
·БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про затвердження договорів оренди землі І 
та договорів про внесення змін до договорів 

оренди земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного відділу від 10.02.2009 Н!! 102 щодо 
затвердження договорів оренди землі та договорів про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
Украіни, ч.І п.4З ст.26, п.З пп.l6 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: 
l.1.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

І3.03.2007р. N!!0407ЗЗ8000ЗО укладений між Броварською міською радою та 
товариством'з обмеженою відповідальністю "Укрбудмаш", зареєстрований У 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах)) 

.заJ;20409ЗЗ8000З4 від 29.01.2009p.; 
. 1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений Mi~ Бр~варс~коlO 

МІСЬкою радОІО та товариством з обмеженою ВІДПОВlдалЬНІС'ПО 
~~КРбудмаш", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
kl~и~ства «Центр державного земельного кадастру ~ри Державному 
ОМІтетІ України по земельних ресурс8Х)) за N!!0407ЗЗ8000ЗО вІД lЗ.:ОЗ:2007р.; . 

І.З.Договір про внесення змін до договору оренди земе~ЬНОl дшянки ВІД 
OS.IO.2005p. N!!0405ЗЗ8001S9 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 
ТО~ариством з обмеженою відповідальністю "Ірина", зареєстрований У 
КІіlвськіl регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
зеМeJlЬного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах)) 

заН!О409ЗЗ8000З6 від 29.01.2009p.; .. . · 
м' І.4.Договір оренди земельної ділянки УКЛад~нии. МІЖ .Броварсько~ 
IСЬkою радОIО та товариством з обмежеНОIО В1ДПОВІДалЬНl~ТЮ "Ірина , 

зареєстровании" у.... ... . налЬНІ'и" філії Державного ПІдприємства 
у .1U11ВСЬКІИ реГІО 
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«ltell1P державного земельного кадастру ~ри Державному комітеті У аї ни по 
,емeJlыlіх реСУрсах» за Н20405338?0 159 вІД 05.1 0.2005р.; кр 

1.S.дОГОВ1Р про внесення ЗМІН дО ~OГ~BOPY оренди земельної ділянки від 
27.09.200бр. ,N'2040633800365 у~аде~ии мІж Броварською міСЬКОIО радОIО та 
товаРllСТВОМ .з обм~~еН?І~. ВІДПОВlдanьнісТlО "Ірина", зареєстрований у 
Кtlівській репонanЬНlИ фШll Державног~ підприємства «Центр державного 
земельноГО кадастру.при Державному КОМІтеті України по земельних ресурсах» 
звN!О40933800037 ВІД 29.01.2009р.; 

І.б.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
місьКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Ірина", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земелЬНlfX ресурсаІО) за Н2040633800365 від 27.09.2006р.; 

1.7.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
21.07.200Sp • .N20405ЗЗ800099 укладений між Броварською міською радою та 
товарlІСТВОМ з обмеженою відповідальністю "Полімер-колор", зареєстрований 
у Киівській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсаІО) 
за1і0409338000З5 від 29.01.2009р.; 

І.8.ДоговіР оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Полі мер
копор" , зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсах» за N!!0405З3800099 від 21~07:200Sp.; . 

1.9.Доroвір про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯнки ВІД 
26.04.200бр. ,N'204063З800226 укладений між Броварською міською paдo~ та 
nP~атним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, зареєстровании у 
Киівськїй регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсаІО> 
заН2040933800039 від ОЗ.О2.2009р.; 
. 1.10.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між Броварськ~ю 

М!СЬ1СОЮ радою та приватним підприємце~ Б~гс:~ОЮ АндРІЄМ 
В~РОвичем зареєстрований у Київській регіоналЬНIИ фІЛІ! Державного 
IUдnpИємства' «Центр державного земельногО кадастру при Державному 
koМiteтj Украіни по земельних ресурсах» за Н!!040633800226 від 2~o~.2006p.;. 

1 11 Д . . оренди земельно! ДІЛJ1НКИ вІД 121 . . ОГОВIР про внесення ЗМІН дО договору . ою та 
tо~2.200бр. ,N'!!О4063З800428 укладений між Бровар~ьк~~ МІСЬК~::В:Иіі у kJa:::OM ~ обмеженою відповідальніСТ~ "КамІРУС t ~:~: державного 
3tмenыІ реПОН8JIЬній філії Державног~ п~дпри~ств~ з~мельних ресурсах» 
3a1i040oro хадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ п 

933800038 . 09 . . 1.12 Д . ВІД 03.02.20 Р·'.. . еннй між Броварською 
'&itt.tolO • оroВlр оренди земелЬНОl Д1ЛJlНКИ УКЛ~ОВідальНіСТЮ ,,камірус" , 
3aPtt~ Радою та товариством з обмежеНОІО вІД го підприємства 

--t'Ований у Київській регіональнііі філії Державно 
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.центР державного земельного кадастру ?ри Державному комітеті України по 
зсмenЬІІ11Х pecyp~ax» за Н204063380.0428 ВІД 12.12.2006р.; 

1.13.ДоroВIР про внесення ЗМІН до ~OГ?BOPY оренди земельної ділянки від 
17.10.2ОО7р. ~20407З3800132 укладении мІж Броварською міСЬКОIО радою та 
;"ltnIIТIIМ аКЦІонерним товариством "Софія", заресстрований у Київськ'" 

BlW'r • .. ф' ... Д' ІН 
pcIioHВnЬHllf ШІІ ержавного ПІдприємства «Центр державного земельного 
I\8дВСТРУ при Д~ржавному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
N!040933800040 ВІД 03.02.2009р.; 

l.l4.Договір оренди зем~льної ділянк~ укладений між БроваРСЬКОIО 
міСЬКОІО радОІО та ВІДкритим аКЦІонерним товариством "Софія", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті У країни по 
зе'lenьних ресурсах» за Н2040733800132 від 17.10.2007р.; 

l.l5.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.07.2005р. N20405З3800085 укладений між БроваРСЬКОІО міською paдOIO та 
відкрИТИМ акціонерним товариством "Софія", зареєстрований у Київській 
рсriоншніі філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
N!040933800041 від 03.02.2009р.; 

l.l6.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоJO 
міською радою та відкритим акціонерним товариством "Софія", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
зе'lельних ресурсах» за Н2040533800085 від 12.07.2005р.; оо • • 

1.17.Доroвір про внесеННJI.змін до договору оренди земе~ЬНОl ДІЛянки ВІД 
14.12.2006р. Н2040633800432 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Базис·Будмонтаж", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н2040933800045 від 06.02.2009р.; . 
. І.IВ.ДОГОВір оренди земельної ділянки укладений .МІЖ ~роварською 

Міською радою та товариством з обмеженою В~~ВІД~~НІСТЮ ,,Базис
G~АМонтаж" зареєстрований у Київській регіоналЬНІИ фlЛІІ Державного 
I�inn-. ' тру при Державному 
~I'ИЄМСТВа «Центр державного земельноГО кадас 6 
tO'liteтi Yтm оо ""0040633800432 від 14.12.200 р.; 

І ".t"В1Ни по земельних ресурсах» за J':' ї ділянки від 
03.04 2~·ДOГOBip про BHeCeННJI змін дО ДO~BOPY оренди зем:::ою радою та 
ТОва' 07р. Н2040733800036 укладений МІЖ Броварськ?~ зареєстрований у 
kИів~:~М ~ обмеженою відповідальніСТЮ. "БровсеРВlС (:Центр державного 
зе&leJJь:1 реnОН8JIьній філії Державно~ п~дпри~~т:~ земельних ресурсах» 
за 1f!04 ого ІСвдастру при Державному кОМІтетІ Укр& 

о 0933800043 . . 1'20 ВІД 05.02.2009р.,. ений між Броварською 
I4icыc~~ 'Договір оренди земельної ДUIJlнки ~а:женою відповідальністю 
JPoВce • 11 радою та TOBap~CТB~~ з ~ aJIЬній філії Державного 

РВІС, зареєстрований у КИІВСЬЮИ реnон 



4 

· nPlІОІства «Центр державного земельного кадастру при Д 
рІД •• ержавному 
EOмiтetї УКРВ1Н.И по земельних pec~pcax» за N!!О407338000З6 від ОЗ.04.2007р.; 

1.21.дОГОВ1Р про внесення ЗМІН до договору оренди земельної ділянки . 
12.12.2ОО8р. Н:О408ЗЗ8000S 1 УkЛадений між Броварською міСЬКОIО радою в: 
ПРІІВВТН11М .?lдприє~цем . Яр~шенко. Олександром Анатолійовичем, 
зареєстроваиии у КИІВСЬЮЙ реnональюй філії Державного підприємства 
.центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
зе.leJlЬИllХ ресурсах)) за Н2040933800042 від 05.02.2009р.; 

1.22.Договір оренди земельної ді~SlНКИ укладений між Броварською 
міською радою та приватним ПІдприємцем Ярошенко Олександром 
АиаТOJIійовичем, зареєстрований у Киівській регіональній філії Державного 
niдnplIЄМCTBa «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсах» за N!!0408ЗЗ800051 від 12.l2.2008p.; 

1.23.Доroвір про внесення змін ДО договору оренди земельної ділSlНКИ, 
Dосвїдченоro Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського нотаріального 
ОКРУІУ lЗ.11.2007р. Н22146 укладений між Броварською міською радОIО та 
товаРIІСТВОМ з обмеженою відповідальністю "Борджиа", зареєстрованJIЙ у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земenьиоro кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах)) 
311&040933800044 від 05.02.2009р.; 

·1.24.Доroвір оренди земельної діЛSlНКИ укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю "Борджиа", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
-ельних ресурсах» за NgО4073З800 156 від 27.11.2007р.; оо • • 

1.2s.Договір про внесення змін до договору оренди земе~ЬНОI ДlJUlнки ВІД 
Оl.О6.2006р. Н2040633800293 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою .. та 
nP~~ підприємцем Дрєновим Ігорем Анатолійовичем. зареєстровании у 
IUUВСЬ1QЙ реІіонanьній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсаІО) 
3IN!040933800050 від 16.02.2009р.; . 
. 1.2б.Договір оренди земельної діЛSIВКИ укладений МІЖ Броварською 

~ICIalCOlO тним підприємцем Дрєновим Ігорем 
Аа. радОІО та пров .' оо ф' ... Де жasного 
. atoЛtііовичем зареєстрований у Київській репоналЬНJИ 1Л11 р 

lliJUJpиєм ' адастру при Державному 
~ . СТВа «Центр державного земельнОГО к . 01 06 2006р . 

теті УКраіни по земельних ресурсаІО) за N!!0406ЗЗ80029З ВІД :: ., • 
1 27 Д . . оренди земелЬНО1 ДlЛJIнки ВІД 

16.02 200· ОГОВІР про внесення ЗМІН дО до"?вору міською радою та 
np~тн бр .. N90406338000S6 укладений М1Ж Броварською зареєстрований у 
kttiвcr. ~M ПІдприємцем Пилипчук Василем григоровичем. е де жавного 
~ь~й регіонаЛьній філії Державно~ п~дпрИЄ~СТВ~ з~е=их :есурсах» 
3a}tnAOOro кадастру при Державному ком!тет! УКР81НИ п 

v"t 933800051 . 9 128 тт. ВІД 16.02.200 р.; ний між Броварською 
'йcыc~~ ,,",ОГОвір оренди земельної дiJIJlН~ укладеем Пилипчук Василем 
tPlJtopo радою та приватним ПlДПР~ЄМЦ 'й філії Державного 

ВИЧем, зареєстрований у Київській реГІоналЬНІ 



s 
.. ;nnpIIEMcua «Центр державного земельного кадастру при Де 
I~ •• ржавному 
комітеті укра.и.и по земельних pecrpcax» за N!!0406ЗЗ800056 від 16.02.2006р.; 

1.29.ДОГОВIР про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки від 
17.08.2006р. N20.40633800З52 укладений між БроваРСЬКОIО міською радОIО та 
аідКРlтІМ ~Іоиер~им ... това~иством. ,,~р~варський побуткомбінат", 
З8реєстровании У КиIВСЬКІИ регІОНальНІЙ ф1Лll Державного підприємства 
.Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земenьиИХ ресурсвх» за НеО40933800048 від 16.02.2009р.; 

І.зо.Договір оренди ~емельної ді~янки укладений між Броварською 
міСЬКОIО радОІО та ВІДкритим аКЦІОнерним товариством "Броварський 
побуткомбінат", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
пь,ітеті України по земельних ресурсах» за N!!040633800З52 від 17.08.2006р.; 

l.зІ.Договір про внесення змін до договору оренди земельноі ділянки від 
17.08.2006р. Nе0406ЗЗ800З5І укладений між Броварською міСЬКОIО радОIО та 
вiдtcpИТИМ акціонерним товариством "Броварський побуткомбінат", 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Цешр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 

зе.leJlЬRИX ресурсвх» за NеО409ЗЗ 800047 від 16.02.2009р.; 
1.30.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 

міською радою та відкритим акціонерним товариством "Броварський 
побуткомбінат", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
ко.Птеті Украіни по земельних ресурсвх» за N!!0406ЗЗ800З51 від 17 :08:2006Р.; . 

1.31.Договір про внесення змін до договору оренди земельНОІ Д1J1J1НКИ вІД 
2~.OS.2007p. Н!! 7 укладений між Броварською міською радою та приватн~ 
lUД1Ipиємцем Хом"як Володимиром Васильовичем, зареєстрований у ~ИЗІ 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого KOMlтr:ry 
Броварської міської ради від 10.02.2009р.; . 
. 1.32.ДоroВір оренди земельної ділянки укладений ~IЖ Броварською 

t.f1СЬкою радою та приватним підприємцем Хом як В~~одимиро~ 
ВасипьОвичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрацll доroвор!в 
Clpelln.. •• • кої ради за Np 7 ВІД 2 'W'I землі виконавчого комітету БроваРСЬКОI мІсь -
4.0S.2007p.; .. . . 

І 33 Д . . оренди земелЬНОl ДІJIJIНП ВІД 27 О • • оroВlР про внесення ЗМІН дО договору 
ni~!.2007p. ~ 1695 укладений між Броварською міською радою та п~иватн~ 
~A~~eM Кукла Ігорем Миколайовичем, зареєстроВаний У оКНИЗro 1козмапl·= ~-r~ .. • виконавч "-",z 
t.. 01 реЄСтрації договорів оренди зеМЛ1 
upoaapCLk" • 

13 01 МІськоіради від 26.01.2009р.; .. між Броварською 
'йcьxo~ 4.Договір оренди земельної ділянки іаде:Г:ем Миколайовичем, 
3ареЄСтро радою та приватним підпри~~ем ~: договорів оренди землі 
8Ittcollаач вauий у І<Низі записів державНОІ реєстрац 1695 від 27.09.2007р.; 

1.35 ого I(O~iTeтy Броварської ~iCЬKOЇ ради за ~~и земельної ділянки від 
14.12.200;ДоroВIР про BHeCeHНJI змІН до договору. ор адою та ГPOM8ДJ1НКOIO 

р. Не 51 укладений між БроварськоЮ МІСЬКОЮ р 
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ваСlmЬКО~ОIО ЛIОДМ~~ОIО Анат~ліївною, зареєстрований у книзі записів 
держаВНОІ реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 
Броварської MiC~KOЇ ради від 27.01.2009р.; 

I.З6.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міСЬКОIО paд~IO та. rpoMafUlHKolO Васильковою Людмилою АнатоліїВНОIО, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
ВlПсонавчого KO~ITeтy Броварської ~iCЬKOЇ ради за Н!! 51 від 14.12.2007р.; 

1.З7.ДоroВlР про внесення ЗМІН до договору оренди земельної ділянки від 
08.12.2004р. Н!! 770 укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО та 
ГРОМ8ДJIнкою КулеБОIО Раїсою Миколаївною, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 29.0 1.2009р.; 

I.З8.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між БроварськОІО 
міською радою та ГРОМaдJlнкою КулеБОIО Раїсою Миколаївною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 770 від 08. 12.2004р.; 

I.З9.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
26.1 О.2007р. Н!! 42 укладений між Броварською міською радою та ГPOMaдJlHKOIO 
Майбородою Світланою Анатоліївною, зареєстрований У книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 02.02.2009р.; 

1.40.Договір оренди земельної діЛJIНКИ укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та громадянкою Майбородою Світланою Анатоліївною, 
зареєстрований У книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 42 від 26.1 0.2007р.; 

1.41.Договір про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 
11.0б.2007р. Н!! 15 укладений між БроваРСЬКОIО міською радою та приватним 
підприємцем Онуфрієвим Вадимом Вікторовичем, ~ареєстрований у ?изі 
записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 02.02.2009р.; оо • 

. 1.42.Договір оренди земельної ділянки укладении MI~ Броварською 
м~ською радою та приватним підприємцем ~НУФРІЄВ~. Вадимо~ 
В1КТоровичем, зареєстрований у книзі записів д~p~aвHO~ реЄСТРВЦІІ Д~ГOBOP~B 
оренди землі виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за Н!. 15 ВІД 
11.0б.2007р.; оо • • 

1.4З.Договір про внесення змін до договору оренди земельНОІ Д1ЛJlнки ВІД 
1?OS.2004p. Н!! 546 укладений між БроваРСЬКОIО міською р~ою та п~иватни~ 
nlДnpИємцем Іллєнко Наталією Миколаївною, зареєстровании у КНИЗІ З~СІВ 
державної ... . оренди землі виконавчого КОМІТету G реєстрацll ДОГОВОРІВ 

РОварської міської ради від 04.02.2009р.; оо • 

1 44 Д . .. діJUIНКИ укладении МІЖ Броварською 
AIiCЬKO~ • ОГОВІР оренди земел~НОІ иємцем ІллєнкО Натanією Миколаівною. 

радою та приватним ПІДПР .... . 
зареєСТроввни" . . державної реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
ВlfkОllавчого и ~ КНlіЗБl запИСІВ .. МІ. ської ради за Н!! 546 від 17.0S.2004p.; 

КОМІтету роварськО1 
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l.4S.Договір про внесення змін до договору оренди земель .. . . 
~I: 64 .. . НОl ДІЛЯНКИ ВІД 

З0.01.2008р. ",!! укnадении МІЖ БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО та приватним 
підП~llємце~ Оглєзнєви~ Володи~иром Михайловичем, зареєстрований у 
КНІІЗІ заПИСІВ деРЖ~В~ОI ~~єстраЦI.1 договорів оренди землі виконавчого 
комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 28.01.2009р.; 

1.46.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОІО 
MiCЬK~IO радою та при~атним ~ідпри~мцем Оглєзнєвим Володимиром 
М1fXаIШОВИЧ~М, зареєстровании .у КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів 
оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету Броварської міської ради за N!! 64 від 
30.01.2008р.; 

1.47.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
29.03.2006р. Х!!О40633800 143 укладений між Броварською міською радОIО та 
ПРІlватним підприємцем Наливайко Валерієм Амосовичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 15.02.2009р.; 

1.48.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та приватним підприємцем Наливайко Валерієм 
Амосовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсах» за N!!О406ЗЗ80014З від 29.0З.2006р.; 

1.49.Договір про BHeCeHНJ1 змін до договору оренди земельної ділянки від 
OS.10.2005p. N!!040S33800161 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Іллєнко Наталією Миколаївною, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
коміТету Броварської міської ради від 04.02.2009р.; 

1.50.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОЮ радою та приватним підприємцем Іллєнко Наталією ~колаівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного ПІдприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Х!!О40533800161 від 05.l0.2005p.; оо • • 

І.51.Договір про BHeCeHНJ1 змін до договору оренди зеМ~ЬНОІ ДlЛJIнки ВІД 
2б.l0.2006р. .N'!!040633800391 укладений між Броварською МІСЬКОІО радОІО .. та 
прив~тним підприємцем Кулагою Петром володимировичем, з~реєстровании у 
~1 записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого 
КОМІТету Броварської міської ради від 12.02.2009р.; ..' 
. 1.52.Договір оренди земельної ділянки укладении мІЖ Броварською 

"IСЬКою радою та приватним підприємцем. К~л~ою Петром 
Вопо,nи... .. К оо ... реп'ональНIЙ фШll Державного 

/'У'&П&ировичем зареєстровании у ИІВСЬЮИ 
ПідпРИємства «Ц~нтp державного земельноГО кадастру при Державному 
KOlttiтeтi Укр оо аю) за N-оО406З3800391 від 26.l0.2006p.; 

аlНИ ПО земельних ресурс - мельної ділянки від 
І.5з.Договір про BHeceHНJ1 змін до договору оренди зе . 

20.09.2006р. Н!!О40633800363 укладений між Броварською MICЬKO~ радою T~ 
31'роlttа.цинкою БессараБОВОIО ЕміліЄ10 Павлівною, зареєстровании у ~I Вnl{ciB • землі виконавчого КОМІтету 
Б державної реєстрації доГОВОРІВ оренди 
РОварської міської ради від 02.02.2009р.; 
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І 54.Договір оренди земельної ділянки укладении" ".ІЖ Б 
• &.& роваРСЬКОIО 

міСЬКОIО Р .. адОIО.. та. ~ома~нкою . БессараБОВОIО ЕміліЄIО ПавлівнOJО, 
зареєстровании У КИ1ВСЬК1и реГІОНальНіЙ філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру ~ри Державному комітеті України по 
зе.teJIЬНИХ ресурсЕОО) за К2040633800363 ВІД 20.09.2006р.; 

І.55.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
2І.О8.2006р .. К2040633800353 укладений м.іж БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радою та 
ПРlІваТН!іМ Пlд~риємцем M~pOHeHKO ~.~TOНiHOIO. Михайлівною, зареєстрований 
у КНИЗІ запИСІВ державно І реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого 

комітету Броварської міської ради від 30.01.2009р.; 
1.56.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

•• іською радою та приватним підприємцем Мироненко АнтоніНОIО 
МIDсаіЬІівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підпрlfємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурс8Х» за Н2040633800353 від 21.08.2006р.; 

1.57.Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної ділянки від 
18.10.2006р. Н2040633800382 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Гавриш Валентиною Михайлівною, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 30.0 І.2009р.; 

1.58.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Гавриш Валентиною 
Михайлівною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурс8Х) за N2040633800З82 від І 8:1 0:2006р.; . 

І.59.Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 
17.08.2005р. Н2040533800126 укладений між Броварською міською радою та 
ПP1D~ТНИМ підприємцем Клоповою Ларисою Іванівною, зареєстрований У 
~I записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого 

КОМІтету Броварської міської ради від 27.0 І.2009р.; ... 
. І.БО.Договір оренди земельної ділянки укладении МІЖ Брова~ською 

J.l1Ською радою та приватним підприємцем Клоповою Ларисо~ ІванІВНОЮ, 
зареєС1рОВаний у Київській регіональній філії Державного ПІдпри~мства 
«ЦellТp Державного земельного кадастру при Державному комітеті УкраІНИ по 
земельних ресурс8Х) за Н2040533800І26 від 17.08.2005р.; .. . . 
2 l.бl.ДОГОВір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 
1.О4.200бр. ](0040633800220 укладений між Броварською міською paдo~ та 
ПРиватним під~риємцем Денисенко Лесею ДмитРіВНОIО, зареєстровании у 
kllизі • • нди зеМЛІ виконавчого 
1(0. запиСІВ державної реєстраціі ДОГОВОРІВ оре 

Мітетуl Броварської міської ради від 28.01.2009р.; .. ІЖ· Броварською 
.б2.дого . .. ";nояКИ укладении м 

Ь1ісько ВІр оренди земелЬ~ОI ,.,.и_ .. - сенко Лесею ДмитрівнОІО, 
заРеєс 10 рад~ю та приватним ~Ідприє~ем .д.~ни е жавного підприємства 
«Це~оваиии у Київській реГІОНальНlИ фlЛlІ ДH~ комітеті УкраіНИ по 
3еltl -·"11 державного земельного кадастру при Держав му 

епь1lJtx реСуРсах» за К2040633800220 від 21.04.2006р.; 
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1.БЗ.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
28.07.200Sp. N!~40SЗЗ800107 укладений між БроваРСЬКОIО міською радОIО та 
ПРllВВnШМ ... Пlдприє~цем . Висоцьким Русланом Валентиновичем, 
звреєсtpовании у КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
811коиавчого комітету Броварської міської ради від 29.0 1.2009р.; 

1.б4.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
місЬКОIО радою та приватним підприємцем Висоцьким Русланом 
Ввnеитиновичем, зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підПРllємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!040533800107 від 28.07.200Sp.; 

1.БS.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
03.0S.200бр. Н!О40633800239 укладений між Броварською міською радОIО та 
ПРllDатвим підприємцем Даценко Сергієм Станіславовичем, зареєстрований у 
КНllЗі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 30.01.2009р.; 

1.бб.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
.tіською радою та приватним підприємцем Даценко Сергієм Станіславовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за N!!О4063З800239 від 03.05.2006р. 

Виконуючий обов'язки міського 
rопови - секретар ради 

... Бровари 
від 26 ШОтого 2009 року 
N! 10У1-БG ... 06" 

І.В.Саложко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозиціЄJО 
постійної комісії з питань 
розвитку та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 

. будівництва та інвестицій -
ВИКОНУlоча обов' JJ3ки начальника 
земельного відділу - заСТУПНl-lК ,..... 
начanЬНІfКВ земельного відділу ~ 

ПОГОДХСЕИО: . 

. ' Заступник міського ГОЛОВІ! 

І 

Начальник ЮРидиЧного відділу 
І 

; 
І 

-, '--

I.Г.Лавер 

Начальник З~Н0ro ВіkіЛу ) ~--:{' H.lJJII1I* 

С----

о' 

ГОnова постійної КОмісії з питань 
РОЗВИТКУ та блаГОУСТРОІО територій 
зем~nьних Відносин, архітеlСТУри ' 
БУд1ВIIИцтва та інвестицій ' ~/ C,B,IJiAI)III' 
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~~ v~ .ti"оJ·~ИКОНУЮЧОМУоБОВ·Я3КИМіСЬКОro t Голови - секретарlО ради 
РІ();' Сапожку І.В. 

"l І(). PJ· J,O()-'p. ПОДАННЯ 

.. .. . .. 
Зе~f~Ь~ИИ. ВІ~ІЛ МІСЬКОІ ради просить Вас розглянути на черговому 

]8СідаиН1 сеСll ~ICЬKOI ради п~тання щодо. затвердження договорів оренди землі 
lІДОJ'Oворів про внесення ЗМІН дО ДОГОВОРІВ оренди земельних ділянок: 

1. 3атверд~ти договори оренди землі та договори про внесення змін 
aoAoroBopiB оренди земельних ділянок: 

l.l.Доroвір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
13.03.2007р. Х!!040733800030 укладений між Броварською міською радою та 
1ОварПствоМ З обмеженою відповідальністю "Укрбудмаш", зареєстрований у 
Кпівсьхій регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
хмenьиого кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсюш за 

»040933800034 від 29.0 І.2009р.; 
1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою. та товариством з обмеженою відповідальністю "Укрбудмаш", 
1I)IetcтpОВВВИЙ у К~ївській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
_ІНОГО, земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
JlCYpС8Х» заN!!О40733800030 від 13.03.2007р.; .. . . 

13.Договір про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ ВІД 
:.10.200SP. Н!!О40533800159 укладений між Броварською міСЬК~Ю р~ою :~ 
~CТВoM з обмеженою відповідальністю "Ірина", зареєстровании у КИІВСЬКІИ 

PttiонanЬНій філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
~Y при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
'ЩllfО933800036 ві 29 01 2009 . 

14 n, • Д " р., оо • Б ваРСЬКОIО 
lІіС • '~OГOBlP оренди земельної ділянки укладении МІЖ . ро І " 

ЬХоIO б вІД' повідалЬНІСТЮ " рина , .... радою та товариством з о меженою. ~П 
-a"єtrpOBaln.~ К" • . 'оо ф' '" д жавного ПІДприємства (щентр .h..._: ..... n У ИІВСЬКІЙ реГІ0налЬНІИ 1Л1І ер .. 
-rll\QRОro • еті УкраІНИ по земельних 
~ земельного кадастру при ДержавномУ КОМІТ 

lі)ЗВ}f2040533800159 від 05.l0.2005p.; ельноі ділянки від 
17.09.20·Договір про внесення змін до договору оренди зем . кою адою та 
tОlaPl,!бр. .N!040633800365 укладений між Броварською МlанСЬ ий У kиівській ііа..! w&аОм З об ..' Ірина" зареєстров 
І"IIОllaJJьній . ~еженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ " ' е жавного земельного 
kb~I":" фlJIІІ Державного підприємства «Центр д р ниv ресурсах» за 
~~apy ПРИ Д . у .. по земель ~ 0933800 ер>Кавному l(омітеТl краІНИ 

037 від 29.0І.2009р.; . -
«. оо, :. ~\Ut{ '.І ,IJ 
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l.б.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
місЬКОIО P~OIO оо та ... това~иство~ з обмежеНОIО відповідальніспо "Ірина" І 
зареєстровании у КИІВСЬКІИ репональНlЙ філії Державного підприємства «Центр 
державноГО земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за Ng040633800365 від 27.09.2006р.; 

1.7.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
21.07.2005р. Ng0405338000~9 у~аден~й між БроваРСЬКОIО міською радOJО та 
ТOBapll~OM з. обмеж~~ою . В~~ПОВlДальН1СТЮ "Полімер-колор", зареєстрований у 
lU,ївСЬКІИ реГ10НальНlИ фlлtl Державного підприємства «Центр державного 
зеfttельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
Н!040933800035 від 29.01.2009р.; 

1.8.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
fttiCLKOIO радОl0 та товариством з обмеженOJО відповідальніСТ10 "Полімер
І\'ОЛОР", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах» за ](2040533800099 від 21.07 .2005р.; 
1.9.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 

26.04.2006р. ](2040633800226 укладений між Броварською міською радОIО та 
ПРlшатним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, зареєстрований у 
КІ,ївській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах)) за 

1і0409ЗЗ800039 від 03.02.2009р.; 
1.10.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

'tiCLKOIO радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
Ресурсах» за N!!0406ЗЗ800226 від 26.04.2006р.; 

І.Н.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.12.2006р. N!!0406ЗЗ800428 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальніСТIО "Камірус" І зареєстрований У 
КиїВСькій регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
3еМenьного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурс8Х)) за 

N!О409ЗЗ800038 від ОЗ.02.2009р.; .. . 
. І.12.Договір оренди земельної ділянки укл~ени~ Ml~ Бровар~ько~ 

МIСЬКоlO paдOIO та товариством з обмеженою В1ДПОВlД~ЬН1СТЮ ,,кВМІРУС І 
зареЄСТрований у Київській регіональній філії Державного ПlДп~иємства «Центр 
дl'r\жав Д му комітеті УкраІНИ по земельних -,. ного земельного кадастру при ержавно 

РесуРсВХ» за Н!!040633800428 від 12.l2.2006p.; оо • • 

17 І.ІЗ.ДОГОВір про внесення змін до договору оренди земе~НОl Д1ЛJlНКИ вІД 
.. ІО.2007р. N20407ЗЗ8001З2 укладений між Броварською М1с~кою р~ою ~ 
8lJUcpити . С ф' tt зареєстровании у КИІВСЬКІИ 

• М акцІонерним товариством tt о 1JI І 
реl10нanьНій ф' Оо. • иємства «Центр державного земельного 
l(aцaетр lЛll Державного ~1ДП~ оо о земельних ресурс8Х)) за 
Н!О409 у при Державному КОМІтетІ украІНИ п 

I.~~800040. від ОЗ.02.2009р.; оо' кладений між Броварською 
"ісы(o .ДОГОВlР оренди земелЬНОl ДІЛЯНКИ. у ним товариством Софія" 

10 радою та відкритим аКЦІонер ., І 
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зареєстРований у Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр 
державнОГО земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
реСУРСах)) за H!!O~0733800 132 від 17 .. 1 О.2007р.; 

I.1S.ДоroВlР про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки від 
12.07.200Sp. ~!!040S3380008S укладений між Броварською міською радОІО та 
вЩкрJmtМ ... акц~о~.ерним товарис~вом "Софія", зареєстрований у Київській 
регіоналЬНIИ фІЛ11 Державного ПІдприємства «Центр державного земельного 
кадастру npli Державному комітеті YKpaїНl.1 по земельних ресурс8Х) за 
N2040933800041 від 03.02.2009р.; 

1.16.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
.ПСЬКОІО радОIО та відкритим акціонерним товариством "Софія", 
зареєстрований У Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурс8Х)) за N!!040S33800085 від 12.07.2005р.; 

1.17.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
14.12.2006р. Н!!040633800432 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Базис-Будмонтаж", зареєстрований у 
ICJlівській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 

N!040933800045 від 06.02.2009р.; 
. І.І8.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 

міською радою та товариством з обмежеНОIО відповідальністю ,,Базис
Будмонтаж" , зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Ухраіни по земельних ресурсах» за N20406З3800432 від І4.12.2006р.; оо • • 

І.19.Договір про внесення змін до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯнки ВІД 
03.04.2007р. N20407ЗЗ8000З6 укладений між БроваРСЬКОJО міською paдOIO та 
Товариством з обмеженою відповідальністю ,,Бровсервіс", зареєстрований у 
ICJlівській регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
зеМельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурс8Х) за 

N!О4093380004З від OS.02.2009p.; .. . 
. І.20.Договір оренди земельної ділянки у~аде~ии ~1Ж Броварсь~о~? 

lttlсы(юю радою та товариством з обмеженою ВIДПОВIДam:Н1СТЮ "БровсеРВIС , 
зареЄстрований у Київській регіональній філії Державного ПIД"!'иємства «Центр 
Де""'.. Д му ко"'.ітеті УКР81НИ по земельних I"щаВНого земельного кадастру при ержавно ІУ& 

ресурс8Х») за N!!0407ЗЗ8000З6 від ОЗ.04.2007р.; .. . . 
І 21 Д . . ру оренди земелЬНОІ ДІЛЯнки ВІД . . ОГОВІР про внесення ЗМІН дО догово • 

12.І2.2008р. N!!0408ЗЗ800051 укладений між Броварською МІСЬКОЮ Р .. адОЮ та 
hpИватн'Ьм' Я шенкО Олександром АнаТОЛІиовичем, 

Q ПІДприємцем ро . ~П 
зареєстрований у Київській регіональній філії Держа~ног? пщ"!'иємства (~eHТP 
державного П'ержавному КОМІтеТІ УКР81НИ по земельних 

земельного кадастру при ,.... 
ресУрс8Х» за N!!0409ЗЗ800042 від OS.02.2009p.; .. . Б 

1 22 Д . оо ілянки укладении МІЖ роварською 
MicLkO~ • ОГОВІР оренди земелЬНОl Д підприємцем Ярошенко Олександром 
А._ радою та приватним ... ф' .оо Д 
qJfаТопійов й ТJ'·"ївськіЙ регіоналЬНIИ ІЛll ержавного 

Ичем, зареєстровани У АА 
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І niдnpll~ICTBa.. «Центр державного земельного кадастру при Державному 

1\ot.tiтen УкраIНІ! по земельних pecyp~ax» за N!!О408ЗЗ800051 від 12.12.2008р.; 
1.23.ДОГОВІР про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної діnянки 

посвідченоro Базир H.~. приватним ~o~piYCOM Броварського нотаріально~ 
округу 13.11.2007р. NL2146 укладении МІЖ Броварською міською радОIО та 
ТOBBPIIC~OM ~ обме~ено~ ... відповідanьнісТJО "Борджиа", зареєстрований у 
КІIЇВСЬК1Іі реПОНВJIЬНІИ ф1Лl1 Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
1ёО40933800044 від OS.02.2009p.; 

1.24.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міСЬКОIО радОIО та товариством з обмеженою відповідальнісТJО "Борджиа", 
звреєctpоваНJіЙ У Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за Н!!О407338001 S6 від 27.11.2007р.; 

1.2S.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
Оl.Об.2006р. N!040633800293 укладений між Броварською міською радОІО та 
DpllВатним підприємцем Дрєновим Ігорем Анатолійовичем, зареєстрований у 
ICtlївсьtdй регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 

N20409ЗЗ8000S0 від 16.02.2009р.; 
1.2б.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 

міською радою та приватним підприємцем Дрєновим Ігорем Анатолійовичем, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсІЮ) за }f!!О406ЗЗ80029З від Оl.Об.2006р.; 

1.27.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дїJIJlНJCИ від 
lб.О2.200бр. ,N'!!О406ЗЗ800056 укладений між Броварською міською радою .. та 
ПРиватним підприємцем Пилипчук Василем Григоровичем, зареєстровании у 

IUtівській регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
зе~fет.ного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 

N..оО409ЗЗ800051 від 16.02.2009р.; .. . 
. 1.28.Договір оренди земельної ділmки укладении мІЖ БроваРСЬКОIО 

МІСЬКою радою та приватним підприємцем Пилипчук Bac~eM Григоровичем, 
зареЄСТрований у Київській регіональній філії Державного ПІдприємства «Центр 
дерЖавного земельного кадастру при Державному комітеті У країни по земельних 
ресурс8Х» за N20406ЗЗ8000S6 від 16.02.200бр.; .. . . 
1 1.29.Договір про внесення змін до договору оренди зеМ~ЬНОІ Д1ЛJlнки вІД 
!.О8.200бр. N!!О406ЗЗ800З52 укладений між Броварсько~ МІСЬКОЮ рвд~ю ~~ 
11Дkp"""'__. вом ,Броварськии побуткомбІнат, 

•• &І'ІМ аКЦІонерним товарист , . Ц 
зарееСТроааU9.~ уК" ... еГl'ональній філії Державного ПІДприємства ес еитр 
n'ер -nnи ИІВСЬКІИ р . . у .. 
~ -авного Державному КОМІтетІ крatни по земельних 
ре земельного кадастру при 

С)'р1СlUQз ~ за N!!О409ЗЗ800048 від 16.02.20~9p.; нии" між Броварською 
. . О.Дого . ної ДlJIJlНКИ y1CJJaдe 

J.tICLtcolO ВІр оренди з~мель акціонерним товариством "Броварський 
nОБY'rкОМБ' р~ою та Вl~ИТИМКи" uo;й регіональніЙ філії Державного 

шат, зареєстровании у ІВСЬau 



І s 
! niдnPII~Icтвaoo «Центр державного земельного кадастру при Державному 
lCoMiтen yкpa1Н~ по земельних ресурсах» за Н90406ЗЗ800ЗS2 від 17.08.2006р.; 

1.31.ДоroВIР про внесення ЗМІН до договору оренди земельної діnинкн від 
J7.08.200бр. NеО.406ЗЗ800ЗS 1 укладений між Броварською міською радОIО та 
віДКРllТIІМ ~КЦІОН~РНИ~.. т.оварис:~ом... "Броварський побуткомбінат", 
зареєстровании у КИІВСЬКІИ реГlOналЬНІИ фІЛІЇ Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за .N'еО409ЗЗ800047 від 16.02.2009р.; 

1.30.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
",іСЬКОІО радою та відкритим акціонерним товариством "Броварський 
побуткомбінат", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підПРIІємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Нg0406ЗЗ800З51 від 17.08.2006р.; 

1.3 I.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
. 24.05.2007р. Х!! 7 укладений між БроваРСЬКОIО міською радою та приватним 
підприємцем Хом"як Володимиром Васильовичем, зареєстрований у книзі 
Енеів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 10.02.2009р.; 

1.32.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
~Ііською радою та приватним підприємцем Хом"як Володимиром 
ВаСИJIьовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Не 7 від 
24.0S.2007p.; 

1.33.Договір про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної ділянки від 
27.09.2007р. Н!! 1695 укладений між Броварською міСЬКОIО радою та приватним 
підnpиємцем Кукпа Ігорем Миколайовичем, зареєстрований У книзі записів 
д~жавної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
МІСЬКОЇ ради від 26.01.2009р.; .. . 
. 1.34.Договір оренди земельної ділянІСН укладении МІЖ Бро~арською 

МІСЬКою радою та приватним підприємцем K~a Ігорем ~колаиовичем: 
3ареЄС1рований у книзі записів державної реєстрацl1 ДОГ?ВОРІВ оренди зеМЛІ 
ВIlkОНавчоro комітету Броварської міської ради за Н!! 1695 вІД 27.09.~0~7p.; . 

I.ЗS.Договір про внесення змін до договору оренди земелЬНОІ ДШJlНки вІД 
14.12.2007р. Не S1 укладений між Броварською міською радою та гpo~8ДJIНКO~ 
ВасИJJЬковою Людмилою Анатоліївною, зареєстрований у. КНИЗІ запИСІ~ 
~~P~1I0i реєстрації договорів оренди землі виконавчого КОМІтету БроваРСЬКО1 

СЬКОІ ради від 27.01.2009р.; .. о Б 
. I.Зб.ДОГОВір оренди земельної ділянІСН укладении МІЖ ровар"СЬКОЮ 

МІСЬКОIQ р ою Васильковою Людмилою АнаТОЛI1ВНОЮ, 
3ареЄСТрованиадйОIО та о гро~адяНеКржавної реєстрації договорів оренди землі 
ВІ У КНИЗІ заПИСІВ Д о 14122007 о 
fКОНавчоro ко' Б оо міської ради за Н!! 51 ВІД о. ро, 

І З МІТету роваРСЬКОl емельної діnинки від 
08 • 7.Договір про внесення змін до договору оренди з 
k .12.2004р. Не 770 укладений між БроваРСЬКОIО міською Р~ОЮ та oГPOM8ДJIHK0К? 
~JlебоJO Раїсою Миколаївною, зареєстрований у КНИЗІ запи~~в . дep~aBHOl 
ЄСТрації Д' о авчоro комітету БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ ради 

Від 29 О оroВОРlВ оренди зеМЛІ викОН 
. 1.2009ро; 



І lЗВ,Доroвір оренди земельної 6 діЛRНКИ укладениil між Броварською 
І місЬКОIО ~aдOIO . та . громадянк~ю КулеБОIО Раїсою МиколаїВНОIО, 
зареєстроваНlіИ r КНИЗІ заПИСІВ держаВНОI реєстрації договорів оренди землі 
DllконавчОro KO~ITeтy Броварської M~CЬKOЇ ради за Н2 770 від 08. 12.2004р.; 

1.39.ДоroВlР про внесення. ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки від 
26. 1 О.2007р. К!! .42 укладений ~~ж Броварською міСЬКОIО радою та громадяНКОIО 
МаnБОРО~О10 CBIT~aHOIO АнатоЛl~ВНОЮ, зареєстрований у книзі записів державної 
реєстраЦl1 доroВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого комітету Броварської міської ради 

від 02.02.2009р.; 
1.40.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 

міською радОIО та громадянкою Майбородою Світланою АнатоліїВНОIО . . ' 
зареєстрований У КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
ВllКОНавчого комітету Броварської міської ради за Н2 42 від 26. І 0.2007р.; 

1.41.Доroвір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
11.06.2007р. К!! 15 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Онуфрієвим Вадимом Вікторовичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 02.02.2009р.; 

1.42.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міСЬКОIО радою та приватним підприємцем Онуфрієвим Вадимом 
Вікторовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н2 15 від 
11.0б.2007р.; 

1.43.Доroвір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
17.0S.2004p. N2 546 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Іллєнко Наталією Миколаївною, зареєстрований У книзі записів 
Д~ржавноі реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
МІСЬКої ради від 04.02.2009р.; .. . 
. 1.44.Доroвір оренди земельної ділянки укладении ~ІЖ Брова~СЬКОIО 

'ІІСЬКОІО радою та приватним підпри~цем Іnлєн~~ Наталl~ МиколаlВНОЮ: 
зареЄСТРований у книзі записів державНОІ реєстрацп ДО:ОВОРІВ opeнд~ зеМЛІ 
ВІU(онавчоro комітету Броварської міської ради за Н2 546 ВІД 17 .05.2~0~p., . 

1.4S.Доroвір про внесення змін до договору оренди земелЬНОl ДІЛЯнки ВІД 
З~.01.2008р. К!! 64 укладений між Броварською міською радою та tpиватни~ 
ПtДnРИємцем Оглєзнєвим Володимиром Михайловиче~, зареєстровании у ~ИЗІ 
заПисів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
БРоварської міської ради від 28.01.2009р.; .. . Б 
. 1.4б.Доroвір оренди земельної ділянки укладении МІЖ роварською 

fttlСЬkОю м підприємцем Оглєзнєвим Володимиром 
М радою та приватни оо ••• • 

о~хaibtовичем, зареєстрований у книзі записів ~ep~aвH.?1 peєc~aцll ~~~:o~;; 
зо.~ землі виконавчого комітету БроваРСЬКО1 МІСЬКОI ради з -

. 0О8р.; оо • • 

290 1.47.Договір про внесення змін до договору оренди зеМ~ЬНОl ДІЛЯнки ВІД 
. 3.200бр. н.о0406ЗЗ80014З укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою .. та 

l1p1fвaТIIlfM • - g Валерієм Амосовичем, зареєстровании у 
ПІдприємцем Наливаико 
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КНJlзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Бровар.ської міської ради від 15 .О2.2009р.; 

1.48.ДОГОВIР оренди земель.ної ділянки укладений між БроваРСЬКОJО 
.ІіСЬКОІО paд~IO T~ при.~атни~ ПlДпр~ємцем Наливайко Валерієм Амосовичем, 
зареєстровании у КИІВСЬКІИ репоналЬНIЙ філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за ]fg040633800143 від 29.03.2006р.; 

1.49.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
OS.10.200Sp .. Ng040S33800161 укладений між БроваРСЬКОIО MiCLKOIO paдOIO та 
ПРlІватним ПІдприємцем Іллєнко НаталіЄIО Миколаївною, зареєстроваНJIЙ у книзі 
звпltсів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 04.02.2009р.; 

1.50.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міСЬКОІО радОIО та приватним підприємцем Іnnєнко Наталією МиколаїВНОJО, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресурс8Х) за Ng040S33800161 від 05.l0.2005p.; 

І.5І.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
26.l0.2006p. Ng040633800391 укладений між Броварською міською радОIО та 
приватним підприємцем Кулагою Петром Володимировичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.02.2009р.; 

1.52.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 
міською радою та приватним підприємцем Кулагою Петром 
Володимировичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підnpиємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за Ng040633800391 від 26.1 О.2006р.; 

1.53.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
20.09.2006р. Ng040633800363 укладений між Броварською міською радою та 
ГРОМ8ДJIнкою Бессарабовою Емілією Павлівною, зареєстровани~ у книзі запИСі~ 
д~ржавної реєстрації договорів оренди землі виконавчого КОМІТету БроваРСЬКОl 
}.іlСЬКої ради від 02.02.2009р.; .. . 
. 1.54.Договір оренди земельної ділянки укладении ~1~ Брова~ською 

МІСЬКою радою та громадянкою Бессарабовою ~МШlЄЮ ПавлІВНОЮ, 
зареЄСТрований у Київській регіональній філії Державного ПІдприємства <<Центр 
дeJ»кaвHorn земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурС8Х» за NgО406З3800363 від 20.09.2006р.: .. . . 

І.55.ДОГОВір про внесення змін до договору оренди зеМ~ЬНОl дІЛЯНКИ ВІД 
21.08.2006р. .N90406338003SЗ укладений між Броварсь~ою МІСЬКОЮ радою оо та 
ПРIfВ~ТНим підприємцем Мироненко Антоніною Михайлl~НОЮ, зареєстрова~ии у 
tнмзl заПИсів .. ації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 
Б держаВНОl реєстр 

РОварської міської ради від 30.01.2009р.; .. .' 
1 56 Дo~ . льно·.· ділянки укладении МІЖ БроваРСЬКОIО 

.. • •• & ОВlР оренди земе А . 
11СЬкою атним підприємцем Мироненко НТОНІНОІО 
МliXaliлівною радою та йприув Київській регіональній філії Державного 

, зареєстровани 
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пїдПРJIОlства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
КО)Іітеті yкpaiH~ по земельних ресурсах» за Н!!040633800353 від 21.08.2006р.; 

1.57.ДОГОВІР про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної ділянки від 
18.10.2006р .• Ng040633800382 укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радою та 
ПРIІваТНllr.l .П1Дприємце.~ Гаври~ .. Валенти~ою МихайліВНОIО, зареєстрований у 
аlllзі заПlfСIВ держаВНОІ реєстраЦIІ ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 
Броварської MiC~Koi ради від 30.0 1.20~9p.;. 

1.58.ДОГОВІР оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ укладений між БроваРСЬКОIО 
міСЬКОIО радОl0 та приватним підприємцем Гавриш Валентиною 
МllХаіЬІіВНОІО, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
УкраіН11 по земельних ресурсах» за ,N'g040633800382 від 18.1 0.2006р.; 

1.59.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
17.08.2005р. Ng040533800126 укладений між БроваРСЬКОIО міською радою та 

, nPlІВатвим підприємцем Клоповою Ларисою ІваніВНОІО, зареєстрований у книзі 
3Шllсів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 27.01.2009р.; 

l.БО.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОJО 
міською радою та приватним підприємцем Клоповою Ларисою IBaHiBHOIO, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресуРс8Х» за Ng040533800126 від 17.08.2005р.; 

1.бl.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
21.04.200бр. ,N'g040633800220 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Денисенко Лесею Дмитрівною, зареєстрований У книзі 
_сів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 28.01.2009р.; 
. l.б2.Договір оренди земельної дimIнки УК1lадений між Брова~ськоlO 

МІСЬкою радою та приватним підприємцем Денисенко !lесею ДмИТРІВНОЮ, 
зареєСТРований у Київській регіональній філії Державного ПІдприємства «Центр 
Aq>жІВНого земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних 
ресуРсах» за 1;g040633800220 від 21.04.2006р.; оо • • 

1.63.Договір про внесення змін до дОГОВОРУ оренди земе~ЬНОl дшянки ВІД 
~.07.200Sp. ,N'g040533800107 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою ... та 
РIIВ~tНИМ підприємцем Висоцьким русланом Вanентино~ичем, зареєстров~ии у 

:"131 записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМ1тету 
РОвrькоїміСЬКОїРади від 29.01.2009р.; ... . Б ова ською 

АІі .б4.ДОГОВір оренди земельної ділянки укладении МІЖ Р Р 
в ClakOIO радою та приватним підприємцем ~исо~ь~ Русланом 
8JJеllТинович ... Ки- ській регіональНІЙ фШl1 Державного 

nїДnРИ ем, зареєстровании у ІВ И Державному комітеті 
Ykp .. ЄМСТВа «Центр державного земельноГО кадастру пр 005' 

at1llИ по земельних ресурсах» за NgО405З3800 1 07 ВІД 28.07.2 р., оо • • 

, .б5 До . . вору ореНДІІ земелЬНОI Д1лянки ВІД 
оз.ОS'2006 ГОВІР про внесення ЗМ1Н дО ~or~ Б оварською міською радою та 
npIIBaтu р .. 1;2040633800239 УК1lадени.и м Р авовичем, зареєстрований у 

им ПІДПриємцем Даценко Серnєм СтаН1СЛ 



9 
. заПlfсів державної реєстрації договорів оренди зеt.mі виконавчого 

taI:~ Бровар.ської міської ради Biд .. 30.~ 1.2009р.; . 
~ 1.66.ДОГОВIР оренди земе~ЬНОІ ДІЛЯНКИ укладений МІЖ БроваРСЬКОIО 

• 010 paдOIO та приватним ПІдприємцем Даценко Сергієм Станіславовичем, 
.I1СЬКстроваНJfЙ У Київській реriонanьній філії Державного підприємства «Центр 
,вреє д .. У оо 

жавноro земельного кадастру при ержавному КОМІтеТІ краІНИ по земельних 

::YPCIJX) за N2040633800239 від 03.05.2006р. 

ВІІкоИУЮЧ8 обов' язки начальника 
3~tenьиоro відділу - заступник 
RаЧ8JIЬИJfК8 земельного відділу Л.М.Гудименко 



ДОГОВІР 
ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

м.&РОВОРII 

. &pOBnpeIoКn I\IleloкD. • РааВ .. І)} .. ~ .. 20~. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: &ровареька ~lle~~a paa~ в осоБІ МIСЬКОro roЛОВl1 АIІТО.flШIСІІ 81nopB ОЛСКc:lIІІЛРОВ""I, 
11ІО аІС ІІІ nlllCТllBI ЗВКО.fУ YKpalHII Про "'IСцеве CIMOBplДYBallН1 в УКРІїні" з олноro боку ,та ОРЕНДАР: 
ПрU8DТIfllП пlaПР"Dlсаь ДаUIШКО Cepгln СТnlllCnВВОВIІЧ, !ОРІІДІІЧНІ адреса: м.БРОВІРIІ, вул.Короленка,68 
1І.120,IJIelmlфlкаulПНllП КОД 2171702332, ІКІ діє ІІа піДCТDві свіДОЦТВІ про державну perCТPluilO суб"сtml 
nlanpllOlHIlUIoкoi діJlЛlolfОcтl, BJIUHOГO ВІІКОІІКОМО,.. БРОВІРСЬКОЇ міської рад" зв К!23SS0170000002192 аіл 
02.10.1996 року 3 другого. YКnaJIl1 uon договір про НIІЖЧОНІведеllе: . .. 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШОННJI сесії БРОВІрськоі міськоі PWI К'ІЇВСЬКОЇ обпастІ від 
23.02.2006 року »'923-44-04 надає. в ОРЕНДАР ПРIlПМІЄ в строкове матне КOP"CJ)'BDHHJI земельну дїЛIНКУ 
lI.'IDШeIO О,ООI3га AllJI обслуroВУВІННJI кіоску. JlКВ 3HaxOДIlТloCI ПО вул. КІРОВІ В рвпо •• 1 pD3l\llwellllR будА88 
м.&РООІРIІ. Зriдно 3 МВНОМ зеМЛОКОРIICJ)'ВВННJI. ЩО є HOBiA"EМHOIO ЧОСПIНОIO ""оro ДоroвоРУ та довіДКIІ 
Іl\І8ноі &роваРСЬКIIМ MiCЬКlIM відділом зомелЬНlfX ресурсів N..а480-04-ЗІЗ від 07.04.2006 року та зе.tОЛЬНО
IІ/ІІІ:'ІР.О80Т ДOКYMcнтauii Броварського "Ііського відділу зеМОЛ"НIIХ ресурсІв ІІІ зеr.tол"на дЇЛ.нкв paxYCТloCI в 
XIUIIX ICOMepwRHoro викориCТDИНJI Бровврської міської pWI. 

2. 06"єкт ореllДП. 

2.1.8 оренду пеРОДВЄТЬСJlзомельна діЛJlНка заranьноlO мощеlO 0,0013га. 
nHB земельніП .аілJlнuі BiacyrHi об"ЄКТIІ НСРУХОМОro мвПНІ , в тако. інші об"єm. іНфр~укrypl'. • 
2J.Hopr.tlntBHo грошова ouiHII земольноі .аіЛJlНК" :JП.ано довlДКI' Броворс"коro MIC"KOro BWUlY 

-_ІІХ ресурсів від 07.04.2006 за N!48I-О4-3/З CТDHOBIIТIo 1902 (ОДІІІ та,сячв дев'ятсот двІ) rplIBHi. 
2.5 •• 3смепьна .аіЛJlНК" Jlка пере.ааЄТЬСJl в орон.ау. НО МІІЄ таК11Х не.аonlків. ЩО можуть nepOWICQJIIlТ1I іі 

__ му BI.Kopl.CТDHНIO. • 
2.5. ПРlІзміні (реорraнізаUlї) ОРЕНДАР'я Доroвір opeнm. но :Jберіraє ЧlІнніc:n.. 

3. Строк діі договору 

3.1. ДОl'Oвlр yкnвдeHO на 5 (п'ять) років .ао 23.02.201 І року. nїClUlзакінчснJUI строку lI~roBOPY ~PCн.aap 
ІІІС п-• ...:.. . . ou .... p 1І0ВI.нен НС nt:Jнlшо Н'. за 2 
!Ііа -r-_ne право ПОНОВnОННJI noгo на НОВIlП строк. У uьor.tY рll3l ор - n • 

ql JIO ЗllкінчеННJI С1року .аіі договору повідом 1т. nt.сьмово OPOНAOJIII8U ПРО намір ПРОДОВЖ1m. oro ДIIО. 

4. Оре~по плато 

:~. Opel~ ~Iтa складає 190-20 ( Сто дев'ПI.ОСТО ? rpllBOHIo 20 кo.:i':НDI іНдСксів інфпJlЦії. 
u·g6ЧI.cnеННR розміру орен.оllоі MaТlI за 30МЛlO 3.QIRcHIOCТIoCR з ур У 11І23 02.2006 року ЩОI\I'enчно 

РІаІІІІ"" 'ч РІІІДІ'В nЛlта ВIІОС.IТІоI:П ПО'ІІІІІВІОЧІІ :І ДІІ_ пр"ПIlЯnn p.well:::I:' 1CDЛ~IIЛIРIIІІI\I Дllе~1 :JBiтlloro 
61 __ ,::кааlll np011lrOl\I 30 IС11ЛIШДВРIIІІХ ДІІІв, IIBCТYnl; '~::.K'n обnlСТ'I\І.КIІЄ81 МФО 811018 
-"23571923 ~ r.11c:lЩR ЩЛ_ХОI\. переРІХУDlІlІІlП ІІІ РІХУ"ОК У. ф1 11' 13050500 _ ореllЛІ :Jе~IЛL 

4,4 П р/р 332.0815600005 - &РОВВРСlоке &ДК. Код клаСІ' і кац 11 офорr.UUlСТІоCJIвiдnовідНI~Ш axтar.ш. 
4.s: средача npoДYKuii та HDJlaHНJI послуг в рахунок ОРОНДНО мат 
4.5 .POJMlp opellAlloi плата! персгля.ааєтьсп У РIЗ' : 
405'i. 3МІІКІІ уМОВ rocnoдaplOB8HНJI. lІородБВ'IОНIІХ AOroBOP°r.tї ф'в у ТО"'У 'ІlІслі внаслідок інфпJluіі; 
4о5з :'! НІІ РОЗмІрів земел"ноro податку. пlДВllшеННJI ШН. 'I11pll І • .. 
405.4: у ІКШ.ІІХ ВIlПадках. поредбаЧОНllХ ЗВКОIfОМ; • І AoroBOpOM. спрВВnJlЄТЬСJl пеНJI у pD3 •• fpi 

,,-!n .. _. РItI. КСВІІСССКНН ОРОНДtlої Мaтll У стрОКІІ. 11І3НІ'ІСНI Ш.. ......, 
'ЧІ\1І C1tBICII • РОСТРОlfОННI Ма ...... ". 
4.so5 ор HIUlOIIIUl .. HOro банку УкраіНІ 'І ICQ1ICCII .оон" n ЕНДАР 3 повlIЖIfllХ прtlЧI.Н Тllr..чвсово 110 

IJttaPII\:faBYt ІIIДIІІ ПJlвтв справnаєтьсн також і У ВIlПадlCllX, JlКЩО ОР 
зcr.'C:nlaНУ ДЇЛJlНКУ за UIIM Доroвороr.t. , 



5. Y~IOBII ВІІІ'ОРІІСТОІІІІП ]e~le:II.IICIЇ .IЇ.ItIllЮI. 

а---"І & ореНlIУ lIJIІ оБСЛVГО8v&аНIІН І\іll'І\' 
І 3 IІIІ1Iілlll"" переll ... - .' '. 5.. еМCnL С"len"IІОЇ lIілlНКIІ- ]емЛІ KOMepulГtllurn АIII\I1I'III: "ННlМ 

5 ., Ц' LОllе npll:ll,allelllll 3 .. 
_. IJI бе3 офОРМЛСI'I'1І У &СТВІІОВЛСНО\lУ Jаl\I)ІЮJ""~ '1111\1 ""n~ І 5.3. ОрСlllIар ІІС мас праІІа ,. .\:\1 ~"!..o:. 

nplDlllIllCllII1I ,смenLІІОЇ lIілllllКIІ. 

б. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ ПСРСДО'ІЇ ]e~leJ1LllOi' .1і:111111\1І n IIprlIJ\ 
.' 

І П .... "іоНО·' lIілllllКIІ & ореНlIУ 'lIіПснюcr"СIІ бе] Р01роблеlflfll\l "I'"~"'Т' ,і .11. 6.. ереllllча ]Ст.... . :З(1о" 

6.2.II,ші УМОВІІ nepelllllli ,смел .. "ої lIіЛІІ'КІІ в opellllY: OPEH~OДABE~ll) пере.I'" а І IPf 111V 
О СІ ,еМCnLIІУ 1I1л1l1l"'>' Віл"НУ віll БУlIL'IКIIХ маПНОВllХ прав І претС:Н1lГt ТР\.'ТІ\ ULlii 'ІРІ' ."" І 
у:":IІНІ ДоroВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 111І OPEH~P lІе МОГnll ~HaTII. 

6.3. Переllllча зсмcn"ноі 1I1л1llКІІ opellllllplo 311IПСllюcr .. СIІ ПІСЛІІ lIержаВНОI percтpallll Uhllro Jeнvчs 
311 Iкrofll npllnfllllHlI1 - nepelllllll. 
6 .... НІІ ОСllооl аЗ5 30KOllY YlrpoTl1II "Про ОРСІІВУ 3С"lлl" oїll 06.10.1998р .'!161·~IV aprq 

n'ml"elll ... n арок пlспя "ержа8110Т реєстроцli воговору ореl'ВIІ 3с\lfJlыlіi зі.'НIІКIІ JCPIIId 

1CO"'YIIВn"'loT ВnOClloal з0600'03011llП IIDlIIITII копllО ВОГОВОРУ 81l1П081l1110~IУ opгalf~ .1fJТalHoJ 
enужОlІ. 

7. УІ\ІОВІІ повсрнеllНИ земcJlы�оїї діЛЯIIКII. 

7.1. Піспl ПР"ПJlнеННІ lIіі 1I0ro&Opy ореНlIIIР повертає ореНВОllll&це&і земел"ну .аілIlНІ\'У у mнi, •• 
порllНRНО 3 ТlIМ, У lКОМУ lін одержав П І оренду. 

OpeндoДlDeц .. У разі погіршеННI КOPIICHIIX вnасти&остеП оренво&аної земельноі .аіл,нк", 110І_ 
3MIHOlO П стану, МІЄ право на віДШКОДУВІННІ збитків У розмірі, ВlІзначеному СТОРОНаАlІІ Якшо mPaIII 
ДOCIIrнyтo зroДIІ про Р03мір віllшкодуваННI збllТків, спір розв"IЗУЄТ .. СІ У СУДОВОМУ nop"lll\'Y. 

7.2. 311iRclleHi ореНlIIIрем бe:s зroДIІ opeHдollllBЦR ВllтраТlі на поnіпшен,," ореНlIованоі Vlluuaї 
ІІКЇ не~IОЖJШВО BfдoкpeMIITII бe:s заповіlННI ШКОДII ціП вілІнці, не піllJllraIOТ" віllШКОllуванню 

. 7З. ПоліпшеННIІ стану зtмеп"ної вілІНКИ. проведені opeНllllpe"l за пис"мовою ]ГOllOIO] 
землl. не підпlІl'IIOТIt вl.ІІшкодуваннlО. 

"7.4. Орендар має право на &UuuKOДYBIIНHI збитків, заповіlНИХ унаcnі.llОК HeBIlКOНlННJI 
зобов оен". передбачеНIІХ цим .II0ro&OPOM. 

3611Т1CD"'11 DDаЖDIОТЬСЯ: 
7.5. фаКТІІчні втраТІІ, ІКІІХ opeНllllp зазнав у зв"аку з невиконаННIІМ або неllвnеЖНIІМ IlfIOI3IIIII' 

lIorolOPY ореНДОllllВЦСМ, а також ВllТраТII, Jlкі opeHUp 3lIіRсни& або пови"ен :JAiACHIIТII lIЛІІ .iJufDdIIIJ 
порушеноro права; • 

7.6. ВОХОдИ. IІкі opeНllllp міг бll реал"но ОТРІlмати & раі належноro ВІlконанtuI opelfllO»lllll 
ДоroВОРу. 

7.7. Розмlр фаКТІIЧНІIХ ВllТрат ореНllllРI Вll3начаєn.СІ на півставі вокyr.lеитan .. но піJ1Тlеpmпtllll~ 

8. Обмеження (ОБТJDКеНIIJI) щодо ВllКОРllстаllНЯ 
. 3сІ\Іелы�оіi діЛПНКlI. 

8.1. На орендовану ,емеп"ну lIin . . "nlШ.-&riJ 
ІІНКУ не встановпено обмежеННІ, обтllжеННI таІНШІ П..-- 'r'-

. 9.lllші права та обов"пзкп сторін. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapatny о • .,;.~ 

зв60РОНОIO (арештом). заСТаВОIО І;:: ::Meп .. ~a .дlJllІНка є у Ноro впасності, нікому іншО~1)' нeinllll1.~ 
HIUUl8IТ1I інші право. Dll3l1аченl Ц р уває І вІн має законні повноваження передаваТJI wo 11 

g 1 О 11М lIOrolOpOM •• рввв 0PC11ADllBDUn: • 
9.1.1 перевlРIІТIІ цlл .. ове ІІІКО 11 
9.1.2 .ІІ0СТРОКОІО розірваТtI ~ncтa:НI ~eMeпЬHoi дinIlНКІI; .. 1I~. 

ДorolOpoM; Д roBIP у ВIlПадках. передбачеНl1Х ЧІІННІ"'І 3DXOИOJllllCllO '1 
9.1.3. 3~IIHIIТII розмір opeнalloT пп '(0'1'1'" . 

ОДНОСТОРОНІІ';ОМУ ПОРІІДКУ бп зroдll OP:~ДAI у 111~lДкax, передбачених ЧІІННІІ .. 3BКOHoJ1lllCТlDftI, І ~ 
9.1.4. IllMaraTlllla ОР~НДАРЯ РЯ.. • 

• 9.1.5.BIIMaraТtI від ОРЕНДАРЯ ~~:часноro внесеННJI орендної nnaТlI; •• 
або ~IIC"KoTplДlI про lІадаННІ земen"нот д' КОдуванНІ СУМlі орендноі nnaТll3 ЧВСУ ПРllПиJl11'll рlше ..... 

9.~. 96oD"nJICII 0PCIllIDllBDIIn: IЛIІНКIt до ПідписаННІ Ц'Оro Доroвору; 
::;.10' nepeдaBBТtl3CMeпIoHY дlлllllКУ по В'"'" 

• РВВО ОРСI140РП: • "'J' • 

9З.І. DтpItMaТtI по акту ,сме.'.,IIУ діЛІІІ 
ку У КОрш:rуваНlllі 

1 , 
.-



9J.2 ПОllовnЮ~ТJI .110говір піCnJl закіll'lеllll. строку "ого .ІІЇТ вр' • 
".11.111І прOТJl3I термlllУ opell.llll. азІ BI.IICyтtlOcri прmlDіП, ЩО.llО 

-- 9 .... 0600"13КII ОрСIІ.llОРП: 
9.4.1.IIIUIDDDТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛlІвіс:ть 3.11іПСІІІоваТІІ KOllТpOnlo за BII"OPII- • _ .... uHHII .. ЦІСІ зе .. enloноі 

JЇ.1IИІІI; 
9.4J.Bllh"OPIICТOO)'ODTII 3C~ICnIoIIY .ІІInПIІК)' ]а цInІоОВIІ'" ПрltщqЧСIIІІА"" 
9.4.3.свосчаСIІ0 сма'IУВОТIІ opell.llllY ма1}'; , 
9.4.4.11І: .ІІопускml хімічного 'ІІІ БУ.ІІL-IІКОГО illworo заБРУ.ІІнеННIІ ]еl'lЛlІ' 
9.4.5. пl.lltpllм)'ваТIІ іТ в IІмежному calliтaplIOMY mllfi; • 
9.4.6.пlcn. 3IIKiH'leIlH. терміllУ .ІІіі Договору opell.llll повернут" ]el"enlo"Y .ІІinllНКУ ОРЕНДОдАВЦЕВІ 

..... ому СТВІІІ по aJn')'. у 

10. РІІЗІІІС ВllПnДКОВОГО 31111ЩСІІІІП або ПОШКОДЖСІІІІЯ 
об"ЄIСТП ОрСllДl1 ЧІІ iroro 'Iamlllll. 

10.1. Pl1311K ВIІПQllКОВОГО 31111щеllНІІ або ПОWКО.llжеЩІIІ об"скта орен.ІІ" ЧІІ "ого чаСТ"НIІ ІІесе ореІІ.lllР. 

11.СтрахуваllllИ об"єкта ЧІІ iroro ча&:ТllllІІ. .. 
11.1.3rїJIНo 3 ШІМ .110ГОВОРОМ об"єкт ореН.ІІ1І не піМIІГВС страхуввннlО • . 

12. ЗміН11 умов договору і ПРllПllllеПlIЯ iroro діі 

12.1. Зміна УМОВ .110ГОВОРУ 3.11IАСНIОЮТIоСJl У nllCLMOBin формі за 83всмноlO зго.llОIO сторін. 
У pl3i HIIlIOCJIrиellHJI 3ГО.llІ' ЩО.llО зміНIІ у"ов .110ГОВОРУ спір p03B"nyкm.c:1I у CY.IIOBor.IY ПОрll.lllC)'. 

12.2. ДІТ lIOroBOpy ПРIIПIШПIOТLСR У разl: 
12.2.I.3вкінчеННJI строку, на JlКItА "ого було yКnl.lleHO; 
12.2.2.ПРllllбаННJI opeHlUIpeM земenloноі дinllНКИ У власність; 

• 12.203. ВІІКУПУ земеп.ноі .ІІinJlНКl1 МJI суспinloНllХ пOtpеб або ПР"МУСОІОГО lі.llчу;кенНІІ зеr.lenloноі 
-ІІІІ13 МОТІlвlв суспinьноТ необхі.llності І ПОР • .ІІку, Істановленому законом: 

12.2А. ліквіlUlціі фізичноі особll-ореНlUIРIl. 
Договір ПРIІПIІНJlЄТIoСJI ТlКОЖ І іНШItХ ІИПа.аКDX, пеРllllбlченшс законом. 
12.3. ДІТ aoroBop), ПР"ПIII'RIОТIоСЯ WnНХО'" lIoro рcnlрваllНА 3а: 
1203.1. 83DCМНою 3ГОДОЮ сторін; . 
12о3.2.рішеННJlМ CYllY на ІІІМаІ)' О.llнієі із сторін У наcnі.аок HelllKOHaHНII .аругоlO с::!"РОНОIO обо~"пкі .. 

~чеИIIХ договором, ТІ Інаслідок ВИПI.ІІКОIОГО 3Нllшенн., пошкоренНІІ ореН.ІІОlРНОI зеr.lenьноі ДШІІНКlI, 
IR ICnnНo переwкоджаЄ іі llІКОРИстанню, а таКОЖ 3 іНШl1Х пl.llCТDІ, ІIDНlчених 3ВКОНОМ. • 
СІ: 141 12.3.3. IlеВlllСОllВННН opellДBpeAI п.9.4.2. lIBIIOro lIOroBOpy за рlшеllННАI СУДУ. В!'ІпооlдllО .110 

• ,144 3e",enlolloro КО.ІІСксу YKpoilllli 
YICDIoto 12.4. РозіРlанНІІ ДОГОІОРУ І ОДНОСТОРОННIоОМУ пормку .ІІОП)'СКDЄТЬСІІ; . 

JlD3IPBlIННII.IIOГOIOpy І ОДНОСТОРОННIоОМУ пормку С HelllKOHaHНII OpeН.lllpeM n .4.~, п. 9.403. 
1~.S. Перехід праlа власності на маАно opeН.lllpJl на іншу IОр11.ІІ1ІЧНУ а60 фl:lllЧНУ ос06у, В також 

~ЬаlUа IОРll.llllчноі особll-ореНlUIРll є niacтaBOIO.IIJUI розіРІВННJI ДОГОІОРУ· 6 
D6 роо НІ орендовану земепloНУ .IIinllHIlV У разі смерті ФЇ3l1чноі особll - ope~pII, 3DC)'lIЖIIННІІ а о 
lJ_а• П • .." • б • ШІІХ ос'16 .КІ BIlXOP"CТOIVlln'lo UIO __ .... lIlCl.llJrrHocri за рішеННІІМ cYllY пеРОХОДllТlo.llО СПIUlКOCAlЦII а о ІН • ' '.1'-'-

иу 4InRИку разом 3 opeНlUlpeM, ШЛ.ХОМ nepeYКnD.IIIIHH • .ІІОГОІОРУ ореНДІІ зеМЛI. 

13. відповідпJlы�іс:тьь сторіІІ зп IlеВПКОВОllПR обо 
певаJlС)IСІIС ВІІКОІІОВІІВ договору 

ІЗ І 3 несуть li.anoll.llanIoHicть Iі.аПОlі.ано .110 
~_. 11 неВIlКОllІ.ННІІ або ненвлежне ІlІконанн. ДОГОВОРУ СТОрОНIІ • 

IUooго ДОГОВО IЗ,2 cra ру. • І oBiдanЬHOCТЇ, .КШD ІОНІ ДОІСАІІ, шо це 
aopy.qetJ~ рон .. Jlка ПОРУWlша зоБОВ"JlзаННJI, з.ілIoНJIЄТloC. 11.1І І дп 

cranоCJI Не 3 іТ ВIIНlі. 

14. ПРllкіпцеві ПОJlожеUDD. 
14.1 ЦеА • 11 та noгo .ІІержавноТреССТРIІЦIТ. • 

ЦеА lIOГOllP на611РВЄ ЧIІННОcri піСЛJl піДnIIСВНН. сторОНІ" МlllХОlУ ІОРІІ.ІІІІЧНУ СІШУ, O.llIIH 3 1ІК1IХ 
~. І договір УКnІЩено У 'ІРЬОХ ПРIІ .. ірlill~, шо .. а~.КIlП ПРОІіІ дерlClllНУ ресстраціlO. 

OpeИlIO.lllBUII; APYflln _ в opeНlUlp., 1pmn - І орПlН , 

lІевщ" . 
~ ПР"А",ОІІІІІ~ІІІ ЧВnlllll1"Ш .II0rODOPY є: 
1�b";""":obI�HI�I�-пеРll.lllчі об"єК'I'D opelllI... ( 6т11женlо) У іі llIКOPIICТDHHi та 

'';;'~ ІІА ПЛаН земenloноі .ІІinJlНlСl1 3 вlAображенНІІМ обмаженlо О 
СllplіТУТів; 



308ніwш.оі межі зсмen"'IОЇ J1i.'1J1tt1\11, 

1,",1111 "еРС:llСССlІlІІ а :~1YPlra~tllJI встаИО8J!СИIІ" меЖОВІ'" ,)tаків 8.13СН""} І "1'PI1~ 1\ 1\' • 
І,", про ncPCIIIII,)' ІІа з""р ііІ. І 't": :'.A~ 

15. РеквїЗllТl1 аорі.1 

ОреllДОДDDIЩЬ 

Бровврська і,Їська рода 
особі міського ГOnOBI! 
АитоиеllКВ Вікторв Опексвидровича 

МіCЦnНIІХО,ІРКсtШI tОРIІАІІЧНОТ особи 

074 оо КIIТВСIоICa область, 
м.&роваР'I, 8)'л.Гaraрінв, 15 

JдеНТ1lфікаціПtшn КОА 26376375 

ОРСllilОР 

ПП Даllеlrко СсргіА Ct:lHll:la 
ЯКИЙ діє на ,rіДСТ:.tпі СИI.1I)IJtIl3~ 
д~ржавну реєстраЦІЮ с)Іі 'rkl1 

ПlДПРИЄМНIІЦЬКОЇ llіJl.lыІ)спп 

за .N'!!2ЗSSОI7000000119~ 
від 02.1 0.1996ро ... у 

Місце ПРОЖtlваННI фі311"НОI осо6к 

КІ.івсloка облаcn. м,&роваРІІ 
вул.Королснка,68 КВ.120 

JАеитифікаuіПНIІА номер 21711023» 

16. ПідПJIС.1 сторів 

Qiиf-Jf ..... IJ-...:.о· В.О.Актонекко 

• 

!l:tl~~peJ==fдa;:;::;,iIJp .......-_C.C.ДВЦCJllO 

, ..... 
. l' о. • 

~ • \. ~ " •• & • 

. :." і ( . .: 
,": •. 4..,""""'" • : .. .. .. . 

0:. 

. . ~ 
І 

'. 
~ " ' 

., • ..' І ." 
, •• J\. . '.; 

.: . . . ,"'-.... .;: 
'.: 1f J.I'" 

-', ..... ,.~, .. ..f--•• '; ' •••• .. -.. ,-..... . 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200~poкy м. Бровари 

.. 
МlІ, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особj 

міського гоnови Антоненка Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставj 

Закону Украіни "Про місцеве самоврядув8НШІ в Україні", відповjдно до 

рішеш сесії від 23.02.2006 року Н!!923-44-04 з однієї сторони, та 

ПриваТНІІіі підприємець Даценко Сергій СтаніслаВОВllЧ 

ідеКТИфікаційний КОД 2171702332 з другої сторони СКJI8JIИ цей дп про 

llaCtymtе: , , 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підприємець 

ДaЦ~HКO Сергій СТ~Ніславович прийняв земельну дiлJmку площею 
О,ООI3га по вул.Кірова,88 для обслуговуванWl кіоску •. ~еМел,,~!-.r.~ 

llaДaна рimенвим сесії вщ 23.02.2006 за Н!!923-44-04 на УМQвах,·'ьреИди 

терміном до 5 (п'ять) років ДО 23.02.2011 року. 
Ц·Й Акт .. є невІД· 'ємною частиноЮ 
~ СЮІвдено у трьох прИМІРНИКах І 

AoroВOpy оренди земельної Ділянки. 

нтоненко/ 

.прий:НЯВ: 
приваТНИЙ підпри~~ЦЬ 
Даценко сергій СтamСJIавО~ИЧJ 
JПCИЙ проживає за адРесою: 
вул.І<ороленка ,68 xв.l20 
м.Бровари 

обл.КиївСЬка 

/ с.с.Даценко / 
.l8lЩ}.::....--
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118 ПСIІСllеС:СIIІІII в 118ТУРУ :JОВНЇWІІЬОЇ межі зеl\ІeJlЬІІОЇ 4ЧtИІІКJІ 

L-__ ------~--------------------________________ ~ 

11.;ю& Fi 

"_~O,~"-t.--_--200L І'· 

• МІІ, tlllЖ'lспідпнсан і, :Jрr,дС'1'DDниlt . тога. J(" .. С т q н ТА· .. 
$' 

сутності зе.I:JсвnаСН)lкіо (:tеМnСКОРIIС'l)'ВDчіu): 

н'n ~oмдb~ ~C~. ________________ _ 

С1ІВНIIК ВІІІ\ОНІ\ОМУ _ J0/29' ~ H/ЦJ~ ...... ...;.B~ __________ __ 
ІА на IIЇАCnlві дозпол)' 1іИКОНКОМУ Н! 273 

• 
н НlРОДШI" ДС:rJУ"'Пті 11 від 24 ШІСТОІІНДВ 1 !>92 раку 

eCJI11 8 Н;nYР)' межі ІІІ IliAcтaвi nЛllІ)' 3·~lenl.IIOЇ дїnI'НIШ 

г---__________ ~~.~.~._Q)q~НgQ ~e-~-----------
rnВllОЧОro ПО ВУЛ. 7(:,l t J ;.;-r-2..l..-------.---------
рішенна .licЬКDIIKOHXOAlY К!! оід ____________ ....;... ___ _ . 

