaдtaiX. передбачеНl1Х законоМ. ІШЧСІІІ ЦlllІ ДОГОВОРО.І. справnяєтьCR ПСІІЯ у РОЗlrlрl 

n. І 4.5.4. У разі НСВllесеlll.Я ОРСllДllоІ nnаТlI у npoKII. ВІ13n "CI'. про&:ТРОЧСIIІІR пnатncy IlсспnаЧСIІО' СУІШ за 
.... 8 АІІВ' У аnlll за ко .... 111 ,.. 
t.tcnl А СТаВIСII HauIOI'Вnh"Oro СіаlllС)' кр 

І АСІІ" прострочеlШЯ .КЩО ОРЕНДАР 3 ПОВ8ЖНIIХ ПрllЧllН Тllа,часово не 
4 5 5 • і У ВIIПадках. I!tapl •• .ОреНДlfll мата спраВnIЄТloCl таКОЖ ___ 

Ieroayc земелы�у ділІНКУ за QIIM ДоroворО"'. 



s. УJ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllЯ ЗСJ\lСЛLIIОЇ діЛRII~II. 

S 1 
f:J ЬІ В дїЛJlllКВ псрсдаcrьСJl ВОРСІІДУ Дnl обслуговуоаlflfl ВОдJlСВОЇ cТDJIIliї Ни J та СК.'IЦу ~'. • .;,смcn І •.•• .'='t, 

S.2.цїльоос ПРІІЗІІВЧСІІІІІ зсмcnы�оіi дїЛllІКl1 - земЛІ ПРОМІІСЛОВОСТІ, 
S.3. ОРЕНДАР Ilе мас права без оформлеННJI У ОCТDІІОВЛСІІОМУ заКОJlОдавством ПОРI.ilIІ'У 111_ 

ПР"ЗІІВ'ІСІІІІІ земcnы�оіi дїЛІІIКIІ; 

6. УJ\ІОВІІ і СТРОКІІ псредачі ЗС"IСЛLllоі ni.'1nll~11 D oPCIU). 

6.1. Передача зсмcnы�оіi дїЛІlll\1І о ОРСІЩУ здіПСlllоcrьСI без розроблсtflll проекту її вілвслеН"I. 
6.2. Illші Y~IOOII пеРCAD'lі зсмCJtьноі дїЛІІIКl1 В оренду: ОРЕНД~ДЛВЕ~Ь перс,пас. ~ ОРЕIlДАР nP_1 

ореllЦУ земcnы�)' діЛІНКУ віnЬІIУ від БУДЬ-IКIІХ маАtlОВIfХ прав І ПРСТСl131П третІХ ОСІб, про 11І11Х • м_, 
дОГОВОРУ OPEHДOДAB~ЦЬ ЧІІ • OPE~ДAP. м Jlе '. АIОrnп . 

6.3. Персдача зсмcnы�оіi ДІЛІІІІ\ІІ орендарю ЗДIПСlllоcrЬСI ПІСЛІ деРЖ80JlОІ peecтpallll цьоro 401'UIOW1 

ПРIIПмаlllll-передачі. 
6.4. ІІа ОСІІовІ ст.25 3aKOIIY Укра'llll "Про opellAY землі" від 06.10.1998р X1!161-XIV opeII.1lP1.·r; 

&:ТрОК пlели держаВllОТ реС&:Трацli доroвору opellAl1 зе"Iслы�оіi ділИ11К11 держаВllОТ або КOM)1ILuIlfL 
з060В"ИJаIIllП IloдaТlI копІІа AorOBOpy відповідllО"IУ opnllY держаВllОТ податковоі c.nУ',кбll. . 

7. УJ\ІОВП повернення ЗСJ\.lелLIIОЇ ділЯIIЮI. 

7.1. ПіCnI пр"пlнеННJI дії ДОI'DВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеМeJlЬНУ Jlї.'WllJl 
гіршому поріВlllllО з ТІІМ, У ІКОМУ він одержав 11 в оренду. 

7.2. OP~HДOДABEЦЬ У разі погіршенНІ КОрІIСНИХ властивостеЯ ореНдованої земcnьноТ _но. ІІІ 
зt.tіllОIO 11 C'lUII)', має право на BiДWKo.цy!laHНI збlпків у розмірі, визначеному сторона~ш . .якшо cтopDIIIIIll 
Зl'Dдll про розмір відшкодуваННІ збитків, спір розв"lЗуєrЬСI у CYДOBO~IY ПОРІДКУ. 

• 7.3. Зді~снеllі ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВц.я витрати на поліпшенНІ ореНJIоваиоіХIІCJt 
ІКІ Itet.tОЖnIlВО в~окреМИТlI без ЗШОJUІ}ІНІ ШКОДІІ ціП дimпщі, не піДnlгають відшкодуваllНIО. 

• 7.~. ПOnlпшеl~НI ствtl)' земельноі ДЇnIНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПИСЬМОВОIO згодою J О 
зе~IЛI, Ilе nlд.lllnUOТЬ ВlдшкодуваННIО. 

" 7.S.0PEHДAP має право на BiДWKo.цyBaHНI збитків, заподіlНlfХ унаслідОК неВlІl'ОНlІlНІ ОР 
зобов IІзеllЬ, передбачеНlfX ШІМ договорам. 

3611ТКІ"1ІІ вваЖВIОТЬСЯ: 
7.S.фактичні втpaТII, ІКIІХ ОРЕНДАР зазнав у зв"IЗКУ з невиконанНІІМ або неllaneжJIIPl • 

Догавору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також Вlnpати, lкі ОРЕНДАР здіПСНllВ або повинен здіRСНlml ДІІІ 
парушеllОга права; 

7.б.ДОХОДlI, lкі ОРЕНДАР міг БJl рeanьно отримати в разі належного BllKOHallll1l оРЕНда 
догавору. 

F 

7.7. Розмір фаКТJtЧlllfX Вlnpат ОРЕНДАРЯ ВlfзначаєrьСI на підставі ДOКYMeнтanЬHO підт8ерДЖСJIIJS~ 
8.0БМе)кеIIНЯ (обтяження) щодо ВПКОРllстаВПJl 

земельпоі дЇJJяпкп. 

8.1. На opellДOBaнy земenьну • • нерКII. ICOMYlliкaцini ДІЛІНКУ ВСТВllоалено 06".ежеIIIIИ ПnОЩІIО 0,4784'" - 11-

";".111С11.8.2.Персдача в opellдy земenы�оіi ДЇnIНКIІ • _ІІІ не є підставОIО Дnl nPJlПllнеНІIІ або зМIНІI 

9. Illші права та обов"ЯЗКJI сторіІІ. 
ОРЕНДОДАВЕЦ ._..d1J3,.... ; 

ь rapallТyt; що зе • Їд'Іl ..... _ •• (арештом), заставоlO не перебуває' І мельна ДUlIНка є у noro масності нікому іншОМУ "І: 8 ~ 
Вll3наченІ ЦІ,М догавором. І в Н мас заКОlІІlІ ПОВНоваженНІ передвва';". цю AinllllIC)' в ореlfAY, 

9.t.Права OPIllДoдaBЦII' . 
9.1.1. перевірІТИ цinьol; 811КО 
:. ~~. ~CТPOKOIO розlрваnl u:.:1Д:::'Н~ зе~tелы�оіi дw.НIСИ; ~ 11 JII~ frI 

OAlIOCТO~IIH:OMIHlт. розмір opellJUlDi IUI":~ ~ випадках, передбачеНlfX ЧlІнн".t заКОНОДDIIСТВО~ • 
9 1 4 му nop1mcr без згаДlI ОРЕНДАРІП. ВlfПIIJUCaX, передбачених ЧІШНІІМ за .. 'ОНодав 
• • • II~tlranl І'А ОРЕНДА 11, 

9.1.S.I".taran ід РЯ СІОЄЧІСllОга МіськаТРIAlІ t1pa "IJUI~ І ОРЕНДАРя ВідШКодува ІнесенНІ орендноі nnаТIІ; _ pilJlCJlIJI 
IІJlземenьнаі AinllliCIf Аа п' ИНІ CYМII орендноі nnаТlI з часу nPllnИIІ1 '-

~llcaHHI ЦIeoro ДоroВОРу; 



9,2. 060."Н31С11 OPCIIДOДDaQR: 
І 9.2.I.псрсДDD8ТI1 ,емепь.!), дinRнxy ПО 1Ik'1')'. 

9'з' пр •• а орендаря: 
! 9З.l. oтp1lМ8Т11 по ВК1У земепыty дiJwпсу у KOPlll"'n111 • 

•• • - • .1 .. аИIUI. 

~ 
9.3':. DОИОвmoваТl! доro.IР ПІCJJJI 3DКUlЧеШIІ С1року nOто дп в аі • . 

I1СРМtll)' ореНДІ!. р ВІДСУТНОсті npетешЩ ЩОДО зобо."пllНЬ на 
9.4. 060."аlCll орендаря: 
9.4.1. Haдa8aТlf OPВНДOДAВЦJO МОЖnlmіcn. Зl1іRСIOOВI111 к • 
9.4.2. DllICOpllcтoaYВ8Т11 земелы�уy дlnНIІІСУ Ja цlnЬОВI онтроn. 31 вmcopиCТ&НIIJIМ шєі зо.'cnьноі ДiтIНJOIi 
9.43. своєчасно сnnа~I111 ОрОllдНУ МІ'!}'; 1.1 ПРII:sначеIIIlRМ; 
9'44,5.4. ~C доnyска11'~IМIЧНОТО ЧІІ 6у.аь:JlКОТО іншото ЗlБРУJlНеННl зoмnі' 
9. • Пlд1PllмуваПI 11 D нanеЖJIОМУ саНІтарному CТlIIЇ; • 

10. Pl1311K випадК080rо знищеllИЯ аб " о поmкоджеНllЯ 
об єкта оренди чи йоrо чаcтnнв. 

10.1. РШІІК ВІ!ПВДКОВОТО ЗНИЩОНІІІ або ПОШКОlDКеНJ18 об"єхта JI оренди ЧІІ оro частини несе ОРЕНДАР. 

11. Страхування об"єкта чи Doro чаетпви. 

11.1Зriшtа, цим дотовором аб"єкт ореНдИ не пiдJwoaє страхуванню. 

12. Зміви умов доrовору і прппввенвя йоrо діі 

.12.1. Зм}на умов датовору здiJIСIUOЮТЬСI У письмовій формі за в:saємвoю зroдою сторін. 
IIQDCmICIUIJI зroди ЩОДО зміни умов датовору спір розв"нзуютьсн У судовому пор.дку. 

12.2. дir ДОrD80РУ ПрllПІIНRIDТIoCR у раІі: 
12.2.1. ЗlІЇІАеRRl СТРОКУ. на lІКИІі йоro буnо укпадено; 
12.2~ npидбlНRl opellДlpc:м земem.ноі дiJwucн у вnacнїm.; 

[1
. I~З. B~ З~ММltноі дїJUlнкн ДIUI суспim.ннх поtJ'сб або примусовоro відчужOННl земcnьноі ДiJWanr з МО11lВів 

І необхіднОСТІ в порвдку. встаиовленому законом; 
12.2.4. niквiдвwї юридиqноі особн~рендаРJl. 

. ~2.2.S. Доroвір приПИН8ЄТЬCl також в інших Випадках, пс:редбвчеиих закоНОМ. 
І I~З ДІІ ДOn80py ПРИПIIИR~ев ШЛRSОМ 101'0 рм.рваиия ,а: 

1 
.1. JI3IЄМНoю Зl'Oдаю сторІН; 

123.2. рішеlDUlll СУ1lY на ВИМОJ)' однієї із сторін У и8CDЇl10К ВСВИЕОН8ІІНІ другою croроиою обов"изtdв, 
енпх дoroBOPOaI, та BнacnїДOK ВJlllllдlШВоro SНJПЦc:нRII, ПОDJXQ..,НВІ ореНl10ваиоі земCWoкоі ДЇIuIнкн. на ic:raткo 

Illlllllroa •• п використанню. а також з інших підстав. внзsaчоних закоnОМ. 
2JJ. невнконаНИR орендарем п.9.4.2. дanon ДOnBoPY 38 р'шеНИRМ суду, віІ1повіІ1но до ст.141,144 

"01'0 lСОаексу Украіни 
12.4. ~CJJірВІИИІІ Договору в односторонньому порllдКY допусхаєтьс:к: 

JI011р11НИll Дотовору В однасторониьоМ)f nopJll11tY є невИХОIІ8ННІІ ОРВНДдРЕМ П. 43 .. п. 9.43. 
12.5. Перехід проа власності на .. аАно op8lll1lPJI на іншу юрИдИЧНУ або фізичну особу. а такоис реорraиi3auiR 

і OC06o-ореlUUlРJl є підставою ДIJII розір88НИІ Доroвору; 
• Прав~ 118 орендоваку земem.ну l1ЇUНJCY У разі смерті фізично і ос:о611 : opcНl18P" засуДICc:JJНI або обм~1UI іі 

Dt1i за РlшеllНlМ СУ1lY переходить до СПВДКОЄМців або інших ОСІб. nІ ВIUШРПСТОВyкm. цю земem.ну ДUllJИХУ 
• 3 IIpclJlapcм, ахі використовують цю земenыty ДiJIIНКY разом з оре_рем. UШJIXQМ пс:рeytaIIUUIIIНI ДoroBopy ореНдИ 

13. Відповідальність еторін за HeBBKOHaBJUI або 
веввласне BBKoBaНВJI доr080ру 

~,::евикоll8НlUr або иeвanежие вИХОJIIUIНII дoroBOPY c:ropOНlI иc:cyrь вїдповiдanьнic:rь відповідно до ,uоиу 18 

13.2, ero;,o- ._ б .. ___ 'В'-..... Є1'ЬCJI від відповfдanьноm, вщо вона доведе. що це порушеННІ 
-111 "- -- порушипа зо ов аз........ -

анни. 

14. ПрокінQеві поло_еRJIR• 

14.1 Цеп .... ro' на6 • nі ~ cтopoНIМIlтa lIoro дерDlиоі petc'l)J8Qll. 
..... BI~ l!paE ЧИJUlОС11 CJUI п~- . ~ 



!Мі никах, щО М8ІОn' однакову ЮРИДНqну Сипу ОJlllJt ЦеП ДoroBip укпадено у 1рЬОХ ПР!n Р raнi ІКНЙ провів державну реєстрацію. І 1 ..., 
орендодавця. дрynІЙ - в ореНдаРІ, 1pm - в ор • 

HeBIA"OIHII~111 ЧDmIllD~1ІІ договору є: ( б 
ICDAIШIPОDIІR МІН зеМeJlьноі дїJulНКII з відображеННJIМ обмежень о ТRЖень) у її B"II'Op~ 

сероі1)'ТіОі енНІ на МI·с"евості та поroджеННJI зовнішньої межі земеЛJ.Ної ДЇnIIl1'П (xoni., аКІ' про BCТlНOВn ч • • (' ). ""'10 
aкr про передачу в НI'І)'рУ зовнішНІоОЇ меЖІ земlШЬНОЇ дwиJCи KOnur І 
акт ПРllRому-передачі зе.'eJlЬНОЇ дiJuunalі 

ОреІІАодавець 

БроваРСLка міська рада в 
особі 

місЬІСОro roлови 

15. РеквЬпти сторів 

Орендар 

тов "Укрпроміввестгруп" 

Автовешса Віктора Олександровича 

що діє ва підставі cTaтyry , зареєстро ... 
державним реєстратором 

заН!! 1 355 102000000306 від 19.11.2111МJвJ 
Геверальний директор 

МісцаН8ХОДlCeIUll ЮРидичНоr особи 

07400 КИЇlсиа облвcn., 
М.liРОIВРи, а)'n.гaraріна. 1 S 

ідеНn'Фі_RниA код 2637637! 

Цнба ВолодиМИр АадріАович 

місцеЗН8ХоджеRНJI ЮРидJAНоf особи 

м.Бровари, 
ВУn.Кутузовв,2 

. ідентифїJcaцiIниA код 33212210 

Підпнен еторів 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

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

міського ГОЛОВІІ Антоненка Віктора Олександровича, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядувввни в Украіні", з 

"однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальніCТJО 

"Укроромінвестгруп" в особі генерального директора Циби 

ВОJJодимира Андрійовича з другої сторони, склали цей Arr про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство з 

обмежеНОIО відповідаJJьністю "Укрпромінвестгруп"" прийшшо 

земельну ділянку площею I,S400ra, в районі ПРОМВУЗJJа в м. 

Бровари ДЛJI обслуговувавни водневої станції Н!!l та складу Н!!4 

- землі промисловості. Земельна ділинка надава рішеННJIМ сесії від 

29.12.200Spoкy Н!!863-41-04 на умовах оренди, терміном ва 5 
" 

(п"ить) років до 29.12.2010 року. 

Цей Axr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Міський голова 

," І В.О.Антоненко І 
:~~I ~l: ----, ==::-l~' -\:--:"", -:-\ 

.~\ ,..; )~': .. .i 
".:~.::'''.;'' 
' ... ='...;: ....... :' . .. .. .' ... .. 

ІІРИЙНЯJlО: 
ТОВ "Укрпромінвестгруп" 
Юридична адреса: м.Бровари, 
вул.Кyryзова,2 
Генеральний дирехтор 
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АКТ 

)0 вствновлеННR на місцеВОСТі та ПОГО.QжеННR JOBHiw ї" • • 
. ~ ньо ~Іежl ]смельноl ДUl8НІСН 

- 3&IJ • .rF1Рр.и/~~ · 
м.БрО88РИ 

М... нижчепідписані. преnС1авник Броварського місько,'О ВІ' IІnl'л К" .. .. ф' ... д. _ у Иl8СЬКОІ 
eriOHaIIbHOI lпІ.1 ~ржвв~~го ПlllllРИЄМС І ва .. Центр дсржавного земельного КlU1встру n и 
lержавному КОМІтеТІ УкраІНИ '10 н:мс:льних p~cypcax" р 
jючи на підставі ліцензії на виконання робіт 
І присyrносТі..,землевлаСНИКіВ (землекористувачів): ~~6: ~~~ie"'''''/K~~-:::' 
'~p 7 
-~ 

'реаCТ8lників виконкому ~є~ .Jli?д 

шо 1JIIXоаИТloСІ ,В В.ІІРесою ~ '4Pe?~ ~..<'''''ф&'''''' 
Зазначені межі на ~IicцeBOCTi npo:o.oOdTIt по ~ 

Ніяких претензіЯ при встановленні зовнішньої межі не 38J1вneHO. Межі погоджені і не 
IИКnИКають спірних пнтанЬ. Межові' знаки. мкими 1акріплена земельна діл.ика в кількості 

-І!? шт. показані представником відділу на місцевосТі. та пеРедаНі иа зберіrвнu 
земnевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходженнJЇ земcnь~оі дїЛ.ики 
показані на абрисі на звороті .:1ано/·о у. .о-

Пnоwа ділянки,.наданої -'.Ій.::б.~~~~~~~~~~~~~~~z.._-----
JriAHO 1емс:льно-кuастрової доку .. ,е T8UЇ СКШlлас _~....,;::;;~~:;...... __ 

Представник :sеМJIс:власника 
(землекор~стувача) 

Прсдставник відділу 

Представник виконкому 

Представник сумі'жних ,~~~~~~~~~~~~;~~ землевласників (зе:МnlеКIt)р!~tВIНJ~~~rrv.:~~ 

Представник Броварського . 
Міського відділу земельниХ pc:cypCIB 



АБРИС ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКИ 

І' 

12.,.18 bt,.06 

. . 

4: 8Ї4ГАОд .~ 
5. ВіАДАОЕ--'-" ------------ / 

----~ .. ~.----------------~ 
6. Від Едо А 

--------~~----~--~ 
Абрис склав: ~~~~~~--~~ 
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АКТ 
'про перенесення в натуру зовнішньої •. __ меЖІ земельної ділJlНIСН 

07//~.б •. ~'r,(~..rА-&~n~ .. -

200J:ї,. 

Ми, нижчепідписані, представннк Броварськог' . . 
К оо оо· оо ф' оо. Д О МІСЬКОГО вlДДШУ 
И1ВСЬКОI perlOHanbHOI ІЛІІ ержавного підприємств .. Ц 

зсмельного кадас!ру при Державному комітеті УКР:їни ентр державноro 
рссурсах" ~ ... w~..7: /7. по земельних 

в прнсyrності землевласників (землеКОРИС1)'вачів): 

~~i/i2 ~~~/$~~,??? ~?7 h 

представник виконкому ~~~ то' 
nіючи на підставі дозволу вико1tкому Н!! 273 
рanи народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
псрене~ли в натуру межі на підствві плану земельної дімнки 

.:й('6 f ~е"-t;й.) .. t'<',...~~~~у~ ~ 

• 

Мсжеві знахи в кількості /.Р шт. передані в натурі представннку 
замовника, на ккого і наКnlШено відповідальність за іх збережснН •. 

Розміри та місuезнаходжеННR межевих знаків зсмc:nьної діланки показані 
на кроках. 

Цей акт є підставою дnя приАНІТТІ рішеННІ по фaкrиЧНОМУ КОРИС1)'ВlНню. 
Акт складениЯ в двох примірниках. 

Представник відділу 

Представник виконкоМУ 

Представник БроварськоГО 
міського відділу земельнИХ 
ресурсів 
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J 

АБРИС ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

S!S !!!-; __ о ~ 
t:' "9 .. --.... .: ~I~ r 
._, 1 - . ..".-

----------------~-----------~ 
Опн&: меж: 

І. 8і.аАдоБ - Шf~Ш; Ja'~ n:~ .... ~J ~ 
2. ВіА&АО;' -.;и~~;'.,!'и. ~~=?~ dZ~ 
З. ВідВдоГ "~ 
4. ВідГ доД , ~ 

-------------------~ 
S.8ЇАдАоЕ ~ 
6.8їдЕдоА ----~~~~.··Z?~...----~ 

А6риссояа.: г?/7. ~ 



3811 ••• _ ..... 

• 
........ с •••• МІс ..... ..... 

38 .......... с., ••• 
raв • ... n ......... c.r.'n·. 

n . -. 

І ..... с ... . .. ....... , 
'. .. ааа 181 181 N" 

+~ш~ B1ДЦ1JJY земе.пьних ~1В: . ., 
AvJ'/_ ~ -;;У 
~~~.:/ М.А.ПJcщyн 

. , 

3.25 

І ....... 

••• .. , .. ~I •••• ....... .... 
11 ...... 

.1 .~ ...... 
D 

D 

~~~ 

..r. '38~~.I'S . ~ 

I.DlI"1 І.ае'" 
а.4?84 І а.4?84 

І .1141811 І .lІ4аа 

onJltc МЕЖ 

а.4?84 

1.lІ4аа 0.31118 

ВІА А АО Б -K838HH~~ 3880А ПОРОШКО8DІ W8T8.yprll. 

ВІА Б АО А -38М.1 38r.Kop~cT.C8Yn.nIC088). 

НА УМОВАХ ОРЕНЛИ 

М-6 

КАЛАСТРОВИЙ ПЛАН 
2000 



Договір N!l 

"ро fJllесе,,!,л ЗЛІ;!' до договору ореllдll зI!AІєJlыl;; діллш", 
,,() 2~ СІЧІІЛ 2008 рок)' .Ne0408ЗЗ800009 

МІСТО Бровари Київської області 

Д.адl(ЛlllЬ друге гр)'дllЛ дв; "'"СЛ"; ВОС6А,ого POI'Y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ1 Броварська міська рада Київської області Іоридична особа за 
законодавс:вoм Уlсраїни. ід~НТИфікаційний код за даними ЄДРПОУ '26376375, ІОРИД.Ічна 
~peca: Кювська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, І 5, в особі В.ІКОНyrочого обов'язки 
МІСЬКОГО ГОЛ.?ВИ - сеlсрс:таря ради Сапожкп Ігоря ВаСIIЛLОВII'lа, яхнй діє на підставі ст.42 
Закону УКРВ1ни «Про МІ(:цеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Закрите акціонерне товариство «Бромет-металекс», IОРИД.lчна адреса: 
t. •• Бровари, вул.Металургів,4, 15, ідентифікаційний код 33341369 (свідоцтво про державну 
реєстрацію ЮРИДІІЧНОЇ особи, зареєстроване виконавчим комітетом Броварської міської 
ради Київської області від 24.03.2005 року Н!!1 355 102 0000 000579), в особі ГОЛОВ.І 
прDВJIЇННЯ ЯрошеlllСП ОЛСlссаllдра АllатоліііОВllча, яхнй діє на підставі cтaтyry, 
зареєстрованого державним реєстратором від 23.11.2006 року за Н!!1 355 1050002000579, 
далі - "ОРЕНДАР", 3 другої сторони, ухлали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'JIТЇ, розуміючи 
значення своїх дій, попередньо ознаііомлені з приписами цивільного законодавствв, що 
регутоlOТЬ ухладений ними правочин (зокрема, з вимогами шодо недійсності правоч.IНУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30» вересня 2008 року 
Nи883-46-05 нормативної грошової оцінхн земель міста Бровари, та рішення Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуючись полохсеннями пунхтів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 22 січня 2008 року умали цей 
Доroвір Н!! 1 (надал; - Договір) про внесення змін до Договору ореНДІІ земельної ділянхн 
від 22 січня 2008 раху за р.Н!!040833800009 (надалі - Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди вихласти в наступн~й p~iї: .. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земел~н~ї ділянки зГІДНО дов1ДХИ ВІДДШУ земельн.~х . 
Ресурс' •• Б у .... ської облаcn ВЩ 21.11.2008 року Н!! 04-3/13-3/1946 становить. 

ІВ у МІСТІ роварах .1U1lD • ОО пій 
о 844 024 (вісімсот сорок чотири тисячі двадцять чотири) гривНІ ко ок. 

8Я її-1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДИ.ВИXJIасти в наСТУПНІ редакц • . 
«3 1 ц. на 5 (п'ять) років, терміном до 23.08.2012 року. Післи 
3 '.' ей ДОГОВІР ~aдeHO строком ОРЕНДАР має переважне право поновленни ЙОГО на 
н~lк;ення строку ДІІ цьог? g~~c;:;tXp повинен не пізніше ні)IС за 30 календарних днів до 
31:I'ИН строк. у цьo~~ разІ Двору письмово повідоrtlИТl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 

чення строку Дll ЦЬОГО ого 

ПРодовхсити його діlО. ~ • право ОРЕНДАРЯ не застосовyroться у 
Положення цього ДWОВОРу про переважне 

разі: П"&6' 
Цільовим призначенAIU." - Використанні земельної ділянки не за 

- ПОРушеННR термінів сплати орендної П1!а:и; 
- ДОПУЩення погіршення стану земелЬНОІ дшЯНКИ». 

сти в наСТУПній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору орендИ в~кл) відсотків від нормативної грошової оцінки 

«4.1. Орендна плата становить 5 % (~JIТЬ є' 
земельної ділянки - 844 024,00 гривеНЬ)1 см: 20 копійок на рік. 
042201,20 (сорок дві ТИСRчі двісті одна грив 
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4 3 Д говору оренди викласти У наступній редакції: .1. 'ІУІІКТ. О , 
носиться рівними чаСТІСОМИ ЩОМІСЯЧНО ПРОТJJГО~І 30 ( 

1'~IIIIIIO. I1па~ВПН1IХ З8 останнім калеJlдарним ДНСМ звітного (поnaп:оllnnl\ ,О 
1'1111~ }l1ІІ0, 118 ... " , , -'''1 

ПДВ ШJJJIXом перерахування на (Ю 'РtL'Сушсовиfi ра.Ч'Нок 
11:;~;127()0005 УДК У Київській області м, Киева. 1(011 ЗКПО 23571923. Mt1) 

)'11І111 • нропорське B~ код класифіlсаuії 1 ЗО5()2()() - оренда землі)), 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 д9ГОВОРУ оренди виюшс'ги 11 Ш1СТУlшій редакції: 

2, 'lмllІІl розміріо з;мельног~ податку, та СТ?ІЮК ()J1CI~J1~IOЇ ~JI~Т1I. ЗМіи~ 
IІІJI&о·і 01 lіІІІСИ, підвищення щн, тарифш. 1МІIIJ.І ICnСфЩIСНТIВ IНДСI\ЩII, 
ІШЩІІІІС'І'ІІОМ, 

У ІШПОДІСУ відмови Орендаря змінити ореllДНУ 1JJ18ТУ на УМОВах, ВIDJII 
II:OIIOI'Y. Орендодавець має право розірвати цей дОl'ОIІір в односторонньому 

1.6. Пункт 4.5,4 Договору оренди ВИК11асти n lІаС1'упній редакції: 

,'I,S.4, у розі невнесення орендноі плати у С1'РОIСИ, визначені UIIM ДО 
шGUРI1)ООIlОсті вважається податковим боргом і стягується з HapaxyвlllfllJ!l 
11ІІ1'Ш'ОIlУСТЬСЯ на суму податкового боргу (3 урахуваllНЯМ штрафНIІХ савд 
IIІІЇlllllості) із розрахунку 120 відсотків річних облікоsої ставки HauioJIIIJPJ: 
УIС!,I'·іll!l, діlочоі на день виникнення такого податкового боргу або на день ' 
І ІІІС'І'І І ІІІ) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більШOJO,J 
1(IUIСIlДОРIIИЙ день прострочення у його сплаті)), 

1.7. Пункт 6,4 Договору оренди ВИК11асти в наступній редакції: • 
ес6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної ~ 
J*oroDopy тalабо будь-яких додаткових угод Договорів про внесення змін та 
,,,оговору тощо надати в·д· .' оо --~. JI , І ПОВІДКУ КОПlЮ органу державної подаТКОВОI 1iJ1l""'oo 
:шоходження земельноі ділянки)). 

змісту: 1.8. Пунхт 9 Дог?вору оренди доповнити новим підпунКТОМ 9.4.7 • 

((9.4.7. В п'ятиденний те • . тaliJ. 
додаткових угод Д рм!н ПІСЛЯ державноі реєстрації цього договору 1fJI.' 
lІїдповідну копіl~ о Оговор1В про в~есенWI змін та доповнень до дoro~!!1I111 ' 
ділянки». PI'ВRy державНОІ податкової служби за місцем зн&ХОJ.&ll' ..... -

• 1.9. ПУНКТ 11.3 До ~ ,3З, • 
ЗМІСТУ: говору оренди доповнити новим підпунКТО.f 11 
есl1,3.3. ініціативою однієї • У 
передбачених законом т Із Сторін в односторонньому J10РJIдЬ')' 

а ~им Договором)), 
1.10. Пункт 11 4~ 

ес 11.4, Розірвання Дo~ Оговору ор~нди ВИКJIасти в наступній редаІСціТ: 
Поридку допускається уВ;::' оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавuя в ~~I 
данОГО Договору)). І иеВИконанНJI Орендарем вимог пунктУ 4, niJIII 

2. Цей договір пї.цnягає • 
3 Це державНІЙ реєстрації 
• Й Дого· • _fd 

реЄСТраці" ВІр набирає чи '. 11 81/1· f 
1 та з~со ,НВОСТ1 ПІсля підписання cтopOH~III , 

ьсяоп • o~· 
4. Обов'из авов осин о ВИНИКЛИ з 01.10.20 • 11 

ПОВ'изані 3 Ао ох Щодо ПОдаНня єcтtJA"'iO 
ro дep>tcaвИОІО реєСТр ~oгo Договору на дер'ЖавнУ ре ЦІ 

-=-=-_ ОО _ 8Ц1ЄІ0. ПО1CJJВД8Іоться на ОрендоДОВ • 
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1111111 )'ttltJIIII Jt()l'ШlUрУ OPCllltll ЗСМCJІЬІІОЇ діЛJlНКl1 від 22 сіЧНJI 2008 року за 

tIШ)(J(lІJ 'ІІІJIIІІІІІІІО'І'І,С" бсз зміll, 

І tt'II JtСІI'Шlіl' УІСJІІЩСІІО У трьох приміРIІИКах, що маlОТЬ однакову IОрИДlIЧНУ силу, 
fllfIIK !IІІШСОДlI'га.СJI 11 Орендодаоl1Н. другиА - D Орендаря, третій - в органі, JlКIIЙ 
"Щ'(І ДСI,жItlJllУ рссстраціlO -l(ИЇОСI.lсіА рсгіОIlDJIьній філії Державного підприємства 
І)' Д"I,жItlIllШ'О зсмеЛIJIІОГО кадастру "РИ ДсржаВIІОМУ комітеті Украіни по земельНllМ 

ШIМ", 

-.' PClcni'J11T11 C'ropill 

ОI'ЕИДОДАВЕЦЬ 

II'LIM<II мlс ... со рода киівсы�оіi області 
ІШ111І1111Jt1'ССlt: 

IlІфll(lщllllllll1lСОД 26376375 
1\',,'(11 I'nJI,. М, Бровари, вул, Гагаріна. 15 
е,~',,,,,,ж,,,, [lIJpR ВаеlUlьов"ча 

} І LВ,СOllОЖКо/ 
J--f~~Ч~-

мп 

ОРЕНДАР 

~~~~~~~ __ IО.А..нрОIlІЄlІкоІ 



ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

~,. &РОВВРІІ 

БРОВПРСLКП ",ІСLКП Родп .. J,1 .. 12 -< .. 20.йlj,. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Б~овпрс~ка ",.ІСІІКП рпnа. в особі ЗВСТУПIllI"lІ MiCI.Koro ГОЛОВІІ Аllдрсrвп ВОСІІЛО 
оnскеIIllДРОВII'IП, що дІЄ ІІВ nlnCТ8BI ЗаКОIІУ УкраіІІ" "Про місцепе самопрядуваllllЯ в Украї"і" AOBipellocтi 
вІд 20.06.2007 року Н!!2-53/5 І 5 з OlIlIoro боку, то 
ОРЕНДАР: ~DKPIIТ~ DKU~OIll:PIII:. Т~DПРІІСТВО ссБро",ст-".eтnлскс •• , ЮР"ДIІЧllа адреса: м. БроваРІІ. 
вул. MCТDJIYPfIB,4, 04'ІС 15, IДС"Т'lфlкаЦIПIllIП код 33341369 (cBiдoUТBo про дсржаПIlУ ресстраці,о IОР'IДIІ'ІІlоі 
особll,3DРСЄСТРОDDIІС DIIKOIIBB'IIIM ~OMiTeTOM JjpoBapcLKoi MichKOЇ род" К"ївської області під 24.03.2005 РО"'>' 
КеІ355 102 0000 000579), в осоБІ ГОnОВIІ прамі,,"я ПОІІЗCnЯ POCТllcnaBa 8аСІШЬОВIlIIа.. ЯКІІ" діє ІІа підставі 
С1111)'1)', зареєстроваllОГО держаВlІlІМ рссстратором під 23.11.2006 року за Н!!І 355 105 0002 000579, дапі -
"ОРЕНДАР", з дРУ,"Оl сторо"", уклапll цеП Договір про .. aCТYIIIIC: 

1. П РСДІ\ІСТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДІІО до рішеllНЯ сесіі Броварської міської РОДІІ Кllівської обпасті від 
23.08.2007 року .N!428-26-05 ІІDlIDє, а ОРЕНДАР пр"Пмає в строковс маТllе КОРlІстуваllllЯ земcnьну діnя .. ",>, 
lШощею О,5І58га, з ",.Х О,0221гв землі обмежеllОГО вlкор"стаllllЯ - іllжеllеРI"'П КОР"дОР мерсж KOMYlli"lIuin, 
A/l1 обслуговування іСНУЮЧllХ СПОРУд. яка знаХОДIІТЬСЯ по вул. MeтanypгiB.4 В",. БРОВОРІІ. 31;lIIIO :І MallOM 
зе.шекорш:туваIlНJI, що є невід'ЄМІІОІО чаСТІIНОIО цього Договору то довіДКIІ Вllданої БроваРСЬКJIr.1 міСЬКllМ 
вlJШЇJlоftl зеМCnЬНllХ ресурсів від 04.10.2007 року за Н!!04-3113-3/1402 та земcnы�D-''1Ідастровоіi lIO"1'MCIITauii 
броварського міського BiддїJIY земcnы�хx ресурсів ВІ земcnыla діnЯІІка рахуcrься в землях ПРО"IІІCn080сті в 
межах Броварської міської радІІ. 

2. Об'єкт ОРСІІДІІ 

2.1.В орсн.цу передається земел"llа ділянка загалЬНОIО мощею 0,~158rn. • 
2.2.На земельніП ділJlнці розміщені об'ЄIm' ~ep~XOMOГO M~"Ha, ЯКІ ~вляються влаС~IСТЮ о~е~ря. • • 
2.3.НормаТI,вна грошова оцінка земелы�оI� ДІЛІНКІІ ЗГlдllО ДОВІДКІІ Броварського МІСЬКОГО ВіддІЛУ 

земелЬНІІХ ресурсів від 04.1 0.2007 року за М04-3/13-31140 І CТDItOBllТЬ: • 
_ 426 034 ('1ОТ1'РIICТDДВDдЦЯТL шlСТL Тllеяч тр"дцнт .. ЧОТIIРIІ) ГPIIB~I.. _ 

2.5. 3емcnыla ділJlIIКD, Jlка передаєтьCJI в оренду, lІе має таКІІХ неДОЛІКІВ, ЩО МОih.')'ТЬ nepCIUKOlIlITII 11 

ефtКТІIВНОМУ ВIІКОР .. CТnIlШО. • 
2.5. Пр" зміні ( реорганізаціУ) ОРЕНДАРЯ Договір opeнalllle зберlга[ ЧІІІІІІІСТЬ. 

3 І Строк діі ДОГОВОРУ 

3 1 Д' 5 ( 'Ятlo) років терміном до 23.08.2012 року. Піcnя звкlllчеНllJI строку noгonopy 
ОМь".. •• ОГОВІР YКnDдeHo на п еllНЯ По~ нв ІІОВІІ" строк. У цьому разі орендар ПОВllllеll lІе пі111іше lІіж 
,"-._р МВЄ переваЖllе право поновл • n 

за 2 І" .- оговору повіДОМIІТIІ ПІІСЬМОВО ореНДОllD8В1 про ItВМIР ПРОДОВЖІІТІІ ого 
"іlO "n' СnЦI до заКIН'lеННJI строку lIllyA. ЯІІКІІ lІе З8 цln"ОВIІ'" IІРІІ:lIІВЧСШIО". ОРСIIlIВР ВТРВЧПЄ пеРсDН"' .. I&! 
.. • РІІ ВIIКОРIlс:таШII ЗС"ІСЛ""О дІЛ 
ПРаво ІІа IІОIІОВnСIШЯ договору ОРСIlДIl• 

4. ОрСІІДllа плата 

3 % Ід 1І0Р"'ВТIІВIlОТ rpошовоТ оцІІІКIІ І СКЛllJlас: 
4.1 РІЧІІВ ореllДIlВ плата CТDIIOBIIТIo В І І IlIССnТ OlIlla) ГPIIOIUl 02 копі"КII; 

- 12781,02 (ДDВlІlIJIцят .. ТJlея'l сl".сотв :B~ земельні aїJIJlllKII державноУ або комуllапыlіi вnаСtlості 
і 4.2. ОБЧllcnеНIІJI розміру орендноУ маТl1 ІІІІЯ та коефіціСllТів iltДeKcaцii, В"3ItDЧСIIIIХ 3nКОllОдаВСТВОМ, 

ЗА bClfloєrЬCI з урахуванtJям Ух цільового ПРII3"вфче маМl1 ЩО З0повtlЮІОТЬСJI під 'Іас УКЛDдaIIllR або змі"'І У"lnВ 3It ЗІТВеРnЖCIШМ" Кабінетом Міtlістрів УкраУJlIІ ор , 
AOI'DDOPY ореllд" ЧІІ продовжеllllЯ "ого діі; 110 пр"ПIПТПІ ріШСШIЯ аlд 23.08.2007 pOk")' що",іСRчtlо 

4,з.ОРСlllIllа плата DIІОСIІТloСЯ ПОЧllllаlОЧIІ з r IІвС1)'ПIІIІJ 30 OCТDIIIII". калеlшаР"IІ'" Дllе"l :lвIПIОГО 
рIОIl ...... Ч8СТКD"1ІІ протnго,,' 30 калlшдарlІlІJ дІІ В, У"ОК УДК У КlаТDс .. кіП 06nветІ "а. КІІСПП МФО 821018 
(1IoдВткoBOro) "llсяця ШЛЯJО'" перервsуваllllЯ ІІа P~ Код КЛ8l:J1фlk"8цlf 13050500 - орашда :sе"lлl. 
!Сад 23571913 р/р 3321081:1700005 - Броварс"-;е8В~Х;JIОК opellдlloi MaТlI офорt.JJlяt'ТЬСI відповIЛIШ"''' DК'fn"lll. 

4.4. Передача продукціі та IІDдDIIІІЯ пос::.. .. с: У рвзl : 
4.5. POJ",lp ореllllllОТ платll перегляд едбаче"'ІХ дoroBOPOM~. . 
4.5.1. змі"'І умов гocnoдaPIOBallllJl, пер пїJl8J1щеlIНЯ ЦІІІ, таРllфl8, зміltll коефіцісllтів illlIcKcauir. 
4.5.1. зміШI розмірів земелЬІIОГО податку. 

81l3ttq'lellllX законодавством: 



бlЧІ:ІІІІХ ЗІКОІІОМ; 
4.53. о illWllX lllnUках, ПI:Ред Іі маТIІ У строки, ВIf11f1t',с"і "11М ДОГОПОРО"'. ІІСІІІІ IІ&lР&І\о 
4.5 .... У РІ')і ІІІ:ІІІІ:СІ:ІІІІІІ ОРСI~"~lф'ШХ СllfI\иіn 31 їх 118110Ifості) іl РtJJрач ""~ І ~!) a~~~ 

ПОдDтиовоro борку (O!"'IO'IIIOlfll ZII~ УI'РlіШI. діЮ'IОЇ •• а дс .... О\llIll""С""ІІ 1а"ого '1I).lartIORO~ " 
06ліh1Jроі стаВИIІ 1І0ЦІОІІІШЬІІОro ry ЗМСЖ"О оід ТОГО. Іка 1 ПСЛIІ'lІttI таКIІ'\: С1ап"" І бj IЬШIІІІІ""" .. , 
АІ:"Ь noro (noro IfВСТ1'Ш') поrawс.lІІl, • -.... • ,.. 

N оctpочеllllR У noro смаТI. 
КМСІWРІШ ДС"Ь пр lІтСІ також і у Вllпаакltх. IK\UO ОРГ:ІІДЛР 1 ШlllіІ_1ІІ1\ пр."' .... 

5 5 5 О-'ІА'ІІ мвта спраan 'ІІІ 
• •• r- • ДОГОІОРОМ 

ІІІ: ВIlКОР"СТОВУС зсмелыІy aIJlRIIIC)' 3В ЦІІМ . 

S. УаlОВl1 BllKopllcтallllR 1CJ\lCJILIIOi діJIИllКlI 

5.1. 3еМСЛЬІІІ aiпllllh'D псрсдвтСІ D opellJY ДЛІ об~УГОВУІВ'flfll іС."УЮ'IІ"'; СПОР).1. 
5.2. ЦіпLOве пр.I3t1вчIш.llземcnыlіi АІJlІtlКl1 -ЗI:МЛІ ПРОМІІСЛОВОСТ'. 
5.3. ОРЕНДАР не мас праро бсз ОФОРМJll:tllІ1 У BCТDtlOвneHOMY '1I1КОIl0ЛilRсrUt1М ПОР_511 • 

ulлЬОВС np"311'lelllll ,емельtlої діпltlИIІ. 

6. YalOBl1 і С'rрокп псредачі зсI\tcJIы�оіi діЛRllКl1 n ореllДУ 

6.1. Перс:двча ,емелltllоі діпІIІКIf в ОРI:'1дУ здіПСНЮСТЬСІ без розроБЛСНlІІ прОI:КТУ її віllllW8 

6.2.1I1ші УМОВІ! передачі зеr.Icnыlіi АілllfКIІ вореНАУ: ОРЕНДОДЛВЕІ (Ь переДIІС. а OPEHдAI'~ 
орс.аду ,cr.ICnLIIY ділltllСУ вілыІy віА 6YAb-ІКltХ маПНОВІІХ првв і преТСllзіП третіх осіб. про ІМlI 
yкna.aalllll ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли '''ВТІІ. 

6.3. Персдачв ,eMCnIoIIOЇ ділlllКIІ opellдaplO uіПСtlюcrЬСI піСЛІ Асржввно1' рссстрації uьoro ДOraIV 
3D актом ПРIlПмаШIІ - передІчІ. 

6.4. ІІІ ОСІІові ст.25 3.KOI.Y YKpai1111 "Про орашДу ЗСАІлі" від 06.10.І998р A\161-ХI\l 
п'nТllдеlllшR строк пlc.nп деРжаВllоі рссетраоli .договору оре'lдll зсА.мы�оіi nlляtt~1І 11''
k"OAIYllanbltol впаС110сті зобов'nзаШIП lfадаТl1 KonllO АОroвору відповllItlОАIУ OPГUIIY дера.'ltвпоJ 
c.ny_1iII. 

7. Умови nOBepllellllR земслы�оіi діЛИllІСl1 

• 7.1. Пі~JI ПРIlПШlеННI діТ ДОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВl,емcnьну lIЇ111иqу 
Г'РШОМУ ПОР'ВІІІІІО 3 nlM. У ІКОМУ він ОАеР;КІІ іТ в ореНдУ 
• • OPEiiH~дABEЦЬ У разі погіршеНlІ1 КOPIICIIIIX BJI~C:ТIIDocтen ореНдОВВllоі 11:мслыfтT дїn.и ...... 
13 зr."НDЮ 1 ..... 1)'. МІЄ право ІІІ віАШ' Я u\o 
ДOClrнyтo зroДIf про '. КОАУВІНIfI ,бlfТКlВ У розмірі, ВIІ,"вченому CТOPOHB~IIl. If 

7.2. ЗАіRСІІСlfі :::::;:Ш:ОllYВІІІНІ Збllтків, спір розв'I,уcrЬСІ У СУДОВОМУ '10PHII'Y· _ ~j 
Ікі lІеМОЖЛlf80 8ЇAOкpcr."'nl без ез 3':"411 °PCIIAOAВDW\ ВІІТРІТ" ІІа поліпшеННІ opellAoвaHOI gal 

7.3. ПоліпwсtlНJI ,аПОАIІННJI Ш~АІІ цІп діJlІнці. не пїДnlraють відшкодуваl\\IЮ. ' 
ОРЕНДОдАВЦЕМ зеМJlі CТВIIY i земcnьtlоі ДlJlltlКIІ. проведені ОРЕНДАРЕМ ,а ПIlС:Ь"О~. 

, нс n lIIIlІ'ВЮТЬ ВЇДШІ\'О . WKoJlY8;an,," 
Вll1ратза провеАені НІІМ поліпwен ДУВВННЮ. УМОВІІ. оБСlГ" і СТРОК\\ ВІА рі'" 

7.4. OpellдDp мас право ІІа ІІІ .С1.:Іtlу земcnьноі ділJlІІКIt 8.fзначаЮТЬСJl ОКремою угодою сто 
'0608'1311110 • псре46а'lеIШ" ЦІІ~' 81дшкадуваННІІ Збllтків. ,вподlllНItХ унаслідок tleBIIKOIIIH'1I 

36 m lIOговором. 
IrncaАIІІ вважаIОТLе.' . 

7.5. фВКТlI'",і DТpDТtI ІК;ІХ ОРЕНДА F.O" 
Аоroаору ОРЕНДОДАВЦЕМ Р 31311ІВ У 'В'І'КУ , HeBIIKOllaHHIM вбо нс"межtl".IВ" ~ 
свого nopywellOГO праВІ' D 1'1\(0_ ВIfТРIТIІ. Ікl ОРЕНДАР uinCHIIB або ПОВIІІІСtI здіnсНIІТ" ",І 

7.6. АОХОАІІ. lкі ОРЕНДАР • ,dASUf.* 
Аоro80РУ· r."гбlf рeanЬtlО OТPIIMaTlf 8 разі нмеж.,ого ВlІконаШl1l OPEHДO~' 

7.7. Розмір ФDКТlIЧНIfХ ВІ'"' "'~ 
"rlT opelUUJpJl ВII3 • __ e~H 

tlаЧIЄТЬСI НІ підставі AOh'YMetlТDJIЬHO ПІ",,-

8. 06MeacellllR ( 6 
О ТRЖСІІІІR) щодо ВІІІСОРІІСТОІІІІН 

земcJlы�оіi ДЇЛИІІІСІІ 
8.1. На ope1fllOBDII)' _ ..... ~ 

r.lерсж KOMYlliкaUln., земc:nы�уy дїJJItllCy в- Itr,кcI~P"'" 
..... НОмано ОбмсжеНIІR МОЩСІО 0.0221 ra -



9. Illші права та 060В' . П3КІІ СТОРІІІ 

ОРЕндОДАВЕЦЬ rapoI'ТYc, що ,е,.,ельно AiпRtfКl n 
]36орОIfОIO (Ірештом), 'DCТDOOIO ІІС псребуоа[ і він ма[ 'O~ у .ого 8ЛОСtfості. "і"ому іtfшому ш: віД'lужеtlа • 
_11111 IlІші ПРВВІ, OII'IIO'IClli цим договором. ОШІ' пов.,оваже"tllІ переДОВОТІ. 'ІЮ діЛR""), в OP~II:;' 

9.I.ПРВВlореIIДОДОВЦЯ: 

9.1.1 перевіРRТl1 цільове BIIKOPIICТDtftlR земелlt"О"' . • ДІЛІІ ""11; 
9.1.2. достроково РО"РВВТІ' цеП Договір У ВJlПад' дuro8opDM; ках, передба',еш,х ''''''fIIIМ закоtfОЛDВСТВОМ та QIIM 

9.13. ,мі,""'1 розмір ОРСІIДIfОЇ мат" у 8I1ПDJt1СОХ П ОАllостороtltlЬО"У порядку без ,ГОД" ОРЕНДАРЯ; ,ередБОЧСIІШt 'Ilttlllll" заКОIІОЛОВC:ТnОМ, n ТОМУ 'шслі 8 

9.1.4. 811.101'8TII від ОРЕНДАРЯ CBOC'IDCtfOro BtII~ce""I " 
91.5 

• ОРЕНД' ореtfлtfо, ПЛОТ'" 
• .811"I1I'8ТIІ В,Д ЛРЯ В'дIUКОЛУВО'IІІJI СУМ" -' 

&роІІІІрськоі місько! радll про tfПДВlІІlR В ОРСllnУ ЗСМСЛhllОЇ діЛR,~рсttДIІОI. плаТIІ з 'ІОСУ ПРIІ""JlТТIІ ріШС'flllІ сесії 
9.2. 060в'Я3КII ореIIДОДUВIIЯ: КІІ ДО Пlдпш:а.fIIR ЦЬОГО ДОГОВОРУ; 
9.2.1. передОВОТІІ:lСМелlo"У ділянку по аК1}'. 
9.3. ПРОВО ОРСІІДОРЯ: 
93.1. ОТР"МВТlI ПО ПІП)' ,емельну ділянку У I\OPIICТYBOIIIIR' 

І 93.2. ПОІ'ОDЛ'?ВDТІІ. договір після закі'I'IСШIІ строку ;'ого діі в зобоо'1І31"Ь"0 ПрОТЯ31 теРМІНУ opellДlI. разі віДСУТНОС'1і '1РСТlшзiil. ШОl10 
9.4. 060В'Я3КII ОрСIЩОрЯ: 
9.4. І .H8ДDBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛIІВ',ст 'п ain.,IКIІ; ь 3.01 CIII080TII контроль за ВIІКОРJlСТ8tIJIІМ цієї 1СМСЛЬtlоі 

9.4.2.ВIllШРIІІ:ТОВУВОТlI 3CMe.nbllY діЛИllКУ 3D цілЬОВІ'''' npI131IB'I&!IIIIRI\1; 
9.43. своєчосно смаЧУ8ат" орендну ПЛВ1У; 
9.4.4. H~ доnyc:каТІІ хімічного ЧІІ будlt-якого іtlШОГО забруднеllllR земля; 
9.4.5. n!ДТPIIMy~aTII її в належному саІІітврному стані; 
9.4.6. ПІС?І заКІнчення терміну дії Договору ореНДІІ повеРНУТIІ земелыІy дїЛRIІІСУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

IІІІІе'АіНОМУ стаНІ по аюу. 

10. РІІЗІІІ( ВllПDДковоrо 31ШЩСІІІІR а60 поwкоджеllllR 
об'єкта OPCIIДII ЧІІ йоrо чаСТlllll1 

10.1. Р,I3t1К ВIlПВДКОВОГО 'Н'lщення або пошкоджеННІ об'є,,'Т8 ореНДІІ Чlt noro чаСТІIІІИ lІесе ОРЕНДАР. 

11. 3l\lіПII УІ\ІОВ AoroBopy і ПРIIПIIIIСIIIIJl Roro діі 

11.1. Зміна умов дОГОВОРУ здіпснюкrn.c:R У ПlІсьмовіR формі 3В B38EMII010 згодою сторін. 
Уразі неДОСlгнеНIІЯ ЗГОДІІ ШОДО зміlШ умов договору спір розв'RзyrОТЬСR У судооому ПОрІД"')'. 

11.2. Дir договору ПРІІПІІІІRJOТЬСR У разі: 
1 1.2.I.закінчеНJJІ строку, на ЯКIlП noгo було YКnDдCHO; 
11.2.2.ПРJlдБОННІ ОРЕНДАРЕМ зе~lелыlіi дїЛ.ItКIІ У Вn8CHiCТЬi 
11.2.3. ПРlІмусоаого відчуження земельноі дїЛRНКIІ 3 МОТlІвів суспілыІїї Ilсобхідності BiДnOBinllO lШ 

П.l473е"I·" -,""ОГО кодексу УкраІIl"і 
1 1.2.4. Договір прltПIІНЯєn.ся ТDкож в іНШІІХ ВIlПВДках, перед6ачеllllХ за,,'Оно". 
11.3. ДIJ ДОГОВОРУ ПРI.ПI.IIЯlотьея ШЛRХОМ noro розіРDВІІІІR зв: 
11.3.1. взаЄМIfОЮ 3ГОДОІО сторін; 
11.3.2. рішенням суду відповіДIІО до 'ІІІНІІОГО З8КОІІОДВВc:ТDII УкраіШI. 
11.4. РозірваllН. Договору в ОДНОСТОРОНIlIоОМУ пор.дку ДОПУСКDстьса; 

YMOBOIO розірваННІ Договору D ОДllостороtltlloOМУ порНДКУЄ lІеВ11КОllаН1І1 OPCllMpeM п ... .3, п.9.4.2, 
n.9.4.3. 

11.5. Перехід права власності на маПIlО ореllДВР. ІІа illWY 10PIIДII"IIY або ФіЗIІЧIІУ особу. а 'ПІКОЖ 
J!eopl'lHI38QiR 10РІІДІІЧllоі особll-ОРСНдDР. є піДСТDВОIО дІІl розlРВ811НІ договору. 

12. відповідалы�істьь стор іІІ за IleBllKOllBIlllR а60 
IIСllвnеЖllС BIIKOIIBIIIIJI доrовору 

121 З анНІ договору СТОРОНІІ несут .. вїJ1повіДIUI .. llісп. BiДnOBiAIIO .оп 
-ко " а неВllконаllНЯ вбо lІеналсжНС ВІІКОН 

IJY1~.2ЦCIoOГO ДОГОВОРУ. 'І звїлы�RстьсRR від віДПО8іДIUI"llості •• КШО вона nО8еде. ШО ЦІ: 
Пор • ТОРОItа, яка ПОРУWltЛВ зоб08 .занН , 

YUJelJlIII CТtUIOC. не :І її 8I1НІІ. 



13. ПРllкіlщсві ІІОЛОЖСІІІІЯ 

• ісn. піДПllсаШI. CТOPOIIUMII та Пого .1еР"'iJНІІЩ r~r('JIaIlit 
IЗ.I.ЦсП Доroвір ІІабllрас: ІІІІІІІІО:~П ПРІІміРlІІlках. Оl0 МІІОТЬ ОЛIfUКОПУ tnI1ll.11t'II" CILly 

ЦсП IIorooip YКnllllc"~II~ ~o ОРС.IJUlР", третіП • в оргаllі. """" ПРОІlіn .,e""':Jn .. ; ~C~~ 
'JIIOXOlIIIТloCII D ОР.шдОllDDWI.lIPУ ...... 

Ilсоll1'[І'IІІI'І'111 'lаmIll81'Ш ДОГОВОРУ с: 

IIllof ділІІ""" з відображсm,.r.t пБМСЖСІІІ, (nб rJl"'CI"" ~ її І" )о КШСТРОВllП IUIІІІ зсмc:n • 
DCТDIІОВnС'ШХ ссрві1)'ТЇ8: 

;. аlП' про вста,toВnIШ"" Н8 місосвості та ПОГОl1ЖСllllМ 'ЮIІ"і""'ht1Ї \ledij le\lt'.1.1IOi .. 
nepe.aal,j MCJh'OOIlX 311Ікіо ІІа збсрігаlflfll; 

;. Oh.ї IІРIlПому.ПСРС:11D11і зсмc:nь"оТ ділll"К"; 

ОРСІІДОДDВСЦL 
Ііровореька ",lеыcD рада 

о особі ЗQСn'J'n""КQ .\f/CIIKo.."fJ гОЛOfJIІ 
AlldJlcnlQ BaclL'III О ... ексаllt>РDlllча 

МіСІІС3l1аХОl1жеlllIJl IОРlll1llЧllоі особ" 

IOPlll111'1110 Dl1peea: 
074 оо Кllівська область. 
м. ~p'jl~ D)'JJ.C~ 1111015 
i.R!\xtf~iliau;ntt"n од 26116115 
'''Г \<.01 ': 

,• .. 'о • ':.' 

~ 
."." • 'S. 
'о ", 

;,. 11 , ;, 

: -: . : .. ~B.O.AIlt>paв І 
' І" \ . , . . м J \' . . . . '- .t: 
~ '. ;;. 
~" .Сі. ~, .. :J./ 
• "' .... '''.,13 1.6'''; 
~ 

15. РсквіЗllТl1 сторіІІ 

Орешдар 
ЗАТ CC6POl\Ieт.I'I&!ra.'1&!Kc» 

в особі ronoB" прuоліlftlJl 
ЛОIl1I!J1Л РlIс"",с.'Іа,а ВаСIІІ'.О'І'" 

Місuе'J'Iа.~Оl1ЖС'IIfJl ЮРll1111'ІІІ0і особи 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

20Qfpoкy м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\liCLlca рада, в 

особі заступника міського голови АllДрсєва ВаСllЛЯ 

ОлексаllДРОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", довіреності від 20.06.2007 року 

N22-5З/515 з однієї сторони, та 3aKpIITe акціонеРllе TOBapllCTBO 

ссБРОJ\fет-металекс» в особі ГОЛОВІІ правліllНИ ПOllзели 

РоеТІІслава ВаСИЛЬОВllча з другої сторони, склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а 3аКРІІте акціОllеРllе 

товаРІІСТВО <<Бромет-металекс» прийняло земельну ділянку 

ппощею 0,5158га дли обслуговування іСНУIОЧИХ споруд - землі 

ПРОМllсловості по вул. Металургів,4 в м. Бровари. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 23.08.2007 року за N!!428-26-0S на умовах 

оренди н'а 5 (п'ять) років, терміном до 23.08.2012 року. 
. . . , 

Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІіська рада 
IОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 

голови 

ПРИЙНЯЛО: 



АКТ 

JlРО встаdо~ле.НВR на ~icцeBO~ та ПОГОджеПllВ зовпішпьоі межі 
земельно. ДIJUIВІСН І передаЧІ межових зпаків ва зберігаввв , 

r серJJИJI 2007 р. 
І 

. м. Бровари 
! -. . , 
f • • # 

~. що нижче mдписалис~, представник кп "Бровари-землеустрій 
русенко В.М. в присутноСТІ: 

ЬЯСТ8Вника землекористувача ПОІОЄЛЬ Р .. В. ЗАТ "БРОJffЄln-JffЄn.IlЛЄИС" 
І ставника Броварської міської ради ГopдiЄll1(O т.В. • 

• •• І 

qaвника МІСЬКОГО B1ДДJJly земельних ресурсів Ш01і1" м.А. 
~bюmlxземnекористуваqш: 

.. 

вели вставовлеВВJI на місцевості та погоджеRНJI зовнішньоі межі 
jOIeJlЬВИХ дiтmOK, що знаходиться за адресою: м. Бровари по вул. 
~riвI4 
ніпих претензій при встановленні зовнішніх меж не З8JIВJIено. 

Межі земельної дiлsппcи погоджені, і 'показані землекор;цстувачу ва 
місцевості. ,. '\ . 

Представвик Броварської МІС:~~elf~~~~~~-=--~ 'ОD.1І8'ИО т.В. 

Представник відділу зеl\4~rJ~~~~~~~~~~~_ШОNJ1" МеА. 
с 

ПредсТ8ВНJП( кп "Бt)ОВІ!t_ь.t 

ПредстввНИІС зем:леІ<:ОРI![Стj~ 

ПредстввНИІС суміжних 
Зеt.urекористувачів 

• 

~~~_НлОВU;;д.с 

~~ ~==-_ Понзел. Р.В. 

~===-

-а.-



-
" • ОО 

• 

• 

• 

. АБl'ИС 3EМEJlЬBOI ДIJIЯНКИ 

о • . 
" о 

в 

" 

... 

о 

' .. 
, '. . ::., . 

. .' 
~", 

~ 
------~----------~О~а-с~М~е=ж~:--~~~ 

1. від А до Б зеМлі З&r. хорист. о 
2. від Б до В ТОВ "Броварибудвироби" 
3. від В до А тов "БудіввecmpоеICf.' . 

'. 
Абрис смма: Жукова ІЛо _____ -



AlСТ 
'ІРО ВСТ8110вленВJJ на місцевості та DОГО"-вив зови' .• • 

". • • • ,.уц'" ІШВЬОІ Мeжt 
земельно. ДІJIRВІСИ 1 передаЧІ меЖОВllХ зваків на зберіганнв 

"ОВ" серI1ИJl2007 р. м. Бровари 
• ';о 

• 
Ми, що нижче П1ДПИС8JIИСJl; представник кп "Бровари-землеустрій 

чenyсевІСО Б.м. в пРисутності: 
представника землекористувача Понзєль Р.В. ЗАТ "БРОМЄn.-А'ЄnUlЛЄКС" 
, оредставНИІСа Броварської міської ради Гордієнко т.в. • 
представника міського відділу земельних ресурсів ШоНJI" М.А. 
та су.dжвиx землекористувачів: 

-

провели встаиовлеВНJl на місцевості та поroджеВВJI зовнimиьої межі 
земельних діщок, що знахОДИТЬСJl за адресою: м. Бровари по вул. 
Meтanypriв,4 

НЇJlКИХ претензій при вставовлевиі зnввїmніх меж не З8JIВJIено. 
Ме-АСЇ земельної ДіШППаІ погоджені, 'ї показані землекористувачу ва 
1fїcцeBOCTi. 

Представник Броварської міської JIfI'Ч'~.!!!!=8 

Предствввик відцілу земельних ~OOl!?і~~ 
( 

ІІредставВИІС кп 'БD()ва1J'И-З.'МJIС'~~~ 

• ПредсТ8ВВИІС землекористувача 

Предcтaввmc: суміжних 
ЗeqеrcoРистувачів 

~t"И'I"'і~ 



\ 

• 

АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ Д1JIЯВI{1l 
-

, 

.. . , : 

• 

~ 
--------------~~~~ .... . ОnИСJrtе)1(: 

1. 'від А до Б ВАТ СІІМК Хе509 
2. від Б до В ТОВ "ТРаІіС метап" 
з. відВ ДО Г зеМJIi заг.хорист. (вул. MeтaJIYPr) 
4. від Г до k. землі заг.хорист. (проїзд) 

.. Абрис смма: Жукова І-Л. ------r: _ 



АКТ 
про встаВОВJJевRИ ва місцевості та ВОГ • • 

•• •• оджеННR ЗОВНlшньоі меаа 
. земельно. ДIJIВВICD І передачі межОВllУ зна · б-. 

А КІв на з eplraHHR 

"08" серПВJI 2007 р. 
м.Бровари 

,-. 
Ми, що нижче підписалис~, представник кп "Бровари-землеустрій 

Чепусеико в.м. в ПРИСУТНОСТІ: • 

представника землекористувача Пошел, Р.В. ЗА.Т "БРОАfеm,А'ЄnltlЛє«с" 
представника Броварської міської ради ГopдiЄlIHO т.В. ~ 
.представника міського відділу земельних ресурсів Шо~" М.А.. 
та суміжних землекористувачів: 

~ 

провели вставовлеВВJI ва місцеВОС1:і та погоджеИШІ зоввimиьої межі 
земельних дiлmок, що зваходиться за адресою: м. Бровари по вул. 

Металургів, 4 
ніяких претензій при встановленні зовнішніх меж не зuвлено. 

Межі земельної дimmки погоджені, і показані землекористувачу ва 

місцевості. 

ПредсraвВИІС Броварської міської PJIВ~~ 

І 

ПредсТ8ВВИІС кп 

ПредставИИІС землекористувача 

Предствввик суміжних 
ЗемлекористувачШв 

:;...,t1J-r ___ Гордієнно т.В. 



• 

, 

АБРИС 3EМEJIЬBOI ДIJIЯНКИ --=---------.... 

• 

. . 
• 0 о 

. '. ; ,! • 
о о • . ' , 

.. 
&.В3' , ,оМ 

21,62 

6 ., . 
І.В 

--~ .. --~--------~~-------------~ 
Опис меж: 

1. від А до Б землі заг. кориcтyDaиВSI, , 
2. від Б до в 'тов "Будіввестпроеп" :,.: 
3. від в до Г тов "Броварибудвироби" 
4. від Г дО Д' tOB "Траисметan" о 

, . 
5. від Д до В' ВАТ cnмк N!S09 о "jJJi: 
6'. ~Biд В до А тов Броварське деревообробне підnpиєМC'tl' 

Абрис СЮUUIа: Жукова І.л. ------



--- КАДАСТРОВИй 

в 

ОПИС МЕЖ 

ВІ .. А .. а 6 -38МIІI 3.1"'.11'""01"'0 КОА"І:ТУ •• "Н". 
ВІ& 6 Аа В -ТОВ "Бро •• р"IЇУА."раll"М. 
ВІ& В Аа А -ТОВ -БУАIН.Вl:тправкт-. 

ЕКСПlllк.цIЯ а.М811'"""- УІ'" І А'" .-

.. 

" 

" 

" 

о" 

. 
о 

N 
10"& а"аI:НИКИ :118"'111, W 3.1"'.","Н-". :S_MII8Kap"I:Tv .... 1 та ~ 

""а_ 

3_"'111 A_~мaB"a' 
8".I:HaI:Tl r 8 "2Аа" І Р 

у .lIal:" І:ТЬ а а 
~ кар"стування 
А 
К • 

- -В В 
А & 

о.оет& І-
&5 4.& 3АТ "Вра",_т -м_та,,.КI:''. ...... 

о 

ПЛАН 

~' 

. 

oBapc .. lloro MIcыcroo 
ел"н". ресурсІв 

ДЖЕНО 

форм. В-:118М 

3_IiУАа •• нl :118м,,1 

V Т .... 

а8"''' І 
"сам"с;-11 8al:TI 

81:'"01"'0 

З4 З? 

о.оете О.ОВТ& 



ВІА А Аа 
ВІ.ІІ 6 Аа 
ВІ .. В Аа 
а ... Г АО 

N 
р"" ". 

Ао 

4.6 3АТ 

КАДАСТРОВИй 
ПJІАН 

ОПИС МЕЖ 

& -ВАТ CNМК N5DS, 

paaapc.,lfara мIсыfo 
емеп.,""1С ресурсІ. 

ОДЖЕНО 

" УМОВН І ПОЗНАЧЕННЯ: 

~' І нманврнм" каРМАар мвр.ж ICOMVH І 
~ , 'згlАНО Укра,нського КлаСИфlкато 

В -ТОВ "ТраНСМ8тал", 
Г -38млl заг.карист. 'вул,Металvргlв). 
А -38млl заГ.карист, (npar3A). О червона 

,,,1~~' Т8пnаПРОВІА 

nlHI~ вvл. МетвлургІв 
• о 

о' 

Е"с"л кац ІІІ аеме",,""1С угl .... фар",& 8-ае", 
о 

З.&УАа •• н' а8МIІ' 
В"асники а8МIІI, W За,.ал .. м. 

V т.". ; П"Оща аем"екаристvе8ЧI та 
аем,,1 .. e~М8aHa, 

аЛ8снаст" 8 н; .. аНI р 

зем" , V еnасн ст.. а а 

~ "рамие-кармстуеанн" 
"аеастl .. .еього 

к 
а 

-
& 8 е З4 З?' 

М5рамет -мета"акс". 85 0.0548 0.0548 0.0548 
0.0053 0.0053 0.005З 

0.0801 0.0801 0.0&01 



КДДДСТРОВИй ПЛАН 

ОПИС МЕЖ 

:1: &А АО &В -31М'" зага,,"НОГО користу.анн" 
8 Аа -ТОВ "ВУАlнвестпро."т· 
81~ р Аа ГА -ТОВ. "&РО8аРМВУАВ14РОlSм· 
81" 4 O\D Е -ТОВ ~Ip .• HCMeTan" 
81 Аа -ВАТ спж N5D9 

.. Е "а А -ТОВ Вроввре"кв А8рввооllра15не 

Е І .. 
r-- ксплlкацlR а8мел .. НИ. УІ" А 

If 

~:' Власники а.мn І • W 
З8МЛ8"арист~а"l та , 

землl .. e~ 8наІ 
8.аснаСТI І • наАанl р 

V аласн ст.. аВо 
~ каристvа.нн" .. 
к 
а 

оо умавн І паЗНАЧЕННfl: 

• \' IНМ8НВР"ИЙ корИАОР мврам КDмуНlкаЦlй 
:0 о зг 'АНО Укра' нськаl"О Кnасифl катора. пе," 06 

I~ ~ леп O.~ к_т. 

І ................ ] З8' ЯЗD" 
П'АПРИIМСТDОо -n'lp· 

:. 
фарма B-ЗDМ 

о 

завv .. а.а"І землІ 
Заl"а" .. "а 
плаща 

ут .... 

38млl 
прамис-
ла_асТI 

асьа,.а 

.. - - -е 34 37 

ts 
_ 6 В а.411? 

:ЦТ "& 
0.4117 0.411;0 

рам.т-м_талакс". 
В5 0.01ВВ 

0.0188 0.0188 

0.4еВ5 а.42ВS 0.4285 

~ '-

1 



Договір N!!1 

Про внесення змін до договору оренди земельної" ділянии від 
29 грудня 2007 рону Ng 040733800173 

Місто Бровври Київської облвсті 

І 10 січня дві тисячі дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРCfька міська рада Київської області Іоридична особа за 
:звконодвв:mом YKpaїНJi, ідентифікаційний код за даними єдрпоу 26376375, ІОРИДlАНа 
IІДреса: Кшвська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ. 15, в особі ВИКОНУІочого оБОВ'ЯЗКlі міського 

і roлови - секретаря ради Сапожка Ігоря ВаСlІльовича. який діє на підставі ст.42 ЗакОl1)' 
УКРВЇНlІ"ПРО місцеве самоврядування в Україні", з одllОі'и бо",'У, та 

І ОРЕНДАР: товарИC11l0 з обмеженою .;дnовіД1lJlLиістю "МП ·Перспектив.", ІОрIfДИ'lJ/8 
і адреса: м.Бровари, Промвузол, ідентифікаційний код J 3729895, в особі директора Медніка 
Валерія СемеНОВlІча, який діє на підставі статуту, зареєстрованого державним реєстратором 

; від 18.04.2006 року за Н!! 1 355 123 0000001590, надалі - "ОРЕНДАР", 3 другого 60"''', укnаЛJI 
цеП Договір про наступне: 

ДіІОЧИ добровільно і переБУВВЮЧlі при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміЮЧl1 
значеННJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавствв, що 
реrymoють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) до 
затвердженої рішенням Броварською міською радою від "30" вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008 року Н!!898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земельної ділянки від 29 грудня 2007 року уклали цей Договір Н!! 1 (Haдani - Договір) 
про внесення змін до Договору оренди земельної діnяНlCR від 29 грудня 2007 року 
Н!! 040733800173 (надалі - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

еа.3. Нормативна грошова оцінка земельноі ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Броварах Київської області від 11.11.2008року Н!!04-3/1 3 - 311804 становить: 

762862 (сіI\IСОТ шістдесят дві Тllсвчі вісіl\lСОТ шістдесвт дві) rPIIBlli ОО копійок. 

1.2. Пункт 3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3. Цей Договір укладено строком на 5 tп'ять) років, терміном до 24.05.2012 року. ПіCJUI 
закінченНя строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~рев~е пр:о поновлення йо~ на 
IIОВlfй строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П~Нlше НІЖО~ЕНД~ДАеа;:цяарних ДНІВ ~o 
закінчення строку дії цього Договору письмово ПОВІДомити про намІР 

DpОДОВЖИТИ його дію. 

П Д О Переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разі: Оложення цього' оговору пр 

- ви • оо • не за ЦІ'льовиМ призначенням; 
користанНlземenЬНОlД~КИ 

- порушення термінів сплати орендної плати; 
оо inяНКІШ • ДОПУЩення погіршення стану земелЬНОI Д . 



Д РеНД" Вllкласти в наступніl' редакції: 1.3. ПУlllст4.1 оговору о . 
7 % (сім) відсотків від нормативно'l ГРОІІЮНОЇ Ol(illl\ll1Cll~ 

«4.1. OpelIДIIB мата cтaHOBII~ 5340034 (п'нтдеснт Трl. ТІІСЯ"Ї IIО'll'Рllста) 
ДЇJuIIIЮI - 762 862 ІР"вень - І CКJIoдaє , 

34 ICDllїfilclllla рік». 
1.4. ПУIl1СТ 4.3. Договору ореНДІ! вшcnаСТ1і у наступній редакнії: 

((4.3. Орендна плата ВІІОСИТЬСЯ ріВНltми частками щоміс~tlJlО flJЮ І НІ ОМ 30 (ТJIJODIrit 
кanеlЩnРIШХ днів, наступних З8 останнім календарним днем 'JBITHorn (ПП:ШТI\()hОГО) ~IЇCIQI 
урахувtUlІІЯ ПДВ WJUlXом перерахування на розра.ХУНКОВIІЛ Pn'XYIIOK OlpeнJi!O.1ml 
НІ 33210812700005 УДК У Київській області м. Києв&, код ЗКПО 23511923. МФО 821 
одержувач - Броварське ВДК, код клаСlіфіквції 13050200 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди Вlікласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміЮI розмірів земельного податку та ставок орендної плати. зміНlI НОРМI1JIIIiI 
грошової оціню!, підвttЩения цін, тарифів, зміни коефіціСlІтів індексації, ВІІШ 
ЗВКО110давСТВО"t. 

у випадку вщ.IОВlі Орендари змінити орендну плату на умовах, ВJ1значеШIХ 0.4.5 ДоrollU 
Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку .• ) 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступніА редакції: 
«4.5.4. У разі fJевнесення орендної плати у строки, визначені цим Договоро ... С)1І 
заборгованості вважаєтьси податковим боргом і стягується 3 нарахуваННІ,.. Пel!і, IJ 

~араховується на c~y по~а~ового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за іх H~ 
ІЗ розрахунку 120 ВІДСОТКІВ рІЧНИХ облікової ставки Національного банка Украіни, дuoчmll 

день ВJfни~енкя такого податкового боргу або на день його (його частині) поl'lfШ5llt 
залехсно ВІД того, яка з величин тахих ставок є більшою за кожний кanеНДllРнпіі-, 
прострочеННJJ у його сплаті)). ' 

1.7. Підпункт 6.4 Пунхту 6 Договору оренди ВИlCJ1асти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язавий в п'crru,.IOUu9.at. " .. .м ro Доroaqe 
тaJ, б б •• .. ·~"AA.aa TepмtH ПІCJIЯ державНО1 реєстраЦll цьо 

а о УДЬ-JIКИХ додаткових vrод Д • ДоCOJlf) 
•• .1.. , оroВОРIВ про внесення змін та доповнень до -.d 

ТОЩО И8Даnі В1ДПовщну копіlО О.. .~, 
зе"tельноі діnянки». ргану дерЖ8DНОІ податкової служби за MlcueM зк&ха 

1.8. Пункт 9 Договору оренди .-.r.. 
, доповнити НОвим підпуНJСТОМ 9.4.6 наступнОГО 31.11"'1' 

«9.4.6. в n mfденний термін пісnя '... БУДЬ-JSIII 
додатковіІХ угод, Договоріа про в ДС?РЖUНО1.реєстраЦlї цього Договору тalабо '-
відповідну копію органу державно;есенНJJ зм~~ та доповнень до ДОГОВОРУ ТОU1;'~~ 
діляНКJJ». подаТКОВОI СЛужби за місцем знаходженнЯ 

1.9. ПУНП 12.3 Договору оренди "'ОПовнити ~ 
З&tісту: ~ новим піДПУИКТО&1 12.3.4. НІ 

(с12.3.4. ініціаnrвою однієі із Стор· __ rtFta" 
ЗІКоном та цим Договором». ІН в ОДНОСТОРОlПІьому порядку У випадках, пе~-

1.10. Пункт 12.4 Договору оре"",. / 
.- ВИКJ1асти в насту 11 -«12.4. Розірвання Договору оре • ПНІ peДВКЦlI: dttl.tJ1

1 

нди зеМIIl за . • • ~роН''''''" ~ , 
1І0РЯДКУ допускається у разі невикон lНЩ1ативою Орендодавци в oднo~.... 4 111 9· , 
дпного Договору.)). ВННJI Орендарем вимог пункту 4, підпунJCТJ8 6. . 



і 
І 
~ 

2ДеА доroвір піДJIJlгає державній реєстрації. 

~ З.ЦеП Доroвір наБJfрає чинно~ті після підписання сторонами та noгo державної 
~ii та застосОВУЄТЬСЯ до правовідНОСИн шо ВЮllіКЛИ ] 01.10.2008 року. 

4.060а'язок щодо под~ння цього Договору на державну реєстрацію та ВllтраТJI, пов'язані 
JlorDдеРЖI1ВНОIО peєcтpaЦlЄIO, поклада1ОТЬСЯ на Ореllдодавця. 

S.1JПuі умови ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 29 грудня 
»040733800173 залишаJOТЬСЯ без змін . 

2007 року 

• ~ 6. ЦеП Договір Уlсладено у трьох примірниках, щО МВ10ТЬ однакову ЮрlіДИЧНУ силу, ОДIІН 
JШJХ 11IDXОДIIТI.ся О OpeHДOдaBЦJl, ДРУЛfЙ - В Орендаря, третій - в органі, який провів його 
JplDВJIY pCCCTpnuilO - Київській регіональній філії Державного підприємства "Центру 
JJlDDIIOro зсмcsIы�оІ'о IСадастру при Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам" 

РСlсвїЗllТl1 сторіІІ . 

ОРСIIДОДIІI"ЩI8 

"'ька міська рада l{ИЇDСJ.lСОЇ області 
-ФіlClЦЇііИВА код 2БЗ 763 75 

ruc..каО6.п •• м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

IIIQI6j Сапожка Ігоря Васильовича 
'0 

Орендар 

ТОВ "МП "Перспектива" 

ідентифікаційний код 13729895 

м.Бровари Промвузол 

в особі Медніка Валерія СемеНОВІІЧа 

~ 
.Cf4l-.... ~ 

----О.В.Васюра 



Договір Ng1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки від 
29 грудня 2007 року Не 040733800174 

Місто Бровари Київської області 

1 О січня дві тисячі дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бровар~ька міська рада Київської області ЮРІlДична особа за 
JUOиодавс:вом України, ідентифікаційний .КОд за даним~ ЄДРПОУ 26376375, IОРИДИЧflа 
upcca: КJIIвська обл., м. Бровари, вул. ГагаРІна. 15, в осоБІ виконуючого обов'язки міського 
ronОВll - секретаря ради Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону 
УspaiИll "Про місцеве самоврядування в Україні", з oд"o~o бо"у, та 

ОРЕНДАР: товариство з обмежеНОl0 відповідальністю "МП "Перспектива", ЮРИДИЧflа 
.... Бровари, Промвузол, ідентифікаційний код 13729895, в особі директора Медніка 

ВаперiR Семеновича, пиіі діє на підставі cTaтyry, зареєстрованого державним реєстратором 
q 18.04.2006 року за Не 1 ЗSS 123 0000001590, надалі - "ОРЕНДАР", з другого боку, укпалl. 
Id Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи 
JВa'leRIIJI своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавств&, що 
perymoють укладениіі ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) до 
IIВepДжeноі рішенRJIМ Броварською міською радою від "ЗО" вересня 2008 року Nи 883-46-05 
8ОРМативної rpошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008 року Nи898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
!lpeвдп земельної ДЇJUIНКИ від 29 грудня 2007 року уклали цей Договір Ни 1 (надалі - Договір) 
вро внесення змін до Договору оренди земельної ділянки від 29 грудня 2007 року 
Іі04О733800174 (надалі - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до ДОГОВ9РУ оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИICJIасти в наступній редакції: 
«23 Н . ..' пд' но довІД' ки відділу земельних . ормативна грошова оцінка земелЬНОl дшЯНКИ з 
JlCcуРсів У місті Броварах Київської області від 11.11.2008року Nи04-3/1 З - 3/1805 ~овиrь: 

370 140 (ТPllcтa СЇl\щесRТ ТІІСВЧ СТО сорок) ГPllBeHb ОО копіііок. 

12 . й едакції' . . Пункт 3 Договору оренди ВlfICJIас~и в наСТУПНІ р. . 
13. Цей Д . (' ) оків, терміном до 26.05.2012 року. ПІСЛЯ 
'18":_ oroBlP укладено строком на 5 пять Р важне право поновлення його на 
-lІІчен1ЬІ ... Д ОРЕНДАР має пере • 
-ОВИА строку ДІІ цього оговору пізніше ніж зв ЗО календврних ДНІВ до 
3акіач СТрок. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не . OMlmf ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
lJJ7Q еННІ строку дії цього договору письмово повІД 

~В)JQrrи його дію. . n ОРЕНДАРЯ не застосовуються У разІ: 
ОJ10ження цього Договору про переважне право 

• В1nCори . • им призначенням; 
станНl земельної ділянки не за ЦІЛЬОВ 

• nОРYl11ення термінів сплати орендної плати; 
• ЦoInIt.. .. • яНКІІ» 

-о" aцeННJI погіршення стану земелЬН01 дІЛ • 



J 3 Пункт 4. J Договору ор . еlІД11 Вllкпасти В наступній редакиії: J 
• • ІОВІІТЬ 7 % (сім) відсотків від нормативної ГРОШОRОЇ ouiltkll1C'4 

:~~;I~~~~;~ r::~ г:.:НЬ - і CКJIoдaє 25909,80 (двадцять 11'ЯТЬ ТІІСЯ'І дев'ятсот 4ea't 

rpllOCllb 80 копШок нв рік». . • '" 
1.4. ЛУllкт4.3. Договору ореНДІІ ВllкпаСТl1 у наступнш редающ: 

4 3 О ппата ВНОСllТЬCJI ріВШIМИ частками щомісячно протягом ЗО ( 
«оо pelIД1IB. . ( 
капеlWРIПIХ Дllів, паcтyDlІІlХ зD оствипїМ кanеидарним днем 3BIТ110~O податковоrо)_ 
урахУВВІІ11Я пдв IWIJIXOМ перерахувВИИJI на розрахуltКОВИJl рахунок О 

НІ 33210812700005 УДК У КJtївсЬКЇй обпасті м. Києв&. код ЗКПО 23571923, МФО 811 
одержувач - Броварське ВДК, код клаСllфікації 13050200 - оренда землі». 

1.5. ПУIІКТ 4.5.2 ДОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміНl1 розмірів земельного податку та стаВОК ореНДJlОЇ плаТІ!. зміІІІ! нор 
грошової OцilIКJI, пїДВllщенНJI цін, тарифів, зміни коефіціснтів індексації, ВІ 
законодавством. 

у ВІІПВДКУ віДМОВl1 Орендаря змінити орендну плату на умовв.х, визначеНІІХ п.4.5 ДorvJq! І 
Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.)) . 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі н~внесениа орендної плати у СТРОКИ. визначені цим Доroвором. qJ 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується 3 нарахуваНfWІ .. ~ 
~араховується на c~ no~~oBoro боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх H~ 
ІЗ розрахунку 120 BJДCOТXIB РІЧНИХ обnїковоі ставки Національного банка УкраіНII._8 

день ВННI~ення такого податкового боргу або на день його (його чаСТJlні) поraшrJ1 
З8JJeжJlО ВІД ТОГО, па з величин тахих ставОК є більшою за кожний Kвneндapmdl1J 
прострочениа У йоro сппаті». ' 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту 6 Доroвору оренди викласти в наступній редакції: 
:45 O~eндap зобов'.заниЙ в П'~тиденний термін після державної реєстрації Uboro д_ Ь 
тo~oo н=::~п::ткови~ угод. Договорів про анесеННІ змін та доповнень дО Д~ 
земenьної ДШЯНКИ)). у КОПl10 органу державної податкової служби З8 місцем 3H~ 

1.8. Пункт 9 Договору оре .~ 
, НДИ допо~ новим підпунктом 9.4.6 наступноГО ЗftII"'I' 

«9.4.6. в n JlТlfДеННI!Й термін пі . м б '1J1f'-
додаткових угод, Договорів n :s державНОl реєстрації цього Доroвору тslабо 1< ~ 
B!дnoBЇДHY копіlО органУ держ~н:~есенНJI ЗМ~ та доповне~ь до Договору тou: .. ;..; 
ДlJUIККН». ПОдаТКОВОl CJlужби за МІсцем знаходжеИВJI 

. 1.9. Пункт 12.3 дОroво о е а" 
ЗМІСТУ: ру р нди ДОПовнити Новим підпунктом 12.3.3. н 
«12.3.3. ініціативою однієї із С • __ nбa~ 
законом та Ц1IМ ДОГОВором)). tOP1H в ОДНОСТОронньому порядку у випадках. пе~--

1.10. Пункт 12.4 Доroво 
ру орендИ вИКЛасти 

«12.4. РозірваНJut Договору в наступній редакції: II~' 
IIОРИДІСу до оренди землі '.. старОК ІІА Пускаєтьс. у разі неви за lН1ЦlаТИВОIО Орендодавця в одно. 64" 7' • 
lII111nm ЛnГОRООV » KOHВННJI ОреА"'" • UIIJC118' . . ·_рем ВИмог пункту 4. ПіДП,1·· 

! 



-~-

2,1 І&:ІІ )\Ш'ШlіI1I1іJUlягає державній реестрації. 

),Ц&:" ДОІ'ОIІір JJабирає чинно~ті після підписання СТОРОН~ІИ та Вого державної 
~JJ1UI,ii 111 ЗОСТОСОВУЄТЬСR до правовідНОСИН що виникли з 01.10.2008 року. 

4.0бов'азок щодо ПОД~ННR Ц~OГO Договору на державну реєстраЦЇІО та витрати, пов'язані 
JRoroдсрХСавною peєcтpaЦlЄJO, покладaJОТЬСЯ на Орендодавця. 

s.Інші умови договору оренди земельної ділянки від 29 rpynНR 
1040733800174 З8JIJfЩ8JОТЬСR без змін. 

2007 року 

І 
6. Цей Доroвір укладено у трьох примірниках, що мають однакову IОРИДИЧНУ сипу, один 

J ВlIХ знаходиться в Ореllдодав·ця. другий - в Орендаря, третіl1 - в органі, Jlкий провів 1101'0 

дqlЖВВНУ peecтpauilO - I<IIЇBCbICif.i pcriOllaJIbrriA філії Дер>1СВВНОro підприємства "Центру 
AqJЖIIRrfОro земеm.IlОГО ICoДt1C1'PY пРtr Держовному Ісомітеті України по земелЬН.IМ ресурсам" 

. -
ОIIСIЩCl,,,,.IUI,I. 

Броварем," міСI.I(IІ РIЩIІI(lІі·IIСJ.lСОЇ оБJluсті 
-фіІСUI~illlІlІlІl(ОIt 26376375 

lCui'вcьra оБJJ •• М, JiРОfШРIІ. IIYJI. ГогпріllО, 15 
.n"~·1 """" СllІІОЖfСR Ir'0p., I3ШШJн.ООIІ'111 

OpellДBp 

ТОВ "МП 'IПерспектива" 

ідентифікаційвиl1 код 13729895 

м.Бровари Промвузол 

в особі Медиіка ВалеріJl СеАfеновича 

О.В.ВаСlора 



до ГО В І Р 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДIЛЯНI(1t 

БроваРСhl~"11 мІська Рада",я (/ .. ,.,f,/L аа 2007 
,nАDЕЦЬ' Броворська I\llська рада о особі :lО"""I.I."'а .. І POICY· 
О"",.' аа' -'J ""І CLlcoro ГОЛООІІ АI'llРССВВ ВаСIШЯ ОЛI!ІССDIIIlРОО"IIR 

. на піАс:таві ЗВКОІІУ Yкpaillll Про МІсцеве caMOBp"lIyaallll" в Yкpaїlli" з Olllloro БОI\')'. та 
JJC Р: TOBOPII~O~ :І 061\1I!"m"l!IIOIO BIlInOBilI~LIIICТIO "МП "~epCnl!lrrIIDD, 10P"III'llla вдресо: 07400 М. 6pOBaplI. 

,IАеlmIФII\'ОЦIПIШП КОД 13729895 ~ осоБІДІІректора МеДIII"'О 8апері" CeMeIIOOIl'ID, "КІІП діс IlіІ піДCТDоі CТn1)"Y, 
811101'0 держаВlІІlМ реестратором ВІД 18.04.2006року за Н! 1 355 123 0000 ОО І 590. з Др)'гого, yкnaпll цеП ДоговІр 

IІІlІ'Іеlllllедене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеНII" сесіі Броварськоt I\llськоТ POlIl1 КllТоськоі областІ від 
ЗОО7 POk")' ».396-24-05 надає, а ОРЕНДАР npllAMac о строкове маТllе KopllC1)'Ballll" :lСМenьну дїл"tllсу МОЩСІО 

6111 ДП" 06enуговуваllllЯ ManlloBoro КОМПЛI!КСУ BpOnOll1 ПРОl\Іоy:anа В 1\1. 5РОВОРIІ. ЗгіДllО З MallOM 
IІctyВВШI". що Є невід"ємною чаСТIІНОЮ цього Догооору та довіДКlI BllдDHOЇ БРОВОРСЬКIIr.1 міСЬКIІМ вlддїлом 

nИI\Х ресурсів за N!04-3/1 3-3/1 098 від О 1.08.2007 року та земелЬНО-КDIIDстровоі JlOКYMellтauii Брооарського міського 
:lY3CМCnIoIIllX ресурсів UR земельна дїлянка є :lеI\IЛЯI\IІІ ПРОl\lІІenовостl в МС'АСІХ Броварської міськоі РВІІІІ. 

2. Об"скт opellДll. 

11. В оренду передається земельна дїлянКD заГDJIЬНОIО мощею 0~262гa. • 
2.2. На земелы�іАA дїJulHцi розміщені об"ЄКТII нерухомого маАно ЯКІ ЯВJIяються ВJlаСНIС'П~ ореlшар~; • 
23. НормаПІана грошова oцiHКD земельної дїЛЯНКlі зriдно довідКIІ Броварсы\rr о МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земелЬНIІХ 

1lCiв8іА 01.08.2007 року заN!04-3/13-3/1097 CТDHOBIITЬ: 
- 177499 (сто сімдесят сіl\l ТІІСЯЧ ЧОТllрllСТВ дI!В"ЯІIОСТО дI!В"ЯТЬ) rpllBeHb; 

2.4. ЗеМeJlьна дїлянка, яка передається в оренду не має недonіків, ШО можуть nepeWl\"OlIlml іі ефеКnIВНОМУ 
ImHНJO. 

2.5. ПРІІ зміні (реорraнізаціУ) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберіraє ЧIIНllість. 

3. Строк діі договору 

3 д.. " і 1\111101\1 до 26 ЛIlПIIЯ 2012 року. nienJl закінчеНllЯ строку догоаору 
!:іІnА' OI'OBlp YКJIвдeHo 118 5 (п ять) рок В. тер у азі ОРЕНДАР ПОВІшен не піЗllіwе ніж за 2 
"'УУ'І Р має переважне праао поновленНІ Аого на 1І0811П строк. ЦЬ~~!пРро ІІамір ПРОДОВЖІІТІІ Вого аію 
q ао 311dнчеllНЯ іі aїдoMlml ПІІСЬМОВО орендодав..,. • 

N строку ДІ aorOBOpy по іл 111\1 ПРII:lllочеl.IIЯI\I opellllOp втрачає перевааше прово ІІа 
Р" BllKOPllCТDlllli Зl!l\teJIьноt ділЯIІКl1 Ilе за Ц ьов 

IIItlllll Договору opelllIll. 

4. OpelIДIIB плата 
4 1 IВIIОТ rpowoBoT oulllKl1 І CICIIDдOЄ : 
• • РІЧІІа opellДlla плата CТВIIOBIIYL 3 % від IIOPI\IOТl • 97 копіnок' 

4 - 5324,97 (п"ять ТІІСЯЧ Tpllcтa ДВDдЦЯТЬ ЧОТlI~II~ rp~I:I~~еРЖОВIIОі обо І,омунanьноі масності здfnснюt:ТЬCJI з 
~... .2. 06чщ:nення розміру орендноі МВТІІ за земелЬНI.дm~ціі. Вll3l1ачеlШХ ЗDI\ОIlОДІІВCТDОМ, за заТВСРJIЖtllllАШ 
kI6j-:"М .T~ ~ЬOBOro ПРllЗllачеlll1R та коефіцієнтів I~iд час' yкnDIIDllНЯ обо. зміllll Уl\lоа догоаору opellДll 'ІІІ 
~e MIIIIC1pIB Укра ін" ФОРМDI\ш, шо ЗDПОВНІОЮТЬСН 

4 НІІІІ Пого lІіТ; ДІІП ПрllRIІЯТТЯ рlWСllІIЯ ccclТ від 26.07.2007 року 
~ICII .3. OPCIIJllla плота ВI.ОСIIТЬСЯ opelllIOPCl\1 ПОЧІІІІОІО~ІІ з loC1)'nllllX 3В OCТDIIIIЇI\I каЛСI'ДОРIIІІI\I lIlll!l\l :lBmloro 
~11c ЧIlО рl811111\111 ЧОСТIC8I\III ПРОТЯГОI\I 30 laIJIClfДopl.I.X :~;~O:1210000S УДК у К"IІвськіВ o6.llom _І. К'"єна МФО 
Illo11IIIDOГO) I\llснlUI WЛЯХОI\I переРОХУDОlІlІЯ ІІа PDxrl.OKIТ 13050200 _ opCl1ДD зеl\шl. • • 
~ 23571923 - liроварське ВДК. кОД КnОСllфlка~ О ананоі nnOnl офор"mяєтloСН аlаПОDIДНIlr.t11 ВІСТВІІІ. 
4 А. ПереJlaча ПРОДУКЦІЇ та надаllНЯ поcnyГ 11 раху.:. р 
4.s. Р031\1Ір 0РСІІДІІОТ пnаТlI Пl!реглядоn'ЬСЯ У р ДO~801'0M; • • • _ 
.5.1. зміНIІ умов господарlоваtlllЯ псредбачешlХ • таРllфіl зміНIІ коефІЦІЄНтів IИJleKcaqlI. Вllзначеllli."( 

4.5,2 • • пїдвllшеllНЯ QIII, ' • :1&11811 розмірів земельного податкУ. 
о,,· 

4.5.3. в ЇНWШ( Вltпuквх: передБDчеllllХ 301\0110&1; 



1101 пnВТ11 У СТРОКІІ, ВII]I.ВЧСllі 11111\1 ДOГOBOPO~I. СПРUD.lIГJI.Q 
... 5 .... У pDJIIICDllctCII"R орс.1J.t Y~pai'lII 3І кcrIКllllR ДСІІЬ ПрОСТрОЧСlfIlЯ 11.111 re-Al1 11ft, lIt8S 

110118101101 стаВКl1 lIan'OIIOnIoIIOfO ба •• h")' L1.... О 
КО-Anllln lІе.IІо npoCТPOIICIIIIR. --"я також і У В'ІПадlGlX. ІКШО ОРЕНДАР ] '100аЖIІІ/\ "р"ч,,,, І 

4.5.5.0pe'UUID MD1U справnяllo.- м " : 
lllКОРllстоаус 3СМCnЬІІ)' IІmЯ'lh')' 31 ШІМ доroворо • 

5. УI\IОВII BllKopllcтallllR ЗСl\lСJILlІоі діЛЯIIКII. 

ІЗ m 'ІКВ пс_nаl"l1d!Я В O~HAY ДІІІ обс:луговуваffНI J\lanIlOBOГO комплексу: 5. с.,cnы�І� Д Я ,._.-- .. - • '. 
5.2.Цільовс ПРІIJlшчеllllЯ зеJlleJIьноі ділlllКII- зеМЛІ ПРОМ'lcnоаоС11, 
53. ОРЕНДАР ІІІ: мас праВІ бе3 оформлеННІ у BC'l'alloвnelfoMY законодавством ПОРJl1Jh) ),,_ І 

ПРllJllа'IСIШR 31:мenІоllОТ дinІIIКII; 

6. УI\IОВII і СТРОКІІ передачі 3сІ\Іслы�оіi діJIRllRlI в ОР~IU!. 

б.l. Пс:реJШча 3C.IMLlloi дinRlfКll І ореИJ1Y здїllСНIОЄТЬСІ без розроблеІІНІ проекту її вілВСЛСНІІІ. 
&.2.lllші УМОВІІ передвчl земenьноі ділl"КІ' в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переаас, а ОРЕНДАР 

opellДY ,еммы)' дinRlІІСУ вільну від БУДЬ-ІКІfХ маПНОВІІХ прав і прстеlf3іR tPaїI d 
IКlIХ В Mo.,ellТ )'КІІIUUШНЯ Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС ІІР 

6.3. Псредача зсмель"ої дinlHlC1f орендарю здіПСIПOЄТЬСІ піCnIl державноі peccтpauii uIooro 4ORIIIIp11 
ПРIIПмаlllll-псредачі. 

6.4. На ОСІІовІ ст.25 Зако"у Украі'lІІ "Про opellДY зо"шї" від 06.IО.І998р .N!lбl-ХIV OPCIUIIPJ.· 
строк niCJIn держаВllоІ рсt'ЩІацll AOfODUpy opellДl. зсl\leJlыlіi діпЯI'КI' lІадаТl1 копію договор>, вшпаbJr 
дера,аВIIОТ полатковоІ CJlуж611. 

7. УІІОВІІ повернення земслы�оіi ДЇЛRІІКІІ. 

rf 7.1 •• ПіCIUI nPlmlПlIНIIR дії Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зе~.ел.JI)' AЇJIIIISJl 
ршому noplBllIllO , ТlI.', У ІКОМУ BjH одержав П в орснау 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі поrfр' . нat.1II 
,міною П CТDI'Y мас право на • шеlfНJl корисних вnacтllBocтeH оренлованоі зеМeJI.llоf дUII , 
'roдIl про розмір ВіашКОду8аНн:1:::аД;I:::11ІІ Збl~В У розмірі, визначеному сторонаМIІ. ЯІ\WО c:тopotl»ll' 

7.3. ЗдіПснсні ОРЕНДАРЕМ ~ Р РОЗІ ayєn.CJI У судовому ПОРІДКУ. ~ 
IKj ІІІАІOJUIІІІО IlдoкpeailmJ без з.подіі 'rolIll ОРЕНДОДАВЦЯ витрати ІІа поліпшеННJI ореlfJlованоі 

7.4. ПоnіПШІIQ1Jl стану 'CMCJlJ.:I~ ~XOДII ціп дinlнці, не піДЛlf'ВIОТL відшкодуванню. p~ 
,cмnl. Ilе пїJuulnuoть BiдmxoВYlaHIIIO. О. ДИІI''"f. проведені ОРЕНДАРЕМ за ПIlСЬМОВОЮ зrDJ1О1О 3 О 

7.S.0PEHДAp має право на • O~ 
,060в"IІ3IН. , neреАбаЧСНl1Х ЦlIМ доrolо.:us:коаування 'бlmdв. заподіJlНИХ унаслідок нов"ко.IІІІI"' . 

361ІТІСаАІІІ DDucaIOТlaCR: • ~ 
7.s.фlUП"lЧllj &ТраТ'1 ЯХІОС OPEfJДAP 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, І тако. ~1I3~H У зв"аку з He81IKOHaHHJI~I або неllвnСЖІlltal·. 
ПОРУШОffОro права; 8111paТlI, JlКI ОРЕНДАР здіПсннв а60 ПОВІІ •• ен 3діПСНlrrll /IJI' 

7.б.ДОХОДII. IKj ОРЕНДАР мІ б .rrnp!l 
ДOrDBOPY. r и реалЬно 01рИМIТИ в разі нвnежного ІшсонанНІ OPEHI4V

I 

7.7. Роза.ір фаltТllЧllllJt IIIТрат ОРЕНдАРя НlCC~ 
ВllJначаЄТloCJl на njJIcтaBi Aoкyr.leнтanLIIO njдтвcPДJIC 

8.06&.ежСIIIUl ( 6 
О ТJlЖСUIIП) щодо ВПКОРІІСТІІІІІІІІ 

8 1 Н . земe.nы�оіi ДШПІІКІІ. 
•• а ОРСl1ДО81U1)' земenь"у • 

8.2.Псредача 8 ор lUAallJCy ІІІ B~I 
AlnI"КII. ellд)' 'cMcJlыоіi .. І-ІІІІСІ ОМ "І 06МПfell 06'1'mJ.-еI'Ь тв ІІІ ІІІ n 

IWI f Ilе є пї .. • 
""CТUOIO МІ ПРllПІІнеlll1Jl або 3АІІНІІ 



9. ІJJші права та 060в"ПЗКII сторіІІ. 

. ...rdROДABEЦb rapalnYc:, ЩО зr.мeJlы�аa дШНllКІ є У noгo ВЛВСІІОСТЇ ніко" • • 
t ur~.nlO Ilе перебуває і Bill мвє ЗВКОllllі ПОВІІоважаllllJl передаlа~1 1u I~ шwо"'у ІІа ВI,ачу,ксша. пі,а звБОРОllОIО 
~~JIIo'-- о ,аIЛJlII"}, 8 ореll4)', IІВО8ВТlІ illwi ПрВlв, 
r:;1DDI JUlroIOpOM. r. n .11 ОРСIIДDдавця: . 
r ",11 ~.I"IТII цinьове ВllКОрltСТВНIШ зс:мenьноі дinJlНКIІ; 
~ •• "'r- r"". n Д • 
9,1.2.JIOCIPOIOBO p~3lpBaТlI це _ ОГОВІР У ВIIПIlAКDX, пара,абвчаllJlХ ЧIIIfIIll'" 3BKOII04DICТ80", та ЦІІ'" доro80РО"'; 
9,1JJSllmml рОЗМІР opellдllOI MaТlI ~ ВllПадках, передбачеllllХ ЧІШІІІІ'" заКОIIОJlВІCТDО"', І ТО"'У Чllcnі І 

.-mIJuу порад", без зroДl1 ОРЕНДАРЯ, 
;.ї.i.~nМnnl вІд ОРЕНДАРЯ CB.OEIIBCIIOГO ВllесаНl1JI ореНДIІОЇ MaТlI; 

9,1JJІJМII11'ПІ ІIд ОРЕН1!А~Я DІДШКО~DВІІНR СУ"'" ОРС:НJIIlоі MaТlI 3 часу ПРllПllJ11ТJI ріwсшUl 81IKOIIKO"'Y або 
llipull npo Н8IIIUIIUI зс",е.пы�оІ� AtnJlllKII до ПIДПIlСВIIІІJI ULoro ДоroвоРУ; 

fJ, 0601"13КII ОРСІІДОДDDЦЯ: 
'11. перeJlllllmlЗСМе.пьну дinННКУ ПО аЮ')'. 
'1ПРІІD OPCIIДDPB: 
9З.I. O1JI,alml по lІК1)' земcnыІy дinННКУ У КОР"С1YDаIlIШ; 

. Ш DDHODllIOBml AorOBip піcnн закінченНІ строку noro діі І разі lідсутності претензіП, ШОJlО зоБОI"13ВНЬ ІІа 
• • JrPIIiВY ОРСІШІІ. r ,А,0601"ПКII ОРСllJIаря: 
r 9.4.1. ' .... nl ОРЕНДОДАВЦ1О МОЖJllllість здіВСНlOlаТlI контроль за ІІІКОР"СТВННІ'" цієї 3СМСЛЬІІОЇ ,аїЛІНКЩ 
Ш lIІІСОР"nOОУВВТlI зсаleJ1ыІy JlIлRlltry за ЦШЬОВllаl ПР"ЗІІDЧСІІІІRАІ; 

j 9АЗ. CIIJtIIICHO смаЧУlаТlI орендну мату; 
; 9.4.4. не доnycкап, хімічного ЧІІ БУДЬ-JlКОro іншоro забру,аненНR зе"ші; 
,; 9.4.5. niAтpllМ)'ВBТlI її В н~ежному санітарному стані; 

10. Pl13UK випадкового 3DllщеllDJI або ПОШКОДЖСDІІJI 
. об"єкта ОРСІІДІІ ЧІІ ЙОГО чаС:ТlІІlІІ. 

10.1. 'ІIJІІК ІllПВJIКQВОro ЗНllщенНІ або пошкоджеННІ об"Єкта opeНJIII ЧИ noro чаСТІIНl1 несе ОРЕНДАР. 

~ 11. CтpaxyвallllJl об"єкта 1111 його чаСТІIПII. , 
~ 11.1зrilutо 3 ЦlI", JlOrOIOpoM об"єкт ореНJIИ не піДnJlгає страхуванню. 

, 12. Зміви умов ДоГОВОРУ і ПРllПllDевни його діі 

" 

Q,~~-J8И'OIapy 3AIIIcюcнcmcR у m ..... aвlA ФОРМ! за ~-OТ:..~= _. 
llJ. раl HeдDcвrнeHНR ЗГОДlI ЩОДО зміНl1 УМОВ aoroaopy СПІР РОЗІ пуа 

~
U.fV'ДaroIOPY npllnllllRIOТIoCН У РВ:lI: . 
'2.2.і 311іНЧСІІНl строку, на ІКІІО Boro було укладеllО; • 
12.2.3 IІрIl46I11ПU1 орендарем земeJlы�оіi ділвНКIf У вnасНIСТЬб; MYCOloro відчужеННІ :lсмслы�оіi дїnIllКlI :І "IОТІl8ів 

• • IJІ/Супу зе"lельноі дїЛJlНКlf ДnJl суспільних потреб І О ПРІІ 
І '2J.4~:-n В ПОРJlДКУ, встановленому законом; 

12.2.s. да ID:-U1Ї ЮРІIJIІІЧlfоі особll-ореllдDpR. бачеllllХ 38"-0110"'. 
113. l'Oalp ПРIІПIIНJlЄТЬCJI також в іНШl1Х ВIIПадках. перед 
113 fU' "aroIOPY ПРllпіlllRlотьев WЛRхоаl Пого розlРВDІІІІЯ 31: 
113',,' 83IQtIlOIO зroдою сторін' • неВIІКОllІННІ ,аруroю стороною 0б08"lзкі8, 

~a"J.(" ріш.н '. 11' • PI'H У Н8СЛІJlОК і • • 
~ .. НJtM суду на ВI1МОГУ OДlIIE. 13 сто wкОДЖСННІ орен.аОIВllоі :lе,..слы�оo ,а1Л.IIКII, ,ке ІСТОТНО 
~~ AaraaapOM та BHIMЇJlOK BllnaдкoBoro ЗНllшеНI", по 
·~ii allКO ' • DчС:НIIХ ЗІКОНОМ 

t.... IЧ JIoJr PllctallНlO, а також з іНШl1Х ПIJlСТВВ, 810Н екаєтьСЯ: 
."'IIIaJlO3j РВ'ІІІІВ AoroBOPY в OAIIOCТOPOIIIlIaoa,y порн.аК)' ~O:IНI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3 .. п.9.4.2, П. 9.4.3. • • 
.. 22.5. &~ доroВОРу В односторонньо"І)' пор.,аку t: неВlllСОН ю IIдIlЧII)' вбо фі31ІЧІІУ особу, І також реоргаШ38ЦIIІ 
L..""'1Itot -ІД права масності на MВnlfO орендар. на ill~ Р • • 
~1Ia DpeIlca6и-ореи.авРІ є підставою ДnJl розірваННІ ДоroВОРу, • о еНДВР., :lDсу.ажс:Н111 Ібо обr.tежеНI~ П AloдaТlIOCТI 
~1IAa1lJty земельну ДЇnJlHКY у разі смерті фі31ІЧноі ocof~' J ВlllсорllстоауюТЬ ШО :lеаIСЛЬНУ ,аШІИКУ раза". :І 

СУцу Псреходlt1'Ь ,ао спа.акоємців вбо іllШl1Х ас , • 1Ua_" перcyкnаданНR Доroвору opell411 зелі;. 



13. DЇДnOBїдanLllicть сторіІІ за IIСВII~ОllаIllIЯ або 
IIСllалСЖIІС ВІІКОШШІІR ДОІ"ОВОР}' 

13.1. За IICIIIKOIIIUIIII обо ІІСІІDIIСЖІІС 111"011011111 договору СТОрОІIІІ нссуть ИіДIlООі.liL'loJlіст .. Rізп~ 
~~~~ • ,О О О 

13 2 С Il.'а nOp,vWIUla з0601"lзаlllll, 3BUlIoHlt"I'IoCI ВІД ВI.аПОВlдалl,lІоt:Тl о 1"1110 001101 .11)lirЗ • • roPOIIII,.. 'І rollll 
cnuJOClllC 3 іі 111І11І. 

14. ПРllкіllЦсві ПОnОЖСJIІІR. 

14.I.цсn noroDfp IІа611рас Чlllltlості піСЛI ninnllCIJIHI СТОРОlІаМIІ та "ого дсржаВIІОЇ ре, crpulJii. 
ЦСП AoroDip ryкnaдcllO ry ТРЬОХ ПРIІАtіРШIКах. що мають ОДllакову IОР"дl'IJ/У CIL1~, 0.'11111 J IDI 

opCIIдD.auUl, дрryПln - D OpCIIДDpl, треті" - в oprвlli, IКIlП провів lIсржаону рссстраціJO 
Нсвlд"аlІlІІlІlІІ чвmlllВlІll1 договору с: 

КIIJUIC1pOBlln nnа" 3CMCnIolloT ділlllКIІ 3 віД06раЖСНІІІAt обмсжень (оБТІЖСIІЬ) у ЇІ RIIKOPIII:1'llllliJJ 
ссрві1)'ТЇВ; 

ВІ\'Т про DCТ8110вnclIIll ІІа місцсвостl та погоджеННІ З0внішньої межі ЗСМСЛЬІІUЇ .аілllНll1ІlІ 
311аків ІІа збсріraШIІ (копіІ); 

аК1' ПРllnому-псрсдачі 3CIIICnIolloT niпlllKII; 

15. РСКВЬІІТІІ сторі .. 

ОрСllДОДDВСЦЬ 

Броварська міська рада 
в особі ЗОС1УПНllка міського годови 
АIІДРЄЄва ВаСlUія Одександровича 

МіСЦD3l1аходжеННJI IОРJfДИЧНОЇ особ • 
07400 Київська Область, и. 
м. Бровори, вул. farapiHa, 15 

IдеНnlфіквціЙНИh ~oд 26З76З~ 

ОРСІІДВР 

тов МП "Перспектива" 
8 особі директора 
Медніка Вмерія Семеtlовича 

МісцезнаходжеНIІЯ юридичної особll: 
07400 м. Бровари, 
Лромвузол 

Ідентифікаційний код 13729895 

..... 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
II~ " __ ...... ?;f-J~ __ ---.;2007 року 

м.Бровари 

. 
Ми, що ПІДПИСалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі заступника міського голови Аllдрєєва ВаСllЛП 

ОлексаllДРОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", з однієї сторони, та ТоваРllСТВО з 

оБJ\lежеНОIО відповідальніСТIО мп "ПерспеКТІІва " в особі 

директора Медніка Валерія Семеновича з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварської міської рада передала, а ТОВ мп 

"ПерспеКТІІва " прийняло земельну ділянку площею 0,2262га в 

районі Промвузла для обслуговування майнового комплексу 

- землі промисловості. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

Броварської міської ради від 26.07.2007року Ne396-24-0S на умовах 

оренди, терміном на 5 (п"ЯТЬ) років до 26.07.2012 року • . 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДА.ЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
м.Бровари,вулJ;агаріна, 15 
Заступник '~KOГO голови 

І1РИЙНЯЛО: 

тов мп "Перспектива" 
Юридична адреса: м. Бровари, 

Промвузол 

Директор 



АІ<Т -20 -• 
о іСТIІІ.овnе.IIIJlI18 місцеоості тя ПОГОДЖСІІІІЯ 30В • • • 

ПР • ~~ та передачі &lео,кОВIIХ 311Іків ІІа з~II~НЬОі &1СЖ1 зс&.enы�оіi ДЇnИIIКI. 
7'1. МП n eplrallllJl ___ ~~V1~~~~~~'L,~~e~p~c~nue~,curn~u~e~g~-__________________________ __ 

---аа О J І' f!)..,:I 
~-

2001.р. 
м.Бровари 

Мп, Иfnкчепідписші, предстаВКИI\ Броварського міського .. .. оо 
рс:dовaJIЬИОЇ філії Державного піl1приємства "Центр державноro в1ДДlЛ)' КИ1ВСЬКОl 
дер_НО"!' KOM~T~ УКр'aj·Jtи по земельних ресурсах" земenьиоro кадастру при 
діюЧlI НІ ПІДС:ТВВJ nщеНЗI~ И~ виконанНІ робіт 
в прJlCfl'!!ОСТ1 зеМJlеВn8сиЮt.IЬ (JСI'{л,:користувачіп): 
_ ~A мп .. Пgрсnе/(.м",,f9 .------------

. npедставиmdв виконкому {}; р, r: е /1J(.Q $. ~ . 

.. . 
~ .. 

. '[І суміжних землевласників (землекористува'пв): 
J( .з n д. ---------=--

що ~ред·l~или .СВОї ПОВН~В~ё:ННЯt провели встановлення на місцевості та погоджеИJUI 
ЗОВНJШНЬО1 "ехо зеМeJlЬИОl ДIJIJ1і1КИ _____ -:-~;:------------___ -

71/./ мп. Перс n ell m k fi.Д .. 

що знаходиться за адресою lftUЇDH rz"ю.ц ~ ц 
Звзиачеui межі ва місцевості bpOXOДRТЬ по _�(-....L,j,'АD"IІ;4=.....:К::...-----------------

ніяких претензій при встановленні зОВI~jUlНьоі межі не зuвлено. Межі погоджені і не 
ВIПCJIИКВЮТЬ спірних питань. Межові ЗНПІІ, якими закріплена земenьна діJUlнка в KЇJJЬKOCТЇ 
Ь шr. показані ПрСДС1'ВВIiИКОМ віддjлу на місцевості та передаиі на зберїnиня 

землевлаСІШКУ (зеМnl:itори.С'ГjiJіЧУ). РО3АІЇри та місцезиаходженКR земenьиоf дiJUurки 
пошвиі на обрисі на з:аороті даного ВКТУ.. .. 
ІІпоща дinянки. иадаuої lR# МП,. 17е ь с II-#~ ",е, "9 
зrЩuо земельво:~астровоі Aoкyмr.IIT8uii &падає о. ~ 2 Є2 ra. ~ 



-.s-

r-------------------------------------
КДДДСТРОВИ~ ПЛАН 
З2 10600000: ОО: аЗ? : 0001 

• 

ОП14с МЁж 
1'01 А "а & -t.fn ·П.РСП,,, ''''8.· • 
1'01 & .. а А -К83't!Н''''' 3.8аА Параllll'а8а' ""8"УР""· 

В"ВСН""" зв"" І • 
38""8"ap"CTY_B~1 тв 

зв"" І .а8р __ на, 
-"_снастІ r НІ "в.а8" І 

у _"8СН сть вВа 
"аР"СТУ88"Н" ~ 

.а 

" 8 

• 

~~~~щ~ського міського 
ресурСіВ: 

.А.Шонув 

&t.e КPID" 81J11HTP JI3К. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛJ.ноі ДІЛЯНКИ 

БроваРСLка .I'IIСІока Рада" lr9 .. ~ .. 2007 
ОДАВЕЦЬ: 5роварська AllcIoКD рца в осоБІ I'lісІоКОГО голоа'l АІІТОІІ'Ш~ІІ Blh .... opa ОnСКСВlшроа"I.а що :Є~ 
І За1іО1'У УкраіШI"Про місцеве сам~врядуваНIІЯ в УкраУllі" з OJIIIOГO боку, та 

Р: ТоваРIІІ:ТВ~ з 061\1ежС.IОIО ВIJ1ПОВlда~ІоIIIСТ'О "МП "~cpCnCКYllaa, 10pIIJIlllflfa upc:ca: 07400 м. Броаар", 
І IдО!IТIІФіКnЦlnIШП код 13729895 ~ осоБІ Д'lректора МеДlfIка Валсрія СеМСIIОВIІІ,а, ЯКIlП діє 110 підставі С1а1У1У, 

101101'0 ДС:РЖВВІІІІМ реестрвтором ВІД 18.04.200броку за Н!! І 3S5 123 0000 ОО І 590, з другого, YКnDlIII uеП Договір 
CHaвeaClle: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріWСНllЯ сссП 5роааРСІоКОі I'llСloкоі pllДll КllіаСІокоі обпастІ від 
007 pOh")' .Nh.335-21-05, та від 26.07.2007 року .Nh.396-24-05 надає. а ОРЕНДАР npllnl'.IIE В CТPOh1JBC маТIІС 

НllІЗСМenьну ділянку мощеlО 0,4б62га ДЛЯ 06cnуговуваllllП I'lanllODoro КОI',пnсксу в раПО1І1 ПРО31вузпа в 
ВІрІІ. Згідно З МВНОМ зеftlлеКОР"С1)'ВанНR, що є IleBia"CMHOIO чаСТ1111010 цього Договору та доаідКIІ llIдalloT 

IiIW r.tіСЬКШ.1 відділом земелЬНIІХ ресурсів за N!04-3/13-3/822 від 06.06.2007 року та земелыІ-h1llшстровотT 
іІІСІІ1'ІІІіі Броварського MicLKoro відділу зеftlелы�ІІхx ресурсів UR земслыІB ділянка є ЗСl'lnЯl\1ІІ ПРОl'lІІcnовостl в межах 

woТ r.ticltкoT paдll. 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

2.1. В оранду пере.дааЬСJl земсльна ділянка звranыІІоo мошею 0,4662га. 
2.2. На зсмсльніП J1ЇЛВlщі РОЗl'lіщені об"єml нерухомого маПна як! Я8ЛВIОТЬCJI 8ЛасніСТІ~ opellдap~; • 
23. HopMaТlIBlla flJowoBa оиінка земсльноі ділВНКl1 згідно ДОВIДКlI Броварського МІСЬКОГО ВІДДІЛУ земепыІІ" 

~. IЇJI 06.06.2007 року за N!04-3/J 3-31821 cтaHOBl1ТIt : 
- 365827 (ТРllста шІстдесят П"ЯТЬ ТІІСЯЧ вlсіl'ІСОТ ДВІІДЦЯТЬ сll'l) rpllBellb; 

2.4. Зсмельна ділВНка, вка nepe.дaf:l'loCJI в оренду не має недоліків, шо І'ІОЖУТЬ переШКОДlml іі ефеmlВIІОМУ 
"1110. 

2.5. ПРІІ зміІІі (реорганізаuіі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНдІІ Ilе зберігає ч"нність. 

3. Строк діі доrОDОру 

3 До • "І 1'111101'1 ДО 24 траВІІЯ 2012 РОКУ' Після закінчеlШЯ строку договору 
'IrA' rollp YКnllДeHo ІІа 5 (п ять) рок в, ТСР У азі ОРЕНДАР ПОВlІнен не пізніше "іж ,а 
N\P має переважне право поновлення Пого на IІОВIlП СТРОК. ЦЬОМУ р. О' 
"І АО 'ціllчеНlfJI строку діТ aor080py повіДОМlтl nllCIol'lOBO ОРСlШОдавWI про lІаl'lІР ПРОДОВЖJІТІІ ого ДІЮ. 

ПРІІ ВIІКОРIІCТDllІІlЗСl\lenLIlОТ ДЇnЯIIIСІ' ІІС за цїnЬOBlll'1 пр"зlаЧСI.IIПI'I ОРСllJ1ар втрачає псрсва.IIС ПРВВО ІІа 
OВn'""1 AOroBOPY ОРСІШІІ. 

4. OpellДlla Ilлата 
.. t р ІІОТ грошовоr oulllK'1 І CКnBДBЄ : 
'. іЧllа ОРСllJ1llа плата С'І'ІІIIОВIГГЬ 3 % від 1I0pl'IaТlIB • 81 ·Ока' 
- 10974 81 І сСНТ ЧОТlIРIІ) rpllBIII КОПІ , 4 ' ( дссять ТlIСЯЧ ДСВ "яТСОТ С І'ІД •• КІІ де _Вlюі або KOMYllDIIIolloT власності здіПСlllоаЬСR 3 

Із. 06чIlCJ!еНlfJI РОЗ~lіру opeHJIlloi маТIІ за. зеМ~ЬНI. Д~~~Bиii. РВІ1311ачеllllХ заКОllодаВСТВОI'I, 1а звтверджеШll'1ІІ 
,,"~. T~ Ц~IoOBOГO ПРlвивчеННІ та коефlцlЄlfТ в ІІІД іД ІІВС' УКnDДDНIIЯ або зміНIІ УАІОВ ДОГОВОРУ орен.ІІ" 111І 

ly.IIIICТpIB УкраіНIІ формnAШ, що 3ВПОВlіЮЮТЬСЯ n 
4~lfIl1oro діі; ДІІЯ ПРІІПІІJIТПI рlШСlІlІЯ с:есП від 2".05.2007 POh")' 

Idttt • OPCIlAlla плата ВІІОСІІТЬСЯ ОРСlшаРСl'1 ПОЧIІІ.В.ОIfI" 3 BCТYnllllX зв ОСТІІ.шіl'l h"IUICIlAap'llll'l Д.IСI'I ЗDIТIlОro 
ч"о ріВlІІll\1ІІ чаеткаl'lІІ ПРОТЯГОI'I 30 кanc'lДapIII'X JII~~~;270000S УДК У КllТвськlО областІ al. КІІСН. МФО 

'1018 DOI'O) аllеяця ШnЯХОI'I ncpepaXYBallllR ІІа PBXYIID~r~~OS0200 _ ОРСIIдВ 3Сl'tnl. • 
~ 23571923 - 5роаврськс ВДК. КОД кnаСllфlкац о еНДllоі nлаТl1 офораlJlRЄТЬCJI віДПОВІДІ"''''' аКТ8АЩ. 
А. Псредача продукціі та нада"нв послуr в p~-YHOIC р 

:.5. Роза,lр ОРСI'ДIIОТ nлаТl1 перСГnЯДDСТЬСR У разІ ~BO oal. 
05.1. зміllll умов roсподаРЮВ8НИJI передбачеНІ ІХ До рі' Рllфів зміНIІ коефіцієнтів IllдексаціТ. ВlвнаЧСIІ"Х 

405.2 • 'піДВllшеНl1R U Н. та , 
а111а""._ -. заllllll РОЗАlірlв земслыlгоo подаТКУ. 

~AII\:'I'IOM' 

405.3. В іllШIІХ ВlІІlВДках, передба1lеllllХ заКОIIО~I; 



, nl страКII, ВІ1111ПЧСllі QIIM ДОГОВОРО"І. Cnpllh.lll( rl СЯ 
... 5 .... У paJllICBIICCClIIlR аРСIІДIІО ;:;nTII~ за КО-&ІІІІП ДСІІЬ ПРОСТРО"СІІІ'Н (1.111 rrж~ Щ!С~I.lа~fII8JI 

1I0000ul0llol CТlВКIІ IlaulOIlВnLIIOro баlllСУ "'~ 
IfClи.'1ІІ0 .дСIІЬ ІІРОСТРО'ІСІІІІП. таКОЖ і У ВIlПадкох, ІКЩО ОРЕІ'ІДЛР 1 Щ1IЩ,І\І,,1\ "РІС'''''' 

4.5.5.0РСIІДIІО мвта СПРОВnIСТЬСІ о.. ~ 
ВІІКОР"СТОВУС 3CMc:nItIl)' .дimlllКУ 3В Ш'" Договор • 

s. УІ\ІОВП ВllКОрllСТОIШR ]СJ\ІСЛЬІІОЇ діJIIIІІКII. 

5.I.3с"c:nыla .дШІIІКn ПСРСдаСТЬСІ в орСIІДУ МІ обс:пУГОDуваlllll м~ПIlОВОro комплсксу: 
5.2.цШЬОDС ПРll3l1а'IСIIІІІ зс"c:nыlіi .дШІIІКIІ- ЗСМЛІ ПРО~ІІІСЛОВОСТІ; . 
5.З. ОРЕНДАР ІІС .. вс право бeJ ОФОРМЛСІІІІІ У встаllовлеllОМУ 10КОllOЛОНСТПО\l ІЮРИ.,,,">, 3AllfIIIII31Ic 

Прll3l1ВЧСlІІl1 ЗСМC:nLllоі .дШІIІКIІ; 

б. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ пеРСДО-lі ]С~ІСЛЬІІОЇ ді:IІI11К11 D орсllllY. 

6.1. Псреда'IВ зсмc:nыlіi .дШIIІІШ ВОРСІІДУ здіПсшоєrЬСІ бе] ро'роблення прОСh.-ry ЇЇ віДОСl1СІІІІIІ. 
6.2.llІші У"ОВІІ персдачі зсмелыlтT ДШІНКІІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псрсдос. а ОРЕIlДАР l1РІ2а 

ОрСllДУ зсмелloll)' ДШІІІКУ вшьну від БУДЬ-ІКIІХ ма""овнх прав і ПРСТСll1іn третіх аЩ 
ІКІІХ В "ОМСІІТ УКnaдlllШІ Доrовору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРEJ'ІДЛР ІІе \10ПІВ І 

6.З. Передачв ,смелLноі ДШІНКІІ nрсндарю здіПснюєrЬСІ піСЛI ДсржонноТ PCCCТPOlliї ІІЬОГО аоroВОРУll. 
ПРIIRМВIІIІI-псреда'lі. 

6 .... На ОСІІовІ ст.25 ЗаlCOlІУ УкраТlІ1І "Про ОРСІІДУ 'СМЛГ' від 06.1 0.1998р К! 161-ХІУ ОРСIIlІОР У n~ 
строк Illcnи дсржаВllоt ресстрацli договору ОрСllДIІ зоаlenl.llОТ .дIЛИIIКIІ IlадаТl1 копію ДОГ080РУ BilJnoBL1RDIIJ~ 
ДсржаВIlОТ податкоаоТ cnуж6ll. 

7. УІ\ІОВІІ повеРОСНllИ зеl\lслы�оїї діЛJllfКII. 

• 7.1 •• Піепl ПР"ПlllfенНІ ДІЇ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну .I1ЇnIlHКY у CfI! 
пршому noplDHIIIO з ТlIМ, у ІКОМУ він одержав ti в оренду. 

. 2·2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі noripwclllUI KOPIICHIIX влаСТli80стеR орендованої зсмелыІїї дїnи,,"'I, rJDI-'" 
,м",ою 11 cтa,,~, M~Є прово на BilIWKoдyвallHI ,61іТКів у розмірі ВIDначеному стороltОМIІ .якщо сторонааlll нcSfS 
ЗГО'" про РОЗМІР ВІдшкодуваННІ з61mів спір PO]B"oyєrь • . 

7.3. ЗдіRСНСllі ОРЕНДАРЕМ 6~ з СІ У судовому ПОРІДКУ. нір 
Ікі ІІСМО;КІІІІВО Dїдoкper.t11Т11 6еІ ,опо"іIШ" ГOДlI ОР~Н~ОДА~ц.я ~IIТpaTII ІІа поліпшеННІ орендованоТ земCn. 

7.4. Поліпwеlll" стану 'САIC:nЬНОТ ~КOДlI ЦІП ДIЛJlНUI,. не ПIДnlraють віДШКОДУВОННIО. dдoд..є 
земn~ lІе підпlraюТJo вlдшкодуванlUО. дmlHlCIl, проведеНІ ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОЮ згодоЮ 3 оРЕ 
~~Щ~~Q~ ~ 

,060В"8зеlllo, передбачеНl1Х ЦІ'М договором. КОДУВанНІ 'бlmів, ,аподіlllllХ унаслідок IleBIIKOHOlllII ОР 
3611ТКВ"1ІІ 8Daaaa10ТLfR: 
7.S.фОICТJIЧllі II1pDТII, ІКІІХ ОРЕНДАР _ .... : 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, о тако-,к ВІІ :nI '~I.IOB У 'В"І'КУ З неВИКОllаНlІlМ або неналеЖНlІlІ1 ~""'O __ І 
поруwсшого право; тра , ІСІ ОРЕНДАР ,діАСНIІВ або ПОВШlен ,діПСlllтl Дnl BIJIIIIIIi 

7.6JЮХОДIІ, Ікі ОРЕНДАР Mir 611 "4ВЦЕ)І: 
ДОГОВОРУ· рcanЬІІО OТPII~taТlI в разі належНОГО 811КОНОІІНІ OPEHA0.w-

7.7. Розмір ФаlП'lІЧЩIХ Вllтрат ОРЕНДАР' п" 
.я ВllJllачаЄТЬСI но пі.дcтnві документалІоНО підтверД1ftCIIІ"' ..... 

8.061\1ежСIIIIП '06 
\: ТПжеlIlfП) щодо BllKOPllCТOlllfR 
зсJ\Iслы�оіi діnИНКII. 

8.1. НО opelllIODOl1)' земелlo"У д.т •• 
8 ., П І"ку 110 вnа 11 ~I 

дin -. среда'IО в opellдy ,емелlollоі дinllllCll IІDPnСIIО 06"1_01110 06тпЖlШЬ та illUlIIS 11 88 Т et 01" UJII fI 
ІІІКІІ. не є пщ,-... • б .... 'С ........ 

. ··-010 ДIUI nPllПllнеНН8 обо ЗМІНІІ о ІІІ .. ... 



9. Illші праоа та 0600"И11(11 сторіІ •• 

~BEЦЬ raраН1)'є, що земелы�аa lIілJlнка є У Аого влаСlfОсті IІіко • 
LfEJfДa Ilе перебуває і Bill мвє заКОНІІі ПОВllоввжеllНJI передава~. шо~~~'fШО"У не відчужеІІІ, під .3IБОРОlfОI0 

J1CIIIDIO JlНКУ В ореНдУ, НlUlаваТlІ Ilfші права 
..... аоroвором. , 
'.n .. орcrIДDДВDЦЯ: 

t tJ І ~.іpпtl цinloOBe DIIKOPIICТВIIIIJI земелЬноj ділЯНКIІ; 
· t'I'; .-мIiDВО розіРВВТlI цеП Доroвір у ВIIПВДКОХ, псредба'IСIІІІХ ЧlllfНII.. заКОIIОдавствоr.t та Д 
І t ",1I""'r- • elllllloi nЛВТIІ У ВIIПВД б QII.. огоаоро,,; 
· tlJЗlІlНlml розМІР ор • КОХ, перед ачеНIІХ Чlllfl.llr.t законодавство .. , D ТО"У "llcnі D 
~ nopвJl~'У без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ, 
~;іА.~anМaпml B~ ОРЕНДАРЯ СD~єчасного внесеllНЯ ореllдНОЇ MaТlI; 
tlillDlanml ВUI ОРЕН~Я ІllIШКО~ВВННJI СУМІІ орендної МВТІІ з часу npIIRIIJl1ТJI рішеllllJl BIIKOIII\O .. Y або 

.,..nPO НIUUIНllJlземельної lIІЛЯНКlІlIО ПllIПltСВННJI цього Договору; 
110608"1J"'1 ОРСІІДОДDDЦЯ:. 
11'. nepcJlВВаnlземельну lIІЛJlНКУ по ВК'І)'. 

t1Праu ОРСІШDРЯ: • 
UI.D1PllМaтll ПО ВК'І)' земельну ДІЛJlНКУ у КОРlІстуваННJI; 

Ш noновnюваnl договір після закінчення строку Аого ДіЇ в разі DiACYТ'IOcтi прстснзіn, шодо зобов"JI]IIІЬ на 
~1ІрІІіиу opcНIIII. 

U.06iIB"RJKII ОрСIIДDрЯ: 
'.4.1. ІІІІ/ІІІПІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJшвіcтr. здіRснюваТlf контроль 3В ВIII\ОРIІСТВНIIЯr.t цієї зе~lелы�оїї lIЇЛJlIIК .. ; 

· Ш 8U~'OPIICТDBYBDTII зеl\lелы�уy lIілRllКУ 3В цілЬОВlll\1 ПРllзнвчеНlfRl\lі 
'U.CJIItIIВCIIO сrшачуваТlI орендну плату; 
і4.4. НСADnYCnПl хімічноro ЧІІ БУlIlо-JlКОГО іншоro забруднеННJlземлі; 
і41 DiJnplwyвml П в нanежному санітарному стані; 

10. РІІЗИК випадКОВОГО 3ВllщеПІІJl або поmкоджеВl1JI 
об"єкта ореПДl1 ЧІІ ЙОГО чаСТІIВП. 

Itl.I'JaIIK ВllПllдКOвоro ЗllllщенНR або ПОШКОllЖенНR об"єкта оренди ЧІІ поro ЧВСТІІНІІ несе ОРЕНДАР. 

11. СтрахуоаВl1JI об"єкта '11'1 ЙОГО чаСТIIВII. 

11.1.3_ 310"1 договором об"єкт ореНДІІ не піДnJlгає страхуванню. 

12. Зl\lіllll )'І\ІОВ договору і ПРllППllеllllJl йоrо діі 

Q,~::-уМОВ AOI'OBOPY здіRСНЮЮТloСJI У ПllсьмовіП ФОРМ~ за ВЗD~ІНОІО 3:ДO:=:~~ пор.дку. 
I1.J.даlleJюearнеННJJ ЗГОlll1 ЩОllО зміНl1 УМОВ lIОroвору СПІР розв 113yютt. У 
UJ.I. :roBOPY ПРІІПІІІІRІОТЬСR У РDзі: 
~ lІЧеllЦ строку, на JlКlIА Пого було YКnlllleHo; 

.112з. арlUl6aиц орендарем земельноТ lIЇЛЯНКИ у влвсніСТЬ; ідчухсеННJI земелы�оїї lIЇnJlHKl1 3 AIOТlIBiB 
""'~ ~"le.nЬHoi ДШЯНКlI ДnJl СУСПШЬНІІХ потреб або ПРIІМУСОВОro В 
~. lilll' СТІ В ПОРJlДКУ, встановленому заКОllОМі 
Uts. до lJIaЦIj ЮРllдJlЧНОТ особll-орендаря. ЗВКОНОАІ 
ItJ.Щt ra.lp ПРIlПllНJIЄТЬся також D інших ВIІПадках. передбачеНl1Х • . 
11.i1. ::'ВОРУ ПРІІПІІІІRІОТЬСП WЛПХОI\I noro розіРВВІІІІR за: .. • 
11зJ. • "010 31'OДOIO сторін' КOJfD1IJU1 ДругоlО СТОРОНОЮ обов I13I1.'В, S ::_"1 суду на. BII~iOI)' однієї із сторіІІ У Ha:="~e:;eIIAOBaHOi земельної дinяНКlI, яке істотно 
~П вора"I, та BHaCnIAOK ВlfПIlllКОВОro ЗНllшенJUI, ПОШ 
~ 1~"kDpllC1aIIНlO, а також 3 інших пillCТDВ, Вll3НDчеНl1Х закОНО~fрlшеllllRАI СУДУ, BlдnOBlдllO ДО ст.141,144 
h'!'1Coa~~olfaIIIIR opCIIДBpeAI п.9.4.2. ДВIIОГО noroBopy 3В 

........ p""~IIIi~ УКРаіШI ..... 
... ... Рааl" Д допусlCllt"l'Ь..... 4.3 9 4 3 
ttsPDJiPlaIt"1 Дalll ОГОВОРУ В OДlloeтopOllIIbO"IY ПОРВДК)'lконаIШ. OPEHДAP~M п. .':~ ~ ·~кож peopraHbDuia 

't.,.-: htn...,_ ro80PY в OJIНOCТOPOHHЬOMY порядКУ Є не.ВI ."ІІЧJІ)" або Ф1311Чtf)' осо 'J' 
~~n":~""Щ llpaва' ндар. на ІНШУ ЮРІ_ • 
'ііа ~lf.ope lUIacHoCТI на ~laAHO оре сі бмеженJUI іі дiaдвTIIOCТI 
~'Iaкy IIQРJl t підcmшОIО дnя розірваНl1JI доroВjОР:С;бll _ ореllJUlРЯ, засуДJКеНl1JI а ~е~lельну дinянку разОАI з 
\\ ~Ay n:Me.nы�y ділянку у разі смерті Фіз~IЧJIОIХ о осіб, які ВІ",'ОРІІСТОВУЮТЬ '::JUI Доroвору ореНДІІ зелі;. 

"і I"ІСар CXOдJtТJ. до спадкоємців або ІНШІ IIJUIрем wnЯХОА1 переyкtl 
IICТoBYloтr. цю земельну lIinянку разом з оре ' 



13. відповідвлыїстьь сторіІІ за IICBII~OllaIllIH або 
IIСllВnСЖllС BIIKOIIBIIIIR AOrOBOp)' 

13.1. 31 IIC811h"OIIIIIНR 160 IІСIІВnС"Аше 811кОНDНІІЯ договору СТОрОНIІ несуть відповіl1ёL1Ьff;СТL si.lnOIUra 

~~. .' .. . 
13.2.CтopOIIII, ЯКІ nopywlura зо608"яза'lllJI, 3вIлыIяf:rьсяя ВІД вIдповlвалыІстІ •• ЯКЩО вона .10везr.lІІОа 

cтanoCI Ilе:l ті ВІІІІІІ. 

14. ПРllкіllЦСВЇ ПОJlОЖСIIIIП. 

14.I.цеП договір Ilабllрає ЧllllllОcтf піcnя niAnllC8I1HI СТОрОIfВМ и та Пого ВСРЖDНІІОЇ рссстраиіі. 
ЦеП Договір УКnIlдIШО У трьох ПРII •• іРIІІIКах, ЩО маІОТЬ однакову ЮР"ЛlltIllУ СІІЛУ. 0.11111)'1IQ 

OpeIIAOВDВWI, ,арУПІП - в ОРСІІІШРЯ, третіП - в opJ'Dlli, ІКІІ" провів держаан)' реєстрацію. r 
HeBIд"Dlllllalll чаСТІшааІІІ ДОГОВОРУ є: 

• • К1UUIC1pOBlln Mall :lCMe.nblloi ділlllКl1 з відображСlllflМ обмежень (оБТЯЖСIlЬ) у її ПIІКОРIІС11нніJlI 
ССРВltyПВі 

aкr ІІа перенеССllІІЯ в IIВуУру зовнішньоі межі земenr.ноі діЛЯНКIІ (копія); 
aкr ПРIlПому-псредачі зсмcJlыlіi вілЯIІК1I; 

ОРСIIAОДВВСЦЬ 

Броварська міська рада 
в особі .Ііськоro гапови 
AlnOllclIKa BilCГOPfl Олександровича 

Місцезнаходження lоридичноі особи' 
07400 Киівська область • 
••• Бровари, вул. ГarapiH~ 15 

lдеlmtфікаціііНltіі код 26376375 

mдписи СТОРІН 

----:~~ ____ В.О.АНТОllеIlКО 

15. РСlсвіЗllТl1 CTopil. 

Орендар 

МП "Перспектива" 
в особі директора 
Медніка Валерія Семеновича 

Місцезнаходження юридичної особи: 
07400 м. Бровари, 
Лромвузоn 

IдентифікаціііНИіі код 13729895 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

".il.-" __ .!..(,2~ ___ 2007 року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 

особі міського голови AHTOlleHKa Віктора ОлексаllДРОВllча, 

що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", з однієї сторони, та TOBapllCTBO з об~lежеНОIО 

відповідальністю МП "Перспектива" в особі директора Медніка 

Ввперія Семеновича з другої сторони, склали цей Aкr про наступне: 

Броварської міської рада передала, а ТОВ мп 

"Перспектива" прийняло земельну ділянку площею 0,4662га в 

районі Промвузла для обслуговування майнового комплексу 

- землі промисловості. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

Броварської міськоі ради від 24.05.2007року Не335-21-05 на умовах 

оренди, терміном на 5 (п"ить) років до 24.05.2012 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
~ровари,вул.гагаріна, 15 

ський голова 

ІІРИЙ1lЯЛО: 

ТОВ мп "Перспектива" 
Юридична адреса: м. Бровари, 

Промвузол 
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Договір НеІ 
IІрО в"есе",fЛ 'JЛ';" до договору ОРЄllдll зеА'eJlыll1 діллll"" 

від 07 ~'COB"'''B 2005 poкy.N!040533800171 
МІСТО Бровари Київської області 

22 труДllН дві Тllси-.і ВОСЬІ\ІОГО року 

OPEНДOДAВE~: .Бровар~ька .~iCЬKa рада Київської області, JОРИДИЧllа особа за 
3ВКOHO~OM УкраІНИ, IдентифІкацlИНИЯ код ~a даними ЄДРІ!ОУ 26376375, JОРllДlJчна 
.ареса: КиlВСЬка обл., м. Бровари, вул. ГагаРІНІ, 15, о осоБІ ВИКОНyJочого обов'язки 
міського голови - секр~таря ради Сапожка Ігора ВаСIIЛЬО81Iча, якиА діє на підставі ст.42 
Закону Украіни ссПро МІсцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП ГоменJOК Тетяна Вікторівна, юридична адреса: м.БроваРJJ, 
8)'JI.ClrMoHeHкa,9 ідентифікаціііний код 2675107945, далі -"ОРЕНДАР", 3 другое сторо"", 
ytШlUIИ цей Договір про наступне: 

Д"uoчи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'JПi, розуміJОЧИ 
звачeниJI своіх дій, попередньо ознаЯомлені з приписами цивільного законодавства, що 
реrynЮlОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правОЧJmy), 
відповідно до затвердженої рішеННJIМ Броварськоі міської ради від «30» вересня 2008 року 
N!883-46-0S нормативної грошовоі оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської 
шськоіради від 16.10.2008 року N!898-47-0S, від 20.11.2008 року Н2928-49-05 та керуючись 
попожеНиями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ~ від 07 жовтни 
2005 року уклали цей Договір НІ! 1 (надалі - ДО20Вір) про внесення ЗМІН дО Договору 
оренди земcnьної діляНRИ від 07 жовтня 2005 року за 14'2040533800171 (надапі - Договір 
оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди вИ1CJIасти в наступні~ peдaкц~ї: •. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дЇJUUПCИ зnдно ДOBIДIGI вlДАІЛУ зеr.rельних 
ресурсів у місті Броварах Київської області від 18.12.2008 року Н2 ~4-3/13-3I22S2 стаиовить: 

- 17137,00 (сїмнадцпь тисяч сто тридцJIТЬ сім) гривень оо копійок.» 
·n np.двхції· 

lЗ.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наСТУПНІ r-" • 
«31 Ц ~ д . 1 lодин) рік терміном до 20.11.2009 року. ПїCJUI " е. ОГОВІР Vfl'naдeHO строком на \ Я 
3 • ~:::. ОРЕНДАР має переважне право поновлення ого на 
arctичеиия строку ДІІ цього Договору .• ніж за зо К8J1eндapHI1X днів до 
IIO~ строх. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П~НІШ:'n1 ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
3ВКіRЧеиия строку дії цьоro Договору письмово ПОВ1Доr.r 

ПРОДОВжити Аого діlO. ~ аво ОРЕНДАРЯ не застосов)'ІОТЬСЯ у 
. Положення цього ДO~OPY про переважне пр 

РІЗІ· -
. • им призначеннвм; 

.. ВИКористанні земельної ділянки Ilе за ц1ЛЬОВ 
- ПОРУШеННЯ термінів сплати opeНДIloi плати; 
.. допущення погіршеНИJ1 ставу зеr.renьної ділянки». 'оо 

f О наступніn рСДВКЦll: 
ІЗ.Пункт 4.1 Договору оренди ВИICJIаСТІ) ідсотків від нормативної rpomoBoi оціНЮI 

«4.1. ОренДна плата СТВИОВI1ТЬ 10% (десять о 
3СМenьиоі дimmки - 17 137.00 гривень і склвдає): грИВС1!Ь ОО копійок.)) 