аі 3IIB~11 Ь. кількості С І( ) псреДОllі в HDТ)'pi I1РедCТDВНИСУ зultlО8НИп, на JlKOro 

11&1:110 81JUlUBIДWlLtliCТL ~a іх збережеНІIІ . 

.. іР111І "lіСllt:lНnХОДJlСI:ННИ Alе".кСВIІХ 1118xill зсмс.,ы�оіi ;.іJIЯНКJt IIОКІЗОIІ: на КРОКах. 

;, 



-
А&РИС ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯнки 

\ 
~ 

\ 
\ 

-

~--~----~~~------Опис м_: 

І, В;1І А 40~:"'·:'-=:-:"";""').І'~r&!l.~АEJI:'" ~""",~~,~~~!;t~!!::~i!Ii!!d!!~.:::~ ~~L.~~. =-______ -_ :ІІІІ z., 

~ 8~B408 ____ ~ ________________ ~,~,-----------
з, 8Щ840Г~~' _____________ -і., __ ~ __ ~~~ _____________ ~ 
4, 8Ьг 40д ___________ ...:..:' O~_----.-.:-------_--:--
'В' _______________ ~ __________ ~---------. • 'о I4ДдоЕ_ 

~. 8ЬаЕда 06. ________ --:=-___ --::::~:::=-p-------
~~--АБРJlС: C:КnaB: 

.. 



АКТ 

про передачу на ]берігаННR встаНОвлеННІ межа • 
ВНІ ]наlСlВ 

влас:ниасу ( IСОРНС1)'вачу ) ]емел"ноі діл~нlСИ 

- 4. N, Q)ОШЦt#t2 С. е. ' 
( П.І.&. фіJИЧНDТ особи, НU •• IDРИ4I1'1НОТ DCoC5H ) 

--в'межах ___ ,l~~fJ't.illjP:.li<E~' ";Г~(..ІІ'..::/Ч::s:;;)':-_____ міської (сільської) Ра.аи 

""""И;fojУ"-lС.3.,1 _~JC~'-F'ltwtrlf~a~("~...:t?:;,..,:.1 ___ рвЯону 
КиrТськоі області 

" '2(,'1 "---"".:.::7~---- 20~ р. оо 

Ми ИИ2КЧепідПНСUlі: 

ПpeJlСТІІНИК орraнізвціі. ЩО виконала роботи по встановлеиню межових зиаків земenьиоі 
аіn.нкн, ШО НlШВНа внще ВКВЗU10МУ вnacHHКY ( користувачу ), 

ТОВ"КОНСТАНТА" trt'~Jl(,.e J і) 
-----~'/~(~п~о~с~-.~П~.І~.&~.)~-----------------

1СМnСlllасиик (землекориС1УВІЧ) __ ",~,,~.,.~flJ~'O~teм:...;;;;.::~~:к..._...:е=-=--_е-::-. ~:-:-__ __ 
(П.І.& .• I,.,,"or осоС5", "а •• IDplUUI'I"Or ос0С5и) 

П)lClctuиик міської (сільськоі) Ра.!ІН .;;, І t-"JLo ~ л. 

иіс.хоrо (раАониого) відділу земcnьних ресурсів (/~~ ~ ed 
=-=т (П.І.&.) 

СКnanи uеЯ ІКТ про те, що межові ,накн ,емельної J1іЛJlНКИ встановлені (lіJ1И~Вllені) НІ 

MicIICloc:ri в кіЛЬ~0c:t:і ух шт. і n~rCJ1aнi!Ca зберіraнНJI земnеВІІIСНИКУ 

(JeМnСКОРИС1У8ачу) -----~:-:-O:-:---:::-:::'~::::::_:::::::;:::т~M---
(П.І.&. фі'.'1"оr особи, на •• IDри.аН'І"оr особи) 

AItТ &:КllQсио в трьох примірннках. 

3ct.lAc. ' 
~асиик (земnекориC'JYВ8Ч) 
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.1 

- + 
І О •• 

• 
,......... ",00 

1"0 

, 
аТ 

• . . : .... 

. . ~~ '~~~""\: '. \ \"',. " ~ . . . . "\.: .): ~ .. 
І .' . ... 

Ма~wТlб І :2.00 ~ ~ 
'" о п и:с .:м Е Ж : !...!:,I>:.....~:Q..._..3.---1о._...а...Jo..,---" __ _ 

8іА fllJ.o. А:; ,смnі заranьного користування. оі межі :Jемельвоі діл.вкв: 
......... . .•. ; Ah..,. переиеееии •• "а'УРУ 30.ВIШИЬ . -,,.~ .' . 

... ч,\t·J #.~ • • . -.... г. .• .r--- ________ ".,_ 

',00 
, .. ' 

'1.00 3aranloHI маша: St.Q ML 

'1' 
.~ 

-~ 
о 

Масі 3СМCnltноі .аїл_нки 8И:JJ1IIМj 
НІ Micuelocтi та IKI'J8HilP~!J!~ 

drJILjlcPHIDI І.П.) 

На'tIUl"НИк IipQI'DPICIoK.rtt:g~:ItK1r~~, (ШОКУН М.А.) 
lіА4inу земе., .... их ~~~",~~cr-

Обмеженн_: • 
( "'I.a.,,'t'" ) 

) 
) 



Договір N!! І 
ІІРО nlll!fl!ІІ11Л :1.11;11 до ()ozoooPJ' ОРІ!ІІІ)" 11!.1ІI!JІ",m; ді1'''''''' 

'І" 03 ~"PUOIIJI 2006 POIQ' А'iJ040fiЗЗNО02З9 
МІСТО БроваРIІ ЮIЇВСI.кої оБJlості 

28 сl'IІІА дрl ТІІСЯ'ІІ дев'ятого POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВ~РСІ.І(~ MiCЬK~ рада KIIЇIICI.Kt1Ї області. IОРlIJlІІ'lІІа 
особа зв зоконодавством ~КPO~.IIJI, IДСIIТIIФIКОl1іііllll" код 10 ДОШІМІІ СДРГІОУ 
26316375, 10PI1AIt'III~ адреС0: J(ШВСLКО обл., М, БРОІІОРІІ, пул, rUI'apillB. 15. 11 особі 
."ItОIlУIОЧОГО обов ~зки. MICЬKO~O rO~Onll - сскрст"ря раДIІ CnIIOil'l(11 11'01111 
ОаСIІЛЬОВII'IО, ЯКIfIt AIC 110 ПІДСТаВІ ст.42 30К(ШУ У КРllїШ 1 «Про міСIJСllС 
с:амоврЯДУВОШIЯ в Україні)), з ОДIJОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП ДоцеllКО Сергій С"О' І іСІIПООВII'1 , IОрIІДIІ'IШI МРССІІ: 
... БРОВВРІІ, вул.l(оролеНl(а.68 I(В.120 ідентифіКОUЇnIШіі І\ОД 2171702ЗЗ2, I1ПJlі -
"ОРЕНДАР", 3 друго!' cmopOIIII, УI(Лали цей Договір про JJаступJJC:: 

ДіlОЧIІ добровільно і переБУВОIО'IIІ Прll ЗДОРОВОМУ розумі тв ЯСJJЇn rшм"llі, 
розуміlОЧIt зна'lеllНЯ свої'х дій, попередньо ОЗJlоііОМJIСllі 3 ПРl'ПllсаМIІ I1Ішіlll.IIОІ'U 
законодовстоо, що реГУЛIОIОТЬ укладеllИЙ НІІМІІ rlpOOO'JlIII (зокрсма, з ІІІ І MOI'IIf,I II 
ШОДО недійсності ПРОВОLJИНУ). відповідно до заТВСРДЖСJlОЇ рішеllllЯМ БРШШРСI.кої 
міської pnДlI від «30)) вересня 2008 року Н!!883-46-05 Ilорма'ГIІВJlоі' грошової 
ouillKII земель міста Бровари, та рішення БроваРСbl(ОЇ міської раДlІ,llід 16.10.2008 
року N!898-47-0S, від 23.02.2006 POI(Y Н!!923-44-04 то l(еРУIО'IІІСІо ПОЛОЖСІІIIJІМІІ 
пушrrів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земслы�оїї дill"JlI(~1 віn 03 траlІ"'l 2006 
року У,кnалll цей Договір НІ! 1 ("адал; - Договір) про Вllс~еШIЯ зміll до ДОl'ОIlОру 
ОРС:tlД'1 земельно' і ділянки від 03 траВІІЯ 2006 РОКУ зо Н!!040633800239 (IІПД:1ІІі -
ДОі'О";Р оре"д,,) про таке: 

І, Внести до Договору opellAl1 ІІаступні зміJlIІ: 

1.1. ПУІІКТ 2.3 Договору ореllДИ ВИlcnастн в IІОСТУПllііі.редокuії:. .. 
«2.3. НормаТИВІІа грошова оціllка земельної діЛЯІІІСJI ЗГІДНО ДОПІДКІІ IІllШIІIУ 
~ .. enЬ"'IX ресурсів у місті Броварах l(иївсЬКОЇ області від 17.12.2008 року Н!! 04-
)/13-312180 стаIlОВИТЬ: 

- 17908 (Сімнадцять тисяч дев'ятсот вісім) rpJlUCllb ОО І(опіііок.)) 

1.1,ПУIІІСТ 3.1 Договору оренди ВИlcnаCnI в lІаC'J}'Пllііі peIJaKuiї: • 
«З.!. Цеп Договір Уlcnвдено TepMillOM на S (п'ЯТЬ) років ДО 23.02.2011 року. ПІСЛЯ 
заКIІІЧСlllіП 01 ії UbOfO ДОГ080 ОРЕНДАР мас rtepCDt')I~IIC. ІІРП~О 
ПОllовпеlJНИ ~o ty ДМУ МРУУРаЗі ОРЕНДАР rIOn"'I~H ІІС III'JIIIIIIC 111)1( 
за ) на нови,. строк. цьо оо. ДОГОВО У ІІІІСІ.МОІІО 

• О Кll1JендаРIiИХ днів до заl(іllчеllllЯ cтpOI(y ДІІ UIoor~ Р 
ПОВIJtot.Щll' ОРЕНДОДАВЦЯ про 110мір ПРОДОВ)ІСІІТІІ ПОГО Д~~~ ОРEl1 JtЛРSl Ilе 
за ПОnОЖСlІlІЯ цього Договору про персваЖIІС ІІР ro 

СТоСОDУIОТЬСЯ У розі' 
- ВІ'КОРІІ"""" '. • ІМ ПI111:JllаIJСIІІIЯМ; _ "'111111І земельної' ДІЛJІІІІ(ІІ ІІС зо ЦІлЬОВІ 
_ nOPYlllellltll тepMilliB сплаТIІ opellAJlOЇ плат .. ; 
ДОПУЩеlJlJИ погіршеНIІЯ СТОJlУ земеJIЬНОЇ діЛЯIIКII)). 

1 3 n СТУПllі" pel1DKui\': 
«4.1. О ' • УІІКТ 4.1' Договору opellAIl ВІІІСЛОСТ". в 8111. ід JlОРМО'l'ШlllОї 1'Р()ІllttВОЇ 
OЦj реlJдlJО Плата становить 10% (десять) ВІДСОТКІВ В 

ІІХІІ зсмс оо. • дос' _ І nhllO, ДIЛишеи - 17 908 rplIBeHb , СІСЛІ' • 80 KOIIЇnOI()) 
790,80 (Одна ТИСЯLJа сімсот дев'ЯНОСТО) rpllOCllb 

1 4 n ...nIllllііі PCIJtlKI&Їi: 
, • УІІКТ 4.3 Договору ореllДИ BIIICJIt1CТII у 110 .. ,.1 



2 
43 О Сllд •• а плата DІІОСІІТЬСЯ ріВШIМl1 'lаСТКі1МIІ IIH)\lll)I'IIIII "Р"'ІІ''''І 30 

(( •• р) р'IІІХ Дllів lІаС1)'ПIІІIХ за ocтalllll:\1 l,illL:II.I.II'"rr" '''~\I Іn' 
(ТР"ДІІЯТІІ кanс.шп , l11toro 
(подаТКОВОГО) місяця без урахуваllJlЯ ПДВ lUуЛдЯХк'ОМ 111{е~~Р.1\).'.t:lІІ~НІ 1/.\ 1''' \1"\\YIIKOВ\ti 

О овця Х" 33'І7815700005 У I1IІ1СI.I,1І1 1111 1.\"" \\ 1\11[115 
paXYIIOK РСІІДОД - - Б В '1" """ 10.1 
ЗКПО 2357І923, МФО 821018, одсржувач - рnIШJ1СI.І\&': І \. І,,, І к.liJСIIФікau.1 
13050500 - ореНД0 зсмлі)). 

1.5. ПУllкт4.5.2 Договору ОРСllдJl ВIІКЛі1СТJI I1 ІІіН:I),ІІІ"іі p~.I,""", 

((4.5.2. зміНIf розмірів земельного податку 1 ~ с: І ШІО" 0"&':11.11/111 ІІ:ІаТIІ, З\lіIlН 

нормаТІІВНОЇ грошової оиіНКIІ, піДПll1l1СНlfJl 111 If, І aplНl" Н. 1\11 1/" kоефіці[llТЇа 
і •• деlСсоuії, ВlІзна'lеllllХ законодавством. . 

у ВI.падІСУ віДМОВIІ Орендаря ЗМІІІІІТН 0J1L:II.l11Y 11 НІ І У ІІа УАIОІа\ 
вJtЗШI'IСIfIIХ п.4.5 Договору, ОреНДОДі1IIСНЬ мпс ІІрШЮ рll'IІ)'1IШ ІІІ ш:іі Догопір І 

ОДІІОСТОРОІШЬОМУ порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди виклаСТIІ I1 IНlCTYlllliii РСilПКllії: 

((4.5.4. у разі неВllссення орендної плати у СТРШ(JI. ВЮІІ&l'IСIІІ 1111" Договором, • 
сума заборгованості вважається податковим боргом і СТJII УГТІ.СJI 1 ІІарахуванНІ\! . 
пені, що нараховується на суму податкового боргу ('] УР"ХУШ1lIllЯМ штрафНl1І 
саlflщіП зп їх наявності) із розрахуНl'У 120 відсотків J1іч",,~ об.lікопоі c:тaвlill 
нпціоllnлыІго банка України, діlОЧОЇ на день ВІШНКІІСІІШІ 'ПI"nГП rrодаТ"О80ro 
боргу або на день Пого (Пого частині) погашення, залсжно від гtlГO. яка] велllЧIІН 
таКІІХ ставок Є біЛЬШОIО, за кожниП календарннй де ІІІ. ПРnСТРП\IСІІНЯ У ііоro 
сплаті). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наСТУПllій редакuії: 

((6.4. Орепдар зобов'язаний в п'ятиденний термін після держаВIІОЇ реєстрашї 
Uboro Договору та/або БУДЬ-ЯIСИХ додаткових УГОД, Договорів I1рО ВllесеНffЯ З~lін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну І,опію oprallY держа8110і 
податlСОВОЇ служБІ І за місцем знаходження земельної діЛЯIІКJI). 

1.8. Пункт 9 
наступного зміс'ІУ: 

Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 

((9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реестрації иього Договору тalабо 
будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесеlfНЯ змін та ДОПОВІІень дО 
Д~ГOBOPY тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової слу,кбll11 
МІсцем знаходження земельної ділянкИ). 

1.9. Пу~кт 12.3 Договору оренди ДОПОВНІІТИ НОВ"М піДПУНКТDftl 12.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: (12.3.4. ініціаТIІВОІО однієї із Сторін в OAHOCTOPOHllboalY 
порядку у BllnnДlcax передбач , ених законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 124 Догово .м 
((12.4. Розірван Д ру ореНДІ І ВИклаСТIІ в ноступніП редаКUIІ: 
односторонньом НЯпо оговору оренди землі за iHiuiaTIIBOIO ОреНДОДDВUII ~ 
ПУІІКТУ 4, піДПУН~ів ~~дкy 9 Д40пускається у разі неВlІконання Орендарем DII~IO 

та . даного Договору.)) 

2. ЦеП Договір підляГDС державній реестрації. 
3. Цей Договір lІабирає '.. noro 

держввної реестрації та за ЧllНffОСТІ ПІсля ПIДnllсання сторонам" тв ?008 
~ СТОСовується до правовідносин що ВIІНltКЛИ з Ol.~ 

4. Обов'язок щодо по н • 0111 
ВllтраТIІ, пов'язані з його де .цп ня цього Договору на державну реЕ'страUlI uя 

ржаВНОIО petcтpauieIO, покладаlОТЬСЯ на Орендодав . 

• 
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s.lluui уМОВІ! договору OPCHnll .ЗСМСЛІ,ІІОЇ діnЯІІКJI піл 03 ТР"ІIIJЯ 2006 РОКУ за 
x.~0633800239 ЗDЛшuаlОТЬСЯ бсз ЗМІІІ. 

01'ЕІІДОДАВЕЦЬ 

Q'OВAPChКA МІСЬКА P,fДA 
КІІ1,сько10GЛАСТl 
IОрІШІ1'JIIВ адреса : 
11. GpoDBpl'. вуn.Гагаріllо,1 S 
ВОС • СВПОЖКD Ігор,. 8ПСIIЛLОВII'1 

ОРІШДАІ' 

ПJJІІ8111111111;' 1IЇf)IIPIlr.'U!I(I, 
Дn/fеlll((l СеР.!;I; Оllllllіс.'1l1tlllпlІ'l 
IОР~IД"'IШl аДРСС11 : 
вуn. KoponcJlJ(a,68 1(11.120 
м. Бровар" 
обn. КИЇВСJ,I(il 

мп 
( ПР" IIВІВllості ПС'llІті) 

Д • • оо' оо .... 11 про ЩО у Кllllзі 30Пllсіо 
отВIР 3llреЄС:ТРООВIІО У OlfKOHKOMI Броварсько! МІСЬКО' р..... ,у 2001 року. 

IСра1l1roї реєстраціТ доroворів 0PCIUUf ВЧІІІІСІІО заПIlС ВІД ccJifl -



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

М. 5рОІІІР1І 

IiРПОlрська АllсьК8 РаIlО" ".t1J1 
.. "~f,!и,.,1 ОО'о ,1.-:-

І 61 .• ~.r.,__ - &;. .... " 

U(IЗI.с .... : &роввI1сысІІ 1'1 СЬК8 РОДІ В осо псршоro ЗИС1УПlIІІКU \fiCLKOrn І ІІІІ"КІІ І\ІІИШІІІІ О 1C!IlClllllflll 
: "1100811'18, 11І0 діс 110 niactuui За"ОIlУ У~РИТНІІ "Про М;С'ІСВС СИМОПР'll),ва'lІІl1 R Y""aїlli" 1 nll~,nro nп .. \. 
~нoni _Іл 01.04.03 3В N!2-61199 та OPCllllO~: npl~Bn~IIIIO П~IІРI~С:.IІЩh ВIІ&:ОIIo""О Р)'С.'ІОІІ DВnC!IIrIIllUIIII:I. 
WfWIЧII3 ІІІрсса: м.Gроаир", вуЛ:МJ1В~"ПIlщ. ~ КВ._І IДСIІПIФIКИ"IПНllП КО.ll 25696001615. IІlшА l1i( ІІа lІіn~lilllі 

i.1mnu lIJX1 лерlИl1UIІУ рсrСТРОUIЮ СУ6' CICТD ПlllПРllr\lllllllькоі діllлыlсті •• ОllllOlІОГО BIIKOIII\O,..O,.. Iipuuapc .... '11 

~tPUIl311 '(13757 Ilд 09.0 1.1996р. 3 IIpyгuro. YICJIDJJII Ucn IIorooip про 1І11Ж'IСIІИRСl1tШС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДЛВЕЦЬ відповіДIІО до ріШС1ІІ11 сссіТ &ровирськпі міСltкоі рП.ІІ1І Кllіис .. "пі "G.lllcri 1'1 • 

01.D1JOO5 РОКУ .Ni746-35-04 I10дає. о ОРЕНДАР ПРІІАмос в строкове маПIС 10PIII:1')'BOIIIIII 1&:М&:ЛIoIІ) oli,'"II"~ 
.... 0,0030 I'D мп 06слуroВУВОІІІІR кіОСКУ. ВIfIIА 111UІQJlІІТІоСЯ ІІа перст""; вутlll" ПIІ"", .. r'llІ r.s 
rp)WCВCLh"DrD .1.&рооаРIІ. 3riIIII0 3 MOIIOM 3СМnСІСОРllстуваlШІ, ШО С IICBia"C:MIIOIO ЧОСТІIIIUIO IlhOm ДnSl1"""~ 
lI.b~'1 11І8110Т БроварсьКІ ІМ MiCЬKII~I відділом зсмелыІІх рес)'рсів від 03.08.2004 К!!391 ііі 1C\lc.II,IIII
UCIJIOIO' IОХУМIШТDuіі BpoвapcЬKoгu .. iCЬKOГU 8iJuW1y зсмелЬМIІХ ресурсі8 WI ЗСМCnhНВ .ІІілlllhil POX)'I.-rьCII 11 

lIL1U КO\lcpulRlloro ІIІКОРIІСТ8IIНІ • меж8Х БроворсltКОі міСlокоі pDJIII • . 
. . ' 2. 06"cкr opellДll • 

2.1.11 opellll)' ПСРОllDЄТЬСА земелloНD діЛlllка заranыІІоo МОШОІО 0,0030 га. 
2З.lfа Х.ICnІоllіА дinИlluі вlдсyn.І об"Сh-rlt IICpYXO.fOro ManllO. ., . 
1J.IІОР\lIlТlIІIІИ грошово ouIM"" зсмелыltt ЛUІИНК .. згіllНР ловіВl1 БроваРСЬКlJm "ICIo"OIO DI.:ULI~ 

ltutJllolIМ' ресурсів від 03.08.04 за Не390 СТ8110ВIІ1'Ь 4563 ( ЧОnlРIf nl&:lІчl П'ПСОТ WICТnCtllT 1 рlІ ) гplllllll _ 

2.5. 31:.1enьна діл1111СВ, ика. поредаєтьCJ І opetfДY. 110 Mar lІeJ1міків. ШО ftlOI\'YТh ПС:Р&:ШКОIlIIТII 11 

ctcClllllшNУ 8I1КОРIІCТlННIО_ • 
2.6: ПРIІЗМlltі ( pcopraHi3l11ii) ОРЕНДАР.я Договір ореlШIІ ІІС зберігає 'ШННІСТЬ • ..' 

. 
3. Строк діі доrО80ру 

3.1. ДoI'DDlp yкn • 3") 07 071001 року ПіCnIl за~;IIЧСНIIІІ CТfIOIo')' ~I1ГdI"'r~ 
~ ПДСІІО теР.IШОАI 118 \тр" POКlI ДО • • • • р П081111&:11 ІІІ: lIi'lliIUC: ІІі;!. 
111 .. , \lDr псреВIIJС8ІС IІраво ПОI,оалОНІІІ noro ІІІ IІ0ВІ1А СТРОІ. У ШО.І)' pD31 ОРСIlIІО n нв.,і 11 "л"аЖIIТI' lillll' 
-. n С1щl АО 11кlllчеllНІ строку діі ДOГU80P)' П08IДО."I1"1 ПIlСIоМОВО ор,шдо4ПDWI пр : a~lII: ncpruuaCII~ 
.... рц BIlКOPIICТQUIII 1еАlenы�отt дlnНIІКl1 ІІС :10 цlnIoОВlfа, ПР.111111'1еlllfяr.1 uрс.Ш8Р D Р 
.,...10111 ПОІІО 

ВnCIIII. АОГО_ОрУ OptllДll. 

4. ОРСIIДIIО плата 
4.1. 1'1'11 • , • 1111сть) гр"нень ЗО ",,";Іі(ll(. 
41 06" ІВ OPCIIIIIIII плата cк.nOДIIC 456.зо (ЧОТIlР"CТU n ПТ4СtИТ ИХ 101l1lllM іllАСІо'Сів ill~'lIuii. 
~J.o ІІІ:ЛСІІІІІІ Р03.Іlру opCIlAlloi МИТІІ 30 1СМЛlO 3.11lnCllIOC'ПtС' 1 УР • у 1_ 07 01 :zoos ро ...... IUОIІ,lа,""" 

• pellA n .,..,. рlаоСІІІІR Вш •• - -J 
Piallllllll 'ІІІІВ 1UI0тa НIІОСllТЬен ПОЧІІІІОЮ'ІІІ 1 ДІІ" Прll 11 , ішlаl ....... I!IIдIIPIIllr.I IIIIC~1 JBITIIQI" 
l,вь:.ка•1ІІ IIРО111roА' 30 ICIInellДDplIIl1 ДІІ Ів. lІаС1')'1І1І1І1 :І~::ыспn оlinастІ.I.КIІІ:ва МФО 811018 
~U5719Z3 atl&:ИQIl IWIDXOAI переРОХУВВIШИ ІІІ роху"ОК УДК У 11' 13050500- 0рс.ШD 3С~IЛІ. 

404. ne plр 33213815500005 - Ііровар&:ькс ВДК. 1(11І1 КЛDСllф!ICD:n1 офорr.ШIC11sCl віДПОlі41111МІІ DhТol\l11 
405. ~ Pt.aaча npoAykufT ТlllадаНlІ1І поcnуr D рllX)'ІIOI opellДlIOI м 
4.5.1. ~~:IP OPtllAllot IшаТIІ ПСРСГnU8єrloСЯ У Р01. : • о • ., _. 

4.5' 3 ІІІ УМов rocnollOplO8aHIIII, псред6а'lе"11Х договором, ф' у то.l)' '1lІcnі Інвcnшоtr Illфn'U'I. 
4.5 "'J' .. 111І РО1f11lріа ЗСМCJlItllОro no .... -rvv пlдallШСllІІ1 111", тар.. ІВ, • "ІІІШ _оп,,, .. 

110 • 4.5.4. У 11" аllППДках. псрсд6ПЧОІІІІХ ЗИКОНОМ; І UII" ДОГОВОРО.І, спРПВІІRC:ТW:ІІ ПСІІІІ ) ро ІЩР' 
~iIilfai ttun ~ltJlllelHccelllll ореllДІ.оі MaТlI у С1рОКIІ, ВIDflачен ОЧСfIIl1 MaТC)h')"o • 

4.5.5. 0:11 lIauiOlllU!hHOГU башеу УкраіllВ 30 кожен АСIlIо проС1'Р НДАР 'S повОЖlІІ1Х ПР"'ІІ'" ТlllІІ'lаСОllО ІІІ: 
~OI)c:~~~iI Мата спроuл'иm.cR таКОЖ і У 811n~ ІІШО ОРЕ 

сп .... у AUIIIIКY 30 UIIM Доroпором. 
. Iслы�оіi ДШИІІКІІ. 

5. УІ\ІОВІІ 811KOPIIeтOIIIIR _З~І\. • 

liIIrI..... 5.1. 1с •. - . о 
~1:It"11' alnllilCO пеРСДІІСТЬСIІ U ореlШ)' дІІl обcn)'ro_В_)_'IВ=I="IІ;;;;;;;;~іііIОііС.КУ.'_ •• IІЇ. 



., l'іп'''ОС np"JIIIIIICIIIII 1с",елLIІОЇ IIЇЛІIІКIІ - 1емnі МI\І&:РI11 іlllЩ " 111І0"1"1. 5 .... 4 .... Ф ~IC,.. А 
5.3. ОРСШUIР ІІС мас lІраОI БС1 О ор",.'І':IШІ)' ПСlаlюtl.lСIЮ\l) І.І"ЩІL' 'illt~ 11111'1 l'llJIl.1&) ? 

IІРIПШlllСllfll зсм.:лLIlОТ діп.ш.... 1\ 

6. Уа.ОВII і СТРОКІІ ш:реДОІIЇ 1&!\lе.І t.rщї ,lі.IIІІI"'I' 

6.1. ПСРСJlаll1 зсм.:лыlіi lIіпlИКIІ в ОРСIІIIУ 3l1ihtlllnrrl,CII бе І p"lrllfi'~IIIIII" IIPI~1C1) і ' 
6.2.lllUlі ),"nlll ncpcM'li 10мелыlіi lIiпJlII"" в nРСlІlI)' ОРЕfI!lfIJ(ЛЩ.lIl, 1I1!1I1!.llr.1 

РІШЛ)' :lе,.,елIoIlУ nіпlшеу lіпы�)' .іll БУnЬ-І"It" r.tanIlOUII~ "PUII І IlреН:lllllі 1111:11\ 11CЇ(j 
;кnаМIIІІІ ДоrolОру ОРЕІІДОДАОЕЦЬ ЧІІ OPEHД~P ІІС \fОГЛIІ ~llalll ' ~ 

6.3. ПерслаІІІ :I':Ml:J!bfloT .ain11l~11 ОРСIIJlllРЮ 1J1lhСllюtїlotll fJlCJ11I .'JCp"'DBllnl J1t:rCТ)lawl ... 
30 актом IIpllnMOlIIl1 - nopoUIII. 
6 .... На DCflDDI ст.25 ]nKOIIY Ylcpolllll "Про opellllY Jсr.lлі" піп 06.10.1998, XlIII. 

П"1111J1fIllШn строк пІсля ДсржаDllUТ рссстрооіі lIОГОІОРУ "pell,111 IС\lenlollоі ilL'11I11 

1о"'''')'llо.'1I,llоl DЛОСllоm 1uОов'ЯlПlш.1 IlмаТl1 копіlО nUГfJlШII) Ilimlfln;.IIIU'I~ npnll'. 

CJI)'ih1ifl. 

7. YalOBl1 ПОВСРІІСІІІІВ ]СІ\ІСЛЬІІОЇ дїJIПIIКJI. 

7.1. Після ПРIlПllиеllИlnіТ 1I0roBOpy ОРСlІар повертас ореН.І10n""IІсві 'IС"IСn"IІ)'аШІІ1IJJ 
поріВШШО:l Т""', У lКО"'У вllІ одержаD її І opeнny. 

ОРСIІАомвеш. У p;tJi IІ0гіршеllНІ КОР"СІІІІХ влаСТJlвос:те1l ОРСН.І10UПlюі ,~мел.ноJ аL'IЩ 
1"lноlO Ті CТDIIY. ",ас npalo на aiпwКOnYBIHHI JбllТкі. У pOJr.tipi. UII·ша'l&:но .... у tТ0РОШIМН. JlID -
АО~ЯГllута 1ronll про pOJMip Dіl1WКОД)'DаlllllзбllТкіа. спір розв"IЗУСТIоСJI)' с)'довому IIOpaJllJ. 

7,2. 3AIRCllctll ореиuрс .. БС1 зroдll opottдOll8aWl B'np8rll на IIUJliflWOHlI1I ОРСIІАОDllшJ 
ІІкі IІ':МО1КЛllао BiAoкpcMlml бп 38ПОАІІНІІІ ШКОnlJ иіІІ ninlllui. ІІС піДnJlrDЮТЬ ВіJlшкодува ..... 

7.3. ПcmіпwеНIІJI CТDII)' 3смсшы�отT nіЛlIІІКlI, провсnені 0PCfllIDpt:M 1В ПlIСЬ"IОIОЮ JПІ.ІІІ!'I 
зсr.Ulі, H~ nWllraкm. DiAwкодуааllНЮ. ' 

7,4. ОРСIIJlllР мас право на відwкодуааШl1 збllтків, заполі_нш, унасліАОК IІСIIlIl1lI1111111 
1060n"1I11:"1o , п~рел6вчеtlllХ ШІМ 1I0roBOpo ... 

3011Tt..-nАIІІ DDI ... IOТhCII: 
7.S, фа .. ,.lІllні BrpOТl!, ІІКІІХ ОРСIUШр зазнав У 'В"Jl1К)' з Н~ВІІКОІІUІІІІЯМ або IleHIJI~HII\I 

11&11 ОІІОРУ UРI:НАОЛDВ&&еМ, а таКОЖ nltтpaТll, IІкі ОрСIШllР 1.11іnСНІІН або n011ll11:1I uiRClllrтllllll • 
IIL1PYWCIIOrO права: 

7.6, ДОХ0411, IІкі 0POIIll8P ",іг 611 реалыІo ОТРІІмаТIІ а РІ1і IІDJ1СЖIІUГО ІllконанНІ 
Jlorunopy. 

7.7. Розмір ФВКТlfЧflllХ ВlnpВТ OpeHlI8pI ВlnнаЧВСТЬСR ІІа пілставі .І10КУА"ШП1ll"НО піlТll~ 

8. 06аlежеllllИ (о6ТJlЖСНIIВ) ЩОДО UllKopJJCТIIlllUI 
:sомсльuоі AiJIRIIKII. " І 

! 
8.1. 110 ОРI:IIJlОван)' 30АI." • 'нші _'ld1j!lli 

_,ЬНУ 4ІЛRІІКУ не Bc:тaIlOВnCIIO оБА'СЖСIШIІ. обтlЖl:lll1І 111 І ""--

9.lllші правп та 0608"В:lКII c-rupill. 

ОРЕІЩОДАВЕЦЬ nspalnY • шоal)' JIC аЬ'1 
1аGUРОІІОЮ (арештом) ,аста со ЩО ,емольна піпІІІ"" с у noru вnaCllocтi, lІікО.IУ ІІІ шо ~ 
НIUlUОІТlI illwl npBвa. ~IIЗllач B~~ не перебувас І вlll мас зако"ні повноuажеННIІ ncpe.aaв;n11 

9.I.ПРnВI opeIIll04UB~~' ШІМ AOroBOPO"" • 

9,1. І Щ:РСlіРIТІI uInLOI~ 
9.1.2 АОСТРОkOІО o:si 111"'ОРIІC'I'1tНИІІ :se"'ОЛLIIОТ nіпlllll"': o~ 

/tt1R1aopo",: р РВИnl ЦеП Доrolір у випадках, перслБUЧСІІШС ЧШІІІІІА' J8. 

, 9.1.3. 1\1IЩIТlI pOJMlp OPClllllloT DctDO'" "О' 
OlllocтopOllllloOMY noplIJlIrU 6 маТІ' у BltnВll/CDX, пеРСА6ичеllllХ '1llHtlllttI З;&"'0110.ІІІІ 

9 І 4 -'І CJ JroAIt ОРЕН n Ао РЯ' • 
• , ,Вltм"nmа ІіА ОРЕНДАР W', 

9. І .S.Bllмantnl від ОРЕНДАР" СВОСЧІС80ro ІІІСССІІІІJI ореlІЛllОТ MaТlI; jplCll1ІІ 1 
060 міськоТ рашl про "_НІІІ !JI ІЇДWICOДУВlUtIll CYМII ope'tдHoi маТIІ 3 час)' nplIRllAntt р ~. 

9 1 ОО земenы�оіi lIinlНIClIlIO • ~ 
• ,,' ОD"Я31С1І ореllllолаDЦЯ: ПIМIIСІIIIIIІ Шooro ДоroвоРУ: • 

9 ... ,.J. nCpCAllllanlзcмenLНY діла 
9.3. Праq opellll"pn: нку пЬ аК1)'. • 
9.3.1. OТPltMaТlI по lilr!v 
93" -''11СМCnЬIІУ nUutlllrU ... 

, .- IІРIІОlІЛtoВDТlI Aoroal' -І У kOРІІСТУВІIІИR' • n~1'" 
10608".1111І. іlU "РDТJIзі _р І Р ПIСЛІ 311111111':11811 crpo'"' 'noro lIіТ а paJi Bi.llcyrllPCТ! • 

'" ., 11)' ОРСІЩІІ. '''1 



l"IJh"l1 OPCI14I PR: " 
,.4. ~.~d1Il ОРЕНДОДАВЦЮ .10ЖnIlIIСТL З41RСНІОІВТІІ КОIl1рОЛЬ З8 ВIІКор"...... • _ 
9.4.1.......-·- ... мtШRМ ЦІСІ 1еМCnЬtlої 

• pII-"Dv8IтlІзсаIcnы�уy дInВII"',,), ЗD цInЬОВ'lаl ПР •• J.IUЧСlltIRаl' , • J,lllh'O ..... ~ , 
".. ІСІІО СIUIDЧУВDnl ОРСІШНУ МВ1У; 
9.4J,cIDC'I nycanl XiMillHoro ЧІІ будь-якоro іншоro ,аБРУ4неННR зеМЛR' 
9.4.4.н~llМуваnl іі І нмежllО.IУ СІнітаРllОМУ СТІІІі; , 
9'~~~icnl :lIКЇllчеllllЯ терм іІІ)' діі ДоrolОРУ ОРСІl411 повеРНУТ"1еМCnЬІІУ діЛRtth')' ОРЕНДОдАВЦЕВІ 9 ••• u • ) 
спиl по Ih"l)'. 

І, 10. Pl1311K ВІІПDДКОВОГО 31111ЩСІІІІИ або ПОWКОДЖСІІІІИ 
об"ЄКТD ОРСІІДІІ ЧІІ ііого 'laCТIIIIII. 

і 10.1. PIlJIIK ~lIna.aKoBoro 'Нllщення або ПОШК04жеНІІЯ об"сКТD ореll411 'ІІІ Воro чаСТI.НI ... есе оренлвр , 

11.СтрахуВDIIНИ об"єкта ЧІІ ііого чаСТIIIIІІ • 
. ' 
11.IЗriaнО:l ШІ" aOI'OBOpOM Об"ЄIn' ореН411 не niMlrac СТР8хуванню. 

12, Заlіно умов договору і ПРІІВІІНСОНИ ііого дії 

111. ~Miнa УМОІ 401'OIOPY З4іПСIDOІОТЬСЯ У ПИСЬМОlіR формі З8 1'80lНОlO Зl'Oдою сторіІІ. 
. • у раЇі НСАОСІПlенНJI ЗI'04І1 ЩОДО зміни УМОІ 40ГОlОРУ спір РО:lІ"R3yютLСІ У судово.,у порадку. 

IUДllllorolOPY ПрНОllНRIОТЬCR У раї: 
...:. IUI.1ІІСінчеННІ строку, на ЯКlIR Поro було укладено; 
, "lшtipllA6анНІ орендарем земельної 4inJ1НКІІ у впасність; 
• ІШ. ІllКУnY земcnьноі ділянки AIUI суспільнш( потреб або пр"мусовоro віачужеllНIІ :lе •• елыlїї 

.JlIlII1Ilil суспlnьноі необхідності І ПОРJlДКУ, Істановленому З8КОНОМ; 
. IU4. пiквiдaJuї фы�чноіi особи-ореНll8РЯ. 

, • "Іір ПРIІПІIНlmСІ також І іНШІІХ випадках, пере.аб8чеНlfX законом. 
ІЦ ДllIIOrDBOPY op"nIlHRIOТLeR ШЛRхоаr Воro розlрваННR ЗD: 
123.1. ~Іtмною ЗI'0401О сторін; .. . 

І 12J~plweННIМ суау на ІІІМОГУ ollНiєї і, сторін У наспі.аок HelllKOHaHHI ДРУl'Ою стороною o~o~ 1131(11. 
!~ IOrolOpO.I, та lнаспі.аок 11maдKoBoro 3НJІЩСННJI, пошко.а;кенНІ1 ореНДОl8НОЇ зеМCnЬНОI аШRНIШ. 
~ l1DIIID перешкодЖаЄ уі II.Kopl.CТВННtO а також, іНШlfX підстав. Вlf3Н8чеНI.Х 38КОНОМ • 
... 41IJ1JJ· 'lfВ'lk"ОIfВННЯ opeH4Bp~al 0.9.4.2. даноro доroвору :ІВ рІшення •• суду, BiдnOBiдllO ло 

І 3curnLHOro кодексу УкраlИII. 
'- 1~4. JIoJip11ННI aol'OlOpy в OДH~CТOPOHHЬOМY ПОрl4КУ 40пусквmCl1; 

\1ІІ1ірІIИQ AOraBOpy І о.аносторонньому порцку є HelllKoнaHНI1 OpeНllВpeM n .4.4, п. 9.4.3. 
~. Перехід праlа масності на маЯно opeНll8pa на іншу ЮРlfAlfЧНУ або Фі311ЧНУ особу. а та"'О"" 
І "- IОРIUUfЧноі особll-0ренаара Є підставою ДJUI розірВ8ННJl401'010РУ· б 
"-.:- 111 орендовану земельну дїJuIHКY у разі смерті фізllЧноі осоБІ' - opeНAlplI, засудженНІ а о 
.---ПІІІ",,_.· . . б' х осіб IІкі lIIКОРI.СТОlУЮТlo шо ~"H -.nОCn за РlшенНJIМ суду переходить ДО спвдкоЄМUlа а о ІНШІІ. • 

ку Р130М 3 орешрем, WJ1RXOM переукладаННІ доroворУ ореНА" зеМJ11. 

13. Відповідальність СТОРін :lа IlсвокоuаllllИ або 
ненвлежне ВІІКОНОНИR доГОВОРУ 

..... 1].1. за НеВІ' ' Ь BiдnOlillJllLHicть lідПОlїАНО ло 
." 1I1Aon1 конаННІ або HeHMCJКHe ІІІКОНВННІ 40roвору СТОРОНІІ несут 
~].2.C1llP:roBOPY. .' .. ності, ІІКШО Іона ДОІеде. шо ие 
"~crana .. 11118 ПОРУШltnа ,оБОВ"138ННІ, звіл .. наєтьса 114 IlanollllJll 

&:11 не J уі ІІІНІ •• 

І 14. ПРllКЇlщсві ПОJlожеIllIИ. 
4.I-Цen IOra • ержавноі реСС1Раші. 

~b IOra ~IP Нlбl!р8Є ЧIІННОсті піспl пiдnllС8ННІ сторонРШ та noro 111 '.'11''1'''' СІШУ, 0411Н 3 іІ(ІІХ 
ВІр YКn • ть о.анакОIУ юр.... ..~ • 

, І ареlfAo Цено у трьох ПРJt"SIРНJtквх, ШО мUIO. n провів державнУ ресстраwю. 
І -IUI, друn.п - В орендаря, тротіА - в opraHl, ак" 

IIIaIQII 
Iq!lp tltH"'11I Ч 
~ '1!JЩ ....... п ВnJ!lІІlаш JIoroBopy с 
"lJIallU\ lUt:едаЧІ об"єкта ореНДІ'; 

... cepBi""-l Jefo'CnLHOi ділlНК11 з 
·~ .. I. 

) У уі IlIIcopllCТolHI.i та 
б ежен" (обтllЖСН" lі.аображенНІ1'" о м 



• - І 
~~ .. . , . . . .. 
і' 

і. 

OpelIДon8BeUb 

Броварська міська рада 

в особі 

15. Рекві311ТІІ сторі .. 

першоro заСТУПИIІка міського голови 
КlUtHl!ЦЇ Олександр Анатолійович 

МіСЦе3нахОАЖСИНJIIOРlfДИ'lиоf особ •• 

0074 Кllі8Сloка облаcn., 
",.Бровар .. , вул.Гаraріиа. 1 S 

1аСІПllфікаціRииR ІСОД 

()PtltJlp 
П~ ВIІСЩIІ.lilln Рв, 
СВЩOlІТR3 llро .1~ 

суб"сlІ.їЗ Ilі.1ПРltt\Jlla 
виданого вшсоико __ 
міської РадІ! 11 NoJ1S 

Місие nPOil\llaallltl~ 

Кllївська облam, ... ~ 
вул М.ЛаГУНО80і.\ 011 

lаеНТltфікаuіllНllА lIIhICP 1 

ПідПllСl1 сторін 

,. 

і 
\ 
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АКТ 

ПРИЙОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

200~-року М. БроваРIІ 

Ми, що підписалися нижче: Броварська місь.(а Рала. н щ:пі1і 

Перwого заступника міського голови КІІ 11 11І1 ці OJICKCllllllp:a 

.:ЛIIDтоліііОВllча, ЩО діє на підставі Закону України "Про місцеве 

Ш!оврядуоання в УI(раїні" t довіреності від 01.04.03 З8 N!! 2-6/299. 

вЬ1Rовідно до рішення сесії від 07.07.2005 року N!!746-35-04 .. oJtHkї 

аорони, та ПРlfваТНlfЙ піДПРllсмець Вllсоцькиіі Русла •• BSJ'CII""IfIOBJI'1 

QrJlПlфікаційний код 'J811402897, з другої СТОРОНИ склали цей Акт про . '" . 
llanyпне: 

Броварська ~liCЬKa Рада передала, а ПРllваТlІlJіі піДПРI.ЄI\IСЦЬ 

8иtoЦЬКІІЙ Руслаll ВалеllТllllОВНЧ прийняв земельну ділянку площсю 
ОЛОЗ0 1'8 на перетині вул.Постишева та Грушевського ДnJl обслугооуоашlЯ 
aoc~. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 07.07.05 З8 N!!746-35-

~~ 2008 УМовах оренди терміном на З (три) роки до 07.07. року. 

ЦеІі Arcт складено у трьох приміРНlfК8Х і є невід'ЄМНОІО чаСТИIІОЮ 

~opy оренди земельної' діЛЯJlКИ. 

прийНЯВ: 
П иватний пїдприєltsець 
р оо руслан ВanеНТШIООIІЧ • 

8исоцЬК.IИ . 
який проживає за адресою. 
вул.М,Лагунової,l кв.:!) 
м.Бровари 

обл. ївська 

І Р .B.BIICOILbKIIЇI І 



АКТ , 

ІІа переllесеJlJJЯ в ІІатуру зовнішньої межі земелыІїї дjЛJIІIКJI 

4І,нmEЧСПШПJlсані, представник Броварського міського земеllьно-кадаСТРО80ГО БJОРО _ 

Ііі lіМ1МjЩ ("., ~f, . -- , 
,1ІІОСІЇ хмзеВn:U:НJtкіll (зеt.rnеКОРI1С'гувачїв): 

t 1І! IJ ~)t.И~1.l -;.; 

. - .; 3!IIItE1ИI\ОНl\о&tу --t.t;j.f"". ,-е-/-"! ~" ; 

їапіаmвіДОЗВОJrJ НIiКОНКОМУ Н2 LЇЗ 

!!pOJIIUIItAenyti1TЇB від 24 пис:топада 1992 Р~ЖУ 

ICDIQtyPY межі НI1 підставі МlllIУ з.;-мenьиоі дL"1mю.t 

111/ !1і1k-:/.И~""f, р- /? 
-оroаоIУn. _________________________ _ 

lрішеш &IicысвІконкомуy N!! ______ від _______________ _ 

::~ В. XЇnLKDcтj ( У ) передаllї в натурі представим .. ")' заr.rО8Н1IАD, ва якого і 
ІЩnOВщunьність за ї:< збсрежеНІUI. 

~1І"ісцезНlІХоджеиии межевих ЗllаШ зсмеПЬ110Ї ;tіЛRНЮI показаlJ~ иа "-рока.". 
~C~BOIO ДIU приru~·Ріш~~ по фаА"1'ИllИОМУ КОРJlстУввнню• 

'~ в двох 1!PjI~~~ 

t . 
• 

~ __ -З(JilJ р. 1t1JI. Jt) ІІІ·ІІОО 
3.ІТ -GpatIoflC''' "rJ-'---



АКТ 

JlРО Ilередачу ШІ зберіІ"ВIІНЯ встаНОВЛСJlІlХ меЖОВllХ знаJdв 
BnaCIlJlICY (користувачу) земелыІїї ділянки 

- /71/ 
(П. І. 5. фі:J ..... IОї особи, иа.а IОР1UUІчноі особи) 

• межах hh,t7 f(1./!6 f'''''-''-.f" ~" . , • СІЛЬСЬКОЇ ~licLKOj) рад .. 

(.~tf.. Гh~I4«!",fIcr"~1'7 району 
K~ЇBCЬKoi області ..;r;(. ~И"~' ,. , ..J~'" 

ЛО .. .,· ·-.1 • .. i..~ ",і-
.. 

ми. КUI\"'Іепідписані: 
11І8НЕ орraнізації, що ВIІКОШ1Лі\ робот .. по встановлс;нню межових знаків земельної дinяНКІІ, 

З1ІІІlнше вказаному ВЛUСШІКУ (КUРНt:1·увачу), 

HbA-1;~.'~<I,(. /' .. fr~ 
(1111180 оргаllізаuiі, посадІ, П. 1. 5.) 

maН11Х сшьської (сenиwної, міської) рІШИ ----...:/~-;:-.,I.. б~' \,~.:../.:./..:· (':..._~..;;з..;.:;;",,;...!..( _:' __ /_-~-.::::~;...' ___ _ 
І 

!ІОПІ (міс:Ь"ого) відділу 'Jсмсльшtх. ресурсів ____ .::.1_1:..:;,o~f. \.!::,.J .:.~.:;.~:.-!~~t'~"~';'~:--...;.._1I-_",;.,_.4~, ___ _ 
(П. І. 6.) 

-
.:а1ltЙ arr про те. що межові знаки земельної діпянки встаковлеllі (відновлені) на ".ісцевості в 

~ у шт. і пt:реДDШ HU зuерігакия земпевлаСIJИХУ (землекористувачу) 
--- // n ~'1C-'" І.И-«~ ;V g 

~' 

АТ ее. .,,~~·r"" /-vt~ 

'І· 
~I ~~c:, t?~ 

~11#~~ 
f,4? 

1-1-1,;;<-../# А'-/.І. 
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ІІЛА:В ЗОВllіwніх I\1е"ІК зеМnСКОРІІстуваllllЯ 
/короткострокового на умовах орендиl 

пІп 8UСОl$Ь,(u.ц Р. 8. 
вул. fР}JШ ЄВ CbIlOf'O- Посmuше 8Q. 

. .. -_ .. : -:------:-.-:- . -: . :-. ;8 ~ 

МасіШаб.l:ЇОО .-::;. - • ~ ~ ~u 
ОПlfС МЕЖ ~ ~ ... 
ВіаА до А зeмni Зpram.кого корис~аикя E!~_L:.':"'~"~?_.I!:..~~~_-.&.'-"II:II 

. ~VHI6EPCAM / .' ~ П7В U'I}'IIY ,оввішньоі .. аві , ........ воі дinRИКН 

~ 

.. 

ЗО8иіШНJIlolежа 

земельної ДЇJIJIHIGI 



АКТ 
прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 

ВIIКОН)'lОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підстаl!і ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

.сторони, та ПРllватний підприємець ВІІСОЦЬКІІЙ Русла'l 8аЛСIIТIIІІОВII'1 

:І другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТII!IЙ піДПРllЄl\lСЦЬ 

ВІІСОЦЬКІІЙ Руслан Валентинович прийняв земельну ділянку площею 

0.0030 га на перетині вулиць Постишева та Грушевського для 

обслуговування кіоску в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесіУ від 25.07.2008 року за Н!807-40-05, від 30.09.2008 року Х!883-46-05 

та від 16.10.2008 року Н!898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 25.07.2009 року. 

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

Договору оренди. 

IlEРЕДАЛА: 

:~"apCЬKa Jfl;Cbl(a рада 
І ''''СЬКОї 06лаСIІІ; 
Орlf,Цична адреса: 
:~ Бровари, вул.Гагаріна. 15 
~ОRyIoчий обов' язки міського 

811 - секретаря міської ради 

ПРИЙНЯВ: 

OpIIBalllHII1; "id"P"Є/flel(b 
вІІсоI(ы(";; Русла" 
ВалЄIll,,"НО'll" 
Юр.JДична адреса: 