оо 1713.70(однатисячасімсоттринВДЦJIТЬ 



4 3 Д ГОВО"У ореllДИ Вllкласти У наступній редакції: 1.4.ПУlllrr. о J" • 

ата ВИОСНТЬCJI ріВИШtШ частками ЩОМІСЯЧНО ПРОТЯГО~І ЗО 
((4.3. ppellДHa. ~lаС1')'ІП111Х за оcraвиім календарним днем звітного (податкового)( . 
кanеlrдoРIПIХ = IlUlJlXОМ перерахування на розрахунковий ра."<УНОI\ Орен 
~~~a:OOOO5 YДJ( у Київській області м. КиєвІ, код ЗКПО 23571923, M~1t 
33217 Б оварське вдк код КJJасифіквціі 13050500 - оренда землі», 
одержуввЧ - р • І 

1.5. Пуикr 4.5.2 дОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: І 
«4.5.2. зr.lіllll розмірів зеr.lельно~ податку. та ~OK ope~д~oї ~ла:Иt зміflll но 
rpошовоі оцінки, підвшцення ЦІН, тарифІВ, ЗftlJНИ коефЩIЄНТIВ IІІдексації, 
ЗВКОllодавCТDО1tl. 

у ВІІПВДКУ відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, визиа_а 
ДОГОВОРУ, Орендодавець має право розірвати цей Договір в ОДliОСТОРОЮIЬОМ)' поpqxp. 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
((4.5.4. у разі невнесенни орендної плати у строки, визначені цим Договора .. 
звборгованості вважається податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ 3 lІарахуваННIМ паі,' 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафlШХ санкцій І, 
наивностї) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Націонanьнora 
Украіни, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день ПОnl 
ЧDСТ1lні) погашенНR, змежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, 31 
кanендарниit день простроченни у його сплаті)). 

1.7. Пушст 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної peєcтpaцU 
Договору твlабо будь-mcиx додаткових УГОД, Договорів про внесення Зl\lін та допо~ , 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служб" 31 
знвходженни земельної ділянки)). 

. 1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9,4.7 на 
ЗМІСТУ: 

«:.4.7. в п'ятиденний тep~iH після державної реєстрації цього Договору тalабо б~ 
д. ~вих ~д, ДОГОВОРІВ про внесення змін та доповнень до договору тоЩО ~ 
в~овщиу копІЮ органу державної податковоі служби за місцем зн8ХОджеНll1 з~ 
ДIЛRИІСИ)). 

3Місту"·:і2П~ ~2:3 ДоroВОРу оренди доповнити новим пiдnункто". 12.3.4, и , 
Dередбаче~ . ІНІЦІативою однієї із Сторів в односторонньому порядкУ у • 

З8Ховом та цим ДоroВОРом)). 

1.10. Пункт 12 4 Дог . 
«12.4. Розірванни . овору оренди ВИlCJlасти в ваступній редакц1Ї: ~ 
DОРJlДICy допускаєть~ОВОР~ оренди зеl\ші за ініціаТИВОІО Орендодавця в OДHO~~4 'II~. 
дaнoro Доroвору.)) у ~I невиконання Орендарем вимог пункту 4, підпуиJ(118 ' 

'&0/ 

2. ЦеЯ Доroвір п~є державній реєстрації. 
3. Цей Доroвір набирає '. p.e~ 

реєстраціі та ЗВСТОСовуаьси Д чнано~ ПІСЛЯ підписання сторонам.1 та itoro 
О правов1дНОСИИ шо ВJlНИICJIИ З 01.10.2008 poКL 



S. IIDJJЇ умови договору орендИ земельн" . 
к.оО40633800171 запишаються без змін. 01 ДШRНIGІ від 07 ЖОВТНR 2005 року за 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6ЮВАРСlJКА "'ІСЬКА РАДА 
КlI1'СіКО/О/і//АСТI 
ЮРlfД1fчиа адреса: 

м. Бровари. вул.Гагарін&, 1 5 
8 особі Сапожка Ігорп ВаСllJlЬОВllЧ, 

І 

ОРЕНдАР 

ЛРlltlаll",uіі "idllPUЄ/J1e1f6 
rOAlelllOK ТеlllЛllа ВіКlllорі."а 
ЮРИдичНа адреса : 
ВУЛ. Симоиенка,9 
м. Бровари 
обл. КИjвська 

т.В.ГОАlеIllОК 

fi 
І 
І 

мп 
. ' 

" 

" 
мп 

( ПРІС ""IНom neчan1 

Доroвір зареєС1рОвано у виконкомі Броварської міської рван. про шо _'1 книзі заПllсів державноТ 
petcqJaujy доroворів оренди вчинено запис від «'Ji.» &/ 200[року. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДIЛЯНf(И 

М. &po_BPII 

Броварська "llсько РІДО" о., .. І/) .. pf 
0рС1І10jlllвеа .. : &рооарсько "li,~ЬКD p~o в особі Mic"Koro ГОЛОВІІ АІІТОІІІШІСІІ BlкroplI олеКСОllдро:'~ЧIІ, ою 
_Нl пlAС11Івl Закону УкраіНl1 Про Мlсцевс самоврядуваllllЯ в УкраіІІі" 3 oJIlloro боку та ореllдвР: ПРІІВОТІШП 
Dl.1IIpllDleUb ГО"І.ШІОК ТСТПІІІІ DікторlВIIО: ЮРIІДI~чна адреса: м.БроваРIІ, вул.Кyry:Jова,6 буд.4 кв.62 
isCИnIФllilulRllllП • код 2~15I 01945, ЯКIIП ДІЄ на ПІдставі cBiдoUТDa про ДСР-АСВВIIУ pcccтpauilO суб"єкта 
janpllOlIIIIU&кoi AIMLIIOCТI, BllJIalloro ~IIKOIIKOMOM Броварської міської радll за Н!!2 355 017 0000 ОО 1174 від 
21.08.2002р. 3 Apyroro, YКnMII цеП JIoroBIP про 1lllжченаОСДСllе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеllllЯ сссіі Броварськоі міської paдll Кllївськоі області від 
OLИ.2005 року .Ni780-37-04 НIIlШЄ, а ОРЕНДАР npllnMac в строкове nnатне КОРIIС1УваIlIIЯ земелы�уy ділНІІКУ 
а.'IDЩCIO 0,0052 га дnп о6enУГООУВОІШП повlльПОIIУ, ПКIIП :JІІОХОДІSТЬСЯ по вул.ОлII\IПIПеькіR,6/1 I\I.lipOBapll. 
3riaиo :J маном зе.шеКОРIІС1}'вання, що Є невід"ємною чаСТllНОIО QLoro ДоroвоРУ та довіДКl1 ВІІДВНОУ 
t 5ponpC .. XIIr.1 міС"КII.І відділом земелЬНIІХ ресурсів від 06.10.2004 Н!5 11/1 та земелы�о-кадастровоїї докумснтації 
5ponpc:"xoro .licLKOro відділу земелЬНIІХ ресурсів ця зсмельна діЛЯllКО рахується в 3СМЛЯХ KOMCpuiRflOro 
IІ1ІІІрIIСТІИЩlВ межах Броварськоі міськоі радІІ. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1.8 оренду передається земельна ділянка зaranьною nnощеlО 0,0052 га. 
2.2. На 3CMc:JILHin ділянці відсутні об"ЄКТIІ HCpyxoMoro ManHa. 
2J.HopMmIBHa грошова оцінка земельної ділянк" згідно довіДКl1 Броварськоro MicLKOro відділу 

XIICnWlIIX ресурсів від 06.10.04 за НІ5 1 О стаНОВІІТЬ 7337 ( СІ"І ТІІСПЧ трш:та.1}'IШЦЯТЬ сll\l ) rpIIBeHL. 
2.5. ЗеМc:JIьна ділянкв. яка передається в ОРСНДУ, не має неДОЛІКІВ, ЩО можугь переШКОДllТlI П 

сфсmвиоr.IУ BIIKOPIICТIHHIO. • 
2.6. ПРІІ зміні (рсорraнізawї) ОРЕНДАРЯ Договір ореНдІІ НС збсрігає ЧШІНІСТЬ. 

3. Строк діі ДОГОВОРУ 

3 " "І акінчсння строку noroBOpy орендар має .1. ДоroВIР yкnaдeHO теРМІНО.' до 08.09.2006 року. сля з .., 2 І • 
~"'e право поновлсння Ooro на .НОВІІО строк. У ЦЬОМУ разі орендар ПО~~~~ІІ H~ :~:~:~:а:жп~~ ~:~~~:: 
1ІІіИЧСИИІ l!Тnoкy діі nOГOBOpy ПОВІДОМІІТІІ nllCLMOBO ореlшодавWI про Р Р 
.8'''' -... он реидар ВТРОЧОЄ перевааше ПРОВО 110 .... РПnВlшl 3с"Iмы�оуy дlлПIІКl1 110 за цIлЬОВII"1 ПРllЗllаЧСllllЯl\1 о 

! ааl\ОIllСllllВ ДОroвору ОрСIIДII. 

4. Орендна плата 

4 І Р цпть ТРII) rpllBHi 10 кoninoK. 
'. IЧllа opellДlla мота склодоє 733-70 (СІІ\ІСОТ~ІШ ється З axYBaIIIIH .. іНдсксів іllфnяціі. 
:.2.06Чllcnення розміру орендноі маТIІ за зеМЛIО ЗДIП~Ю І:ІІІІП від 08.09.2005 року ШОАІІСЯЧІІО 

Рla80 З'ОРСllДllа плата DllOCllТЬc;I ПОЧllllаlОЧl1 з ДІІН ПРІІ II~: OeТDllllll\l КlІЛеllДQРllllАI JIlleAI 381т110ГD 
(--: чаenca"lll ПРОТЯГD"І 30 і'салеllдаРIIШС ДІІІв, Ilac:тy~д~ У КllУвськlП облаc:тll\l.Кllєва МФО 821018 
ID.tU DOra) аllепцп WЛЯХО"І персраХУDОllІІП 110 раХУllОК laцlТ 13050500 - ореlша зеl\шl. 

~19ZЗ р/р 33213815500005 _ Вроворське ВДК. Код JCIIOC~:~ маТl1 офОР"ЛJlЄТЬСЯ відповіДНllМl1 ОКТОМІІ • 
• 4. Передача продукцІї та НlIlШння послуг в рахУllОК оренд 

:05. POJalip opellJIIIOY пnаТlI пореглпдоєrьсн у разl : • 

4
•S•I• 3r.tі1Ш У"ОВ господарюваНllЯ передбачеНllХ доroооlром, фів у тому Чllслl внвcnідок іllфnяції; 

4
.5·2. змlllll розмірlв земельного ~oдaTКY, піДВllщеJIIIJl Ц 11, тapll , 
"з . . .. 

4 • D ІНWІІХ ВllПадках передба'lеllllХ заКОIIОМ, • ШІМ доroВОРО", спрaвnястьс:я пеня у рОЗМІрІ 
.S,4 у.' СТРОКІІ ВllЗначеНI 

lІо48іЬ • PD31 IlеВllесеннн ореидноі маТIІ у , оctpочення Mamкy. 
IIОї Cl'aВКII HauioHDJlLHoro банку Украіна за кожен день пр ОРЕНДАР з поваЖllllХ ПРІІЧІІІІ Тllмчасово не 4.s" О • IIПадКВХ яКЩО , • рендИа плата спраВЛRЄТЬСЯ таКОЖ І У В ' 

~ ICroDYє земельну ділянку за ЦІ'.І договором. 
зеаlcJIы�оіi діпЯIIIСII• 

5. УМОВІІ ВІІКОРІІСТDІІІІЯ 

S І бслуroвування павільПону. 
• • земелы�11 ділянка передається в оренду ДІІН о 



• КІІ зеr.mі ко",с:риіАного 811KOPIICТilllllll 
ІeJIЬНОТ JlUlIII -

5 2 Цl-ьаае nPIDIIII'ICIIIUl3Cfl у BCТ8l1oвncHoMY 1ВКО.ІОllаВСТВО\1 ПnР"Зl\' 1\111І1\1 
•• UI раВ8 6с3 офор"cnеllllll • &J', 

5J OpCIIJIIIP ІІС мас n 
• у imllІlСll 

npIDI18'1CIIIII зсмельно, JI • • оо • 

. у і "'"'0 ... ·1 передаЧІ ]е)IСЛМIОI ДlJIЯJIКIІ n орен 1\ 6. 1\ІОВІІ ... r аа ••• 

І ... )' • .. іnСIIЮЄТltСIІ бсз розроБЛС'flfllt.t ПрОСIП)' 1'1 НIJ"езе"1Іо 
CJIItlloi JlIІІIIІIСII 8 оре ~ .- .... 

6.1. ПСpeADча зсм • ItllaT JlілRlflСl1 D ореНАУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передаr, а ОРЕНдАР '9II.t 
6.2.lllші УМОВІІ пер~'11 :с"':n БУJllt-JlКIIХ "lаПНОВIIХ прав і прстснзіП трсті=< осіб, "ІЮ ІІЩ І ~ 

apellJl)' :lСмельну АШІІІК)' ВUlЬ І)' ВЕЦЬ 'І" ОРЕНДАР нс "'ОГЛІ' 1наТІI. 
)'XlllUlllIIIIJI ДаroDОРУ OPEHД~~ КІС аРСllJlllРЮ :lAiOCHIOЄfЬCJl піСЛJl державної pcccтpalli, Uf,OI(J Доrо_ 

6J. Псрсрча зсмcJlы�оІ� дш_н • -" 
311 8К'ТOr., npIIOr.lalllll- псрсРЧI. " ід 06 J О J 998 !ІІі: • 

110.1 ст.25 ЗаКОII)' УкраТ11ІІ "Про ОРСІІДУ :lсмлі D ". ~ .. ,!161-XIV oPlllf 
б.4. На ас І де ЖІІDIIОТ рес:стpnпlУ ДОГОВОРУ ореllДl1 :Jемслы�оїї ЛJ..lIfIlЮ. IIrржаlJR( 

П'ЯТllдеIllШn, СТРОК"~I~DR6DD,:Заlllln IIDдBТlI Konilo АОГ080РУ DідпооlлllОМУ арго І') лrРЖUВllоі 
коаIуII8лы�оo 8ЛD&Ш.... .. 

fЛyжfill. 

7. Yl\IOBII повеРJJеJIІІИ земельної ділИIIКII. 

1.1. Пі~ ПРIIПIIКСНIUI діі AOroDOPY ореНJШР повертає ореНДОАавиеві земельну діЛlІlІКУ у стаи~ не . 
порІ_НІШа :s ТlIМ. у JlIСО"І)' lін одержав П в оренду. . 

OpelfДOДIIВCWo У pD3i погіршенн. КOPIICIIIIX Вnl1CТ1lвостеЯ ореН110ваноТ земельної nіЛJlНКlІ, nol"lJUI 
зміl'ОIO П стану. має право ІІІ аіаШlСОдуваННІ :sбllтків у розмірі, B"3H8&leHOI\IY сторонаМIІ ЯКШО c:тopDIDDl 
AOCllntyrO 31'ОДJI про розмір віДШКОlІУваН11І збlmcів. спір РО1в"13УЄТЬС:. у судовому ПОРІІДКУ. _ . 

1З. 3aiRC:He"i ореlUШрем БC:J :lroAII OPCHДOдD8ЦR ВІІТраТl1 на поліпшеННIІ оренловаllОЇ 1С\lCJIЬWІ 
lкі неможn"во liaoкpeMlm, без :lаПОАЇІНII. ШКОДІ' ціП дinІІнці, не піМRГШОТ" віllШКОllуоаНIІЮ. 

7.3. Пonіпшеllllll стану зсммьноі АіпаНlCJl, проаСl1ені орендарем :lа П1,С .. МОВОIО згодою З opcJllO,1SDl 
:lемлі. НС nWRnuon liДWICOJ1Y8BHHIO. 

7.4. ОреlUШр має пpuo на ВЇАШкодуааНІІІІ :lбитків. ИПОl1іяних унаслідок HeDJlKOHaHffJ opcJllO»Dl 
:J06oB"acan. , псрсдбачсНJIХ ШІ"І АОГОВОРОМ. 

361тсааlll 8IШжаиm.еа: 

7.5. фаmlчні npml. ІКІІХ орсндар 3113нав у зв"IЗRy :І нсапконаННIМ або неналСЖНIІМ 8I1Koнa-l~ 
ДОГОВОРУ ОРСIІдОДІІ8ЦСМ. а також BlnplТII. Ікі opeНJIap здіПснив або ПОВlІнен здіnСНІІТІІ J1J1J1 aiДHOВJ!CHIII(i1I 
nopYWCHora праВІ; 

7.6. АОХОAl', IІкі орС.саар міг бll реально OТPllMaTl1 в разі нмежного ВlІконаННIІ opCНAOJIIUCII)" 
Доroвору. 

7.7. Розмір фamrчНJrx 8Irrp8Т орендаРІ -ІОначається на підставі AOКYMetmU'JItHO підтвеРДЖСНI"'--

8. ОбаlехсеllllD (06ТJlжеIIНR) щодо ВПIСОРIJС11ІIIIIЯ 
зеаJe.JIьноі діnИШClI. 

8.1. На OPCНДOВltlY 3CMULhv А' • -пi.acit 
" IМнку нс ВСТ8110впено обмеження. обтяжеННІ та іНШІ права '1""--

.9. Інші права та 060В"ИЗКlI сторі.l. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ raраmyє.-що іАч~;J 

3860роноlO (арешто,,). 38C'J'UoIO кі'пе 3СМCnIa!Ш .дlлlНка є У nоro власності, ніко.,у іншоМУ "! в н .~ 
нaдIUII1T11 іllшl ПРава. Вlt3начсні ЦІІ.' Д:.~~Є І вщ ",ає заКОltні по_новажснна передаваТІI UID ДUlІ r:t 

9.I.Пр,., ореаrдодавця: _.... р М. j 

9.1.1 пеРС8іРІТІІ u1nIaOВС 811КО 11 
9.1.2 110С'1'рОК080 розірlllТll ~nСДНlflзеМUЬНОі дlnll"КЩ ~ ,.,р 

ДоraВОРО"t; oroBlp у 811Падках, псредбаЧСНlIХ ЧІІНН"'" закоНОдав • 
9.1.3. 3MiHlml PD3Mip орендна" ~1'1"",1 

однoc:roРОНJII.о",у ПОРІІДКУ без зroДlllо';;~~~ :11~aдtcax. перСАбачеНIІХ І(.'"Н"", зaКOHOДDBC:ТSOM. 8 
9. t А. IIIMBI'DТII Від ОРЕНдАРя ~ 'І. 
9.1.5.I&IMaгaТlI від ОРЕНДАРя ~lDtЧacноro 8несення ореНД)lоі маТІ" I~ 

вбо .ІІ;-кот paдI~ про "_нн" 3CMeпlaH:~:~VJlнa. СУМІІ ореНАноі маТІI .; часу ПРllnНІІТfJl рішенНІ в\ 
.2. 050. тк" ОРIJЩDдаDЦR: НКІІ АО ПIДПI'С8ННI ПlaОro Договору; ( 

9.2.1. передаВlТllземепьну • 
9.3. Пра., ороаrд,ря: Д~IIIIC)' ПО акту. 
9 З.І. 01'р11М8Т11 по BIt1y земеп • 

б .?3.2 поновтоваТSI lIOf08fp Ь~IЛ"н~ У КОРІI&:Ту8аННI' 
. 3О 08 llзань на ПpcJ11l3l тepMiJIV 3ІICJНЧСНIIJI I!'nuoIrU '" 

'1 оренд... - ....... " .. ого 

,: 
-«1О1і1. 

АіТ в разі 8ідСУТНОсті " .. v.- і 



-,1.-

9 .... 060В"Н3КII оре1шарн: 

aїnlllKII; 
9.4.1.IIIU1I1ВВТlI ОРЕНДОДАВЦЮ MOiКJIIIDicть :шіRСIIЮDаТlI КОІІТРОЛ .. за ІIIКОРIIc:тDНШIМ uicT 3СМCn .. 1l0і 

9.4.2.DIIKOPIICТOD)'DDТII зеаlМLII)' дlnЯIІІС)' зп UUtLODIIAI ПРI13ШI'lеIllIЯЩ 
9.4.3.С80С'lаСIІО CMB~>:"BТI' ОРСІШІІ)' nпa'!)'; 
9.4.4.IІС аОП)'СКDТlI ХІМІЧІІОГО ЧІІ БУД .. -lкоrо itfwoгo заБРУ.ІІ1ІС1lf11 3СМЛI' 
9.4.5. ~iДТPIIM~DaTII П 8 ІІDJI~ЖІІО~'У calliтaplIOMY C'ТDlli; • 
9.4.б.П!CnJl 3DКІІІЧСННJI ТСР"ІІІУ .ІІlі ДoroloPY ОРСIIJІІІ noacp"ynl ЗСr.lCn"11)' ділlll""У ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IIDЯСЖIIОМУ стаІІІ па аК1)'. 

10. Pl13111C ВІІПDДКОDОГО 31111ЩСІІІІП в60 ПОWКОДЖСІІІІП 
06"сктв ОРСllдl1 ЧІІ iioro 8IBC:ТIIIIII. 

10.1. РІІЗІІК IlІпадкоаого 3f11IЩСIІНI або ПОUIКО.llЖСIlfII об"скта ОРСІІ.ІІІІ'ІІІ Аоro 'lаСТIIІІIІ "ССС ОРСIІ.аар • 

11.СТРВХУВВIІІIП 06"сктв 8111 fioro 8IВС:ТIІІIІІ. 

11.I.ЗгіДIlО 3 UII .. догоаором об"скт ОРСІІ.ІІІІІІС піДnlraс cтpвxyaatfHlo. 

12. Зl\lіllll УІ\ІОВ договору і ПРІІПІІІІСІІІІВ його діі 

12.1. Зміна УМОІ ДОГОІОРУ З.llіRСНIОЮТloСI У Пllс .... овіR формі за взаємною ЗГО.llОIО сторін. 
У разі не.llОСlrнСННI зrОДIІ що.llО зміНIІ умов aoroBopy спір РОЗ8"IЗУЮТloСI у СУ.ll080МУ ПОРJlДКУ. 

12.2. Діі .ІІоговору ПРIIПIIllНIОТЬСЯ у розі: 
12.2.I.закінчеННI строку, на IKlln noro було УlCJlадсно; 
12.2.2.ПРllдбаННI орен.аарсм ,смcn"ноі .ІІШІНКІІ у 8Jlасніcn; 
12.2.3. ІІІКУПУ зсмcn"ноі ДШІНКІІ дnl СУСПШ"lfIIХ потрсб або ПР"МУСОІОro lі.llЧУЖСНl1І зс"cn"ноі 

дinlНКlI з MOТlllil суспіп .. llоі нсобхідності в ПОРІ.ІІКУ, BcтaHoвneHOMY законом; 
12.2.4. ліКlідаuіі Фі311чноі особ.l-ореН.ІІаРIl. 
Доrolір ПР"ПIlНJltтIoСJl також в іНШIІХ ВIІПадках, ПСРС.ІІбаЧСНIІХ заКОIIОМ. 
12.3. Діі договору npllnllllHIOTIoCH WЛНХО~І noro pOJipBOlIllH 30: 
12.3.1. азаЄМНОIО Зroдою сторін; 
і2.3.2.рішенНJlМ суду на ІІІМОІУ О.llнієі із сторін у Hac:niaoK НСІlІконанНJI.ІІРУroю стороною оБОI"lзкіl, 

персдбачеНIІХ ДОГОІОРОМ, та Інаcnі.llОК ВJlпа.аковоrо ЗНllщеННIІ, ПОШКО.llжеllНJI орен.аованоТ зе.ICn"НОТ ДЇnIНКIІ, 
IІке істотно персшкоджає ЇЇ ІIIКОРIIСтанНlО, а таКОЖ з іНШl1Х підC'ТDв, ВllзнаЧСНllХ заКОНО.I. 

12.3.3. HeBIIKOllDHllH 0pclllIopeAI п.9.4.2. lIDllOro .ІІоroвору за рішеllllНАI су.ІІУ, BЇДnOBi.aIIO .110 
".141,1443eI\IMIoIIOro кодексу УкраіlШ; 

12.4. РозіРlаННJI.ІІоrolОРУ в OlIllocтopOHH .. OMY ПОРJlдКУ .ІІопускаєn.СJl ; 
Умовою розіРІІННJI доrolОРУ І OlIHocтopOIIH .. OMY ПОРJl.lltcy є HeIIIKOllall811 Орсн.аарем п .4.4, п. 9.4.3. 

12.5. Перехід права власності на маАно орен.ааРJl на іншу ЮРIIдIIЧНУ або ФіЗllЧНУ особу, а також 
peopraHiJauiJl ЮРІІДІІЧНОТ особll-орендаРJl є ni.llC'ТDaOIO ДnJl РОІірваННI договору. 

ПраlО на ореН.ІІОlану земen .. ну дїnIНКУ У разі с .. срті Фі311чноі особll - орсн.ааРI, заСУДЖСН811 або 
06&IСЖСII811 П дієздатності за рішснНJlМ суду ПСРСХОДІІТ .. до cnaдKotMuil або іllШllХ ~Сіб, lкі ІІІКОР"СТОІУЮТ .. ШО 
земe.n .. ну ділІНКУ разом з oрсндврсм, ОШJlХОМ пеРСУlCJlaдDННI ДОГОІОРУ 0PCНlIII ЗС.ШІ. 

13. BiдnOBiдBnLlliC:ТL сторіІІ зв ІІСВІІКОІІВІІІІП вбо 
ПСllВnСЖllС BIIKOIIBIIIIB договору 

13.1. За HCIllKOllallНJI аб~ IІСIflШСЖIIС IIIKOllaHHII договору сторОН11 нссyn. lідповіllDJl"ніcn li.llnOlilIllO .110 
JaKOIIY та шого доrolОРУ. -=- . .. . 

13.2.Сторона, ВКІІ ПОРУШlша зоБОD"взаIIНJI, заіпЬНIІЄТІоСВ ІIд IllInOlllIan .. HOCТI, JlКЩО вона доведс, що uc 
ПОРУшеННІ CТDJIOCII не з П ВІІНІІ. ~,:. 

14. ПрПКЇllЦеві ПОnОЖСIIІІП. 

14 1 цп' б ності niC:nJl niдnllCBHHII CТOPOHDl'iIll111 noГO дсржаlllОТ peEC1pouii. 
'ц' NC ДOГO~IP на lіРОЄ 'ІІІН '"'ьох nplI&lipllIIКВX що МDЮТIo OlIlIIKOBY ЮР"ДІІЧІІУ СІШУ, O.llIlH З ІКІІХ 

JllaxDAI~ С доroВIР УICJIВДСІІО Y
n 

'rl ОРС .... .:рJl трстіІЇ _ І opraHi, IKlln провіl .асржаВНУ pcccтpauilO • 
... СІІ І Opcн.aoДIВIUl, .lPYnl - ---, 

HeBi.a"OIIIIIJ\III чаmlllОl\ll1 договору с 
axr прIlПманнв-псреда'IЇ об"єкта opCНlIlli вlдобрllЖC1І8ІІМ обмежс.... (06ТRЖСН") у П BIIKOPIIC'ТDIIHi 111 
кaдDCТPOllln МІН земen"IIОТ діпlНКl1 з 

Dt:тalloaneHIIX cepBi'I)'ТЇI 



-",oВn-HIIX AlСЖОВIIХ ]наків влаСНIІКУ (КОРІІСТ) ВіІ'l\ ) 11:\1" r 
беріl'lllНJI в ... - .. _ • • ... II/tl., 

DhT про перeJUlЧУ ІІа] нішньоі &Ісжі ]сAleJlы�оІ� ,ІІЛІІНКІІ. . .. , 
ВІСТ про пеРСllесСIII" в IIІ1УРУ ]ов 

ОРСllДодавсць 

Броварська міська рада 
в особі 
міського ГОnОВl1 

15. Рскві:JП'П1 cтopil. 

AlIТOHelIКa Віктора ОnеКСВНДРОВllча 

МіСЦС3llвхоажСНIІIІIОРIIДIIЧllоі особll 

0074 Кllівська область, 
м.БРОВВРII, вул.Гаraріl'а. 15 

IдеllТllфікаціПllllП код 26376275 

Opellltop 
ПП ГомеlllОК Т.В .• щО ;(іг. ІІа підставі 
свідоцтва про держаВIlУ реєстрацію 
суб"скта піДПРIІСМIIJЩJ.кої дія.'1ЬJfОc:ri, 
виданого ВІІКОНКОМОМ Бропарської 

міської РадН за N!!2 355 017 0000001174 
від 21.08.2002р. 

Місце "РОЖlІван .. " фіЗIІ'IІІОЇ особll 

Кlіівська область, м.БРОRilРIІ 
вул.Кутузова,6 буд.4 кв.6:! 

IдеНТllфікаuіі1НIlП номер 2675107945 

ПідПllСl1 сторін 

Антоненко 8.0. T.8.ГOI\ICНlOI 

ДоПJllр :IIIPCR1pDIDIID У Kllilcr.rcIn PcriDlllUlIollln ф. іІ Д 
.p1IIUIIM1~"'~X!!pIII UlI ~lІаПJ пl.ln ___ L~ 
311 Н! tNf).1'.J .fJ'.l,J~!/llIq,x .. enLIIII" РССУР"1t пра ша у Дс Рllhlcnа аЦСlnPУ .ru:ржаlllDrv ]C"Cn.IID~&:]IIf пр" lIJI:J 

- - ~ ~ P*UIID"y pca:rpl :lС"CnIo .'ІІІІІСІІО :lDnIlC .їл II_~_ »» • Іи_ -

КарПСІІІID ЛID4AIІUlD PycIIDllil"l 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

міського голови Антоненка Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на підставі 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до 

рішення сесії від 08.09.2005 року N!!780-З7-04 з однієї сторони, та 

ПРІІВ~ТНИЙ підПРllємець ГомеНIОК Тетяна Вікторівна ідентифікаційний 

КОД 2675107945. з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТllИЙ підПРIIЄ~lець 

ГомеНIОК Тетяна Вікторівна прийняла земельну ділянку площею 0,0052 

га по вул.ОлімпіЙськіЙ,6/1 для обслуговування павільЙону. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 08.09.05 з~ N!!780-З7-04 на умовах 

оренди терміном на 1 (рік) до 08.09.2006 року. 
. . . , 

Цей Axr складено у трьох ПРИМІРНИКах І є невІД ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДА1ІА: 
Броварська міська рада 
ЮРИдична адреса: . 
М: Бровари, вул.Гагаріна,15 
МІСЬКИЙ голова 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
ГомеН1ОК Тетяна Вікторівна, 
яка проживає за адресоlO : 
вул.Кутузова,6 буд.4 кв.62 
м.Бровари 
обл.Київська 

#/ / Т.В.Гоменюк / 
-~~~--



АКТ 

на переllесенни в натуру З0ввішиьоі ме-- земen ... 
-- ЬИОl ДIJIВВ~І 

-
іІІ";' о ~ 200~p. 

Ми,JQDКЧепідписаві, представник Броварського міського зеМeJJЬио-квдаarpовоro БJОРО 

! 1:"'-,o~МJI«. t'- Р. -
г cymocti земnевnвсвпїв (ЗeМJJeJCористувачів): 

ПJ~~ Т. d. 

.. ва підставі дозвоJIy вихонкому 16 273 

вapo~ депyraтів від 24 JJИСТОПвда 1992 року о 

еспи в вlПУРУ межі ва підставі плаву зеМlШЬвоі дimIнки 

~ 7.4 

. . 

і знаки в КЇnЬKOCТЇ ( 'І ) передвві в натурі представнику замовlІІІКа, ва JlКoro і 
сво відповiдaJJьвість за іх збережевва. 

lІ3ІІіри 'lI місцезввходжeввJI межеввх зваків зс:мепьвоі дinDIКИ показані ва кроках. ,. . 
вrr є підставою ДJJJI прИЙВПl'Ж рішOвu П~ фактичному кориcryвDНВIО. 

ClJJВДений в двох приміРниках. 

p.IACТaв~ :іемnеішаc:вmca .; 

-eкap~~a .. a) [~O ~'~i~1 
PIA~IIIIIC бюро 

PlAtra~_ виконкому 

..... 
о' 

.~ 



.... ~ .. 

, 

2. 



АКТ 
про передачу на зберіганви встановлених межових З.lаків 

ВJJІСВИКУ (користувачу) зеМeJlЬDоі ділЯНКИ 

n~МJA/<. ~ Lf,'~ r~ 
(П. І. 5. фы�'lиоrr ОСОби, нав. IОРlUlИЧНоl особи) 

ІМСЖВХ ;;-~~I!' ~ сim.сьхої(місьхоі)рвди 
--------~~~~-= __ ~ __________ pdo~ 

Київської області 

200 2. р. 

• 
ми ВНJCIIепідписаві: 

t орraвiзвції. що виконала роботи по вставовпепню межових знахів земenьноі дїJWпDI. 
IIIІ1ЦО lказаному вnасвиху (користувачу). 

lг~ -~~ rA!J~ 0ItЦvi:?""t;r-
(118:18. opraнbaцil, посада. п. L Б.) 

е.#. 
/'Л" ~~~~~,II.- I~ 8 (землекористувач) ___ ~':..g ~v:..;~::;:..~r;rr.!.-=.~;=.=;--::--:::::::::~::;::d.~ ___ _ 
(IL І. 5. фЬНЧИОі особн. Ra3lаlOРlUlИЧНоі особи) 

сіпьСЬХОі (ссшищної. міСЬКОі1 ради ------~--------::-"'7::_ 
". . t(f'~~ 8, #, \м1cы�ro)) Biддiny земenьвих. ресурсІВ ----~~~~§h~~:..=..~-...=.~--

(11.1.5.) 

Ь.= . .. . ставовпені (відвовпеві) ва місцевості в 
'N ВІТ про те. що межОВІ знаки зеМeJIЬИОІ ДUJЯИКИ в 

І,І • • берІ ..... .,.... земпевпасиику (землекористувачу) __ "7.:..-_шт. І передВВ1 ва 3 .& 8DaA 

I~~.д~ 7:. 4. 
(П. І. Б. фЬичноt особи, Вl38а tapИДИ'lиоl особи) 

...-"1001 Р. з.. »$111-1$00 
J,fT ".".......,.,.......---



-Ь-

П л А Н зовнішніх Меж земnеКОРНСТУВ8ННJI 
\короткострокового " .. УМовах ореНlIН \ 
Лlп ГоменюУ. Тетяна ВіКТОРівна 
SУЛ.Олімг.lР.сьха, 6/] ----~~~~~~~~~r-~~ 

І -- -
'lвб 1:200 

І опис МІЖ 
~o А имnІ :aann.HOro ICOPHC1)'IIHHR. 

! 
І 

АКТ перенесснн. в НI1УРУ зовнішньої межі зсмельноі' діл.НIСИ 

.... 

аОВНііІнв .,віа . 
звмельнрІ ДіЛRНИИ 

.... 



Договір Ne1 

Про внесення змін до договору оренди земельно)' дІлянки вІд 17 жовтня 
2006 рону Н9040633800381 

Місто Бровари Київської області І.' ,.-

21 листопади дві тисячі восьмого року 

OPEHДOДABE~Ь: ~роварсь.ки ~~iCbKa радо К •• ївської області, юридично особа за 
законодав~!вом УкраІНИ, IдеНТИФІкаЦІИlll1Й код за даними ЄДРПОУ 26376375, lорl;tДИ'lна 
адреса: KНlBCblCB обл .• м. Бровари, вул. Гагаріна, І 5. в особі виконуючого обов'язки міського 
ГОЛОВI1 - CCICpC~BpJI ради СЩlОжка ІІ'ОРЯ, ВqСI1ЛJ,ОВИ Llа, який діє на підставі ст.42 Закону 
УкроїШI «Пра МIСНСI1С СnМОПРJlltУШ1JJJJ" 11 УІ(РОЇІІШ. з ОДІІОГО боку, та 

ОРШ ІДЛІ": l'ШШРIJС'I'IЮ :J nПМСЖСIЮЮ IІіДIJC.11JідаЛhllіСТІО ссКиївоблпрес~), 'ОрИД.'LIІІD 
адреса: м. КИЇВ, пул. ДРУЖlсівська,1 О, ідентифікаційний код 24932978 в особі генерального 
директора Хоменка Віталія Миколайовича, яка діє на підставі статуту, зареєстрованого 
державним реєстра1'ОРОМ м. Києва від 14.03.2006 року за Нll 072 123 0000 006671, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другої стОРОНlI, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебува'ОЧl1 при здоровому розумі тв ясні·Я пам'яті, розуміlОЧИ 
значенНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодааства, що 
реГУЛЮIОТЬ укладениJi ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсноctі право чину). 
відповідно до рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 року НІ 898-47-05 та до 
затвердженого рішенням Брооарсько,о місько,о раДОIО від с«з0» вересня 2008 року N!! 883-46-
05 Ilормативної грошової оціJIIСИ земель міста Бровuри та керуючись положеННЯМIf rlУIJh.їів 
4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 17 жовтня 2006 року уклали цеП 
Договір Нп І (надалі - Договір) про внесення змін до Д~ГOBOPY оренди земельної діЛЯНК'1 від 
17 ЖОВТІІЯ 2006 POICY .Н!! 040633800381 (JJвдалі -ДO~n(lip ореllдll) про таке: 

І.ВІІССТИ дО ДОI·ОВОру оренди наступні зміни: 

1.1. ПУJII(Т 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земeJ.IЬН~Ї ділянки згідно довідки відділу земельних 
ресурсів у місті Броварах Киї~ської області від 20.1 0.2008року НІ 04-3/13-3/1330 становить: 

·9 758 rpн.(Дев»ять тисяч сімсот п))ятдесят вісім грн. ОО коп.) . 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Д' ~ с оком на І (один) рік, терміном до 26.07.2009 року. Після 
зак'IН ОГОВІР ~~aд~ о дТР у ОРЕНДАР моє переважне право поновлення його на 

чення стро ІСУ ДІІ цього оroвор ..' 30 . 
НОВІ Й •• ОРЕНДАР rloBlltlCH не ПІЗНІше НІХ( за календарних ДНІВ до 

І строк. У ЦЬОМУ раЗI-" . ОРЕНД0' n'АВЦЯ . . 
за"·IН ... Д у П"СЬМОВО ПОВІДОМИТИ ~ про наМІР 

1\ чеНІіЯ строку ДІІ цього оговор • 
ПРОДовжити його діlО. . 

N - ИЖllе право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТЬСЯ у раЗІ: 
аnожеllНJI ILhOro ДОI·ОВОру про перев . 

• . ·ЛЬОВI1М призtlаченням; 
ВIІJ(ОРИС1'Вllllі зсмелыlїї ДІЛЯНІСІІ lІе З8 ЦІ . . 

_ стосування конкурентних умов передаЧІ в оренду; 
якщо продовження Договору вимагає за 

• ПОРУшення термінів сплати орендної плати; 



• СТШ'V 3CMCJIl.lIt1Ї діШIІІЮ"). 
_ 'IСtrlУIl1&:IІІIН Ш1гlр,IIСIIltJl І.. • _ •••• 

• • ДІ' ВJlклас.'Т11 в настуПllІІ1 РСДПКltll. 
І.J.П"ІІКТ 4.1 ДОI'ОВОру прен .' . 

• "1 І О % (JICC,.TI.) nIJICC1TКI n 11111 ІІПР~Ш ГНІІІІЩ І "lllll • 
J І () 11111" 11'1'1'1" С'ГШIС1ІІ11І, . . І" ОIlQj(. 

" • (1~.... .'. .) 7- U ' (ІІСІІШ'ТІ •• 1.СI." сімсп'Г ІОНІ тССН.· fIIС'М '1'11 ОО 1\1'11 ) - І' ' 
'L'\I~':"."c" :11:,,11І1\11 . t ,.-,' (Ш. . &: , 

. . ), """С/ІІ. НО 'Шllіііок Ш' r'" ,- ~ ~"i .,~.,,", L'C" ~'I\I IL'CIII "'Н' Г" '" 

j ~.lIУ"І\' ",3 іlНПJllt1РУ "РСІІlIН ""КJliICTII У lІёlС1)'ПІ.ііі РСДLll\lІїі: 
,,4.:;. Оf'СIIJIIШ IIJШ'І,' nIlOCIITI.CJI l'ill!IIfr.1II 'ШСТК"МІІ ІНПМ'С~ІІІЮ "РП'Я"ПМ 30 (1JIIr.: ~ 

1'1 ""С"'ІІІІІІІІХ "11 C1C'IiIllIl't.I I(ШIС/IJШf'"IІМ JII'CM J""І/Ш() (1/(1,'ШІ"IІIІIІII1)-' 
I\іUlСIІ:ШРIlIfХ 111 'І. • J • ., • ., • 

УI1DХУlltlllШI ПДІ1 IIIJIJlXnM lІереJ1DХУIШIІІI~' 11... f'шr.IХУll'l\l~гltll(I)11 J J~.''(УІІ(Ж Opert,. 
N!' 33210812700(105 УДК У I\IIЇllc""iii ОUJІШ:ІІ М. 1\11(1101. IШіl \ -, )71923. МФО . 
О;ІСРЖУ'ІО" - БРШШРСI.кс IJдl<. КU:lI\JltIСllфіКШlії 13()SО:ШО - Оf'СЩIі.11С\І.ІІIІ ' 

I.S.Пункт 4.5.2 ДОI'UВОру ореНДl1 UIfКJI~СЧ' 1I Ш1С'ГУIІІ,ііі PC!1u~!Ij'i: " 

114.5.2. зміни розмірів ЗСМСJlltljОГО подаТI(У та С'ГПППК ОРСIIJ111Пl ПJШТII. ЗМlНIІ ІІОР 

ГРПIJlППП'і (щіНКIІ. lІіДIJIIЩСlІІlJl Hill. ТіlРllфіll. зміІІІ" кпсфіl1існтіп іlfilСКС8l1ії. ВІІ1ІІ1' 
1ПКПIlПДПВСТDОМ. 

у ПI.ПI1ДКУ nїдJ\loBII Ореllдаря ЗJ\lіl.IIТI. opelllIHY плату 110 умовах. ОI.ЗI18',еllllt' О 
.!1"rnnnl)Y. CTnl)n ІІІ І )ШЗ)ШDlI1О1·1. ДОI"ооір OpClllIll. ЯІ(ЩО. [ відмопа під ло6рові; 

IJf11il""IIIIIS' !ІПГПП"ІІ,' ІІІ JrnJIOIO c·rOIJiH. IІсіі Jlnroni)) ро]р"впrтМ~ІI у судппому 110PU"1 

І " І'УІІ"-І .J 5А .'[(1І'ШC(JJ1У "РСIІJlIІ ІІІІЮШС' I1 11 IІШ':ТУllllііі r>~JШКI1j'і: 
0,-1.:: А у РІI:lі ІІ~ІІ/ІСССІІШ' ореlJЛIJПЇ I1JШ'"'' УСТРПК.... ПІІ'm3Lfені I1ИМ Дt1l·(1ВОРО~I., 
шfi"I'IС1lШlюсті IІlt:1ЖШ·'·I.СJl 1/(1J1;."ГIІО/lI/М (і(IРІ ОМ і t: І JfI·Y('l'I.CIJ :J ІІUРІІ.'(УШІІІІІНМ ,/C,,~ 
~IПРll:ШRУС'ГI,СЯ ІЩ C~MY 11(1~1Ul'~nIЮI'(1 БUРI)' (3 УрtlХУllilllllЯМ IJJтрафlfllХ СОIfКJlііі 1tl ї:< I'~ . 
,З розрахунку 120 IIIДСn'ГКШ Р"ІШІХ O"JliKO/ltii t:TUUlCII Нtщі(ШUJII.IЮГО б[IІIICn YKp .. ЇIIII. JIIJO'D 

ДСIlЬ RІІШІ~ІІСІІІІJI '13KOI"0 IІПДUТI(О!ШГ(1 БОРІ)' .. бu ІШ ДСІІІ. ііпго (ііОІ"О '1іІС'lll/Іі) 1I(lliI~ 
залежно ВІД того. яка з велИЧІІН таких ставок с біJlЬШОIO ']8 КОЖНИЙ калеllлпр'lІlП 
прострочення У його сплаті)). • , 

1.7. ПУНКТ б Договору ореllДИ ДОПОВНИТИ Новим піДПУIІІСТОМ 6,S IІВС1)'ПIІОГО зміау: 
((6.5.:. ОРСllдuр'шБШl'Я'JПllllіі u 11'Н'ГIIl1СIІIІИП 'repMill lІіСJlJI ДСРЖDDJJОЇ ресстраиії UItUfOJ! 

тalaon будь-як~х до~аТКОDИХ угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Д 
TnllJn ,шдати ПIДППRJДIІУ KOnl'IO оо , ах 

" , oprallY держаВIІОI подаТI(ОВОЇ служби за ~lIcиeM 311 ' 
IСЩ~,'hl'ПI ДlnЯIfКШ), • . 

11 

і;.і п\·",,, СІ }(ІІ' 11І1(1(1\ &1 n 'II' , іС:ТУ: І " , ,.с ,ІІІ 111'11/(1IШИТJI IInlllll\l пі/lПУIІКТnМ 9.4,6 rrDcтynJ/nrn 1М ~ 

"LJA.6, " п'ятндеlJlІІ'П 1'CPMill піСJIЯ де ), оо Оо, n/i бо 61J1"'
'j(1:ШТ!і(1111/Х У'·ОJl. ДЩ'Шlоріll ІІІ' ') •• ~ (аВІІОІ .рссстраЦIІ цього Договору т D I1t1 I~ 
"ілпппі.llIlУ кппіl" opl"urry."e (n~'CCCIIIJJI ]МІІІ 'пl ІІОПООНСIJЬ до ДоговОРУ ТОІ e~Ic.'''' 
.uіnЯIІІСН)). :у РЖUВІІОІ rlolI~11'ICOBOЇ служб" З8 місцем знаходжеllllJl :І 

1.9. ПУІІКТ 11.3 ДОГОВоруоре" оrп 1~ 
ІС 12.3.4. iHiuia'rllBol(1 UAllicї із Сто ~"доrrОВIІIІТИ ІІОВИМ піДПУІІКТОМ 12.3.4. lІаСТ)'П~' t:дбаlJt-' 
заКОIІОМ та ЦИМ ДогопорПt.1)). 1'11І в L')lIIIС.1СТОРОIІIІЬОМУ ппр"дку у в.!падко:<. flСр 

1.9; ПУНКТ 12.4 Договору 
• ореllд" ВИкnас.'Ти о иаступ..,ш едакціі: 

сс 12.4 РО31РВОІІIIJІ Догпвору ореllДИ" р II"~ 
ппряnку lIOnYCI(UCТI.CH У разі lІевико ]CMJII зо іllіціаТИUОIО Орендодавця в OAffOc:ro~ 10 9. 
1J1l1nГn ДПГПВОРУ. Договір Впа)l( наНІІЯ ~pellAapeM ВИМОГ пунray 4, підпунКТІВ ~,O)lefll 
1І .. 6)',",·я 'lIfllllnc'ri lІіll11С1ПіІlllt1'" • ааl.СJl РОЗlрваЩІМ за ініціаТІІВОIО ОреНДОДВВUlІ :J 

• ,,) РIIІІСЩIJl СУЛУ - .. а» • • ПРIІІIІІJlТПГО 118 вимогу ОреllдОдОВ"" • 

--і. 



2.ЦсА Договір піДnЯГ'dЄ державній ресстрації. 

з.ЦеА Договір набllрає ЧIIНliо~ті після піДПltсання сторонами та його державної 
реєстРації]] застоСОВУЄТЬСЯ до праВОВІДНОСИН що ВШІІІКЛИ З 01.10.2008 року. 

4.0БОВ'ЯЗОIС ЩОДО подання ~bOГO Договору на державну peEcтpauilO та витрати, 
пов'язані з його дсржаВНОIО peEcтpaUICIO, покладаlОТЬСЯ на OpeHnonaBWI. 

S.llIwi умови ДОI"ОIJОРУ ОРСНДІІ зеМСJlhНОЇ ділянк" від 17 жовтня 2006 року за 

J{!D40633800З81 заЛlШIDIОТI,СJI бсз "JMill. 

6. Ueї" ДОI·ШJір УI(JШJlСIIП у Tpl.nx IIPIIMipllltKi1X. ЩО MalOTb однакову 10Р.IД"іIІІУ СШIУ, 
11111' ] ЯКlIХ :шаХОJ.tl,'·ГI,СЯ 1I ОРСIIJЮI1і1ВItJI. I1РУI·11Й - В Орендаря, третій - D органі. який провіп 

~(1111.1~P)l(atlll)' рс(с ... р~щію - I{IIЇm:wmi рс,·іОIШЛI.llііі філії Державного підприємства "ЦСІІТРУ 
~СРil\ПАНОГО зеМСЛІ,IІОI"О кадастру ПРИ Державному комітеті України по земельним ресурсам" 

Реl('пі1l1ТIІ CТOI,ill 

ОРСІІДОДПUІЩЬ 

І Броварська міська рада Київської області 

ідентифікаційний КОД 26З76З75 

КlІївська Qбл., м овари, вул. Гагаріна, 15 

Opellnnp 

ТОВ ссКиївоблпреса)) 

Юридична адреса: 

.' 

-

ів МиколаИОВ.lча 

.'~'P І' "'еit'~ё.е;/" 

It-e"t! ,,~~I&~O 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

І. 6рС11lр'І 

liроварсloка ~llcloкa Рвllа.м 17 .. k(al!mUJ .. 20J:И..p. 
tоДАВЕЦЬ: Iiроварсlока мІсІока РВАа в особ. застуПНIІІСІ міського ГОЛОDН ООЗllяа Сергія 
!ЛD8I1ЧD, ШО діє ІІа підставі Закону УкраїНIІ "Про місцсво CDMoBpJlJlY8aHHI а Украіні" ДOBipOllocтi віll 
!0О6 РОКУ ЗD Ne2-1S/1872 З OAIIOГO боку, та ОРЕНДАР: TOBapllCТВO з 06Alacell01O DIAПОDlAaлlolllcno 
J6nnpeca", IОрllllllЧна адрсса : м.КIІЇВ, вул.Дружківська.l О КОІІ 24932978 в особі RllcpВnIIllOГO lIllpcктopa 
,а 8h1nil МllколаRОВIІЧв, І.КІІА діє ІІа пшставі ~'?"Y' заресстрованого .асржаВНIІ.' рссстратором м. 
31 НlI 072 123 0000 006671 ВІД 14.03.2006 року дDnl - 'ОРЕНДАР", з dpyar сmОРОІІи, YКnВnIl цеІІ Договір 
ClYПIІС: 

• І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
F 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішонНІ сссії Броварської міської рми КIІЇВСЬКОЇ області віА 
1006 рВIС)' ,NII.58 -06..,,' надає, а ОРЕНДАР приАмlЄ в строковс nnaПfо KopllC1)'llaHНI зсмельну ДШІНКУ 
etII 0,00191'8 дІІl обслуговуваНІ" кіоску, ІІСІ ЗН8Ходиn.cl по вул.Короленка в раПані РОЗАllшеllllЯ 
~ м. IipOBapll. Згідно з планом ЗОМЛСКОРИC1)'llанНІ, що є новш"ємноto ЧDCТItНОto цього ,Договору та 
ІІІ llшаної Броварським міСЬКIІМ відАШОМ зомельних рссурсів від 02.10.2006 року N210S8-04-3/З та 
I.ИО-IІІАІСТРОВОї докумонтації Броварського міського відАinу зомелЬНl1Х росурсів ЦІІ зомenьна ДШIНка 
'па І зеМЛIХ KOMCpuinHOГO в1tкористаННI БроварськоТ міськоТ рми. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1.8 оренду псредаЄТЬСlзомельна ДШІНlClзаranьноlO nлошсto 0,001',:-. • 
2.2.НІ зе"tcnьніR ДШІНці aiдcyrнi об"єmt нсрухомого MIA~ , а 18КОЖ Інші об"єmt IНФРас::'РУfП'YPII. • • 
2J.HopMlntBHa rpошова оцінка зсмельної дiлlнки зnдно довідкlі Броварського МІСЬКОГО BUUWIY 

n.ИIІХ ресурсів віА 02.10. 2006 року зв N210S9-О4-3/З C'I1JHOBltть 5141 (п"RТIt ТlIСЯЧ сто сорок адиа ) .... 
и. ЗеМCnЬНІ ділlНка. ІІСІ ПОРОДВЄ11оСІ в орсНдУ, не МІЄ 18ІИХ НeAQJlіків, ШО моacyn. переШКОДlml 1і 

mJlИОМУ ІIІКОРllстаннto. • 
2.5. ПРИ зміні (роорrallізаuії) ОРЕНДАРЯ Договір ореНдІІ НО збеРIІ'8Е ЧlІнність. 

3. Строк діі AorOBoPY 

3.\. ДoraDip УЮIDдСIIО на І (ОДІІІІ) ріК, терміном до 20.07.2007 року. ПіCnI закіllчеННI cтpo~ доі Г080~Y 
НІІІІ.. n К У IILI\MY раі орендар П0811НСН НС п.3н ше НІЖ 
:-r МІІ: персважнс право поновлеННІ Аого на нови стро. ---
! МIcАцl да закіllчеНlІ1 строку діі дОговору nOBilIo&llml ПIІСЬ"О80 opeНIIOдa8Ц11 про нвмір ПРОДО8Жltтlt nora 
~ nplI 8 InIoОВIІМ ПРЮllачеИIІЯАI opelfД8p втрачає nepCB.acllC 
І IlКOPIICТ811111 311\11.1І101101 ділЯ~1І ІІС 38 U 
ва ІІІ ПОllовnеllllЯ lIorOBOpy opellllll. ~ 

4. OpeНAlla плата 

4 ір' .. OТIlPIIIlдUR1'lo) rpllBCHIo 10 копlАок: 
4' • ІЧІ'. opeIIДlla М8та складає 514,10 (п яТСОТ ~ НIОЄІ'ІоСI 3 урахуванНІМ ІНдексІ. інфnluiТ. 
4~ 06ЧllcnеНІІІ розміру ОРСIfАНОТ MaТlI 38 землto 3lIln:нRnя plUleHIIR ВІА 20.07.06 ШDАІІСRЧІІО рІвн ІІА'" 

CТtCa .Opellllll. мата ВIІОСIIТIоСЯ ПОЧlшаlОЧl1 3 ДІІА пр" 8 ОС1'8IIНIм ICIUIСНД8РНІІАІ Дllем звlТllОГО 
~I npDТRroM 30 lC8JIelsдapllIIl ДІІІв, Н8СТ)'ПНIІ~ДК"І KII'lвcloкln обл.стl м. КIІЕВа МФО 821018 
, 23 aoro) АIIС1ІЦП, WЛRІОАІ переР81У881111Я ІІа P81YIIOK СIІФIJC8u1l130S0200 - apellДa зеаsnL 

:71913 p/p33213812600005- 6ровврсІоКС DДК. КОд:: opclfДНoT Mml офОР"ШIЄl'loCI вlдnоаіДlIІІ"Ш 
~II •• 4. Пере.QIча продукцli та IІадаllНI noc:nyr • раху 



реrЛRдlCnСR У pa:ll : ".5. POJallp opellДlloT Mlnl пе пе мбlчеНl1Х AOroBOpOAI; 
4.5.1. змі"11 YM08.~CnOJUlpIOB81'НI, ~ піДВllшення цін. тарифів, у тому Чllслі внаслі.ао" іНф.l.UI~ 
4 5 2 3Millll PD3MlPI8 зсмen"IIDro па , • 
• • • мбачеНl1Х :JIKOHOM, 

4.53. D ІІІШІІХ ВIlПІІІІIСІІХ, пср , ПЛIТlI У СТРОКІІ, Вlаначе,,1 Qlla. aorOBopOM, спраВЛIП"Lrll """ 
4.5 .... У pDJllleBllecellll~ OpellJlllOro бllllС)' УКРІТІІІ :lВ кожеll aell .. ПрОСТрОЧСlІlІR плате-"'1'. r 

розмlрl ПDAвlЯllоТстаВКl1 Ilац OIIM .... lcIOI таКОЖ і У ВIIПІШIСІХ, 'КШО ОРЕНдАР 3 поважtlllХ ПР"'ІІІІІ т"",ч_ 
4.5.5. Ope11ДI11 МІ11І cnpaUICТ ом • 

ВIllСОРIIСТОВУС зсмen .. 11)' дlnlllКУ 3І ЦІІ.І Доro80Р • 

5. Уа'ОВII BIIKopllcтallllB ,еа'eJlьноі ділВIIКI'. 

5.1. 3смen"IІІ дlnlllКl neРСJUlCТloCI 8 орсtЩY Дnl об~ro8УВ~flfll кіоску; 
5.2. Цlnьоас ПРIОllачсtlllJl земen .. tlоі alnltlltll- ЗСМЛІ комеРЦIАtlоro ВИкорtlСТВНtclf. • 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас праВІ бп ОфОРМnСIІНІ У BCТDHoВnCHoMY законодавством ПОР".І1КУ 3МlІІІОІІІа 

цin"ове ПР"3111чеtllll земen.ноі дln.НКIІ. 

6. Уа'ОВII і СТРОКІІ передачі земелы�оіi діЛВllКl1 В opellДY. 

6.1. Передача зсмen.IlОТ дlnlНКIІ в ореtЩY здїАснюєn.c:. без розроблеННІ проеlC1)' \ї BiJ1ВC4eHHII. 
6.2.llІші УАІОВІІ псредачl зсмen.ноі ділlнltIl в оренду: ОРЕНДОдАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПР_І 

. орсtUIY зсмen.ну дinllllСУ аin.ну віа бу41о-ІКІІХ МІАIІОВIІХ прав і претензіП третіх осіб, про ІІКІІХ • МDIItIf 
YКnD41IlH. Дoro80py ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли ЗНІТИ. 

6.3. Псреuча зсмen.ноі дlлIНIС;1 ореН4ВРЮ здіЯснюєn.c:R піCnI державної pcccтpauiї UbOГO Доroвору 
за актом npllnMallllR - псредачі. 

6.4. ІІІ ОСІІовІ ст.25 3aKOllY УкраТІІН "Про opellДY землІ" вІа 06.IО.1998р N!161-ХIVорllUlpr 
n"Rn.lleHHI.n СТРОК пlсл. державноТ реа:трацlt AorOBOpy оренД" :lеаIСЛ .. IIОТ ділRI'КII держаIRаt ІІІ 
комуIIвлы�отT влаСllостl :l0608"А:llIIllП надІТІІ копіlO доroВОРУ відповідному оргаНУ державноr п.
СЛJЖCIІІ. 

7. Уа,овн поверненнв зеМeJlьноі ділВНКII. 

• 7.1. П~enR ПРllПllненНІ аіТ Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОдАВЦЕВlземел .. ну дinIHКY)'-~ 
пршому ПОРІВНІНО з ТlIМ, У ІКОМУ вlll одержав іТ в оренду. ; 
. І ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раl погlРШСННІ КОРИСНИХ ВnlCТll8ос:теА орендована' земc.nьноі дїJIIHКlI, по ...... 
:. зм ною іТ стану, мас право на аіАШКО.ауавнНJI :lбиткіl у розмірі 8изначеному С:ТОРОНllAtи Якwо c:ropo-~ 

CIrnyтo7.2 ззгоідn" ПРО, РO:l",lр ві4шко.ауааННJI збllТКів, спір РO:lВ"Н3У~. У СУДОВОМУ порндку: : 
• 4 СНе81 ОРСll4lрем бп 3ГOдll ореНД0 ноТ'" 

акі HeMOJlUIIIBO IЇДOICpeMlml 6 • aaBIUI ВИ1рlТИ НІ поліпшенНІ орендованоі :lс.'IІІІ. • 
7.3 П • с3 заПОlІllННI шкодИ ціА ДЇnIHцi не підп. гають відшкодуванню. 1 

• OnlпшенНJI CТlIІУ 3С1мen.IIО· .' .11IJICIIII. 
ОРЕНДОДАВЦЕМ 3С1 і І І. ДШRНК", ПРОlедсні ОРЕНдАРЕМ З8 nllCIoМOIOIO .'=..-і 
Вll1ратза ПРОВCl4сні H":~~~:e:';ГII,?,", ВlAшкол.уlа~НІО. УМОВІІ, оБСR"І і СТРОКІІ відшкОДУВІННІ O~ 

7.4. Ореlшар Має право на rнY земen.ноі дш,нкн В.l3начlIJOТЬCJI окремою угодою сторlк. ~ 
зо60в"I:lClН. , ПClРС!4бачеtшх ЦІ,,,, до в .awкол.уванНJI збllТків, 3ІІподіlН.fX унаслІдок IIСВ.IКОllаННIІ оре .~ 

З• говором. • 
u'IТIC8MII D88ЖВlOТLсн: ~ 

7.5. фаm'Чllі В11'ІТІ, ІКІІХ ОРЕНДАР tIIIfIН'J" 
дoroBOpy ОРЕНДОДАВцЕм І 3113HI~ У ЗI"аку :І НСВНКонаННІМ 8бо неНIUIClCНIІ.І IIIКО 
CBOI'D ПОРУШClIIОI'D прав&; ~КO. IllТраТl1, ІКІ ОРЕНДАР здіnснив Ібо пов"нен здіПСНlml дІІl в 

7.6. ДОХОДІІ, IкІ ОРЕНДА) міг бll С ust .. 
дol'Dlopy. Р ІІІ.НО отримати. раі нanежноro ... конанНІ ОРЕНДОДА8 . 

7.7. РО:Імlр ФаКТIІЧНIІХ BI111'l'T О ен _ ... ' 
р АарІ IИ:lнаЧІСІ'ЬСІ НІ підставі ДOКYMeНТВnЬHo підтвсрджеНIIХ"...-· 

В. Обl\lежеllllВ (о6твжеIIIIВ) щодо BIIKopllcтallll. 
земет.пот АinиIIКlI. 

8.1. На ОРСIlДОВІ''У 3с1мclIыІy 4ЇJt ,pt. 
Jlllку ІІС 8СТаIlОlllено ОбмucеННR, обтяжеННR та інші права ~ 

9. ІІІШЇ пра.а т 6 . . а о ов"аК_1 сторін. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaany .... 

' забороноlO (арClШТОМ), 'JIICТВIOID .:; : зеМCJlьна дinllHIC8 с У Ного вnac:Hocтi 111ком Іншому не BiA~ 
IIа.ааватп IlІшl права, DllЗllачені ШІ.І дo~~oaac і вІн мас законні повноважСНІ:' пере%авІТІI wa дinJHIC)" .! 

ром. . 



І ПрlВI opeauaoJIIIDUH: 
~.i.1 ПСРС:lірJIТII иiJI~IC аIIКОРI~стадНIUIЗlемen.НОі дin,HКlI; 
9 1,2. JIDC1PoKoao РОЗIРIIІТlI це ОГОВ р У ВIIПВДICIUC передбачен,fX • 'ЧІІННІІМ З.КОНОlШ8CТDОМ тв QIIM 

_роМі • fAf -
9.1.3. змlНlтl PO=I::~:JIIII~p~~ТlДAI Ур;~ПВДIGIX, перед6ачеНІІХ ЧІІННІІМ заКОНОlШІС'І1ІОМ, 8 тому Чllcnі в 

СІОраtlНЬClМУ ПОРЦ"" , 
9 І 4 IllMlraТlI 11.11 ОРЕНДАРЯ СІОЄЧІСІІОГО внесенн. opellДHoi Mml' 
9:,:S:IIІМIПІТІI lід ОРЕН~РJI ІЇДШIСОд)'ВІНIІ. СУМІІ opellДHoi ~1IТ1' з час 

."JOМ1 від 23.04.20004року до n'ДnIIClIIH. Uiooro ДОГОВОРУ; у nP'IП'1IrnI plwelll" 
9.2. ОБОD"ак.. opellдoдaB~H: 
9,2.1. псрс:даВDТIIЗСМCnЬ'ty ДІЛІІІКУ ПО 11С1У. 
9.3. ПРІ •• оре'IJIDРЯ: • 
9.3.1. oтplfMDТlI ПО ІКТУ 1смелlo.IУ ДІЛІІІКУ У КОрJlС1)'В.'Ш.; 
9.3.2. ПОНО8JIЮІDТlI AorOBip піCnI закіНЧСННІ строку Пого 4іі в разі BiAcyrHoC'li прm:юіП, Щ040 

JI"II1D"Io ІІІ ПРOТR:lі ~рміl'У ОРСІІДІІ. 
9 .... ОБО."Н3К.1 ОР&!IfIIІІРII: 
9.4.1.1I11AВ1aТl1 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖІІlІвість :lдіПС.IЮВ8ТJI КО'IТрOnЬ :ш В'IКОР'ICТlНIІ.М цієі :lсмcnьноі 

,"КІІ; 
9.4.%.В.lкор"СТОВУВIІТ •• 1~"I&!JIIo"Y дfлНIІІСУ за цlльовнм ПРIl1I1аче.,IІНА.; 
9.4.3.СIОСЧІШIІ0 СМО"У"I1ТII ОРС'ІДНУ мату; 

9.4'з.IІСДОПУСКlТlI хімі'IІІОro 'ІІІ БУДЬ-ІIСОГО іншоro :lаБРУДНСННI 3СAlЛI' 
9.4.4. пIД1рllмуааТl' іТ о IІDЛ~d(flОМУ CIIliТIIPHOMY СТВI.і; , 
9.4.s.піCl!I закіllче'lІІl терміflУ діі Договору оренди повернyrн :lемсшьну ДШІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

, .... ому стаНІ ПО ІКТУ. 

10. 1'І1311К ВIIП8ДКОВОГО 31ІНщеккв а60 DошкоджеllllВ 
06"єкта opellДll ЧІІ його ЧВCТlIIIII. 

10.1. РII3I.К ВllПlU1КUВОru 3111'ЩI:НfI. або ПОWКО,/ІЖеННI об"с:кта ОРСІІДІ' ЧІІ Поro чаСТІІНІ' несе ОРЕНдАР. 

12. З~lіllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРИПllllеКllВ ЙОГО діі 

12.1. Зміна yr.'OB ДОГОВОРУ uіПСНЮЮТЬСI У ПllсьмовіН формі 3Іl13аємною :'1"0.11010 сторІн. 
У разі lI&:lI(JCII"II~1I1I1I :lroМI Ш040 зміни умов 40l"OBOPY спір розв"I:lУЮТЬС. У СУ40ВОАІУ пореку. 

1%.2. дп договору nplIIlIIlIRIOTIofR У разl: ' 
12.2.lзакіIlЧI:tl1l1l строку. ІІа .КІІП Ноro буnо )'ІСІІадСНО; 
12.2.2.ПРllДбlllllll ОI'Ш ІДЛРЕМ :lI:МenьноТ ДШІІНКІІ У aпBclllcтIo; 

-12.2.3. ПРlІмусоаоro оід"у.ке'IНI зсмenьноТ ДШ.НКІІ :. мотивів суспшьноТ необхідності lідПОlідно А!! 
:rJ473eMeJlLIIOrO KonrKry Укрпі .... ; 

11.2.4. Доroаlр ПР"ПШ.ЯCТLСІ ТВКОЖ в іНШIІХ випадках, пеРlІ4бачеИl1Х ЗlКОНО ••• 
ІZЗ. ДllдоrОDОРУ npllI1ll.IRI'JТIoI:R WЛ8ХО'" Вого Р01IР88.IН8 31: • 
12.3.1. 831EMI.OIO 1roAOI0 сторін: 
12.3.2. рішеllllllМ С:УІІУ lІіІlllооіДIІО ДО ЧflflllОro :lаконодавства УкраінІ'. 

J IUз. l'IDI'KOIl3'1II1I oprIlAupe". п.9.4.2. Д8НОГО aorOlopY:l8 рIШIIIН.'" СУДУ, BlдnODlдllO АО с:т.14I,I44 
,еиenLllоrо KoarKry УкраУ ... .; 

12.4. РозlРВВfltlИ ДU"UUUРУ 11 ОДНОСТОРОflНа.ому ПОРIUUCY 4ОnyсКlt:ТЬCI; 
УМ08010 розіРlІІlІІl1І ДоrullОРУ в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОР~ неВllконаННIІ OpeНllDP~ п.4.3, п.9.4.3. 
12.5. Перехід праао шtаС:llості на маПно opCIflIIIP. на ІНШУ ЮРIIlIIIЧН)' або Фl311ЧНУ особу, а ТIKCnК 

fJeaРІ'ІIlIЗlцll 10Р'lдll'1ІІ01 o&:tJ(ill-ор~ЬІЇар. є пlдС18ВОЮ IUII розірваННІ доroвору. 

1.1. uідповідвлы�іеть сторіІl3. KeBIIKOIIBIIII. а60 
Ilеllвлежllе BIIKOllallll. ДОГОВОРУ 

13 І 3а "СВІІ оо wr"ж.IС BI'KOIIIII'II доroвору СТОРОН'І lІесуть відп08uшnыlс:тьь відповіДflО АО 
3ако " "01111111І11 ~.tJU ІІСІІ' .. 

"У та цього ДОГОВОРУ • 
13,2 Старо' б "11 .... '1111 :lвinЬШIt:1'toCl в,Д BiдnoBiдuЬHOcтi, IІКща вона доведс. що це 

1Iapyw' нІ, .ICD II&JI'YIIIIUJU :10 ов.- • 
1"'11 с:тмос. ІІІ: :І 'ІЇ UШІІІ. 

1.1. ПРllкіJщсві поnо.епп •• 

14 І Ц iAnllC8.III11 CТOPOHIIIt"''' nоro АеР.ВIlОУ рес:с:траиіі. 
• • сп ДОГUIlIРllu(іll/шr '1І1ІІ1ІОсті піCnIl n що МIІІОТІо OAHDКOBY ІОРІІДІІ'ІІІ)' СНПУ, ОА'ІІІ :І ІІКИК 

3111U10 І Цеп доroвlр )'IUIЩI~IІО )' трLOХ ПРIlМіРfll'~' _ в opf8HI, .хиn провів дсри.1І8НУ рес:с:траUЇIO. 
А IТLc. D ОРС:IІЛUJUIlII1JІ. J'llyrllil _ а ОРС.llIаря, тpeтt . 



. 
IІсоід"ОIНIIМII .. amlHaMII договору є: 

....... lІоі дin_НКI. з вlд06раженIUIМ 06,.lежен .. (о6т_жеНL) у її 1'1" 
ICDдIICТPOBII" MOII з&:мw. ОРIICq, 

та DCТDllolllellllX сервhyПв; • ІІІ 110 місцевості та погоДЖСНIUI зовНі,!D~ЬОі межі земельної АЇЛ.НIі'" 
ІКТ про ВСТОІІОШІ&:ІІІ II"ТVnv зовнішньої "Іожі земелЬНОI ДІЛ_НКІІ; • 
ІКТ про ncpI:ll,"OCC8II1II 11 "'U'J _. • 

ІКТ ПРIIПО"'У-Ш:Рl:l1U1Iі зе",елЬНОI ДІЛ_НКІІ, 

15. РеКВЬllТl1 сторін 

OPCIIДOADDCI'b 

&роворська міська рano 
D осоБІ ncpwora 
ЗDctyПIШка Micioкora runOUII 
BO:llllкa С.М. 

МіСUC:IIIОХОАЖеllll_ 101111./111111101 uсuGи 

074 ОО KlliBCLn облит, 
м.&ровар", 8уn.Гаmріllи,15 

I.аеНnIФlкаціПШIП КОА 26376315 

" , ' , І 

\ ' 

N! ___ '\--... 
.... 

OpellДBp 

ТОВ "Кllївоблпрсса", 
_ке діє на підстааі CТВтyty. 
зареєстрованого державним ресс:траторо .. 
м. Кllєва за N! І 072 123 0000 006611 
від 14.03.2006 року 
Директор 

Місце проживанн_ фізичної особ" 

ЮРИдична адреса: м. КlIЇВ, 
8УJl.Дружківсьц І О 

Ідентифікаційний номер 24932918 

16. ПlдП.IСИ сторіи 

.. 
--- - ______ ~200б року 



(' 

'. 

АКТ 

пРИЙОl\1У-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 /"'-" ~~-R 2006 року ---- м. Бровари 

МИ, що lІіДПJН:aJIИСЯ нижче: Броварська міська рада, в особі 

~;~СТУПНИІ(а MЇCI.I,OI',,) голови ВОЗ.lнка Сергія МихаЙЛОВІІча, що діє 
і'напідставі З3I\ШI~' Уі:раїIІИ "Про місцеве самоврядування в Україні", 
'довіреJlості Ilід (J 1,():-:,~006 року за N!!2-1S/1872, з однієї сторони, та 

ТоваРI.СТВ() ] \J~:\IL.';I,~IIOIO відповідалы�істIоo "Кllівоблпреса", в 

особі ГСItС)1а,'II.llI1I'О 't ll рСI<тора Хоменка Віталія Микоnайовича з 

другої СТОрOlIll ... ',':Л~і,::І H~ii Акт про наступне: 

Брооt\РСIJI~:1 :\1:,,'1,1\:1 рада передала, а ТОВ "Кllївоблпреса" 

прийняло З(:.\ІС:,І,:ІУ :t:::ЩIІ'У площею 0,0019га по вуn. Короnенка, в 

'районі РОЗI\ІЇщ.'I,,:>1 i::L, .\"!!64 8 м. Бровари. 3емenьнадіnянканадана 

рішенням сс..:ії [. "11 і 'І,І:ОЇ міської ради від 20.07.2006 року N!!S8-

06-05 Ш\ )'1\І\,і:а\ "l'~'I" ,:!. терміном на 1 (ОДІ.В) рі" до 20.07.2007 

,року. 

J'" ЦсП Л"т .. 'j;;':1:t\.."ю у 

I
чаСТИНОIО ДOl'~.H11':'Y OP','I~:tll, 

N11r~ г, '\Л.' " t . J.:. Со", , ", 

{Броварська MЇCblCt1 раДL1 

t!ОРИДИЧI1U UДp\:\:t, : 

~. БрооаРIl П"'І Г"""'-'"'І" 15 'з ' ." . , ".' " -
~ .. аступник міСI.IСUI"О Г()JІ~І)И 
\ ' 
с 
t 

трьох примірниках і є невід'ємною 

ІІРИЙНЯЛо: 
ТОВ "Київобnпреса" 
Юридична адреса: м.Київ 
вуn.Дружківська,буд.І О 
Директор 

.. ~: ...... ШІІ( / 



АКТ 

про Ilсредачу ІІа збсрігаllllП BCTallOBJICllllX І\ІСЖОВІІХ Зl1810В 
ВЛІІСІІІІІСУ (КОРIIСТУО81.У) ЗСМСЛЬІІОЇ діЛПlllСl1 

І 3АТ о .- о " 
(( .: ,',," l-.. { ,'" І , •• ' .. ' < (" 
(П. J. Б. фі:JII'ІІ/оі 01:06(" Ifll3на IОРlіДIf'ІІІОЇ осоБІІ) 

в межах '-:"_;~(.....:.'_-~' ff-I..;.,..;..r_· '~(:'~('....:' "'-І/I...:.'..,:L:...L..f _____ . _____ сіЛLСI.кої (міської) ради 
. (_ о,· е·' 

"\ 
" (і I~' ,~~. І'" О' (', L~ ____ Р;І"ОІІУ 

1(11І HCI,Kt1Ї оБJН\С'ГІ 

І. JJJJЖ'lеllїДIIllСUJtі: 
ІIIIі орпші:Шltіі. Щt) IІI11ШШUШ роБО'ГIІ ПО НСТШIUIІJI~IIІІЮ меЖОIШХ ·шакі .. земелыІїї діЛJlИКI1. 

і ВІІЩС DKa:SOHOMY оnаСIIJІКУ (КUРІІСТУВПЧУ). 
о' 

(ШІ'ОIl о"rattізащії, IIО&:IІ4О, ГІ 'І. G.I 

С-Р~ч 

( ) ::t....A І" С " 11І1\ зе~rnеКОРJlСТУDULJ ____ .:.-..:::!..,;.., \I..!:J __ I!.Ir-L.,1 "-' .L' ...;,~:_7~!j~)..І:.I"~Lo.dt.!-. ~1''о......=с.~Ч\~_-=-::~ ____ _ 
(П. І. Б.' фі111'lllоі L,с:tlБJI, lІо13ВIІ~JjШ411'ІІІоі' осоБІ І) 

(. і7 
"'Kc:illl,CLKt,Ї (С'ШlІlІ1шіі. міс .. (ОЇ> Р'1J111 ___ . __ •• ___ _ 

(" 9 ,'Ч (.liCLKoro) uіlщіJlУ :SСМСJІЬІШХ ресурсів _-='и I~:':" ~еС.А...4.~Ч. (~c '1i."~C-<~':::'C ~\i:J' J~/;.!·L';)~~:"'-' _____ _ 

) (Л. І. 6.) 

• акт про те, що межові ЗJfDЮI земелЬJlОЇ діШIІІКl1 11С'Г8НОDлсні (иjДJlовn&:иі) ІІа місцевості D 

4 шт. і передані ІІа :.бсрjгаШIJl 'ICMJICI':ltlCIIIIKY (ЗС:\IJIt:КОРJlL'Т}'В8Iry) 

~,tI т /-l' '-і,":' .I~~ /L- • ': •• сЙ • 

(П. І. Б. Фі31Рlllоі особн, 111І101l10РIIШI'llІоі особ,,) 

СКЛUДено IJ трьох IІРИfolіРШlках. 

blllll• fi а) ь ' p~ IOlllloro 
ЬЩIJJУ :JCl\ltJI&.II1IX 



АКТ 

118 псрСllСССllllЯ в 1181'УРУ ЗОВllіlUllЬОЇ мсжі 3CJ\tenLIIOЇ діЛ11111С11 

-

." __ '-:'"J:.?J.L.Q/;~~';':..i7 Жh~~ ___ 200~ р, 

МІІ, НllжчспіДПШ:lші. llреnСТВВlІІlК Броварського MЇCLKoru :SC:MCnbl�o-кадаС1-РОВОГО БJОРО _ 

t'""p"4j а. lі2 I~ 
~ynlucтi зсмпсвлаС1il'І1сів (3СМЛС"ОР'IС1'УШlчіu): 

• ~1""'- '. , ... -~" { "Lu, t: ие tA. И.Аё <Jj. __ - ____ ' __________ _ 
" І 

,>уд (\« 'и:J lШ-.( а. (7 

:tUBHIIKDIIKOHKOMY н-ot tч:'$ \4..м I'~ иSfJC."'~6 с(р td!j ""-ММ &h" 
.di ІІІ підставі дозволу виконкому Н!! 273 

ПВРОДIlИХ дспyrатів від 24 листопада 1992 року 

lІecnll в ІІВТУРУ межі 118 піДСТl1ві Пl&аIlУ земсJJыІїї дїJIJlНКI1 

,. А-І І4 " ~ 1 ~ ~, ~(..и ,',,=- :: .. .;.' & 4ьf 12 ~ 

<lIВaJОЧОГО по вул. ____________________________ _ 

~DріwеННи місьtcDИКОНКОМУ Не від ________________ _ 

~ ЗВ"'" • кіп,кості (4 ) \11'1'<:11ІІІІ; • НО' >'Рі прсдстаО"ИКУ ] ... 00111.", Н. JIIШI"O 
r;еио вїдповідwJы�ість за іх зБСрСЖСНІ!". 
іри тв r.sісцсзнаХОДЖСІІНJ1 мсжевtіх зиwсів зсfvlcJJы�оіi діЛJlJlКИ ПОJ,азаIlї 11І1 кроках. 

"',, "І •• 
і' .\.~~ • -. -. 

Itr є ПЇДСТВВОІО длJl пр , ~yt(.r.R ріwс}wя' ПО фаmlЧНОМУ КОРJіСТУВВШI10. 

~адI!JПIЙ в двох ПРІІ~~ IJIKQ1.(~ :.:'~:.,: :', ;' ; 
~:g;~: o)'~." .,I-~" ., 
.\ • \ ~ .' .,. .. t '.:. .r.e / cra ., -;. • ":!і' • . " 

DQIIK земnевnаСIШк.... ~ ..... <' 
tlrОРIIC1'yDача) '. '. 1':J~'1t:'~;' 

• ... ае. 
д ..... А"'" .&,'uIlUt." .... II І.' .. " 

traDllillC 610РО.' :IIQ'.'2!li.llO'."AIII:' .,UI " 
. , .• ".I.~.:.~, ... ,'.: .... , .. ~.,..... ..... ,'/ .4... А ~ 

tJttraBlll1 .: , . , и~ NUc..l (' 11 н,ц} ГЧ''1.J> 
ІС UІІІСО"ІСОИУ ::.JL ~ .} 

• • І 

• е. ..' 

' ... 

.. 

ЗАТ "Вpмllp'''ttt' "1')Wflptlll" 2001 р. 3а" NI S"'·/SOn 
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ОПИС МЕЖ 
ААО А xмnl :saranlrHOГO KopHeТYB"f"JI. 

АКТ переНССС'ШІ І Н."УРУ 30811ішltt.UЇ межі :JcM~n""uї діл,нки 

.~ 

------зоВНішНя межа 
земеnьноІ д1лянки 



ДОГОВір Ne1 

Про внесеннн змін до договору оренди земель .. д' . 
2006 року N90406ЗЗ800З~;' Ілянки вІд 20 жовтня 

Місто БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

21 листопода дві ТИСЯL.і ВОСЬМОГО року 

OPEHДOДABE~b: ~pOBapCЬ.Ka ~~iCbKO рада Київської області. .0p"AltLllla оспба зп 
законодав~!вом Y'(POIIIII. IДСIІ·ГИФIІ(ПЦlllllllіі код ЗD даШIМ.1 ЄДРПОУ 26376375. IОРJlДllЧllа 
DJlреса: КШВСЬКО обл .• М. Броваrш, BYJJ. ГаГІІріІІ8. 15. 11 особі ВИКОНУІОЧОІ"О пБПН'И11\11 міського 
roлОВIІ - се.(рстаря ради Сапожка Ігори ВаСIIЛЬОВJJча, ЯКJJЙ діє 110 піДL'Топі ст.42 ЗаКtШу 
УкраїНІ. «Про місцеве самоврядуваНIІЯ в Україні», з олного боку, та 

ОРЕНДАР: Тоариство з обмежено,о відповідальніСТIО «К.,ївоблпресо». IОРltдItL.Шl 
адреса: м. Київ, вул. друж.,івська, І о, ідентифікаціЙ.шй код 24932978 в особі генерального 
Allpeкropa XOMeНl(a Віталія Миколаііовича, яка діс на підставі статуту, зареєстрованого 
держаВНIІМ реєстратором м. Києва від 14.03.2006 року З8 N!!1 072 123 0000 006671, долі -
"ОРЕНДАР", 3 другої сmОРОIIZI, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебува'ОЧJJ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розумі'ОLIІІ 
значення· своїх дій, попередньо ознайомлені '] ПРИПJlсами цивільного законодавства, що 
реryЛЮIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, '] вимогами щодо недійсності праВОLШIlУ), 
відповідно до затвердженого рішенням Броворсько.о MiCb.COIO paдOIO від «зо» ВСрССНlI 2008 
року N!! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари та кеРУIОLIИСЬ 
положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.З Договору оренди земельної f!іЛЯНКJJ від 20 жовтня 
2006 року уклали цей Договір N! І (надалі - Договір) пр~ внесення з~"н дО ДO~OBOPY оренди 
земельної ділянки від 20 жовтня 2006 року .N!! 040633800З87 (надалІ - ДогОВІР ореш),,) про 
nКe: 

I.Внести до Договору ореНДІІ наСТУПJlі зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИlсласти в наступній редакції: 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки відділу земел.ьних 
"""'УРСI'в у . . Б К оо оо об aCТI' ВI'д 20 1 О 2008року N!! 04-3/13-3/1328 стаНОВІІТЬ . 
r- МІСТІ роварах И1вСЬКОl л . . 

-11441 грн.(одинадцять ТИСЯЧ ЧОТИРИста сорок одна грн. оо коп.). 

". .оо редакції' 
1.2.ПУIiКТ 3.1 Договор~оренди в .... сласт.1 в наСТУПНIИ' . 

сс3 1 Ц оо - 1 ( ІІН) рік терміном до 26.07.2009 року. ПІСЛЯ 
за~і . е •• Договір укладено строком на ОдАР має 'переважне право ПОJfовлеННJI ііоro на 
ІІОВ н~енни строку дії цього ;Цпговору ОРЕНД не пізніше ніж за зо календарШIХ днів до 
зак'НИ строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІнен повідоМИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 

І"чення строку діі цього Договору письМОВО 
ПРОДОВіІ(lJТIі ЙОГО AiIO. . 

аво ОРЕНДАРЯ не ЗВСТОСОВУІОТЬСJI У раЗІ: 
ПОЛоження цього Договору про перевожне пр 

- ВІ . ІМ призначенням; 
IICop"CТnHHi земельної діЛЯIІІ(JI не З8 ЦІЛЬОВ' . 

конкуреНТНIІХ умов передаЧІ в оренду; - JJtnrr стосуввнНЯ 
·~o Продовження договору вимагає за 

• Пору оо ат .. ' Шенни термінів сплати орендно, пл , 



ог·.рwення стану земельної діЛЯНf(lf». 1. 
допуше.IIfЯ п . w 'оо 

I.З.ПУIІІ~r4.1 Договору оренд" в •• клаСТIІ в нас.туПlШ~ РС~Ш\LІІІ: ]. 

стаНОВ.іТЬ 10 % (десять) ВІДсоткІВ вІД І/ОРЩ11lШІІOJ 11'011І ~ 
«4.1. OpellAlla плота '. о&:( 
зе ... елыІїї діЛЯНКIІ- 11 441 гривень - І складає. ~. 

1 144,10 (ОДІІа Тlfся'.а сто сорок ЧОТИРИ) гривень J О копі;;о/( тІ ріl\. '11'І 
'.4'nyнn 4.3 Договору ореНдІІ ВllклаСТІI у НОС1УП 11 і іі pc~ Кllії: ; 

(4.3. Орендна плата ВІІОСИТЬСЯ piB~IIIMII частками ЩПМІСJ/'ІІЩ "JlOlJfIIl\1 зо ('" 
кanelfдap.lllx днін, наСТУПНIfХ зп остаlfl/lМ кме",даРIІІIМ IІ1/С\/ 'JIIII //01,,0 r 1/0,'/,1/ І\ІІПОГО) ~a 6, 
урахування ПДВ ШЛЯХО'" перерахування /10 JЮ'JРtIХУ//I\()JЩІІ 1'101,>,1111/\ 

Н! 33210812700005 УДК У КlІївськііі області М. КИС/J&l. КОЛ ЗКПО 23571923. Мфо 
одеРЖУВDЧ - Броварське ВДК, код клаСllфікаціі 13050200 - 0PC//:1U 'JCMm», 

1.5.Пушст4.S.2 Договору ореНДІІ виклаСТJI в наступ//ій рсдшщі'і: 
«4.5.2. з ... і/lll розмірів земеЛЬІІОГО подпт/(у та стапок оренд//п'" ":ШТІІ. 'JMIHII "ОР 
грошової оціНКIІ, підвищення цін, тарифів. зміНJI /(осфі uk"'Ti 1I IІІдсксаllіі. 8 • 

закоНодавство.... , 
у ВІІПDДКУ відАlОВl1 ОРСlщаря ЗJ\lіШIТl1 орендну плату ІІа умовах, ВII]l/оченВ1 ~, 
Договору, CТOPOIIII рОЗрllВDIОТЬ договір ОреJlДИ. Якщо, с відмова від 1I0бра • 
РО:JірваllllЯ договору за ЗГОДОІО сторін, цеil договір розривається у судовому пор 

'11 1.6.Пункт4.S.4 Договору оренди викласти в ",аступній реДaJщії: 
«~.S.4. у раз.і нс;внесення орендної плати у строки, пизначеllі UII" Договоро",. 
заборговаНОСТІ вважається податковим боргом і стягусться 'J //арuхуваННЯAl ІР. 
~араховується на C~MY податкового боргу (з урахуванням штрафНIІХ санкцііі ']а іх /I~ . 
ІЗ розрахунку 120 ВІДсотків річннх облікової ставки HallioHaJ1bHOr(l банка У/(раіНIІ, .11 ..... 
день ВIiНIІ~иеIllIЯ такого податкового боргу або на день ;;о/"о (;;О/"О Llастині) по • 
залежно ВІД того, яка з величин таких ставок с більшоlO. за КОЖНІ/ії калеtlдаРlll1/І 
прострочеНІ/Я у ііого сплаті». 

1.7. Пункт 6 ДОГОВОРУ оренди доповнити НОВИМ підпунктом 6.S наступного 3MiC1f :5. Орендар зобов'язаl/ИЙ в п'ятиденний термін після державної реєстрації цьоГО Да 
або будЬ-ЯК~Х до~аткових УГОД. Договорів про внесення змін та доповнень до Д 

ТОЩО надати ВІДПОВ/ДНУ копіJО .. . ах .. • органу держаВНОI подаТIСОВОЇ служби зв МІсцем ЗІ/ 
земелЬНОJ ДІЛЯНКИ». 

1.8.Пункт 9 ДОГОВОРУ оренди доповнити Новим підnyнпом 9.4.6 настуПНОГО 3Mic:tf 
«9.4.6. В п'ятиденний термін пі.. тal б БУJl 
додаткових угод, Догово ііі n ~ЛJl держав но І ,Реєстрації цього Договору D О о" 
відповідну копі/о органу рде )I~B/ в~есеl/НЯ ЗМІ.~ та допов//еll,Ь ДО ДоговорУ ТO~e)lei 
діЛЯl/КН». ~'" 101 ПодаТКОВОI СЛУЖбl./ за МІсцем з//входжеllНЯ 

1.9. ПУНКТ 11.3 ДОГОВОРУ оренди "oгo;~· 
«12.3.4. ініціаТIІВОIО однієї із Сто' ДОПовнити //овим підпу//ктом 12.3.4. наСТУП едбаIJС 
законом та цим Договором». рlИ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДІСУ У випадках, пер 

1.9. ПУНКТ 12.4 ДОГОВОРУ оренд 
• и ВlflСЛасти в наступнііі peABlcцiї....d 

«12.4 РОЗІрвання ДОГОВОРУ ореllДИ зе' '" • oHHЬU"'~ 
порядку допус/сається У разі невик МЛІ за IНЩlаТИВОJО Орендодавця в OJIHOc:ro~ 4 ,. 9.~ 
даного ДОГОВОРУ. Договір аВQхса:на/ЩJl ~pellдapeM аимог ПУНКТУ 4, підпунКТІВ ',O)leJtf1 
набyтrя 'lННності ві.цповіднoro ріщ.:: РО3lрван~м зв ініціативою ОрендОДВВ'" " і 

"Y1fY. прниlUlТoro на вимогу Орендодвв"'». ~ 



!ІД0говір підлягаЕ державній реестрації 
2.UC11 • 

JUcA Договір набирає ЧИННО:гі піСJIЯ піДПllсаНIІЯ CTopOlla~1I1 та ііого державної 
• -.01 3DC'J'OСОВУСТЬСЯ ДО праВОВІДНОСИН ЩО В 1111 11 кл 11 3 О І І О 2008 оо dll.,!.!Lo " _ 1\")'. 

4.060В'1І301( щодо подання ~bOГO Договору Ііа держаВIІУ pcccтpauilO та ВllтраТII • 
. 'JJ3IIЇ 3 ііоГО держаВНОIО peccтpaЦlЄIO, покладаlОТЬСЯ на Орендодавця, r SJншіуМОВl1 договору оренди земельної ділянки від 20 ЖОВТІІЯ 2006 року за 
~]800387 ЗOnИWОIОТЬСЯ без змін, 
І 6. Цеіі Договір укладено у трьо:< приміРllІІках. що маtoТЬ onllaKOBY 10PIIA~ILJttY CIIJIY. 

~
].k1IX 3НDХОДІІТЬСЯ В Орендодавця. ДРУГІІіі - ВОРСІІдаря. третііі - в оргаІІі. ЯКІІіі провіІІ 
JtPЖIвну реєстраціlО - Київськііі регіOllDльнііі філії ДСРіlШПIІОl'О пі;lІІРIІСМСТПП ··ЦС.ІТРУ 

. 8ноro3смслыlгоo кадоС'гру npll ДержаВІІОМУ комі'гсті YKpaїlI1I rlo :JeMCJlbllll~1 pCCypCtlM" 

РеквїЗllТl1 сторіІІ 

Ореllдодавець 

ffoupcька міська рада Київської області 

ilmlфікаціitНllЙ код 26376375 

_ка обл., І. ровари, вул. Гагаріна, 15 

OpellAap 

ТОВ ссКиївоблпреса» 

IОридична адреса: 

вул, Дружкі 10. Київ. 

в особі ХОМ Миколайовича 

\ 
" .. ', . '. 

" 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

М. БРОВВРІІ 

j &pOBBpCЬКD .,lcьКD 18DЛD .. Jt2 оо я~dЛ7//'..R .. 2~. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: &роварсlolCD .,Іськв родв В особі заC'l)'ПlІІlКВ MicЬKoro ronОВIІ BO:IIIAКD ССРПR 
~1111.nпDDIIЧВ, що діє ІІІ підставі ЗІКОІІУ УКРІТІІІІ "Про місцеве CIMOBpRAYBalfНR в УкраїІІі" АовіРСllості віА 
0 •• 08.2006 року за .N!2-ISI1872 з OAIIOro боку, та ОРЕНДАР: ТоваРllСТВО 3 06.IC"ACCII010 ВШПОВШВЛLІІІСТІО 
\.КIIІвоОлПРСС8", IОРllДllчна адрсса : м.Кllїа, вул.Дружківська.IО КОД 24932978 в особі ГСllсрвльttого AllpelCТOpa 
ХОМСIІІС8 Віталіl МllколаnОВIІЧ" ІКlln діє ІІа підставі статуту, зареЄСТРОВlllОГО AeP-АСІІВIІII.1 рсєстратором ... 
КIІElВ 3. N! І 072 123 0000 006671 віА 14.03.2006 року .аалі -"ОРЕНДАР", :J r)p)',YJr cn"'pOIIII, УКЛВЛІІ цсА Доroвір 
про НDctyПIІС: 

о 

~ І. ПРЕдМЕТ договору 

•••• ОРЕНДОДАВЕЦЬ віАповіАНО Ао ріШСIIН. сссії Броварської міськоТ PUII КlIЇВСЬКОЇ області віА 
2D.07J006 року .м58-06-0S IIIJIВC, І ОРЕНДАР ПРІІАмає в строкове маТIfС корш:туваllllR зсмenы�уy АЇЛRН",), 
МDШCID O,OOl9ra Дnl обслуroвуваНIІR кіоску, нкв ЗlfаХОАllТЬСR по вуn. КllіВСLкlП в раПО1І1 6у.а. oМl68 
м. GpOOBpll. Згідно :І МІНО" земnекор"С'І)'ВВНН., шо є IІсвіА"СМIІОЮ Ч8СТІIІІОIО цьоro Доroвору та АовіАIШ 
IIІОНОТ БроваРСIІКИМ міСІІКИМ віJlдїЛОМ :lемenllНIІХ ресурсів віА 02.10.2006 року Н!! І 061-04-313 та зе .. enьно
IІІІІС1рОвоі документації 5роваРСІІКОro MicЬKoro віl1l1ЇЛУ земenЬНIІХ ресурсів UR земenьна Аіл.нкв PL~YCТЬC. в 
1CМnIX КDMepuinllOro ВІІКОРИCТDНН. Броварської міської рм ... 

2. 06"скт ope.IAII. 

2.1.В орсн.ау переl1lСТЬС. земenьна АЇЛ.lІка загалЬНОIО мошеЮ 0,0019r:в. • • 
2.2.На зсмenьніR дїЛJlllці віАсутні об"СКТlI IІСРУХОМОro MaA~a , в та~ж ІНШІ об"СКТlI IНфра~уanypll. • • 
2З.НормаТllвна ГРОШОВІ оціllка зсмenыІїї АіЛ.IІКII ЗГIАНО АОВІАК" Броварського МIСЬКОro IIl1l1ШУ 

ХМCn"НIІХ ресурсів від 02.06.2006 року N! І 061-04-313 СТ8t10аить: 
- 3204 (ТР" ТИСRчl двІстІ ЧОТІ'РІІ ) rpIlBHI. • • 
2.5. 3eMenlllll ДЇЛІНка, ІКВ передаСТЬСJl в орен.ау, Ilе мас таК11Х НCl10ЛlКIІ, шо .. Оа..')'1'Ь переШКОДllТ1І 1і 

ефсll'ТІIІНОМУ ВIlКОРIIСТВННЮ. • • 
2.5. ПРlІзміні ( реорraнізвції) ОРЕНДАРЯ Доroвір ОРСtlАllllе збеРІгас 'ІІІННІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

3 І П, • ) І термІном до 20.07.2007 року. ПіСЛІ звкінчеННІ строку доroвору 
opellДl •• ~oroBIP укладено на І (ОДІІН Р ~ ІІВ 1І0ВІІП строк. У цьому рвзі ОРСllдар ПОВШІСІІ ІІС піЗllіше lІіж 

р "ІВС персввжне .ПРВВО nOlloanCIIII. оro МОВО ореНАОдавWI про IІвмір ПРОАОІЖlml Поro 
311 мlа.цl до І '"' ії доrolОРУ повіДО~1І1Т1І ПІІСЬ 
.іlD n зак нчеННІ cтpo .. ~ Д цInЬООIІ.1 IІРI13I1DЧСIIIІR.1 ОРІШДВР ВТРDЧВС IIСРСВВЖIfС 

• РІІ ВllКОРllCТUlшl :sc.,cnItlloT дlnА11К11 ІІС ЗD 
ПРаво ІІа ПОI'ОМСIІ"Н AoroBOpy Ор'ё'ІДIІ. 

4. OpeIIA.IB ПЛВТВ 

а ABDl1URTb) rpllBIIIIIo 40 копіАок; 
4.I.РіЧIІВ оренДнв мата сКЛDADЄ 320-40 (TpIICТ IПСIІЮtтЬСR з урахУ.анl.... ilfl1I1KciB інфn.цlТ. 
4.2. 06'lt!слеllНR розміру ОРСIІАllоі nЛІТIІ зв зе .. лю зА П'11І'П1І рlШСlІlІА вш 20.07.06 WО.ІІСRЧНО рIВIІІІ.'" 
4.3. 0PCIfl1HI мата ВIІОСIIТІоСН ПОЧll11аlOЧ11 :s ДІІА npll х 3В ОCТDІШ'" 1СІІІІ&:lfAВРIШ.' АІІІ'" звlТlIОГО 

(чаtncaМ'1 npoтвroM 30 капСI'Аар"IІХ ДІІІв, IIBCТYnll1l удк У КIІТвськlП 06nвстl.,. КІІСВВ МФО 821018 
nll4aTICOBoro) .,lеНЦА, WnНХО.' псрсрВХУВВlІlІА ІІа раХУI'ОК 1С118СI,ФіICllЦIТ 13050200 - opellдa 3&:.10111. 
ko423571923 p/p3321381260000S- &роворськс вДК. КОД 10К OPIIHAtfOЇ МВТlI офОР"ЛRСТЬС. ІIАП08IАНIІ"1І 

4.4. Переда'lа про.ауКЦlї та HDADIIIIJI послуг в рахУI 
IItIa&aIl. 

4.5. Р03.llр OPCIfl1110r пnаТl1 ПСРСГnИАаСТЬСR у PO:s~:aBOPOM; ., • 
4.5.1. зміllll УМ08 roсподаР'ОВВНIІ., Пllред6ВЧ~:::I::UСIІІII uitf, таРllФі8, У ТОМУ 'ІІІСЛІ BtfBCnIAOK Інфn.ціі; 
4.5.2. змllfII розмірІв ЗІІМenь.'Оro податку, 



• ТlI uen Доroвір у DIIПIUlIШХ, передбо"с .... х 'ІІІ""ІІМ lаl\UlIОЗitIsС, •.. 
9.1.2. ДОСТРОКОВО pOJlPBD ... 'І 

lorDBOPOM; r маПІ у ВIlПIUlIШХ, перслбачеНIІХ 'І'ІНН'ІМ lаКО"011аВСТ80\ • 
9 І 3 :lMilllml poJMlp OPCIIдIIO І. І 'O~\ , ... 
• • • К'J ба :ll'Одl' ОРЕНДАРЯ; м • ~ • 

)JIttocroPOllllloOMY порід ОРЕНДАРЯ С80l:чаСlf01'O внесеlf"JI ореtlДtlо, маТtI; 
9.1.4. BIIMlranIBI~ ОРЕНДАРЯ віllшкодува.ШJl СУМІ' орендноі маТIІ 1 ',ас\ "PlliiH 
9 1.5.IIIMaranl ІІА • • ~ТТ. • 
• 1"2304 20004ро'"' Ао nianllCllllfJl UbOro ДОГОВОРУ, DtttcOItlCOMY в .. •• OOJ '.2. OCїOD"RJKII opeIIдDJIDD~R: 

9.2.1. пеРCllDваnl :lемелыІy АШRІІК'J по аny. 
'.3. ПРlDІ ореlfllаря: 
9'з.1. ОТРІІмаnl по aJC1)' :lсмелы�уy lІілJlН~ У Kop"C'l)'BalflfJl; 
9.3.2. nOllOВnIODml 1I0l'Oafp піелJl :lаКIIfЧСIIІІJl строку nого діі в разі віДСУТ'lОсті 

:lо60В"1І11I1Ь ІІІ ПР0ТJI11 тсрміlfУ opelfall. '.4. OCїOD"RJKII OPCIIдDPR: 
9.4.1.lІаааваТIІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОИUIІІDість ,діnСIfЮDDТIІ ко.rrpОЛL 1І ВІІКОРІІСП'ІНІІМ шсі 

дm.шlCtl; 
9.4.2.DШСОРIIСТОDУDDТIІ 31 •• r.IILIIY IІInІIІІСУ 3І цIлЬОDIІ.' ПР"1I1DЧLшt'R.I; 
9.4.3.свосчаСIf0 СПJlа'IУВIТІ. OPC'IдIlY ПJlI1У; 
9.4'з.llе 1І0ПУСКВТl' хlміЧІІОГО Чlf 6УIІЬ-IІКОГО іІІ ШОГО заБРУДНСIІНJI 1СМЛJl: 
9.4.4. IliaТPIIMYBaТlI П І IІВnСЖIIОМУ cllllтaplloMY CТDlli: 
9.4.5.піелJl 'JDкінчеННJI терміну Ііі ДОГОВОРУ opeНIIl1 повернути земельну ділІІІІ",}, ОРЕНДОДАВЦЕІ, 

IІВnС:ЖIІОМУ CТllIІI по аК1)'. 

10. РII3IIК ВІІПDДКОВОГО 3RllщеllRВ або пошкоджеlll.R 
об"с:кта оре1lдll ЧІІ ЙОГО чаСТIШII. 

10.1. PIOIIK ВIlПIlllКOВОГО 1НlfщеННJI або пошкоджеННJI об"єкта ореНДІІ чtl Яого частtlНІІ несе ОРЕНДАР. 

12. 31\Ііllll УІ\І08 ДОГОВОРУ і ПРllПlшеllllП ЙОГО діі 

12.1. Змі.,1 умов ДОl'Oвору 3Ainc'lto""""'~ '. • 
у • • ..... СІ У ПІІСЬМОВІП фОРМІ за ВЗОI:МIІОIО згодою сторІІ'. 

12.2 ДІІ РIDІ HeдoClrнelltUl ЗI'O"" ЩОІІО :lміа ... Умов ДОГОВОРУ спір розв"IІЗУЮТЬСJl У СУДОВОМУ noplll7· 
• IIOroDOPY ПРIІПIIUIlIОТІос:IІ у pa:ll' 

12.2.I.ЗІкIН'IСНIІІ СТРОКУ. НІ ІКІІА Аоl'O 6y~0 • 
12.2.2.npI1д6IHНI ОРЕНДАРЕМ ~кладено, 
12.2.3 • 3Імen"ноТ ДІЛІІНКІІ У власність' 

• прш,'усового ВlдчуисеllНI зеМIJ1 -. ' • • 8ЇJ1O • 
ст.147 ЗемелhtlОro КадІ ....... у 1і "НОІ ДIЛJlНКIІ 3 .'ОТІІВ'В суспіл .. ноі необхіДНОСТІ ВIA/lО 

- ~ КРа 1ІІ!і. 
12.2.4. Договір npllnllНlmCII тако' • 
12.3. ДІІ IIOroBOpy ПРlfПllllRIОТЬСR ас в IНш"х випадках. передбачеНllХ 38КОНОI\І. 
12.3.1. nBrMHOIO 31'OAOlO сторін; ШnІХО •• noro РОЗ'РВ8tltIR 38: 
12.3.2. рішеННІМ суду відповідно д 
12.3.3. IIIBtttCDtl8tlttR OPlllAapCM .~O ,ч;нного законодавства Украіни. ~II~ 

Зеll.r.IILtlОro кодексу УкраТtш; ••• 2. lIDlloro договору 3В piweIIllR.' суду, вlдПОDlдtlО 110 ст.1 , 
12.4. РcnіРВltШI ДОГОвору в OAlIOCТO . 

YMOBOIO Роз'рваННІ Договору РОННIоОМУ ПОРJlДКУ допускaєrЬСJl • 
12.S. Перехід праВІ вnaCHOc:. ОДНОСТОРОНIlIоОМУ ПОРІДКУЄ lteBIlКOliat~HJI Орендарем п.4.3. п.9.43 • ..-. 

pc:oprallї3aцil toРIІДllЧllОТ OC0611_0peIlAap~a t: .~~AHO opeltдapII H~ іншу ЮрltДIІЧНУ або фізtlЧН>' особ)', 8 

• Ac:тaBOIO ДnJl РОЗlрваННJI договору. 

13. ЬідП08ідаn.. • 
ІІІСТ .. сторіІІ за IIeBIIKOl181111R або 

13.1. За ІІСВIlКОІI8ННI а60 11111 
.;,. IICllane-dCllС BllKOllallllB ДОГОВОРУ 

:lIKOllyl-;а 2Ц~ ДОl'Oвору. IUIСЖllе DШСОІІІІІІІІ договору старо .... lIecyrL відповідanьніСТЬ BlAn08iAltDJO 

•• POII" ІКВ ПОРУWIUlа з060В" rJ 
порушеІIНІІ c:тanOCI 111:1 ті llItщ. IІзаlllll, 38їnыlєn.cII від відПОВ'ADЛ"ності, JlKLЦO ВО .. а ДOBeJlC, lJiII 

'14. П РlllСіlЩСВі ПОnОЖСШIВ 
14.I.Цсn ДОI'OВ'р lІа6l1рас: ЧIІІІНо. • " 

ЦеП ДОГОв'р YКnIlAlH сті п'спl ПlдПlІСDtщ • іі. 
ЗllахОДllТЬСI в 0PC'IДOAaBIUI дО. у ТPloox ПРlІмIР'1ІІ1C1UC І CТOPOllaMII та noгo дсржаВllоі реєстрВЦI ;,дІІ" :І ., .. 

• pyrttn - в ОреН4ІРІ ТР ІА' ЩО MltoтIo ОДНІКОВУ 10PIIДII'IHY CIIJ1Y. • 
, ет - D ОРІ'ІІІІ, IIKlln провІв деРЖВВIІУ реєстраUIЮ' 



Невlд"САI'I"А", Чln""I'" ~ ICIUUIС1рОВ •• П nnа •• ,смел" •• оі • • "1І0ГОВОРУ с: 

"Х CCPBЇ'lVl'ЇB' ІІlЛlІНКtI , Вlll05ражсНt •• м 05мС'.ке .... (оБТllжеll .. ) у П ВtlКОР, 
1І8С11110lUlСlf ." , • 

акт про BCТD •• oвneH •• 1I на місцевості та по • • • 
ro4же'lfIlІ ]ОВНlшн .. оі мС'.к1 ,емел .... оі 1I1Л ••• 1П.· \ 

акт про переl.есеllll. о І.атуру ]ODfliWflIoOi ~I-'I 1е·..... і' • • _ . ....... ...... 110 4IЛIІI.КІI; 
акт пр •• Rому-переllаЧI ,емел .. I.ОlllIЛllfllШ; 

15, РсквіЗllТl1 сторі.1 

ОРI:JIДОДІІ8СЦІ. 

&роварс .. ка міс .. ка PIUU1 
D особі першого 
'ВС'І)'ПН"КD міс"кого гапов •• 
80] •• lІка С.М, 

ОрСllдар 

тов "КІ'ївобппреса". 
Іке lІіс на nillc:raDi c:raтyyy. 
3DpetcтpoBaHoro lIepDBH'IM реєстратором 
м. Кш:ва 3D Н!! 1072 123 0000 006671 
віIl14.03.2006 року 
ДІІректор 

МіСUC3 •• DXОllЖСННR ЮР"lIt1ЧНОЇ осоБІ' Місце ПРОЖllDаllllR фі]II'lноі особ'l 

074 ОО к •• Твс"ка област .. , 
.І.&ровар •• , вул.Гагаріна,1 5 

lае.mlфікаuіRн •• R KOll 26376375 

ВО'НІК. 

IОрlllllІЧllа upeco: м. КtlїВ. 
вул.Дружківська. І О 

'lІеНnlфікаuіПНIIR номер 24932978 

І 

16. ПЇДOlIСII сторіІІ 

B.M.XoMetlKO 
--~~~--

до • • ф' іі Де ЖDвноro піАПРIІD'CТDа "Центру АеРЖВDНОГО 
-"110 Ц)81Р 'ВРСЕстровано у К'IТвс"кіА peгiollВn .. H1A ІЛІ р с:урс;ам" про шо У Державному реєстрі земen .. 
~ ro _c:rpy ПР" Дсржавному KOr.Uтeтї УкраТ.ш по земель,,'I'" реНе C.//C-смt!&О!J8~ 

1anllC ІіА ,. ."'0" *іеі<nж-е 20 t:'6 .р. за 

~7,"~ . 
v :1 . 

.. ", ... 

1(! ----- " 
2006 року .. ----------.. ----

.. ' 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕl\IЕльноі ДІЛЯНКИ 

М. Бровари 

Ми, що підПllсалllСJl нижче: Броварська I\lіськ:а рада, в особі 

заступника міського ГОЛОВІ І B03HRh.'"D Сергія МllхаііЛОВllча, що діє 

на підставі Закону У 1\.-раЇНIІ "Про місцеве самоврядування в У країні", 

довіреності від О 1.08.2006 ро1\.1' Н!!2-15/1872 з однієї сторони, та 

ТоваРllСТВО з обмеженою відповідальністю "КlІївоблпреса", в 

особі генерального директора Хоменка Віталія Миколайовича 3 

другої СТ9РОНИ, склали цей А1\.ї про наступне: 

Броварська I\lіська рада передал&, а ТОВ "Кllївоблпреса" 

прийняло земельну ділянку площею 0,0019га по ВУЛ.Кllївськ:а, В 

районі РО31\ІіщеННR буд.N!!168 м. Бровари ДЛЯ обслуговування 

кіоску. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.07.2006 року 

,N'eS8-06-05 на умовах оренди, терміном на 1 (ОДІІІІ) рік до 

20.07.2007 року. 

Цей Ап складеН9 у трьох примірниках 

частиною договору оренди. 

є невід'ємною 

прИЙНЯЛО: 
б " ТОВ "Київо :ІІпреса 

Юридична адреса: м. Київ 
вул.Дружківська,буд.І О 
ДиректоР 

4J!JR;iШ,., ........... хоМенКо І 



АКТ 
ІІІ)() IIL!P~It~l'IY ІНІ Збсріl·'tlIІIЯ BC1·nIIOIIJICIIIIX І\ІСЖОDІІХ ЗIIRI,Їu 

ІJJШСІІІІІСУ (IСОРIІст)'ва'ІУ) 3CMCJILlIOЇ діJISlIІІ~11 
~ .' • -' .... 1 , • ; - (П. І. І;. фі111'ЩОї особ'l. 11 .11 1t1(1IIЛIІ"ltпі осоБІІ) 

,. ., '..,4 (. І.. , \_ 

-
n мсжзх ~:...!- ,. "f'#'" -~ !. /," ( _________ ~iJII.CI.KtJЇ (м.СI.к()ї) РІІJlIІ 

. . . , .. " І.....·. , , - )1·I.·і І - .. -~ -----.--:--.!.---~_! ~______ . ІІ'У 

КIIІІIСI.кої оБJШСГІ 

.~ .. ~. a:..;ц:.;:(~:';..:(::.: ...;·' ..... ..;,1..:.,( _·1____ 200 _,z:. р. 

МII.IШ)І(\lеllіДllш;;ші: 

lредСТПВllllК ОРГnllіЗUltll, що ІШКОШUШ J1uБО'ГIІ 110 DСТШіUlIJ!Сllll1O меЖОВIІХ 1118кіll земельної діJIИНКII, 

JlO HIIl1IUIB ВІІЩС DКі1:.nllш.IУ ІІШІСІІІІКУ (KUPIIL:TYO"'IY) • 

• 4, ,._.~ _______ c .~~_. __ .L,--,t--__ 

~IReDnaCIIIIK (:J~МШ:l\ttРIІС"'УIIU'I) ___ _ 
- . _ .. : __ ~_~ __ .: (...:_:.....і._ .\ ,. r·· "'f.. _______ , __ _ 

(11. І І;. фі)IІ'"I''' II~""". IliIJ"" tП~tЩIІ"ltt)і tlrпбll) 

о/м~·щ.ч I.t'd_~._'l __ ____________ _ ------------------
аредс:таВIIlfК CiJJl.L:b'«(lї (С;L:JIІІЩlltlі. місь.шї) pUJLl1 _______________________ _ 

paiiOlllloro (MiCIoKt"lrO) Ilі.'щіJIУ ·І&:мсm.IІІIХ J"IL:t."YJ"ICIII ___ :~: _' :....:.t~ .. .-!: (,. \ . 
• (11. І. Б.) 

---------------------------
CКnIJJllltcii aIrI·III)u ,-С. ЩО MCiI\Ulli :JІШКІІ ·J(:MC ...... IUЇ JJіШIІІЮJ IIС'НlІІUllJI,ші ('lіД'ЮВJIСllі) ІІР мі&ЩUDUС"·Ї U 

riЛLкосп '1' ШТ. і персдаю ІШ Juе"іl'ШfШI ·'C~IJIL:JlJI:1C'IIIII\Y (:JСМJJt:JШР"L-ТУВn'IУ) 

- .. .,.. . -
.~ ,',' .' t 0-. : ,. ' , .• , '. " ,}... ; ' __ t. _______________ _ 

~ . . . «, .. -
С - (11. І. І;. "'і·".Чїіої о"сnбll. IIР'lnІ ЮРllnll'IІІ.lі· tlсuБЩ 

------- -------------------------------------------------
Arr складено u ~1r)'иll)l1МірIl1IКnх. 

Пь... /. ;:'.' ',..' '-,,-.. -.,,-.,-... -. -::::;:-;:-7.·~~~n· 
r~~DIIIIJ( оргdt.їЗnціі ЩО .. 'f .. ~H~"~' .. ~"~.~.j ... ~' :.~,.~' "~'~'i;".~ .. ~.,~. '~'!;~ 1.:}-~.!.1~-L::.~d.!1..::~~~~~===~ 'OKOII ~ . ' .,.. •.•••• .• .., .". ..,. ~'- t , 

IUtn роБОТl1 IIUI :-- .. - 1 J -
InlllO . • 

Bnelllll(l АІ '0'IIIХ:31111Iсів; . \. . .' ." ~" 

""АА . . .1." L~~~.::.:).~'I-··(..'··~f~ ... ~;----------------.ot)IJlевлп ..; .~.' ~ 
CIIIIK (1C~IJIC!~~I~~u=r~H~~) 

h .... --- .,,:,." .... 
Р'''' "0-- ._~. 

( 
....... 'trащIIIК CiJ1M:t.1CO'I· • ......... -
~'IIIIUIOi ' 

• AIICbI~I1H paДlI ___ ----------

np~craDll' .. 
(\lI~LKOI·n) Illi~ РRlIОІIШI111 
Ресуре( 11 JUtiJlY 'lсмеJlt.lfltХ n. 

~=.~~ __ --~.(~·--'-'-;~~~r-.. --'~~;~,~.-~і~'-~~,~/-(-I~. ___ 
(/ 



АКТ 

РІ dсреllСССПllJl D ІІВТУРУ ЗОВІllшньої межі зеl\tелы�оїї дinН11К11 

. зeмnсвnасНИlсів (зсмnскористувачів): 

~ --

_____ від--------------

в нвтурі предстаВtlИКУ 30МОUІ11Ш1, НI1 JlKOro і 

І двох прИміРНIIКВХ. 
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n л А Н зовнішніх меж землекористування 
\кopOTKocтpOKO~OГO 1101 Уlof(\ьа:< ореJl:1ІІ \ 

ЗАТ"У.Иlвобпреса" • 
ВУn.КиІвська.)9~ 

:~-------, 

3,4 

19ИВ." 
2,3 

UаСI'1'аб 1.:100 

ОПИС МЕЖ 
\ ІіА А АО А :acмnї 38RIIItHOro КОр.ІСТ)'8анн". 

I~.~-.--------~.Yo-.~------~.Yo-.----- " 
.У. .У, 
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3,4 
2,3 

'Н"о 
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1,75 
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ДОГОВір Ng1 

про 8несення змін до договору оренди земельноУ ді Од 
2006 рону N90406ЗЗ800S86 lІянни ВІ 20 жовтня 

Місто Бровари Київської обпасті ,,. '1 

21 nистопада дві Тllсячі ВОСЬМОГО року 

і 

! ОРЕНДОДАВЕL!Ь: ~ропаРСI~ка ~iCII~a рада І<ІІЇВСЬКОЇ обпасті, IОРИДИЧIlО особа зо 
IiPllnnllDCMTnnM У крОIІІ.... IДсl~·llI(IJlк[щlllll~" ."ОД :ш ЛШІІІМ!" ЄДРПОУ 26376375. 10РllдJl'IШJ 
~pc:ca; КlIIПСЬКП оБJl'0 М. БРОПL1РIІ. ІІУЛ. ralopllla. 15. n осоБІ ВИКЩІУІОЧОГО 060в'ЯЗК.1 MiCbl(oro 
11'111І - CCKf1C·!·O\1J1 \1~'1111 Сп 11 ОЖl\і1 І гор" Ві1СIIJIІ.ОIШ'IП. ЯІ(ИП діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
'І"ІЇІІІІ '111\11\ ~\lCII~II~ \.::I~IШ1\151:'УI1'" 11І51 " У 1(\1:1ЇIІ m. 1 I\ІIllПГП бпку. та 

ОI'ЕIII1ЛР: ТСШі'\1I1С·Гl1t,. , I\(;М~ЖСIIПIП піIlППI1іЛ:tЛМlіСТI0 ССКИїв06nпреса». IОрIIЛIІ'IIШ 
]РССі1: М. КIІЇп. B}'~I. J~f1Y)J~I(iI1CI.I(tl.1 О: IдСIІТllфіl(tщіііllllіі код 24932978 в особі r·СIІСРIIJI"'ЮГ() 
lре"'·орп XnMCIIKt' BI..-ШIlЯ МIІI«(1ЛDIІОШI 1Ш, Ш(" JLir- Ш1 підставі статуту. 1аРСГСТРОІІПlЮГП 
жаВНIІМ реєстратором м. I<lІсва від 14.03.2006 року за Н!!1 072 123 0000 006671. далі _ 
РЕНДАР", з дpy~oї старо"". УI(nаЛIІ цей Договір про ІІаступне: 

ДіlОЧl1 д06ровілыlo і перебуваlО'IИ Прll здоровому розумі та ясній пам'яті, роЗУl'tlі,о'ш 
чеНИJl своУх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивіnьного законодавства, ЩО 
rynЮIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВIfМОгами ЩОДО недійснрсті праВОЧИIlУ), 

aШnовідно до рішення Броварської міської ради відI6.IО.2008 року Не 898-47-05 та до 
rвeрдженого рішеішям Броварсы�оІоo MiCbKOIO раДОIО від «30)) вересня 2008 року Н!! 883-46-

05 нормативної грошової оціllКИ земель міста Бровари та керуючись пonоженнями ПУllктів 
Н.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДJl земельної діЛЯIІКИ від 20 жовтня 2006 року укnали цей 
,1nrnoiJ1 Н!! 1 (ІIСІ()'l.ІІі - Л()~(lfIіfJ) про ВllеССIІШI ·Іміll 110 Договору оренди земелыlїї l1іЛЯІІІ(JI lIi.L1 
:Oilil10Тll51 20()(, ро,(у .Н!! ()4()633М()()ЗМ6 (,шдuлі -ДIJ.'n,,ір nреЩ)II) про таке: 

І.І)Щ:СОІІІ JЮ ДШ·t'IЮРУ t'll~IІШI ШІСІ)'ІІІІІ ·.Millll: 

1.1. ПУIllf'Г 2.3 ЛОГtlllОРУ O"~"l1" ВІІІ,JШСТІІ 11 IШСТУllllіП редакції: 

112.]. Нормативна грошова ouilll(8 земслыlїї діЛJlIІІОI згідно довідки віддіnу зсмеm,IІІI.'< 
ресУРСів у місті Броварах КИЇВСЬІ(ОЇ обпасті від 20.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1332 становить : 

·10714 грн.(десять тисяч сімсот чотирнадцять грн. оо коп.) • 

1.2,ПунkТ 3.1 Договору ор'енди викласти в наступній редакції: 
.з.1 Цеt!1 дом 1.18 1 (ОДJШ) pil( терміном до 20.07.2009 року. Після 

• .1 ОГОВІР УКЛ8дено строко ~, . оо 
1аkіllчеН"JI '" Д у ОРЕНДАР мас переваЖflе право поновnеllllЯ .. ого ШІ 

строку ДІІ цього ого вор . • . 
'1ОВ1'іі t'ТI\ У . ОРЕНДАР повиllеll не піЗНІше НІЖ за 30 кanеllдаРllИХ дюв ло . - ... ОК. цьому раЗІ' r.. ЕНДОДАВЦЯ . 
~k"lчеII1lЯ строку ліі нього iloronopy П"'СІ,МОПО ПОВІДОМИТИ ОР про наМІР 
IIIn.l1)RЖIІТIі ііпго дію. • • 

11 ':І). ОРЕНДАРЯ не 3ВСТОСОВУІОТЬСЯ у раЗІ: 
nJIП)J(СIІІІЯ НМ11'О ДОІ·ОВОРУ rlpo переваЖllе право 

· 8111\I)n. .. . . ОDІІМ ПРIІ:шачеJlНЯМ; о 
/.IІС1&111111 ·ІСМС}IJ,IJП' ДIЛJllіlСІІ ІІС 31' шль . 

· IІI\Ща СУВПІІІІЯ I(ОJlкуреllТIІИХ умов передаЧІ R ореllДУ; 
nраДовжеJJШI JtorOBoJ1Y АlІмаrnс 1ПСТО , 

· ПОРУшення TepMilliB спnати ОРСllдllОЇ пnаТIІ; 
• Доп"'" оо • ЯJII(ІJ)) 

,,'ЧеIlНJI погіршеllllЯ cтallY земеn",'ОI Aln' 'оо 
1 3 n ступній редаКЦIІ: 
. • УНКТ 4.1 Договору оренди викnасти в 110 . 



---------ста-нОвllть І О % (десять) DІДСUІ Klts tslД IIUpMaTIIDl!oi rr,o. 
4 І OpelllIlla плата " 

ес ., оо' _ 10714 гpllBeHb - І складає. 
земельно І ДlлЯНКIf ... 15 

• la ) гривень 40 КОПl~IОК на рІК. J 
1071.40 ( OllllO ТІІСЯ'ІО СІмдесят ОДІ '" '" 

"11 PClНlIl ПIll(ЛОСТII У lІаСТУПlll1І реДПКI1II: 
IА.ПУIfКТ 4." (1Г(1ПnРУ (1 • . ~ 

СIIТЬСИ ріПllllМИ часткаМ~1 ЩОМІСЯЧІІО ПРОТJlГО\1 30 . 
4" ОРСllДШl IIJIU'ro 111І0 . (1t. 

ее оо'. • ІІХ ЗО ОС'І'Пllllім KanClllloptlllM Дllем ЗВІТНОГО (податкового) , 
КШІ&ШДnРIIIIХ Д~ДB IID:I~~O~I перерахуваllНЯ 11І1 розрахунковий рахунок . ~ 
y~0;~~~~:~2700005 УДК у Кlfївській Об~асті ... М. Киева, код ЗКПО 23.571923, Мфо ;:' 
Н1. Б рське ВДк. код клаСИфlкаЦl1 13050200 - оренда зеМЛІ)). f. 
одержувач - рова 

1.5.Пункт 4.5.2 Договору ореНДIt викласти в наступній peдa~~iї: . 
«4.5.2. зміНlі РОЗ~lірів земельного податку. та CT~BOK opeH.Д~OI .пла!и, ЗМІНІ! " 
грошової ouillКlI, піДВllщення цін, тарифІВ, 3МІІІИ коефlUlС~ТIВ ІНдексації, 8 

законодавством. ~ 
у Вllпадку віДМОВIІ Ореllдаря зміllllТl1 opellllllY ПЛ8ТУ 118 y~IOBax, ВII]IІDчепq. 
ДОГОВОРУ, CTOPOIIII РОЗРІІВDІОТЬ договір Opell~lf. Я І(ЩО, Є відмова віл лобра L 
розlрваllНЯ договору З8 зrOllOIO сторІІІ. цеЙ-ДОГОВІР рО1РlfВ8ЄТЬСЯ у судовому пор І 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
ее4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, ВИЗІІачені цим Доro80\І". 
'Jаборгnоаності оважасться подаТI(ОВИМ боргом і стягується 3 нарахуваННJlМ . 
нараховуєrься на суму податкового боргу (3 урахуванням штрафних санкцій за іх 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка YKpaїIIII •. 
день виникнення такого податкового боргу або на день ЙОГО (його частині) n 
залежно від того, яка з величин таких. ставок є більшою, за кожний календарвd 
прострочення у його сплаті)). 

1.7. Пункт 6 Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.5 наступноroзміау. 

«6.5. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстраціі uьoro 
тalабо БУДЬ-ЯК~1Х до~аткови~ угод. Договорів про внесеНІІЯ змін та доповнень ЛО Д 
тощо Ha~~T~ ВІДПОВІДНУ КОПlЮ органу державної податкової служби за місцем tH8J 
земелЬНОI ДlnЯНIСИ)). 

l.s.пУIІІСТ 9 Договору ореllдИ доповнит'" новим підпунктом 9.4.6 наступноroЗ~lіC1f 
((9.4.6. I1 п'ЯТllдеlIIIНН термін . оо -І б ~ .. .. . ПIСЛlI держаВНОI реєстрації цього Договору ТІІІ8 О U1° 

.:1~l1a гк.ових УІ ~11. ДОГОІШРІВ про внесення змін та доповнень до Договору тоU10 
ВІДПОВІДНУ KOll110 0PI'DIIY деРЖDВ" оо '. ..,-, 

ділянкш). . 01 110даТІ(ОВОЇ служби за місцем Зllаходженн 

1.9. Пункт 11.3 Договору ор н OI1l~ 
«12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із С е ~и доповнити новим підпунктом 12.3.4. наСТУП~,.&tjI 
законом та цим Договором)). TOPIH В односторонньому порядку у випадках, пе~ 

1.9. Пункт 12.4 ДоговЬРу оренди викла ....00 
«12.4 Розірвання Д сти в наступНlИ редаКЦIІ: 

ОГОВОру"&оренди зе' '" тo~ 
порядку Допускаєrься у разі неви мЛІ за ІНІЦІВТИВОІО Орендодавця в oДHO~ 64f. 
даного Договору. Договір вва)Jса::,нання ~peHДBpeM Вимог пункту 4, підпУНКТІВ ~~ 
набyтrя чинності відповідного р' ься РОЗlрваllИМ за ініціаТИВОІО OpeHlIOABaUJl з 

IшеllНЯ суду пр м ЦЯ». 2 Цей До . . • ' Иn.IЯТОГО на вимогу ОренДодВВ 
• r ОВIР IІІJUJягає держаВliіR рсє 'оо 

З Цей Д . СТРВЦІІ. 
. о.. ОГnПIР щ\бнрас ЧloJННnС'I'і • ,cf 

J1t:ГС'I'раЦlll'а ЗUСТUСОВ С'І'ЬСІІ о . ПІСЛя підписання сторонами та noГO 
11 ОВОВІ ІІОСИ 

11 О ВИНИlcnи З 01.10.2008 о • 



- --- - - - -~UbDВ·ЯЗОК ШОДО подан~я ~bOГO Договору на державну реєстраЦllО та Вllтрати. 
, .'.saKi з nого l1ержавtlОIО реєстраЦ1СIO. noкnaдa.oTbcR на Орендодавuя. 
во S.boui УМОВIf договору ореНдlІ земельної діЛRIІКIJ від 20 жовтня 2006 року за 
~.040633800386 заЛIІWО.ОТЬСЯ без змін. 

6 ЦеП Договір укладено у трьох примірника."(, що ма.оть однакову 'ОРІІДIJЧНУ СІІЛУ, 
~ких знаходиться D ОРСJlдодавuя. ДРУГl1И - В Орендаря, третіА _ в орга .. і, ЯКІІА провів 

олlІ)1 з ml(BBIIY peccTpauilo - КlІївській регіоJlалыlАA філії Державного підприємства "ЦеJlТРУ Aoro I1С .. , д' , у оо .. 

;tерЖ1111110ГО земеЛhНОГО І(вдастру ПР" сржаВIІОМУ Kot.IITeтl краІНИ по земельtlим ресурсам 

РСI(піЗIIТII сторіІІ 

ОРСІІДОДПОСЩЬ 

І Броварська міська рада І(иї'вської області 

іАеНТІfфіквці~ниП КОД 26376375, 

КIІЇВСЬка обл., • ровари. вул. Гагаріна, 1 ~ , 

в особі Сапож ~гop асильовича 

. , 

Орендар 

ТОВ ссКиївоблпрес.ш 

IОридична адреса: 

вул, Дружкі ~ькa. : Киів, 

! 
" 
" ; , 

1"- ,,' 
.. .~ .' ._ ........ ~"" ",; 

.......... ~ •• ;' t. •• -.. ..---
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... GpoBDpll 

&РОВВРСЬКВ "llcьКD РВДВ ." JtI "?t~d'm/~ .,е " 20~. 
orEIIДОДА8ЕЦЬ: &pOBBpcьКD ."llcьКD РВДВ 8 осоБІ ЗОС1)'ПlflllCa міського roлОВIІ ВОJllЯlСа СергІя 
1ІІІallnDВllча, що діс 110 пІдстаВІ ЗаКОIlУ УКРОТІІІІ "Про місцеве саМОВРЯ4УВВIIIIІ В УкраТІ.і" довірешості від 
01.08.2005 року ЗІ 14'112-1511872 З OДIIOro боку, та ОРЕНДАР: ТОВВРШ:ТDО J 06Аlсо.кIШО'О вIдПОDIдOnL'IICТfО 
'IіІ1Твo6nпре~а", ЮРIIдIl'lllа адреСІ: м.КIІТВ, вул.ДРУ'dCківсlon' 10 КОД 24932978 В особі геffеролloНОro Д'lректора 
ХОІІснка 81тanія МlІколаПоаll'lа, Я.КIfП діс ІІа підставі CТD1YТY, зареєстроввного держаВІШМ реєстратором м. 
Eжu:шNeI 072 123 0000 006671 в,Д 14.03.2006 року дani -"ОРЕНДАР", :І дpy~oT сторо"", УКnОЛІІ цеП Договір 
lfD JШC1Yf1I1С: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішення сесії БровврсloКОТ місloКОЇ рад" КIIЇВСIoКОЇ області від 
18.07.2005 РОКУ .Ni5B-06-05 HDдDє, а ОРЕНДАР npllnMDE в строкове платне КОРIIС1)'ваl'IIЯ земenloНУ дinІІ'КУ 
a,1OIIICJO 0,00191'1 дп. обслуговування кіоску, яlCa ЗIfDXОДllТЬСR по БУЛЬD. НeJOnСЖI.остl D panolll РОJАllwеllllП 
1)a..h!11 al. БроваРII. Згідно 3 ПЛІНО,.. зеашеКОРI'С1)'ВІНtIR, що Є невід"ємною ЧОСТІІНОІО ЦIoОГО Договору та 
.аilal ВІIJIIНОЇ БроваРСЬКllАI міСЬКllАI відділом зеАlелloНllХ ресурсів від 02.10.2006 року N! 1 062-04-3/3 та 
1NrJIIоИD-h'IUIIIC11Jовоі документаціі Броварського міського віддіпу земелЬНIІХ ресурсів UR земелЬІ'О дinяt,ка 
pll)тсl 8 ЗСI\IJIIX КОА.ерціПного В"КОР"СТВННІІ БроварськоТ міськоТ paдll. 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

2.1.8 оренду передаєn.ся земельна ділянка зоranыІюю мошею 0,0019ra. • • 
2.2.Но земелloніп ділянці BiдcyrHi об"ЄКТI. нерухомого маПна , о так~ж ІНШІ об"ЄkТlІ ItIфра~К1УРII. • • 
2З.НормаТIІВllа грошова оцінка земельноі дiлRНКIІ згідно ДОВІДКІІ Броварського МІСЬКОГО ВUlдшу 

1NUIoИIIХ ресурсів від 02.10.2006 року за N!1063-04-3/З стаНОВІІТЬ 5141 (п"ЯТЬ ТIIСЯЧ СТО СОРОК 0.0110 ) 
_ИIо. 

, ~ •• ШО MOwvn. переШКОДllТ1І іТ ~. Земельна ділянlСа, яка передається в ореНдУ, не має таКI'Х неДОЛІКІВ, ... .1 •• 

СФСrnllИОМУ ВllkОРllстаИНIО. • • 
2,S. ПРlІзміllі ( реОРГВI.ізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ Ilе збеРIГВЄ ЧІІННІСТЬ. 

3. Строк діі AoroBoPY 

3 І до • . 20 07 2007 РОКУ' ПіCnR закінчення С1рО"'У договору 
~. ГОВІР укnвдеио ІІа 1 (00111І) рІк, тepallHoa. :0 • 'У цьому разі ореlШВР nOBlltletl не пізllіше lІіж 
11 2 1I Має переважне право пономення Пого на ІІОВІІ С1Рок. аво о ендоДВВЦН про I'ОАlір ПРОДОВЖІІТІІ Пого 
4ЇJO ~ I:lці до закінчення строку діТ договору nOBiДOMlml ПІІСЬМ Рllз .. :чеllllяаl ОрІШДDР ВТРDчає переваише 
",.' РІІ DIIICOPIICТDIIIII зе".ёnы�оіi ДШЯІІКІІ Ilе зв цIлЬОВII"1 п 

80 ІІа ПОIІОвnеllllR ДОГОВОРУ Ql1el'ДII. 
: 

4. Opel1Allll ПЛІІТІІ 

.. "цпть) гр"венlо І О Koninor. 
4 І Р' О ( " тсоТ ЧОТllрll- .' • фп :... •• IЧI'.ореНДffа мата CКnaдllЄ 514.1 п я фCR 3 урахУDаНIІЯr.. IllдeКCIB ІН ЯЦІ •• 
4.2. 06Чllcnення роз"іру opellДlfoT MaТlI за зеаШІО здlПСfflO рlwеllllЯ від 20.07.06 WО"ІІСЯЧІІО ріВIIII"111 

'ta 4.3. ОреllДllа плвта ВІІОСІІТЬСЯ ПОЧІІІІВІОЧІІ 3 ДІІП ПРllПffЯТТR остаНI'."1 ...... nellдBpllll"l Дllеаl 3Blтlloro 
(,,::1\11І ПРОТЯгом 30 lCDЛеllДВРllllХ ДІІІв, ІІВСТ)'ПІІІІ;';: у KI.Тacbacln оliJlаст. "І. КІІЄВВ МФО 821018 
"" 23 1Co80fO) АІ'СПUЯ, WЛЯХО"І переРDХУВВllllЯ ІІВ рвхуНОК IСІІDСllфllCllЦIТ 13050200 - ОрІШДВ зе"lЛ~ • 

~71923 P/p33Z13812600005 _ &pODDPCbh"C 8Д~. К::унок ОРСII.DІІОТ nлаТlI офорr.ШЯЄТLса D'ДПОВIДffll"I'1 
~ А. Передача продукціі та надаНI'Я поcnyг р 

11. 



.......... , . -.... " ... ........ . 
о' 

," 

. 8з1' J ".5. rOJ~I'p opellAllOY nnOnl переГ.llЯJIОСІ'ЬСR У Р • ОГОВО ом; 
4.5.'. змllІІl умов ГОСПОJlllРЮВ8IІІU1, ncpeA60~CIIIIX .І\І" ці: таРllфіВ.)' TO\l) І'ІІС.'І ІІІІ.І\: ІІІІІІ( і 
4.5.2. :lмlllІІ розмlрlв :lCAlcnItIIOГO ПОJIIIТКУ, ПIJIII.IfШI:I , 
4.5.3. D IIІШIfХ IIIПIUlКlX, псрсд611lfСІІІІХ :lOKOIIOAI, ОК" Вlf3118ЧСІІІ ОІІ:\І дorOBopn\l. rllJ1UD.ll 
... 5 .... У pOJ'"eBllecelllln opellДlIOY nЛвТIІ ~~YIlO ~o КОЖ&Ш ДСІІЬ Ilporlpo'.eIIllH 11.lRгr-... 'У~ 

pOJAI'P' nOДO'nllOr стовКIf IIOQ'OIlD.IILIIOГO БОIllС)' Р ОРЕІІДЛР 1 'IоН""'''"'' IІрl1 ll1l11 ТІІ 
4.5.5. ОРСllДllа МІІ11І cnplIВnlcn.c:R 11ІКОЖ і У ВIIПDдКІІХ, JlКЩО 

DllкopllCТDDYC 3CMcnItIIY JlInІIIКУ :ІВ ЦІІАІ Договором. 

S. YalOBl1 ВІІКОРІІСТВІІІІВ :Jсаlслы�оіi діnSlllКIІ. 

5.1. 3СМCnІоllа JlїnIIlКII ПСРCJIIICТloСІ D ОРСІIJI)' Дnl об~ГОВУВ~ННJI KiOCl\'Y; іІ 
5.2. ЦілЬОDС np":JIIII'ICIIIII 3СМCn .. 1l0Т JlШIIІКIІ- :JІМЛІ ко",еРОIП.,ого ВI"Ор"СТі1I1I1Я. • 
5.3. ОРЕНДАР ІІІ: мвс прввв без ОфОР"'nI:IІІ11 У BCТDJloвneIlO"'Y 1a"OIlOJJanCТnOM ПОРll4111 211. 

цlnІоОВС ПРІI:JІІDЧСІІІІІ 3CMcnItIIOЇ JlInІIІКII. 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ псредачі :Jсаlслы�оіi діJlJIІІКl1 в ope_rдy. 

б.l. ПеРІJIIIIfD зсмелыlтT JlInЯНКII в ОрСIШУ 3.ІІіПСІІІОєn.ся бсз РО:Jроблс •••• я IIpO~I\ї)' ії 8inBc.aCIIНII. 

б.2.llІші У"'ОВІІ псрCJIIIlfі ,смen .. 1l0Т дinlНКl1 в оре.шу: ОРЕНДОДАВЕІ (l) персдас. а ОРЕНДАР np 
ОРСІІДУ зсмenыІy дinЯIІКУ вln .. IІУ аід БУд .. ·.КIIХ маПНОВIІХ прав і ПРСТСllзіП Tp~гix осіб, про .ІОІХ • 

YIUID4В.1II1 ДоroDОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не могmі 311аТIІ. 
б.3. Псрсдача земелы�оіi діп'IIКII ОРl:llдарю :J4іnснюсться після 4сржавної рссстраllії uItoro Доro8DpJ 
за актом ПРllПмаllНЯ - передачі. 
6.4. 110 ОLшооl ст.25 3DKOIIY Укроіlll' "Про OPCIIДY зеl\l.llі" від Об.IО.1998р ,N'eI61.XIVOJllIUIf 

П"НТIІ4еIllIllП СТРОК пlrлв дep'dCDBlloi ресстрооlТ договору ОрlШДl1 :JСl'IСЛhtlоі дlлRlflСl1 деРЖІІІ.af 
KO"IYIID.IILIIOT в.nacllocтl з050В"R381111R IID4DТlI копІю договору BiдnOBiдIIO"'Y OPrUllY ДI!р'.кОВllоІ n . 
c.nужОll. 

7. YalOBl1 ПОВСРІІСІШП :Jемслы�оіi діЛRIIКII. 

7.1. ПіCnI ПРІІПІІІІСН'ІІ діі ДоroвоРУ ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земел"ну 4in.IIК)'Yc:IIIIЇ. 
гіршому поріВllllfО 3 ТlIМ, У lКOM~ ві:. 04еРЖВD П в оренду. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі п~гіРШІННІ КОРІІСНИХ вnaCТllBOcтen орендованої земельноТ 4іпJlНКII, ПО( 
13 3 .. IНО.О 1і стану, має пр~во • ІІа ВI4ШКО4УваIlНl збllТків у pO:Jftlipi, BI13Ha1lellOMY сторонаМIІ. ЯКЩО cтopollllll 
Aoc:,rlty1'O '~411 про р03Мlр Вl4шко.ауваННІ збllТків, спір розв"IЗУСТ .. СЯ У СУJlоооftlУ пор.дку. • 

• 73.. 341ПС~11І1 орендаРІ" без 3~JUI ореН40аавWI ВIГТРати на поліпшення орендованоі земenЬJlоі 
ІКІ НСМОЖlIІІВО В.140КРС"11Т11 бe:J заПОJlIІНН. Ш"О4И оіП 4іЛJlllці, не підлЯгають ві4шкоДУванню. 

7.3. ПOnIПШIIІН •• стану. зе .. елы�оїї .ldnяНКlI, ПРОВI:ДІні ОРЕНДАРЕМ за ПIIСЬМОВОЮ зroJlllll 
OPEHДOДABЦE~ зе .. ЛІ, ~C nIM.ra.OТJ. віnwкоауваннlО. УМОВІІ, оБСIГl1 і СТРОКІІ віДШК04у&IІJlНIІ ор 
811Тр8т,а проведеНІ 111І .. ПOnIПШІНIІ. ~HY 31мельноі 4іп.НКІI Вll:JначаlOТЬСR окреМОIO УГО40Ю сторіН. 

б ,?4. орендаРб"'ВС прно ІІа ВIДШКО4УваНIІІ збllТКlв, заПОJlі.них унаслідок неВllкоНВННI opcн.aDJljll 
30 оа .зень, пере.а ачеllllХ ЦІІМ 4Оговором. 

3611ТICal'111 DВОЖDЮТLІ!R: J 

7.5. фаПII'lІІі втраТII, 'КІІХ ОРЕНДАР заз" " aH ..... )~ 
40ГOBOP'V ОРЕН"ОДАВЦЕМ а 11ІК""" ~ У 3В 13КУ 3 IІI:ВllконаННJlftI або IlеllaJIС'..кНllftI 811КОН : .. unIllCJIII 

J '" ...... BllТpaТll, ІКІ ОРЕНДАР'П б 'П тl ДllJI ВІІІ"-CDOro ПОР~ШІНОro правв; 3.111 СНІІВ а о ПОВlІнен 341 СНІ 

7.б. ДОХ0411, які ОРЕНДАР ftlir бll реan,,"о OТPllMaT • ~HДO" АВЦЕМ'-
40rooOPY. е.;." 1I в разІ нвnежного BIIKOIIDHHI OP~ w' 

7.7. PO:JMip фаКТІІ11ІІ11Х ВllТрат opell4llp. Dll3l1ача '. • .ІХpllllІ 
.с.. єrЬCI на пщстаВI Jlокументалы�оo ПlJlтвер_Н 

8. 06аlСЖСІІІІR (06 ) TJDI(CНlIR ЩОДО ВllКОРllстаllllП 
зсаlслы�оіi ділRНКII. 

8.1. На OPll140DDIIY 31мелLІІУ 4in.шсу lІе ВCТlI' . еті." od6; 
10Вnl:HO Обмежl:ННІ, оБТJIЖl:НІІJl11І інші правв тр 

9.lllші права та 060В" • 
JUКlI nОРШ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaН1YCa що 31"enыla 41n • yJlCtIIIo РЬ 
за60РОІІ010 (арештом), ,аствво,о ІІІ пере6~вас і І ІІІКВ Є У Пого власності. J1ікому іншомУ не 81А'І в opc~' 
IIIІдІІВВТlI іllшl права, 811:JIІDЧIIlIIUIМ 4ОГОВором. в Н має 3ВКОИllі ПОВН08ажl:ІІНІ пеРI:JIIIВ8ТІІ wo дiJIlHI\Y 



-.t-
9 ••• Права ореIIДDJI~ВUЯ: 
9.1.1 переаlРJIТII UUlIo~BC IllКОРllCТlНlIJlземenьноі АіnIНКII' 
9.1.2. дострокова РОЗIРВDТlI uen Доroвір У ВIlПIl4 ' 

• ках, передбачеtfllХ ЧI"'fII'''' законодавспо,., та UII,., 
о",ВОраи,. • _ 

9103. зr.lllllml РОЗМІР opelllIllOI МІТ" У IIІПIl4КІХ пе С б 
fOC7D~DIllIIoO"'y ПОРІДКУ бc:lзroДl1 ОРЕНДАРЯ' ,р д ачеш.х '''11І1111,., закоНодаВство .... в ТО"'У Чllcnі а 

І 9.1.4. ВllМВI'8Тlllід ОРЕНДА;»Я СlоtЧDСН~ro ВIІСССlltll орендноі м . 
9.1.5.ВII"'ВI'8ТII від ОРЕНДАРЯ ВідшкодуааНtlJI СУМІІ о aТlI, 

8JlJO",",~IУ вІд 23.04.20004року до піДПllсаtlll1 uьoro Доroвору; PCHJllloi MaТlI з часу npIIRIIJl1ТJI piwellHJI 
9.2. 060В"Я3К11 ореIIДОД8ВUЯ: 
9.2.1. персдввDтIІзсмcnы�уy дinllllСУ ПО DJrry. 
9.3. Права ор&шдаря: 
9.3.1. oтpllMBTl1 по aJrry зсм~ы�rr діnltl~ у Kopl.cтyaalllll; 
9.3.2. ПОllоan~ВВТlI. доroВIР ПICnJl заКШ'IСШIЯ строку Пого дії в разі Biacyrllocтi npCТCll3iR. шодо 

JOIjОI"I1ІIIЬ ІІВ ПРOТJlЗI теРМIІІУ ореllДIІ. 

9 .... 060В"Я31С11 ореlIДВРЯ: 
9.4.1.IIIUUIBBТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвість здіRсtllОВВТIІ КОНТРОЛЬ за BIKOP"CТDtlHJlM uiri зе,.,enыlіi 

alмН1І1І; 

9.4.2.BlllroPIICТOBYB8Т1I зеl\IСЛIoIIУ дlлЯIІІСУ за ulnlooB'I'" пр"зtlDчсtltlЯl\t; 
9.4.3.своtЧВСIIО смачуваТIІ ореllДllУ MBty; 
9.4.3.110 допускаТIІ Х~lіЧIIОГО ЧІІ буДь-якоro іншого 1аБРУДllеllflЯ зсмля; 
9.4.4. пlДТРllмуааТIІ 11 а IlвnеЖtlо,.,у catliтapllo,.,y CТDHi; 
9.4.5.піCnI закіllЧСllllJI терміну діі Доroвору opellДIl ПОВСР"УТ" зсмельну ділянку ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

lІІІІeжllDМУ С'ПІІІІ ПО BКty. У 

10. РІ1311К ВllПадкового 31111ЩСІІІІR або ПОWКОДЖСІIJIR 
об"єкта ОрСllДl1 ЧІІ liого чаСТІIIIII. 

10.1. РII3I1К ВIlПIl4КОВОro ЗНІІШСННІ або поwкоджеННI об"єкта ореНДІІ ЧІІ noгo чаCnlllllllесе ОРЕНДАР. 

12. Зl\lіllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПрІIПllllеllllR його діі 

12.1. Зміна умов Доroвору 3lIіRснюються у ПlІсьмовіR формі за взаємною згодою сторін. 
У разі НСДОСJlгнеНtlJI ЗГОДІІ ШОДО зміНІІ умов договору спір РОЗВ"ІЗУІОТЬСІ У судовому порuку • 

• 2.2. ДІІ договору ОрllОIШЯIОТЬСЯ У рвзі: 
12.2.I.'JакіllчеНIII строку, на JlKlln ПОГО було yкnaдello; 
12.2.2.ПРllдбанНJI ОРЕНДАРЕМ земельної діnЯIІКІІ у власність; 
12.2.3. примусовоro відчуження земcnьноі ділЯНКІІ з ,.,ОТІІвlв суспільної 1ІІ:0бхіДllості відповідно 1!2 

а.147 ]С.lfЛLIIОГО кодексу Укпа'llІІ; 
12.2.4. ДоговІр ПР"ПIНJlЄТІоСI таКОЖ в інwих ВIІПllдках, передбачеНIІХ заКОІІОМ. 
12З. ДІІ договору ОрllОllllЯЮТIoСЯ WnRXOl\1 Аого розірваllllЯ зв: 
12З.I. ВЗDЄМНОІО зroдою стор іІІ; 
12.3.2. ріШСННІМ суду відповідно до ЧІІННОГО законодавства УкраїНІІ. 

за 12.3.3. lІеВllКОllаllНЯ орендареl\' 0.9.4.2. ДВІІОГО договору за рIШСIІIІИІ\1 суду, відповlдllО до ст ..... ' ..... 
Ic/lы�аro кодексу YKparllll; • 

12.4. РозірванНJI Доroвору в односторонньому ПОРJlдку допускааЬСI , 
YMOBOIO розlрваНll1 Догоаору в одtlОСТОРОШIЬОМУ порядкус неВlІконаНtlЯ OpeIUUlP~M п.4.3, п.9.4.3. 
I~ •• Перехід права впасності на маАІІО ореНдаРJl "~ іншу ЮРІІДІІЧНУ або ФІЗІІЧНУ особу, В 'l"llКОЖ 

JIeoРПlIІІ'J81111IОРIIДIIЧНОТ особll.:орсндаРI с піДСТВВОIО дnя рОЗIРВВННЯ договору • 

• t DЇДllOBїдanLlliCТL сторіІІ 311 IlеВllКОlllІlШl1 або 
.tJO; IICllane-dCllе 811КОІІDІІІІП ДОГОВОРУ 

11 13.1. ЗI1I1СВIІКОIIВIIIUI вбо tlеllвnеЖIІС ВІІКОІІВШІЯ договору стаРОl1ІІ "есуть відповіllDЛьtlість відповідllО до 
ka"Y1ll UЬO 

13? го договору. • аься від відповіJIIuIы�ості,' якщо Іона доведе. ШО ue 
no ••• Сторона, Jlка ПОРУWІШВ зоБОВ"ЯЗВtIllЯ, зашь"Я 

РУЩСІІІІR CТUOCI ІІС З ті ВІІІІІІ. • 

.4. ПРllкіlщеві ПОnОЖСIIIIП. 

• ста OIIPIII та noгo державноТ percтpauii. 
14.I.цсп Договір набllрас Чltllності пlСЛJl ПІДПІІСВ""Я PlalOТЬ однакову 10РІІДllчtlУ СІШУ. OJlII" З ЯКІІХ 

1ItaxaAI Цеп дОговір yкnaдcllo у ТРЬОХ ПРII .. lрtlll~. u:.0 О • I'8нl, JlKlln провів державну ресстрвuію. 
ІТЬСН в орендодавWI, lIpYnln • в opeНJl8pJl, ТPC:ТIR р 



Невід"'''IIIII''111 ЧВс:"IІІII"111 4oroDopy с: 
........ оі дїnllllKIt з DlдобраЖСIШJlМ обмсжеJlЬ (оБТJfже"ь) . 

1CIUIIIC:ТP~llIn Пn8Н ЗСМw. ~ 11 'II~Op 

111 ICТDIIODIICIIIIX ссрв(1)'І'11: ІІІ 118 MlcUCIOCТЇ та поroДЖСIШIІ ]ОIJlіШJlЬОЇ' межі ]eMenlo"OI 'І' 
аtn' про ICТDlloВnCI11111I В ІID'"'"У ЗОlніWllьоі мсжі зсмельноТ діЛJlItК\t; L111IЩІ • 
• tn' про перс"сеСIІ "Jr , 

."от ПРIIRому-переаачі зсмcnьноі AUlIIIIKII: 

15. Рекві:JIIТ" сторі •• 

ОРСІІДОДDDІЩЬ 

GpOl8pcIoкa мІська рада 
• осоБІ першого 
заc:ryПllllка .. iCItKOro roJIОВIІ 
80:lllllКI С.М. 

MiCUC3llвxo.lDКtlHHII IОРIIдIIЧНОЇ особll 

074 ОО КltТ8СЬка 06n8CТ1to 
"1.&pOI8PII. вул.Г8I'1рIН8.1 S 

IДСllТllФікацlПllllП код 26376375 

ОРСllдар 

ТОВ "КJfТвоблпрсса". 
ІКС діс на підставі ста1)'ТУ • 
заресстроваllОro дсржаВНltм ресстраторо" 

м. КItE:ва]в Н!!1072 1230000006671 
lі4 14.03.2006 року 
Дирсктор 

Місце ПРОЖIIВВШIJl фі]lt'fIfОЇ особ .. 

IОРlf4lfчна адрсса: м, КJlїВ, 

вул.Дружківська, І О 

IдеНТllфіквціRНJlR номер 24932978 

16. ПідПI.С.. сторі •• 

~~~~~~~ZC.M.80:lIIJlK 

7 

Договір :sapeeC1poвatIO у КlfївськlП _ erio • • .м на"' 
земмьного кадастру при Держаному 'fiТ_I!!_ .. ~anIotlln фІЛ" Державноro підпрщ:мстоа "UelnPY дc~ СІ1ІО 
ІЧllнсtlО 'IПIfС від" І()· " ~ , .. ~~~T~~ [о земмьним ресурсам" про що у ДержавномУ petc:rP1:leJI 

,/:0", ...... .. ': <,~~O4' р.ЗІН! R~OM&t:f()03t96 

" 
.. ,' ,і,. 0'1 '~" ' \і 

;:;"':',' .;~~. " :-:. \ 
\\, І • , 

\\', ,', , ,\ .. - " , 1 \,. -: .. ' , . . ::..... . ... ... ,.. . , 
~., ... :. .... .. . N!~ __ _ .. 

--- - ______ --"2006 року 



АКТ 

прИЙОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 А" щд/mн.R 2006 року М. Бровари 

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

JаС1)'пника міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє 

на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

доііреиості від О 1.08.2006 року Ne2-15/1872 3 однієї сторони, та 

ТоваРllСТВО 3 обмеженою відповідальністю "КlІївоблпреса", в 

: ~бі генерального директора Хоменка Віталія Миколайовича 3 .. 
і Дpyroi сторони, склали цей Акт про наступне: 

:. . Броварська міська рада передала, а ТОВ "Кllівоблпреса" 

: приіінlЛО земельну ділянку площею 0,0019га по вул. 

1"'lІсшяежвоm, в районі розміщевнв бу~ll м. Бровари для . 

t~8НВJJ кіоску. Земельна ділянхв надана рішенням сесії від 
~1tD1.~q06 року NиS8-06-0S на умовах оренди, терміном на 1 (ОДІІН) 
а ,. flKAO 20.07.2007 року. 
} цеіі Ап складено у трьох примірниках є невід'ємною 

ГIlDlO договору оренди. 
J;. 

\.' І1ВРЕДАЛА.: 
lоваРСь· "' І .. ка МІська рада 
1~ltДlfчна адреса : :"" 
1ро~аРIІ, вул.Гагаріна,l S 
f ~ ик міського голови 
~ if: 
F:f \ 
'ї; " ~. ~ 
: 04 s 
~. _:1St 
r . lt 

прИЙНЯЛО: 
ТОВ "Киівоблпреса" 
Юридична адреса: М. Киів 
вул.Дружківська,буд.! О 
Директор 



АКТ 

la ПСРСІІСССІІІІЯ D ІІВТУРУ ЗОВllіUlllьоі J\lсжі зсJ\fcJIы�оіi діЛИ.IКII 

-
~ '. 
rfИ'!~..;;.и~1_,,-,II'r...._-_____________ _____ . __ 

tJJ)I;7tЧ1, 200-L- р, 

РIІЖЧопіДПJJСDllі, IlреДСТПВlІІlІ( БJ>оuаРСLКUГО Micbl\UI'U 'Jt.:мсnьJtО-JCrЩОС'I'РОUОГО б.оро __ 

~A (~'\. ,.:>, IJ..~, 
~ зсltSпсвпаt'JІliків (зеМЛСІ(ОРШ:ТУJSRчів): 

~ вuкоикому ':SrAt '1Q 'f L? Н 
І і 

'~C'1'IВi дозволу ВИХОНКОftJУ Н!! 273 

І 

, __________ BUt-------------'""------------------

в НП1УI)Ї представнику 3t1MOU11IfKD, на якого 



:-/. 

• 11 ' 

\І • . 

. . 
. -\. 

. '. ,1\0 
І\. .., \,. 

, ..... 

. , 

--.~ .. 



АКТ 
про Ilередачу на зберігаНllR BCTaHOBnellllX меЖОВllХ 311аків 

DJlICIIJIКY (КОРllстувачу) земелы�оїї дinПlllСl1 

200~p. 

--(зсмnекористувач) ----:.::!:~::tr:F=:L:!-.L...S.~~~~~~~:::;м_----
lОРIUlІІЧноі особи) 

t)f, •. t1:!fJIЦI# о/І. 
с:inьської (сenищної. міськоі) ради / __________________ _ 

~(~ic.KOгO) відділу земельних ресурсів '-І,;! l.1.lj' fl.N,«.o I~ tЧ., 
r (..! (П. І. Іі.) 

L 
: . . 
• • . ( . пені) на МІсцевоСТІ в ,1ІСі arr ПРО те, що межові зиаlСИ земеnьної дimoпcи BcтвнoвneHI ВlДНов 

~-y ШТ. і передані на зберіГВНIUlземnсвnаСНJIКУ (землекористувачу) 

""'----- ~ м .( " ",< і" Ьр,)А.. ~ ,,= •• n.-, _____ ~~~A~--~~~~~~c~-~~~~i~----------------
(П. І. Іі. фі31іЧllОТ особll, 111131. юpЯJdJЧноТ особll) 

h-_____ ~ __ --------------
'Axr 

CXnIlДCIIO в трьох примірниках. 

"," 2001 Р. За", /tt Slll�-lSоо 
3ІІТ "6pМllJICW'''IpJ'IltIP' 



3,4 

9К8." 

аб 1:100 

n л АН зоонішніх меж землекористування 
\короткострокоuщ'О 11 .. \'МПЩJt: ОnСIf;НI \ 

ЗАТ"КиІ ВОбллреса" 
БУЛ.НезалеЖНОСТі,}] 

опис МЕЖ 

10 А :acмni :aarana.HOro КОРНСТУlаІІІІ. 

АКТ поренесе"". І ".ТУР)' 10IlllШ""ОI межі :lСМС:n" .. оі дЇЛ'МХИ 

--- зовніlllНЯ .,е.а 
земельно! ділянки 

'~IIOi'Jlin . " L~~~~~t.::=: '0'''' .. ."ІСИ IНз.,ачещ на АflСІlеНОС1 
.... 1С4·РIO .' •. ., . . 

lIt ЕРоIa .,.. .:.: •• ,: : ~v 
~If~ PC:"IC~ro місІоХС?,ГО "і:ш;.'І~;.1 .;.. '.. . _... _ .••• ____ . 

PCC)lpc:'I • u. :1- •• І І і ••••••••••••••• ~ 
І: ::.: • " : • • .... 
r. ~.fI. \ ( .... '. . . ••• .... -,-'.' .. ~. . - " .,' .. ,', • е. 

'~: •• fJ • 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

і ~,. &РОВВРІІ 

і БРОDВРСLКВ AlicLКD Радв .. еІі .. • l.:'·~I(7t." .. 20 р,,-
РЕнДОДАВЕЦЬ: БРОDВРСL1С8 AI!CLKB "ВДВ. В особі псршоro заСТУПIШКD MicioКOro гапОВl1 KI~i 
"ТlIШРВ АІІВ~ШОDІ.І'ІВ: ЩО ДІС ІІа ПІдстаВІ Звкону Yкpaї1111 "Про місцсвс свмоврядуваlftlА ВУКРОЇІІі" 3 
ro боку, ~OBlpeIIOCТI ВІД О І :04.03 м 3В Н!2-6129? та ОРЕНДАР: ЗаКРllТС BKRIOIICP"': ТОВВРІІСТВО 

КllТво6nпресв ,IОРIIДIIЧllа адрсса. М.Кшв. вуn.ДРУАСКlвс"ка,IО КОД 24932978 в особі rellcpanIotloro Дllpeктopo 
OIIf!'n Вітanія. МlІк~nаПОВIІ'Iа, ЯКIIП діс ІІа ~iдcтaBi C"ПrJY1Y. заресcrpОВВ'IОro PaмHC .. KOIO panOllllOIO 

11010 aдMII~lcтpaЦlЄIO М.Кlієва за Н209881 ВІД 11.07.1997 року дмі ·"ОРЕНДАР". з д~o, сторо"". 
ІІІМІІ ueR ДОГОВІР про II0C1Ynlle: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО рішеНllЯ сесії Броворської міс"кої paдll КІІЇВСЬКОЇ області від 
11.11.2004 року .NI!569-26-24 IIВДВє, а ОРЕНДАР ПРllПмає в crpOKOBe nлаТllе КОРIIС1УВОIIIIЯ земельну ділА"",), 
DIIOЩСIO 0,0019rв дnя обcnyговуванНJI кіоску, яка 31ШХОДllТЬСЯ ПО Byn.KpacoBc.кoro,27 АI.liроввр". ЗгіД'IО:l 
mlIIO .. зе.шеКОРIIСТУВВIIНJI, ЩО є HeBiД"EМHOIO чаСТІШОЮ Цlaoro ДоroвоРУ та довіДКl1 ВИдIUIОЇ Бров,РС"КIIМ 
міа.lІІіМ віддіпом земen"НIІХ ресурсів та земел .. НОмКВДВСТРОIОЇ документації Броаарськоro Mic"Koro вїддіпу 
ааЬ11І1Х ресурсів WI земел"на дinllНка рахуЄТЬСІІ І зеlaШЯХ KOMepuinlloro ВllКОрllCТDИНR Броварської міськоі 
jlWl. 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

2.I.В оренду передаЄТЬСllземельна дinllНIС8 3aran .. иою площею 0'0019,..... • • 
2.2.Нв земen"llіR дinннці BiдcyrHi об"єml IlepYXOMoro мвпнв , В тaK~iК ІНШІ Об"єmIIllФРВс:'1'УInYIJII. • • 
2'з.НормаТJllна грошова оцінка земen"ної дinЯllКIІ згідно ДОВIДКlI Бровврс"коro MICIoKOro ІIддШУ 

1емen.НIIХ ресурсів від 27.11.03 за Н!3 82 CТDHOll1ТЬ 2586 (дві ТlICllчі П"ІІТСО~ ~'С'АІДССЯТ шІсть j rplIBeIlIo. 
2.5. Земел"на дinннка, якв передається в оренду, не мвє таКllХ lІедOn'КIІ, ЩО можyn. переШКОД11Т1І іі 

CФCrmВНОМУ ВIIКОРIІСТ8ННЮ. • • 
2.5\ ПР.lзміllі (реоргаllізаuiї) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не збеРIІ'ВЄ ЧIIIIIIICТlo. 