М. Бровари 
вул.Лагунової,l кв.21 

~~~:::._I Р.В.ВІІСОI(Ь""'; / 



Договір .N!1 
"ро IIl1ecelIlIR з.."/ІІ до дого.ору opelldll JeAleJlbllor dlллll"" 

ІІ/д 2В.л",,"л 2005 poКJ' M0405JJ800107 
МІСТО БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

06 сl' ••• П дві ТlIСПllі дев'ятого POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області IОРllДllЧllа 
особа за законодавством ~кpa!.HII, іДСIl11lфікаціf.iIlIIО код за даlШМ;1 ЄДРПОУ 
26376375, JорItДIIЧlI~ адреса: I(Иlвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріllll, 15, в особі 
ВІІІОН)'JОЧОГО обов JlЗКI~ MICЬKO~O ГO~OBIi - сскретари радll СапоіКlСВ Ігоро 
DаСIIЛЬОВ •• ІIВ, JlКIІА ДІС на ПІдстаВІ ст.42 3aKOllY УкраїШI «Про місцсве 
_OBpвдyDВJIНJI в УкраїІlі», З OAIIOГO БОlеу, та 

ОРЕНДАР: ПП Висоцькиli Руслmr ВалеrrТИНОВІІЧ, IОРИДlI'ша адреса: 
м.БроваРII, вул.М.Лвгунової,1 кв.21, ідеН11fфікаціЯниЯ код 2569604615, далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 друго;' сторо"и, уклали цеА Договір про наступне: 

ДЬОЧls добровільно і перебувarочи при здоровому розумі та RCfliO па"I'RТi, 
розуміlОЧИ ЗllачеШIЯ своїх діЯ, попередньо ознаПомлені з ПРlfПисаМl1 Цllвільного 
3DКOlroдaвcтвa, що регутОIОТЬ укладениЯ НІІМИ правочин (зокрема. з BIIMOГDIII 
ЩОДО Іrедійсності правочину), відповідно до затвердхсеної рішеННRМ Броварської 
міської роди від «30)) BepecНJI 2008 року N!883-46-05 нормаПIВНОЇ грошової 
oцiВКII зеftlель міста Бровари, та рішеlfНJI Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Nи898-47-05, від 25.07.2008 року N!807-40-05 та кеРYlоЧИСIi положенннltш 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 09 березflR 
2006 року уклали цей Договір N! 1 ("адалі - Договір) про внесеННJI Зltlін до 
Доroвору ореllДИ земельної діЛJlНКИ від 28 тlПНН 2005 року за N!040533800107 
(111IДIUIi - Дого.ір оре1lди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміНІІ: 
1.1. ПYlIКТ 2.3 Доroвору оренди викласти в наступнііі редакції:. •• 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно ДОВIдКIІ ВІДДШУ 
земem.них ресурсів у місті Броварах КlІЇВСЬКОЇ області від 02.10.2008 року .N! 04-
3/13-3/1218 С'ПІНовить: • 

- 4 760,00 (Чотири ТИСА сімсот шістдесят) гривень ОО копійок.)) 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діnЯВ,?, • згідно довідюl ві:: 
-em.них ресурсів у місті Броварах lСиївської об.rIОCn Від 22.10.2008 року 
3/13-3/1389 С'ПІНовить: . . 

-9 392 (ДeB'JIТЬ ТИСЯЧ триста дев'вносто дві) гриВНІ ОО копШок.)) 

12 ступніВ редакції: • .ПУІІІСТ 3.1 Договору ореНДІ! викnаCnI в на • 
«3 1 Ц Я Д 5 07 2009 року Після ЗDК1нчення строку 
/U':" е оговір yкnaдello тepMillOM до 2. • . олеННJI Оого нв НОВІІО 

І ЦIaoro ДоrОDОРУ ОРЕНДАР має переВОЖ!lе .прШl~ ПОН~О кanендаРlllіХ днів до 
C1p~K. У цьому разі ОРЕНДАР повинеll Ilе Пl3111ше НІЖ ЗD ОРЕНДОДАВЦЯ про 
:~lчеНIIЯ СТРОІСУ діі цього ДОГОВОРУ письмово повіДО~IIIПI . 

'р ПрОДОВХClfТИ ЙОГО діlО. П аво ОРЕНДАРЯ не 
3 ПОnОЖСIIIIJ1 цього Доroвору про переВl1)lсне Р 
acroCOD,,~ • 

• в ся у разІ: начеННВI' 
_ IhCОРИСТВllllі земельноі діЛВНКИ"lJе 3В ціnЬОВ11lt1 ПрІIЗ І 
• nОРУШСllllЯ терміllів сплати орендної плаТlI; 
ДОnYЩСlll1Я погіршеllНJI стану земелыІїЇ діЛJ1IIIСII", ... 

1 cтynHiO редВ1ШlІ: 
'з'ПУIIКТ 4.1 Договору ореНДІІ BllкnaCТlI в 110 



2 
,,4.1. OpellДHa плата на період з 25.07.2008 року ' 

• П.~) JC) IJ!) ))/')8 
стапОВlfТЬ 10% (десять) відсотків від HopMaТllВllOЇ ГРОШОВОІ Ol1llllill і2 
ділянки - 4760,00 ГРllвень і склвдає: 1e\l:~:1 

- 88,44 (Вісімдесят вісім) гривень 44 копійки» 

«4.1. Орендна плата починаJOЧИ з 01.10.2008 року стаllОАIІТIо 11)'1 
• •• _. оо • , Ізttr: 

в'lДСотків ВІД IlормаТИВІІОI грошово І оцІНКИ земеЛЬНОI ДIЛJlIІЮ. - 9 39' nrJ r І 
-." PlrctQ 

CICnDдВЄ: . 
- 939,20 (ДeB'JlТCOT ТPIIДЦJJТЬ дeB'JlТЬ) гривень 20 копіfiок n ріl(» 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній реl1ПКl1ії: 

«4.3. Ореlщна плата вноситься рівними часткамll щоміСJl'lllО IJРОТllrоч ~ 
(тридцити) календарних днів, наступних за остаllllім Kanellдap"II~1 .1I1C\11вmu: 
(податкового) місJЩR без урахування ПДВ WЛJIXом перера:<уuаШIJl 11&1 JЮ1рі1.Ч_ 
РВХУНОІС OpeндoдaвцJJ НІ! 33217815700005 У ДІ( у Київській області м Кllпа. С! 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код к.1atифіп:і , 
13050500 - оренда землі». ' 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції' 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної 1І.1аПI. МІ 
нормативної грошової оціНІСИ, підвищення цін, 'rарифів, зміНl1 косфіoiail 
індексації, визначених законодавством. 

У' випадку відмови Орендаря змінити орендну плату ІІа )\I~ 
визначених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірваТIІ цей Доrollpl 
односторонньому порJJДК)')). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступнin редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHeCeHНJJ орендної плати у строки, визначені циМ дo~,: 
сума заборгованості вважається подаТКОВИМ боргом і СТJlгуЄТЬСJl 3 Hapa.~EII 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з ypaxYBaHH~M • CtSI 
СВlJ~ій за їх HВJlВHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних оБЛlКО~ 
HaЦ10H8JIЬHOГO банка Украіни, діючої на день виникнеННJI такоГО па],: 
борry або на день його (його частині) погашеННJI залеЖIІО від того, яКІ "І 
таких став б· -' трачеНИJl У • ок Є ШЬШОІО. за КОЖНИИ IсвnендаРНllЙ день прос 
СПJIаn». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди ВИlCJlасти в наступній редакції:_ ~ 
«6.4. Орендар зоБОВ'J13ВНIJA в п'ятиденний терміІІ піС1lJl державНОI Р HнJ]d 
цього Договору твlабо будь-JIКИX додаткових УГОД, ДOГOBo~iB про BII~c~ 
та доповнень до Договору тощо НJlttDТИ ВІДп· ОВІДН· У коПJJО OpГВJIY 
податк oo,.~. -ОВОI _О.1,."uи за МІсцем знаходження земельної дїЛJIНКЮ). АЗ 

.rQ)' 9. 
1.8. ПVJntolo 9 Д пїдпУJlК 

.1· .... 0 оговору ореНД.1 ДОПОВНИ'ПІ НОВІІМ 
Нl1C'ryПного змісту: ~ 

орУ 13 
:9.4.7. в п'JlТlfдеНIJ.IА термін після державної реєстрації цього ДОГОВО8I1СIIЬ" 
ДУДЬ-JlКИХ додаТКОВИХ УГОд, Договорів про ВllесеННJI змін та Д0~ c1I~ JI 
оroвору тощо Надати в'''-.. оо одвТКОВО 

М· ІЩІОВІДНУ КОП1l0 органу держаВНОI n 
Icцe~1 знаходжеННJl земcnы�о··· . t 

1 ДlЛJJнки». 'V 
1.9. пункт 123 Д iдnYНt(1O~ ;....,t4 

наступ • . оroвору оренди ДОПОВlllfТlI новим n старО 
пор~ОГО ЗМІСТУ: «12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із СторіН в одно 

у випадках, передбачених законом та цим ДОГОВОРОltl». 
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1.10. ПУJIIСТ 12.4 Договору ореllДIІ BIIКnOCТII в IJВСТУПllіП редакції: 

«12.4. розіРВDlIШI Договору ореllдll зеr.ші 30 іllіціаТJlВОIО ОреllДОДОВЦЯ в 
OAIIOC1'OPOIIIIЬOMY ~орядку допускаCТLСЯ у разі lІеВIІКОllаlШЯ ОРСllдарем BllftrOr 
nYSIК1'Y 4, підпУIІІСТ1В 6.4 та 9.4 даllОГО Договору.)) 

2. ЦеП Договір підnягас держаВllіR реестрації. 

3. ЦеП Договір Шlбирає чшшості після підписаllШI СТОРОllами та noro 
Асржав11оі реестрації та ЗОСТОСОВУCТLся до прпвовіДIІОСИl1 що ВШШКnII :І О І. 10.2008 -4. Обов'nОК щодо подаrшя цього ДОГОВОРУ ІІа деРЖОВIІУ реестроціlО та 
вmpatll, пов'язані :І Аого держаВНОJО реестрвціСIО, ПОКnВДОIОТLCЯ 110 ОРСIІДОJlОDWI. 

5. Ьuni ~IOBH договору оренди земелыІїї ділянки від 28 лrrПllЯ 2008 року 30 

N!040S33800107 ЗВJIIIWD10ТLСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

НІ'ОВАРС6КА МІСЬКА РАдА 
KIIIBC6KOIOIiJIACTI 
lOpllДllЧllВ адреса : 
м. Бровари, вуn.Гвгаріна,l 5 
• і Сапожка Іrорп ВПСIIJlЬОВII'" 

I.B.Ctll103lCKO 

ОРЕНДАР 

ПРlІllа",,,"'; II;dllpIIG"e,c" 
B"CO'f"KII'; Русла" Вале""'''"01l1l'' 
IОридичиа вдреса : 
вуn. М.Лагунової,l кв.21 
м. БроваРl1 
обл. Київсько 

,~P,в.B_I(Wтn 
~ 

МП 
( npllllUlllom IІСч.n) 



... &pollpll 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3EMEJlLHoI ДІЛЯНКИ 

• . 
IiРО8арсloICD l"IСІоICD. Рада 11 Л .. ~~.2 .. 20'G р. 

~1Ut: 5роварська мІсІока plUla в осоБІ nepworo заступника місloКОro roлОВl1 КIIВIIIIUI OneKcallДpa 
АIІІ1ІІІUlОВИЧI, 1110 діє на nblmші Закону Украіни "qpo місцеве caмOBp!lдyaallН' в Украіні" :І OJIIIoro боl)'. 
aaaIPCНDed Ііа о 1.04.03 3D N!2-61299 та ореНдар: ПРIІDDТlIІІП nlanpllcмeq. Де'IIICfIIICO. Леа ДaIlIТpIDIla. 
JIPIIIII'I:НI upeca: м. Вроварп. 8уn.ГрушеIСloкоro,3-б ха.IЗ ідекmфіквuiПНIІП ко_ 239830.'01., 'fflln аі( на 
iimII cвlAoarrвa про дерlШllНУ І РСЄCtpаціlO су6"ЕХТ8 nfanplltМШIШoКОТ aiJrnloності. llшаноro B,ncoнкor.IOM 
SpoIIpCIoxot м1cJ,кoT paдll 38 .м2 355 017 .0000 001719 аlа 23о.09.1"6р. з apyroro, flClllIIH uen доroвір про 
....... "е: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ оо .. 
1.1. ОРВНДОДАВЕЦЬ відПОlіано до рішеllНJl сесіТ ВроварСloкоі міСloхоі ратІ IUlіасloКОТ 06nасті від 

21812006 року 16923-44-04 В_І; а ОРЕНДАР ПРJdbrat: І строкове nтrrнe КOPJlC1)'llIНIII :sеr.IСШІоНУ _Ш'ИІ)' 
І'ІІІ8ІО 0,0050 1'1І ДIIR обслуroвуваНН8 павlnloВОНУ, 81С118 SH8IOДIlТЬC8 по вуn.Кlрова D раПанІ ро3мlщени. 
lJaJ688 мJiроварn. Зriднo 3 rшaном 3eмJ1ОКОРПс:туванц що Є иевід"QlНОro Чlcnrиоro ш.оro Доroвору та 
.... llUIIUoT 6роварсь1СВМ міським BiддinoM земет.нпх рес:урсіа від 05.04.2006 1L-449-04-3/4 ta 3еМCnloно
lIDapOIаТ 40кyмeamцiТ BpoaapcloКOro міськоro Bi.uiny земCIIItНIIX ресурсів ІІІІ земcnьНl ДIJUUaaI puym.CJI • 
1ІІІШ1ОllepцiJIнoro ІНКОРИCТIUIНJI в машх Вроварськоі міСlокоі paдlL 

2. 06"єкт оревдв. 

11.8 оренцу nr:peJUIєrr.clI :seмeт.нa ДiJWaCa 38I'DJDoBOJO JШОщr:ю 0,0050 nІ. 
2.2. на :seмem.нlII дiIuuщi відсутні 06"єxrи Br:pyxOMOro МaJIНL '. • 
2J.Rop1l8Тll8Вa rpошова оцінка земет.воТ дUшam з1'iдJ10 4ОвiдJcи 6роварсІоІОro місlоКОro IIAIPJI)' 

lIItaВnX реСурсів від 05.04.2006 38 1L-448-04-ЗI3 CtaВO.ВТЬ 69'7 ( Шfc:n. nlС8Ч дев'lІТСОТ де.'.наста сla, ) ........ 
о ~_~CIIIЬВВ ...... па nepeдDE'1'JoC8 в орr:JЩY. не має lIeдonbdв. ІЦО мО1І)'ТІо nepellllCOДJmI іі , 
-уо.'-..у IИІОрDC1'DIIНIO. • , 

16, Прп w.iнi ( реорJ"8Jli:laш1) ОРЕНДАРЯ Доroвір OPr:Jl4l1 ве :l6.pїJ'К ЧИJlНіc:n.. • 

3. СтрОК діІ'доrовору 

, Ь..!:I: ДanSlip УІШ_ІІО терміном Н8 5 (п' ....... ) poкJ. до 23.02.2011 раку. ШСМ зuївчеВRI cтpoкr ~~':: 
~:-p Ііас __ ._ . ..и у QJoому раl ореНдІР ПО.lшен НО IП3I11W '211Jaad - ..... _- npно павоМ ...... Jloro ВІ во._ с:трок. юwiр npoJtOlJIИIВ Roro 
Ііо. q ао 3IJdвченu crpoкy діі доro.ору по.ідоМШ1l JJIICIoМO.O op.НдOJUIIIIIII про а.ас перевuaiе "'10 РІ BQICOPU&mIuul 3lиem.воt дlmlвlСІІ во :а8 цtn.aBII.' пршваче ...... ' Ор'епдар атр 

ііа аоllOвпен ... даroвару орендп: , 

" 
4. Оревдва DЛата 

4.1. РІЧ • '1IТIt) ірll8'ВЬ 70 каnШок. 
4.2, оа оpeuдпа IUlllтa ClClllІДає 699-70 (ШІстсот дев'.иоста дев ІНІІІІМ lкаексіа їн .... шї. 
4.з.~1ІІ11 P03M~Y оре_оТ ІШII'DI :ІІІ зоаuпo uUlCНIOt:noCJI ~= .ІА 23.02.2006 року. щаа.lа .... а 
~ Ч1tl1caм nnата BBOCIlТloC8 ПОЧІІВ81О'ІІІ :І два nplllIIUIТI'JI Р &:nвпlм lCIUIеlUlllРНiuI дна. s.tтвaro 
::.""11CalOra U ПРO'l1lraи 30 IСІШlндарВIIS двlв, Banynnlls 3';с а lІІа.кllІ oInаcrlаr.Юlсва МФО 821018 , 
1ID.t23s711U ~ICIIIUI ШJ1RIОМ перерахуваНІ18 па pasyllOK УДКф~ :if 13050500 _ ореlUlll3еашL 

4.4.!ІеР Р 33110815600005 - Sроварс.ке ВД1(. Код lСІІаа. ICD amr офарМJlllЄПoC8 вiдnoвlamWIlIUП'lllo'1L 
4.s. ~'f'll lIpOдyadТтa иааанu nocnyr. рахунок ореканоі IUI • 
4.s.1. _і р ОРендИоr М8ТИ перПnll4llа1оС8 У разІ: 

, 4.s.2, 1";:'УМаl rocnoдaplOlIIUIIUI, передб8'leRIІХ доro.аром; ф' у таМУ чпСІІЇ .иac:niдоlС lифnlwїі 
4.sз. І ~03Мipia 301.1IIIIIoBOro подвтку. ПЇдJIIIЩСННl цін, тари .. , • 

~ .. 4.s.4. у РІ:Іl 1НDa.tuauc, передбачених заховон; еиі ЦІ'" доroвороr.I, cmpuIIIt:noCJI пеlUl у ршмlpl 
"WIIIIfOt t1aв Нhиес.нм арендноТ JШатн у строІСІ" .,аНlЧ HlUllUla1DY. 
~.s. о ІІІІ lІацІонanьиоro б8llX)' Yкpa\'lll :ІІІ KmкeH день ~-;BДAP :І ПО ...... ІХ npllЧllИ ТlВIЧасовО не 
~::U-11II11'II CnPlUUUlm.CI11UI_ і У ІІІПIIJUCIIX, IКlQO О 

r:n.!'Y oЦfJIIlIIty :аа IUIМ ДоrolОром. ~ 



5. YalOBl1 BllKopllcтallllR 3С:\IСЛlallоі 1,іЩlllkll. 

5.1. 3cMenы�aдinJll~~ псредаЄТLСЯВ opellдY Дnl об~rОВУ~ШIJl паIlїЛ"nОIl) 
5.2. Ціп.авс ПРII3IШЧСIIIIІ :JCMenLlloi дimllllCll - зеr.ШI КОМСрЦIАtlого n.I"ОРIІС:таIllС. 
5.3. 0PCIUlDP ІІС має праll без оформпСIПIJJ У BCТВHOВnCIIOMY 3І1КОJlОЛDUСТ80М ппр.з~) 111 '!(ІІ'І 

ПРl13118ЧСІ181 зсr..enLIIОТ ділlIIКІI. • • • 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ передачі 3с.Iслы�оіi ділНlll\І1 Q 0PtlU). 

6.1. ПередаЧ8 зсмenы�оіi діл111ІІІ 8 ОрСl1АУ здіnс!поі:тьс:R бсз рo:sробnСllШIМ npoе,,~ 'Ї IUIC_ 

1і.2.1нш1 УМОВІІ передачі :н:мenьноТ aimlllКlf в орен.ау: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере_. а OPElI.1v 
ОРСІЩУ зсмcnьну дlnaнку 1tт.1&y від БУДЬ-IКИХ маnllОВl1Х првв і претеll3іn третіх осіб. про 11І1 
YКnIUUUllIІІ ДОIVвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ OPEH~P Ilе могли ~ИlПI. 

6.1. ПередаЧІ :JCMenIIlloi ділltl~11 OPCНдlPIO :lДIАСIПОЄТLСI ПICnI дсржаВ.lоr peCC11Jlllii IIWIIQ ~ 
ЗІ IІК1'6М npllnМDlOIJJ - передаЧІ. 
6.4, На OClloal ст.25 31KOIIY УкраТІІІІ "Про opellдy землІ" віл 06.IО.1998р .\iJ6I·Xn 

п'lІТІlДellUlln строк nlUR держаВIIО! pct:cтpaqlJ AOroBOpy opellAl1 :SC.'ML •• oJ JlL'IИ"" 
кaM)'IIВn.IIO! впаС110етІ зобов'АЗаlllln IIВAanl Konlra AOroBOpy BlanODlдllOMY орrlИУ .1сJNlШfl 
cn)'ldlll, 

7. УМОВ0 поверпеппв зеМeJlьиоl ділПIIКlI. 

7.1. ШCIUI ПРІIПJІНСНІIJJ дtt дoroBOPY ореНдІР повертає opeRдoдuцeBЇ земельну JlinIm1'yCIIII 

порІвНІНО 3 1IDof, У IКОМУ він ОДepJl8в1і 8 ОРСІІАУ. 
• ОРСНДО_С. у РІЗІ поriРШС11IUI корисних anllCТll80CТCn opellДOBBlloi :SС.lел .. ноі aiJll8l1 

3МІІІ0ІО П С'І'ІІІІУ, МІЄ npно на Dідшко.цу&DННR збli'ndв У розмlр~ 810.IОІІ080&lУ стороlfl.\lи. ..... 
дoCll'll)'rO 'rDДИ про розмІр DідшкоАУІDННllзб111'Xlв. спір РОЗВ"R3)'ЄПоСIІ У судовому noplllliY' 

7.2. ЗAiRснсні oРСIIдlРО" без ,roди,ореНдОДUwr lитрати на пonіПWС'ШIІ opcНJIOвaнoi-
IІхІ немDJallllО вlдОICpCМИnI без ЗlПОдllнu шкоди ціА ДiJIIIНЦf. не niдnRraroТlo Biдwкo.цyвamao. 

7 З. ПonlnwеlU~ С'І'ІІІУ зсммьноі дbunnnІ, проведені орендарем 311 ПI,С,,"IО801О JI'OJ1DID J 

:seмni, во nUUUmUCm. вIДШКОJIYIIIННІО • 
• ?А. ОрСндар має орна ІІІ відшкОАУВllll1R збитків, зanодїRН11Х YlIIlCnїJ10K hell\lO-] 

3060. 13СІІІо, персдбlЧСllІІХ ЦlIМ AoroBOPOM 
• 3CїН'l'1CDMII BIlUCDIOТLCН: • 

7.5. фuruчиlll'l'JШТИ. ІІОІХ орондар 3ІЗІШD У зв"IJ3ІСУ :І HCBIOCOНIII.III.I або иcнвnCЖJIIDI.;..; 
ДOrDBOPY ореНдОдавцеМ, а також 81nPЩ '1ІІСі орендар здiJlсНlШ або ПОВІІІІОІІ здіllclumt JUII 
ПОРУШСВОrD пр .. в; ~ 
до 7.6. доХОДИ, нІ apo.lдDp Mir бl( pelulы�o'. O'rpIIМВТИ І РІЗІ IIВnd'IOro BIIICO~ 

roвc;~' р • ф ~~ 
•• азМIР 1IIml'11111X вИ1рDТ apellДlp. ВII3IIIЧIЄТLCR на підставІ AOXYMC.mJJUoHO 

8. О~м_еППJl (о6тJaкeпвв) щодо BlIIcopllCТ8.IIPI 
.. земельпоl ділПIIIСІI. 

, ~I 
8.1. на аРСIІдоВІI"' 111 ін",1 JIPSII 

" "# 3CMMIIlty дІтlІІку 110 BCТВlloanCHO обмСЖС."IІІ, обтlЖСIUUl 

, . ·'.IDlDі права та 060В"ПЗКJ1 сторІІ.. ;І. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ IHJIIO"1 ~I 

за6ароноlO (ІРОШТОМ) l"ІІрІІпує, ща земenLllІ дІмІоса Е У noro ВnDcllOcтl, 111'0:...111 JIIO 
lIIIIUaТН ІНШі пр.. ' 3IICТUOIO 110 псребуаас І alll має заКОlUlі nOIII01l1l0111111 пср 

, 1 П ... 8113111'10111 ЦlIМ AOIV80POM 
9'1' ра .. opeIIAoдDDQB:' _.J 
•• 1 перев) І " 

9.1.2 ~O цlльово DИКОРI(CТlUПIН зсмuы�оіi дlмНlClli о'" "ао 
ДoroвopoMi розlРВDТlI ucn Доroвlр у DllnlUUClXe персдба'IОIIIIХ '111111 If-

9.1З. змllllтl роз І " 1011' 
OAllocтapOlblloOмy ПО М Р opelllUloi IUllmс у аіІп~ передбаче'lІІХ '1111110'" ,а 

9.1.4. BIIIo'Dnrri~~~;~raAII ОРЕНдАРЯ; .,,' 
ііі 19. 1.5.81IМD",nllllд OPBH:PJl CDOE'IDClloro DІІСССШIR opellд.loT IU1I1Тllі PPII~" 
ом С.lСоТ РІІАІІ про 111IlUI1II1JI РЯ DUuuкo.цyв11111JJ cyfIlll ОРСllдllоі nnDТII З 'lаСУ 

9.2. 060D"nJICJI D зсмanы�отT дШlІllКIІ ~O пlдmlСОШIR ЦIIOIV ДОrDDОРУ; 
9.2.1. nepeдaB'11 реIlД_вцп: .\о 

13СМCnЬІІУ дlnІIІІСУ ПО акту, 



9,). Права ОРIШАарп: • 
93.1. cnpllМD'П1 ПО акту зс"~cJlы�,у АIЛІНk)' У KOPIICТYOOIIIII: 
93.2 nOHoВnIO •• ont lI0fODlP nlCnI 3акіllЧСlllfJl ~1nI Поro "-

І -'''-".1 Л" а p;Qi аіЛСУТllості прете.оіА, шоло )1160І ....... 1111 прOТl3I тер'" ІІУ ОРСІІАІІ. 
9 .... ОБОD"n:l1С11 opell~apR: 
9.4.1.IIIU1В.OTII ОРЕНДОДАВЦЮ МОі.uш.ість uiRCIIIOBITII КОІ"""ОЛ . • _ 

. ... ь за BIIKogIICТIIHIIR'" иlСI 1с",елlollоі 
JЇI!IHIlI; • 

9.4.2.DIIКOPIICТODYODТII :lCMCnIoIIY АInНIІІСУ :10 иInЬОВIІ:\' np":lIO'ICIIIIR"" 
9АЗ.с.оЄЧасно СМОЧУВІІТІІ ОРСНАНУ моту; • 
9.4.4.нс AonycKllnl хімічноro ЧІІ БУДЬ-ІКОro іllШОГО заБРУДНСНl1R ЗСМnR' 
9A.s. nUnpIlMYDaTII іі D НIUIСЖІІОМУ СllllїтаРIІОМУ CТllIІЇ: ' 

9A.6.n.iCnJl закіН'IСИНJI терміну дії Договору ОРСНАІІ повернут" земельну діnНIlК)' ОРЕНДОдАВЦЕВІ 
_ному стаНІ ПО asny. У . 

10. РП:JIIК BIIDOДKOBOI'O 31111щеllllЯ або пошкоджеllllЯ 
06"єкта opellДll ЧІІ йоl'О чаСТIIIIII. 

10.1. PIt!lnC .ипIІ.ІІКОВОfO знищенНІ або ПОШКО'/uкСННІ об"скта оренди ЧІІ Аого ЧОCnIНИ нссе орсн.аО;. 

II.СТРIІХУВIІНIIЯ об"єкта 1111 ЙОГО чаетпllll. 

11.I.3riAHO З цiutl договором об"єкт ОРСНАІ' НС niдпRrac страхуванню. 

12. Змінп умов доl'ОВОру і приппнеиия ЙОl'о діі 

I~I. Зміна умов AOfOBOpy :sдiAcJDOIOТЬCI У ПlІсьмовіll формі 3D 83DЄМHOIO 31'0.11010 сторін. 
У раl недос.rнСНIUIЗroди щодо зміни умов доroВОРУ спір РОЗВ"IDую1'ЬСІ У су.аовому пораку. 

12.2. Дll Aon.opy npllnllllRIOТIoCН У РIl3I: 
12.2.1.3ШнчснlUI строху, на.ХНЯ Aoro буnо YКnOДCHO; 
12.2.2.придбанн. орсндарем зсмcnьної діл'НКlI У впасність; 

• 12.2.3. викупу земcnьної дiJuнxи ДIUI СУСПЇnЬЮIХ пarpеб або примусовоro відчужснНІ земenьноі 
IllllbиЗIІCnИВів суспinьНОі необхідності 8 nOРIAК)'. BCТ8НoВnCHoMY законом; 

12.2А. ліквfдaцtї фізнчноі особи-орсндаРI. 
Дol'Olip nPlIDИIUIЄТloCl тако. 8 інших BНnOДкax. псрсдБВЧСНl1Х законом. 
1~. Діі дотвору npllnllHRIOТЬCR ШЛRХО'" Поn РO:llР881111Я 38: 
123.1. I3I1ЄМНОIО зranоlO cropia: • 
12.3 .... 60" • 

.2.рішоlDllМ суду на 8ИМОl')' однієї із cropiн У нacnідоlt HCВluroнaнНlДPyrDlO ~POHOIO О ~ I3К1В, 
~11Je1lllX .ІІОІ'ОІОРОМ, та .IIIICJJiдOK 811ПІІ.ІІКО80ro ЗНИЩСННІІ. ПОШlOдженНІ Opl:If.IIOBIНO' зсмcnьноі дШJUlЩ 

lCIInиo uерешкодICDЄ її використвнJDO, а таlСОіІС 3 іНШl1Х підстав. ВIDначеН11Х :lDIOHO.I. 
rr.1411 123.3. IІе8111СОнаНІІН ореНДllреа, n.9.4.2. ДIIHon ДOI'OBOpy З8 рlwеllИRа. СУДУ, BfдnOBfдllO ло 

f , 44 3CftIMIo.,On кодексу YKp.ill.l' 
у.... 1~.4. РозірlllUlНR AOn8opy в ОДН~РОИНlоОму ПОРНдК)' .ІІОnYClllЄПoCJI : 

JIOJIPВIННR ДО}'ОІОРУ • ОДНОСТОрОllllloOму ПОРІ.ІІІС)' є HCBHКOНDННII ОРСН.llllре., n A.~. п. 9.4.3. 
~. Перехід права IIIUIсиocrl на маЯно ОРСН.llllР' на іншу IОРIIдІIЧНУ або фОllЧНУ особу, а 1'IUCC»Ir 

n IОрIUUlЧllоі осоБИ-ОРСНADРI є підставою IUUI рmір!llННІ .аоroворУ. вб 
. I16iceaeP~ на орендовану зсмcnьну дin'НК)' У раі смсрті фы�чнотT ос~бll - ~pc~p •• sacyPCHНR О 
~ -.11 дїадаТНості за рішОННІІМ суду ncpCXOДllТlollO спадКООIWВ або ІНШІІХ ~Іб. ІКІ BIIIOPIICТOBYIOТЬ шо 

IІIІІІIІІу ~OM зорендарсм. IIШRХОМ псрC)'КJIIIAIUIНІ ДОI'OIОРУ ОРСІІ.ІІІІ зе.lІІl • . 
13. відпов~Dлы�&:"І'ь сторів :ІІІ пеВllКОПIIIIRЯ або 

пепаnежпе ВІІКОП~ІІIIJI доrовору 

13.1 за Hccyn. 8iдnoBiдan.Him. відповідНО до 
' ... ' нe8111COНlННR або нонlШ_НС ВllконанИR договорУ СТОРОНІІ 

13.2~ AOI'OIOPY. • • І ості ІІЩО вона доведс. що uc 1IaPY.g.- рон .. ІКВ nOPYWIIIIII Зо6ов"IІ3ІННJI, :lвmЬИIЄl1oС. від 8,ДПОВ _іоН • 
eranoc. lІе :І її ІІІНІІ. 

. 
14. ПРllКЇlщеві ПОnОЖСIIВВ• 

14.I.Цеn . 181 та Аого доравиої рсєстрашї • 
.J , Це" .ІІОl'Овlр набирає Чllнності піCnI niДnllcaHНR СТОРОН" НІІІОву IОРIIдІIЧНУ СІІІІУ. ОJШИ З .ItIlX 
, ~. :oroBip УItlJIІДСНО у ТРloох ПРII .. іРНIІІС~ шо маю;-ь.::п провіВ дсржаВНУ ресстраиііо. pellДoдaBЦН. ДРУГfln _ в OpCНADP.'lJICТ1n - в opraH • 



'. 

1I Iд"ОIllIIIШ' 1ІІ&:І11ШІl\ІІІ lIOrOBOpy с 
св едачі Об"сКТD ореНдІІ; 

а"",, ПРIlП,.lllпl·llм-пеIР., 3сr.lenыlтT дmIИ"'1 3 lідоБРlжеflfllМ обмеif\ещ. (\)бrJl;ІІI:IfI., • 
ICDдIIC1pOBII. • • .. '1II:ft 

DCТlIІОВnIШ"Х cepDiryriD. ИII'nInV 30DиіWllЬОТ межі земельної l1inllflKII: 
аn про nepellecellllll -',r, '. 

УИlзбер·.raИНlIС'ПІновnеНIIХ ,.lеЖОІ"" знаКІ" масн",,_у ( ""РIІСТ\В3IІ\ 
Іn про передаl' • . І ICII~i 

15. PeICDDlml сторіІІ 

Орепдодавець 
Броварська міська рода 
'в особі 
першого звetyПRИIC8 міського голови 
Кmпmцi Олександр Анатолійович 

МісцсзиахоmкeИНlIОРIШИЧНОТ особи 

0074 КиТІСЬка облllCl1o. 
м.GРОІDРИ. lул.Гaraріиа, 15 

IдеmlфfкаціlИll1 код 

ОРС'lдар 
~ Денисенко л.д., ЩО діє иа_ 
СВІДоцтва про державну P«cJ)!IDiD 
суб"єкта піДПРИЄl\rюruькоі ~ 
виданоro ВІIКОНКОI\ІОМ Бра .. 
міської Ради за Х!2 ЗSS ОI7000ІIІЇ 
від 30.09.1996 року. 

Місце ПРОЖІІІDННІІ фїЗllЧноі aCaU 

КиіlСltка оБЛDCТJt, м.Бровари 
lул.Груwеlсltкого.з-б n.13 

JдентифікаціllИlІ1І номер 210180IШ 

Підпвсв старів 

'. 

-Карам. Л...- '" 



, АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"1I~'..:PI~ _____ 200 О року М. Бровари 

МІ!. що підписалися нижче: Броварсы�аa Micьrca Рада, в особі 

Першого заступника міського голови I(Шllllщі ОлексаllДра 

АпаТОJlіЙОВllча, що діє на пjдставj Закону України "Про місцеве 

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

відповідно до рішення сесії від 23.02.2006 року N!!923-44-04 з однієї 

сторони. та ПриваТllllЙ ПЇДПРllємець ДеНllсеllКО Леся ДІ\ІІІтріВІ18 

ідентифікаційний код 2108801855, з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТlшіі підПРIIЄ~lець 

Денпсенко Леся Дмитрівна прийняв земельну ділянку площею 0,0050 га 

по вул.Кірова в районі розміщення буд.N!!88 для обслуговування 

павinьЙоиу. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 23.02.2006 за 

}t0923#04 на умовах оренди терміном на 5 (п'ять) років до 23.02.2011 

РОку. 

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

ДОГОВОРУ •• • 
оренди земеЛЬНО1 дІЛЯНКИ. 

ВРоаа lIEРЕДАЛА: 
ІОРИ рська міська рада 
~ Б ,цІIЧВа адреса: 

РОВа ри Г . 
~~' вул. агаР1на,15 

?iIC' #"J~(! ИІ( 
~: :~'~rQ:~JIO~ ... - _," .ao:.~.~_ . -, '.- .. .. \ • 

І1РИЙНЯВ: 
Приватний підприємец~ 
ДеН}lсенко Леся ДмИТРІвна, 
яка проживає за адресою: 
вул.Грушевського,3-б кв.І3 
м.Бровари 

обл.київська 

t?~ -І Л.д.денисешю І 



Масштаб 1:200 
ОПИС МЕЖ: 

U)'JI. \ \9o~\\, аа 
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ОіА А до А -1емnЇ 1аranьного користування • оо • 

атуру ]овнішньоі Аrежl ]eMenbllOI ДІЛRІІКІІ: Ah.'7 nepellecellHR в н 

- --__ r--- -

(шоку" М.А.) 
2!:I~~-;r--

Заranьна моща: БО \(.,.~ 

ОбмежеННІ: 

( !a\\t."'\'~\ 
( 

( 

) 
) 
) 
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АКТ 

про перенесення в натуру :JOBHiWtlboi межі :Jемельноі дlnllН{СИ 

_. <;t)с::!Ш",еНl~О ,деr.R ~of(4"'1'; tfl!:" 
-
ІУЛ' 7t1jJo'Q , g, 

• 
.. 01·· Orl· :!UU.( р . -

Ми. нижчспіДIІИСDні, прсдставник ТОВ "КОНСТАНТА" 
• 

І присутності зсмлевласників (1смлскорис:тувачів): 

fдeнttCAh "" ,д. Q. 
преаставник виконкому iJOe..в.t. f-HICD rX 13, 
зіJOЧИ на підставі дозволу ВНКОІIКО"У'5і!! 273 
рuи Н8РО.і1НИХ .!ІСПУТlІтів від 24 ЛНС:ТОПlAа 1992 року 
перенссли R наТ)'р)' межі нп піДСТІВ; плану земсЛl!НОЇ АіnІНКН 

. ~elUti! енф ,д, ~ 
проживаючого по 8)','1, "/4!о Є9 , 19 .. 

1гі.!1НО рішення місы\иконком~'' НУ иід _________ _ 

Межові 1накн в кількості r ~ аіІТ. псрсдані в натурі прсдставннку 
1а,..0IНИКО, liU якого і накла.1&:JIО II;JInoa;JIwlbHicTb З8 їХ збережеННR. 

Розміри та міСUС:lна~о.1ЖСННЯ мсжовн:с знаків зсмсльної ділянкн показані 
на кроках, 

ЦсА ІКТ ( підставою мя приАнятrя рішення по фактичио~у користуванню., 
~: 

р, Акт с:клцсниА в .!ІВОХ примірниках, 



А&РИС ЗЕмЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

• 

. ' ,. 

'\ ... 
·0 
а' 

\ 

\ 
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.1 

----------=-------~ 
І. Віз А зо Б Оп ......... : 

) 
1, Ві.,1 Б;tО B---------..:..--~--------~ 
3. ВіuВ;юГ ~ 
4. Ої., І' зо Д ~ S.Оі4д40Е ~ 
6. Ві/l t; " .. л ~ .,' 

АБРIІС с:кnан: 
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АКТ 

про передачу на зберігання встаНовлених межових зиаldа 
вnaCIIIIКY ( IСОРIIСТ)'вачу ) земельноі ділRИКИ 

~ellIi ceH~O ./)e4J. !iJ~""e;4''C.(' 
( П.І.&. фЬичноf особl', Нl381 roРlUlНЧноf особи) 

в межах Ь?' ~ ц,JЦJ,'" місl.Jфj (сілI.СI.КОі) ради 

.. '" "_.--:():;.:~==-___ 200.і. р. 

ми нmкчспідnисаиі: 

IIjIQСТ8ІRИК орraиізації, що виховала роботи по ВСТВИОВJJСИВІО межових знаків зсмenьної 
Jduнки. що НІЩІИв вищс вказаиому вваснику ( користувачу ), 

ТОВ"КОНСТАНТА" ------~~t~П:.:::::!==.=::~П-.J.~Е.:..;. /1.~. -------

JCIUICuac:иа (ЗeмJlскориc:ryвач) __ ..J&D~е.::::W;.:II~с::..:е~н'~~~D:.....r!.4~.J!!!Q)~. ~=--~ __ _ 
(П.І.5. фізичноТ аса6и. Нl3lllОРИдПЧJlоТ особи) 

Dpeдc:ruиик міськоі (сільської) ради е7';раі Є-н JeO а /34 

~гa (paROHHOro) відділу земельних ресурсів ~~",A . ...I-
(П.І.В.) . 

CQanи цсП ІКТ про те, що мсжові знаки зсмсльноі дїJUlнки встановлені (відновлені) на 

місцевості в КЇЛl.кості 'f ;С ШТ. і передані!lа зберіraкu зcмnсапаскнку 

(3CМnехор.rстувачу) 'iD.еlШtYNI~ д !J). 
(П.1.5. ф':lИЧНОТ особи, ИI:lIIIOРIUlИЧNОТ особи) 

I1редсТввн • 
НІС МІСl.!Оі (сільськоі) ради 

~~ниlС Micыcro (районного) 
~IІЗемenьних ресурсів 

( 

:І. і)· 

If ,р . ../. . 



Договір НеІ 
"ро DІІI!СI!IІ1IЛ ~.i" до dlRo,oPY оре"д" JeJI.елыlff dїЛЛ1І1(1І 

Dld 21 l(.lI",tл 2006 РОКУ АіО"06ЗЗВОО220 
місто Бровар •• КJIЇBCЬKOi області 

22 сіЧІІП дві ТІ.СП'lі дСВ 'ЯТОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київськоі області, JОРllДІlЧJJа 
особа за ЗВКОllодаВСТ80М УкраїНlJ, ідентифікаціЙ'Jиll код за AВlII.,..,1 ЄДРПОУ 
26376375, IОРlfДlfЧН~ адреса.: Київська обл .• АІ. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі 
ВlIКОНУЮЧОro обов язк~ MICЬKO~O го~ови - секретаря радИ Сапожка Ігорп 
DаСWlЬОDllЧD, пий ДІЄ ІІа ПІдстаВІ ст.42 Закону YKpaїIIII «Про місцеве 
саМОВРЯДУВDIlllЯ в Україні)), з одното боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Денисенко Леся Дм'lтрівна, ЮРИДИЧJlа адреса: м.БроваРIJ, 
провул.РВДRIIськиЙ, буд.8, ідеН11tфікаціJiниА код 2398301941, даві -"ОРЕНДАР", 
3 другоС crnopOIIU, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і переБУВ8JОЧИ пр~ здоровому розумі та ЯСllій пам'яті. 
розумЬочи значеННJI своїх дій, попередньо ознaJiОr.lJlені з прнписами ЦllвіJlЬНоro 
законодввствв, що реГУJIIОЮТЬ укладений ними правочин (зокреr.lD, 3 ВИАlоrar.111 
щодо недійсності Dpввочину), відповідно до затвердженоі рішеВlfJfAl Броварської 
міської ради від «]О» вересНІ 2008 року N!88]-46-0S нормаПlвиоі грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішенНІ Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N2898-47-05, від 23.02.2006 року 1(2923-44-04 та керуючись положеJПUlloUI 
пymaiв 4.5.2, 4.5.] та 9.1.3 Доroвору оренди зеМeJlЬНОЇ ділянки від 21 квіТНІ 2006 
року yкnanи цей Договір 1(2 1 ("адалі - Договір) про внесенн змін до Договору 
оренди земельної діJIRНКИ від 21 квітня 2006 року за 1(2040633800220 (надanі -
Договір оре"дu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пуихт 2.3 Договору оренди викnастн в наступній редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельно! ~ • зriдно довідки ВІДДШУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської облаСТІ ВІД 16.01.2009 року Н2 04-
3/13-3/84 становить: 

- 19 832 (Дсв'JIТИ8ДЦIIТЬ ТИCRЧ вісімсот tpидцRТЬ дві) гривень ОО копіАОJ(.)) 

1.2.Пуикт 3.1 Договору оренди ВИКJIасти в наступній редакцП: 
«3.1. Цей Договір уЮІадено терміном до 23.02.2011 року. ПіCJlR закіпчевня строку 
діі цьоro Договору ОРЕНДАР має переlWкие право поновnеННR йоro на н~впП 
ctpoK. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ~іж за 30 кanендарнпх ДНІВ до 
ЗакінчеННІ строку діі цього Договору письмово паВIДОМИТП ОРЕНДОДАВЦЯ пра 
иru.fір продовжити його дію. ОРЕНДАРЯ 

Папо.ення цього Доroвару про переважне право не 
застасаВYlОТЬСJl у разі: • 
- Dикористаниі земельної дiJIRRXll не за цільОВllA1 ПРlrзначеllllRl'ol, 
- ПОРушенНІ термінів сплати орендної Mam; 
• ДОпущенНІ погіршения стану зеМeJlЬНОЇ дїJIRНКlI». 

І викnаСТІI в наступній редакціі: 
1.3.Пунхт 4.1 Договору ореНДІ " отків Від HopMBnlBHOЇ rpoшовоі 

«4.1. Орендна мата CТDIІОВИТЬ 10% (десАты� ~1ДC • 

oцillКll зсмenьної діJIRНКИ - 19 832,00 гp~~HЬ І cкnaдa)~IIBHi 20 копїRою) 
... 198],20 (Одна ТИCJ1чадев'псот BICIМДeCAТ'qJll 

сти у наступніR редакці!: 
1.4.Пyпr 4.3 Договору ореНДІ! вШCnВ 



2 
43 О IД1IВ плата ВІІОСJIТLCЯ ріВНIlt.Ш часткаМ.I. щоміеR'І11U IIPtl/JI/O\! 30 

(С ;I~; КDJJCJlДDpllJIX ДJІШ, IIВСТУПНlіХ за OCТ8lIНlM Ka.JIC!~JlaplIIl\l .11l~\1 1Bi1Jl1Int 
:rP ~ liCIIЦR без урвхувmlllЯ пдв IWIJIXOM персра,'~упаIlIlЯ ІШ rcпри.'~УІІКо 
(ПО~:~;~оДDDЦR ХІ 33217815700005 УДК у КIІЇВСЬКin nб:luсті м. КI!СВа.: 
~O 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВПК. КО.1 к.lаСllфіklЦii 
13050500 - opellДB землі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в Jlаступній РСЛUКllії: 

(с4.5.2. зr.lіШI розr.lірів земельного податку T~ ставок ?peIlAI~OЇ плаТlI, 3I.IЇВR 
JlOpMaТJIBllOЇ грошової оціllКИ, підвищення ЦІІІ, тарифІВ, 3МІIІІ! коефіціoniв 
іидексвції, ВІІЗІ.ВЧСІІІІХ законодавством. . 

У ВIІПадку відмОВІ! Ореllдаря ЗМІНИТИ орендну ПJJUТУ ІІа УМОвах, 
ВII3I.ачеllllХ п.4.5 ДОГОВОРУ, Орендодавець має право розірват ... цей Доrовір. 
OДlIOCТOPOHHLOMY порядJCY)). 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 дОГОВОРУ оренДІ! ВI!класти в наСТУПllіЛ редакції: 
с(4.5.4. У разі IlевнесеНllЯ орендної плати у строки, визначені цим Доroвором, 
сумв заборгованості вважається податковим боргом і стягусться З lІарахувВНRDI 
пені, що нараховується нв суму податкового боргу (з урахуваllНЯМ uпpaфш 
санкцій зв їХ наявності) із розрахунку 120 відсотків ріЧНJlХ обліковоі СТІВІІІ 
HaцioHВnЬHoгo БВНІСа Украіни, дiJочої на день виникнення такого подatlОВОМ 
боргу або на день ЙОГО (його частині) погашення, залежно від того, яка з вeIJПIDIII 
таких ставок Є бinьШОІО, за кожинА кanендарний день простроченНІ у Вом 
сrшаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
<с6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної peєcrpaЦlї 
ЦЬОГО Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеННІ 3M~ 
та доповнень до Договору ТОЩО надати відповідну копіJO органу держВВИО1 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим пjдпунхтоМ 9.4.1 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору tвlабо 
будь-яких додаПОВ11Х yroд, Договорів про внесення змін тв доповнень ДО 
Д~ГOBOPY тощо надати відповідну копію органу державної податкової cnyжбll за 
М1СЦем знаходжеНИJI земсшьної ділянки»). 

1.9. ПYl~ 12.3 Договору ореНД.1 доповнити новим підпунктоr.1 12.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: «12.3.4. івіціаТИВОIО одиієї із Сторін в OдНocтopoВlIЬO~1)' 
порядку У BIUIDДIC8X, передбачених закОНОМ та ЦИМ Договором)). 

1.10 •• пунlСТ 12.4 Договору оренди ВИJШасти в наступній редакції: 
«12.4. РОЗІРВання Договору орен • • . • ,,,""ЦІ І 

ДІІ зеМJ11 за lН1ЦlаПJВОIО Орендо_ 
OДHOCТO:O~IIЬOr.lY ~ОРЯДІСУ допускається у разі невиконання Орендаре.1 вmlОГ 
пункту ,ПIДПУНIСТ1В 6.4 та 9.4 даного Договору.)) 

2. Цей Договір піДJUJraє державній реЄстрації. 

3. Цей Договір Ilабирає ЧlIННО " • lioro 
державної реєстраціїта застосовуmacя ': nж::- .ПlДnисання сторонами О 1 -;ВО 20QI 
IШ!SL - - Овшносин ШО виникли з • . 

4. Обов'язок щодо поданв • 11 
Вlrrpати, пов'язані 3 ЙОГО держави я цього Договору на державну реєстраЦ110 ••• 

010 реЄстрацією, ПОJШВДаються на ОрендодВВwo' 
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5. Інші РІОВІІ договору ореНДІІ .земельно1 діЛJlНКIf від 2 J ICDin'JI 2006 року ЗD 
"~'З800220 ЗDJIJlшаlОТЬCJJ без ЗМІН. /L\().Iuw 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GPOВAPCf,КA AlIСЬКА РАДА 
DI[вакоl0lШАСТI 
ЮрПДІllJIIІ адреса : • 
... БроваРlf, вул.ГагаРIН&, 1 5 
• j Сапожка Ігори ВаСllЛLОВllЧ 

LB.Cal103lt/(o 

мп 

ОРЕНдАР 

OPII(lI1111"'"; lIi()"pIlЄAlel(6 
ДеllllсеllНО Леся ДАІ""'Рі(lllll 
IОридична адресв : 
вул. ГРУШСВСЬКОГо,3-б КВ. J 3 
М. БроваРIf 
обл. Київська 

~i' n.д.д.,,_ .. 

. ) 
мп ._ 

( пр" .... IНOCJi riCiiiii) 

. і If про ЩО у КНІоі заПlfсів Доroвір зареєстроаано у виконкомі Бровврсько! MIC~:' РIІ4 • РІ 200Рроку. 
ItpIшaноrреЄС1рвціі доroворів ореНДІІ ВЧlІнено запис ВІД «tl!f») _ 



.. 
ДОГОВ'Р 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ Д'ЛЯНКІІ 

м. Бровар .. 

IiPOBBpa:ьКD Аllа:ькв. Рала .. ~!1 oa~ .. 20llCP. 
ОрСIШОАІIІСU.: IipoBB~a:ы�m AIIa:ЬK~ раllВ в осоБІ ПС~ШОГО З~С'І)'Пllllка Міс.когOOiїllКllїillllll1 ОлеКСПllЛРIІ 
АlІl1'МlnОВII"В, що ІІІС ІІВ підстаВІ ЗВКОII)' Украіш, Про Мlсцсве самовр.луваlllll в Yкpailli" з OllllOГO боку. 
ADlipCllOCТЇ віА 01.04.03 3В Не2-61299 111 ОРСJlдар: ПРІІВВТІШО пlдПРllсаllЩL КлОПООВ ЛаРIІСD 'BDlliOIlD. 
IDPlш" .. "а ерсса: ... БРОВВРІІ, вул. ЧСРJl.ХОВС.КОГО, 19 К •. 106 іЛСШТllфікаціОllllО КОІІ 24'4009909, 'КІІО 4іс ІІІ 
macmi CBil10цrDB про lІеРЖВВl1)' РС.ЄС1р8ціIО су6"скта nillnplICM"'lUhKoi lІі'ЛLIІОСТЇ, .lІлаllОГО .lIh"DIlКOMOM 
5роIlРС.КОТ .. Іськоі радll 3В НI39423 ВІІІ 06.02. І 997р. з .ІІругого, УКnВ1Ш цсО lІоговір про щrdPІСllаDClIСIІС: 

І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віllпові4НО 40 рішеНIІ' сесії БроваРСLкоі міс/окоі PUII Кllівськоі області віл 
07.07.2005 роісу J41!746-З5-04 HDдDє. в ОРЕНДАР ПРІІОмас в С1рОКОВС nnаТlIС Kop"C'l)'Bafflll ЗС"ICnLІІУ ліЛlIІІКУ 
IUIOIUeIO 0,0058 ra ДЛИ 06а:лУl"OвуваllllИ павInЬООIlУ, ИКІІО ЗllаХDllIІТLСR по оУл.I(IРОВІ,45 "1.БрооаРIІ. Згі4110 ] 
nnlllDМ :JсмnеКОРllсту.аIШIІ, що С нсвіll"Є",НОIО чаСТlІІlОIО цього ДОГОВОРУ 111 ловіЛКIІ Вlшаllоі БроваРСLКIІМ 
мIС •• 11" оімinо", зе",ел.НIIХ рссурсів ві4 04.08.2004 N!402 111 ЗС",CnLІІО-kDlIDС1ровоі 40КYAlCIIТDцii БРОDарс/окого 
lIic.lI'Dro Biмiny зе",ел.НIІХ ресурсів UII земел.llа 4іп.lІка рахустьс. в ЗСМЛІХ ко",срціАIІОГО ВІІКОР"C'nJIІIІ D 
lIt'IIX GPOBapCIoKoT міс.коі Р8.ll1l. 

2. Об"скт ореllДII. 

2.1.8 оренду передаЄТ.CJlземcnьна 41nllHкa заranЬІІОЮ nлощсю 0,0058 ra. 
2.2. На земenьніn 4ЇnllHЦЇ ві4сутні об"ЄКТII нерухо",ого ",аОllа. 
2.3.НормаТIІВIІВ '1'ОШОВВ оцінка земenьноі 4іпlНКІІ зГЇ4Но 40.і1lКII Бровврського "lіс/окого. ві44іпу 

1СІІел.НIIХ ресурсі. віll 09.08.04 30 Н!407 CТDНOBIIТЬ 10723 (Дecnть ТІ'СRЧ сі",сот I1IIII4ЦDТL трll ) ГРIIВНI. 
2.5. Зс",enьна 4ЇЛ11НКа, IІка перелВЄТЬСІ • орсму, ІІС мас нелonікі., що ",ожyrь пеРСШК041'ТIІ ті 

сфсlm'8НОМУ ВІ'КОРІІCТDННЮ. • • 
2.6. ПРllз",lні (рсорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір ОРСМllllе зБСР'rDЄ ЧШIНIСТІа. 

З. СтРОК діі ДОГОВОРУ 

. 3.1. Договір yкnцcHo терміном 40 07.07.2006 року. Післ. закіllЧСIІНІІ C11JDrc,>' ~OГOB~PY O~CI~P ".ас 
~"IICH~ право ПОНОВЛСІІН. Оого на новиВ С1рОК. У цьому разі орендар ПОВШ'СІІ ІІС П'ЗНІШС НІЖ ЗІ - ,,!ICRui .110 

.' JQiНЧСН", С1рОКУ 4іі ДОГОВОРУ (10Bi40MНТII ПIIСЬМОВО opellJIOJIВIIUR про lІамір ПР040ВЖlml Аого 41Ю. ПРІІ 
"'КОР"",І ... І зе"Icnы�оіi 4lnЯІІКІІ Ilе за цInЬОВIІ"1 ПРIІЗllачеtlllЯ"1 opell4ap втрачає переВIІЖІІI! право 110 
ПОНОВЛ . СІШR.ДО~ВОРУ ореll4l1. -

4. OpelIДllo плота 

4.1. РI'lІІа ореll4l1а плата складас 1072,30 (Olllla ТlICn'11І clal4ccnт 4вІ) ГPIIBlli 30 h"Dпі~О~. фп іі. 
4.2 06 'П ШОЄТLCІ З урахуваНllllМ 1,I4СКСIВ ІН ІЦ' • 
"03' ЧllcnеНl1ІІ РОЗ"lіру ОРСН4Ноі nлаТlI за ЗС"fЛIО 341 С І І. 07 07.2005 ро'"' щоаlіСR'1ІІ0 
't .OpellДlla І :І 411И npllnllВТТn Р wеllllЯ В'" • ..J 

РІІ"".. плата ВllОСlfТLСИ ПОЧlшаlОЧI Oc:тDlllllal lCIUIell4ap"111\1 411еаl :lBmloro 
(n0Jl8':' Ч8СТ1С11АІІІ ПРOТnГОАI зо lCIUIеlIllllР"IIХ 111110, tlIІС'І)';д: 3~lliBC"Kln 06nасті "1.КlІєва МФО 821018 
1COJI13S7:ora) "llенця WЛИХОАІ nepcpaXYBallllR ІІа paXYllOK ~ 1113050500 ореlШD :ll!ашl 

4,4 9n
23 р/р'З3ZIЗЇI5500005 - liроварське ВДК. КОД lСЛаСIІ~ ::ТІІ ОФОР"ШІ';/ОСІ ашпоаі411;'''''' акта"..,. 

• СРЩ'lа ПРОоЦУкціі та lІадаНlІ1І послуг в paXYllOK ореМIІО 
:.5. Розr.'ір opel14110i плаТIІ переглядаС11оCR У pa:ll : 
4~~' з.,1'11І умов господаРIОВВННІІ, перелбаЧСllІІХ 40гoaO~OM; Ilфів у ТО"'У Чllслі внаслшок інфnllціі; 
4 • змllІІІ ршміріа 3сr.tелыІго податку, підвllЩСННІ ЦlIІ,11ІР • 
4~'~' ; IIIWIIX ІIlПЦК8Х, перелбачсншс законом; і ЦlIМ 1I0roBOpo'" спрUnIЄ110CR ПСНІ у розмірі 

lIOJIвin';OI' разlllеВIІСССIІНIІ ОРСІ14ноі nлаТl1 у С1РОКIІ, ВIDначс: ОЧСННІІ nла~. 
4.s ;"8КIІ lІацlонanloНОГО 6allКY Украіtlа за кожен ІІСІІ. пр 6PEHДAP:l поважНl1Х ПрllЧIІН ТlІмчасоао ІІС 

."IIOPII~ • ОреН4Н8 nпa11l CnPBВnIlCТLCR таКОЖ і У BllnuКIUC, ІІКШО 
8)( Зсмe.nlollУ діЛІIІКУ 30 ЦIlМ Доroвором. 

5. YalOBl1 ВІІКОРІІСТОJIIІЯ :JCI\.enLlloi ділв ... ".... ~. 
5.1 3 б .. nvrnDуваllllll кiOCh')'. 

• l!А'e.nыla 4Шlllка передаЄТЬCJI В орен.цу IJМ О -'J'-



зсr.,enы�оіi дїЛIНКl1 - землі KOMepuifilloro /l1І"ОРЩ: fЩІІІIІ 
5.1. ЦIлLODС ПРll3llаЧСllНl б офорr.mСНIIІ у ВС'П1110ВЛСIІОМУ ЗОКОIІОДilIІСТ'Ю\І ІІІІРІІ.,,,, 1\1 ,. 

5З. ОРСІШDР ІІС .. ас права с3 " '-

npll3llal lCllll1 зс .. en"llоі дlлIIIКII. 

б. YalOBl1 і аРОКl1 передпчі зеаrеJllоІШЇ ді.IІI11IЩ 11 "PL'II.I~. 

'.L' '1Л1І11КlI D OPCIIJIU здіRСlllОСТЬСІ без розроБЛСlІlІlМ "рОС"" іl "1IIIr" 6.1. Псредача зс .. enы�о •• д • ov • :..' ~ .. , 1 

Ч'І зс .. enы�оіi ДIЛIНКlI в ОрСIІ.ау. ОРЕНДОДАВІДІ, ІІС:р&:.IОІ'. іІ f )1'1 11.1 \І' . 
62 Illшl РІОВІІ пСреда . 'n' ·rM~ • • • вілЬНУ від БУДЬ-IКІІХ .. аАIIОВIfХ прав І npcтclI'Jl ТР&:ГІ\ щ:іlї "r" ~'II\ І І 

ОРСІШУ зс",слыfy ДlЛоllрlКУЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР НС ,.,оГЛIІ Зllат.,. "ov:.: 
УКІІDIUШНI Договору .' • . . 

6З. ПСРСlUlча зсr.lenыlтT дlлlllКIІ ОРСIlДlР'О UIRClflOCТЬCI ПІСЛІ nержпп.,ОІ pc:rc r Р·1ІІ11 11І.1'111 .lnIIl~ 

за акто .. ПРIIRr.lаlllll - псредачі. " 
6 4 Н І ст.25 3BKOIIY УкраТІІІІ "Про ОР'ШДУ земnl пІп 06.IО.199Нр .'і.!llIJ·\I\ ІІМ_ •• а ОСІІОІ І .. . Г"_' J 

п'ЯТIIДСIІIIІІR CТPOlf пІсля дсржаlllОТ рсс:страц Т .аОГОІОРУ о~еllnlf. Jc:\,e;'hllnr іІІ.'''I,," ,tp ... -аIИDlI!t 
КОlІlУllаЛLllОТ впаС110m з0601'Я3ВIIІІR IIDдaТJI ,fonl,o nОГОООРУ l'nIlOI'nIlO"'Y "р' alll) .1rРЖ.llllfllі nОШIItJI 
сл,.-бlf. 

7. УаlОВП повеРllеllllП земелы�оїї діЛПIIКII. 

7.1. Піспl ПР"ПІІІІСІІНІ діТ договору орендар повертас OPCH.aOдDBцeBi зсмелыІy лі.''''''''> ~ ста"l Htri~ 
nopI81f1l1l0 з ТІІ", У ІКО"У 8ін одсржа8 П в орен.ау. І 

ОРОlfДОlUl8ець У pDJi поriршеННIІ КорJlСНllХ вnaCTlf80cтeA орсн.аованої земс:лыlїї ЛI.11І1'''". 1108"І1ІІ/ІІ1. 
3.,(HOIO іі CТlUIY, має право ІІІ відшкодування збllТків У розмірі, ВIІ3I1а'IСIІ0,.,У сторонвм" Яl\Wn СТОРОIWIИІ 
.аОСlnlyro 3ГОД" пра розмір віДWКО1J'jВDlIНЯ з61ІТКів, спір розв"ОУЄТЬСI у су.а08ОМУ порял"у 

7.2. 3діl\снеtlі ореНlUlрем без згоди opeНДOIUIBЦR Bltтpml на поліпшеННІ ореllЛО8DНОЇ 1e\le,1.Hoi.1i.urц 
IІкі не"ОЖn1l80 BiдoкpeMlml без заподїlння ШКОДИ ціН .аinlнці, не піМІГВЮТЬ 8і.аwколуоаlll'Ю 

7.3. ПDJIіпшенlUI C'l1l11)' земenьноТ дтlНК", проведені орен.аарем за ПllСЬМ080Ю ЗГО.101U 1 opeН4CIJIIIII 
зо .. nl, Ilе ni.IUIlf'DlOТIo BiДWKo.ayвaHНlo. 

7.4. ОреlllUlР "ІІЄ прно на Dідwко.ауваllНЯ збиткі8 запо.аіlНIІХ унаслі.аок HI:811KOIIIIIHII 6ptНJIDJIDI 
6 " ' 30 ао 113011 ... пере.абачеНIІХ ЦlIМ ДОГО80РОМ. 

3611ТІСВаlll ВlІжаIОТLСЯ: 

7.5. фаКТІІчнІ втраТІІ, ІКІІХ opeНlUlp 383НВ8 у зв"оку 3 нсвиконаННIМ або неналеЖНIІМ 8111\0 .. lн...,.)ІІІІ 
ДОГО80РУ орендо.аввцс .. , а така. ВllТрати, які орендар здіАСНІIВ або П0811нен з.аїnСНlГТIІ ДnЯ 8ідновлеННl СІІІІ 
парушонаго ПРНІ: 

7.6. ДОХОДІІ, які орсндар Mir 611 реапа.но O1pllMaTH в разі належного 811конання орендо_ОСIІ )'18 
Договору. 

7.7. Розмір фІКТІIЧНl1Х 81nPат орендар. ВІ13RaчаСТЬСR на пі.аставі документально підтворджеНl1Х 4ІИtcJ: 

8. 06межепип (о6тпжеппп) щодо ВIIКОРIIСТПIllIП 
земелы�оіi ДЇЛПІІІ(U. 

8.1. На орондовану зсмenа.IIУ • • 'х асі-
AUUlНlCy не встаНовлено обмеженНJI, обпження та іНШІ права 1JIet1 

9. Інші прпва тп 060в"ПЗКII сторіІІ. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rвpaНТyЄ ща зе • 'f*C"'O аі1 

за60РОНОЮ (арештом), 31CТD8010 II~ ПО еб ~сльна .дlлlНка є У ~oгo власності, 11 і кому іншому H~ 81А" 8 opclOJ" 
IІIWJОDТ11 illwi правв. 811]начеlll ЦІІ .. .:'Г08~ ~~~ ВІН має заКОННI ПОВН08ажеНffЯ пере.ааааТIІ шо дrлRНtcY 

9.I.ПР8ва ореIIДОДlВЦЯ: р 
9.1.1 ПОР08іРІІТІІ цinЬ08е BIIKOPII 
9.1.2 ДОСТРОК080 розіР8аТlІ цcnCТDll1II земсльнот дlлRIІКIІі ,. JUI" 

Договором; ДoroBlp У ВIIПIUUCaX, поредбачеНl1Х ЧІІННІІІІІ заКОНОJlll8С111DМ 
9.1.3. з .. іНlml P03follp OPoИItlloT ІШ ч\lCo'lі. 

OдНOCТDPOIIIIЬOM)' ПОРI.аку без зroдll OP:~ДAI )' ВIlПадках, псредбвчсних ЧІІНІШМ законодавСТВО"', в fOM'j 
9.1.4. 8I1МІІ'ВТlI від ОРЕНДАРя РЯ: 
9.1.5.BII",araТlI8ia ОРЕНДАРЯ С~ОЄЧDCноro ВносеНIІІ орендноТ nnlnl' lifOO"'/ 

а60 .r.'iCLКDT Радll про ІІ_ІІНІІ З0Мenьн:т :коауваННІ CYfolft opellДHoT MaТlI з' часу ПРIІRНЯ1ТІ рішснtUI в,,"" 
9.2. 060В"RЗКIІ ореIIДОД8ВЦЯ: . IJIІІНКІІ до nianllC8HHR цього Договору; ~ 
9.2.1. поре.авваn, 30MCnbIl)' дІЛ 
9.3. Првва оре1lAВРЯ: ІНКУ па аКТу. 
9.3.1. OТPIIMaТlI по Вtny ЗОМCnLНУ • 
,?з.2 ПОНОВЛlOваТІІ Aoro81p • ДIJIIІНкr)' KOPIIC1)lBBIIIII: 

з0608 13811Ь НІ ПРD'ПIJі теРМіІІ)' OPOH:,~~H заКlllчеllНR строку noгo діТ І разі ві.асутностl прстсtOlJI• 
, 



- --'-

, .... ОIiОо"Н31С11 ОРСIIдВРН: 
94.1.IWIIIІD'П1 ОРЕНДОДАВЦJO "1D'AUlIIDim. :llіПСIІIDDIIПI КОlnpол ... а • _ 
• .. DIIKopllmHlIlM UICI :lсмen"IIОЇ 

JL1IIIICII' 
• 9 ... J.DIIICOpIICТDDYODТlI :lсАIмыІy ІIпЯIІІСУ 3І цIпЬOOII~1 ПРI131IІ'IСIIIІААI' 

9.4J.CIOC'laCIIO спnа:Iу'вDПI OPCIIдII)' мату; • 
9.4.4.110 lоnycкаТl1 ХI""ЧIIОГО ЧІІ БУlh-IКОГО іІІШОГО :lаБРУ./ІIІСIIIII :lСАШI; 
9.4.5. ПЇJ11РlІм~ааПI га D Ilan~"0~IY саllітаРIІОМУ стаІІі; 
9.4.6.пICnI ,аКIII'IСIIIIІ терм ІІІ)' ./ІІі Договору ОРСІІ./ІІІ nOBcpllyтl11CMenbIIY ./ІіЛІI.КУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

_КОМУ СТІІІІ ПО alC1)'. 

10. Pl1311K ВllпаДIСОВОГО 31111ЩСІІІІЯ або ПОШКОДЖСШІЯ 
б" о ЄIП'а ОрСllДl1 'ІІІ ЙОГО 'ІПСТІІІІІІ. 

10.1. PlallK allnUKOBOГO :lIIІІЩСIIIІI або ПОUIКО./lЖСIІIIІ об"скта Opell./lll ЧІ' ПОГО чаСТIff.llllесс ОРСlfl1ар • 

11.СтрахуваllllЯ об"єкта 'ІІІ ЙОГО ЧDСТIIJІІІ. 

11.I.3rWIO , ШІМ 10ГОВОРОМ об"єкт ОрСII./І11 нс піДnlгас cтpaXYBaIIIIIO. 

12. 3alilID УМОВ договору і ПрllПllllСIІllЯ ііого діі 

12.1. 3міllа умов договору uinCHIOIOTbCI у nl.CbMoaїn формі :lа В:lаЄМI'ОЮ :lГO./lOIO сторіІ'. 
У разІ ИСДОСlrнеИНI :lГОДИ ЩО./lО :lMillll умов ./ІОГОВОРУ спір РOJв"I:lУЮТЬС:1 У СУ./ІОВОМУ ПОР'I1КУ. 

12.2. ДІІ договору РРІІРІІІІЯІОТLСП у розі: 
12.2.1.:І8кінченНІ СТРОКУ. на JlКИП Пого було YКnl4eHO; 
12.2.2.ПРllдБВННI орендарем :lемenыfїї ./ІілІНК" у власність; 
12.2З. викупу :lемen"ноі ділІНКИ дп. суспіл"НИХ потреб вбо npllMYCOBOГO ві./lЧ)'ЖСlflf' 1СМen""ої 

WИІІІ:lМDТlІ8ів суспільноі необхідності в ПОРІ./lКУ, ВСТDllовлеНОМУ:lВКОНОМ; 
12.2.4. nіквідаціі фі:llfЧноі особи-орендаРІ. 
ДoroBip ПР"ПИНlЄТloСІ таКОЖ а іНШIfХ ВI'ПВдКах, пере./lБВ'lеШIХ 3ВКОНО,.I. 
12.3. ДІІ ./ІОГОВОРУ РРІІРІІІІЯІОТLCR ШЛRхоr.1 Пого розіРВD.IlfR за: 
12З.I. В:lаємною 'ГОДОID сторін; 
113.2.рішеННRМ суду на ВIIМОI}' однієі Ь сторін У Haeni./lOK неВІІконаННІ ./ІРуroю сторОНОЮ обов".зкіl. 

~чеНIDС IОГОВОрОМ, та внвслідок ВlfПВдКОВОГО 3НllщенНR, ПОШКО./lженНR ореН./Іованоі земen"l.оі ./Ііп'I'К". 
-1C11JтН0 перешкоджає га ВllКОРllстанню а таКОЖ 3 інших підстав, ВIf3начених 3DKOHOr.t. 
"l 12.3.3. lІеВlllСОllDllllЯ opellAop~AI п.9.4.2 • ./IallOГO ./Іоговору за рішеllllRАI cy./lY, ВШПОВЇJlIIО 110 

• 41.144 3еаlen .. 1І0ГО кодексу YKpDillll; 
~ 12.4. РшірвlIННR договору В о.днОСТОРОНIІ"ОМУ порк.аку ./ІОnYCКВЄТloCl; 

: I�-JIOJірВІIІIIІ IОroвору в односторонн"ому порRдКУ Є неВІІконаННІ OpeHl1DpeM n .4.~. п. 9.4.3. 
• I~.S. Перехід права вnaCHOcтi нв мвАIІО opellдapl нв іншу ЮрlШIІЧНУ або фІЗичну особу. а 'ПІКОЖ 

fCa\R11\baQia IОРll4llчноі особll-орендаРJl є пі./lставою Дnl розіРВВННІ./ІОГОВОРУ· 
~PIIO 118 орендовану зе"ten .. ну діпlНКУ у РІЗі С"lерті фі311чноі особll - ореИl1DpR, заСУРСllНR або 
-rn. " .... іі "іадатності 3І рішенНRМ суду переХОДl1Тlo до спадкоємців вбо іllШllХ ~сіб, IкІ IIKop"cтaIYIOТlo шо 

му АUlIІНку Рll30М 3 орендарем. ШnJlХОМ nepeYКnl4aHHI ./ІОГОВОРУ ореМl1 зеаШI. 

13. вїдповїдалы�іетьь сторіІІ ЗD ІІСВІІКОІІІІІІІІЯ 1160 

IIСllаJleжJlе ВІІКОІІІІПІІЯ договору 

\3.1 3 1''' Ii.llnOBЇJUUI"Hicть віДПОlіДllО ./10 
~1Iy • а He811KOllalllll або неналежне ВlІконаllllJl ./Іоговору стаРОIШ lІес 

11 u.aro 10roBOpy 
13.2.r-... • • • '''''''ьності ІІСШО вона ./Іовеае, шо ие 
~ ... -,ul'он .. Іка ПОРУШlша зобов"JI3аlllll, 3BЇn .. IUlЄТIoCJl ВШ ВІДПОВІ_. , 

C'IInoCR не 3 га ВIlЮI. 

14. ПРllldllцсві ПОJlожеl"'., 

14.I.Цеn 'nІ Поro держааноі рсєстраиіі. 
ЬЬ._ цеп "оговІр IIВбllРDЄ ЧllllНОсті піСЛІ підПllCDllНІ CТOPOIIDloIII акоау toplШlIЧlty CIUlY. OAIIH 3 'КИХ 

---1111.&:11 • :aroBip YКnDдellO у трьох npIIMiplIll~, шо "IDI~ о,,: проаів державlty peccтpauilO. 
pell./lO.IIDDIUI, ./IpYnln _ ВОРСІІдаРІ, тpCТIn - в органІ. ІІСІІ 

IIe.ba"QII 
'''' "РnА., 111& ... ЧDmllllАIІІ ./IOroBOpy с 

~IIbB;"": aHHI�-пеРС4Вчі об"єкта ореМIІ' 
.... -I]ІО.lІn ' 

1"111( оо. • Пnан :lемen .. 1l0і діпlllКIІ :І 
.... pBltyтiB 

t: ) у га ІIІКОРIІІ:ТОlfllі 'nІ 
вїJ10бра1lCC1І1IR"1 обмежен.. (о"ткжеll" 



C1D"OIlJl
CIIIIX 

"IС)І(08Ш( 31111кіа Bm1CIIII"~ (""PltLI~tl.' 1\ І ~\:. 

UhOТ про передачу ІІІ ,беріrallllR ~lіlUIlLOТ ",ежі зс",елlollОЇ ВЇnАЮ"'. '" ~ 
IhOТ 1111 ncpClleCCIII'1 8 НВ1УРУ 3011 

ОРС.IAОДІІВСnЬ 

БРОDарська міська рвда 

15. РскВЬlтl сторі •• 

D особі 
першогО заСТУПНII" MiCЬKO~ ГОПОDИ 
КlIJlНlщі ОлексаllДР АнаТОЛlЙОDИЧ 

МіСЦС311DXОl1ЖСІІШІІОРll1111ЧllОТ особll 

0074 КllїОСЬка область, 
t.I.Gpoвapll, вул.ГаraріllD, 1 S 

111СНТІ1ФікаUЇnНІІR КОД 

ОРСІІ;ШР 

П~ Клопопu Л.І . щn :tir ІІа підctaвj 
СDIДОI1ТIШ I1JЮ ДСJlЖUIШУ реєстрацію 

суб"ЄКТёlIlїДПРШ·МIIIЩI.кої ДЇJUlЬИocn. 
DидаllОГО ВllКnllКОМОМ БроваРСЬЕОі 
міської РаДІ! 18 Н!!3942 від 06.02.1997р. 

MicLLC rrpO)l(IIPi\IIIIA фі11t1lноі особll 

КIІЇВСIа"а оGлаСТh. \І БроваРl1 
вуn. ЧеРIІЯ:О<ОВСа.кого, І 9 КВ.! 06 

IВСНТІ'фікацinНllfi lІомер 2414009909 

ПЇДПJІСІІ сторі.І 

КаРПСlltcO Л\O,DllUIII ~ 



АКТ 

прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(И 

200,,;року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БроваРСЬJса міська Рада, в особі 

'Першого заступника міського голови КllИНJщі ОЛСlссаllДРП 

АuатоліііОВllча, що діє на підставі Закону Україн.. "Про місцеве 

rа.\lовридування в Украіні", довіреності від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, 

відповідно до рішеННJJ сесії від 07.07.2005 року Н!!746-35-04 3 однієї 

сторони, та Приватний підприємець Клопова ЛаРІІса IВПlfіВllП 

щеНТllфікаційний код 2414009909, з другої сторони склали цей Акт про 

IIaClynне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТНllіі підПРllЄl\lець 

lt'lOnoBa Лариса Іванівна прийняла земельну ділянку площею 0,0058 га 
оо ВУл.Кірова в районі розміщення буд.N!!45 для обслуговування 

naВinьЙону. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 07.07.05 за Н!!746-

35'04 на уМовах оренди терміном на 1 (рік) до 07.07.2006 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОJО 

.ОГоВОр 
у оренди земельної ділянки. 

ВРов !1ЕРВДАЛА: 
аРСЬка . 

Jopllдll'! МІСька рада 
11. S На адреса: 
N Ро'аРIІ tplllllй ' ВУЛ.Гагаріна, 15 
~ieы[o заступник 

І I'ОГОnОви 

І1РийНЯЛА: 
Приватний пjДПР·JЄМ~ЦЬ 
Клопова Лариса ІваНІвна, 
яка проживає за адреСОІО : 

Черняховського,19 кв. 1 06 
вул. 

м.БроваР·1 
обл.Київська 

t,tt( _' Л.І.l<лоповаl 
;q / 



ч.. АКТ .-, 
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і: .,. 
\ у., ІІа переllесеllllП в IІатуру зовнішньої межі зеl\lenыІїї ді.'1ЯIII(11 
. ~ а 
'~ :' 

. : . 
• е 

'"~ 200~p, , 
". 'j " 

.Мlі, ніlЖ'lспідпtlсаиі;"dрtДСТІВНИК Бровар&.:ького MicbKoro зе~fелы�о·кадастровоrоo бюро 
111. ~. r',;? 

С• .. , ;., '.-- ",~\ , ( , ) 
iк:n SCМileвnaCKtlKIB зсмлеКОРIIС'I)'ВІ'ІID : 

K~~~ , //./," 
.. , . , . . . 

-.. r 
-,о '\ /, еі. ~,. 

Н~Д1U1ХДі:путатів від 24 лш:тррада 1992 POI\)' , 
-, , .' . 

18 нПуру межі ~B 'підставі плану з~мелЬНОЇ дїЛЕНЮI 
1/ 'А ' А' 

j""= , /l A"WI?~Y--C .,"'/ - /, ; 

" .. , ,. 

~~' зкa~, а tdnькості (' у")' передані в натурі пр~стаDНИI"У ЗRМ08ни~-а. 
8'....· .' (.. .. . .,. .. овщlutыl1ть за іх зберсжеНfUJ. .' '., 

~ • . ..! all' на кр' о .. а.х " Місцезнаходження me-&еВІ'Х Зllаків ЗС"lсльноі ДUJІНЮІ ~оказ , . 
i~(,' ~ -

1Ji,цCЦfo~ дnJl ПРИШJJlтrl рішеННJl по фактиqкоr-ІУ .. ко~~~ваиню. 
І....· , • 
1IJctвцe • '. • ' '. 
• КlІЙ в д80Х JlpIiMipH~;Kax, , • 

~IIIIC ;sе.IIJlеllЛаt:ИS~=-=:======~ 
, ~рнeryааЧD) 

~a811111( 610ро 
~"tllk ' 

aIIKOНJC:O\Y,io~~ 

... 

" - . , ~ 

',,' 

.. ., .. ' , . 

НІІ JlКОГО 
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АКТ 

вро передачу ІІа з6еріrаllUJl BcтaHOBnelllfX меЖОВllХ 311аюв 
BnaCllIIКY (користувачу) земenы�оїї ДЇЛЯІІКІІ 

/117 ~&.NO~ А /~V-4.~ ·/м .. 
(О. І. Іі. фі'll'ІJlоr особ ,НlЗаа ЮРIUIІІЧНОЇ ОСОБІІ) 

· • - .6}.;? ~ ~t:' сіл'СЬКОЇ ("'С"ОI) JIIWI 
#//-'0.1. І:',").А «vI району 
v KIIЇBC(J(QЇ області 

МІ, вачСПWUlсаиі: 
__ орraвiзаціі. що вихонanа роботи по встановлснню мсжових ЗІJаків зсltrcnьної дiтlHICII. 

~~II вказаному власниху (користувачу), , ~~ "'~ 
(нав. opraнbaцal, посада, П. І. Б.) 

• 

lIIZВII(земпскористувач) __ .:..:.Il_/1~~~vИ1~YvfJ~~tA~~;........;/l~.=--:.../_: _-=---=-=-___ _ 
(п. І. Іі. фы�чноїї особн, Иl3в. ЮРllдІlЧиоі особи) 

-
~cinJ.cLKoi (CCnИЩИОі. міської) ради ___ .!.!h~INd~L.lu·CE:...;frJ,!..:.!::~c.w~-.:..T_, :4.;.:.., -:-__ _ 

t-'(uiCJ.lСоro) відділу зсмCJIЬИИХ ресурсів __ ~~!:::.~Ц:~~'Н'if7-;:-:-....::/o't-=:;.....;"~' ---
І ~L~ 

~----------------------=-==-==-==-=-----------~ 



6.2.0 

Маспrraб 1: 1 ОО 

-.,-
ПЛАН ЗОВllіШllіх' меж землеКОРJІСТУВ81ШП 

IкоР.откострокового.на умовах орендиl 

{'\ І n 'К.1\ОООЬО r\. \ . 
Byn.1<.\\,o!»Q,1.tS 

ОПИС МЕЖ 
Ві.ц А ДО А землі загального користуваиИJI ~lL~~~!::::~:=::DSШ::~~~::::3'jЮ::L~ 

~. 

Зовнішиа tolеж& 
земельної дiлRиіси· 



Договір .N!1 
"РО 'lІІе~е",1Л 31ftt" до dOZOBOPY ОРlmдll зс.1Іl!Ilь"оf ділл",," 

"ід 17.сеРІІІIЛ 2005 РО""1.м0405ЗЗ800126 
МІСТО Бровари КІІЇВСЬКОЇ області 

. ., 
23 сі' ••• П ДВІ 11IСПЧI дев ПТОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ Micь~ рада Київської області, 10Рllдrlчна 
особа за законодавством У кpa~!III, IдеllТИФlкаціАIШЙ код за даllllМIІ єдрпоу 
26376375, юр.fДtlЧВ~ адреСІ;: КНlвська обл" М. БроваР'I, вул. ГагарінІ, 15, в особі 
ВlltcOll)'1ОЧОro обов яз~ MICЬKO~O го~ови - секретаря Paдll СUПОіКlСU Ігорп 
ВаСIIЛЬОВII'.В, JПCИА ДІЄ на ПІдстаВІ ст.42 Закону України «Про місцеве 
WIОВРIД)'В8НИJI в Украіні)), З одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Клопова ЛаР1tса Іванівна, юридична адреса: м.БроваРII, 
ВУJl.ЧеРІUlXовського,19 кв.99, ідеНТliфікаціЙШIЙ код 2414009909, далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 друго!' сторо"и, уклanи цей Договір про наступне: 

Діl0ЧИ добровільно і переБУВ8ІОЧИ ПрlІ здоровому розумі та ясній ПDI'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПрllПllСDШ ЦlІвіЛЬJIОro 
законодавства, що реГУЛJОЮТЬ укладений НІІМИ правОЧІІН (зохрема, з виr.IОlmlll 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «ЗО)) вересня 2008 року Н!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 20.07.2006 року Н!56-06-05 та керyrОЧlIС' положеllllЯМl1 
пунктів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дinЯНЮI від 17 серпня 2005 
року укпапи цей Договір Н! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору 
оренди земельної дinинки від 17 серпня 2005 року за N!040S33800126 (1lмапі -
ДОZOllір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміНII: 
1.1. пункт 2.3 Договору оренди виxnасти в наступніЙ.редакції:. .. 

«2.3. Нормативна rpошова оцінка земельної дinJlнки зпдио ДОВІДЮІ ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 10.01.2009 року N! 04-
3113-3/21 становить' 

- 36 099 (Гp~ шіcrь ТИCJIЧ дeB'JlВOCТO дев'ять) rpивень оо копіАоlС.)) 

1.2.Пунп 3.1 Договору оренди виxnаcrи в наступній peдaxцi~: 
«3.1. Цей Договір укладено тep~IiHOM до 20.07.2009 року. ПіCnЯЗlІІСІнчення cтpo~ 
даі ЦЬого Договору ОРЕНДАР має переважне право nOHoвneНRJI його на H~BII 
СТР У ., іхс за 30 кanellдBpHl1X ДНІВ до 

~к. цьoМl разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше ~ ОРВНДОДАВЦЯ про 
З~еRIIJI строку діі цього Договору писыtовоo ПОВIДОldlml 

llaмiр DpОДОВЖИТИ ЙОГО діІо. аво ОРЕНДАРЯ не 
ПОJIожеНИJI цього Договору про переважне пр 

3ВстоСОВYlОТЬСJl У разі: І' 
• BnК0pllCТ8Ннi земельної діпанки не за цїnЬОВlllt1 ПР1І3нвченняr. , 
• ПОруШеННJI термінів сплаПI орендної плати; 
• ДОПУЩення погіршенИJI стану земельної дinяНЮI»). 

1 в нвступній редакції: 
.4 1 О .3.п)'НJCТ 4.1 Договору оренди вИXnВСТІ1• атків від Hopt.lanlBHoї грошової 
o~ реВДВа плата становить 10% (ДeCJJТЬ) ~IДC • 

земельної дinaнки _ 3б 099,00 rpивeJIЬ І cкnaд~~ копійоК)) 
- 3609.90 (Гри тиCJl1lї шістсот дев'ЯТЬ) rplшень 

аступній редакції: 
1.4.пУ8КТ 4.3 Договору оренди ВИКnDCТlI У Н 



2 

О пло ..... ВІІОСJПЬСЯ ріВНИМJI часткаМJI щоміСЯ I I11t1 ІІІ'\ІІІІІ\)\ «4.3. РСllДllа ,IU. • '.. • І 30 
JIДWП1I) КDIIСlfДDРlПlХ ДІІІВ, lІаСТУПlIІІХ за ОCТDJШШ Ka.1CH·t.tPIIII\1 :1Jf~'1 lBЇ1uon! 

("ІР ) ісяця без урахувwшя ПДВ шJlЯХОМ ПСРСРn:\О)'1І31JJIЯ ІШ 1'~11pa.'(YIOcoввa 
(:да::-:;;І~~ДDDЦЯ Н! 33217815700005 УДК У KIIЇBCLKiii об!IUС11 ~I. KIII:вa.1D.t 
~кGo 23571923, МФО 821018, одержувач - БроваРСLке ВПК. 1\0:1 1\.1аСllфixad 
13050500 - opellДB землі». 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору оренди ВИJ(JlаеТJI в lІаступній редакції: 

«4.5.2. зміllll розмірів земeJlыІг~~ податку T~ ставок ~pe"lIl~OЇ ПЛI11I, :оаівв 
IIОРМВТllвноі грошової оціllКll, ПIДВlfщення ЦІН. тарифІВ. 1МЩlf коефіціEИJia 
illACKcaцiї, ВJIЗІІвчеlllfX заКОllодавсТDОМ. . 

У ВllПадку віДМОВl1 Ореllдаря ЗМІНІіТИ opellnllY плату на YМOIIЦ 
ВllЗllвчеНlfX п.4.5 Доroвору, ОРСllдодавсць мас право РО1ірпаТІІ цеА Доroвір. 
ОдllОСТОРОllІІЬОМУ порядку». 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHCCeliВJI ореllДНОЇ плати У строки, ВИЗllачеllі ЦІІМ Доro80pcw. 
СУМВ заборгованості вважається подаТКОВJ.IМ боргом і стягується з нарахувВІІІШІ 
nelli, що нараховується на СУМУ податкового боргу (з урахуванням штрафш 
санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних обліковоі сташ 
HaцioHВJJЬHOГO банка України, ді1ОЧОЇ на деllЬ виникнення такого noдaтxoвol'D 
боргу або на день йоro (його частині) погашення, залежно від того, ЯКІ 3 BeJIII'DIII 

Т8ХІ1Х ставок є більШОІО, за кожний календарний день простроченНJ1 у iiora 
СПJJаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної peЄCtJIII!IЇ 
цього Договору тв/або БУДЬ-ЯКІІХ додаткових угод, Договорів про BHeceвu ~ 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копіlО opraнy державНОI 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянки». 

1.8. Пунп 9 Доroвору оренди доповнити новим підпУВКТО.1 9.4.7 
Hacтynвoгo змісту: 

«9.4.7. в П'J1ТИде~ термін після державної реєстрації цього Договору твJatio 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Д~ГOBOPY тощо надати відповідну копіІО opraнy державної податкової cnyzбп 31 
МІсцем знаходження земельної ділянки». 

1.9. П~ 12.3 Договору оренди доповнити новим пiдnунхто.! 12.3.4. 
Hacтynвoгo ЗМІСТУ: «12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в oднoCТOPOJIJIЬo)I)' 
порядку У випадках, передбачених законом та цим Договоро.!». 

«124 1:0 . .пунп 12.4 Доroвору оренди ВИlCJlасти в наступній редакції: І 
.. ОЗlРВанНJI Договору ореНДІ! землі за ініціап!вою OpeaдoДIIВI1R r 

ОДНОСТОРОIIНЬОМУ порядку . см 81 ... 0 
П 4' • ДОПУCJсаєтьси у разІ невиконання Орендар 
ункту ,П1ДПунIC'l'1В 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір підлЯгає державній реєстрації. 
3. Цей Договір наби . .. 'ІВ DoJ'O 

державllОЇ реєстрації та рає ЧИlfНОСТ1 ПІСЛЯ підписання сторон_!Я 1 1020 8 
RQП:. ЗDCТОСОD ЄТЬСЯ О пові носин о виниКnИ З О. . 

; 
4. Обов'язок щодо по aЦЇJO 11 

витраПl, пов'язані з його д ~ни цього Договору на державну peєC1P"na~' 
ержавНОIО реЄстраціЄ10, поклвдаІОТЬСЯ на ОреВдО.--
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5.ЬJШi )'ltIOBJI договору оренди ~е,..ельноі діЛЯНКIІ від J 7 серпня 2005 року за 
A\040S33800126 ЗІЛJIШВlОТЬСЯ без З~ІІН. 

OPEIJДOДADEЦЬ 

6Ю&4РС6J(A АIIСIlКА P;W14 
DllBa,кol0GIIACТ/ 
ЮpпдJIЧUI адреса : 
81. варп. вул.Гaraріна, 1 5 
І Сапожка Ігорп ВаСПJlЬОВIIЧ. 

4~~~rt""" LB.CllnO:JICKO 

ОРЕНдАР 

ЛРIlt1l1n"",,; IIltJllPIIЄII.el(II 
/(лОllОIJІІ ЛIlРIІСIІ 11111111111111 

IОРИДJfЧfJа адреса = 

вул. ЧеРllRXОВСЬКОГО. J 9 кв.99 
м. Бровари 
обл. Київська 

I?~ ~~. Л.І.КлОllОIlIl 
t""""!"""'t,,,,,,,,, ~--

мп 
( ар" ... Iнacri псчl1i) 

. і адп Ш}О шо у КНlаі 311JJJlciu Дoroвip 31PetC1pOB8Ho у виконкомі Броварсысо! MI~ р '['1 200.9року . 
.... oJреЕl:ІраЦІї ДОl'080рі8 оренди вчинено 3ВnllC ВІД ес » _ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛJ.ноІ ДIЛЯНI'lt 

1I.5pol3pll 

ВРОВlреька alleloкa. РIIlI8 ". IJ .. ?<~/".f .. 20()~ р. 
~Шt: IiРОІlреloка мlеЬКI ~ВДI D .особl ЗВС1)'ПIIIIКВ МIСIоКОГО ГОnООll DО]ІІЯІСІІ Ссргlя МII18RnООIIЧ8, 
.jc ID nlAC1ll01 311011)' УкраТ1ІІ1 Про МІСЦСОО CBMOBPJllJyBBlIIlJI В УКРВТllі" з O.llIlOГO боку, .IIOBipOlIom Bi.ll 
11012006 31 Ne2-1SI1872 'ra opetllllP: ПРIІВІ~IІI1" П~ПРI.IОІеIIIo ГІВРІІUI B81IClfТIIII8 MIIIBllJ1lnll8, 10plI.llII"'IB 
..,a:IL6J101DPII, ВУJl.Грушоаського,II)'РТ. Il1ClmlФІIШЦIПIШП KO.ll1780308145, JlКIlП .ІІі[ "а ni.llcтвoi CBi.llOЦТDa 
"асра,ку рссс11ШWIО су6"єкта пі.llПРІІЄМllllЦЬКОТ .ІІіJlЛlolІості, 811l1DIIOГO BIIKOllкor.'OM БровврськоТ міськоі PIUIII 
,Ji2)550000000004293 81.1127.07 .2006р. з .ІІругоro, УIСІІDnI, цсП .ІІогооір про IІІІх."IIШВОС.llСIІС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ 8і.llпові.llll0 .110 ріШОНIІJI сесіТ IiроваРСIoКОі міСloкоі РЦІІ к.lівськоі облвсті оіа 
JI.89JOO6 РО"1 ,м112-ОВ-ОS 111IlIВE, 8 ОРЕНДАР npllnMB[ в строковс МВТlІе КОРІІС1}'ВВI"'1 зсмепы�)' .ІІinl""'У 
lIIIIIIrID 0,00] І 1'1 рв 06&:.11УГОВУВІ1111Н кІоску D CICJlIдI П881n .. ПОIlУ очIКУD8111IН, ЯКІІ" ]1I810.llllТhC1l по 
~MHalUlnnlDcтl,12 al.BpOBlpll. ЗгіllНО з ма1l0М землеКОрllС1)'ВDI"'I, шо [ IIeoi.ll"[MIIOIO ЧВСТІІІІОIO lІІоОГО 
lnИPY 11 AOBIlIKII OIUIDlloi IiРОВВРСЬКIIМ міСЬКIІМ віllllinом зомелЬІІIІХ рссурсів Bi.ll 04.10.2006 N! І 079-04-313 
1�l11f11W1O-IIIШIC1JЮDоі .II0КYMelIТDuii БРОВDРСЬКОГО міського BWiny земепЬНІІХ рссурсів ІІІ зе"'CnЬ"D ./Iinl"КD 
Jlll)0IU 83CМnIX Kor.repuinlloro BIIKOPIICТDIIIIJI в межах Бровврськоі міськоі pDllII. 

2. Об"єкт opCIIДII. 

2.І.В.орс:нду перелаєn.c:JI земельнв діл_нІШ :шraльноlO мошеlО 0,0031 га. 
n Н8 зсмcnьніП ділJlнці відсутні об"ЄКТІI lІерухомого MDnIlB. ., • 
2J.HopMaтIlBIID l1Іошова оцінка земельноі .ІІілJlНКl1 згідно lIOBi.llKII Бровврського МІСЬ"'ОГО ВІJШІЛУ 

IVШннх ресурсів BЇlI 04.10.2006 за N! 1 078.04.313 станов,"ь 8389 ( Blcil'l ТІ'СНЧ ТР'ІСТВ 81cll'I.IIceнT .ІІе8'нть ) _ .. 
"':::..~'M""B .IIInJlHКD, Іка передаЄПоСІ в opeffJIY, не має недоліків, шо ~IОжyn. nepew,,'O./I,m, іі 
""-.. у I"КDpIlCТDIIHIO. 

U. ПРllзміні ( реорrвнізвцlТ) ОРЕНДАР JI Доroвір opOIIдlllle збсрігає ЧIІНllіс:ть. 

3. Строк діі договору 

• ],1. Доroвір )'ICIIDlIello тepMillOr.r до 07.07.2008року. ПіСЛJl 3D";НЧСННІ стро,,?, ~оroво:уз:~:,=ц~:~ 
'~nJIUD nOlloвnellHI noгo на 1I0811n строк У цьо",у раl opellllDp ПОВІІІІСІІ но ПI3Іllше нІ • n 
~-IUI CIN\VU іі . . wt про нвмір ПРОllOВЖlml Пого .11110. Р" .... PIIrrв -.,... .. ~ дІ договору ПОВ'ДОМlml Пltсьr.r080 ОРСКДОIIDВ С88.'IС пра80 ІІІ. 
fItaa: н',l -ULиоl дlnН11К11 110 ЗІ цlnloОВl1аl ПР":1118чеIlIlЯ"1 opelllUlp ВТр8ЧОЄ пер 

~tIlH' Aoroaopy opell.llll. 

4. OpellДlla плата 

:~ ~:B opclllllll Пnаn CICJIIIДIIC 838,90 (BlcII'ICOТ ~PII.IIЦRТЬ olcll") 11І;:'~:19~t~C:S~~:~;,фnJlціі. 
• ~J.o ICJlCHIII розr.llру opeIIдlloi МAТlI ЗD зе"I1ІIО 3дlпснюєrьcJl :І ~:11 оіА 21.09.2006 року шо~,IСI1ЧIІО 
! ~~" ... '='8 Мота 8110elfТ .. CI1 ПО'ШIl810ЧII :І ДIIЯ ПРIIПIlI1ТТ11 P1':r.1II111'1 кanellJlllP"lla, ДІІО'" :l81ти0го 
~ВOro) МІІ ПРОТЯГОI'I 30 КD.IIC11Д8PIIIII ДІІІ.., 118&:!'УП1l1l138 01і кІП о6JIllcтl aLKII(88 МФО 821018 
~Us7t9U alleк"" ШJ1яхоаl псрераlУВВІ11ІН ІІІ раХУllОК УДК У КІІ :~~050500-0РОllдазеа11l1. 

4.4, пе р/р 33Z10815600005 - ВРОВ8рське ВДК. КОД 1С1І8СllфllCll;', офор"IЛJlЄТ1oCJI вllIповllI'lІІr.ш вtmL\Ш. 
405. ро -Ч8 проll,YКШЇ ТІ IIВlIIIIIIJI послуг 8 рВХ)'IIОIС opellдHoT пп 
4,s.1. 3~~1: ОРСll.llllоl М8ТІІ переГnЯД8ЄТ1оСП у разІ: • 
405.2, 3~' 'УМов ГОсподаРIОВВIІIІ,І, перед6вчеНIIХ доro8ОРОМ, ф' У тому Чllcnі Іноcnідок lнфnJlЦП; 
4,sз .ІНІІ PO:JMipiB :lСМen .. "оro п .... """'" пlдіШЩОІІІ" ціН, тор" Ів. 

• IIIIIQ -'-." • І 
• 4.5.4. У ~IX ВIlПIlllКllX. переА6ачешlХ 38КОIІО"'; • l.IIoroIOPOr." справnнЄПoCJI пеНІ у РШ~ІІР 
IАItoТ CJtВ РIJІ ІІСВІІССС"'ІІ ореll.llllоі MaТlI У СТРОКІІ, BII3IIB'IOIlI ЦІ" nnвтежУ 

1IIt.....4,s,s. О ~I lIaцtollВnIoIIOГO БDIІКУ YКPBilla З8 кожен .ІІонь ppob;';~;p :J по~IІІХ пр"ЧШI ТІ,мчасово НО 
""I'IICro&yc Р IІАІlа мата СПРВВJUlЄТЬCJI 'І11ко. і У alll1JUllCllX. ІІКШО 

зсмc:n,,"у дlnJlIІК)' ЗВ ЦlI" Доro80РО'" 



s. Yl\I0811 81IKopIICТOI ••• " ]е~lел ... шї .lї.ІІIІІЮ •. 

• АІІСТЬСН D ОРС'ШУ МІ оБCnУГОВУRlllflfЯ "iI)C"~ 11 '''.I.llі 11.1111 ІІІ 
5.1. 3er.ICnLIIII АUlIIIКІІ ПСРС klCnlolloi AЇlIIIIKII- зсмлі комеРllіПlшгt) 11 11 ""rщ: І "11І111 • 11,,1\ "'II')~ ~ 
5.2 ЦЇnLOBC nplIJIIDllClII1R ЗС .. . б- офОРМЛС'1ІІ1 У BC'ТDtloвnelfO\lY за"ПIlI).lOlIl( 11411\1 11111'" I~ \ \ 5.3. Орс.шар ІІС мас права ... • 11'lk'~ • 

ПРІDІІDЧСІІ"І зеМCnLllоі АІЛНІІКІІ. . • 

6. УІ\ІО811 і СТРОКІІ lII~peдO'li ]е~lе.rI"'ШЇ :ІЇ.ІНІІЮ. " "ре".I). 

6.1. перCJllillD :lCMCnlolloi AinJlIIKII • ОРСlІдУ :lдіПСI'ЮСТЬСJI бсз розроб.1СIІIІЯ\\ 111'111:"') іl 1I11111:.1t"lII. 

6.2.lllші УМОВІІ передачІ :lсмcnы�оіi дinJlIІКIІ D ОРСІІДУ: ОРЕІІ~ОДЛШ:! tl, IІсr~.ШI. ~ (JI'III;IЛР nP~ • 
о СІ зсмcnltlty дїnJlIІІСУ Blnltlty від БУАL-JlКIІХ маПIlОВIІХ праR І ПРСТСllllіі Ipcrl~ Щ.ІІ' IІрll .М" • 
Р UI)' Доroвоnv ОРЕНnОДАВЕЦЬ ІІІ' ОРЕНДАР ІІІ: моглtl ЗІІDТІІ. 

УКnIШllIІІІІ I'J ~ •••. 
6З. ПСpeJUlllа :lCMcnltlloi AInJlII~" ОРСІШВРІО 3lI1ПСІІІОСТloCЯ ПІСЛЯ nеріКІІ""С11 РС, Clrilll ll 11І,11І11 ЛnfOlaPJ 

:lВ актом ПРIІПr.11І1ІІ11 - ПСРСДВЧІ. ... • • 
6 .... На ОСlІовl ст.25 3ak"OIIY Украіl'" "Про opellay :JCl\1nt ПІД 06.IO.19IJHf1 ."!I6I-XIV..., 

П'nТlІдСШШП стрОК пl&:.llЯ ДСР-.ВІІО' рссетрацlУ ДОГОВОРУ ОРСІІЩІ. JCI'lrm.I",i .11.1"11"11 .If,. .... 
IСОJlIУllnЛLIlОТ anаСllоетl :Jо60в'n:JаIШП lІадап. копІю ДОГОВОРУ BllItlOnlI1110\1) "Plllll) :lеРЖURllоі n 

&:.ІІ)'ЯС6I1. 

7. УІ\ІОВІІ повернеНllН ]е~lелы�оіi діЛIIIIЮI. 

7.1. ПіСЛІ ПРІІПШ.СІШЯ діі AOГUBOpy opeHlIВp повсртає 0pctllIoaa.ueoi земел .. IfУ лі!llllfКУ '! СТІІІі, не..., 
nopiBlflllO 3 ТІ'М, У ІКОМУ він одсржав П • 0PClfДY. 

ОРСІШОllВВСЦЬ У plI:Ji погіРШС'fIIЯ КОР"СНІІХ вnастивостсП ОРСІІДОВІІНОЇ зсмеJ1 .. ІІUЇ лі.~ЯIІІ"', по ..... і 
:llIliHOIO П C'l'DIІУ, має право на віДШКОДУВВНlfl збllтків У розмір!, ВllзнаllеlfОМУ CТOPOIIII"" ЯКШО mpDlQIIIl, 
ДOCRrllyrD зroдll про pO:JMip відшкодуваНIІЯ 3бlmcі., спір розв"RЗУЄТЬСR У судовому ПОРЯД"')' : 

7:2. Здіfiе.fС!lі 0PClfJUlPCM БC:J :lrolIlI 0PCIIДOllВBЦR ВlnPllТІІ ІІа поліПWСtIIІЯ ореlfДОВОНОЇ 1С\lCn.ИОТ_ 
якl.IСМcntC/ll.ВО BiaoКPCl\lIInl БC:J :llподіRННЯ ШКОДІІ ціП ДЇЛІНЦ!, не підnягают" віДW"ОДУВDIІIІЮ. 

7.3. ПоліПШСІIІІR СТ8'1)' 3сІІІІшыlіi ДЇnIHKIf, провсдсні 0PCHlIВPCM за ПllСІ.МОRОЮ згодою з opcttaa.W8 
3Сllші, нс піДnlraють відшкодуваННIО. 

7.4. 0PClfJUlP МІС право ІІа BiAWKOnVnIHHI збlmcів заподіRНIІХ Уllllслідок ІІС811"0IlОIl"Я opclQll1llSl 
06 

.. ~-, 

'J 01 13СIІЬ, псрсдБВЧСНl1Х ШІМ JIOroBOpOM. 
3611ТlCDJlIII DDажа.оn.ся: 

7.5. фаКТIІЧllі втpan., ІКІІХ 0PClfJUlP :lII:JHaB У ЗІ"R:JКУ з IІС.lІконаННIМ або IfСllалСіК.1ІІ1ІІ IIIKOtllfllllll )1lll 
lIOrolOPY 0PClIдOllВBЦCIII, а тако_ ВlnpаТIІ, які орсндар здіПСНIІВ або ПООІІІІСН здіПСІІIІТІІ ДІІІ відноlІІСННІ СІІІІ 
ПОРУШСlfОro праІВ; 

7.6. ДОХОД", Ікі орсндар Mir бll рсально ОТРlІмаТIІ в plI:Ji lІалс_ного ВIІ"ОIlIIlIlЯ ореlШOJlPfICII ~ 
ДоroвоРУ· 

7.7. Розмір фаКТllЧНIІХ ВllТрат 0PClIlIВPI Вll:ІначастloCЯ на підставі ДOКYMC'IТDJI"HO підтвеРДil"СНIlIt_":~ 

8. 061\ІсжеlllШ (о6тнжеIIНВ) щодо ВІІКОРІІСТПІІІІ" 
зеl\ІeJlЬІІОЇ діЛRIIКII. 

8.1. На opCIIAOBallY 3смІшы�уy дln .' .-,;, асі 
янку ІІС BCТ8110ВnCHO оБМCnКСIІНl, оБТЯЖ8:ШfR та ІНШІ право '..-" 

~.IIIШі ПРПВО ТВ 060в"НЗКD сторіІІ. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalIТYt. що • • ~. 

31БОРОІІ010 (ВРСШТОМ) 31СТ8ВОЮ ІІС 3смІшы�аa ДlЛllfка є У noro власності, lІіКОIІІУ іllШОIІІУ ІІС ІШ • IIJIC' 
"aдDBaТlI іlfші права. ~1І:JllаЧСIІI ЦІІМ псрсбуває і він має заКОlllfl ПОВНОВІЖСlfНI псреllВва111 шо дlлRНIІУ 

9.I.ПраВА OpeIIдDJUl.uo: JIOroBOPOM. 
9.1.1 ПСРСllрlТІ' цілЬОве ВltК 
9.1:2 дОС1рОКОІО PO:JiPBUII ':~CТ8'IIII 3сJl'Ішыlіi дIЛRНКft; " 1111 

Доroвором; Доrовlр У ВIІПадках, псрсдбllЧСlІlІХ ЧIIНIfIIIІІ :lIKOIIOJlllвt:fВII 
9.1.3. 311111111Т1І розмlр ОРСlІдІIОТ МІТІ ТOtA'IlI"" 

OAIfOCТOPOIIIILOMY noplIJUCy БC:J зroДIІ ОРЕНДА' У ВIlПадках, псрсдбllЧСllІІХ ЧlllfllllМ :lIIKOHOJ1IBCТВOJlI, в 
9.1.4. BIlr.lal'DТ1l від ОРЕНДАРЛ РЛ; ~ 
9.I.S •• I'MaraТlI від ОРЕНДАРn С.ІОСЧВСIІОro внсеС'1ІІ1 орендноі маТІІ' ...... ІІІ 

IІбо м' Т 11 ВІДШКОДУВІНІІІ су , • СН"" 1"""·' ІСЬКО радll про lIaдD'IIII :lСМIШ Т' 1111І Орсндноі маТІ' 3 часу ПРIІПнtrmI рlШ 
9.~. 060В"nЗКIІ opCllдoдaB":~O дlЛІНКl1 до nianllcallHI uьoro Доroвору; 
9_.1. ПСРCJIВВIІТlI ЗСМІШlt'ty д' 
9.3. Права ОРСllдаро: ІЛІІІКУ по alCТy. 



1111 по ІК'І)' зСfIICnLl1)' дівl""У У КОРIIС'1)ІваНIІІ; 
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9 .... ..--" .. ,.. ІЯ"І U І: 1СМenь .. оТ 

~ Ulllh'OPIICТODYDDnl зС"IСЛIoIІУ дlлRIІІСУ :lВ цinloОВIІІ'І ПРIІ:lIІВ'IСIІIІАІ\,; 
9. АЗ СВОС'ІІСІІО СМIЧУВDТlI ОРСІШІІ)' мату; 
9~4.4:IICADlI)'Cnnl хlмlчноl'O ЧIl6уДL.R~ОГО іllШОro '~БРУВtlСІШЯ 1е".ля; 
::4.5. niInPIIM)'DmI ті D lІan~ЖIІО~IУ СВlllтар"ому стаНІ; 
9.4J.nICJIJ :lІІо;Н'IСНIII терм",у ДІі Договору ОРСІІВІІ п08срllynI1с".cnы�)' віля",с), ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

....,..rCIIIII па ІК1У. 

10. Pl1311K ВllПадкового 31111ЩСІІІІЯ вбо ПОUlКОДЖСIIІІR 
06"єктв ОРСllдl1 ЧІІ liого ЧВCТlIIIІІ. 

10.1. РІОІІК BllnUКOBOro Зlшщеlllll вбо поwкоажеlltlЯ об"I:КТВ ореtlВIІ 'Ш noгo 'IDCТlItШ несе 0PCIfJlOP • 

11.СТРВХУВВНIIВ об"єктв ЧІІ "ого 'IBCТIIIIII. 

II.lЗriAно :І ЦlIМ дОГОВОРОМ об"єIn' ореНА" не пімягає страхУВВIIІІІО. 

12. 3&lіпп )'1\IОВ ДОГОВОРУ і ПрІІПllllеllllЯ "ого діі 
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13. ВідповідВJlьніСТь сторіп за ІІСВІІКОІІВІІПJI вбо 
IIСUDJIeжJlе BIIKOIIBIIII .. договору 

13.1 з. . ,llПовiдaJlЬtlіС:ТЬ slдnoBiAIIO до 
,_ ~~1e8"kOIIDIIНI а60 ненanежне ВIІКОІІDНltя договору cmJPOIIII 1I0Cyrь ВІ 

11, '" -, ADraBOpy. • • .!СШО BOIID доведе, ШО ue 
'P)1Iro...~1DPOIID, Я- • І. в:"nОВіДІІІІЬНОСТI, 

~qllll:11q " .. ПОРУШIUlа зоБОВ".3DНН., 3ВUlIоН.ЄТЬСЯ ВІА _. 
~ 110 3 ті 811І11І. 

і І 14. ПРllкіlщсві ПОJlОЖСIIОЯ. 
І 4.I·Цеn Aara І noгo дОpжDВtlОТ реЄС1Рвціі. 3 .,,"ІХ 
""-' •.. Цеп 4Dra ~ р IІDбllРDЄ ЧІІНIІОсті піСЛI nianllCDIIHI сторонвr.ш 111 ІІВКОВУ ЮРIIдIlЧНУ CIIJIY, ~"" 
~ 8 оре': )'КnaдCHO у 'lpЬОХ nplIMipHII~ шо "ID~K~:n провів доржавНУ роєс:траUIЮ. 

-IUI, apyMln • В opellADpl, тpeYln • в oprвH , 
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15. РсквіЗІІТlI сторіІІ 

ОРСІІДОДВВСЦL 

Броварська міська рода 
в особі 
заС'І}'Пllllка міськоro roлови 
ВО3J1JІка Сергія Мllхайловича 

МIСUC:IltDXО.ІІЖСllltя ІОРІІДІІЧНОЇ особll 

0074 Кllїаська 06nасть, 
",.БроваРII, вул.ГаraрінD, 15 

Il1lШТllфікаuіПllllП КОД 26376375 
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ОРСIIJШР 
пп ГаВРІІІІІ Н.М .. щП ;Іі, ШІ підставі 
свідоцтва ПРО ДС(1ЖUlill)' pcrcrpaцilO 
суб"скта піДIlРIІСМlІІl1Іl>ІШЇ ліяnы�oc:ri. 
видаJlОГО ВІІКОІІКОМОМ Броварської 

міської Ради за N!!23550000000004293 
від 27.07.2006 РОКУ 

Micue ПРОЖlluаttl11l фі111'IНОЇ особll 

КllїВСЬка область. м.Бровuр" 
вул.Груwевського. J)'pT. 

IдеlІТllФіl\l1uіПIШП ІІ0мер 2780308145 

ПідПllСl1 CТOPUI 

~~ B.M.raвpIIW 
МП 

\ 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

11 /" " g~tJ!m~/.JJ 200 ~ року - м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\licLKa Рада, в особі 

заступника міського голови ВОЗІІика Серпи МllхаііЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 за Н!! 2-15/1872, відповідно до рішення сесії від 

21.09.2006 року Н!!112-08-05 з однієї сторони, та ПРllваТIШЙ niдnplltJ\leQL 

ГаВРllШ ВалеНТІІна Мllхаіілівна ідентифікаційний код 2780308145, з 

другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТIШЙ підпрllЄJ\lець 

ГаВРllШ ВалеНТIІllВ Михайлівна ПР.ІЙНЯЛа земельну діJIЯНку площеІО 

0,0031 га по бульв.Незалежності,12 для обcnyrовуванНJI кіоску в складі 

павільйону очікуванНJI. Земельна ДЇJIJlHKa надана рішенням сесії від 

21.09.2006 за N!!112-08-05 на умовах оренди терміном до 07.07.2008року. 

Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємною чаСТIІНОЮ 

AOrOBOPY оренди земельної ділянки. 

G I1ЕРЕДАЛА: 
РоваРська міська рада 

IОРltЦИчна адреса: 
М.Бровар Г . ~зг-~о 11, вул. агаРlна,l 5 
. ctyпник,,~ 

мІсы(гоo Г6~Ьви 
" ;:#ї -._\~\ ~ І о, 
І. , • 
'5...,. І ·0'. іі 
- \ -<-О-=·І!"І· ~7а/;М'ВОЗНJIкl 

'.. '/'.' І! . . _о { 
..... ~~ 

о •• 

ПРИЙНЯЛА: 
Приватний піДПР.Іємець 
Гавриш Валентина М.lХайлівна, 
яка проживає за адресою: 

вул.Грушевського, 1, rypT . 
м.Бровари 

обл.Киівська 

~.JI..л.r~ І В.М.Гавриш / 
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АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНки 

"28_"_сіЧНJI_2009 року .. м. Бровари 

Мlі, що підписалися нижче: Броварська міська рада, о особі 

JJUCОН)'lОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про викона1lНЯ обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРllватний підПРllЄМСЦЬ ГаВРllШ ВаЛСllТllllа МllхайліВllП з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТIIII~ niдnplltl\lCQb 

Гавриш ВалеНТІІна Михайлівна прийняла земельну діJIJIНКУ площею 

0,0031 ra по бульв.Незалежності,12 ДЛЯ обслуговування кіоску в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.07.2008 року за 

1(1807-40-05, від 30.09.2008 року ХІ883-46-05 та від 16.10.2008 року 

М89В-47-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 25.07.2009 

року. 

Цей Art складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

доroвору оренди. 

прийНЯВ: 

Ор",о,,"""; IJidIJp"ЄJf1etf" .. • 
ВtIЛ.",,""tО МІІХОІиІІ."О Говр"'" 50· 

юридична адреса: 

м. Бровари 
вул.Грушевського,l гурт. 

2~R~~-1 В.м.ГОВРІІІІІ / 



ДоговіРХ!l 
"ро IlІІесе""в 3АІІIІ do dOlO'OPI opell'" 31!J11eJ161101 dїЛВIІНІІ 

tlld 18 ~'СОtl""1Л 2006 року Nl0406ЗЗВООЗВ2 
МІСТО БроваРІ' Кl'їВСЬКОЇ області 

28 сlЧІІН дві 11lс.чі ДСВ 'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Кl'ЇВСЬкої області, ЮРl'Дll1JНа 
особа за ЗВКОllОдавством Укра!IШ, ідеJm'фікаціRш,R код за даНI,r.'I, ЄДРПОУ 
26376375, IОРlfДI'ЧН~ адреса.: КИJвська обл., М. Броварr., вул. ГагаріІІІ, 15, в особі 
ІUlCОнyrочоro обов ІІЗКІ~ MICLKOr:o го~ови - секретаря paдlS СапоіККD Ігорн 
ВаСI'ЛЬОВII'ID, який ДІЄ ІІа ПІДставІ ст.42 3aKOISY Yкpailll' «Про r.rісцеве 
са1l0ВРЯДУВDИНЯ в Украіні)), з OДlIOГO боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Гавриш Вanентина МихвЯлівна, ЮрllДllЧl'D адреса: 
м.БрDВВРII, вуп.Грушевського,1 гурт. ідентифікаціRний код 2780308145, дani -
"ОРЕНДАР", 3 другоУ сторо"и, уклали цей Договір про наСТУПllе: 

ДіIОЧИ добровільно і переБУВ8l0ЧИ при здоровому розумі та ясній ПDr.I'яті, 
розумilочп значення своіх дій, попередньо ознаАомлені :І ПРИШlсами цІІвшы�огоo 
38ІСонодввства, що регуmоють укладений ними прввочин (зокреr..а, з ВIIltІоПIlt.11 
щодо недіЙСНОсті правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
).іськоі ради від «30)) вересня 2008 року Н!883-46-05 нормаПlвпоі грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради в.ід 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 25.07.2008 року Н!807-40-05 та керytочись положеlUllltlИ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної дinяиЮI від 18 ЖОВТІІЯ 
2006 року уклanи цей Договір Н! І (надалі - Договір) про внесення зr.rін до 
Договору оренди земельної ділянки від 18 жовтня 2006 року за Н!040633800382 
(пвдвJJi -Договір оренди) про таке: 

. 1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викnасти в нвступвіЯ.редвкції:. .• 

«23. Нормативна грошова оцінха земельної діппки ЗГІДНо довІдКИ ВJМШY 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 22.12.2008 року N! 04-
3/13-3/2302 становить' 

- 14 491 (Чarиp~ВДЦЯТЬ тисяч чотириста дев'яносто дві) гривні ОО копШоJC.)) 

«2.3. HopManlВHa грошова оцінка земcnьнОЇ дinя~ ~riднo довідки B~ 
3eldenьних ресурсів у місті Броварах Київської облacn ВІД 24.10.2008 року Nи04-
3/13-3/1452 становить: • 

-15 910 (І1'ятн8ДЦRТЬ тнсяч дев 'ятсот двaдцJl1Ь) гривень ОО копШОJC.») 

11 ЇЇ' 1.2.Пункт 3.1 Договору оренди ВИКJIаСТІf в наС1)'ПНll редакц •• 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 25.07.2009 року. Пісяя зшичення стро: 
ДІЇ Ц1.oro Договору ОРЕНДАР має переввжне право поновnення його на н?в 
~1C. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllНен не пізніше ~іж за 300~~:Дci;':Ц;;~:~ 
~чевня строху діі цього ДоroВОРу письмово поВIДО~lІrтп 

at.l1p Продовжити ЙОГО ДЇJo. аво ОРЕНДАРЯ не 
Положення цього Договору про переввжве пр 

311CrocовУІОТЬся У разі:. . 
• ІlІКориcraвні земельноі дїJIJIНICИ не за цільовИМ ПРllЗначеННВI, 
• ПОРуШень термінів сплати ореНДlIОЇ плати; 
• ДОПУЩення погіршення стану земельної ДЇJUDПCИ))' 

'а едакцїї' lЗ.Пункт 4.1 ДоroВОРу ореНДlІ ВIІКJIаcnl в наСТУПНІ р . 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКІІ 

... !іро.ар .. 

liровврсьа АІісьа •• Радо .. ,11 .. ~~DН"R .. 20.t.6:,p. 
ОрСIUIDJllllець: Ііроворсьа ~IICЬKO ,РВАа І осоБІ МІСЬКОГО roлоаll ЛІІТОІІІШО ВI ... 1'а;о OneKCDlIlIpOOII'IO, ШО lIіє 
ІІІ nlamвl 3aКOIl)' Украі"'l Про АІІСЦСІС caMoaplI.ayaallllll а Yкpaїlli" :І o.alloro боку та opell.aap: ПРlІваТllllП 
bnpllOleUL MIlPOIICIIKO АІІТОІІІІІВ MllxoRnlBIIO, ЮРІІАІІЧІІІ DlIpeca: "..БРОlаРІІ, ауn.ОnімпlПська 10 ка.133 
~""lфlllluiПllllП' код 21.18524947, "КIIП .аіє ІІа пі.аCТDlі Cli.ao~a про .аержаllty реєстрацію' суб"єкта 
niJnpllcM""QIoxoT діlJlыІст1,' IIfMIIOГO .IIIKOIIKO".O". БРОlарської МІСЬКОЇ ралlІ за Ne23SS0170000000776 аі.а 
1І9.111996р. 3 apyroro, у'КЛВnII цсП ДОГОВІР пр~ IlІІіКчеllаlе.аСllе: • . . 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1: ОРЕНДОДАВЕЦЬ 81ДП08і.аllО .ао рішеllllll сесії Броаарської ".іськоі ралlІ Кllїасьхоі обпасті оі.а 
01.0&.2006 року ».26-05-05 1f1дDc, а ОРЕНДАР npllnMac І строкове, маТllе Kop"c:тyoallllll :lе".cnыly .аin.ІІКУ 
І1О111C1D 0,0021 ra дnп 06cnуroаУВОІІІІН кІоску, НКІІА 'Зllохо.аIIТЬCR ПО вуn.Красовськоro ВР-ІІІ РОЗ311ЩІШІІН 
1)Ui27 АI.&роваРII. Згідно :І MallOM земnеКОРIIС1)'оаllllll, ШО є Heoi.a"CMIIOIO ЧВСТІІНОІО UbOro Доroаору та . 
• 1uI1 1"1І110Ї БроваРСЬКllМ АІіСЬКIІМ lі.а.аinом :lСМCnЬНIІХ ресурсів ві.а 03.07.2006 Н!737-04-3/3 та зе.Icnыl-
II.Ш1JIОDОЇ Аокументації БР081РСЬКОro r.ticLКOro ві.а.аinу :lеМCnЬНIІХ ресурсіl WI зе".cnыІB .ainIlIlKB рахУСТЬСН о 
JCIWX roalepuinHoro O"K0,P"CТDHHII в межах Броварськоі міської pDllII. 

2. Об"скт ореНДІІ. 

2.1.8 орен.ау передвєn.СIІ земcnы�аa дinllH~ зaranьною мошею 0,0021 ra. 
2.2. На 3CftlCnLllin діпllнці оідсутні об"ЄКТІI HepyxoMoro "вПно. •• • 
2J.HoplllaТlIIНD грошова оцінка земenьної .аinIlНКIІ зri.llllО .аовіРIІ &poBapcLKoro MICLКOro BllIlIUJY 

JalCII.~11X ресурсіl від 03.07.2006 за 16736-04-3/3 CТDHOll1ТЬ 2!J58( ДаІ ТІІCRчl .асв'ЯТСОТ п'nтдссnт Blcl~1 ) 
IpНlCH". 

2.5. 3еМCnlollа .аіпIlНка, Іка передвєrloСЯ в оренду, не має не.аonіків. шо можyrь перешко.аlml П 
CФtrmlИОМУ B"КOP"CТDHHIO. • 

16. ПРІІ зміІІі (реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Доrolір opeН.III1 не зберіraє ЧІІНІІІСТЬ. 

3. CrPOK діі AOr.080py 

3.1. ДOГDlip YКJIaдeHO терміном ІІа І (о.аllll) рlк.ІІО 01.06.2007 року. ПіCnR закінчеННІ cтpo~ .a~rOBo~y 
Clpcll •• " У У разі 0PI:tl4DP nOlllllell ІІС ПIЗlllше IІlіК '-" МІС переважне право поновленНІ noro ІІа HOllln строк. UЬOAI • 
~ lиlащl АО закінчеННІ строку Дll .aOroBOP'v пові.аОМIІТIІ ПIІСIoIІIОІО opeM04D1WI про IІВllllр про.аОlіКlтl noro 
11Іо ПР ~ ІІІІН"І OPCll4ap В ..... ачає псревожш: 
~~ 11 .IIIKOPIICТDlllli' зсАIcnы�оrr ДШПIlКIІ ІІС за ЦШЬОВІІАІ пр"3110ЧС ..' r 
, ІІа nOlloвnellllH .аоГовору ОрСIIДIІ. 

4. OpellДlla плата 

4.1. n~.i· ОреllAlla мата CКn8дDЄ %95-80 (ДвІстІ .ІІсв'НIIОСТО п'кть ) rpllBeH .. 80 '1IKfДO:~i~Killd'''.Uii 
UUЧIІCJ1еННR ро І • ";ПСНІОЄТЬСІІ з урахУlаНІІНМ ....... • 

. 4.3.0 3М ру opeUlloi маТl1 за зеАШЮ з... IШСIIllП al.a 01.06.1006 року. ЩОIІIICn'IІІО 
РІІ"ІІІІІІ РСIІAllа мата DIІОСІIТLСЯ ПОЧllllаlочlt з АItН nplIRllRТТR Р eтalllllAI h'IUIСll4аРIШАI .lllІсаl ЗВЇТlIОro 
(IІD4aтtco~а~аlllll ПротпroАt 30 кancllДapllllx .lllІlв. 1I0~~~~ '~:rBcbKIR 06n0cтl АI.Кllсва МФО 821018 
11"4 US'7192 го) IІllcnцn ЩJ1НХОfol псрсрахуваllllЯ 110 роХУ"ОК ~ 1113050500 _ opel140 зсашL 

44 П 3 р/р 33213815500005 - БроварсьКІ! вдКо Ко.а КJlaclI~ ::"1 ОФОР.UJRЄТЬСІІві.аПОВЇIlIІII .. 11 ВІСТОМІІ. 
4'.5. ередача процукціТ та It8дDIIIII послуг І РllX)'1І0К ореll4НО 
4,s IPQJllllp ореl14110І маПІ ncpcrnn.aacтьcn У pn:sl : .' 
4JЗ: змІlІІ1 yalOI rocn04DpI08DItIIII, пере.абачеIlШс..аоroво~о'" IІфів У та .. у Чllcnі ІнвcnіАОК інфnRЦіТ; 
4,s • змllІlІ розмірlD зеlllenьноro по.ааТКУ. пl.авllшеllllR ЦIІІ.11ІР , 
4.5:~· в ІІІШІІХ ІІІПВДКОХ. пере.абачеllllХ заКОIІОlllі • 1111 .аОГО1ОРОМ. cnplIIIIIIC::ТЬC:R пеНІ У РОЗАlїрі 

~lnНОі • У раі lІеlнссеННIІ opelIДHOЇ MaТlI У СТРОКІІ. 111311allelll ЦІ очеllllll пnа'mh'У. 
4.5.sC11IKII IIIu!OIlIUlIoIIOro банку УкраіНІ за КОЖСШ .аень П::БРЕНДЛР , поВ .... 1І1Х ПР"ЧІІІІ Тlllllчасово Ilе 

~1top11Cтo~ ОрендІІа nnата спраВЛJlєrloС' такоЖ і У ВIIПIlAJCВХ. ІІК \ 
ус земмlоНУ .аШIlIlКУ за QIIM ДоroворОМ. \ ' 



HI!BIJI"C~IIIII~111 118СТ1111ВІ'ІІІ договору с: 
чі об"скта ОРСIIlIІІ; 

8КТ прIIRмаllll.-ПсРСДD '. DідобраЖСlІІlRМ обмеЖСlІІ, (l1б, II"'~III,I , 'І 
КDlIIIC1pOBIIA Mall 3CMcnltl.oT ДІЛ.ІІКІІ 3 '" :"I~тa .... 

аmIIОIlЛСIII.Х ссраі1)'Тіа; l.іШI.ltоі мс-,кі зсмелыІїї діЛRIІКІІ 
акт І.а ПСРСI.СССlfН. D I1IІ1УРУ 308 

мп 

15. PCKBbllТlI сторіІІ 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

Броварська міська рода 
в особі 
міського ГОnОВl1 
Антоненка Віктора ОnеКСВНДРОВlfча 

MicuC3l1axolliКCHHR IОРlll111чноі особl1 

0074 Кllївська область, 
м.БроваРII, вул.Гаraріl'в, І S 

IДСlmlфікаuiRНIІR КОД 26З7б27S 

ОРСllіШР 
П~ МИРОНСНКП л.м .. що .1і, ЩІ підCJUi 
СВlДоцтпа прп J1СрЖШШУ r~r'страціlO 

суб"єкта піДПРШ:МJfШ1МЮЇ :lІя.1ЬНОЩ 
виданого ВИКОJfКОМU~l f:)рщшрськоі 

міської Ради за N!!23550170U00000776 
від 09.12,1996р. 

Micuc ПРОЖllПUІІІІR фі]IІ''',"1 особll 

КlІївська область, м,Бровар" 
вул,ОлімпіПСLка.1 О кп,l ЗЗ 

IДСНТ.lфікаuіfillllfi номер 1118524947 

OpellДOp 

мп . 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200-Д-Року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче:' Броварська ~liCЬKa Рада, в особі 

міського голови АнтонеНІса Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

Закону Украіни: "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до 

рішенНJI сесії від 01.06.2006 року Н!!26-05-05 з однієї сторони, та . 
ПРllваТIШU підприємець МІІРOlIСНко АнтоніІІа МllхаііліВllа 

ідентифікаційний код 2118524947. з другої сторони СЮl8JIИ цей Акт про 

НІetynне: 

Броварська міська Рада переД8JIа, а ПРllваТJlllіі піДПРllЄl\lСЦЬ 

MllPOlleHKO Антоніна Михайлівна прийняла земельну ділянку площею 

0,0021 га по вул.КрасовськогО р-ні Р~ЗМіщення буд.N!!27 для 
06cnyговування кіоску. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

01.06.2006 за N!!26-0S-0S на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 

01.06.2007 року. 

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

Itoroвopy оренди земельної ділянки. 

прийНЯВ: 
ПриватниЙ підпри~ець ..' 
Мираненко АнТОНІна Миха}fЛ1вна, 
яка проживає за адресою: 

О,"імпійська,lО KB.l33 
вул .... 
м.Бровари 

обл.Киівська 

j/4L.' 
І А.М.Мироненко І 
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АКТ 
прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\licLKa рада, в особі 

ВIIКОН)'lОЧОГО обов t язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

lroря ВаСIIЛЬОВllча, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н!!128 з однієї сторони, з однієї сторони, та Приватний 

підприємець Мllропенко Антоніна МllхаїlліВllа з другої сторони, склали 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllllїІ підПРllЄJ\lець 

МllроненlСО Антоніна МихайліВІІа прийняла земельну ділянку lШощею 

О.ОО21га· по вул.Красовського в районі розміщеНllП буд. N!!27 ДЛП 

06cnyrовуванни кіоску в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 26.06.2008 року за N!774-38-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, 

терміном до 26.06.2009 року. 

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

Договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

~OBapc""a А,;сь"а pada 
РИДИчна адреса: 

:. Бровари, вул.Гагаріна,15 
~~~ОRyючий . ._00:- .оБJ.!~~»JlЗКИ 
. кого ГОЛОВИ'·-. секретар 
м ько·.· p~'~' :(: -оо r..· '. , .. . ... 