3. Строк діі договору 

3.1. дОl'Oвір yкnвдello ІІа 3 (ТPII) POКlI до 11.11.2007 року. Після закінчеНllЯ crp~кy, дoro~opy o~el~p :ІВС 
~e ПРВ n у оьо .. у разі opellAВp ПОВllllен IІС Пl3lllше НІЖ 3В АІІСІІЦ ДО 
1Іаі во ПОНОВnСIIНR noro НВ НОІІІ строк. • о Оl.,тl noro дilO 

НЧеНl1R C'lpоку діі договору ПОВЇДО"IIТlI Пllс .... ОВО opellДoдaвLUI про IIBlallp пр А • 

. 4. OpellДlla плата 

4 І .; • • 6-81 ( шІсть) rpllBellIo 81 .. onlnкa 311 1 
kI. '. ОРСllJUtа мата BIIOCIIТЬCII opellДВpeM У формі та p03Mlpl 
~ ~ 

4.2 Р' • Т. ДCB"RТIo) rpllBell .. 39 кoninor. 
4 • IЧllа ОРСllДllа плата cКnВДВЄ 129-39 (&:то ДBIlдЦ~ toЄТЬCl83 урахуВОIIIIЯІІ' і'lдсксіl іllфnяцlТ. 
43' 06ЧllcnеlШЯ Р03міру opellДlloT nЛВТl1 Зll3СlaШІ0 ЗAlnC11 ПIIПТl1l рlwСllllП від 11.11.04 04 ШОАІІСІІЧ'ІО 

PI'IIII~;4.0pellДlIlI мата ВІІОСІІТЬ&:П ПОIIlIlID,ОЧJl з ДІІЯ ПР~:ІШС 3І 01:1'111І111"1 ІСІІЛС'IДJIР'ІІІАІ ДІІСАІ 3Btn.Oro 
(lІода I1 чаCТКqАIІІ npoтнroAI зо nnCJlДllpllllX ДІІІв, 1І1Іе1)' У. К KlliBCЬкJn області ІІI.Кllсва МФО 821018 
~ z:;DOro) Аlіенця, ШnRХОАI псрсрвхуваllllИ ІІВ раХУllОК Д K~ JCllIІСllфlаuіТ 13050500 - ОРСllДа 3САlnl. 

456375 р/р 37118100600001 - БроварськоІ Аllськоl P~:~IIOЇ маПІ офОРIІШJlєтltСІІ вїдповїДllІІlІЩ BtmIIIlll. 
• • Переда'lа продукції та нВДВНllЯ послуг 11 рllXYllОК ор 

~6. POJlalip OPCllДlloi пnаТlI nepcrnllДBЄY.CН у pui : о... . 

4
·6.1. змІlll1 умов roСПОДВРЮВВНIIJI, передбачеНl1Х AOroBOlP та' Рllфів У тому Чllcnі Вllвслідок іllфЛllUії; 
.6,2 ~. • • 'IД8IUUCНIIЯ Ц 11, ' 4 • З,,!ІІІІІ РОЗМІРІВ зеlllCnЬНОro податку, п • 

4
·6.3. В 1ІІlUІІХ ВIІПадквх передбачеНІ ІХ З0КОІІОМ, ІІЧСІІІ QIIAI AOroDOPOAI, СПРВВnЯtтЬСЯ ПСІІА у 
.6.4 У , У CТPOКlI вll3І1 JIoJaelpl • разі ІІСВІІСССІІІІЯ ОРСllдllоІ пnаТIІ ' КО',кСII ДСІІ" проетрОllСIШЯ пnаТ5'У. 
nOДBinllOT стаВК11 IlaqiollВnIo"oro баt81СУ УКРllіl.а 311 



• ІllПUКах JlКШО ОРЕІІДЛР '1 IІnИnll\lІІІ\ "РІІ'ІІІІІ 
Icn.cJl 1U,,1JЖ І У , ІІІ'І .... 

4.6.5. ОРСІШІІD пп: СП~ ШІ"І ДоroВОРОАI. ~ 
llIICOPllCТOBYC :lсмcnы�)' 1111\)' 

" IIКОРllстаllllИ зеl\lеЛJ.flоі діJIВІ."II. S. І 1\10011 В 

І орс.шу ДnJl оБСЛУГОВУIВflflJI кіоску: 
5.1. 3CAlMLttB дlлJllftcD псрсда::'оі ДЇJII"K" _ зсмлі KOMCpuintloro RIІКОР"С1111fIЯ. 
5.2. ЦIлЬОВС npIOIIB'ICIIIII:lC,. БС3 офорr.cЛСIІIІI У вСТВIІОВЛСflОМУ ')вкоtlОі1апс rA(I\! ІІОРIІ41\) 3і1і 
5.3 ОРЕНДАР ІІС "II1С npl111В 

цinЬOBC прlІ:ШВIfСIIІІI :lcr.cMLttoi дlлll'''". 

6. YI\IOOII і СТРОКІІ переда'lі зеJ\IСЛЬJlОЇ' ліJIIШ"11 11 прсшду. 

6.1. ПСРСДВ'ІВ ЗСМI:JIьноі дlлlllКlI в ОРСІШУ здіПСШОЄТЬСІ бсз розроблеlllfЯ l'рОСК1)' ·,ї /І;ЛВСnСIftII. 
б.2.lllwі УМОВfI перС:ДВ'lі зс",мьttоі ділll'КIІ в ОРСlfду: ОРЕН~ОДЛВЕ~Ь I.cp~nnr •. ~ ОРЕ' 'ДАР n(lllllval 

OPCIfД)' :lC .. MLIIY дlлllflСУ вілыІy від будь-яКlIХ мвПtlОВIІХ ПРВВ І npCТCII')I" ТреТ'" ОСІО. про ІІК"Х • МOIКt 
YКnIlдllIIllI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'І" OPEH~P ІІС могЛJ! зtfат.'. .. .м 

6.3. ПСредВ'Іа:lС"'I:JIЬІ.оі ділl"КIІ OpC'llUIpIO ЗДIПСНІОЄТЬСЯ ПІСЛЯ дерЖПВtfО' реестри,," ІІ'.ОГО Доro.ОРУ 
,В ВІСТОАІ ПРIlП"'ВIІIІЯ - ПСРедІ'1і. 

7. УІ\ІООП пооеРllеПllИ зеl\lСЛЬ.lоі діЛИJl".'. 

7.1. ПіСЛІ ПР"ПШ,СШ'І діі дОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ')емеп ... IУ ділllllКУ У mнi.8 
rlрШО"'У поріВIІНIІО :І ТlI"', У lКО"'У ві" одержав іТ В оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погірwсшUl КОРIІСIfIIХ вnaCТIiBOcтen орендованої зсмелЬtlОЇ ділЯIfКlІ, ПО."11ІІІІ1 
із , .. іllОIO іТ СТІ1IІУ, мас ПРВВО 1111 відшкодуваННR збllтків У розмірі. ВIІЗlfпченому сторОflПМIІ. ЯКЩО СТОРО/llllВ. 
ДОСНГНУТО 3ГOДlI про роз",ір відwкодуваИJlJlзбlmcів, спір РОЗВ"Jl3УЄТЬСR у СУДОВОМУ поряд""}'. 

7 З. 3дinCllelli 0pCllдaper.1 без :lгодll орендодВВЦЯ ВIП'р1lТИ на поліпшення opellДOBaHOЇ земenlolfОТ ..... 
які IІС&lО*ІIІІВО відокрeroШnl бсз звподіRНIІR ШКОД" ціп ділJlНці, І'С піМJlГВlОТ" відшкодуаПННIО. 

7.3. ПоліПWСИIfR стану зсммыlіi ДШЯНКІ', проведсні ОРЕНДАРЕМ за nllc .. M08010 3ПJдOlD s 
OPEHДOДABЦE~ зс •• лі, I~e пімнnuoть відшкодуванНІО. УМОВІІ, оБСJlГИ і СТРОКІІ відшкодува~lІІ. оре_ 
ВIП'рат 31 проведсш ІІІІМ ПОЛlПшеННR стану :lсммьноі ділЯНКІ' Вll3наЧDlOТ .. СR OКPCMOIO yrOДOIO СТОРІН. 

7.4. OpelllUlp мас право на aiДWКOдyвllllНR збlsтків, заподіJlНИХ унаслідок lfеВIІКОНВJlНЯ OPCtUlOJllllllA 
:soБОD"RЗСНЬ , персдбаЧС"11Х цш.1 договоро"'. 

3611ТК8"1ІІ вважаlOТlaaJ: 

7.5. фаm"1ІІ1 втрl1Т1I, JlКIIХ ОРЕНДАР 3113IIВВ У :lВ"ОКУ:l IICBltKOllallHJlM або ненanеЖlllfМ BIlКOH~IIНIMy»OI 
ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а 1'DICож ВІстраТІ', Jlкі ОРЕНДАР здіnсннв або ПОВllllен здіRСНlm. дІІl BIJIII0811f11118 
соого ПОРУШСIІОro првва; 

7.6. ДОХОДІІ, акі ОРЕНДАР міг бll pcвnыІo 01'pIlMaTII в разі ивnежного ВlІІсонання ОРЕНДОДАВЦЕМ"'" 
догоаору. 

7.7. Розмір фаm'ЧIШХ Вlстрат OPCIIдaPI ВlоначаЄТЬСI ІІа підставі дoКYMcНТВn"Ho підтверДЖСlІlІХ ДlllfIIX 

8. ОбаlежеUllВ (обтmкеIlJIИ) щодо BllKopllcтallllJl 
зе~lелы�оіi діЛИIIК.I. 

8.1. На ореНДОВ81І)' зerolСПЬНУ дШRIІКУ НС BCТlIIOВnCHO обмежСНl1І обтажСIІНI та іllші права третіХ осіб: 
~ , 

'=-
9. Illші права та обов "И3К11 сторі.l. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гаРВIІ1Ує. що :lемепь • • ужсtlll, nia 
:lаБОРОIІОIO (арсштом), звстаВОIО ІІС перебува !Іа IдllllllКВ є У Аого вnaCIIOcтi, lІіКОAlУ іншому IfС вlд" opetfJl1' 
lІадаваТIІ illwi правІ, ВІІ311аЧСІІІ ЦІІ'" доroворо: І а 11 "'ає ИІСОlІні ПовнооажеНIІR ncpeдaвml шо ділЯlltcY в 

9.I.Права оре,IДОДВВЦп: І. . 
9.1.1 ПСРСDірml цільовс ВIlКОРIІСТВщ.я зе. • 
9.1.2. ДОСТРОКОВО розірваТlI ЦСП Доro • ICnЬ"оі ДIllIIlKII; та wtМ 

Договоро.,; ВІр у ВIlПадкаХ, передба'lен,1Х ЧIIНIІІIМ заКОIlОдавстаоМ 
9.1.3. змІІІІIТ" РОЗ"llр OPCIIДHoi мат" Чllc:llі • 

oдtlocтopollt.bOMY порндку бсз ЗГОДІІ ОРЕНдl.a:~Падках, персдба'IСНIІХ ЧItНIШ'" заКоНОДIUIСТВОAl. в 1ОМУ 
9.1.4. allMal'aTII від ОРЕНДАРя СВоса , 
9.1.s.BIIMaraтtl від ОРЕНДАРя в' ІВСНоro ВllСССIІНн ОРСIlДllоі М8ТlI; itJIctfIIJ _ 

BIIKOIlКOMY 8ід 23.04.20004року до підnш:а ІДШКОдуВаllНН СУ"ІІІ ОРСllДllоі маПІ :І часу ПРІІОИRТТ" р 
9.2. 060В"А3ІСII ОРСllдодавцп: ІШІ цього договору; 
9.2.1. псрсдІш8тJIзсAlcnыly дlпHIlIC)' по аК'1у. 



9J. ПРОDН DРІШППРП: 
9.3.1. ОТJШМRТ11110 акту ']СМСЛIolІУ nіnЯIІ"У у "ОР"С1)'ІЩІІ"'" 
9.3.2. 11011011.'111.'110111. nоroнір 'Ііа." 'J;І"іlJ"СІІІІЯ С'РО"" 'ЛІОІ'О -

,J .'ІІІ И Рillі lІіЛС\"rlJuсгі III'L'1I:11JI·'I. І""nо JOlit'U"II10"I. ШІ 111'1'1 Я'ІІ rcpM ІІІУ ОРСIIJJII. ,J , ..... 

9 .... OGtln"Slllnl "РІШПОРА: 

9 ... .I.IIOlJ11UD111 ОРf.IIДОДЛВЦЮ М(IЖJIIlllіСТI. 'шiliСIlIПUО1ll "11ІІ1РОІIІ 111 11 
• • • І"ОРllrnlflllИIІІ ні, ї 1С\lСІІ"llоі' 

,L,IIIKII; 
9 ... .:z.РIlК(lрIlL'10IlуIlП111 ']СМСЛhllУ діЩlllh1 ]0 lIiJII.cJnll,.. "Р" Щil'І~ІІІІIІМ: 
9.4.3.C:UOC'IOCltO CMOII)'Bm 11 (lrClt.!lIl)' IUIUТY: 

9.4.3.1I~ ДОПУСh'П'ГIІ хімі'IІІОГО 'ІІІ буnь-якого іllШОIО 1u(іРУnШ:1ІІ1" 1~МJIЯ' 
9.4А. пілrpllМУВDТIІ її в ІШЛСЖІІОМУ саltі1ПРІІ(lМУ c:rnlli; • 

9A.S.llk~'1 IIII.ill'It:1II1J1 1&:J1Mill)' lIіі !tcsronnpy "1'1:11.111 1I0llL:PIIY''' 1CMCnl,IIY Ilі"''''''1 ОI'ЕIІДОДЛIЩГ:RI 
Н3.'СОdiIlD\IУ ~r.l1II 110 аКІ)'. у 

1 О. PII'JIII~ 0111І0"1(0001'0 11111Щl:ІІІІП uбо ПUIIII~ОJt~t;fllllll 
(Іб" оо ('I(1'ІІ ОРflЩІI 'ІІІ 1'"111 'ше 1111111_ 

10.1. І'ІІАІІК ВІІШЩКППЩ'О 1IJІІЩСІІНК абп "OIlJ"O/Г"'~It"" (І(;"(",а "I'СІІДІІ '1ІІlinго 'lnС1 ІІШІ щ:с&: ОРЕІІДДІ'. 

J 2. Зl\lіllll УI\IUП ДОІ'ІІІІОРУ і ІІРІІІІІІІІЄІІІІП ПОГОДИ 

12.1. ЗміllО УМОО ДОІ'ОВОРУ :шiliСIІІОІ01hСЯ У 11ІІс .. мовіП формі 10 B10rMIIOIO зrOlIOIO сторі.,. 
У pa:Ji lІеДПСКГ.,СНtlя 1Г(1.t1I1 WO.!lO :iMillll УЩІR '.ЩОПОРУ Сllір РО·IIІ""1УlОТ • .с" у СУЛ(lUО"'~ ппр".'''У. 

12.1. ДІі nОГО"ОРУ ІІРІІІШІІЯІС,. LСП у 110:li: 
12.1.I.зокіll'lеШIЯ С1'РОКУ. НП JlКllП nom буnо укnадсшо: 
1:!.1.2.ПРllдБОШIЯ OPEI'JДAPEM 1СМел .... ої ділкн .. " у 8Jloc"iCТI.; 
11.2.3. npIIM)'COUOГO оід'су""еlllіЯ зсмcnыl11 ДUІЯ"".І :І МО1 "аіІІ С:УСllinЬІІОЇ IІсобхіл •• ос ri lІі.1""піл.ю .ш 

g.,lоІ71еlllШ1L1IПГn К'ОДСІ(СУ )''''nOЇIIII; 
12.1.4. Догопір "РIІІIІІIІJlЄ1 .. СЯ та"ож n і",щсх nllnnДкn.,,<. пеРСllбil'ІЩІІІХ 1i1"OllOIlI. 

11.3. Діі ДОГОВОР)' "РIІПIIІІЯln11.сп IUnПSО~1 ііого РОJіРПllllllП 1П: 
I:!J.I. B1aCMIIOIO ЗІ'ОДОІО сторі,,; 
І:!,З.:!. ріlllСIІІІЯМ СУВУ відповід .. о ДО 'ІІІІІІІОГО 1ВКОІІОВВПС:ТВО YI\1'UЇIIII. 
124. РП1іРВШIl1J1 Договору 11 olIllocтnpoIIHLuMY ІІОРНДКУ ItОl1УСК'оІСТf,CЯ: 

YMOBOI" Р01іРIІU."'Я Договпру n ОДІІО(:ТОРО.І .. ОМУ поркд"у~ .ІеВІІКОllilIШЯ O~C.lдDpC~II:.4A. п.9 .... 3. . .. 
1~.s .. Перехід праВil ВJІаСІlOсті ІІа MBnllO ОРСllдllРЯ "~ ШUry lОР"д"Ч") I1бu фlJІІ 11І31 особу. і1 таUО," 

J'L11рlаЩ)UІ.ІR 10Р";(IІ'"",1 особll-UРС"даря с lIincтaUOIO ДІ1Я rt131I'ШllltlJllIl)J'ОUОРУ· 

IJ. BЇДJlOaЇДUJJLIIЇL'ТI8 LOYOPЇII 3:1 ІІСВІІКUІІUІІШІ обо 
IIСllплс-,кIlС ВІІКОІІОІІІІЯ ДОI'ОПО(1)' 

13 І 3 У '-'ТОРО"'І .. ссуть відповілanыlст.. uіВlluиілllО ЛІ' 
1і!' " о IІСОlІконаШIJI вбо 1Іt:IІМСЖllе UIІКОІІВllшr ДОГОIlОР 

1(011)'101 цього 
13 'J С"" договору.. • InCТf,CR аіll вШrlОllі!1DllЬІІuсrі. я"wо aOlla дов&:дс:. 11І0 1.~ 

nOР} .-•• 'ОРОна, яка ПОРУWIІJln-,оБОU"Я10.IІІЯ, 301Л'" 
~11t1lt1Я C'lШІОС" ІІС , П ВІІІІІІ. 

-"" .4. 11lШ1'їlщсві ПUJIО)I;I!IІІIП. 

14 І Ц • ropo.raft'" ТОІ "01'0 ДСРЖПРІІОЇ pt:L'CТJ'ouii • . Ц ~п Доr'П.вір lІабllРВt: 'І ",шості ІІісп" n!llllllCi11~"JI со r.ru.orb ОЛІІD"ОВУ ЮР"дll'I.I)' СІШ)·. аЛIІІІ .. ІІКІІХ 
II~0411 еіl JIOrnnlp у,cnаДС:llО у тpl.ox npIIMlpflII~",.'U о пші. ЯКllП Ilровіп деРЖnllllУ рс:сстр:щіIО. 

TLc:II R Ollt:tllIuдanIUl. nJ1yrlln _ n opt:tfДUPJf. 1 peтln о Р 

IІспln"саШllаш 'IRсrlllшаlll/'UГОПОРУ (:... •• шям оБIllСЖС.'Ь (абтя4lсе .... ) У 1ї RІІ .. ОРIІСТі1lші 
1. hnu r.'ІІlШС'ГРОРllП nnО11 1eMeJll.IIOi DіЛRlllСІІ 1 ПlдоuрtlЖt: 

IIOIUJC!IIII" ccpui'IVI іо' ІІІЯ ЗОllllіШllloOТ межі зсllleJIы�оіi віmШІ"'; 
",J " , • 'rп lІогодЖСІ 

UICТ про Rс:-m.,омсш,я ШJ міСІІСВПСТ! 01 Мt'жі ЗСlllt:JIІ.ІІоі дInЯIІ"IІ: 
акт ппо Ш:nСllеССШIJl n ІІатурУ зuВIІІW.І" 

." r' '1" ІКІІ' OhT "1'IІПому-псрсдп"і 1eMen .. IIO, дlЛ"І • 



()I'I!IЩОіt:Ш"I'I. 

1;11,1nOI)CI.Kil .. ltt,"'I I'lиlil 
u "~Clijj IIСРIll&"·О 
1ОС'І) 1І11I1К:1 

1\1 1с: ....... 'І1, І \111&'"'' 
1(1ІJ'llІІlІІі O!le'&CI1II111'&1 ЛІІІІтміlіUnlll13 

1)7·1 ОО КIІЇnСI."" ofinаст ... 
M.IiI1111laplI. 'IY11.rnrnllillu.15 

Івс" "'фіlтttіll"'llІ КOlt 2(;316375 

16. ПЩІІІJСІІ 

ЗЛТ ""'lіп"t;Л"J1сrll'·. 
я"'" !,ir llil l,і.1С11111і CIOJI~ IУ. 
];'І'С& счщrtr"'СI' (І Ра '1111'('".11І10 

110ЛСІІІІІОlC1 !lCI'if(lIlI'''''" ;'i'lII",it '1""''' ІІІ 
I\І.КIІІI'іІ ІІІ М'(І"НН І 'Іі І 11 n 7 "1'1" І'''''' 

fVI i&:ц~ "РСI"''''ШIІІ'Н фі ",.",,,,. (1{"(lІі,1 

IОрl1ВlІlІІІа ilnрес .. : М. Kllift. 
"УJI.Дру;ккі"с"ю,. І (І 

IД~1I1 ІІфі"lшiilНllіі Щ'\І~'І' ~-I') • .!'І;Н 

14.1\1. ~C'MI:'IKU 

ДшtJ&lір 'ІіІРСС·С rpСlftи"о У 6pC1llapcLKin •• .' • • 
I'РС'lJt"""Щ'IЩ(J "'ІІІІС. MICL'"" pnДI. про що у К ... I,і 1О1І1І&:іп nержа'1ІІ0Ї' РС:ССІРllllіі ДО'LllМtr"' 

о, "-"L-" _5~1~,_.:_гr._&:" ___ ~20oiPoкy 
.; 



А І(Т 

ІІI'ИЙОМУ-ПЕIJЕДАЧI ЗF:l\1ЕЛI,НОЇ ДІЛЯН'''И 

МIІ, ЩО l,іJ1I1ИСLlЛIІСJJ ІІЮ"'ІС: БРОШІI)С"'~lt l\IiCbl~a рада, н особі 

IltрlUШ'" '~ac'гy Л 1ІІІІ<а 

А.f1t'(Шlі"ОВI1 IШ, що діс ІІа піДСТПJJі ]аксшу України "ПРО місщ:uе 

сзмоорядуut1J1НЯ 13 УКРnїllї\ 'І ol\llkї с'Гороrш, nt Заl~РIIТС UЮlіОllеРIJС 

Тl)шtРlt~"'ПО "IСllївоБJlllре~а", в особі І"СНСРОЛЬНОГО ДИРСI('Гора 

XOMeНJCa Віталія МИl\олt1і-іОI3ИL18 '3 ДРУІ'ОЇ стороНІ', СI(ЛaJ'И цей АК1' 

"ро Ш1С'l')'пне: 

l'роuаРСhЮ.1 міСhJШ рПД"1 Ш:РСДnЛП. а ЗАТ "l(lІївоБJlПреСII" 

"РIІНIІЯnО земеJН,IJУ діЛЯJII(), площсю 19,0 КВ.М по 

Dул.l\ра~ОRсм(ого,27 ДJlЯ оБСЛУJ"ОПУВЗННJJ кіоску в сюшді 

I1l1віJlЬЙОНУ очікування м. Бровари ЗемеЛЬІІа ділянка надана 

ріlllенням сесії Броварської міської ради від 11.11.04 N!!569-26-24 на 

умовах орен,1tи, "ерміном на З (три) РОКІІ ДО 11.11.2007 року. 

Цей Акт СI(ладено у трьох примірниках і є H~DiД'ЄMIIOfO 

'I:1СТИIfОЮ договору оренди. 

ПЕРЕДАВ: 
ВIJК(1Нat)чий коміте,. Броварсм(ої 
"1iCI,I(OЇ ради . 
IОРIlДIlLша адреса:' • 
м. Броварн, I3У1І.Гап,rIllа,J 5 
Пt'РlJJlІї-і заСТУПJfИfС _с-
~iCЬKOГO І'ОЛОНИ 

прИЙНЯЛО: 
ЗАТ "Киїuоблltреса" 
IОрltДИЧНn адреса: м.КIІЇlІ 
Dул.ДРУі){J(Ївс ы�а,буy д.І U 
ДирсК1'ОР 



Договір N!!2 

"РО ВllеСЄlІІlЛ ЗJlІі" до dOZOIlOPY ОРI!ІІдll 3Є1l1eJlbllor ділЛІІКIІ 
lIi~ 23 ЛІОІІІОZО 2005 РО/9' .Nb498-111 
АІІСТО БроваРIJ І(ІІЇВСЬКОЇ області 

10 грУДllВ дві T�lcb-.і ВОСЬІ\ІОГО pOIC)' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада К.ІЇВСЬКОЇ області, JОРІІДlfчна особа за 
30KOHOДВВC~BOM УкраїШI. ідеllТllфікаціііШJіі код за даННМl1 ЄДРПОУ 26376375, IОРIІДlfчна 
адреса: J(ювсы�аa обл., м. Бровари, вул. Гагаріна. 15, в особі ВНКОНУІОЧОГО обов'tcЗКIJ 
міського голови - секретаря ради СаПОЖI(В Ігорв 8ВСlrnЬОВII&rп, ЯКІІЯ діє на підставі cIr.42 
Зокону Укроїш" «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та ' 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальніCТJО «КlІївоблпреса», JорIIДI'&.на 
адреС0: м.КИЇD, вул.Дружківська,1 О, ідентифікаціЯниЯ код 24932978 в особі геJJеральuого 
ДIJректора ХОІ\ІСJІІ(П 8ітвnів МIІІ(оnвПОВIIП, ЯКІІЯ діє на підставі cTaтyry, зареєстрованого 
держаВШJМ реестратором М.Києва від 14.03.2006 року за Н!!І 072 123 0000 006671, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другоТ СlnОРОІШ, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧІJ добровільно і перебуваJОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, РОЗУ~Jі1оЧIf 
ЗIlО'lення своіх дій, попередньо ознаЙоt.rnені з приписами ЦJlвільного заКО.Jодавстваt що 
реГУЛЮJОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності праВОЧlmу), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської радІ! від «30)) вересня 2008 Поку 
Н!883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеН.IЯ Броварсtкої 
міськоі ради від 16.10.2008 року Н!898-47-05 та керYlОЧИСЬ положеннями пунктів 4.6.2, 
4.6.3 та 9.1.3 Договору ореНДІі земельної ділянки від 23 ЛІОТОГО 2005 P0h."Y уклалlf цей 
Договір Н! 2 (ІІадалі - ДОlовір) про внесення змін до Договору ореНДІІ земельної ділЯflКИ 
від 23 лютого 2005 року за р.Н!! 498-т (надалі - ДО?Оflір оре"Оll) про таке: 

1. ВнеСТIf до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. Пуюст 2.3 Договору оренди викnаСТl1 ~ наступн!й peдaк~iї: .. 'У 

«2.3. HopMaТlIBHa грошова оцінка земельної ДIЛЯНIСИ зпдно ДОВІДКИ ВІДДІЛУ земел~.JХ 
ресурсів у місті Броварах Київськоїоблаc:n від 17.11.2008p~кy Н!! 04-3/13-3/1893 cтaнOBlrtt.: 
- 6 888 (шість тисяч вісімсот вісімдесят віСIАІ) гривень ОО КОПІЙОК. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДllВllкласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (ОДІJН) рік, терміНОА! ДО 16.10.2009 рОIС)'. Після 
зак' 'оо ого Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ЙОГ;R на 

Інчення строку Дll ць ., . зо . 
НОВИП строк. у цьому разі ОРЕНДАР ПОВIJНен не ПІ~Нlше НІ)К за календарНIІХ днІ'" ~o 

зо • .- го Договору ПІІСЬМОВО ПОВIДОМlml ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
Кllfчення СТРОІСУ ДІІ цьо 

продовжити його діlО. е п аво ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУJОТЬСЯ у 
Положення цього Договору про переВIDКН Р 

разі' '=-
• В;іIСОРllстаНlfі земельної ліЛЯНКl1 не за uіЛЬОВIІМ прllзначеtltlЯМ; 

.ts:' оо аТII' - порушеlfНЯ термінів сплати ореНДНОI пл , 

іок 

- допуще.IНЯ погіршеНJIЯ стану земельної діЛЯНКIf)). 
'К '-. 1110 

нди BllкnacTl1 В наСТУПНІ}. peдaKUI1. .oro 
1.3. Пункт 4.1 ДОГОВОРУ оре DL ( есять) відсотків від нормаПlвноі ГРОШОВОЇ O~IIfКII 

«4.1. Орендна плата станОВІІТЬ 10 70 Д с . вдає' 1. 

земельної діЛЯНКlі - 6 888,00 ~!ІВНЯ І cКn 80 'копійок на рік. ІІІ • 
• 688,80 (шістсот вісіt.rдесят ВІСІМ) ГРI{вень .._ 

КnOCТI! У наСТУПНІЙ peДDКиll : 
1.4. Пункт 4.4 договору ореНДІІ ви 
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плата ВНОСІІТЬСЯ ріВНІІМl1 частками ЩО~ІІ.СЯLIJIО про І ЯІ ЩІ ;(1 ' .", 

«4.4. OpellДll~ ІХ за останнім халендарним днем ЗВІТНОГО (rЮ.1UТI\О/tlll :' 
CJ'nnрншс ДНІВ наСТУПІіІ .. ІІІ \llt1t.. 

квn -- . ПДВ WJUlXОА' перерахування на розра."УIfКОВIЩ pa~~"o" (J ""101 rJII 
~o;r;~~~~2700005 УДК У КJIЇBcькїi1 обла~ ~: Києва. код ЗКПО 1357~923. \fФО 82; DP' 
- Б а ське ВДК код клаСИфlкацlJ ] 3050200 - орснда зеМ.ll», • 

одержувач - ров Р , 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору оренди викласти в наСТУПllій рсдакції: 
«4.6.2. З~lіllll розмірів зеАlельног~ податку. та CT~BOK opel!Д~IOЇ ~л~ГJI. ·SMjll~1 "ор 
грошової оціНКIf, піДВllщеJfНЯ Цllf, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIСIІТIR 1ІІЛСI\СШ1l1. ВІ 
ЗОКОIIОдавсТDОМ.. : 

У випадку відмови Орендаря ЗМІНИТИ орендну плату ІІа УМОJШ\. ISII111і1llеІllJXl ' 
ДоroвоРУ. Орендодавець мас право розірваТIІ цей Договір в ОДIІОС10РО"ІІІ.()\lУ n0PJJll)1. : 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди викnасти в наступнііі РСДПlщії: I~ 

«4.6.4. У разі невнесення орендної плати у строки. визначені НІІМ ДОГОDОРОм, q 
заборгованості вважасться подаТIСОВИМ боргом і стягується з lІараХУll3lfШШ Іені, 
нараховується на суму податкового боргу (з ура."уванням lUтрафШIХ санкцій]l -
1Іаявності) із розрахунку 120 відсотків річних обліlСОВОЇ стаВКIІ НаціонWlЬНОro 
УкраїIШ, діlочоі на день ВIiНlncнення такого податкового боргу або ІІа день Roro ' 
чаCnlні) погашення, звnежно від того, яка з веЛ1lЧИН таких ставок с більшою. за 
квnендарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 
ссб.4. Орендар зоБОВ'ЯЗ8НlfЙ в п'ятиденний термін після державної реестрації 
Договору тоІвбо БУДЬ-ИIGIХ додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОПОВRС" 
Договору тощо нодаПІ відповідну копіІО органу державної податкової службll за • 
знаходження земельної ділянки». 

. 1.8. ПуНlСТ 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 на 
ЗМІСТУ: 

сс:.4.6. в п'J1ТИденниfl терм!н після державної реєстрації цього Договору тalабо бу. 
д. iAlТК~ВИХ yг~д, ДОГОВОРІВ про внесенни змін та доповнень до Договору тоЩО 
В~ДПОВІДНУ КОП1l0 ОРгану державної податкової служби за місцем знаходжеННІ зем 
ДІJIJIНКИ» . 

змісту: 1~і2rr;жn: 1.2 .. з Договору ?ренди доповнити новим підпунктом 12.3.3. На 
передбачен~ з-"'::~~:ТИВОІО ОдіЦИІЄЇ із Сторін в односторонньому поряДКУ у вІ 

та цим оговором». 

1.10. Пункт І? 4 Договор 
с(12.4. Розірвання Д~'гo у оренди ВИ1Шасти в наступній редакції: 
порядку допускаєтьси y~: оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в OДHOC~~411" 
ABHoro Договору». . :. І HeBllKOHВННJI Орендарем вимог пункту 4, niдnyнКТ1B • 

2. ЦеА Договір пі "" ':гаClo. • 
АІ'Я Є держаВНІІі реестра .оо 

Цll. 

3. ЦеА Доroвір набирає ч' " дер 
реестрації та астосов ється о n IfННОC:n ПІсля підписан ни сторонами та ПОГО 

ВВОВ' осии О ВJoIННКnИ 3 01.10.2008 о . 
4. Обов'язок щодо поданкя . та ВI11Р'-

пов'язані з Аого деР)КВВНОІО реє ц~oгo ДОГОВОРУ на державну peєcтpD11·10 
S Інші CТPВЦIЄJO, ПОlСЛaдaJОТЬСJl на Орендодавця. 91" 
• ~fОВИ ДОГОвору орен ЗD J{!4 

ЗВJIишВlОТЬCJJ без змін. ДІІ земельно! ділянки від 23 ЛlОТОГО 2005 рокУ 
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б. ЦеП Договір укладено у ТРЬОХ ПРlІміРШIКах, що мають однакову ІОРllдll'lНУ 

СIUlУ, ОДІІІІ З ЯКlfХ ЗJJаходиться ~ Ореllдодавця. ДРУГlI~ - ~ Орендаря. треті;; - в органі, ЯКllіі 
рровіВ Aoro деРЖIІВНУ реєстраЦІЮ - ВlІконавчому КОМІтетІ Броварської міської РОДІІ. 

реквы�тl1� стор іІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

& варська міська рада Київської області 
tб;llДІlчна адреса: 
іАеJmlфікацifiНlffi код 26376375 

'КІІЇВС обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15 
• 801:06 anO:llCHa lzорл ВаСІ1Л60tlll1ltl 

/1.B.CaIlOJICHO/ 
_4-I~~'---

мп 

ОРЕНДАР 

ТОВ ссК"ївоблпреСD)) 
IОРllдliЧНD адреса: 
м.Київ, 
вул.Друхс . сь 
В особі Х lelIll 

----I:-P4---I-,JJ--- /B./tII.XOI1IeIIHO/ 

/'мп 
''''"I .... ''nCn -"'1\ 
f 

\ . 

". і радІІ. про що у КНllзі записів 
• Б оваРСЬКОI I'tIlCbKO ~. / 20 ль зп 

Договір зареєстровано У 81іКОlfКОМІ Р lІід« ~1.» w- :.!6z р. 
• чинено заПIІС ~ 

дС!рхсавноі реєстраціі ДОГОВОРІВ орендlt В 
01\1 -----------------------



Договір К!!2 

"ро ,"есе""л 111';" до договО'Р,I" оnеllд" З"·.ел "діл • ;.т r _. "110' 11"'", 
в.'д 10 6ерезllЛ 2005 poкy.Ni415 
М1СТО Бровари КIІЇВСЬКої області 

)8 rpУДllЯ дві ТIIСН'lі ВОСЬМОГО POICY 

OPEHДOДAВE~Ь: . Бровар~ька. міська рода Київської області, IОРllДllЧflа особа за 
3/IКOHoдaB~OM Укра1Н", IдеНТІІФІкаЦlЙIІИЙ код за даШIМIі ЄДРПОУ 26376375. lopllAII'IHa 
адреса: Кшвська обл .• м. Брооари, оул. rarapill&. 15. о особі ОIlКОflУIОЧОГО оБОВ'ЯЗКIІ 
.Ііського голоои - секр~таря РОДІ І Сппо,ккп Ігорн 8ПСIIЛЬОВII'IП, який діє на підставі ст.42 
Закону УкраіНlІ «Про МІсцеве самоврядування в Україні», з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю (сКИївоблпресв)), IOPIIДlI'llla 
адреса: t.I,Киів, вул.Дружківська, 1 О, ідентифікаціЙllиR ІСОД 24932978 в особі генерального 
ДUpc:КТOpl1 ХОМСІІІСП Віталія МllколпііОВIIП, яки~ діс ІІа підставі статуту, зареєстрованого 
державним реєстратором М.Києва від 14.03.2006 року зв Н!!1 072 123 0000 006671, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другої' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

ДіJОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та яснjй пам'яті, розуміlО'l11 
значенНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРIlПИcm.1J.I цивільного ЗDКонодавства, що 
рс:rymoють укладений ними правочин (зокрем8, з вимогаМ'1 щодо недійсності ПРОВОЧІІНУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30)) вересня 2008 року 
N!883-46-0S нормативної грошової оцінки земель міста Бровари. та рішення Броварської 
.Ііської ради від 16.10.2008 року N!!898-47-0S та керуючись положення~ш пунктів 4.6.2. 
4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 1 О березня 2005 року y~~ll цеП 
Договір N!! 2 (ІІадалі - Договір) про внесення змін ДО Договору оренд" земеЛЬНОI ДIЛЯНК.l 

від 10 березня 2005 рОlСУ за р.Н!! 415 (надалі -До?овір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні змін •• : 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИlслаt.'ТИ в наступній редакції: .. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ земельни~ 
ресурсів у місті Броварах КиїВСЬКОЇ обnаcri від 17.1 ] .2008 po~ Н!! 04-3/13-3/1895 становить . 
-12321 (дванадцять тисяч триста двадцять одна) rp.rвня оо КОПІЙОК. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: . 
«3 1 Ц R Д • 1 (OДlIH) рік терміНО"І до 16.10.2009 року. ПІСЛЯ 

. . . е ОГОВІР укладено строком на АР має 'переважне право поновлення ЙОГО на 
ЗЦ1нченна строку дії цього Договору ОРЕНД . 'ше ніж за 30 календаРН.IХ днів до 
ИО~lrА строк. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІ~НІ ml ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
ЗIUC1НЧенна строку дії ЦЬОГО Договору письмово ПОВІДом. 

Продовжиm його дilO~ n аво ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУIОТЬСЯ у 
Положення цього Договору про переважне Р 

разі: '=- • 
. ОВІІМ ПРllзначення1tl, 

- ВІlкористанні земельн~V!ілянкн не З~ ЦІЛЬ . 
- ПОРУШення термінів сплати ореНДНОI плаТІІ, 

.. 'ЛЯНКJI» - ДОПУщенНJl погіршення стану земеЛЬНО1 ДІ' ... 

асти в наcтynніП редаКЦIІ: 
1.3. Пункт 4.1 Договору оренди ВJІКЛ ) ідсотків від нормаТJlВНОЇ грошової оцінки 

«4.1. Орендна плата стаНОВІІТЬ 10 % (десять в 
земельної ділянки - 12321,00 грИВИЯ і CК1!)aдaЄ~Hi 10 копіПок нв рік. 
-1232,10 (одна ТИСJlЧа двісті трИДЦЯТЬ ДВІ rpll ." 

наcтynніЯ редакЦІІ: 
1.4. Пункт 4.4 договору орендИ ВllклаСТІI У 



2 
..... ВНОСІІТЬСІ ріВНІІМl1 часткаМJI щоміСЯЧIfО про! НІ·О\ • 

с(44 ОРСІІДІІВ ПЛllаu ,І ·"I!1І.. 
• • • '"'"'ПНJІХ 3В останнім калеНдаРНJlМ днем ЗВІТНОГо (rЮ:ШТl\tII ·f~ 

КDJICIUUlPIIIIX ДНІВ, на ... ." , v \111111 ііі... 
ПДВ ШJUlXО~f перерахуванНІ на розра.ХУНКО81111 PUX~"OIl U "'с. 

Wз~~~~~270000S УДК У Киїаській обnа~ ~~ Києва. код ЗКПО 235719:!], ~ІФ~ 
О~СРiJСУВDЧ _ Броварське ВДІ<, код кnасифJК8Ц11 13050200 - оренда ЗСМ,lі). ~ 

1.5. ПУНКТ 4.6.2 дОГОВОРУ оренД" викласт" В наступніn редurщії: 
((4.6.2. зміllll розмірів земenьног~ податку. та CT~BOK opel~Д~roї ~:I~TII. 'І\ІіНІI И~ 
грошової оціНКI!, підвищеННІ ЦІН, тарифІВ. змши коефЩIСІІТIП Ш,1Сl\саllії. 8111В1-t 
заКОIIОДDВСТDОМ. 

У випадку відмови Орендаря зміНИТIІ орендну плату ІІа У'\ЮI!QХ. RII'ша_ 
• н Д , 1 

ДОГОВОРУ. Орендодавець має право рОЗІрвати ueM ОГОВІР 11 ОДIfОСТОРОIІІIІ.ому П"Plill). 

1.6. ПУНКТ 4.6.4 Договору оренди вюсласти в наС'ГУПllіn реДОК1!ії: 

((4.6.4. У розі невнесення орендної плати у СТРОКІІ. ВlІзначені ЦIf~1 ДОГОВОІЩ~. 
заборгованості вва)Jсається податковим боргом і стягустьси З норn:<увзшrJL\І 1ІВі,' 
нараховусться на суму податкового боргу (з урахуванням штрафllИХ санкuiй І 
I{ВЯВI{ОСті) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКIІ НаuіОlrальноra 
УКРВЇIІII, діlОЧОЇ на день ВИНИlснення такого податкового боргу або ІІа деllЬ Вою (іІ. 
чаСТІ Іні) погашеllИЯ, звnежно від того, яка з величин таких ставок с біЛЬШОJО, за 
KвneндapHllii день прострочення у його сплаті». 

1.7. ПУНКТ 6.4 Договору оренди ВИlСЛасти в наСТУПJlій penaKuiї: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної pcєcтpawi 
Договору тala~o будЬ-ЯКИХ додаткових угод, Договорів про внесеНJlЯ змін та допо.~ 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової СЛУil\1і11 за 
знаходження земельної ділянки». 

· 1.8. Пункт 9 ДОГОВОРУ оренди доповнити новим піДПУНl\їОМ 9,4,6 н 
ЗМІСТУ: 

с(9.4.6. в п'ятиденний терм!н після державної реєстрації цього ДОГОВОРУ та/або б~ 
д?даТІС~ВИХ y~д, ДОГОВОРІВ про внесення змін та доповнень до договору тощО 
В~ПОВІДНУ КОПlЮ органу державної податкової службll за місцем зна;<оджеННI ЗC)J 
Д!Лянкш). 

· .1.91·2ПУНК: 1.2:3 Договору оренди доповнити новим піДПУНКТО~1 12.3.3. на 
ЗМІСТУ. ес .3.3. ІНЩlативою о • ОО, С . у в" 

б ДНІЄІ 13 ТОРІН В односторонньому поридку 
перед ачеНlіХ законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору Оо' 
(сI2.4. Розірвання оренди ВИlСЛасти в наступній реДВКЦ1l: 11 
поридку допускаєт~:;ВОР~ оренди землі за ініціативою Орендодавця в OДHO~~4119, 
даного Договору». ';ВЗІ невиконання Орендарем вимог пункту 4, підпунКТІВ . 

2. Цей Договір підлifає держаВl1іn реєстрації. 
3. ЦеП Договір наб.lрає . . дер' 

реєстрації та застосовуєтьс Ч"ННО~І ПІСЛЯ піДПJlсання сторонам.. та nоro 
я до правовідНОСИН шо ВИНИІСЛИ:І 01.10.2008 DOISL 
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б. цеП Договір уклодено у трьох ПРlІміРНIІКа."(. шо MalOTb ОДllакову IОРIІДIІЧНУ 
ОДІІН З ЯКІ ІХ зttаХОДllТЬСЯ в Орендодавця, ДРУГIlП - в Орендаря. третіП - в оргаllі, ЯКllfі 

~~io nоГО державну peECTpauilO - ВИКОllавчому комітеті Броварської міської pOДII. 

РСlсві:ШТIІ сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6РОварсьКВ міська рода KJlїBCLICOЇ області 
ЮРJfДJIЧНВ адреса: 
іАСJmlфіквціАJшА код 26376375 . 
ІСІIЇВСЬКВ П., м. Бровари, ВУЛ. ГагаРШ8, 15 
8 особі С І OJlcltn lZ0РЛ ВnСІІЛІІОО""n 

/ lB. Cnllo:JIClto/ 
_-~~M'\-

мп 

.1>0 

ОРЕНДАР 

------~~~~~---
• ,1" , 
МП \ 

Inplll ... ~1tIICti --І , І і 

\ ',: 
\. ':'. .,/, . ' 
.~ . . ,. ,· .. ~·J-r···· .'. ,'.' • • ..... .,.,.,* 

IB.JlfI.Xo."ellHol 

. " и про що у КНllзі заПllсів 
комі Броварської М:Z;01 рад, 111 200~ р. ЗІІ 

Договір заресстрован~ У В"КОIi чинеllО заПІІС від « » -
державної реєстрації ДОГОВОРІВ ореtlДIі В 
Jt7J -------------------------



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

м.БроваРIІ 

Броварсloка I\ІісloКВ PDJlD" 1'1' .. Г~e'~~e е .. 20~ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварсloка I\ІlсІоКВ PDJlD В особі першоro F е ~. 
О А іА ••• 31c:tyП1If ка ІІСЬКОГО roлОDfI КllRlllщі 
лексаllДра ІІатол ОВІІ'ІВ, що AIC ІІІ ПІдстаВІ ЗІКОІIV Yкpatillfl "П . • 

б ••• .JII ро АІІСЦСВС СlAlоор.дуваlllUl В УКРlіlll" .. 
OДlIOI'D оку, AOBlpellOCТJ ВІД 01.04.03 31 Н!!2-61299 та ОРЕНДАР· з."'РIIТ" • -
u бл " ".. .. оо aKQIOllCPllC ТОВВР"СТІІО 
КІІТВО п~еса •• lоРltДІІ1Шl мреса : м.Кшо, .вул.ДрУА(ківськu, J О код 24932978 в особі пшерanыІro lJllpelCТDp;! 

ХомеllКВ Bmurl~. Мllк~лоПОВfl"а, "КlIП ДІЄ ІІІ піаставі c:т;nyry, звреСС1рОВВIІОro рIIlJJIIfсышоo раnОIШОІ(' 
дерЖВВIІОЮ WШ~ІСТРОШСІО М.КІІСВВ 3В Н!!09881 від 11.07.1997 року дani -"ОРЕНДАР" з дРУ;'ОI сти 011І' 
YКnOnIl цеП ДоroВIР про I'ВС1)"1ІІС: • ір 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішешUl сесії GpOBBpcLKOi міськоі рааІI КlІївськоі обnвсті ві; 
11.11.2004 року ».569-26-24 IIМВс, 8 ОРЕНДАР приПмвс в С1рОКОВС MOТlIC КОРfll:ТУВІIІIІ' зсмелыly діЛJJIІК: 
мощеlО 0,0019ra д,JIJI обслуroВУВ811НІ кіоску, ІКВ 3HaxOДIlТЬCl по ВУЛ.ГDraріIlD,11 1\1. ІіроваРIІ. 3rwlo 
МІІІОАІ землеКОРflС1)'ВОННІ, що є невіД"САIІІОЮ чаСТІШОЮ цьоro Доroвору та довіДК'1 B'rд8110Ї Броварськш 
MiCLКlIM BЇДДЇJ10M зеt.lелLНI1Х ресурсів від 16.02.05 N!108 та земелЬНО-lСІІдІІстровоі докумеіmщіі GРОВОРСLІШ" 
міськоro BiддiJJy земелЬНl1Х ресурсів LUI зсмenЬНD ділІІІА paxyЄ1'ЬCl в зеМЛІХ комероіПIlОro ВfllСор"стаЩI 
ІіРОВlРСl.коі міськоі РІІАІІ. 

2. 06"єкт opCIIДII. 

2.I.В оренду передаСТЬСI земenl.lІВ дinRІСА звranыІюю мошею 0,0019,:-.. , 
2.2.Н8 земелLніn ДЇJ1RHцi відсутні об"ЄКТlI HepYX~MOro AIBn~1I • 8 тaK~ ІНШІ 06' CКТII іНФРllс::'РУIn)'РIІ. • • 
2.3.НормаТ'lвна rpОШОВD ооінка зсмenьної ДІЛRНІСIJ зпдно ДOBIДКlI Броварського АІІСЬКОГО ВШдS: 

3еМenЬНIIХ ресурсів від 16.02.05 за N! J 07 стаНОВІІТЬ 5267 (п"ять ТІІСІІЧ ДBI~ .... lcтдecRТ сІ •• ) rpIlBCIIIo. 
2.S. Земельна діЛIНка, Іка персдаСТЬСІ в ope.IlJY, 'Іе мас таК11Х недОЛІКІВ, шо MD"ACYТb переШКОДlml 

СфсlП'lJВllОМУ ВІІКОРIJCТDННЮ. 
2.5. ПРIJ зміні ( реорraнізаwї) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІІ не зберlraє ЧIІІIІ.ість. 

3. Строк діі AorODOpy 

• І) КІІДО 11 11.2007 року. ПіСЛІ закінченн. СТРО"'У lJOfDBOPY 0PCIrд8P Аі 
3.1. ДоroВIР yкnaдeHo H~ 3 (ТР' РОIJП строк· У цьому разі opelllJВp ПОВllllеl, не пізlfіше lІіж за 2 I\llсяцl 

ПСlJ.Cважне право поновлеНIUI nОГО НВ нов • OдDВLUI про Шlмір продовж.ml Поro дію. 
ЗІКlнчеН"1І строку діі ДОI'Dвору повІДОМ'11'11 ПIJСЬМОDО оре'llJ 

4. OPCl1AllB ПЛDта 
.; 

І У формі та розмірі 13-86 ( ТP.IIIDдЦBТ1o ) "РIJВСІІІ. 86 копіl' 
4. І. OpCIlAI(1I мата 8.IОСJlТЬСІ ~{JC,lДIIpe,. 

за І КВ.І\'. - 4 (двlаl шlСТllecRТ траа) rpll811i 34 кoninКlli 
4.2.РіЧllа opCIlДlla мата cкnDдIU: 263-3 11 землro здіПСtIIОСТЬСІ з урахУ80Н.ІІМ іlщексїв інфлRuіі. о 
4.3. ОБЧlJслеННІ РОЗАllру opelWloi MaТlI з ЧІІ 3 ДІІR npllnllllТТR рlWСllІІИ від 11.11.04 04 ЩОАtїCn'l 
4.4.0рСllдllа мата ВIIОСIlТЬСП ПОЧllllаlО Дllі&, IlacтynllllX .1а OCТDlllliAI кanClrдapllll.1 Д'ІС.І .1вІТIІІ 

рlВlІlІАIІІ ЧDСТIСІІI\Ш ПРОТЯГОI\I 30 кanClllJaPllIIJ ІІа PIIXYIIOK УДК У КllТ8сьІСіА оlinаеті АІ.КIІІ:оа МФО 8211 
(податкового) АIJенця, WЛИХОI\I псрерахуваllllИ r liCLrcoi радІІ. Код lСІІаСllфJ .. '"ІІЦіТ 13050500 - 0pclrдa зсаrnі 
ІСОД 26376375 р/р 37111100ІіООООI - ІіроварсІоrco ;"~IIOK opCИlJlloi Mml ОФОРАІЛRСТЬСR віДП08іДІШАШ Olml .. 

4.5. ПереДВ'IО продукцііта НDдDH.II по~~:. у раl: 
4.Іі. Р031\1Ір opellДlloT маТIІ ПСРСГЛп~ 6а'IСІIIIХ ДOfDBopor.li. • • 
4.6. І. зміllll умов roenoдaproBIIIIHR, ред пїДВI.шеIIllR цil" 11ІРllфlВ, У тому ""СЛІ ВIGІС:nlдоlС шфmtuіі; 
4.6.2. зміllll розмірів земenьнОГО податК:~IСОНОМ; 
4.6.3. в іllШIІХ DIІПадtcDX, псредба"еtlll~8ТII у CТPOICII, 8ІDIІDчеlll ЦІІАІ IJOroBOPOAI, CnpaВnRa'LCR ІІСІІ 
4.6.4. У разі ІІСВІІСССІІІІЯ OPCIIlJIIO~~III1КY УlCJIlІТllа 3В ".кеll ДІШL проарочеllllR платежу. 

РО.1l\llрі nOIIBinlloi СТВВКІІ IІацlОllllЛЬІ1О 



1'І"-ОЖ і У ВlfПIUIКа.~, JlКЩО ОРЕНДАР З rЮНiJіІ\lІІ1\ "1'111' 
ма1'l cnpaUnJlCI'LCJI !Ін 

".6.5. ОрСШАIIВ. 30 ШІМ Доroоором. 
ОIIКОРIIСТООУС зсммы�)' lIIlI'llIC)' 

5. УJ\ІОВІІ ВllкорlІС:таllJlП зс~lелы�оїї діJIПIIЮI. 

С1'ІоCJI В ОРСIfАУ Дn" обслуговупаНIrJІ "іос,,),: 
5.1. зс~Icnы�вB АШІІІКD пср~I""ы�оіi АInЯIfКIІ- землі комсрціАI'nro RItKOpItCra""JI 
5.2 ЦШЬООС ПРllЗllаllСllll1 .......... 
5.з: ОРЕIIДАР ІІС мое ~paaa без оформлсtlllJl У ВtтatlОВЛСttому 'JаIШIЮn:IІІСТII(1\1 IІОР"АІу 

UШЬОDС npIOIIOI'CIIII' 3смcnы�оіi ./ІШІIІКIf. 

б. УJ\ІОВІІ і СТРОК'І псрсда-ІЇ ЗСJ\IСЛJ.lIОЇ діJIИІIЮI В opellД)', 

6.1. ПСpclIDllО 3смcnыотT АШІІІКІІ о ОРСІІ./ІУ ЗАіПСIІІОСТIoCЯ без розроблеtltlJl "pnc,,~ ЇЇ ніл вел!!", ... 
6.2.II,ші умов" пеРСАІІllі 3смcnы�оіi АіЛJlllКIІ в ОРСIIlIY: ОРЕІ r~ОДЛВЕ~tIJ "СР~Шlr •. а ОРЕВДАР • 

ОРСllау 3смcnыly АіЛІIIК)' ВШЬІІ)' вlА БУАЬ-JlКIІХ мвПtlОВIІХ прав І претсll1llі TPCll'~ ОСІб. "ро "1іІ1Х І 
YКnlUUlllll1 Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 111І OPEH~AP ІІС МОГЛl~ ЗllllТIІ. .. 'м 

6.3. ПСРСАІІ'ІВ зсмcnыlтT АШІІ'КІІ 0PCIIlI8PIO :lаtПСIIЮЄТЬСJI ПIСЛJl держаВtlОI ресстраl1ll .... аго ДoralllpJ 
за о"'''1'ом ПРllПМаІ"'Я - передачі. 

7. УJ\ІОВІІ повеРllСlllIJ1 ЗСJ\ІСЛЬІІОЇ діЛПIIК". 

7.1. Піcnя nP1tП11ІІС11ІІ1 Аіі Договору ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земслыІy ainRH~1Ymi, 
гіршому поріВllЯllО з ТlIМ, у JlКОМУ він одсржав П в opellAY. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriРШСННІ КОР"СІIllХ влвстивостсП орендоваtlої зеМСЛlollоі дin""~'I. 110." 
із зміllОIО П СТ;ІІІУ, має право на відшкодуваННJI збlrrків у розмірі. ВlІзна'lеffОМУ cтopo~,". Якщо c:rapaRIVI 
ДОСЯПIУТО ЗГОдІІ про P03t.lip віДШКОду8аlIНJI збlrrкiв, спір розв"JlЗУЄТЬСR У суаовому поряаl\)'. _ • 

7.2. ЗаіПСНСllі оренаарсм без 3ГOAII орсиаоааВQR ВI1ТрВТIІ на поліпшеН'IЯ ореllаооаllОі 3С.IІ:ІІ.8О11 
нкі ІІС"IОЖl1I1ВО oiaoКPC';lIrrll без заподіRtlня шкоаll ціп ділЯllці, не піДnRraIOТЬ віашкодуваllНЮ. 

7.3. ПоліПШСIШЯ ста.І)' зсммь"оі аіпЯНКII, провеаені ОРЕНДАРЕМ ЗD ПІІСЬМОІО!О 11UD 

OPEHДOДABЦE~ зсмлі, '~C пi.lUlяralОТЬ віДШКОАУванню. УМОВІІ, оБСЯГIІ і СТРОК" оіаШКОАУlID!ltll 
BlrтpaT 30 ПРОВСДСНІ ІІІІМ ПОЛIПШСНlIЯ стану земелЬtlоі ділЯНКIІ ВJона'lаIОТЬСЯ Оl\-ремою угодою СТОРІН. 

7.4. ОРСIUUlР має право 110 аlДШКОllYВDННJI збllтків запоаія.шх унасліаок tlСВlІконаfl"1І О,ІІ!ІІІ." 
б "6 ' 30 оо Н3С"Ь t ПСред ачсшlХ цим аОГОВОРОАI. 

3611Tкal\III DDВЖDІОТЬСЯ: 

7.5. фаlCТllчtfі &ТpaТlI, НКІІХ ОРЕНДАР 383нав у зв"IІЗ&су 3 неВIlКОJlаtlНН!\І або IІсналсжtlш.1 BII"O"~) 
аоговору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також BIrrpaт&I, НКЇ ОРЕНДАР заіПСІІІІВ або ПОВІІНСН здіПСН11Т1І рІ в 
СВОГО ПОРУШСІІОГО права; 

7.6. Аохоаtl, Jlкі ОРЕНДАР міг бll pcanItIIO отримати в разі tlвnежноro ВIІКОflаtftfЯ ОРЕнДОДАВЦЕМ) 
аоговору. 

7.7. Розмір ФаКnlчtlllХ IlrтpaT ОРСиавpR ВІІ311ачаєn.СR на піаствві докумснтапЬІІО піатвсрджсllllХ JIIIII' . 

8. 061\ІежСІІІІП (06ТПЖСIIIIП) щодо ВIIКОРllстаllll. 
3сІ\Іслы�оіi ДШJlIIКII. 

8.1. На opCllaOBaнy 3СММЬІІУ ділянку НС BCТRlloвпellO обмежеННR обтяжсtfНR та іllші права третіХ асі6; 
А ' 

' .. 
9.lllші права та 0608".3101 сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapal~' • чу.&ІСlса. 1IiJ 
звБОРОIІОIО (арсштом), застаВОIО tlС :::0 :МCJlЬ!lа .диІІlІІка є у Пого власності, нікому іtfШОAlУ ІІС ІIJI в ~ 
IІвавВВТІІ іllші првво, в"з .. ачсtlі QlIМ доР увас І ВІІІ має :lВКОШlі ПОВtfОВDЖСllІІR персдllВВТ .. ШО дfлllttК)' 

9.1.ПРВDВ OPCIIADABDQR: говоро .... 
9.1.1 псревірRТII ЦШЬОВС ВІІКОРІІ . . ..... 1. 

9.1.2. аостроково розірваТlI цenCТDtIIlR ~емелы�отT дїnRНIШ; оМ 11111"-
Договором; ДОГОВІР У 811Падках, псрсдба"СIІІIХ ЧШІІIJIМ звкоtfОдаоСТІ 

9.1.3. змішml розмір OPCIWloT пnаТIІ тоМ)' ",Idї' 
oallocтopotll'LOMY ПОРRl1КY без згоаll ОРЕНді ВI~пааках, персдбаЧСШIХ ЧІШНІІ~І заКОIІОдllВСТВОr.t. о 

9.1.4. BIIMaraТlIBia ОРЕНДАРя с ря, і 
9.I.S.BII~laraT" від ОРЕНдАРя ВОЄЧІСIІОro ВІІСССНІІІІ ОРСІІАІlоі мат,,; ilJlC~ 

ВІІІ\'ОІІКО"'У від 23.04.20004року до пім віашкодуваlЩЯ СУМІ! ОРСIIДIlОТ маТIІ :І часу np"nttRТfll р 
9.2. 060D"П31С11 opelll1Dl1DBQR: "СВtl"" Цього ДОГОВОРУ; 
9.2.1. персдаваТIlЗСr.tCJIЬКУ дш 

"ІІКУ по atny. 



9J. ПрІDІ ореllДlРЯ: • 
93.1. otpllMI111 по ІІП)' 'СМ~ІоI-r ДIJIЯІІКУ У КОРШ:1уваIIIIЯ; 
93.2. ПОIIОDJI~ВI111 ДОГОВІР ПІСЛЯ звкіllЧСlІІlЯ C1p0~'Y Ього аіі в разі віДСУТIfОсті прсnшзіh, щодо 

.""..1 .. ІІВ прOТJlЗI тcp~lill)' OPClllIll. 
9.4. ОБОD"Я'1СІ1 ОРСIIДIРЯ: 
9.4.1.llадавВ111 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвіСТL здіПСlІІоваТlІ КОII1'pОЛ" зв ВІІКОРІІСТІІІІІЯ .. цієі зсмелы�оіi 

ar. . 
9.4.2.BIlКOPIICТODYBBTII ,смen .. IIУ ДIJIЯIfКУ зв цілЬОВllМ nPII3IIВІIСIIIIЯМ; 
9.43.СВОСЧВСIІ0 СПnВЧУВВ111 OPClllIl1)' мату; 
9.43.110 ДОnYСКD111 хімі'1ІІ0ГО I1II будь-якого іІІШОГО заБРУДIIС.IІІЯ ЗСМЛЯ; 
9.4.4. під1рllМ~В111 П в IIВnС:ЖIIО"!У СВllітаРIIО"У CТllfі; 
9.4.5.пі~. 'ВКІІІЧСІІІІЯ терМIІІУ д.і ДОГОВОРУ ОРСlfа" ПОВСР.ІУТІ' зсмел"lty аілЯ'IКУ ОРЕІІДОДАВЦЕВІ У 

.CЖfIОМУ С'ПІІІІ ПО ВІП)'. 

10. Pl1311K ВІІПВДКОВОГО 31111щеllllВ або пошкоджеllllR 
б" . о єкта opellДll ЧІІ ЙОГО чаСТІIIIII. 

10.1. РІОІІК ВІШВДКОВОГО ЗНІІЩСННЯ або ПОШКОДЖСІІІІЯ об"єкта ОрСIIД"ЧII Пого IIBCТIIIIIIIICCC ОРЕНДАР. 

12. З"lіllll У"ІОВ договору і npOnOllellllB ііого діі 

12.1. ЗміllВ УМОВ Договору ,діПСНЮIОТЬСЯ У Пllс .. мовіП формі за ВЗВDІНОЮ ЗГОДОЮ сторіІІ. 
У разі НСДОСЯПIСIIНR ЗГОДІ' ЩОДО ,міІ'" умов ДОГОВОРУ спір РОЗВ"ЯЗУЮТЬСЯ У судовому ПОРRllКУ. 

12.2. ДіТ доroвору ПрІIПllllЯIОТloеи У разІ: 
12.2.1.закінчснНR строку, на ЯКllП Пого було УIUIВДСІІО; 
12.2.2.ПРJlДбвння ОРЕНДАРЕМ ,смельноі ділЯНКІI У апаСllість; 
12.23. nPllMYCOBOГO відчуження зсмen"ноі ділянки з мотивів суспілыlіi IIco6xiдtlocтi BianOBilIlIO 42 

".1473еlllе.пIoIIОro коасксу УкраТНІІі 
12.2.4. ДОl'Oвір nP"ПJIНJlЄl'ЬСЯ таКОЖ в іНШІIХ BltnuКDX. псредбачеllllХ законом. 
12.3. ДП доroВОРУ Пр"ПIIIIRIОТІоСЯ шляхом noro ро,ІРВ81111Н за: 
123.1. IЗDЄМHOIO ,годою сторін; 
123.2. ріШСllllJIМ cy1fY відповідно до чшtllого законодавствв Украін". 
12.4. РозірваННJI Договору в односторонньому ПОpRllІСУ доnycкаєт .. ся; 
УМОВОЮ ро,іРВВllllJI Договору В ОдНостороньому ПОРJlДКУ~ неВllКОНВНIІЯ Opeндape~1 п.4.4, п.9.4.3. 
I~S •• Порехід првва власності ІІа мвПно орендаРJl II~ ІІІШУ ЮРllДllЧlty вбо ФІЗІІЧІІУ особу, в та~-ож 

JICOpI1lliзaцUr ЮРllДlІЧllоі особll-ореНдаРJl є підставою дllJI РОЗIРВВНIIJI договору. 

13. ВідповідаJlьніСТЬ сторіІІ за IleBOKOBallllR або 
IlеllаJlСЖІlе BOKOllallll1l ДОГОВОРУ 

13.1. За IlеВllконаНllJI або IlенвnежllС BIIКOHBIIНR договору cтopolIIlllCcyтL відповіДВn"llість BianOBЇДtIO до 
3laaну та IUooro договору . . . ' • 

13.2 Сто' "·ІЛ .. IUlЄТЬСЯ від BlДnOBIДВnIoIIOCТI, ЯКЩО 801la доведе, що це 
nOру • РОНІ, JlКВ ПОРУШIІЛ~'30бов JlЗDННJI, 3В 

Шен". cranося ІІС З П ВІІНІІ. .. 

14:';' ПРllКЇlщеві ПОJlожеIIIIВ. 

14 1 ..' CТOPOIIBMII та noгo дсржавllОТ реєстрашї • . ~en Договір Ilабllрає ЧІІНІІОСТІ ПIСЛJl П~ДПllсаIIIIJl о lllають OДIIBK08Y IOPllДlllllty СІІЛУ. ОДІІІІ З ІКІІХ 
1111J101U n Договір укладено У 'lpЬОХ ПРIIr.tIРШeтfl~ _ u:. ОРПlllі, JlKlln ПР08ів Держааlty реєстрацію. 

IТЬCR в opeНДOдaBЦJI. ДРУПln - в opellДDpJl, 'Ір 

НСВід"ОIIIII"111 ЧВСТІІІІО"ІІІ aoroBopy є:. б ажеННJlIІІ обlllежеll .. (оБТJIЖСII") У 11 ВІIКОРIІCТlllllі 
11. кадаС1р0811П ПnВII зсIІІcnы�оіi ainJlHKl1 3 ВІДО Р 

I:1'alloвnellllX cepBityriB' 1111І ЗОВllіШtlЬОі lІІежі зсмen"llоі ДЇJUlHKII; 
• • 80сті та ПОГОllЖСI ВКІ' про BCТDlloaпCllllJl 1111 IІІIСце • оТ lІІежі ,еlllenыlіi дinJlНКII; 

акт про перенесеllllJl в ШПУРУ З08111ШII .. 
і . ЯІІКІІ' ВКІ' npllnollly-nepeдalli зеIllCn"НО ДІЛ , 



15. Рскві:Шnl сторіІІ 

OPCIIДOADBCQL 

&po8BPCЬКD міська Рада 
8 особі псрwоro 

3DС1УПIIІІКD 
міського roлОDIt 
Кlllllllці Олексаllдра АllатоліhОDllча 

МіСЦС3I1DXоджеIlНЯ IOPIIAl111lloi особ .. 

074 ОО KIITBCЬКD область, 
M.GPOBapll, Dул.Гагаріllа,15 

IДСllТlІФікаціПШIП КОД 26376375 

..-~. 
I;;Ор'С;I. • 

ОРСI.дар 

ЗАТ "Кllіво6nпрссо", 
ІКС діє 110 піДCТolві CТoIтyry. 
зареЄСТРОВОIІОГО PIIlUIIICL"'OIO 
раПОlfllОЮ nCp'dШBIIOIO DдМillictpDuitlo 
M.Кllcao3DN!!09881 від 11.07.1997 року 

IДСllТllфікаціАlшА lІомер 24932978 

16. ПідПI.СII сторі •• 

.. -.\. - ..... :. 
ІЇ •. ~ ". С. В.М.ХОМСІІКО 

• - ,.,' ИІНIiЦІІ О.А. 
" '. '" 
/'3.(1 • (! t )-;..~ 
/:l': M~ .. :.;. .- f· \1 
\ 
... ,. :. ;., .... 
• 1: • -t: ,І ' 
~
~.,.!. и, - -І .-.- ,,=; 1 
"о, ;,' . ./ 
~ ~.. .r:,. ~( 
\\~ , :/І _,~: .~i 

.... ~Dao··':l ~~ . ..... ~~. 

' .. ' І' 

· ,. 
'/ 

і · f • 

.' і pcєcтpaцїr договорів • • 'А • про що У КНII3I 3DПІІСІВ держаВІІО 
Договір зареєстровано у БроваРСЬКIR .ІIСЬКI радІ, 

IIJIeIUUI ВЧІПІСНО заПlIС. 

.~ 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

першого заступника міського голови КIІЯllllці ОлексаllДра 

АIIDТОJlіIiОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", довіреності від 01.04.03 за N!!2 .. 6/299, з 

однієї сторони, та Закрите акціонеРllе TOBapllCTBO 

"КllївоБJlпреса", в особі генерального директора Хоменка Віталія 

Миколайовича з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ЗАТ "Киівоблпреса" 

прийНJIJIО земельну діЛJIНКУ площею 19,0 кв.м по вул.Гагаріна,11 

&1. Бровари для обслуговування кіоску. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії Броварської міської ради від 11.11.04 .N!569-26-24 на 

у&ІОВах оренди, терміном на З (три) роки до 11.11.2007 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
lОРИДИчиа адреса: . 
~ Бровари, вул.ГагарііПЇ,l S 
~Р1Uий заступник ';Ро 

М1СЬ1СОГо голови 

.* • -. ., t; ' .. , . :.. ~ . . . .. 

1lPИЙНЯЛО: 
ЗАТ "Київоблпреса" 
юридична адреса: м.Киів 
вул.Дружківська,буд.l О 
Директор 

\.I.В:M:~'b.)lf~HKO І 



Договір NI!1 

Про внесення змін до договору оренди земельно; діЛRнки від 
22 червНR 2007 року N! 040733800071 

Місто Бровари Київської області 

02. грудня дві ТlfСJlЧі BOCLMOfO року 

ОIJВНДОДАВЕЧЬ: ~POBBpCЬ.Ka ~iCЬKa рада Київської області, IОРИДllчна особа за 
(ІІІО~UШ~~ОМ УКРlUни, ІДентифІкацІЙНИЙ .коД за даним~ єдрпоу 26376375, IОР.lДИчна 
leCII. І(ШUСЬІСВ обл., м. БроваPJi, вул. ГагаРІна, 15, в осоБІ виконуючого обов'язки міського 
1(111І1 - ССI(Ретаря ради Сanожка Ігоря Васиnьович&, ЯКИЙ діє на підставі ст.42 Закону 
І'ПУІІІІ "Про місцеве самоврядування в Украіні", 3 odl1010 боку, та 

ОІ'І!НДАР: товариство з обмеженою відповідanьніСТІО "Texho-торгов •• Й· центр 
PI13011", lоридична адреса: м.Бровари вуn.Киівськв,294 ідентифікаційний код 14311790 в 
161 ДІІректора Сnастеннікова Сергія ІвановичІ, який діє на підставі статуту, 
К:ГС11'0ОВIІОГО виконавЧИМ комітетом Броварської міської ради від 16.04.1996 року за 
1393, II00000i - "ОРЕНДАР", 3 другого боку, уклали цей Договір про наступне: . . 

ДіIО'1И добровільно і перебувВlОЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
QIICIIIIJI своіх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавствв, що 
I')'ІllаIОТЬ укладений ними правочин (зокремв, з вимогами щодо недійсності правочину) до 

- 1ІІ:I1ДЖеllоі рішеННJIМ Броварською міською paдOIO від "30" вересня 2008 року Хв 883-46-05 

І
' PMn'-IIОIIОЇ грошової оцінки земель міста Бровари, рішення Броварської міської рвд.1 від 
І .10.2008 року N!!S9S-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
J '1Iltll земельної ділинхи від 22 червня 2007 року уклали цей Договір N!! 1 (Haдani - Договір) t Q IIIleCeHНJI змін до Договору оренди земельної ділянки від 22 червня 2007 року 
& 040733800071 (надалі - Дqroвір оренди) про таке: 1 1.811ести до Договору оренди наступні зміни: 
І 1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИlcnасти в наступній ~iї:. . . 

• 3. Нормативна грошова оцінка земелыІїї ділянки ЗГІДНо ДОВІДки ВІДДШУ земen~ннх 
сурс'IВ у . • Б у.... оо облпст'l ВІД' 05 11 2008року Х!! 04-3/13-3/1748 cтaнoв.JТЬ • 

МІСТІ роварах 1UIIBCLKOl . • 
02 340 (двісті дві тисJIЧi триста сорок) гривень оо копійок. 

·й ії' 1.2. пункт З Договору оренди ВИІСЛОСТИ в наСТУПНІ редакц . . 
ц 5 ( 'ять) років терміном до 24.05.2012 року. ПІCJШ 

~ill ей договір y~~eHO строком IIОор;нДАР має ~epeBlDКНe право поновлення Ao~ на 
D ;ення строку ДІІ цього ДОГОВОРУ н не піЗllіше ніж за 30 календарних ДИ1В до 
.11 І СТРок. У цьому. разі ОРЕНДАР повине повідО~IИТН ОРЕНДОДАВЦЯ про HDМip 

klllчеННа строку дії цього ДоГОВОРУ письмово 
ДОВІСИти ЙОГО дію. • 

. аво ОРЕНДАРЯ не застосовуються у РІЗІ: 
ПОложення цього ДОГОПОРУ про переважне пр 

D . . им призначенням; . 
IlkОРистанні земеЛЬІІОЇ діnЯІІІСИ lІе за ЦlnьoB 

IJОРYlUення термінів СПJШ'І'И орендної плати; 
Ь. оо .. ; ncrRКI!)) • • ,ОПУЩення погіршеНIІЯ СТОІІУ земenЬНОl р,и-_. 



Д У opellДl' вихлаС111 в наступній редакції: 1.3. ПУНКТ 4.1 ОfOвор . .. 
CТ8110BIIТЬ 10 % (десять) ВІДСОТКІВ ВІД нормаТIfВНОЇ '1Ю/U : 

(c-l.I. OP:I~'O nЛОТn2о 234 (ДВОДWlТЬ тисяч двісті тридцять ЧОТJrРIf) гривні ОО '\On'~ВOj~ 
'ІСМСІІЬІІОІ ltlЛlІllКJI - "'ОС •• 

1.4. ПУНКТ 4.3. Договору ореНДІ! викласти У наступній редакції: ' 

«4.3. ОРСllдна маТІ BHOClfnCII рів~fМИ частками щоміс~чно протягом 30 (ч.z: 
ДlI'1D нa~1II1X за останнІМ кanевдарним днем ЗВІТНОГО (noдanOВOro\ w... 

I«UICllДDрlІІlХ ,".J- .. 'І """ч 
УРІL'<УUОІІІІЯ пдв ШЛJIXOМ пеРс:рахув~ на розрахУНКОВИlf pa.~YIIOK ~ 
Н!!'3321081270000' УДК У Київській O~Cn •.. M. Києв&, код ЗКПО 2З?7192З. МФОItJ 
О/tСРЖУUО'I- Броварське вдк, код клаСИфlкацJJ 13050200 - оренда земЛІ», 

1.5. ПУНКТ 4.5.2 дОГОВОРУ оренди ВИКJIаСТІf В наступній редакції: 
«4.5.2. зміНl1 РОЗ~lірів земельного податку та ставок орендної плати, зміШI 
I'РОlпоооі оціНКlf, підвlfщення. цін" тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 
:ШIСОIIОДООСТ80М. 

у ІІІSПОДКУ оіДМОВl1 Орендаря зміНИТlf орендну плату на УМОВах, ВJlзначених 0.4.5 
0pullAoдaoeUh має право розірвати цей Договір В ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порядh.'У.» 

1.6. Пункт 4.5.4 ДОГОВОРУ оренди викласти в наСТУПllій редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендвої плати у строки, визначені ЦІІМ ДогоВOJЩ 
~lІ\борroоаllОсті вважається податковим боргом і стягується 3 HapaxyoaнНJIМ uai, 
IIUpuxooycrьCJI на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за іх 
із розрахУНКУ 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка Укpaїиu. ' 
деllЬ онникнеННJI такого податкового боргу або на день його (його чаCnIНЇ) D 

:SОПСЖІІО від того, па з величин таких ставок є більшою, за кожний кaneвдapвd 
IІростроченВJI у його сплаті)). 

1.7. Підпункт 6.4 Пупту 6 Договору оренди ВИЮ1асти в наступній peдaкuii: 

«6.4. Орендар зо60В'изавий в п'пидеввий термін після державної реєстрації цьоro 
'n"1160' 6удь-1ПOfX додаткових yrbA, Договорів про внесення 3MjH та доповнень ДО 
'І'ОЩО II~~~I відповідну копію органу державної податкової служби За місце •• ,нах 
ЗСМCJtьнО1 д1JIJlНКИ)). ' 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступНОro З)IЇCIf 
«9.4.6. D п'ИТllденний термів після державної реєстрації цього Договору тsJабо б ' 
додаткових угод Дого '. тolЦO " . ' ВОРІВ про внесення ЗМІН та доповнень до ДоговОРУ 
ІІІДПОВІДНУ ХОП1'0 органу оо НІІІ 
Д• державНОІ податкової служби за місцем знвходжс 
IЛJlIIКИ»). 

1.9. П)'В1СТ 123 Дого 2 3 4 IIJCQ змісту:, • ВОРУ оренди доповнити новим підпунктоМ 1 .. ' 

«12.3.4. ініціативою однієї' С . ne 
ЗDlСОIІОМ та цим Договоро 13 ТОр'н В односторонньому порядку у випадках. 

М)). 

1.10. П)'ВХт 12.4 Догово 
ее 12 4 Р • ру оренди ВИмасти В наступній редакції: 

" 031рвання Договор о 110 
ПОРИДКУ ДОПУскаЄТЬСJl у p~ н:енди землі за ініціативою OpeндoдaвЦJI ~ o!:arriв 6.4 , 
ДQIIOГO Договору.». викон8ННИ Орендарем вимог пункту 4, пiДIll .... -- ~ 

І 
І 



Г
,~··· 

" 
" 

" 
~ . . І 

"--... - ----..... 

/"" 2.IIrn ДoroBI~ ПIДIW"8Є ДСРЖUlIІІ IIIIL'tL"lll1l1lii. 

І . 3Дсlt ДОГОВІР ивбltрnс 'ІІІІІІІЩ:'І'І ІІІСШІ IlіДllІІСUIІНЯ СТОрон&ш та ііого дерхсввної 
IpcccllHlllii то застосовується JU,tU11tщuulJ.1нu.с.tlll що 1І1111111CnИ З 01.10.2008 роп. 

/. 4.0б0в· ...... щодо IІО/UlIIІІН ІІІ,Ш" І!IІI'ІІ11U1'У ІІЬ державну ресстрацію та Вnтpaти. пов'lІ3l11d 
!,nоroдержввноlО реСС1'рШtlt:ю, IIt1IС/ШДItЮ'I'I.СJIIШ Ореllдодавця. 

s.Інші УМОВlі ДШ'СНlЩ'>, (l1'''IЩII :IUMUJII.1I0i діЛЯIllСИ від 22 червня 2007 року 
»040733800071 311ІIIІІIІІ&IО'I'I,"'1 (1":1 :)мllІ. 

~ б. ЦеП ДОI'U11111 ),КІІІЩ"ІI(J )' 'I'I)I,IJX щщміРШIІ(IIХ. ЩО МОІОТЬ однакову 10РJЩИЧНУ СІШУ, ОДІІН 
• 3 Шах 311nХОДІІ'І'М:tI ,,(JI'UIIІ(СЩ(IIІІ(fI. 1(1'),1'1111 - 11 ОрсшдrlРН. третій - в органі, який провів ііого 
Дсрж11ВIІ)' J1ССС'll11щlю - І(,,\'ІІЩ,І(Ш l'UI'IОІШJII.llifI фіJlіі Державного підприємства "Центру 
деPЖnIIllОI'О :І\:МСJII.ІІШ'С' 1(lщне'11'>' 111111 )~UР)I(IШШ1МУ комітсті УкраїIІИ по земenЬНИl\1 ресурсам" 

ОреllДОДDВСЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 

-фікацilний код 2б37б37S 

ВlІСОбі 

. . 

Орсшдпр 

ТОВ "TCXl�o-торгооиJi центр "Оризон" 

ідеIlТIIФі.(nцiltIllIП ІСОД 14311790 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьно1 ДІЛЯНКИ 

liроварська ~llcькa Palla" J' /.. ..., І І"~ . .. .< - ! 'J, І t...( .. 2007 року 
4IlIl1n!BEЦb: &роварська 1\1'С:Ька рада а осоБІ ~I'CЬKOГO ГОnОВl1 АІІТОІІІШL-а ВІ--о'ра О • • 
MVW" "п' , '" "'. nексаllllРОВllча шо lIlC на 
_311111І1 Yкpaillll ро МІсцеве С8МОВРЯДУВ8ШІЯ а УкраіНІ" 1 OlIlIOГO БОI\'У. та 
:dd!p:ToDDPIICТBO 1 обl\lС""'"еIIОIО DllIповіIlDлы�істІоo "TCXItO-ТОРГОВI.1І цеltТР "Opl'JOIt" ЮРІ'''ІІ • 07400 
:IW' 4 • ф"п • .. Чllа преса. М • 
.... ауJl.КIIТас .. ка.29 • IJlellТl1 IKaUI ІШП код 14~ 11790 о особі lІ"рсктора СлаСТСНllіkООD Сергія IваtlоаtlЧО, я""А Jlic ІІа 
_С1І1)'1У. зареСС1р?Dаltого ОllКОllаlЧIІМ КОМІТетом &рооарсь/(ої міської ріІІ" 8іл 16,04.1996pOI\'Y за Х!1393.:І 
-.YКnIllIl ueR ДОГОВІР про 

~ . . 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ BianOBi,aIIO,ao рішеНIІЯ сесІї Броварської І'lіської Рlllll К'IІЇВС:ЬКОї областІ BiJl 
12007 РОКУ .N't335-21-05 IIDlI8E. а ОРЕНДАР ПРIІАмас 8 СТРОК08е nnaTtlC КОрllС1)'ВltftlЯ 1CMC:nIoIIY ,ainltll\'Y мошеlO 
Pll МІ оБСЛУГОВУВВlІІlЯ 11С",кIIТЛОDОГО ПРllмішеlfllR по бульв. Нe:JВnСЖllостl.11 D ~I. &pOBBpll. Згі,ано 1 nnallOM 
IІІІ1ІРНС1)'88НІII, шо с неащ"tftlНОIО чаСТIІНОЮ UIooro ДОГО80РУ та ,аоаі,аКII ІІІІІІІІІОЇ &Р08IРСЬ/(IIМ міСЬКllМ 8ЇJU1iпOM 
IUIIIIX ресурсів 31 N!04-3/13-3/8S4 8і,а 08.06.2007 POI\')' та зсмenЬНО-КI4JIСТРОВОЇ ,aol\')' .. cнтauii &pOBlPCIoh1JrO міського 
Dry _MIoIIIIX ресурсіl UR земельна ,аіп,нка с зе~'ЛR"II' ко".ерцIПI'Оro BIIKOP"CТDH"H в Me'AGI.~ &роварської міської 
UI. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1. В оренДу передається земельна ,аілянка загальною мошеlO 0~0394ra. , 
2.2. На 1eMen"Hin ділянuі розмішені об"СIСТIІ нерухомого .. аАна 1ІСІІВnllOТЬСІ вnaCHI~ opeHlIDp~: • 
2З. HopManlBHa грошова ouiHKa земельної діпЯНКIІ ЗПІІНО довідКI' &роварсь"ого МІСЬКОГО ВIд4IЛУ зсмenьншс 

~~ia ІіА 08.06.2001 року за Н!04-3/1 3-3/853 CТlHOBIIТ1t : 
: - 1"108 (сто с:lмдесят дев" ять ТІІСЯЧ сто Blcl~.) гpl'leHIo; •• _ 
і 2.4. 3еМCJlІона Аіпянка .ка nepelUlCТbCR 8 орсНдУ не має неДОЛІКІВ, ЩО можуть nepeWKolIllТl1 11 ефеmlВНОМУ 
!IDPнcmnoo. ' 

205. ПРІІ змінІ ( peopraHi,auiТ) ОРЕНДАРЯ Договір ореНдІ' не зберігас ЧIІIІність. 

3. Строк діі договору 

3 доra • ".. 1'111'01" ДО 24 трааня 2012 року. Після закіН'lеНІІ" стро",), ЛОГО80РУ 

~• ВІР yкnaдl:.lo 'ІВ 5 (п ЯТЬ) РОКІВ, ТСР У pa:si ОРЕНДАР поаllllен 'Іе пізніwе ніж за 2 
M~C пере8uше право поновnеННJI nOI1J на новиП строк. UЬОМУпро намір ПРОЛОВЖІІТІІ Аого ,аllO. 

1В_lн"енн 'Т іАОМIІТl1 ПltСЬМ080 opeНIIOдDВWI 
N я строку ДІ ДОГОВОРУ п~в Іл 081'''' ПРI13I1ачеlll'R~' ОРСІІд8Р втрачає перева_lІе пра80 на toao." РІІ вIIкорllста.шlзе~lелы�оіi ДІЛRІІКІІ lІе за ц ь 

fИНІ40roаору opel'lIlI. 

4. OpCIIДlla платв 
4 1 Р 8110' грошово' ouillac" і еlUlаllас : 
'. ІЧ"І ОРСllAllа плата стаtlОВIІТЬ 5 % від tlОР"'IІТIІ 'n • 

• 8 955 4 " т Olllla) ГРIlВНI 40 КОПІ ОК, 
4 ' О (вІсІм ТІІСRЧ дев "НТСОТ n ЯТЛеСП • ІНКІІде жавноі 8бо КOMytlвnьtloi ВnICtlocтi здіАснlОt.'ТЬС. 3 

~~. 06"llcnення розміру орендної nnanl за З~Ме.І!ьнl. AU::KcauiY, Рlll3начеНllХ за"ОНО.D88СТІО,... 11 ,атвеР.і1жеНIlr.IIІ 
~ М.іх цільового ПРllзна'lеНIIЯ та косФIЦIСlml IH~i,a 'Іас YКnDllDHIIR або зміllll У"'ОI ЛОГО80РУ орен.ан 'ІІІ 

: ",,-:, МІнІСТРів YкpaїIII' формааfllo шо заП081f1OІОТЬСІ 
11ІІІІ ЙОГО діі; IІtlЯ ПРІІПІІЯ1Тll рlшеlШП еееіТ віА 14.О5.2007 РОКУ 

.... Іса 4.3. OpellIIHa плата DtlOCllTIoC:n opellAape.. ПОЧllllаlO~" :І аСТУПIШХ ЗD ОСТІНІІІ •• калеllДаРIШl" Дllе"l 1вІтного 
j ~II Р'ВfllІlІlІІ частка" ... ПРОТНГО'" 30 кanell1l8Plllfl :~;~o~112100005 удк У К'1І'.еькIП облветі " •• К'11[8а МФО 

811018 ВОго) ~.IC1IUR ШnПХО~1 перераl)·.8111IЯ 110 РПХУІ,ОК 3050200 _ opell1l8 Іе".nl. 
kD4 23511913 _ Ііроварське вдк. К'01l клаеllФlК8ЦіТ 1 - маТІ' ОфоРМJlJlСТЬСЯ 8ідповIДIІІ''''" актваlll. 
4,4 n рвхунок ореНllltОI 
4,5' р ереllll. ча продукціі та IІI.D8ННЯ послуг :я У' Р8,І : 
4 • IJM Р ореlfдllОТ плаТl1 переГЛfIJIDСТЬ договороаl; .' • • _ 

05.1. змІн" умов ГОСПОllDрювання псредбаченшс • тар"фі8 З".І.ІІІ коефlUIСllТlв IHlIeh'CВUII. ВІІ1начеНІІХ 
405 2 .. • піД811щеllllR UIII. • _ ..... , •• __ •• 3МІНІІ розмірів 1емеЛЬІІОГО податку. 

ОМ' . 
405.3. а Інш",с Bllnaдll.1IX. псредбвчеНIІХ ЗDКОНОМ: 



ІІОУ ПЛОТІІ )' СТРОКІІ, ВII]IIОЧСllі 1111~1 ДОГОНОРО\І. rlll)Uh 

4.5.4. У РD]ІІІСВІІСС&ШІІЯ OP:~: .. "" YKpailll1 ]8 КОЖІІІІП ДС"Ь ПРОСТРО'ІСІІІІН 11.11І IrAi\"'" 'LL. n.., • ..s 
naд.lnllo' стаВКl1 нuulоllnлы�оro ." . 'щ.I'Ч!ti .... • 

КOJIIllln Д&ШЬ ПРОСТРОЧСІІІІЯ• ІСТЬСІ таКОЖ і У ВIIПiUlКІХ. ІКШО ОРЕНДАР J 11(1"01"'11І1\ 
4 5 5 ОРСІШНІ МІТІ СПРІВn 

1IIIOPII~BY~ зсмenы�уy Ainllll\'Y 31 ШІМ ДОГОІОРОМ. 

5. УМОВІІ ВІІКОРШ:ТUІІІІІІ ]СJШ!JІЬІІОЇ .(і.lIIIIЮI. 

S.I.3CMenLIII АЇЛІІІКІ пеРСIIІСТЬСI D O~CIIA)' А1ІI Об~УГОDУВ~tIIll lІеЖIІТЛОООГО rlPIIMiul&:IIIIJI 
S.2oЦ1nLoBc ПР"ЗІІІЧС"ІІІ зсмenыІїї JlIЛIНКIІ- земЛІ комеРUIЛНОГО ВІІІ\ОРІЩ":ІІІІІЯ. 
SJ. ОРЕНДАР НС МІС ПРIВВ бl:3 оформлеННІ У ВCТlновлеllОМУ 111\Oll0l1aBCTBO\l ІЮР" ІІІ' IIIIHIG!I'I ~ 

nPll3lllЧСlll1Я зсмenLIlОТ АЇЛІІІКІІ; t , 
6. YJ\IOBII і СТРОКII.передачі 3СJ\ІСЛЬІІОЇ l(і.!IНIIЮI В 0PflU). , , 

6.1. ПСРСАВЧD зсмenь .. оі АілlНКl1 в ОрСIІАУ ЗАіПСНЮЄТЬСI без розроблеННІ проекту її ві!10еnеНІІ". 
6.2.llІшl УМОВІІ псреАDчі 3CMenblloi АЇЛRНКIt в ореНАУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере!1ас 11 ОJlНIД;\Р 

ОрСНА)' зсмenыly Аілянку оілыly віА БУАL-R"IfХ маПНОВllХ пран і I1peTellliii rpcti1 
ІКlIХ В МОМСІІТ УКnaдDlІІlЯ Договор)' ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ! ОРЕНДАР ІІІ: 110m 

6.3. ПСРСADча 3CMenblloi J1ілRНКIІ ОрСІIADрЮ 3J1іПСНЮЄТЬСJl піСЛR J1еРЖІВНОЇ percтpauil I1I.UIU зогов.,. 
l1риПмаНlll-псрeuчі. 

6.4. На о&шові cт.1S 3ВКОІІУ YKpailll1 "Про ОРСІlдУ зсмлі" від 06.IО.1998р N!161-XIV ClрrllЗllр~а' 
СТРОК пlеля J1ержаВІIО' pcccтpDuii ДОГОВОР)' ОРСІІВІІ ]смелы�оуy віЛЯІIКJI нвваТIІ копіlU ЗОГ(JВПР~ нізllОlЬ-' . 
дерисаВllОТ пнвткоаоТ елу.к6l1. 

·7. УМОВІІ поверненни :JеJ\lельної ділП'IКlI. 

Іі 7.1 •• Піелl ПРllПllнення J1іі ДОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ 1еме.1 .. tI) з~'."Е) 
ршому ПОРІВНЯНО 1 ТlIМ, У ЯКОМУ віll ОАержав іТ в оренву 

:sміною ~-;'~уРЕ~~ОпДрАавВЕЦЬ ~ ра1і погіршення "орш:'НlIХ влаСТllвостеR орендованої Jet.te.'1bIlO' зі.,.Н"'~ JIDI 
, о ІІа ВIJ1шковуваННІ з61ІТкі • • n TOPLJHIIIII * 

31'ОАІІ про розмір BiJ1WKOAYBaIIНJI з61ІТКів СП' .. В У РОЗ,.tlРI, ВlІзначеному сторонаМIІ. ,."ШО с 
7.3. ЗJ1іRснсні ОРЕНДАРЕМ 6' 'Р роза Jl3)'а"СJI У СУJ10ВОМУ ПОРJlJ1tcy· . t.1wdi 

Jlкі НСМОIUШВО віllOlСрСМltТІІ 61:31аПОJ1' 1:3 ЗГОJ111 ОРЕНДОДАВЦЯ Вllтрати Н8 поліпwеltНЯ opell.10BallOl 1tll 
,\ • 7.4. ПОАіпwеНltl стаНУ зем~:НІIR ~K0J111 иіП J1ЇЛlнuі, не піМRГВЮТ" віJ1ШКОJ1уванню. If • 

:sемлі, не пiAnlГDlOТІо вIВW"овуваIIНЮ. ноТ JlIЛRНКIt. провеJ1ені ОРЕНДАРЕМ З8 ПIІС""'ОВОIO 3ГОllОЮ 1 оРЕ 'І 
, 7.S.0PEHДAp МВС право • E~J 

3060в"J13ень, ПСРСJ16ачеIIllХ UIt,., во на BIAW"OJIYBaIIHR збllткіа, заПОJ1іRНИХ унасліJ10К ІIСВІІ"онаНIІІІ ОР 
36 гоаором. 

ІІТ ..... ,.ІІІ ВDаЖDIОТIоСИ' 
О 7.S.факrltЧні втраТІІ. Я~ІІХ ОРЕН ЛІ' .,,~, 
Д ГО'ОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а та" " - Д 103I1aB~' 1В"Jl1")' з неВlІконаНІІІ,.. або ІІ&:ІІа.1,:1І\Iі"" .~ 
порушсного права; • ОЖ nllтpaTII. "кі ОРЕНДАР 1віRСІШВ або ПОВlІне .. 1.1iRcIIIITII J.1" І' . 

7.6.J10ХОJ1I1, Ікі ОРЕНДАР • "ASUf.'" 
дого.ору. МІГ 611 PcanlollO ОРЕНДОw' 

7 7 Р ОТРItМIТIІ В ра1і нвлежного ВlІконаНІІIІ 
• • 0змlр фаКТІ'ЧНIIХ ІllТрат ОРЕНДАря • IS"--

ВІІЗНІЧ8аЬСR на піJ1СТ8ві J1oКYMeHтanЬHo піJ1тверJlжеНI . 

8.06J\lсжеllll (б 
R О ТRжеIIIIИ) щодо ВllКОрllСТПIШП 

8 1 Н :Jемелы�оїї ділИIIКII. 
" D OpellllOBDIIY 1-",,1 

ИDМУJllкаuln; смen"иу J1ЇЛR"'С), BeтlllO І"" .. 1ІР""'. 
. 8.2.Псре.аача а О ВnellO 061\ІежеJІІІR площеlО О,О258га - іllжеllСР' , 

JlInIНКIІ. PCIIlI)' 1CMenlolloT 4іАІНКlІ н .... ~ 
Ilе r півс:таIОIO МІ ПРИПllнеННJI або зміНIІ 06ftIC""C 



9. Illші праоа та 0600"0]1(11 сторіІІ. 

~I~' нn,оДАВЕЦЬ гаРВІIТУС. шо'земелы�DD АіЛRІ,ка ( У Аого апа .••. . . Е ,.. • • • CI.OCТI. І'ІКОМУ It.шому Н': DI.І1Ч)'Ж&:I.а. nІЛ JaoopOHOIO 
-.""'-010 lІе перебуває І ВІІІ мвс ЗІКОІ.tII ПОВІ.оваЖl:tIIll П':Рl:лаваТIІ шо ЛІ'Л"І'''''' U О . • 
....... - "J рен.І1У. нозаВОТIІ ІІІШІ право. 

Jt\I UIIМ AoroIOPOM. 

)

1 ПрІІІ ореIIIlОАDВUЯ: 
1:1. переlіРІІТIІ oinЬ~le IItKopllcтatltl~ 1СМ':ЛIolІОЇ nіn""КI': 
1.2. АОСТРОКОВО Р~ЗlРDВТII uen ДОГОВIР ~ u,шаnках. 'l.:реnбо',еltltх 'ІІІІІІІІІМ ]ІКot,одовстао", та UII,.. Договоро,..; 

IIJJ~IIIIIITII РОЗМІР ореllАllОТ nлаТIІ ) UІІІІВЛКUJ.. пс:реnбо',еIШХ 'IІШltltМ 10коItОЛОIСТВОМ. В том\' 'шс:лі D 
&НИIoOМУ ПОРRАКУ БСЗЗГОАtI ОРЕНДАРЯ: • 
1.1.4. IllMarDTl1 віА ОРЕНДАРЯ СВОСЧDСІІОГО IlІесеtllll ОРСItАtfої маТІІ: 
,.IJ.IIIMarDnl ІіА ОРЕНДА~Я lіАШКО~УlаlItlR су"'" ОРСtfАItОЇ nлаТlІ З часу ПРIlПJlIПI ріШСtltl1 IIIKOIIKOMY або 
іІІІІІ про IIDAВtltlI земenloноі АШІtlКIІ АО ПIАПIІСВtIt'l UhOfO ДОГОІОРУ: 

IJ1J. 060В"IЗКIІ ОРІШАОАDDUЯ: 
.11. пеРWІВnlземелlollУ АіЛIНh.'}' ПО акту. 
~. Прввв ОРІШАDРП: 

II\9J.I.О1JШМІТII по ah.'ty земелыІy АіЛІІ'h.,}, у кор"стуваНtfl; 
~J.1 поtlОВnlOlВТIІ Аоговір піС:Л1 закіll'lеtfllR строку Аого лії в разі lілсутltості претеllзіА, ШО.!lО ]ооов"І10tfЬ НІ 

:1 ІІІ)' ореМIІ. 
:;r .4,О60В"ЯЗКtI ОРІ!ІІАОРЯ: 
v.. .4.1. tl8AIIlanl ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnlllістlо ЗАіАСНlОваТIІ КОItТРOnЬ за ІlІкор"стаННІМ иієї земсльної ліпltt""; 
j 9.402. Itlh.'OpIICТODYDDTII зсмелlollУ АInЯtlК)' ]1 иInІоОВtI'" пРtlЗI.ачеtlIIR"I; 
І 9.4J. Сlоєчасно СnЛІчуваТl1 ореНАНУ плату; 
2 9.4.4. не nОПУСh.'ВТlI хімічного 'ІІІ БУАЬ-IКОГО іншого забрулttеttНR землі; 

9.4.5. піАТРІІМУВІТIІ її в належному саІІітарному стані: 

10. Pl1311K ОIШВДКОООГО 31111ЩСІІІІО або ПОWКОДЖСІІІІR 

об"скта ореl1дll ЧІІ ііого чаСУІІІІІІ. 

10.1. РtlЗIІК ІІІПЦКОІОГО ЗНltшеННI або пошколжеННI об"ЄI,та ореНАIІ 'ІІІ Аого чаСТIІНIІ несе ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваllllИ об"ЄКТIІ ЧІІ ііого чаСТIIIIII. 

, 11.1Зriлно З UIIM .!ІОГОВОРОМ об··сh.ї ореНЛIІ не піДІІIГВ( страХУlаІІНIО. 
\' 

12. 31\Iillll УІ\ІОВ дОГОВОРУ і IIРllПllllеllllО ЙОГО діі 

І 12.1. Зміна УМОІ АОГОІОРУ ЗАіRСНЮIOТЬСI У ПllсьмовіП формі 31131ЄМНОlO 3ГОnОЮ сторін. 
у раі HCAoclrиellHI ЗГОАИ ШОАО зміНIІ УМОІ ДОГОІОРУ спір РО:JI"Jl3УЮТЬСJl У С:УnОIОМУ nOpJlAh.'}'. 

-1'~ . 
;] -.ДlrДOГD80PY ПРIIПIIНЯIОТIоСR У разі: 
12З.I. закінчеtlНJI строку на IКIlП Пого було yr,nuello: 
12.2.2. б'"· • влосність: 
12.2J ПРIIА аННІ opeHAap~M земenЬІIОI Аlл~tlКIІ У б або I1PIIMYCOloro вілчу..кеННJI зсмen"ttоі ліЛJlН"11 З МОТІllів 

~ 
• ІІІКУПУ 1емелt.ноі ДІЛІНКІІ ДllJI суспIлы�llхx потре 

І І іиеО6~іАНОСТі в ПОрIАКУ. встановленому законоМ; . 
12.2.4. ЛlКlіАВuії IОРIІАltчноі особll-ореlшаРI. бачеlltlХ 38КОНОМ. 
2.2.5. ДоГОlір ПРIІПIІІUlЄТIoСJl також в іНШІІХ ВIІПВJ1Ках, переа 
:~. дir 1I0ГD80PY ПРIIПIIIІRIОТIоСЯ ШJlЯХО"1 поro РОІlРВ8ІІНН за: 
12.3·1. I~MHOIO ЗГОДОIO сторін; .' • ноc:nілок HelllKOHatfHI ЛРУГОIO СТОРОНОIO o60B"I:JKia, 

.2. РlшеННIМ СУАУ НІ BIIMOry ОАtllєі 13 стор'" У шкореt",1 оренлоаlноі :JcMenIoHoi діпІНКII, Ih.'e істотно 
IL!ННХ ІІОГОІОРОМ та Iнас:лlAок ВІІПВЛКОВОГО 3It11ШСІIНI, ПО 

11І_ уі' .' В111t1ачеНIІХ 1акОНОМ 12,3 IltlIСОРIlс:таНtllО, а також 11НШІІХ ПIЛc:ТDВ. У 3В рIШСIІIIН'" СУІІУ. вшповшtfо .110 ".141,144 
.~II';' IlelllKOIIUtfllR ореIIАОРС"1 п.9.4.2. АОІІОГО 1І0ГОВОР • 
І 12.4 1СО4ексу )'краТIllI . 1І0пускаЄТIoСR: 
..... ,РозIРDIIІIІН ДОГОВОРУ В OAIIOCТOPOlltlIoO"'Y пОРRIІК) нвНІІJI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3 • 
......, \IOJlp.. РJlЛКУ [ tlСВIІКО • б' •• 12.5 НІІІІ Договору а ОАНОСТОРОННЬОМУ по • ЮРІІІІІІЧНУ обо Фl311чtfУ осо У. в також peOpraH131UUl 
.... • nepexiA ПРlва власності ІІа ",вПно ОРСtlAllРI ІІВ IH~Y • • 
10 1Io1 oeo611-0peНJ1DPII с піАСТВВОIO ДІІІ розірванtlJI ДОГОВОРУ'в реНАВРI ,асу.ажСННI або обмежеННІ її АIП.!ІаТlIОСТI 

ііа _ • фі.llчноі осо tI -О, • ha -.... IІАоВану земcnьну АіпltlКУ )' РІзі смеРТІ. 'б і IllKopllCТOIYIOTIo UIO зсмenІоІІ) !lIЛIНh1' РIDОМ , 
I!I~~M су.ау переХОАIІТЬ ло спалкоємuіl вбо іНШtlХ ОСІ, JlК WnIХОМ пере)'кnвлаННJI ДОГОІОР)' ореН.!ІІІ зcnі;. 
~ IІІСі • • • рВ10М зоренларем, 

• IIIICopIICТOB)'IOTIo шо земеllЬН) ЗIЛJlІIК) 



13. відповідалыlсть сторіІІ 1В ІІСВІІКОІІВІІІІО аlбlJ 
IIСIIUnС"dШС ВІІКОІІІІІІІІО договор} 

13.1. За Ilеа11КО11аШ11 або IІlшм.:Жllе аllКОllаІІНI догоаору CТOPOtllt несуть оіДПОRіЛiL'''ltI\:І'' Itl.1ПО8i.ato зо ш.ого Догоаору. .' ... J 
13.2.СтоРОllа, Іка ПОРУWIUlа зобов"131IШI. ЗВlЛьtllСТЬСІ ВІД ВIДПОВIДаль"ост,. ІІКЩU ВОІІ" .IUIIC4e. 11ІО 11 

C:ТВnOCI lІе :І Ті 111І11І. ІІІ 

1.&. ПРlllсіlщспі ПОnОЖСIІІIО. 

14.I,цеП договІр lІабllрас ЧIШllостl піСЛІ піДПllса"'ll сторонаМIІ та П~~О держаВIІU·' pc:rcrpaui, 
ЦеП Договір yкnцcllo У ТРЬОХ ПРlІмірtшІСВХ. ШО МlІОТЬ ОДIІІI\ОВУ 10Р"дl'IІІУ СІІЛ)'. О!1I1Н] _"І 

opellдOADaWt, ДРУГIlП - в ОРСItАВРI, третіП . - в ОРГВllі. ІКIlП провів держаВtlУ ресстраціlО "1ІІІІ:. 
Нсвlд"С""'""1ІІ чаСТІШВ"'" ДОГОВОРУ С: .' . 
,,1UUIC1pOBlln МІІІ зсмелыlіi ділlllКIІ з віАображеllНІМ обмежень (оБТlжень) У ЇІ UIIKOPIICТDHHi 11 

c:epBltyriB; ~ 
акт про ВCТDIІОВnСIllІI ІІВ місцевості та ПОГОАжеННІ зовнішньої межі земел"ttО·1 діЛlІlІl\1І (копі_). 
а,,'Т ІІа пеРСllссеlllІI в ІІатуру зоВltіuшloОЇ мсжі земельної діЛIІI!КIІ (копія); • 
акт ПРIlПому-псрс:да'lі 1СМСЛІоltої діЛltlКIІ; 

15. Рекві111ТІІ сторіІІ 

OPCllДOДOBeЦb 

Ііроварська міська рада 
в особі міського голови 
Антоненка Віктора О",ександровича 

МісцезнаходжеННІ lоридичноі особи' 
07400 Київська область. . 
м. Jiровари, вул. Гагарінв. 15 

JдентифікаuіJtниА код 26376375 

П7И АСТОРІН 
'o_~z, 
----.a;~--__ B.O.AItТOlteHI\O 

Орендар 

ТОВ "Техно-торговий ueHTp "Оризон" 
в особі директора 

Сластеннікова Сергія IВ8tiовttча 

МісцеЗН8.'(одження ЮРИДИЧНОЇ осоБІІ: 
07400 м. Бровари, 
вул. КИївська,294 

IдеНТІ1фікаційниJt код 143 І 1790 

Opellaap 
" І 

Доro!S'(f:З'~е~"1ВЇlНО уК" . ; 
земелыjro ~aдa~:n. ~ ИІВСЬКІЯ регіональні Я ф.Оо. " ~ 
зеМ~':іаі'I;tНdнсrЗііП~ё р'и.~е~жавному комітеті Ук" ІЛІІ Державного піДПРllєt.lства ЦI:!11РУ 1/0111; 

r
.j .~/'· --- - о 'I-!J \ 9" ? "I.I~. Р~ІНИ по '3емельниt.l ресурсаМ .. про що у Дep~~ 011: 
:; .~ І· ~ І! . ,. :" ./., ь' 20 і' -" ""а L fI ("1 .. ,t" І и' f! ~ о.. І . '. , .. ' . . о - ;- р. за oI~ .! .I..J) l " .. 
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АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

'}J: - ."fн--L 2007 року м. Бровари 

МІ!, щО підписалися нижче: Броварська ~icьк:a рада, в особі 

міського голови Антоненка Віктора Олек:саIIД!l-~Вllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

з однієї сторони, та Товариство З обмежеllОЮ відповідальніСТIО 

"TeXIIO-ТОРГОВIIЙ центр "ОРІІЗОН" В особі директора 

Cnастеннїкова Сергія Івановича З другої сторони, смали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ "TeXHO-ТОРГОВIIЙ 

цellТp "Оризон" прийняло земельну ділянку площею О,О394га по 

6уnьв. Незалежності,17 для обслуговування нежитлового 

приміщення - землі комерційного використання. Земельна ділянка 

Надана рішенням сесії Броварської міської ради від 24.0S.2007poкy 

~35-21-0S на умовах оренди, терміном на S (п"ять) років до 

24.05.2012 року. 
Цей Axr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

''''''''~.L .... HeHKo І 

1lPИЙНЯЛО: 

ТОВ "Texho-торГОВИЙ центр 
"оризон" 
юридична адреса: м. Бровари, 
вул.І<иївська,2 
Ди ,р 

. 
і,. .0. \.. 7 С.І.Сластенніков І 
:,' .... :/ .' ,.-.,.= Jt.-:: 
.... І "('\1' І" • о. • І" . 
". ,;., J • _ ,', , • . \:~, '~.:~ мп (138 и.rP~ості печатКІ!) 
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АКТ 
~IIODJI~lllltl 11І1 )liCUCIIUCTi 'rll ПСJГU!lЖ~IIШI 10BllilllllbO..,' " , 

~.CI" І ме-"'І JeM&!,lJbIlOll1lJ11I11~11 

ТО8 « ТТI4 , __ , Q'~~U~~f.ldD~Н=--Со ______ _ 
.".- ViJ 

f"·-~..!e:~'--- 20(J.l р, 
і{II' IІllіКчепіl1ПИСОllі.' IІР~J\С1ШIІІIІК БРL1Ш1РСI.кщ'о мі'"l L'''rn " к .. .. 
1" ,,' , .. д .' ~ ."., 11111.'1IЛV 1ІІ0СI.коl 

"':nll1ll1ЬІІОІ фlЛIІ еР,КОRIШГО пщrlРІІГМС11JU " ІІСІІ"Р J1СРЖUПIlШ'О 'ICMCJIIIIOI' ·L.' , 
11". " у .. І О ",щастр) IІрll 
~ JjI"I/C))I)' КОМІТС1'І "РШІІІІ rю 'I~Mcm.lIIl~ P~CYPc"x" 

;ЧР 1111 підстuпі ліllСlІ'Jіі Ш1 OJ.\KL\lIUII ШІ Р\1\\і І 
l,pIIC~Tllocтi 1смлеплосн liкі D (1СМЛСКnРllс'гуutlLI і п): 
,- ,{,O,s ,с rr'd .. ~goH .'---------
РВlшкіllllllКОIІКОМУ --U.o.f{j'-~If!td.? CJi;. B=---·_~ _______ _ 
1IC!)li~'НIIX 1СМ:lеllЛОСШlкіll ('I~M:I~KL.'P"C I'УIШ'lіll): 

t ov о v ~чmr/W" 

;; преn'RRшtll свої ПОВIІОRаiJ(~IIІІИ, "pOnC11II ІІС'ГШIOОЛСIІШI ІШ Micllcuncl'i та ПLlгоджеllНЯ 
_ішньоі )Іежі 1емельної діЛЯIІКIІ ~08 ,~~fJ-" ~20~ .. 

1!ID1На.~D.1IIТЬСЯ 10 anресою ~~ , ~~~=~:::;:Ю~fЗ#e1-=:;::;;::;.Jt...'-І-...;/;.....:..~ _____ _ 

Шlаче"і )Іежі 110 міСl1спості пl!п:<q.rtЯ'l'I, ПП ---А.1 4 ~ __ І _______ _ 

НіRIШХ 11peTelllin Прll ПСТОIІШ'JI~llІІі 'lшшіШIІІ.t1Ї M~)I(i /I~ 'ШJ/IIJI~IJt1, Межі IЮГОДЖlші і не 
1tI1."I\UIOTb спіРШI:< питань, Межові 111аКIІ. ЯКlIМIІ lпкріплеtlП земельtlо ділянка в кі.1ькості 
~ ШТ, показоні ПРСДСТОВІІИКОМ ві.мілу 118 місцепості та передаІІі IiО зберігаННJI 

1C\L'tL1~CIIIII\~' (1СМJIСКUРIІС1)'lш&іу), IIO'IMiP~1 "'П міСI1~'IШlхtJJIЖСIIІІИ 'ICMCJlbllOЇ діЛЯIІКИ 
_ІWІІ,ЩІ uбрш:і ІШ '"ЮРО'I'і .'1UШ1I'О Ш('І'У, 
~IIіІІШIИIІКIІ. ШЩUIIt1Ї • PO.J!L. Ir-Т'Z!.k!J .. f!2.~~~Z-._~-ооТ~tF-
Ц111111СМС:IJ.IIt1-КU:LUС'l'р,-шс.іі iLUKYMCI 1'1111 lії СI\JІUJ1Ш' --!il.",,~~~...:....----
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АКТ 
про перенесення в ІІатуру ЗОВllішньої межі земельн ОО О 

. 01 ДІЛЯІІКІІ 

- ТО 8 • Т'!' Ц ., tф Ч3QН ~ 

-

1I.JL"--:O:;,,,,9 ____ 2006' р. 
., 

МIІ, ~иж~епідПlіс~~і,. ~.~едставник БроваРСЬКОГ<l:. міського відділу 
KllїBcltKOI реГІОНально І фlЛIІ Державного ПІДПРИЄМСТва .. Центр державного 
зсмenltНОГО кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах" 

в ПРllсутності землевласників (землекористувачів): 

TOd " 7' 'т' 'd .. о,,,з~н со 

представник виконкому є,'j;ДД/" 6НКо J: 13. 
J1iючи на підставі дозволу виконко'~N! 273 
рааи народних депутатів віД.24 листопада 1992 року 
перен~cnи в натуру межі на підставі плану земельної діЛJlНКИ 

Т{)6 ,,7'771& ., О;ш~~ • 
проживаючого по вул. 3;(l,.ЦJ~и.D~,'" І, 

згідно рішення міськвиконкому Н! від _____ -----

Межові знаки в кіnькості Ц шт. перед~і в натурі пред~ни 
замовника на якого і накладено відповідальність зв ІХ збереже~н~. . . . ... :. : .,-

.' . . " .-
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Договір МІ 

про IH~IIR змін do dDZD'OPI 0ptнdu Зafr.п&ноf dlnR",", 
ІЮ 11 zPldllll 2006 року JdfИ06JJ80fИ26 

місто Бровари lCиівськоі області 

11 грудиа дві твси .. 1 восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської обпаеті юридичва особа за 
38J(OB~OM Ухраівв, ідemифіхаційвий код за ДаНИМИ сдрпоу' 26376375, юридll'Шa 
вдрсса: КИІСЬха обл., м. Бровари, вул. Гагаріва, lS, в особі виконуючого оБОВ'.І30 
міського roлови - секретаря ради Сапо8U Irори Васивьовnа, JIIИЙ діе ва підставі 
ст.42 Закову Украіви «Про місцеве caмoBpJJДyВ8IIIIJI в Украіві», З одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство 3 обмежевою відповiдanьвїспо «А,піro-Треід», ЮРJlДИ1lllа 
вдрсса: 02217, м.Київ, вул.Дрalзера,6 ідевтифіющіЙВИЙ код 32528073 в особі дирепорв 
Борового Авдрів Степавов ... а, пий діє ва підставі статуту, зареєстровввого 
дср.аввим реєстратором від 15.10.2008 року за N91066105 0008 000~18, дani -
"ОРЕНДАР", з другої сторони, yxnвли цей Договір про ваступие: 

Дїю'DI добровільно і переБУВВЮ1lll при здоровому розумі '1'10 .свій пам'пі, розуміючи 
3881fe11ВJ1 своіх діі, попередньо О3ll8Йомпеві з приписами цивim.иого З8КоводввC'l'В8. що 
perymoють ухпадeJIИЙ IDIМИ правоЧИІІ (зокрема, з ввмоrвми щодо иедійсиоcri правочиву), 
зПдво рішеllllJl Броварської місьхої ради від «30)) вереси 2008 року N9883-46-05 
ИDpМlDIВВої rpoшової оцівки земель міста Бровари, та pimсвп Броварської місьхої ради 
16.10.2008 роху Н!!898-47-05 та херую'DIСЬ положевпми пувхтів 4.5.2, 4.5.3 ~ 9.1.3 
ДоroВОРу ореllДИ земельної дiлJIIIки від 11 !руДНІ 2006 року ~~ цей ~OroBJp N! 1 
(наdaлї -ДО20'ір) про ввеceвиJI змів до ДоroВОРу оревди земепьвОJ ДIJШIICИ вІД 11 'Руда 
2006 року за Н!! 0~0633800426 (вaдaJJЇ -Дого.ір оренди) про таке: 

1. Ввести до дОГОВОРУ оревди JI8C'1'YIПIЇ зміви: 
Ll.пувкт 2.3 Доroвору оревди ВJПШасти в H~ peд~: • • 

«2.3. Норматввва rpomoBa оцівха земельної дiJшпcв зnдво довІДКИ JIJДДШy земenьвих 
ptcypciв у міcri.Броварах Київської oбnacri від 21.1 0.2008poкyJё 04-З/1З-3/~З74 CТ8RОIUП'Ь : 
-84з 681 (вісімсот сорох три твсачі ШЇС1'СОТ вiCЇМДCCIТ одвв) !рJDIIIИ оо хопШок. 

l.:z.пувкт з. ДОГОВОРУ оренди JlИlШ8C'l'И в вlІСТ)'ІІІІЇЙ рсдаціі: • 
«3 ц_а Д • 2 (ДВа) роки терміном до 16.10.2010 року. ШCJIJI . ~ ОГОJlJР ""'"едено страхом ва, й 
38rdaч .І-': орШJДAP має перевazве право повоВJIeвD оro ва 
lІОааЙ с:: струоху дп цьог? a~~~~» повивев ве пізніше вiz за зо JaUlевдарввх днів ~o 

• -а ... Ох. цьому разІ CCIiX~ • ОРЕНДоДАВЦЯ про IІВМ1р 
3IkiвчCВВJI строку діі цього Договору письмово поВІДОМll11l 
11радОВlarrи йоro дію. орШJДAPЯ ве з8СТОСОВУЮТЬса у 
РІ3і: ПОЛохсевu цьоro Договору про перевazве право 

"IIIropиC'l1lВвi зсмепьвої дiJiaки ве за цinьовим првзвачc:JIIIDI; 
-~тepмiвiв CIIJJ8'DI opeвдвoї~ 
"цоl1yщCВJur поriршeвIIJI ставу Зe1l4eJ1iноі ДЇJIJIIКИ». ._ 

в иаступиій pCДВКЦII: 
«41 lЗlIувкт 4.1 Договору оренди ВВ1Ша~. candв від Иорм&'11ІІШоі ІрОшовоі оцівкв 

• • Оревдка пnaтa становить 10 % (дeCJlТJt/ вІД 
::~Oї дьшпси - 84З 681,00 !p~esь і ~Є:CCIТ вісім) !ривень 10 хопііок ва ріх. 

68,10 (вісімдесят .. отврв DCI'D триста ПDстд ._ 
иacтymdl ред8ІЩll: 

l.4.пувкт 4.З Доroвору оревдв ВВ1ШаСТВ У 



2 
ІІа плата ВIIОСIIТЬСЯ ріВНlfМИ частками щомі,СЯЧIІО ПРОТЯГО~І 30 ( 

«4.3. ОренД. С1')'ПНlfX за останнім калеНдарним днем ЗВІТНОГО (ПОд3Т1\ОВОГО) • 
KIUICIIДDPHIIX ~Двllа ШJIЯXом перерахування на розрахУНКОВИЙ ра."<УIІОI\ 
~'~r;f~:f2700005 УДК у КІ!ївськіА обла~ ~~ КиЄВ&, код ЗКПО 2357! 923, МФО 121 

Б оварське Вдк. код клаСI!фIК8ЦIІ 13050200 - оренда зеМЛІ», 
L'Jtсржувач - р . 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору оренди викласти В наступній редакції: 
«4.5.2. зміlШ розмірів земельного податку. та C~OK ope~~oї ~л~ти, ЗМі~1 но 
I'POIIIOBoi оціню!, ПЇДВI!щення цін, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIЄНТIВ ІндексацІЇ, 810 
ЗОI'ОIlОДDВCТDОМ. 

У ВІШВДКУ віДМОВІ! Орендарв змінити орендну плату на умовах, визначеllllX 
Договору. ОреНдодавець має право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОННЬО,.ІУ ПОPlJl1Ja, 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти В наступній редакції: 
(с4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Доro80РІ»І, 
зоборгованості вввжаєтьCJI податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ З HapaxYBВНIlJIМ пщ 
Ilароховусться на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних сlUllCЦЇЙ 31 

IlnИВIIОСті) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Націонвnьиоro . 
УкраїIІИ, діlочоі на день виникнення такОГО податкового боргу або на день йоro ( 
'IDСТlші) поrawення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою. за 
КWІСІIДDРНИЙ день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 
(с6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін піCJIJI державної реєстрації 
Договору тalабо будь-JПCИX додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та ДОПОВВ5 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за мі 
:1ІІа.~одженНJI земельної дiJuппcи». 

• 1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 ва 
ЗМІСТУ: 

«9.4.6. В п'ятиденний термін піCJIR дер>кввної реєстрації цього Договору тalабо бу, 
д~дDТК.ОDИХ yг~д, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо 
IІ!ДПОВ1ДIIУ КОП1ю .органу державної податкової служби за місцем знаходженНІ зеА1 
ДІЛИІІІСИ». 

• 1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. ва 
ЗМІСТУ: 

ссI2.3.4. ініціаТИВОIО однієї із СторІН' В .. nvv у B~ 
б односторонньому пор~-~ 

перед ачених законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору opellJrU ..00 
с(12.4. Розірвання огово !_ •• ~и~а~ в наСТУПНІЙ реДВКЦ1I: ~. 
порядку Д p~ оренди зеМЛІ за lНЩlаТИВОIО Орендодавця водносторо 94 

Ддопускається у разІ невиконання Орендарем вимог пункту 4 пі"nVVIQ'ЇВ 6.3111 . 
даного ОГОВору». ' ~~ •• 

2. ЦеВ Договір підлягає державній реєстрації. 
3. Цей Договір набирає чи " • р"'ааоі 

реєстрації та застосовується до HHO~ П1СJUI п~исання сторонами та його де 
правОВІдНосин що ВИНИICJIи з 01.10.2008 poКV:. 

4. Обов'язок щодо подаННR .• J1PI1"t 
пов'язвні 3 його державною реєстр ~oгo Договору на державну реєстрацпо та ВІ 

• aцlЄlO, ПОКnадаІОться на Орендодавця. 
5. Інші умови договору t.'J ,. 

NиО40633800426 зВJIИWВJ б ope~ земельної ділянки від 11 грудня 2006 ро 
ОТЬся ез ЗМІН. 



АКТ 
прИЙому -ПЕРЕДАЧІЗЕМЕЛЬНої ДIJI.ЯНКИ 

llzpybllR Ьві n'"CRЧ; ВОСМІого poКJ1 АІ. Бровар" 

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

виконуючого обов'JlЗКИ міСЬКОГО голови - секретаря міськоі ради Сапожка 

Iroря Васильовича, що діє ва підставі ст.42 Закову Украіни "Про місцеве 

самоврядуваввя в Украіні" з однієї сторони. та Товариство з обмеженою 

відповїдanьніетю «Aлirо-ТреІд» в особі директора Борового АвдрiR 

Сппавоввча з другої сторони, склали цей Art про наступне: 

Броварська міська рада передал&, а Товариство з обмеженою 

відпОВЇДaJJьністlO «Аліго-ТреІд» прИЙВJlJIо земельну дiшmкy площею 

O~1301ra, ДJUI оБCJIуговувавВJI ие8ИТЛОВОГО приміщення - землі 

комерційного ввкориставВSI по вул.гагаріиа,21 в м.Бровари. Земельна 

дішппса'вадава рішеВВJIМ сесії від 16.10.2008 року за N!!898-47-0S на умовах 

ореади ва 2 ~Ba) 'рокв, терміном до 16.10.2010 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

CtmОЖКО/ 

прийНЯJIО: 

ТОВ «Алizo-1jIе,;д» 
юридична адреса: 

02217 м.Київ. ВУJI.ДрSЙЗера,6 
Директор 

Боt.mar.rtl/ 



б. ЦсП Доroвір yJCJIвдено у трьох прпмірнихах, що мають ОдНакОВУ 10 
"1'1111 3 .ких знахОДИТЬ" в Орендодавця, другий - в Орендаря, третіІі .:-
Illю .. l .. "oro державну реєстрацію - Київський реriональній філії Державного ~PI1I 
"ЦСII'rpу державноro зсмсшьноro ІС8Д8С1рУ при Державному KOMiTe'ri YJCpaiнu ~ 
l1ССурсом". --

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

РеКВDПnI сторі •• 

ОРЕНДАР 

ТОВ «Алizo-Трг.ід» 
Юридична адреса: 

ідевтифіхаційний код 32528073 
02217.м.RJйВ,вул.ДР~6 
в особі БоJЮlOZO Ан,)рін CII8lIНOIII'II 



І 
ДОГОВІР 

ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьно1 ДІЛЯНКИ 

Брова~сьиа I.lcькu Рада м ~~ .. ~ t, .. 2006 POJC)'. 
ОДАВЕЦЬ: Броварська аlісыс~ РlUlа в особ. JOCТ)'nIllIКU Іllсьиоrо roлоаll DОЗІІНКU CepriR МІIJоllnОВllча що 

IІІПUlmшl ЗаКОl1)' Украіllll "Про МІсцеве ClМОВРRду8&ИJlIІ D Ухраїlfі" 4011іре.fOСТЇ від 01.08.2006 рОІС)' за Nt.2-15/1872 3 

60",),. '111 OPEH~P: To~apll~TBO :І 06АlежеllОЮ вlJlпоаlaaлы�lnlоo .. Aniro-ТреПд" IOPl1411'1Ha ІШреса: 02217, 
КиТІ, 1)'11. ~Пзера,6. аде.mIФJlСВЦIПШIП код 32528073, D особі 4I1pt:кropa ..... aкyxll Олексаll4ра ОлеКCDlfдpDІІІЧIІ, IIKlln 
.niacтUI cтaтyry. зареєстрова110ro державlillМ РСЄС1ратором ЗD ХІІ 066 1050001 000518 аід 08.12.2004р. з другого 
,уРlRІІ цеl\ договір про Н1lЖЧеllаведеlсе: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенНІ сесіТ Броварської міськоТ радll КІІТ8СЬКОТ області вїД 21.09.200& 
1\112-08-05 HDдI1E, а ОРЕНДАР ПРJlПмає в строкове М8Т1IС Kop"csyвaHIUI ЗС,.ІМ.НУ J1ЇJUIHкy мощею 0.130Irв. ДЛІІ 

ЇЬ)'I'DayIIИНI не Ж1IТЛО80ro ПРlfміщенНJI. Іка :lHOXOДlrrьcR по вул. Гвrпрінв,21 в І'. 5poaaplI. Зriдно з маJlОМ 
icucsopJtC1YllaНlII, що є nевід"ємною чаСТІІНОЮ moro Дoroвopy та дoaїДКlI 811даноТ БРОlаРСЬКШ,1 ,.І;С."",.І lіааinО"1 
IIDIIИX ресурсів N! 1176-04-313 від 30.10.2006 року 1'8 3eAIMЬHO-rcaдac11J080T дoкyмemaцii Броварсьхоro міського 
tШiny _М.НlIХ ресурсів UR земельна дinІНка є 3еAUJlМII KOMepцiRHoro 811КOpllCТDHНI 8 АІеІСІХ БроаарськоТ Аlіс.коі 
us. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1: В аренду перe.uaЄТЬСJlземельна ДШRНКІ зaranЬНОЮ пnощею 0.~3011'1. 
2.2..НазсмельніП дinІНці розмішені об"єm, HC:PYXOMoro.Manнa, "~ R8ЛIІІОТЬСR 8Ласні~ ОРСI1даР"·. 
23: Нормаl1П1на rpошова оцінка земельноі 4inR.JXИ 3П4НО ДОВIДКIf БРОlарськоro AIICIoXOro "дашу 3еAtСЛЬ'ШХ 

1'CC)'JICia ііА 30.10.2006 РОІС)' за N! 1175-04-313 CТlНOВIIТIt : 
- 351051 (триста п"JlТдесRТ дві ТllCAчі п"IІТДСсат одна) rpll81111 ;. _ 

2.4. Зе,.,ел.на ДЇЛІІнкв, вка передаєrьса І орен.цу не має nодотків. що Mcnкyrь neреШlC041ml 11 ефе .. "18110А.У 
I!IIDpJIC1'IННIO. 

2.5. ПРІ' зміні t реорraнізаці1) ОРЕНДАРЯ ДОГОВір opeНJIH не збсрігає ЧlІнніcn.. 

3. СТРОК Аіі AoroBopy 

3 Д • 21 вс еспн 2008 року. ПіCJUlзl11СЇlІЧСННІІ строку ДОГОВОРУ ОРЕНДАР М8Є 
__ ._.~ оro81Р УltJlцсно 8а 2 ( даа ) РОКІ' до Р • ОРЕНДАР nOВIIHe.. не пізніше ніж за 2 1.Iс:нцl до 
;~ npuо поновлеНIUI noro на H0811n строк. у цьому рІЗІ І".'ІІ·Р ПрО''''О_11Т11 noro дію -""11:_ ~ ії' . 010 opeHДo_UR про • ....... • п""'КУ ДІ договору ПО8IДО,.llтl ПІІСЬМ Inьоаllll ПР.I3f1ачеIlIlRІI ОРеІlдар втрвчас переВ"'llе ПрВВО ІІа 
ІІОНО ри в.IкорJlст8J.J.lзеl'мыlff дlnНIІЮI lІе з. Ц • 

lneIUI"40raBOPY opellД'" 

4. Орендна пnата 
4 , ят. ТflСНЧ шІстсот двІ) rpIl8 •• i 55 копlПок; 
.1. РIЧ .. 8 ОРl9ІДІ18 плато склад. є 11602,55 ( С MI'su;.U moєrЬСIІЗ урахуваННІАІ iIJдexciB інфmrшї. 

4.2. Обчш:nенНІІ розміру ореНдноі MDТlI 38 землЮ ЗДІ с 11 3 дн. ПР.IЙIUI1ТII рlше''''R сесlf від 2І.09.2006 року 
--.~.3. ОреІIДІ.а плато В'ІОС''''''С. opellдapell ПОЧIІІІОIO~ IIВCТYnllllX 38 ОCТIU.иl •• кaneндap"III' дне •• 381т1.oro 
(~'IO рll"IIМ" чосткаl"l nponrol. 30 кanellД8PlfllX fз;~3812600005 УДК У КllfDСІоиіR o6nоcтl 11. Кllсва МФО 
121018 D80ro) мlс:нцв WЛRХОІ' перераХУВВНПR ІІВ раl111':'1І І3050200 _ ореНд0 зеlшL • 

ІСО,Ц 13571923 _ Броварське ВДК. КОД JtJtаСllфlКD ндноі MaТlI офорМJllc:rьcl IIдПОllдиllАЩ alC11lМl •• 
4.4. Передача ПРОдукції та nlUlDННl nocnyr 8 pIXYH~~ оре 
4.s. Р03Аllр opellallof маТІ' nepernJlдBЄТIoCtl 1 раз о;"ОРО,.I' • 
4.5.1. 3MЇJJH )'МО8 rocПОД8р1ОваННl. переАба~СНlfX ~ИІІ цін, таРllфі8. У ТО.'У .... cnі внаcnідок Інфмші; 
4.5,2. ЗlllіНIІ розмірів :sемельноro податкУ. ПШDШne 
4.5.з. 8 іНШlrx ВІIПадках, пере.uба'lеНIIХ ЗUОllоat; 



f nлаТlI уСТРОКlІ, ВIIЗllаЧСI.і QIIM ДOГOBOPO~I. СIlРI1R;IЯrrь 
4.5.4. У разlllСDllСССllllЯ ОРоСIIД= Укра'llІІ за КОЖIIllП ДСІІЬ ПрОСТрОЧСlltIR П.1ПТ&!$") l�ec:--' 

подаlАIIО' стаВКl1 HaulolllUlblloro аll .. " 1"_ 
коа ... шП aell .. проетрО'IСIIIIЯ. ......... l'DКОЖ і У ВIІПадках, якщо ОРЕНДАР ] ПОRаЖlllf~ ПР11ЧІQI 

4.5.5.0РСllдIlВ 11JID1'D спраВJI.~I." 
ВIІКОР"С1ОВУС зсмелы�)' дinВIIК)' за Шlrtl Дoro80PO~I. 

5. УАІОВІІ ВllКОРllстаllllП земслыІїї ділПII~II. 

5 І 3 1- -- псрс""аьсв D ОрСIШ)' апв 06cnуговуваflИJl нс ЖІІТЛОВОГО npIIMiwellll'; • • смenыla AUIJlII".. - ..п·. 
5.2 Цinьoac ПРII3"аче"11І хмenьноі дinВIIКIІ- зеМЛІ комеРЦI НОГО ВlfltoрlІС:таин". 
5.з: ОРЕНДАР lІе мас права без оформленНJI у встаНОВЛСflОМУ зак~нодавством ПОР'41\'У зМі ..... 

ПРll3llаЧСllllВ зсмenы�оіi аїл"НКllj • • 

6. YJ\IOBII і СТРОКІІ передачі зеJ\Iслы�оіi ДШПІІКІІ в ореnay. 

6.1. Переаача зсмenыlіi дinJlНКlI в оренду здіПснюєтьCJI без розроблення просК1}' її відведеНІІ •• 
6.2.llІшl У"ОВІІ передачі земenьноі дinJlНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР 

opellД)' земenьиу дin"нку вinьиу lід БУДЬ-JlКIIХ маRИОВl1Х прав і претензіn третіх ОЩ 
ВКlIХ 8 ~IOMellТ УКJlIШDННJI ДОI'OВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не моmп 

6.3. Персдача земenьноі дinJlНКl1 ореиаарlO здіПСНЮt:ТЬСJl піСЛJl державної реєстраціТ пьоro дoroвopy 31" 
ПРIlП .. аНII".персдачі. , 

6.4. На OCIIODI ет.25 ЗаКОllУ Укра'ІІІІ "Про оренду ЗСl\ші" від 06.10.1998р .N!!161-XIV opell •• p у п"lIUi 
СТРОК nlC:nR держаDІІО' реєстраці! договору opellДll зеl\leJlЬИО' ДШRІІКІІ ШlДаТlI копію ДОГОВОРУ відповlaнaМJ. 
дераВllоі noдaТICODO! службll. ; 

7. Yl\IOBD повеРllепнп зеl\lеJJьпоі дiJJПНКII. 

• 7.1 •• ПіCIUI npltnllHeHНI діі ДoI'080py ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеа,enьну дimlнlt)' У cni. 
пршо",у ПОРIВНJlНО 3 ТlI"', У JlкоаІУ він одерхсав П в оренду. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршенНJI КОрИСІІl1Х влаСТltlостеП оренДованоТ земельної діл.ню .. пlll"'-
З"'IНОIO П CТIII~, ",~Є првво на відшкодуванНІ збlmciв У розмірі, визначено",у сторонами. Якщо cтapoнar.111 не ~ 
Зroдll про розм~р BIД~КOдylIIIНJI збllТків, спір РОЗВ"ВЗУЄТЬCJI У судовому пор"дку. • 

• 7.3. ЗДI~снеНI ОРЕНДАРЕМ .без ЗI'OДlI ОРЕНДОДАВЦЯ lитрати на поліпшеННJI орендованоТ зеr.len.ноТ'" 
JlКI немоЖJШВО BI~OlCpeMlтl без запоДІЯННІ ШКОДИ ціА ділянui, не пiдnяnuоть відшкодуванню. 

• 7 .~. ПOJllпwе~НІ стану земenьноі дimrНКИ, провсдені ОРЕНДАРЕМ за ПIlСЬМОВОЮ 31'ОДОlO 3 OPEHДOДAВ!J 
ЗCМnI, не nllUUlraкm. ВlдшкоауванНІО. 

__ ~ " 7.S.0PEHДAP має npно на відшкодуванНJI 3бlSТків, заПОДЇJIНl1Х унаслідок неВlІконанн. OPEHДO~I 
;wuOB "зень, передбачешlХ ЦlIМ дol'080POM. 

3611ткar.tll вваЖ8IОТЬСR: 

Доl'Uаор;·~t:rД~1::ц~~ ,:"~PEHДAP зl3 ..... у 3В"ЯЗКУ ~ HeBIlКOH8ННJlM або ненanеЖНllrtt ~IIКOH.-: 
nopywellOI'O права; , ж ВIIТрІТІI, JlКІ ОРЕНДАР ЗАІАСНІІВ або nOlllHeH здіnСНllТl1 д1ІJI ВІДІІО8llеJUII 

7.6oДOX04II, акі ОРЕНДАР atir бll peanьно ОТРIІМатн в ...... • OPEНдaтrA.BЦEtd )-
AOI'U80py. ..-1 нanожного BHКOHaнНJI pr 

7.7. Розмір фаКТllЧНl1Х ВII1'раТ ОРЕНДАРЯ ІХ 
Dll3начllЄrЬCJl на підставі докуаlентвльно підтверджеНIIХ_1 

В.ОбмежеНR. (Обтmкепuп) щодо ВllКОРllстаппп 
зеr.lenьпот діл.lllСІl. 

8.1. На орендовану земenы�)' дinaнкy в р .cct' 
КО"'Уlllкацln; СТІНовлено обt.tеженНJI ПЛОщею 0,0359 ra -llnкеIIСРИI.n кoplfДD 
• 8.2.Передача D оренду зеt.tenьноі діл"IIКlI не є п· UIO ~ 

дlЛJlIIКlI. IДставою ДIIJI ПР11пинеИ11І або зміНIІ обмежень ИІІ 



9.lllші права та 060В"8"1О1 • 
,JI СТОРШ. 

ЕНдоДЛВЕЦЬ raраН1)'є, що зсмcJlы�аa дinЯІIІСВ є у Doro впаС110сті • • • 
ОР JlClllDIO ІІС перебуває і він мас заКОllllі повноважсння ПСРС.І1І ,'IIIO"'~ ШWО.ІУ ІІС відчужсща, під заБОРОflОIО 
~~UI ДOI'ODOPOftl. , ваТ11 шо ДШІІІ"'')' в ОРСІUI)', IllUU1ваТ11 illwi npавІІ, 
,,'nPIBI ОРIШДОАD8ЦП: 
,:1.1. псрсвіРJIТII цin~BC ВIIКОРllстаlll~ зсмcJlыlіi дїЛIНКII; 
9.1.2. АоСфОКОDО p~lpBaТlI цсП ДоroВIР у ВllПадкlІХ, ПСРС4баЧСІІІІХ ЧЩШІІМ заКОIІОJIВВСТВом ТОІ ШІ.І Доroв ОМ' 
9.IJ,sмllllml, Р03ftб"Р ОРСН40110ріЕнlUIДАаТJрlяУ ВIIПадках, ПСРС4бачсшІХ ЧІШШІМ законода8СТВОМ В тому O:II~i в 

JOIIDII'ПоОМУ ПОРІдку с:з зroДlI ; , 
, І А B\lMaranl ВЇА ОРЕНДАРЯ своєчаСllОro ВНСССШIJI OPCIfДfloT маПІ' 
9:IJ:.IIM&m1l від ОРЕНJ!AРЯ BiДWKo~aaHIIR сум" ОРСН4110Т Man~ 3 часу ПРIІВНIIТrI ріШСНlf1 ВIIКОIfКОМУ 060 

aipo1lll про 1l1UU11111J1 ЗСМC:nЬНОI ділJlНКIІ до ПІДПІІС8f111Я uьoro Доroвору; 
PJ,060a"R3К11 ОРСllДодавцв: ~. 
9.2.1. nepeJ1ll88nl ЗСМC:nЬІI)' ДЇnJlHКY по 8tny. 
9З. Пра88 OPCIIдIPB: 
9З.1. О1рIIМІПI по IІК'1)' зсмenьну ДЇЛЯНКУ у KOP"C'I)'8DIIНR; 
9З.2. nOHOВnI088Т11 дoroaip піспя закіНЧСІІНJI С1рОКУ йоro 4іі в разі аі4суТ110с:ті прстензіR, ЩОДО зобов"lІ3а". на 

а .. lну Оpl:ll4Іl• 
9.4.060В"ІОК11 OPCIIДDPB: 

t 9А.I. НlU1IIIIаТ11 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIІІвість 34іRсНtOваПІ КОН1'рOJlь З8 ВIIКОРIIСТоІНIIRМ цієї земc:n.ноТ дinЯНJCJt; 
9.U BUКOPIICТ08YBaТlI земелы�уy діл.НIС)' 3В цїnЬOBlll\1 ПР"ЗІІDЧСІІІІR"І; 
9.4З. СІОtlflСНО СМ8Чуаати орсндну мату; 
9.4.... нс ДОnycx&ТJI хімічноro чи БУДЬ-JlКОro іншоro заБРУДИСНIIR землі; 
9А.5. пiдrpltмуваТlI П в нanежному санітарному CТIUIi; 

10. Рl13ИК випадкового знищенн. або пошкоджеllll. 
06"єкта орендн ЧІІ ЙОГО чаmlПII. 

10.1. '113IIК аllПадковоro ЗНllщенНJI або пошкоджеНIIR об"єкта ореНДІІ Чlf Roro чаСТІIНl1 несе ОРЕНДАР. 

11. CтpaxyвaHВJI об"єкта ЧИ Boro чаmsНII. 

11.1.зriAно з ШfМ доroвором об"єкт оренди не піДnRІ'ВЄ стрвхувІНЮО. 

12. Зміпп умов AorOBOpy і ПРППllllеПRИ Boro діі 

12.1. ЗмІна у.ІОВ договору здіАСIПOЮТЬСR У ПlІс,моаіА формі ЗI1 ВЗI1ЄМНОЮ ЗГОДОЮ сторін. 
У раі HC:ДOCIrнeHHI зroди ЩОДО зміНl1 УМОВ доroвору спір роЗВ"JI3)'IOТЬCR У СУДОВОМУ порцку. 

~u. ДІі ДоroВОРУ ПРllПllНВIОТЬев У РIІ3I: 
I~' ЗІКЇнчеНIIR строку, на ЯКІ'" Aoro було YКJIDдeHO; • 
l2.2з· nPlfA6aIIHR орендарем земen.ноі Д~НКИ У ВnDСНlБСТЬJ МYCOBOro вїдчужеНIIR зе.lcn .. ноі ДЇJUlHКII 3 t.IOnlВiB 
~ • Ilucyny зе.fcnьноі дїJIJIНКИ ДІІІ СУСПШЬНІІХ птре 8 о прll 

12.2.~6~~ocтi 8 порядку, BcтaHoвneHoмy звконоt.'і 
12.2.5 JlIIСІ":Вші ЮРІІДІІЧНОТ особll.ор~ндаРJl· бачеllllХ 38КOIIO.I. 
12J. • ДorollP ПРIІПННJlЄТЬСІІ також в JНШІІХ ВІІПІІДІСІІХ, перед 
12.3 ДІі AOroBOPY ПРІ.ПІІІІRІОТЬСВ WЛRХОI\I Roro poJlpDDllIIB зD: 

.1. l13_н • б " • 12.3.2 ою зroДОЮ СТОРІН; • аcnідоlС HeaIIKOH8I111R дрyroю СТОРОНОЮ О ОВ IЗКlВ, 
~ • piWellllRM CYI1:Y на ВІІМОІ)' ОдllієТ із СТОРІІІ У 11 КDд*OlIIlII ореНДОlвноі земельноТ РНКlI. ІКС істотно 
-.....::.~.HIIX дorolOPOM та внаспідок ВІІПВДК080ro ЗНllшеНІІІ, ПОW '-.uaac іТ' • I3наЧOJll1Х ЗВКОІІО.' 12.3.3 І IIIКDPIICТВНIIIO, 8 також З іНШl1Х пiДC11Ul, ВІ ру 3D рlШСIІIIR_' суду, DіАпоаіАІIО ДО ет.141,144 
''II.Ian.' IICBlllCOHallllR ОРСllДllРем п.9.4.2. ДDllOro дoroDO 
.~ 12,4 ,_ексу УкраlНl1 ДОПУСfCDtтltСВ: 

IIoIOJo • DJIPBallllB ДОroвоРУ D ОДІІОСТОРОІІІІЬО.'У порRдIC)' IIKOl181111R ОРЕНДАРЕМ П. 4.3., п. 9.4.3. 
" 1~lp88HIIB ДоroDОРУ в ОДllоеторОIІНЬО".У ПОРRдIC)' ~ 1111І ЮРІІДІІЧІІ)' 1160 фы�чну особу, а так,!* peopraHbaцiн 
~lIoi Перехід прна 8JШсноСТЇ на маВно opeНJl8P' на IH~ . 
~ на OCo6II-ореllJllр. є підставою ДIIR розіраа~НJI Дoro~0::~6If • ореИдDРR, звсу",НIIR або об.tежеНIIR іі ДЇадатНос:ті 
- ~1fA0"'1)' земuьну дinІНКУ у разі ct.t~pт1 фіз!IЧНО осіб, акі ВlnCOРIІСТОВ)'ІОТ" ЦІО земм.ну дlmrнку P~t.f 3 

IIIk. СУДУ перехОДІІТЬ до спадкоємцІВ або IнШl1Х f WJIIXО.І переyкnllДllНІ" ДоrolОРУ ореІlдІ1 ЗМІ,. 
~-.... ІІICi IККoPIICТ08yкm. wo земел.1І)' дinJtНIС)' рasoм з opeНJl8pe" , 



13. вїдDовїдDлы�істьь сторіІІ 38 ІІСВІІКОШІІІІ'І. або 
IІСl18nежllС ВllКОllаlШЯ договор)' 

, 
І , 

13.1. За 111:811""01181'111 або lІеl.ВnСЖIІС 811конаНIIJI ДОГОВОРУ СТОрОНIІ несуть віДПОDіЛil.11.ltіСТI, .'Jr.o~ 
uьoro ДоroВОРУ. ••••. і 

13.2.СтаРОI'" .кв ПОРУШlша зоБОВ"'ЗIНН'. звшыIJIJ10сIІ ВІД ВІДПОВІдалЬНОСТІ. "КЩО ВОllil •10Ilt.tt, '" 

cтanoCJf ІІС зП 811НII. , 

14. ПРІIКЇlщсві DОЛОЖСІІІІЯ. 

14.I.ЦI:П noroBip 1'1611pас ЧIIНI'Оcтf піCIUI niДnllcaHll1I cтapOI'BMII та пого державної реССТ'раllіі. 
цсп Доroвір ytCJIІІАСllО у трьох ПРІІ.,іРНIІІШХ, що мають однакову IOPllAllllllY CIL1Y. 0'1111І 

ОРIШДОJUlВWI, apYnln • 8 ореllJUlРJI, тpeтin • 8 оргаllі, 'Klln провів державну ресстраuію. ] 181і\ 
8eBfд"Olllllllll чвmlllваlll договору с: 

КIIJUIC1pOBlln МІІ' зсмелы�оіi ділJlНКlI з вїдо6ражеНIIJIМ обмежеН'''(О6ТJlжеffЬ) У її BII"OPIlCТJIIIIi 
cepB~Bi 't 

ІКТ про Bc:ralloвnel.НJf ІІІ місцевості та погоджеl.Н. З0внішньоі межt-.їемелЬІIОї діЛR""" ("опj.~ 
акт ІІа ncpellcceHI •• в I'В1)'рУ 30811ішньоі межі зсмельноі діл.IIКІІ (копі,,); 
акт ПРIIПому-персдачі зеl,елы�оіi діпНІІКl1і 

0рСlfДоДDВСЦ. 

Броварська міська рада в 
особі заступника 
міськоro 1'OJ10ВИ 
ВозllJlКВ Серriи Михайловича 

місueзнlХОдЖеНIUI ЮРlfДllЧноі ос061' 

07400 Кllillська область 
M.ipo_apll, вуn.Гагарін': J 5 

ідеНnIФікаціПНllП код 26376375 

15. РекВЬllТП сторіІІ 

OpellДap 

ТОВ "Аліго-Трейд" 
в особі директора 

Макухи Олександра ОлексанДРОВllча 

місцезнаходженНJI ЮРИДlІчноі особи 

02217. м. Киів. 
вуn. Драlbера.6 

ідентифікаціАниЯ код 32528073 

Підписи старів 

AOl'08ip З8реєстроаа . 
зе.,ел .. I.ОI'O ~ n 1I но У Кllі_с .. кіА реІіо"an • CJfIP'J ""-
-Чllнено :i~ii~~W Д~HO"Y КO"imї УКР.Ті .. ній фшiJ Державноro ПiдnРIIСМСТВВ"Ц ~ 

. :' :;;,-- - •• ~~~.; •. \~ НІІ по земCn"Ним ре~с;раI'._ПР.9 .. ЩО ... ~ lt!pJllllltlOMY 
:' • .' '1 •• ; ••••• \4'-;":\ _20 08 D.3DN! ~А5'.:І.vt'и.?б 
,.( .. \ '.: ," '·· .. 1~~\· -

;... . , .. ' : ~\ 
~ T~. .- • • .. ::'." ::., 
',,' t ..... :,') '::,! 

~~~~~'~~ .• ';'. ,':";:"~~~~Iгf' :.~ --~." -.';"" • ' .: ;',: U· •• :,.' ,.dII' • 
Карпенко Людr.tIIJlВ PYCJI 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКи 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~~iCЬKa рада, в особі 

заnYПВIIК8 міського голови Возняка Сергія ~lхаЙЛОВllча, що . 
діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 

Україні", довіреності від 01.08.2006 року N!!2-1S/1872 з однієї 

СТОРОНІІ, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Аліго

Треіід" в особі директора Макухи Олександра Олександровича з 

другої сторони, склали цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO з обмежеllОЮ 

відповідальністю "Аліго-Трейд" прийняло земельну ділянку 

ПJJощею О,1301га по вул. Гагаріна,:11 для обслуговування не 

ЬТлового приміщеВНJI - землі комерційного використання. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської міської ради від 

21.09.2006року Х!!112-08-05 на умовах оренди, терміном на:1 (два) 

POI(ll до 21.09.2008 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 
ІІРИЙНЯЛО: 

ТОВ "Аліго-Трейд" 
юридична адреса: 

вул. Драйзера, 6 
м. Київ 
Директор 

~! о.о,Макуха! 
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І 

і АКТ 
І про BcтaJl0BnellllR 118 місцевості та поrОдЖеllllН . 
t 17:1/1. А , ]08l11Wllboi A�e-.кі зеАlелы�оіi ДЇЛВІІІСІІ 

: ~.8 lz "",еиzo- Zг~o " 
,- J tг' 

'1d'..#I'~ 200 Ср. 
м.Бро'вари 

• с," 

Ми. tШJКчепідпнсані. ПРСJ1стаВIІИК Броварсько' . , 

РегіОНальної філії Державного піJ1l1рш:мства .. Цеитр го МІСЬКОГО· ВІДДІЛу Київської 
". .. у .. lltJ'I1BIIOfO земельного кадастру при 
Держа8НО~У КОМ!ТС:Т' ~p'OIНlI по 'J&:мenЬШIХ р&:сурсах" е~~ЛО'У..г ко ~ 
lIіЮЧ11 на ПІдстаВІ лщен:ш H~ виконан.ня робіт . --Т---" 
в ПРllсутності землевласників (землекористувачів): Q!QL!J . .L~'и:; -~p v 

• . . ': fJ 

.представ.ників виконкому е ~f::tиco· z; 4,' 
. '.:. 

та сумІжних землевласників (землеКОРИСТУВ8'lів): 30t«~ iZ , 7WJ.L~ • 

шо прсл'RВИЛИ свої повноваження. n ли 
зовнішньої межі зем.ельної ДЇЛJlНК" .-t..!i~~!::7,В~i..roC:"":;'=-~:"::~~:!:9~ _______ _ 

ШО1наХОДИТЬСRзавдресою . 6'ш. ~a.J 02-1' 
І' Зазначені мёжї на ~,icцeBOCтi про~ п~ --~~~~~~,-------...--------

.. 

Ніяких претензіЯ при встановленні зовнішньої межі не 38J1влено. Межі погоджені і не 
811КЛНКають спірних' питань. Межові' знаки. акнми закріплена земельна ділRИка в 'кількості 

/S- ШТ. показані представником віl1дїЛУ иа місцеВОСТі. та передаНі на зберігання 
землевласнику (зсмnеКОРИС1Увачу). Розміри та місцсзнахолженнJЇ земenь~оі .ділянки 
показані на абрисі на 1вороті :ханого акту. А ; __ -" 

ПлощаДЇЛ.ККИ;.КlUlJlllоі a5f!@. ~-~ 
1rшно земельно-ка.аастрової документації складає ~ 01" га . 
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АБРИС ЗЕмЕльно1 ДІЛЯНКИ 
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.... 
Опис ме.: " 

І. ВідАдо.& ':'~'. ~CКvН-EГ~ ~~~~ 
2. Від &до В -~ ~:;:::;:::Z -м~ 
3. ВіаВаоГ-j4&-е/ т8«~·· ~ 
~ .. В!дГJШW-~/~ ~~~ 
'. ВідДдо.Е . -. . ~ 
. 
6. BiдEAOA ___ -=~----------~..:..'--~O. 

Абрисс"'!"":' ~~ :;с. ~: ~ 
.. 

. . . .. . 
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~ АКТ 
hpo перенесення в Ha'l)'PY зовніwньоі меЖІ' оо • 

І земелЬНОI ДUlIІНIСН 
І 

і.- ТО В ":ІІА ісо Тре';о " 

ї cr 

(
' N. ;)4 "аР і Itq, ,J..f 

іі " ., J. 200S р. 

1--:. Нllжчепідписані. представннк Броварського MicLKOtO • • 
оо ..' оо ф' Оо. Д' BIДДUlY 

КИІВСЬКОІ perlOHanLHOI ІЛІІ ержавного Пlд~рисмства .. Центр державноro 
ремenьноro кадастру при Державному КОМІтеті Украіни по земельних 
lресурсах" 

• присутності землевласників (землекористувачів): 

ТОВ ,,"?~irD - Треuа • 
nprJICТI8НИК виконкому ~~Р.иfc.O Т 4. 
JlїIОЧИ на підставі дозволу виконкоJу !273 
РІАН народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної ділянки 

f:"ї . 

проживаючого по ВУn'_.l:е.:LV~Q~u~.JJJOu.і'-l.· H3..J('~ __________ _ 
. r 1fJ.f'-.JJ'-rW 

3ПJ1но рішеННІ міськвиконкому Н2 від R. /1). fJ.s-Р. ; 

Межеві знаки в кількості ;3 шт. передані в натурі предcтuннку 
замовника. на якого і накладено відповідальність за їх збереженН •. . 

РОЗМіри та місцезнаходження межевнх знаків земельної діnaнки покl38НЇ 
Н.Кроках. 

Цей акт t: підставою ДIUI приАНIІ1Т1І рішеННІ по фактичному КОРНС1)'I8ННIО. 
Акт складеннЯ в двох примірниках. 



КАДАСТРовий ПЛАН 
З21Q6QQQQQQQQ2?: 
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ОПI4С МЕЖ / 

liH .to & 1'1& ":11М'" "'C""OI"O ,1.и.І"у ос,lт" С3QII ~'). 
ІІІ 8 : , ":11М" ,. ,1:llе'н". Тlр .. ,ар'" ... БРОIIРIС. 
ІІН ""МІ\І ав AHTtf- • 

.to А ":lIМI\I РІ:llР'Н". ТlР"ТОР'" ".&ро,'Р'" 

В"8С""'.'" :'1""'. :l1""I"аР"СТУ'8Ч' Т8 3'''''' АlРlІІІІ8на, 
''''С"ОСТ' , НІ "8А8"1 

У '''8С" ст.. 8Ва 
.аР"'СТУ'8""" 
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і 
~ 
А 

" 8 

уМоВНІ 

Н~чальник Броварського 
м ького відділу земв

х pecypcill: 
М.А.Шокун 

IH.IHIPHtfA "орІСАОР МІР'. "О"унІ".ц," 
:ll"іАна y"p"HC""OI"D К"8Сtfфl",тар' ".2 
nen.IDAonpOI'A.,,8H811138ut".TI"I\OnpO''А 



Договор К!l 

"ро Оllесе,,,,л 311,111 до dOlOOOnu О'Рt!"дll ..... ,.... 1'"'. 
,...т "''''''' _ •• 110 uUIRIIKII 

old 03 Иtll",,1R 2007 рокуМ040733800038 

місто Бровари Київської області 

Дlld,СІ''''. dео'л",е zруdllЛ dtll "",свч; tlOCЬJI,oгo року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська 1\IicItKa рада Кllівськоі області ЮРІlДllчва 
~ба за 3~OHoдaвCТВ.?M України, ідентифіхаціЯниЯ код за даними єдрпоу 26376375, 
ЮРUДJsчна адреса: КИІвська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15 в особі ВИКОНУЮЧОro 
Об ' • ' ов язки МІського гоnови - секретаря ради Сапожка Ігор. ВаСIIЛЬОВllча, пня діє на 
підставі ст.42 Закову України «Про місцеве самоврядування в Україні», РОЗПОРJJДЖенНJI 
Броварської міської ради від 24.07.2008 року Н!!128 з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПрпваТ,!lllїl підПРllDlець ПОТЬОl\lка ЛIОДИlша Леонідівна, 
lOpодична адреса: м.Киів, вуn.Курнатовського,6 кв.187, ідентифіхація"ний код 
2285013341, JlКa діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта 
підприємницької ДЇJIJIьHocтї - фізичної особи, виданого ДвіпРОВСЬКОJО раЯонною 
дерxmвною адміністрацією м.Києва від 25.12.1997 року за N!!S863 :І другоТ стОРОНІІ, 
укпапи цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясніЯ пам'm, 
розу.tіJОЧИ значенНJI своїх дій, попередньо ознаЯомлені з приписами цивільного 
заководавСТВ&, що реГУЛЮІОТЬ укладениі ними право~н (ЗОкрeltl&, з вимоПllt~ щодо 
Недійсності правочиву), відповідно до затвердженої Рlше~ Брова~СЬК~IО r-пською 
~ою від ее30» вересня 2008 року Н!! 883-46-05 но~маТИВНОJ ГРОШОВОJ ОЦІНКИ земель 
Міста Бровари, рішеВНJI Броварської міської ради ВІД 16.10.2008 року Н!!898-4:'-05 та 
рішСВWI сесії від 05.12.2008 року Н!!944-50-05 та кер~чись ~оложеВRJIМИ nyнmв 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки ВІД 03 КВl11lJl 2007 року укпВJШ цe~ 
Доroвір Н!! 1 (надалі _ Договір) про внесена змін до Договору оренди зeltlenьНОl 
дUuoпcи від 03 хвітия 2007 року за Н!!040733800038 (надалі -Договір орендІІ) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

11 П икласти в наступній редакції: 
•• увкт 2.3 Договору оренди в .. "; tlа"ки ІІа період 6yдiвllHцтaa 

«2 3 Н шова оцінка земельНОІ ,..... .. -. • •• ормативна гро • ... ШlВну rpошову ОЦінку земепьноі 
~~~_ B~~ З технічної дo~eH~I.1 Б ~:a::~lїВCЬКOї облаcri від 14.11.2'008 року 
.... WUIQ ВJДДшy земельних ресурСІВ у МІСТІ Р, иета ТPlfДWl'1'Ь шість) 
1і 04-3/13-3/1860 становить 65 436 (шістдесят п JI1'Ь ТИс&Ч чarир 
l]JПвевь ОО копійок. • ної дїJJJ1НЮI З даТІ. здачі об'єкта в 

Нормативна грошова 0wнк.a з~мель втації про нормативну rpошову оцінку 
~~aTaцbo згідно витягу з тexR1ЧНОІ дo~yмye w·cri Броварах Київської області від 
-"'-•• 0" • •• _wк:вих pecVnCIB •• 14 -ІІІІІ І ДUIJIНICИ BjДДlJI)' зем~"" 'П" ІЗО 871 (сто трИДЦJIТЬ mCJIЧ ВІСІМСОТ 
.. 11.2008 року Н204-3/13-3/1859 становИТЬ 
СЩцесат одна) гривня ОО копіііоК». 

нди BHeCТII зміШI, замішlВIIJИ цифру е<3» 
1.2. В пІДП· VVIМ" 3 П'""""' 3 договору op~ .. 

ІІа J..... . ~&& •• -" :~ ВКЦІІ· 
ЦИфру е<3.1.» та викласти в насТУПИш ред • 



Д . yxnвдено терlїНОМ до 01.05.2010 року. Після закіНЧСIIJІJI СІРа . 
«3.1. Цсй оroВIРОРБНДАР "Іає переважне право поновлення ЙОГО ІІа IІО8111і k) .. 
ЦIIoro Доroвору •. . ЗО календар . C1JIOi • оРВНДАР ПОВllllен не ПІЗНІше НІЖ за НJlХ ДІНВ ДО ЗaJd 
цьоаІ)' раз.~ ro Договору ПJlсьr.fОВО повідОМИТlf ОРЕНДОДАВЦЯ про 
строку ДІІ цьо • 
ПРОДОВЖlms ВОГО ДІЮ. ОРЕНД 

ПопоженНJI цьоro Доroвору про переважне право АР Я не застосов 

у разі: . 
_ Вlsкористаині зеat~НОї дimmки не З.~ цшьо~им призначенням; 
_ порушеllНЯ Tepr.tiHIB сппати ореНДНО1 ~a~" 

допущеllllЯ погіршенНJI ~y зеМCJIЬНО1 д1JUIНкю). 

1.3. Пункт 3 Договору оренди ДОПОВНJ1ТИ новим підпунктом 3.2 H'RI"I'U_.":" 

змісту: . 
«3.2. Строк передбачеНISЙ ДJIJI будівництва об'скта містобудування (введенюr об'myі 
екс:пnyaтаціIО), встановnеНlSЙ терміном до 01.05.2010 року. згідно рішення ВИКОR",~ 
кor.liтeтy Броварської ftsіської ради від 05.12.2008 року Хе616. ' 

" 1.4. Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.1. Ореидпа плата становить 7 % (сім) відсотків від нормативної rpoшов~ї 0_ 
Зeftlen&НОЇ дimuncи - 65 436,00 rpивевь - і складає 4580,52 (чотири тисячі п'mor 
вісir.щесат) rpивень 52 копійки на рік оо на період будівнuцтва; 

Ореидпа плата становить 7 % (сім) відсотків від HopMamBHoї грошової 0_ 
зеr.len&ноі дimuncи - 130871.00 !'ривень - і складає 9160,97 (дев'ять ТИСІЧ сш 
шістдесат) гривень 97 копійок на рік оо з датІ' заmверд:нсе1l11Я Акту державноr 1«JA.idr 
про npllйНJIтnая в експлуатацію закінченого будівнuцтво об 'єкту,' 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.1. иаCtYlJВoro 
змісту: 

.4.1.1. Розмір орендної плати збільШУЄТЬСJl в 5 (п'ять) разів в разі персвищeвJII 
строку, В~ОDЛеноro ДJUI 6удіввицтва об'ЄlCТа містобудування (BBeдeННJI об'єпу І 
експnyатaцuo), визначеноro у п.3.2. цього Договору. 

• 1.6. Пункт 4.1 ДоroВОРу оренди доповвити новим підпунктом 4.1.2 наступиОJ'O 
зМJСТУ: 

«4.1.2. Сплата. орендної плати У розмірі, передбаченому п.4.1.1 здШснюt:rЬCI 
по~аючи з r:'leцa,. наступиоro за міCJЩем закінченИJI строку. встаиО8J1еноro ДJJI 
БУДІвництва 06 єхта М1стоБУдyDIIIIQ (введеlШJl об'єкту в експлуатацію), визначено1'О у 
п.3.1 цього Доroвору». 

І 1.7. Пункт 4.3 ДоroВОРу оренди і.иxnасти у наступній редахціі: 
«4.3. Орендна .мата вноситься рівними частками щоміCJIЧИО ПРОТJU'OМ 30 (тpuдцrnl) 
капеидарних дmв HAr.тvnuuv за oP'l'a~... :'t '; __ 111 
без '-.~ ••• &ПА .... МППU\'l халеидврним днем звimоro (податковоro} lt .. 1oiIIW' 

урахуваккв пдв lWIJIXом перерВX}'llaНИя н ий opeндoДВВЦI 
Не 33210812700005 УДК У Київській області м. К:~:~~ 23~~~~ МФО 821018, 
одержувач - Броварське Вдк, код класифікації 13050200 _ оренда землі». 

1.8. Пункт 4.5.2 ДоroВОРу оренди ВИXnасти в на 'й 'оо 
«4.5.2. ~міви розмірів земельНОro пода'I'JtV СТУПНІ оо редlUCIЩ: • fИВsої 
грошової оцimcи niдвищеиия' '--~. та ставок ореИДUОl плати, зм1ВИ норМІ 
законодавством. • цІН, тарифш, зміни коефіцієнтів індексації, визиачeJIIDC 



I';f:' ..... . 
~'. , ," 
~ с·. 3 :h ·І .. . \ .. . 
~~:,. У: 18ІІ1ІІIJ&КУ IIIдмоыl Ореllдаря змінити орендну плату на у 
I~ ", • ' о мовах, ВІІЗначеНІIХ 
:;j",ji5.jtOl'U110I'Y, I)UlщоJtооеltь мвс право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОНИЬОt-IУ 
': ·.IIII'IIIIII(Y·)~ 
\'.. . . 
',' . 
:" ~. 1.9.11),11І('1' 4.5.4 Договору ореllДИ викласти в IlаступніЯ редакції: 
. «4.5.4. у 1'1'1,1 ІІ~ІІІІСССІІІІИ opellAHOЇ плаТlі у СТРОЮІ, ВlІзначені цим Договором cyt.la 

': ",GtJI'I')III'IIUU'I'i ІІІШЖОС'І'І.СJІ' ПОДDТІСОВИМ боргом і стягується з нарахуванням пе~і, що 
. IInpIIXOII),C'I'I.C'1 110 суму податкового боргу (з урахуванням штрафНIІХ санкцій за їх 
" 111UI""O~TI) 1:1 1'00JpUXYIIKY 120 відсотків річних облікової ставки Націонanьного банка 
.', УКРОУІІІІ, дIIО'lо'і 110 деllЬ виникненНJI такого податкового боргу або на день його (його 
: IШСТlшl) П()I,lIUСIIIIЯ, залежно від ТОГО, яка з ВCnlіЧИН таких ставок є бinЬШОIО, за КОЖНlrA 

КIUIСIIJ,ПРШlft AellL прострочення у його сплаті», 

1.10. Пункт 6.4. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. OpellABP зобов'язаний в п' ятидениий термін після державної реєстрації цього 
Itorouopy та/або будь~JIXИX додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень 
до Договору ТОЩО надати відповідну копію органу державної податкової служби за 

місцем ЗllоходжеННJI земельної дimIнки». 

1.11. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 
3.llсту: 
«9.4.6. в п'атиденвий термін після державної реєстрації цього Договору тalабо будь
ІКІІХ додаткових угод, Договорів про внесення змін ~ доповнень .до Договору тощо 
IІвдати відповідну КОППО органу державної подаТКОВ~1 cnyжби за МІсцем знаходження 
3ОІenьної дiJuuпcи». 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
НlСТ)'ПВоro зміСТУ.: 
«1234 •••. ... 'з "'-ОРІ'Н В односторонньому порядку у випадках, " 1Н1ЦlаТИВОIО ОДН1ЄІ І \"'1' 

передбачених законом та цим Договором». 

1 енди вИJ(JI8СТИ В такій редакції: .13. Пункт 12.4 Договору ор . 'ніціативОЮ Орендодавцк в 
«12.4. РозірвВНВJI Договору оренди зCМnI за І . 
ОДИ ся в ваступНИХ випадках. 

осторонньому ПОРЯДІСУ допусхаєть та П 9 4 цього Договору; 
- иевикованНJI Орендарем B~OГ п.4, п. 6.~, БУДЬ.~ИЦТВО об'єкту t-lїстобудувВИWl, 

; ~ в разі закіJJчеННJI строку ДІІ дозвОЛУ Н н8ИИJl будівeJlЬНИХ робїт; 
llCЩo Орендар за цей час не приСТУПИТЬ до ВИК0 ВJIeHOГO дnв будівництва об'єкта 
. ~ в разі ЗВ1dllчевНJI строку, B~O) визначеного у п.3.2 цього Договору. 

AliСТОбудування (введеlШЯ об'єкту в експлуатацІЮ, 

2. Цей Договір підмгає державніЯ реєстрації. 
• .. .. u ... сторонами та його державної 

сті пїCЛJI пtдПНwuи- 8 
3. Це" Договір Ilабирає cпrнно • о BIIHIIКnII З 01.10.200 о . 

реЄСТраціі та ЗD сов ЄТЬСЯ О П ооВІ НОС 

оговорУ на державну реєстрацію та Вlrrpати, 
, 4. Обов' JJЗОК щодо подввНЯ w:oro ~ОICJl8Д8JOТЬCSl на оревдОД88ЦК. 

ПОВ Jl3В1lі 3 Яоro державНОIО реєстр8ЦIЄ10, 

5. IlІші умови договору ope~ 
1f!0407ЗЗ800038 зaпиmВІОТЬСЯ без зМІв. 

.. · ...... 0 від 03 1CВїТUJ1 2007 року за 
зetACnЬНО1 ДI~&AP 



.,-

4 

б. Цей Договір укnадеио у трьох ПрИМjрник~, що мають ОДнаI\ОВ\ 
еllJlУ, OДIUI з ІКІІХ 3І18Х0ДІІТІоСІІ В ~oД8Вцa: др~гни - ~ Орен.аар •• 1"peтjї ~ 
ІКІІА провів Аого державну реЄСТРВЦІІ0 - КИ1ВСЬКJJ1 реГІОналЬНій фі.'lії Д ~ 
пfдnpua.wrвa МЦентру д~oгo земельного КадасТру при дep ..... o~!~ 
УкраїlІ1І по земелЬНltМ ресурсам • 

РеквіЗllТl1 сторі" 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOflllPC6«1I Jllіс.«а Рllдll К"Увс.«оУ 06лllс",і ОРЕНдАР 

ОРllваIIl""'і Il;дllРllЄАІ'!If' 
ООlll60л,ка Л,одЛІІUl(J ЛЄОІІ;d;'''fl 
Юридична адреса: 
ідеНТИфікаційний код 2285013341 
М.J(иїв, 

вул.Курнатовського,б КВ. J 87 
в особі ПОIll60,."Щ n,од."'иІІІ Лtоніdil .. 

ВІІСЮРІІ ОЛЄIlСlllltJр ВаСІ1Л60l"Ч 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

м. БроваРl1 

. JjpoBap~"Ka ",I~"KI Рада" аз .. e8:m./i"fI.. .. 20'р!р 
ОРБJ!дО~ВЕЦ~: IipOBap~"K~ "'I~ЬKI в .особі заnYПIll'k"8 ",I~ .. КDГO ГDЛОВІІ B0111HКD Сергіо МlllаПnОВIІЧ~ 
IIID .!ІІС ІІІ ПІдстаВІ ЗаКОl1У Украllll' Про МІсцеве саМООРІАУваНtll в Україllі" довіреllості від 01.08.2006 року ЗІ 
N!2.1511812 3 oAlloro боку, та 

ОРЕНДАР: ПРIІDаТllllП пIдП.РIIС"'СЦ~ ~OТloO"'КD Лlодм,ша ЛеОIIIaIВIII, ЮрllAllЧlІl адреСІ: ~I. КІІЇВ, 
I)'JI.KypH.lТ08cIoK~ro,6, K~.181, lAеlmlф~каЦ!nIIllП K~Д 228~0 13341, Іка діє ІІа підставі свшоцтва про дepiКDOl1Y 
реmpвwю суб. ~КТD ~IАПРIІЄМIІIЩlokОI дІМІоНаСТІ • фl'llЧllОЇ особllR, ВIIADIIОГО ДllіпровсloКОЮ раПОШIОЮ 
деРЖlUlІІОЮ ШIІІ~lстраЦ1ЄID м.КIIЄВ8 за N!5863 від 25.12.1997 року, AIUIi - "ОРЕНДАР", J друго' сторо"", 
yrJIВn11 цсП ДоroВIР про 118С'1)'пне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ вшповіAlIО до рішеlПlR сесії Іірооарської міської РIAII від 25.01.2007 року 3В 
М121·16-05 НIlAlє, а ОРЕНДАР ПРIІnмає в строкове маТllе Kop"C1)'BallllR земenь(1)' AЇIIIIIIICY мощею 
О,IОООn 3В paXYllOK зс",en .. сlпьськоroСПОДDР~ЬКОro ПРI13 .. аче .... R ДnH 6удlВllllUтва ко",максу cepBI~ .. oro 
aCicnyraBYBallllR aBтo",06fпiB, нка 3HDXOAlfТfrCI по вуn. Kp_~OBCЬKOГO вр_По... роз",lщеIIIIR СПМК в 
и. Бровар... Зriдно 3 мано&, зе&tnеХОРlfС1)'88НU, що І: невш"ємною чаСТІfflОЮ цього Договору та довіДIШ 
81UU1110Ї БроI8рсысІмM міСЬКIІМ відділом земenЬНl1Х ресурсів N!!04-3/13-3/4S2 вш 20.02.2007 року та зсмenы�о-
1iIUIIC1p080i документації Ііроварського міського відАілу земenЬНl1Х ресурсів WI земenьtlа дїJUltlК8 paxyЄТЬCR в 
3eИ11RX·1рIНСПОР1У в межах Ііроварської міськоі РIAII. 

2. Об"єкт оренди. 

2.1. В оренду передвєтьса земenьна дімнка зarвnьною мощCID О,IОООгв.. " 
2.2 на земenьніR дімнці відсутні об"ЄIm' нерухомого M~Ha, D тaK~. ІІІШІ об I:lml інфра':'РУК1УРII.. • 
2'з.НОРМIТН8НI I1JОШОВI оцінка земenьноі дїJIRHКlI зпдно ДOBIдlCJI Броварського МІСЬКОГО ВIAAUI)' 

3eMeniollllX ресурсів від 20.02.2007 року 3В .м04-3/13-31450 на період будіВНIІІ~а станОВIПЬ: 
- 13 030 ( ТР"ІІВДЦНТЬ ТlIСІІЧ TpIIДQВYIa) rplIВOНIoi • • • 
HopMaТlIBHa rpoШОI8 оцінка земenьноі ДЇJIRНКIi зrШно довіДIШ Броварського ""ського .В~ІЛУ 

3емenьюlХ ресурсів від 20.02.2001 року за oM04-3/13.3/4S1 3 дaТlI затвсрджеННІ Aкry Державllоі КOMICII про 
nPldlllR'nl В експлуатацію закінченого БУДЇВНIЩТВD об"єкry СТ8ИОВIПЬ: 

- 65 130 ( шlетдсcnт П"RТЬ ТІІСRЧ TpIIДЦНТЬ) rpIIВOHIo; • 
2.4. ЗемenЬНD дїJUlHкв, нка персдаєтьса в OPeILЦY. НО &111: недОЛІків, що M01I.-yrь ПСРСШКОДlml 11 

ефеКnIlИО"1У ВИКОРIІСТ8НIUO. • • 
2 СП' • ( • - ) ОРЕНДАРЯ Поговір орСНА11 не зБСРll1lЄ ЧIПIIllСТЬ. "'. рl' 3МІНІ реорraНlЗlЦІ1 м 

3. сТрок діі договору 

1110'" до 25.01.2009 року. ПіСЛІ зuіНЧСllИl строку договору 
3.1. Договір yкnaдello ІІа 2 (два) poКlI тер'" n C1PDКo У UЬOMY раі ореИADР П0811НСН но паніша ніж 

:e:zIUUlIP Має персв:amе право поно~оИНR noro на a~~B::тl ПІІСЬМ080 opeНAoДll8W1 про Н"lір ПРОД08Ж1ml noro 
• м Cl8цl до ЗIКlнчеllНІ строку ДІІ договору пов __ & 

Іьо. . 
InЬОВII'" ПРIl31IDчеIIIlR"1 ореllAар втрачае переваЖlIС 

ПРІІ DIIKOPIICТ8l1lli земелы�оtt дlnНIІКlI ІІС 3В Ц 
Право иа ПОноменнв доroВОРУ ope11A11. 

4. Орендна пnата 
• MDnlBHoT грошовоТ оцl"КlI і cкnaд_c : 

4.1. РІЧІІD ореl'ДIІВ nnата CТDIIOBIlТЬ 5 % Від 1I0~ копіПОК ІІа період будіВНllltrва; 
- 651,50 (шlстсот п"RТДСCRТ OДlla ) rpllВllR 5 І ) I'pIlBCH. 50 кoninoK 3 АВТlI ЗlтвсрджеllНl Aкry 

п__ - 3256,50 ( тpl' Тllсвчl двІсті п"RТдеCR~ w с:т;;, БУДЇВНIIЦТ8D об"єК1У стаНОВIПЬ: 
"""РllQUJиоі КО"Іісії про ПРIIПIUIТПI в eкcllJl)'l'l'llldl ЗDКIIIЧСIІ~ьні дinlHКlI дсржавноf або 1,0"I)'IfВnIoHoi впасностІ 

4.2. ОБЧIІCJIеllНR розміру ореНАноі пpaТll за ЗО"І косфlцієнтl8 iJшексаШі. В'IJНDчеНIIХ законодuством, 
3.!dJIClnOat.cн 3 урахуванНІМ ух цїnJoDBOГO пр'lJllаЧСНIIR '18 що заповНlDЮТЬCR пш час YКnIUlDIIНI або зміlШ )'Мов 
3а :la1'8СРАЖСНIІМII Кабінетом Millicтpi. УІСРIТIIII форМDftIll, 
Aoro80py ОРСІІДІІ ЧІІ ПРОДОВЖОІІІІІ noгo дііі . 



10ЧІІ • "ІІН ПРІІПІІАПА ріШІ:ІІІІН віл 25.() 1.2111І7 РІІІ." 
СllТЬен ПО'lllllа .. ... • • ~ "'D1I 

08.3.0Рl:llllllа Ilnато 8110 1111I "111в IIBCТYnllll1 18 OCТBIIIII~' I\п.,&ml11'1J11I1\1 ІІІ"" 
тягааl зо h-anl:llllap ... , .' 6 ' • '.. J 

plallllalll 'IOCTh-ааlll пра І: І: 01 ВВІІІІЯ ІІВ РВІУІІОК УДК У !'lliBChl\ •• i (І .'Ш(' І І \І. 1\ ІІІ ВІІ ~IФО 
(ПОЛОТКОВОГО) аllснuи WnHXO~~:S ~ & ;'ВРСЬКІ: ВДК. Код к.nBCII~III~8Uii 1.3050500 - ope~I,11I Ir\l.l1 11 
h"Dд 23571923 plp 3Зl178157.!1 РІ no"nvr в рахУllОК opelllltlOI маТIІ оформ.1I1ПI.СIІ 1ІI,IІЮllі.1I11IАIІІ 

4.4. ПСрСР'IВ ПРОІІУКОІІ та IІDl1DIІІI -'J 0з1 • 
.. 5 Розаllр ОРСІІІІІІО' ПnОТl1 ПСРСГnЯIІВСТЬСЯ У Р • 

• '. РрЮООllll1 переllбачеllllХ 1І0roвором; 
4.5.1.31'111І11 УМОВ ~с.по оro' по ... ,""'" піДВllщеllНJI оіll. таРllфів. 1міltll кпефіuі[tпів і 
4.5.2. 31'11111І p03Mlpla ,смеп .. 11 -'''J' 

аll3llаЧIШIІХ 3DKOIIOPBCТDOM; 
4 5.3 в і11Ш11Х DlIПВІІICDX ПС'рСllБОЧСIIIIХ ЗОКОІІОМ; 

• • У І II'н OP"IIIIIIO~ ПnВТl1 У СТРОКІІ, В113110'11:111 ІІІІМ ІІUГШIIJР(J\І. CIlPIIMACТLCI а ... 5.... раз ІІСВІІІ:ССІІ оо '. 

І І ІП ~ ВО-'ІІ IlaulOllanLllOгa 6ПІІІСУ УкраіllП 3П КОЖСІІІІ&ШЬ IIРОСТРО'lеllllП ПЛІІТС-"''У. 
розаl р ІІОІІВ 110. ста ... " ОРЕНДАР • • . 

4.5.5. ОРСШlllD мата СПРЗDJ1I1CТLСI також І У OllnDIIKOX. ІКЩО J ІІОВИЖІІІІ' npll'lIlII ТlI 
ІІС BIIKOPIICТOBYC зса,enLIIУ ІІШЯІІКУ 30 Оllа, Договорам. 

5. УІІОВІІ BllKopllCTallllB зсllenы�оіi діЛВJIКllо 1 
5.1. ЗемепЬІІD IІЇЛIIIКl пореllDСТЬСI ворему ДnJl' БУllіВНlluтва комплексу сервісного 06cnyrol) 

Dвтомобїліо; 
5.2. Цїльоое ПРl13110чеlllll З0мепьноі ІІЇЛІІІКІІ - земnі тронспорту • '. І 
5.3. Opell.Dap Ilе МОС провв боз офораШСННI У встаНОВЛСНОМУ заКОIІОJ1l1ВСТВОМ nopll.Dh.")' 1r.tIНlOID1II ~ 

np113110'ICIIIII 3CMeпIolloi дinlIIKII. ' 

6. YalOBl1 і СТРОЮІ передачі зеllenьної ділR11К11 В ореІIДУ. 

6.1. ПереllDЧD земenьноі ІІЇЛІНКІІ в ОрСIІд)' 3ІІіЯснюcrЬСІ З розроблеНltlМ ПРОСК'Jу"аї Bi.DBe.DeIlH., п_ 
розро6JIСltllll ПРОСК1)' ві.авСДСIIНІ зоr.tenьноі ІІЇЛІНКІІ є рішеННІ про наllаlШI J10'JUOJIY IIіІ ВIІГОТОDIIСIlItR lІРІ1СІ 
відводу від 21.09.2006 року 3В N!112-08-0S. 

6.2.lнші УМОВІІ переда'lі зсмenьноі IІЇЛJlНКIІ ворему: ОРЕНДОДАВЕЦІІ 1I~11~J1I11. іl OIJНI (ДАР IIpJlIIuI 
opell.DY 3CMeпIoIIY ДЇЛllth.")' вільну віll БУIІЬ-ІКIIХ МОПНОВІІХ прав і претеllзііі І p~ І і\: Ilсі". "1'Ш И"ІІХ В .. 
YКnD.DDHHII Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ знат", 

6.3. Передача земепы�оіi ІІЇЛІНКІІ ОРОНIIDРЮ 3ІІіЯснюcrЬСІ піCnJl держаВIІUЇ рс. С'11'Шlі"а' 111,111 I1 )tIllOPl'JI)' 
ЗD актом npllnMaHНR - ПСРСlIDчі. 

6.4. ІІа ОСІІові ст.25 30KOIIY УКРО'ІІІІ "Пра ОРСІІІІУ ,с"ші" від 06.IО.199Нр .Ni161-XIV uprlUJ' 
П"RТlIIІСIIIIllП строк пІсля держаВІІа' ресстрацП договору opellAl1 'СМСІІIІllСІі JIUIIIIIICII "rlrdCllnJlaJ І 
1СО"1)'llапІоIlОТ вno&!lIocтi з060в"Я301ll11 IIDIIOnl копіІа договору відповідІІОМУ CJprllll)' Ill!РЯnllШllі 1IIIJI;m.'DI 
слу.к6l1. 

7. УМОВІІ ПОВСРllеПII. зсаlenы�оїї діЛИIIКII. 

7 І П' іі . ':ІІІІІІІ • •• ІМІ ПРIIПlIНОН~ ІІІ 1І0roвору ореНIIDР повертає ореНllодаво&:пі 1СМШIІ.IІУ nіmlllКУ У стаНІ, Нf',,-
noplBllllIO з 111М. У ІКОМУ ВІН Оllержвв її в орен.цу. 

• Opell.DOIIDBCUЬ У Рll3і погіРШСННІ KOPIICHIIX вnaCТllBocтeA ОРСIІДОППlluі 1CMCJlIoIIUi AЇnIIlKII. ПОВ""-
ЗМІІІОІО її стану має право на Biдwкonv б' • • я -ро"'. • ....,BaHНR з ІІТКІВ У РОЗМІРІ 81131111'1&:IІОМУ cтopOllaMII. КWO "lV 

1I0cIrнyтo 'ГОІІІ' про розмір відшкоn""' б' " • 
7.2 3 'n' ....,маННІ:І "ТКІВ, сПlр розв"JlзуєrlоСЯ У CY:ll0llnMY ПОРІАКУ. ._ 

• ДІ СІІСШ ОрСllIIDРСМ без ЗГОІІІ' • ыlіi "а: .... '. opeIIДolllВWI Bltтpa111 ІІа IlnJlIIllllCllIIJI ОРСlІlІованоі зоateJI JlKI НСМОЖJIІІВО BI��Oh.-pr:r.tlm, боз З8"01l' '" 
7.3. ПonіПШСIІНIІ СТВІ 3СМ ІІІННІ. ШКОДІ' ЦІП дlЛJlН~I. 110 niAIIHI'UIOTIo lІіlll11КОlІУванню• :l1А'''-

зо"ші нс п'lдJlІnUОТ' ry enьноі IІIЛІIІКIІ. прооеllеlll ОРСІІДllрсм '10 11II&:IoMUBOIO :lГOIIOIO З ор: 
• ь ВIДШКОlІУваНltlO. 

7.4. ОРСIfАар мвс право ІІа вІIІШКО' p~IIAI""-
зобов"nень перед6аЧСНІІХ IIYBallll1 1БIlТКIП, З8110діflllllХ Уllаcnідок IfCBIIKOIIBIfIlR U 

• ОІІМ договором. 
36l1ткаа'll 8ва_IОТІо&!Н: 
7.5. фаКnIЧllі втра11l. ІКІІХ ОРСIIІІ8 ,,' 11111111"" 

IIDГОВОРУ OPCII.DOдUOCM. а тахож ВІІ aT~ ЗIІ3~В8 У З8 RЗкr :І HeBIIKOHaHНR'" або .неНDJlСЖШIМ ~II"I!IUI~IIII. СІІ 
ПОРУШСІІОГО права; тр • JlKI орсндар 3111АСНІІВ або ПОВI,нен 311IАСНIIТIІ Дnl BlnllOI 

7.6. ДОХОДІІ. Ікі opellll8p міг бll рРIIС" )1 
доroВОРУ. peВnЬHO OТPllMaТlI в Рll3ї нanожноro ВllконаНІІJI ОРСІІJ1ПJІ 

7.7. Розмір ФОКnIЧltllх ВllТрат о С х III'lIltS 
Р НIІ8РІ ВIt3начаЄТЬСR Н8 піllС'ПІаі AoкyaleнтanIoHo flillYRcp.AiКl!lIllJ 

8. 06а1ежеllllR ,(обтmкСIIIIИ) ЩОДО BIIKOPIICТOI1II11 
ЗСl\lмьпоі дїЛИllКllо 

8.1. На ОРСllдоВВI&у 3С.lenьну д' ' ІІІ" .. 'СІріl 
а.ерас ІСО"'),lllкацIП. ІЛІНКУ BCТВlloвnellO обмажеllНІ МОЩОІО 0,048зra _ іll_"еРI • 

" 



-і' 

9.111ші права та 060в"НЗКII порі ••• 

ОРЕндОДАВЕЦЬ raраlП)'С, шо зе.le.n"lІl дїJlJШICa с У Roro вnaCllO '" • • 

ро.1ОІО (арештоМ), ЗІCТDВОіlО 110 перебуввє і він мас JBKOHlli повновIІЖС~;" ~::~~:~~: ~C:n::~~:pl~",= 
lIfII I.cwi правв. 81О118'10Н WІ.І ltOro80POM. ." -". 

,.І.ПРІВІ ореllltD!"IDЦЯ: 

9.1.1 ncpclipml цшы!оo ВI'КОР"СТ8I1НJI 30мe.n"I'ОЇ ділJlIІК"; 
'.1.2 достроково ро31р88n' цеП Договір У ВIlПадках. передбаче'IІІХ ЧІІІ'ІІІІМ заКОIIОдавCТDО •• та Ш,М 

оеора";. • м 
9.IJ. 3.lІl11тl розr.IIР opeHltllO' МІТlI У ВIlПадквх. передбвчсн,1Х ЧІІІІНІІМ 1DKOIIOaaBCТDoM. в тоа.у чш:лі в 

IIJC1IIpoHHItDN)' ПОРJulIСУ без зroltll ОРЕНДАРЯ; 
'.1.4. IllMDI'Dnl 8~ ОРЕНДАРЯ CBO~"BClloro ВlfссеНIІ" ореНдllоі маТІ'; 
'.I.S.IIIMDI'DТlI ВШ ОРЕНДАРЯ в.дwкодуваllllJl СУМ" ОРСlfдlfоі маТІ' з "ІСУ ПР'IВIUI1Т" piWClIlIJl 

1IIIfIOМ'I а60 а.іськоі PDltII про llIUШJII'JI ЗСМСЛ"I.оі діл"НК'1 до піДnIlСІІІНJI w.oro Доroвору; 
,З. ОIiОВ"Я31С11 ореIШOJlаDЦЯ: 

9.2.1. передавпlt земельну ділJlІІКУ по аК1)'. 
9.3. ПРІІВІ ОРСlшаРА: 
9J.l. О1рllмаТIІ по aln')' земелы�уy дїл"нку У КОР"С1)'ваШIJI; 
9J.2. ПОIlОВnlOваnl ltoroBip піМІІ закі.IЧСННІІ строку Roro дГі в разі відcyn'остї претснзіR, шодо 

~"IJIНIo НІ ПРОТІзl терміну ОРСНl(Il. 
'.4. ОIiОВ"ЯJIСІI ореllltаря: 
'.4.1.HaдIIBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖІІІІвість здіАснюваnl контроль за BIIKop.ICТDH.UlaI цісї зсмenыlіi 

іїІІІОІ,.; 
'.4.2.811ICOPlln08YBaТlI зса.eJlы�уy ltlnЯIІІС)' 31 цIлЬО811.' ПРIОllаче ....... ; 
'.4J.СlОЄЧасно смвчуваТl1 орендну мв'1)'; 
9.4.3.не АоnycкаТlI хімічного '111 БУДЬ-ІІКОro іншого заБРУДНСННJI 3OМJIJI; 
9.4.4. niдтpllMyвaTI' її в належному санітарному стані; 
9.4's.niCnJl закінчснНJI терміну дГі ДОГ080РУ ореНДІ' повернynl зсмenь.ty дinllHКY ОРЕНДОдАВЦЕВІ У 

llllaИому С'ІІНі по DК1)'. 

10. РII:lIIК вппадковоrо :lНllщеннв або пошкоджснп. 
06"єкта OPCIIДII 8111 80ro чаCТUIIII. 

10.1. РІОІІК BllnaдK080ro 3НІІШСННІІ або пошкодженНІІ 06"єкта ореНДІІ 'ІІІ Roro чаСТІШIІ нссе ореНдар. 

11.СтрахуваНIIВ об"єкта чu 8oro чаСТІIIIII. 

11.1.3ri.aHO 3 ЦlIМ ltOroBOPOM об"єкт ореНДІІ не niДn.f8E страхуванню. 

12. Заlіпп )'&ІОВ доroвору і ПРIIПIIUСII8R iioro діі 

1 .., '. У тІСьмовіn фОРfolі за 8380111010 31'ОдОlO сторін. 
2.1. Зміна УМОВ AOro8PPY Зltln~IUOIОТІоСІІ • оговору спір P03B"JI3yкm.c:J1 У CYlt080alY nopJIДIty. 

у p~i HCAOCllrнeHНJI зroДlI щодо З.ІІІІІІ умов Д 
12.1. Діі aorOBOPY ПР"ПJ'ІІ.ЮТЬCR У ра': 
12.2.1.JакінченНJI строку, ІІа JUOdt nого було yкnaдcHO; • 

. і' 101 У вnacH'CТЬ; 12.2.2.npifltбаННJI opel8дapeM зсмельно ltWH іл НІІХ потреб або np".IYC080ro вlдЧ)'Jh'СНtlJl зсмenlollоі 
• 12.2.3. 81tкупу земелы�оіi ділllНlО1 ДІІ. cyc:n .. вncнoмy 3llконом' 

-"1013 МОТ"вів суспіл"ної необхiдltості в пор.дІСУ, 8C1'В~~_., ПСnI!nбачсн,:Х 3ІІКОНО"I. 
12.2.4 Д. ЄТЬCJI t8КОЖ В іНШl1Х 811.---. r--. • oroBIP nPlfПІІНJI n го розlРВ8I1IIА за: 
12.3. ДilltOrOBoPY ПРІІПІ.НАЮТЬCR WnBXOfo. о 
12.3.1. взвємноlO згодою сторін; і' сторін у наcnідок IІСВIlКОllаIІН. ДРУГОIO СТОРОIfОIO 

D60" • 12.3.2. рішеНIf.М суду на 811а101)'. ОДlfіє ІЗ 080ro ЗНllшеllНІІ, пошкоджеННІ ОРСНДОВВllоізer.lenьноі 
• І 113юв, псредбаЧСНl1Х AOroBOpOM, та BlfaCnIдOK аll:' з i,IWIIX підстав. Вll3начСtшх 3DКOHoal. 
-н",., ІКс iCТOТlIO перешкоаl1Є іі BIIKOPIIC1'ВH''i~ ІІОГО договору 38 рlшеннва. СУДУ, відповідно до 
rr. 12.3.3. IIС8111СО1181 •• '. oРСIUlDре.. п.'. . да 

.141,144 3eMeJlbHoro кодекСУ УКР8rнщ n JIДК)' ДОnYСJCIIЄТЬCR; 
12.4. РозірваНIUI ltOroBOpy 8 OдllOCТOPOHHIoOfolY ":ИЬОfoIУ nopllдlCY t: НСВllКОНlUltUI ОрСtuшрсаl n .4.3, п. 

УмовоlO розірванНJI ДОГО80РУ в односторо 
9.4З. ... на іlfШf IОРIIдІIЧIty Ібо фїЗ11Ч1ty особу, 8 таКОЖ 

• на маІІНО opelUUl ..... 
12.S. Перехі.а права впасноСТІ 10 ДJIJI розір8IUIIUl ДОГО80РУ· 

РеоРraнЬаціl IОРllДJlЧноі oc06II-0реНДВРI t: пІдставо pa:si смсрп фы�чно~~ особll - ope~p', ЗВСУД1lteIllIJl вбо 
Право на opellдOBaнy земenьНУ ainRНICY У clJllдlCOOIЦЇ8 або IІIШIIХ осІб, "ІО BIlКOP"CТOвyкm. шо 

0& ... __ ,"" neрехоДJrrIo до • • .. ",HНJI П AiЄ3Дl1тнocтi за ріШСНІUlal C'J"V IДIUIНII ДОГО80РУ ореIШIIЗСalЛI. 
3ealenа.ну ділJlIfКУ раО.1 зореНДllрем, WЛJlХОМ nepC)'КII 

• 



13. відповідвnы�іеть сторіІІ З8 IIСВII~ОIШIIIІІI ufifl 
IIСllвnСЖllС ВІІКОl181111Я договор)' 

13.1. За IIСІIIКОlfаШI- або IІСIIВnСЖI.С IllKOHallllJl AorolOPY СТОРОІfll IfeC)ЇJ. RіJIlt)hі,I:t.'IоІ"щ., 

38KOII)' 18 цьoro Aoroaop)'. • о о о 
13.2.CтopOIIII, _ка ПОРУШIUlІ зобоl"lІ38НlІlІ, ЗІІЛЬНІІЄТЬСЯ ВІД ВlдПОВlда!lhlюсті, ЯІ\ІІІІ' "IIIIJ J 

ПОРУШСІІІІІ CТIJIOCIIIIC з 11 1111111. otar.. 
14. ПРllкіllЦсві ПОЛОЖСІІІІЯ. 

14.1,цсп Aorolip lІабllрас 'IІШ'IОСті післа пі.аПllсаШlа сторонам .. та ііа, u .1СРіМIhIlЩ r\:f rlpifll.i J 
ЦсП Aoroaip yкnaдcllo у трьох ПРIІМ'РJlШCDХ, шо MalOTIo ОДIІВI\ОН)' ЮРІІ""'ІІІ' rlLI\ 

R 'П' "' о 0,11_. з •• axOДIfТfoCI І 0pC.IJIOдaIWl, ДруГ'1 - В оре'lдaра, тpm - в оргаНІ, ЯК" ПРОВІВ держан,,} ~(C'Plllliro. 
НСІІІІ"САІІІІІАІІІ чаСТІшаАІІІ AorODOpy с: 
КIUUIC1pOB.!A ман зсмcJlы�отT діл_IIК" :І відображенням оБМСЖСllh (оБТRЖС"h) }' 'Ї .II~ 

8CТUllOВnCllllX CCPII1)ТiB; 
ІКТ ВCТUllОВnСlІllЯ 1І11'.ісцсвОСТЇ 18 поroДЖОННЯ зовнішньої межі 1еМСЛI.IfОЇ лі.'RIІІШ (IiОП;IІ) r 
ІКТ ІІа ПСрСIІСССШIR в на'!)'рУ зовніWllьоі межі зсмельної діЛЯНКIІ (копія); • 
акт ПРIIRо .. у-псредачі зсммьноf ділЯНКИ; 

ОреllДодавсць 
Броварська міська рада 
в особі заС1)'П'Шка 
•• icIoKoro ГОЛОВІІ 

15. РСКВЬПТІІ cтopil. 

ВОЗlIRка СсргіЯ МlIJсаRnОВllча 

МіСI1C3НlXОДЖСllИR 10РIIJI.IЧНОТ осоБІ' 

07400 Киfвська облаcn.. 
.1 БроваРІІ, вул. ГагарінІ. 15 

Iдс.mtфікаціПНIlП КОД' 26376275 

ОРlшдар : 
пп ~OT~MKa !lю~r.tllла ЛСОllіllі8:J' 
яка AIC ПІдстаВІ CBIAOUTBa про 
державну percтpauilO суб"ВI\'ТІІ піІ 

діяльності -фі1J1'1ІІ0Ї особи. 8114i111Of11 
ДніПРОВСЬКОІО paiiOIlIJDID лерlfl'В8N01O 
DAMillic1'Pal.tїCIO у м, Кщ ні ІІІ N!!S86J 
від 25, J 2, І 997 року 

Місце ПРОЖllва .. НJI фі311чноf особ" 

М. КІІТВ, 

вул. КурнаТОВСЬКОГО,б. кв,І87 

IдеНТllфікаціЛНl.fi "омер 2285013)41 

ПЇДПІІСІІ сторін 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

і-"---=-J&.-ш1і~~-.:..~ ____ --.,;2007 року м. Бровари 

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

J8С1)'Пllllка міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

JJi.qcтaBi Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

дomреності від 01.08.2006 року Н!!2-1511872 з однієї сторони, та 

fПРПВВТllllЙ підПРllємець Потьомка ЛIОДМllла ЛеОllідіВllа про наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Потьомка ЛIОдl\ІІІла 

J1еОllідівиа прийняла земельну ділянку площею 0,1000га по 

вуn. Красовського в районі розміщеllИЯ СПМК в М. БроваРII, ДJlJI 

будівництва комплексу сервісного обслуговування автомобілів - землі 

транспорту. Земельна ділянха надана рішеННJIМ сесіі Броварської I\ljcLKoi 

paдll від 25.01.2007 року за Н!221-16-05 на умовах оренди терміном на 

Z (два) роки до 25.01.2009 року. 

, Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

ДОГОвору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
IОРllAичиа адреса : 
;. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
аC'JynИJц( міського голови 

ПРИЙНЯЛА: 

ІП1 Потьомка Людмила Леонідівна, 
яка проживає за адресою: 

вул. Курнатовського,6, хв.І87, 

М. Киів 

мп (3& ИIUl8 •• 0СТЇ початі ) 



АКТ · 
про перенесення в натуру 30Вllіш .. .' 

• L. НЬОІ меЖІ земельної ДЇЛSlнlСН 

/7Д J70m60~ - ./,,/. 

8Yn.----;~~~~~~~--___ _ 

.. " ______ 200.GPo 

Ми. нижчепідписані, представник Б о 
Київської рсмонanьноУ фinіОі Д ровареького МІСЬКОГО відділу 

ержавного ПІдприємства" Це"'"' 
зсмc:nьного K~ТPY при Державиому коміт • У оо оо о,. державноro 
ресурсах" иoee~ It:', 4. m ",,",ИИ по 3~МWIIIX 

В присyrноеті землевласників (землекористувачів): 

Ф ;70.l"'76P~ е/../. 
представник виконкому ~G~ т'"В о 
діlOЧИ на підставі дозволу виJ(6нкому Н2 273 
panи народних депутатів від 24 листопада 1992 року 

. перенесли в натуру межі на підставі плану зсмcnьної діЛJlНКИ 

Ф /7{)п?dQ~ 
проживаючого по вул.': ~~~~ 

~ -I~г-O&-oг 
зпдно рішення міськвиконкому Н2 - від ОР ~ Оо? О6рІ . 7 

• 

Мсжеві знаки в кількості 4 шт. передані в натурі представнику 
замовник&, на якого і накладсно відповідальніСТЬ за іх збсрсжс:ню.. 

'Гд. 



АSРИС 3ЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

І ......... ~ .. 
.І . .- '.', 

• 

, 
1 
І 

. ---
. .. .ОП1Iе меж: 

I.ВідААОБ-~·~Р7~ 
2. ВідБдоВ ,,:,~a.v·:4e.3i:JX . :~~ ~b~ ~ ~ ~. ) , 
3. Від В АО у1 - ~. ~a:.г, ~i· 'r/cп?:/kд~) == 'ff~v 7 . ~ . 

4. ВідГдоД . .~ 

S: ВідддОЕ ________ -+.' ______ -----~ 
, і ~ 6. ВідЕдоА 

Абрисскn .. : ~~Ir..Lt'.~---: 
. 



~ АКТ , 'trtНОВЛС ••• НІ мlсцевоа:ті ТІ поrОJDICеии'R зовиіш і о 

І 
· . а ". иьо ,.Іежl земельио' дія8ИIСI. 

n. w 't?m6~ І ~ ~W"'a. ' ~~.' ~a.. 

_---r-- 2006 р. 
І 

. м.БрОвври 

Ми НН1КчепідписаИі." ПРСl1ставннк · Броварськоrо ' 
'o"~"Hoi філіі Держааиоro піl1ПРНСМСТВ~ '0 Центр лерж MICItKOro, відділу Київської 

c,...HD~y KOM!~i Y~~I1ЇHH по 'І&:меnьннх ресурсах" ,-~':~=~ ~ll1а~ прн 
. ЧИ НІ nl41CТ881 JlщеНЗl1 H~ виконаН,НJI робіт: ' -~-" ...e;.,r І 
приСУЩ сті зeмnсвnасників (зсмnекористувачів): 

~~ . ~~~--~--~~--

IІрсдстав~икіВ 8~KOHKOMY _..Iii~/~~li:."-1в-=' ~~~В2~-Lr...:... ~./i~. --: _______ _ 

tlсуміжиих ЗСМЛСВJIасннків (зсмn&:користува'lів): 
І ---------------------

.. ~'~НJlH ,сао'і поIiН~~.НН., про~н ~"'H' на м\",:"..:n ... по/'Oд1llOН";' 
JОІИlwньоі меЖI:lеr:t~nЬНОI ДIЛJlНКИ 1- 't!t?..z~, dL 

, . 