r/ ., :-' .... -~.:." " 
, (і ~.. ,. .,.' ... -, 
І • 'і .. -"',.. \ 
І • -:і і . І·'·..) 
\ •• '\ .' І І І" • 

~_~::..!... riL1J.CaIlO~/c,,'o/,: ;: 
" .. ' " .- .. ', ' ., 
'. -. ', .. ~ •• ' 'І' ~ ... ' 

''':.' ..... , v: ,.:".::".1 
'~ ....... ' ... -:.,. ".#.' 

'-. -. .' 

ПРийНЯЛА: 

ПП M"pOllell"O А.м. 
юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.ОлімпіЙська,IО кв.!33 

*'J...ff~·~ І A.МoM'IpOHell"O / 



ДоговірН!l 
"ро lІ11есеllllЛ ЗJI';" do dOZOBOP] ope"dll 'е.А'1!ІІ6110Т diлRІІНІІ 

IIld 21.cepIIIIR 2006 pOНjlM0406JJBOOJSJ 
МІСТО БроваРlf КIІЇВСЬкої області 

2' сlЧІІП двІ 11lсичі дев'птоrо року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області 10РІІДllчна 
особа ЗD законодавством УкраїIШ, ідеJmfфікаціАllиА код за даJIIIМ:1 єдрпоу 
2637637S, ЮРIIДIIЧlI~ адреса: КИЇВСЬКD обл., м. БроваРII, вул. ГагаріІI&, 15, в особі 
викоnyrочого обов JlЗКI~ MICЬKO~O ro~OBIf - секретаря Paдll Сапожка Іrори 
DаСnЛЬОВllча, JlКИИ ДІЄ на ПІдстаВІ ст.42 ЗаКОIІУ УкраїIІИ «Про r.ricneBe 
самоВрЯДУВDIlНЯ в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Мироненко AHTOlliHa МихаАлівн&, 10РlfДlrчна адреса: 
м.БРОВВРII, вул.ОлімпіАська,10 кв.133. ідентифікаціЯниЯ код 2118524947, двni -
"ОРЕНДАР", :І друго!' старо,,", уклатl цеі Договір про IІВСТУПJJе: 

Дuочп добровільно і перебувarоЧlf при здоровоr.!у розумі та Jlсній пам'яті, 
розу.IUОЧlI значеRНJI своїх дій, попередньо ознafiомлеlJі з приписами ЦllвШьJJОГО 
а'Онодввства, що реГУnЮlОТЬ укладениі НИМlr правоЧlIН (зокремІ, з вимоГDШ 
ЩОДО IJедійсності правочииу), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «ЗО)) BepeCHJI 2008 року Н2883-46-05 нормапrвної грошової 
оцінкп земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року N!898-47-05 та керУІОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.S.3 ТІІ 9.1.3 
Доroвору оренди земельної дiлJJнки від 21 серпня 2006 року уклвnи цеА Договір 
1& 1'(ІІадал; -Договір) про внесення змін до дОГОВОРУ оренди земельної дiлJJнlGl 
від 21 серПНJI2006 року за Н2040633800353 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до ДоroВОРУ оренди наступні зміНІ!: 
1.1. пункт 2.3 ДОГОВОРУ оренди викласти в наступніі .редакції:. •• 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки зГІДНО ДOBIДIGI ВІДДІЛ)' 
3еМeJlЬНИХ ресурсів у місті Броварах Київської області від 25.12.2008 року N! 04-
3113-312316 CТ8Rовить: 

- 7612 (Сім тисяч шістсот дванадцять) rpивень оо коnїЯок.)) 

1.2.пункт З.l Договору оренди викласти в наступніА редакції: 
«3.1. ЦеП Договір укладено терміном до 26.06.2009 року. ПіCJIJI закінчення строку 
діі ЦЬoro ДОГОВОРУ ОРЕНДАР має переважне право поновnення Аого на Н~ВіIЙ 
С1рок, У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за ЗО календарних ДНІВ до 
3IJd~еlПlЯ ctpoкy діі цьоro Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намІР продовжити йоro дію. ОРЕНДАРЯ не 

ПоnожеRНJI цьоro ~OГOBOpy про переважне право 
38cт0COBYlDТЬca У разі: • 
- ВlnCОристанні земельної дiлJJнки не за цілЬОВИМ призначеННDS. 
- ПОРYlDення термінів сплати орендної плати; 
- ДOlIYJцeHНJI погірmеRНJI станУ земельної ділянки)). 

Із П наступній редакції: 
«4 1 О • ункт 4.1 ~OroBOPY оренди викласти. в • від Hopr.saТlrвHoi грошової 
о :. реИДНа ПJlата становить 10% (дeCJIТЬ) ВІДсоТКІВ 
lUIncи земельної п; ....... ки -7 612 ОО rpllBeaь і складає: 

7 М"'ААП , О ШОIO) 
.. 61,20 (сімсот шістдеCJIТ одна) rpllBRJI 2 КОП 

1 аСТУПНШ редакції: 
"4з .4.Пунп 4.3 ~OГOBOPY оренди вИJCJIаСТИ У н 'сячио прOТJlГOr.r 30 
.. • Ор • чаCТJCIIМII ЩОМІ • 
(1рlfrn. ___ еидна ПJlата ВНОсИТЬСJI ршННltfН • кaneRдВрRИr.f _er.1 зв1'ПІОГО 
-~QI) кanеидарних днів, наcтyпmІХ ЗD oC'[8llll1ftI 



2 
ОCJIWI бсз урахувВНllЯ ПДВ WJUlXОI\І IІСРСРI1\\·nЩIІIJJ 

(податко=~n "~IOK ОреllДОДІІВЦЯ Н!! 3321781 5700005 УДК у KIIЇIICII~lii nблacd ІІІ 
~:~д зкhо 23571923, МФО .821018, одержувач - Броварсlol,С НДІ(. kO~ 
КJJDСltфікації 13050500 - opellДa зеМЛІ». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору opeHAIf виклаСТJf в наСТУПІІі" рсдакції: 

«4.5.2. зftlіllll розмірів земельно"? податку T~ ставок ?peJlДI~OЇ плаТll, nriНIJ 
IIОРМВТlШНОЇ rpошової оцінки, ПlДВllщення ЦІн, тарифш, ЗМIJJIJ коефіЦЇarri. 
ilIДCKcвцiї, ВИЗllвчеНlfX закОllодавством. . 

у ВISПодку віДМОВІ! Орендвря ЗМIІІИТИ ope .. д .. ~ плату на Умовах. 

ВllЗllвчеНlfX п.4.5 Договору, Ореllдодавець має право рОЗІрвати цеА Доroвір. 

ОДIIОСТОРОIIIIЬОМУ порядку». 

1.6. ПYlIКТ 4.5.4 Договору оренди Вllкласти в наСТУПllій редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строк .. , ВИ311аtlеflі цим Доroворо." 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягусться З нарвхyвaJllШ( 
пені, що НDРаховується на суму податкового боргу (3 урахуваниям шrpaфnпx 
СВllкцШ за іх наявності) із розрахунку 120 відсотків ріЧНIІХ облікової СТІІВІИ 
HвцiOHDJIЬHOГO бакка У краін.І, діІочої на день виникнення такого ПОда1КовDrO 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з вCШJI1IIIR 
Т8КІ1Х ставок Є більШОJО, за кожний календарний день прострочення у loro 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язакиА в п'ятиденний термін після державної реєС1р8Ціі 
цього Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеННІ змів 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу державної 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянкИ»). 

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

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору тв/або 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Д~говору тощо надати відповідну копію органу державної податкової службп ,. 
МІсцем знаходжеВWI земельної ділянки». 

1.9. П~ 12.3 Договору оренди доповнити новим підnyнктоltl 12.3.4. 
наступного ЗМІсту: «12.3.4. ініціаТИВОJО однієї із Сторін в OДHOCТOPOJlllЬOМ)' 
порндку у випвдквх, передбачених законом та цим Договором». 

«12.4. 1::;іП:12•4 Договору оренди ви~ти в наступній редакції: 
ОДRосторош::. Договору оренди зеМЛІ за ініціативою ОрендодавЦІ в 
пункту 4 • ому ~орядку допускаЄТЬСJl У разі невиконвиня Орендаре.1 BllМor 

, ПlдnymmВ 6.4 та 9.4 данОГО Договору.» 

2. Цей Доroвір підтП'ає державній реєстрації. 
3. Цей Доroвір набирає ". noro 

державної реєстрації та з~ чинноСТІ ПІCJIJI П1дписвиня сторонами та 008 
~ СОВУється до поавовідносин що виниКЛИ з 01.10.2~ 

4. Обов'язок щодо по • 'J8 :' 
витрати, пов'язані з йоro де дllRНJl ULoro ДоroВОРу на державну реєстраці1О , 

РЖВВНОІО peєcтpaцiєro, ПОКЛ8Д8ІОТЬCJI на ОрендодавЦІ· 



3 
IJDJIЇ ,.ІОВІІ доroвору оренди земелы�оіi діляшси від 21 серПlIЯ 2006 

5. ",.nA06338003S3 3PJ1JІШаються без зr.lін . 
. ,rI JlJUV"' 

оРЕНДОДАВЕЦЬ 

1Ю .... 1'С6КА АtlС6КА РАДА 
а",С6коIОSl1АСТI 
IOp1rдIIЧВІ адреса : 
... SpoВaри, 8уп.гвгаріи8, 1 S 

• поиаса Ігорп Васильович 

ОРЕНДАР 

Пр""аlll""'; III,)"pIIЄII.el(6 
М"ро"е"ко A""'Olll"a М.аа,їлі.llа 
IОридична адреса: 
вул. ОлімпіЯська,IО кв.IЗЗ. 
М. Бровари 
обл. Киівська 

мп 
( прl! ІlІІПlІDm псчtni) 

. .. і "про шо у КНI.,і заПllсів ДоМllР З8реєc:rpoваио у ВИКОНКОМІ Броварсько! МІСЬка Рад. 'І 2009року. 
IIpIaнaipempaцii доroворів оренди ачинено запис Вад cc.!J'J І -



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКИ 

... lipD88PII 

Ііровареька Аllеька Рма" .,t(,J .. ~ .. 20J'~~ 
І б' . -~. ----...... ш.: GpoDlpea.KII А' еа.ка рllАВ D ОСО І заС1)'ПIIIIК8 МІСЬКОГО ГОnОВIІ ВОЗlІяка СергІя МlІlвflлоаll'IВ шо 

• 11 ntamвl 3aКOIl)' УкраТІІІІ "Про місцсвс c:aMOBpRAYBalltIJl в УкраіІІі", ДOBipCllic:n. 8ід 01.08.06 Н!!2-15/1872 :І 
&оку 11 ОРСІUШР: ГpOAIDд.HIIK~ liес:еВРОбово Єаllлlя П88.1110118, 10PIIJIII'llla адреса: АІ. БроваРІІ, 

JI)'DIСІС.IЮI'О,17-б кв. ІЗ, fаСIГГlI4111С1ЩIПIIllП код 0964702626 :І другого, yкnanll IICn договір про шг.кчСllаведеllС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віАповіано Ао piwellHJI сесії liроварськоі міської рад .. к .. івської обпасті 8ід 31.08.2006 
»19-07-05 11_с. а ОРЕНДАР npllnMac в С1рОIСОве маТ1lе КОРI1C:"УВUНІІІ зсмепы�)' діпІIІКУ мошеlО O,0032m 

&ІІ")1'О8)'88111IА з6іРllо-роз6іРIIОro гарожу по оул. Грушсвеького в раОо,,1 РОJа,lщеlIlIR буд. КII7-б, о ~,. 
tpaupn. ЗriJulо 3 М8110М земnеКОРIІІ:-ryВDJIІІЯ, шо с IІсвіД'САfIIОЮ lІаСТІlllОЮ UIoOГO Договору 18 довіAtш ВlflШlfоі 
fpDpGlI'\I мIС.К".1 8ідаілОАІ земenыlfхx ресурсів 38 N!1161-04-З/4 від 11.09.2006 року 18 зсмелы�о-кааастровоїї 
D)1IШIWЇ Ііроварського міського відаiny зсмелЬШfХ ресурсів, земельна діпJlIІК8 рахустЬСІ в :lеr.ШRХ траIlСПОР1У в 

аа 6роварсыюT .lіськоТ РIWІ. 

2. Об"скт оре.IД". 

2.1.8 оренду псршється земепьна діляшеа заranьною мошею 0,0032m. 
2.2 H.JeMeпIollin ділянці відсутні об'сml нерухомого маОнІ, а 18КО'IІ\ illwi об'ЄКТIІ іlfl"раСТРУ~~I; 
23. НОРМІПІВІІ8 І'рошооа оцінка 3САlenЬІІОЇ діпJlНI", згідно довіДКIІ БРОВ8РСЬКОГО r.IICIoКOГO ВІJIJIIJI)' зсАfелы�І1х 

1*)1ІСіа ІіА 11.09.2006 року за Н!1160-04-3/4 CТDHOBIГГIo 2578 (ДвІ ТIІС:ячl п'ятеот elr.mceRТ вlеl.,) rplfBeHL; 
~~.Ka ділJlНкn. _ка псрCJl8ЄПоСЯ в opellJl)', ІІС має недопіків, шо .. ожyn. переWКОДlmf П сфеml8110r.ty 

2J. ПРlІзміні ( реорганізDЦії) ОРЕНДАРЯ ДоговІр opelWllle зберігає ІІlІнність. 

3. СтрОК діі договору 

а 1.1. ДoraBip )'Кп_но ІІа 1 ( 0.111111 ) рІк до 31.08.2007 РОКУ. ПіСЛJl заКЇllllеlll1Jl c:тpoкr ДO~BOPY ie~p :Іає 
~ l1PQO nOlloвnellНR noгo на HOB"n С1рОк. у uIoО"У роі opellJlDP ПОВllllен lІе пізНIWСI НІЖ 3D .1 c:tIц .110 
-'ІСІІІІІ CI1JOку it. про намір ПРОДОВ.lml Roro .11 Ю. n JU аогоаору nOBIДOMlrfl1 ПIІСЬ.fОВО OpellJlOдaBWI .т DЧОЄ пере.а .... lе право 'Іа 
__ рь BIlICOPIICТ8l1ul за,e.nыltt дlnНІІ1СІ1 lІе за цIлЬОВ'I" ПРIІЗllаче"ИRat ореllJlllР Р 

:ааІЬ. ADroaopy opellДll. 

4. Оре'IД •• а плата 

:l~· opellJllla плата с:клDд8с 25-18 (ABDJlutlTIo п'ять) гpllBe"Io 7~::~~~:ШексIВ IlІфnlціі. 
4з О IICnellll. розміру opcНJIlloT nnanl за зе"ЛIО 3JlIПСIIЮЄl1oСR з урвху 1- 31 08.2007 po~"y щоatlС:ПЧIIО 

11І.. • ре",.... IlnliOТ11l рlшеllllП ВІМ • 
~... .1 Пnата alloellTIoCn ПОЧІІІІІІЮЧІІ :І .111.0 пр ета'IIІI•1 кnлеllдор"IІ.1 ДIIPI 3BmlOГO 
~'I:-·1I1 npcrmroAI 3В nЛСllдаРІІІІХ .111110, IlaCТYnllllX 3':..0 10 області.' КІІЄВВ МФО 821018 ~"OД 
J.!sjltn Plр ~~leIlЦII UlЛRIО" перерахуваllllН ІІВ РВХУІІОІС УДК У КФІ е: 13050500 _ ~реllJlllзе~IЛL 

4.4. Пе_10815600005 -liровврс:ькаТ ... lськоТ рМIІ. Код клаеl:m:С:ФОРАlnIЄl1oСЯ 81J1повiJltnlМІІ акnu.ш. 
ts. pcn ЧІ npOJlyKQit 18 lIaдallHJI послуг в р8ХУIІОК opelWIOЇ пп 
4,s І ~:Ip OPCllДlloT nлвт" псреrЛI1JlВСТІоc:tl У розІ: 
4,sJ, з,,;1ІІ У"08 racподарюванНR, передбачеНl1Х АОГО80РОМ; ф. у тому ЧШ:,/ІІ ВІІ8Cnl.aоІС IlІфnJlWЇ; 

а 4,sз., I~III РОЗ"ірі8 зеr.lелыІго податку, підвllшеJUUI qial,lIIP" ІВ, • 
~ 4,s.4. у IUIІХ ВllПaд1ClX, передБDчеНl1Х 3IIКDIIOal; і ш... ДOro80por.a, cnpaвmtЄТЬCII nellJl у роз ... рl 

8!!ат ettl РІ1I ".еВllеССIII" opcНJIHoT маТ11 у СТРОКІІ, 8113Н811е" IJI nmrreжY. 
It..... 4,so5. Op~1 IIІЩіОllanьного банку УкраТllВ за кО1КСН дснь nPO~О"~;ЕНДАР :І ПОВIUКIІIIХ прllllllН Т11.IЧасово не 
..." "ІІІ 1UJa,. cnpaвпJlєn.c:R також і у ВIІПадках, ... шо 

зе'fl:lJLlty Аi.nІНКУ 38 ЦІІ'" AOroBOPOr.I. 



5. YalOBl1 ВllКОРllстаllllИ ]с~lелы�оіi діЛИIIЮ'. 1 
Іл ........... ·сl І oРСfI.ІІУ 111111 оБСЛУГОІУВВltllJI ]біРllп-рщfiіРIІIІIІI \I~IiLI~1I11111 lanr- ~ 

5. І. зсмслы�а.ll Illка ПсР_ .. ·... '. -'--18 • 

5.2 ЦЇnЬOBC ПРIОllа'IСIШI зсмслы�отT .IIlnIlIIKII- ЗСМЛІ траllСПОРТУ, j, 
• аll бсз офОРМЛСllll1І У BCТDIIoвnclIoMY 1а"ОIЮ.ll11tС:НШ\l 11111'11 І'" 1\1 і 11101111\ • 

5.3. ОРСІUШР ІІС ~,ac пр • ~ 
npIOIII'ICIIIII зсмслыlтT дlлIIlКII. . 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ Ilсреда'l' ]CI\IC.ilhllOi· ді. 1111І ЮІ " ClJ1ell.I~·. 

6.1. ПСРClIIIча зсмслыlіi .ІІІЛІІІІКІІ в oPClfJI)' ~іПСIfIОСТІоС~ бс] РО'РО~ЛСІІІІЯ\І 
ПІ.llCТDDОIО 111111 llІГОТОDЛСlІІl1І проскту Bi.llDO.llY С РІШСІІІІІІ ссс" БропаРСlolШІ м іс І. "ІІІ 

"РПСІ\ ~ Іі віавеJIIIІІІІ. 
Р:І.ІІІ пі.1 2302.2OO6pa.j 

Ке923-44-04. 
6.2.llІшl Y~IOBII ncpclID'li зсмслыlтT .ІІIлIlIlКIІ в oрсн.ІІУ: ~РЕНДОf1ЛВЕI~Ь II~pC;li". а ()РШдАР np", 

ОРСlІlI)' ЗСМСЛЬІІУ .ІІШІІІІКУ вшы�)' lід БУ.ІІЬ-IІКIІХ маПIlОВIІХ прав І прстеll]ln ТРСТІХ ОСІб. "РI1 я"''' h \Io\leкr YI3L1II 
Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІ.І знаТІІ.. •• " 

6.3. Псршча зсмслыlтT ДШІІІІКІІ ОРСlІlIDРЮ 3lI1nCIIIOCТLCII ПIСЛIІ.llСрЖDВ"ОI pCCCTpil1l11 ІІІ.ОІ·О Договору 
за актом npllnMalllfl- ПСРC.IIDчі. 

7. YalOBl1 ПОВСРІІСІІІІЯ зс)Iслы�оіi діЛЯII~JI. 

7.1. ПІСПІ ПР"ПШlенНІІ .ІІіТ .ІІоговору opeНllDp повертас орендодавцсві ]смелhllУ діЛІІІІ",>, у стані, не riPaI 
поріllllllО З ТІ'М. УІІКОМУ віll О.llержав \і в opell.llY. 

OpelllIOllDВCЦIt У раі погіршеННІ КОР"СІІІІХ ВnBCТIIBocтen ОРСlІдованої ]емельної діЛRIІКIІ. пов'R1IНl1І ь_ 
\і cтall)', мас право ІІа відwкодуваlllll збllтків У розмірі, визнвченому сторонаМIІ. ЯКU10 сторонам" І/е дocarнymll 
про розмір відшкодуваllНI збlпків, спір розв'IЗУЄТЬСI У CY.llOBOMY ПОРІДКУ. 

7.2. З.llіПСllені opeHlIDpeM без ЗГО.llIІ орендо./laВЦІІ BIrrpaт11 на поnіПUJеННI opClIlIOBallO'1 ]емельноТ аbtlщ· 
lІеМО'''ОIllВО BiaoкpcMlml без заПО.llіllШUl ШКОДІІ ціП .ІІШІнці, не пі11ll1Г8ЮТЬ відwкодуваl"'Ю • 

• 7.3. ПОnі~шеНІIІ стаll)' земельноТ .ІІIлIНКІ', проведсні opellДapeM за ПІІСЬМОВОЮ 1rOlIOIO ] ОРСIfJ10.ІШІUCJIJCI/ 
ІІС ПlJUllralcm. DlдшкодуваllНIО. 

7.4. OpellllDp мас право ІІа відшкодуваНl1І збитків, заподіЯНIІХ внаслідок неВlІкоtll1НІІЯ opel .... 
зобов'lзаlf .. , передбl1чеш.х ЦІІМ договором. 

З61IТКВ •• 11 ВDВЖОІОТЬСВ: 

7.5. ФВКТІ.Чllі ВтрВТll, ІКIІХ opeНllDp 'В31f1В D зв'IІЗКУ З неВИКОНВIfНIМ або ненanежtIJlМ BIIКDнaнtllll)\ 
договору opeНдollDВцeM, в таКО'АС BltтpaТlf, IІкі opelllIDp здіПСНІІВ або ПОВІІнен здіnСtIIlТ1І дІІl 8il1110вnetllll СІ! 
порушеlfОГО правв; 

7 .6. ДOXO~", Ікі opeНllDp міг б1t реan"ІІ0 OТPI.MaТl. В раі Ifanежного ВlІконаННІ opeHдoдa8UCM умов .ІІоro1ару. 
7.7. РОЗМІР фВКТlfЧНl1Х BltтpaT орендаРІ ВIf3начаЄТЬСI нв підставі документально підтверджеНІL'( .ІІІ"ІІХ І 

8. ОбаlежеНllЯ (оБТЯЖСIIIIJI) щодо ВIІІСОРllстаПlIЯ 
зсаlслы�оіi ділJlIIІСІI. 

8.1. На ореНдоваllУ зсмел"llV .ІІіпlJНКУ Н • • 'б' 
'.1 е встановлено обмежеННІ, обтяжеННІ та іlfШI права третІХ ОСІ , 

9. Illші права та оБОВ'JlЗIСI. cтopill. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnYc:, що земел"lfа • • If/IIOC"" 
:JаБОРОІІОIО (арештом), ,вставою Ifе пс еб ає' ~lЛllfка Є У п~го масності, нікому illWOMY JI! BIlI в OPCtI 
ІІОДВВВТІ. іlfші правв. ВІІЗlfвчеlfі цlfм дon::'opYD І ВІІІ має ,аКОlІ1ІІ ПОDltоважеННI переllDваТl1 цю дІЛІН'" 

91П о ••• 
•• равв ОРСІ'ДОДВВЦП: 

9.1.1 перевіРIJТIt цільове 811KOPIICТIItItI земелыt і' Іл 
9.1.2 достроково розіРВlІТІ1 цеП Догові о .11 IНКIf; ~I 11 ' 

Договором; р У вltпадках., пере.llба'lеш.х 'ІІІІІНІІМ заJCОНОllDВс:т&О 
9.1.3. з •• іlllm, розмір opellДltoT Man, IJIJCI 

O.lltlOCТOPOIIII .. OMY порядку без ЗГОДІІ OPEHДAP~' ВIІПадКВХ., передбачеНШt чини"м законодавствОМ, 8 тoal)' 
9.1.4. BIIMl1raТlI від ОРЕНДАРЯ свосчаСIІ~ . 
9. І .5.BIIMaraTII від ОРЕНДАРЯ BiдwK го ВllесСIІНI ореНдНОТ маТІІ; іі ааicl 

РІШІІ ПРО Itoдвlllll земenlallоі діпl"К" .110 ПідПltс~~ааllltl су.ш opelllIlloi мат" з часу пр"ПН1І1ТІІ рішеННІ сеСl .І. 
9.2. Обов'.3RI. ОРСІІДОДDDЦЯ: ІІІ ЦІоого Договору; 
9.2.1. передвваТIІ земenLIІУ дїnlltкy по акту; 



.. ореш,арп: 
tJ. рр 1 ... 11111 ПО DІП)' зсмепы�)' 1I1nlШСУ У KOP"c:JyIB'IIII; 
,J.I·~1D8IIIDвmI1l0roalp пlCnlзакіllЧСlll1І С1року Пого діі І рaзt liдl"VТUocтї 'П ,JJ.IID • -.І'" ПРС:ТСЮІ, ШОДО з060В'naJ1L 1111 

ІІІ)' OfICIUlII. 
-То&оl'lJlСlІ ОРСlшарн: 
:'tl,IdIJUТIIОРЕНДОДАВЦIО МОЖlllllість здіПСIlIОDВТ11 КОlnPОЛL за DIIKopIICТnIlIlI .. lІісТ 3с"cnыІїї ДШІІІКІІ' 
LJ,IIIa.'IIPIICТDI)'DDnl зс".елы�), 1I1nЯIІІС)' 3В цInЬООllа. ПРІІ3118'111111831; , 

~UCВCК'IleIlO СМ8Ч)'D8Т11 011111411)' ПЛ8ТУ; 
'.4.4.нcJDlI)'ClClnl хlr.tIЧIІОro ЧllБУДЬ-I~Оro illWOГO З~БРУДIІСIIІІІ 3С .. ЛІ; 
,.4.5. nlJppllМ)'lanl1i IIIВnСЖIIОМУ С8111Т1РIIОМУ СТІІІІ; 

10. Pl1311K ВІІПВДКОВОГО 31111ЩСІІІІR або ПОWКОДЖСІІІІП 
об'сктв OPCIIДII ЧІІ ііого ЧВCТlIIIІІ. 

10.1. PlOIIIC ІIІПIШКОІОro 31111ЩСІІІІІ або ПОWКОДЖСШІІ 06'cКТI ОРСIlДII 'ІІІ Пого 'ІаСТllffll ІІССС ОРСШ4llР • 

11.СтрВХУВВПIIП об"сJn'В 'ІІІ Оого ЧВСТІІІІІІ. 

11.13rWIO 3 WIr.1 .ІІ0ГОІОРОМ об"єlП' ОРСllдll НС піДnlraс стра:СУlанн.о. 