ШО1и",однтltСJlза адрссою. .~~ ~~~ 
, Заначені мёжі на місцевості пt'б"UдJIть Го~_--Jr.~IrIL',L.rc=° 1оо:~:о.Іі:м.l&l:t::::il!L-_і ________ _ 

НіRКИХ ~ретензїА прн встановленні 30Вl;lішньої межі не 38J1вneHOo Межі поromкені і не 
'"Т спірних' ПНТІН';, Межо.і' ,ніхн, .хнми ... рlмсна _сп .... ДІМНа • tdJI.xoc:ri 

шт. покозані представни~ом BiJlдinY на місцевості. та ПСРeдlНі на :sберіraнНJI 
3CМJ1смаснику (землскорнстувачу). Розміри та місцезнахОАЖенні 3CMeJlItJ;l0i діJIJIНІСН 
пошані на абрисі на звороті ~aH о акту,' ~ ~ 
ПnощаділJlНКИ,:наданої ~~ и.",· 
зrШно ЗСМCJIЬНО-Кl.!18Стровоі д кументації складає fl' О. ГІ. 

ЦеА акт с підставою ДІІ. приА IИ"li~&.і~~і~~ "'""I'U'IІU~IUU'КО'ристуванНIО:І наступним 
офор~nеннJIМ AOIlf~HTiB. a(So кориc!tyваННI зсмnеlO. • 

.• Акт CКnlAeHHA в 2-х І • 

.. 

,-

.. 

ПредС1'В8ннк ВИ1~ОНI~d""· 

ПРеА~никсуміжних • 
зсмnсвnасникїв (землекористуваЧІВ) 

. 
.' '-
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АБРИС о ЗЕмЕльноl ДІЛЯНКИ . 
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уМонн І ПОЗНАЧЕННЯ: 
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І" А АО & .:аа .. 

'НМІ".РН"_ АаР"Аар "8Р_. АО" 
зr'АНО V"P8'Hc ... oro К,..с ... , УН'''8и •• ... .8'ОР8.n2 

в:: І АО В ., ... :: ::~.p"aOP .. "C'. Ca,II.Kp8caa/: .. "oro) . 
• 0 А., ... " :a8r "ор" .. - '.(P .. ,ap,~ ".&ра •• р ... • С'. "ра,:аА). 

o "8"8"'38и," d·SDD ст. 
І,.... 1,..n 10 Аа. , 

- "Cnn'"a",~ 38"8.""~. yr ...... .р ... 8-2'" 

'" ""А Впас" .. " .. :а8""'. Ш З.r'n""8 
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ДОГОВірN!l 
"ро tlIIeceIIIIR :ІЛ';" до догОIJО!р"" О'Рє"д • 

ід 20 'ОТ" зе"'и""оr dllUl"KII 
В. IJЄРЄСІІЛ 2004 року N!1ЗЗ9 
МІСТО Бровари Київської області 

06 сіllllИ дві ТlIСЯ'IЇ дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCЬK~ рада Київської області, JОРllДllчна 
особа за законодавством УкраІНИ, 1ДеНТИфlкаціЙНІIЙ код за даНlrми ЄДРПОУ 
26376375, юридичн~ адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, ]5, в особі 
ВІІКОНУЮЧОГО обов язки МІСЬКОГО голови - секретаря paдlr Сапажка Ir 

й' " арп 
ВаСІІJlЬО811ЧD, яки ~1~ на ПІдставІ СТ.42 3aKOllY України «Про r-Іісuеве 
СDІОВРЯДУВВННЯ в УКРВ1НІ», з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: пп Бабицький Валерій Іванович, JОРИДJlчна адреса: м.БроваРlr 
вул.Кірова,36-а кв.58, ідентифікаційний код 1992814514, дanі -"ОРЕНДАР", ; 
другоі' стОРО"ІІ, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'm, 
розумuочи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з пришrсами цивілыІго 
законодавствІ, що регулюють укладений ними правОЧlrн (зокрема, з ВИМОГВМlr 

щодо недійсності npавочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року Н!883-46-05 нормаПІВНОЇ грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від ] 6. ] 0.2008 
року Н!898-47-05, від 28.08.2008 року Н!!834-42-05 та кеРУIОЧІIС'ь положенняr-ІІІ 
пувхтів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 20 вересня 
2004 року уклали цей Договір Н! 1 (ІІадалі - ДогОlJір) про внесення змін !'-О 
Договору оренди земельноі ділянки від 20 вересня 2004 року за N!З39 (надалІ -
Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викnасти в наступніЙ.редакції:. •• 

«2.3. Нормативна грошова оціпа земельної дinян~. зГІДНО довІДКИ ВІДДШУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської облаСТІ ВІД 26.12.2008 року N2 04-

3/13-312331 становить: • . О 11 Ко»~ 
_ 56822 (П'пдесят шість тисяч вісімсот дв8ДЦRТЬ ДВІ) гривН1 О КОПІ О 

• оо ділянки згідно довідки відділу 
«2.3. Нормативна грошова ОЦІнка земеЛЬНОl б "] 5 1 О ?008 року NpQ4-

. Б Ки'l'вської О лаСТІ ВІД • .- -
земельних ресурсів у міСТІ роварах 

3/13-3/1236 становить: • . 'ятдеСЯТ вісім) гривень оо копіііок.» 
-114 858 (Сто чотирнвдцJIТЬ тисяч ВІСІМСОТ n 

и викласти в наступній редакції: 
1.2.Пункт 3.1 Договору оренд 9 Пl'cnя зокінченНJI строку 

.. '! • 28 08 200 року. 
"".1. Цей Договір ~aдeHO термІНОМ до ., аво поновnення ЙОГО на НОВІІЙ 
дії цього ДOГOBOPY~ ОРЕНДАР має перев~е і:е ніж за 30 КDJIендарних днів до 
Строк. у цьому разі ОРЕНДАР ПОВIІнен не ПІЗН повїдоr.IІ1ТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчення строку дії цього Договору ШІСЬМОВО 
Намір продовжити його діІО. О переважне право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Доrовору пр 
ЗICТoСОВ)'Іоться у разі: inьOBltr.r ПРIІЗначеНJlDI; 
- Використанні земельної дinяИКІІ не з~ Ц І' 
- порушення термінів СПЛаТИ ореІІДНОІ ~:~KlI» 
допущення поrіршення стану земельНО 1 '. • ... 

аСТИ в наСТУПИШ редакцll. 
I.З.Пункт 4.1 Договору орендИ вИКЛ 



2 

JlВ- на період з 28.08.2008 року по 30 09.~(lrJ8 . «4 1 Ореllдна п ,А'" ., •• ". Ih 
• • 10a~ (д .. ..-..\ ві"СОТКIВ ВІд нормативно І грошово. 0111111\11 le '" 

CТВllOBlln 70 е_6"} ~ . M~ 
• IКlI - 56 822,00 rplfBeHb І CКJIВДВЄ. . _ 

дUUl~ 527,85 (П'JlТCОТ двадцять сім) гривень 85 кошиою) 

41 О дна ПJlато ПОЧИНIІОЧIf з 01.10.2008 року стаllОВIІТ), 10% (n~, « •• реll оо • оо • ~~I') 
відсотків від нормаПIВІІОЇ грОШОВОI ОЦІНки земельно. д!.1ЯІІКIІ - 1148581' 

rpllBeHb і CКJIDДDє: . . , 
_ 11485,80 (ОДlIПDДЦJIТЬ ТlIСSIЧ ЧОТИРИста ВІСІмдесят пять) ГРИВСІІL 80 КОпіЙОІ. 
рію) 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній рсдакції: 

«4.3. ОрСllдна ПJlата ВНОСIIТЬСЯ рівними частк~и щомісячно ПРОТlroм 30 
(трltДЦЯТll) квnендорних днів, наступних за останшм калеJlдарним ДJlем з_ 

(поДD'П(ОВОГО) місяця без урахування пдв 1WIJIX0м перерахуваllllЯ на розpaxyJlloвd 
рахунок OpeндoДВDЦК Н!! 33217815700005 УДК У Київській області м. КlIЄІІа, ІЩ 
3101023571923, МФО 821018, одержувач -' Броварське вдк. код кnаСllфiaqJi 
13050500"': оренда землі». 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 
«4.6.2. зміНlІ розмірів земельного податку та ставок орендної плаТlI, змів 
нормапшної грошової оцінки, підвищення цін, тарифів. зміЮI коефіціmiв 
індексвцп, визначенихзвконодавсТDОМ. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, 
визначених п.4.6 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Доroвір І 
односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.6.4. У разі невн~сення орендної плати у строки, визначені цим ДоroвоpcDI. 
cyм~ заборговввосп вважається податковим боргом і стягується з нарахув'
пеНІ, ~o нараховується на СРІу податкового боргу (з урахуванням uпpвфВВХ 
с~й за іх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової etaВDI 
HВЦ10HВJIЬHOГO банка Украіни, діючої на день виникнення такого подаТКОВОI'O 
боргу або на день його (його частині) погашення залежно від того яка з вeJIII'UIII 
таких б' " n . ставок є шьmою, за коЖНИй календарний день прострочення У 01'0 
сппап». 

. 1.7. Пункт 6 Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.4 HactYIUIOI'O 
ЗМlcty: 

«6.4. Орендар зобов'язаний ' оо єcтpanii 
цього Договору ТаІ б б в пятиденний термін після держаВНОI ре dR 
та доповнень до ді, о УДЬ-JUCИX додаткових угод, Договорів про BHeceH~1I0i 
податкової спужби з Г~BOpy тощо надати відповідну копію органу дер 

а ~cцeM знаходження земельної діЛJIИКИ». 
1.8. Пункт 9· Дого І 94.6 

наступного змісту: вору оренди доповнити новим підпунКТО. . 

«9.4.6. в п'ятиденний те мі • тaJабо 
будь-JIICИX додаткових р и ПІСЛЯ де~жавної реєстрації цього договору ellЬ ,,0 
Договору тощо Haдanl :::rд, . ДOГOBO~lB про внесения змін та ДO~OBH жfjll за 
t.licueM знахОдження земе OB~y коппо оргвиу державної подаТКОВОI ~ 

льнО1 ДUlJlНICи». 

1.9. ПУНКТ 12.3 догаво 12.3'з· 
наступного змісту: «12 3 3 . ~y. оренди доповнити новим підпУНКТОМ ЬOrtJ 
порядку у випадках пеР~Дб' ІН1ЦlаТИВОIО однієї із Сторін в одкосторО}l1l 

, ачених ЗВІСоном та цим Договором». 



з 

1.10 • .пункт 12.4 Договору ореНДІІ ВIIJ(ласти в HaC'l}'nHin редакції: 
ссI2.4. РОЗІРВання ДОГОВОРу оренди землі за іllіціаПIВОІО Орендодавця в 
CJA1IOCТOPO~IIЬOMY ~орядку допускається у разі HeBIIKOHaнНJI Орендарем BIIMor 
nyпxтY 4, ПІдпунКТІВ 6.4 та 9.4 даного ДоroВОРу.)) 

z. Цеll Договір піДJlJlгає державні Я реєстрації. 
3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонаМIІ та Поro 

державної реєстрації та застосовується до правовідносин що ВІ. НИКЛІ. З 01.10.2008 

~ 
4. Обов'JlЗОК щодо подання цього Доroвору на державну реєстраціІО та 

Вlnpати, ПОD' JlЗвні З lIoro державноlO реєстраціЄIО, ПОКЛВДВlоться па Орендодавця. 

5. Інші УМОDИ договору ореНДІІ земельної дітІнJOI від 20 вересня 2004 року 
за N!339 звлишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КJIIBCЬKOI ОБЛАСТІ 
Юридичиа адреса: 
м. Бровари, вул.Гагарін&, 15 
8 особі Сапожка Ігори ВаСИnЬОВllЧ 

LВ.СаIlОЖRО 

ОРЕНДАР 

ПРIІ,аlllllll'; ІІ;дllРllє.,1ІІЩЬ 
Ба611'(ы(І';; Валер;'; rtlallotlll l , 

IОридична адреса : 
вул. Кірова,36-а кв.58 
м. Бровари 
обл. Київська 

~
<'A 

В.r.Ба611,СЬI(ІІЙ 
--L.!:.!:.~~--

мп 

( np"'I��"-" псч.m) 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВJІКОНУЮЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та Приватний піДПРlІємець БабllЦЬКllЙ Валерій ІваllОВllЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТIШЙ підПРIIЄ~lець 

БабllЦЬКИЙ Валерій Іванович прийняв земельну ділянку площею 0,0319 

ra по вул.Черняховського (ЦЕЗ-!) дЛЯ обслуговування кіоску 

шииомонтажу в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

28.08.2008 року за Х!834-42-05, від 30.09.2008 року N!!883-46-0S та від 

16.10.2008 року Х!!898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном 

до 28.08.2009 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
прийНЯВ: 

OPII'RIIIIIIIIЇ II;bllP"ЄllleI(6 
БR6Ill(6I(ІІІ; ВlIЛєр;1Ї 18ОIІ0811" 
юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Кірова,36-а кв.58 

!!!!!І-І ВJ.Ба6I1ЦЬlU'Й І 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

liPODDpCLкor аllс"коі Рад.." е .. .(.i~~~ .. І' 
_UnОПА8БЦЬ: liровврс .. коі al'c .. кoi рад.. в особі псршого заС'І)'ПIIIІІШ li K20~. 
1ІІ'1іІУ4 W' І '" ICltKOro ГОЛОВІІ IІАlllщl 
o.ttmlUlP8 АIIІТOn nOBII~BI що ДІЄ ІІІ ПІдстаВІ 3aKOIl)' УкраіНl1 "Про місцсвс саМОВРlдуваНl1JI в Yкpailli" з 
lJIIIIlD 60k,),.ТD ~PEHДAP. ПРIIDDТlIIIR nlдnplll:alCQL &а.БIЩ .. КIІR ВanсрlА 180110811'1. IОРllДlІчна адрсса: 
РроIIJII". 8yJl.КipOBa. 3~-a ~B.58 KO~ 1992814514. JlКIlП ДІІ: ІІа підставі CBIДOЦТ1la про державну рссстраціlO 
r,r01l Пl4nPllсr.tНIЩЬКОI ДІМ .. НОСТІ.. BIIДlHoro ВІІКОНКОМОМ Броварськоі r.licLKOЇ радll 30 N!S643 від 
JI.06.1999p. 3 друroro. УКnDJШ цеП доroВIР про IfIfЖЧСllаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

f 1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО рішснНІ сесії Броварської міської радll КIIЇВСItКОЇ області від 
J101JOIJ.& року .Ni493-2З-24 надас. а ОРЕНДАР приЯмає В строковс матнс КОРllстуваНl1JI зсмcnьну дinJlІІКУ 
I1ІІІІІСIО 269кв.аl ДІІІ обслуroвуванНІ кіоску ШІІНОМОІІТІЖ)'. Jlка 311axOДIIТЬCl по вул.ЧСРIIАJОВС .. КОГО ( раПОIl 
JtD .Аїl) м.ІіРОВlРII. Згідно З МІНО,.І зеМnСКОРJJстуванНІ. шо Є нсвід"смноlO lІаcnшоlO Waoro ДоroвоРУ та 
.. lll,Uноі Броварським міським ві.адШом зеАlenьнюс рссурсів К0440 від 06.09.2004 року та зсмenьно
IШС1рОlОї документаЦІЇ Броварськоro MicItKOro відділу зсмenЬНIDС рссурсів WI зсмcnьна дinlНка рахустьCl В 
ІІІ.'!ІХ кa.lepцiRHoro вшсорltстанНІ БроварськоТ міськоі радИ. 

2. Об"єкт оренди. 

2.1.8 оренду персдаm.cl земельна ДЇnЯНКВ заl'lJlЬНОIO мощсlO 0.0269~.. • • 
2.2.На земenьніR дinянці Biдcyrнi об"єкти HCPYXOMOro м'nна • а тaк~ ІНШІ 06' сmllнфраc::rPУКТУРII. • • 
2J.НормаТИВllа rpошова оцінкв земельноТ дїnJlНlСІ1 згідно ДО8ІДКІІ Броварськоro AllcLxoro ВІДДІЛУ 

-'.8111 ресурсів від 06.09.03 за N..a439 становить 40931 (сорок ТlIС:ВЧ ДCB"~~OТ ТPIIДQRТlo одна) f1JIIВНJI. 
2.5.3емenьна дinянкв. ІКВ псредаЄТЬСI в opellдY. нс має таК11Х недOnIIClВ. що AlОжуп. псрсшкодаml іі 

tOrrnr.кoмy ВИКОРlfC'l'8ННIО. • • 
2.5. Пр" зміні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір OPCIIдII нс збеРIІ'ВЄ ЧІІНИІСТЬ. 

З. Строк дії AorOBOpy 

3 ІД. • іlАеИI.. С1року доroвору орендар AlВЄ псрсвlІЖНС 
.... " OI'OBIP yкnaдeHo ДО 28.10.2004 року. ~ICn. зак нен Ilе пі3l1іwc: ІІі. за 2 аllс:яql ДО звхінченНJI 
а........ вnеИlflllloro на НОВIІА строх У цьому разІ opeНдDp ПОВІІ R оо 
·раl АІЇ дol'OBOPY повідомити nНCIoMdBO opc:НдOДIIВWI про намір ПРОДОВЖJml oro д • 

. 4. Орендиа DJlата 
41 • .. . ' і 7-61 ( clltl ) f1JJIBCHL 61 копіRка 3В І кв.аl. 
4.2ОрОрендиа мата BHOCllТЬCI орендарем У форМІ та роз:~: cкnaдaє 548-75 ( п"ятсот сорок 81с1АI) 

~. еНдllа маТІ ПОЧlfнаЮЧlf вІд 22.07.04 до 28.10.2 року 
4.3. 06ч~5 ІСопіпок: .:,:... з yвalllflAl іНдсксlв інфmuul. 

4,4lСЛеlhlJl розміру орсндноУ мати ЗD землю 3ДlnCIUOcn.c:l ~ШСІІІІ. 81д 22.07.04 щоltllС:ЯЧIІО pl81111alll 
~ .OpllfДlI8 ПЛDта аПОСllТЬСЯ ПОЧ"И810ЧII з ДІІА ПРllRllнтrп Р cтalllll.. калеllдаРlllllt1 AIICItI 38mloro 
(~II npDТllrolt1 30 кaпCIIADpl ... X Д1118, IIDCТ)'nllll~ 3~ ОКIlУаС.КIП облDстІ al.KIIЄlJD МФО 821018 
t8.12Q;80ro) ItIICRUR wnихоаl переРDхуваНllЯ ІІВ рахуНОК 'Д" у КnDCJlфlкаuli 13050500 - ОРСIIдВ 3СIt1ЛL 

4 6375 р/р 37118100600001 _ &роварс"коУ Itllc.KoY paдl,. оді ТlI офорr.rnlcn.c:l відповідНllАШ aКТIAIII. 
J. Пер УІІОК opellдllO пп. 46 СдВча ПРОДУКЦІЇ та надаННІ поc:nyг. рах 

4~'IPB3Allp ОРСllдllоr ПЛDТІІ переГЛЯДDСТ"СЯ У разl: О оа,' • • 
4 6• • 3~iHII УМоа roсподар,ованlUI псредбачеНllХ ДОГОВ РІ • Ilфів У тому lІ .. cnі BHaCnIДOK IНфuWї: 
• .2 3М' '. IlшенlUI u н. 11ІР • 4 6' ІІЩ РОзмірів зсмельноro податку. ПІдО 
4~~' 8 іНШіІХ вrfПІДIШХ передбаЧСНJlХ законоМ; lІа'lСllі шrr.1 AOI'OBOPOAl. СПРDВnЯСТ"С:В пеllЯ у 

JIDJ"'Pl • • у разі нсвнесен';" ОРС:ИДlIОТ маТl1 У СТРОКІІ. ВII3 нес .. ДІІІ. ПРОСТРО'lСIIIIЯ Maтn."Y. 
"0"'101101 &:Та8КII IIDцIОIIDл .... Оro бlllКУ УкраТllа зD ко 



та СП IUIJIJlЄТЬСІІ також і У ВIIПадКІХ, ІКЩО ОРЕНДАР З поваЖНIІ:< ПР11'І111І 
4.6.5. ОреІШІ18 МlainJlI~ за шw Доroвором. ~ 

DIlКОРШ:ТОВУС зсмenr.ну 

5. YalOBl1 BIIKOPIICТBIIIIJI зеаlслы�оіi діЛИIIКІ •• 

• едаЄТЬСІІ в оренду дІІlобc:.nyговуваННJI кіоску ШIIІІОМОнтажу. 
5.1. зо~lenы�8дшJlнка пор О"'."ЬІІО"І дimrНКII-зсмлі KOMepuinllOГO ВlfкористаННI. 
5.2 Цільове ПРl13Н8чеlllIR 3 ....... 
5.з: ОРЕНДАР не "lаЕ ~BBa без оформлеНl1R У BCТВIIOВnOHOMY законодавством nOPRJltty 114' 

u1nьово ПРll3l1аЧСllНl зомenыlіi ДUIJIIIКlI. 

6. YalOBl1 і СТрОКl1 передачі :аемелы�оіi ділП.IКII 8 opellДY. 

6.1. Передача зсмenr.ноі дітІНК11 в оренду здіRСНIОЄТЬСІ без розроблеННR проек-ry іТ віДВСВСНIІІ. 
6.2.JIIШЇ у.IОВII передачі земenьноі діл111К11 в ореllду: OPEH~OДABE~Ь пер~дас. .а ОРЕНДАР .... 1 

ореНАУ зсмenr..'У дїЛJlIІІСУ вїльну від БУДЬ-'КIIХ мвПНОВl1Х прав І претеНЗIR третІХ ОСІб, про ІІКІІХ • _ 

ytClllUUIНlIJI Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ OPEH~P не МОГЛІ! знаТIІ. " .~ 
6.3. Передача 3C~lenЬHoi дїЛ.НIСІI ореlШl1РIО здtПсlOOЄТЬCl ПIСЛІ держааНОI pcEcтpaUII ULOГO Доroвору 
за Bкro", nplln"'BНlIR - передачі. 

7. УМОВ0 повеРllеВllJI земельпоі діЛПIIКII. 

7.1. Лім, npllnllllCHНI Дl1 ДоroВОРу ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земелLНУ ДЇЛJlІІ"У у Cllllї,е 
Ііршому порівНRIIО 3 ТlIМ, У JlКО"іУ він одержав її в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раї поriршеННR КОРІІСНИХ властивостеR орендованої земелLНОЇ дїЛRНКlІ, ПOl"1ІІІІІ 
із зміноlO П стану, ~Ulє ороо на відшкодуванНІ збlІТКЇв у розr.lірі, Вlt:lнвченому стороНВАШ. Якщо c:тopolWlla 
ДOCRrнyro ,roall про розмір BЇДWКOДYВВННR збlsтків, спір ро,в"ОУЄТЬСІІ у судовому порадку. 

7.2. 3аіПснсні оренааром без зroаll оренаода8ц. вmpати на поліпшення орендованої зеМCJlLНОЇ IWвц 
акі ИСМОЖnl180 Biдoкpe"'lml без звподіJlННR шкод" ціП ДЇnIHЦЇ, не пiJиurгаюТЬ відшкодуваНlUO. 

7.3. ЛоліпwеНIUI стану земenы�оіi дimtнкн, провеасні ОРЕНДАРЕМ за ПlIСLМОВОЮ 31'01010 J 

ОРЕНДОДАВЦЕМ ,емлі, не пiдnJrl'ВlOТЬ віашкодуванНІО. УМОВ.І, оБСRГН і строк.. відшкодуванНІ! оре_ 
ВIПРат за провеаені нкм noninWOl1НI стану земenьноУ дimtнки визначаються окремою угодою сторін. 

7.4. Орекдар fIUIЄ ороо на відшКОДУВанНІ збитків, зanодiJlних унаслідок HeBIIKoHaHНR ореlflOlllllll 
,о60в"оень , переабачених ШІМ AOroBOpOM. 

Збllта" ... вважаlOТlaСЯ: 
7.5. фаmtчні втрати, шо( ОРЕНДАР 'l3но У 38"01)' З неВIІКОНанням або неналеЖНIІМ 81IКОJl1ИИІІМ'" 

aoro80py ОРЕНДОДАВЦЕМ а 'І'8ІСОЖ BlnpaТlI, які ОРЕНДАР здіПснив або ПОВ.lнен заіПСНИТl1 ДnII вілк-" 
cвoro порушеиоro орпа; 

7.6. ДOXOДlf, lхі ОРЕНДАР atїr бll реальна OтpItмaТlI в Рl3і НМОЖНОГО ВllконанНІ ОРЕНДОДАВЦЕМ YМOJ 
aoro80PY· 

7.7. Розмір фактичних Вlпрат орекдарк 8113Н1чаЄI'LCJI на підставі ДOКYMeнтanЬHo підтверджеНlIХ_1Х 

8. 06l\lеисевВR (о6ТJDКеиВR) ЩОДО ВІІКОРІІСТІІІІНП 
Зе&leJlьвоі дi.llJlВКD. 

8.1. На ореlЩОвану земenьну дlJUl . . осіб 
ику не встановлена ОбмеженНІ, оБТtlжеНl1R та інші права третіХ • 

9. ІII~права та 060в"П3ЮI сторіІІ. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapunyr. що земелы� IJUI :_~IIIL РіА 

3160РО1І01O (арештом), 3&CТUOIO не пс еб- а .ІІ.Д нка Є у Пого масності, Hiкoftty іншому не ВШ'lI"'---'1ІдУ 
IllIAIвaТlI illwi прав .. ВllЗначені ЦІІМ AO"roB~ O:I~ 8111 має законні повноваженні передаваТІI шо дїnIlHК)' 8 оре , 

9.I.Права ареIЩОДD8ЦI1: р 
9.1.1 перевіРlТІ1 цїnьoвe ВІІІСОРІІ-' 
9 t 2 • ....шIНl зеr.,enьнотдUIJI· • • • • аостроково РОЗІРвати цеП д. НІСІІ, ВІ 

Доroвором; ОГОВІР У ВIІПВДках, передба'lених ЧІIННllа, ,aКOlloдaВCТВOM 11 ЦІ 
9.1.3. 3MiHlm, розмір оренаноТ пп с:аі. 

оаНОСТОРОКИЬОft'У ПОРIIlIКУ без згоаll ОРЕ:;д1р~~ПIUUCIХ, переабачеНl1Х ЧНННІІМ звконоаавСТВО~I, в тor.1'j 'ІІІ 
9.1.4. BllМaraТlI вlа ОРЕНДАРя ' 
9.I.S.~llМanml від OPEHДAp~aoB~:Horo внесенНІ ореНдНоі MaТlI; • lIfII 

ВIIКОНКОМУ 81Д27.04.20004року до Пianllсан::. КОдуваННІ СУМІІ оренаllоі MaТlI 3 часу npllnHJIТI'I РIUIC 
9.2. 060В"ШIСII ОРСІЩОДВВЦR' Цt.oro Договору; 
9.2. І. переааВlТt1 ,емenыІy ДЇЛ • 

ІІІІКУ ПО аsny. 



PJ. пр,ва ОРСlllІаря: • 
• 9J.I.О1IшмаПI по аК1)' зеМ~Ь"r ДШВІ'КУ 'І КОРШ:1)'D8'ltlJI; 
; 9З.2. nOHOВnI~Banl. AoroDIP ПІCJIВ 3DкіtlЧСtlllJl строку Пого аії D 
і rtJ3II. JlI пр011l311СРМIІI)' оренДІ!. разі aiacyn.ocтi npeтetl3in, шоао 
... 9.4. ОБОD"Я3КII OPCIIдDPR: 

9.4.I.JIIд8ваПI ОРЕНДОДАВЦЮ можпllвість llIinClllOB8Т11 КОlnPОЛЬ з • _ 
• 8 ВІІКОРІ'С'ПІІІІIJIМ ШСІ земenьноі 

9.4.2.8JlIOpIICТOByвanl земenьну ДЇnIШСУ З8 UinIoOBllM nPll3l.аЧСIIНJlМ; 
, 9.4J.Clоєчасно СІШD~І ореllану ма'1)'; 

9.4З.нс доnycкanl ХJМJЧНОro ЧJl БУIІЬ-RКОro іншого забруаl.СIItfJl ЗСМЛ,' 
9.4.4. nfJrrp'~l)'ВаПI П в lІuежllОМУ саl.ітарному стаl.і; , 
9.4.5.nicnl 31КЇІІЧеJІНІ терміну діі Доroвору оренаl' ПОВСрll'JП! зсмcnы�'J аїл'НIС)' ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

,.НtJI'I C11Uli по aК'l)'. 'І 

10. РІІЗІІК BlloaAKOBoro :JllllщеllllП а60 ПОШКОДіКеllllП 
06"єкта оренди ЧІІ ЙОГО чаСТIIIIII. 

10.1. РІОІІІС ВIІПDдlCОВОro 3НJlщеННJI або ПОШ1СоажСНIIJI об"Скта аренам ЧІІ Аого чаСТІІН" І'Ссе ОРЕНДАР. 

12. Зl\lіНII умов AorOBOpy і ОРllПllllеllllП ЙОГО діі 

12.1. Зміна умов ДоroВОРУ заіЯСНЮIOТЬСR 'І ПlІсьмовіR формі З8 взІСМНОIO згоаоlO сторін. 
у рвзі HellocIГHeHНR ,roal! щоао зміНIІ умов аоroвору спір розв"пytoтьс. у cfaoBoMY ПОРJlаlC)'. 

112. ДІІ договору ПрllПlІl'RIОТЬСR У разІ: 
12.2.1.3пінчеIlНR строку, на ВIClIП "оro було YКnllleHO; 
12.2.2.nPlщ611IНJ1 ОРЕНДАРЕМ земель"ої аїЛRНКН У власність; 
ІШ. примусовоro відчужеННІ земельної аїЛJlНКИ , мотивів суспільноі необхідності відповіаио ІІ! 

nJ473eмenIoHOГO кодскеу YKpan ... ; 
12.2.4. Доroвір nPllmlНlEТЬCI також В iНWltX ВИПIllКDX. neредбачсн,1Х законом. 
lU. ДІІ договору ПР.ІПІІІІRІОТЬСR WЛRХО.І noro розІрвання 38: 

12.3.1. l13аОIНОЮ 31'011010 сторін; 
123.2, рішенНJlМ суду віаповідно до чинноro законодавства УкраіНIІ. 
12.4. РозірвІННJI Доroвору в ОДНОСТОРОННЬОМУ пореlC)' аоnyсКlЄ'I'ЬCJI і 
УМОІОІО розірванНJI Доroвору в односторон.ому порадкує неаllКОНаиИJI Орендарс!" п.4.4, п.9.4.3. 
1~.5. Перехід права впасності на .. .яно орендарІ H~ іншу 'ОрIWIЧ'1'j або фl3lllflf'j особу, а 'I'IUCOIC 

~ IОридично! особll-орендар. є піастаВОIО Дnl роз,рванИJI IIOI'OBOpy. 

13. відповідалы�істьь СТОРЬІ за IlеВllконаПllП а60 
Ilепаnежне виконаНllВ договору 

........ 13.1. за ИСВllконанНJI а60 неналежне ВlllСОНаиНІІ аоroвору стораНl1 'Іесуть аідповідanьність 8iдnoBUul0 ДО 
--"1'11 UIooro дого 

13.2 сто вору. .' :"повiдanьності, JlКЩО вона ДОведе, що це 
~ РОШ', Вка ПОРYWlша зобов"JI3анНR, '8ШЬІIJIЄ1'loCll аlа 8ц. 

C1'InОСІ не 3 П 81t1111. 

'i~ ПрпкiJщеві поnожеllПП. 
14 1 це • .ІІАІІІ 1'1 nOI'O дсржавноі рсєстраші. ·tien n Доroвір набllpає ЧllННості піcn. nfДnllcaНIIII сторо OДllaкoВY юр.UUIЧIf'j СІШУ, OIIIIH 3 JI"'ІХ 
~ дOroaip УIClIIlIСНО у тpь~ nPlІміРНIIJС~ що r.lDI~Klln проаів державну реєстрацію • 

• opeНДOдa8ЦR, аруп!П _ в opellД8p., тpenn - в opra , 

HeBIII"OIIIllI'11 'IOm!II •• II' JtoroBopy є: 
Ман або схема земелы�оіi JtinsHKII; • б вже'I"".! 06ааеасе'l. (06'nnКeHЬ) у П 81rкop.ICТlНHI 

-1CJarra кадас1рОВIІП ман 3сМСП .... ОТ дimlНКІ' , 811І0 Р 
1UI000lOC cepBityrfa; і (на мlсцевості); 

Iкr 8113наченНJI меж земел.ноі IIimlllКll в на1УР 
акт nP.IПмаННR-передачі 06"єкта орсНДIІ; 
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15. РеквізІІТ11 стор іІІ 

БроВ~РСЬ1Са мїСЬ1СВ рвда 
особі перJDОro звступиИ1СВ 
ltIЇСЬ1СОro roJlОВИ • 
1(JJJI1lllцi ОJlС1СсВИJ1ра А1ІВТОJllitовича 

МIСЦС3IIDXОДЖСІІIIJIIОРIUU_ЧНОТ особ.-

074 ОО К1IТаська обnam • 
... Броввр". By.n.fanpIHa. l' 
IдеНnIФікаціЛНllЛ код 2637637' 

Ореllдар 

ПП Бабицький B.J. 
який діє на підставі спіДOlі1Ва 
державну ресстраціlO суб"сn Про • .. . а 
ШДПРИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОсті 

заN!!5643 від 07.06.1999 року 

Місце ПРОЖIIВDJlJlJI фі]JІ'ftfої осоБІ! 

Киівська об.nасть, м.Бровар" 
ay.n.Kipoba.36-а кв.58 

IдеНnIФіквціЛНIfЛ номер 1992814514 

16. ШдППС:11 сторін 

OpCllAap 

_-J~r.,IL~\t.:....1-U~9..:/ ___ В.J.sаБJtUЬXltl\ 

мп 

Доroвір зареєстровано у в • """""'ПlUll'lllOpillopelW, ........ "=' ~T _І ....... про що у l111113і ,.,..СІа ,.... 

",J.o " 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІJIЯIIКИ 

2004 року м. Бровари 

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

першого заступника МІСЬКОГО голови КІІЯllllці ОЛllексаllдра 

Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до рішення з однієї c:rорони, та ІПІ 

Ба6uцький Валерій Іванович з другої сторони склали цей Акт про 

вactynие: 

Броварська міська рада передала, а пп БаБИЦЬКllЙ Валерій 

Іваиоввч прИЙИJIВ земельну ділянку площею 269кв.м по 

ВУn.ЧерIUlXОВСЬКОГО ( район ЦЕЗ НІ1 ) для обслyroвувания кіоску 

IllИНОМонтажу. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 22.07.04 .N!493-

23·24 на умовах оренди терміном до 28.1 0.2004року. 

Ц ~ А._ • ах l' є невІД' 'ємною частиною 
еи nA"l" складено у трьох прИМ1РНИК 

ДОroвору оренди земельноі ДЇJIJПП(И. 

Б nВРЕДАЛА: 
РОварська міська рц4 
:РIfДИЧВа адреса: 
nе~БРо~ари, вул.Гагарін(15 
'1' IIndi заctyпник .. Ісько .. го голови . ' 

І1РИЙНЯВ : 
ІПІ БабицьКИЙ Валерій 
ІвановИЧ 
який проживає за адресою: 

вул.Кірова, буд.36-~ кв.58 
м.Бровари 

IJI'J1)1Iut - І В.І.БабицьКИЙ І 



АКТ 

. ра перенесеJJllП в ІІатуру зовнішньої межі зе~fen -. 
, " ы�оl1 ДІЛЯНКИ .( 

~ <, 8.:7. 

, 
І 

і 
., 

Idи, ИJlXCIJепідписаиі. представник Броварського міськоro зеМCnЬВО-lСІДастрово;о бюро ,.о . 
, ОО Г ' ,. . \ ..iVO D С'о • .' 

kYrIlDCI1' 3е)шевnасникїв (:SСМJ1СКОРlsСТ)'вачів): , 
Pd оа..оие, ~~t:.J. 8. ~ • 

DnW:raвіодозвсшу виконкому НІ 273 
. \ .. 

ВІРОДНИХ депутатів від 24 листопадІ 1992 року 

~ ВI1)'РУ мсжі на підставі плану 3СМCJ1ьиоr дWиJGI 

нп OQ.6u 

-11-01'0 ПО вуn. Уергус:ах DВече lCt::Ji Q 

~ -.:: .... 

о 

~IІІсинІ.dсыc8онхо)ry НІ Biд ___ -:-------:~---__т:-

І О 
3В~ В ІСШь~ості ( 4' ) передані вввтурі прсдстааИИL-У ~амО8ИВв. ВВ., JlXI~ 1 
~ IIДQОВЇДВnьиість за іх Збережеиня. . '! • г· 

, . та мі~езllаходжеКНR межеВSfХ зиaJCЇD ЗСМCnЬJlоі Д~ИJGІ показані на кроках. 
. . • . f 

ItrEniдcтa80SO дпа DpиїЬUlтrJl рішення по фаJCТИЧНОМУ КОРltСТУВDННЮ. І 
~ ClDaltсниn І двох 

~ИІІІС ;Jeм.n[еlЧi.iі~.ІОіКIІ~I'р,*: 
'~~tryвaЧI) r~~=~~~I~?~~ff~~:--~ 
~IUUC 

оо 

~'IІIПсВИIСОIIКО~~~~~~~~~~~~ 
о • L . 

, 23~. 
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.' 
АКТ 

на переиесеllllЯ D ІІатуру зовнішньої межі зе:" " • 
, .. ' 19tenbllOl ДIJIПІІКІІ , 

, 
І 

, '.~------------------------------------------------------____ -L ___ --. ~pil'.:IN08CtS еС о/! О -
r"Фе«1М.! -- . І 
. Ми, НllжчепіJ1Dисан~ представник Броварськоrо MicbKOro земеnьно-кадас'І'РОВО;О бюро ,.. . 

І, • ~ ~Ay С' . .8. ,'" . г 

;кyrнocri зе)шевnвсників (земnскор1tСТ)'вачіо): , 

P'd 6aJТи~€~~~ е..7. ' 

__ виконкому §o,q,f?;ЄOII'C СІ $ , в. 
" 

.. 
• .;0 •• 

-lanїДCТВli дозволу виконкому N! 273 . , 
;. . ~.. . 
~ВIJIOДIIНX, депутатів від 24 листопвда 1992 року 

~ в натуру ~Іежі на підставі ману земельної дїJWIКI! 
І ~ r 
L.. РЛ ~CI.OUHt1If:'G(' 

" 
:, --.-: ... 

PlllllIJOIIlDro по вуn, _____ .:2~~e~~~7f1!!~:!l5J(~02&:;4~~iC5.!::CI~i::..:· а2-__________________ _ 

,ішсиRJI)lісысвlхоиJtоJtlуy Н!! ______ Від ---------------1"--
J 

і 3JlB~ І кіль~ості ( 5' ) передані в натурі представни."у ~амовllИEв, НВ" JllCО~ і 
~ IlДПовiдanьність за іх збере.енНА. ',' - l' '" -

, • - • НЮ! показвні нв кроках. 
таМlсцезнвходжеини мсжев"х ЗllаК1В земелЬНО1 Д~ І ' , 

" . 

І , . , 
• \ .' , 

(. 
1 
:-
; 

. , 

3.ofT "6рмІІРС,,,'руарнА. 2tIO) Р. 3 ..... » ,Jj;!J~ 
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ПЛАН ЗО811іWllіх меж зе~lnеКОРIIСТУ8аIIIIR 
',КОРОТКОСТРОКОВОГО НІ! УМОВах орендиl n D РОБЧц.ькцц ~.l. 

вул. ЧеРНQ)С.ое.С\аКQГО 

8.&0 

~Ig.o Kt..M ~.~O 

Масштаб 1 :WO 
ОПИС МЕЖ 
Від А до А землі загального користуван SI 

Aкr псрсиеССllІІD I\Iе'т в натур зовиішиьоі I\lежі зеl\lелы�оіi дlлDИКl1 

о",· 

ЗовнїШIIJI межа 
земельної дїJUlнки 

lttr.кlзеа.елы�оіi дlлВ11К11 DI1311a1lelli 110 а.lсцево ..• 
1'8 8_alll opellДBplO . _.~!!;\,:;o,~, .. k.'":z~~~~m-

• І' (і'>4 ' 
В . • /-:'f. І· 
.о,llачаnы�llкаa Броварського I\lіського Biдд~ '\ ... '.8І\о,.,-;у. ШОКУІІ М.А. 

lе. ___ ~ __ ~~~~.~~~~-----
'enІаIIIIХ ресурсів . . . 

" , 



ДоговірНе1 
"ро IIl1ecellll~ ... 3JI';II до dOZOIlOPY opelldll :Jе"І!лыlff dinвllHII 

'1~u 23 31СОВ"",л 2007 року А!41 
МІСТО Бровори Київської області 

, ..... 

30 rpУДllИ дві Тllсичі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCЬK~ радо КJlїВСЬКОЇ області, IОРllДllчна 
особа за законодавством Украши, IдеllТИФlкаціЙНlIЯ код за ДОНIII\Ш єдрпоу 
26376375, JОРИДИЧН~ адреса: Київська обл .• М. Бровар ... вул. Гагарін&, І 5, в особі 
DIIКОII)'10ЧОro обов язк~ MICЬKO~O ГО~ОВИ - секретаря ради Сппожкп Ігоро 
ВаСIIЯЬОВIIЧВ. JlКIIЙ ~I~ на ПІдстаВІ ст.42 Закону YKpaїIll1 «про I\lісцеве 
WIОВРЯДУВання в УкраІНІ», з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП КОЛ8JIН ГаІlllа Дмитрівна, lоридична адреса: м.БроваРII 
вул.ГВJIьбичв,9, ідеНТlіфіка~ійний код 2520409888, далі -"ОРЕНДАР", :J друго;· 
сmОРОІІи. уклали цей ДОГОВІР про наступне: 

ДіJОЧlі добровільно і перебувВJОЧИ ПРІІ.ЗДОРОВОМУ розумі та ЯСІJЇЙ пам'яті, 
розуміJОЧИ значення СВОЇХ діЯ, попередньо ОЗІIВnомлеJlі з ПРlrnllСВl\Ш ЦІlвіЛЬІIОГО 
законодавствв, що реГУЛJОЮТЬ укладеннй нимн правочин (зокрема, з ВИМОГDl\III 

ЩОДО недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міськоі ради від «ЗО» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормативноі грошової 
оцінки земель міста БроваРll, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 20.09.2007 року Н!!452-27-05 та керуючись· положеJIНJII\ll1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дїЛЯНКfI від 09 березня 
2006 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення зміll до 
Договору оренди земельної ділянки від 09 березня 2006 року за Н!!040633800085 
(HВДВJIi -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викла~1 в ~~ступній.редакції:. .• 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельн~~ ДIЛJIН~. ЗГІДНО ДОВІДКИ В~ШУ 
земельних ресурсів у місті Броварах КиїВСЬКОІ облаСТІ ВІД 22.12.2008 року NL 04-

3/13-312298 становить: . • 
_ 19454 (Дев'ятнадцять ТИСА чотириста п'ятдесят чотири) ГРИВНІ ОО KOnlilOK.)) 

1.2.Пункт З.l Договору оренди викласти в наступніЙ.Редакц~ї: 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 20.09.2009 року. ПІCJIЯ ЗВКІйнчення cтpo~ 
'" ДАР переважне право поновлення oro на нови 

ДІІ цього Договору ОРЕН має . 'ше ніж за 30 календаРНІIХ днів до 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІзНІ повідОМІІТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчення строку діі цього Договору письмоВО 

намір продовжити його діlО. пе еважне право ОРЕНДАРЯ не 
Положення ц~ro договору про Р 

застосовують~ У разf: оо' е за ціЛЬОВII1\! ПРІIЗНDченням; 
- використаиНI земслыІІ� ДlЛЯНХl1 Н.. . 
- ПОрушення термінів сплати ореНДНОI nлаТll, 

enьноі ділянки)). 
ДОпущення погіршенни станУ зем . . ... 

аСТI1 В наСТУПНІЙ редаКЦll. 
l.з.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ викл > відсотків від нормативної грошової 

«4.1. Орендна плата становИТЬ 10% (деСЯТЬ • складає: 
оцінки земельноі ділянки - 19 454.00 гривень І 'ить) гривень 40 копійоК» 

_ 1 945,40 (Одна ТИCJIча дев'ЯТСОТ сорок n • • ... 
ОСТИ У наступНШ редВКЦII. 

1.4.Пункт 4.З Договору ореНДІІ BlfКJ1 
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«4.3. ореl)lДllа :В;ВІІ~ІХ ДJIЇD, НDcтyIlНl1Х за оствинім календаРlfJI~r Дlfем 3Bi'l'Кal\) 
(ТPIIДЦJIТII КІШ. ІД Р без ypnYVAI1НHJI пдв ШJUlXО'" перерахуваНІІЯ 11&1 РП1Рах)'НКоВJ" 
(поДD11COВОГО) МІСЯЦЯ --,,- КІ .. ... б· Щ 
POX)'lIOK ОреllДОДІШЦS Не 3321781S70000S УДК у IIBCЬКlI~ О :BCТJ М. КиЄВІ, КОц 
ЗКПО 23S71923, мфо 821018, одержувач - Броварське д. КОД класифіkaЦJl 
13050500 - оре'lДа землі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 ДОГОВОРу ореНДІІ викnаСТІf в наступнііі редакції: 

«4.5.2. з".іНІI РОЗ"lірів земельного податку T~ ставок ?РСІІДІ~ОЇ плати: зміllll 
HopMaТlIBHOЇ грошової оцінки, піДВllщеllllJl ЦІН, тарифІВ, ЗМШИ коефщіЄНТів 
іllдексоціі, ВllЗllвчеlШХ законодавством. . 

у ВlfПDДКУ віДМОВIІ Орендаря ЗМIНlrти opeHДH~ плату на умовах, 

ВІІЗllачеlШХ п.4.5 Договору, Оре1lдодавець мас право рОЗІрвати цей Договір в 
ОДІІОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у СТРОlCи, визначені цим Договоро,.., 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується З нарахуваннІ&! 
пеllі, що нараховується на суму податкового боргу (з ура.,,<уввнням штрафНl1Х 
С8lfКЦій за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової СТВ8КП 
Національного банка Украіни, діючої на день виникнення такого податковоro 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з вenиЧlIН 
таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у йоro 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди внкласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору тв/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесения зr.rін 
та доповнень до Договору тощо нвдати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельн~ї дїлянкИ»). 

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

«9.4.7. в п'ятидеlllПlЙ термін після державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповневь дО 
Д~ГOBOPY ТОЩО надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
МІсцем знаходжеВНJIЗСМельної ділявки)). 

1.9. П~КТ 11.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 11.3.3. 
наступного ЗМІСТУ· «11 3 3 . . . • . • • . ІНІЦІативою ОДНІЄЇ із Сторін в односторонньому 
порядку У випадках, передбачених законом та цим Договором)). 

11 4 I~O •• ПУНКТ 1l"!4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
(С •• ОЗIРВ8ННЯ д.:~roBOPY оренди землі за ініціаТИВОIО ОрендоДавЦЯ D 
односторонньому ПОРJrJПnt "опуска' ог 4 пі • ----J,.,. ЄТЬСЯ У разІ невикон8НВЯ Opeндapeltl втl 
пункту , дпуВІСТів 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір підлягаЄ державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає ЧИнно •• • ііоro 
державної реєстраціі та заcroсовуєтьCJI : ::я .П1дписвнвя сторонами О 1 ТВ1О ;008 
IШ!SL - ОВІдносив ШО вИНИКJIИ З • .==-

4. Обов'язок щодо подаННя • та 
витрати, пов'язані з ЙОГО державНОIОЦЬОГО ДO~BOPY ва державну реєстрацІЮ 

реєстрaцtєю, ПОКЛ8Д8ІОТЬСЯ на ОрендоДавцЯ· 
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5.lІпui умови договору оренди земельн _ . 
.N!4 J З8lllfWOlОТЬCJI без змін. 01 дlЛRlllCJ! від 23 жовтнн 2007 року за 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6РОВАРС/'КА МІСЬКА РАДА 
КIIІвс/,ко/ ОБЛАСТІ 
ЮРlfДllчна адреса: 

м. БроваРlf, вул.Гагарінl, 1 S 
апожка Ігорп ВПСІІЛЬОВІІ'І 

LB. CaIlO:JICKO 

~----'~ І' " .... у ,,, І k 
А' \ ~. q 

{/". \00\ 0;\& 

~ =',: CI~-;-/=-:"~"'> ~ 
А с!7 lU( \1~' ~ :~ ф "о ~' (., ". а Q ,.- .... ,~ 

І!ое: r-, "'СІ 

~
~ .. ~!. '. ': 

~.. ...0 
.... , & -

"D/W -еі
~ 

ОРЕНдАР 

n ри,а",,, IlІі ІІідllРIll'AIIЩ. 
Колалll Falllla Д"'lIlІрі'ІІа 
IОРИДИЧ'lа адреса: 
вул. Гальб5fча,9 
м. Бровари 
обл. КJJЇВСЬка 

мп 
( пр ......... om nсчm) 

ДОГОВІР зареєстровано у 811конкомі БроваРСloкоі місltкоі pВJU!' про ЩО у КН!I,і 3аПJlсів 
4СрЖаВНОірс:єстраціТ договорів орендИ ВЧlІнено З8П1IС від «і1» () І 2009року. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬно, ДІЛЯНКИ 

... &РОlаРII 

liроварс .. ка I\llс"ка Рааа .. 013 .. '/Il()Gn.e.urJ .. 
orEJIД0ДAВEЦЬ: liроварс .. ка I\llс"ка рада, в особі заступн, • 20 ", р. 

t5CIlUlроDuча, шо діє на підставі 3аКОІІУ УкраіШI "Про "'iCЦCI~1CD МIСЬкаro ronOBl1 АllДрn:ва ВаСIІЛR 
:20.06.2001 РОКУ N!2-S3/S 1 S 3 одноro боку, та caмOBPJUIYIIOHIUI В YкpaJ'l.i", довіре110сті 

ОРЕНДАР: ПРllваТI.IIП пIдПРIІІ:МСЦ" КоnаЯIІ Гаlша ДІ\ІІ І 
_ r.,..&IIЧв,9. ідСНТІlфікаціnllllВ код 2520409888 •• ка діє но Підс:та;r'с ~"a, IOpllДlPllla ВІІрссо: "І. &pOBa~II, 
"_" • Blдoцтua про дсржаВIІУ pCtcтpOЦlIO 
tbВ'иоt особll - ПIДnPIIЄМWl. BllдaHoro .IІКОllа.ЧIІ'" КОМІтето", Броварськаі міськаі РВІІІ' вl4 29 09 2003 
11355 011 0000 002138. дa.ni -"ОРЕНДАР", :J dpyzor сторощ" УlCllаnJ. цеП Договір про Ilac:тynl.e: •• р. за 

1. ПРСДl\lет доrОDОру 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до piwel'H. сесіі Броварськоі міськоі Раді' КІ,ївськоі облвсті 
11І20.0'.2001 РОКУ 16452-21-05 нвдає. а ОРЕНДАР nplln",ac в строкове платне КОрllстування зсмcnьну дln.IІІСУ 
МDJIICIO 0.00321'8, ДnH обcnуroвуваllllR кІоску в СlCllвді паВШЬПОIІУ Оl.ікуваlll.Я, .K'ln ЗIІІХОДIm.c:. по 8Уn. 
rPJDIIDCIoКOro D a •• lipOBapll. Згідно 3 маном зем.nекор"стуваllН., ЩО є lІевіД'ЄМIIОIO чаCnIllОIO шоro Доroвору 
lІАО1ІРІIІllД8llоі Броварським міськнм Biддї.nOM земcnьн.1Х ресурсів від 10.10.2007 року зо М04-3/13-3/1418 
11 ХІІШНD-lIДIIC'I'JJовоі документаціі Бро.арськоro ",іськоro відділу зе",cnьшlХ ресурсів IUI зе"lcnьна діл.нка 
pвymca ВЗСМJIIX KOMepцinHoro ОРlоначенНІ в межох Броворськоі міськоі paдll. 

2. 06'єкr оре.1Д11 

2.1. 8 оренду передається земe.nьна рнка заranЬНОIО nлощеlO О,О.032rи. • 
12. На зсмe.nьніn дi.nянці розмішені об'ЄIП"1 нерухомоro "IВnHв. .КIIПIJIJIIOТІоCl Вn8CHIC11O opeНllDpI.. • 
2З. НОРМІТll8на rpOWOBI оцінкв земe.nьноі дiтrНК'1 3гідно ДОВЇДК" Броварськоro "Ііськоro вurдшу 

'ІІІШВИХ ресурсів .ід 10.10.2001 року 31 »04-3/13-3/1417 станов,lТІо: 
- 9716 (д1В»RТIo ТІ'СЯЧ сі"IСОТ шlСТІ'адцять) rpIIBeHIo. 
2.5. Зсмcnьна дi.nянка, ІІКВ передаєтьс. в оренду, не має таК11Х недопіків, що "Іoжyrь переШКОДlml П 

CФmввному BlllcopIICТIHIDO. . . ' 
2.6. ПРl13"lіні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНдІІ не ,беРIГВЄ ЧIIНIІІСТІо. 

3. Строк діі доrО80ру 

3.1 до • 20 09 2009 року ПіCJUI закінчення строку доroвору 
1IIIh ..... • говір yк.naдeHo на 2 (JuIa) РОКІ" теР"IIНО"1 ДО • 'У ОМУ p~i opeНllDp повинен не пізніше ніж 
-~ має переважне орав0 поноa.nенНJI Boro на HOBlln С1РОК. ш о Hllftlip продовасПnI noro 
~ 2Mlcвцl до закінчеННІ строку Дll доroвору повіДО"llтІ письr.tО~:I~:::::r:Р:lДар втрачає переважне 
.. ОРІІ II'КОРIIСТ8llllі 31а1М .. llоІ ділRIIКI' на за ЦШ"ОВІІІ\І пр 
-ІІІ ПОНОМІІ'НR договору opallДll. 

4. ОреllДпа плата 

4. IВllоl rpошовоl oцillКl' І СlCllвдас 
1. РІчна opellДl.a мат0 СТІІIIОВIIТЬ 10 % від l'OPI\I~ТI • 
-971,60 ( де_ятсот СІ~ІСЯТ ОДI.а) грИВНJI 60 KOnlnO~, inJНJ\11 дерЖllllllоі або комунanьноі ВnOCHOcтi 

bIn~~ ОС5чllcnенПJI розміру· орендноі MaТlI за зеr.tenьн ~єнтiB іНдексвціі. В11311ВчеН11Х ЗDКОНОД8ВСТ80М, 
~ 3 ypaxyвlННIМ іх цi.nIooBOJ'O ПРll3наченНІ та коефі nOBlU010Тl0Cl під час укnвдаиНl вбо 3ft.IHII 1'IОВ 

3ItaeP_HIlr.III Кlбінетом Міністрі. УкраіНl1 фОРМIlftII" що за 
lDraJOPY орендп ЧІІ продо.жеННІ BoJ'O дііі ІШСІІІІR вl4 20.09.2007 року ЩОl\tlСRЧІІО 
PlanIl~J·OpeIIДlla мата ВIIОСIIТЬСП ПОЧllllаlОЧl1 3 ДІІR П~~:~: OC11llllli.t lCIUIelsдapl.111\1 Д::~B;::~ 
(~ чаcnca"lІІ ПРОТЯГОI\I 30 кancllДapllIIJ дlIID• ІІВ УДК У КllІвськlП об.nаеП 1\1. Кllша 1 
-.,_:::) мІсяця ШЛRХО"І парарахуваlll.Я II:дP;~: кnаСllфlкаціі 13050500 - OP~::::I:"1I актar.ш. 

4,4 n р/р 33217815700005 - БроварСЬКІ • к ореНдноі IUIBТlI офораUUJmc. 
4 S. ерОд8ЧІ ПРОду1СЦll та HaдaHНJI поспyr в РІІХ)'I'О1 • 4~ r~·iIIP OPIllДlloT пnаТlI переrnядаєr;С~~I:~О~ВОРО.lі ф' змІНІ. коефіцієнті. іНдСКСВцП. 4.u· М!ІІІ умо. roсподаРIOВІННІ. перед ач nїДВllшенна цін, 18pll ІВ, 

ііа-чен' ЗМІНП розмірів земe.nьпоJ'O податкУ. 
, ІІХ законодавСТВОМі 

-' 



РеАбlЧС1111Х 3IKOIIOM; . 
4.5.3. в ІІІШІІХ ІIIПIUUCllX, ПС і І У С1рОКII 111311al lClli UII'" договором, пеІіН lIapaxonyrтlocJl иаC)ll) 
4.5.4. у раl ИСІИСССІІІІІ OPCIIIIIIO nn:Т:IIІХ callKuin 31 іх ИlUIвноcri) із розрахунку 120 пі.1СОТКів pPt_ 

noдaткoloro борІ')' (lкmо .. аIОЧII :"ІУ ~ ~IIII діючоі ІІа lIellЬ ВІІІІІІкнеНІІІ такого податконого борry або ВІ 
о6JIlКОlоі CТDBICII Haцiolllulы�oro "ІКУ кр жно' від того Іка 3 ВСЛІ .... ІІІ таКІІХ ставок Є білыuIо,' 31 ,,-_ 
АСІІЬ noro (noro чаСТІIIIІІ) ПОI'DШСІІНІ, 31U1е • ' .. -....... 

~O"CHHI У noro СnnIТI. КIUIellдllplllln ДOIIЬ ПРО··r таКОЖ і У Dllпадках ІКШО ОРЕНДАР з поваЖНlIХ ПР"ЧІІІІ ТllмчаСОlа'" 
4 5 5 OpellДlII nnата спраВnIСТЬCl' 115 

• • • Доро .. Dllкорш:tODУС 3cMcnы�уy дІлІНку за UIIМ OroB • 

s. УІІОВІІ Вllкор"стаllllИ :JСМСЛЬІІОЇ' діЛИIIКI. 

5.1. ЗеМCnЬНІ дlлRІІКD передається D ОрСllДУ Дnl оБCflуговува!IНЯ кіоску в складі павільПОIlУ OllfKYB�-, 
5.2. Цlльовс ПРll3начеllllR зеМCnloноі lIіЛRНКII- зеМЛІ KOMepUlnlloro ВIІКОРlістаIlIlН. • 
s.з. ОРЕНДАР lІе має права без оформлеllllR У встаllовлеllОМУ заКОІІОl1апством ПОРJlIIКУ зr.IIНІОIІІІ 

ЦЇnЬOBC ПРll3l1ачеlll1l земenыlіi IIЇЛRНКII. 

6. УІІОВІІ і СТРОКІІ псредачі :Jсмслы�оіi діЛИIIКI. D ОРСІІДУ 

6.1. ПерeADЧІ земenьноі ділRНКИ в оренду ЗllіПсИlОЄТЬСЯ без розроблеННІ проеК1)' ії віаСlIеННI. 
6.2. Illші yr.IOBII пеРeADчі земenьноі IIЇЛJ1НКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР npllllllкl І 

ореlЩУ 3cltlenы�y ділІНКУ вїльну віll БУIIЬ-ІКИХ ManНOBIIX прав і претензіП третіх осіб, про ІХІІХ В IIDJlCIf 

УМ_ІІНІ Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlt ОРЕНДАР не МОГЛlf ЗllаТIІ. 
6.3. ПерeADЧІ зе"lenьноі ділlИХl1 ореНllВРЮ ЗllіЯСНЮЄТЬСI піСЛЯllержавноі реєстраціі цього Доroвору 
за актом ПРllnМанНІ- передачі. 
6.4. ІІа ОСllооl ст.25 ЗаКОlау YKpailll1 "Про opellДY зе~lлl" ВЩ Об.IО.1998р .NI!161-ХIVореIUllР J 

n'RТlllIelllllln строк пlСЛR lIepacaOlloi реестраціі 1I0ГОВОРУ opelllIll зе~lелLllоі дїЛRIІКl1 lIеР_IIIОТ а6о 
КОlауllВЛlollоІ влаСllостl з060в'RзаllllП IlaдaТlI KonllO договору ВЩПОВЩІІОІІУ 0PrDIIY державно' nOJm'lllaoJ 
слу.к611. 

7. УМОВІ. повеРllенни земеЛЬІІОЇ ділИ11К11 

7.1. ПlCJUI ПРllПllнеННJllIіі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дїЛIИКУ У С'ІІІІЇ, вс 
пршому порїIНlНО З ТlIt.I, У НКОМУ він Оllержав \і В оренду. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі п~riршеННl КОРИСНltx влаСТІІВаетсЯ орендоваиоТ земельноТ дїЛIИХII. по.· ... 
ІЗ зt.IIНОЮ \і стану, має пр~о .на BIДWКOДYBaнHJI збllткіl у розмірі, Вll3наченому cтopOHaмll. ЯКШО старо ...... JIC 

1I0СІntyrO З~lIИ пр~ РОЗМІР IllIШКОдyllННlзбlmclв, спір розв'язується у СУIIОВОМУ порядку. • 
• 7.2. 3111Пс~еНI opeНllВpeм без ЗГОIlIІ opeНllollВBЦI BltтpaТlI на поліпшенНІ орендованоТ зеМeJlЬНОТ __ 

ІКІ немоЖJIИlО B.1lI0кpeMlml 6ез заПОlllнННl _ШК~IIIІ ціП lIїлянці, не піДIUIГВlOТЬ віllWкодуванню. J 

7.3. ПOJllnwеННl стану земелЬНОI дuulНЩ проведені ОРЕНДАРЕМ за nllCЬMOIOIO зroAОJO 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, н.е пiдnяraкm. lіllШкодуванню. Умови. оБСЯПI і строк.. відшКОll)'ВIННІ opelflllPll' І 
ВllТрат за провеllені НІІМ ПOJllnwенНJI.стану земельноі ділЯИХИ Вll3начаються окремою УГОДОЮ сторін. 

б ,7.4. орендаРбмає право на ВllIШКОДУВанНJI зб .. тків, заподіяНl1Х унасліllОК HeBllKoHDННJI opeuOJlllUCJI 
зо ов Jl3ВНЬ ,перСА ачеНl1Х ЦlАІ 1I0ГOBOPOt.I. 

3611Т1С8МІІ BDaacaIOТIoCR: 

7.5. ФIКnlЧні втраТІ" JlКИХ ОРЕНДАР з ' НІМ ~ 
1I0ГОІОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ анІВ У зв язку з неВИконаННJlМ або неналеЖНІIМ IIIКOIlВH ~ 
СВОГО порушеного праll; а ~ ВllТраТI" Jlкі ОРЕНДАР 3lIіЯСНІІВ або ПОВИllен 3lIinCHlml ДІІІ вiJlИО ! 

7.6. ДОХОllll, Jlкl ОРЕНДАР Mir би реап ДО,nАА 
РIОlllDговору. .... іоНО 01римаТlf в разі напежного ВllконаНІІЯ ОРЕН w-

7.7. Р03мір ф1КТl1Ч1111Х ВllТрат орендаРJl HIDC 
1113начаЄТЬСJI на піllСТ8ві 1I0КYMeHТВnЬHo піllТверJUlCCИIIХ-

8. ОбllсжеНllИ (Обт ) ИЖСІІІІИ ЩОДО ВllКОРllстаllНИ 
зеl\lмьноі діnИllКn 

8.1. На ореНДОІану зе .. tельну lIinJlНКУ не в • осі&;' 
C'l'aHoвneHo ОбмежеllНJI, обтяження та інші праВІ 1РотlХ І 



9. Illші права та 060в'П3КI . 
• СТОРІІІ 

orSJдOДABEЦЬ raроН1)'є, що зе.leJlы�оo дinllнка t у Вого вnaClloc:тi' • 
~ (IPolll1O.I), ЗОCТDВ0!D не перебуває і віl' ..,ає заКОНllі ПОВІІОВDЖОН ' НІКОМУ ІНШОМУ I'~ відЧУЖIШв. під 
~ЇRJlli npaвa. ВlаначеНI Ц1IМ договором. н" пеРСADВВПI цю AIJUlHk")' В ОРСIIАУ, 
--;.І."РІВІІ opelfAOA~DQn: 

,.1.1, nopCBlpml цаnьове В.IКОР.IСТ8I1НIІ зсмельної ділllНКIf; 
'.1.2. ACJC1POICOBO розfРВВПI цеП Договір у ВIfПlAКах, псрсдБDчеНllХ ЧІІНІІІІМ заКОllОADВСТВОМ та ЦІІМ 

~i. • .. 
'.IJ, 3МIНlтl РОЗМІР opelfAНol МОПI у ВIІПадквх, персдбачеНllХ ЧJІНШВІ законодавством І тому Чllcnі 

tJIICIIJIOННМJMY noplllКY без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; ,в 
"1.4.IIIМІІ'ІТlI від ОРЕНДАРЯ своєчаСIfОГО внссеНlIJ1 ОРСIfJО'ОЇ маПІ' 
'.1.5. IllМвnml від ОРЕНДАРЯ BiJlWKOAYBalll1ll СУМІІ OPCIIAНOЇ ~ПІ' 3 ЧІІСУ npJlnJIJImI рішенНJI 

..., IIд 23.04.20004року до nfДnllcalll1ll цього ДОГОВОРУ; 
'.2. 060в'.31С11 ОРСllДодавцп: 
'.2.1. ПcpeдввDТllземельну діnJlІІКУ ПО акту. 'J. Прввв ореllДарп: 
'J.I. О1рllМаПI по ІКТ)' земenьну дinІНКУ у КОРШ:ТУВІІІІНJI; 
'J.2. IIOHoвтoBDТ.I договір піспв закінчеННl строку noro дії в разі BiacynlOcтf npm:loin, щодо 

1.foa'DIIJ. на npотвзі терміну ореНДІІ. 
',4. 060в'nЗКIІ ореllдарп: 
'04.1. lIIIдIUIаПI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIllВість здіRСIUОВIІПI контроль 3В ВIfКОРІlстанм.1 шеі земenы�оїї 

iшвn; 
'04.2. ВllКОРІІстовуваТIІ зе.leJlыІy дinНIІКУ 3В ЦШЬОВJJ.І ПР"31IвчеIlIIRI\I; 
'AJ. СІОЄЧВСНО СМ8ЧУВ8ТИ орендну мату; 
'АА. НС допускати хімічного чи 6УдІо-RКого іншоro забрудненНJI зеМЛJl; 
'04.5. підтрltмyВDТИ П в належному санітарному стані; . 
' ••• 6. піш закінченНR терміну діі ДОГОІОРУ ореНдІІ ПОlернути земenьну РИКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

--~ стані по акту. 

10. РВ3НК внпвдковоrо знпщенни або пошкодженни 
об'єкта орендп ЧІJ Doro чаСТІ.ПП 

10 1 - 6 ,-е ..... об'ЄКТІ ореНдІІ ЧІІ Воro ЧІІСТІІНJІ несе ОРЕНДАР. 
• • паНК ВIIПlДКОВОГО ЗlDlщенНR а о ПОШКО_ ...... 

11. Зміни У1\108 AoroBopy і ПРІІППllенвп його діі 

111 З • ·п Ф рмі 3В взає.IНОIO зroДОIO сторін. 
'. МІна УМОВ Доrовору здіRСНlOIОТЬСJI У ~IICЬ.I081 О спі 031'JI3)'IOТЬCI у СУД080аІУ nopRJlX)'. 

у разі HOДOCllrнeHНR зroАИ щодо 3.IIНIІ УМОІ ДОГОІОРУ Р Р 
lІ.2. ДІІ ДОГОВОРУ ПРIIПIІНПIOТЬCJI У разі: 
lJ.2.1.зlldнчеННJI С1року, на акиА Ного було YКJlIIAeHO~ •• 
:І.2.2. nPuдбаННJI ОРЕНДАРЕМ земельної дiлJJllКll у ВnICHICТ;;; суспinЬНОі необхідності відПОlідно А2 

rrdtt.: 1.2.3. ПРИМУС080ГО віАчужеННІ зомельної дiлllНКІI з .,ОТІІІ 
:~.HOro кодексу УкраУ'III; передбllчеНl1Х заКОНО.І. 

• Доroвір ПРИПННJfЕ'І'ЬСIІ таКОЖ В іНШl1Х IIIПадках. 
1Jз. ДІІ доroВОРУ ПРIIПIIIIПIOТЬCJI ШЛIІJОI\I NOГO РО:lIРВВIІIІН :ІВ: 
1JЗ.l. ааємноlO зroдоіо c:тopiH~ а УкраіНII. 
1Jзз. рlщОНIIRМ суду B~8iднo до ЧllНJIОro закоН0ДІІ8С'І'В каЄТЬСJl' 
1104. РозіР8DІIНR ДоroвоРУ в Од110СТОРОННЬОМУ порІдКУ ДO~є Ilell;КOHaHНI OpeНADpeal п.4.3, п.9.4.2, 

.., 4ЗУМОВоlO розіР8анНR Доroвору В oдaocтopOНtlloOalY пор 
• • - і wy ІОРІІДІІЧНУ IІбо фїЗllЧНУ особу, В таКОЖ 

1105. П І сті an о opellДDPR на 11 J!eapl1Jlb • ерех д права масно на м 11 JI розіР811НІІJI доrolОРУ· 
IЦiJllОридичноУ oc0611-0рендаРI є пїДCТDІОIO ДІІ 

іІІ за IICDllKOHallВJI або 
12. ВідповідаnьвіСТЬ I:'fк::аIIIIИ Aor08opy 

оенол-Іlе ВІІ 
не'""'"" вІдповiAвnьність 8ідП08ідllО до 

12 оrolОРУ СТОРОНІ! -J'-
3Iara ..... 1. За He811КOH8HНR вбо неналежне ІllКОllаННI д 

··І 1'IIUaoro до • roonoBiдanы�остї,' JlКШО Іона ДОІеде, ЩО це 
12.2 roвору. inы�Jlєl'foc'. ІІА I~ 

l!apyq.ell • Сторон .. вка ПОРУWІIЛD зобов'юакНІ, за 
IIJI CnnоCJI но з іі ВІІНІІ. 



13. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСJІJІП 

б "ІПІНОсті піCnJl niJInllC8HIIJI СТОрОНВМIІ та nOrO лсржаВllОI pr 
13.1. ЦеП Договір ІІВ I!pBE У '"'ьох ПРI ... іРШIКВХ. ЩО МВlОТЬ однакову ЮРlІllН'ІII\ 'C~ 
Ц П договІр yкnaдellO • r • . П' , CIL1) 
С ПІП _ В 0pClrдapJl. тpmn - в оргаНІ, ІІКІІ ПРОВІВ ЛСРЖ8НIІ" р« " 

:IІІIХОДlП'ЬСІІ в 0PCIIдOДDDtUI. дру , ~ 

Невlд'ОIIIII_11І 'IВCТlIІІВ_1ІІ доrовору є: 
> JCIIдIICТPOBlln МВІІ зсаlCnЬІІОЇ діпJlllКlI 3 відоБРВЖСllНIІМ обмежсtlь (ОБТЯЖСНL) ) IЇ. 

BC1'IIIOВnCIIIIX сервlТУТЇВі • • м • > ІКТ IІрО nepeHccell1lll в Ilа1УРУ 30BIIIWllIooT меЖІ ЗСМСЛIoНОI ЛIЛIІНКIt та ncpC418'Ii \lCo\aqa 

збсрlraшUl ( копlll)і 

> ВКТ I�pIIRomy-пеРСДDчIЗСАICnЬНОТ діЛІІІІКИ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Бровврська мІсІока рада 
• особі ЗВС'І)'nНllка міського ronОВl1 
А"Ірт" В"е,1ЛJI Ол~ке""dро.""" 

МісцсзнlХОДЖСННJI ЮРІІДІІЧRОЇ особll 

01400 K"Y.e6Кt1 06лIlClll6, 
",.6ро,"р", qл.Гlllllрl"",15 

ІдСНТllфікацlRНlіR кол 26376375 

.0 

,~I' t .. " .. 
: ", ~ , " "о • B.o . .4I1IpєЄl 

; _ • ~ ; о ;: -:- 1 . \~ '~\i\ 
ti '- " І о' .' , t'} ;" \ 
.; . ;.. ~ .. , 
,_. -. • . ! • \ 
о '0 о' мп о І І' о і' 
t' \ і·...: 

" ." . .' ~,. 

~:."'. '.'--~ . . . ,/ 
..... .' . ," ...... .:.- -_ .... 

.; 

14. РеквіЗИТ11 сторіІІ 

ОРЕНДАР 

ПП Колал" ГІІ""" д.",,,,,рі'"I1, 

Місце ПРОЖИВВННІІ фіЗII'lІІоі' осоБІ! 

ЮРllдllЧНВ вдрсса: К"У.С6КIІ 00."., ,11. Gpмtp 

.ул.Гал.'""",9 

IдснтифікаціЯНIІR номер 152040"11 

15. ПідШIСD сторів 

мп (:Іа 'ІІІІІl1l0сті ПС'lIП1CIІ) 

Договір зареєстровано у 
BI~OHKOMI БроварсloКОТ міської РВД" 

реєстрації договорів ореНДІ. ВЧllнено заПltс ." .. СІ ~ " ?IlO IZ - - • 

• аПllсіl lIf' 
ПРО щО У КIIIJЗI З 

20 ()~ ро JR /fJ~ _ CJRl&cd 

мп 

------~-------------~ 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

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

заступника міського голови Аllдрєєва ВаСllЛИ ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в Україні". 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-5З/515 з однієї сторони. та ПРllваТllllЙ 

підПРllємець Коланн Ганна ДМllтрівна з другої сторони. смми цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТН!IЙ піДПРllємець 

Коnавн Ганна Дмитрівна прийняла земельну ділянку площею 0,0032гв. 

ДJIJI ,обслуговування кіоску в смаді павільйону очікування по вул. 

Грушевського в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 

20.09.2007 року за Ne4S2-27-0S на умовах оренди на 2 (два) роки. 

терміном до 20.09.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
lОРИДична адреса: 
М. Бровари, вул.гaraріна.lS 
Заctynник міського голови 

.. fi'o 

прИЙНяв: 

Приватний підприєме~ь 
КОЛОЛIl Falllla ДАІ""'РІВllа 
юридична адреса: м.Бровари 

вул.Гальбича.9 

{Сі .(> ;:,.. - .,,: 'І: О.Аllдрєєв / 
.~ ... .. \ . . ,.:- .. \\' .. '~'. І f. ~( 1.1~ ,~.:., ~;J ,.~'r\ ". :.. ..... r.r'" .. " 

/ Г д.Колалll / 
-.p,b\::"~Г--

" "\ -:,' г І " t І,'! 
" i~ .. , 
.. ~Yц'l 

мп ( 3. HIIIIDHOcтl ПСЧІТІСІІ) 

" 

~. ' ",:> 
-...... .е" 



АКТ 
про перенесення в натуру зовніw .. . 

• НЬОІ МеЖІ земел ... 
та передаЧІ межовшиаКіВ б' ЬНОІ ДІЛЯНКJJ 

JJ. n, :Ха rIЮ .а Н r , ІІа з еРJгаllНП 

2 ' : 
.,л,_=;,FрТ?,;;:;;:щd:=а""-lС'-J6~1f.p~;::'!:Qw... ___________ _ 
-

_ ОО _______ ~UU!. р. 

. . 
Мн. ннж'Сспіllllнсані, npc.aCTUBHt1K 

• 
ТОВ "КОНСТАНТА" 

• присутності )СМnСВnlс:ннкіа (1СМnСКОРНСТ)'88 .. ів): 

"~e.aCTa8H~K 8HK~HKOMy' :z;",. (7. НІ( () "'. В 
J'Ю"Н на ",.аСТI81 .а01аоnу B""Oll"O"'), НІ! 273 
pl.!lH "аро.:іНН:С .1СП"ТlІтіа аіл 24 і1истопаЛI 1992 рок)' 
псрснес:п" " НІТУІ')' \4С'Ж; "n ";/1(Т;ІІ; пnаll)' ·.e"'ena,Hnї діпанlСН 

N.N, :ХОІЛО.JН Г. 2). 

"рож" 81tOчого r,o 8)'.1.,' __ " __ ,7,=:-'-4е~:;~Щ:L,;d.:=::ІоІ~t; .... 4L"j&cf"Z..c.?~:..=:=-~''':' _____ _ 

1r.:lHO P'WCHHR II\'Ca.~BHKOHt;",,~, 11'1 1t1!1 _________ _ 

МеЖ08і 1нак" 8 ICIJ1ItICOCTi lf U'T. переЛI"і ІНІтурі прс.астаанНlСУ 
]аAlОІННIСІІ о 1/11 It;uro і H.~III.:1("O lIi.unOlliJIw,a.HicT~ 11 їх 1береженна. 

РО]М'РН та міс:uс)на~О.1ЖСННR МСЖОВН:< 1"I/(і8 ]CMCn~HOЇ .аіnIНІСН nOKlJlHi 

"а ІСРОК'А. 

Цей акт (' пілс:тавою МІ! "рнАН.Ті. рішеННІ по фаJ(ТНЧНО~У ХОРИСТУванню,. 
о • 

Акт с~nален'нА в .!ІВОХ приt-.іРННКІХ. 

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

~ . 
'" 

/ - -ПРС.!Jс:тааIlН~ ,jcM~anacl~lCu " .. r: 2) .. 
(1СМnСКОРНСТУI"lча J ~:'. . . '" _:"'-~~~"7'~";;""-------

- . /") . 
• . Прс.аСТI8ННХ ТОВ=(іКОІіС:Т.А.НТА 

. ~s"'t=-Нol<:o ~,~ :-.-

Прс.аста8ННК 8НХОНХОМ)'· . 

. -



АSРИС 3ЕМЕЛьноr ДІЛЯнки 

------=---~--~----~ 
..... .. 

ОО ... 

Q /Ще .c.ц'U.(. 
вt, А ft' А - Je-7~,. ;JA? ~~г~.. ~ 

АаРIІС С:КЛilН: ------~7--.-.-.:...p--_ ___=:~r---- ~ , 



П л А Н ~ОВllіШІІіх I'tfСЖ 3CMnekO 
( КОРОТКОСТРОКОВОГО на умов РJI~Dа"IfЯ 

, . na._~fI.JlI..!LI ~Ш .. ахоренди) 
"YJI_-2,e/J_~~GL~ - -_ 

Jf у'..., 
~~ І 

-
0,·6 
1,( t.r 

~,o 

а о 

" 1(' I",~~~и 
, '. " • иr 
,~O • It о . " ............ . 
t • " .. : -', 

о "Ot ••••••••••• -" .... , .. ,' .... 
'. '-.......-.-------...:..----- -.... '" 

'. о -;;-.., о о ........ 0--\ 
••••• о о ~ ___ ."".". /} 

" . . " 
'" ' •• ;. о о 4 І о о о /. /" 

ОП If СМЕ Ж • .... /:О: 
•• " 8111.4 ~. (/ 

Масштаб 1 :2.00 

відА.доА-зсмлі'зага.:Iыlгоo КОРИСТУllаНЮI~~ •••••• о ,.. о о о .'~: • 

(
'" .. .. .. A~~ ПСDSIІСССШI1И.8 IIIТVOy зqUllіWflьоі межі зС!мельtlоі діnЯІІКIІ: .. , " --.. ~ . . 

. ~~ :.s."~.Ir; 

... '" ~~ .. 
'C:-d'~ 

ЗаhulЬНIJ моща:j'А,О.,lll. 

DОбмежеННlI: ( В"._..,..і 
( 
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Договір ХІ! 1 

"ро ОllесеllllЛ з.",і" до t)olOOOnll Onl!IIdl м • 

'.\ 12 1'.1 І' І ЗI!.1І1!!'''ІІ01 dL'ІЛІІ"" 
Olu • ЛІІ""л 2005 РО"У .Nн040JЗJ800086 

МІСТО Бровари КIІЇВської області 

ІВ л"nопОДП дві ТIJспчі ВОСЬМОГО рОІС)' 

OPEНДOДABE~: . Бровар~ька. ~liCЬKa рада Київської області, IОРJIДllЧllа особа за 
_оиодав~ОМ УI'РПІНJf, 1Деl1ТИФlкаЦIІІНИЙ код ~a llallllftlll ЄДРПОУ 26376375, ЮРIІДllчна 
1I1JICCI: КИlвсьха обл., м. Бровари, вул. ГагаРІНа, І 5. в особі ВИКОfryrочого обов'язки 
міського rОЛОВlf - сеl'рс:таря ради СППО)f(f(П Ігоря 8ПСI.nЬОВI,IIП. ЯКlrіі діє на підставі ст.42 
3arОII)'Украї1іИ «Пр? МІсцеве с~моврядуваflllЯ D Україlfі», з olll.oro боку. та 

ОРЕНДАР: В1Дltpите ~KUIOHe~Jfe ~овариство «Бровари - 1tIОЛОКО», IОРllДllЧllа адреса: 
... Бровари, вул.БожеI{J,в,5, ІДентифІкаЦІЙНИЙ код 00445825 в особі голов.. правліllllЯ 
ЛОПI1ТIОIСП Мllхпіілп СТСППІІОВІІІІП, яка діс на підставі статуту, зареєстроваrrого 
ВJIl\"ОllавЧlIМ І,омітетом Броварської міської paдll від 12.08. J 999 року за Н!!98 І. далі -
"ОРЕНДАР", 3 другоС сmОРОlІll, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній паМ·JJТі. розуміlОЧIІ 
значеllНJI своїх дНі, попередньо ознайомлені з прtrnИСDШ цивільного законодавство. що 
реrynЮJОТЬ укладений ними праВОЧIfН (зокрема, з вимогамll щодо недііісності праВОЧШIУ): 
вUmoBЇДНo до затвердженої рішенням Броварської міської Paдll від (во» вересня 2008 року 
1883-46-05 нормаПlвноі грошової оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської 
міської Ради від 16.10.2008 року Ng898-47-05 та керyrочись положеl111ЯМИ пунктів 4.5.2. 
4.SЗ' та 9.1.3 Договору оренди земельної ДЇnJlНК'І від 12 ЛИПНЯ 2005 року ~D1!lf цей 
Договір НІ 1 (ІІадалі - дОl0вір) про внесення змін до Договору оренди зе~renы�оІ� ДIЛJJНКIf 
від 12 mlПНJl2005 року за p.N! 040533800086 (надалі -Договір ОРІmдll) про таке: 

1. ВнеСТIІ до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти D наступній peдaK~ii: .. 

112 3 Н •.. . нки згідно Д081ДКJl ВІДДІЛУ земелЬІШХ .. ОРl\lативна грошова ОЦІнка земеЛЬНОI ДJЛJJ . 
ресурсів У місті Бровари від 28.1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/15~4 становить . 
-6888 (шість тисяч вісімсот вісімдесят вісі"І) гривень ОО КОПJйок. 

Наступній редакції: 1.2. Пунхт З.l Договору оренди викласти в . 
-31 Ц 1 ( ) рік терміном до 27.03.2009 року. ПІСЛЯ 

. . . ей Договір укладено строком на оди; 'переважне право ПОlrовлення Пого на 
3akiJl1lення строку діі цього Договору ОРЕНДА має. ніше ніж за 30 календарних днів до 
IІО~Иіі СТрОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІ~ МИТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про HDfip 
З-чення строку діі цього Договору пllсыtовоo ПОВІДО 

продоВЖИти ЙОГО діІо. аво ОРЕНДАРЯ не застосову'оться У 
• ПОJIоженWl цього Цоговору про перевахсне пр 

Pl31: ~ 
- в ,- • Blll\f прJlЗJlаченням; 
_ llКОРИставні земелы�оїї ~ЛЯ11К11 не З.~ Ц1ЛЬО. 
ПОРуШення терміJlів сплаТlі ореНДІIОI плаТ~I, 

- .цОПУЩенlUJ погіршеннsr стану земельної ділЯIIКJI». . .. 
наступНШ peдaKU1I: 

1.3. Пункт 4 1 Договору opeНДII BllкnaCТJ1 .B ·в від tlopl\ranlDHoi грошової оцїIІКl1 
«4.1. ОреНДІІа пла~ стаНОВІ ІТЬ 10 % (десять) ВІДСОТка 
~~enЬНОі ділянки - 6 888,00 гр.нвень і скла;~~опіЙОJС на рік. 

8,80 (Шістсот вісімдеСJlТ віСІМ) гривень .оо .... 

ети У наСТУПlіll1 редакЦll. 
1.4. П)'ИІСТ 4.З Договору ореНДІІ викла 
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О плв:r8 ВНОСІІТЬСЯ ріВНИМIІ часткам .. ЩО~lіСЯЧІІО "Іщrн . «4 3 реllДНВ . . 111\( • 
• • .·в на'"""'ПНIIХ за оcтmШIМ календарlШМ днем З1И'ГlIШ'() (ІЮ 1-11 • І 

кoneliдopllllX ДНІ ,~.J . 1\1111111' 
ПДВ Ш1UlXоltf перерахування на розрахуmШRllіі ра\ \ lllІlі 'I~ 

~~r;~~~2700005 УДК У КlІївськіА обла~ ~~: І(нева, код ЗКПО :!35711)~~. \~:: 
одержувач - Броворське ВДІ<, код клаСJfФІкаЦIІ 13050200 - орен., .. 'С\І.Іі" 

1.5. ПУНКТ 4.5.2 Договору ореНДI{ виклаСТІI в lІаСТУПllіn РС/(Ulщії: 

«4.5.2. зміНlf РОЗ~lірів зеAlenьно~ податку. та СТ?ВОІС opel~Д~fOЇ ~ла,Т". '\lill""~ 
грошової оціНКIІ, ПЇДВJ{щення ЦІН, тарифІВ, змши коефЩIСIlТШ IItJCl\calli" 11\18!; 

ЗВКОІIОД8ВСТВОМ. 

У ВІІПnДlСУ вїДl\lОВ11 ОреllдПРИ Зl\ljlllrr.. ОРСIІДIlУ ПЛ:IТ)' ШІ умови\, D"JtJa~ 
п.4.5 Договору, CTOPOIIII РОЗРІІВПІОТЬ договір ОРСIІДJl. }1"llЩ r BL1\JDII 

• • .. • І 
до6рооіnЬІІОГО РОЗIРВП""П ДОГОВОРУ зп згодо.о с:торш, ЦСІ. ДОГОА'Р РО1Р"вата 

CYДOBO~IY ПОРПДІСУ.». 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 Договору оренди викласти в lJаступній редакцїІ: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строк .. , визначеІІі ЦІІ~' ДОГО80POll.~ 
заБОРГОD8ltості ВВ8)Jсається податковим боргом і стягується з lІарахуваННІ\' псаі,' 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних саи1iUi1i І 
IIВJlBHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаАІСІ' НаціОНiLl1ЬИОro Е 
Украіни, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або ІІа день йоra(t 
чаСТІfні) погашеННJI, звле>Кно від того, яка з величин таких ставок с більшою. ЗІ ІІІЕ 
календарний день прострочення у його сплаті». 

1.7. Пункт'б.4 Договору оренди ВИI<Jlасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації JI!II 

Договору та/або будь-JIКИX додаткових угод, Договорів про внесення змін та дon~I 
Договору тощо надати відповідну копію органу державної подаТIСОВОЇ служБІ! за
знаходжеЮlJ1земельної ділянки». 

. 1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпуНКТО~1 9.4.6 IfaC'l)'Pt-" 
ЗМІСТУ: 

«9 4 6 8 п' ятиденни" •. aJабо б"J11r-. . . и теРМІН ПІсля державної реєстрації цього Договору ТІ Нa1JII 
д?датк~вих ~д, Договорів про внесення змін та доповнень до договору тОЩО ~ 
В~ДПОВ1Диу КОПlIО органу державної податкової служби за місцем знаходх\еНIIIІ зе: 
ДІЛЯнки». 

1.9. Пyнn 12 З Дого l' З 4 Ha~ ЗМЇl!ТV· '<12 З 4 •• '. вору оренди допqвнити новим підпунктоМ _.' ·':'.d --J.' ... IН1Ц1аТИВОIО о .... с . у у BI~ 
передбачеlfИХ законом ДНІЄ1 Із торт в односторонньому порядк 

та цим Договором». 

1.10. Пунхт 12.4 Дрго ... 
«12.4. РозірваниJl Д ~ вору оренди Bllкnacnl в наступній редакЦI1: ~ 
порядку допускаєть:;В p~ :~енди землі за iHiuianlBOIO OpeHДoдaвцn ~ OДHO~O~4139A 
даного Договору. Договf~ ВИконанИJl ~peIlДapeM ВШtІОГ ПУНКТУ 4, ПJдпУН~ .ro.\lCJ117 
набyтrя чинності відповідн~~ЄТЬCJt РОЗІРВаним за ініціаТИВОІО OpeКдoдaвЦJI uя». 

РІшення суду, приАнJlТОГО на вимогу орендодав 

2. ЦеП Договір підлЯгає деР»сввнііі реЄстрації. 
3. ЦеП Договір наБJfрає ЧІ .• дep~ 

реєстрації та астосов ~я о ІИНОС:ТІ ПІсля підписВІШЯ сторонамll та і10ТО 
, паВОВІ Носин о ВИНИIШfІ З 01.10.2008 о . 111. 

, 4. ~БОВ ЯЗОІС ЩОДО ПОдаНlrя . та _rrJ18 ":1 

пов JlзаНl 3 його деРЖ8DНОІО реє а u.r:0гo Договору на державну peeCTpaU110 
' • 

стр ЦІЄІО, ПОlсладаrоться ІІа Орендодавця. 



3 
5. hlwi УМОВІІ договору ОрСШДIf земельної діЛЯИКIІ від J 2 ЛIlПНЯ 200S року зп 

N.o040S33800086 зosшwаlОТЬСIІ бсз змін. 

б. ЦеП Договір укладсно у ТрЬОХ ПРIІміРlшках. що MalOTL однакову IОРIІДIІ'ltIУ СИЛУ. 
0J1I111 З ЯКJfХ ЗІJВХОДИТЬСІІ В ОР~JfдодаВllЯ. ЛРУГИЙ - в Ореllдаря, третіГІ - в оргаllі, ЯКllfi 
ровів вого держаВIІУ ресстращlO - КlІїпськіП регіональніП філії ДержаВІІОГО піДПРlІсмства 
~ЦСIПРУ державного земелыІгоо кадастру при Державному комітеті Yкpaї11II по зеМСЛЬШJМ 

" ресурсам. 

РСlспіЗ11Т11 сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада КІІЇВСЬІСОЇ області 

ЮРltnll'ШD адреса: 
іАеtmlфікаціЙНJ.ІЙ код 26376375 
Кllі ЬХІІ обл., М. БроваРIІ, вул. Гагаріна. J S 

і CallO lln.I.l!!РЛ ВаСІІЛЬОDlІl1Q 
1(.. ~ і .&.I~~~, 

.. 1 ,.'., .,~ 
'" ~.-i""".) 

• __ -І J.J.Bj Q('IJ03'Cf(O/ 
~ , l' \ ;" ':'. і; 

'і-in j'\ •... :. ! ,,) t: І'" 
ПІ~\ \ • ,'" 1 -І ., 

~
"';,. ..:.:.:...' ..... l1, 11 

't:l/.t 
o\..It t). f} •• '.1 
., ІІІ і\ /:. 
~"~ 

ОРЕНДАР 

ВА Т «БроваРIІ - молоко)) 
IОРIІДIІЧIІD адреса: 
Київська о ., м.БроваРlr, 
вул.Божен ,5 
в особі ЛОІІ ІІІІОН" ""/,,:сайда Cllle1101l01l1l',a 



ДОІ·ОВІР 
ОРЕНДІ' ]ЕмЕлы�оJJ ДIЛЯНКIt 

... &роваРII 

GponapCLКn "llcLInI Рад8 .. ііі .. -,и".17 ~ei! v.;; 
,nЛnl~ЦЬ: IipOBapCb~'" \\llсьа.:а Р'.ІІВ О' - - - -~~ .~! 20 р. 111\0" a,~ • '" , • - • в (1tu , neplfforo lІІС'1)'IfIIІI"n \1\&:1,1\11111 І "JI'III\I К""'ІІІІІІ 

КClIfo1Р:1 ,\'I~ТОЛіflС!UI!'IП. що JШ 11", 11IЛCТnIlI 111KOI\~' ~'KJ1UЇI1lf •• , 1(111 "iclt~"~ С:О"'"'"II1І"IIОIIIІ'1 І' У"(1ІІЇflі" І 
_'16іІІ'). !J1'lllpC"nC'1~ 111;1 О 1.IW.03 ііі ~!:1-'>'~91~. Н\ OI'F,f ЩА І' AK"i'''I~f1I11: lI1I1IJР"L'IІШ ~БР"nllflll-:\IІ"'I1f~I'''. 
L'11J'I1II nn~' : м.БрuваРIf., В)'Л'Ь",Ж~IІК:~.5 14Ja:1~IIII'i~lIinllllit КЩІ 00-145112;; "tlС:l,ііі rOlIt1R11 "r"n,lillllll 

1m MI!~anпn CТCnnIIODII.a" ."",n /t.r ІІа IIІДСПlВI статуту. 1iIre'tтpIJllnflOltl 11111\(111011'11І" "aMil':I"\1 

ІК"""Т "I&:L,,'OT рОnll 1І Н!!98 І OIJl 12.08.1999 РО"')' I~,i -"()"Е' ЩЛІ'''. 'IJJ~І.·ІІ; 1,'''''''''11'''. ) КI.n'111 ш:11 ДЩ',,"іI1 
11ІС1)'1І1Іа:: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРШІДОДЛОЕНЬ "і.11100Ї,11t(1 по рі,и&:III'" сесії GропзрсытT ' •• іс •• l\і'Ї rtl!ll; ""Їllc"""j UUJШСlі оі:. 
IWJD05 ро .. ." .N!!666-32-04 "мас. D ОРЕІІДАР ПРIІАмзс в crpI)"(1ue П.13111е KII""C~II:1I1If1' '':\'~1''")' .зі.llfll"~ 
I1ІІШСIО 0,0019111 ДП" обcnуroВ)'ІІUНIІJI "іос:"у. "КО 1I1a~OДllТbC" 110 "ул,О;,і""іПr"~1І в 1'110111І1 1"11,,11111:111'" іі)ll. 
ііІ... м. БроваРІ •• Згідно 'J мана,.. 1емлеКОР.'С1Ува""я. ЩО с "І:ІІЇІІ"С"""-'ІІ) ЧU~" 'ШПI(1 '".О' І) Д"ГnП"І'у 11 

JIIЇJUiI' 8lfДlffoi ІіраварСЬКllМ мїСloк"м відпіло,.. 1емельних ресурсів віл 31.05.05 К!!267 111 1~"'CJII.fll'-"'аJt.'f~ОТІ'''R''Т 
JI)"СIП'ІІIUЇ GpOBBpchlcoro міс"кого відділу 1&:fIICnЬ"lfX p~~pcio uя зuмen".,а l~inIlЩ"U 'pl1.~yr r',tll 11 1~\I:'n' 
ID\IсрQiRIШro ПР'ВII11'ІСНIIJ' в межа.'It Броварської міСloкоі ~i. 

2. Об"с~-т оре.I.!!) •• 

2.1,8 аренду передаСТЬСJl зсмcnь"в ділJlllh'D зuran"ною 't."ОЩ,Ш'l 0.0019,:,. , , 
2.2.На 3І!",enьніП дUrЯllUЇ віДСУТlfі об"єmlllерухомого маі1I1В • а та"ож ІІІШ' 00",,,,11 шФРUС?РУ"'1)'РIІ • • • 
2.3.НОf'lМВТlІона rpOIllORB ouillKa 'ІС\len"ftl)і ді.'JIlIt"и 1riAlfo "окі.'''" Ііромре:',КІ1Н1 ще:' .... 'щ1 f1f:1'If,I~ 

•. ~c,,""If~ pCC~'Pcio RiJI3I,OS.OS 1& Nl!266 С,"ШО8I1ТЬ 2547 (двІ Тllся"і !,"" 'C~'. СОРОК сі\l) '1'''''':11І.. _ 
2.5: зсмwlыІD лілиш.а. Rh'D пеРСl1астьсtf D ореНд). ІІІ: мос так"" ftCJlOJIIKI8, Щ" \lt1ifoyr .. r'&:p~UII\U,tI"" " 

CФr~'"h"""У О""ОРIfCТUIШ'n, • . 
В. ІІІ'" Іміflі ( РС(1рг:шіs:щії" (\flf:II!1ЛРЯ }lt"u"ip 0/1СІІ.IIІIІ': ,rtt:j'I:I І' '1111І'11,'11. 

3 , Стрш,: діі до. онор,' 

ЗІ ' • '. Д" 10113 ·ЧIО"РUk., lІіс:.l" tа"іll'I~"Щ' ~!i·\'I.' ,М .. ··'·1" 
1Ipct1,1a1; а' ДотВIР }·К.'ІВдеtlО IIU J (ОЛІІН) р'" ":Р\''''''''Іn 'rp~K У Ш,U:''' 'Р:llі ""~IШllr ",'''IfIf~1I I.L' I~i ",iIffL' ІІі.!> 

,щ- IІS:Р':ВDЖIfС п"ооо IIOIIl)MClIlCtI nо'" 110 ІІОn' &:.. • n 
]а 1."~1 І . " • І' ,_.,' o,,"m, fIItChMOnn OPl:llo10,-ШIЩIl IІрtl 1111'''11 ІІ(1ІШLЩ:"'П 11 ІІІ 11 
.ІЇIQ n l.во JU"""'t:''''R cтpOh')' ДІІ ДОІ "кор) IfOBU Іл 11'" ПРlt1I1Rчrll""'" арrШlUР ІІТР:І'fIt' ІІСI'СЩ1;а:llr 
ь' РІІ ""IrОРIІС rulші ]C'''L'1101l0T l1L,,,,,KII ІІІ: ,&1 1& lооа 
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•• 1.1 t&!h Дщ " .. ір Шlбllрпr "11I11IILlt ri Ilі&:.1І1 lIiJtIlIl~nllll" ~ 11І1' 11 " lіl'I"'Щ\ 11'1'11 ІІІ'Щ'. (11 1\, 1"1'''' ,i~ "'о 

І' n ·n,,,,"11\ ІШ' '1111'1' , • • 
І'. ~ І JI""",ip \а;JllllсШIІ • Irl.(·, 111'11:.11,",' ІІІ" 11.··. 1'1"IІіїI: 1""110':11111\ Г~'''ІІ·ШШІ', .. • 1':',t -' - '''''іІ\ '.L'ї'·I .. ··· -І. І' \':'ІСІІІ ~\ IIII,U". IIP~ І :і; • 11':0. ·'.1,'Р" 
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15. РсквіЗllТl1 сторі •• 

ОРСlшодаВСIСЬ 

БроаПРСI.ка мІСЬ"'1 110.111 
n особі nrplllC11'O 
ЗUС1}'ПIllI"'D 

"llськоro ГОЛОВІІ 
КIІRшщі ОЛСКСВllAра ЛIІDronіПОUIІ'lD 

MlcltL."311UXOJUК!:IfII" ЮРIІJ11111110і особll 

074 ОО КІІЇВСЬ"'а об:ІіІСТЬ, 
м.Бровар". вул.Гагаріl'" t 5 

IАСlmlФіh"llціПIШП КОД 26376375 

мп 

" 
.. 

~; 
. ~ 

OpCllnap 

д т "SrUUUРJІ·МfI1lIllЮ". 

якс :lіс 11" ІІі.'!\.: Iill1і .: ГіН ~ Ч'. 
1вреГС'РППІІ""Г~1 III'~ Щlilll'l11\1 I\C"Iil""1nМ 
БРОВDРСIоК~1і ,..kt.; ,,1 l'i1JIII 

10 N!!98' ві.'! І ~ ПИ І L:()I) (1(11\\ 

Голова "palIJlїIIIIH 

МіСІIС "рОЖІІU:lІІІІ" фі JII'ІІЮЇ І'СІІ"" 

ЮР"А"lща tt.1I)~t:iJ М IirЩПЩJII, 

в)'л.БПЖС:""8. ~ 

IАСНТllфікаціПltllП ІЮМІ!Р ()044SK2; 

16. ПідПllСl1 CТC)pill , .,. 

м,е )/011:,"0'" 

МП " . ~ {~4~~("~.('/'Y ..... ,'VC.lD"in.r:I 
Kn"IIcIIKu Л'С'!І'ІІІJ'U • , ' , . о' .. 

.. , ':;:".: ....... ' 
" .... '" .: ~.;;., . .. :::. .... -



, АКТ 

прИЙОМУ.ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНІ(И 

,2005 року 
м, БРОВ~lrн 

Ми, що піДПИСQJшея нижче: Броварська \lіСI ... а РI1;Ш, в 

особі першого заСТ)'IIІIIIIС8 міського ГОЛОВІІ КШJllllці 

ОnеКСВIЩРВ АI18толіііОВII&lа, ЩО діс ІІа підставі ЗаКОIlУ УкраїJlИ 

"Про місцеве сзмоврядуваН1ІJІ н УкраїJlі", довіреності під О I.ОЧ.О3 'Ja 

ни-6/299, 3 однієї С1'ОРОНИ, та АlсціонерllС товариство віД.СРI'ТОГО 

ТlIПУ "БроваРII молоко" в особі голови праВJlіНllЯ ЛorШТІО1С8 

МшtвііЛ8 СтепаllOВllча 3 другої сторони, склали цеіі АІ\Т про 
• . , 

наСТУПllе: 

Броварська міська рада передала, а АТВТ "Бровар .. -

aIOJlOKO" прийняло земельну ділянку площею 0,00191"8 110 

ВУJl.ОЛЇl\lпіііська, в районі РОЗl\lіщеllllЯ буд. Х!!l-а в М. l;роваРIІ. 

Земел.,на ділянка наДАна рішенням сесії Броварської міської ради IІід 

10.03.2005року Н2666-32-04 ІІа умовах оренди, на І (ОЛІІІІ) рік 

терміном до 1 О.О3.2006рОIС}'. 

Цей Акт СIСІlвдено у трьох приміРЮіl\ах 

чаСТllliОIО договору оренДІ". 