12. Заlівll yalOB договору і ПрllПllllСllllП Оого діі 

111. 3\1іlll УМОІ .IIoroBOpy 3JlіПСIПОIOТLСI У ПIlСЬМОlіП формі за взаDIІІО'О 3ГОдОlO старін. У разі ІІСДОСІП.СІІІІІ 
••• illllYМOI·.II0ГOBOPY спір Р03В'Я3ytOТLCR У судовому ПОРІДКУ. 
IUдirlоrolОРУ np"nIllIRIOТLr.R У Р8зl: 
~~~~eHIII строку. ІІа ІКIIП Пого було YКn8JICIIO; 
-~чі opeН4llPIO 3смcnыlіi дlnlНКlI У власність; 
!Ш. 1!1ІІ1ПУ зсr.lenLноі дlnlНКIІ дnя СУСПЇJILНШ( потреб в60 пр"мусового від'lУЖСllІІІ 3CMenlollOЇ aїJUlIIКlI 3 

: С)'alUlМIОЇ HC06xiJIНOCТЇ В ПОРІДКУ. ICТlIІОВЛСНОМУ законо ... BЇДnOBi.llHO .110 ст.147 Зс .. enloного КОДСКСУ 

:. Дaro.ip nPlІПlІІlRЄТLCR ТlКОЖ В іНШl1Х ВIlПaдlCllX, псред6а'lСНІІХ заКОНО,.I. 
l1J IМIОroвору np"n1111810TLCR WЛRХО'" noro розlР8811118 38: 
11J' '~1101D3ГOДOIO сторі ІІі ' ~'UlеНl"" суду на ВIIМОI)' OlIlliEЇ Ь сторіІІ У lІаcnідок HeBIIKOllaHl1I другою старано,о .060В акІв, 

"tIpnu AOro8DpOr." та ВНlCnідок ВИП8JIКОІОro 3НIІШСШIІ. ПОШКО./ІЖСНИR ореНДОВВIІОЇ зс .. enlollоі ДtnlНКІІ. ІКС 
bjJ..:-є1ТlIlКОРIlCТnНIIІО. в також 3 іНШl1Х пl.llCТВD. BII3I1B"eIlIlX закоtl~М. • СТ: ......... 31аlCnЬІІОro 

'-r1l -нанІІІ ОРСIlJlllРС'" п.9.4.2 даного договору за ріШСIІIІRr.t суду. ВI.ІІПОВ'.11110.ll0 • • 
12.4, !lpaІп"; 

tllalata Patl~,,"" • .II0roBOPY D OДIIOCТOPOIIIILoa.y nopRJlКY .ІІ0п)'скааьсп; .. .3 П '''.3 
\2J. r·p ..... IIR .II0l'UBOpy в OДlIOCТOPOHHLOMY ПОР.JIICY є неВIІІСОllаШIІ OPCII4llr,~:~lIn 'особу ~ пlдc:11UlОIO ДnR 

__ .:::,. правІ впaCIIOcтl на MBnllO OPCHJlВPI на 111Ш)' ІОРІІ.ІІІІ"ІІ)' 860 Ф У 

13. відповідвnы�іеть сторіІІ 3В IlеВПКОllаllllJl або 
IIСU8JIСЖIIС ВІІКОІІІІІІІІП договору 

~.I. за nе.. iJlПовiдanlolllc:n. відповідно АО 3IIKOII)' 
І ~ Iko'IIIОIІ 160 ІІСНМ_ІІС BIIKOllallHI .ІІ0roворУ стаРОІІІІ IICcyrto В 

~J.c1llpa';" • OBI.aanlollocтl. яКШО BOll8 .ІІ0Ведс. ШО це 
· ... ""'~ОСЯ ІIСа ПОРУWІШВ 30601'.38111І •• 3BlnLIIIEТloCI ВІА ВтП 

Не 3 П 111111І. 

\ 14 .4. ПРllкіlщеві ПОnОЖСIIIIП • 
• ... • I,II*ь ...... нОі peєc:rp8ЦiТ. 
І ........ ~.ItO • ого .ІІср ... - 8 r-.;: Ір nn~81P lІа611Р8С ЧIІННОсті піCnI пiдnllС8И11І cтopOIlar.tIl18 n ""11)' CIUI)'. оДIIІ' 3 ІК'''' 311ахОДІІТІоСІ 
\ ..... "lIpys,lb 110 У ТРЬОХ ПРIІ",іРIIІІКІІХ, ШО r.tаюТЬ OДIIBKOBY 1О::реЕСТР8ціlO. 
\ - 8 0pCIIДDPI. третіП _ 8 opnUli, IКlln провІв .ІІер1ІСВ 

\ 



IIСllА'САIIIIIАIІІ '1ImIllDАШ доrОDОру с: 
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ІСТІІllоanСllІІХ ccpBЇ1YfII; о о 

ІП' npllno"Iy-псрcJID'Іlзсме.пы�оіi ДІЛІІ'''І', о _ • • 

І І IIII'I'VnV ЗОВI.I&Ullьоі ,,11:"&1 зeAlcnы�оllllлllІкIІ (КОПІЯ) ІІП' ПСРСШ:ССІІІІЯ -Olrl о • _ • ( • 

ІІП' про ВС11ІlІоanСllІІlІlІВ мІсцевості ЗОВIІІWllьоі "'СЖІ зсмел .. tlОI ЛIЛЯtlКIІ КПIllЯ) 

ОРСllДоаавсцІо 

GpoBapc.кa "Ііс.ка ра.аа 
80с06і 

ЗDС1)'І1l11lка міськоro ronО811 
ВШlllка Ссргіll МllхаAnОВIІЧI 

15. PCKDDlm. сторі •• 

• 

МіСЦС3I1ВХОll1КСIІІIR IОрlUUIЧНОі ос0611 

07400 Кllівс.ка oMacтr., 
"1.Бровар .. , вул.ГаraріIlD! 1 S 

lаеlmlФікаulП.lllП K01l2637627S 

ПідПllСО cтopil. 

OPl!lIl1IIp 

БсссаРl1бооа Г:мі.'Іія ГlОІn .illll:! 
паспорт серія КМ N!!OIJ51J40. 
ВllлаlЩП БРПUI1РС •• I\ІI\. МА ГУ \ІВС 
Украї"" у КlІїпс"кіli n6:Jacтi 
02 жовт"я 2002 ро,,), 

Micue ПРОЖlІваllllЯ фі111'lІІоі оса6l1 

м Бровар". 
вул. ГрушевсloКОГО.І 7-б ка.\3 

111еНnlФікаuіПНllП 110мер 0964702616 

...... ""--'----і.-с'7--Е.П.Бессараfiola 

мп 
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АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноі ДІЛЯНки 

";u;.,~ ___ 2006 року 
М. Бровари 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська ~ljCbKa рада, в особі 

за~ИI!J(а міСЬІСОГО голови ВО311яка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

aiдctaвi Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

. Аовіреиість від 01.08.2006 Х22-15/1872 з однієї сторони, та громадЯllка 

BRcapa60Ba Еміnів ПВВJJівиа з другої сторони склали цей дп про 

вacтynие: 

Брова.рська міська рада передала, а громадянка Бессарабова 

Е"inіи ПаВJlівна ПРИЙНJIЛа земельну діЛJIНХУ площею 0,0032га по 

ВУJJ.Грушевського в районі розміщення буд. N!! 17 -б для обслуговування 

збірна-роЗбірного металевого гаражу. Земельна ділянка надана рішенням 

tec:ii Броварської міськоі ради від 31.08.2006 року N!!89-07-0S 

JJa)'t.tOBax оренди терміном на 1 (ОДІІН) рік до 31.08.2007 року. 

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

AoroBopy оренди земельної ділянки. 

ВРОВа І1ЕРВДАЛА: 
!Орll РСька Міська рада 
1(, В .1Utчна адреса : 
з.:варн, вул.Гагаріна,l 5 

ІІнlС Міського голови 

,. .. ~. __ озИJП( І 

прИЙНЯЛА: 
Бессарабова Емілія Павлівна, 
яка проживає за адресою: 
вул.Грушевського, 17-б кв. іЗ 
м.Бровари 

обл .. Київська 

І Е.П.Бессарабова І 



АКТ 
про DСТDІІОВЛІШІІR ІІІ I\lісцевоnі та ПОfоджеllllR 10DlliWllLoi )Іе",иі 1f)lf.1Llloi .1L1RIIKII 

Ь r r f1A), ,І, 1 б',~ гі . .,,, r t ( .. І І ТІ ,o:..,~ ,~~~, 

200~p. м.БРОВОРII 

МІІ. IlІІжчспіДПllсані. ПРСДСТОВIIltК ТОВ оо КОНСТАНТА" 

.'1il(1'IIIIID піпстопі ліl1Сlf1ії 110 RIІКntlОlfllЯ робі І 
в npllCYТllocтi ЗСМЛСВnОСlfllків (~СМЛ~КОРШ: I~ виЧ!II): ______________ _ 

6t r .мім '(І ({/ t' І і} t r /)-- , 
прелСТВВllІІків BIIKOIIKOMY .1-11'1.1, ( м.и;" ~ Т , 

IUС~\lіЖIIII~ 1cM.'~n:IOcIlIlKiR (·'C\l.ICKL)f1IICI~H"'liHI І( ,. І; А '/ 

ШО пред'ЯВllЛИ свої повноваження. провеЛIІ встоновлеШfR но Mic~ocтi та ПОГО.1же.fIIЯ 
10внішньої межі земельної ділянк" /.) (г r -t 11' І І r?r1 ~- СІ ~ ;,: 

» 

ШО ЗlfВХОДИТЬСЯ за адресою ~ __ ~'r.:...t -~---=.,,.t....;F:'''''''':'';'''':'7-L-.:~:......;,;~_....:.../...;./-=О;,..·I_-
ЗlDllВЧСllі межі на місцевості проход ть ПО __ -d-J...bt...:......!....!...:..-...:.L:.~..:..:........;.._...::,_1...;1r...;~;,..;,...~.:..";-.I...;t....L.&, 

НіІІКIІ:< претензіЯ при встановленні 10внішньої )Іежі не 1DRвлено. Межі ПОГО.1жеllі і flе 
ВІІКnllКають спірних питань. Межові знаки, ЯКИ)ІІІ зокріплена 1е)lелыla .1і.'ЯIІКU в кі.'Іькості 
-_~G"~ шт. показані представником ві.uілу на місцевості та пере.1ані на зберігаllНЯ 
'Jемnевпаснику (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельно1 .!ІіЛЯflКlf 
ПОКовні на абрисі на звороті даного аany. " • 
Пnоща ділянки, наданої І; r (' f' ( \Р1. &~~ .,) ""t.'( мІ ~ //' .. 
1riJIIIO земельно-кадастрової документації cl\.,uдa('~ ," ." ' :. І га. ' 

Цеli акт є підставою дпя приЯняття рішення по фактичному користуванню 1 НОС1)'ПIІІIМ 
ОфОрмnеllНЯМ документів, що посвідчують право власності або КОРllстування зеМ.1ею. 

Акт складениЯ в 2-х примірниках. , .... _ ._.... Q 
Представник землевласника 
(землекористувача) • ' ~:i e~ i:~~. ~ А 

/; .1j -'.,'" t:;J~ ': 'L r- ~ / Представник ТОВ" КОНСТАНТА" /11 "", ,.... ,.. 

Представник виконкому 

Представник суміжиих 
землевnасників (землекористувачів) 

Представник Броварського 
""С:ЬКОro відділу земеЛЬНlt:< ресурсів 
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, 
-. \ .' t 

" І _ 1. 

-
" 

" .. ., 

," 

" . , , ,.. 'і' • J "" " 1 'І ' І' , t,.1 , , 

.' 
1"1'--

\ 

~ 

.! 

\ 

, 

" . ,""" ., 

• •• 1 ... І. 

--

, 

.-
1"/):"; 

., {" 
.~ 

, 

-----------------------------rо'-п=п=с-~~~~= .. -~.-------·~·,-------------
1. Від А до )1 __ )...:...:f.(~fд'(---!/'~:':Lt/_~\\ 'J~f.I'!.:.' I~ /;~::' ~ ~;.~ .. :::~-
2. ВіА Б АО В . оо І { (' --,.~ ----
3. Від В ДО г--~-----------.-;.---------------
4. Від r до Д ____ --l __________ ---------

S. ВіАдАО Е ----
6. Від Е ДО А-------------------------...-----
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Договір N!! І 
"ро (lIIe~e""n 3.";" до doz(Jnop)' opelld" зс,"I!лыlіi д;т""", 

ВІд 20 вереСlln 2006 POl\)'lt'!J0406JJ800J6J 
місто БроваРIІ KIIЇnCI.KOЇ області 

17 грУДllЯ дві ТІІСЯ'ІЇ дев'ятого POI(Y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~'рсыс? MiCЬK~ pa~a KIIЇBCI.KOЇ області, IOPIIдII'lIIa 
особа за заКОllодавством Украlllll, IДСІІтшl)IКВUlііний КОЛ за natlll~НI ЄДРПОУ 
26376375, IОРIIДII'ШВ адреса: київсы�аa обл., М. Бровари. вул. ГагаріІІа. І 5, в особі 
ВІІКОІІУІОЧОГО ОБОВ'~ЗКl~ Micы�o~oo ГO~OBII - секретаря раДІІ СППОіКl(В Ігоря 
DОСІІЛЬОВІІ'ІD, ЯІ(ІІІІ AIC на ПІдстаВІ СТ.42 Закону України ссПро місиевс 
саМОВРJlJlування в Україні). з одного боку, та 

ОРЕНДАР: громадянка Бессарабова Емілія Павлівна, IOP"JlII'lfla адреса: 
м.БроваРII, вул.Грушевського.17-б кв. 1 З, ідеllТllфікаuіііШlіі код 0964702626, дапі -
"ОРЕНДАР". 3 другої стОРОНlI, уклалll uей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваJОЧIІ ПР" здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміJОЧИ значення своїх дііі. попереДІІЬО ознайомлені з ПРИПllсами UlІвільного 
законодавства, що реГУЛ1010ТЬ укладеНllіі НІІМ" праВОЧIІН (зокрема; з ВJlмогаАШ 
щодо недіЙСliості правочину). відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «ЗО» вересня 2008 року N!!88З-4б-05 нормативної грошової 
оціНКl1 земель міста Бровари, та рішення Броварської міської радll від І б.1 0.2008 
року N!!898-47-0S та кеРУIОЧIІСЬ положеННЯМIІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.I.З 
Договору оренди земельної ділянки від 20 вересня 200б року УIСЛали иеіі Договір 
Н! 1 (lІодалі - Договір) про внесення змін до Договору оренд" земельної діЛЯНКIІ 
від 20 вересня 2006 року за .N!!040БЗЗ800ЗБЗ (надалі -Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З Договору ореНДІ І викласти В наступнііі.редакuії:. .. 

(<2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНКl1 ЗГІДНО ДОВІДКИ ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 12.11.2008 року Н!! 04-
3/15-3/1047 становить: 
-7242 (сім тисяч двісті сорок дві) гр"вні оо копіПок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди В11клаСТ11 в наступніП редакиії: 
ссЗ.l. Цей Договір укладено строком на 2 (два) РОКІІ, терміном дО 2З.08.2009 року. 
ПіСЛЯ закінчення строку дії цього Договору ОРЕНДАР має перевПі~Н~ прв~о 
ПОllовлення його на новий СТРОІ(. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllflен не ПlЗfllше НІЖ 
за 30 . ' 'МІ иьоro ДoroBOP~ ПІІСЬМОВО календарних ДНІВ до заКІН'lення СТРОІСУ ДІ • . 
повідомити ОРЕНДОПАВЦЯ про Jlамір ПРОДОВЖJlТII ного ДІЮ. 

П ,... жне право ОРЕНДАРЯ flе 
оложення цього Договору про перева 

'3і1СТосовуються у разі: . 
- ВllКОРllстаlші земельної діЛЯНКl1 не за иіnЬОВllАІ ПРIIЗfIВ'lеfJIIЯМ, 
- ПОР~шення термінів сплаТIІ орендної П~I1~IІ; 
ДОПУщеНІ ІЯ погіршення стану земелЬНОI ДIЛJШКlf»). 

1 асТ" в наступній редакиії: 
«4 2 О .3. Пункт 4.2 Договору ореНДIІ( викл) ідсоток від нормаТllВНОї грошової 
'. рендна плата становитЬ 1 % ОДІІН В 

оцінки земельної ділянки _ 7 242.00 грllвень і складає: 
-12.42 (сімдесят дві) гривні 42 копіПКl1 на рік. 
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1.4. ПУlllст4.3 Договору OPClllll1 ВllклаСТIІ У ШІС1Уlllllіі rL'·lal,1I1I 

44 О СllДllа плата ВНОСІІТЬСЯ ріВIШМIІ 'laCTK~~1II 1І10\IIСМ'III,' ІІІ'ІІІІІГОМ 30 
(~;І~UЯ:'~ KanCllдopIIIIX ДІІів, IlаС1)'ПШIХ за остаННІМ К&І.IL.'ll;шrllll\1 IIIL'\I зоіl110ra \ 

( ого' місиuя без урахуваllJfЯ ПДВ шляхом ІІСРСР",ХУІШІІІІМ ІІа P"SPiJ'(YIIKODt.-
податков '} 005 УДК К" .. - .... М 
pa.~Y'fOK ОРСІІДОДОВUЯ Н!! 33217815700 У "ШСІ.ІШІ ~'tll.l~ 11 \1 I\Щ:Ва, kD.1 • 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержува'l - БРОП,lРСI.I\С В,(К. 1,111 І\.lilСIІФіll"ашl 
13050500 - оренда землі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди ПIІІU1асти в lІаСТУllllііі (1СіШКНIЇ: 

«4.5.2. зміНIІ розмірів земельного податку та стапок ОРСllj(lІоі 1І1ІаТІІ, зміни 
lІормативної грошової оцінки, піДВllщеllllЯ ціll, тар"фш, lMilll1 косфіціЄlпів 
іllдексації, ВllЗliачених законодавством. 

У ВllпаДIСУ віДМОВIІ Орендаря зміНIІТIІ ОРСІІДІІУ 11;"11 У ІІа умова." 
ВlіЗllа'lеНl1Х п.4.5 Договору, Орендодавець мас прппо рtпіРІШ111 неіі Договір в 
ОДIiОСТОРОIШЬОМУ порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренд" ВИIU1аСТIІ в наСТУПllій ред",кції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної пnати у строк 11 , ВIІЗltn'lені UIIM Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягусться'] нпрахуванням І 
пені, що нараховується на суму подаТIСОВОГО боргу (з урахуванням штрафНII! 
санкціП за їх наявності~ із розрахунку 120 відсотків ріЧНIІХ облікової стаВИl1 
Націонanьного банка Україн .. , діlОЧОЇ на день виникнення такого податкавооо 
борІ)' або на день ЙОГО (його частині) погашення, залежно від того, яка з веJШЧIІН 
таких ставок є біnЬШОIО, за кожний календарний день прострочення у йооо 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6 Договору оренди доповнити новим підпунктом 6.4 
наС'І}'ПНОГО змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної peєcтpa~ii 
цього Договору тв/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення З.ІІ~ 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну IconilO органу дерЖОВІIОI 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянкю). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 
наС'І}'ПНОГО змісту: 

«946 в п'ятиде" " _l б 
б . . • ннии теРМІН ПІсля державної реєстрації цього Договору 111І1 О 
удь-яких додаткових угод Д' . ПО 
Д , orOBOPIB про внесення ЗМІІІ та доповнень ,.. 
?говору тощо надати відПОВідну копіlО органу державної подаТIСОВОЇ службll 311 

МІсцем знаходження земельної діЛЯIІІСlоІ)). 

1.9. ПУІІІСТ 123 Догово 1234 
наступного змісту' (~12 34 • ~y. оренди ДОПОВНИТІІ новим піДПУІІКТОМ .' у 
порядку у ВІІПDДК~, пе ~Дб~ч~НЩlаТИВОIО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОНtlЬО'-

р них законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Доroво ... 
«12.4. Розірвання Доroно ру ореНД.1 викласти в наступній редакцн: J 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порнд ру оренди землі за ініціаТИВОIО OpeHAoABBWI г 
пункту 4, підпунктів 6 4 .: 9 д40nyскається у разі невиконання Орендарем ВІІ'-О 

• . даного Договору. І .' 
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1. ЦеП Договір підnягас держаВІІііі реестрації. 

3. ЦеП Дoгo~.~p набllрає '1llНllості пісnя .піДПllсаllllЯ cтopOlla~1II та Пого 
~BIIDi pccCТPI1U11 та заСТОСОВУCfI.ся до ппаПОRlAlІОСl1ІІ що RШIІІК.111 ] 01.10.2008 

-4. Обов'язок ЩОДО подаllllЯ цього ДO~On(')PY ІІа ДСРЖООІІУ pcccтpOI!ilO та 
l\I1fInl, пов'JlЗl1l1і з ііого держаВНОIО ресстрашеlO, покnаДaJОТЬСЯ ІІа ОРСllдодапuя. 

5.lllші УМОВІІ дОГОВОРУ ореllдll з~меnыІїї діnЯIІКIІ під 20 ПСрССIІЯ 2006 року 
u1Lo040633800363 зanliwаlОТЬСЯ без ЗМІІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

5ЮВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
(1І1вс('коl О/ША СТ/ 
ЮРllДІlЧllа адреса : 
м ваРІІ, вуn.Гагаріна,15 

І і ~OXClca Ігоря ВаСllnЬОВIІЧ 

мп 

ОРЕНДАР 

Бессuра60uа Е"іліll Пllfl.'lіUІІU 
IОр"дlчна адреса: 

вуn. грушевсы�ого,17-бб КII.13 
м. Бровари 

обл. КlІївська 

,--
Е.П.Бессuрu6OtlU 

~'::'-:"..J..<~T-

МП 
(nplIlIlIIIIIIDm 11С'lаті) 

n__ 01"0 У КIJII,і 'DПllсіD дерх.'І1Вllоі 
"'llIIi ". "рМII про ... 
arr.-P 31PetcтpOBBIIO у DШСОІІКОМЇ БроваРСЬКОI JltICblCOlat · ?oo9pOI'Y' 
• --· .. lІІіі AoroaopiD ореНДІІ DЧІІІІСІІО заПIlС Від ее RL)) - -



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКІІ 

м.&ро .. РII 

&роввр&:ько ~11&:ькo. Рада" ,16 .. %/0&,,, .. (1 .. 20~ р. 
OpcIllOJllDCЦIo: liроаар&:ько ~11&:ь~ рада. в осоБІ 1ІІС1УПШ'ка "іського ГОЛО811 ПОJІІRКD C&:prfR Мllul1лоаllllD, 
lIDаlс ... пlAС1Іаl 3DKOllY YкpDi11ll Про MICUCBC СВМ08Р8о11)'ваШll в Yкpaifli", aoa'pclI'cn. оla 01.08.2006 року 1а 
12.1511111, :І OAllOro боку 1'11 ОРСll.lшр: nplI.a8T~IIII. пIлIlРflСАIСUI. Кулоra Петро ВОЛО""АIllРООIІII, 10Р"""'lllа 
~ м.&ровар", BYJlJtyroBa,t4 IДСllТlІФlкаUIПllllП ко" 24294'0114, IКIlП "Іс •• а пі"ставІ cBi.aouтaa про 
~II)' pccetpaullO cy6"clCТll nlAnpllcMlIlIULкoi Аіцм,ості, ВtUUllІОГО 811KOIIKOMO\\l IiроворсІоКОТ А,іськоТ РІА" 38 
)i2J5S017000000316S ріА 14.11.200Ip. 1 АРУГОГО, yкnan., Ucn nогооір про шг.кчСIІОВСЛСНС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віАпоріАIІО АО ріU'С'ШJl сссії БроваРСLКОТ ",ісІоКОТ ра.аll КІІТВС"ХОТ 06nасті від 
2'.D9.2006 роlC)' ,мІ 12-08-05 1l1UUIс, а ОРЕНДАР пр"Пмоє в строхове мат"С XOP"C"tyВotltIJl 1смелL.ty ДШlfflC)' 
ІІІІІІІІСКІ 0,0020 ra ДnH обслуговуваll"Н кіоску В СIСЛDJlI ПD8lльПОllУ О'І'КУВВ'ІІІА, RКІІП JIIDIO"IITLCR по 
l)'&КІрова·Гр),шср&:ькоro "I.ІіроваРIІ. Згідно 1 маном '3СМЛСКОР"С1)'ваН'II, ШО с 'ICBia"CAtttolO чостlltlОIO 
IIIII'D Дамвору ТІІ aOBIДКlI Вluшноі БроваРС"КIІМ місІо""М ві.адlnом 1смсп .. ШIХ ресурсів віл 04.10.2006 N!' 068-
14-314 11 _lfЛьно-кa.uaСТРОDоі AOКYMe.muii Броварського міського ві.адlnу 1смел •• fllХ рссурсів WI 1смел .... а 
lЇ.'ІІ1ІІІ paxyt110CllB ,сr.ШJlХ KOMepulnfloro ВI'КОР"ста .. НІ в межах БРОВВРСlокоі місloКОЇ РIAIІ. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1.8 ОРС'ШУ ncpeдlltтLCJI 'смельнв AinJlIIICВ ,вranloНО'О МОШСІО 0,0020 ra. 
U На ,cr.leJlIo"in аШJlllUі віасутні об"єКТІ. нсрухомого Manffa. • •• • 
'13.ИОР .. 8ТІ.ВIIВ rpошовв OuiHKB земельної alnJl"KII ,riДffO ДОВІЛКІ' БроварсloКОГО r.IICIo"'OГO В'.адtny 

1nIUWllfX ресурсів віа 04.10.2006 за Н!1069-04-3/4 станов,lТ" 2925 (ДвІ ТI'СRчl ДСО'ятсот ABDJlURТ. п'АТ. ) ..... 
2.5. Земельна ainJlHкa, Jlка переааtтLС1 в оренду, не мвє недоліків, шо r.toжy'Пt ncpcwКOдlm, if 

.""'18ОМУ 8l1кopllcтaHHIO. • • 
16. ПРІ. Зl\.іні ( рсорrвнізвuiі) ОРЕНДАР Я Договір ореНАJI нс ,беР'rDЄ ЧІ.НН.СТЬ. 

3. Строк діі доrОDОру 

3.1. Доroвlр умааено тepмiHOr.1 Ао 09.08.2007 РОКУ. Піспl ,вкіН'ІеННJI С1рОК)' ~oroB~PY opel_P мас 
::-Не право ПОНОВnСННІІ Roro І'В НОВIfА строк. У UIoDr.tY paJi орендар ПОВJlI'~Н .~ :~~::,;::-n:a:l ;;~~~;: 
... tlllla С1рОку діі ДOroBOPY nOBЇAoMlm. nllC.MOBO opeHДOJIIIBUR про нам р :Чвс пе е".IIС првво ІІа 
lIatI РІсІІ"IІ ІсА'сІІыlІt ДШRllfCll 110 1В UШЬОВІІ"І np11111a1lOI.IIRAI opellдap пр Р 

011І1111" IIoraBOPY ОРСIIAII. 

4. OpelIДlla плата 

41 О 001 ку c8CдIlдRC 25"'" (Дв'стl п'ятдеCRТ 
tIChS) •• PetlДllD мата ІІа порІод, 21.0'.2006 РОКУ по 0'.08.2 ро 

!'p1"lflIo 84 IСОпlПю. • •• фп іі 4.2, о' ., ах ІИН.'" ІмеКСІВ ІИ IU'. 
4З.о 6ЧflcnеlflUl розміру ОРСIІАНоі МВТІІ зв ЗСr.tл.о 3д.ПсftIOСІ1оCl І:"';' вІІІ 21.0'.1006 poh')' 1Ц01І,IСЯ11І'0 

P1a.t"".. ре'ІАIfВ мата BIIOCI.ТLCA nOllllllOIOlll1 з ДIIR прlldllАТТН Р cтalllllAI калСllдаР"IIАІ .ІІІІС"І J81nlOrD 
~ "'С'І1саМIІ ПРОТ1lГО"1 30 IC8lICIIAIPIIIIX .111110, IlaC1)'nllllX I~:'IBC.lCln о&ластl ,,1.КIІCllа МФО 811018 
"-12357:;;) мlСНЦА WЛRХО.' перерохуваllllН 110 potyllOK УДК:. IJ 13050500 _ opellдa JСІІІЛL 

4.4. n plр 33210815600005 - ІіР080РС.КО ВДК. КОД 8Сдасl' і:':" офорМnIm.cIВїдnОВЇJPIIІI\Ш В""ІІІ. 
4.s. Р ene.uча ПРОДУКціі 1'IIlfUBHIUI поcnyг в pDXYIlОК оре.IдНО 
405 1 ОІ"!lр ОРI:I,,"о! nЛОТlI перегnнааєтьСН У разІ: 
405'.; 3АfI.щ Умов rocnoдaplOBBIIНI передбвчеіflfX доroвором; ф' у 1'О.IУ IІJlcnі ItflИ:nідоlС IlІфnIWЇ; 

060 1.,'181 І . ' . ННІ uilf 'ПІрll 'І, 4,sJ І PD1'" р,в зеr.tenьноro ПОАІІТКУ, Пlд8l1ше • 
І 405.4: ; illlU~nt ВIlПIUlках, персаБВllешlХ ЗDКОНОr.,; нІ w.r. • .IIOroBOPOr.t, cnplUUUlt:rloCJI ПСІUI у pOJr..ipi • 
~ыlDr "1 НСВflСССIІНІ оренаноі МВТІ' У C'I1JOKII, ВIf3ftDче ЧСftНI nnате'АС)'. 

405 ;"'111 IІlulоивnыІro банку Украінв зв ко_н де"ь npостро ЕНДАР з по81lЖНІІХ ПР"ЧJl" ТlWЧОСОIО ІІС '-rop, Орендна nnата с:праВJ1ІСТЬСJl 1'ІІКОЖ і У ВIІПIUlfCIX, 'КШО ОР 
Іе"e.nьну АЇЛRШСУ ,В ЦІІМ Доroвороr.t. \ 



YI\IODII BllKopllcтallllfl ]c~Ic.rIыоїї .ІЇ.ІІІІІЮІ. s. 
ртСІ D ОРСlfау МІ обслуговуваllЩІ Kii)CK~ 11 С".Ш li 11;111111 і • 

5.1. ЗеА,uWIВ ділlllКВ пеlре'СI.'CnIoIIОТ аїЛІІІКlf _ ,смлі комериіПtlоl n RIfIЩРIfС r;C1f1J1I . І. ", '.Il~~ 
5 'J ЦілloОDС ПРI13llаЧСІIІІ .. _. ва без ОФОРМЛСlfНI У ВСТіltfовnеl'ОМУ ]nhotlO.1aHC1tlll\r 11111"11111' 1\1 
5.3. ОрСІIРР ІІС M~C пра "I~.ЦtJc , 

IІРI131IВЧСІIІIІ 'CMenlo"oT ,llШIIIКIf. 

6. У',ІОВІІ і СТРОК" псрсдпчі 1cl\IcJIыQїї :ІЇ:ІІІІІЮІ 1IIIРЩI)'. 

І N В ,смen"Іlоі аїЛІ'IК'1 в ореl.ау ,аіПСJlЮСТЬСI бе'] РО1рnб;IСIІ IfЯ \1 II"nе .. r\ ;1 ІІІ IRr.1tlllll 6.. среаач .' 
6З.lllwl умов" персрчі ,eMCnIollor аіЛIІJlКff І ОРСtf,I!у: ОРElI~ОДЛШ.! (11 Ifер~.шr ;, Ol'П'дЛР ..... 

о СІ 'CMCnLJty аїЛ.lfrcy linь"у Ііа буаlo-ІКІІХ маПІІОВІІХ праn І IIpeTClf11Гt rperl\ ІІІ: Ііі. ІІІ'" .~11t. 
~'IfI' Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ OPEH~P Ilе МОГЛІІ ~tlaTII, .. , 

6.3. Псрe.QII'll 'CMCnlolfoi аїЛ'II~" ОРСІ.аар'о ']аlnСНIОСТЬСЯ ПІСЛЯ дсржаrщш ре. СІ ""1111 11"11111 ЛоralOJl1 
3D Іктам ПРIlПМlfltl'- псрсаIЧ •• 
6.4. На ОСIfОII ст.25 3aKOllY УкраТШI "Про ореlfау ]e~lni·' nill 06.IO.19'JHp .',IM·XIV а...., 

п'RТlщсtlllllП строк пlспR аСpжDВIfОТ ресстрацli аоговору ОРСIf}!11 1С"е.'IІоІІОЇ .Іі.llflf"" ,'Іера .... 
КОАІУIIDЛLIfОТ вnacllocтl ,060B'O:lallll" lІаааТIІ копllО ДОГОВОРУ відпоnіnlШ\lУ "р' a,,~ 11fp""''IIBlIoT n 
спужОlІ. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСР"СІШВ 3Cl\IeJlLIIOЇ діЛПIIЮI. 

7.1. Піcnя ПРIІПflНСННІ аіУ aoroBOpy орснаар повертає ОРСlfаОАавцсві 1CMenbtlY пітІІІ",) ) стані.не· • 
порlВНЯIІО 3 ТІІМ, У ЯКОМУ він оаержав 11 ворснау. 

ОРСllаоаавсЦІо у разі погіРWСІIІIЯ KopllCHflX влаСТІІвостеП opClfaOnUIIOЇ 1смс,1ыlіi лL111111\1І. nOl"lI1!IIi 

,,..iIlOIO 11 cтalIY, має право ІІа вїдwкодувашUl збllтків у розмірі, ВІІ']НВ'ІСІІОМУ стоРtШВ\lIІ, ЯI\WО t1IIJIIIIDIIl 

аОСIІПlyro 'гоа" про pO:lMip віаwкодування збllтків, спір ро']в·'язусться у судовому rIОРЯ.1"'У 
7.2. За!RСНСllі орснаарсм без ,roall 0PCHДOДВOЦR Вllтрати ІІа поліпwсння орсндованої зr\lс,1.наіJв 

IІкі НС,..ОЖJIІІВО .Віаокрсr.ШТIІ бe:s ,апоаі'ННR ШКОДІ! ціА ДЇnIlHцi, не пімягають віДШI\ОДУВОllІlЮ 
, • 7.3. ~ОJlfПWСIІНЯ. стаlІУ ЗСМCnloноі аїnянки, провеасні ОРСНдарсм 3В ПІІСЬМОВОІО ЗГОДОІО 1 OPCID1J5II 
'СМЛІ, ІІС пlJUlЯf'DtOТЬ ВlашкодуваннtO. 

}.4. 0PCIIl1DP має право ІІа віаwкоаування зб.lТків, заподіяни" унаслідок НС:ВlІкоtlанн. DJXюaJIII; 
,обов язень, псрСА6аЧСНIIХ ШІМ aoroBopoM. і 

361ІТкаАІІІ вваЖВIОТIoСR: 

7.5. фаКnlчні Bтpanl, ЯКІІХ орснаар ,азнав У ,в"IІЗКУ З HCBIIKOHallHIIM або неIIDЛСЖНIІ\І bl�"-О .... ) .. 
договору ОРСllаодаацсм, а також витраТІІ, які орсндар ]діАСН.IВ або ПОВЩlеи :lдіАСtIIlТlІ д.1Я вшно"'
поруwсноro првва; 

7.6. aOxoall, ІІК! оренаар міг б., реanьно отрllмати в разі 'Івnежного ВІІКОНОІІІІЯ oprHilOJJIIIDIJf' 
AOroBOPY. 

7.7. PO:SMip фаКТltЧНIІХ ВISТPВТОРСllдаря Вll3начаЄТloCЯ на підставі докумснтально підтвс:рДЖС:НIL'JPIIII' ~ 

8. 061\ІежСПІІВ (06ТRжеНIIВ) щодо ВllКОРllстаllllП ': 

зсl\lслы�оіi дIлВIIКII. 

8.1. На ореlщоваllУ 'CMCJlIoII • . .-тkaci 
у аlnЯIІКУ НС встановлено обмежСНlІlІ, обтяження та іІІШI права 'r·· . 

9.lllші права та 060в"В31О1 сторіІІ. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ra а вlJЧ)--~ 

заБОРОІIОI~ (арештом), ,аС:Т:Во:>;; ~o 'смепы�аa .ділRIlIСа є у Пого власності, нікому іtlШОМУ tI~Hrcyl~ 
І'аааввn, Інші прав .. Bll3l1a'lelll' ребуває і ВІІІ має законні повноввжеН'IR персдаВВТIІ шо 11 

9 1 П ЦІІМ l1OroBOPOM •• рава opC1IaOl1DBUR' • 
9.1.1 персвіР"ТIІ цinloOB~ ВI'Ко 
9.1.2 l1O&:rpOKOBO PO:llpBaTI р':таlfIIЯ '~Meпlolloi аШRІlкlt; ІСІІО" 12-

AOroBOpoM; І це AOroB'P у В11пааквх, псрсабачеНIІХ 'ІІІИНІІ'" ЗВ"ОIIOJlil • 
9.1.3. Зlllіlllml PO:SMip Орена , fOlAf.t' 

oaHocтopOIIHs.OMY ПОРяаку 6e:s зro НО nЛаТIІ У ыlааках. перса6ачеНIfХ ЧІІННІІМ иконодаВCТJО'" • ' 
9.1.4. ВlІмаf'DnIВlаОРЕНД:;~:;'НДАРЯ; .~ 

.9.I.S.BIIMaf'Dnl вІд ОРЕНДАРя в Є'IВСНого BJleCCHНJI opeНl1Hoi nЛl1Т1l; • сІІ'" '11--' 
або МIСЬкоі рва" про llaaallH" 3CMeпlol !а~КОДУВI1ННЯ СУА", 0PCНl1l1oi маТIІ , часу ПРIlПIlJП1'll р,ІІІ ; 

9.2. 060В"тКIІ ОРII1l10l1Dвц".IОlаIЛIІНКff до піаПIlСl1l1НЯ UIoOГO Договору; 
9.2.1. переааваТІ' :lellleпs. • 
9.3. Права ОРСlll1ари: НУ аlл"tllСУ по аlC1y. 



, 

am по lІК1')' :l1:.IМ"'1)' ДЇJ1lIllКУ У КОРIIС1')'8DШIІ· 
tJ.I.01PI:'.maun, лоroDір nlc.nl закіНЧСІІІІІІ С1рОКУ 'nого діі а рої· • 
tJJ /101І JIII01I'I .(11)' оре"дll. IlдС)'Т1IOCn npeтСllзіn, щодо 

.... -: (JIio."IdКlI ореllJlарп: 
:'~.IJfIJI8IIП1I ОРЕНДОДАВЦІО МОЖJIlІвіcn. 34іnСІПО8аТ1. контрол .. 3І ІШСОРttСТІllfflAf иієі 3C •• MLlloi 

ї'1"'" ,.U�U .. -орIІCfODУDml :lea'UIoIIY дln'lІІlС)' 38 111п"OB"~' прttJttаl.lшtt"".; 
9 •• J.сlосчасIlО Cnna~YВllnl ОРС"дll)' nnату; • 
9 ••••• 110 аопускаПI ХlміЧl'Оro ЧІІ б),Д"-Jl~оrо IJfworo 'DБРУ4IfС'ШI 1CМnI; 
9 •• .5. пiJppuмуваПI1і в Han~"0AI)' свmтор"о,,), ста"і; 
9 •• А.пІСІІІ 3ІІІСIII.,I:IIІІJI тср"ш), ліі ДоrО80РУ ОРІ:JIДІІ noвcp,ryn. зсмcnь,,), 4inІІ'Х)' ОРЕНДОДАВЦЕВІ )' 

...->'ctllfl ,,0 АJПY. 

10. P,1311K ВІІПDДКОВОГО 311J11ЦCIfII& обо ПОIJlкодже.IІIJ1 
об"скта ОРСllдl1 ЧІІ ЙОГО 'lоmIIlП. 

10.1. РІО"" В"lWIковоro :І""ЩСIfIfJl вбо ПОШКО_СШ.JI об"скта Орl:ll411 '.11 Аого чаСТІ'"'' несе 0PCffUP • 

11.СтрахуваШI& об"скта ЧІІ ЙОГО 'laCТIIIII •• 

І 1.IЗrfJuIО 3 ш .. , ДОroвором об"єln" ОрСІlД1І не nilllrI,rac C1pU)'ВІЩrJО. 

12. З&lіпп У&ІОВ договору і ПРJIПIIJlС.Ш& ііого діі 

12.1. Зміна умов доroвор), uіRсюо.cm.cR )' ПI,с"мові" фор".і за 8,аСА.НОЮ зroJlОЮ сторіfl. 
у раї flОДОCJII1fСШIІ :lroдl' щодо ЗА.ін" )'М08 JlОГО80Р)' спір РОЗІ"13)'JОТЬСІ У С)'.ІІО80"')' ПОРIIJIХУ. 

112. дrr noroвopy ПР"П"".'ОТЬСR у разі: 
12.2.I.зllldнчснм строку, на JlЮIR Rol'O було )'ICIIIlICJlO; 

12.2.2.nPllA6aннa ореиддрем :Jet.ten .... oi АUuШКlI )' Вn8CHicть; • • 
12.2З. 811JC)'П)' 3lмenь"оі дinJlНЮ' )ІІІ. суспілЬИIDС пatpеб або npIfM)'Co80ro ІІЛЧУЖСІШІ зеlllen.НОI 

-JNOnflіа cycninIoKOЇ нсоБХЇДI'ОСТЇ В ПОРJll1К)', 8становлсному 311КОНО&l; 
I2.2А. nікаinaшТ фі311ЧllОТ особ.I-ОРСJIД8р •• 
Дarollp npllnlllllЄТЬC. також 8 Інwих 811JПUIКIIX, псред6аЧСНІІХ :laKOIIO&l. 

123. ДiJ ДОГОВОР)' ПРІIПIШПIОтr.ся wлпхоа. doro РОЗ'Р8811". 38: 
123.I.I3ІQШOlO :11'0.1010 сторі,,· 
12J.2.рішеIlllIМ суд)' Ііа ВІIМО.у Oдlcїєi і, сторі •• )' ІІаспідок НІ811КОІІ8ИІІІ ар)'ГОю CТOPOIIOIO оБО~"JI3кl .. 
~ AOroIOPOAf, та 8Н8cnідок 8J'ПIUUCO'ОI'O 31lllщetllUl. пошкоджetllll OpetlJlOIВHOi 3CMenIolloi ДUlJlIIКl" 
.. RepewкодЖat: П 81IКOPIICТВH"1O, а таКОЖ:l іНШIІХ пmс:та8. IIf3нвчetllfX Jaкоиоr.l. 
І.ІС~І~Ш. l.е.lllСО'lа'ШR орендареаІ п.9.4.2. a8'loro договор)' 38 рlшetlll •• ' суау, 814П0814110 ДО 

3nrULIIOro ІСОАСКСУ УКР8"I'I' 
r..o.o~~. l'о3ір811111ІІ ДOI'080P), 8 од,,:x:.roРОJІНЬОМУ ПopRДХ)' llonycacamCII; 4 А n 9 А3 

'ІІКІСІ AOro,opy 8 ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОpllAК)' є НC81",oиaIIIII OpcНдDPCМ п. ..' • • o~06~ D '1'IIItOЖ 
~,. Персхіа права масності Н. маnио OPCIIJUlPJI 118 іншу ЮРIIДIfIfII)' або фDlfЧН)' , 

п .. - IОрІUUIЧIlОТ особll-орен.ааРJl епІдставою JUlI розірва~11І доrolОоБРУ· oN!нaap. :JIC)'лжеlfНR або 
lІІіО.... ........ ііа ореllJU)lИІlІ\І • .m.i смерті фDIІЧJIОТ ос 11 -,.- , 
-.спи. іі ІІІ ~'.т :lСАlen"ну Il1JUlKIC)' )' ..- • або і11Ш11Х осІб, 11"" 11І""РIU:ТOвyиrn. шо 
~ AIn CIJUrntocтl 38 ріШІННJlМ суцу перехОАl1ТIt до cltlUlJ(OCAlQl8 млі 

."ху РІ3ОМ :І 0pcIUUlpetot. UШJIХОt.t nepcyкnlJllJllUI дoroвopY орсюu' 3С • 

13. DїдпоDїдолы�іеть сторів 30 lІеВІІКО1181111& обо 
Ilспonежпе ВllКОllаlllШ договору 

І] І за нecyn. вfлпоliдanыlста. аідПОlідllО ДО 
"""_';'" fleВlllСОllІІПUI або "С"WlСЖІ'С 811K011811,,1 дoroaopy СТОРОНIІ 

Iзз.С:доralOру. • • J.aanьиостї IКWD 10118 дове.ае. ШО це 
~'" ~иа, IIС8 ПОРУШllJlа зоб08"13III11I1, "Ш""IЄТ1оСI ВІЛ 81ДnOl ' 

С. ІІІ 3 П 811Н1І. 

14. ПРllкіuцевї ПоложеП.I •• 
14.1 Цеп ІІІ ТІ Roro JlсрЖІІlllОТ рсЕС1рВШт. 

110.... ЦеСІ ДO~ip ltaбllр8Є ЧІІШІОСТЇ піCJ1JJ піJUШСІІlІІ1І стороlfP OДlIDК08)' lОР'UU'IfИУ CIUl)', ~4I1Н 3 IIОIХ 
~4IIn.C. В 4Dro81P )'ICRaJ1CIIO у 1'рЬОХ nPllfotip""КUt шо M~tcI'" npoaіl дер"А.1ІІІН)' pctctpaUlfO. 

opellДoдa81U1, дpyntn • в ореНдІІРІ. 1'pcтin • 8 opr'8'1 , 



lIeBIlI"DIIIII~111 "втIllВ~lІІl10roвору с 
вп ПРllnr.IВIIII.·псредачі об'"єm ореlUlІІ; • 

'"""'Blln nnВ11 зсr.lелыlіi lIlл.IІКII 3 81l106ражеllll.М 06межеffЬ (ОБТIІЖС"") \ • 
ICIUID •• r - • '. . 11 IIIt~np • 

DC11IIIODIICIIIIX CCPBnyrIB, • •• ~ 
ВКТ про псреШ:ССIІІI. в IIВ1)'РУ 30BIIIWIILoi меЖІ 3CMCIIIolloi .АІЛ •• ""ІІ; 

. 
" . 

'. 

.. 

ВІСІ' про ПС-nnIIУ ІІВ з6сріrallll. BCТILIloВnCllIIX межОВIІХ 31181(18 вnaCfflllCY (КОРIІС:тува',\ ) 1" 
r- . ""~l"IIOi,u,.", 

15. РСКВЬIIТlI сторіІІ 

ОреllAодовець 
Броварська міська рада 
в особі заступника 

.ricLKoro ГОnОВI! 
ВОЗJUlка СергіJl МllхаfШОВI!ча 

МіСUC3ltDXОАЖСНIt" ЮРIIlIIIЧНОТ особll 

0074 КIІТВСЬка область, 
м.БРОВВРlt. вул.Гаl'Dріl'в. 15 

IДСlm.ФікаціПtшП код 26376375 

. 
/ 

". 
.' 

.0' 

. .. .... ..... --..:_/ 

І , 
о' 

о' 

ОРСІІДОР 
ПП Кулвга П.В., ЩО діє на rrілставі 
свідоцтва про державну pcccтpauiro 
суб"єкта підприємницької діЯЛLllоЩ 
виданого виконкомом БроваРСLКОЇ 
міської Ради зв }(!!2З55017000DDО316S 
від 14.11.2001р. 

ПідПIIСI. сторін 

Місце прожнванн" Фі311чt,оі особll 

КІ.Твська область, м.БроваРIІ 
8улЛуro8а. 1 4 

l.АентифікаціRНIlП номер 2429410114 

ope~1 j/~ r" І П.В.Кула", --..... ~~~ ..... ~ .......... -
МП 

. - . . . . . 
о 

ha.: . 
", . 

• , 

'; 

' . 
. І: . . 
.. " .... 



АКТ .. 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200h,.poкy М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська Рада, в особі 

звступника міського голови ВОЗІІика Сергія МllхаііЛОВllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреність від 01 ю08ю2006 року за Н!!2-15/І 872, відповідно до рішення 

сесії від 21.09.2006 року N!!1l2-08-05 з однієї сторони, та ПРllваТllllЙ 

підПРllємець Кулага Петро ВОЛОДIIItIIIРОВIIЧ ідентифікаційний код 

1429410114, з другої сторони СJCJIали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТllllЙ підпрllЄl\lСЦЬ 

Кулага Петро ВОЛОДIIМIIРОВDЧ прийняв земельну ділянку площею 

0.0020 га по вул.Кірова-Грушевського. для обслуговування кіоску в складі 

павinьйону очікування. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

21.09.2006 за Н!!112-08-05 на умовах оренди терміном до 09.08.2007 

РОку. 

Ц .. . . нев.·д'ємною чаCnIНОЮ 
еи Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є 

ДОГовору оренди земельної ділянки. 

~_KaI 

І1РийНЯВ: 
Приватний підприємець 
Купага Петро ВОnОДИМIIРОВИЧ, 

який проживає за адресою: 

вуn.Лугова,14 
м.Бровари 

обл.КиїВСЬка c/!tt! І n.в.кУJlara І 



[. 
, . 
оо АКТ 

. . . 

. про передачу на зберігаННJI встановленнх меЖОВllХ знаків 
власиику ( користувачу) ]емельиоі діЛRНКl1 

Л 0lA hrd) 
С П.l.&. фі:,ичноі особи, :. •• IОРИ4И1,ноі особ .. ) , 

• м"*"" н. l:f:/Gо/Ш- .. іської (сі.""ької) рааи 
Ф"~~АОНУ : 

200.Qp. 

Ми НИЖ'lепідписані: 
nрслmвник ОРI'uнізаціі', що виконала роботи по встановленню межових 'Інаків 'JC:MC:"..HU; 

lIillllllKH, що "МН"Н вище BKD:JaHOMY власнику ( КОрИС'J)'ВВ'IУ ), 

'/'С)ІІ"К(JН"ТЛІІТД" и· ~ Л . .LI . 
(ЇЇОёЇі1і&:Г - ---, 

1СМІI1:81IUСIІИК (3~МJI&:користувач) 1111 ~ pt-.,f;.. __ _ 
, (n.I.. фі'Jичиоі особи. HI'J •• IOptUlII',"oi ucuall) 

n~L'ТI1B,HHK MiCI.KUЇ (сіЛЬСЬКОі"1 ради _________________ _ 

ICiCIIKUI'O (раЯОIllIUI'О) відділу ,емельних ресурсів :Z;;/)~. L_L~_ 
~ сп.I.5.) 

CknIllИ цей ВКТ про те. що межові знаки земельної діЛІІНКИ встановлені (віДНОВІll:ні) "" 

lІіСЦ1:80L'Ті в кількості ' 4 шт, і передані на 1берігаННІІ 1С:МJIС:lЛасни~ 

(1СІоІnС:КОРНС:ТУПН'IУ) /1/1 ~~6~Л.А'Л Dl'. А 
іп.I.&~іа 'OP"4"''''O{II~o61f) 

j:,J/ . 

3·,4 . 
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АКТ 
про перенесення 8 натуру 308нlwиьоі" Межі 3са. 

~ -Cllьиоr д1n8",,8 

: Ои IIUJAД.. а7еиро ~ 
., •. ~ - ~ffl~ . ' . 
.. рД.... I.l!fJetWiI- зuu-Gр. 

Ми. HH .. ~.ni~IH~.Hi. n~AJ:ТI.HH' ТОВ "КОНСТАНТ"" 56~~ ;'~vt/. 
• ПРНСУТНОСТI1смлеlлаСНИК.8 (3СМЛСIСОРНI:ТУlачіаJ: • 

'1If/~J:A. 
прс.аСТІIИНIС ІИКОНКОМ)' Yb/)-i!-.~}l;'...o 3:,iJ 
JіЮlfН НІ ni4CТI~i АО'JІОЛ)' 8ИКQ{,Jf yNV 273 
ре" ".po.:l""~ .1СП"ТlІті8 аіА 24 nHCTOnUI 1992 РОІС)' 
ПСРСНССІІ" " нат),I')' ме.і ІІА піn(ТI"; пnа .. )' 'lсмет.нnї аіn,н«м 

r /1# ~ 11.;/;· 
ПРОЖНlаJOчоrо 110 I~·,II. ___ '...;" __________ ·..:.. _____ _ 

1":1"0 PIWCHHI ~IICtt~afKOHKUM~' 11'1 li.!l _________ _ 

МеЖ08і 1Н.IСН • lСіл"кості ~ аі,т. пеРСАІні І натурІ ПРСАCТUНИХУ 
11"'0IННIСІ. ІІІ I"uro і Hlacnu.:tlO lIi.!lno.iaWI~HicTII l' Тх 1береженн •• 

РО1МlРН ТІ )\ісuе1НІХО..1ЖСННI МСЖОІН:С 1НІІСі8 зсмеЛІІНОЇ .аіЛIНIСИ ПОlCUlНі 
"І "РОК ••. 

ЦеА аlСТ ~ пі.llСТІIОЮ.!ІЛ' прнАН'тr. рішенн, ПО фIIСТНЧНО~~ ІСОРИСТУUННЮ •• 

Акт СlСлuсннА • .І110Х пр"-.,ірннlС'Х. 

ПРСА(' ІІ'ІІ"ІС 6РОПРОІІІСоrо 
NicIIJCoro nіміn)' ,e)ICnloll"" 
ресурсів . 

.' 



. • 

... ,Рис 1EMЄJlbHOI ДIЛЯНКJ,t 

" .' 
---------------------=-------------------~ 

0"11(' ме: .. : 

I.Hi~A~.j~·~: ~(eи.~ 
~, Ш.1 t) ~" в --------~----~----------------~ 
j. Biul).1" r· __ -:-___________ ----:..---~ 

4, 1\і:І І' .1U Д ~ --~~--~----~----------~ 
і, Оіll Д .'10 Е ~ 
t8 , Аї" Н .1,1 Л ' : ---- . " ~." 

Аар". C.A •• :C~'---:i'a.-·..:..~------u---t'--. .JJ,· 
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П л А Н 30ВІІЇШНЇХ І\ІСЖ землеlСОРИСТУВDllІІR 
( KOPOTKOCТPOKOUOI'O 110 Умовах ореІIД'I) 

D n )'" ь f\r~ De.I!O 'bOt..OaUM",ro,~'\ 
U)'JI~'&\rOJaft" - rt\\U,\e,~\;.(.oro 

.. ,,~ 
• • • 

\ 
\ І 
-"' І 

·",1 

Масштаб І: І ОО 
ОПИС МЕЖ: 
Віа А 40 А - землі ,aranLHoro користування 

Ааа переllесеllllИ в натуоу 'ОВllішньоі межі земenьноі дїЛИНКIІ: 

3аranьна моша: to~,. ~ . 

~~~;;::;::t:!!= .. o. І.П.) 

_ (ШОКУІІ М.Л.) ------



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(И 

1128" січня 2009 РОІСУ м. Броварн 

Ми, що підписалися ннжче: БРОВПРСLI(а місы�аa рада, о 

особі ОИКОІІУІОЧОГО обов 'ЯЗI<И міського головн - сеl(ретаря міської рад .. 

Сапожка Ігоря Васильооича, що діс на підставі СТ.42 3аl'ОНУ УI(раїНIІ "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварсы�оїї місы�оїї 

радJl від 24.07.2008 Н!!128 «Про ВИІ(онаНlIЯ обов'язків міського головИ) з 

однієї сторони, та ПРlІваТllllіі піДПРllСI\ІСЦЬ І'улагп ПСТРО 

ВОnОДIIJШIРОВllЧ з другої сторони, склали цен Акт про наступне: 

Броварсы�аa місы�88 рада передала, а ПРlІваТfIIlіі підпрllСi\lеllL 

ІСуnага Петро ВОЛОДIIJ\.IIfРОВIIЧ ПРИЙНЯВ земельну діляНlСУ площею 

O,OOZOra, ДЛЯ обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вуn.кірова-Грушевського в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 25.07.2008 року за Х!807-40-05 на умовах оренди на 

1 (ОДІІН) рік, терміном до 25.07.2009 РОІСУ. 

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

Договору ореНД1і. 

llEРЕДАЛА: 