(' IICLii,l· "\111010 

G ПЕРЕДАЛА: 
pooapCbka міСЬІса • рада 
IОРидична адреса: .; 
М}) • 
". ровари, вул.Гагарін~ J 5 
~РlUий заступник -

МІСІа" І\ОГО Г('110ВJoI 

,. і 

t IРИI-:ІНЯЛО; 
•• 

л ТВТ ~'Бровари - М();Юl\tJ 

10ридична адресu: М·\)РОВЩ1lf 
вул.Боженка, .5 
ГоловЗ lІраОЛ1НliИ 



АКТ 

ІІВ переllесеНIШ в натуру З0ввішньоі 1\lсжі 3C-ICnЬ ОО • 

, " 1101 ДJЛИllJСlt . 

МlI. нпжчепідрисаві, представник Броварського міського земелЬJlо-кадастрового БІОРО 
~~ -

ості зeмnеВЛIШНlfЮВ (землекористувачів): 
,.н .,-L2 ..;- /',. JC" ~ 
~, r.=;;їJ' <./~ 6tt. ~- ~,ёz)"''' 

_UВJiк BIIKOНJCOМY -r7 ~ -"'і/С t? ,p~'O ~_ М. 
, {І 

па піДставі дозволу вихонкому Н! 273 

В8родвпХ депУтатів від 24 листопада 1992 року 

.ш' в U~'mJу'межі ва підставі плаву земельної ділянки 
~r~7 и;г?;. -~~ !$ 

~ВШll0rопо вул. __________ ----------------

-рішeauя МЇськвиковхому N! _____ від_--------------

мtam З8~ в' xinьxocтї ( 4 ) передані в натурі представнику замовJUЩ ва вого і 
'-.цево вщповідальвіerь за іх збережевил. 
Рм..:.. • о ' i-JrinJDпm поквзвві ка 1Сроках • 
. 'Чlllрита М!сцезнахОДЖCВВJJ межевих З)lВК1В ?~H~;:~:. 

цra Itт є підставою ДJJJI пРиЙВJl'1'ТJl рішени.(~~;. :' -=,.:1.:' o..r, ~fИСТУВaиmo. ", ., , 'j 
1~1''''' ,. , ~ •• r~ Щ;.:.,;, : ': J , "Il--аВДевиіі • ..'1. ,. 

~ , в двох DplIМ1РНJПШX. :: о, .=,J.i,~:: о,:: ~O~: 

: ~.~traD~~ :і~МлеВ.JIашuк~ .. О;' .,o~· -;;;':;,;,k t:f'~" -~ c!1/-o.~ -
l'CJIIJeкop~1 ' ') '=- '0:, О". о .Gt'/. 

с:тувача aloK" * -
lJp 

8РОDОРОIo"0" ара .. ;' ....... 
До"IРНО a~~ , 

........ О ::��O,.,OI1Io"O-IС",.а 
"'''І-ВЦИК 610РО IAD14т",фlIСDL,І,,"IІІІ\ 

/JpfA: '. ,О • 

traDII10c ВJIКО8КОиУ ' 

ЗАТ-Sptl8flllCМ1l""." 2001 Р. 3avRS"�-/SOD 
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АКТ 
про передачу на зберігаJIНЯ встаІIО 

( 
BnelllJX меЖОВllХ ЗJIВків 

. вnаСІІllІСУ КОРllстувачу) зе" оо • &ylenLJIOI ДJnЯJIКl1 
~T&T- ~ ~ _------------~LL&~~~~~~і$~~~-~сі~~~;-~~;~~~~~~~~~~a~':· ______________ __ ...-= (n. І. Б. i\lіЗllЧllоі ОСОбll, назва IОРlUUІ'ІНоі особll) 

ВМ~ _______ ~~~~~О~~~~~Gё~А~~~С~б~~~n~-________ • ОО' 
с;..,; с: СШЬСЬКОl (r.llCLKOi) роди 

~------------~Ки~і~В=сL~к=о~і~о~бл-а-~~·~-----------------рanОнУ 

200 z- р. 

МlI, lПJЖIIепідписані: 
~UПК орraвізаціі, ЩО виконала робоТІ! по встановленню меЖОВIJX знаків земельвої дітопаJ, 

p,qaвa впще DКаз8ВОМУ власнику (користувачу), 

О t!.t,U.e~~-~da е, ct:?r:;; о,ч:; 
• (назва організаQJЇ, посада, П. І. Б.) 

~~~ C~3 
I!ІWlCвик(землекористувач) ~TBT ~ .6;.r.oR~- ~~O~-

(Л. І. Б. фізllЧНоі особll, Пll3ва JOРllдllЧИоі особи) 

~ВJD[ сільської (сemuциої, r.Пськоі) ради _____________________________________ _ 

ioввoro (~ro) відділу зеr.IСЛЬВИХ ресурсів __ ...::о~...;е:.:;d~~....::~::;.ем~~~~=-=-_:.::;в.~. ~A{..;.....;:--___ _ 
<І (11. І. Б.) 

-
- цей акт про те, що межові знаки земельвої дїЛJППOJ встановлеві (відновлені) ва місцевості в 

~ -4 шт. і передані ва зберіг8ВВJIземлевласвпу (землекориС"1')'ВВЧУ) 
__ J7t!JT ' <2А~t?~-~о,L()~ о 

(П. 1. Б. фізllЧНоі особи, НІЗва юридичноі особll) 
. d 

::n-aDUПК opraвbaцii, !.:.~~;;;н;;giiOD~~~ 
Icr llanа РОботи по 
IlІовпепmo межових зпmdв .. 
~ ':-

lUJacunк (зеl\шеКОРJlстувач) . 
~ J 

kt.,~tra81UJJc сШьської 
lIUIої, аIIСЬКОі) ради _____ -------------------

~~8 ~ ПIIІс Раііоппого 
~ ВlдAlnу зеl\lenьпш 

~T -SPOItIPCUII ItpJItnrJIНII" 1001 р. Зcw.» SI61-1SOO 
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\/(оран'"с, ~o':ollnr,. "" ~'Mnllaa ОР(IIJІІІ 

АТВТ"Бровари-молоко" 

1.0 
1-;70 3.20 

19Iв .... 
з.20' 1;70 

1·0 
IIЇci"ёs 1: 100 

1,0 

ОПИС МЕЖ 

АО А.земЛі 38ГВ,,'ЬНОГО 
м.Вровари. 

користування 

А 

1,0 

3,20 
1,70 н. 1,70 1 О 

3,20 
1, о q,35 

8,50 І 
І 
J , 
• 

І 

> 

----- зовніШНR Me!:~ 
земельноІ Д!f!~КИ 

д, ••• і ••• ••• •. ~.·.t·.:.... . .. ... . "1 
І :lо .. ,.:,I ........ :. -.' '. . .. І 
11 .,е.. :. _ .... __ . _ 
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Договір ХІ! 1 
"ро IІ11ЄСЄIІIІЛ Зі"іll до dOlOBOn" оп .\ 

'd 12 1'.1 I,ellull Je.,"eJlbllof t>iЛЛІІІЩ 
ВІ • ЛІІ""л 2005 року М0405ЗЗВОООВ7 

МІСТО Бровари КІІЇВСЬкої області 

18 ЛllСТОПnДR дві ТIIСН'lі BOCbl'loro року 

OPEHДOДABE~Ь: . Бровар~ька. міська рада Київської області. IОРllДllЧllа особа за 
3DКoHoдaвC~OM УкраШIl, lДеllТIІФlкаЦlііШIЙ код за даllllМl1 ЄДРПОУ 26376375, IОРlfДlfчна 
ILI!peca: Кшвська обл., м. Бровари, вул. rarapit1D. 15. в особі ВИКОIІYlОIIОГО оБОВ'ЯЗКl1 
аflСЬКОГО ГОЛ~ВІі - сек~аря paдll СППОіКIСП Ігоря 8ПСJJЛЬООII'JП. ЯКІІіі діє на підставі ст.42 
Закону Укрmни «Пр? МІсцеве с~оврядуваНflЯ в Україні», з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ВІДІсрите аКЦlОllерне товариство «БроваРJl - молоко». IОРllДІIЧJlа адреса: 
аf.БРОВВРІf, вул.БО)J(еНІСв,S, ідентифікаціііЮІЙ код 00445825 в особі ГОЛОВІІ правліllllЯ 
ЛопвТlОка Мllхаfiла CTcnaIIOBII'IR, яка діє на підставі статуту. зареєстроваtlОГО 
ВІIКОНавчим Ісомітетом Броварсы�оїї міської радJl від 12.08.1999 року за Н!98 І , дonі -
І&ОРЕНДАР", 3 другої стОРО1lи, уклалн цеП Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебувmочи ПРllЗДОрОВОМУ розумі та JIСIIЇЙ пам'яті, розуміlОЧlI 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з пр.шисаМ.1 цllвілы�ого законодавств&, що 
регуmОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВИМО~ІІІ ЩОДО недійсності праВОЧJШУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської ради від «30» вересня 2008 року 
N!883-4б-ОS нормативної грошової оціНКl1 земель міста БроваРII, та рішеllШI Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!898-47-05 та кеРУIОЧJlСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 12 липня 2005 року yкпaml цеП 
Договір Н! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земеЛЬІIОЇ ділянки 
від 12 nиnня2005 року за роН! 040533800087 (надалі -Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній peдaк~iї: •. . 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНКJI згідно ДOBIДКJI ВIДдШУ земельн.." 
ресурсів у місті Бровари від 28.1 0.2008року Н! 04-3/1 3-3/~ 527 CТDНOBIIТЬ : 
·9757 (дeB'JIТЬ тиCJIЧ сімсот п'ятдесвт сім) грllвень оо КОПІЙОК. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди Вllкласти в наступній редакції: • 
ес3.1. Цей Догові ено строком на 1 (один) рік, терміном до 27.03.2009 року. ПІСЛЯ 

. Р ~aд ОРЕНДАР має переважне право поновлення ЙОГО на 
::еlШJl c~кy ДІІ цьог? ~~~~ повинен не пізніше ніж зв зо кanеидаРНl1Х днів ~o 
захінче::~о:О: :ь~~o Договору письмово повіДОМІІТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про lllUtllp 

Продовжити його діІС?: право ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ у 
. Положения цЬОГО ~OГOBOPY про переважне 
~ ~ . 

Ц'ШЬОВІІМ ПРfl3наченням, • Використанні земельн~lAіnянк}t не з~ І' 
- Порушення термінів сплаПI ореНДНОI пЛОТІ , 
ДОПущення погіршення стаИУ земельиої діпянкш). 

аст(( в наступній редакції: 
1.3. Пуша 4.1 Договору ореНДІІ BIIКn ) відсотків від HopMaTJ.IBHOЇ грошової оціНЮI 

«4.1. Орендна плата становить 1 О % (десАТЬ 
земельної дinиики - 9 757,00 ГРllвень і скnа;~є:roпіЛОК на рік. 
-975,70 (дев'ятсот сімдесят п'ять) ГРllвень •• .. 

сти у наСТУПНІЙ редакЦIІ: 
1.4. Пункт 4.3 договору оренди Bllкna 



2 
«4 3. орендна плата ВНОСІІТЬСЯ ріВЮIМIІ частка . 
_,IД8РИIIХ ДІІЇВ. lJаСТУПllltх за останнім калСllдаРIIІІ!t МІІ ЩО~ІІ.СЯ'ІІІО протягом 30 (ТРІІДЦЯТІІ) 

~yвaJJНЯ ПДВ uшяхом перера."<УВaJШЯ на .1 ДНСМ ЗВlТIІОГО (податкового) місяця без 
:'32J0812700005 УДК у Київській області м. КJIC~~~~;~~~~n ,з~~~УНОК ОреllДОдавця 
одержувач - Броварське ВДК. код класифікації 13050200 -.923, МФО 821018, 

- орснда зеМЛІ». 

1.5. ПУНКТ 4.5.2 Договору оренди BllкnaCТII в наступ '" '" 
• • • 11І11 редаКЦIІ: 

«4.5.2. 3МІІІІІ рОЗМІрІВ земельного податку та ставок ореllдll .. . .. ..... 01 плаТІІ, ЗМІІІІІ HOpMaТJIBIIOI 
rpoWOBOI cOnЦloIIMICII. П1ДВІIЩСIШЯ ЦШ, тарифів, зміНIf коефіціЄlІтів іJlдсксації. ВIJЗlfачеJlllХ 
зl1КОllОДВD • 

· у ВllПnДКУ BiдalOB11 ОРСІІДПРП 3l\lіШIТII ОРСllдllУ 'Іnату .10 УМОВПХ, ВІ'ЗШІ'ІСІ'ІІХ 
0.4.5 ~OГOBOPY, ~ОРОШ' рОЗрIIВП'ОТЬ договір ОРС'ІДІІ. ЯІ(ІЦО, С від"IОВП від 
Ao6pOBlnLlloro РОЗIРВПIIІІП договору 38 ЗГОДОІО сторі'l, цеП договір рОЗрllВОСТLСП у 
CYAOBOI\I)' порядку.)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДІІ ВJJклаСТJI В lІаступнin рсдакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плаnі у стрОЮI, визначені ЦИМ ДОГОВОРОМ, сума 
:mборговаиості вважаЄТЬСJl податковим боргом і стягується з .. арахуваШIЯAl ПСllі, що 
нарахОВУЄТЬСJl на суму податкового боргу (з урахуванням штрафНJlХ санкціЯ за їх 
ПОВIIОсті) із розрахунку 120 відсотків річних обліJСОВОЇ стаВКJI НаціОJIВЛЬJIОГО баllка 
України, діІОЧОЇ на день В.IНllкнеННJI такого податкового боргу або ІІа день Пого (Аого 
частииі) погашення, залежно від того, яка з величин Т8КІ1Х ставок Є більшою, за КОЖНlln 
капендарний день прострочеННJI у його сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренд •• В~Jкласти В наступній редакції: 
«6.4. Орендар зоБОВ'JlЗаний в п'ЯПJденниR термін піСЛJl державної реєстрації цього 
Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про _внесення Зt.~іJІ та доповне~ь до 
Доroвору тощо нвдати відповідну копію органу державНОl податково 1 службll '3а r.rlcuet.r 
знаходження зеr.fеnьної дinJlНКЮ). 

1.8. Пункт 9 Договору оренд.. доповнити новнм підпунктом 9.4.6 наступного 
змісту: 
сс9 4 6' й" "ll дер>кавної реєстрації цього Договору тоІабо БУДЬ-JlК.IХ . . • в п Jlтиденни теРМІН ПІСJUI 
Додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповне~ь ДО Договору тощо надап~ 
ВІДп'" .. по"аткової служби за МІсцем знаходження земелЬНОI • OBJДHY КОПІJО органу державно 1 "" 
ДlJIJIНки». 

І ОПОВНlml НОВИМ підпунктом 12.3.4. наступного 
. 1.9. Пункт 12.3 Договору ?~.e~ д: • OCТOPOIIIIЬOr.ry порпдку У випадках, 

3l\ncтy: «12.3.4. ініціаПIВОIО ОДНІЄI ІЗ СТОРІН В одн 
передбачених законом та ц.1М Договороltl)). 

. 11 викласпr в наступніП реДВlщіі: 
1.10. Пункт 12.~OГOBOPY ореНД·. 'ніціаТIIВОІО ОреJlдодавця в односторОНJlьоr.rу 

«12.4. Розірвано Договору оренд}! землІ за 1 нда ем В1ІМОГ ПУJlКТУ 4, підпунктів 6.4 та 9.4 
порJlДКy ДОПУСІСВЄТЬСJl у разі HeBllKoHallНJI ~:Н.llt~ за ініціаТIІВОIО Орендодавця з Mor.relrry 
даного Договору. Договір вввж~ється РОЗlР РІІАІІЯТОГО на вимогу Орендодавця)). 
flабynя ЧИJJності відповідного РІшення суду, п 

2 . • вніА реєстрації . • Цей ДОГОВIР Пlдnвгає держа .. 
. . після піДПllсання сторонar.ш та Аоro державно! 

3. ЦеП ДОГОВІР наб.lрає ЧIIННО~Т1 н о ВlrНllКЛI1 з 01.10.2008 о . 
реЄСТрації та застосов ється опаООВІ ноСl1 . 

го Договору на державну реєстраЦ1ІО та ВllТраТ1I, 
4. Обов' JlЗ0К ЩОДО подання U!'0 КЛ8Д8ІОТЬСЯ на Орендодавця. 

Пов'язані з його деРХШDНОIО реєстрацlЄIО, по 



3 
5. ы�іi УМОВlі договору . ореНДІІ земельної діляНlШ від 12 ЛIlПНЯ 2005 року за 

Ji040S33800087 зanИWВlоться без ЗМІН. 

6. ЦеП Договір укладено у трьох ПРltміРIШКа.,,<. що MalOTb однакову IОРІIДIІЧIIУ СI1ЛУ, 
ІІІ 3 яКИХ знахОДllТЬСЯ в Ор~ндодавця, другltп - в Ореllдаря, третin - в opгalli, ЯКIlП 

OJU вів noГO держввНУ реєстраUl10 - КltївськіП регіОllnльніП філії ДержаВIlОГО піДПРlІємства 
;Inpy державного земельного кадастру Прll ДержаВІІОМУ комітсті УкраіНІ І ПО зсмслы�1tмM 

.. ~" ресУРСIIJf6 • 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

. ,. 

РСlсві311Т11 сторі .. 

ОРЕНДАР 

ВАТ «БроваРIІ - молоко) 
10ридlt'lllа адреса: 

Кllївська Л., м.БроваРII. 

вул.Божс І a,S 
в особі Л 011І101(0 /fIIL~О;іло CIllf!1I0ll01l1l

11Q 

, .... 



ДОІ'ОПІР 
nРF.НЛИ 1[\1F і1hlюі jl.'ISIНl\lt 

І. ПРСДМ[ І ДО, ОIЮII) 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ uіаповіл"о по ріщеlllіR сссії I)poBBpc ..... -оі l\Ііс:IоІШЇ р.ЩIІ КJIЇЯСа. .. nї ОUЛDLїі niJt 

10.03.2005 110"'''' .NI!666-32-0-l Huar. а ОРЕНДАР ПРllnМ8( 11 crpOl\o,,~ JIJIOrllC KOpllc:1)'BIIIII'R 'CMeJ1hlty лі:I"I",}' 
/І.'ЮІІ1t1O О,ООІ9ПІ JUIR "БСЛУГОRування Kiocl-l', я .. а ]lla~(t\lIJITlaCII по о}·л.КUРIJ:IСIІІ(8, n РПіlОflі РСIJ~llщешlSJ 
6~J, ~\!i·'u ". Бровор", '3гі!lІІС1 , r1J1I11JO\1 1t"':I~"ОI>l1С1:.ШЩI'n. ЩО t lІе"і:С, '."щ,' "::I&:'llIInl" 11МIГ" 11,)rooo1')' rn 

1.0811\11 DII!'dlll1'Ї 1;(,ОРIlРС:"""іМ 1011&:1.:\11'1 "і.I.IІ.IІ1" ·.: ..... I •• іІІ'. Р':':)РС;П Р;'1 l' 'J:- (J'; .... !!.!',І Т!\ :\:·.I~':,"O·KIJ.ll1l:;r·Jllt'i 
J,J~"&:llТсШії БРОDllрськога \fiCbK\JfO s,л:,і",у Icrt~ 'а.,IІ:' P~t:H)cifj "Я !L·\I':.II.II? ;1;'І.tlIІЩ ,'UЧПЬСil 1I 1&::.IJI1I"( 

IOYrpuiRI1UI'O "iJ"1Ha'letlllJl в )fсжах Б(1ОІІорсt.lmї \li~·; .... (A pa.cll 

2. ОБ"СІП орсщщ. 

:!.1.8 orcll.'t~' пс:реnOЄ"·I.сJl1еМeJ'laна .аіЛЯІІка lur.\і,.,IIUЮ ІL"'ОЩСІО О.ООІ9г.в ..... . 
: 1.На '1I!MC:'bt1!t\ діmШllї sin~VТlii n~Ї' 1('11: :J-:r~ і(\'.І"ГІ' \lзі'1'11. 31'3"Оі': ІНІ:" о·, ("1·IІIIІIIII)UС.ГР~I:1)IЩ. • 

13.lCopM8TI1BHtI гр,'ЩJIІВIІ oUit'iC2 'J~'I&:JI~I"J:' '1:':nНI<IІ l' і;1ІІ0 дса;.і1IШ Брt'tш(lсы�cJгоo '!'СIofШ'О 1I1.'1.·IUI:' 

~"~'Iо"И" ресурсів sin ЗI.05.05 зо .N'!2ciO \oOТ:1I1"iJJtTh 4~61 ('IOlllp" 'Іасочі ;асn".,ТСР1· WIC'll1&!aIT І&ісlм І 
1)'1І1Іе1t1o. # 

2.5. 'JCl4eJ1bHa дlлпtl..-а, яка передаЕТ.,С'І 1& ОРСllау. lІе ма' тu ... шt l.c'l~wiJ(ia, Ult' \fОЖ)Тh псра:ШJ;ОJIIІIII іі 
•• 1111If"MY ВIІ"ОРIІС:ТDНIfIО. • • 

2.5. ПР'І зміІІі ( peopralfi3l1uii) ОРЕНДАР.я Догuвір opellAJI Ifе з6еРlrDЄ Ч'ІНІІІСТЬ. 

3. Cтpo~ 1Jii ;!(ll'nВI)I')' 

3. • '.. 1003200"1'011:'. flkml lа .. і'I'ІСIІНІ ':lpOI.) ,lt1IUI'UIJY 
lIPt .1. дОГООlр У,.;'l1цеilО ІІВ І (oallll' ІІІ!: T':JI'Ht'v· •• 1\'· • У (І\і\' РО13; UPCIIJ!I:P 1І0иllllСІ' ІІс: ,1;JlfiUlC "іil: 
.... IIJЩJ ... с персважне праоо IІОІІОIUI.1шtIR 1101-0 !Ііі lIos"li t:lP\JJ..· Ub ,!\ :11.I ... 1. ..... ",!I 111'0 ІІDмір прІ'110Р:КlllJ1 iiOI'I' 
.. 6 .Ііа:я і' --. іДО\1111" IШ&:Ь\lШIU , •• 1: ,,, "... • • 
..но n ц АО 'Ja"II"lе .. ш. стро",), Д&1 догсщор) 11'JJJ pIIJIIII'II:.IIISIIIi оре'IІlар 01 p:I'lar III:РСRU'lше 
n • РІІ IІIІКОРIII!1'В11111 :аСМСЛ"llоі l1U1Allit.1 ІІС 38 IФIItlIОIl \l 11 

/ІІІ.,!) ІІІ ПIJІІUUJIСІІІІЯ ДОІ'ОВОРУ ОРСIІIІII • .. 
-:: 4. OpefIAJJ& 1I,I1~1'U 

.' '8·' .... т: ... о lІ1іС11t) ''P"I!~III' 6ї "OIIЇnOK: 
4 І Рі .~ '9· 6'1 (&IU'lIIPIICТS'" ., '.1 .-
'. '111І! nРССIJIIІІ. пдат:! r:':"IOJ&ltI: .. о- 11 ЙГІЬСП 'І ypUVh:lIIIIRAI ІІШ~І\СIU lІІ'1mЯUIІ• 

4.2.0Б'IJICJ1СJlJIJI розміру OPCtlAlloi lиlаТIІ за ")t.:~UIIO 341 С:." l1'М1І (,lи'':II;'О ві" 10,(13.:!ОО5 ро .. ,.. ЩСlміn"IIIО 
Рі. 4з. ОРСІІ!!'І. пnата B .. Ocll ..... cA ПОЧ.lltаlО'l11 J Іll1В IIР·I.11 х:ш onalllliftl ICВnCIIДPI)JIII~1 .11І:.'\1 1ulr11'Jrn 

(" 
111'.111 ·IВnка.1СІ ПРОПІТОА' 30 ICnЛСІJДОР'IIIJ' 1.I.іо. Ilйс-r!ОуlдСllк. у КIIІось..:іВ оliJl&lсті al.I(llrua МФО 811018 
~1'1co .в p:'S"IIOI' • • "'OIt' ІІОТО) ~Ііcsщя WnSlХО~1 IІсрсрUХУUlllll1Я І .І • сllфі .... цlІ 13050500 - пре'lJШ :JI!)UII. 

U571923 р/р 33213815500005 _ 6роварсм:с BД~. K~ 1~~~IiOЇ i\.11trll :,ФurМJ1I1CТf.t:t Bi.'111" .. inIIJIMII аl.Т.Щlf. 
4.4. ПСРСDIІ"n Прщtylmіі тn l.п.uI&Ш'R II0c:.n)·r 11 рз:,УJlО. ре 
.; с" • . ., 0_ ., '( 'J.lJI : 

.~'. "Н"'І: "РLЩIIІІ,у П.1аІ1·11 n&:I"L·I·"'".&~~ "" ,". ., • 
. 1 .с І • 1Il • '. J 'I~ :1(\' '"Jt'pt'.. • . ' .' І -. .... • JМltщ ... ·'100 І "''','Іо'·'аРЮDа:Jlifl ':'Ii':;t\;II". , • • ... 'РІ',МП .. rU"J" ·1\lС.\І rllaI.JIIД(.t" 11" 11111І11/, 4 S - ,.... , • u "11"'1 '(11'. ,.. • r· • J -
. .2. 3'АіНIІ pn1rolil)i" ~смелЬНОI"(1 nu!ltrr.i)'. ,'11.11 11 ~. 

4.5.3. в і.іиlJIХ BII.' ........ ~ г,С'.""tUI1ЧСЩ;': :sn\;O!i"al. о •• ,,' и"!І' 11,)ГОВІІРnМ. CnpUnJIUMhCU ІІС!ІСК у .. 50 .......... ". • r-' .• 1)1'11 П_fJ\,а-.&:· • 
.... , І • 4. У РІ1Ї І'снш:rr"ни ОрtlщtlU'l .ІЛОТ" ~ .. 1 J1 ., :о. "'·11 ре"" IIРОСII1СIЧ~II'IП 11/,а (1:',...., . .... ·"111 ". І !t. ,.plifllll 111 І. ... .. 

1J./I\allillnT С1'аВtn! IluuіошIJIы�ro ljallКY w • 



я Т3КОіК і У ВllпаДI'а.,. ЯІ\ІUО СIРl''\ Щ \1' І 111111'1'''111'' І і 
S S S ОРСIIIlIfВ мато СПрDWSЯС1'ЬС ' ~II'''''', 

ІІІ: nIIИDР;I~"УС :lсмелlollУ ділЯI'''"), за ЦШ.І ДоroаорО:\I. ,~ 

s. УI\IОНIІ .811~ОР'ILтаfIШI ]С,'\lСJfJ.,шї .11. "11І1\"11. 

nv МЯ оБCnУГОВУUВllшr "іоск\,; S І зсмcnыІD lІіЛЯIІКD IІере,!ІІІЄ1'ЬСЯ ВОРС"..., • • • 
• • ІІІІЯ зсмcnыlіi lІіnЯIІКJI- зе",ЛІ Ko",cpUlnlloro RIІІЮРItСТШІІIIІ S 2 ЦіЛlооао ПРІІЗІІDІІС 

5:3: ОРЕНДАР 110 "'вс ~PBBB без офОР"'nСIІІIЯ у ВСТ8110DЛСНОМУ 'ШIШІІОДilIlС 11111\1 IIUPlllky 
цілLОВС ПРl1311ВІІІШШІ ЗО"'CJlLllоі ІІІЛЯНКІІ. 4 

б. У:\ІОВІІ і СТРОКІ. передО-ІЇ зеI\lЄ~ILJШЇ .'(і.шш,., IIlJpellJt)', 

6.1. П~р~JШ'ІВ зеtt1eJ1lо1l0і ділЯIІ"'1 в оренлу здіПСНJоcrhСЯ бс) розроБЛСIІIІ" I1рnеКI) ЇЇ ІlіЗ"~З~ІНІ. 
6.:Z.lltwi УМОВ .. Ilсредачі зеМCnLllОТ ділЯIІК)! в OpCIIJIY: ОРЕНДОДАВЕІ tb I1cpeJlur. 1\ OllEHдAP 

opellдy ЗСІ\ІCJІЬІІУ ліЛRIІІСУ вілыly від будь-яких &lвАНОВІіХ прав і ПРС1еН1іП ,pcтi~ uсіб. IІрО '1іІ1І1 ' 

УICnОДОНIIIІ Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР .. е "'ОГЛIІ1на1'11. 
6.3. ПереМ'ln земcnы�оіi ділlllllШ ореllДВРЮ здіПсшоєтloСП після держаJlIІОЇ рс( Сl р.щіі ltLUro Дu~ 
зп актом IІрtlПмаltltя - порсдачі. 
6.4. ІІа реІlовl ст.25 3aKOIIY YKpnilll. "Про оренду землі" ві.1 Об.'О.199ftf1 ,N'!!161.XIVoJIWII 

11"IIТI11ІСllllllіі eTpOI~ піс:.1" ACPil\'IBlloi pectтpooїТ llornnop)' оренДІ! JС:\IМI,lші .ІЇJІПІІКІІ ;scpa8111 

КОr.lУIІIІЛI.ноі вn:aetIOC1'Ї 10бов"ЯJ:lНI,'і 'IОДnТII копію договору BЇДnUBЇДltUMY І)РГПІІУ .1~p~'llIl/oi 
Cn)'a.1iII. 

7. УІІОВІІ повернеНI'И земелы�оіi діЛИІ.!: ••• 

7.1. ПіCnR'ПРIlПШlсtlИЯ діі ДоroВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlзсмеJII.ну JIЇЛ""'11 
гiPWOMY поріВШIИ" з 111М. У ЯКОМУ він одержав П в оренду. 

ОРЕНДОДЛВЕЦЬ У разі поrірwеннп КОР"Сlllі:С влаL"ТIIВОС1еП OPCtIA08il".JЇ lC\IC:II,IiUЇ зLl:1НlilL.· 
Ї1'JlltЇIІОЮ 'ії ст.ШУ, \IIot: IIР:1ВО на uідwкодуваНIІЯ збtПКЇв У розмірі, BII1H8&/etIClM} crOJ1C1I1DMII. )11\11І0 C1IIpotCII 

дoc,,~o ']І'~ДИ пр~ розмір віДШКОДУВОІСНIf зб/lТків, спір розв"пзусТьсп У судовому nt1pll,1/,Y. _ 
• 7._. ЗДIПс~еНI оренд.'рем без 3':"ДІІ орендодавци витрати на поліпшення ореН,:ІооаtlОЇ 1':~lenыІІ� 

ІКІ ttСМОЖlIІІОО В!ДОИРОМІІТ/І без заВОДIІНllІ шкоди ціЯ ділRНці. не піМlгають віJ1ШКОJ1ураtIIllО. 
7.3. ПOnlвwсt'НІ. стану. зсмелы�отT ДЇЛІнКtl, проведеІІі ОРЕНДАРЕМ 3(1 ПI/СЬМОIOIО """ 

ОРЕНДОДАВЦЕМ зсмЛІ, не n/MIl'D/OТb віДШКОДУВ8Нltlо. УМО.ІІ обсЯГ11 і строки піДШКОАУваКІIІ 
В/прат за провсдеttі НІІ'" ПОJtіпwеllll1 стану ']CMeJJLHoi діЛПНКft В.IЗIID:/DIОТЬСR OKpe .... O/O УІ (ІДОІО L"'Iopi/l. 
_ ..'.4. ОРСtlJ1ПР _ ма" npauu ІІа Bil1WI\OДYBDtIH" зб"тків, заl1011іЯtlll~ ),llаCJlі,юк IІtUIIІ,ОllillШR оре 

'ЗаПDР Jl1eI/L. псреJtоаЧСl1llХ ЦІІ~' AoroBopOM. 
3611Tкar.s11 ввr.каЮТЬСА: 
7.5. фВКТIІЧltі ВТРОТІ' ПК'''' ОРЕНДАР з .. "11/ID'Iмav) 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ В3Ha~ У 3В ІІЗКУ З HCBIIKOIIDHHIIM або .. е.,nnеЖНІІМ ВІІ ~ 
cвoro ПОРУluеlfОro ПРВВllі а також BllТpi1Тll, ,ЯКІ ОРЕНДАР 1діПСІІІІR або ПОhltнеtl 111ЇnCHllrll,!lll'· 

7.6. Д0ХОД". пкі ОРЕНДАР міг б • ОПАОЦ9') дoroBOPY. 11 рсanьно ОТРИAtОТll в разі Ilanежttоro 811КОIІ&11ІІ1І ОРЕНД w' 

7.7. PO'.tMЇp фВКТ"ЧНIIХ Вltтpaт ор rJllllll' 
СJlДnрЯ визна'IІCfЬСЯ ІІВ пілставі J10КYMC/nUnLIIO lIimucpJDh'C/II/, 

8, ОБАlсжеlfНП ( 6 
• О ТИЖСНJfЯ) ЩОДО ВIІІСОРJJС'rаШIS1 

'~ зеl\lеnЬ110і діЛИНI"I. 

8.1. ІІа opellДOBOНY ЗСt.lСЛLllх.діnn/ll\'V lІе в erix ес." 
'.1 I:I'QllODJteJlo оБМСЖСIІНИ, ООТJIЖСІІІIR тв ішuі IІРПва тр 

9. Illші Ilрава та 060В" • 
ИЗІСІІ етОР"'. . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ta _ ... t • 
r. p!l1І1)'С, що земельна • 'іІ'IУА<ТІ"'" ' 

311unpOIIDIO (\lPCIU/UM), 311C'ma",n Ilе п"р"б • .JII:IJJIІ/\і1 r 'і Яnro lUIасноС'гі ніком'" іllШ(JМУ ІІІ: 1111 • ....t!fil 
\11МВ • • оо - )118'" І от t • '.1 • 1/1/10" ''Г • ат" ІІІШІ 'Ірваа, 8113lіВ'lе", 111ІМ AOI'OBO ~ ar 101(01111І іlовrIО6t,~,,-еIlШI lI~pCДi1BaTII НЮ дUl ',і 

9.I.Права ОРСНДодавця: ром. : 
9.1.1 ПСРС8ірвти цільове 11 
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АКТ 
пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"{!, "~ __ 100S р<жу ---- ~1. Бровари 

Ми, lЦО підписалися НИЖЧ~: Броварсt.lсо ~Iicь"a раЩI, в 

особі першого ЗDСТУПНltlса міського fO.IJOBII (СIIЯllllltі 

Олександра АнатоліUОВН'13, що :rit. ЮІ піДСТ3Rі '3акону У країн 11 

"Про місцеве самоврядування в 'у І<раїнї', довіреності від 01.04.03 '3а 

Jё2-6/299, :3 однієї сторони, та АкціОllерне товаРIІСТВО Biд~PII1"oro 

ТІШУ "БроваРII молоко" в особі ГОЛОВІІ правліllllЯ ЛопаТІОІС8 

МIIХ8\tла Ст~паlIОВI1'lа ') другої сторони, склали цей Акт про 

ІІаступне: 

Броварська ~liCЬKa рnда передала, а АТВТ "БроваРІ. -

аI0ЛОКО" прийняло земе;JЬНУ діЛЯНI\'У площе(о О,ООІ9га по 

ВУЛ.КОРОЛСН':8, в районі P011\-ІіЩСІІНИ бул. ,N"gS4 8 М. Бронарa-r. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської Micыoїї ради від 

lО.ОЗ.2005року N!!666-З2-04 на умовах оренди, на 1 (ОДІІН) рік 

терміном до 10.03.2006року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і r невід'ємноlO 

ЧЗСТlіИОЮ договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
lQридична ацреса: .; 
М,Бровари, вул.Гагарінs,15 
П~РWИй заС"'JШ1ИК .:РІ 
М1Сlal(ОГО голови 

ПРИЙНЯЛО: 
" А ТВТ "Бровари - молоко 

Юридична адреса: м.Бровар .. 
Jlvл.БожеНl\з,5 
голова правління 



АКТ 

118 Dер~несевJШ в натуру зовніШllЬОі межі земельної діЛИ)IIСJ' 

, 
~,&;:;;.~~~ __ 200L.. р. 

Ми, нuжчепідрисаві, представник Броварського міського зсft.спьно-кадастрового БІОРО _ 

.ve~ ~,a 

cymocтi зе!tшевnасииІСЇв (землекористувачів): 

ra 7" • i,.4!.L o,c.O.L: () ~ 

ВIЇl ВИІСо~ом:у -е.є 1j/C е,//;СО а. м. 

ва ШдC'llВі дозвопу виховкому .N'! 273 

варо_ депУтатів від 24 nистопада 1992 року 

CCIDI в в~туру·межі ва Підставі nnаку земельної ДiпJUUa{ 
..,#7В Т" 6. li'д- ... c..~~ ... 

lIO'Iorono вул. ________________ ------------
рішСIIВJI міСЬІСВИКОИКОМУ .N! ______ від:..· ______________ _ 

м-. .... . ~) . Haorvni представmucy заиоввика. на вого і 
1 311ВХИ в IOJJьхоСТ1 ( ~ _ передlllП в '&Jr • 

__ о відповідальвїСть ·за іх збережеввя • 
.J!1!.~~ ..... 

1"4I~ии.:a- показDВЇ на кроках . 

.. 
ЗІІТ ".6)nmIPO-~" 1001 р. 3&,,» 11,..1100 
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Al\Т 
І.Іро передачу на зберігаllllЯ Встаиов 

влаСllІIJСУ (КОРllстувачу) з ЛСІІІІ~. аl~ЖОВUХ ЗJJакїв 
сі\ІеJlы�оІ� ДJJJJlIIЮI 

т'" 
(n. І. Б. фіз'IЧIIОі н -,- .о азаа IОРIС4ИЧI(Ої особll) 

BM~ _____ ~~~.~~~Q~~~I!~e~6~~~o~~~· ____ __ 
І сільської (міськоЮ РОДІ! 

----------~Ки~m:с~ь=КО~ї~о~б~ла~ст-l~·------------раАону 

МІ'. вшкчепідписаві: 
~UIIfК орraвiзаціі, що виконала роБОТJJ по встановленню межов,lX знакjв зez.rмьноf ДЇ1иП:rюr, 

lище вказаному власнику (користувачу), 

~-1f:::a-о?а~т 

IІІІІІІIСВП(зсмлекористувач) _--==.P~7.-;8:=-:T~7"# J:..6:ч4.р~:Ji~~t!l~Ас:=:и~-~L-:::~=~:::;::~~~-__ 
(І1. І. Б. фізичноf особи, "",ва IОРИlUmlоі особи) 

IQCrllJU!lХсіпьськоі (селищної, міськоі) ради _________________ _ 

(~,cь!oro) відділу земельних ресурсів _....:-q:....;::е;..;-п...;;..7'(:;:..'/.;;;;с.:.-t2,;..:~:...:..::::~~=-=-..::$.=:::.;.. ~...N:~_,.~ __ 
о (n. І. Б.) 

цеА акт про тв, що межові· зн8ХИ земельної дїJШШІ встааовлеві (відновлені) ва місцевocri в 

.( шт. і передвві ва зберiraивR землевласвиху (землекористувачу) 

7. 

3IIT.~ ."".... .. 1001 Р. 3av. Jr) SIf8.1SDD 
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ПЛ А 1-1 ЗОВНІWНІХ NI(8'І' а:МIІ\.'''UРIIС:l·~lі.!ІІ''И 

\KOp01,,"cтpOIfOllnr(> ... : .·Щlна. OPCll/ll1 

АтеТ"ВроваРИ-МОЛОkО" 

А,_------. 
1.0 

1.65 З.16 
110. 19иВ.... 5,0 

З • .16 1,65 

1,0 
! . 
Масштаб 1: 100 

А до 
JUJI:iC МЕЖ 

А земл! заra.nьного kОРИСТУВ. 

". 

~. 

М.Бровари. 

АКТ·переllссеllllll u ".1; \ і" 

З,ОО 

с., 

..... 
аа 

'=-

ь 
Q) 

о 
17' 
О 
:а:: 

.) І О 
. .:.. 

1,00 

..... . 
о 

19.00 

----зоВНІ·шНя ме_а 
земельної ділянУ.и 

"' .. • •• І'''_ Іі" •• , ...... " • ';~~';':. : і 
:.' ..... , ......... ,.,. "", ' •• е ••• ~ '.. ., .: ..... : ....... , ... " .", . 
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Договір Х!!І 
., І 

"ро gllесеllllЛ ""і" до dOlOBO'P.'" On~' ~ оо • 

• ~ "С "'" з(!""едыlI дIЛn"'''' від 1 ~ Л"""л 2005 POI\j' .NёО405ЗЗВОООВВ 
МІСТО Бровари Київської області 

18 ЛllСТОПnДR дві тш:п-.і ВОСЬІ\ІОГО POICY 

OPEHДOДABE.~: . БроваР~h1са. міська рада КIІЇВСЬКоЇ області, IОРИДИЧllа особа за 
закОIIОДDD~ОМ УкраІНИ, rдеНТШ)JlкаЦIПШIП КОД за даШIМl1 ЄДРПОУ 26376375. IОРllдll&ШU 
IUIреса: КtIIBcЬKa обл., м. Бровар ... , вул. Гагарі ІІа. 15, в особі ВIІКОНyrочого оБОВ'ЯЗКII 
міського ГОЛ.~ВІІ- секр~ря ради СаПОіКIСll Ігоря 8ПСIIЛLОВII.rп. якиП діє ІІа підставі ст.42 
ЗакоllУ VКРII1lШ ссПр? МІсцеве С~t.lоврядуваIlJIЯ в Україllі)). з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ВІдкрите аКЦlОllерие товариство «(Бровари - молоко)), JОРIІДllчна адреса: 
.1.БроваРIІ, вул.Боженка,S. ідентифікацifiниП код 00445825 в особі ГОЛОВІІ правління 
ЛопаТІока МllхаііЛR СТСППІІОВ .. ·ІП, яка діє на підставі статуту. заресстроваllОГО 
ВllКОllaDЧllМ комітетом Броварської міської ради від 12.08.1999 року за Н!!981, далі -
"ОРЕНДАР", 3 друго!' Сl110роml, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧl1 добровільно і перебувmОЧIІ ПрИ здоровом}' розумі та ЯСllій пам'яті, розуміlОЧIІ 
значення своіх дій, попередньо ОЗllайомлені з ПРИПllсамll цивільного законодавство. що 
реrymoJОТЬ укладений НИМ.J правочин (зокрема, з ВJlМОГПМИ щодо недійсності праВО·ШIIУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської радИ від «30)) вересня 2008 року 
N!883-46-0S нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішевня Броварської 
міської раді. від 16.10.2008 року N!!898-47-0S та керyrочись положеllllЯМИ пунктів 4.5.2, 
4.S.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянк" від 12 липня 2005 року ~~II цей 
Договір НІ! 1 (иада."і - Договір) про внесення змін до Договору ореНДІІ земельно І ДIЛЯНКIf 
від 12 ЛIoІПня 2005 року за р.Н!! 040533800088 (надалі - до?ооір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДJl наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореllДИ викnаСПI в наступній peд~iї: •. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛJlНlСИ згідно ДОВІДКИ ВІДДІЛ)' земелЬН~IХ 
ресурсів у місті Бровари від 28. 1 0.2008року Н!! 04-3/13-3/1525 c:mковить : 
-12321 (дванадцять ТlfСЯЧ тplolCТ8 двадцять ОДllа) гривня оо ІСОПJЙОК . 

. n редакції' 1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІ' викласти в наСТУПНІ .? • 
«31 Ц й П. • на 1 (ОДІІН) рік терміном до 27.03._009 року. ПІСЛЯ 

. . . е ~OГOBlP ~aдeHO строком НДАР має 'переВlDlсне право поновлеНllЯ ПОГО ІІа 
3aJclнчеННJI строку ДІІ цього Договору ОРЕ . 'ше ніж за 30 IсалендаРfПJX днів до 
НО~ий строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не П~;~Мlml ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
3ВКінчеННJI строку дії цього Договору письмово ПОВІ 

продовжити його дію. е пр:шО ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ у 
. ПолохсеННJI цього' Д9ГОВОРУ про переважrt 

разІ: ~ • 
~ 'ЛЬОВJrм ПРlІзначенням, - ВИкористанні земелыІїї діЛJlНlf1l не за ЦІ 

- ПОРYlUеНIIЯ термінів сплаtk орендної пла"IІ; - .. . ЛЯНКІ')). ДОПУщення погіршеННJI CТВltY земеЛЬНОI ДІ 
сти в IiвС'ryПJlіП редакції: 

1.3. Пункт 4.1 Договору opellДll ВIіІСЛВ) . сотків від HopMaТl'BHOЇ грошової оцінки 
«4.1, Орендна плата становить 10 % .(десtlТЬ .ВIД 
3QІenЬНОі ДЇJшнки - 12 321,00 грllВНЯ І cКJ.I)oдaЄ~lIi 1 О Jсопіf10К ІІВ рік. 
-1232,10 (одна тисяча двісті ТРИДЦЯТЬ ДВІ ГРІ • • ... 

о CТlI У наСТУПНIП peДOКWI. 
1.4. Пункт 4.3 договору ореНДІІ ВІІКЛВ 
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НОСИТЬСЯ рівними часткаМIІ ЩОМІСЯ'ІІЮ llj1n І НІ"" ~I, 4 3 ОреllДІІО плата о . 1І1ІІІ .. 
« • • • .....vmIIIX ЗD OCТDIIHiM калеНдаРНJlМ днем ЗВІТІ ЮГ0 (І ю:ш 11\11111" 11' ~~ 
кonclfДOPlll1X ДШD, ІІа ... .1.... . оо ~It'h. 

ПДВ ШJUL"<оt.1 перерахування на розра"УIІКООIІІI IXt\) 1/111\ ~ 
~DXr:~~2700005 УДК у КIІЇВСЬкій області ~(. Києва. І(ОД ЗКПО :!)57!9~J. \IФО I1il 
Ні. 3 Б орське ВДК КОД КЛВСlіфікаЦIЇ 13050200 - 0PCllдU ·I~M:II)\. 
одержуваЧ - ров , 

1.5. Пушrr4.5.2 Договору оренди ВllклаСТIІ в настуш/ііі РСJШКlні: 
«4.5.2. зміШI розмірів зеl\fслы�огоo податку. та СТ?ВОІ( ореl!Д~IОЇ ~'JIC~TII. 1~lj"'l Ifорм ..... 
грошової оціНI(II, ПЩВllщеlШЯ цін, таРJlфlВ, 3МШИ I(ОСфЩIСНТID ш.1~кс,щjї, BI~ 
ЗОI(ОIIОДОВСТDОМ. 

У ВІІПОДІСУ відМОВl1 ОреllДОРЯ зміШIТlI ОР~IІДIlУ ІІІIUЧ' ШІ YMonax, ВlI]IІI ... 
11.4.5 ДОГОВОРУ, СТОРОШІ P0:JPIIBOJOTL ДОГОВІР ?рСIIД~.I. ЯЮJ~О, ( Biд~IOвa І 
до6ровіпЬІІОГО розірuошJП ДОГОВОРУ 30 3ГОДОІО СТОРШ, ЦСІІ ДОГОIllР РОІРlІваma 

с)'довому ПОРЯДІСУ.)). 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди внкласти в наступні" рсдаКllії: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у СТРОЮ'І, ВlІзначені UlIМ ДOГOBOPO~I, qi 
заборгованості вважається податковим боргом і стягусться З нарахуванням пені, І 
нараховується на суму податкового боргу (3 ура."<УВDIІIІЯМ штрафШI:< сашщіі хі 
наявності) із розрахунку 120 відсотків рі~JНИХ облікової стаПКIІ НаllіОlfnЛЬИОro баі 

YкpВЇlflt, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового боргу або ІІа день iioro (Іа 
частині) погашення, зanежно від ТОГО, яка з величин таких CTDBOI( с більшою, за ХОІІІІ 
кanендаРНIІЙ день прострочеНШІ у його сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступні" редакції: 
«6.4. Орендар' зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації ~ 
Договору тalабо будь-яких додаткових угоД, Договорів про внесеllНЯ змін та доповиенч 
Договору тощо надаПI відповідну l(опіlО органу державної податкової службll за Mi~ 
знахОД)1сення земельної діJUlНКИ». І 

І 

. 1.8. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНИПІ новим підпунктом 9.4.6 наctyПВOl\ 
ЗМІСТУ' І • І 

«9.4.6. в п'ятиденний терм. ін після державної реєстраоії цього Договору тalабо БУДЬ-~ 
д?датк!'вих yг~д, ДОГОВОРІВ про внесеНІJЯ змін та доповнень до Договору тощо и~ 
В!ДПОВ1Дну КОШІО органу державної податкової служби за місцем 1находже1lНІ зetd~ 
ДJJUlНКИ»). 1 

. 1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВВИПІ ІІОВИМ підпунктом 12.3.4. HBCТ)'PВ~ 
ЗМІСТУ' «12 3 4 . . . . оо • • ~ . • • • lН1ЦlВТИВОIО ОДНІЄІ ІЗ СТОРІН В односторонньому порЯДI()' УВІІІІ 
передбачених законом та цим Договором»). 

1.10. ПУJlJ('1' 124 Договору оренди . . 'оо 
«124 Ро • д'" викnаCТJІ в наступНІЙ реД8КЦI1: 

.. ЗlРВDННЯ ОГОв"ру оренди землі за iHiцiaTflBOIO Орендодавця в одиостороИІІ 9 
порядку допускасться у разі неви О . 6413' 
да110ГО огаво . .:,:.. конання pelJДapeM ВИМОГ пуtJКТУ 4, підпунКТІВ . 
набyrrя ~IIHlto:~' B~~гaB.IP ВDа)t(~ЄТЬся розірваним за іJJіціативоJO ОрендодавЦІ з мо.,, • 

ОВІДНОГО РІшення СУДУ, Прийнятого ка вимог)' ОреНдОдавЦЯ». 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 
3. Цеі1 Договір наБJlрає ЧИН " • cJfpall 

реєстрації та застосовуєть НОС:П ШСJUI шдписаННJJ СТОРОНВl\IІI та ЙОГО Д 
ся до правОВідносин шо ВИНIflCnИ з 01.10.2008 рокУ:. 

4. Обов'язок щодо подання . BI~I 
пов'язані З fioro дер)каВНОІ0 реєст ц~oro Договору на державну реєстрВЦІ10 та 

pnЦIЄIO, покnадаJОТЬСJJ на Орендодавця. 
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5. bn1Ii УМОВИ договору . ореНдl1 земелыlїї діЛЯIІКIІ від 12 ЛIlПIIR 2005 року ЗD 

J{!O-IOS33800088 ЗOnl1ШD10ТЬСЯ без змш. 

6. ЦеП Договір уклnдено у трьох ПРllміРIШКа."(. що мщоТL ОДІІВКОВУ IОрllДІІЧl1У СІІЛУ. 
І З яІС11Х зuахОДІIТЬСП в Орендодавuя. ДРУГlln - n Ореllдаря. трстіn - в оргаllі. ЯКlln 

оАІ11 ів noro державtlУ реєстршіl0 - КІlївськіn регіоllалы1іnn філії ДержаВІІОГО піДПРlІємства ;;rrpy деР11ШВUОro земельного кадастру при Державному комітеті УкраїIШ по земелЬНllМ 
" ресурса" • 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

РскпіЗllТl1 сторі •• 

ОРЕНДАР 

ВАТ «БроваРII - молоко» 
IОРIІДIІ'lШl адреса: 

КlІївська о л .• м.БроваРIІ. 
оул.БожеJl .5 
n особі Ло ""о,," k/'Lt"';Лn C",ellnllotllll,n 



,. 

.. 

ДОГОВІР 
ОI'ЄНДИ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

". JjpaRllp11 

. a;110BIII1C:"~" ";і'"'''' Рада .. (J .. Д/~' .. ро:. 
'n,Q"ЛОIЧ'Ь' ІірооаРСЬКl1 a.IC"'~H 11І.Д" R .С· - • • --"І 20. ". 

~,,~ МІ' • ~ • • • • • • ОС(І1" 1I~"'""'C1 1аСТ) 11"11"" Міс .... і1. о '''.'LllIІІ К'ІІ"ІІІІІІІ 
gxm'UlPII АIІ~ТОЛIn~ВI: I~'I~: :~( .. ~.~ •• ~~n. ]11"011)· YKpaїlI1I "(Іро MiCILI~B&: са\tutlI'АЛУ"''''Щ' I1 V"."I.ill;" • 
_боку, АОР'РС'ІОСТ' 8 д . . з 111 !!_-, 9, 1а ОРЕIfДЛР. ""ціІIllСРIІС 1ОUПРllrl"11 "Jj(lC,":'P"-~'U.'U"8J" 
1ft"''''1I ІІІІреса : M.a;~aoaPIt., UУJI.БОіКСIf"~.s ;nСIІ~"Фі~lJ;nlllln КПП (Ю44S8lS It особ; '''.'''РІІ lipnlUlillll~ 
JanmDа МllхаnЛа C1cnaIlOBIIIII,. ІІКІІП 111С ІІа IІІдстаВI cтnryтy. 1арССС1рОІа"О' U BIla;OIlUII'IIIM .. oMircтoM 
~""1Ji місько! pDl1I1 3В N!98 І ВІЛ 12.08.1999 рnку лапі -''ОРElIДАр''. , І)Р)'."", Сn"'JI"'1ІІ. )·';;Іа:1ІІ Iten Д"гопір 
~'IX1)III1C: 

1.1. ОРЕНДОДАІJЕЦЬ B;AIIOUЇnHn АО pїlue.IIIA сесії GpOllapc .... oi r.ait:IoKUЇ Р;ЩІІ Кllін&: •• ІОIІЇ "МРі"; рі!. 
W.100S ро .. ")' N!бб6-32-04 1ІD1Ш[. а ОI'ЕНДАР пр"ПмаЕ в СТРUІЮРС IUlaTII!: "Uр"Сr)'ШIІІIIJ' '&:\'&:J1I.,,) .•• iJIIIII"l· 

IIOIIICID O,OOI9ra дlllІ о6слуroВУllа •• НI1 кіос .. "У. ІІІШ ЗНІХОnJlТhСЯ по D)·л.МJlОI)·IІОПС'Т 8 Р"П'ІІІІ p01",iIIlCIIIIH 
~.t.J!7-IІВ 'І. ІіРО8ВРII. Згідно 3 la..l0ICOM зе .... лСКорllСТ)·ВВ.,нА. щп с lІ&:ві./1"tr.tIlОЮ чаСТlІІfШП ССШI·&1 Договпр)· m 
.1 1"IІ"оі Броварським міСЬК'I'" відділом земCJI ... ,ИХ реС)1'сів від З 1.05 N, Х!!263 ТІ! ·~r.sI:JI"IIt,-""nnстровnі 
.D)\lI!II1UWЇ liроварс:"коro ~liCЬKnГO ІІЇДДілу земель.ш~ p~~ypciB WI 1е,,&:JII.IІ.. ЛUIJlIІ"" 'p;,~~' 'І.СМ Р 1e\IJIf1( 

IOIItpIUnllOIO ПР"1Iса',е.1ІІ11 n )'е'.ка,. БрnппрtЬ"nї міс: .. "оі PjU!Ji. 

2. Обt1єкт ореllДII. 

11.8 оренду передається земельна ділянка заranьною площею 0.0019~·.oo • 
. ' 2.l.Ha зсмenыlпn ДЇnlllші відсутні об"ЄКТIІ HepyxoMoro r.,аПНD • в ТDJ\VdC ІІІШ' об ("Т" lІ.фраc::r"У"-ТУРIІ. • • 

2JJlnpMDTIIDIID rpowoBa OUiH"" 1еМCJlьtlоі .І1ілА'"Ш згіllНО лові.1КІІ GpObD(1thКC1ГO \І.С •• І\ОIO HI.:L'C!JI}· 
1N:'1Lml .. "~С)l'сіп ві!І 31.05.0' 1В N!!:!(,1 ':'і1I\ОUШh 4968 ('lorllplI. ТIІСIІ'Іі дr,,"lІlt(Н IІІlr,'.а:rяr віс.",) 
'J'II~II. 

lS. Зt"~ILШ' .1ЇJ'JlIІ..-а. "".. 1І~I,&:дnt ,"С!С It ,-'/)&:IIJІ)·. lІе \ше ТU ... IIX .сеЛСJJlі .. іD. щ., М.УIh'У' " 1I1."~IIIKO.:l1l111 її 
~'"UIIO\1). RIII(OPIICtDltllIO. _ . • 

:!.~. IIРIІ·.\lі.сі ( ре(1рг:шіll!lJії) ОJJI:Нl1ЛI'Я ДnlПllіJ1 с.ре.IIIІ"С lП~JШUt 'ІІІІІІІІСІІ •. 

• І.· . ... Н) ІН "(106p('~\·. ІР·:.,,. ·" ... і"'і":IІ'.,. ,,·plh~ .І&І:"М'/'; 
~.,' .J. АiJІ1)ИljJ) \(Ш'/t~НС' /ІІі І \t, 1111&1 I'lt; Н:I;··I:tIи'" .!&' ••• ~ І L1\1\: ;,.і \'p~aillp IIII",,"~II " •• ІІі ",іт.: І.іil • 
• :: .1:11' ·"ill ;'':i'(lIa~II'-= ,'r:iII~ 'lс,".lІt~С.Щ" !i~'I·.' 11:1 111)1181/' 0;'11""· ~ 11. • ~ ,"аГо"" ;I~' "'I~'ip ІІІ'" I'ЩЖIl1 а ril' " 
.. " !li~llli· • )11 ЇJloo"".1I .1111:. \1\111" ореll.,·..... 1" • • 
Іі&о n JII) ':I''''''I~lIhll &:11101\;'· .Ш Д,'ІC'lч","'~ 11& ' • ІІ'ІСШС"" 0(1fll.1Up В'Р3'І&1' ІІсреRUі.Ш&: 
11,,· РIl nltКUРIІСТІ1lші 1e~,e.nlalloi Jlі;'П.'~fI ІІС 311 IIU.hOUII\1 ІІрllll1 

ІІІ "а ПОIlОD.lIСIIIІП l1ol"UOOpy. !'РСІІДІІ. 

-;:4. OPCIIAIIR IIJIUTU 

.:Ро .n'·llICur НІ 11І11:'10) • РIІІ.&:11І. НО ~:II/inut:: 
-І.lllі·!"а UР'Щ~&Ш' 11.""" c~;.:a:III'· 496-КО (,cn,"p~'CТI1'~bC:1I J \'I'UJ\V"UIІIІЯ\l ;.,.1С"С:;8 іl1ф.l'll1Іії. 
-I~. ()I""'~J.e""" 11" '''liI1\ ('pell:'.'''Ї 1І·.ат .. ·Іа ·,&::.IJ •• t' m'IiC~il'\) ., pi~IICII;'11 .1.-. 10.03.1005 r,ш:\· lIIo",i~H'III" 
01.) О • '11І J ЛІІ" n 1111І ,ш".. . І Рі., . рtlllЩIІ 1I~1nTII BIICIC:JlTI.~" flnЧIІ'IU'О . JU ucra'IIII~, h"U.'CIIJtUPIIIC)' '1ІІеаl 10 ШОIf. 

(q~'Щ "8frKa"lII Ilpu·ml·oal 30 h'DJ1&:.IДUРІІІ'Х 1I1I1u, "~C:1!~~~!. Kc.iurltKlli обпасті "І.КІІ('"ІІ МФО S:IOIR 
lСІІа ..... "nllnrn) І\ІІСRЦП шлпхоr.1 псреРПХ)'IІПIlIl" 1111 РО') ІІОК IІСIfФlh"Uціі 13050500 - ОР&!IfJI:! ]&:"'.1.1. 

1.1s7(923 р/р 33113815500005 - Gp08UJ1CIolCC ВДК. К'DJlIСІІ Т nnllТl' о"lорМnJlСТIoCМI1;JtпоnіЛIІІ."1ІІ UIm'I"". 
01,4 (( рах""ОК nрс .... !1І0 ч • еРСJUI'lа "роД),.щіі тв IfllАІlІІlІ1І nOClI)'r в '.І 
"05. POJr.,lp ОРСІІДІІО' ПnОТIІ IIСрСГJ.ІІдIlс-rl.СIІ у р,нl : • 
4.S.I.1.,11I1I умов roспnnaРЮВDIІIІР. ncpCIl6""CIIII'( nOГOnO~Oal·P(1I1'I.in ,. ТОal)' 'lIIc:J1i ullaCJ,i:II''; ;lІф:'"IІ;і: 
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АКТ 

пРИ ЙОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БРfJR~1РСЬК~1 Mi~ЬK~l paDSI, в 

особі першого 311С1)'11І1 1I каl ~liCbKOIOO ГО."ОВІІ КIІПlJllці 

ОnеКСВllдра АllаТОJJійовичв, що діс на підставі ЗаКОIlУ УкраїIІИ 

"Про місцеве самоврядування в Україні", довіреності від 01.04.03 за 

М!2-6/299, з однієї сторони, та АкціонеРllе TOBBPllcrBO віДКРllТОГО 

11ШУ "Бровари МОЛОКО" 8 особі ГОЛОВІІ IlравліllllЯ ЛопаТІока 

МuхаЙJlа Crепаиовича з другої сторони, склали цей Акт про 
• 

о, 

наступне: 

Броварська ~liCЬKa рада передала, а А тот "БроваРII -

~IOJJОКо" прийняло земельну ділянку площею O,OOJ9ra по 

8)'л.М.ЛаГУIIОВОЇ, в районі РОЗl\lїщеllllП б)·д. ~!7-a в м. Бровари. 

Земеnьна ділянка надана рішенням сесії Бропарської MichKOЇ ради від 

10.03.2005року N!!666-З2-04 на умовах оренди, на І (ОДІІІІ) рік 

:ерміНО\l до І О.О3.2006року, 

н. 11риміРІІИl\8Х і ї, IІСОЇД'ємнuю ,,,,,,ей Акт складено у трьо,: 

СlаСТИНОIО договору оренди, 

Іі ПЕРЕДАЛА: 
l)POnnpt'bKa міська" рада 
ОРJI;J,llчна aдp~ca: -;: 

AIlI. Gровари, вул. Гагарі на, І 5 
ерщ .. -~ 
• .ІИ заступник 

lнсы(гоo голови 

.0 с-:а--
с 



АКТ 

ИІ псренесеИIШ в натуру зовпіШllЬОї межі ЗСl\olenЬІI0.. • 
.. 1 ДlnЯlllСl' 

--~ ~,- а. JJ~~~.~~rr~------____________________ __ 
L" j ·.д."llnН=~ 200~p. 

МИ, ншкчепiдnнсаві, представник Броварського міського земenьно-кадаetpOвого бюро _ 

~~ e:~. . -

".ВJix. BI~OН1(OМY о/е ~C е #.с. (;) а. "" 
_вШдcraві дозволу виконкому N!! 273 

lapDдuиX депУтатів від 24 nистопвда 1992 року 
. І натуру межі ва підставі плаву земельної дiлJlнки 

..:іІ'76Т'" ~ ot5a 
-- / -- .• ' ~ .,.А?'--:- ;r а '10roПОВУJJ. ~~Є-~~~'~~/~~ ____________ _ 

рішекц міськвиконкому N! від ______________ _ 

.' 



\ 

... . \~ 
\ . 



АКТ 
про передачу на зберігаllНВ BCTallOBnellllX • 

влаСНІІКУ (КОРІlстувачу) зе~Jепы�о". &J~ЖОВІІХ Зllаків 
І І ДШJlIIКlI 

УІ713Т # ~ ода rJz,; - ~OoP01'C.o" 
(О. І. Б. фl311Чllоі особll, "ІЗаа .OplflUl1.l.oi ОСОБІ') 

'-, 11' 
І )IСЖах ______ ..=:Очt.;..::::ZD~О::,(,jР~'О~с~6і!:;t=~()~r~'_· __ _ 

'. сільської (~oї) POДII 
~--------~~~~~~---____________ рdоНу 

Київської області 

_!:!:Jl:;::t/.=Л.:..:N~с.2:....-__ 200L р. 

AfJl, вnжчепідписаві: 
DJII орraвiзаціі, що виконала роботи по встановленню межових знаків зеlt,ельної дimmЮІ, 

DJ(IIIавпще Dказавоft1У власнику (КОРJ.стувачу), 

З-ее4~е~~е) -1ta.dаст 06'е о 

(назва opra.Jbaцii, ПОСад ... П. І. Б.) 

~~. 

(rmm1CJlJПC (земnекористувач) ___ ./І~~:::.;в~-т~_·..:::О;s.:~~~:::::.с:2;"G'А::..!и=----=.NO~о.~!.і"~О~~.=(')_·' __ 
(n. І. Б. фЬИЧI'О( осоБІ', Шl3аI1IОР.ШJlЧllоі особll) 

RФtlВJUпt cinьcЬKoi (селищної, міської) ради ___________ -::-_-::-___ _ 

/lїDaoro (MicLKoro) відділу земельних ресурсів _~~:...:e::..'n~tl)~~=-=e:..:;q_=;c~c;:_:_..;;2J.~ • .=;vV-~_. __ _ 
() (n. І. Б.) 

-
ItUaвцeii акт про те, що межові знаки земельної дimппcИ BcтaвoвneKi (Biдвoвneвї) ка місцевості в 

bracri _ 4 шт. і передані ва збе . власнику (землекористувачу) 
..;f7lЗ7" • СТВ Іі,. ~ .. 
(П. І. Б. фы�1R1мf :IclJоo 

и. . 

Axr Сltllадеио в '1'рьох приміРIВИ:кIDi~ 

~BHblC орraпЬnціі, що 
,:а Р060111 ПО '. 

• JleUHIO J\fеасовпх зпа~ 
~!8JI .-' • 
. аеннlС (зе&JJlеКОРllстувач). 

~tra'lJQ 
lIOr і ІС cinІаСІаКОЇ _____ --------------------О • &IIClaIСОі) ради 

Qp~ 
~~)blC p;UЇouuoro ~лv~ е ~~O 2І.,;/;. 

еlв. ,Iдцtay зеМeJJЬJDa __ ---------.::z.~(Jrь-:::..!::::!::=-=;.....-:~.:;..;;.:.~-

з,lТ M6poupCWf8"""''' 2001 Р. Зa.v. а Slfl-lSOO 
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АКТ ПСРСIІ&:С\:IІI1М 11 ":II'yr~ '~'llIIil1llll.L'Ї межі ]смсnьноі АіnlНКИ 

.. 

~C1Ici 1СМcn"ноі AinJltlKH 8Н1tlачсні на fo,iCIIC80cтi 
IlCIJlJli ОРСНAlРIO • 

-------зОВНішНЯ_Ме'а 
земельно 1 ДІЛЯНКИ 

u'.A"C:"~ -= t .I~".O ,r;., •• Ia:· ... С!:~А •• сt"-·" ,~.~!n~ 
=,,, ••• rl.~.:·,:., ее ••• ее ее ее ••• -... .. 

В.М. ЧспуссtfКО 



Договір.NН 
"ро (lІІесеllllR Зі";,, до догово'Р.'" O'PBI'''' • 

·д 21 '.1' ull Je.JI.eд""or дИЛ"НIІ 
,,1 ?epeCIIR 2005 рону М0405ЗЗ800156 

МІСТО Бровари КllїВСЬкої області 

17 rpYAllR дві 11IСRчі BOCLl\loro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCЬK~ рада КIІЇВСЬКоЇ області, JОРИДllЧlrа 
особа за законодавством УкраШIІ, IдеНПlфlкаціЯНlIЯ код за даНИМIІ ЄДРПОУ 
2637637S, юридичн~ адреса.: Київська обл., М. Бровари, вул. ГагаріІІа, 15, в особі 
ВJlКОиyJочоro обов Jl3К~ MICЬKO~O ГO~OBIi - секретаРJl Paдll Сапожка Ігорп 
ВаСllJlЬОВUЧD, Jlкий Дlе на ПІдстаВІ ст.42 Закону УкраіНIІ «Про місцеве 
CDІОВРИДУВВННJI в Уlсраїні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Пирожок Олександр Іванович, Jоридн'пrа адреса: 
м.БроваРII, вул.Короленко,SS кв.51, ідентифікаційний код 1584103950, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другоУ стОРОНІІ, уклали цей Договір про наступне: 

ДіІочи добровільно і перебувwочи при здоровому розумі та JlСній пам'пі, 
розуltlіlОЧИ значенНJI своїх дій, попередньо ознВnомлені з ПРИПИСОМІІ цивільного 
звконодавство, що реГУЛIОЮТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВIIМОПIМII 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої ріwеННJIМ Броварської 
міськоі ради від «ЗО)) вереСНJI 2008 року Ни883-46-05 нормативної rpOWOBOЇ 
оцінки земель міста Бровари, та ріwенНJI Броварської міської радll від 16.10.2008 
року Nи898-47-0S, від 27.03.2008 року Ни685-35-05 та керyrочись положеННJlltIll 
пунктів 4.S.2, 4.S.З та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 21 BepeCНJI 
2005 року yкJIВJIИ цей Договір Ни 1 ("адалі - Договір) про внесеННJI змІН до 
Доroвору оренди земельної ділJlНКИ від 21 вереСНJI 2005 року за Ни040533800156 
(Надапі - Договір оренди) про таке: 

1. Ввести до Договору оренди наступні змін~: 
1.1. ПVlnt'l' 2.З Договору оренди ВИICJlасти в наступній .редакції:. .. 

~ ---- оо ЇJIJIНКИ зГІДНО ДOBJДJGI ВІДДІЛУ 
«2.3. Нормативна грошова оцінка зе~ельн~~ ~ . в' 2606.2008 року Ни 04-
Зсме.пьних ресурсів у місті Броварах КиШСЬКОl о лаСТІ ІД • 

3/13-3/925 становить: оо копїЙок.)) 
- З9 550 (Гридцать дев'ять тисn П'JlТCОТ п'ятдеснт) rpивень 

• ї діJIJlНКИ згідно довїДЮI відділу 
«2.3. Нормативна грошова оцuпca земе~но 05 122008 року N204-3/1З-312012 
земельних ресурсів у місті Бровари ВІД .' 

craновить: • :дecRТ ТРІІ) rplrВHi оо копійок.)) 
- 89 16З (ВicїмдecJIТ дев'ять ТlICJIЧ сто unст. 

. '. викласти в наступній редакції: 
1.2.Пункт 3.1 ~ГOBOPY ореНДІІ 009 ку ПіCЛJI закінчеllНJl строку 

«3і l. Цей Договір укладено тepMiHOl\f до 27.03.2 а:: п~новленНJI ЙОГО на НОВІІЙ 
діі цього Договору ОРЙ1ІДАР має перев~е ':е ІІЇЖ за 30 календарних днів до 
СТрок. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІ::І ПОВЇДОМИТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про 
Закінчено строку дії цього договору письмО 
вамір продовжити його дnо. переВlDкве прово ОРЕНДАРЯ не 

Положении цього договору про 
ЗВСТОСОВУІОТЬСJl У разі: ЇJIЬOBIIl\f ПРllзначеН!Wf; 
- ВИкористанні земельної дїJUПlКИ не з~ Ц • 
• По • • nІ ореНДНОI плати, 

Рушено терм1ВШ сплв ї діЛJIIIЮI)). 
ДОDyщеНIIJI погіршеНWI стану зеl\feJIЬНО ._. 

aCТII в наСТУПНІЙ реДВКЦII. 
l.з.пункт 4.1 договору оренди ВІІКЛ 



2 
нв період з 27.03.2008 року по 30.09.2008 ~ 

::;1~BI~el;:: ~=) відсотків від Ilормативноі грошової оціНКIІ земenыlіi 
дimnlКИ - 39 550,00 rpивень і cкnвдaє: ... 

_ 1048,18 (OДlIB тJlсячв сорок вісім) rpивень 18 КОПlиок» 

«4.1. OpellДlIB плата ПОЧIIН8ІОЧИ з 01.1 0.2008 p~~y. становить 10% (дecnь) 
відсотків від НОРМВТlІВНОЇ rpошової оцінки земельнОІ ДІЛЯНКИ - 89 І 63,00 !'ривень 
і сюrвдає: 30 ... . 
_ 8 916,30 (вісім ТlfСJIЧ дев'ятсот шістнадцять) rpивень копшок в рІЮ) 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 
«4.3. Ореидпв плата вНОСИТЬСЯ рівними частками щомісячно ПРОТJlГОft. 30 
(ТРlfДЦJIТИ) кaneвдapHIIx днів, Ilаступних за останнім календарним днем звіпrоro 
(податкового) MiCJIЦJI без урахування ПДВ UIJUlXОМ перерахування на розрахУНКОВl1Й 
рахунок Орендодавця Не 33217815700005 УДК у Київській облаcri м. Києво, КОД 
ЗЮlО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, КОД юrасифікаціі 
13050500 - оренда землі». 

1.5. ПУИJCТ 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміви 
нормативної грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
індексації, визначених законодавством. 

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

1.6. ПyиJCТ 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHeceННJI орендної плати у строки, визначені цим Договором. 
cyм~ заборгованості вважається податковим борго.м і стягується з Hapaxyв8ВIIIМ 
пеНІ, ~o нараховується. H~ суму податхового боргу (з урахуванням штрафВDX 

сан~IЙ за ІХ наявноСТІ) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової cтaDJCП 
НацІОНального банха Украіни, діючої на день виникнення такого податковоJ'O 
боргу або на день його (його частині) погашення залежно від того яка з вeJJИЧШI 
таких. ставОК є більшою, за КОЖНИЙ календар~ий день простр~ченНJI у йоJ'O 
сплаТІ». 

1.7. ПyиJCТ 6.4 Договору оренди ВИ1CJIасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору т.alабо будь-яких додатхових угод Договорів про внесення з .. ін 
та доповнень до· Договору тощо .:. -

оо • • надати ВІДПОВІДНУ КОПlIО оргаиу державНОI 
подаТКОВОI служби за МІсцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 .. ,:.. Договору оренди 947 
наступного змісту: доповнити новим підпунктОМ ., 

«9.4.7. в п'ятиденний термін піCJJJI оо Та/І б 
будь-яких додаnсових угод Д ДCJ.'ЖВВIIОI реєстрації цього договору о О 
Договору ТОЩО надати В1ДП' '. OГOBO~IB про внесення змін та доповнень ДО 

• ОВІДКУ КОППО органу n, оо оо ---"11 за 
МІСЦем знаходжеННJI земельної діJIJIНки». м,ержавНОІ подаТКОВОI 1N11-V 

1.9. Пункт 12.3 Договору о 4 
наступного змісту: «1234 .•. ренди доповнити новим підпунктоМ 12.3 .• 

• . . ІНІЦlаТИВОIО одні ... с ot.rJ 
порядку у випадках, передбачених зак ЄІ 13 ~opiH В одностороИИЬ 

оном та цим Договором». 



з 

1.10. • Пункт 12.4 Договору ореНДIt ВlІ1cnаС'Пr в IIВСТУПlrіR редакції: 
«12.4. РОЗ1РВаннSI Договору оренди землі за ініціВТ1ІВОIО ОрендодавЦІ в 
одпОСТОРОI~НЬОМУ ~oPRДКY допускається у разі неВllКОllaJlllЯ OpeНABpeltr ВІІМОГ 
П)'ІІКТУ 4, ПIДП)'lПCnВ 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір піДJlSlгає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після піДПI1Сання СТОРОНDfИ та ЙОГО 
держовноі реєстрації та застосовується до правовідносин шо ВIШIІКnII з 01.10.2008 

~ 
4. Обов'изок щодо подання цього ДОГОВОРУ ІІа деРЖUllУ реєстраціІа та 

BlrrpaТlI, пов'язані з його державноlO ресстрвціЄIО, ПОКnaдDlоться ІІа Орендодавця. 

5. hппi умови договору оренди земелы�оіi ділянки від 21 вересня 2005 року 
заN!О405ЗЗ8001S6 З8ЛИШВlоться без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІІІвськоlОSnАСТІ 
Юридична адреса : 
м. Бровари, вул.Гагарін&, 1 5 
в ос ~ С Dожка Ігоря ВаСllЛЬОDDЧ 

LB. СllnО:НСНО 
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ОРЕНДАР 
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О. О ~ \ ), ..... :0 ; І ( 1IJII1I ..... 'n RC'I\IIIl . .~.... ,.' : .. , '/ ", ........ .". . ':.: ',::,.' .. . -- .. ' . . 

',.; ... ':., " .':', .. ,. 
- -о .;. • • • і if рІА" ПР9 що У КІІIІЗі :JаПllсіа 

Договір 3BP~EcтpaBBH~ У B"KotlK:~~,::::~~::~;~~ _ • РІ 20qfpoкy. 
АержаВllоі реЄСТР.Цlі догоВОРІВ opellДll в 

':Ро 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11_"------.2008 року м. Бровари 

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

ВIUCОН)'10ЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

lroря ~асильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

СТОРОНИ, та Приватний піДПРllємець Пирожок Олександр lваНОВllЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передал&, :l ПРllваТlшіі піДПРllємець 

Цuрожок Олександр Іванович ПРИЙНJIв земельну ділянку площею 

О,О140га по вул.Гагаріна,2 для обслуговування літнього маііДDНЧllка в 

&1.Бровари. Земельна ДЇJUIНKa надана рішенням сесії від 27.03.2008 року ЗD 

~68S-3S-0S на УМОВах оренди на 1 (ОДИІІ) рік, терміном до 27.03.2009 

року. 

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

Договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

вроварсы(a д,'ська рада 
кІІївсы(l1 області '=
ЮРИДИчна адреса: ,:~" 
м. БРовари, вул.Гагаріна,l 5 
~IUcО~uй , обов'язки 

.1M~ёЬ~OГo· t голови _ секретар 
~,:' мі о. Ooi:p~o-;' , .. -:., ". ,:" .. 

ОО о, І_ о о \ 

'.1: і . : .... \ t ' 
'\ "~ \ оо І Oloi.~.Ca"O~/CI(O/ 

,і,::,\:о ~~~=-, ~ '" . ." .. .-

прИЙІІЯВ: 

ПрUDа",""'; lIidllp"Є/flel(b 
O"PD~/COI( О.! 
юридична адреса: м.Бровари 
вуn.ІСороленка,SS кa.S 1 



... &ро1lP11 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКи 

SpOBaptloaca 1\.IСhlС8 Рв"." .J.! .. AJALI~ ..... .. ~~ .. 'Ot'.,-_tll2DC"': IiровврсloКВ I'llсloаса рвда в особі першого 18l'ТVnflJl"lI місь"оro ron К І О .. - - ..Р. 
Lt-"::_ .,. з ум" . -.~ .. ов" "ІIJIIU :lltкса'l.1ра 
JJP',ld081I'1., ЩО ДІЄ на ПІДставІ акону краlllll Про MlcueBe ca\lOBpR.ilYBaHHR в Украіні" 1 ОдНОro б ...-m аіА 01.04.03 за N!2-61299 та ореlflllР: ПРІІВDТІШП nianplII:~leць ПllрОЖОК ОnексаllДР IВIII10:'~;" 

ilf&1D"HI!UlPcca: АІ.ВроваРIІ, Dуn.l~ор~ешса.SS, KB.SI, іде!mlФікаціRflllR l(oaI584103950. _ІШП аіс на піаС1l1ві 
; &iJНIIII про деРЖlUI1fУ реєстраЦІІа фlЗllЧllоі особll - Пlдпр"смUR. зареrС7рОВІІ"ОГО Вf,ко"аВЧIІ'" KO\lї1I:TL'''' 
. ~i міськаі paдll за N!2 3SS 017 0000 000495 від 16.09.1998 р. з аругого, УIСІІІІ.'111 lten аоговір про 
.... вeACflo: 

1. ПРЕДМЕТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенНІ сесіТ БроварськоТ ".іської РIll1'1 K.riacLKoї об1l3'1 і .. ід 
f1.17JOO5 року 16146-35-04 lІада.:, а ОРЕНДАР приймає в строково мат"е КОРJІC'J}'88ШJ. земельну аі!lllll"У 

'dIIIICIO 0,0140 ... ДnH 06cnyroВУВВlflІН лїn •• оrо аlаllдаНЧІІКІ, Іка ЗllаlDAllТLСЯ по Byn.farap'lfll, З 11 1'1. 
; (poaPIL Зriдно З nnlllOM земnеКОРllC'l)'ВІННR, що є невщ .. є. ... ноЮ чаСТІІНОЮ ш.оro Договору та довід,," ВIIlШНUЇ· 
fpspcWl11М ".іСЬЮI •• вiJшinом земелЬНlfХ ресурсів за N!44J від 16.08.05 та земenьно-кааас:тровоі доку~,ентаuіі 
(раарськоl'O міського відділу земenЬНltХ ресурсів UR земе.'1Ьна діл_нка paxyt:тьc. в зе~ШRI( KottlcpuiAflOI" 
IallpIIC1lIIНl D межах Вроварської міської РІА". 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

2.1.8 opellAY переlllЄТloСIІ земenьна дiЛJrнха зaranЬНОЮ пnошею O,OI40m. 
2.2. на земельніЯ lIimIнці BiacyrHi об"єm. Hepyxo.,oro ~1~JlII. • .'. •• 
2J.НормаТlf8ИI грошова оцінка земельної діл_НI\'И зпдно ДОВІ.ІІІОІ Броварського МІСЬКОГО BIII41JIY 

IllUЬНJIX ресурсів від 16.08.05 за N! 442 станОВІ1ТІо 27731 (Д8aaЦRТlt сім ТІІСЯЧ сі)ІСОТ ТрlШЦИТЬ OJlH~ ) 
IрІІІсIllo. 

2.5. Земельна lIЇЛRнка, .ка переlllЄТloCJI в opeНll)', не має недоліків, ШО MO,,"'YfЬ nepelUKO!l'n 11 її 
-'ІНОМУ ВИКОРltСТІНІПО. • • 

2.6. ПРІ' з.,іні ( реорraнізawі) ОРЕНДАРЯ Договір ореlШll не з6еРlraє ЧІІННІСТЬ. 

3. CТPOIC діі доrовору 

3 • ПіСЛR закlнчеННR строку договору орендар Mnr 
~I. ДoroBlP уlCJtвдено tepMiHO.I ДО 30.1Оо2005року. і ореНдаР ПОВІІИСН не пізніше Іtіж за З )IicDui ;!~ 
JIIh lІе право поновлеННІ( Ного НІ новнА строк. У цr.oмy раз UI про намір nPОДОВЖJIТІІ Пого ailO. Пр .. 
'~'DlЧеНIІR строку lItї noroaopy повіДОМlfТИ nIICIt~IOBO ореНДОДВ:"1 орсндар втр.ч.є nepe8I1a ..... : Ilраво 8:1 

plIC'l1lHHi зеl\le.nы�оtt дlnНН1СІ1 не 38 цlnЬ08111'1 пр.,значенн 
lIatroanеllll. дОГО80РУ opellllll. 

, . 4. Орендна плата 
.. 436-86 ( ЧOnlрllC'nl ~IIДUIІТIt шlc:n.) ГР"ВОНІ. 86 

10ni 4.J.ОРf'IДИ8 плата від 071Ь7.05 до 30.10.05 СlCllllAас 
hoк; (d QЄТЬC8 з урахУlаНІІJlМ іНдексів іllфлJlціі. 

4.2. 06ЧllcnенIUI розміру орекі!іоі ПnI1Т11 за зеМJIЮ ЗД СИпІ ___ plwellHR віа 01.07.05 РО"'''У що ... іСЯЧIIС 
4.3 О з "ІІЯ Прll ІІа ••• • 8' r . РІ • реlЩllа плата BllOCllТltCn ПОЧIІнаro'll1 ... ЗІ OCТIIlllli~1 кanetlllapHII~1 IIlle~1 З І 1101 U 

(".111І"11 частКlМ •• npoТtlroa. 30 калеllllllРffllХ днІв, IlaC1)'~д: у Кllівськіn оG.паcтl "а.I(.IС8:1 МФО 821018 
~lIJIatкaвого) .Ііащя ШnЯХО'" перерахування па рВхунО:,.:аCllфі .... ulr 13050500 - ope~ зе~аn', 

23S719U р/р 33213815500005 _ вровареьке вДК. :аО:орсНДІІОі nnаТlІ офорМJIIIЄ'ПtС. ВIДnОВUlНIІМIІ 8"'-nnЩ. 
:.4. Передача продукціі та H8ДDННJI послУГ в рах;зl • 
.5. ро) .. ір OPCllДlloI nлаТlI перегnRдllєrься у р • 80РОМ' • • 

4.5.1. зміНІ' умов rocподарюввнНJI, пс:рсдБВ'ІеНt1Х дог0 ui.1, ~Р/lФів, У тому -шелі внаCJIlао" Iнф.'1lldі: 
4,5 2 • ttV підlllшеНI'J! •• ЗМІН" розмірів земельноГО ПОJll1Т .. ~' •• 
4.5З. 8 iНWItX В'IПадках, передбвчек,1Х ЗВКОНОМj Dпечені ШІМ договороМ, cnp88IUIЄl1tCll ПС"І у РО1"'ІР' 
4.5.4 .. У Р • тноі пnвтu У c:rpoKII, вІ С1РочеННR мате.-ку. 

"'-І"нот ста 131 He~Hecel'Н8 оре6 І yvnailfa зв 1С0.ен де .... npo ОРЕНДАР з ПОВІІЖНІІХ npIIЧІI" ТI'М'Іасово н.: 
4 ВХІІ HIцloнanыfro aнКY"r і в.тадквх. _КЩО 

ІІІ .5.5. ОреНАН8 мата сnpll8JlRЄТЬС8 такоЖ У 
tapllC:ТOlyt земельну діл.НІС)' за ЦІІ"І Доroвором. 



5. YJ\IOBII ВІІКОРІІСТІІ11JJЯ ]C:\le.'ILlloi дїЛЯIIКII. 

• ЄТЬСІІ В оренлу МІ обслуговуваННIІ ліТtlЬОГО ~IIlЛ.1Iltll"ll\ll. 
5.1. 3eAICJlIoIII ДІЛІІІІКD псре.аа ы�оіi лїJUl.fКJI- землі комериіПного ВИl\ориств,mll. 
5.2. Цільовс ПРIDlllчеННIІ збс:зе:ФОРАIЛСIIНІІ у встаНОВЛСНОМУ законолаВСТВО\l ПОРІЛ""), З~lіНlOIIaТJ. 
5.3. OPCIIдllP ІІС АІІС правІ 

ПРIt:J1111IСIIIUl зеr.tcJIы�оіi лlmrIIКII. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ переДllчі ]е~lелы�оіi ді .. 1ЯlrКII в ореllДУ. 

б.l. ПередаЧІ зеr.tCJIь.,оі лілЯllКllВ оренлу здіПснюrтЬСІ без РО1роБЛСЩ'Я\1 rlpue"ї)' П оідведе'lІІl1. 
б.2.lllшl УМОВІІ пере.аачі зе~fелЬJlоі ділянки В ореНДУ: OPEH~OДABE~b IIcp~дaє •. a ОРЕНдАР ПР" 

ope.rдy земcnьну ДЇnIlHКY вinьну від БУДЬ-ККIIХ маАНОВIІХ прав І преТС"1l" треl'Х UСlб. про ІК"" а мо 
УIUlI1ЛDJIIIR ДОГОІОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ! OPEHД~P не МОГЛІІ ~"aTII. .. . .. 

б.З. ПередаЧІ зсмельноі лілКJlКJI орен.аарю ЗДІВСНЮЄТЬСЯ ПІСЛІІ лсржаВНОI рссстраиІІ ЦЬОГО AoroBDpy 

~ 
t , 
І 

за IКТO~I nplIR~fllfНl - псредачі. 
6 .... 'Іа D&ШDвl ст.1S 3око.,у Украі'lІІ "Про ореllЛУ зе,.,лі" від 06.IО.І998р J.'!!Jбl-ХIVореи.uр, 

п"ЯТlшеlllШП строк пІсля лержаВ.lоі реєстраціі логовору ореШІІІ ]е~,елы�oіi ді.1АIІIСIІ держаІІІа' -, 
ICO,.I)'IIOJILIIDi DJlDCIIDm зоБОВ"ПЗI'IIIП IIцaТJ. копію договору вілПОDilIllО~'У oprallY держввнu' ПСІІІDПІІ~ 
служОIl. І 

7. УМОВІІ повернення земельпоі діЛJlНКII. 

7.1. Піcnк ПРllПllнеННl діі логовору орен.авр повертає орендо.аавцеві земельну ділянку у стані, не riРШDIІ~ 
порівнкно, ТJBI, У ККОМУ він одержав її в opelUl)'. 

Орендодавець у разі погіршеннк КОРИСНИХ властивостеА орендованої земельної aL'IIHKII. ПОВ"JI1IИI~ r 
З~fіною П стаllУ, має право на ві.ашхо.аув8ННК збитюв у розмірі, Вll3наченому сторонаМIІ . .якщо СТОРОІІІМИ .. 
ДOCKrнytO ,roДlS про розt.lір вiдwко.ауваНlUlзбитків, спір РОЗВ"КЗУЄТЬСК у суловому ПОРКЛ""),. 

7.2.3ліПснені орендарем без зroди opeMo.aaв1Ul витратн НІ поліпшення орендованої земельної дinlllllL 
акі немоЖJJИJlО відокреМІІТИ без заполїRНIIR ШКОДIf ціЯ ділJlНЦЇ, не підп. гають вілшкодуванню • 

• 7.3. ~onіпшенlUI. стану З~tельної ділRНIЩ проведені орендарем за П.іСЬМОВОЮ 3ГОДОІО з OpeНJ1QllllBIICII 

зеМЛІ, не ПI.IUIRraють ВUlWКОду8анlUO. 

7.4. Орен.аар t.lae право НІ вi.awко.ауваиКl збltтків, заполіRН.IХ унаслідок невиконанlUI opeUDl-~ 
зобов"Rзен .. , псреабвчеНl1Х ЦІІМ aoroВOPOM. 

3011Т ..... ,.ш 8важаlОТLен: 
7.5. фа1tТИ'lні BтpaТlI, ККИХ орендар зазнав у зв"IІ3КУ з неВ'lКонанннм або неналежним ВttконаНИАr.1 уМDI 

логовору opelfДo.aaBцc"t, І також ВlnPlТlІ, які орен.авр злНIСНJIВ або повинен заіАСIІИТJI ДЛІ віЛllовnеиtll c8Ol'D 
порушеного права; 

7.6. ДОХОДІІ, икі орендар міг бll реanьно отримати в разі нвлежноro ВllКОНання opeн.ao.aaBцcftl УаІDI 
Договору. 

7.7. Розмір фаКТИЧНІ'" Вlnpат ОРСIIJUlРК ВИ3Н1чаЄТЬСR на пі.аставі документал"но підтверджеНl1Х даИIIХ; 

8. Обмеження (обтижеНIIJI) щодо BIIKopllcтallHJI 
• зеМeJlьноі ДШSlНКlI. 

"=" 
8.1. На opelfДOBaнy зе~tел .. ну лілкнку • ·б ." не встановлено обмежеННR, обтнженНІІ та іllші права третІХ ОСІ. 

9. Інші права та обов "JlЗКlI сторін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnYt. що земельна • IlіА 
забороноlO (арештом), заСТВВОIО не перебуває і .ДlЛянка Є У ~oro 8ЛВсності, нікому iHUlOMY не Вїл"Уd\еlra.If,!JУ 
IIIIlUlВl1ТIf інші права, Вll3начені ЦІІМ логоворо" •• ВІН має ЗВКОННІ ПОВноваженн. пере.ааваТ\І шо ділRН"У 8 оре • 

9.I.Права ореllЛодавця: 

9.1.1 перевіРІТ11 цільове Вltкорш:rвннк зем і' 
9.1.2 лостроково розірваТ11 цеП ДоговІ enьно дUlRНКIІ; ,'" 

Договором; р у BlmвдКIIX, передбачеНІ'" чинним ЗDконо.аавСТВО~1 -ra U' 

9.1.3. зміlllml РОЗ~lір орендНоі nnms . 8 
ОЛНОСТОРОНІІЬОМУ порклку без згод" ОРЕНдl;~~Па.ащ передбачеНllХ ЧltннИМ ЗDКОНО.аавствоМ, в тому чltcnt 

9.1.4. ВІІМ8І'аТІІ від ОРЕНДАРЯ СВОЕча ' 
сного внесенн. орендної ПJlатщ 



,1.5.81111/11'1І111 від ОРЕНДАРЯ BЇДWKO.llY 
~~y а60 міськоі Paдll про 111UID1111І ЗСмcnr.IIОУ 8іл .. JН. СУМІІ opeНJIHoi ПnаТl1 3 
"--,,2. ОООВ"В3КII ореllJlодавцв' n 'НІСІІ 110 niJInllCilHHJI itboro Д часу nPllRlIJrml ріWIШllJl • • oroBOPY' 

'.2.1. перС:ДВ8а1l1 зсr.tenы�)' JlUJJIHКY по axтv. ' 
,З. Права ОРСІlJlарн: • 
,3.1. ОТРIIІID'Пr по акту зсммьну nimlнку у ко 
'3.2 ПОllDDJlювml JIoroBip піспJl закінчс .. :IIСТУlаННJI; 

r/1JI"tJlНЬ ІІІ npOТl3і терміну ореlШI1. 11 С1року Aoro 11І1 І разІ віllсynlОсті '.4. Оliоа"ІОКII opCIIJIapH: npen:.oiR, ЩОІІО 
9.4.1.1ІІІІІІ81111 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIІІвіm. 'А 

і ЗДІ СlllOваТIІ коиm 
~ ... ,.оn" за IIIKOPIICТI'flfJlM цісУ 3&:AfС:Л""0і 

'.4J.81IKOPII&~TODYDaT" 3Сl\ІМЬІІУ дL1RflKY JR і 
9.4J.своtЧIІСIIО сrшlчуваТJI ореfIJШУ nпaтy' u nІоОВIІ\. ПРlf11fIчr'IfIА\t; 
'.4.4."е допускаТlI хlміЧIlОГО ЧІІ БУДЬ-IІКОГ~ іти б 
9.4.5. nUnIJ11J\I)'IIIIТlI fi D ІІМСЖІІОМУ caJliтaPIIOMYO~ З~. РУЛflенщ, :lrAfЛl': 
946 ...... аКІ' ч • - .... 111. • • .Пl ...... з Н CIJНJI теРМІІІ)' 411 Договору о еfl 

IL1CIIIIDI)' СТІні по акту. р Лlt поаеРІl)'Т1І земелЬt,>, ВШ_ІІІСУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. РІІ:JIIК ВllПадкового 311JІЩСІІІІR а60 П 
6
" ошкоджеllПВ 

о єкта ореJIДИ ЧІІ його чаСТПlIII. 

10.1. РII3IIК ВlfпадкОIОГО знищенн. або ПОШК01lЖеННJI 06" єкта ореJШIІ ЧІІ "ого ЧlСТІIНIf Ifссе ОРСflлар • 

11.СтрахуваllПR 06"єкта ЧП його чаСТlllllf. 

11.13гіАпо з ЦlIМ ДОГОВОРОМ об"єкт ореJШI' не піМJlГ8Є страхуванНJO. 

12. ЗміНІ. умов договору і ПРllПJIJlеиив його діі 

12.1. 3міІlа умов JIOroBOPY здіRСНlOJOТЬСJl у письмовіR формі за B:Jatr.IHOJO 3ГОДОІО сторі І'. 
І" " У разі HeДOCJlгнeHНJI ЗГО.llи ШОІІО зміни ~IOB ЛОГОВОРУ спір розв"n)'JОТЬCJI у СУДОВО,..У пор"lI"-У. 
- дп ДОГО80РУ ПРIIП'ІJІВIОТIoCR У разі: 
12.2.1.закіНЧСIIНJI С1року, на JlКиА ЙОГО було YКJlВДCKO; 
12.2.2·nPlrnбанНJI opcнnapeM земenьної дinJlнки у вnасиість; 

-ІІІ 12.23: altкyny земельної лшаики ДJUI сусninьн,ІХ потреб або ПРlfмусоаого відчу."СIІНJI зсr..enь"о; 
з МОТІІВІВ суспільної необхідності D nOРJlЛКУ, IcтaнoвneHoMY законо,.,; 

12.2.4 •• ліквfдaцaї фізичноf особи-орснлар •• ttoroa1p nPНnИНllєrLСI також В інших ІИП1lДКах, перс:дбачеНIІХ ЗlКоном. 
12.3. дп JIoroвopy ПРnПllННJOТЬСR ШЛRХОМ йоro розірваНІ'. 38: 
2.3.1. ~аємНОЮ ЗГОДОЮ сторін; 

ltJIea6a 12.3.2.РIШенuм супу на ВІІМОГ)' oднiєJ із сторін У наслідок неВllхонаиНJI лpyrolО СТОРОІIОJO оБОВ"Jlзкіа • 
.. ~UIX доroDОРОМ. та внаслідок ІlшадкО80ГО 31UІШСННJI, ПОWКО,/lЖeКНJI ОРС'(JIоваиоУ зсмenьноУ дinJlНIШ. 

І псрешкоJlЖ8Є га BIIKOPIICТIHНIO, а ТlllCОЖ 3 інших niдcтвa, аtDнnчеНllХ законом. 
rr.14114412.3.3. ue8UKOIIDHIIB opellДllpeM 0.9.4.2. даното lIoroBOPY 38 ріше"Н_АI суду. BI,aOOBWIIO 110 

, 3eatenLHOro кодексу YKp8rн .. • 
~ 124 Р • t lIaIDJO ..' 03IPBIJIНJI 40ГОВОРУ в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ ПОРІІЛІ'У допускається; 

• PQ3IРВВНШI ДОГОВору 8 ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРUКУ є ИСВІІКОНІННJI Орснларем n .4~, п. 9.4.3. 
~~.s. Перехідм првв. масності на мвАНО орендврІІ .на Іншу IОРІIЛIIЧJty або фпttчJl)' особу. 11 ТІІ"О".к 

n ІОРИДІІЧНОІ особll-ореНJll1РJl є піllСТВВОJO ДJUI розІРванн. 1I01'OBOpy. 

\ 

"'e:ae~ II~ ореlU10вану земМ\ну дinJlHКY У розі смертІ фіЗltч~оr ос~бll - ~pe,~plI, 31CYД)l(eHHJI або 
~.Iiy IllItE3ДaТJIOcтi :sa рішеllJfDІ суду nepexOJIIIТIo до еПlllКОGЩl1 або IИWIfХ ~16, IIКJ аIIКОРШ:ТОВУЮТ. ЦІО 

-ІІКУ разом 3 opelllUlpeM':IiJnJlXOM nepeyкnllJl8HHII lIOI'OBOpy ореJfЛl1 земnI. 

\ 13. ВідповідаnЬJПеть сторів за невuкопаllВВ а60 
t IlенаJlежне BIIKOHaIIК. договору 
l 131 3 . 1__· . . rkDt... '. І иеВllКОНIJI б ННІІ ДоГОВОРУ СТОРОНІІ несуть ІIДІІОВIДІІоІІЬНIСТЬ ВІЛПОВl4ИО ДО 
.-"111 I&1ooro НJI 11 о ненanежне BIIKOНl 
1....,I~.2.Cтopo~ГOBOPY. • ... ___ ". Від ВЇJlПовїдвnьнос:ті, JlJ.-ШО 80на доведе, що це 
"{,"-"'''ІІІІ c:тan ..... ІІСа ПОРУШlша зобоВ"Jl38НIUI, 'BUl�o.-s.·-
'І . ОСІ не 3 П ВИШІ. 



.'. 

14. ПРIJківцеві ПОJlожеНIIЯ. 

• 14 І ЦсП доroвір IІа611рає .. ІІНН0сті піCJUI П!ДПllсання сторонами та Аого ДСРі'ШRtюі p~' ('11'::111І 
'ц' n . УМ" "СІІО У трьох npll~(lpHlllauc. що мають однаков)' ,oplI.lII l l11\ \:IL1\ 

с AoroBIP - 'п' .". . 0'11\" ,11"1111І дрynlП - 8 ОРСІШВРЯ, ТРеТі - В оргаНІ, ЯКІІ" ПРОВІВ лержаВ'I\ 1'1:1 с Ina' 1'1 
ЗIIDXОДIIТItСJl В орс,шо_ • • ,. ЦІЮ. 

Healд"OIIIIII'III IJaCТI111a1'1II AorOBOPY є: . 
КIIдII~O~lln план зе.leJlьноі діл.НКI' з DIДйбраженmJМ обмежеm. (Щ'1ЯіІ;~IfI.1 ~ Іі BI/"~. 

та ВCТDJfОDЛI:tfIIХ CCpDI1YJ1Di .' . ". . , 
aкr про DCТDIIOВJ1CIIIIJI на .IICЦCBOCТI та погодження 30BIIJUlI/LOI меЖІ. ~C\IC·II.111J1 .';.1111111"' 
aкr про передачу на зберігання ВСТШІОВЛСНШ( меЖО81f~ 1"31\1/1 , •• lі\tIЩ.,\ IKI)P;IC\)~ 

~~.~ ~ 
aкr ПРlln.lаН'IJI-псредачі об"єlCТD ореНДІI; 

ОрСllДодввець 

Броварська міська рада 
в особі 

І5. РеКВЬllШ сторін 

першоrо застуПluпca міськоrо rолови 
. l(ИJIНJщі Оле~аидра Анатолійовича 

.' 

. . . . 
. ' 

.. .. . 

Місцсз,шходжеllНJllOРlfДllЧНОТ осоБІ! 

0074 КtІівсьп оБJJасть. 
'. м.Бровари, вул.ГlU'l1ріна, 15 

l.Ї1еНТlfфікацїRНlln код '. 

Орендар 

ПП Пирожок 0.1 .. що діс Ііа підставі 
свідоцтва про держаВJJУ ресстрацію 
фізичної особи - піДПРИЄАЩЯ. 
зареєстрованого ВJ.lконавч .. " Kn~liтeтo)l 
Броварської міс •• ка) Р".lИ ні.1 16.09.1998 
1а К!!2 355 017 0000 ОО()~Ч5 

Micue проживання фі3JfЧНОЇ особ .. 

Київська область, ... Бровар" 
вул.Корonенкв.5S,К8.51 

JдентифікаuіЯниЯ номер J 584 J 03950 

• ' .. "о. Шдппсп сторін 

_~~-= __ ~l.rfiiPJ;':О" 

мп 

Aora8ip заРСЄC'lp08ано у КlІі8ськіА • jII"6BIIIJIO 
зе.lелы�оra кадастру nPlІ Держцно ко' ре~lонanЬНіЯ фinіТ Державного niдnplltMCТBa "ЦеlnPУ дер сс11'і 
земель ВЧlІнено 38П1ІС від" ,/,/ ':у ~I УкраіНIІ по земenьним ресурсам" про що у дс;ри .. аDI,J~I)';е 

ft't!/.(J' 20 (J~-- р. 38 N! "*5.1 J/tr"~' 
~:;;:;, ....... 

... ...:,~ ... -111 ,,,".- (:''':-
_/,"",:-,-, ' .. ,~ '( , .. :.", " '. :. '. .. -..о. , 

r: 
·Mf1' t .... ~... • •••• \'''~t'' 9 t;':'t-.,':"': "'! \., 't~(, ~ .... 

u .• , .. і •• '. '" ' .... : !\ 

~
-:i" . "': .•. ".,":,. ":'~I . . ::--.!, :., '4. : l' ' •• - J 
~~.c;,\ .:,::' .-. 'С' I~ =: .. 

с,. ,' ...... c" .. ,~ ... :; ........ ::: 
,"'~ .. : ........ :1:'7 ". ! r.)':· 
~~~; .. :·.~::·7· ... :-·~~:1 ~ ~/.; 
~~~~I'·o~·~ .... ·:·~' 
~ 

Р лз"j·\І·;а 
Карпен~о J1IOJ1&Hura )'С • 



w АКТ 
І1РИИОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"'" " 4tI!J!.Ше! - , 2005 року 
м. Бровари 

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

заступника міського голови КІIЯНlfці О.lJеlс:саlщра АlfатоліііОВIIІIВ, що діє из 

підставі Закову У країни "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, З однієї сторони, та ПРllваТJllJіі 

підприємець Пирожок Олександр ІваНОВlfЧ склали цей Акт про наступне: . . 
Броварська міська рада передала, а пп ПJIРОЖОК Олександр 

Іванович прийняв земельну ділянку площею О,О140га по вул.Гагаріна,2 в 

ми обслуговування літнього майданчика (землі комерційного використання). 

Земельна ділянка надана рішеНIUIМ сесії Броварської міської ради від 

07.07.2005року за Н!!746-35-04 на умовах орендн, терміном до 

30.10.2005року. 

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

ДОГОвору оренди земельноі дЇJJJJНКИ. 

І1ЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
IОРИДИчна адреса: 
М. Бровари, вулrагаріна, 15 
nер1IJИй зас'"'пник • • .J ~ 

МІСЬкого голови -

І1РИЙНЯВ: 
ІП1 nИрожок Олександр 

ІваНОВlfЧ, 

який ПРОЖІІває за адресою: 

м. Бровари, 
вул.Короленка,55,кв.s 1 
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АКТ 
.tJ1I.IОDЛСIIIIП ІІа J\IЇCUCDonЇ та ПОГОДЖСІІІІН ] о 

!ІРО ОВIІІШllьоі ~Ie-",i зсмe.nыlіi дїЛНlllСl1 

__ n. о 0.. Пцр о ':k<. t2 (с tJ.;; . 
".!l-"_'=:()~'i...--_- 200 ьр. м.БроваРIІ 

МИ, нижчепідписані, представник ТОВ о. конет АНТ А оо 

.іtoЧII на підставі ліцеН1іі на виконання робіт 
8ПРІІСyrності землевласників (землекористувачів): -----------------
представників виконкому __ 1.oIII"2u~,Iд~:g~i.cf:"D.h~J<1)t.&:!~vfi.eL~. L8:.L. ________ _ 

taсуміжиltХ землевласників (землекорнстувачів): --------------

шо пред'явили свої повноваження, провели встановлення на місцевості та погодження 
1Овиіwньоі межі земельної діЛJlНКИ N. YJ П"l'о 'X-LDИ" 1). J 

ЩО1Находиться за адресою /z"'A '-0'-(1 Ьі J! СІ ~ 
313~ачені межі на місцевості про.ь по _K .... /~· A=k=:;c,=-,y __ ' __________ _ 

Ніяких претензіЯ при встановленні зовнішньої межі не 3ІЯвлено. Межі погоджені і не 
ВIІКnИКI1ОТЬ спірних питань. Межові знаки, якими закріплена земельна діJUlнка в кількості 
_ У шт. показані представником відділу на місцевості та передані на зберігаННJI 
]е.mевласнику (землекористувачу). Розміри та місцС]находження земельної ділянки 
Показані на абрисі на звороті двного акту. '7 
~ОЩаділянки, наданої 11.12. !le,bOOЦ. о.. tJ. J. 

:Inaнo земельно-кадастрової документації cкn~є ~ о/ t'O га. 

ЦеА акт є nїДCТВВOIO ДllJI приАНJlТТЯ рішення по фактич~ому корнстуванню з наСТУПНІIМ 
оформленням документів, що посвідчують право ~, , ,'1.- ~o користування землею. 
АnСkЛцениА в 2-х примірниках. . ,.' --< . 
Представник землевласника 
(земnеКОРИС1Увача) 

Представник ТОВ" КОНСТАНТА" 

Представник викоикоJ; 
'';

Представник суміжних • 
1емnевласників (землеКОРИС1Уввчів) 

. : . ,~. . 
::о " X;.~ 
; , h'i~.· 'IНТ' • - :і :' 8" , С .- -:. 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

\ 
\ 

\ 
\ ) іО 

\ 
\ 
\ .. 

\ ... 

-
ОПІІС I\lеж· 

1. Від А до БП· ~:n:.d:~::~~Р~о~~~=u=-~~~.~J~ ________ ---------
2. ВідБдо"_ lqUА; -=::~~~.~.~~~~~~~U/.~~~~::~ 3. ВідВдоГ _ L8-z1l r.,'-~"M 6 -

4. ВідГ доД ====-----------===::::= 
s. ВщддОЕ=====----------========-
6. Від Едо А-=====---------=========-АБРис~:u:а:В~:~====-~~-:-~~::~~======-----= 



АКТ І про передачу на зберігаllНЯ вс:таllовлеllllХ меЖОВllХ знаків 
власнику ( КОРllстувачу ) земельної ділянкн 

__ ----~л~.~d~.~I7.~k~ko~~=~~=К==~~~.~J~.--------__ _ 
- ( П.I.6. фі111ЧНОТ 0E0бїt: на1ВІ IОР.'4нчноі особ., ) 

в межах -...:І~~JщІ4~ot::::;;.:'iS~~и:::ІЦJ+tJ~:.J:':'''''· ______ міської (сільської) Raд.,L 

.. " .. _...:f)~~t ___ 200..г р. 

Ми нижчепідписані: 

представник організації. що виконала роботи по встановлеННIО межових знаків земельної 
_ИКИ. що надана вище вказаному влаСН.IКУ ( користувачу ). 

ТОВ" КОНСТАНТА" ~1Чi11f 7· f). 
( nOCI4a. П.l.Б.) 

х.шевпВСНІIК (землекористувач) _--!.Jtz., • ..!.IJ'L:.,--І.IZ:.."-!и:!..l4D~:.:::rи;:~~D~<і:.......""'=tP~, ...:J~. -=--:--__ _ 
(П.l.Б. фіз.,ЧlOiQtОб.', назва IОр.ш.,чної особн' 

представник міської (сільськоі) ради т," СНМ rIii. В. 
міського (районного) відцілу земельних ресурсів ШО u1ft /f ,А. иІ. 

(П.І.Б.) 

CКJJanl1 цей al\. про те. що межові знаки земельної діланки встановлені (відновлені) на 

МісцеВОсті в кількості 
-~--

землевласннку 

(зеМJtекорнстувачу) -----~~::-f~f!1:=.~~~~~r:cc;6ii):----

Акт СICJ1а.цено а трьох примірниках . 

. 
Представник організаціі, цф виконала _~~~~~;-~~~~---!!!..:~/?!..:.... _ 
РОботи по встановленню межових знаків 

ЗеМJlевпасник (землеКОРИС1)'вач) 
о. 7. 

_.II~"~ h~ то ~ 
Представник міської' (cLlJbCb'"ti}:J:;Jii~~~~~~ ~~..-!:...=~-----

~peдcтaaHHK міського С~rAj:w«)m~-;-
81 • 
дАlnY земельних npt'V"'l'I1I 



ДОГОВірНе1 
"ро Ollece""R 3Jfri" до dOlOBOnu О'Р ~ 

·д 21 roТ ellull зе"ел"ІІ0r дlлл",,,, 
01 .0epeCIIR 2005 року .N!0405JJB00154 

МІСТО БроваРIІ Київської області 

ЗО rpYAII. дві Тllевчі воеы\огоo року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області IОРIIJUlчна 
особа за звконодввством України, ідентнфікаціЙlllln код за данИМ;1 ЄДРПОУ 
26376375, 10РИДІfЧН~ адреса.: Київська обл., М, БроваРll, вул. Гагаріна, 15, в особі 
ВllКОllyrочоro обов язк~ MICЬKO~O го~ови - секретаря paдll СDПОЖКD Ігорп 
ВВСUJlЬОВIIЧD, JПOdt ДІЄ на ПІдставІ ст.42 ЗаКОllУ України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: громадяНИl1 Кожухівський ВОЛОДI1МИР Вікторович, ЮРІІДИЧJІD 
адреса: м.Бровари, вул.Фрунзе,2S, ідентифікаціЯІІИn код 2684525957, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другої' стОРОНІІ, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоропому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlОЧИ значення своїх дій, попередньо ознaDомлені З DpllПllсами ЦllвinЬJІОГО 
законодавствІ, що реГУЛЮIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВИМОГВМІ. 
щодо иедііісності правочину), відповідно до затвердженої рішеllНnI Броварської 
міської ради від «ЗО» BepeCНJI 2008 року N288З-46-05 HopMan'BHoї rpошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішенНJI Броварської міської ради від І б. І 0.2008 
року N!!S9S-47-05, від 26.04.2007 року N9З07-20-05 та керуючись положеННDfJJ 
пунктів 4.4.2, 4.4.З та 9.1.З Договору оренди земеЛЬJJОЇ дinянЮI від 1 І ЛИШJJl2007 
року укпanи цей Договір N!! 1 (надалі - Договір) про BHeceHНJI змін д.о ДOГOBO~y 
оренди земельної ділянки від 11 ЛИПIJJl 2007 рОІ,У за .N!!26 (надат - ДогОВІР 
орендІІ) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІ! наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З договору оренди ВИК1J8CnJ В нзcтynніn.рсдакції:. .. 

«2.З. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки. ЗnДНО ДОВІДЮІ ВІДдІЛУ 
земcnьних ресурсів у місті Броварах Київської оБJlt!сті вІД 12.12.2008 року N! 04-

3/15-3/1124 становить· . оо·й 
_ 31367,00 (гр- одна тисяча tpиС'ІВ шістдесят C1ltI) rplJВeHL кom ОК. 

2 • enьHoї ДЇJtПRЮ' згідно довідки відділу 
ес ,з. Нормативна грошова оцшка з~ .. б ~cтi від 12.122008 РОКУ N! 04-
земельних ресурсів.у місті Броварах КJI1ВСЬКОІ о л .. 
3/15-3/112З становить: • 
-16,00 (IIIicтн8ДЦRТЬ) t1швень оо копЬ10к. 

.~ .. 
cn. в Ш1ступніfi редаІСЦІІ: 

1 2 n ІСТ з 1 Договору ореllдИ BIIКnn • 
•• ув . 2 (ДВа) РОКІІ Tep~lillOM до 26.04.2009 року. 

«3.1. Цей Договір yкnaдellO строком нп у ОРЕНДАР мпє переВ8Жllе право 
П· ... цього ДогоВОР •• . 
lCnЯ закінчення строку ДІІ азі ОРЕНДАР ПОВIІнен не ПІЗНІше НІЖ 

поновлення Вого на новий строк. у цьому ~кy діі цього Договору письмово 
за ЗО квлеJfдаРllИХ днів ДО ЗI1КІнче~ня о оВЖJІ1іt і10ro діlО. 
Повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про НОМlР пр ~ере8аЖllе право ОРЕНДАРЯ не 

Поnоження цього договору про 
ЗI1СТОсовУІОТЬСЯ У разі: цinЬOB.I~1 ПРІlЗначеННDІ; 
- внкористанні земельної діЛЯНКІ1 не за 



2 

_ порywеllllJl термінів сплаТlI OpeIfДHOЇ п~а~f; 
допущеННJI погіршеННJI стану земenы�оI� ДIЛJlНК}Ш. 

1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДlf BIIКJIa~ в насту~Ній редакції: оо 
4 1 О плата станОВIПЬ 1 % (один) ВІДСОТОК ВІД liормаТJlВllО1 ГРОШової « •• рСI.дна . . 
оцішси земельної діnЯНКlI- 3 1 367,00 гривень І сК?адає. . 

_ 313,67 (триста ТРJfНВДЦЯТЬ) ГРІІвень 67 КОПlйок на рІК. 

«4.1. ОреllДI.а плата становить 1% (OД~II) відсоток від нормативної грошової 
оціНЮI земельної діЛJIНКИ - 16,00 ГPllBeHL J скпадає: 
- 0,16 (нуль) ГРІlвень 16 копійок на рік. 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди Вlfкnасти у наСТУПJlій редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно протягом зо 
(трltдцяти) кanендарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) місяця без урахування пдв IIШJIXом перерахуваНІІЯ на розрахунковиіі 

рахунок Орендодавця Н2 33217815700005 УДК У Київській області м. Києва, КОД 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське вдк, ІСОД кnасифікації 
13050500 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.4.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.4.2. зміни розмірів земельного податку та 'ставок орендної плати, зміни 
HOpMaТJIBHOЇ грошової оцінки, підвищенВJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
індексації, визначених законодавством. 

у ВІІПDДІСУ від&IОВП Ореnдаря З&lіНIIТII ореНДIІУ плату на У&ІОВІХ, 
ВIDJIDчеJlllХ п.4.4 Договору, стороно рОЗрИВDIОТЬ договір ОреНДІІ. Якщо, є 
відаlова від добровільного розірваllНЯ договору за ЗГОДОІО сторіІІ, цеіі договір 
РОЗРllваєrьея у судовому поридку.»). 

1.6. Пункт 4.4.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.4.4. У разі' невн~сення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
cyм~ заборгованОСТІ вважається податковим боргом і СТJlГУЄТЬСЯ З нара.'СуванIWІ 
пеНІ, ~o н~~вховується. H~ суму податкового боргу (з урахуванням штрафНИХ 
c~ за ІХ наявноСТІ) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової cтввКlI 
HaцlOHВJIЬHOГO банка Украіни, діючої на день виникнення такого податковоro 
боргу або на день ~oгo (його частині) погашеНИJl, залежно від того, яка З вeJJИЧ1111 
таких. cтaвo~ є бrnьШОIО, за IСОЖИий КВJIеlfДарний день прострочення у йоro 
сплаТІ). 

1.7. Пункт 6.4 ~ГOBOPY оренди ВИКJIасти в HacтynHiii редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в П'ятидеННИй терм' • " еєстрації 
цього Договор твlаб ~ ІН ПІСЛЯ державНОІ р . 

у о J'дь-яких додаткових угод Договорів про внесення з,..11І 
та доповнень до Договору ТО'", ... оо 

" . _о надати ВІДПОВІДНУ копіro органу державllО1 
подаТКОВОI слухсбll за МІсцем знахоn""енВJI земел оо. _n ЬНОІ дlJlЯИки». 

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

«9.4.7. в П'JlТИденний термін після оо _l б 
БУДЬ-JlКИХ додаткових ",""n Д де~жавНОJ реЄстрації цього Договору ПlI О 

~. "~ ОГОВОРІВ про В' по Договору тощо надати відпо . . несення ЗМІН та доповнень ,.,. 
місцем ЗНВХоджеНВJI земельн:;ДНд;~~~~~IО органу державної податкової службll за 

,--пап». 



1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНІІТІІ НОВІІМ підп 
• ....тНОгО 3ltsicтy: ес 12.3.4. ініціативоlO однієї із Сторін УНКТОМ 12.3.4. 

11ІІІІ1/00 б в ОДНОСТОРОIllІЬОМУ 
порJдК)' У ВIIПОДКах, перед ачених законом та ЦІІМ Договором)). 

1.10 •• Пункт 12.4 Договору оренди ВшcnаCnI в наступнШ редакції: 
«12.4. РОЗІРВання Договору оренди землі за іllіціаnlВОJО OpelllIOlIaBЦI в 
OДНOCТOPOH~ЬOMY ~орядку допускасться у разі неВИКОlfаНIІЯ Орендарем ВІІМОГ 
пунlC1')' 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вважається розірваНIІМ 
31 illiuianlBolo Орендодавця :І моменту набyтrя ЧИНlrості відповідного ріwеJIJfЯ 
суду. ПРIlЙНЯТОГО на вимогу Орендодавця)). 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

з. Цей Договір набирає ЧИllності після підписання СТОрОIІОМl1 та Rого 
державної реєстрації та застосовується до правовідНОСИН шо ВІІНІJКJШ З 01.10.2008 
ШЖL 

4. Обов 'язок щодо подання цього Договору на державну реєстрацііО та 
ВIIТрI1ТИ. пов'язані :І Аого державноlO реєстрацією, ПОIСЛDдDlОТЬСJl на OpeHlIolIaBWI. 

5. hппi умови договору оренди земельної діЛJlНКИ від 21 вереСНJI 2005 року 
заN!О40533800154 залиШ810ТЬСЯ без змін. . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІ11вськоІОSllАСТІ 
ЮРидична адреса: 
м. ровари. Byn.rarapiHa,15 
в собі Сапожка Irори ВаСllJlЬОВllЧ 

ОРЕНДАР 

КО31су.'(;IІС6КІІ'; Волод'І.'ІІІР 
B;KIIIOPOIIIIQ 
IОРИДJJЧНа адреса: 

вул. Фрунзе,25-а 
м. Бровари 

обл. Київська 

j " .-дt-
i 

~ В.В.Ко:Ш:У."'ВС6К'''' 

мп 
( nPIIIIIIDllom ncчllli) 

у IСІllоl 3llllІсl8 ДСр1ІСІІІІllоі рСССІрІЩІl 
Сlокоі .IIСIоІСОі 'р1lll11о про шо 

ДoraDlp :lapcCCI1JOaDllo у 811КОІІкоftll &~~~BP іІ- 20!JlpolC)'. 
4Draaopi8 ОРСIIAIІ 8'1I11IСIІО :lDnIlC 8Ш .~ -



м.&роваРII 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНІСІІ 

&роваРСLка "IicLКD РаДІ И rq .. Щ~,:асе!, .. 20 ':1-
_ІІІJШICUЬ: ВРОВlРСLКО І\ІІ&:LКО РОДІ В особі першого заСТУПlIIIl\їІ ~icь:~гo гол К' • О 
'r-::.__ . шо діє ІІа підставі ЗаКОIІУ У м "П . 0111 ІІRІІІЩ :nl:КtDlшра 
_,18011''10, кpalllll ро Мlсцеlе caMoop.aYlallll. І УкраїIІІ" з ОАІІОГО боку 
~ ош 01.04.03 за Н92-6/299 :m opell~ap:. ГРО:\lО.llЯIІІIІІ КОilC)'хіВСЬКllП Bo:noIIllalllp ВI,,'"1'О ОВІІ'І, 10 1I.II1I'\If~ 
~ М.&РОІОРІІ, ВУЛ·ФРУllзе,25 IАеllТlІФlкаЦIПШIП код 26В4525957 3 ДРУГОГО, укnаЛlI :Сп 110ГO~P про 
...... lCAclle: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДflО до ріше"н, сесіі БРОlарськоі міської РIUIІІ К'ІІЇВСЬКОЇ області від 10.03.2005 
,., ~ 665-32-04 та 26.05.05 оМ!721-34-04, 08.03.05 .NI!782-37-04 ІІШЄ, о ОРЕНДАР ПРIlПмоє І строкове пnаТIІІ: 
JllPlClY8lННI ЗСАICnЬНУ ділІІНку мошеlО 0,0348ГI ДЛЯ 06C::nУГОВУВОІІІІЯ ЖІШОГО БУДllІІ1С)' І ГОСПОl1аРСЬКIІХ будІвель 
-l,О3ІІg n то ведСІІІІП особllСТОГО СeJJИIІС .. КОГО господо рства - 0,0039 го, ика ЗІІОХОДІІТ .. СИ ПО ву:n.ФРУIl1С, 25 al. 
5poupll. Згі.llllО З маном землеКОРИСТУlаllН., шо є неlід"ємною "aCТIIIIOIO цього Договору та ДОlіДl(1І 8IfДIІI.ОЇ 
rpoupc •• IІ.1 міСЬКІІ'" відділом зеМCnЬtllІХ ресурсіl за N! 33В lід 24.06.2005 року та зеа.елLІJО-ХIІJIIІСТРОlоі 
D)l\flnawi Броворського міського від4іny земельн",с ресурсіl, земелLlІ1І діп.IІХВ рахуєтьс. о ЗСМЛ.Х ЖIІТnОlоі _11 Броварської міської ради. 

2. 06"єкт opellДll. 

2.1.8 ореНА)' передаЄТЬСllземcnьна ділІІнка загальною площею 0,03"8~. .' • 
2.2 На земcnьніR ділJlнuі відсутні об"ЄКТIІ нерухомого а'IІJlНа, О також ІІІШІ 06"Є""'711 lt~фрастру~-ryР'I. 
и. НормаПlвна грошова оцінка земcnьної діл,нк" згідно ДОlіДХIІ Броварського МІСЬКОГО ~'ДДfn)у зе .... enьН~~ 

PfC)'pciв від 24.0б.05 за NeЗ39 стаНОВ.IТЬ 29286 (ДBIlдЦIlТlo дсв'нть ТlICJl~ двістІ 8fсfаJДССЯТ ш ст., rp"oeHIo 
1UIJiJio. 14643 і ас ТРII ) ГР\lвні ОО КОПIПок 110 період 6удlвtlfЩТВа. 

та ( ЧОТJJРІІDДЦИТ .. ТlIСИЧ W спот сара . • 10жyrь переШКОДlml іі Сфектlllllо .... у 
2.4. Земcnьна ділllliКD, Іка псредаЄТЬСJl І оренду, не має неДОЛIКll, ЩО а 

IlrupI!CtaИНlO. • 
2,5 n . . Д . еНд" не збеРІгає ЧIІНJlість. • РІІЗМІІІІ ( реорганізаuії) ОРЕНДАРЯ OГOllp ор 

3. СтрОК діі договору 

ПіCnJl закіJlчеJlНJI стро"), договору орендар .... ає 
h._~_· договір укладено ІІІ 2 (ДВІ) рОКIІ до 10.03.07 ро:;. о eJlIIDp пов"не" не пізніше "іж за 2 а!lс:нцl ДО 
~l'Ч8iIJIе право поновленНІ Вого на НОВlln строк. у цьому Р Р WI про нвмір ПРОДООЖlml Пого .11"0. ПРІІ 
.. 

""еИИR СТроку дії договору поаїJIоftlllТlI ""СЬМОІО ореllДОДВI ОрС'ШОР втрачає псрсвааше право ІІа 
llaр"...... і • 1"'1 пр":SIlОЧСIІІIІІI\I ... ., 111111 ЗСI\IМ .. llоі дlлИ11К11 ІІС 30 UІЛ.,ОВІ.. -
OВnl!fIIlH .ІІОГО80РУ ОРСЩІІІ. 

4. ОРСІІДІІО пяОТО 

..; ві ) гр"llІі Вб копіПОК; • 
4.I.Річна орендна мата склЇШає 292-86 (двІсті ДСВ'JlII0:С::б-43 ( сто сорок Шl~) rp,,~eH" 43. КОПІ"К"; . 
4 2 РоlЧllа ОРСIІДI.а пnата ІІа ПJ1ріоД6УДIВIІIІЦТВnDI~::tIIОЄТЬСІЗ урВХУВllflНIМ 111д::;:I~:~:~~' від 100305 
'. 5ЧllcnеННJI • ІІАНОТ MOТlI за зеat ІІП npllnllJl1Тfl Р • • 
4.3.0р РОЗI\IІРУ оре рс" ПОIIIIIIОIОЧII:S Д ІІІ 30 ОСТІІlltlіаl калСШUlРllllаl ./І"СІ\І 

1JJ001IeallllO e~'.II1I1 пnата ВІІОСІГГЬСП OPCII~: ICI1~CIIдOPIIIIX .1111Ів, 1I~':ft.~' У КІІтвс.,кfП оCinастІ аl.КІІєва МФО 
~Iora (n р 8Нllаlll '11с:ткааш протягоаl oXYBOIIIIJl ІІа роху"ок фІ шцП 13050500 - ОРСIIдIl :sсаші. 
"4'018 О.llОТIСОВОГО) І\І'СИЦИ wnпхоаl ПСрСР ВДІ(. КОД tcnOC" к 

4:423571923 plp 33213815500005 - SPOBBPC":i: 
4.4' ,РОЗI\!lр ОРСIIДIlОТ пnаТІI псреГnПдоа:.~~I~ ДОГОlороаl; • alY ч"cnі Іflаcnідок іflфnJlціі; 
4.4' • ЗМІІІІІ умов rocn04DpIOBaHНII, перед 'І шеl"l. uill, тар"фll, У то 
4 4~' ЗМіНl1 РОЗl\Іірі8 земcnьНОГО n04DТКY, піда:l' вороаl спраВЛJlЄТ.,СП ПСIIJl у розаlірl 
4'4' • в іНШІІХ ВIIПIl4Ках, передбачеШIХ зокО"О ~acJl DIJ3110ЧСIІI ц"аl ДО:п nла':')'. 

IIo.QBlh· .4. У разі ІІСВІІСССІІІІИ ОРСllJlllоі плат" у стр ~"ДCII., пра&:ТРОе"НСДАI Р з ПОlaжt\llХ ПР"ЧJlН ТllмчаСОIО ІІС 
ІІОТ ~ УасрllіllО за ас JCJIIО ОР 4.4.s 81СІІ lІаціОIlOn""ОГО башеу • у I"ПВдКВХ. JI 

."~" • OpellДHa мата спраВnJlЄТЬСJl такоЖ І , 
С1'овує земcnьну діЛJlНКУ за ц" .. договором. --r" 



1~\\r;\\)I' 
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5 У 10ВІІ BIIKOPIICТOI111Jl :JСJ\І~ЬІІОЇ діЛJIІІЮI. iiJ.. "'" 
• 1\ б '.,UTB"..... оБСЛ)'ГUIІ)'П"""Я • ~ur-датСIІ ВОРСІІДУ ДnJl YlIlBI .. ,.. "ilCllJ\Oro "'=~...a1 

5.1. 3е"cnы�вD дinlllllса перс ~D"'"-r 

rocnoдapCLKI!X будlВCnL. сАIcnы�оіi діЛJlIIКII- зсмлі Жllтловоі зобудов". ~L~' 
5.2. ЦІЛЬОВС ПРІІЗІІО'ІСІІІІJI з без ОФОРAlЛСIIIIIІ У ВСТВІІОВЛСІІОМУ 30КОІІОЛОПСТПОМ "ОРЯЛ",>, 3ft1і11Ю8lТ\t ~I~ 
5.3. ОРСlІдВР ІІС AlВС права 1r' 

ПРІІЗІІО'ІСІІІІJI зсAlcnы�оіi ділllllКII. ~~ 
• .. • IttC JC 6. YJ\IOBII і CТPOI(II ПСРСДП&ІІ :JСJ\IСЛJ.lIОI ДІЛJІІІКІІ О ОРСІІДУ. ~d;,ta 

~. -11' 
.;tdJP 6.1. ПСРеда'lа ЗСАICnLllоі lIinJl11K11 в ОРСIIlIУ здіПСIІІОЄТЬСЯ з розроблснням проекту її оіДВСДСIIІІJI. 

6.2.lllші УМОВІІ псреда'll зсмсІІы�оіi дinJlIІКl1 В OPCIIДY: ~РЕНДО!tЛВЕ~Ь "~peдoc. о ОРЕНДАР 
ОРСIIlI)' ЗСAlcnьіlУ дlnllllКУ вілы�уy вІд БУДЬ-JlКIIХ MBnllOBllX пров І претСІІ31П треТІХ ОСІб. про ЯКІІХ 8 ftlOMCl1Т 
ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛ~І ЗІІВТ".. .. ... 

6.3. Псрсда'lа ЗС"CnLllоі lIinllllKII ОРСІІДВР,О ЗДIПСIІІОСТLСJI Пlсл"дсржаВІІОI PCCCTPOI!II НЬОГО ДоroвDpy 
зо акто .. ПРIIП .. аIIIIЯ - псрсдачі. 
6.4. BilInOBIlIllO ст .. 2' 3aKOIIY УкроіШI ((Про ОРСlІдУ зсмлі» від 06.10. 98р. Н!! 161-XIV. 0PCllдDp У п' 

тер .. іll піСЛIІ ДСРЖОВllоі pcccтpouii ДОГОВОРУ ОРС"дll зсмельноі ділЯIІКl1 зобов'язаtllln 110ДОТІ! копію 
відповіДІІОМУ 0Pl'Dlty дсржаоноі податковоі служБІІ. 

., 1\.\· 

7.1. ПICnIl ПрllПШIСШIЯ діі договору 0POIIдDP повортас 0POHlIOДIBUCBi ЗСМСЛЬНУ діЛЯІІКУ У стаІІі. не ripJ 
поріВIІRIІО з ТІІМ. У ЯКОМУ оіll одсржаВ 'jj В орснду. ~ 

0PCIIllOДIBOUL У разі погіРШСН1U1 КОРІІСНІІХ ВЛОСТІІВОСТОП орондовоної земелыlїї діЛЯІІКІІ. пов"ЯЗОIIIII іІ ІМ' 
11 CТDI.Y. мас право ІІа відшкодуваllНЯ збllТКів У розмірі, ВІІЗІІОЧСНОМУ cтopOllaMII. Якщо сторонами 110 ДОСRПІУТО 9.\. 
про розмір оіДШКОДУВОlІІlR збllТків, спір розв"RЗУЄТЬСIІ У судовому ПОРНДКУ. 

7. YJ\IOOII noocpllCllJIJI зсJ\oIслы�оїї діЛJlIII(II. 

7.2. 3діПСllеllі 0pOHдnpeM без ЗГОДІІ ореttдодовuя ВІІТРОТІІ на поліпшення орендовоноі зомельної ДШRИКll, u1. 
1І0МОЖnllВО віДОКРСМllТ1І без заподіlllШR ШКОДІІ ціП ділRlщі, но niMlIrOIOTb відшкодувонНlО. е1 

7.3. ПолlПШСlІІ1R CТDIIY зомслыlіi ділЯIІКll, провсдоні орондором за "1ICbMOBOIO 3ГOlIOIO 3 opotllIOI1llBЦCM n! 
"о niДn_I'DIOTb відWКОДУОВIIШО. 

7.4. ОРСllдар має право но відшкодуванн_ збllТків, зоподі_НIІХ унаслідок неВllКОНОІІНН OPOНJI 
зобоа"JlЗС"1о , псредбочеllllХ ЦІІМ договором. 

3011Т1CD"111 вваЖІІIОТLСП: 

7.S. фактаl'ші втраТІІ, ЯКІІХ OpoНдDP зазнав У з.".зку з НОВllКОНОННЯftl обо неналеЖНІIАf ВІІКОНВННЯ" ум t 
lIOI'OBOpy 0POIIДOДIBUOAI, а також ВIIТрОТIІ, ЯlСі ореllllDР здіПСНllО або ПОВlfнен здіПСН11Т11 ДПА відновnеlllll СІ 
ПОРУШСІІОГО прова; 

7.6.ДOXO~I, _кі opellдDp міг бll рсально OТPllMaТlI в разі належного .IIКОН8НН. opeflДoдDBUCM УМО. доroвору, 
7.7. РОЗМІР фаКТIІЧllllХ в"трот 0pcllдnpa ОIIЗН.ЧОЄТЬСЯ на підставі lIOКYMOIIТDJ1bHO підтвеРДЖОНIІХ lID'ШХ 

8. Обl\lСЖСllllJI (оБТJI'КСIIІІJI) щодо OIIKOPIICТOIIIIJl 
3СІ\ІСЛЬІІОЇ діЛJlIIIСII. 

8.1. Н. opOlflIOBallY ЗОМОЛІону ДШЯIfКУ 110 ВCТDllовлено Обмежон"я, обтяже'IН. та інші права третіх осіб. 

9.lllші прооо то 0600"Jl31(11 сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapolrryc, ЩО зеАfenы�11 ділянка суПого DЛОСllості нікому іншому не відчужена. піА 
зоБОРОНОIО (арештом), застаВОIО 110 ПСр'ебувос і віl! МОС ЗВКОШlі ". • 8 орСІIJУ, 
IIDlIDВОТII іllші провв, ВІІЗІІОЧСІІІ UIIM lIOroitOPOM. ОВІІОВОЖСІІІІЯ ПОРСДООI1ТII UIO дІЛ-НІС)' 

9.I.Прова ОРСІІДОДОВЦП: 

9.1.1 персвіРЯТIІ wльо~с ВIІКОРllствfailЯ зсмслыl1'· дlлЯIІКIІ; 
9.1.2 достроково рОЗlрВОТlI цеП Доroвір у ВІІП І"" 

Доroвором: адках, псредба'lеllllХ ЧІІІ'НІІМ звконодавством 'nІ 

9.''з. зміtll,\Н розмір ореlUlІІоі маПІ У ВllпадКI1Х n б tcnі І 
ОДIІОСТОРОШIЬОМУ пор_дку бсз Зl'Oдll ОРЕНДАРЯ; , срел а'IСШIХ ЧШШІІМ З8КОНОДВОCТDОМ. в тому '11 

99·1 •• 4,' BllMarDТlI ВііДООРРЕЕнНдлДАр~~ с~осчаСIІОro ВІІСССШІЯ OPClllIlloi маТII' 
• • .BIIMBI'DTII В Д 11 ы�шкодувашtяя СУ"tII' бо 

місько'ї РВдII про 118дallllJl земелы�оіi діЛЯIІКIІДО пlДПllСОЩIЯ ОРСllдllОТ МОТІІ з 'Іасу ПРІІПНЯТТЯ рlшеllllЯ ВІІКОІІКО"')' D 
9.2. 060В"П31С1І ореIIДОДООIIП: UbOro Договору: 
9.2.1. ПОРСДВВПТІІ зсмenыly діЛJШКУ по акту: 

9.2.2. псрсдаТIІ зсмельну дlл_ttку у ВЛnClІlсть О СІ а 
рIШСIIІІ.М KOMicli MICbKBIIKOIIKO"'y по розподілу ЗСАІ:аЬ~I~~IО ~СЛА ЗОВ~РШОІІІІІІ будіВllІІUТВО ЖІІЛОГО БУДIIІІIC)', або ~n 
діЛRIІW. д ЯIIОI(, ПІСЛя розпочатого будіОНIІUТВD 110 зе,..cJlыІ 



,). Права ОРСІІДВРЯ: 
'J.I. D1PIIM8TII по Bany зс.мen.ьну ділRНКУ у КОРІІ ВІІІ • 
'J.2. nOIlOOnIOBIТl1 Aoroalp nlcпR закінчеllllЯ с1р сту n ня, _ 

l~i1CPAliHY ореllдll; оку Оro дІІ І разі liJIcynlOcтi npmll3in ЩОДО з060В" 
9JJ. BllalDraТlI вІд 0PCIIAOдDBUR переда'lі зеr.lмы�оіi • • ' Iзаlll. ІІа 
,.". 060D"Я31С11 ОРСІІДВРЯ: дlЛlllkll У anacНlCТIt ІІа 111"'ОllаIllIЯ п.п.9.2.2; 

І ,.4.I.II_В8Т11 ОРЕНДОДАВЦЮ t.lОЖnllDість ЗдіRСlUова 
9.4.2.ВlІкор"стовуааТII зсt.le.nы�)' ДЇnЯНКУ 3В UiпLOIII :МІ KOIl1pOna. 3В IlllCopllcтatlllllr.l шсі 3Cr.lMLIIOЇ niпlllKII' 
,.4J.CBOC'laCIIO CMa~>:BaTII ОРСІlДtlу мату; .. npIl31Ia'ICIIIIIM; • 
9.4.4.IIС ДОПУСКВТlI ХIМIЧllОro '111 будь-якого illWOro 3 б 

І \- . а РУДІІСІІІІЯ 3СМЛIІ' 9.4.S. n JItplll\lYBDТlI 11 В IlanСЖIІОt.lу саштnрноr.lУ стаІІі' ' 
9.4.6. ВIlГОТОВIIТII ПрОСКТIІУ ДОКУr.lСllТDuію ІІа заб' о _ • 

І ЬОІшності дО ВІІІ\ІОГ "ПраВІІЛ r.licUCBOЇ заБУдОВIІ". 'Ід ВУ 3CMMLtlOl ДІЛІІІКІІ І npOBOJIllТ1I будіВtlllUТ80 у 

10. РІ13111С ОIIППДКОDОГО 11111ЩСШІЯ або ПОШК 
6" ОДЖСІІІІЯ 

О скта OPCIIAII ЧІІ ііого чаmlllJl. 

10.1. Рll311К BllnOДKoBoro 31t11ЩСНІІЯ або ПОWКОДЖСНІІІІ об"сm ОРСIlДI' n 
ЧІІ оro чаСТlltlll tlecc орсндар • 

11.СтрахуоаШІИ об"скта -ІІІ ііого -lаСТШIJI. 

) 11.I.Згідно з U"I\I AOroBOPOM об"єкт ореНДІІ не піДnIГВЄ С1рDXУlаIIllЮ. 
12. Зl\lіllll УІ\ІОО договору і ПрllПllІІСllllЯ ііого діі 

12.1. Зміна умов ДОГОІОРУ здіПСНЮЮТЬСІ у nllCLMOliA формі за взаЄАlllоtо зroДОIО сторіtl. У рші ttenoCllrtteml1l 
-І ШОАО зміНIІ УМОВ договору спір розв"JI3УЮТЬСІ У СУДОІОАІУ ПОРRдКY. 

12.2. Дії JIOroDOpy ПрllПllІІПIОТЬСП у разі: 
12.2.I.закінчеНIIЯ строку, нв ИКIIП Пого було укладено; 
12.2.2.персдачі орендарю земe.nьної діnlНК" у впасність; 
!2.23. ~"куny зсмe.nьноі ділянкн JUIJI суспіnЬНIІХ ПО1реб або ПРIІr.lУСОIОro відчужеНllЯ зсммьної діляtlКIІ з 

tlanllll суспІЛЬНОї tlсобхідностl в порядку, BcтaHOвneHOAlY законом; 
12.2.4. Доroвір ПРIIПИНЯЄТЬСI також в іНШllХ ВIІПадках, передбачеНIІХ заКОIІОМ. 

12.3. Діі lIorOBOpy ПРИПИНlЮТЬСЯ шляхом 1101'0 розірввння за: 
12.3.1. взаємною ЗГОДОІО сторін; • 
12.3.2 ріWСНllЯМ суду ІІа ВІІМОГУ однієі із сторін У Ilаcnідок HeBtlxoнaHHI ДРУГОЮ СТОРОНОЮ оБОD"язкіl. 

~6ачеНIIХ ДОI'OВОРОМ, 1'8 внаслідок випадкОDОI'O ЗІІІІЩСІІНR, ПОWlСоджеllНR ореll./lОВI1НОТ зсаlcnьноі діляНКII, ЯКС 
lCIanto перешкодЖ8Є П використанJUО В також :J іНШІІХ підстав, Вll3нвчеНJІХ 3IXOIIOAr. 
3na 123.3. HCBIIKOHBIIНJI opeндa~M п.9.4.2. данОI'O noroBOpy :ш рішеНІ .. аl суду, відповідно до ст .. 141, 144 

en"ИОГО кодексу Україн,,; 
12.4. РозірванНІ noroBOpy 8 OAHOCТOPOIIHLOMY порRдК'j допускається; 

У.'ОВОІО розіР8ВННJI договору В OJIHOCТOPOIIJILO.ry порядку. є неВllКОll8ННЯ Оре'l.IIDрем n .4.4, п. 9.4.3: 
• 12.5. Перехід права ВnBCllOcтi на миnНО ОРСНJUlря на ІНШУ ЮРІІДІІЧНУ або фі311ЧНУ особу Є ПІДставою ДЛЯ 

JIOJIР .... иl ДОГОІОРУ. 
IIPQO на орендовану зсмe.nьиу дїЛJIнку У РІІЗі смсрті фы�чllоіi особll -. ope~pl, зас~джеlt!ll або обмеЖСНttR її 
IItJ.uTttoc:тi за рішсн і і б ..v1fV переХОДІІТЬ ДО спадКОЄАЩIВ або ІНШІІХ ОСІб, ІКІ BIIICOP"CТOBYIcm. UIO 
~en. ним м сько радll а о -J"'V е 113САші 

1tI'У ДІЛянку РІІЗОАІ з opeHдapeftl, шляхом перeyкnадаНlU1 ДОI'O.ору ор 11./1 • 

13 •. ~повідаJlы�істьь сторіІІ за ІIСВllКОllаllllИ або 
• оо IlellllJlC)КIIC ВІІІСОІІОІІІІИ ДОГОВОРУ 

.. :":' ., . . . . 
13 І З ННІ "oroDOP'v старОІІІІ несуть ІIДПОIIlUIJШIІСТЬ ВІ.ІІП081дtl0 до заКоtlУ 

11 ~ '. а неВItКОllDtlНЯ вбо НСIІDJIсжне Вllкона... J 

го дОГОІОру ., • 
13.2 С • "вIлЬНIІЄfЬСЯ від ВIДПОВIдIIJIЬtIОСТІ, ЯКШО BOIII ДОІеде, ЩО ue 

lІору • ~POIIa. ЯІШ ПОРУШlfЛ8 зобов Я3ВIІІIІ, 3 
ОІС!11It1 CТIIJJOCI 110 3 її 8ННII. 

14. ПРШОlщсві ПОJlожеIIIIП. 

І IІI11IН СТОРОНІМІІ та noro державної реа:траціі. 
Цеn.110 4.! .ЦсП договір Нllбllр8Є ЧIIІlн~сті піcnн niJInl':кm. однакову ЮРІl./ltlЧНУ СІШУ, ОДІІІІ 3 ІКІІХ знахОДllТЬСН І 
llpeкдо ГОВІР YICIIDдeHO У трьох ПРllftllРІІІІКІІХ. ШО. МппрОВіВ дСржІІВНУ рссстраuiю. 

4аВIUI, ДРУГІІП _ В орендаря, третіп - в орrиНI, "КІІ 



.leD'-"СІIIIІІ~111 IloCТlIllOl1II .II0rODOpr [б: 
u& _ .IIЇnllIIK.. , BIJ10 ражеННIІМ обмежеllЬ (uБТJlіІ\&:lftt) ) 11 

KIIlU1C1pOII.n nЛllf ,еatелlolfОI 8" 
ІСТошоanеllllХ серві1)'Тіо; 'Шllьоі межі земел .. tсоі l1іляtll\!!: 

пкт ІІа пеРСIІеССlllf1l І IIaТ)'~y З::~::Ті та ПОГОl1жеШIR зовнішньої мсжі :Jc\leJIbJfoi nі:ІЯІІ"" 
акт ПРО ОCТDllоanСIflІIl ІІа Ішсu _ о • 

акт ПРIlПому-передачі ,емелlolfОI .11IЛlllfК.f. 

15. РсквіЗllТl1 сторі'l 

Ореll11011DО1ЩЬ 

Броварська 
міська PallD 8 особі 
першого заСТУПllllка aticIoKoro ГОЛОВІ' 
IСllllшщі Олсксаlll1ра АllатоліПО8.lча 

Місuе:llfаХОl1ження tОР •• l1.IЧlfоі особ •• 

07400 Кllівська область, 
м.Бровар", вул.Гагаріна, IS 

111еlfТ'lфікаuіПIfl'П КО.ll26З7627S 

ПідПllСl1 сторіІІ 

ОреfIJШР 

Кожу"іlIСІ.КІІЛIЗUJlUДIlAIIJР Віn 
паспорт серіJl СК Н!! 813227, 
ВIІl1і1////Л БрпваРСI.к//" МВ ГУ МВС 
YKpaїII" R Кllівеl,кіЛ оБJ1. 
19 берсз//я 1998 року 

Місце ПРОЖlІва"ш, фі'JІІ'IfIОі особ" , 

м.Бровар., оБJ1.К\Іівська 

вул.Фрунзе,2S 

'l1еНТJlФікаuіЯНJlЛ номер 2684525957 

ДoroDlp lІІРСmpDПllО У КІ.іIСloкIА pcrlOlllUllolliR фЬаіі ДcpIllllDIIOro • 
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.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2005 року м. Бровари 

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

Першого заступника міського голови КІІЯlllщі Олексаllдра 

АIIВТОJJіііОВllча, 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 10.03.2005 року Н!! 665-32-04 та 26.05.05 

N!721-34-04 з однієї сторони, та громаДЯНІІІІ КожухіВСЬКllіі ВОЛОДIII\IІIР 

ВіКТОРОВllЧ з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а громадянин КожухіВСЬКllіі 

ВОJlОДIIМИР Вікторович прийняв земельну ділянку площею О,О348га по 

вул.Фрунзе, 25-а. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 10.03.05 за 

N! 665-32-04 та 26.05.05 Н!!721-34-04 на умовах оренди терміном на 2 

(два) роки до 10.03.2007 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

ДОговору оренди земельної ділянки. 

І1РИЙНЯВ: 
Кожухівський ВОЛОДИМИР Вікторович, 
який ПРОXGlває за адреСОIО : 
вул.Фрунзе ,25 
м.Броварlol 

обл.к.gвська 

К І В.В.КожухівськиЙ І 
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АКТ 
J~llовлеllllЯ ІІа ~licцeBOCтi та ПОГОДЖ .' , 

СІІІІЯ ]OBIII1UDLO" • 
" І АlеЖI зеl\leJlы�оі •. діЛИIIКI • 

_~Ь-.=,с,uh:.;'$f~Н~Ч'--_ 200L р. 
Ми. Нllжчепідписані. представник 

aoro бюро , ,-1т:./L ,~;-' (: /-1, 
.. ' ~" ,.. • г .J 

.a~ДIIlfX Д~путаriЬ від " .? 4 .. 

.., 

Дочірнього Броварського 

С;-. / •. 
., "р е' " (' ,.., с с-

, . ,,' 

міського 

м. БроваРІ! 

зсr.ICJlЬНО-

cpйжwsx зсмnсвласни~в (зеМЛСКОРIiС'І)'вачів): 
"~"Ii' ~/,,(. L' ' / ~ ""\~ ,(jj ---:: •. :---~ ..... #...,;~~-:----------

І 

lt~',,~,·· . roл..&?С-t'~'('~;' .6 в /Yc~r.;. '.ct. .. , .,v у ..... : 
ПРСД'JlВJШИ свої повноваження, провели встаноалеННJl на місцевос;ті та погоджеНЮІ зовнішньої 

аіемenьноі діnЯНКJі K(';tJ(,!.,,' 4'i/~('( ~ • , с: Д /:і, ' 
m q , 
о3JIЦО~IТЬСI за адресою: (~" ~ "'-/у",;? Е 1',,' с . 

lJнl'lСИJ ,~Ie~i на міСllсіості проходять ___ .L~~" ftlot.-~,~,:..:;t:;ч4~1С~'-.L( ~r«~'7'~----------.. ; -c:r -
, HцkНX претензій при. встаНQВЛСliні зовнjшньої' ltfежі не зuвлено. Межі поroджені і не 
IIQ'IIaIOТь с'п'р . . ." J них питань. МеЖОВІ знаки. IКIiМИ закрlплсна земельна ДІЛJlнка в ющ.коСТ1 . . 
__ . tr' шт. показані I1РСЩСТ8ВН1fКОМ Броварського виробilичого 

iJJPO • • і В!'цдшу зе"lельни~ ресурсів на місцевості та передВJ.Iі. на зберiraння !JемлcвnаСНJucY 
(J:JoJeкOPHl!Т'v ',"' .' • б' . -О.1 вачу). Розміри та місцезнаходжеННІ земелЬНО1 ДIJ1JlНКIІ показанІ на а рИСІ на зворОТІ 
~1Jr1y. 

. пnоща ДЇJJJlHКJf. наданої ,~' ~ , ~,ч ( І <-,; !.(, to к, " : и А'. 
JriJurO'3CAt .-J'" li ., ~ I~ '1'8. enLho-кадаctpовоі документації 'смвдає . ,( . -' ,., . 

.. Цей акт є підставою ДВі прИЙJUlТ,l'JI рі.шени" по фаlC'11~IJНОМУ JCOPUCТYB~J? 3. Hactin~ 
~~e~ Документі» що посвідilу'ЮТЬ право влвсноСТЇ або JCориС1)'вamu землею: 
~. ., 

. Скnадённй В 2-х примір~иках. 

npeдCТiBRIIK 'землeвn~ClIІІКВ • 
(3 .. 
tAJJJекорщ:тувача) 

nредставuик 610РО n . 
Р~стааПIIК BJIKOHKOltSY 

• npeдcтaBllIIK СУ6ПЖІІІІХ 
, 3fAJЛеВЛВСВllldв (зе,mеХОРIIСТУВВIІШ) . 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

1~~· . 
IipOвap~"КD "11~"'C8 РIIJI8....м.... .. ~ :..f" ()~ 

OpCIIADJIIIBCUЬ: 5РОВІРСЬКІ allCIaKB РВПI о особі ЗОС1)'ПIІІIКО ",lськоrorDnОII' BO~;P 1"'1 n20~. 
І пІдставі 30KOIIV Yкpaillll "Пр • r R ." 1111 nOOIlI.R, ІІІІІ' с ІІІ .~ ~ "'ІСЦСВС caMOBpJfnYBa .... Jf в Украт .. і", 1І0вlреlllсть аlІІ 01.08.2006 року 

»2.1511871, :І 041101'0 боку ОрСIІl1llР· ПРlІваТII.ln nl4npllt",cIIL Ііссара6а ВOnО411"IІІР М"кonаПОВIІ" 
"WI~III ~cca: al.Spooopll, ОУЛ. ЧСРIIJIХО~СЬКОro, 1 S п.9.6 іnСllТllфіКDціПllllП коп 1934611811, "КlI" lІіс II~ 
aiIJC1I8l свшоЦ1'8D про АСрЖnОl1У РСЄС:ТРОI&llО суб"єкта nlnnPlIOllflluькoT nіІІЛЬ"ОСТЇ 1111101101'0 ІІІІІОІІІОМО.І 
5роІ8рс.хоі АlіСlокоі РIUUI за J\'!!2ЗSSО 170000003600 віn 20.09.200 І р. J Jpyroro, Y~DlIII цеП дoro.ip про 
..... сн •• 1wшС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ . 
1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ оіnПОlіnlІО 110 ріШСlfJfJf сесіі БРОlарсько' '1Iс.ко' PIIJIII КІІТВСЬІО' області 8'n 

31.08.2006 року .м88-07·05 IfDl1llE, а ОРЕНДАР ПРIlПмає в c:tpOKoac маТIІС 10р"с:туваИIІJf 3СМCnЬІІУ nїnllllеу 
IUIOШСIO O,0026ra д.ІІН 06enyroBYBIIIIIR кfo~кy, НКlI" JlfaIOIlIIТL~H по Dуn.ЧСРIIЯIОDСLКОrD D раllОll1 
ро1111ЩСl1ll8 6уд..м15 " •• GpOBBplI. ЗrinlfО , nnВlІО.1 Jсмлскор"с:туааlfllR, ЩО t lfеаіn"ОIfІОIO ЧІСТІІІІОІО uьoro 
Доro80РУ ТI1I1OBinКII Вlll1IIноі ВРОВОРСЬКІІМ міСЬКІІ'" Bil1дїnO'" 3с"'cnы�llх ресурсів від 12.10.2006 Н!IIII·04-3/3 
11 х.IмыІоIwuIс:тр080тT 110кyr.telnUЦiТ Броварськоro ",icЬKoro BЇДДЇnY JcMcnыІІх ресурсів UR 3СМCnlolfl IIЇnIIIICll 
pIX)'ЄПoCJf 8 зеt.lЛJfх xOMepqiRHoгo ВIIКОрIIСТВIІIІ" в межах Бровврськоі ",іСl.коі pWI. 

2. 06"єкт оре.IДI'. 

2.1.8 0PCHl1)' псреl1llаьcsr земcnьно дїJIHHxa ,oranlollOIO мошею 0,0026 n. 
2.2. На :lе'IМlоиіR дinІнці BЇl1cy11Ii об"єml HepyxoMoro MBnHD. •• • 
23.НормаТlШllа rpошова oullln 31мenьноі I1ЇnJfHK.. зril1но довlДКl1 Броварсl.КОro, ~rlC"КOro ВІДДІЛУ 

3СММIо"11Х ресурсів Bm12.10.2006 3D N!1112-D4-313 CТDНОВIПЬ 6254 ( Шlcn. ТlIСИ" двІсті n RТ4eCIIТ "OТIIPII ) 
"118"1. 

2.5. 3еаlМЬИІ дinRИха, _ка псреl1llЄТЬCJI в opelll1)'. ІІІ 'Іає IІМOJ1IК1В. ШО ",ожyn. ПlреШКОдlml П 
сфеrnl8НОМУ .ІІICDРIICТllННЮ. і 

2.6. ПРІІ зміні ( peopraнbaцiТ) ОРЕНДАР.я Доroвір ореМlllІI з6ерlnє 'ШНН сть. 

3. Строк діі AoroBopy 

• 2007 оку ПіCnI :luіIIЧСIIНl строку AorOBOPY opelll1DP IІlає 
3.1. Договір УlCJIвдсно терМШОІІI ДО 09.08. У ~"'Y ~D31 opellADp ПОВllllеl' ІІВ пі:lllіWI"ЇЖ 30 2 "llсяцl до 

IIqIeaaжнС право ПОНОМСННІ noгo НО HOllln строк. СИдОДІІІІIIR про IfDlір ПРОДО_lml noro lІіlО. ПРІІ 
1ІХі1ІЧенНІ С1року діі AOroBOpy nOBmoMlml nIICЬ"'OBO ~:ачеlllllllll opellдap втра'IIЄ переВllЖl1е право па 
8111COPIICТIIIIIII ЗС.lenLllоt дIлRIIК" ІІС за цIлIoОВIІ.' ПР" 
nOIlOlUlellllR AorOBOpy opCIIДII. 

4. оре.lДl.а пnата 

О 09 08 2007 рІк складає 604,84 ( ШІстсот "OТIlpll ) 
4.1. OPCIIДIII плато ІІВ перІод J 31.08.2006 року n ., . 

I)Jlt811184 KoninKl1 діПСlпоtтЬC1 :І урахуваlll"'lІl iltдlКCiв іllфnRЦlї. 
4.2. ОБЧIІCJI~ПНR Р03.lіру ОРСllдllоі nnml за 3C.~: :lПРIlПIlИТТИ рlШСllІІR вlІІ 31.08.2006 року що •• IСЯ"IIЧ 
4,з,ОРCJIДIIВ МlТО ВIІОСIIТЬСIІ nO .. llllalO'l11 J r CТYnllllX :lа OnВ"III.1 кanl'1Д8p"II"1 ДІІІ'" :lBin.Oro 

РІВІІ",," частааlll npoТRro •• 30 квnellДap"IIX 4: B~;I~IOK УДК У КIІТВСlокlП 06nаcтl "1.Кllсва МФО 82101~ 
(noдaтacoBOrO) IIIIellЦR ШnRХОAl пеРlраlуваllllll1l р ~ д клаСIІФlквцlТ 13050500 - opeaIД8 :llIIml. 
код 23571913 p/p 332 І 081 5600005 - 6роварсloке вДК. а pel .... loi nmrrll ОфоРМЛІEТloCI Biдn08ЇДIllIA'" ВІСТІІАІІІ. 

cnyr В рВХУIІОIС о -
4.4. ПlреlШlfО npo.цуКЦlї тв lIaдallllll ПО crьCII у раl : 
4.5. Р03"llр OPlIlJIlIOt МІТlI перегnЯl1D бачсlІІІХ дoroвopo.'; • 
4.5.1. 3Millll"yr.IOB rocnoдoplO8DlIlIl, переа ІІWІІWІІШІІ цill, 11ІРllфіD, У 1'0'1)' Чllcnі ІIШCnIдOК іllфn.ціі; 
4.5.2. 3111ЇІІІ' розмірів зе"CnLIlОro пOJUlТку, ІІа"" • • 
4.53. в іНШl1Х ВIІПDдICDX, псредбаЧСНIІХ заlCO K~I 111311аlfе"і ШІ" AOroBOPO", cnpUnICТЬCI nCIIII У Р03"'IРI 
" 5" У • ІІС:ІІІНІ OPCllдlloT МВТ" У стро , НІ. IlРОСТРОЧСНИІ матежу. 

nOАІІln~Оіі' ~ .. PUI "ціlВI anLIIOro банку Укрalllа :lа КОЖС~~~., ." .. ," ОРЕНДАР :І ПОВВЖІШХ ПР"1f1ll1 ТlI"час:ОIО ІІІ ...... КlI ІІа 011 КОЖ і у вlIП____ -
4.5.5. ОРlllдlfа мата спрОВJIRcrьcl та а' 

811kOPIICТOBYE " .. мыly дїJlIIIКY за ЦІ .. І ДоroВОРО • 



5. УаlОВl1 BIIKOPIICТBIIIIR зсаlслы�оіi діЛRIIКlI. 

тс. в ореНДУ ДІІІ обслуговуна'I"R кіоску. 
5.1. 30MCnIolla дlnІIІІСІ пореда ...... 110-1 nimlllKl1 _ землі КОАІерціПIlОГО BIIKopIICТnflflR. . 
5.2 Цin .. ове ПР11311Dчеllll. зеАI.... • 

• б- офор"ШСIIНR У встаllовленому 3ВКОІІО4апством nopll4KY 3МII008-1' 5.3. ОРС:JIІІІІР 110 АІає прІІВІІ..... .. -., 
ПРІІЗІІDЧОІІІІR земen"llоі дInІIIКII. 

6. УаlОВl1 і СТРОКІІ Ilсрсдачі зсаlслы�оіi діЛПIII(11 n opCIIДY. 

~~pI 
~.01 
iJ''' ,,-
~~OI 
~t1J 

~., 

~43 
•. 4.· 

б.l. nOpDдD'III зсАfcnы�оіi дlnІ11К11 в ОрСІ14У ЗllіПСIOОСТЬСR бс] розроблеНflRМ проекту jj' віllведен.... t4~ 
б.2.ll1wі УМОВІІ ПСРСIID'lі зсАfcnыІїї дinІIІКIІ В ОрСflДУ: ОРЕН~ОДАВЕ!-tJJ I.ep~дaє •• а ОРЕНДАР ІІРІІ t4. 

ОрСl1ДУ зсмcnы�)' діпlllllСУ Binioll)' від БУДЬ-RКIІХ MDnllOBl1X прав І ПРСТСН31П тpc:rlx ОСІб, про IКlІХ • ~ 
УКnDIIDШШ Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ OPEH~P не МОГЛІІ 3.IIВТII. м ... 

б.3. Передача зсмcnы�отT дlnIII~11 OPCII4DPIO ЗIlIПСНIОЄТЬСR ПIСЛR держаВНОІ pc:[cтpaUII UIooro Доro80РУ 
за актом ПРIlП~ІDНIШ - передаЧІ. 
Сі.". На ОСІІовІ ст.15 3aKOllY YKpail1ll "Про opellдy зе"lлі" від 06.10.1998р .Nilбl-ХІV ореl 

n'RТ1lДflllllln строк піcnя АержаВllоt реестраціІ договору ореlfДl1 ]е"IслыlтT діЛRIfКlI державнаt І 
Iсо"'уllалы�оtt влаСllОсті зобов'нзаllllП Ifадат .. копіlО договору BIдIlOBJд'IO"IY OPГUIfY держаВllОТ пода 
cnуж6l1. 

7. УаlОВО повеРllеllllИ зеJ\lелы�оіi дїЛИIIКII. 

7.1. Післн ПР"П"НСІ'НІ дії ltOroBOpy ОРСllдар повертає ОРСНАОlIDвцеві земелЬflУ ділннку У стаІІі, не пр 
поріВllІllО з ТІІМ, У ІКОМУ Bill одержав П в оренду. 

OpelfДolIDBeць У разі погіРШСIІІUI КОРІІСНІІХ влаСТІІВОстеП орендованої земелЬflОЇ ділННКII, ПОВ"І]ІНІІХ 
з .. іlIОIО П cтatl)'. має прDllO на віДШІСо.u.yваннн збllТКів у розмірі, ВlІзначеному сторонамll. 'яКЩО СТОРОНIWІІ 
дocarнyтo зroДlІ про розмір BiДWКOдyDBHНR збllТКів, спір розв"RЗУЄТЬСR У судовому ПОРRДку. 

7.2. 3діПСllеllї ОРСІI4Dрем без зroДl1 орендодавЦІ ВlпраПI на поліпшенНІ орендованої земenlollоі ~ 
Ікі lІеМОЖJIIІВО BiДOIpCAIllТl1 без заподїRННR WКOIIII ціП ділRНui. не піМRГВIОТ" відшкодуванню. \ 

• 7.3. ~оліпшеll~ стану зеМСІІьноі ДШІIІКlI, проведені орендарем за ПIIСЬМОВОIО ЗГОДОІО 3 opeIIдQJllllllO(\ 
зе~ШI, не ПIДllІГDlОТЬ BIдwKoдyвalllllO. а 

7.4. Орен.авр r.fat ПРВВО на 8ЇД1uKoДYBallНl збllтків, заподіRНl1Х Уllаслїдок lІеВlІконаННI opellдOJIDIIP І 
зобов"иеНIt , псредбачеНIDС UIIМ ДоГоВоро ..... 

31i1lТІСВJ\ІІІ BBa2lC8IOТIoCВ: 

7.5. фаКnlчні втрап .. ІІІІХ орен.авр зазнав У зв"ику з He81IKol.aHНlM або IlенвлСжнll .... BIIКOHalllll.1 умDl 
aOroBOPY ОРСНJIOJUlвце.І, а також Вlnpап., акі орендар здіJtСНІ18 або nOBllHel1 здїJtСlllml МІ 8ЇДIIoвnelllIR СВОІ1І 
порушеltОro права; 

• 7.б. ДOXOДlI, Ікі орен.авр r-fir бll рeanьно О1рllAІаТl1 в разі належного BllKoHallНR opellдOДIIDцeAl yмo~ \ 
ДоroвоРУ· 

. 7.7. Ро] .... ір фаКnIЧНl1Х Вlпрат орен.аврн ВI13начаєn.сн на підставі докумеllТDЛЬНО підтверджеllllХ ДDИІІХ; 

8. 06аlежеllПИ (о6твжеllПИ) щодо ВІІКОРІІСТВІІUИ 
зеаlельпоі ДЇЛИІІКІІ. 

8.1. На opelfД08allY зе~lenьну ДUuIllКУ не встановлено обмежеНIШ, обтRжеНl1R та інші права 1реТіх ~сіб. 

9. Illші права та 060В!'ИЗКlI СТОРПІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гвp~Н1Y.є, ~ зсмenьна діднНIСІІ Є n ... . UVWI!!Ив, nill 
забороною (арештом) заСТВВОIО не перебув' • і' У oro власноСТІ, нlко .... у IHWOr..y Ilе вад'.1·"- оо"" 

, ає І в 11 має заКОllllі Повноважеl iпRlIICY В ореnм 
IІDДD8DnI іllші право, ВI13llачсні цll .... доroвором. ІНІ nepeJUl8aTl1 wo д 

. ' ••• Права ореllдодавuн: ' .• 
9.1.1 персвіРRПI цільове ВIlКОРllстаlll1R зсr.fМltно·if nl.... • 
n 1 .,. _ ... ІІКІІ, 
7. - достроково p03lpBaТlI цеп Доroвір У ., UlIM 

Доroвороr.f; 811ПIlДlCDX, персдбачеllllХ ЧІІННІІ"І :lhКОНОIIDВС1ВО"" 
9.1.3. з .... іlflml розмір ореlUШОЇ MaТlI у ВIIПIUUCВX, 6 cnі 8 

OJIHOc:roPOHHьor.IY. ПОРRAКY без зroДIl ОРЕНДАРЯ; . псре~. ачеlllDC ЧIlНIIII~1 законодавством, в ТОАІУ 'ІІІ 
9.1.4. DllAlаГВТllвідОРЕНДАР,Я своєчаСllОro Вllеееl " 
9.1.S.BII~IВI'IIТlI від ОРЕНДАРЯ віДWКОдyDDlпli с' 1ІІІІ opel~IO' Ma:nl; 

або міської рад .. про IІІщанн. ЗCJ.IСІІьноі ДШННКlI до пlдn~1І .0РСllДllоі М~ПІ з часу ПРIIJtIlR'ml рішеllНl BlllCOllКOaIY 
. . '. ••.• !ІСВНІІІІ uьоr;o,Доroвору; , .. . 



(
і 

,,3. Пра.а ОрСIWlРЯ: 

,,2. ОБО8"аlCll opClaaaдa8QII: 
9.2.1. перc:aaвmIЗСМeJlLlty ДШRIIІСу па 11К1)'. 

,З.l. cnpllMml по аlC1)' зомcnы�y дїuиltV 
,З.2 nOllOIDIOВВnI дaroBip піCDR 3·I-IC1

J
'IY 10PIIc:tyвaIIIUl; . і . 1Ч0111UI ~ n 

,,"'11.111 ПPCmD терМІНУ opOIIДII. -._ку ora діі І раї В' • , ' 'А. ОБОВ"ПIСІI ОРСIWlРЯ: U&Cynlocтi npc:тeIOIR. IЦOACJ 
'.4.1.lllIдIIВml ОРЕНДОДАВЦІО MOICJIIIB' • 

.: .... ,. IСТІо ЗДIRСlllOваПI 101"""". ".._, , , • ..-. 31 ІIІICDpIlСПІНIІІМ цісі 
'.4.2..IIKOPIICТD8YBBТlI 3с""nыly аШRl1 зсмenы�отT 
9.4.3.своtЧDCII0 СМI1ЧУВI1111 ОРСllllІ)' ПЛІ;: 3В цin.О811М ПРI13118ЧСIIІІRАI; 
9.4.4.110 ДОПУСIВ111 XiMI'lНoro 'ІІІ будНко";' • 
9.4.5. nlдтpllMYlml ті 8 НМCЖlIОМУ C8l1fтa IІІшоra 316PYIIIOIIHI 301011; 

9.4.6.піcnа ЗlкlllЧОllllR термllІУ діі Доraа РНОМУ С1'ІІІII; 
JIICIIIOМУ С18llі па 111С1)'. ару ОРОIUIИ ПОDepII)'rИ 30мen.ІІ)' дinllllC)' ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. Pl1311K DllпаДКОDОГО 31111щеllllЯ або ПОШІСО"-06" _СІІІІН 
CJn'8 ореНДІІ ЧІІ йоro чаmllllL 

10.1. РІОІІК ВIIП8Дковоra 3НИЩСНІІІ в60 ПОШКОД1кеНIІІ 06" ЄІП'8 ОРОIflllI 'ІІІ nora '1BCnIlIll ІІОСС ОРОІIJIDР • 

11.СтрахуваВIIВ об"єкra чв його чаmlllll. 

11.I.3rJднo 3 ЦlIМ дoraBopOM 06"DП' OPOIUUIIIO пїМІrк crpaxyвaнlDO. 

12. 31\ІЇВD умов доroвору ї ПрllПllпеВIUI ЙОГО діі 

12.'1. ЗМЇН~ rM01 ДOJ"OBOpy цjnCНlOIDТLCII У ПИС.МОlіП формі 31 aICМHOID 31"ОДО1О c:ropill. 

12.2 ,!!аl II0ДOCllnl01lНJI зroд" щодо зміНl1 умов ДOrDBOPY спІр ршв"RJYIOТIoCI У судовому nopl4lCY. 
, І . ,.у' ~OJ"OBOPY Пр"ПIIIIRIОТІоal У раl: 

1~.2·1.311С111Ч0111І1І строку, НВ IIКlln noro буnо yкnueнo; 
• 12.2.2'ПРIаа6аННІ OPOIIДВPOM 30мen.ll0і дimlH1CI1 УМІсність; 

,
• ІІІІ13 М .2.з: IIIКYr,tY З0мen.ноі дiJlRНIСИ ДІІІІ с:успin.НIIХ ncnpo6 в60 npllMYCOBOrD відчужеНIІІ зо".en.ноі 

1;"1111 СУСПIJI.IlОТ IIco6xiдllOcтi В ПОРRдICY, IcraноlJIClЩМу 3В1СОНОМ; 
.2.4 •• niквiдaцfi фы�чllотT особll-ОРОIIДlР.. І . . 

IДоrallР ПРІІПІІНІЄТЬСІ також І іllШl1Х ВIIIІІдІІХо поред6IЧОНIІХ 3ІКОном. 
1~' ДІІ IOro80py ПрllПlllІRIОТІоСІІШnRIОМ ~ora ,ШIР"IІIIR за: 

.1. ~IIOID ЗrDДОID c:ropill; І 
JIr&reA6a 12.3.2·РIШСННІМ CY1lY ІІа ВIІМОI)' ОІІllєУ із сторін У IШCnfaoк HOBIlКOIIIHIII дpyrDlD СМРОНОID 060в"акїв. 
_ ~"11X ДОГОВОРОМ, ,. ВIІDCllідок 811111дКOВOrD 31111ЩС1І .... пошкодженНІ ОРОНДОВIlIОТ 3СМenLllОТ lIЇlIIн .... 

О ПОРОШКОджає ті BIllCOP"C1'aIllOO, І тaКD1l3 іНШlrx niдmв. ВII3IIIЧСIІІIХ 3111СОНОМ. 
".141,14412.3.3. lIe811ICDHallllR opalДllpeAI 1L9.4.2. "'1101'0 aora80py за рlшеПlIRМ суду, 8ШП08Wl0 до 

3Ufen .. !loro кодексу УкраТн ... 
УIІDlIНО I~A. P03lpвalIHI дoroBOPY в ОДНОСТОРОННIoDМУ noplfДКY ДOnYC:Кlm.ca : 

POJlpВlHl1I дoroBOpy 8 OдllOCТOPOllllЬOМY пор.дку Е НОВIIIОIІ8ННІ ОреI""РСМ n А.4, п. 9.43. 
J!eap11' 12.5. Перехід прпв DJlвсчоm на ManHO орСIUUlРI ІІа ІІІШУ IDРlfJIIlЧНУ 160 фы�чну особу, а 18КOW' 

~IJaцll IDРІІІІІЧНОТ особll-ОРОIUllРR С піаcmшОIО JIIII ршірваННІ ДOrDBOPY. , 
11611 .. :-10 на орендовану З0Мen.ну дinlHКY У раl смер1'Ї фы�чноіi O~II - opelUlllpR. засушкеННІ а60 Jr_.. .... П alC3JIDТIlocтi 31 ріШОlllllfol CYll3 переході"" ДО Cll8ДlOOlцlB або ІНШІІХ .осlб, lкі BIIКOPIICТOByкm. шо 

ну дualHКY разОМ 3 OPOIUllpcr.l, WJUlXОМ nepeyuualUlI! jIOrDBOPY OPOНДII 3eмJ1L 

ІЗ. ВЇДПОВЇДUЬІІЇСТЬ сторї!1 за IlеВПКОИIШПО з60 
Ilепueжuе 8111С01lаПІІ0 l;t0rOBoPY 

13 І 3 . ' • • • • 3Itaнy~' І неаltlCOlІlШl1І або IІОIІWlС1К1IС BIlКOIIIIIIII ДOrD80PY CТOPOIllIIк:cyrь UIДП08U11J1IоIllCТlo ВlдпоаlдН~ IIJJ 

І IUooro IOrDBOPY . 
nn.... 3З.СторОllа, ВІСІ ~ОР'UШllJlа зобо."маIIНІ. звіn.llІС'І'ІоСІ вія вiдnопlдtш":IОсті, .• І:ша DOl18 ~Oвe.tle. що це 
·_-,."lІІеИ:IІ <І .., • • 
• • , LToU10CJI 110 3 \т 011І11І.' • . • . 

" . , 14. ПРllldпцсві поЯо;r.сdIIП• 

.. _". 

r' 



" . 

НСDШ"DІІІІІМИ ... СТИI.81\11. 4oraDopl с 

акт nPllnMDI'H.-ПcpeADчі 06"скта ~~ClfIIII; Dї406ражеl'IIRМ оБМСЖСIС. (06ТJ1ЖСIІІ.) У іі' 81 
xaдacrpoап" маі' 3CMc:nItI,of 4U1анlСИ 3 

IJCТIIItOMCIIIIX ceplhyriD і ОВІІСІПІХ межО.JІХ :шаКЇD МІСІСІСКУ (КОР'IС1)'8аЧУ) зеМ_иor • nC-··'1У 118 з6ср 1'811111 Ітll ІКТ nPO .. - D 1_'""'" 3081.iWllЬOf межі ,et.tCnltlloi 4inIlНКlС. акт про ncpcllCCC'lНJI ••• " .. " 

15. РеКВЬ'IТJI сторі •• 

ОреllАОАввеЦL 
Броварська міська рада 
8 особj за~ника 
міського ronови 
Возияка Серг.ія МихаАпОDИча 

Міс_наХодЖеННJr IОридичноf особ" 

0074 KIfi'Dc .. ~ 06лucn.. 
... liровар ... аул.Гаraрі.са. 15 

fAСlП'lfфіtaЩіnlflfn КOl1 26376375 

ОреНАар 
пл Бесараба В.М., ЩО діє на підставі 
свідоцтва про державну peєctpaцho 
суб"єкта підприємницької дiJnЬHOCТ 
виданого виконкомом Броваpcr.коl 

міської Р8ДИ за N! 2ЗSSОІ 700000036 
• • вІД 20.09.200І р. 

Місце прожнва"НIІ фЬ'flfно1 особи 

КІСі'ас .. ка область. м.Бровар •• 
вул. ЧеР.IRХО8Сloкоro.15 кв.96 

'l1Cнтнфїкаціnннn номер '9346111І J 

ПідПllСl1 сторn. 

І 

~
p.,. / 

B.M.Gecвpв&I ----~~~~~----

МП 

" . . ... . . .' 



.. АКТ 
ПРИИОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200~poкy м. Бровари 

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

ЗВСТУПНlіка міСЬІ(ОГО голови ВОЗІІяка Сергія МllхаЙJlОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», 

Аовіреність від О 1.08.2006 року Н!!2-151l872, відповідно до рішення сесії від 

31.08.2006 року Ng88-07-0S з однієї сторони, та ПРllваТllllЙ піДПРIIЄ&lець 

Бееараба ВОЛОДIIМIIР МllКОJlаЙОВllЧ ідентифікаційний код 1934611811, з 

APYГO~ сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТIШЙ підПРIIЄ&lець 

Бееараба ВОЛОДIIМIIР МIIКОJlВЙОВIIЧ прийняв земельну ділянку nnощеlО 

0,0026 га по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО в районі розміщення буд. Н!! 15 ДJIJI 

обслуговування кіоску. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

31.08.2006 за N!!88-07-0S на умовах оренди терміном д~ 09.08.2007 року. 

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

Договору оренди земельної ділянки. 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Бесараба Володимир Миколайович, 
який проживає за адреСОІО : 
вул .. ЧерiulxовсЬкоro,15 кв:96 
м.БРовари . 
обл.Киів ка 

І В.М.Бесараба І 
_~~t---
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Договір N!!l 
"ро OllecellllR :IJIIIII до дОІОIJОРУ О д 

оіЬ OS zрудllЛ 2006 ::.еll 11 JeAleJl6110r dinнllKII 
• року ."9040633800424 

МІСТО Бровари КJIЇBCЬKOЇ області 

19 rpУДllП дві mСП-lі BOCIaMoro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області 
ба за законодавством У оо • , 10РІІДІІЧllа 

осо краІНИ, IдеllтиФікаціЙllІІЙ код за даНIІМИ єдрпоу 
26376375. 10РlfДНЧН~ адреса.: Київська обл., м. Бровари, вул. Гаroріна, 1 S, в особі 
ВJIКОИУ10ЧОГО обов ~3K~ MICЬKO~O ГО~ОВИ - секретаря радІ! СвпоЯ\"Кв Ігоря 
ВаСIIJlЬОВllча. икни ~I~ на ПІДстаВІ СТ.42 ЗаКОIІУ УкраїIШ «про місцеве 
WІОВРИДУВВННJI в УкраІНІ)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Бесараба ВОЛОДlfМИР МиколаЯОВИЧ, ЮрllДlIЧllа адреса: 
... Бровари, вуп.Черниховського,15 кв.96, ідентифікацinний код 1934611811, далі
"ОРЕНДАР". 3 друго;' сторони, УКЛ8JIlf цей Договір про наступне: 

ДiJочи добровільно і перебуваючи при ЗДОРОВОМУ розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значеНRJI своїх діі, попередньо ознаЯомлені з приписlUtш цивїnы�огоo 
законодавство, що реГУЛЮIОТЬ укладений НИМІІ правочин (зокрема, з ВIIМОIU!И 
щодо недійсності npавочину), відповідно ДО затвердженої рішеllНRt.I Броварської 
міської ради від «ЗО)) вересня 2008 року Н!883-4б-05 нормативної грошової 
оlфпcи земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 25.07.2008 року H!807-40-0S та кеРYlОЧlIСЬ положеНlWfII 
пyнniв 4.5.2, 4.5.З та 9.1.З Договору оренди земельної дiтmки віД.05 ГРУДНЯ 2006 
року укпanи цей Договір Н!! 1 ("адалі - Договір) про внесення ЗМІН до ДOГOB~PY 
оренди земельної дimпucи від OS грудня 2006 року за Н!040633800424 (H8Д8JII -
Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміl"l: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в ~аступній .редакції:. •• 

«2 3 Н . земельної ДШIПlКИ ЗI'1ДНО ДОВІДІСІ! ВJДДШУ 
" ормативна rpошова ОЦІНка оо б ., OS 09.2008 року Ха 04-

земельних ресурсів у місті Броварах КиїВСЬКОІ о лаСТІ ВІД . -
3/13-3/1145 становить: . копіАок.» 

- 10 804 (Десить ТИCJIЧ BiC~COT чотири) гра;вН;:1КІ1 згідно ДОВідки відділу 
«2.3. Нормативна rpошова ОЦІнка зем~н~ї ~БJlасті від 20.10.2008 року Н!04-
3еАleJlЬНИХ ресурсів у місті Броварах КиIВСЬК 
3/13-3/1322 С'1'ВНовить: . ім) гривень оо копіАок.» 

-12 138 (дванEl,1ЩRТЬ ТИСА сто tpидцl'1'Ь ВІС 
'. ВlпcnаСТІI в II"СТУПllіА редакції: 

1.2.Пуикт З.l Д'оговору оренди . теР"Ііном до 25.07.2009 року. 
«~.1. Цей Договір УКЛ~9НО ~OICOM на 1 ~:IIH) б~riНДАР "Іає пере~н~ пр~о 
ПІСJIJI ЗВКЇнченНJI строку ДІІ цього Дого ~1 oPE�-lДАР ПОВll1Іен не ПІЗНІше НІЖ 
ПОНовлення його на новиА строк. У ЦЬО"ІУ Р дії цього Договору письмово 
за 30 календарних днів ДО закінче~НR ::IТlI Пого дію. 
повіДОt.IПТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР пр вШJОlе право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього ДоговоРУ про пере 
ЗICТoСОВYlОТЬСИ у разі:. ціЛЬОВІІ"! ПР!lзначеННJlAf; 
- ВиtcОРИCТIUIНЇ земельної ДUIJIIIКII не з~ nлаТlI' 
- ПОрушено термінів сnлаПI opeHAllOI ї дin~KII~. 
- ДОDyщенЮІ погіршенни стану зе"fеnьНО 
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1.3.Пункт 4.1 Договору оренДІ! викпаСТІ! в 'Я ... 
«4.1. Орендна плата на період з 25.07.2008 року :cтynзо ОН9120рое8дш.щll: 

" •• .. " рІК станОВllТЬ 10% 
(ДcCJIТЬ/ ~IДCOТКIB ВІД нормаТИВНОI грошової ouillКli зсмелыІїї дinяНКlI _ 1 О 804 оо 
IPIIBCllЬ І cкnoдaє: ' 

- 1 080,40 (одна тисяча Dісімдссят) ГРІ!DСНЬ 40 копіЯок.» 

«~.1. ~pe~днa плата П~.ЧliнаIOЧИ .. 3 ?1.10.2008 року CТnIIODIIТЬ 10% (десять) 
DJДCOТlC1В ВІД нормаТИВНОI ГРОШОDОІ оцIнlGlземелы�оїї діJUПlКII- 12 138,00 ГРllDеllЬ 
icкnDдDЄ: 

·1 213,80 (одна тисяча двісті тринадцять) гривень 80 копіПок в рік.» 

1.4.Пункт 4.3 Договору ореllДI[ викласти у lІаступніЯ редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься рівними чаСТКЗl\Іl1 щоміСИЧJIО протигом 30 
(1рIJДЦRТИ) lcanендарних Д1Іів, наступНIІХ за останllім КВJJендарним ДlI~1 зві'l1lОro 
(податкового) МЇCJЩR без урахуввнии пдв IWIJIXОМ псрерахувоиии на РОЗРDX)'lIКОВIJfi 
рахунок Орендодавця Не 33217815700005 УДК У КJIЇВСькій облаcri м. КJІЕІШ, код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДІ<, код класифікації 
13050500 - оренда землі»). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступніfi редаіщії: 

«4.5.2. зміни розмірів земельного податку ТІ: ставок ~peнд~oї плаПI~ ~Мі~И 
нормативної Ірошової оцінки, підвищеиии ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩlЄИТ1В 
індексації, визначених законодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити оренди~ плату на yltlo~ax, 
Визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право РОЗlрваПI цеЯ ДОГОВlр в 
односторонньому поряДК)'). 

1.6. Пункт 4.5.4 ДОГОВОРу оренди викласти D наступній p~aкцїї: 
оо мати У строки визначеНІ цим Договором, 

«4.5.4. У разі невнесении ореНДНОI '. Є'І'Ься з HapaxyBaнwu.1 
cyм~ заборгованості вважаєтьси подаТКОВ:г~О~~;~1 ~axYВВlIwu.1 wтpафНl1Х 
пеИІ, що нараховується на суму податк 120 ідсотків річних облікової ставЮI 
санкцій за ЇХ HВJlВHocтi) із розр~ун!у еВ: виникиении такого податкОDОГО 
Національного банка Украіни, ДІЮ~ОI на деиии залежно від того, JlКВ з вemlЧlIН боргу або на день його (його чаСТИНІ) поГВШ ндар~иП день простроченНJI у ЙОГО 
таких ставох є бinьmОІО, за коЖНИЙ KВJJe 
сплаті)). 

оповнИТИ НОВІІМ підпунктоr.1 6.4 
1.7. Пункт 6 ДОГОDОру оренди Д 

наступного змісту:· .. к мін піcnR державної реєстрації 
6 ~ .~ п'НТИдеННlІ11 тер. • 

ес .4. Орендар зобоs ЯЗВИии в ткоВИХ угод. ДоroВОРIВ про виесенНJI ЗМІ~ 
ЦЬого Договору тalабо~рудь-яких дода І'И відповідну хоПЇJО opraнy дерХСВВІІОІ 
та Доповнень до ДоroоорУ тощО Нада НJI земenыІїї діЛЯНЮІ». 
податкової служби за місцем знаходжен • 9 4 7 

ОDНИnl ИОВJІМ п1ДПУНКТОМ .. 
1.8. Пункт 9 договору ореІІД11 доп 

ьаступuого змісту: оо peEC'1'J'aцїi цього Договору тв/вбо 
«9.4.7. в п'ятидеВИl1Й тepr.liH піСЛJl де~ЖВ::Н~l BHecellНJ1 зr.lін тв доповнень до 
будь-яких додаткових yrOA, ДоroВО~IВ p~uv державної податкової службll зв 
N. • • ДНУ ХОПІІО О & _aJ 

~?ГOBOPY тощо надати ВІДпов! ... :na1lКИ)). 
МІСЦем знаходжеИИJI земелЬНОІ р.и" ••• 



3 

1.9. ПУІ~кт !2.з ДoroB.O~Y. ореllдll ДОПОВ1111ТИ ІІОВІІМ піДПУlllаом 12.3.4. 
Н8ct)'ПIIОro ЗМІСТУ. «12.3.4. IНЩlаТИВОIО однієї із СторіІІ В ОДІІОСТОРОНІІЬОМУ 
порЯДКУ У випадках, передбачених законом та UIIM Договором». 

1.10.'nУНКТ 12.4 ДОГОВОРУ ореllДИ ВикnаСТІf в наСТУПllіА редакції: 
«12.4. РОЗIРВВНШI дОГОВОРУ ореllДИ землі за іllіціаТИВОIО OpellДOДaвЦl в 
ОДlIОСТОРОННЬОМУ порядку допускається У разі IlеВIІКОllШІllЯ Ореllдарем ВІІМОГ 
nytlКТY 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вважається розіРВВНl1М 
З8 ініціаТИВОIО Орендодавци з моменту набynя ЧlIJlІІОсті відповіДІІОГО рішеНIІЯ 
суду, Прl!ЙIIЯТОro на вимогу OpeIIДOдaDЦI». 

2. Цей Договір підлягає державніА реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після піДПllсаШIЯ СТОрОIІВltш та його 
державної реєстрації та застосовується до правовідttОСИl1 ШО ВНlшктl з 01.10.2008 
lШ!SL 

4. Обов'изок щодо подання ЦЬОГО Договору на державну реєстрацііО та 
витрати, пов'изані з ЙОГО державною реєстраціЄІО, ПОКJIllДВlоться на Орендодавця. 

5. Ішпі умови договору ореllДИ земельної ділянки від OS гpy~ 2006 року за 
Ji040б33800424 зanиШВJоться без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РАДА 
КІІlвськоІ0lШАСТІ 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагарінl, 15 
в обі Сапожка Ігорп ВаСllЛЬОВllЧ 

ОРЕНДАР 

ЛРІІва""'ІІ,1I1іdIlРІІЄl"е'(6 оо 
Бесара6а ВолоdllAlllР МІІ"олаllО.Il" 
юридична адреса: 

вул. Черняхівськоro,IS ІСВ.96 
м. БроваРl1 
обл. Київська 

~. в.и.Б~ 

мп 
( nplIll ... llocrf nC'llRll 

о шо У IСНlаі :lanllci. державноі 
• & ОВlРСЬКОТ мlськоТ PIUII~ 2001Року. 

AoroBip 3Bp&:EcтpOBaII0 У OIIKOIIKO"'1 ~anllc від ccJ/J -
реЄСТраЦІЇ догооорів ореНдІІ .'11111&:110 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНки 

"_IL"-----='~~;....· __ .2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: Броварська &Ііська рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, який діє на підставі ст.42 Закону Украіни «Про 

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

підПРllємець Бесараба ВОЛОДIIМ.IР МиколаііОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТІІІІіі піДПРllємець 
, 

Бесараба Володимир МиколаЙОВІІЧ прийняв земельну ділянку площеlО 

О,ОО26га, для обслуговування кіоску по вул.Черняховського в paiiOlli 

РОЗl\lіщеввя буд.N!!15 в м.Бровари. Земельна діЛJIНка надана рішениям сесіі 

від 25.07.2008 року за Х!!807-40-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 25.07.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

вроварсы(a АІ;сьна рада 
glllBCbl(OЇ· області 
ЮРидична адреса ~~ 
М. Бровари, вул.гaraріна, 1 5 
ВIІІ(ОRyIОЧИЙ обов' язf(и міського 
Голови - cekpetdp"'-МiliБкьї: ади 

.'.1' е. ,. -;; ., • І' ~. 
~··1 (\ і . q ~ 

~
~ * .<-~:".-... ~~ rJ" :(: 

j ф СІ,"" г-- --1 '. -:) Ф 
c:r 4J( J. .ft !(l' \,.0 'о 
1._ d •••• / ~ (11 ._ ~(,". '\1 О СІ 