BP~BapCЬJca I\liCLI(a рада 
Iсlllосы�оіi області 
IОРllдична адреса : 
:. Бровари, оул.Гагаріна, 1 5 
~lkО~~~:~й~~~в' ЯЗIС}l міського 
~~~tl ~ 1~~,IФетар "місы�оїї ради 
/. _0:0;.-"-'" ( о о., 
І. ,. •• .'. ~, .. 

• - ',' " _ ......... 'о' ~ 

~
:: { ,. . '1 .' . .; .~ .. ' 
і1 І' \ Оо" 

, r \ І, о \ _. . , • t, . .. ~ І. . / І" і' о. 
\. о • ... ... :;;;~Q. .. ?n"O:JlcKO / 
'. ~ ~~ ! '-:.;::-. ... .-: , .. :: 

".: .. ' 

ПРИЙНЯВ: 

ПРllваТIШЇl підПРllЄl\lець 
І'улпга Петро ВОЛОДІІ~ШРОВІІЧ 
ІОридична адреса: ... Бровари 
вул.Лугова,14 
м.Бровари 

..l.1i1.c-.J!,."f_-_1 п.В.Кулаzа/ 



ДОГОВірНе1 
"ро IIІІ~сеllllЛ 141';11 до dOlOBOPJ' оре",)ІІ зе.',ел',ІІоf ділІ"''''' 

ВlІ> 26 ~/COB""'n 2006 РО")' JVD040633B0039І 
МІСТО БроваРIІ КlІїпськоі області 

і 
., 

28 сі' .. '1 110 ТІІСЯ'ІІІІСО ЯТОГО POI'Y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВ~.РСI,к~ MiCI.K~ pa~a Київської області, 10Р"ДIIЧllа 
особа за законодавством YKpa~.IIII, IДСIІТIІФlкаЦlfiШlfi код за дalllll\l\I ЄДРПОУ 
26376375, 10РIІДIIЧIІ~ адреса.: Кl1Івська обл., М. БроваРJl, вул. Гагаріна. І S, в особі 
ВIІКОltУIOЧОГО обов Я3КI~ I\IICbKO~O ГO~OBII - секретаря раДIІ СаrIОЖI'U ІГОІ)П 
8аСllnьов,,',а, ЯКІІА AIC 110 ПІдстаВІ ст.42 ЗаКОIІУ УкраїIШ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Кулага Петро ВОЛОДIІМIlРОВIІЧ, IОРJ1дlftшо адреса: 
м.БроваРII, вул.лугова,14, ідентифікаціЙlшfi код 2429410114, далі -"ОРЕНДАР", 
J другої' сmОРОIІІІ, УIСЛOnИ цеА Договір про наСТУПllе: 

ДіlОЧl1 добровільно і перебуваlОtll1 при ЗДОРОВОМУ розумі та ЯСlfій пам 'яті, 
розуміlОЧl1 значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРlfПlfсаr.ш цlІвілыfгоo 
законодавства, шо регулJOJOТЬ укладеНIІ" НlIМIІ праВОЧIІН (зокрема. :І ВlІмогаlШI 
щодо недійсності правочину), відповідно до затверджеlfОЇ ріШСІІІIЯМ БрооаРСI.кої 
міської ради від «ЗО)) вереСІІЯ 2008 року N!88З-46-05 нормаТИВIfОЇ І'РОIIJОВОЇ 
ouiltKl1 земель міста Брооарн, та рішення Броварської міської раДJI від 16.10.2008 
року N!898-47-05 та кеРУІОЧIІСЬ положеННЯМIІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 26 жовтня 2006 року уклали цеіі Договір 
N! 1 (1І0далі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ді.1ЯНКІІ 
від2б жовтня 2006 року за Не0406ЗЗ800З91 (надалі -Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміНl1: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклаСТIf в наступнііі,Редакції:. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки зпдно ДОВІДКИ ВІДДІЛУ 
1Смельних ресурсів У місті Броварах Кнївської області від 26.12.2008 року Н!! 04-
3113-312344 стаНОВІ ІТЬ: 

- 3173 (Три ТИCJIчі сто сімдесят три) гривні ОО копіііок.» 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДКІІ відділу 
1СмenЬНІІХ ресурсів У місті Броварах КІІЇВСЬКОЇ області від 15.10.2008 року Н!! 04-
3/13-311234 становить: . 

- 8 861 (Вісім тисяч вісімсот шістдесят одна) ГРІІВНІІ ОО КОПІЙОК.» 

.м докції' 
1.2.пункт З.1 Договору оренд" ВJJклаСТJI в наступНШ ре .. 

«3 1 Ц м Д . . 25 07 2009 року Пісnя ЗОКШ'ІеШIЯ строку 
.:' СИ OroBIP yкnaдeHo теРМІНОМ до . . . nеllllЯ ііого на НОВІІЙ 

дІІ Цього ДоroвоРУ ОРЕНДАР мас переваЖlfе право ПО НОВ . 
СТРО у ., іж за ЗО калеllдарШI:< AIllB до 

• К. ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВlІнеll не ПlзtfJwе !І ОРЕНДОДАВЦЯ про 
3аКlІІЧСIІНЯ СТРОІСУ дії цього Договору ПІІСЬМОВО ПОВІДОМ"Т" 
111Мір n . 

РОДОВЖИТl1 п0ГО Дl10. п ІІВО ОРЕНДАРЯ не 
Положення цього Договору про переВlUкне Р 

3аСТоСОВУІОТЬ . • D СЯ У разІ: . ІзначеНlIJ1М; 
IIКОРИстиииі земельної діЛЯНКIІ не за ЦІЛЬОВІ1М ПРІ 

• ПОРУшеНІІЯ термінів сплати орендної ПП ати; 
- ДОПУЩеНIIЯ погіршення ста.IУ земельної AinJ1HKJI)). 

о"'"'пнііі реДnlщії: 
1.3.Пункт 4.1 Договору ореНДJf ВllклаСТIi в н ... " 



2 
((4 1 ОРСllдllа пnата за період з 25.07.:ЮОS .. 

• • 100L (десять) відсотків від lІормаТIІ в 11<.1 І 
CТВIIOBIITL то 

дїnllllКl1 - 3 173,00 ГРlfвеllЬ і складає: ... 
58,95 (п'ятдесят вісім) гривень 95 кОПІІІОЮ) 

1'101\)' 1111 ~IIII" ~IIII~ • 

("PUJIJ\\II'" 11111111\11 • '\ РІ' 
,~ l\:nЬ"оі 

1.4.ПУlllст4.3 Договору оренди ВlІклаСТIІ у Шl~I)'",,,іі РL:·І.ШІІІ 

((4.3. Орендна пnата В.fОСJIТI.ся ріПlflfМIІ 'JnС'ГК'~\J1J /JJO\JII:JIIIIIII ",,"'ягом ]0 
( JІДЦЯТІІ) KanelfAapllIIX днів, наСТУПНIІХ за ОСТ811111М К&І:IСIf.шrlJl1\1 ,III~\I 3Dil'l10I'Q 

(-:доткового) місяuя без урахуваllНЯ ПДВ ШЛЯХОМ IІс~~r"Х~.~ШIІ~'М 11&1 РIlIРnХУII/tOВ"Ь 
рахунок Орендодавця N!! 33217815700005 УДК У КlIIIICI.КlII Ш':Ш\:IJ \1. Кllева, КОД 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одсржува'l - БРnJшrСI.кс ндк. !\СІ.І К;lilСІIФікаuіі 
13050500 - оренда земnі)). 

1.5. Пункт 4,5.2 Договору оренди ВIiI(лаСТIІ в lIaCTYllIJii; РС,'НІК/(ІІ' 

«(4.5.2. зміни розмірів земenьного податку та ставок opL:llilJ/(il П.!ШТ/І, зміШI 
нормативної грошової оцінки, підвищеНIІЯ цін, таРJlфів. змі"" косфіuіс,IТЇВ 
індексації, визначених заl(онодавством. 

у випадку віДМОВJI Орендаря змінити орсндну Jl!lа'IУ на умовах, 
ВJlзначе.fIIХ П.4.5 Договору, Орендодавець маЕ право розірuаТIJ нсіі Договір В 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди виклаСТІ1 в наступні" реШlкції' 
((4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, Вl1зна'lе"і ШІМ Договора,.., 
сума заборгованості вважається подаТI(ОВИМ боргом і стягується '3 lIapaXYBaHHII~I 
пені, що нара.,<овується на суму податкового боргу (3 урахуванням штрафНIІХ 
санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 віДСОТI(ів ріЧІ\lJХ облікової CТ8BКJI 
Національного банка Українн, діючої на день виникнення ТаІ(ОГО податковоro 
боргу або на день його (його частині) погашення, залеЖIІО від того, яка :І вепJIЧIІН 
таКlіХ ставок С біЛЬШОJО, за ІСОЖНИЙ календар ..... й день прострочеНIІЯ у Пого 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
((6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної peЄC1p~ii 
цього Договору тalабо будь-яких додаткових угод. Договорів про внесення Зr.ll~ 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію органу держаВIІОI 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянкlО). 

1.8. ПуН\ст 9 Договору оренди ДОПОВНИТИ новим піДПУІІКТОМ 9.4.7 
наступного змісту: 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього договору тalабо 
БУДЬ-ЯКlіХ додаткових угод. Договорів про внесення змін та доповнень до 
Д?говору тощо надаТ.1 ВідПОВідну KonilO органу державної податкової служби З8 
МІсцем знаходження земельної діnЯlfКИ)). 

1.9. Пу~кт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТІІ нов"м підпунктом 12.3.4· 
наступного ЗМІсту: ((12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в OAIIOCTOPOHHbOMY 
порядку У ВIlПадках, передбачеНIІХ законом та цим Договором). 

1.10. пункт 12.4 Договору оренди .. .. 
((12.4. Розірвання Договору оренд ВИКJJ~CnI В ~~~ПНІЙ редаКЦI1: ІІа В 

И зеМЛІ за ІНЩlаТJIВОIО ОрендоДВВun 
односторонньому порядку ДОПУС' ОГ " кається у разІ неВИІсонання Орендарем ВIIМ 
ПУНІСТУ 4, ПlДПУJIIСТIВ 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір підЛЯгає державній реєстрації'. 
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3 ЦеП Договір набl.рає ЧllНflості піспJ1 піДПІІСaJlІІJI CТOPOIIDAfII та n 
• - . oro ACPJКllo •• oipetcтpaUII та заСТОСОВУСТLСJl до праВОЩДllОСlll1 ЩО ПШШКЛl13 01.10.2008 

-= 4. ОБОВ'JlЗО~ ЩОДО подаllНЯ цього ДO~OBOPY ІІа дсржавну pcccтpauilO та 
ТlI пов'азаю з nого держаВНОIО peCCTpaI1lCIO. rtоклanаlОТLСJl 110 ОРСIlДОдавuя 81np!1 , • 

5.I"ші умови договору ореНДІІ ~СМСЛLІІОЇ діЛJlІІКIІ від 26 ЖОВТІІJI 2006 РОКУ зо 
J{..040~3380039t ЗaJIllwаlОТЬСЯ бсз 3МIН. 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

ЯОВАРСf,IVС AlІС6КА РАДА 
&1І18с,коI06ЛАСТl 
Юр"ДIІЧJlD адреса : 
м. БроваРlf, Byn.farapiHa,l S 

ОРЕІІДА" 

"РIІ"(lIІІIІІIІ; lІі()ЩIІІС:'''!lfl' 
КУЛIІZn Петро В(МOf)".,,,,роn,,', 
ЮРIІД .. Чllа адреса: 

,ОСО' СаПОЖlса Ігоря ВаСIIЛЬООII&1 
вуп. Лугова.14 
м. Бровар .. 

~.. . - .... ,. '·В' ..... . ... .. 
'.. :.,~ <.! •. ~\.:~~ 
't ·-,і .... '[, 

rttr "~І' І' ...... , Oo~' "~~ 
'/ ' о )'" :.. .. , .- . .. , (оо оо І .,:;У і 

о О',' ! '" '1":: ~ • о .~, 
'. • 'о __ ) / .. '! Ij I1 
. " ~ '\ .. l:;,1J 

~
• о .---- ~~.:o о' 

... : І'·· cr. ~ .. ~/ 
_.,. ~.I _" ...... '.:--:.'-"~ 

обл. КlІївська 

.::ci':~~i~ ___ П.В.Кj'.'lIlZn 

мп 
( прll ' ..... lIIm IІС'llТі І 

• м • ськоі радІІ. про ШО у Кllllзі заПllсів 
Доroвір заресстровано у ВІІКОНКОМІ Броварсько~ .:: /~» f'r1.. 20o!polC)'. 

Aqr.qвaloi реа:траціі AoroBopiB opeНДIi ВЧJlнеllО зanllС ВІД ~ 



... 5рОllР" 

ДОГОВІР 
ОРЕНДІ13ЕМЕЛьноJ ДIЛЯНКlf 

GpoDapeIoKa "'Іеька. . Роло .. O~ .. ~~ .. 20 ~. 
_.n!llCUIo: &pOBOPCЬКD ",Іеька p~a в осоБІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ '\IITOIICII"O Blh.-rapo ОnС"I:ОШlРОВIІ'IО ЩО 
'r;..lAcru1 3аКОIІ)' УКРОТІІІІ "Про МІСЦСВС СВМООРЯДУОВІІІІЯ О Україllі" 3 одного боку та ОРСІІНР: ПРІІВВ';ІІІП 
:'pllOIrat. JлnС:IІІСО HBТDJ1IH МlІкonаТВI!О, 10PI!lIlI'lII~ DlIрсса: м.ІіроваРII, вуn.КОРОЛСНКD,50 КВ.49 
bllflllФll111і"lllln КОА 2766201402. ЯКIlП lIlt ІІВ ПІдстаВІ СВІдоцтва про ДСРЖВВІІ)' pcc:cтpauilO су6"с:кта 
iJIIpIIOtllllUlolOi AbutLIIO~, ВllАаllОro OIlKOIIKO .. O .. ІіРОВIІРСЬКОї міськоі РDlIII 3D N!3229 від 24.09.1996р. J 
,_YUIIIII цеП АоroВIР про ІІІІЖЧСІІВВСДСІІС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіАНО до рішсtfllЯ сссіТ Ііроварської А,іськоі pDlIlІ КІІЇВСЬКОЇ області ві.ll 
17.81.2005 року 16746-35-04 НIlAlє. а ОРЕНДАР пр"ПМВЄ D строковс МВП'С КОРIІІ:туваllllJl JCAlCnLIIY дfnІIІКУ 

ID 0.0045 ru АЛН об&:ЛуraDуваllllН кІоску, ЯКIlП 3I1BIo./lIITы:. ПО вуn.ЧСРIІ.ХОВС.,КОГО о pBn01l1 
"811І1 ТСМІЩ" ",.Gpo.apl'. 3riдt,0 3 МВІІОМ 3СМnСКОРІІСТУВВІІІІІ, ЩО Є IICBi.ll"EMIIOIO ЧIІСТIІІIОIO UIoOГO 

'рру 11 Аовlaкll Вllдaноі &роворським міСЬКllМ оlддiЛОМ 3C .. CnLIIIIX рссурсів від 11.08.2004 N!415 та 
IIIfAНOollUlDcтpoBoT AOКYMeнтвцli &ровврського міського відділу земcnь.шх рссурсіо UI Jсr.IСЛLllа .IIin811КD 
ptl)mc. 8 зеМnRХ комерцlПНОro ВlfКОРlfCТDННЯ в межах БРОВIlРСLКОЇ міської РDlIIІ. 

2. 06"єкт opCIIДII. 

2.1.8 opelUl)' передаЄТloCJI земcnьнв діЛIІНКВ JBranLHOIO МОЩСІО 0,0045 1'8. 

2.2. Н. земепLніП ділІІНцІ відсутні 06"ЄКТIІ ІІСРУХО"ОГО М.ПНІІ. 
'2.3.НормаПlвна грошова оцінкв зеr.,cnьноі ділRIІКIІ згідно lIOBi.llKl1 БРОВlРСЬКОГО місІо"'ОГО li.lUliny 

...... ІХ ресурсІв від 11.08.03 3В Ns414 CТDHOBIIТЬ 6847 ( Шість ТlIСRЧ оісіА'СОТ сорок I:i~, ) ГРIfВСIІЬ. 
2.5. 3емепЬНІ дimrHКВ. ІІКВ пеРСДВЄТloСIІ В opellJ1)', lІе "ІЄ не.аonіків, ЩО можyn. ПСрСWКО.ll.ml іі 

_ному 8I1КОРIICТDНЮО. 
и. ПРllзr.,іні (реорганЬацlі) ОРЕНДАРЯ Договір ОрСН.ІІ1f ІІС збсрігає ЧlІиність. 

3. CrpOK діі договору 

].1. AOf08ip yкnaдeHo теРІе,іном АО 10.03.2010 року. Післ. закінченНІ строку ~orol~PY ореНдаР мас 
,~ право ПОllовnенНІІ Аоro НВ НОІI,п строк. У иЬОА'У раі орендар ПОВ'lнен lІе ПЬИlwе НI_п за 2 а '1'lОіСRЦпі рJlIОI __ • про и.",ір ПРОДОlж.rr" ого JI • 

-- строку .. 1 договору повіДОМlml ПIІСЬ"'ОIО ореИдОUВUI ~h__ І втрачає пеРС811".кtlе првво ІІВ 
_І'ІІПІІІІІІ 3В'М""оl дinН'IКI' 'Іе 311 uinioOOII'" ПРIІ311I1ЧС.IIIН'" ОРСIIlIВР 

:\111'11 АОГОВОРУ ОРеІlДl'. 

4. ОреНДllа плата 

4 І Рі Тllрll ) ГPlIlHi 70 ,,'ОпіПоlС. 
4Ї 'ІІІВ opellДlIII матв eкnllДDC 684,70 ( ШІстсот ~lcllllllecRТ чо ах ІВНН8'" і.алсксів інфnRціі. 
~ " о06ЧllcnеllНR Р03мlру ореllllноі ПnВТІ' 3D ЗСllUПО 3АІАСlllOєrьсв 3 ур У ІІІ 0'7 07 2005 POh")' ШО~lіСRЧJlО 

... ....,. pell""B ПРIІRIІIІ'П1І ріШСIІІІIІ 8 ., 

..... \1 .. " nnВта вIІоI:IIты:n ПОЧII'IIІIО'l1l 3 ДIlП С11ІIІІ.IАI КIIJIellJlapllIIl" lIlle", 3Bmlora 
~вa~.1II прoтnro", зо кanе'lДllрlШХ ДІІів, JlВс:1)'ПIІIІХ 3~:ТВI:"КIП обnllс:ті ,,'.КJlЄОВ МФО 821018 
.... 2357.' ) "Іаацп ШnНХО'" переРВХУВlІlІJlЯ ІІа РІІІУ"ОК УДК У 13050500 _ ОРСІІЛВ JСАші. 

4А.;: plр 33213815500005 - БрооаРI:"ке ВДІ(. КОД кnаl:lІФlка:1 офор"tnRЄТLС. Bi.anOliдllllr.1I1 аК1'ІІМIІ. 4.5. ,:е4l"1 продукціі'l'& ІІІЩІНШІ ПOCJlУГ в рахУllОК ОРСlllIIlоі м 
405 1 .~Ip ОРСllДllоl МІТІ' персгяnдllcrься У pBJI : 
4.52: 3t.t1ll1l У"'ОО господорюваllНl, псре.абвчеНIIХ aoroPOPO"I: ф' у to"'У Чllслі IНlСЛідок інфn.ціі: 
405J' :'!'ИІІ Р03мірів 3CMCnIoIIOГO подоТКУ, піДВIІШСН". ЦІН. 1'ІІрІІ 11, • 
405A' У ІІІШІІХ РIlПIllЩ псрсдбвчеНIІХ :шк0 .. 0r.1; • orolOpOl\1 сnpaanІЄТLСВ пс"! У Р03l\lіРI 

,~illacot~pa' IlеВllесеНl1R opellДlloi пnаТl' У строю .. ВID .. рче.1І ЦІІ'" ~tIII MB~' 
r 40505. 0:11 нauїolIвnыlгo бвнку УкраіllІ 3В кожеllДСIІL ПРО~;~~ДАР 3 ПОIВЖНIIХ ПР"Ч"И ТIlr.lчаСОIО не 
~'Yt eНJu •• ппата СПРВВЛIІЄТloСIІ 'l'&КО* І У BIIPPдКIIX, .кшо 

3емІІІыІу діJl.IIКУ ЗD цш., Договоро",. 
enы�оіi дinЯІIКI1• 

5. YalOBl1 BIIKopllcтallll• зсаl 

5.1. 3er.t вувр"НІ кіос"")" 
елЬ .. а дfnIIIКD пере.аIЄТloСI в ореllll)' Дnl обcnУro 



ІІОТ .aїnIIIKII- ]смлі KOMepuinllOrO ВIКОр"С10111t11l 
5.2. Цlльовс ПРII]llа'IСIIIIІ ]БСМCnфЬ ІІІ IIIII У BcтallOВnCtloMY ]aKOllo.aanCTut)M rюр".'" ~ 1\1111111І1.1111 UЇJIWlIe 
5.3. ОРСII4DР ІІС мас права С] о ОР. о 

ПРIDllаЧСlll1R 3СМCn.,IIОТ .аIлIIIКII. 

б. YJ\IOBII і СТРОКІІ передачі зе~Iслы�оіi ilі.111111і11 1I ОРСІІ;ІУ. 
.( 

• • ІІІКІІ І OPOll.a'J з.аіПСІIІОСТЬСІ без ро]роблеllllЯМ ІIРПС"І~ іl lІіаlо.аОНIII. 
б.l. Порода'lа ]оr.tcnы�оІ.ашш • 
6.2.lllшl '1"10111 порсаа'lі ЗСМCnlollоі .аіпЯIІКIІ в ОрСЩ/І'J: OPEH~OДABE~b пср~пас •. а ОРЕНДАР ПРllnмасl 

Іл ку ІIлы�уy 11·.а бу.аЬ·IКIІХ маПllОІIІХ праl І преТСІІ]IП TPC:TI~ ПСlб. про ІК.,Х В MOMel1Т 
ОрСII4)' 3смcnы�у.а ІІІ 
yкnaaallIIA Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ч., ОРЕНДАР Ilе .tОГЛІI ~llaTII. " ' .. 

6.3. Псрс.аача 3смcnыlіi .aiпlIIKII ОрСIIlШрlО з.аіПСІІIОСТЬСІ ПIСЛІ .асржаВtlОI percтpattll UIoOГO ДОГОВОРУ 
за актом npllnMallll1 - порс.аI'lі. 
б .... На ОLШОDІ ст.25 ]аКОIІУ УкраТІІІІ "Про орсш.аУ зсмлі" BЇlI 06.Io.I998~ .N'IJ6J-XIV ореll/lар 'І 

п'ПnIДСIllIllП СТРОК пlcnп .acpa."DBlloT pcccтpaulJ договору OPCII.a11 зеМCnLllоі .аIЛПІIКIІ .acpa.'DBlloT 8ВО 
КОlІlУllаЛLIlОТ onaCllOcтl з060а'ПJDlIllП "одаТII l(onllO ДОГОВОРУ вIДПОВШI1О"tУ оргаllУ .аСРЖВВIIОТ подаТК0801 
cnуж6ll. 

7. YalOBl1 nOBepllellllB зеаlСЛЬІІОЇ дinВIIКII. 

7.1. ПіСЛІ ПР"ПIllIОIIllI .аіі .аОГОІОРУ орсндар поВСртаС OPCH.aO.aBBUCBi ЗСМC:nIo"У .аіЛІНКУ У стаflі, нс гіршом~ 
nopillllllO з ТІІМ, У ЯКОМУ lіl' о.асржав П І ОрСll.ау. 

0pCH.ao.aalculo У pD3i погіршеННR КОр"СltllХ вnaCТ.IBOCTCn орен.аоввноі земc:nьноі .аіЛІНКII, ПОВ"ПІНІІХ Ь 
]міноlO \1 стаllУ, мвє право ІІа ві.ашковуваннн збllтків У розмірі, ВJlзначсному сторонаМtI. ЯКЩО сторона"ll не 
.аОСКПI'jТO зго.аll про розмір ві.ашко.ауваННR збltтків, спір розв"RзуtтЬСR У су.аовому ПОРI.аку. 

7.2. 3віПснеllі оренорем без зго.аlt opellBoдaBUН B"тpanl на поліпwення орен.аОlаноі земельноТ .аЇЛІНІ", 
Ікі неМОЖnllВО ві.аОКРСМIIТІI без запо.аіlННІ шко.аll uin .аіЛRнuі, Ilе піМlntlОТЬ ві.ашко.ауванню. 

7.3. ПоліпшеЩСR стану 3СМCnlollоі ВЇЛRIІКlt, ПРОlе.аені орен.аарем за ШIСIoМОІОІО зго.аОIO з орсн.ао_1ІСМ 
зс.ші, не nlMlralOТlo ві.ашко.ауванtllо. 

7.4. Орсндар МІС праlО на lі.ашко.ауваIIНJI збllтків, 'впо.аіlllИХ унаслі.аок неВlІконаНІIІ орсн.аода8ІІСМ 
зобов"RЗенlо , псрс.абачеНIІХ ШІМ .аоговором. 

3611Т1CDAIII вва1КD.ОТІоСП: 

7.5. фаКТІІчні втраТІІ, НКІІХ ореlШВР Зll3наа У зв"IЗКУ З НСВl\конаННІ,.. або неналеЖНI\М BIIKOHaHНR.1 УМОІ 
.аоговору opell.aOUBueM, а таКОЖ altтpaТlI, Ікі орсн.аар з.аіАсн"в або ПОВІІнен здіПСНJIТИ ./ІЛІ BЇlIIIoВnCHНR ClOrD 
порушеного права; 

7.6 • .аохо.аll, Ікі ОРСIIDР міг бll реально OТPIIMaTII І pD3i Ilвлежного виконаННІ opeн.aoдaBuCIIf yalOI 
Договору. 

7.7. Розмір фаmtЧНllХ BltтpaT ореllDРІ ВIDначаєта.СІ ІІа пі.аставі .aoкy",eHтanЬHo пі.атвср_еНIIХ .ааНIIХ; ; 

І 

8. ОбаlсжеНllD (обтвжеНIIВ) щодо Вllкорш:таllНВ 
земелы�оїї дinВIIКII. 

8.1. На ореll.аоааlСУ ЗСМCnЬНУ .aiпIHК'j не встановлено оБМ""-ННI б •• • осіб ~ ....... ,о ТJlжеННI та ІНШІ права треТІХ • 

9.lllші ПРОВО то обов"ВЗКII nopill. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ntрантус, що земcnы�І� .аіпlНка є у Ао '" • пill 
забороною (арештом), звстааОIО Ilе персБУВІЄ і вІн має законн' го влаСНОСТІ, НІКОМУ ІНШОМУ II~ аl.ачужсна, 
tIIшваОТlI ІІІШ' провв. ВIDначеllі ШІМ .аОГОВОРО.I. І поаllовожеННI передавоти шо .аIЛІНКУ в opelUl)', 

9.I.ПраВІОРlш.аодавцn: 

9. І. J псревіРПІI uїnloole ІIІКОРllстаНl1І ЗСМC:nlollоі .aїnIIlKII' 
9.І.2 .аОСТРОКОІО розlрваТlI uc:n Догоаір У ВIlП ' 

Догоаором; IIlIках, псре.абачеНIІХ ЧІІННІІМ законодаІСТВОМ 11 ОІ .. І 
9.І.3. з.tішml розмір ореllllllоі MaТlI У ВIlПIlllКDX n б І 

о.аIIОСТОРОII1lЬОМУ ПОрІlIК'J без зго.аll ОРЕНДАРЯ' ,срц ачеНIІХ ЧI\НН"м заКОllОдавством, І тоМУ ,,"сп • 
9. J .4. allMaraТlI вlА ОРЕНДАРЯ овоєчаСIIО";' Illссен 
9.1.S.IIIManml lів ОРЕНДАРЯ BiДWICO.ayaallНJI о MI~ ореltAн..от Manl; , 

або міСloкоі PUII про IIDlIВIIHI ,емcnьноі .аіпІІIКIІ .ао пl":;lІса реll.аIIОI маПІ з ЧІСУ npI.nHJIТI'I рішеНІIR ВllкоНIСО)І), 
9.1. 060В"nЗКII ОРLШАОВВВЦП: ННІ UIoOгo ДОГОІОРУ;1 ." 
9.2.1. псрсдаваТІІ зеAlCnlolСУ .аіпІнку по ІК'1)'. і 
9.3. Права ОрСI,варп: . 
9.3. І. OТP"MOТlI по аК'1)' ЗСМCnIoIСУ AЇnIIlК'j У КОРllстуааЩIІ' 
9.3.2 ПОIIО8ЛЮlаТlI Аоговір пlСЛІ заtdll"еllНJI ' 

з060в"IЗОlllo ІІа ПРОТІзі терміну opeн.all. &:ІрО",), noгo Аіі в разі ві.аСУТІIОсті npc:тeIDin, шoJlО 



... ОСіао"АІКII ОРСlIJlарп: 

'

''4 1,IIJUIIIII111 ОРЕНДОДАВЦЮ r.tОЖnl!lіm. 311іnСІІЮВВТІІ ІСО""""" 
• • оо. r-·Io 3D ІІІКОРІІІ:ТВІІНІМ шеТ 3CMCllIolloT 

j1IfI't ,.UIII .. ,.PII&mJDYDDTII зсаlСІІLllУ дlnн",."), за IIInLODI!~' ПРltЗllаЧСIIIIА~I' 
94З.сІОС'IІСIІО СМІ'IУВВТlІ Opcllllll)' мату; • 
';А А 1111 аоnYClCllТll хіr.lіЧIIОro ЧІ! будь-якого і .. шого ,аБРV.lltlс.ItfR , • .,. . • ті . J CМJlK. 
9.405. nlJтpll.IYBaTII І в Ilan~~-,кIlО~~У саШТnрtlо,..у с:т.щі; 

9А 6.nicпl 31"III'IСIIІІІ тcpr.1II1)' 1I11 ДоговоРУ ОРСlІlIlt ПОВСРІІУТlt 1C,.' .... L.,v· ОР . І U"I'V _. J .11IЛRltку ЕНДОДАВЦЕВІ У 
JI1IIID"f тІ! ПО І ... ". 

10. Рl13111С al:,naдKOBoro ]ІІІІІІІСІІІІП в60 ПОШКОДЖСІІІІR 
06 [КТІІ ОрСllДl1 'ІІІ Вого ЧВttllllll. 

10.1. РІОІІІС ВllПадкового 31111ЩСIfIІR або ПОШКО.llжс.ItIR об"сm ОрСІІlllt Чlt Пого ЧВ~tltfll НССС оре.umр. 

11.СтрвхуаВIIІІП 06"СIСТВ 'ІІІ ііого 'IBmlllll. 

11.13М'О 3 ЦІ ... договора .. об"єкт ореНlIlt ІІС nilUlJlrat С1рlUCуваНIfЮ. 

12. 3afillll уаlоа договору і ПРІІПІІІІСІIJIП ііого діі 

12.1. з .. Ьш yftl0811OroBOpy зllїАснюtoТlоСR у nltcb'I08iR форr.tі 1І 8,а(,..ІІ01O ЗГО.llО.О ~opitl. 
Уроі IIMOCJlrHCIIH" ЗГОДІІ ШОllО зміНІ! УМ08 .ІІ0ГОВОРУ спір РОЗ8"RЗУЮТLСR у суаово.,у порядку. 

12.2. ДіІ lIorooopy ПР'IПIIllНIОТIoСН у разІ: 
12.2.1.3lкfНЧI:IlfIR строку, І.а IKlln Поro було укладено; 
12.2.2.nPlfAбанНJf 0PCHlII1PCr.r зсмелыІїї ділJlІІКIІ у власні~; 
I2.2З. ВIUСУnY зсмельноі ділІНКИ .апJl суспільн,fX потреб або npll,..YCOBOГO віачу.веtf'IR ,е.lcnьноі 

_3"ОПlllв суспілЬНОї необхідності І порядку, 8CтaHOвneIIOMY законом; 
12.2.4. nilCВilll1u1i фі3нчноі особ.І-ОРСНlI8РJl. 
ДaraBip ПРllПflНJft:тloся також о іНШІІХ BlfnanJCaX. передбачеНIІХ закоtfом. 
12.3. ДIJ lIOrolOpy npllnllHHIOТIoCH WЛПХО~І Вого РО:JIРВ81I11Я 3В: 
12З.I. ВJ8DtllOIO зroДОЮ сторін' 
12J.2.рішсИНІІМ суду ІІа BIIMO~ одніє' із crnJpiH унасвідок IІС811конаllНК другоlO ~ОИОIO O~O~"II:JKil. 

~IX IОroаором. та BНI1CJIЇДOK ВlіПDAlCOВОro ЗНllщенНJI. пошкоджеlllfR opeКJ108atloT ,er.tCnIoHol AWHKfI. 
lnDnIa nepeШКО.ll1Cllє 11 I1fКDpllCТDННЮ а також з іНШlfX підстав, ВІ13начеНIІХ ,аконо ... 

cr.It 12.3.3. IІСВIІІСОllаllllН opellllap~, 0.9.4.2. Д8110ro договору 311 рlШСlшяаl с:уду. вlдповlдllО до 
~IЦ3емenьноro lCDДeкcy YKparlllli 

,_ 12.4. PoJiplatll1lllOГ080PY В ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку допускваьс,,; 
JIOJ\Plllffll ДDro80PY в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порR41СУ Є HOBIlКOНlKIfR ОреН4Іре" n .4.~. п. 9.4.3. таКОЖ 

~.~.~.s. Перехід права власності на маОно ОРСН4ІРК ка іншу IОрIШIІЧНУ або ФI3I1ЧНУ асабу, а 
r <.~ 1Орl1411Чllоі особll-оренnaр" є підставою ДnJl розірааНІIR договору· • бо 
~....- на ореНДО&а11)' земельну дшяиvv У разі cr.topтi фі3l1чtfоі особll - ope~1I, ,lсу.ажеНIfR а 
___ П III __ ~. .." • б І'НШІІХ осіб ККІ 8I1кор"~8yюn. ШО 
..... _. ~остІза рішеННJlМ суду псреХОДIfТЬ до сПадКОЄ .. ЦIВ а о .' --, -ку PUOM З ореlllllРСМ, UUUfXOM псрcyкnадання доroаору opeКJ1fl зе~UlI. 

13. вїдповїдалы�сть сторів 3В ІІСВІІКОІІВІІІІП в60 
ВСllал_IIС ВІІКООВІІІІН договору 

13.1 за ес BiдnOliДIUIЬHiCТlt відповідно до 
~11 ~ IfeaIfКDIIIHНR або IIСlfanежне IШШНI1If1.R доroВОРУ ~POHII 11 yn. 

13.2.См 4Oroaopy. • • ,"остї. RКШО 80на ДОВеде, шо ЦІ: 
~ РОІ", "ка ПОРУWІШD зоБОВ"JI3IIIІIIR, 3ВШЬІIJIЄТЬСЯ від BIJII10BUUUI 
~ не з11 811НII. 

14. ПРllldlll~сві поnоЖСIІІIП. 
14.l.Це\\ 40 noro державноі ресc:rpаuП. 

~ .. _ Цеп 40 ro~lp ивбаlрає ЧllІІНОсті післ. піДПIІСВШIЯ mpoнaatll :нвкоау ЮРlшtlЧ11'j CltJIY. ~"H 3 ККIІХ 
~. ope~ УКnIЩeIIО У трьох ПРlІмїрНlltW;Xo шо маю;ь КІІП прові8 державН)' peEcтpaUl1O. 

, '-МВЦ lIPYnln _ в ореНlI8РК, тpeтtn - В ор ... " , я 



:tYPY ]ООllіwш.оі межі ]еr.rела..,оі лL'"",,,,,. 
Ih.,. ІІІ пеРlшеСIШJlI II:'ep'lraIIJlJ1 ОCТDноолеllll:< меЖОRIfХ ]"акіn 8ЛЗС""КУ ("'''ІЩ~ l' 1'" 1\ І ~ \' . І акт про ПСРСlIII"У ІІІ ,,, . • ""Ol~ 

15. РскоіЗІІТlI CTopil. 

ОРСІІДОДВОСЦЬ 
Броварська міська рада 
в особі 
міського ГОЛОВІ! 
AllТOllCllKa Віктора ОлексаlJдровича 

МіеЦC:JllаХОl1ЖСlfllR ЮРJlJШ'lllоі осоБІ! 

0074 К"Твська область, 
м.БРОВВРII, вуn.Гатаріна, 13 

111С.IТIІФікаціПlшR код 26376215 

ОРСIІі&аР 
П~ ІЛЛСІІКО Н.М .. ЩО діє ІІа niaClQj 
СОIДОI(ТПU llJ'Ю держаВIfУ peєCТpaцizo 

суб"сктп rJі:lІІРIІОIfШЦЬКОЇ Ді_пощ 
видаllОГО HlfKOllKOMOM Броварс,roi 

міСI.кої І'ОДІІ 1а Н93229 від 24.09.1994,. 

Місие "pO"'IJRaIfII. фіЗIІЧНОї оса6ІІ 

КIJЇВСI.КI1 область, м.БроваРIJ 
вул.КОРОЛСIfКD,SО кв.49 

ІДСIІТllфік.uіПllllfi "ОМСР 2766201402 
(f 

ПідПIІСI. сторін 

ОРС.fДОДDDIЩL,І ,//' 
1t.( 

~ ___ .....;..J_J ___ АtfтоНСНКО 8.0. 

ОРСJll1ар 

,а 
~; 

.,..' r.~ 
~ ... ",~ '" м І. _ 

_________ ~,L-'-------~H. .~ 

/) 

мп 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa J\lichKa Рада, в особі 

міського голови Антоненка Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на підставі 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"відповідно до 

рішеНВJI сесії від 07.07.2005 року N!!746-З5-04 з однієї сторони, та 
, 

ПроваТIШЙ підприємець Іллєнко Наталія МllколаіВllа ідентифікаційний 

КОД 2766201402. з другої сторони СКJIали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТlllfЙ піДПРllЄl\lець 

InnEllKO Наталія Миколаївна прийняла земельну ділянку площею 

0.0045 га по вул.Черняховського в районі РОЗl\lіщеllllJl тепЛJЩЬ 

~I,Бровари ДЛJI обслуговування кіоску. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 07.07.05 за N!!746-З5-04 на умовах оренди терміном до 

10,03,2010 року. 

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

ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки. 

Вро nВРЕДАЛА: 
!ор ваРська міська рада 

ifДJ{Чlfа адреса : 
іІ,Бров 
ilісь ари, вул.Гагаріна.lS 

IatЙголова 
. -::== ..-.~-:: 
~ І .. • .. -", .-~ • . ~ . : .. '. _. -. '.'. & ,- .. .. ,:. " 

/ 
'/ :- l U і 1)....' 
'.; '\ : ... ~ Іі .~ .. ',: .. 
~ с,,. о,,; _. 0.\ 

i'~ С)( \ .. '\ kri6'} ""'І '-: .• . '.' '- ІВ г',· ";.,, І 
" :І ,.\:1. ненко 
'~ .... ~, .. '\ _О") ", ~ .. ~. \ r : .. • .. , 
\,.:." ...... : ,.." ....... . 
\. ... - ... ,. 
\:':0 .с." , 'І "J. .е ,~ 

.. ~.:~., ... .1 ." ,.'::.~ 

І1РийНЯЛА: 
Приватний підприємець .. 
Іллєнко Наталія Миколаl~На, 
яка проживає за адреСОIО . 
вул.Короленка,SО кв.49 
м.Бровари 

обл.КиївСЬК 

Y!!.~-
І Н.М.Іллєнко І 



АІ(Т 

про передачу ІІа зберігаllПЯ BcтallOBJlellUX l\JеЖОDIІХ ЗllаJСЇВ 
BJlIICIIJIКY (КОРllстувачу) зе~JeJJы�оj'. дiJJПllКП 

1/11 
(11. І. 6. фы�'lноіi особll. назв. IОРНlUlЧНоі особll) 

~I~; ~J('/ /1., сільської (.Псько!) роди 
(>1-.f.. t("A~ .k7,/'~~ZP району 

КиївськJі області 

І межах 

О" e/~ - 200....kp. 

Мп, JlJJЖЧепідписаиі: 
оргавізВЦ1Ї, що вихонвnа роБOnІ по встановленню межових знаків ЗСМCJlьної дimппaІ, 

• вище ID3aR0МY власнику (користувачу), 

Jt~ -~drll ~ .,,;, ІН!. ,~~. cJA~"17I "'" r-'h1 
(RIЗв. орraнізації, посад., П. І. Б.) 

~A! 

_CIWI (3eмrJскористувач) ___ --=I'~:-:'#~-:/~/:..:A...::;e.==_~~~~___..:.R~;f:::::=:;_:~::;_----
(11. І. 6. фїЗlІЧНоі особн, назв. ЮРIUUl'Dlоі особll) 

І 

tllUIIВ сіт.ської (сепищної, міської) ради ____ /З~,,~./І~с;7,:.!..'...::. ~:.;:~..::....:~~. _...::7-_ • ....;./1....;.. _____ _ 

bвoro (MiC:ЬKoro) відділу земельвих ресурсів __ ........!~~1J!!...:It~~~, .!.".fw'::::-::-::-i,;l.~t._~..:....:... ____ _ 
(11. І. Іі.) 

-
- цей ап про те, що межові знаки земельної дїJIJIНКИ встановлені (в1двовлеВ11 ва r.rісцевоC'J'Ї в 

- S' шт. і передані ва зберirlUlВJl земneвnасвику (земnекориctyВачу) 
___ //11 I;"~ н. н. 
t сп· І. 6. фізН'lJlоі особн, вазв. IDPИдJI'Iвоі особll) 

___ ОО 2OD' ро ЗАІ&. »S/��-/SDfJ 
ЗАТ·.",.......,.,-r·_· 



АКТ 

1111 nepellecellllJl ВІІВТУРУ зовніWllЬОЇ межі зе1\leJlы�оіi ДЇЛЯІІІ(]J 

/1// 

.-..:~~ ___ 2001p. 

НJsжчепідПllсані. представник Броварського MicLKoro зсмсnы�о-кадастровогоo бlОРО _ 
~.,pt 

ВIІЕОВlОІеі)' ГоЛ'n'~~ j,/J. 
; 

підставі дозволу виконкому НІ 273 

~lDПX,l1еП1m1~ від 24 Шlстопвда 1992 роху 

JoIiCЬI8UКOВКO"1)' Nи ______ від ___ -------------

-І D кinьKOcтi ( 5") передані в натурі преДCТDDНflr;y ЗDIОВJfЮ\1І, ва BOro і 
за іХ збережсвия. 

місцезнахОДЖСIПIJI межевих зиахів земельної дiляиJal показані на кроках. 

, 

ДJIJI ПРИЙНJnтВ рішеВВJI по фактичному IсористуваВНIО. 

А ........... 21JO) р. ''''1. Jt) 'SS·ISQD 
3.4Т .. GpoItIPC ... ..,.~ .,.-



. , 
" •.. :" i.~·.·4.,:: 

'. 1.'·.,: .. , 

"І: S'" . 

, : .. : . ..••.. 

.. . 
'.' ,.: ..... .. 

, , 
•• " : .1~ 

.. .... - '.: .-," :-1 ., •• " 

" 

... 

" " 

...... ," . . . , 

. .... І ... 

, . 
, . 

І: " . 

. '-. 

mеl'\ЛЧ~Я 

'. 

,'ЇІ • 

, .. J 

.' 

О' .. 
,\' 

, .. : .... : . 

~i"::'::: 

.. ,..... 
. , . 

:,.:: ," 

.. ... ,~.: .:: .. . ~ ... ,. 
' . 

.. 1- 'І! •. 
, .е '. 1!1!. і"1 J ....... 

м., '! ..... ,.", ... ". ':: " ......... . 



~ 
.~ 

': 
·1 
~ • 

пЛАН зовнішніх меж землеКОРIІСТУВВlІІlJJ 
/КОЕОТКОСТРОКОВОГО на умовах орендні 

t11\1 \ D Detl\)C \-\Q"Qn'~ ММ \(. О" а',' ь\-\ О 
вул. \jepHQ~O~C.b"O\O (cP-н ,еnJ\UЦЬ) 

&.ОО. 

lt5.0 "'Ь.М. ~.OO 

6.60 

Иmaб 1:100 
ОПОС МЕ)К 

fJA АО А землі зaranьного користування 
І 

і Акт перенесенНJJ ~Іеж в натуру зовнішньої ~Іежі ]e~Ie.'1ЬHoi .1іJIЯНКl1 

,.епn""ця 

Зовнішня "Іежа 
зеr.lenьноі дinяики 

іIJМ~6f~--WОКУН М.А. 

w 



Договір Х!!l 
ІІРО tlllесе""в :1111і" до догоооР.о Q'Pelldll ЗІ",."" r "'. І (J,r .., .......... 110 uUIRII"" 

tI.'д 01 ~/соtlll"lЛ 2005 ро,,), lt'i0405JJB00161 
МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

і 
., 

23 сі'llllІ ДВ 11IСJl' •• дев ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCЬK~ p~ Київської області, 10РІІДІІЧllа 
особа ЗD закОНОДDDСТВОМ УкраІНИ, JДСIІПIФlкаЦlАНIІА код за дal111М11 єдрпоу 
26376375, 10РIIДІIЧН~ адреса: Київська обл., м. БроваРІ І, вул. ranpiHD, 15, в особі 
вJJКOН)'Іочоro обов JIЗ~ MICЬKO~O ГO~OBII - секретаря paдll СDпо~кка Ігоро 
ВаСIIJlЬОВ •• I.П, якпА ДІЄ на ПІдстаВІ ст.42 3акОІlУ УкраїНl1 ((Про ltlicueBe 
ClDIОВрlД)'DDНl1Я в Україні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Ілленко Наталія Миколаївн&, IОрндична адрсса: ... БроваРII 
ВУJI.Корonенка,50 кв.49 ідентиФік.аціАШIЙ код 2766201402, далі -"ОРЕНДАР", ; 
dpJ'lOr сторо"", уклали цей ДОГОВІР про наступне: 

ДЬочп добровільно і перебуваючи ПР" здоровому розумі та ясніП пам'яті, 
розуміlОЧlI значеНИJI своїх діЯ, попередньо ознайомлені з ПРИПllсам .. UIIBЇnЬHOГO 
ЗDКонодавств&, що регулюють укладений Н"ми правочин (зокремD, з В11моПllt111 
щодо недійсності прввочииу), відповідно до затвердженої рішенням Бровврської 
.осиоі ради від «ЗО)) вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормаПІВНОЇ грошової 
оцінхп земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05 та керуючись положеННЯМ.1 пунктів 4.5.2, 4:5.3 та 9.1.3 
ДоroВОРу оренди земельної ділянки від 05 жовтня 2005 року УКЛВnII цеП Договір 
N! 1 ("одanі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
BiдOS жовтня 2005 року за}(!!040533800161 (надалі -Договір ореllдll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в наступніЙ.редакціі:. •• 

«23. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки зГІДНО ДОВ1дКІ1 ВІДДШУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 08.12.2008 року N! 04-
3113-3/2075 становить' . 

- 18 ббl (Вiciмв~ тисяч шістсот шістдесят одна) гривня оо копіRоJ(.» 

ІЗ.Пункт З.l Договору оренди викnаCТJI в наступній редакції: • 
«3.1. Цей Договір укладено термінО.1 на 5 (п'ять) років до 10.03.2010 року. ПICJIЯ 
311ЇIAe1lJlJ( о 'ї ого Доroвору ОРЕНДАР .ІВЄ перев~е. пр~о 
ПОROВJJення ~ : н:ий u.ьCТPOK. У цьому разі ОРЕНДАР повпнен не ПІЗНІше нІЖ 
за 30 .м ого ДоroВОРу пIIсыtlвоo • laUIендарних днів до ЗВІQнчеиня строку ДІІ ЦЬ • 

IІОВIДОМIIТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продов)киТИ ЙОГО ДUO. ОРЕНДАРЯ не 
ПОJlоження цього Договору про переважне право 

38ct0COBYlOТЬCJl у разі: • 
: ВIІ1СОРнстаииі земenьної ділянки не за цільОВllltl ПРlІзначеНIIDI, 
ПОРуШення термінів сплати орендної плаТlI; 

• ДОПУЩеllНЯ погіршення ставу земenьноі дїJIЯНКlI». 
1 аСТУПllїn редакції: 

«4 1 О .з.Пункт 4.1 Договору оренди ВIIКnВСТИ. в Н 'в від HOpltfaТlIBHOЇ грошової 
:. реНдна плата становить 10% (десять) ВlДсОТКІ 

OЦt_ земельної ділянки _ 18 661,00 ГPIJВeнь і cКn~B): грllвень 1 О копіПок в рік» 
• 1 866,10 (Одна ТИСJlllа вісімсот шістдесят ШІСТЬ . 

1 иаступиіR редакції: 
.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІІ BIJКJIBCТlI у 



2 
«4.3. ОреllдllО плата BIIOCIIТЬCI ріВ1111М11 часткаМJI о щоміСЯ'IІЮ "РІІІІІІ(І\\) 
( 11ДЦJI11!) кonеllДDРIПIХ днів, наС1)'ПНIIХ за OCТ8lIllIM KnпCHдaplfJl~1 011f~\1 Ih\nl О 
(:ІР го) "".·І ..... ,а без ypaxYВDlIНJI пдв пuurxом перера.~упаJfIlЯ "u pn·Jpit.\\ 11. OJQ 
поДD'l1(ОDO .. -- 005 УДК К оо . оо fi . о 1\0ІІІІ 
рах)'ІIОК Орендодавця Не 33217815700 У JI1ВС~ЮIІ 0):101,"'1 \1 І\IІГва. . 

ЗІСПО 23571923, МФО. 821018, одержувач - Броварське вдк. код ІСIі1СIIФі:' 
13050500 - орСllда землІ». 

1.5. ПУllln" 4.5.2 дОГОВОРУ оренди викласти в наступніn рсдакції: 

«4.5.2. зміІІІ! розмірів зеr.!ельног~ податку T~ стапок ?PClInl!OЇ rmaTII, ЗАІіВR 
HOPMOТl!BHoi rpошовоі ОЦІНЮ!, П1ДВlfщеННJI ЦІН, тарифІВ, 1МIJIІІ коефіціania 
illДeKcaцii, ВlfЗначеlllfХ закОllодавствомо . 

у DППОДКУ відмОВ11 ОрендаРІ ЗМІНИТИ ореllДНУ плату ІІа умовах. 
ВllЗllачеНlfX п.4.5 ДОГОВОРУ, Орендодавець мас право розірваТIІ цсП Договір. 
ОДlIОСТОРОННЬОМУ ПОРІДКУ». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДlf викласти в наСТУПIІЇn редакції: 
«4.5.4. У разі невнесеННІ орендної плати у строки, визнаЧСllі цим ДоговороІІ, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується З нарахувllJlJШl ( 
певі. що нарахОВУЄТЬСІ на суму податкового боргу (з урахуванням wтpaфвux 
санкцій за їх H8JlВHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних облікової C'IIВIR 
Національного банка Украіни, діючої на день виникнення TaKoro податковoru 
боргу або на день іІого (його частині) погашення, залежно від Toro, яка 3 &eJIII1IIIII 

'І1ІКІІХ ставок Є більшою, за кожний календарний день прострочеННІ у йоro 
сплаті». 

1.7. Пунп 6 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'JIЗaиd в П'JlТИденний термін після державної реєС1р8ЦЇі 
цього Договору тв/або будь-JПCИX додаткових УГОД, Договорів про внесено змів 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копію орraиу дерЖІВИОЇ 
податкової cnyжби за місцем знаходження земельної дinяНlСЮ). 

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

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору тulабо 
будь-JIКИX додаткових угод, ДОГОВОРів про внесения змін та доповнень ДО 
Д?говору тощо надати відповідну копію органу державної подаТКО80і cnyжбп за 
МІсцем знаходженвяземenьної ділянки). 

1.9. П~кт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунКТОМ 12.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: «12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в одностороННЬОМУ 
порядку у ВИПад1СаХ, передбачених законом та цим Договором». 

1.10 •. Пункт 12.4 Договору оренди ВИ1CJIасти в наступній редакції: 
«12.4. РОЗlРВания Договору ор '. • • О oдoвЦII. 
односторонньому ПОрJIДТtV до енди ЗCМnI ~a IНЩlаnlВОIО ренд BIDlor 
п 4 п· ."01 пускається у разІ невиконання OpeHдapCld 
ymay • 1ДПуИmв 6.4 та 9.4 даного Договору.) 

2. Цей Договір ПЇДПЯгає державній реєстрації. 
3. Цей Доrовір набирає .'. та ilоlO 

дер)кввної реєстрації та ЧИННОСТІ ПІСЛЯ ПІДписання CТOPOHВftfl1 О 200 
IШISL застосов ється опавові носин о ВlfНИКnИ З 01.1· . 

4. Обов'JlЗОК щодо подаННя '10 '18 
ВИ1рати, пов'язані 3 йоro держав ЦЬоro ДO~BOPY на державну peЄC1P~AЦI. 

HOIO peЄCТPOЦIЄlO, ПОКnВД8l0ТЬCJI на ОреидО~ 
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poJrY 
S. lJапі у.'ОВІI договору ореІlдJl !eAf~LIIOЇ ділиНЮI від 05 ЖовnrR 2005 
заN..оО40533800161 ЗOnJIШDJОТЬСR бе! ЗМІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

GPOВAPC6КA АІІС6КА РАДА 
КІІІВС6коІОGЛАСТІ 
JOjJlrдllчна адреса : 
м. БроваРІ', вул.Гагарінв,1 5 
в осо DПОЖlса Ігори ВаСlr~ЬОВI'Ч 

,.-,: .. '. . 
І • ~ 

~~ " '\ 
;./ ::,.. •• о.' \ 
І' ,О, о. 

1I ~:1-в..c~"o"cнo .' "'1 -~r---'''ІІr---r.11 І ,_. \ . 

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

'. -~ 
,,', ., .8 

":-••• , / f# І :: • 

"~ ... :...'. ...,. ---::.::;:.;,...-

. .. 

ОРЕНДАр 

nplloallUlIII; lІідllрllє,Jlеl(6 
ІЛЛСІІНО НаlllалiR ~II1НDЛа'llllа 
JОРJIДJlчна адреса: 
вул. Короленка.SО КВ.49 
м. Бровари 
обл. Кнївська 

-", О 

<.._ -.;;::.~:.......t!_c.,.',~'___ н.м.IЛЛЄІІІ'О 
І 



І. ,е.: І, .-, - , :' --
ДОГОВІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНІ(ІІ 

IiPOBBPCЬКD І'.lсысп. Ропа " .L.f .. ~ .. 20JJL.p. 
aeu.: liрооарська І','ськп рада о осоБІ ncpUloro 10C1Yn1l1lKO міського roлОВIІ 1(lInlllll,' О 
~ . І ство' 3ак НУ""П . nC:lrcalllIpa APf&'!'ROOII'IB, ШО ДІЄ ІІа n д І О У Kpal/lll ро МІСЦСВС COMOBp_nYBallll_ в УкраТllі" з OJlIIOro боку 
,.tpcHocтI IIA 01.04.03 ,а N!2-6J299 та ОРСllдар: ПРllоаТllllП пInПРIІІ:~'С:UI. ffВnlloank"O Вanс:рlП A~'OCOOII'" 
&fIWIЧ/СІlІІІРсса: " •• БрооаРI', вуn:м.ла,!"080і.~ ко.96 іnСIІТIІФіКОllіПllllП коп 2394722330, _КIlП дlс ІІа пІдставі 

1 __ npo АсржаОllУ рссстраиlІО CY~ скто ПII1ПР"С"IІІIЩltкоі aiMbllocтi, 811JIDIIOro 8I1KOII"'O"0" Броварс.кої 
І _palPlза N!23550 170000002875 01.11 05.02.2002р. , nруroго, YКnMII цсп 110roоір про IІШК'IСllаОСI1СIІС: 

1. ПРЕДМЕТ Договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДllО ДО ріШСllІІR сссії Броварської міської PDllII КІІЇВС.КОЇ області lі4 
J1WOO& року »923-44-04 IlадаЄа а ОРЕНДАР nplIAMOC в строковс nлаТIІС Kop"CТYBaIlIlR 1CMCnbllY 4in.IІКУ 
l10IIICID 0,0025 ra дnп оБСЛУГОВУВПIШИ кІоску, nlClIB ]IІПIОnIlТLСR по oyn.MJlarylloooi,2 аl.БроваРIІ. ЗrillllО ] 

~1I1IfID\I 1CМJIeкoplII:TYBaIIНB, що є невіl1"ЄМIІОЮ чаСТІШОIО цьоro Договору та 1100і11К" B"JlDlIoi Броварськ"м 
'''' ІЇllllinОіl зеr.sc:n.шlХ ресурсів віl1 10.03.2006 N!З09 та ЗСМCn.IІD-КDlIDСТРОВОЇ 110КYMellТlUiТ Броварс.коro 
мrв ІЇІІІІlnу зсr.sCnIoШIХ ресурсів WI зсмелloна l1іЛRнка рахустьсв в зеМЛRХ KOMcpuinllOro BIKop"cтatltlR в 
IlClllIiРВlарс.КОі "ііСloкоі paдlI. 

2. Об"єкт ореllДII. 

2.1.8opeffllY ncpCIlВЄТLCJI ,смелІона l1inвнка заranLНОЮ nлощсю O,002S ra. 
2.2. На ,eмeп.llln дІп_ниі віl1сутні об"tКТIf нсрухомоro ftlaAlla. ., . 

. 2J.HopMmfBHa грошова оиінка земел.ноі l1іЛ.'IКIІ згіАно 110Bil1КII Броворс.коro ftllC./(Oro ВІI14ІЛУ 
-WUIX ресурсів від 10.03.2006 за N!З08 СТВНОllfТ. 6765 ( ШІсть ТlІСВ'І ciftlCOТ шіСТI1ССЯТ 0'1ІТІо ) гр"всн •. _ 

2J. 3емenlo .. а ain_нщ _ка перСI1ВЄТ.СВ І ОРСІІIIУ, lІе мас НСl1onікіо, що можут. ПСРСШКОllІІТIІ " 
_ному ІIІКОРllстаННIО. • • 

и. ПРllз .. іні (реорганізаuіі) ОРЕНДАРЯ Договір opeНllII не збер,rat ЧІІНІІІСТЬ. 

. 3. СТРОК діі договору 

3.1. Дorolip YКnlll1eHO терміном 1111 І (01111І1) рік 110 23.02.2007 року. Піc:mr закіНЧСtltllІ cтpo~ lI~rooo~y 
~2 "11: переважнс праlО поновленн_ Яого на НОВІІА строк. У Ц.ОМУ pul 0PCtllI8P поа~IIІСН НС ПІЗИІШОА НІЖ І' lllcaцl АО _інченНІ строку l1іі 110ГОВОРУ 00lіl10МІІТІІ nIIC .. IOBO oPCtlI10JID&1UI про tl8ftllp ПРОI10ВЖІ/ТІІ ого 
ао. Прп Bllk'OpllCТnIIIlI 3CI'fe.llLlloi дinЯllКIІ ІІС ,В иlnЬОВIІІ'1 ОРll311ВЧСlшяаl ОРСllавр DТРВЧDt пеРСВВЖIІС 
1faIo"1 ПОIIОВnСIІІIЯ 110гоаору ОрСIIДII. 

4. ОреllДпа плата 

4 І Рі • Ість) ГPIIBCH. 50 копіАок. 4J.· О Чflа °РСІIJШП МВТО СКЛDдПЄ 676-50 (шІстсот с. аlllССЯТ ш ах ВВІІІІІІ" ilt.llClCCiB іllфmlwї. 
4J.·O 6ЧІІCnСІІІIR розмІру ореНl1Ноі MaТlI за зс.шЮ 3А1АСИІоЄТЬСR з ур У І. 23 02.2006 року щоа,їсячtlо 

... Рl!llІша pllBlllfnn ріWСIШП в... • • "'''1" .. Ч МПТО DIІОСIIТЬСЯ ООЧІІІІВІОЧІІ 3 ДІІЯ О CТDlшlаl k"1lJlClt.IIBPIIII~' IIt1P' 38mloro 
~ InlCllIIII Протяrol't 30 кnnclll1BplIIlX ДlІlа, IIBC1)'OIIIIS 3~ О" іА 06nасті 1'1 Кllсаа МФО 821011 
Ь. &Dra) ""са ІУ"ОК УДК)' І'ІІ,ВСЬІС ' • ..... Us7I923 ця ШЛЯХОl'1 ПСрСРВХ)'ВПIІІIЯ ІІВ РВ ir 13050500 - ОРСІIlIВ зе~1Л • 

4,4 П р/р 33210815600005 - &ровврське ВДК. Код КЛВСllфlкnu фор"ШRСТ.СR ail1nOBilll/t/"/t/ aJmlAIII. 
4.s: ..:едача npOI1)'Kuiiтa Надаll'" nOCJlyr D рахУІІО" opeНllllOi nлаТIІ о • 
4,! І .~'p ОРСІІІ1110Т l!Лвтіl пеРСГnПI1ВcrIoСЯ У РВ1і : 
4,s'i, ~"I~II Уlllоа I'ОСПОI1OР'ОВВIІНR, псреабаЧСІll1Х 1I01'000po"; IІфі& у 1'О.IУ Чllспl Itlacпїl10K ЇtlфnRUіТ; 
4,sз .~IIIII РОЗlflрlв зсмen.lІОГО поl1OТІС)', оіl1ВІІЩСtlllR wtl. пр • •• 
4,s.4 у ІІІШІІХ ВIlПIl1Щ переабачеlШХ ЗaJCOIІО"; І OI'OBOPO" спрaвn.СТЬС. nctI. У рОЗМІРІ 

"I~} ~ разІ HClllcceHHI ореlll1110і MaТlI у СТРОКІ" 111311ачСІІ ЦІ"" ~HI nnа~. 
• 4,s,s ІІЩ HaulOIlM.tlOI'O банку УкраіІІа ,а КO~'ClIl1e .... ПРОСТРОЧ~ДАР 3 nOBlUl\1111X прlІЧl1ІІ ТlI.lчасо&о ІІС 
·'apI~~pellJUla Пnата спраВЛRЄТLCJI також і У IIІПааках, ІКЩО ОРЕ 

1CMe.nIoIlY l1inВIІКУ за UlI'" Договором. 
enы�оіi дїлllllКlI• 

5. YalOBl1 BllKopllcтallll1l ЗС~І 

S.I. Зе.аen BYlallH1 кіос/С)' • 
• lІа 111п.llа nepel10ЄТLCJI в ОРСIІI1У дп. 06CJ1УІ'О 

\ -. 



110·1 JIInIlНIШ - землі "О\lсрuіЛIfОI о AII"""It~ ''''''І'' 
Ціп PIOI.I'.CI.I.II земель .' 5.2. ЬОІС n б фОРJ\lЛСНI'1 У ocтaffoвnelfOMY 10мт(1.1,IIfСlІІI1\1 ""р" '" \ ·\lIIIID8h.. 

5.3. ОреlUШР І'С ",ас праВІ с3 О ._-,,, " 
npIIJlfa"CIIlfIl 3C.,CnLlloi J1iпlll.KII. 

б. YalOOl1 і СТРОКІІ псрсда&IЇ ]С~ІС.'ІІ.ІШЇ і(і.ISIIІІШ I1 IJPCltдy. 'с 
. 

r іп ІІКІІ О OPCIIJlY JJlinCIIIOCТI.CI бе1 Р01fЮ(і;ІІ:ItIIJI\І ""Щ''''') ;. ві48Цсн", 6.1. ПСРСШlЧl 3сJ\lcnы�0o .11 І •. .... 
• чі ~CMCnIoIIOЇ J1іЛIIIКII В OpeffJlY: ОРЕІ fДОДЛШ~f На lt~p~.Ii". а ОРЕНдАР nR_L 

6.2.IIIШI Y"'OIII перш . • .. іі .' '6 ...... '" 
• iпIollY BiJl БУJlЬ-IКIIХ маПІІОВІІХ прао І ІІ"СТСЮІІ Г"І: ГІ\ ОС' • про IІIC1Q • opellJlY зеJ\lcnы�уy JIІЛІІІ.КУ І Itor 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlt ОРЕНДАР Ilе МОГЛІІ ЗllаТIІ. 

укnDIШ~:;~ ~:P::: земcnы�оїї J1inllf~" opell.llllplO ЗJlіПСllЮСТIoСI 'lіСЛI леРЖllПlfа; "еr'СТРlщі. цього дОFaIClp) 
31 актом npllnMIIfI.1 - ПСРСJlОЧI. " • 
6 4 Н І - 25 3аКО11У Украіllll "Про 0PCffny ]смлl ПІД 06.IО.199Нр .NШJl-ХIV ор'.', •• а ОСІІОВ ..... " • _ 

II'nTIIJIClllllln СТРО'С nlcпn J1сржаDllоі рссстрпціі J1oronopy O~CIIДII. ]С~'СJI""ПІ Д.ЛПІІКІІ Jlер1ІІа.//.І 
.соАIуI.алыlrr ВnnCIIOcтl з060в'Rза'IllП ІІІ'ДПТІІ .сопі.о договору Пlдпопmmщ)' ""1'111І1 lICp"" .. aOlloi аозап. 

спу.и611. 

7. YalOOl1 noocpllCllllB 3С~IСЛLIIОЇ ДЇЛSІІІІ(ІІ. 

7.1. ПіCnIl npllnllllCIIHI дії J10roBOpy opeffдap повертає 0pCffJlOJlaBUeoi зсмеЛЬІІУ J1іЛЯIfК1 1 CТIH~ нс nPtt 
nopiBffllffO 3 ТlIМ, У ЯКОМУ ві .. одержав П В OpeHJlY. 

OpellДOJllllleuIo У разі погіршеННIІ КОР"СНІІХ влаСТJlвостсА 0PCIIJlODi1110; земельної діЛIІНКII, nol"DHJII 
3111ill010 П стану, мас праоо на оіДШКОJlуваННIІ збllтків У розмірі. ВIІЗlfа'lСНОМУ СТОРОНОМІІ. Якшо с:тороІІІlІІ 
ДОСІП'УТО Зl'Oдll про розмір відшкоJl'jВОННЯ збllтків, спір розв"язусться У CYJlOIIOMY ПОРЯДКУ. 

7.2. ЗдіПСlІсні орендарем без ЗГОДІІ OpeHДOJlaBЦR ВllтраТIІ на поліпшеНfl1l орендовано; зс .. enьноі лUu. 
IІкі НСМОЖJIІІВО відокреМllТIІ бсз заподіЯltНI ШКОДІІ ціП J1ілянці, не піlUlJlгають оіДШКОДУВDННIО. 

7.3. ПміПШСНll1І стану земельної J1іЛIІНКIІ, проведені OpeHJlapcM за ПИСЬМОВОЮ згодою з opeНJlOJllla 
зсмлі, не nilUlRrDlOТIo відшкодуваllНIО. 

7.4. Орендар мвє право на відшкодуваННІ збlfтків, заподіllНIІХ унаслідок НСВllконання 0PCIIJIOJIIIU 
зобов"IІ3СНЬ , псре.абачеНlfX ЦІІМ дorooopOM. • 

36.IТICDАIІІ вважаlOТLСП: . 
7.S. фаlCТllчні отраТlІ, IІКIІХ ореlUШР 38:1нав У зв"IЗКУ З нсвиконаННJlМ або неналеЖНllМ ВIIКОНIННІ\! JII 

J10roBOpy орендодавцем, а також BltтpDTII, IІкі OpeHJI8p ЗJlіПСН.IВ або ПОВІІнен ЗJlіПСНllТIІ lUIlI BЇJllloвneHЇII СІІІ 
ПОРУШСНОI'O права; 

7.6. ДOXOJlII, IІкі орендар міг бll peanIolfO DтpltMUl1 в разі належного в"конаННJI opcндoДll8UCМ JII 
Договору. • 

7.7. Розмір фаlCТllЧНlfX Вllтрат орендаРIІ ВIt3начаЄТЬСJl на підставі докумснтально підтверджеllllХ~ 

8. 06межеПІІВ (06твжеНIIВ) щодо BllKopllcтallllB 
зеltlелLllоі ДЇnИНКII. 

8.1. На орендовану земenьну дinЯIІКУ lІе ВCТlнuвлеlfО оБМСЖСНfll, оБТllжеННI та інші прааа третіх осі6. 

9.lllші права та 0600"В31(11 сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalltyc, що земenы�аa ділІІН n ... • YJКeJtI. nї 
заБОРОIІОЮ (арештом), заставОIО не перебуває і він М ка є у 01'0 влаСНОСТІ, НІКОМУ ІНШОМУ H~ ВIJI" а сJI4) 
НDJIIIваТIf інші правв. Вl13l1а'lені UIIM J1ol'Oaopo",. ає заКОНlfі ПовноважеННIІ nepeJlaBaTl1 шо ДIЛІН~"у в Р 

9.I.Прово opCllдoдaBQn: 

9.1.1 перевірRТII цinь~ae ВIlКОРIIС'ПІIІІII земenЬНоі діл • 
9.1.2 J10C1pOKOBO РОЗlрваТlI цеП Догові ІНКІІ, ІІІІ' 

ДОГОВОРО"І; р У ВllПадКаХ, передбачеНIІХ ЧШІНІІМ законодаВСТ80~ 11 

9.1.3. зміllllТl1 розмір ОРС:llJIноі пnaТlI у ВІ елі' 
OДНOCТOPOltHIoOMY ПОРІІДКУ без 31'0.1111 OPEHДAP~~DJlКIUC. псредбачен"х ЧІІННІІМ заКОНОJIDВСТВОМ. вТО,,11 'ІІІ 

9.1.4. B11Mam11 від ОРЕНДАРЯ СООЄ'lасно • 
9.I.S.BIIMBI'DТII від ОРЕН ПАР Я ід 1'0 ВllеССIШI OpellJlHoi пnаТlI' 

• мп в ШКОДУВ.ІІНR СУМІІ О ,.' • IICCIHкcP'l 
або "IІСlокоі Paдll про HDJlBHIIJI земелыlіi дinlНК • peHДIlO. пnаТlI 3 часу npllnHII1ТR РІшеННІ ВІ 

9.2. ОБОВ"ПЗJCIІ ОРСІІДОДОВЦП: 11 .110 nlJlnllcaHI.1 UЬOI'O ДОI'OВОРУ; • 
9.2.1. пс:редаватllземелыІy J1ілRIІКУ по акту 
9.3. ПРОВП ОРС'lДаря: • 
9.3.1. OТPIIMaTl1 по акту земельну дlЛJШку 
9.3.2 ПОllоanюваТl1 AOI'OBip піCnI зак' У KOPIICТYBaHHII; 

зоБОВ"lІ3ань ІІа ПРОТІІзі терм іІІ)' ореНДІІ. ІІІЧСНІІІІ строку nOI'O діі В разі aiJlcYТHocтi претснзіd, ~ 



, .... 06DD"ПJКII ОРСI8JIВРП: 
,41 tlJllDllDnl ОРЕНДОДАВЦЮ "IОЖnltDіcn. здіnСtllОDаТIІ KOI"p 
• • • ол .. 3а Bllh1JPIICТDIIII."1 uici 3С.len"llоі 

Ji,U1III!; ,.4J.Pllh"DPII~DYDDТlI 3С~lелLltу дlnПllh")' за цln"ОВII" ПРIІЗIIО't • 
,.4J.CBOC'lDCII0 CMI~Y8aТlI ОРСІІДІ'У мату; IШItЯМ, 
,9.4.4.IІС ДОПУСІСІІТІІ ХI"lіЧIIОI"O ' ... буд .. -.~оl"O іltШОГО заБРУДIІСfltl. ЗС\tл.' 
9.4.5. пlд1РII"'УВDТII 17 D lІan~ЖlІо~tу call1ТIplIOMY CТDlli; • 

'
А 6 пlсп. закіllЧСItIІR ТСР"ІІІ'У ДІі ДОI"OВОРУ ОРСНДIl nOBcpII'"11 3'" • 
• • • І в"'"' І • ~ .. Ien,,"y ДІЛ.ІІКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

... 1fjIIDNY ctail ПО n '1' 

" 

10. РІІЗІІК ВllПадкового ]ІІІІЩСІІІІП обо ПОWКОДЖСІШП 
6" о єкто ОРСllдl1 'ІІІ його 'ІПСТІ"",. 

10.1. PIIJIIK ВllПадковоl"O зщtШСlttl. вбо ПОWКОДЖСІІІІ. об"скта OPCIlBIl ЧІІ noгo чаСТllltll нссс ОРСlшар. 

11.СтраХУВОШIП об"СIСТО 'ІІІ ііого ЧПСТІІІШ. 

1I.I.3riДIIO 3 UIIM 1I0I"ODOP0'" об"єкт OPCItJIIlItC підп.гас cтpaXYBlftltlO. 

12. 3J\Iillll Y~IOB договору і ПР'IПlШСIШП його діі 

12.1. ЗАIІно YМ081101"080PY здіnсltlOlОТ .. СR у nllc..,.loBin фОР~lі 31 ВЗІDlftоlO ЗГОДОЮ сторіІІ. 
У роі IIClIOCHrнeHHH 31"ОД" ШОДО зміНIІ у.,ов ДОГОВОРУ спір розв"nуlОТ .. С. у СУДОВОМУ ПОР'IIКУ. 

12.2. ДіІ ДОГОВОРУ ПРIIПIШЯIОТLСП у РDзl: 
12.2.I.:sІкінчеННR С1року, на ЯКlln Аого було укладсна; 
12.2.2.ПРllдбання орендарем земen"ноі ділЯНКIІ у Вnlcllicть; . 
12.2.3. ІІІКУПУ земen"ноі діЛЯНКIІ дІІl суспіл"н"х потреб lбо npflMycoBOГO відчужснНІ 3САlen"IІОЇ 

-ІІІ J .,OnI8IB суспільноі ItеобхіllНОсті 8 ПОРЯДКУ. BcтвItOВnCffO.,y 3IKOffO~I; 
12.2.4. nlкaiдauii фі31tчllоі особll-ореНlllРЯ. 
ДоговІр ПР"ПIlНJIЄТloCЯ таКОЖ а illWIIX ВIlПВДка.", псрсдбlЧСftltх 3IKOffO~I. 
12.3. ДIr 1I0l"ODOpy npllnllllRIOTIoCn WnЯХОI\I Boro РОJіР8DflllЯ за: 
123.1. ВЗІCr.tIlОIO 31"ОДОІ0 сторін; 
123.2.piweIlНJIM суду НІ 811МОГУ однієі із сторін УНІспідок "СВlІкоltlltltl другою стороною обов",зків. 

~e"IIX ДОГОВОРО"І, та 8H8cnilloK DІІПВДКО80ГО ЗНIІШСНff', ПОШКОДЖСШUl ОРСlшоваltоі ЗСАlen .. ної nin.ffKII, 
IRCCnnИО переШКОдЖає 17 8ИКОРIICТlННЮ, а таКОЖ з іНШl1Х підстав, ВIDllаЧСНIІХ 3IКОНО". 
ct 12.3.3. IlеВllКОllаllllП opellJlDpel\l п.9 .... 2. JIDlloro JIOl"080PY 3І рlшеllllП~1 суау, 814П0814110 до 
, .t~t"443e.ICIILII01"O кодексу )'краіllllі 
УІ 12.4. fозіРВІННJI IJOl"080py В ОДІІОСТОРОНН .. ОМУ пор.дку IJOnYCкam.CI; 
ltaIOJO JlDJlр8DПIUIДОI"OВОРУ 8 OllHOcтopOHH .. OMY порllдКУ є HeBllКOHallНl ОреНдарем n .4,~, п. 9.4.3. 

12.5. Перехill права 8lIасності на маВно ореНдаР' ІІа іllШУ 10рlШІІЧlfУ або ФI:JIIIfНУ особу. І 1DКОЖ 
о ~ IОРII,IUlчноі особll-орендаря є пillстввою дllJI розіРВDНI" договорУ. б 
1Ioto._ПPUO на орендовану земenьну IJfпJlIIКY у рші смерті фіЗlllfноі особll - opeH~p" заСУ4ЖСНIf. а о 
~ИІІІ '" І " . бо І'НШІІХ осіб ІІКІ ВІІКОР"СТОВУЮТ .. wo Ihtrл .11 11 aдDTllOCТI за рlшенн.", суау nepexoallT .. ДО спадКОЄ,ЩIВ І • 

. ..., IІI11'НКУ РООМ 3 орендарем, wдяхом переукnвдІНН. договору ореНдІІ ,емлl. 

13. Відповідпльність сторі'l зо .IСВIIКО.18UIIП обо 
I.СНnЛСЖІIС ВІІКОІІО'ІІІJI договору 

1] І з' IШПОliдan .. ніCТlo ВШПОDl4но до 
1Iroиy~' а неВllКОllDlll1JI або ненапежне 811KOIIDHIIJllIOГOBOPY сторон .. несуть 

i].2~ AOroBOPY. • І "ІІОСТЇ ІІКШО ІОНІ аовслСо ШО "е 
l!apyщrи_ ро .... llка ПОРУШІШD зоБОD"ОIIIНIІ, 3BinLIIICТLCII вl.ІІ II./1ПОI 4DII • 

ctanOCll Ilе 3 17 ВІІІІІІ. 

1 ... ПРllКЇlщсві поло)КС'I'IП. 
14.1 Цеп та ROГO державної реєстрашї. 
Цсп договІр НlбllРIЄ ЧlІнності пlспll nl.llnllcDllIIJI CТOPOIIPIII аковУ юрllllllЧНУ СІШУ, 04I1Н :І ІІ""Х 

~tnq І noro8ip Yкnaдello у ТРЬОХ ПРІІ.,ІРНІІІСІІХ, ШО "DID!'" :':1 провllдерЖІІll1)' pCEc:rpaUiIO. 
OpellJloдaBQII, ДРУnlВ • D орендаРІІ, тpeтlB • в ОРПlI",' 

l�e"-"ОII 
IICt nP1In',al 11І1111І ЧDCТlIІІDаlll AOl"080py с 

~,IIb.~ ""-передачІ об"Єкта ореНДІІ' 
·'IIIQ·~'P0811 ' 

laeltllJt ce~~В: земenьноі дfпЯНКl1 3 

(обтlnrCН") у іТ ВIІКОРIІС11Інні 111 
аіll06ражеНIІI., 06",еа.1:Н .. 



, збс Imlllll ВCТlIIОDЛСIIIIХ МСЖОDtt~ ]lta"iB влаСІІІІ"'}, (ІШРІІ(" II.I·I~ І І. ", 

aкr про ПСРСJIIIІ' ІІа р '"'"" 30BHiWlllooi мсжі ]СМСЛLltоі діЛRIІКIІ 1.~ 
aкr про ПСРСІІСССІІІ11 D ІІа." .. " 

15. PCKBi:lllTl1 cтopil. 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 

Броварська міська рада 
в особі 
першого заСТУПllІІка міського ГОЛОВІІ 
ІСШllllщі ОлексаllДР АнатолiRОВIІЧ 

МіСUС3l1аХОДЖСIІНR IОРllдllчноі особи 

0074 І(ИЇDСLКВ область, 
м.БроваРIІ, Dyn.rarapillll, IS 

IАСllТllфіквuїRНIІR КОА 26376375 

ОРСllдар 

ПП �-ІОЛlІваііко В.Л .• ЩІ) діс на піДC'll8і 
свіДОЦ'гва про державну реєстрацію 

суб"скта піДПРIІСМlІІщькоі дівnы�ocri,' 
виданого UlIКОIІКОМОМ Броварської 

міської Радll за N!!23550 170000002875 
від 05.02.2002р. 

Micuc ПРОЖlІваННR фіlll l ll1пі особ" 

Кllівська область, м.БроваРIf 
вул.М.Лагунової,2 кв.96 

IАСНТllфікаuіП.шп НО,.,СР 2394722330 

ПідПllСl1 сторі.1 

ОРСIIДОе..,в;: у -

····~ ...... O.A. 

.мп ' ~ 
,'. / ... 

.' 

., 

ОРСІ'АВР 

___ j..:......:.fa_~--=-___ ,В,А.НаntIIlRIіО 
мп 

KDpnCIllCO ЛIIJдМIIІІI PycmIllillll 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНI(}f 

11 J'" djtI(Н4e - 200~poкy м. Бровари 

МИ. що підписалися нижче: Броварсы�аa міська Рада, в особі 
. 

Першого заступника МІСЬКОГО голови КІІПlllщі Олсксаllдра 

АIІВТОJJіііОВllча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

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

відповідно до рішення сесії від 23.02.2006 року N!!92344,,04 з однієї 
. 

сторони. та Приватний піДПРllємець НаЛllваііко Валерій АІ\ІОСОВІІІ. 

іденmфікаційний код 2147515690, з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТИllіі оідОРllЄМСЦЬ 

ВlиlІІваііко Валерій АМОСОВJІЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0025 

ra ПО вул.М.Лагунової,2 для обслуговування кіоску. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 23.02.06 за N!!924,,44,,04 на умовах ореНДІІ 

терміном на 1 (рік) до 23.02.2007 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємноlO частиноlO 

ДОГОвору оренди земельної ділянки. 

Бров І1ЕРЕДАЛА: 
lор аРСЬІ<а міська рада 

IIДИЧна адреса : 
"'))РОва 
nерlUИй ри, вул.Гагаріна, 1 5 
&lісы(o заСТ)'ІІник 

roГолови ..... , 

.' 

ІІРийНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Наливайко Валерій Амосович, 
ЯКИЙ проживає за адресою: 
вул.м.лагунової,2 кв.96 
м.Бровари 

обл.IUlївська 

j&z./ І В.ЛlJ;шивailxo І 
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АКТ 
про пере.lесення в натуру зовнішньої меж· .... 

І ]е~lеЛЬНОI ДІЛИНКН 

- Па '<ffд.щВодr..o ~й .-J~ 

.У'о JU. .JI,Q,щ~о,~ 
. "lL·· 'tfu!~ :шо Ор. 

МН. ННЖ'fепіД~lнсані. представник ТОВ "КОНСТАНТА.· 93ee1!~ К. J./. 

• І прнсутності землевласників (землекористувачів): 

Ол 1/(a,иLJau lС4 13, .,/ 

"p<JlCТ8llHHK виконкому ~GЮ'..о :Jї.'!; о 
.1іючи на підставі дозволу BHKJНМi Х!! 273 
ра.!1Н народних лепутатів віл 14 листопuа J 992 рок)' 
перенесли R нат)'f')' межі нп підставі план)' 1емсЛl.ної діnlНКИ 

проживаючого по в)'.'1., _____________ =--____ _ 

]гілно рішення міськвнконкому Nv sil1 _________ _ 

Межові 'Jнаки в кількості it иІТ. nepel1aHi в натурі ПРС:l1СТ18ИККУ ,. 
о ]1"'08ннка. Юl ЯКОГО і накладено віllпоаіUI1J,ьність З8 їХ збереженн,. 

Розміри та місuе1на~0.1ження межави=< знаків земельної J1іЛJlНКН показані 
на кроках, 

ЦеН акт r пілставою для прийняття рішення по фаА'ТИЧНОМУ користуванню. 

,ь.. Акт склuеннR в двох примірниках. 



.' 

А6РИС '1ЕМЄЛhНОЇ ДІЛЯНКИ 

j1,D 4fP. OJJ. За.~; !~ --

5.сж 
• 

" 

\ 

- /J---

-. --
5.00 

" ' 

--------------~~~~--------~ 
Опис Me-~: 

І. Bil1 А.10А АeJh.Л1' ~, r.LJf'!~ 
.~. Від Б;10 В • ~-.-~ ------~~-------------~ 
3: Вi,!('I1'~o'P ------~~-----------.-~ 
4. Ві;lГ.10Д ~ 
S. ВіЛдАО Е ----~------------~~ 
6. АЇ;L І! :1\\ Л • --------г(o>~~------------~~· АБРllсскnав: у ~ q~ І J!l' --~e~~~~·~~~~~~~e~~~~~~ 



А 

• s :15.00 

1.20 

4.0 

5,0 

Масштаб 1 :&00 

П л А Н 30BlliWllix l'tIеж Jеl'tlлеКОРІІСТУВ81111П 
( КОРОТКОСТРОКОвого ІІа lмовах ореНДІІ) 

"" \\~t\~!t~~~O Ь"'Е",ц l\tc\оtОfaUЧ 

, • е.:,. .... . . . .. 
РЙ}їАШ~&АННЯ 

опис МЕЖ: І 

8і1 А до А - землі загального користування. ньоі J\Iе",кї 1еJ\lелыlіi ілRНКU: 
Акт пе eHeeellНR В на 10ВІІІШ 

/ 

I~~:--

/ 
/ 

ЗВГІІІьна моша: ! 6.00 f(M 

о ОбмежеННІ: !О.ООКМ 
(9)О, Оl\РОЬ\, - 20 км 
( 

(~epHOB І.П.) 

(шокун М.А.) 
.и.~~~ 

. , 
, .. ".' . 

" 

) 
) 



ДоговІр Н!! 1 
"ро t111есеllllЛ :L"ill до догIlIlО'Р,"' olJe"d" З""'І!ЛЬ' м .,. 

• 'J " ооо 101 u"'1п""" тІ) 29 ~l!рез"R 2006 pO"J' .!t'i10406JJB00I4J 
МІСТО БроваРIІ КIІЇВСЬкої області 

30 clllllO доі ТІ.СЯ'ІЇ дсв'ЯТОГО POI(Y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~'рС"К? MiClaK~ pa~a KIIЇBCI.KOЇ області. IОРIІДllЧllа 
особа за закОНОДОВСТВОМ Yкpa~"II. InСflТIІФlкаl1lПШIП код за AallllMl1 ЄДРПОУ 
26376375, 10РIIДIІЧIІ~ адреса.: Кlі1ВСI.ка обл .• м. БроваРІІ. вул. ГагаріІІа. І 5. в особі 
BllKOltYIOlloro обов ~зк~ MICЬKO~O ГO~OBII - сскретаря paдll СОПО)КІ(О ІГОРІІ 
DОСІІЛЬОПІІ'ІО, ЯКlіН lIlC 110 ПlnстаВI ст.42 Закону У країн 11 «Про місцевс 
самоврядування в Укрпіні)). з одного боку. та 

ОРЕНДАР: ПП Наливайко Валерій АМОСОВІІ'!. IОРІІДИ1lllа аnрсса: 
... БроваРII, вул.М.Лагунової.2 кв.96. іДСНТllфікаuі;;шrй код 2394722330. дапі -
"ОРЕНДАР", 3 другої' староІІ". уклалll цс;; Договір про наСТУПllе: 

ДіrОЧIІ добровільно і перебуваlО'llf ПР" здоровому розумі та яснііі пам·яті. 
розуміlОЧl1 значення своїх дііі. попередньо ознайомлені з ПРИПllсаМIІ ullвілыІгоo 
ЗDКОIIОДDВСТва. що реГУЛlОIОТЬ укладений ІІИМИ правочин (зокрсма. з ВШ.lогаМII 
шал0 недійсності правочину). відповідно до затверджеllОЇ рішенням БРОВПРСhкРі 
міської ради від «30)) вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормаТІІВIІОЇ ГРОl1l0вРі 
оціНКI1 земель міста Бровари. та рішення Броварської міської раДIІ віл 16.' 0.2008 
року Н!!898-47-05 та кеРУIОЧIІСЬ положеННЯМIІ пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9. '.3 
Договору оренди земельної ділянки від 29 березня 2006 року укnалll цсіі Договір 
Н!! І (ІІадалі - Договір) про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної діЛЯllКIІ 
від 29 березня 2006 року за Nе0406ЗЗ800 14З (надалі - Догов;р оренд,,) про тal\e: 

1. Внести дО ДОГОВОРУ оренди наступні зміНІІ: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНдИ викласти в наступніА.редакції:. .. 

(<2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діЛЯНIСИ ЗГІдНО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 28.01.2009 року Н! 04-
3IJЗ-ЗГlЗ9 становить: .w 

- 16975 (ШіC'l1lадuять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) ГРlІвень ОО КОП11l0К.)) 

1.2.Пункт З.l Договору оренди виклаСТ.1 в наступtlїn редакції: 
(<3.1. Цей Договір укладено терміном до 24.04.2009 року. Піепя закінчення cтpo~ 
дії ЦЬого Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення його на Н?ВІІІІ 
C:ТP~K. У цьому розі ОРЕНДАР ПОВlІнен не пізніше ~i>к за ЗО~~дri~~~~~Вп;~ 
заКI~чення строку дії цьОГО Договору письмово ПОВIДОI\ШТII 

ІІаМІР Продов)"ити ЙОГО AiIO. о ОРЕНДАРЯ не 
Положення цього Договору про переважне прав 

заСТОСОВУIОТЬСЯ у разі: . 
- 8lfКQpHcтaHHi земельної діЛЯНКl1 не за цinЬОВllМ ПР'lзначенням. 
- ПОРУШеННЯ термінів сплати орендної ~a~lI; 
• ДОПУщення погіршення стану земелЬНОI ДІЛЯНКJI)). 

наступній редакції: 
4 1'з'nункт 4.1 Договору ореНДІІ ВlrклаСТJJ. в . від нормаТIІВНОї грошової 

: :1. Орендна плата становить 10% (десять) ~IДCO~:: . 
ЦlІІк .. земельної діЛЯНКIІ- 16 975,00 ГРllвень І СКЛ.~ ГPllBeHb 50 копіПок в рІЮ) 

- 1697.50 (Одна ТІІСЯЧD шістсот дев'яносто СІМ 

наступній редакції: 
1.4.Пункт 4.3 ДОГОВОРУ оренди BlllcnaCТl1 У 



2 
43 О CIIalfD плата вноситься ріВНИМIІ 'lаст"ОМIІ ,ЩОМІL:JІ'ІІІ" "PIII~IIII\I 30 

« •• р) 1II1I alliB IlаС1)'ПІІІІХ за ocтalflll~1 1\01.11:11:1&1,,1111\1 III~\I IвіТIfОro 
(ТРІIдиJlТIІ кanCllДap. , 
( ) • uя без урахуваНIІЯ ПДВ ІІІЛЯХ()М ПСІ'сраХУШ\llШI ІІа P"lp,t,'(Ylfk-ОDIІГs 
податкового МІСЯ К .. ..-

О ,nnвuя ~n 33217815700005 УДК У IfIRСI.,,\11 "ІІ:ШL'ІІ \J КІІСва Ко" paXYllOIC pellao_ "1:' l'іІК' .. 
ЗІСПО 23571923, МФО 821 О 18, одержу ва 'І - БІ'ОШlРСI.кс) . 1\0:1 клаСJlфікаЦjj 
13050500 - ОРСllда землі)). 

1.5. ПУIfIСТ 4.5.2 Договору ОрСІІДIf ВIІІ(лаСТIf 11 lІаС1 УIIJ 11 іі РL::ШI\Jlії: 

«4.5.2. зміllll розмірів земельногО ппдатку та, С1іШП!( ~)rCII:IJ~(}Ї плати, зміНJI 
ІІОРМОТІІВНОЇ грошової оиіllКIІ, піДВJJJJIСllІІЯ Ulн. Нl1'''ФШ. 'І \IJ ШІ коефіuіЄllТів 
illaCKcauiї, Вllзна'lеНIІХ заl(онодавством. 

у вltпадку віДМОВJI Ореllдаря зміШIТJI ОрСIІДНУ IJJlU1'Y на умовах. 
Вllзна'lеНIIХ п.4.5 Договору. OpeHaOaaOelJb мас ПРіІВ() rШ1l'IШ'ГIJ цей Договір в 
односторонньому порядку)). 

1.6. Пуюст 4.5.4 Договору ореllдll викласти в lІаСТУПllііі редаlщії: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної ПJlатн у СТРОК". ВJ.I3Ш1LІСllі 11ІІМ Договором, І 
сума заборгованості вважасться податковим боргом і СТJ1ГУСТЬСЯ :І нарахуваНlllМ 
псні, ЩО нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафНlIХ 
санкцій зD їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВЮI 
Національного баНl(а У KpaїIIII, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового 
боргу або на день ііого (його частині) погашення, залежно від того, яка з велИЧ11Н 

таких ставок с біЛЬШОIО, за кожниіі календарниіі день прострочення у "ого 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди вюсласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний терміІІ піСЛJ1 державної peEcтpauii 
цього Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення Зftlіll 
та доповнень до Договору ТОЩО надати відповідну копіlO opraHY державної 
податкової слухсби за місцем знаходження земельної діЛЯIJКЮ). 

1.8. Пункт 9 
наступного змісту: 

Договору оренди доповннти новим підпунктом 9.4.7 

«9.4.7. в п'ятиденниf.i термін післв державної реєстрації цього договору тalабо І 
будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до , 
Д~ГOBOPY ТОЩО надати відповідну KonilO органу державної податкової служБІ! за 
МІсцем знаходженнв земельної діnянки)). 

1.9. Пу~кт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступltого ЗМ1С:1У: «12.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в oallOCТOPOHllbOMY 
ПОРЯДІСУ у ВIІПадках, передбачеНIІХ заКОIІОМ та цим Договором)). 

124 1.;0 .. Пункт 12.4 Договору оренди ВИJсласти в наступній редакції: 
(С •• ОЗlрваНIІЯ Договору ореНДІІ землі за ініціаТИВОIО Орендодавця D 
односторон.ньому ~орядку допускастьсв у разі невиконання Орендарем ВІІМОГ 
пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 aaHoro Договору.)) 

2. Цей Доroвір підлвгвє державніі1 реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чи'ннос" • оо ro 
державної ресстрації та застосовуєт ТІ ПІсля .ПlдписаННJI СТОРОllами та 11008 
~ ься до правовідНОСИН ЩО ВИШIКJ1ИЗ 01.10.20_ 

4. Обов'язок щодо по~ання Д . 
Вllтрати, пов'язані з "ого держаВНОIОЦЬОГО O~OBOPY на державну peecтpaUJlO та 

peecтpaUIEIO, ПОlсладаlОТЬСЯ на ОрендодаВL1JI. 

',. 
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5. Інші уМОВІ' ДОГОВОРУ ОрСIІДI! З~МСЛhIlОЇ діЛЯНКIІ віл 29 береЗІІЯ 2006 ок 
JJJle040633800143 ЗOnltшаlОТЬСЯ бсз ЗМ.... Р іУ 

о"ЕIІДОДАВЕЦЬ 

,roВАРСЬКА МІСЬКА РАД,' 
[1І1ВС6коI0SЛАСТI 
ЮРIШ\lЧllа адреса : 
.1. БроваРIІ, вуn.Гагаріна,l S 
801: і Сопожка Ігоря 8ПСIIЛЬОВII&1 

• - _ ,_. I.B.Cal103ICKO 
• - ; +. ''''. 

• . -1 • "1 • ;:. 
,,' 1 .. ':"',-

1.:, OJ. -- _ ,І .,.. -:' ,\. {: .~.. .' " ,. .~ 

, ,І • - - , "\ ,О. \'\ 
І ••• І' 1'" 

І : І І' 'О; \ 
І "", І ,І" " , " , ," 
I~ ~ . \ і, і І-:; .. :1 
\.... -- .tI ( .... І 
мп " '. ~"" 
--f; \ "'... .~ о ,і 
.~ •• : " -.. • ,. •• : .,.г 

• «.. .... С •• ' .... . ...... ., ':. . " 
" .': ~'I '" •.... "''--=:-........... 

ОРЕllдАl' 

Пр""'",,,,,,,; ";t)"p,,c.III!1fl, 
1111.'11І011';1\0 ВllЛер;'; ,'.1І0СI1""" 
ЮРllдll'IІІВ адреса: 
вул. М.ЛаГУllовоі.2 кв.96 
м. БроваРІ! 
обл. КlІївська 

_~~~'Y:;..... ___ B.,f.II,UlIIIlIII;I\(1 

МІІ 
( пр" 1II1 •• 'IC1L"I'i ПС'ІІ ri І 

• - IUIІІ про що у KIII''Ji 'JBnllcia 
Доroаір заРСЄСТРОВВllО у в"конкомі Броварська! ftlli;;: р '4t 200!ро .. 'У, 

ACparaalloi реєстрвціТ доroворів ОрСНДIІ ВЧІІІІСІІО заПIlС ВІД "_ 

.. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІJISIНКІІ 

1іроварська I'llсысa Рада .. ./0.. fU.' tl',i. .. 20 РР 
AвrdBOrlAAEЦЬ: Ііроварська мІська рада, І осоБІ заС:ТУПЮIICa Mic.кoro ..... 0111 А o~ 
\jI'1iI'f1 w- • 1-....... 3 У І"П . ..... IlIptala aCIUlR 
lJ,UICIuраl11ча, що ДІЄ ІІа ПIA ..... ІI aXOl1)' кра 1II1 ро .lІсцеве caaloBp'дyDaHIII І Уlpaіі r' • crf 
als20,06.2007 року N!2-SЗ/S 1 S 3 OдllOro боху, та 11 ,ДОІ pellO 
1fEIIДAP: ПРllDmllln пlдПРllОIСЦЬ ОrnаЩ:І ВOnОДIIА.IIР МllsаDnОВllЧ ІОРІUIIІЧІІ • 
мlро.РI" 6yn.a.Haoncan.IOcтl,l0-6 1CD.13I,. і4СlmlфікаціRIIІІR КОД 21845/1616, 'КlIА ~Iє ІІІ niJtma~ СІ:': 
",.,...пу рсa:rpашlО фDll'llІоі особll - nIJInPIIEМЦI, BllдDIIOro 81IКОlllаЧII., KOMtreтo.1 IiроворС.КОі міс.коі 
pL1IIlb 0103ЗО07,. 31162 355 ООО 0000 005136, JIIIIi ."ОРЕНДАР", 3 dpyгor сторони, уклапll цеА ДoroBip про 
11І)-: 

1. ПредJ\lет доrОDОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lUutОDЇ4Но ДО рішенЮІ сесіі IiРОВlРС.КОі .Ііс.коі РIUUI КllіВС.КОі 06лаcrf 
1Ь20.lиО07 РОIC)' .m560-30-05 нвдаЕ, а ОРЕНДАР nPlІАмає в строкове МlТllе KOPIIC:'YBOIIIII земcn.ну дln.IIКУ 
IDIIIIICID 0,00211'8 - зеМJIі обмeltеноro ІllХОрllCТDШUl - іllЖellеРІІІІR КОРІ140Р .ІсрСЖ КОАІУllікаціА, РА t Ilra)nlУ8lПП8 кіоску по РСI'ІОIІТУ ayтnr, aКlIR 3HaxoДllТloCН ПО Оуnьв.Наonсашостl в pallOll1 РО3Аllщеlll18 
_.1.»10.& в мо 5pOlapll. 31'Їд110 3 МІНом зе.шеКОрllc:тyDIІIЮІ, ЩО Є HeBfд'ЄAIНOIO ЧlmlНОIO u.oro Доroвору та 
ІІЇІІІІlJlдlllоі liроварсьхнм •• Ісьхнм liJudnOM зеАIem.юlХ ресурсів від 23.01.2008 року 3111і04-3113-31100 та 
IIIfIWIIIoIIДIICТPOBoi дoxyмell1'DЦlї БРОllРСЬХОro Mic.кoro ІЇ4дiny 3еАICn.ЮIХ ресурсів wr земcn.,ш дітшlCD 
JIII)'mCIB:teUJIIX комершllнОro nPНЗНlчеНЮІ І .Ісжах IiРОВВРС.КОі м'с.коі РIUUI. 

2. 06'єкr ореНДІІ 

2.1. В орен.цу nepe.uєтьcв земem.на дїJUlНIClЗaran.ноlO моrцelo 0,00211'8. • 
2.2. Н. земcn.ніn рнці розміщені об'ЄКТII HepyxoMoro маАно. акі ~IIJUIIOТIOCJI влаСІІІС11О o~ellдap" • 
U НарМ&Тll8на rpОШОІІ оцінка земcn.ноі дimlnКll згідно ДОВI4КII &pOBOpC.КOro MIC.КOro aiJtqfny 

IІІШВnX ресурсів вї4 23.01.2008 роху ЗІ N!04-3/13-3199 CТDHOBIIТL: 
- 9817 (дев'lП1о ТlIСВЧ IlсіаlСОТ сll'lНадцlІТІо) rpll8eнь. 
2.5. 3емen.на дinlНXll, .ха nep04llЄТЬCВ І орему, не має тaКlIX недоліків, ЩО .ІОжyn. псреllllC04Іт. П 

etcaDиaмy BIIICDPIIcr&HНIO. 
U. ПРllзміні (реорraнiзDЦJЇ) ОРЕНДАРЯ Доroвlр ореИIUI не зберіraє ЧllНldcn.. 

3. Строк ДІЇ доrОDОРУ 
ЗІ до . . 20 12.2008 року ПІспа зuїичеНIUI С1року JIoro.opy 
~ ro.lp YXfIцено на 1 (ОДІІН) рік, 11Ipa11Н0.1 ДО • • І ОРЕНДАР по.nнен не nbнlше 
_ Має псревlUКllе право поновnеНЮІ Roro на НОВІІА CJ?OK. У ЦtoO.I)' раз ОРЕНДОДАВЦЯ про IIIWlр 
181n~ МIСВЦI ДО 3DXЇнчеНЮІ строку ДІЇ JIOroBOpy ПОВ140МІП1І mIC::~~IAI пр"значеllll.АI ОРЕНДАР 
.;;.;пп. Jloro 4ЇІО. ПРІІ BIIКOPIICТ811111 зu.enьпоТ дinВlllСl1 ІІІ за Ц 

l1tpeB .... I право ІІа nOHOВnII.HR доrolОру ОР,ІІІІІ. 

4. Оре.ІДllа плата 

4.1. РІЧІІІ opeaдlla nnата СТ81.0ВIIТЬ 10 % Ііа нормаТ1IВllоl rpowoBoT оцl'IКІІI CКIIII4IIC 
4,ї981,70 (дев'втсот Blclal4ecRТ OДlla) rplIВIII 70 копіПоК; ржваноі а60 КO.I)'~lloi ВЛІСності 

18......-::' 06ЧllCllеиНR ршміру ореlflUlОТ MaТlI З8 зеМeJI.нl дімИ!"I. де eкcaцli, аll3Н1чеllllХ зIlCOНDдaВCПlО." 
,~ 3 урахуванНІМ ух цin.OIOro nPll3начеНIІІ та коефlцlСlmа ІКД са під ~IC уКЛIIдIUIИR або 3АlіНII рІО. 
~ ИllМlllCaбінетом Міністріl УхраіЮI фор"DI1І. що заПОВllІОlОТІо 

4J.~elUUl ЧІІ nPодовжеНЮІ Roro діі; IшеllllR від 20.12.2007 року ЩОАIICnЧIIО 
PIa .... 'U РІllJUlа Пnвта DІІОСІП'ЬСВ ПОЧllllltoЧl1 3 ДІІВ ПРIIЯIIIJ'П1l Р CТlIIIIIАI huеll4DрИII.1 Дllе •• звtnlОro 
~:tncaAIII npoтвroa. 30 lCIUIell4ap"111 JIll18, 118&:1)'nlllll З~I~8ськIR оonаС1'і 1'1. Кllоа МФО 821018 
"-'23571 1'8) "'cAЦn lWIяхоа. пеРlРВХУВВllllП ІІВ paXYllOK у ДІ( у lкацl 13050500 - ОРСllДllзе!IЛL 

4.4. ~ Plр 33217815100005 - 5роварськс вдк. K04IC11::~' nпаТlI оформтrm.CR .iдnOB1ДНIIМ118ImIМ11. 
405. І' ер_ча npоцyxцit 'ra HaдaнНII noc:nyr в рахунок ореl 

І 405.1 DJallp opel14110T nnвn, п.реrnцаcn.cn у Р8з1 :. • іі. 
4-41.· 3"'НlI уМОІ roСПО_РIОІDНЮI пере.ц6ачеНIIХ доroворо.~.. таРIlФі., 3АlіЮI коефlцlcиrlв IlUIexc:aw, 

...... -. 3 .. iиtl • • • ПЇ4ІlsщеИНJI - • mepPllnll HoallX С11ІІІОК та 
~elllDt РОЗМІРІВ земcn,ноro пода11l)', .HI./IЇJIRIf1Cl1 nlcnR 3 oroalp 
....... -1m 3IkoНo4lllc:rвOM З.IІЮОВI1ТІI opellДll)' ма,!), за зеМeJI OpellдllPB З.lіюml opell4llY nna,!)" д 
...... 3eic~IDO~Oi O~I земem. .1.БроваРII. у IllnlUUl)' =:::010 paдDlO а OдIIOc:ropoнньor.l)' noplUllC)'. J,. 

Воі 4Imuna1 .Іоже бynl РD3ір.аЮIR Броаарсько 



, 
4.5J. ІIIШlIIХ ІІІПUICDX, передбачешlХ заКОIІОМ; 
4.50". у plDllleDllccelll1l OPCIUUloT nnml у СТРОКІІ, ll13ll.'ICIII ШІМ доroа 

"' БОРІ)' (lкmoIJDIOЧII суму Ш1рафшlХ callKulR за іх НIІІІІІІОсті Ь ОроМ, nCI" HlpaxOIYcn.c:~ ІІа суму 
::: С'ІІІІІСІІ Haцlol'ВnIoHoro банку Ytcplillll, діючої на JICIIIo IIIIIIIICНC~'" РОЗрaxyJ11)' 120 Ii4COТllI ріЧlІІ1Х 

ао", (doro чаmПIІІ) поraШСIІIUl, 3ВnСЖJІО Ilд ТОГО. Іка 3 BMIJlIIIH так т.ucoro n04DТICOinBOГO борІ')' або ІІа ~Hlla IСНІо npoc1POчеНIІІІ у Яоro сnnаті. ІІХ C1'IIDОІ С б Іоwою, за ICOЖJшR 
.. ,5.5. OpclUIНD мата сnpаВn_С'1'ІоСJl також і у allnlJlX8X 'ICU(О ОРЕНДАР 

JIIDIIIIC1U8YC зсмеп.,1)' JIimrlllC)' за ШІМ Доroаором.' 3 ПОВ8Ж1fI1Х nPIJIIШ. nlr..часоао ІІС 

5. YJ\IOBII ВIІКОРllстаllllИ :JСI'IСЛLllоі діЛИllЮІ 

5.1. 3~MM.I.a дlл_lІlа nepe4DC'1'Ioc, в ореllЛ)' МІ Об~ГОlува'lІІ' кІоску по pc •• omy 13yrr.; 
5.2. ЦїnЬOBC nPIDI.аче"'1ІІ зеr.ICnIoI.ОЇ ДIЛJl •• КIІ - зсr.ШI комсриіАIІОГО IIІКОР.IС1'а.ШІ. 
53. ОРЕНДАР І'С МІЄм праlа без оформлен,,, у BCТ8.,oвneffoMY за"оно.аавCТ1fОМ пороку зміJIIОІВnI 

_811 nPll3lШlfеlll1ll зсr.fепlol.ОI дin_НКIІ. 

6. УМОВІІ і СТРОКІІ псредачі зсI'Іслы�оіi ділИПl"1 ворспду 

6.1. Перетача ЗСМCnIoНОЇ діл_НКI' В оренду здіRСlПоcn.СI без розроблеІІІ" просtny іі a*дel.I ... 
6.2. Iнwi умовн перeдlчі земcnloНОЇ діmШКI' в оре.lЛ)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ псретає. а ОРЕНДАР пр.,Rr.lас І 

аренау ЗI1NШНУ дinJIIIІС)' вільну від 6удr.-JlКfIX MlnНOI.1X праl і прстсшзlR 1рСТЇХ осіб. про 'ICJІХ І момеl" 
JIIIIIIIIIIUI Дoroвapy ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР Ilе моrnlIЗНВnI. 

U. Перетача зeftfCnIoНОУ діn_НКIf ОРЕНДАРЮ здіRСlnocn.СI niCJIII державної реа:трашї QIoDГО ДОГО80РУ за 
UI1DI 1Ip111lм1., ... - передачІ. 

6.4. ІІІ ООllовl &:'1'.25 3аКОІІУ УкраУІIІІ "Про орс.1Л)' зс.,nl" ві4 06.IО.1998р NlI61-ХIVорСII.DllР У 
n'm .. enп"R строк пlспи дсрасаВI.оІ peccтplQir aOrDBOP), opClIДI. зе •• МIо.,оr дIn8 •• КІ. деу ... ,lаІ або 
nИJIIUIo"Dr впаСІ10m зобав'язаllllR •• oдaТl. копІю aOrDBap)' ві4паві4110.'), арПl'IУ деУ"ВllаІ податкаваІ 
IIIJdn. 

7. YJ\IOBII повервевви :Jеl'lслы�оіi ділИІІКІІ 

• 7.1. Пїш np.mинеНIUI ДІЇ Доroвору ОРЕНДАР ПОlертає орЕндодАвцЕвlзсмcnыl)' дімнку У стані, не 
-му aopillWНO з ТИМ, У IIJШМ)' він одержав П в оренду. ., 

• ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі поriршенНІ КОР"СНІІХ ВnICТIIВocтeR opellДOllHoi ЗСМCnloноі ДUlІНICJI, nОI 1D8Н11Х 
b3lliНora П craнy, МІЄ право на відшкОдyll8ННJI зб'lТІСіl У розмірі. В'Dнвченоr.ry с:торонar.ш. Jlщо C:ТOPoНDr.111 не 
lIDCII1IY1a 31'О4И npo розмір ві4шКОдyllІННІ зб.rrків Спір РОЗІ'I3УСТІоСІ У СУдОIОМУ порJШКY. 

7.2. 3діnCІІСНЇ ОРЕНДАРЕМ без ЗГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ Ilrrpanl нв. пonіnшен~ ОРСНдОIВI'ОТ 3СМCnlollоі 
aIaUnm. lкі I'СМOlШlI80 відОtcpCМJIТИ боз З8Поді.ННJI шкоди ціА діпІІНці, не пlДllllnЮn ІІДШICOJIYIDIIІІІО. 

7.3. ПoninшеllНl стану :lСМCnloноі ДЇJIJIIIК'" ПРОlедСllі ОРЕНДАРЕМ за ш.сloftlОlаю ЗГОДОID з 
о'анДОдАВЦВМ зer.ші, не JJЇДIUIrIIO'rIO BiДIIIICOlO'BIННID. YIoIOB'" оБCll1I і С1рОXlI lідшходу1ІlННІІ.ОРЕНДАРIО 
1RJPaТ. ПРОІІЩені ним пonіnшеНIUI стану земепьноі дїuНХІllll3наЧDlcm.c:. oxpcalOID )'ГОДОID С:ТОрПL 
Jl6Ja.7.4. ОРЕНДАР має право НІ lі4шкодylllUllUl зб.mdв, З8ПодiJJНlIХ yнacni401C нe811КOН8НIII OpellДOJUUIЦCM =-, передбачених ШІМ договором. 

'rnca"ll ВВDЖDIОТІоСВ' 
7.5. Фlllmtчllі втраТІ" lI~fX ОРЕНДАР 3D3J1D8 У ЗІ'I3КУ :І IICIIIKOHIННlr.1 вбо HeНIIII~'''II'IICOHIН''''1 умо. 
~ ОРЕНДОДАВЦЕМ • ОРЕНДАР здіRсн.ІВ Ібо П0811неll 3дlRclllm.1IJIJI IlдJIoвneH'1II 
CIOnJ аа а також В'I1рIТ1I, .ка 

РУШеноro npoa; ОРЕНДОДАВЦЕМ 
~ ~~DXOAl" ві ОРЕНДАР міг бll рeaJпoНО 01pIIМBТ11 І РlІ3і нanеЖІІОI'O lllКOlIlННl 

77 рр),.. • І кytolcнтanlolla nlдnlср.ажеНIIХ .даНIIХ 
" D3r.IIP фаmJIIlІІ1Х Вll1'рат ОРЕНДАРJllll3наЧІCТloСІ ІІІ nlaC'l1ll до 

8. Обl\lежеllllИ (обтижеВ'IИ~ щодо ВllкорВСТОIПlИ 
:JealenLlloi ДІЛИПКІІ 

8.1 Н 1UI0ШCID О 0О21na - іаенер.шR КOPIIдOP 
~ kD' а 0PCII4DIIНY зеlolCnЬНУ дlnllнкy BCТ1IHoвnellO обмСЖСН'" , 

"'УНіIllЦiЯ; 

О ів f 
9. Інші право та обов'Sl31CD ст р , 

ОРА"". ВnICHOcтi 1Iiкor.ry Іншому не lідчуже.1Іо аі4 J 
~_rОДАвЕЦЬ rapllН1)'t:. що земепloна дinlНка є У ~OГO О8ІЖСIІІ:' nepC418ml UJO дiJUlнкy І ореlUO" 
---ІТИ IнЩТ'urror.I), заставоlO Не перебуває і вІн Іо.ас закоННІ ПОIН 

llpaва. .Іаначені IUIМ дого.ором. 
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g l.пра .. ОРЕНДОДАВЦЯ: 
,:1.1. ncpeaipml Шп'"!'lе BIIKOPIICl'lIllIl 3C"ICnItlloi дш.шш; 
'.1.2. AOcrpOКOBO рОЗlр"ПI цеП ДОl'Ollр У Вllпаащ пе 6 

; ред ачеllllХ ЧІІІІНІІМ 3ІХО110аавcnом 111 ШІМ 
~J. змllllтl розмір opelUUloi маПІ У 111I1IUIках пе е 5а 
~IIНIoDМY noplUUCY 5а зroml ОРЕНДАРЯ; ,р д чеНl1Х ЧІІНІІІІМ заКОllоаввCnОltl, І тому ЧIІІ:nі в 

'.1.4. IllМвnmlBIд ОРЕНДАРЯ своєчаСllОI'O ВІІСССНIIJІ ОРСllallОТ • 
'.1.5. IllМarml IIд ОРЕНДАРЯ віашкоаувВlІІ1І СУМІІ о СІ маПІ, 

IdIOtIIOМУ іраlВРСЬКОТ міськоТ РЦІІ дО niДn11Cl1II1JI lUooro AOl'Oaop:' taнoT MВnI 3 часу ПРllnl~ ріШС1111І 
'.2. 060в'.3ИIІ ОРЕНДОДАВЦЯ: ' 
'.2.1. пеpcдllDIпI3смcnы�у aiпJlllКY по alC1)'. '3. Права ОРЕНДАРЯ: 
'J.l. О1рIПtlаПI по Iкry 3CMCnLI'Y дinJlШСУ У КОРIІС:туваНIIJI' 
'3.2. поновmoВIПI AOI'OBlp піCnJl заКЇllЧСIШJl c:tpoJCy Rol'O діі І pl3i Ііа • І 

.'131111.111 nPOТJl3і тарміlty opellДll. с:утноcn nPCТCIO n. шодо 
'.4.060В'1IJ1СІ1 ОРЕНДАРЯ: 

'.4.1. IIIUUIВIПI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllllc:n. здіnСНlOІІПI КОfnPОЛЬ 31 IIIKOPIICТIIIIII"I цісТ 3С"lcnьноі 
_lІІі 

'04.2. Bllкop"CТD8Y8aТlI зе"Icnы�уy дlnАIIІС)' 3В цInЬОВIІ'" ПРIl3I1DЧСIІIIR".; 
'043. СІОЄЧІСНО смачуваПI ОрСUIIY мату; 
'04.4. не допускати xiмi'lHOI'O 'ІІІ 5уаь-JlkОI'O Iнwol'O 3I6pyaнellllJl зе"w' 
'.45. Пlaтpш~аm П в НlJlnCНО"І)' санітарному стані; , 
'.4.6. niCIUI 31К1нчеННl тарміlty ДІЇ ДОI'OIОРУ ореНДІІ ПОlСРнynl 3СМenьну ainJllІку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IWIC8IIOмy станІ по aкry. 

10. Ршик ВИПDДковоrо ЗIПlщеllllВ вбо ПОШКОДЖеппв 
об'єктв ореНДІІ чи йоrо ЧВСТПІІІІ . 

10.1. PIOIIК BllnВДКOBOI'O 3Н1uцеНlUlа50 ПОШКОДЖСНIIJI 06'скта ореНДІІ ЧІІ nOI'O чаCnIНl1 несе ОРЕНДАР. 

11. 3міпп умов AoroBopy і ПРllППllеПllИ йоro діі 

11.1. ЗМіна умов Доraвору ,діЯСНlOIОТЬСJl У nllC.MOIIII формІ 31 83ШIНDJO зraдою c:ropiu. 
У pl3i HeдDCJlnleННl ,raДlI щодо зміНl1 yr.IOI aoralopy спір p031'aYJ011oCJI У судово,,'У поpqly. 

11.2. ДІІ aora80py ПРIIПIIНRID'ПIСВ У разі: 
11.2.1. 3lUdнченIUI строку, НІ _киЯ Яоra 6уло yкnaaeHo; 
11.2.2. nPнд61Н1U1 ОРЕНДАРЕМ ,еммьноі дїIUIНКИ У вnacнic:n.; 
11.2.3. nPнмyc:oBora відчужеННІ ,еммьноТ дinJlНК11 , MDТlIВIв с:успin.ноі не06хідності liдnОIШНО І!! 

EL.I473!!1f.11ЬИОJ'Q КDACKCY Украі .... ; 
11.204. AOroBip DpНПНIUIЄПоCJI тако. в ЇНШІІХ llmaдквx. переа6аченпх законом. 
11.3. ДІІ aoraBopy ПР"П'"IЯID'ПIСВ ШЛRZО'" Roro pD3ipaallllR 38: 
~1.3.1.l3aDIIIDlO ,raaolO сторін; 
1.3.2. рlшеНIUIМ суду відповідно до 'IIIННOro ,IКOHOДl8C111a YкpaiНlI. 

1104. PD3ЇPIIНIUI ДОl"Oвору в ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОрJwcy доnyскастьCJI: ЕМ n 4.3 n 9.4 2, 
цJt.lOIOlQ PD3iPBIIННJI ДоraвоРУ в OaнOcтopOHIIЬD.'Y поpJIJUCYС Hel11К011IН11I ОРЕНДАР .,.. 

11.5, Перехід пр • .11.. ОРЕНДАРЯ на іншу ЮРIUUIЧНУ в60 фа,IЧНУ особу, а ТllXО. 
!lCap1lllb" •• І. па впасноcn ІІІ "'lІІanО у 

-- IDР1UUІЧНОТ oco6'I-ОРЕНДАР 11 є підстаlОЮ ДІІІІ ршіРlанНJI aOI'OBOP • 

12. відпооідвJlы�іеть еторіl' зв пеОИКОllВllllВ вбо 
пеПDJIeaCJlе BnKOllBHIUI Aorooopy 

12.1 З ІНССУТЬ ВШПОliaanьність liдnOlfllнo до '11' а IlelllkOНIl1НJI 160 неlШn01Кllе BIIКOIIIНlIJI aoralopy сторОНІ 
12.~~roBOPY. .' ВЇдПовiдlшьності, ккшо вона доаеде. що це 

~..... -.ul'o .... JIQ ПОРУШІШІ ,0601'ааНlIJI, :lВШЬнастьCJI lад 
C'I'InОСІІ не 3 П ВІІІІІІ. 

ІЗ. І1рпкіпцеві ПОJlожеППR 
13.1 Цеп нaмll'll Rol'O деJПКIIВНОУ peEC1pВWт. 

Цеп Дaro8fp НВ6"РІЄ 'ІIIННОсті піс:Р niдnпсанНl сторо nUCOl)' JDp,UUIЧНУ СПІІУ, oдllН :І _ІІІХ 
~ І ;rollp yКJIIIДeHO у ТРЬОХ npIJМlpНlIКlXo що J:т: о;:.n. ККІІА провів ДeplCllВНY реmpaufю. 

ЕНДоДАВЦЯ, дpynlR - в ОРЕНДАРЯ, тр -



,1"I:I'Olllllalll "lmШlа ... aoroaopy с: 

~ _ .... СІРо ... А маІ. 3CMCnlolloT аlnJlНКIІ , .Ї4ображСIІІIJIМ оБМС"dCСIlIo 'ot:-.··_, \ П 
, ;;'Іовnеншс ССРІітуІ'іl; ~ urll.1I: 110, у .lІкаРIІС11ІIIІІI 11 

) ІІІ' пра ПСРСІІСССІІІІІ а ШПУРУ ,о.ніШIIІоОТ МС"АСі 'CMcnltlloT аШJlIІКIІ та ПСРC.IIDчі аlСЖОDl1Х ,наків 
І . Ііа 

,бер пІШІІ, 

~ ІІТ ПРlsRОМУ-ПСРО.IID11і 3СММІоноТ .llinJlIIКlI. 

14. РСИDDlml сторіІІ 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

Spo •• JICIoICI міська PD.IID 
,«r6J3ІІС1УПЮIКВ мlсlоКОro roпо ... 
ARIpmII BtlelUUl Оленса"'ро."ча 

МІСІІІ3нвхоажСН1UIІОРlf.IIІІ'Іноі особll 

.7401 Kur.e"IUI оliласп.", 
&6JЮ1IJ1U, qл.Гlllар'"а,1 S 

IAcиmФlaцlnНlln хоа 26376375 

ОРЕНДАР 

"ри,"n1"и/і nl"npue."~'f" 
Отс",,, Воло",,,,,,,р Мuжаііло.ич, 

Місце nPОЖII8аЩIIІ фыlноіi особll 

07400 g"r,c""a оfJл., 
AL Вро."ри, 6р" •• llаtllll!Ж"ОClnI.10-6 " .. 131 

IдсmlФlкаuiRНIІR HoalCp 2114S17676 

15. Підписи cтopil' 

ОРСll.lllР 

I,~ • У,....,,..... В.М.Ота,," .... -c9~=~~~ ........ -

МП 
(а 11 ... lloc:ri nC'lIll1llI) 

про шо у КIIloi 3DПllсів державної 
Дorolip 3BpetcТpOllUI0 у IIIKOllкoa.i БроварськаТ .liC~ICOT Рaдll, G f 
~ .. 1"" ~,'t",cl. 20.Pl ро з" It!~.;;.,..;. __ 

дoroвopil ареlWl І'ІІІНОІІО заПIlС .,,, -
о· 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 

зВС'1')'Пника міського голови Андрєєва НаСllЛЯ ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 

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

підприємець ОГJlЄЗИЄВ ВОJlОДIIМIIР МllхаііЛОВllЧ з другої сторони, СКJIвnи 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передвn&, а ПРІІваТllllіі підпрllЄl\lець 

Огnєзиєв ВОJlОДИМИР МllхаЙЛОВllЧ прийняв земельну дiлJlнкy lШощеІО 

О,ОО21п, ДJIJI обслуговування кіоску по ремоН1У взyrrя по 

6уnьв.Незалежиості в раііоні РОЗl\lіщення буд.Nеl0-б в м.Бровари. 

Земельна дinmкa надана рішеННJIМ сесії від 20.12.2007 року за NeS60-30-0S 

на умовах оренди на 1 (одии) рік, терміном до 20.12.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
;. БРовари, вул.Гагаріна,15 
ВСТУПник міського голови 

ПРИЙНЯВ: 

приватний підприємець 
ОlЛЄlНЄВ ВолодllJflllJl МllХаіілОВІІЧ, 
Іоридична адреса: 

м.Бровари, 
бульв.Незалежності, 1 О-б, кв.131 

__ -L~_·~ __ --/АAf.ОlЛЄlН"/ 
мп 

(D 11 __ JlCllIIIICI1) 



АКТ 
про JlСРСIIСССIIIJЯ ~ Іtптуру 30BIJiWJILOЇ I\IC~Ki 3СІ\ІСЛЬІІОЇ діnПIІІС11 

"fa псреДDЧll\olЄЖОUll1 ЗllаJсів ІІа збсріГПllІІП 

спд 02 rAE ,'HEft В.,д --
-и ' !ОЄ .уn, JLfltJR et е 2tC lt D "ІН " L,_ 

,,~' _______ 2001:. р. 

МIІ, ~иж~епUr:rt~!tіl. ~гr.rr.таПlllfК Броворського міськоro' відділу 
КlIЇВСЬІСОI реПОНDJlЬЧОI фlЛI1 Пеl'ЖnВНОГО ПІДПРИЄМСТВО" Цeuтp деУАСОВllОГО 
,еltlCnЬНОГО кадастру ПРlt Дсрхспному комітеті УкраіНIІ по земe.nы�rx 
ресурсах" 

в приcymоcri землевпасників (зе1шекористува'liв): 

Oг,д.Є3H~C /3, ,/.І. 

предСТОВНltК ВИКОНІСОМУ :Io/=~; е NI(D ~. t3 
ДЇІ01J11 НО піде свві .цО:JВО:J)' ~l;.:()aK\:'=,1)' Не 273 
рад11 ІIВрОДИИХ деп}'rатіп оід 2t! і1истоn:ща 1992 року 
перенесли в наТ)'РУ межі на підеТD:.і плаву земельної діляиJCИ 

-. 
.' 

с 091 Ог"ІЕ 3Н е (1 /!J ІL.I, 

ПРОЖИВВ1Qчого по вуп. 7(еzrя d ~ A!q ин j І І о & 

зriдно рішевu міськвикоН1(ОМУ Ne від _________ _ 

Межові знаки в l\ількості r l' пп. передані а ватурі представвшсу 
Звмовника. на nкoгo і 8UКJ1aдClla відпоnїдзnьність за іх збере>КеННJI • . 

• 'оо' ки показвві Розміри та ~dСЦе3находЖеНIІЯ ме)кових знOКlВ зeftlCnЬВОl ДШЯН 
ва кроках. 

Цей акт є zїiдCТВВOIO ДIJJI прdнg1ТJI рішення по ФUnlЧНоltl)' кори~ю" 
Arr складений 9 двох приміРIІИках. ' 

ПредстаВJ1ИК землев.1ОСНJІКD 
(земnекори~~а;в) 

.. 
ПредСТВВЮІК Bit.дi,rj 

ПредставвИ1( ВІІ1СОВКОМУ 

Представю~ Бnflваtlсьte:ого 
MicLKoro відділ)' З~,leJ1IЬКIIIX"'ЛJ 
ресурсів 



Абр,,~ с:хлмн: 

С 3ЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ Аlirи 

А .' . / 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

II.J.L"_-/J.-----.;2008 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\lіська рада, в особі 

ВІІКОНУЮЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

IropI Васильовича, 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 Приватниіі піДПРllємець ОГЛЄ3RЄВ ВОЛОДIIМIIР МllхаііЛОВlll1 

3 другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі підпрllЄJ\lець 

ОГЛЄ3RЄВ ВОЛОДИМIIР Михайлович прийняв земельну ділянку nлощеrо 

О.ОО21га, ДJIJI обслуговування кіоску по ремонту взyтrJl по 

6ульв.Незалежності в районі РОЗ~lіщеIIRЯ буд • .N!!10-б в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.11.2008 РО ІСУ за .N!!928-49-0S 

ва УМОВаХ оренди на 1 (один) рік, терміном до 20.11.2009 року. 

Цей дп складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОІО 

AoroBOpy оренди. 

IIEРЕДАЛА: 

10"арсьна А';сы(a рада 
ю"'сы(rr області 
РИдиЧиа адреса: 

:. Бровари, вул.Гагарін&, 1 5 
IlkO""-ч" б . "~IU ИИ О ов'язки МІСЬКОГО 

ОВИ - секретар міської ради 

~~':;~~ 
~ .... ",' '\ .а.. о , B.~a.t03ICI(O / 

~ \)~\\ 

~ : \':~J\ ~ ~~~ 
\:Jo ~ • '1,' -: JJ 

.. 1)'1 

ПРИЙНЯВ: 

ПРllоаlllllll'; IIidllp"ЄJ"e'(b _ 
ОlЛЄ3I1ЄО Волод'lJflltp М'lХа'UlООIІЧ, 
юридична адреса: 

м.Бровари, . 1 
бульв.НезалежноСТІ, 1 О-б, кв.1З 

• 

~ / В.м.ОlЛЄ3I1ЄО / 
І 



ДоговіРН!1 
"ро tllltсtllllЛ ~"III до dOlOIlOPY optlldll зtJIrМ"ІІ01 ділвlll(ІІ 

.'Іlд ЗО сІЧІІЛ 2008 po~ Аі64 
МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

2' rpУДІIП дві ТlIСП'lі BOCLl\lOrO року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВ~РСLК~ MiCЬK~ рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОрllДlIЧllа 
особа за ЗDКОІІОДDDCТDОМ УкраllШ, IДСllПIФlкаціЙНIІЙ код за AallllAlll єдрпоу 
26376375, IOPIIДlAН~ адреса.: КИЇВСLка обл., м. БроваРII, вул. farapiHD. 15, в особі 
ВIIКОII)'lОЧОГО обов JlЗКI~ MICLKO~O ГО~ОВИ - секретаря рОДIІ СаПОіКка Irop. 
ВаСIIЛЬОВII'Іа, JIICIІЙ ДІЄ ІІВ ПІдстаВІ ст.42 Закону УкраїШI ссПро ~licцeBe 
CUІОВРЯДУВВННЯ в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп ОГЛЄЗНЄВ Володимир МихаАпович, IОРИДllЧна адреса: 
... БроваРII, бульв.Незвnежності,1 О-б кв.131, ідентифікаціЙНIІЙ код 2184517676, 
двni -"ОРЕНДАР", з другоі· сторо"и, укnвnи цеП Договір про наСТУПllе: 

ДЇlОЧlf добровільно і переБУВDlОЧИ при здоровому розумі та ясніR пам'яті, 
роз)'міючи значення своїх діЯ, попередньо ознаЯомлені з ПРIІПllсаМl1 цllвілы�огоo 
3ВlCОВОдавствв. ЩО регутоють укладениЯ ними правочин (зокрем0. з ВІІМОПІМІІ 

щодо недійсності правочину). відповідно до затвердженої рішеНIWI Броварської 
міської ради від (с30» вересня 2008 року Н!883-46-05 HopManlBHOЇ грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!898-47-05 та керУІОЧИСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4:5.4 та 9.1.3 
Доrовору оренди земельної дinяики від 30 січня 2008 року уклапи цеЯ Договір Н! 
1 (надалі - ДогОllір) про внесення змін до Договору оренди земельної дinяНКlI від 
30 січня 2008 року зв Н!64 (надапі - ДогОllір орендІІ) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошовв оцінка земельної ділянки зпдно довІДКИ вlДДШУ 
земenьних ресурсів у місті Броварах Київської облаСті від 22.12.2008 року Н! 04-
3/13-312296 становить: • 

- 10765 (Десять ТИСЯЧ сімсот шістдесит п'ять) iplIВeHЬ ОО котііок.» 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 
сс3.1. Цей Договір укладено терміном до 20.11.2009 року. Піспя закінчення cтpo~ 
ДІЇ цЬОГО Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення Roro на H~BII 
СТрОК. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 кanенда~~~цядн1В до 
3акін1lення строку діі цього Договору письмово повідоМJIПІ OPEНДO~ про 
намір продовжити його діlО. О ОРЕНДАРЯ Ilе 

ПоложеВВJI цього Договору про переважне прав 

31СТОСОВytOТЬся у разі: • IІЗначеНJlDI' 
- DlfКористаииі земельноі дinяНКИ не за ЦIЛЬОВI1•1 пр , 
.. порушення термінів сnлаm орендної ~a~l; 
.. ДОПУЩення погіршевня стану земельНОІ ДiJlJlНКlI». 

1 КЛаСТИ в наступній редакції: 
4 

.З.Пункт 4.1 Договору ореНдИ ВІІ )' тків від HopMaТlIBHOЇ грошової 
« :1. Орендна плата становить 10% (,чеСЯТЬ ~lДco Є' 
оЦІнки земельної дімнки - 1 О 765,00 rp~BeHh І склада 50 копіRок в рік» 

- 1 076.S0 (Одна Пfсяча сімдесят ШІСТЬ) гривень 

аступній редакції: 
1.4.Пункт 4.3 Договору ореНДІІ ВllклаСТІI У н 



2 
«4 3 ОРСllДllа олаТl ВIIОСIIТЬСЯ ріВНIІ~Ш чаcncaм'l ЩО''''І·С • • • .. ЯЧІІО ПРОТІro~І ЗО 
(1Р1fJШI11l) КІШ~JДВРIIJІХ ДНІВ, IlacтynHIIX за ocтaнHi~I кane'fДaplfllAl ДI'~I звіПIОro 
(nOJllП1COвоro) ~I'CRЦR без урахУВШfJfR ПДВ IlUUlX01'{ перерахувШflIR на РОЗРВХУ'ІКОВІІR 
pax)'lIОК oРСllДОдaDЦЯ Н!! 33217815700005 УДК У КsIЇBcLкiR області М. КsIЄВD, код 
ЗКПО 23S71923, МФО. 821018, одеР-AC)'Dач - Броварське ВДІ<, код КЛОСllф· -
13050500 - оренда земЛІ)). ІКОЦІІ 

1.5. Пункт 4.5.2 ДОГОВОРУ ореllДl1 вltклаCnI в НОСТУПllіR редакції: 

«4.5.2. З~lіl~!1 РОЗМірі~ зе~~ельног~ податку та ставок ореllдllОЇ nЛО11I, зміllll 
ПОР~IШI~!IОI ГРОШОВОІ ОЦІІІКИ, ПlдвищеllНR ціи, таР'lфів, зftlі ... 1 коефіціаlТЇВ 
іПДСКСВЦll, ВllЗllачеНl1Х законодавСТВОМ. 

у ВІІПВДКУ відмови Орендаря зміllИТИ opeНДIIY плату 110 умовах, 
ВJl3llачеllllХ 0.4.5 ДоroВОРУ, Орендодавець має право розірвати цеП Доroвір в 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 дОГОВОРУ оренди викласти в наСТУПllій редакції: 
«4.5.4. У разі невнесенНІ орендної плати У строки. визначені цИМ ДОГОВОРО1'I, 
сума заборгованості вважається подаТКОВИ~1 боргом і стягуcrься з IlарахУВШIІІЯМ 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (3 ypaxYBDННJI~1 штрафНIІХ 
cauкцiй за іх нввності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової CТВВКlI 
HaцioHВnЬHoro банка України. діlочоі на день ВJlникнення такого податкового 
борry або на день йоro (його частині) погашенНJI. залежно від того. яка 3 ВСЛ.fЧlfН 
'ПІКИХ ставок Є бinьШОIО, за кожний календарний день прострочеllНJI у Пого 
cnnаті». 

1.7. Пувп 6.4 Договору оренди викnacтн в иаступиій редвкції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятнденний терміи після ~ержввноі peєcтp~ii 
цьоro Договору твlабо будь-mcих додаткових угод: ДOГOBO~IB про BHeCeННJI 3~II~ 
та доповнень до дОГОВОРУ тощо надати відпОВІДНУ копuo opraнy державНОI 
ПОДlтковоі служби за місцем знаходженНJI земельної дinянки)). 

1.8. Пуип 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
lI8C'Jyпного змісту: 
«9.4.7. В п'ятиденний термін після державної реєстрації ц~oгo Договору тalабо 
будь-яких додаткових yroд, Договорів про внесення з..мIН та ДO~OBHeHЬ до 
ДоroвоРУ тОщо надати відповідну копіlО органу державНОI податкОВОI cnyжбll за 
Місцем знаходжеННJI земenьноі ділянки)). 

1.9. ПVVТl'l' 11 3 дОГОВОРУ ореНдІІ ДОПОВНІІТН НОВII1'I підпунктом 11.3.3. 
" ... ,. • • ..' Сторін в oДROCТOPOHНЬO~IY 

НlІСТуоиоro зміr.:тv· 1111 З З ініціаТИВОIО ОДНІЄІ ІЗ __ ". " .,. д ОрО1'І) 

ao~ У випвдках, передбачених закОНОМ та UIIM огов • 
ій Ї' 

1.10. Пymcт 11.4 Договору оренди ВИКn~CТlI В ~~~::Bo~~oдaвЦJI В 
«11.4. РозірвВНВJI Доroвору ореНДIІ зеМЛІ .за IН1Ц H8НJIJI ОревдареАІ Bll1tlor 
OдROcтopoнньoмy порядку допускається У рОЗІ невнко 
DYnny 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору.» 

2. Цей Договір підлягає державніli реєстрвції. 
.' підпИсання СТОРОН8МlІ тв Пого 

.q 3. Цей Договір набирає чиннОСТІ ПІCЛJI • НОСІІН ОВІІНІ К1П1 З 01.1 0.20 8 
I:JJXtaвHoї реєстрації та застосОВ ЄТЬСЯ опавОВІ 

l!9!SL 
на державну РСєcтplЩіJО та 

81 4. Обов'аок щодо поДВВIIJI ЦЬОГО ДОж:'ВО~кnадI1l0ТЬCJI на Орендодавця. 
lТрати, пов'язані з його державНОJО peєcтpВЦIЄlO, 



з 

5. Ьпuі УМОВІІ дoro~opy ореlJдl1 земельної діmrl'Ю' від зо сіЧІ" 2008 року 30 
Х064 ЗВnIIWDIОТЬСJl без ЗМІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6Ю/МРСіКА А//СЬКА PIV(A 
KIIIBCIJ(O/O/iJlACТI 
ЮРJJДJIЧlII1 адреса : 
М. БроваРІI, Dуn.Гarаріи&, 1 S 
8 06· Сапожка Іrорп ВаСllJlLОDllЧ 

I.В. CnllOJICHO 

ОРЕНДАР 

ПП ОlllІЗllєtJ ВолоtJІ'1ІІ1Р 
М,ІХІІГІЛОІІ"" 
10РИДlІЧlrа адреса: 
бульв. Незалежності, І О-б кв.IЗI 
М. Бровари 
обл. Київська 

___ ~_~ __ L-. __ В.kI.ОlllІЗІІЄIІ 

мп 
( ПР" ...... fOC'Ii lІС'Іаі) 

. і IIlUI ~O ШО у ,,,,,ої 31nllcї8 ДОrDвlр 31реєС1рОВОНО у ВІ{КОНКОМЇ БРО8арсько! M~C~~ р ", 200Jlюку. 
4qr.aвHoipecC1paцiY договорІв opeQI{ в-шнеко 311ПІІС ВІД il!-



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... liроІІРII 

DIllСОIІIDЧIIR ко".lтет ІіРОВlРСЬКОТ "llськоТ Р84II" ~7 .. t2J,IIД~~ .. 2~p 
iJpClIIDJII8cw.: ВІІКОІІІВ'ІІІА КО"'lтет, IiPOBlPC~Koi мl.ськоТ .PDJlII І особі першоro 3iїC1YnllllID MicLxoro ronOII; 
IіІ.ППul OneKCllIJIpI АIІІтолlRОDIІ 11, ЩО 411: ІІа nl4CТDOI Закону УкрІІіІІІІ "Про місцеос СIІМОIРI4УВ1І11111 І 
rapaТнi" 3 011101'0 боку, 40lipcllocтf оі4 01.04.03 311 N!2-61299, ріШСlllІІ 114 23.03.04 N!148 18 OpelWp: 
npвllТlllln пllПРIІDIІЩL Inn.OIKO H~тanl~ М!IКОЛІТВI18, IОрll4ІlЧlІlІ upeca: M,&pOlllplI, lyn.Kopo.nelllO, 50 
84' 101 2766201402, JlКІ 41Є НІ nl4CТDII CIIДOЦТIII про 40рЖІІОНУ pel:I:1pllUЇIO cy6"CКТD пімрІІDІІІІщы�іi 
.Ulшcn. 111д81101'O ВІІКОНКОМОМ Ііроllрсы�іi міської PUII 311 Н!3229 Ііа 24.09.1996р. :І .IIpyroro, УММІІ цсп 
_Іір npa IІІlЖЧеНIІІС40Ilе: 

і 
~ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ • 

І 1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ІШnОlіАно 40 рішенlUI ІІІКОНКОМУ &РОlIlРСЬКОЇ "І іської PUII кllїІсы�іi 06noc:ri Ііа 
j2lO3.2004 року оМІ148 IIIІ4ІІЕе І ОРЕНДАР npliRMl1: І 1:1р0ХОІО Mlnle 10РIIС'І)'8ІІИIUI:lеМCnLНУ 4ЇnlHКY МОШСIO 
I,DUSI'I ДІІІ оБC:nYI'OIу&IIІІUI кіоску, JlКІ ЗНDX041П'LСІ по вуn.ЧеРIIВIОВСIоКОro І РІПОІІі рmАlішеlll1l ТСМІЩЬ 
alipoapl'. 3rf4l10 :І МІІНОМ ЗС"l.ІІеКОрlіС1)'8IННI, що є НСlЩ"DIНОIO ЧIІCТlIНОIO QLoro AO.roIOPY 18 40вЩкll 
аиоіliраВВРСЬК1IМ міСЬКIІМ вімшом ЗСМCnЬНIIХ рссурсіо N!186 lі4 13.04.2004 року 18 :leMCnLHD-а.ааClpОIОі 
»&уМСll11ш1 &РОllРСЬКОro MicLKoro liMЇJIy зсмcnы�ІІх ресурсіl IUI :lеМCnЬНIІ Ai.nIНка р8ХУСТЬСІ І :leМnIX 
lDIIерuihиаro nPll3НІЧСНIUI ІіРОВlрс"коі міс"коі pUII. 

2. 06"єкт ореllДII. 

11.8 ореlf4Y ПСРС4ІІЄПоСlземe.n .. на 4ШIIIКIІ:llran .. 1101O МОЩСIO 0,00451'1. 
23. На зсмenьніП 4fмHцf ІіАсутні o6"cml нерухомоro "IIІПн, І 1DКож Illші o6"cml іllфРIІI:1pУnYPll. 

2.4 .. HapMmIIHI rpОЩОВІ oqillКl :lомe.nloноі 4ЇnlHICII 3І'Ї4Н0 40lї.llК11 &pOBlPCЬКOro Аlісьхоro IЇJUlfny 
lCllея.НlIХ ресурсll lі4 13.04.04 311 не 185 СТІІІІОІІП'L 6847 (шlCТlo ТlICnЧ Blei"l~ сорок dal ) rpll8eHЬ. 

205. 3смСІІЬНІІ 4fмllкa. ІКІ ПОРC4llЄПоСI о ореИ4У, но має тui не.аo.nіХІІ, що "1011)'110 переWXOJUтl 11 
сфеrntJиому IHlopIICТDHНIO. • • 

2.6. ПРllзміні ( роорraнїзацli) ОРЕНДАР.я AOl'OIip OP0Н411 но :lБО~lraс ЧlІнmcn.. 

3. Строк діі доrовору 

~. З.l. Даrolір )'lUlIUUIIIО ІІІ 1 ( oдllll) рік 40 23.03.2р05 року. ПіClll31кінченIUI С1року 4~"!IOPY ~pellДllP 
lIIt nCPCIbcнe ПРІІО n R на HOl1l8 l!'m0~ У UIrO"'Y раі opellДllp nOlllHOl1 НО ПUНlше н_. за 2 
IІЬQl OHoв.nOHIUI оro -'r -.' - - о намір ПРО4О0Жlml Roro 4110 

АО 3ІІЇНЧеIlНl строку 4I140roBOPY пооі40Мlтl nIlC."IOIO ОрОИ404lll1U1 пр • 

4. OpelIДIIB nЛВТО 

'І ~.I. ОреНАНІ мата ОIIОСIП'LСI ОрОllADрО"1 У формі ТІ РОЗ"lірі 15-22 ( П"НТlIМЦnn' ) rplllellЬ 21 ICOninKII 
~ . 

4.2, Р' І І 4В""ЦВТІо 04118) rplllНl 88 KonlnOK, 110.11 ЧIICnI 
1IJUI"136-98Iчна ореll4l11 ма18 СМIІ4ІІЄ 821-88 ( D С "ІСОТ -

4з 06 'РІІ. CТLCI :І УРIlXYІВННlМ імексіl іllфnlШТ. 
4.4:0 ЧIICnСНІІІ розміру ОРОll4l10і MDТlI за 30АШlO 3./ІіПСlllO IшС"'IВ вlА 23.03.04 О.llнораово UUlНIО.' 

IItРерI'У pel14lla Мата 8110СІІТІоCn ПОЧІШІІОЧІІ :І 411В nplln"~ Р МФО 821018 КОА 26376375 р/р 
37118100:IIIIН ІІа PIXYIIOK УДІ( У КllІвськlП 06.n8стl а·із~:~о-ореIUUlзеаI.llL 

405 П 0001 - вроlарсыстT ".lсIоКОТ РIl4II• Код КnDСllфlКВЦIТ і МІТlI офорММСТЬСІ ІЇМОIf.aнIlМIIIІІПІМIІ. 
4 і ере4lЧІІ ПРО4Укціі 18 1ID4D111UI noCll)'r в рахунок ореИ4НО 
4'6' fOJ•llp opel14110T МІТlI ncpernll4lЄТ1tCB У раl : 
4:6'2' 3Міll" УМОВ І'ОСПОАІРІОВІНІІІ, псре.абlЧОIIIIХ 401'010роr.';;'Рllфіl У 1О"IУ Чllcnі ІIIDCnї40К іllфmauliі 
4.6·З· 3МіНІІ Розмірів зс".e.n .. IIОro ПОАІТКУ, пїД8IIШСННI ЦІН, ' 
4.6:4' ; і11Ш11Х IlInlUllDX, псре.абllЧСНIIХ 30КОІІОМі Ічеllі ЦlIМ 4О1'О80РО.I, cnpaвmtCТЬCI пеНІ у репАlірі 

"'і"llат ~ Раі IIODIICCOIIHR ОРОН4Іlоі МВТ .. У С1рОIII, 0113" оc:rpОЧСIIIIІМlтау. 
!СІІ нlціоIlмыІro бlНКУ УКРlіНI 31 кожеll АСН" пр 



І ВIІПDllКВХ. JlКШО ОРЕНДАР 1 попаЖIfI'~ "(111"1111 ТlI",чаС:ОIQ 
4.6.5. ОРСIШllа MOТl с:праВnJlc;n.c:JI ТlКОЖ .. ~ 

0IllСОРШ:1О0УС зс",елы�), AInJlIIIC)' за ШІ'" ДОГОІОРО • 

5. УJ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllП :JеJ\Iслы�оїї діЛПIIКII. 

In СТЬСІІ В ОРСІ.4У ДnJl обcnуговувоt.t.JI кіОСI\")'. 
5.1. 3с"'cnы�одд JlIIКО псрw • і KOMCpuintforo ПР"1tfl1"l:lfItЯ .. 
5 2 ЦInЬОIС ПРII3I10'IСlfJfJl 3СМCnЬІ.оі ДIЛJltfКIf - зсмл • • 
• • б фОР"ШСttt.я У встаtfовлсНОМУ закоt.04аRСТRОМ ПОРJl4ІС)' 3MIIIIOlaТlI IUnИI 

5.3. 0PCIU1llP ІІС "'ОС прааа ез о 

" ПрIDIIО'IСIІІIJI 3CMCnIolloi 4InJlІІКIf. 
6. УJ\ІОВІІ і СТРОКІІ персдаSIЇ :JСJ\ІСЛЬІІОЇ діЛПllКl1 ВОрСІІД)'. 

6.1. Псредача зсмелы�оіi AInJlIIKIf І орСtшУ З4іПСlflоcrьСІІ бсз розробленtfям проеlП)' ri BЇADcдeHНJI. 
6.2.1I1ші YMOIII псрсда,.і 3СМCnЬІІоі 4ЇnJlIIKII І OPCI~: OPCII4~ДBBeц~ ПСР~4ає. о ОреllАІР ПРllПмоє в ОРСIfJI 

земелы�уy ділJltflC)' вілы�)' ві4 БУ4Ь-ЯКIIХ MBntlOBIfX првв І претеt.з,п трСТІХ ОСІб. про JlКIIХ В момент YJCllIUIIUIН 
Договору OPCllA04BBCUЬ ЧІІ ОРСІІРР НС МОГЛІІ зtfВТI~. • _ •• 

6.3. ПСРСДа"В 3СМCnЬІІоі 4іЛJlНКIf OPCtl4DPIO 341nCtllocrIoCJI Пlс.'1J1 4сржаВtfОl РСЄСТРОЦІІ ШОГО Договору 
за ВКТОМ ПРIlПмаtшя - псрср"і. 

7. УJ\ІОВІІ ПОВСРllеНllП зсJ\Iслыоіi ділВIIКII. 

7.1. ПіCnJl ПР"ПІШС"НJI 4іі Договору Орснрр повертає ОРСН40давцеві земельну ділJlНIС)' У mHi. НІ 
гіршому поріОllJlНО 3 ТlIМ. У JlКОМУ він 04СРЖав її в ОРСН4у. 

oРСН40ДDВСШ У разі погіРШСНIІJI КОР"СНІІХ влаСТІIВОСТСП ореН40ввноі земельноі ділJlНКII, ПОВ"JlзаНIIХ і: 
зміною її стану. має право ІІа ві4ШКО4Уваtfня збllтків у розмірі, визноченому СТОРОНами. ЯКЩО CТOPOHar.1II не 
40СЯГІІУТО 3ГО411 про розмір ві4ШК04уваtшя збllтків, спір РОЗІ"JlЗУcrься у СУ4010МУ ПОРJl4JCy. 

7.2. З4іПсtfоні оронрром без 3ГО411 ОРСН404DВWI IllтpВТIІ на пonіПШСНIfЯ ореН40lвноі земельної 4ЇnllHICII, 
які IfСМОЖnIIВО Bi40кpcMlml бе, ,аП04іЯНІІЯ ШК0411 uій 4ілянuі, нс піДnJlГВlоть lі4ШКО4УІВННIО. 

7.3. ПonіПШСНІІЯ cтallY ,смcnьноі 4ЇnЯНКІІ, ПРОВС4сні Орсндарсм 30 ПlIСЬМОIОЮ згодою 3 OpeMOДUЦCМ 
,смлі, ІІС піМЯГВIОТЬ lі4ШКО4УВанню. УМОВІІ, оБCJIГИ і СТРОКІІ lі4ШКО4УІВННJI ОрСН4DРЮ витрат 3В проведені ним 
поліпшсння стану 'CMCnIoI.oi 4ілJlНКІІ 1113НВЧDlОТЬCJI окремою УГО40Ю сторін. 

7.4. Орсндар М.Є право ІІВ ві4ШКО4УВ.ННJI збllТків, ,аподїJIних унослідок HelllKOHOHHJI opeMOДUцe .. 
зоБО."JlЗОНЬ , ПСРС4бачеНІІХ ЩІМ 40ГОВОРОМ. 

36I1ТКВI\," ВВОЖDІОТЬСR: 

7.5. фаКТІІчні BтpaТlI, JlКIIХ 0PCН4DP зазнав у зв"язку З HelllKOHaHНJlM або неналеЖНІ І'" BllKOHaHНJlM ума. 
40ГОІОРУ ОРСllAорвцем, а таКОЖ BllтpaТlI, які 0pCН4DP 3АіЙСНltl або ПОlltнен здіПСНl1ТИ дІІl BЇAHoвneHНJI C:.OFO 
порушеllОГО прово; 

7.6. 40Х0411, Jlкі oPCН4Dp міг бll РСІІІІЬНО OТPltмaТlI І разі HanC~HOГO ВIІконаН11JI opeIIДOPBЦC.1 ума. 
40ГОВОРУ· 

7.7. Ро,мір фаКТllЧНllХ Вllтpат ореН4ВРJl ВIDначвєтьCJI на підставі дoкyмeнтanЬHo піАтвер4ЖеНlIХ рН11Х 

8. ОбмежеПllВ (Обтпженнв) щодо ВllКОРllстапнв 
зеJ\lельної ділЯНКII. 

8.1. На ОРСН40вану зсмcnьну 4ілянку Ilе ВСТВНОІІІІено обм-ен 1:.0.. •• -fv осіб ..... НJI. ОUІІ.женНJI та ІНШІ право тр...... . 
9. ІІІШЇ права та обов"взкп СТОРі:l. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ГDPBH1YЄ, шо земcnыla AЇnJlIIКD є n '" • nіа 
заБОРОllОIО (арсштом), заставою Ilе псребуває і ві" ... ає у .ого власноСТІ, HIKOI\IY ІІІШО"'У не ІШчужеио,НJIY 
IID4DaaТlI інші прввв. Вll3llвчені ЩІ ... ДОГОВОРОМ. заКОННІ ПовновоженНJI передаІати цю ділJlНIС)' в оре • 

9.1.Праао 0PCII4D411BUR: 
. ,. 9.1.1 псреllрml цільовс BIIKOPIICТDIIIIJI зеМcnьноі' • 

9.1.2. 40СТРОКОВО ро,lраВТlI uen Догові ІІІ дJЛЯНКIІ, ... 
Договоро ... ; Р у ПВДКDX, передбочеНl1Х ЧИНИІІ... ЗОКОIIОДDВCТDО.s 'I'D ІІІ 

9.1.3. змlНllТl1 роз ... ір ОРСИАllоі MaТlI у ВІІП' і • 
04t10СТОРОIIІІЬОМУ поря4JCY бп ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; ІІАКІІХ. пеРСАбачеНl1Х ЧIІННИі\І заКоНодавство .... в 10"11 ІІІІСІІ • 

9.1.4. BIIMBГDTII в14 ОреН4Dря своєчасного Illесеll • 
9.I.S.BIIMBГDТlI від 0PCII4DPJl в14ШКО4УванНJI НJI оренДноі MOТlI; fOI 

ві4 23.03.20004року до піДПllСВllІІЯ цього Договору' c:yt.1II ореИАllоі MaТlI 3 чосу ПРIIПНJI'IТJI рішеНllJI ВIIКОИICD 'І 
9.2. 060В"Я'КII аРСIIAОДОВЦЯ: ' 
9.2.1. поре4DІDТlIЗСМCnЬНУ 4ЇnЯІІКУ по ВІПУ. 



.. 
~ Пр." ореlШIlРП: • 

9~.1. cnpllМlI11l ПО аК1У :SCM~.I'r 4ШIІIІ~ У КОРlІстуваllllJl; 
9 'І nOllODllloaanl 40l'OBlP ПІCJIІ :sаКIНЧСIfIIІІ строку Roro Аіі в і 
9З,60 ІІІ npcmal ТСР.ІІІІ)' ОРСНAlI. РIL1 BiAcynlOcтi npmll3iR, ШОАО 
~06DI"AIKII ОРСIUIIlРЯ: 

• 9' А IIWIIBII11I ОРЕНДОДАВЦIO MD'AClIlllicть 3AiRClnOBaTII KOI'"'On. за BIIKOPIICТВ • і • • • .... IIІІ.м ЦІС земcnьноТ 

".,. :.9.4J •• lllсаРllgraву~~м-r:p.11)' 4ЇnlllflCY за ЦЇnЬOBIIM ПРll3l1аЧСIІ~IJIМ; 
V 9 A3.C8Dt'lICIIO смаЧУDаnl ОРСНАІ'У мату; 

9:4з.IІС JOnYC:КITl1 хімlЧIІОГО 'ІІІ БУ4.-IІ~ОГО illworo заБРУАllсtlll. зсмn.; 
9.4.4. nUnpllAlyвanl П в ІІМСЖНОМУ саlllТВРtlому стані; 
9.4J.nICnI :saкIIIЧСIІIІI ТCPMil'Y 4іТ ДОГОВОРУ ОрСIШIІ ПОnСРll)'ТJ1 зе"IМLI!)' AЇn'HКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

"-'уCnU11 по 11nY, У 

10. Pl1311K ВІІПВДКОВОГО 31111щеllllП вбо поwкоджеllllЯ 
об"єкrа ореllдll ЧІІ його чаcmlllll. 

10.1. PJIJIIК BllnaдкOBOI'O :SlllfЩСННІІ або ПОWКОllЖсtlНІІ об"скта ореНAlI ЧІІ ЙОГО Чlmlllll несс ОРСIШllР. 

12. ЗміВ11 умов договору і ПрllПllllеllllЯ його діі 

12.1. 3міНІ умов ДОГОВОРУ :JAinCНlOIOТLCII У ПlfсьмовіП формі за I3IСМНОIO 3ГОАОlO сторін. 
У раl НСАОСІІГНСННІІ :SГ0411 Щ040 зміНIІ УМОВ АОГОВОРУ спір p03B"nYlOТЬC' У СУАаВО",>, пороку. 

, 12.2. ДIt JOfDDOpy ПРІІПІІІІЯІОТЬСЯ У рnзі: 
V 12.2.lзaкlНЧСНIІІІ строку, на IКlfП Ного буnо YКnВACHO; 

12.2.2.npI1Д6DИIIII 0pCНJUlpeM зсмельної дїJUlHKl1 У ВnlCtlicть; 
12.23. np"муеового віАчуженНІІ земельної AЇnlltlKII 3 МОТlшів суспїnьної необхідІІОсті відповідно ІІ!! 

Щ413'''МLIІОГО кадеш Укра'llІІ; 
V 12.2.4. Договір nPllпltllllЄТЬСІІ також в iHWl1X ВIlПЦках. пеРСАбвчеllllХ законом. 

12З. ДIt AoroBopy ПРІІПІІІІRІОТЬСЯ WЛRхоа. Вого розірваllllR зв: 
12З.l.I3IСМНОIО ЗГО40Ю сторін; , .. 
12З.2, рішснНІІ.' СУI1Y віАООВіАно 40 ЧllННОro законо_ства УJфaiНII. :..' .,~" • 

~ 12.4. РозіРВІНІІІІ ДоroвоРУ в ОАНОСТОРОННЬОМУ nopllAКY доnyсIC8СТЬС'; 
., УІІОІОІО розіРIІНІІІІ ДоroвоРУ в ОAllостороньоа'У ПОрllAJCyЄ HCIlIКOHBHНJI ОРСНдВре,,! 0.4.4, 0.9.4.3. 

• I~.s. Псрехід npвва ВJlacHocтi на маПно opeНJUlp" на іншу ІОРІШІІЧІ!)' або фl3llЧlІ)' особу. а тако. 
~ IОРllДІlЧноі oc061I-OPCНJUlP_ є оіАставою ДIUI розірванНІІ договору. 

, 13, Відповідальпість сторіп зв IlеВdКОllВllllЯ вбо 
пеналехаlе Ddковаппя доrовору 

1].1 3 J BiдnoBfдanыfcть відповіАна Ао 
'IDaY • І HCВIIKOHIНIIII або неНІШежне виконаННІІ AoroBOpy СТОРОНІІ IfССУТЬ 

1I1aora АОroВОРУ 
1].2.См • • • • ыfстї ,кшо вона AOBCJlCo ШО це 

~1IICrq.. Рано. -ка ПОРУWlша з060в"lІ3аНIIІІ, звїnьНJIcrьCl ВШ ВJAПОВiJUUI • 
1:1In0001IC 3 іі ВІІНІІ. 

14. Првкіllцеві положеllllП. 

14.I.Цеn Аого дер.вної pcmpawT. 
ІіІЬ8 •• _ Цеп aoro~ip На6llрає ЧllННОсті піспll оiAnllсанНІІ сторонамll -:: накоВУ IОРIUUIЧН)' СІШУ, ~AlIH З 'КlIХ 
~ • орАОroВIР УКІІІЩСІІО у 1рьох ПРllМіРНIІІСІХ, ШО "uo:r• ~ npo,iB дсpжDl11У реєС1РЦIІО. 

ellДaдaBЦII, ДРУПIП _ в ОРСllAlрІІ, 1ретіП - в оргаНІ, ІІКІІ 

Не ' " ВІД DtШlМ1І чаСТІIНDШ 40roBOpy є: . 
ta ПЛан або Схсма :SCMCJlLHoi ДШ_НЮІ; 06 .. ехсень (о&тІЖСН.) у Ії BIIКOPIIC:1DIIHI 
'tIIІІХ -crpОВIІП ман ЗСМCJlьноі рНЮI з віА06ражснНІ" 

, cePBЇ1yriB' .). 
ІКТ ВII3НIЧ~IІНІІ меж зсмельноі 4Ї1111НКІІ В на1УРі (ІІа .. icцeBOCТI , 
ІКТ I�pIIRMIlII���-ПСРCADчі об"єlC11l ОрСНАIІ; 

• 



15. PeKBbllTl1 стор іІІ 

ОреllДодавець 

ВllКОllаВЧllЙ Koltliтeт 
Броварської "lіської pOДlI в 
особі першого ЗОСТУПНИКI1 

MicLKoro гопови 
КlIJllllщі ОпеКСl1ІlДра АJll1топіАовича 

МіСUС3IfIХО./ІЖСIIIIК IОРllАllЧllоі особll 

074 ОО КIІЇВСЬка 06nасть, 
м.&роваРII, BYJl.rarapilla, 15 

IАСlmlфікаuіRllllП КОА 26376375 

OpellДap 

ПП Ілпєнко Н.М., щО діс на підстав. 
. . І 

СВІДоцтва про реєстраЦIІО суб"єкra 

підприємющької ДЧJlЛLllості за N!З22g 
від 24.09.1996 року. 

• 

Місце проживаJ"'К фі3JІІІJlоі особll 

Кllівська оБJlасть, м.&роваРІI 
вуn.КОРOJlенко, 50 кв.49 

IАеНnlфікаціАJШП номер 2766201402 
• 

16. ПідПllСО сторіІІ 

і •• -.' ,., І • 
• .- • - ( І .' \ 

І мп .\ 
• • -;\ \. J •• '... .#-

. -~ 
.'> ....... __ .. 

. .. . 
" ...... -

-, .. : 
. .. ' .' 

__ -+~I::-___ ....;IпnCHKO Н.М. 

мп 

Доroвір зареtc:тpоваио У КиівськіА perioнanIoHill фш" • 
про що у е BHOUV ре • 11 цewrpy Дep~B110ro земельноro КU!JC1pf 

20 ~ -І ЄС1р1 земель ВІІ'lнено ЗDDІІС Від 11 ~-?" ~"" 
, .... r..~;., .. , .. ~.D+., . 
. • ., ';.;_.--:::.!:J .... .". ~ ,. "'мП _ ,."..~ 

· : :.:." .\) ..... 9 ~~_ 
· ;." 'і ::,':. .... ~·.·:~ti~ ~ КарпеНКОЛlOn~шnа о-nаиlвиа 

І . . ..' .-.. \.- • s: ""'.. І z_· 
" ",.""~~." ...... ~:r 'а
......... е ,.,.-1" "iil 
4 ••• , .... :" •• ,': .;;-. 

. :.. \'!t "-~:1 /f.lr. 
. • ..... ",.. l"і/ , . '. ~ .. ~ . 

• е •• '1,t.:, '~.' .~ -.: • :1,,, •.. "І; u
~-:::.~. '::::' ~ ... 



АКТ 
прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2004 року м. Бровари 

Ми. що підписалися нижче: ВllКОllаВЧllїї комітет Броварської 

~ мІської Paдll. в особі Першого заступника міського голови КІІЯlllщі 

Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про 

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

відповідно до рішення виконкому від 23.04.2004 року N!!148 з однієї 

сторони. та пп Іллєнко Наталія Мllколаївна з другої сторони склали 

цей Arr про наступне: 

ВпконаВЧllЙ комітет Броварської міської Радll передав, а пп 

ШnЄRКО Наталія Миколаївна прийняла земельну ділянку площею 

0,0045 га по вул.Черняховського в раііоці розміщеllllЯ тепЛlЩЬ . 

. Земельна ділянка надана рішенням виконкому від 23.03.04 N!!148 на 

уМовах оренди терміном на 1 (один) рік до 23.03.2005 року. 

Ц іі Акт . 1· Є невІД· 'ємною частиною 
е складено у трьох прИМІРНИКах 

АОroвору оренди земельної ділянки. 

ВПК nВPEДAВ: 
G ОН8ВЧиіі комітет 
~~BapCЬKOi міської ради 
.. І' .!UIчна адреса: 

.IJPOB 
-Пер, •• ~РИ, аУn.Гaraріна,15 
, " ачИ,. заступ 
_~!CЬKOrO • -. Ник 
;'. ..... ва 
'{ І 

~~ ~; ~~I~~н:ицяІ 
\ .. , /'). 

-- ,..., оо: j 
J " •• ~#. ~ •• ~ ... ; 

• 

ІІРИЙНЯJIA : .. rm ІллєнКО Наталія МиКОЛ81вна 
яка проживає за адресою: 
вул.Короленко, буд.50 кв.49 
м.Бровари 

• 

І Н.М.ІллЄНКО І 



&.00 

ПЛАН ЗОВllіШllіх меж ]емлеКОРщ~туваIllIП 
/КОр'откострокового на умовах орендиl 

ПІП \" netlY-Q \-\Q1"Qn1Я МЦКОJ\О"'"Ь\іа 
вул. 4epHIi\~o~c.b~O\"O (})-н І2nn",ць) 

lts.O "'Ь.м. 1.00 

6.60 

Масштаб 1: 1 ОО 
ОПІІС МЕХС 
ВшА до А землі загanьного КОРІІстування 

АІСТ перенесення )Іеж u IІПТ)'р)' ]овнішньої ~Ie",кi ]е\Iс.1ы�оїї .1i.1nlll~11 

те пл'"' ця 

" ~ ~ 
6~JJ. (, ~ 

...., е ~ Зовнішня межа 
РI1 SI.ko ____ земельної дїnBHKI' 

6CbI(O"O~~~~~~~==~ . 'о·· -о·... -:-:;-: , І :. ..:. ~.~t. ....... :10 
." •••• 1. ., ............ е.,.:-: , :. .. ~.! 



ДоговіРНІ1 
"ро tlllесеllllЛ 3111111 до dOlOBOnu О'РІ!ІІА •• 

Ід 17 roТ и •• :Jе."ел""оr d/ллll"" 
tI. "'раВІІЛ 2004 ро"., МІ46 
МІСТО Бровари Кllївськоі області 

23 сіIJІІЯ дві ТlIСП'lі дсв 'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ? MiCЬK~ рада Київської області, 10PIIДIIIJlla 
особа за ЗDКОllОдaDСТВОМ Украши, IдеllТlIФlкаціЙІПІЙ код за дal111М11 єдрпоу 
26376375, 10РИДИЧН~ адреса: КІlївська обл., м. Бровари, вул. raгapill&, 15, в особі 
BnKOllYIOIJOГO обов JlЗКIІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - секретари Paдll Сапо-а І 

й' " _а горо 
DaCllnLOBII'la, mm ~I~ ІІа ПІдстаВІ ст.42 ЗакОllУ УкраїJШ «Про місцеве 
CllМоврвдyDDIIВJI D УКР8lНШ, З ОДJlОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП I.JшЄНКО Натanіи Миколаїв,,&, 10РllДИЧllа адреса: м.Бровари 
вул.Короnенка,50 хв.49 ідеJlтифікаційний код 2766201402, двni -"ОРЕНДАР", ; 
dpyгor сторо,,", уклали цей Договір про наСТУПllе: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваюЧlI при здоровому розумі та Jlсній ПDІ'm, 
розуміючи знвчеННJI своіх дій, попередньо ознan~млеllі з ПР"ПИСDШ цивinьного 
законодавств&. що регуnюють укладений НІІМИ прввочин (зокрема, з ВllltlОГDШ 
ЩОДО недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішеllНJlМ Броварської 
.ПСЬ1СОЇ ради від «ЗО» вересни 2008 року N!!88346-05 нормаПІВІIОЇ rpошової 
оціmcи земenь міста Бровари, та рішенНJI Броварської .Ііської Paдll від 16.10.2008 
року N!898-47-0S та керYlОЧИСЬ поnоженНJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Доroвору оренди земельної дїЛJIнки від 17 травНJI 2004 року YКnВnII цей Договір 
N2 1 ("адалі - ДО20tlір) про BHeCeHНJI змін до Договору оренди земельної дiJurнЮI 
Від 17 ТPВВНJI 2004 року за N!!S46 (надалі - Договір ореllдu) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної д~. зПдно ДOBJДКII вІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської обпаcn ВІД 11.12.2008 року N! 04-
3/13-3/211З становить: • 

- 18 661 (ВicїмнвдцJIТЬ 'l'ИCJlЧ шістсот шістдеCJn' одна) rpllBНJI оо копiJiоJ(.» 

1.2.Пункт З.l Договору оренди викnасти в наступній редакції: • 
«3.1. Цей Договір укладено терміном на 5 (п'JIТЬ) років до 10.03.2010 року. ПICЛJIаво 

• 'оо ОРЕНДАР ltlat переважне пр . 
ЗIlК1J111енНJI строку ДІІ цього Договору. НДАР ивен не пізніше ніж 
пан У ouv рВЗІ ОРЕ пов овпеllНJl його на вовий СТРОК. цЬ "'J .оо ого Договору пllсыtовоo 
за 30 календарних днів до звкїнчеННJI строку ДІІ ЦЬ • 

повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовЖИТ11 пого ДІЮ. ОРЕНДАРЯ не 
ПопожеНВJI цього Договору про переВlІжне право 

зІСТосовУІОТЬCJI у разі: ~еНJfJПtI' 
- Використанні земельної дiтmки не за цільОВІІ •• ПР'I3НD , 
- ПорушенНJI термінів сплати орендної плати; 
- ДОDyЩСННJI погіршеННJI ставу зеlt.enьної ДЇJUIНКII». 

І в наступніП редакції: .. 
lЗ.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ ВlncnаСТІ) • откіВ від HopMmlBHoї rpОШОВОІ 

«4.1. Орендна плата становить 10% (дecJIТЬ ~lДc • 
о . оо енЬ І скпllдllЄ. .' ЦіllКllземельної дiJшнки -18 661, rp~IB .сть) rpllBeHL 10 КОПІЙОК В РІК» 

- 1 866,1 О (Одна ТИCJl'lа вісімсот ШlстдесJIТ ШІ 
'п .... ntnIЇЇ· CТlI у наступНІ р- • 

1.4.Пункт 4.З Договору ореНДІІ Вlncnа 



2 
СЯ ріВ1111М11 часткаМIІ щомісячно IIJ'Ю І ЯІ 0\1 30 

«4.3. ОрСIІДllа плата BIIOCII~B IlаСТУПllllХ за остаJlнім калсндtlРIJIIМ :111~\1 'JlliТIIoro 
(ТPllДwml) кanCIIДВpIIIIX ДlII , 
(noдancoBoro) місяця без УРОХУВШІІІЯ пдв UUlЯХОМ пе~~ра:<~:аl~IЯ ІШ, ро Ч':\:YlIКОВllfi 
pD.'()'IIOK ОреllДОдавця Не 33217815700005 УДК у КlIIBC~1\J ~дO ~aC.11 ~I, IIЄB~ КO~ 
ЗЮ10 23S71923, МФО 821 О 18, одержувач - Броварське • код клаСllфlК8Ц11 
130S0S00 - ОРСllда землі)). 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору ореllДИ вшслаСТ1f в Jlаступні" рсдакції: 
«4.6.2. зміllll розмірів земельного податку ~ ставок ~peHДI~OЇ плати: ~Milnl 
IlopMaТlIBllOЇ грошової оціllКlI, підвищеНШI ЦІН, тарифІВ, 1МІШІ коефЩlєнтів 
іllДСlссації, ВllЗllачеНJIХ закОllодавством. . 

у ВJIПадку відмови Ореllдаря змшити ореllДНУ плату на умовах, 

Вll3начеllllХ п.4.6 Договору, Ореllдодавець мас право розірват .. цей Договір D 
ОДІІОСТОРОІІНЬОМУ порядку». 

1.6. ПУІІКТ 4.6.4 Договору оренди B .. кnacТlI в наступній редакції: 

«4.6.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
сума заборговвності вввжається податковим боргом і стягується з нарахуванням 
ПСllі, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
санкціЯ за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставJCJI 
Національного бвнка України, діючої на день виникнення такого податковоro 
боргу або на день ЙОГО (його чаСТІІні) погашення, З3JIежно від того, 'яка з ВeJlИЧПИ 
ТВКІ!Х ставок Є бinЬШОIО, за КО)l(НIIЙ календарн"й день простроченНJI у йоro 
сплаті)). 

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

сс6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору тв/або будь-яких додаткових УГОД, Договорів про BHeCeHНJI змін 
та ДОПОВН"ень дО ДO~BOPY тощо надати відповідну копіlО органу державної 
подаТКОВОІ служби за МІсцем знаходжеННJI земельної ділянки)). 

1.8. Пункт 9 
наступного змісту: 

Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 

«9.4.6. в п'mlденний термін піCJUI державної реєстрації цього Договору тв/або 
будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесенИJI змін та доповнень дО 
Д~ГOBOPY тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
МІсцем знаходжеННJI земельної дізшики)). 

1.9. П~кт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.3. 
ІІаступного ЗМІСТУ: ссI2.3.3. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому 
порядку у випадках, передбачених законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору opeunu 
12 4 Р . Д .--. ВlllСЛасти в наступній редакції: 

ес .. ОЗlРВанИJI аговару оренди землі • • • в 
односторонньому порядку ДОП с ~a IНlЦlаТИВОIО ОрендодавЦІ 
пункту 4 пiдnVV1l"l'lв 6 4 та 9 4 У кається у разІ невиконання Ореидареr.f вимог 

, "........ . даного Договору.)) 

2. Цей Договір пiдnягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає ЧИНності. • 
дер)кавної реєстрації та застосовуmСR Д ПІCJIJI .ПlДПисання сторонами та itOro

S ~ о nPавОВШНосин що виниКJIИ З 01.10.200_ 



з 

І Обов'язок щодо подurшя цього ДОГОВОРУ ІІа держuы�уy p(!l"l!Тn • ... • R • ---·,.шttIО 1'1 
1IfIPII11, пов'ЯЗDIІІ 3 ого дерЖВВlІОІО реєстраЦІЄЮ, ПОКnВДWоться ІІа ОрендодавЦІ. 

5. IшUi рІОВl1 ДOГOBO~Y ореНДІІ земельної ділЯНКIf від J 7 траВlIJ1 2004 року за 
16546 зamlШВlОТЬCJI без ЗМJII. 

OPElfДOДABEЦЬ 

61ОВАРСЬКА АІІС'КА РАДА 
tlll.C6ICO! OGJlACТI 
ЮPSlДUчка адреса: 

11. BBPII. вуп.Гагарін&, 15 
• і СаПО1К1С&11rорп ВаСIIЛЬОВII-1 
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ОРЕНДАР 

Opllflallllllllї IІltJIlРUЄЛ,Є,." 
/МЄІІНО Наnrаліл ~/"HOIlalfllla 
IОридична адреса: 
вул. Королеика,50 0.49 
м. Бровари 
обл. Київська 

, і І П~ ша У IСНll3і 3WI"сів 
Aoroaip зареєстровано у BmcOНXOfl,i БРОIl1РС:IоItО~ ftI~p~ раді. Лі 2002'РО"'У. 

Irpaaиоt peteтpaцiТ aoroaopiD ореНАIІ DЧІШСІІО заПIІС 81А ' ___ 



1I.&paвapll 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3EMF.JJLHoI ДІЛЯНІ'ІІ 

Іірооnрсloка •• Ісloка • Роа. аа 11 .. "tj:&et.t. .. 20 ol' р. 
_ОДАВЕЦЬ: Ііроварсloка •• Ісloка в осоБІ В осоБІ заnYПlllllСа ""С.ІСОГО ГОЛОВІІ ВОЗIІЯIС8 Сергія 
Jllllllnа811ЧІ що Аіс ІІВ піАставі ЗаКОIІ)' УкрВіШI "Про ",icueBe ШІОВРI4)'8ВIІIUI в Ухраіllі" 40BIpellocтf віА 
11.1.2006 роху JI ~.2-tS'1872 3 oalloro боку, та ОРЕНДАР: ПРlІваТllІІR nJ.qnpllt~lell" ОllуфР'I:В BII4I1~" 
8inOРОВIІЧ, IDpIUUlчиа IШpl:са: М. Бр~вар", В)'Л. їаеlm'фїкаціПIIllR КО.ll , "І"'П .1111: ІІа пl.llстаlі свшоuroа про 
".,.WJ pecctpaWIO фыllllоіi особll - Пll1ПР"DIUJI, ВШlаllОro ВIІКОIІDlЧIІМ комітетом БроваРСloкоі "lіСIo"оі РаАІІ ЗІ 
~]55 017 0000000197 аів 23.09.'998р., JJМЇ - "ОРЕНДАР", J дРУIOІ старо"и, YКlUUlI' цеП Дoralip про 
ІКІ)-= 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віanовіаио АО ріWI:ИIUI сесіТ БРОllРСloкоі .. іСIo,,'Оі РаАlІ Ііа 25.12.2006 polC)' за 
1191·13-05 НадІІЄ, а ОРЕНДАР ПРIІRмас в строкове матне КОР"СТ)'ВІНИІ земcnloНУ aїnIHКY мошеlO 0,0056 га 
1.11 alicnyroаУВllІИR ПlвlлloПОIІУ по вул. КоролеlllCD.52 в "І. БроваРІІ. Згідно ЗМІН0'" зеr.mеrОрllстуваlllll, 
ІІІ [НСІЩ"ОІНОIO ЧІСТІШОІО w.oro ДоroВОР)' та 110Іlдкll IІІ.ІІІІІІоі БРОВВРСIoКIIr.1 ",ICIoКlIM IЇДДЇnO.1 зе"'CnIoIlIlХ 
~'jICЇ.N!04-313-3/8S віа 24.01.2007 року та зсмепЬНО-ICIUIICТPОІоі aoкyftlclnuuii Броварськоro .,ісlo"'О1'О lіміпу 
~IIX ресурсіl UJI земепьна aїJUlHКВ рахуЄТЬCl в 3CМnIX Ko",epwRIIOI'O llIкopllcтaHIUI в .'e'.trU БРОlарськаі 
8IU1I!pllUl. 

2. Об"єкт ореПДJI. 

2.1. В орен.цу перeaaєrьСJl земепьна aїnJlHКВ заranыlIo МОШСIO 0.00561'0. • 
2J На 3ОМCnloнїІІ l1ЇJUIиul розміщеllі об"сml нерухо",оro ",аПно. Iкll8ЛJI1OТIoCJI ВnВCHIC110 O'peНJIDpJl•• • 
2.3.Hopr.lmIlHB llJowoBa оulика зе.lепloноі дімН111 згіJIIIО 4011.1І111 БРОllРСIo"'Оro ."СIoКОro IIJIJIUIY 

--.х ресурсів віа 24.01.2007 року 3В Nl04-3/3-3/84 CТDIIOIIIТЬ: 
• 25458 (l1BOЦIlТlo п"lІТІо ТІІСВЧ ЧОТIlР"&:Т8 п"ltТl1СCRТ Blclll) rpllВCIIIoї 
2.4 3 '111'в, шо "''''"'''"'' п-Ш~'ОJllml іі t6b..-:.::аICnIoНD аlJUJнц нкв переавєтьCl в ОрI:IЩУ, ІІС мас IJe4DII -"',1'- -r-

.--~ IIІКОРIІСТВННІО. • 
2.5. ПРllзміні (реоргаIlЬашї) ОРЕНДАРЯ Доroвір OpellJllllIl: зберlroє 'ШІІНIСТІо. 

3. СтрОК діі договору 

] І до 2001 ПіCIIJI заКЇІJЧенИІ C1pO~'Y l1OrolOPY 
~ ~ rollp YКnDAeHO на 1 ( ОДІІІІ ) рік. теР"IIIІО.'110 25.12;, РО':'';'і ОРСllAllР ПОIШlен ІІІ: пІзнІШІ: lІіж 
'llJ'CllЧ~ пере.~с право nOl108llCHНJI ІІоro на НОВltП С1р01С. ЦIoOtd)'pel1l10дallUl про 1І"lір ПРОДОІЖlml nOI'O 
lіІО. АО 311tC11ІЧеlllUl строку 4і1 110roвору пОВШО.llml ПIlС",ІОВО о 

ПСРСВІІЖІІІ ПРІІ аl1аЧС1І11R11 OPClll1ap втрачає 
'РаІа ІIІICDРIІCТlIIIІI зІ"IсІІыlІ� дlлЯIІКl1 ІІІ ЗІ цlл.ООIl"1 пр' 

ІІІ ""laMeIlIlR аоroвору opell4ll. 

4. Оре.IДОО плато 
4.1 О овоl оullllСlІl cКIIlJlaC : 

• 2 Р"1A1І1 Мата &:ТІІІОВІІТЬ 1 О " від 1І0Р.lаТІІВllОТ rpOUl 'П tt D рllCo 
4і, 545.&0 (авІ Тllсвчl п"ятеот сорок п"ltТIo ) IlJ"ВCII. 80 КОПІ О pжu"оі або КO"fY11ВnIoHoi впасності 

~....:.'.:'" 06Чllc:nеlllUl роз .. ,іру ОРClІАІlоі МD'ПІ 31 зСr.teJIь"і !,~II!"I і:ексаш'і, ІIDIІВЧІНlIХ заІСОIІОl1DlСТВО.І, 
18~ З УРаХУВВЮw. іх uinloOВОro ПРIDIІІЧl:іlИl та IСОСфIWЄИТ18 UOJC)ТIOCII пїl1 час ylCllUDНIUI або З.ІІІІІІ РІОІ 
S "1Ift"1 Кабінета"І Міllістрів УкраіНll фОР"I""" шо запОВІ 
, 4,3 r'1JU1 ЧІІ nPО110ВЖl:llIUI Поro l1іії ІШСІ"ІН вl.І125.12.2006 роасу шо",lсв,,"о 
r--""'I'ч:еllAlІl Мата DlloellТLcR ПОЧllllаlОЧIl з АНЯ nPllnlllr~: oCТI"III.1 КSUlelll1aplllllIl 11::~:':~ 
·~.a tncallЩ npcrnanM 30 КDЛеllAВРllІІS 11I11а, Ila&:l)'nll~ ХІІІвокІП області .... КІІО8 
~23sj19~) Illlсаun WЛRХО.І персраS)'ваllllП ІІа PIS)'1I01C У~СІІ~ІICDIIП 13050500 -0реlша З:::: .. ІІІ ІlП'aftlll. 

404. П Р/р 33210815600005 - Ііровlреысс вдк. ко: ~IJIIIOT pn8ТI1 офорftIJIl~ Bil1nOI r 
4.s. р ер&:даЧІ nPоцукці1' та 111UШН1І1 ПОCll)'l' в pllX)'1101C ре 
405.1 :і1р ОРlllAllot маПІ переrnвnаСТ1оея У рІРІ : о 011" • 

...... • 1111 yr.IOB rocпоааРlOваИIUl, Пl:реАбllчеНl1Х 401'01 р , 



• :llDТКY nilUlIIWCIIIUI uil.. ТВРllфів. 1М і/ll' Іш~фі 1111 111111 
".5.2. 3ftlillll pD1r.llpi8 зсr.Iмы�оro по , ІІІ kl ~.I:li. і 

810110'ICIIIIX 3IICOIIOДD8CТDOM; 
З і ІХ DllnDJIICIX передба"СIІІIХ заI\ОIIОМ; 

4.5 .; ІІШ~ ІІСВІІСССІІІ:. ОРLШJlllоr nЛВТlI у CТPOICII, 01l1110ЧIШ' 1111'" догопnрn". &.'111'11І1.111' lI.fll IItlj 
... 5 .... ІПРВ; К" IIB.llolllU1lolloro баlllСУ УКРВТIlВ :ІВ КОЖСІІ JlСI.1о ПрОСТРО'lfllllll 11.111 lеж~. -, 

PO:lAllpl ПQJID 110 стао cnpaВnICТloCII 'nIКОЖ і У ОIlПадкDX, ІКШО ОРЕНДАР :І попаЖlІІ1\ 11(1"'''11І 111"ч. 
4.5.5. 0pclUUla Ma'nl fa80 

ІІС O'IКOP"CТDB)'C :lСАIСЛIoI')' JlInЯIІІСУ :lа 1111'" ДОГОВОРО"І. 

5. YalODl1 DllКОРllстаllllП зеJ\IСЛLllоі діЛIIІІК.'. 

5.1. 3cMMIolla alnlllKa персдааЬСІ 8 ОРС'IJI)' IJ)IІ обc=;n>'roВУВ~1ІІ11 павільПОIlУ; 
5.2. ЦШЬО8С npI01l8'IC'III' зсмелlollоі JlШIIIКII- зсr.ШI lCor.fcpUlnJlOro ВIІКОРllстаНIІIІ. . 
5.3. OPCIIJID)1lle має права бcJ офоРМЛСllllІ У аСТВllовлеllОМУ заКОIІОJlавство,.. ПОР"ЛJ\'У 1\IІІIЮВIТІI Ш,..,. 

ПРIОllа"СIIIIІ ЗСМCnlollоі JlШRIІКII. 

6. YalOBl1 і eтpOICl1 переда-Іі зеJ\lслыlіi діЛПllКlI ь ОРСІЩУ. 

6. І. Псрсаача земелlollоі JlШIIІКIІ D орснлу ЗJlіПСІllОЄl10СІІ без розроблеlllll проекту її аіJlвеJlеНIІІ. 

6.2.lllші У"ІО"І переда'll ЗС,.lелlo"оі JlїЛJIНКИ D орснау: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передас. а ОРЕНДАР ПplID •• 
opellд)' ЗCfoIМIоII)' JlілRIІІС)' DШIoН)' віJl БУ.JrКIIХ ,.lаnНОВIІХ прав і претензіП третіх осіб, про RІПІХ В MIНICIr 
УICJlIUUIIIIUI Доroаору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не МОГЛІ' ЗНаті'. 

6.3. Псредача земсльноі ділlllКl1 0PCНJlDPIO здіВснюcrЬСІ піСЛІ Jlсржавної реестрації иlоОro ДОГОВор)' 
за актом ПРllnмatlНR - перемчі. ( 

6.4. ..а 01:1ІовІ ст.25 Зако •• )' Украnш "Про ОРСІIJIУ ЗСМЛ'" ВiJI 06.IО.1998р .N! 161-XIV opctQlp 1 
П"НТlIJlСIllIllП строк пlcnя ДСР_ВIIОТ рсєстрацn JlОГОВОРУ ОРСIІJlIІ зс".enы�оіi JI'ЛRІІІСІІ Jlep-а811О1 ІІІ 
1с0.'уIIDлы�отT DЛаеllостl :l0608"R:lalllln IIIIJIBТI' копllО JlOr080py ВЇJlПОВЇJlIІО.I), oprBllY JlCP-dCI18110і пoaaтtlDlDf 
cny-.кСіII. 

7. УМОВ0 повернеllllR зе~Iслы�оіi діЛRНКII. 

• 7.1. Пїепl ПРІІПІІИСІІ~ Jlіі JlОroвору opellJll1P повертає ОРСНJlОlUШuеві земельну ПЇЛІІІКУ У стані, не riPIIIOIIf 
noplBIIIHO З ТlIАI, У _КО,.!)' ош OJlep-dCI1В її D opeНJl)'. 

• ОРСllПОJIDвецlо у раі погіРШСННІ КOPIICHIIX ВnBCТlIBocтeii оренпованої земелыlїї пілlНКII, пов"шнnr іІ 
WIHOIO П стаиу, має пра~о I~a віJlШКОJlуваИНІ збllТків У розмірі, визначеному сторонаr.ш. Якшо cтopoll1\lll-
ДОСIПryтo 3~ПI' про PO:lMIP ВIJlШКОдyllDlllllзбllТків, спір розв"язуєrloСI У СУПОВОМУ "ОРlПКУ. • 

. 7З. ЗJlIПс~еиі OpellJll1peM бп З~ДІІ OpeНJIO~ЦI .Вlfтратн на поліпwеННІ оренпованоі зеМeJllоноі __ 
ІКІ IІс;~жnltво .ВIJlокреМlтl бп заПОJlllНIUI ШКОJIIІ шА JlШlнuі, не пiдnlГDIОТЬ віJlШКО4УВанню. 

• • nОЛlпшени~ CТlII)' зеМСЛloНоі JlїЛIНКlI, ПРОВСJlені орендарем за ПИСЬМОВОІО зroJlОЮ з opeJI4QIUIIIII 
зеr.ШI, ІІС пiдnll'8ЮТЬ "JlШКОJIYВанIПО. 

6 
.. 7.4. OpetlJlВp r..ae право на ВЩШКОJIYВанНR збlrrків, заПОJlіlН11Х унасліJlОК неВlІкоиаllНl оре 

зо ов Ізеlllo, перen6ачеИІІХ ШІМ JlОroвором. 
3611Т1С8"'11 DDВЖD'ОТЬCn: 

JlОroв;р;' o~::~:~=a~';:KIIX °PCtlJlВp за~ав у зв"JI3К?' З неВJlконаННIМ або иеllвлежНllМ вшсонlJIIIII" J І 
порушеllОro права; , кож ВII11ШТlI, ІКІ орсндар ЗJlIАСИIIВ або повннен 3J1іі1снити дЛІ вїJlНО8llекИІ 

7.6. JlОХОJlIІ, ЯlСі opellJlDp Mir 611 р ucм ) 
JlQroвору. сапlollО OТPllМaТl. в раі напсжного ВlІконаИllІ ореllJ10"" 

7.7. Розмір ФаКТІIЧIШХ ВIІТрат OpCtIJIВ .~IIIIX 
РІ Вll3l1ачаєn.СІІ ІІа піJlCТDві JloКYMeНТВnbHo піJlтаеражеИ11Х-" 

8. 06J\1ежеllllR (06тпжсопп) щодо ВПКОРllстаНllП 
зеаlслы�оіi діJJПIIКII. 

8.1. На орсндовану земenьиу JlіпІН не в • осі6. 
ку cтalloвnellO ОбмеженІ., 06ТІІЖСlllo 'nI іНШllХ прав tpCТllC 

9.lllші орава та 060В" • 
В3КІІ сторш. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ l'lpaJПyє, шо земenы1� • • 
38БОРОIIОI~ (арештом), заставою не пере6уває і ~iJIUIlllкa Є У Воro масності, нікому іншому И~ від .' 
IlDJIDваТlI Інші правІ, Вll3начсні ЦlIМ JlOrOBop I1 має законнІ ПОвноважеННІ ПСРСJIQВВТlI шо alJUl1IкY 

0"1. 
• 



, І праDD ОРСllдОДВВЦЯ: 
;.і.1 nepClipl111 WnЬОІС DIIKOPIIC1UIfIUI ~CMC:nLlloi ДЇЛІІІІСІІ; 
9.1.2 JlОC1JЮКОВО розіРDDТlI шП ДОГОІIР У DIIПIl4JC8Х, псрсд6ачеllllХ ЧІІІІІІІІМ заКОllодаllC11l0а.1 та ШВІ 
~ ... 
it"~·9.IJ. :I.liHlml Р03мір opellдlloi MaТlI У DІІПадках, псрсд6а'lеllllХ '11І11І11І.1 :laKOlloдaICТDO"1 D і 

шlloDМ)' порlUlКY 6CJ ЗГОдІІ ОРЕНДАРЯ; .. , ТО.ІУ ЧIICl D 

~1.4.IIIМDПlnl від ОРЕНДАРЯ СDо~чаСIІОГО ІІІСССМІІІ OPClIlIlloiMaТlI; 
9.IJ.DIIМDПll1l IIд ОРЕНДАРЯ DIДШКОДУDаllll1 СРIll орс"д"оі Mml 3 часу ПІП ріШС11111 
~ а60 міськоі рад" про llаааlШI :lс"cnыlіi ainlllKII во піДПllсаМНI оього ДoroIOPY; р І IIlnl • 

9.2. 060&"13""1' OPCIIAOДIIB~: 
9.2.1. перcJ1D8Dl1Iзсмcnы�)' АІЛЯІІКУ по alC1)'. 
9З. ПраDа ОРСllдВРI: • 
9З.I. otpllМDnl по акту зсмелы�уy ДІЛІІІКУ у KOPIIC1)'BIIIIII; 
9З.2. nOllODJIIOBDТlI доroвір пІсля закіll'IСIIІІI cтpOh')' Roro віТ в ра]і BiдcynlOc:тi npcтc'Din, шодо ."_1.111 проті тepMillY ОРСllдll. 
9.4. 060І"13КII ОРСllДарп: 
9.4.I.НUJlBanl ОРЕНДОДАВЦJO "ОЖJlІІвіс:ть uinClllOBml ко'прОnЬ ]1 BIIKop"CТIIIIII" оісі ]С •• Cn.1l0і ... 
9 .... 2.BllкopIICТDB'BaTII зе"lenыІy діпЯIІКУ за ціпЬОВJII'І ПРl1311ачеllllRЩ 
9.4J.С80ЄЧDСНО сма'lувати OPCIJДНy мату; 

9.4З.НО JIOПУСКВnI хімі'lНОro 'ІІІ будь-якого іншоro заБРУДlIСНIUI 'О.ІЛІ; 
9.4.4. nlдtpll.I)'ВDТlI П & нмежllО"У санітаРIІО"'У С1аІlі; 
9.4J.nlw закlН'Іення терміну дії Договору ОРОllдll ПОВСР'ІУПІ ,смепы�)' BЇnIIlI)' ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

... му mlli по alC1)'. 

10. РІОІІК ВІІПВДКОВОГО ЗІІІІЩСІІІІR або ПОШКОДЖСІІІІR 
об"єкта opellДll 'ІІІ ЙОГО чаСТОIIII. 

10.1. РІОІІК ВIlПадковоro Зllllщення або ПОШКОДЖОIIНl об"єкта 0PCНl111 ЧІІ noro Ч8c:тlIНIІIІССС opClrдap. 

11.СтрахуВВIIJIВ об"єкта 'ІІІ ЙОГО чаСТІIDII. 

1І.1Зriдио 3 ШІМ IIOroBOpO.1 об"єtn' ОРС'ІШІІІС пїJUUlПlс с:трвхуаанIПО. 

12. 3міllJІ умов договору і ПРllПllllеllВВ його діі 

12.1. 3МЬ .. умов доroвору uinCH.OIOТЬCR У ПllсьмовіП формі за B'8DIIIOIO ,roДOIO сторін. 
у разі lІедОСІгненНІ 3roди щодо зміНIІ У.ІОВ дoroBOPY спір РО'В"R3yкm.ся У СУДОВО.!)' ПОРIll"'У. 

~ 12.2. ДIr ДОГОІОРУ OPIIOIIHRIOТЬCН У ррl: 
12.2.1.3вкіIIЧСНIIR строку, на ЯIClIП Поro було yxnадено;. • 
~~.2з.nPllДбанНІ ореlшllре.l.зсмепыlіi дinRH~1 У влаСНIСТЬб бо np"r.IYCOBOro вIдЧyJ'СIIНl зсr..епьноі 

..... .23. ІІІКУПУ земельної ДUUlHKII ДІІІ СУСПІЛЬНІІХ потре В 
:І MOnl8iв суспільноі неоБХWIОСТЇ в порRдlY, встановлсному заКОIІО"; КО'" 
12.2.4,дoroBip nPIIПIlНЯЄТЬС. тако. в іllШl1Х ВIIПВДкux, псрсдбаЧСlІІ1Х зако • 
ІЦ ДІІ ДОго&ору OPIIOIIIIRIOТЬCR WnНIО"1 noro ро,lрв.ааll. за: 
~2з.l. В3aQr1l01O Зl'ОдоlO сторІн; • lІаспідаК ИСВІІКОІІІІННR I1Рyroю CТOPOIIOIO 

D6at0h":. 23.2. рішснНlМ I!VnV на 111"01)' OДllici із СТОРІН У Ш"'DI1*СIIНІ opCIIllOBalloi,cr.ICII~Hoi , ..... , .. п-.. .: -'04J • DOro ЗНIІШСIlIUlo по 
~ -r--.аЧСIІІIХ договоро.. та ВllаелlдOК ВІІПВДКО • став 1II3I1аЧСIІ..,' ,aкOIIO". 

lы� iCТOТlIO пеРСшкоджає іі ~IIKOPIICТDIIIIIO, а тако. з іНШl1Х Пlll 'а рlwеllllЯ•1 СУДУ, BlдnOBlallO до 
2.3.3 .. 2 го договору :І rr.I.I,I4.lЗе • lІеВllКОllаllllЯ ореIlАаре", 0.9. • • aallO 

І мI.ІІы�огоo кодексу Украn ... ; кaєrloCJl • 
2.4. 1'00ірllllllНR доroвору в OДIIOCТOPOIllIЬOfl!)' порRдКУ доnyc JДК)' с II~BII"'DllaнНl ОреllllllPСfoI П .43, п. 

'.4з. YМOВOIO PD3ipBalllUl договору & OДJloc:tOPOIIIILO"Y пор 
!'ІІIV або фізllЧIІ)' особу, а твкож 

lJrn..... 12.5 n рІ ІІа іllШУ IOPIJдl ·1 . '--rI1IIЬач!.' ерсхід права власностї ІІа .lanllO орсНдО з1 ванНІ ДOI'OBOPY' 38С)'реlllUl або 
1IIioo~ 'ІUUІ'ІИОТ особll-орендар. є niдcтaBOIO - ~ С:срті фі311чноі особll -.~РС:':r::ОРIIС:ТОВУЮТlo wo 
.~1I1ta ПіРІВО ІІІ орендоВану зеt.tельиу alJUlHIC)' у раl КOЄJoIUЇI або ІІІІІІІІХ ОСІ ,ІК 
~~ ~ tlJlaТllocтf 3. рішенн." СУІІУ псрехоДJI11о до СПаА roвoPY OPCIJдlI,cмпl. 

ІСУ РIbОІоІ з ОРСИДВРС.І, UШRXОМ пере)'IСІІIІдІІННR до 

• за IICBOKOllallllR або 
13. відповідanыістьь СТОРІІІ OIIB догоВОРУ 

иеlIDJI_IIС BOKOlla 



L-HDIIIII або НСIIDJlСЖНС 811КОН811111 договору C:TOPOtlll 1f&~С:~ 11. ІІі.IІІ\IНI1· ~ 
13.1. 3а ІІСІІІ".. .tll.III~II". 

заl\"ОllУ 1D uьoro Jloro°!Yn' ор,VWlша зоБОI"lзаllНl, зоілЬНJlСТЬС:1І віл віл,шні"і1..'1I.IІUС, і ". '~!':', 
13.2.CтopOlID, І".. ~ . ,,11111 III'''~ 

nopYWCllIII С11ІІІOCR ІІС :І П 111І11І. .",:!: ~, 
14. ПРllкіlщеві ПОJlожеIIIIR. 

1 

14.I.цеП JIoroBip Ilабltpає '111ІІ1fОсті піМІ пі.ДПIIСВIIІІIІ cтopOlfaMII та Пого .1ержа'Нtllі ~I CJpJl1II ,І 
ЦсП aoro

Bip yкnaдcllO у 1рЬОХ npllr.llpllIIKl1X, ЩО r.salOТЬ ОДlfакову IОРIІ.111'1ІІ\ , • . n . . . ..111\ 11'~~ 
3111XOДlIТЬCI О opellJIOIlIOWl, apyr"n - в ОРСIIAВРI, ТРСТІ - В opГDIII. ЯК"П ПРОВІН .1СРЖ""If~ !'СІ C'Г4i"~ '-

HCBIlI"callllll'lII ЧDСТIIIIІI'IІІIІОГОDОРУ с: . 
KIUlDCТPOOlln МІІІ 3CMC1IIolloi ДШІ'І"" 3 ВlдображеlflfЯМ обмежещ. (оБТ"іІ\~'Щ ~ і, kl .... p ... "11~ 

UC1l1110UСШІХ CepBh'yIiB; І 
Iкr ІІІ ПСРСІІСССШІЯ о ІІВТУРУ ЗООllіWIІLоі foIежі земел .. lfоі діnЯffКIІ (копія); 
aкr nPllПому-персдачі 3Сfolельноі ділlIIКІI; 

ОрСllДодавсць 

Броварська міська рада 
D особі заступника 
міського гоnови 

15. РеКВЬllТl1 стор іІІ 

ВОЗВJ1ка Сергіи Михайловича 

МіСUС3IШХОАіКеНIII IОРllдltЧНоТ особи 

07400 Кll'iвська область, 
м БроваРII, вул. rarapiHa. t s 

ІДСНnlфікаuinНllП код 26376275 

ОРСllдар 
ПП Онуфрісв Вадll~1 ВіКТОРUВIІЧ. 
який діс підставі свіДОIІтва "ро 
державну peccтpauilO фі111 11110і ОСО6І 
виданого виконавЧII~1 комітето" 
Броварської міської ра.111 
за Не 23550170000000197 
від 23.09.1996 POI\'Y 

Micue ПРОЖll81\ННJf фі111Чlfоі осоОl1 

М. Бровар". 
оуп. КllpnoHoc:a.S. І\в.25 

Iдентифіl\'&UіАtIIlП номер 2685401;79 

ПідПllСИ сторін 



-:І -

АКТ 

пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварс"ка I\lіс"ка Рада, в особі 

J8С1)'ПIIDКIІ міського ГОЛОВІІ Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

відставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреності від 01.08.2006 року Н!!2-15/1872 з однієї СТОРОНІІ, та 

Прuватnuй підприємець Онуфрієв BaAlll\1 ВіКТОРОВllЧ з другої сторони 

шали цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада передал&, а ПРllваТИllЙ niдnpllEl\leQ" 

Овуфрієв ВаДllМ Вікторович прийняв земельну ділянку площею 

O~OS6ra по вул. КОРОJJеика,52 ДЛJI обспуговування павiJIьйону - зеltші 

КОмерційного використання. Земельна дЇJIЯнка надана рішеННJlltl сесіі 

SpoBapCLI(Oї міської ради від 25.12.2006 року за ~!192-13-05 на умовах 

llpeuди терміном на 1 (о~ии) рік до 25.12.2007 РОКУ. 
І ТТ, й А._ •• ·д'ємною частинОЮ 

~e I"U\"'{ CКJIaдeHO у трьох ПРИМІРНИках 1 є неВІ . 

-ГОвору оренди земельної діЛJIИКИ. 

Spoва nВРВДА.ЛА: 
~pcы(a міська рада 
11. G IЧНа адреса : 
~!ОваРIІ, ВУл.Гагаріна 15 
-"''IYhIIКI( • , 

М1СЬКого голови 



АКТ 
про ПСРСJlссеНDВ в натуру ЗОВllіWllьоі ~Іежі зе .. . 

та передачі меЖОВІl1 ЗllОКЇв ІІа збер' I\ІcJlы�оІ� ДJJJИІІКІІ 
() ІГОІШП 

n. O"fJ "Л і t! е ~Q", 8' - r &:!t '~tU,t-

- • 
,уn. r",D 6 е,IІКо > Set 

JUU!. р, 

Мн. ниж.,спіЛ/lис:ані. преЛСТIІ8Н"" ТОВ "КОнеТАНТА оо 
• 

,присутності 1смnсаnас:ннкі. (1СМЛСJCОрНtfY11чіl): 

n.n. в ,/j. 

nрсаСТllНМК ІИIСОНКОМl "'7'::::-:r~,ftЦ,::t~'Fі~е~If~~;:;=::..-.!:::J=.::.,.:..IS.=.. _____ _ 
зіlOЧИ НІ п;аеТ.8і J10110n)' 'HIC~)' Н'} 273 
pUH HIPO:&HH~ .2с:п~т.тіl lіл 24 .1"С:ТО"I,48 1992 РОК)' 
nCPfHCCR" " "атур)" \tсжі •• n rli;1~Ta"i ПnіШ>, 'IСМСЛІ.нnї аіnаНIfН 

а. n. 0'1JfI'J ~Є' 8.В. 
ПРОЖИlаючого rlo 8)'.1,' ~ ~,(aMe,! .J J, •• 

ІН2НО РІШСННІ "'ІС:~І(.ИІСО"К""~' J(! tJJ·'3~ _________ _ 

МСЖОlі 1НІІСН І К(""lСосТі 4)!' Ц/Т, пеРСАІні • натурі npcAC:TI'HHICY 
".IОI"НIСІі. IІІі IICuro і НМКЛI.1':ffО lt;oUno.iaw/~HiCT~ 18 ї_ 1берсJICСН"., 

РО]МІРН та міСUС1наХО.1жеННI меЖОIН~ ]Нlкі. ]смсn.ної аіл.нlСИ покавні 
IІI.сРОКІ", 

UcA акт r пі.!1СТІВОЮ .!ІIIJІ ПРИАНІТТІ рішеННI по фаIСТНЧНО~У ICOPHC:ТYIIНHIO., . ' 

Акт С:КЛI4с:н"А • А_ОХ приміРНИКІХ, 

" . ' . 

\ 
' .. 

·Ft 8. в. 

n ' ~4\:1;а.IІИIС Gроиарс"коrо 
"1C:"lCnrD ~і.q.'1іл)' 1С:"СIІI.II":' 
РСс:,рс:і. 



АSРИС :JEMEJlbI1U .. J. • .... ,. r. ~ r • . 

ОПис МЕж 

вІ)"",,,, ~J1I"~. ~~"'''''&..P 

Абрис СЮJав: _ ------



Мкantб 1100 

n л А Н 30Вllіwиіх І\SСЖ 3СМnСКОРИСТУВDJІІІЯ 
( короткострокового НП умовах ореНДІі) 

_ Л,n.-!2tt$.мі.е lf 8.11"'''' 8,'k"<9'~ 
OYJI.ZnrI eJt 

: 

3araпЬHO МОЩВ: S(i;() IN ~ 

ООбмежеННIІ: 

(Аеп .. - 1'1 .1. , 

) 

М.д.) 



АКТ 

прийоМУ-ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

'. "._----2008 року -- м. Бровари 

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

_Н)'ІОЧОro обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

WlовридуванНJI в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міСЬІСОГО голови» з однієї 

сторони, та ПРllватний підПРИЄ~lець Онуфрієв ВаДllМ ВіКТОРОВllЧ з 

другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

,Броварська міська рада передала, а ПриваТІІІІ" піДПРIIЄ~lець 

Опуфрієв ВаДllМ ВіlСТОРОВИЧ прийняв земельну ділянку площею 0,00S6ra 

по вуn.ІСороленка,S2 для обслуговування павільйону в ~1.БроваРII. 

3еАleJlЬиа ділянка надана рішенням сесії від 26.06.2008 року за N!!774-З8-0S 

ваУМовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 26.06.2009 року. 

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

I1Оl'Овору оренди. 

IlEРЕДАЛА: приЙНЯВ: 

ПП ОнуфріЄ(J Badll.lll 
ВіЮIІОРО(JІІЧ 
юридична адреса: м.Бровари 
вул.Кирпоноса,5 кв.25 

В.В.ОІІУФР;ЄВ / 

МП ( 'І НlUllllостl печ.ті) 



Договір К!!l 
"ро 'IItctllllR 3Ifli" ~o ~oгo,opy ОРlm~" :JеАlелtllоf ~iлRIІН" 

lIi~ 11 чtрllllR 2007 рону Не15 
місто Бровари Київської області 

11 dsann Аві ТlICJlчі дев 'втого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична 
особа 3В законодавством України, ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ 
26]76375, юрJfДlfчна адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, J 5, в особі 
впонуючоro обов'язки міського голови - секретаря ради Сапожка Irop. 
ВаСIUlЬОВП'lа, який діє на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве 
С1\ІОВРJIД)'В1ІНШІ в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ІПІ Онуфрієв Вадим Вікторович, юридична адреса: м.Бровари, 
вуJLКпpпоноса,S кв.25, ідентифікаційний код 2685401579, далі -"ОРЕНДАР", 3 

dpJ~r сторо"и, уклвли цей Договір про наступне: 
Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 

poJyМiючи значення своїх дій, попередньо ознаАомлені з приписами цивільного 
шанодввствв, що реГУЛЮIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
lІі.ської ради від «30» вересня 2008 року Nи883-46-05 нормативної rpошової 
оціш земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від J 6. J 0.2008 
року N!898-47-05, від 26.06.2008 року Н!!774-38-05 та керуючись ПОЛОЖСНН.RМи 
JJYJOniВ 4.5.2, 4,5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від J J червня 2007 
року )'ICJIВJIИ цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до ДОГОВОРу 
DpeJrдп земельної ділянки від 1 J червнв 2007 року за Н!!15 (надалі - Договір 
Dp!Hdu) про таке: . 

1. Внести до ДОГОВОРу оренди наступні зміни: 
1.1. Пунхт 2.3 Договору оренди викласти в наступніА редвщії:. 

«2.3. Нормативна rpошова оцінка земельної діливки згідно довІДКИ вJДДШy 
;МСІІЬННХ ресурсів у місті Броварах Київської області від 26.12.2008 року Н!04-

13·3/2348 становить: 
• 26179 (Дв8ДЦВТЬ шість ТИCJIЧ сто cїМДecJlТ дев'ять) rpивень ОО копШок. 

«2.З Н • • •• 
. ОРмативна rpomoBa оцінка земельної дїЛJIНICИ зnдво довІДКИ вJДДШy 

:епьннх ресурсів у місті Броварах Київської області від 03.11.2008 року Н!!04-
3·3/1635 ctaновить: • 
·28759 (двВДЦВть вісім ТИСА сімсот п'J1ТдесJlТ дев'АТЬ) rplшень ОО копШок. 

l.2.пувкт 3.1 Договору оренди виклаCnI в наступній редакції: 
~.1. ЦеА Доroвір УХПадено строком на 1 (один) рік, терміном до 26.06.2009 року. 
I1о~ЗllkiвчеlПUl строку діі цього Договору ОРЕНДАР має перев~~ ПР:: 
3а 30 еНИа йоro' на новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВIІнен не ПІЗНІше 
nоаіда IСlUlендарних днів до закінчеВНJI crpoкy дії цьo~ Договору письмово 
п~ ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовЖИТИ його ДІІО. ОРЕНДАРЯ не 

3асто ао)Ке1ПlJI цього Договору про переважне право 
Coa~~8 • • 8JJКO "~Iob_ У РВЗ1: • 

• ОО РIJСТавві земельної дiЛJlнки не за цільовим призначеННnf, 
PYllrc-.. те •• .. rи' • ~OIlyJq --- РМШІВ сплати орендно! пла , 

CIUUI ПОгірmеНН.R стану земельної ДЇJШПCИ». 



2 

1.3.0Уlllст4.1 ДoroB~PY ореНДIf викласти в иаступній Pc",a~lliї' 
«4.1. OpellД1la плата ІІа пеРІОД з 26.:06.2008 ~KY .no 30.09.2008 .?I~ cla1loB1fты�", 
(дecпr.) відсотків від нормаТИВНОІ грошово І ОЦІНки земелыlI� :Н:lЯIІКII - 26 179 
rpllBellb і склвдас: . . 

_ 693,82 (шістсот дев'яносто три) ГРИВНІ 82 КОШЙКJI. 

«4.1. OpellДНa плата ПОЧИНВЮЧlі .. з ~ 1.1 0.2008 po~y. становить 10% <дcan.) 
відсотків від Ilормативної грошово І ОЦІнки земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ - 28 759 l'pIlВClIЬ і 
cКnOДlЄ: 

_ 2875,90 (дві тисячі вісімсот ciMдecllТ п'ять) гривень 90 копійок. 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно ПРОТJll'OU 30 
(ТPllдцrrm) К81Іевдврвих днів, наступних за останllім календарним днем 3Bhвom 
(податкового) міСЯЦІ без урахування пдв ШJIJIXом перерахування на розpaxyJlltOUi 
рахунок Орендодавцк НІ 33217815700005 УДК У Київській області м. Києва. q 
ЗЮ10 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код кnaсифiкaцU 
13050500 - оренда землі)). 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної lШати, змівв 
нормативної' rpошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіціЄВІіа 
іидехсацu, визначених законодавством. 

у випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на yмoВlL\ 
визиачених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цеА Доroвїр І 
одностороииьому ПОРІДКУ)). 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в иаступній редакції: 
«4.5.4. У разі неви~сеllЮl орендної плати у строки, визначені цим Доroвоpl»lr 
сума заборroваноСТІ вважається подаТІСОВИМ боргом і СТJJГУЄТЬСЯ З Hapaxyв&IIIIDI 
пені, ЩО нарахОВУЄТЬСІ на суму подаТІСОВОГО боргу (з урахУВанням mтpафКПІ 
~ій за іх ШUlВності) із розрахунку 120 відсотків річних обліковоі C'L'IJIIII 
Haцl0HanьHOГO БВlUCа УКРаіви, діючої на день виниквенWI такого noдaТlOВOtv 
боргу або на день іого (його частиві) погашенWI залежно від того JIlCI1з вeJDIЧIIВ 
таких б' " іі tv • ставок є ШЬШОЮ, за кожвий кanендарниі день прострочеНВJI У о 
cпnm». 

1.7. Пувхт 6.4 Доroвору оренди викласти в наступній редакції: _ 
«6.4. Орендар зоБОВ'JlЗВИИЙ в п'ятиденний термін niCJIJI державної pe~ 
цЬОГО ДОГОВОРУ Тв/або БУДЬ-JlКИХ ДОдаТІСОВИХ УГОД Договорів про внесения:udJlоі 
та доповнень до Догов ..'. p)IIIJII ОРУ ТОЩО надати В1ДПОВЩНУ КОПІЮ органу де 
податкової r.nv.rби за • _.~... МІсцем знаходжCНИJI земельної ділянJCИ)). 

1.8. Пункт 9 Доrов • .-n)l 9.4.7 . ору оренди доповнити новим підПУВАА" 
наctynИого зt.llСТУ: . 
«9.4.7. в п'srrидeJUlИi те,,' . ,~ тoIafIJ 
будь-JIICRX д ",МІН ПІсля державної реєстрації ЦЬОГО дoroBOP~ РР і; 
Доroвору то:=: ~Д'. ДOГOBO~iB про BHeceНIUI зМЇК та ДОПОВ~~lІ" 
місцем 3Н8ХОДЖеRВJI зе:=::;~ коnnо органу державної податкової Cn11Р" 

дuuIИКи). 



, Пункт 11.3 ДOГOB.O~Y. оренди ДОП~~Н!1ТIІ HO~HM підпунктом 11.3.3. 
І.· ЗМіСТУ: (сІ 1.3.3. IНЩlативоlO ОДНІ СІ 13 Сторш В OAHOCTOPOIIHbOMY 

JJtlYllIIOro "nKOX передбачених законом та ЦІІМ Договором». 
",.., у ВІ'О- , 

1.10. ПУІІКТ J 1.4 Договору ореНДІ" ВІІКЛ~СТІІ в ~~С~Пlfііі редакції: 
РозірВDІІІІЯ Договору оренди земЛІ .за IНЩlаТИВОIО Орендодавця в 

.114. ОIIlIЬОМУ порядку допускасться у раЗІ ІІСВІІКОІІUІІЮІ Орендарем BIIMOI' 

.-то: піДПУllктів 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір ввожаСТI.ся розіРВllНIІМ 
1)~'IIТ1"BOIO Орендодавця з моменту lІабутгя LlІшності відповішJOГО рішення 
,,,,,и О 
r11/,ПРIIПJJRТОГО но вимогу рендодавця». 

2. ЦеП Договір підлягає державній ресстрації. 

3. ЦеП Договір lІабирає чинності після підписаllllЯ сторонаМIІ га його 
JqIIDBlloїpetcтpauii' та застосовусться до правовіДIfОСИIf що ВІІШІКЛИ З 01.10.2008 

111: 
4. Обов'язок щодо подання цього Договору на держаВIfУ peECTpauilO та 

IНIJI3ПI, пов'нзвнї 3 його державноlO реєстрацієlO, покладаlOТЬСЯ на Орендодавця. 

S.lнші УМОВІІ договору оренди земельної ділянки від 11 чеРВІІЯ 2007 року за 
»15 :&aJlllшаються без 3М і н. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

UO&СРС/,КА МІСЬКА РАДА 
ОІІВСЦОІОЩСТІ 
/OpJUUlчна адреса : 

~PII, вул.Гагаріна, 1 5 
І СаПожка Ігоря ВаСIІЛЬОВllЧ 

І 

~ 1.В.СаIl03IСКО 
і .\" 
,: ..... ~O" * "' ... 
'~ ,\)ф~~' 

~ ,.. '- ДІ f 

ОРЕНДАР 

ПРІІВQ"l1I"'Ї "ідllРllс,ІІеI(Ь 
О"уфрієв ВlIдllJlІ ВіктОРОВl/ll, 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 
вул.Кирпоноса,S KB.2S 

мп 