~~~o.~~.{ ~"lJ.~~l]PnJ.!.C: 
~r.t" /' Ь .,~ -- О/. 

с:. 1. ~ /,/ 

~?! :"1 \? ~?' ~_ .. _:;:.. 

прИЙІІЯВ: 

ПР"fJа"","'; lIidllp"ЄJflel(b .. 
Бесара6а ВолодllAll'Р М"колаllОfJ"" 
Юридична адреса: м.Бровари 

ЧерНJIXовскього,lS кв.96 вул. 

~~.м.БеCl1]1а6а/ 
'-" 



/1/ J. tf 
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IІлtyl .;-

І"а ~ 

~, . fИ, 09виконуJOЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

ПОДАння 

. Зе~ель~.иЙ. ві~іЛ міської ради просить Вас розглянути на черговому 
ICJД8НHl C~CII МІСЬКОІ ради п~тання щодо. затвердження договорів оренди землі 
та ДОГОВОРІВ про внесення ЗМІН до ДОГОВОРІВ оренди земельних ділянок: 

1. Затвердити договори оренди землі та договори про внесення змін до 
І договорів оренди земельних ділянок: 

1.1. Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
OS.12.2006p. Н2040633800424 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Бесарабом Володимиром Миколайовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 21.0 1.2009р.; 

. 1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бесарабом Володимиром 
~лайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Держав~ог~ 
lІІДІІриємства «Центр державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ 
УКРаіНИ по земельних ресурсах» за Ng0406ЗЗ800424 від OS.12.2006p.;.. . . 

I.З.Договір про внесення змін до договору оренди зеМ~НОІ дІЛЯНКИ вІД 
21.09.200Sp. ,N'20405338001S4 укладений між Броварською МІСЬКОЮ р~ою T~ 
rpомaдRНином Кожухівським Володимиром ВіКТОРОВИЧ~М, зареєстровании у ~ЗІ 
записів державної реєстраціі договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 21.01.2009р.; .. . Б 
1 . оо • n'lFUТI'и vttпадении МІЖ роварською 
.4.ДОГОВIР оренди земеЛЬНОІ ДI"иa~~ J---. в 

міською гроМ8ДJIНИНОМ КОЖ)'Х1вським олодимиром 
Вікто радою та .. у Київській регіональній філії Державного 
. ровичем, зареєстровании при Державному комітеті 

~cтвa «Центр державного З;'=;~О=:21.09.200SР.; 
ІНИ по земельних ресурсах» за - у оренди земельної ділянки від 
І 5 Д . мін до договор 21 '. ОГОВІР про внесення з ..' Броварською міською радою та 

np,О9.2005р. Н2040533800156 укладении МІЖом Івановичем зареєстрований У 
lIВa,мn.,.· • П жок Олександр , . 

kII . '''цпм ПІдприємцем ироОо' орів оренди землі виконавчого КОМІтету 
1131 записів державної реєстрВЦІ1 догов 

БРоварської міської ради від Iз.ОI.2ОО?Р·; ілЯНІСИ Укладений між Броварською 
мі 1.6.Договір оренди земеЛЬНОІ Д підприємцем nИрожок Олександром 
~І(ОЮ раДою та приваТ~И~кіі регіональній філії Державного 
ni ОВИЧем, зареєстрований у КИ::НОГО кадастру при Державному комітеті 
у ~~ЄМCTBa «Центр державноГО З':040533800156 від ~1.09.2005p.; 
1Ср8lНИ по земельних ресурсах» за - І OP()U~PCЬКl.1~IBK 

ВШ~l.і~\ r~ -.:13 
. ..гМ. о. 12:1 (2 р. 



Д . 2 
1.7. ОГОВlР про внесення змін до 

12.07.2005р. ];2040533800088 УКJJадени~ОГ~ВОРУ оренди земельної ділянки від 
. и МІЖ Бровар . 

відКРJfТИМ аІЩ10нерним товариством Б ською МІСЬКОЮ радОIО та 
." " ровари-молоко" зaDJIСІВ держаВНО1 реєстрації договорів .' зареєстрований у книзі ...... оренди зеМЛІ ви . 

БроваРСЬКО1 M1C~KOI ради ВІД 19.01.2009р.; конавчого КОМІТету 
І.8.ДОГОВlР оренди земельної ділянки ... 

міською радою та відкритим акціоне н укладении МІЖ БроваРСЬКОIО 
звреєстрований У Київській регіональній Ф~іїИ~етовариство~ "Бровари-молоко", 
державного земельного кадастру при Де жавн ржа~ног? ПIД~иємства «Центр 
ресурсах» за Ng~4053З800088 від 12.07.2БО5р.; ому КОМІтетІ УкраІНИ по земельних 

І.9.ДОГОВlР про внесення змін до догово .. . . 
12.07.2005р. Ng040533800087 .. . ру оренди зеМ~ЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 
· . укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радОIО та 
ВlДкр~им аКЦ10Н~~НИМ товар'ИСТВОМ "Бровари-молоко", зареєстрований у книзі 
запИСІВ де~Ж~НОІ .. реєстр.ацl1 договорів оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 19.01.2009р.; 

· I.lО.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
МІською рад .. ою :~ ~~кри:им a~~OHe?~~M товариством "Бровари-молоко", 
зареєстровании у КиIВСЬЮИ реГІоналЬНIИ фШl1 Державного підприємства «ЦеН1'р 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурсах» за Ng0405ЗЗ800087 від 12.07.2005р.; 
· 1.ll.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

1~.07.2005p. NgО405ЗЗ800086 укладений між Броварською міською радою та 
ВJДКРИТим акціонерним товариством "Бровари-молоко", зареєстрований У книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 19.01.2009р.; 
· 1.12.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

М1СЬКОЮ радою та відкритим акціонерним товариством "Бровари-молоко", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<ЦеН1'р 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
РесурС8Х» за N20405ЗЗ800086 від 12.07.2005р.; 

1.13.Договір про внесення змін до договору оренди земельноі діJUIИКИ від 
2~.lo.2007p. Ng 41 укладений між Броварською міською радою та приватним 
I1JдІІрИЄМЦем Колоян Ганною Дмитрівною, зареєстрований ~ книзі записів 
Д~РжавНОї реєстрації договорів оренди землі виконавчого КОМІТету Броварської 
МіСЬКої ради від lЗ.Оl.2009р.; .. . 
· 1.14.Договір оренди земельної ділянки укладении МІЖ Брова~ською 

МІСЬКою радою та приватним підпр~ємцем Ко~оян Ганн?ю ДмИТРІВНОЮ~ 
зареєстрований у книзі записів держаВНОІ petc'l'paцll Д?ГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
ВИkонавчого . Б рської міської ради за N!! 41 ВІД 23.10.2007р.; 

КОМІТету рова оо • • 

1.15.Договір про внесення змін до договору о~енди земельно І Д1JIJlНКИ ВІД 
2~.09,2004p. Ng 339 укладений між Броварською МІською радою та ~ива~ 
nJДПриємц Б б Валерієм Івановичем, зареєстрований у КНИЗІ запИСІВ 

ем а ицьким . . Б оо державно" Оо' I'В орендИ зеМЛІ виконавчого КОМІТету роваРСЬКОI 
· І реєстрац11 договор 

МІСЬКоїради від 13.01.2009р.; . .. . 116 Д' зе".СЛЬНОЇ дiJIЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
· '. ОГОВ1 О еИДИ ІУ.& • МІСЬкою Р Р ...ии ... підприємцем Бабицьким ВалеРІЄМ Івановичем, 

радою та ПРИВВ.l.Р &У.& 



w • з 
IlIl!єстРОВании У КНИЗІ записів де '0 r- . Б ржавнО1 реєс '" ~i виконавч~го КОМІтету роварської міської траЦll Д~ГOBopiB оренди 

1.17.ДОГОВ1Р про внесення змін до д ради за Не ЗЗ9 вІД 20.09.2004р: 
112О4.2007р. N20407ЗЗ8000З8 укладении" ОГ?ВОРБУ оренди земельної ділянки від 
VJ. • МІЖ роварськ . 
РРІІВSТНИМ ПІдприємцем Потьомка Людм Л о о ОЮ МІСЬКОЮ радою та 
Кпївській регіональній філії Державног ило~ еОНІДІВНОЮ, зареєстрований у 
земельного кадастру при Державному комі:етоп:пр~ємства «Центр державного 
»040933800024 від 15.0 102009ро; І краІНИ по земельних ресурсах» за 

1.18.Договір оренди земельної ділянки ... 
міською радою та приватним підп укладении МІЖ Броварською 
Леонідівною, зареєстрований у Київській ~:;:~:ь~~TЬ~M~a Людмилою 
~ємcтвa «Центр державного земельного кадастру при ~e =oД~O~ 
УкраІНИ по зем~льних ресурсах» за Не04073З800038 від оз.04.2607р.; му тетІ 

1.l9.ДОГОВIР про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 
11.12.2006р. N2040633800426 укладений між Броварською міською 
~~M З. ОБМ~:НО~ ~ідповідальніCТlO "Аліro-Треіід", з~ва:: ~ 
КиівсьК1И реnоналЬНIИ фІЛІЇ Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 

N204093З800023 від 15.01.2009р.; 
. 1.20.Договір ореНдИ земельної ділянки укладений між Броварською 
щською радою та товариством з обмеженою відповідальністю ,,Апіго-Трейд", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурс8Х» за N20406ЗЗ800426 від 11.12.2006р.; 

1.21.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дimппcи від 
22.0б.2007р. N20407ЗЗ800071 укладений між Броварською міською радою та та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Техно-торговий центр "Оризон", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурс8Х» за N2040933800022 від 15.01.2009р.; 
. 1.22.Договір ореНдИ земельної ділянкИ укладе~ . між .Броварською 

МІСькою радою та товариством з о~меженоІ? ВIД~~ВІД~Н1СТЮ. ~ Te~~: 
торговий центр "Оризон", зареєстроваиии У І<иIВСЬК1И реnональН1И фІЛІІ 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельнИХ ресурсах» за N2040733800071 від 
22.06.2007р.; .. . . 

1.23.Договір про внесення змін до договору. оренди земеЛЬНОІ Д1ЛJlНКИ ВІД 
lО.О3.2005р. N2 415 укладений між Броварсь~?ю МІСЬКОЮ paдo~ та това~иством.з 
Обмеженою відповідальністю "Київоблпрес~ , зареєстровании .у КНИЗІ запиСІВ 
Д~ржавної реєстрації договорів орендИ зеМЛІ виконавчого КОМІтету Броварської 
МIСЬхої ради від 12.01.2009ро; . .. . 1 24 д' ди земельної Д1JlJlНКИ укладении МІж Броварською 
. '. ОГОВІР орен б' . . МіСЬJ(ОЮ та товариством з о меженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ 

"КиїВОб ,радою ваииіі У книзі записів державної реєстрації договорів 
лпреса зареєстрО ..... 't.1: 4 . оре"'". .' VOMl'Teтy БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за . ..,2 15 ВІД 

1 .~ зеМЛІ виконавчого n 

0.03.2005р.; 



Д . 4 
1.25. ОГОВlр про внесення змін до 

", 02.2005р. N!! 498-т укладений між Бр договору оренди земельної ділянки ві 
IJ· ••• оварською міс 
3 об)tеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Київоблп" ькою радою та товаРИСТВОl 
державної реєстрації договорів оренди зе:е~а , зареєстрований у книзі записі 
аоськоі ради від 12.01.2009р.; ЛІ виконавчого комітету Броварське 

1.26.Договір оренди земельної ділянки ... 
міською радою та Т укладении МІЖ Броварськок 

овариством з обме ... 
"llівоблпреса", зареєстрований у КНИЗІ· за. женою ВJДПОВІДалЬНІСТК "". ПИСІВ державної ... . 
оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварсь ... .. реєстраЦl1 ДОГОВОРІ І 
23.02.200Sp.; КОІ МІСЬКОІ ради за Н2 498-т від 

1.27.Договір про внесення змін до ДОГОВО .. . . 
20.10.2006р. N!!0406ЗЗ800З86 .. . ру оренди зеМ~ЬНОІ ДJЛJlнки ВІД 

укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
товариством з обмеженою відповідальніСТ10 Київоблпреса" .. .. .. . " , зареєстровании у 
КНИЗІ зanис.~в ~еРЖ~ВНОl pe~cтpaЦ1Ї договорів оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 12.01.2009р.; 

· 1.28.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
~IIСЬ..кою радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
,,~воблпреса", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~~ЄМCTBa «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
VКР81ВИ по земельних ресурсах» за J(20406ЗЗ800З86 від 20.1 0.200бр.; 

1.29.Договір про внесення змін ДО договору оренди земельної ділянки від 
20.10.2006р. N20406ЗЗ800З87 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю ,,І<иївоблnpеса", зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.01.2009р.; 
· I.ЗО.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
І~воблпреса", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
lІ1ДПриємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за J(2040БЗЗ800З87 від 20.10.200бр.; 

І.З I.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
17.10.200бр. N20406ЗЗ800З81 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповіДВJJьніСТЮ "Київоблnpеса", зареєстрований у 
kВИзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.01.2009~.; .. . 
· 1.З2.Договір оренди земельної ДІЛЯнки укладении MI~ Бр~варс~кою 

МІСЬКою та товариствоМ з обмеженою ВІДПОВІДальНІСТЮ 
радою . . ... ф .... д 

"~ЇВОблпреса", зареєстрований У КиїВСЬКІй реГІоналЬНIИ ІЛІІ ержав~о~ 
ПІДпРиємства «Центр державного земельноГО кадастру при Державному КОМІтеті 
УКраіни ПО земельних ресурсах» за J(2040БЗЗ800З81 ВІД 17.1 0.200бр.;.. . . 

I.ЗЗ.Договір про внесення змін до договору оренди зеМ~НОІ дJЛJlНКИ ВІД 
07.10.2005р. N2040SЗЗ800171 укладений Mi~ Бр~варською МІською радою ~ 
np:f.n!o"'TH. r еНЮК Тетяною ВІКТОРІВНОЮ, зареєстрований у КНИЗІ 
.~ им ПІдприємцем ом . . 

ЗВnИСl.В .. ацl··I· договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 
Б державН01 реєстр . 
Роварської міської ради від 12.01.2009р., 



5 
1.34.Договір оренди земель~ої ділянки укладений між Брова~ською 

• 010 радою та приватним ПІдприємцем Гоменюк ТеТЯНОІ0 ВіКТОРІВИОЮ, 
'nСЬІСстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
_реє авиого земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
~ за ~О405З800171 аід 07.10.2005р. 

ВlncонуІОча обов' язки начальника 
t..eJlЬиоro відділу - заступник 

~~ . . 
иачвпьиика земельного ВІДДІЛУ 

л.м.гудименко 
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