~~~ .': "~ ~ ~), 
6 \..~ • ~.: 
\'.. f!=~ 'І. .. 

JIasbai~ecen. . сів дсржаВllоі 
~ AO"-oU"о~аllо у ВIІКонкомі Броварської міської рОДІІ. про ШО У KIII~ 3ППІІ 

fDBOPIB OPCIIДII ВЧІІІІСНО 3ВПІІС від ccJl» tzt 200 ... року. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

ВРОВ_РСЬКВ ".Іська. РІІІІ" etG •• ~G/t.Ut:cI .. 20 О!l р • 
....dAВщь. Ііро.врсьа і'llська РІІІІ в особ. з_nyп.шкв ".lcIoКOro roлО8f1 А.UlРС:СВ_ D_С'ІЛR 
~: .... 11ІО Jdс на nlAcrui ЗаКОlty УкраіНІI "Про місцеве CaMODpJlII)'88HHJI в Украіні", ДОDірсшocтf 
~ ~3IN!2.53151S 3 одноro боку, тв 
e~D.'UlIIICI М_Rбород- СаlтЛ_llа А •• атолtrВllа, ЮРlUUlЧна адреса: ".. Бровар", 
~uм:ri.4'" а.139, іде.mlфікаціПн"П код 2184103980 , дpyroro, YКnIlIllI цеП дoroBfp про 

~ 
1. Предl\ІСТ договору 

1.1. оРЕНдОДАВЕЦЬ вшповшно до рішенНІІ сссіі Броварської міської РІІІІ" К"івськоі області 
ilPJ087 JlDIC)' *54-%7-05 надає, 8 ОРЕНДАР приАмає в строкове матне кop.rcтyBaH.UI зе".ель.'У дimrHкy 
Jr3D 8.0036n • зеаші об",еженоro В.fКОР.fстаюur - інженерll •• А КОр'ШОР теrшо".ережі, IUIR ВCТllflовлеlll1R 

U'l1I'JIIP111'nOn raражу по 6ульв.Нl3власиості 8 pBnOlli р03atlЩСІІІІН буllЛ4-а а" •• БроваРfl. ЗriJuю 3 

XJIIClОрuctyl8НlfЯ, що Є невід'ємною Ч8CТS'НОЮ UЬOГO Договору тв довшк" ВІUUUIOі БроваРСЬКlflt • 
.. SIUinМ xмem.lnlX ресурсів від 10.10.2007 року '8 N!04-3/1S-3П8б та ,емeIПtно-адаСТРОlоі 
lI)8IIIir 5ро88рСЬКОМ M;cIoКOro відділу ,емenьних ресурсів. зсммьна дiтlHкa paxyat.CJI в зе"fJIJIX 
9DPIY І JaIX liроварськоі мlсько1 ради. 

2. Об'єкт орепдu 

11.1 opelfllY DepeдamcJlземenьна дinJJНJCII ,araлЬНОЮ rшощею 0,00361'0. 
2.2 На3lМШJlih ldmnщi розміщені об'єrmr нерухомоro ".аАнl, акі UJUI1O'I'ЬCJI вnaCHIC'I1O ореИllllРЯ; 
U Нopмamвнa rpoШОl8 оцінка земельноі дinRнки згідно довідИJl SpoвapcIoкoro А.іськоro liJШfny 

-ресурсів від 10.10.2007 року З8 N!!04-3/1S-3n87 СТ8Иов.m.: 
·6546 (шlm. ТІ'СRЧ п'нтсот сорок шість) rpивень. 

~eмCIIWII ДiJUmКa, IUCII переДВЄ11аСIІ • ореНдУ, не має недоліків, що мoжyn. переШКОlllml П 
1ПIDp'1C'I'8НIUO. 

2.5. Прн3МІиі (реорraнiзаціі) ОРЕНДАРЯ AOI'OBip ореНдИ не зберігає чинність. 

3. Строк діі договору 

....:1. Дol'Olip YКnaдeHO на 2 (два ) РОК", ТОРАІШОА' ДО 20.09.2009 РО,?,' тCJIJI 38КЇJlЧеННJI C'IJ!OIC)' ДO~BOPY 
~-l1IJInaнe право ПОНОВJIеННІІ lIoro на IІОВИn I!'mOK. У uьoмy Раз. opelfJlllp nOll.нен не панfше НІЖ за 
""����-1ІХіІче ··r . N· І n IUII С1роХ)' діі ДOl'OBop1 повідом,rrн П'IСIоМОВО ореидодавQR про IШМlр nPОДOlЖJm. 01'0 ДІЮ • 

.... :IIo.IIICDPOI:'I'IHHI зсмельноt ділнН1СІ1 110 31 цілЬОВJlАI ПРUJII.чеIlIIRАI орендар втрачає пер.пате 
IfOlllеНI" договору ореЦ'I. 

4. Opeuдвa пnата 
4.1"""'. І І • '&5.46 opeUДUa мата СТВ'ІОВ'ІТЬ 1 % від IІОРІ\18ТІІВllоІ rpошовоr оц НІСІІ СIСІІDД8є. 
4.2, ~~ICJIТ п'lІТІо ) rpll8e_ 46 копіАок; • с СТІ 

~'Iц;пelUUl Р03міру орендноі nnanl за ЗIWмьнt дїJUJНКJ' дер.IНОІ або КО"l)'ІІвnьпоr 11І8 но 
' ...... J уРцуваИНQ. іх цlльовоro nP.l3наЧОJUIІ та коефіцІєнт iндeкcaЦl1, 1.13.lDчен.1Х зако:одu~ом, за 
~DIIatO~. ka6іиlТOAr МіНістрів Украінн ФОРМIAШ що заПОllnOlOТЬСІІ під час yкmuuuuur а о 3АfJНIf }'І'О. 
j,~~~~ , 

'--....,.ОPtщa ОВ_НІІІІ nol'O АіТ: ІІІ 20 0'.2007 РОКУ Р'.""М" 
~.""" • 1~" пп.,.. BllOCrrn.CH ПОЧШІІ.ОЧ.І 3 дон npl.RJlII1ТII р'шеJl". в уДК у КlfrвсьrclО 06nlc:тi 

.... аlФ аРВnа І 15 ЛIІСТОПада WЛDХОАІ ncpepaX)'1l8lfllR "І рахунок ф' lr 
~.. О 821018 код :13571923 РІ' 33211815700005 _ SРОВlрськоІ АI'ськоІ РІІІ". Код IСІІІСJl кац 

4 ОРІІ",. JeМ.IIL р 
04. nlpe.qa оф JIЄТIOCtI BfдnoliДНIJМJlIUC'I'IМ". 
Ч "-'І ЧІ lIpoдylcцii та НII.QIHIUI помуr І рахунок opeJIдНOi маПІ орr.Ш 
4.5.1. asь.~ ОРlllДиоr nлаТlI переrЛRДll:1'Іоat 1 раІ : 

L~ 4.sJ: .. ~B I'ОCnО.QIРІО88НН1, передбачеllltX.доrouороаl:цJ фІІ змІ.I.1 коефіцієнтіа індсксааіі, 
.~__ 'P03t.tipia ЗСММlоНоro податку, ПJIIIllщенна Н, 'lВР" , 

4.$J .• I:-cтaot.f; 
~A. l' ІХ BUI1aJUcax, передб8чеНІІХ законом; • О ПСМ нapaxOlyєrr.CII на суму 
-'~ ~ НeaHeccRНII орендноТ nnaТlI у строю .. В.I3ИD .. еНl ЦlIAI=~ r;:pllX)'1'ICY 120 liдcaтrdв рІ"НIIХ 

·"Р'У (ВICIUoч.ю1111 СУ"'У W1PафН'fX сашщіR за іх II1ІІІIН 



• HawollВnLlloro 6аlll'1 YкpaїIIII, діючоТ на дснь l'IІІIfКНС'IІІІІ та.шго "0.,&.1.1111011111 і'l 
облlКОlоr mllCll ) nOrDWCIIII. ,ВnСЖIIО lід тoro, 11"11 :І ВСЛIf'1І111 таКIfХ cтaauK r Uі II.IIIII~ 'РІ) 150, 
lICllL noro (noro "аСТІІІІІІ '. "І. 11 __ 

n ДСІІЬ прОСТРО'IСШI. У noro сматІ. 
ICIUICIUlD

5 
5PlloII мата спраon.стьс. таХОЖ і У IlІпадхах, ІІКЩО ОРЕНДАР 3 'IОRаЖШI\ "'''''/111І ТІЬІа __ 

4. •• РСllдllа ----..' 
ІІІІСОРШ:ТОІУС ,смcnы�у діmlllКУ ,а ШІМ ДоrОIОром. 

s. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаlШИ зсl'lслы�оіi діЛИllКl1 

5.1. 3смcnы�аa дin.llxa псредастьCl І ОрСl1дУ Дnll ВС'!1ШОВЛСIIIIІІ :І~іРНО-РО:lбіРflОГО гаражу; 
5.2. ЦinЬОІС ПРlа11аЧС1111ІІ ,сr.lелы�оїї ДIЛJlllКlf - ЗС~ІЛІ траllСПОРТУ, 
5.3. ОРСIIДОР Ilе має права 6ез офОР"ШСIІIIJI У Істановлсному законодавством "орнД",), 3&1іlllOІІ1І .. 

ПРlаlllчеllllll ,смелЬІІОЇ дin.IIKII. 

б. УІ\ІОВІІ і СТРОЮІ псрсда'lі зсI'Iслы�ої'· діЛИllКIf n ореllДУ 

б.l. ПсредаЧl 'С"ICnЬНОЇ ділJlllКlI в оренду зді АСflfОЄТЬСЯ бсз розроблеfllfЯМ проскту ії віl1ВеденИІ. 
б.2.lllші )'1010111 передачі ,е",елы�оїї ділllНКIf в ореflДУ: ОРЕНДОДАВЕЦІ, "срспас. а ОРЕНДАР npнhal' 

ОрСIЩУ ,е"'cnы�у діл"IIКУ lілы�у lід БУДЬ-IКIIХ маЯ.,ОlIfХ прав і претСflзіА третіх осіб, пра .ких .... 
YКJIIIдIIH.1II ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР Ilе МОГЛІІ знаТIІ. 

б.3. Псредача 'С1о,ельної РНКІІ ореmжарю здіЯснюється після дсржавної рсєстрації цього Даrolару ~ 
,а aкro"l ПРIIRr.,анНІ- передачі. ., 
б.4. На О&:llовl ст.2S Зако •• )' Украі'lІІ «По ОРСІІДУ зеl\lлі» від 06.IО.1998р. N!161-XIV ОРIIUIp J 

п'nТІIllIШIIllП строк піc:nя держаВllоr реєстрацli договору ореНДІІ зеl\'cnы�оїї діЛЯI'К" 1IIIIDТlI KonllD 10111. J 
І 

BlдnOBIдIIO"I), oprвll)' держаВ'lоr податковоТ c:nужбll. І 

7. УМОВ0 поверненни земельної діЛИllЮI 

7.1. ПїCJUI ПРllПllнеНIIJI ДІЇ Aorouopy орендар повертає орендодавцеві земельну діл.нку у стані. не riPaIaIIJ 
поріlllJllІО S ТlІМ, У якоМу він одержав П в орсн.ау. • 

Орендодавець У разі поriршеНIIJI КОРJІСНИХ маСТІіВОстеЯ орендованоі земельної ділЯНКІI. ПОІ· .... а 
,.,iIIOIO П стану. має право на відшкодуванНІ збитків У розмірі, ВJаначеному сторонам... Jlкшо cropoRl1ll. 
ДOMrнyтo ,roДlI про роз.,ір віаШlСо.ауванНІ збитків, спір розв'lІ3ується У судовому порядку. • 

7.2. З~Пснені орендВрем без ЗГОдИ opeqoaaBWI витрати на поліпшеННІІ орендованої зсмельної J1ЇIIIIIIIf,II 
неМОЖІІllВО BIlI~кper.llml без :lIПОДЇЯННІ шкоди ціА дinlНці, не пім.rDЮТЬ відшкодуванню • 

• 7 З. !ІonшшеНIІІ! стану земenь .. оі дinrHКli, провеаені орендарем за письмовою зroдою :І ~ 
,емт. Helllд/llraкm. ВllIШко.ауванюо. 

,7.4. ОрендВР має право на відшКОДУВІІННІ збlПlCiв, заподїlних внаслідок неВIІКОИDIІИІ opelll&DJlJlllll., 
3О6ов овнь • передбачеНlIХ ЦІ"', aoroBOpOM. : 

36'lТ1CDащ вваЖDІОТЬ&:R: і 

7.5. фlllC1'lSЧНЇ втpaТlI. ІІКІІХ орендар '83нав 8 зв'IЗКУ з невиконанням або ненanежшlМ ВllХО-~ 
aoroBapy орендодавцем. а тако. витраТІ'. RКi орендВР здіRСНllВ або повинен здіАсн,ml МІ BЇJUIOIIJIC-~ 
порушеноro права; 

7.б. дoxoДl~ які орендар Mir бll реально отримати 8 разі нмежного внконаНl1ІІ орснаOJ1llll- 'fII' 
AoroBOPY. 

7.7. Розмір фlllП'НЧНИХ BII1pIlТ орендаРІ визначаЄТЬCJI на підставі докумеНТDJIЬИО пїдтвср_НІІХ JIIIIIL' 

8. 06межеПІІИ (o6TJDlCeIIRD) щодо ВllКОРllстаllllИ 
зеl\lельпоі діЛИllЮI \ 

ТСIUIО"~~:'~ оре'IlIОВВІI)' ,емenы�у дiпrHКY BCТВlloвneHO обмежеННІ JUlощею 0,003б _ і.-нерmdl' І 

9. Іпші права та 060в'И3101 cтopill 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ ra D ~-,аБОРОllОЮ (арештом) 3Dcтa':.:;:; ~::Menь~a .ділlНка є у Яоro впасності, ніко",у іНШО"IУ II~ ВнІС)" Opcd' 

IшдаааТlI інші прав .. ~ll3наченї ЦІ.", догов:;::.' в'н має законні повноважеНIIJI передаваТlI 11І0 діЛІ 
!J.1.Права ореllдодавця: 

:.1.1 nepe8ipml цільове 8IUСОРІІСТВННlземenьноі • 
• 1.2 достроково розіРВDТІ' цеП До' ltUUlIIКII; C18DM 111 

Договора,,; ГОВІР У в,шадКаХ, передбачеНlfX ЧlfННI.,,1 зОКОІ10Jllll 



.. '.ІЗ. JJlhu:=':е::~:I~р~~~:~IПIUIJCIX, ПсрсдбаЧСlІІlХ ЧІІІІІІІІ"І :laКOII0.aa8CТDO"., 8 ТО"'У Чllcnі в 
~anm. від ОРВНДАРJI СВ~СЧDСIІОro 8НСССШIJI ОРСІІ.ІІноі МІТlI; 

~ , .. JJPIIII11' від ОРЕНДАРЯ DIAWKoдyDaHl1JI CYМII 0PClfJUloi MaТlI :І ча • 
,.IJ npo .ІІІІІІОІІ :lсмen.,lоі дfлllllКl1 до пі.аПllсаШIJI шоro Договору; су nPllRllJI1ТJI рlШС1ІІ1І сссіі 

~,... Q80в'lDlСІl ОРСІІДOJIDDЦЯ: 
~I, ncpcJIIDIТII :lcMenы)' ДЇnIlIlКY по акту; 
fJ,Pp." opelUlllpn: 
,J.I,I!JШМІТІ1 ПО lІК1)' 3cMcnыу дfлllllКУ у корш:rУВDJlIIJI; 
,З.2. 1ІІ1108ll108ІТlI доroвlр пlCnIl :lакfIIЧСIШ. строку lIoro .аіі в разі ві.аС)'1'НОсті npстеlаіА, що.ао 
__ lIJIошl терм ІІІ)' opelUUI; 

ііі fA, Q6DI'.JКlI ОРСll.ІІарп: 
'.4.1.нuuanl ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJlllоість :lдіIlСIІІОВВТІ' КОlnPОЛЬ :ІВ ВlfКОРI'CТlJlНIІ.' цієі :lСА.СЛЬJlоі 
~ 

UJ,DIIКllpllmB)'BDnl зсI\IсІІыІ' .аInАIIIС)' 30 цIлЬОВIII\' ПРII:lIIОIIСIIІІRI\I; 
f,UClDСЧIСIIО СМОЧ)'ВОТlI opC11.II11)' ПnО1)'; 
'.4A.нeДOI1)'CUnI хlАfічноro ЧІІ бу.аь-IІКОro іІІШОГО :lвБРУДJlеIlНІІ :lе.ШIІ; 

11 '.4J. nUnplrмyвBnl1i в належному cOlliтaplloMY СТІні; 
t 

І 

10. PII3IIK ВІІПDДКОВОГО ЗІІІІЩСІІІІП вбо ПОШКОДЖСІІІІП 
Об'єктn oрСІ1Д11 ЧІІ ііого ЧВСТІІПІІ 

10.1. PJallX ОIШIlДКOВОГО зшrщенlUI або пошко.ФКеНIIІ об'єкта OpelfJUl ЧІІ lIoro чаmfНJI несе ОРСJflIIр. 

11.СтраХУВВIІIІJI об'єктв чп його ЧВeтJІIIП. 

1І.1Зriaно 3 ЦJIМ .аоroВОрО'" об'єкт opell.lll. не пiдnllгає страхуванню. 

12. Зміпп У&ІОВ договору і ПРІІППВСІІІІJI його діі 

~fнa умов .ІІОГО80Р)' 3.ІІіltснюlOТЬСІІ У ПJlсьмовіА фор •• і за в,аD'НОЮ ,roдою сторін. У раі 
щКllllll31'OJU1 щодо з".іни умов .аоroвору спір PO:l8'lI3)IJOТIoc. У судовому пор.дку. 

I2J.r~DfDBDp), ПРIIПllfIЯJcm.ar у разІ: 
JlliНчеlllll строку, на RlCИR Itоro БУJ10 укладено; 
~Чі орендврю земenJoНоі .аїUнки у власність; 

... • ~lIIyny 3СМмьноТ дїJulнки AIIJI суспiJ1ыІIх потреб або nPllМYCOBOro відчужеllН. земмьиоі _Н1О13 
~ CJaIinнoi необхідності в ПОpR.llку, встановлеНО.IУ з&Коном, відповідно до ст.147 3e •• CJ1ЬHoro кодексу 

112.4 n. • 
ь.3. • ~1'D81P DpIDIНfUlЄI1tCII 'I'IUCOat В іНШlfX ВIIПадках, nepедба'lеmfX 'ІКОном. 
l1J ,If1tЯDfDВОРУ ПРIIПIІURШТЬeJ1 ШПUOlI nara розlрваинв п: 
I1JJ.' lJaanrOКj зroдою СТОРін; , • 

~ellНlм суду на BIDoIOry однієТ Ь сторін у наcnі.аок неВllКОНІНfUI .арYl'OЮ стороною обов JDЩ 
~ ADfD8DpoM, та внаcnідок 8I1ПD.IIКОВОro 31111ІЦСllfUI, поШlCOдЖеml1l ореНДОВlllоі ,сммьноТ .дWmщ llке 

~
~DrIE її BIIKOPIIC'I'IUIIIIO а тако. 3 іншJIХ підстав, DІDН8чеНJІХ законом. 

,.!1IDIcuo Р18і пн. доroВОРУ в O~flocтopOflll.Ol\ry порJI.IIК)' доnyсlC8CТLСІІ; ОреJflllре.1 п 4.3 п 9.4.2 
і"І. 1103 P81ННJ1 договору в односторонньо.ІУ порllllК)' є ІIСВІIКОНDJlНІІ " 

12.s. n __ • . НУ або фы�чну особу Є пfдстввою ДIUI 

~
;:::: ПРаВа масності на мaRио opeНllDp" на ШUJ)' ЮРІІДІІЧ 

"1IDh_~' б шаР" ,асуДЖСtlИІІ або 06.lе_нНІІ іі 
~;;Ї:H:Мenьнy .aiJUJHкy у разі смерті фы�:r'Iо~:сfm:JI~~ ::~~ ,кі' Bllкopl.CТOвyJOТЬ шо ,сммьну 
~ 3 М суду перехо.аlП'Ь до СПIlllКОDIЦlВ О ' 

IlpeqдвpeM, IIIJ1I1XO •• переумадаllИllДОroвору ореНДII,еllші. 

13. відповідвлы�іетьь сторіп зв ІІСВІІКОПВІІІІВ або 
'13 ПСJlвлежпе 811копаппв ДОГО8ОРУ 
~I. за lleal • НІІ несуть вfдповідanьнІсть вlдРОВідио до 
3 ~ 1ko1'1И11JI або Ilенanежне ВllКОJlанfUI lIOroBOpy сторо 
.~ADro80PY. • IдnOliдanЬHOcтf, ,кщо ІОна ДОІеде, що це 
t'~: 11 .. ПОРУШнnа зобов'аlНfUI, 3BinIoJUlЄТЬCII від І 
\ Не з1і ІІІНН. 

\. 



14. ПРllкіlщсві ПОJlОЖСIIIIR 

Ц N І IDбllРDt ЧlІlІІlОсті піCnI піДПllсаllНЯ стороtlаМl1 та noro дсржаОllоі Рссстраціі 
14.1. С AOI'DD РІ' • 'Ір.ОХ nPlп.lіРIІIIКВХ, шо MalOТlo однакову ЮР"lllІ'IІІУ СIІЛу. Оl1l1t, ) IIКIf'( ]8011І ... _ 

ЦсП AOI'DD'P УКnlдпСІ10 : оРС'WРЯ tpстіП _ D органі, ІК"" провів державну ресстраці.о. --·~Ч 
ОРСIIдОUIIWl, дРУМI - , 

Нсвfд'ОIIIllАIІІ l.amlll8AIfI AOroDOpy с: 
> JCIIдIIС1рОВIІП Mall ,смcn.ноі дinlllKII , відображС'fllJlМ обмеже ... (обтяже"ь) у іі l'IkOp'1CJIIRd 

ВС'І1ІІ.ОВnСIІІIХ ccpaiтyтlB; • И. N • 11 
> ІКТ про ncpCllCCCllНl в Ha:rYPY ЗОВІІІШ.ІЬОІ r.lеж. земелыІ'. ~~JlHKI' та передачу на ~ 

ВCТllІовnеlll1Х межОВ11Х '"ВК'D ВnDCIII'КY (КОРШ:ТУDІ'ІУ) земелLIІО' 1I.ЛJlIІКIІ; 

> акт nP.IПому-персдачі ,еМCnЬ'lоі дїЛ.IІКlf. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ІїРО,ОРС.НIІ А"С6НIІ PII~II 
, DCDБI'ВС1)'ПНI'ка MicLKOro roлови 
A"~PЄOIII ВІІСІIЛR ОЛI!НСIIІІ~РО'''''" 

МісцезнвходжеННlIОРllДИЧноі особ .. 

07400 ХІІ"С."" облllС"'., 
АІоІіРО'IlРІІ, .ул.ГlllllрIІІIІ,15 

ІдеНТІlфlкаціПmtA код 26316315 

15. РсквїЗlml стор іІІ 

ОРЕНДАР 

ІР. МIІ.;60РО"" СIІІІІиІtl"" Аlltllllолl1,н., 
паспорт серіJl СК N!З887БЗ, 
BlIlIВHI,A БроваРСЬКІ"., МБ ГУ МВС Уlpliп 
в КІ,ївськіА області 23 ЛIІСТОПВlJВ 1996 року . 

Місце проживаННІ фіЗllЧноі особll 

юридична адреса: К","с.,," 06л., .ІІоliр",,' 
6УЛ.IІ.НаалI!JIСllос"",4-tI ",.139 

ІдентифікаuіАНIІЯ номер 2/84103910 

ПідП.IСО сторін 

Оре.lДар 

(/і7П/ С.А.Мllіі6ІР'" 
мп 

Доroвір зареЄС1рОВDIIО у ВI'ХОНХО)lі Броварс.коі r.,icr.кoi Р .... , про "'0 у хmІЗЇ 'IU1IІІ'С;. ",.,. 
peєcтpllЦlї • -- • - rи AOroBOPIВ ореНД1l ВЧllнено 'ВnIIC '/~ .. ~ .. _1IЦ} __ S_R._.t._t_lc_'_ 20 0'1 р. JIlItI~ 

--------------------------~ 



АКТ 

JIPИЙОмУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

• ~I tt ",о!l.lшt---- 2007 року м. Бровари 

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

JICI)'DНIUCВ міського голови Андрєєва Василя ОлексаНДРОВlfча, що діє на 

відставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

АОвіреності від 20.06.2007 року Н!!2-53/515 з однієї сторони, та громадянка 

Аflіі60рода Світлана Анатоліївна з другої сторони, склали цей Arr про 

JaCJyПIIе: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Майборода .. 
Світлана Анатопіївна ПРИЙНJlJIа земельну ділянку площею 0,0036га, ДJIJI 

-oВJIeВВJI збірно-розбірного гаражу по бульв.Незалежності в районі 

PD3МiщеВIIJI буд. Nи4-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії 

Jiд20.09.2007 року за .N!454-27-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 
\ІОХИ. до 20.09.2009 року. 

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

1IEPEДAJIA: 

ВРо •• 
L-:реLrca l\Ііська рада 
~~aaдpeca: 
~, ~YJI.rarapiнa,lS 
11IPal~ МІСЬка голови 
I~"I It~ ", 

~. 

приЙнЯJIA: 

Громадянка _ 
Mal;60poba СВЬ,lЛаllа АllаmОЛlltlllа 
юридична адреса: м.Бровари 
бульв.Незалежності,4-а 1<8.139 

1Z}yJ.'1 / C.A.Mal;60poba / 
_!LЛЄn:..!7J1:.-· ч-
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I1I,и II~РI:ll~ССIЩI!, u ІШ,,?'Р)' :JOUlliulllbOЇ MCiI.j IJсмслы�оі'' діЛІIIІІ,,1 
'І'ІІІСІ,І:ДІІ'І)' 110 зБСРIГllІІl1JI UСТІІІІОDЛСІІІІХ I\ІСilCОПIІХ ЗШll~іD 

, , IIJIII&:IIIIICY,(ICOPIICТ)'UII'IY) 3СМСЛІ.IІО'ї ді)JJIІІЮI 

::::::; ~ii~ ~#. 
І/. !I!,rr..ltJNH~~· ~ .. ~ 
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. .. ,200.lp, 
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М\І 1111)КllспіДШIСОllіl преДСТВОІ-ІЮС ТОВ "І(ОНСТАНТ (\ 'о 
, 4 • ..,. • ,. І 

о' 

і " 

, . 

lri.lІlnріlUСIІІIЯ міСl1lсп'ІІЇіоНlСОМУ Nu. ____ від 

Ьві '11101\11 n KiJ1.�'�\-остЇ "'~ • ШТ" пеР~ДВIІ і о D ~:.1тypi преДСТnDJlllk1' 
11\1001111"&1_ 110 )ІКОГО j іlDI\ладеllО оідпоuіДaJlьність за їх збереження, 

PDJ\liPII та місuезнаХОД;lсеНIІЯ межових знаl\іu земельної діЛЯНIШ ПОlсазані 
Ilaqюk1lX ' • . . .' -...... . 
Цсп акт є піДСТnВОIО дЛя приАII~Я рішення по фаIСТИ'llfом;' IсорНСТУПDIiНlО, 

, ' о 
.. # • • ••• 

АIil'I:I\і\"" It ' , ,~,СЩІ" D 2-х nplIMip~lIIcax, 

ПРСЗCТnОIIllК 1Сt.1Iл"е·ll1ла.с(іl,іі(И.'" 
(3tA1nC"OPllcтy"a'IB) 

~P:!1t'mDIII.II~ 'Г~~ "'1(0 

П~ . 
AtтnOlIl\IC IІIJlCОIІІ(ОМУ 

• о' І' _ • 

, ' . , 

м,БровtlРIІ 



з. Від В до Г 

о 

4. Від Г доД 

АБрі.IС 3ЕМЕльноJ ДІЛЯНКЙ 
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5. ВідДдоЕ ~--------~--~----~~ 
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Договір N!l 
.. ро ВllесеllllВ JЛ,іl, Ьо Ьоговору opelldll зе.."елl,ІІ0;· ,)i'l'''''''' 

віЬ 26 31СОВІІІІІ" 2007 ро,,), JViJ42 
місто Бровари КIІЇВСЬКоЇ оБJJaС'гі 

І,сl'IІІА дві ТIIСА'lі дсв 'ятого року 

ОРЕнДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області. IОР"ДIІ1IШІ 
_ за законодавством У Ісра!н 11, ідеllтифікаціfilШЙ код за даllll~1ІІ ЄДРПОУ 
26316375, 10РltДlfчна адреса: КНlвська обл .• м. Бровари. вул. Гагаріна. І 5. в особі 
.IІ11»IУЮЧОГО оБОВ'Я3101 міського голови - секретаря ра.аи Соrrожкп Ігоря 
lJJаlJlЬОВllЧD, який діс на підставі ст.42 Закону Yкpaї1I1! «Про місцеве 
WlОВРJlдуваНIІЯ в Україні)), 3 одного боку. та 

ОРЕНДАР: громадянка Майборода Світлана Анатоліївна. lор.,дична 
IЗJICCа: м.Бровари, бульв.Незалежності,4-а кв. І 39, іденп.фікаціЙ .... й код 
1184103980, далі -"ОРЕНДАР", 3 другої сторони, уклали цей Договір про 
IUCl)'Пне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ЯСllій пам·яті. 
JI01YМіЮЧJI значення своіх дій, попередньо ознайомлені з приписам" цllвілы�огоo 
]цонодавства, що реГУЛЮIОТЬ укладений ннми правочин (зокремІ, з вимогаМ.1 
lIIOJ1o недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішення,.r Броварської 
"іської ради від «ЗО)) вересня 2008 року Н!883-46-05 нормативної грошової 
оціНКllземenь міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Nи898-47-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 w та 9.1:3 
Доroвору оренди земельної ділянки від 26 жовтня 2007 року уклали цеll ДОГОВІР 
~ І (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
1J426жовтня 2007 року за .К!42 (надалі -Договір ореllдll) про таке: 

І. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклаСПI в наступній редакції: .. 

'2J. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно ДовідКІI ВІДдІЛу 
3eAlmr.IIИХ ресурсів у місті Броварах Київської області від 26.12.2008 року Н! 04-
3ІIS-З/11S1 становить: 
-8501 (вісім ТИсяч п'ятсот дві) гривні ОО копійок. 

1 2 • Педакції' . " пункт З.l Договору оренди викnаСТJI в ІІаСТУПНІ ІР' 
«3.1 Це" Д . міном до 20.09.2009 року. 
п~ И. ОГОВІР укладено строком на 2 (два) РОКI1. тед

р АР перева)кне право 
lIOtrо~~ВКlнчення строку діі цього ДOГOBOP~ ОРЕН Р n~:~Hetl не пізніше ніж 
за ЗО IIIІЯ Аоro на новий СТРОІС. У цьому разІ OPE~.дA о Договору ПІІСЬМОПО 
IІОВі кanендарних днів до закінчення строку ДІІ цьог . 

.ц~МltТи ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖІІТІІ йОГО ДІЮ. ОРЕНДАРЯ не 
11 OnОження цього Договору про переваЖflС право 
~ОВУІОТЬСЯ . 

- '!lКор • У раЗІ: . значенням; 
- по МетаННі земельної ділянки не за ЦІЛЬОВИМ пр" 
- 1tO РУшення термінів сплати орендної матн; 

"Ущення ПОгіршення стану земельної ділянкtf)). . ... 
1,3 П наступній peAal(UII. .. 

fC4.2. О е' УНІСТ 4.2 Договору оренди sиклаСТ!1 в roK від норМВТIІВНО) грОШОВОI 
ОЧі"kI Р НДllа плата становить 1% (один) ВІДСО 

Iзеt.le.nьноі' ділянки _ 8 502,00 ГРllвень і сКЛадає: 



2 

_ 85,02 (вісімдесят п'ять) грltпеllЬ 02 копіііКIІ на рік. 

N 4 3 Договору ОРСІІДИ ВliклаСТ11 у lIacTyrlllii1 r~·I.11\1l1l 1.4. ункт . 
«4.4. OPCIlAIlO плато вноситься ріВIШМIІ чаСТК~"1ІІ Щс.1МIСJI'IІІО ІІРОТИГ~М 30 
(ТРІІДЦЯТІІ) кonендарlІІlХ дніп, наC'l)'ПНIІХ за ОСТОНІІІ'" ка.1СIІ,'ІЩ'IIIІ\\ :IІІСМ ЗВІ1110ro 

( ) tісяuя без урахуваllllЯ ПДВ UlЛЯХОМ пеrсрахуlt'lІІШI lI.l розрахУНКОВII" 
подаТI(ОВОro t. К .. . .0" к 

О додавuя .N!1 33217815700005 удк У IІ1ВСI.ЮIІ ОО;ШСI1 \І. IІСВа, КОа paXY"OI( РСН -
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одсржува'l - БропаРСI.кс IlДК. код клаСllфікації 
13050500 - орСllда зсмлі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в IШСТУПllіі1 rсдакції: 

«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок ОРСІЩІІОЇ плаТІІ, зміllll 
нормаТIІВНОЇ грошової ouillKll, підвишеllllЯ ці", ·ПIРllфіJJ, ·JміШI коефіцієнтів 
індексації. ВИЗllаЧСНlIХ заКОllодавством. 

у Вllпадку віДМОВIІ Ореllдаря змінити орсндну плату ІІа умова." 

ВllзначеlШХ п.4.5 Договору, Орендодавець мас право розірвати цей Договір в 
ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДІІ викласти в наступній pcдaKЦ~Ї: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені uим Договором, 
сума заборгованості вважасгься подаТКОВIІМ боргом і стягується з HapaXYBaHHI~1 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафНIІХ 
санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової стаВКl1 
Національного банка України, діlОЧОЇ на день виникнення Tal(oro податкового 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з ВeJlllЧl1Н 
таких ставок с біЛЬШОIО, за кожний календарний день прострочення У "ого 
сплаті». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди ДОПОВІІИТИ новим підпуНl(ТОr.a 6.4 
ІІаступного змісту: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної peєcтpa~ii 
цього Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеННІ ЗМІ~ 
та доповн:нь дО ДO~BOPY тощо надати відповідну копіlО oprallY державНО1 
податково І служби за МІсцем знаходження земельної ділянки». 

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

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень /10 
Д?говору тощо надати відповідну копіlО органу державної податкової службll за 
МІсцем знаходжеllНЯ земельної ділянкИ). 

1.9. ПУІ!КТ 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТН НОВНМ підпунктам 12.3.3. 
ІІаступного ЗМІСТУ: «12.3.3. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньоМУ 
порядку у ВllПадках, передбачених заКОНО"t та ЦН"'І Д ... оroвором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору орен ... 
ДН викласти в наступній редакцlІ: 
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розірВDllllЯ Договору оренди землі ЗD IІІЩIПТIІООIО ОРСІ/додавця о 
.12.4. РОІІІІЬОМУ порядку допускасться у разі IfСОIІКОIfПНIfЯ ОРСlfдарсм ВІІМОГ 
~4 піАПУIlкт1в 6.4 та 9.4 даного Договору, 
ro11rJ'1 ' 

2. ЦсП Договір підлягає державніn реестрації, 

3. цсп Дoгo~!P набирас чинності після ,пішшса,,"я СТОРОIlПr.ш та ііого 
~IDi рсєстраЦI1 та застосовусться до праВОВІдНОСІІН що ВIІIІІIІ(.'111 З 0\,10.2008 

-4. Обов'ЯЗОI( щодо подаllНЯ цього Договору на лср;каОllУ ресстрпціJO та 
1fПP1ТI1, пов'язані з його держаВНОIО ресстраціСIО, покладаlОТl,СЯ ІІа Ореllдодавця, 

S.lнwi УМОВИ договору оренди земелыfїї діЛИIfКJ.I під 26 il(OII ГШІ 2007 року за 
~2 зaJlJlWВIОТЬСЯ без змін. 

ОРЄІЩОДАDЕЦЬ 

SЮВАРС"КА МІСЬКА РАДА 
rll'вськоf ОSnА СТІ 
IОрИДItЧНВ адреса : 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
вас і Сапожка Ігоря ВаСllЛЬОDИЧ 
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ОРЕНдАР 

"'/аIЇ60родll CB;III."alla АllаllllJЛ;;ВlІlI 
юридична адреса: 

бульо,НезалеЖl/ості,4-п кв,ІЗ9 
м. Бровари 

обл. Київська 

~ СА.Мlllї60родll 
\ЩWiL 

МЛ 
( npll IIIIIDIIPm ІІС"!! rI) 

дon,.ї :І оо ' n О "10 У КllІІ:lі ЗОПllсіn ACPih"llBIIO; 

PtrcIJI:u .. lIpca:тpoaDIIO у ВІІКОІІКОМЇ БРОВDРСЬКОІ MICbKO~DдII. ?golpo!CY' 
11 ДОГОворІв ОРСІІДІІ DЧІІІІСІІО 3DПІІС від ее fIJ » _ - - -



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

ВlІоворська ~llr ... m Pnдo" ~.~_ "_ ~~ __ ... 20ptp. 
~т.: 6РОDDРСЬh"ll aIIcьК'~ рода о OCO~I ~ершо~ 3DС1)'ПIClfIШ міського Ч&ії КlІІllJlщі ОЛl!h-саIШРО 
".... ... , що дlс ІІІ Illдстаоl ЗВКОII)' УкраlflИ Прп Мlсцевс самовр.луваllllll u YKpnilli" 1 ОДІІОГО БОI\")' ТІІ 
_ rpa\IIJIRIIIC. Кулеба РаУса МIІКQJlаТВIIВ, ЮРII,ІІIІ'11111 адрсса: м.БРОВUРI', вул.КОРОЛСfllШ,55кu.7, 
,,::'111110 код 1746408962 3 ДРУГОГО, УММІІ цеП догопір про ІШЖ'IСI.uпсдеflС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

ІІ.ОРГ:ІІДОДАВЕЦЬ оїАповіШIО до pilUClltllI сесії GpODl1PCI.KOЇ мі&:"коі ради IСІlївськоі абласті під '''.'0.2004 
.. _2S-24111U111c, а ОРЕНДАР прнПмає в строкове rrnarHe КОР"С1)DUIІІIJl1С"СЛ""У ,ІІіЛЯfl",), IUIOIU':'" O,OOJ'm 
Jtfu)ral)'UIIIID raрвиry, НIm 3118ХОДІІТЬСН по вуn.Воі"іа IIІТСРI'ВlсIОllвлlаlв,3 в АІ. Бровар ... ЗгіЦIІО 1 ІIJІОІІОІ\І 
Z'fIICI)1UIII, шо С нсвід'ємною чаСТИНОIО иьоro Договору ТІІ довіДКl1 ВII48110Ї GРОUПРС:ЬІСІІМ міСЬКIІМ піJШЇJIОМ 
:cw ресурсіl 31 1&824 від 08.11.2004року та 3CM�:��bHO-lСІДІІстровоі ДOкyr.ICIIТIIQ" Броварського міського віміпу 
cwpccypciII, .,мы�аa ділянка рахуЄТЬСІ в 'JемлJIX транспор1)' в мєжах Броварськоі міськоі радІІ. 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

11.8 OPCI..,Y пере.ааєrьCR земельна ділянка 'JaranЬHOlo nnошею 0,0031 m; 
U На3fиenlaиіП I1ЇnBllцI8iдcyrнi об'ЄКТIІ нерухомого MaJ1IID, а також illwi об'сm, ill~pac:тpyr.:>'I'!': 
~. Hopuanlllll f1Юwова оиllllса ЗЄМCJJьноі ділянк., згіДIІО довіДКI' Броварськоro МІСЬКОГО. ВІДДІЛУ 1DмсльtlllХ 

~1is08.11.2004 311&825 СТІІНОВИТh 1294 (одна Тllенча двІстІ ,ІІеВ"ЯIІОСТО "ОТIlРIІ) грIIВШ; 
~~., .. дїnIHкa, Іка передастьсн в оренду. ІІС мас нсдолікlв, ЩО можуть ncpc:wr."O,IIlmr іі єфс""JIIІIІОМУ 

15. ПР" з"I"і ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІІ ІІС збєрlraє "",шість. 

3. Строк діі AoroDopy 

~:,roвIP YКnll4elfo Шl3 ( трl' ) роК'11 до 14.10.07 POh?,' Після заКіl'''СIІIІ~,~~:.r:со:~:ор~ 1::~:'1": 
~ 10 ПОНОВnЄІІНl Пого на НОВІІЯ строк. У ЦЬОМУ разІ ОРСІШl1Р пов,:~~ n ОДОВЖlrтl1 nоro діlO. ПРІІ 
".II~ay діі доroвору повїАОfoflmt 01.CЬfo1080 0peНIIOДIIIIWl про н р : .. 8С псрсва"l&! IІрапо ІІа 
..... ,-. :аІАIІ!.ІІы�отT дln.111С11 ІІС 38 оln"ОВIІI\I ПРllзнаЧСIІІI.АІ ОРСlшар втр 

'ОГОВОру OPCIIДII. . 

4.1.0ре'14t 4. OpelIДI18 плата 118Єll" 13 копІПок за І К8."': 
4.2,'IЧhll: f1IIaтa ВНОСНТЬС,. ореlІдаРСАІ У формі та РОЗl\lі~j О-І] (I!Y~:~ rp 
43'ООЧIt ре'lДпа IlJIaтa СlUlодає 4-03 ( 'IOТIIII" ) грlll"l 03 КOnlnK, І",ІІМ Iндексі8 іttфnlfЦіТ • 

..... 4.4.0PtJ CJlCIIIII РОЗМіру opeHДlloi маТIІ 3І1ЗЄ"ШIО здlПСluoCТloCI 3 урахува Ід .4 .02004 QДllopa:a08o. ІІІІІПХОАІ 
~\)IaIlJI:H' ПЛата ВIIОСIIТIоСП ПО'ІІІІІОІО"ІІ :І 1111. пр"RJI.ТПІ pl:::~~ ':ат :z357°.913 plр 33213815500005-
~~1Ct ад;,а ІИІХУІІОІС УДК У КIІІаСlокlП області .1.КIIС811 МФО 

40$. nfpe' • k'oд lU1аСllфіlС"ЦіУ 13050500 - ореllДІІ :асашl. _ rl' ОlllOр\IЛJlL"I1rСII оi4nовіа""~fII aJmt"II. 
4.6, ~I~ ~. npoay"'U" 111 IIII.!U1HIfI послуг В РПХУІІОК opellДlIOI n''1D 
4.6.1.1\ril Р IleIU ... oT ПJІВТІІ псрсrЛЯAl1ЄТIoСR У paJI : _ 
4.6.2, ~.o.1II YltJ08 I'OCnO,llafllOBDHlln псрсдБU'lєttllХ дaroBOPO"I: ф' У ТОМУ ,шепі 8"U"ЛЇДОК ("фn,щ .. ; 
41: ~ -11І11 р.... І І ' • • '11 111Р" ІВ, 

'V,J .' v .. M Р В 3""1:1І101101'0 поnатку ПIД8I1ШСНIІIІ ЦІ , і -L 4.6' III'IIJUC -- • m,CJI rlt:IIJI У репа. РІ 
~ .4. У PI3I 8I1ПЦkllX. ПСРС,llба'IСІ'ШС ", .. оно ... ; нІ dllM дoro80poal, СПpllВnIf 

4 ~6i c-ra11Cl1 llІціII.сыtсенllя оренднаТ МВТІІ у СТРОКІІ, II~оче'ПI. nnаteЖY· ІІІІХ пр"'IШI ТtJмчае080 110 
~.s. ОРе" OllanIolloro баllКУ УкраіІІ. :JIJ кожеll ДСІ'Ь ...... ;;;0 оРЕНДАР 3 rrО811Ж 

Da)'t ~_ IІl1а I1nIlТQ cnpaananltCJl також І У 811naдlCllX, 11 
-1,fI:JJЬJtу о 

ДIЛIIlfКУ за ЦІІМ ДОГОВОРО.І. 



'-' l~орllСl'lШIIП ')С)'I!."Іаllоі ді.1SIIНШ. 5. ,,~ІОІШ ВІ 

ТЬСJI D І) ещ)\ ЛІІ" обс:.». овуваllllЯ I'.1P""'~, 
5.1. 3емеllь"а./llл."ка ПСРeJ1ас _ р • 1смnі 1РIItlС:ПОРТ)" 
S 'J ІІІ 'ІС"". ,С~IСЛ""ОI l1иІ.'ІІСII - , • 

• -. ~lIьone ПР"'"В б" рмл&:"ня У BL"ТaHOНJI&:IIOMY IUІЮЩІ,lіIlIL'ІІIIІ\І "'11"',;1\\ JAliIlJOI_ .'" 
5.3. ОРСIIJІОР "с мас rlpoD3 C:J сн,.о • -," 

"Р":lltа',сltIJl ,еМt:JIl.IІОЇ діл""к'" 

6. YMOВlI і crp01'11 tstl)С/I.tчі 1CI\1~.11.!lIJЇ .IЇ.:ШIі':і l 1\ ІФI:I11IУ. ~ 

6' N оо 11иІ' 111"'11 В O"Olll1V 1BinClllor ТМ:JI бе1 ро JроБJIСlІІlЯ 'І "ІЮL" 1\ Їl піl(кеВСIІIІIІ •• CPOIUI1ID ]СІ\ІСЛІ.ІІОІ .. r _. . . • 

6.2.IIШlі УМОВІІ ПСРl:lШ'lі земсльної діл."к" n ОРСtlВУ: ~І'ЕНДО!(ЛВІ: 'У' ":"I:'l:8f. U ОРШ'длll 

ОРОІІЛУ 1СМСЛloІІУ nіnЯIІКУ піЛI.11)' під будь·як"" маП.,О811:< ПРП" І IlрС'С'''IЙ 'per\\ ')(;І(І. ,,~'и ""ше D "'OMelrr) 
Договору Оl1ЕffДОДАВІЩЬ 'ІІІ ОРЕНДА,І 110 могл~t 1t1аТI... оо ._ 

6.3. l1еРС,10'ІІІ ]С~'СЛІ.ІІОЇ діл""к" ОрСIІВПрlО 1AIACIIIOCТIoC" ПIС1І • ./ІСРЖilВ'Ю' РСІ стра'JII uIooro Доroвору 
'Щ "'''ОМ "11IIn\l8""" - r,erclJlI'li. 
6 .... li'l иСIІО" і rl.1S ]ПI(QIt)' Украі"" "Ilpu I)JJеtщ~' \С\,.lі" "і/1 ЩІ.ІІІ 1'ltJ:cp ~V!!lбl·ХIV арClШР 

"",, І 11 '\&'1І1It1 li c'11f1" "істІ .1сри.1ІВltоі І.&:се.р:шlї JlII"'Вtlру "1'1:'''''' .1: ,H~.IloIl()i .JiillttlKII ilсат.аllllli 
trf)\IYtll~IL'lI)i ВЛnСtlРС11 su(jов"АJПШ.П шщ:tТ" "оп;.о 110. nОIJРУ иіД'll1tsіlltlfl\l) 111'1 аlІУ /1ep;Кnnllnl n 

CD~')h-БIl. 

7. У.ІОВІІ повеРllfllШI 3сі\lелыоїї дїJIHIIK.I. ( 

7.\, Пістl ПР"ПII11СIІ"" nії воговору ореН./Іар повертає 0pCllaonaB1Lcni 'Іе"I&:.!IIо")' llі11111111"1 )' Сlані, lIt І' 
I",,,illll"I'!: '1 111М. У ЧС;О\lУ "іІІ І)'lср;, .. ая її в оренду. 

l1РСIІJ\').lUI;ІЩЬ у разі І",гіРlllёиНJI Kup"e'lII'( 8.Іаст"нс.с І сіі ОР~Н;tuВ:-:I;','; .С \,': jI,НI,\ r.i:i ЩІ:ІІ. 11110'1110111" r. 
ії 'ТіІІ). \Іас nlJl1liu на BiAWKOJL),BBlllfll з611Тl\ів У pOJMipi. ВlІзначеllО\lУ elOpйH:JMII, Яюu" CT&lpOlla\lIIl1e ;JULlrlljlO 

ПРО P~1Mip uіДIUКО./lУОВННl1зGІІтків, спір раJв'"ЗУt.ТhСJI}' СУ./Іовому порядry. 
7.2. 3.!1іАСllені opeIlDBpe\. без ЗГОВІІ OPCfIBO.aDRIU1 ВІІтраТIІ на поліПUlеtl"'і opCI1l10RaHO; tC:\lc:.,IoIlDi .1L" 

Щ~МОЖJ11110 uіДЙКРСМIІТ'1 без заllО./lіlllllЯ ШКО./ll' ціП ділянці, НС підllll'810Т" BiAIUKO.'lVRaHtllo. 
• 7.3. ПОJІЇI.1U.еllllll cтaflY ЗСМСЛ .. IfОЇ ./Ііл""к,,. провсдені орендарсм 3В 11IICIoM~OOtO згодою 1 OPCIIJlD,1:llltll 

ІІе Шдll"l'І1lОТlо ВlдшковуааlllіfO. 

7.4 ОРСilВВР Maf прово на відшкодуваННІ збиткІв. заподі""щ( BH.1CJliAOl\ lteBII"I)HOIIIIII opcn.1l 
11'бt't",.~,tII.. 11(!!і: '1.БО'lени'( ШІ'" ДОІ аваром. 

3Sї" І ,('UЩІ \~В'\ЖUІО І "~A: 

7.5. фаКТlі'lні втра,,,. 11"''' орсн.:шр зазнав в 3В'RЗК)' З НСВlІконанн"м uбо неlln':lСЖIllIr.1 Dlf"lIaJi .... 

JlОГОВОРУ ОР,Шl1UЛQВЦС:М, а 111КОЖ Dlf1p11111, нкі opelllUlp 1діПСН.ІВ або ПОRШlен здіПсltlrrll дп" DЇJlIШ8.'ItfIIII 
"opyweHoro ПРI1ВП; 

76" • б • • ДЙ)іО~". "КІ ореtlnaр МІГ It реanыІo 01pIlMDTII а разі fl8J1CiКflOГO B ... ·Olf3If11" ореfllIО"IІDЦС~1 )~IOI ;utrD , 
7.7. PL'1MIP фВI,ПIЧtШХ ВIПРат орендаря ВIІЗlіа'lаєтьtя на підставі AOh.'YMeHтa:.IoItO nil(ТIICpJDI\CIIIIX.$I1I111 

8. Об1\lежеllllR (обтпжеIIIIН) ЩОДО ВІІКОРІІСТ1ШШІ 
1Сl\Іельної діJJПllltJJ. 

8.1, На иРСlfдОВllІІУ :leM~Ьнy ділянку - _ •• ' .. осі6: 
• lІе DСТІ1t10алеflО оомежеtlНR. оотиженtI" 'Пl ІНЦІІ 11РnРП ТJlen" • 

9.lllші права та 060в'ЯЗICD сторіІІ. 

ОРЕІІДОДЛВЕЦЬ l'Dpatnyc:. що зсмc:.nьна ДЇЛ.lt n .., у ІІС cjp!l).p# 
ззGnРОtlаю (аРСIІІ fOM) 1ПСТВВflІО не 6 " ка Е У ого власtlОСТI. НІІ'ОМУ ItIШОt.l • L'V ." 
,.' пере УВВІ: І ВІН має заКОlІні попltоаажеflllП lІереnaваТIІ ІІКІ .І11Л"""' 

Щі.1ПlSilГIlIlЩIІ П'.)U"I1, IIІІ'ШI'IСltі ШІМ ЛЩОВОРОМ 
9.1.11раса ореtIJ\UДUUI\Я: • 

9.1.\ перевірити цільове DllkОРlltтaШtя зС ...... ь •• о. • 
9 І ., • "..... " І ДUlЯIІІШ' " • .- достроково РОЗlрва111 іlСП Д .' RCfDO" 

Itnп)вором; оroВIР у ВIIПВДКВх, персдБЗ'Іен..,е ЧШШIІ:.l 'JDKOIIO!UI 

9.1.3. зміllllТIІ РО1мір орендної rulати 8 то"';" 
ОJШОС1'nРОllltЬОМУ 110Рl1дКУ без 1roд" ОРЕНДЛР~' DIIrIBAfs1UC, передбачен",~ чltlllі.IМ 1al\Otl0.1l1DCТnO\I. 

9,1 А. ВIІI\Іі1ГIІТIІ о;д ОРElIДАРЯ свое'lас ' 
9.1.5.U"'.1II101l1 вів ОГоЕI ЩАРЯ lІі.!1ШК ІІОГО ы1:сещIJl ОI'І:ІІВllоі плаrll; , "ІІІ crci''' 

1).~i\ii "РІ. liit.'(.1I1I1J1 J~\tI:JI"HcT ..tі;'IІIІІЩ по ІІі "ДУtlаlllі~ суащ ОРСІІl1110Ї 11.!І:lТIІ 'І '12C~ l:р"АtlIІ1111 РІІІ:~' ~. 
!.t, 06 t • anl'C:nIlHII u ... ,ro ДUГ11аuрl\l' , 7... 08 ЯЗ~ІІ 0PtНJ1OJU1DJfR: ~ • 

9.2.\. пере.IUШ3Тllземenьну В;ЛІІІКУ па RІП)'; .. 



tJ. Пр ••• opeIIJlllP·: .' 
"І CnPIIМat11 по ВІПУ зе&ICnIiНУ .IUmIнку у КОРШ:ТУlаlllll' 9..,· • '" • 
~.2. n0808ll1011111 AOI'D81P nlcmr заКIНЧСlll1І строку Roro даї І раі lідсутності npстеlаіА, щодо 

",:.. npcmai терміну ореНДІІ. 
r/fJ ,,4. 0508"1D1СІ1 opellДap.: 

'.4.1.lIIIAIlat11 ОРЕНДОДАВЦІО .IОЖnlшість здіRСlnOll111 КОIl1'pОn. за І'ІКОР'ІС'ПІІІІIDІ цісі за.len.llоі 

~ ,.4.2.ВlncoрIIСТОlувml зсмen.l!)' AЇnIlIlКY за цin.olllМ ПРII3НІІІСНIIІМ; 
'АJ.С80С:Часно cnnl~ml ОрСIIДІ!)' МІТУ; • 
'.4З.на ДОnYClC8111 XiMI'IHoro 'ІІІ БУДlt-IІКОro IHworo заБРУДНСНl1І 3CМJlII; 
'.4.4. nJд'rpl .. ryвl11l1Т 8 IIDJI~IO~ СlllіПРIIО.IУ СТВІІі; 
'AJ.niCIII зmlPlСІІІUI тер.IIНУ ДІІ ДоrolОРУ ОРСII4І1 ПОlсрнynl 3С.IМ.ІIУ дїJIJllКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IIIJIIIIII)' mнl по шу. 

10. РІ1311К випадкового 31111щеllllR або пошкоджеВІІВ 
об"l:кта opellДll ЧІІ ЙОГО чаmlВП. • • 

10.1. РШІІІС IllnaдкoDOro 3НІІЩСНIUI або ПОWКОДЖСІІІІR 06"EКJa ОРСІІДІІ 1111 Roro IIDmlHllllCCC 0PClrдllP • 

11.CтpaiyвaBIIJJ об"єкта ЧП ЙОГО чаmlВII. 

1I.I.3rfднo 3 ЦlIМ дoro80poM 06"ат ОРСНДlI но niДIIRI'DE страхувDШDО. 

12. 3міпо умов договору і ПРІІппвеВRR його діі . 

12.1. Зміна УМОІ AOrolOPY здіRСНІОIОТЬСR у nIIC.MOIЇn формі за 83DEМHOIO 3roдOlO сторін. 
у разі HeдOCRnrCll1UI3roдu щодо зміНIІ УМОІ доroвору спір розв"аyнm.СІІ у судовому порqкy. 

12.2. ДІІ договору Пр'IППIIRIОТIoСR У разі: 
12.2.1.закінчоНIUI строку, HaJlКltR Поro було yкnuдoHo; 
12.2.2.ПРIrд68Н1U1 орсндаром 3CMCnHOi дїJUlНКII У вnacHic:n.i • 
12.203. викупу 3CМCnHoi дiJwпcи ДIIR сусnin.НIIХ пcnpсб або прl .... ~вОro ItдЧ1ЖCНIUI зсмen.ноі 

~I IIcnнвiB cycnim.нoi нообхідності в порцку, ICТDHOВnOHoмy 3IХОНО.lі 
Даroвір ПРIDlПlUlt:rЬCR також В інших ІIIПDдICllXo псредбачоНlIХ законом. 
12.2.4. Діі AOroBOPY IІрИПНlflUOТIoCJI ШJIJIXОМ Roro розірВDIIНR 38: 

12.2.5. ~IICМHOIO зroДОIО сторін; .' 10 стороною оБОI"акі., 1І!м..... 12.2.6 РІШСIIIUIМ I!VnV на ВІІМО"' oдuiEi Ь СТОрІН У наСЛІДОК НСВIIКОН8ННІІ дpyro r r .1 •• 
""''1111І -#OV'# , ..... CНIIR ореНДО81110 Зa.lcnьно ДUМlнa .. 11І'-- ·ІХ дol'OBOPOM та внаслідоК ВllІІІІДКОВОro 311111ЦCНIIR, пошlCO_ 

""VQIO перешходJrВЄ 'п IlІХОрИCТIItIIDо 8 тuoж З ІнШJIХ підстав, 81DначсНlІХ 381СОНОМ. 
~З. РозіР88Н1U1 AOroBOpy В Oдн~cтopOJlНl,oмy поpRдlC)' допус:IСІІ~! ..... Ор.н".р." п 44 п. 9А.3 
,мо • ,n.nlrV t: НС8111О- _..... .., • 
12А волю ~IPB8НIUI ДОГОІОРУ ~ ОДНОСТОРОН&О.І)' nOr;::...., IОРI1дПЧНУ або фы�чну особу, 8 1UIШJC 
~ • CPCXJД прна влаСНОСТІ .11 мalIно opcНдDPJI на ІП_~ 

n IОРIIД1IЧНОТ ос06и-орондаРJl є пїДC1U801O ~ P03IP8';"1:.::U:Z; _ opc~, 3Ic:yдICCIIНJI 860 
~ ~ OPCIfДOIIIНy зсмcnву дlJUJHкy У разІ C.ICpтf фІЗІ uiв або ЬІШІІХ осіб, lкі 8ПlCOРПСТО8УІOТlo UIO 
JrareaaY І4ІЕ3Датності 38 рішсННRМ суду псрехOДJJТIo до спllдКOОІ о С1lДl13С1шL 

Idnoкy Разом зорендарсм, IIШJIXОМ псреуКnDдDlІІ1JI AOroBOpy Р 

• евпкоВВПJUI або 13. вїдповїдlIJIы�ість СТОРІП за П 
псВаn .... с ВИКОВВПIIJI Договору . 

1з . ........ 8ідповlдan.lllc:n. відповідно до ....... 1. 3а Н ору стоРОНl1 НС .. # •• 
--"111 calfICOllaнl1l а60 IIОllaneжJlС BllКOH8I111J1 AOl'08 . 

1з "rr.oro AOI'OBopy. •• :""".ноСТЇ, 8ХЩО 80на доведе. що це ..... :-ое·Croр . , • єn.ca 8ід 81д110В_' ~/~ она, Іка ПОРУШІUl8 з0608"1І38ННR, 38U1.,111 
&:тanoca НС 3 П ВIIНlI. 

14. ПРlІІсївцеві поnо.авн• ir. 
J4 J ,,-' 8Р111'18 J!oro дСрІСІІІноі pcEC1JНllP ;"ІН S DlIХ 

• ~b AOl'OIip нacillpae Чllнноm піc:u nfдnllcaнu СТОР':.юn. 0ДIfIII0В)' topllдlІЧНУ СІІІІ)', • 
~b дol'Olip )IКJIaдcHo у тpr.ox ПРlwlР.UIICllXo шо ·~d ІКl. ПРО818 дсрllllllНУ pcmpaцuo. 

В opellДOдa8Q11, дрyntll _ В орсНдІІР" трстіn - 8 ор , 



НеаlA"ОIllI.аlll 'lатlll8аlll доroаор)' с 
IIUUIС1рОВI!n ~~' зсr..спы�оі •• дlл'lllСІ' 3 ВЇJ10брвженн,м обмежен.. (обт.жt:JfЬ) у іі BllkOP"CJarad,. 

ImпОDJIСIПIХ сеРВIТ)'11І, • у. • _ . 
aкr IC11IlloВnCI.JUlIIB місцевості 18 ПОl'Oджеlll1l зоаНIШНЬО меЖІ земenЬJIО, ДIЛRJflЩ; 
aкr npllllr.talflll-ПСpeдll'lf об"CJCТD ореНДІІ; 

15. PeкaDlml сторів 

ОреlІДодаDець 
Броварська міська PIJДD 
а особі першого заступиика 
міського rOnOBI! 
I<wrкиці Оnександра Анатоnіliовича 

МіСQC3IШХОДЖСІIІIІIОРlrдичноТ dcoбl. 

07400 КIlТВСЬха обnacn., 
м.БроваРlf, D)'JI.farapiнa, 15 

Iдеln',.ФікаціnНlln код 26376275 

ШдШIСП сторів 

OpellДap 

гр.Кулеба Раїса Микоnаївна, 
паспост серія СМ 490 J З5, ВидaRd 
Броварським МВГУ МВС YКPaївu 
в Київській області 25.05.2002 роху. 

Місце ПРОЖllВаlfНR фіз'lЧffОЇ особ,. 

07400 Киівська область, M.Gpoвap,t, 
В)'Л.КОРOJlенка,SS кв.7 

lдентифікаціnннЯ номер 1746408962 

Орендар 

_-.;Л""",:~~.,_~_ц_,.<'С_с_J_;/ __ р.м.кУЛе6а 
~. 

мп 
• 

Дoroвip sapeЄC1pOBaHO )' BlfКOНКOiIi Б ___ 
ореНДІ. ВЧlfНено зanнc від .. О{' " ~OBapCЬKOi мІськот РIUUI про що у КНJrзі p«c:тpawї,.,... ..... 

W.f 20 ор р.звN! ио 

І , 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2004 року м. Бровари 

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

І першоro заступника міського голови КОЯНllці Олнексаllдра 

Аввтолійовпча, що ціє на підставі Закону України "Про місцеве 

самОВРJlД)'ВВВИJI в Украіні", довіреності від 01.04.03 за ~!!2-6/299, та 

IрDАI8ДІНка Кулеба Раїса Мllколаївна з другої сторони склали цей Ап 

про наступне: 

Ііроварська міська рада передала, а громадянка Кулеба Раїса 

Аlпколаівва отримала земельну дiлJIнкy площею О,ООЗlга по вул.Воїнів 

lатернаціоваліетів,З для обслуговування гаражу. Земельна дїЛJПIКа надава 

рЬпеllНJlм сесії Броварської міської ради від 14.10.04 N!!546-25-24 на 

уМОвах оренди терміном на З (три) POКlI до 14.10.2007року. 

Цей An складенq у трьох примірниках.і є невід'ємною частиною 

ADroвopy оренди земельної дiлmки. 

ЕРова І1ВРВДАЛА: 
!ор РСЬІСа міська рада 
... ~aВДpeca: 

рова ри Г . 
;~lIIJtіі ,ВУЛ. агаРlна, 1 5 
"v.'. "" .3~с'rynиик fJ'~О;З ~. 
~'t. • Q ~t:o.nови 
• О ".~ , О .... і 

~ ~ J ~O·b' 
· ~'i .. !. t~ 6 ~ r.. nt.i\ 

О,, :: &-=С:. , -r • 

ПРИЙНЯЛА: 
Гр. Кулеба Раїса Миколаївна, 
ва проживає за адресою: 

вул.Корролевка, буд.55 кв.7, 
м.Бровари 

І' .,.. 
---:":L1'.:.:,t:...·.;...'(7'~ ІІУ__ І Р .м.Кулеба І 
і 



~ АдАСТРOl~Ий ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОІ tlЛRНКИ 
налаНОI У ПРи~атну влаСНІСТЬ І 

гр.КулеЬа Palca Миколаl6на 
6 межах ., .Бровар" 

І 

7.90 
3.92 
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АКТ 
про ВСТ4110ВJIСІІІІЯ ІІа місцевості та ПОГОДЖСІІІІR 

ЗОВllїWllьоі межі земелыІїї діЛЯIІКIІ 

200'р. 

МІІ, НllжчепіДПIIСlні, предстаВlІlІ1\ У I\раШСLІ\ОГО i"CТlnyry сільськогосподаРСЬКIІХ 
IfIIOФoтoreD}e:JIIЧНlfX В!IШУ~1'ван~ ща ~JO к. q {J. діЮЧIІЙ ІІа підставі дозволу 
IIIIIIH~'O.I)' ihd,~~" l.tl1:61J1:r PaAl1 наРОДНIІХ деnyraтів від ес » 

т 2000 р 8 ПРIlСУГНОсгі землеВJlаСflllків (землеКI)(1llcry-в-а-Чі-в-)-= ",tr",. . РА/'" и #/ІІ /ЦItI'ea.," ~..., 
1ІрСАСП8НІІК ВIДnIЛУ земелЬНIІХ ресурсів ц/ t' ",v.~W'_....::/f1I~~;':.~ __ _ 
,. С)'UЖНІІХ землевлаСНllків (землеКОРlІстувачів) ,/ fltlнrи;1,,. (' ~ .8 , 

шо пред'JlВIUlII свої повноваженн.А, провел" ястановлеllНЯ на місцевості та погозжеfllfЯ 

JOlнішньої межі дїJulHKII ljUI(:Stt РіА '-СІ( /tI!"J!'d«lf;' ~kц ___ _ 

що JKIXOДIIТЬCJl за адресою: ~),,~"Z ~;,. . .8,;'Jr"~. ~""';'~'~ J...*~'/ 
шк_чені межі на місцевосЛ ПРCJ~:kятГ ,,0' м,и,6,'': 4riYil" ";5 ~p,~' -C.~C-!..~ 

. ' 7 ~ 

НiJllOIIX претензій при встановленні зовнішньої межі не заявлено. Межі 
~l'ОАЖе!ІЇ і не ВIІІСЛIІКlUОТЬ спіРНl1Х питань. Межові знаки, ~K"MII закріП.1сtll. !еМIЩЬJfа 
~HIiI В юлы\сті / шт. показані предcrаВfIIШО~1 У::раїНСЬ"':)ГГо Ш~ПfТ)"'·I. 
ancll~roспо.царсы(Jх аероФотаге:1дезllЧНJIХ Вlfшукувань на МI';цевос:" та п~ре1і'!НI 
ІІІ JоеріratlНЯ землевласниh.1' (землекористувачу ). POJ\I!PJI та мrl:tiе31fа.~о.ажt$Ч) 
1:J1rJ/llffOЇ' .ціл.яНIШ показаиі Ііа а5,'lІсі на зворС11}' ДiJHOГn al\ry. 
] . пnоща діЛJlНIСIІ, наданої _ J!.yнci/ Р t4 -- -- __ о 
111110 зеr.fenЬНQ _ кадастрової AOh.)'MeIiТauiї складає О! Oo!J ( га. 

Цей ah.ї ( підстаВОIО МJI ПРlfіінJI1ї.А рішення по фаКТII'IНОМУ ~'йристуваtItfЮ 1 
!t1tryqfll ф' . . о в !І!1СНОСТ1 або I'''PIICТ\'1' tll-",' ІМ О ормлеННJlМ ДОh.1'Мі~!ПIВ, шо ПОСВІДЧУЮТЬ прав . • 

3e&fJlelO. 

Акт СI\Jl;uеНlIИ в 2-х ПРlІміРНlІках. 

ПредстаВllІІК 1е",левлаСIfIIКJI 
(1еl\rЛf~11РIIСТУВR'1R ) 

ПредСТ8ВlfllХ }'кр ICГA~D 

ПредСТRВllllК відділу 
1b1f.llLlfIIX ресурсів 

. ' .. 
! .' -'.. . 

ПРедСТQВIІІІК СУ"ІЇЖІІІІХ 
1ы�еnласІІІІкївB (1еI\IЛСКОРIIСТ)'UR'lїD) 

niдn.l· . . 
N • СІІ СУМІЖННХ землеКОРI1С'1}'ВІ'IID Or •• _ 

:~~Sa ~~= 

s u/.bJU&fJ_· 

~ ~/Y fJ'~ &'- ~ 
, 

----------

-
- ---



-

зіл А.І10 ь 
,. Б.І1I:' Jt 
.. В.І1\1 r 
., r і',О Д 

.. Д.І10 Е 

.. ЕдоЖ 
" Ждо з 
,. ЗдоИ 

.. ИдоК 
\t Кдо А 

АБРl{С ЗЕмЕЛЬиоі ДJЛЯВКИ 
,. 

\О, ", .. ; І; 

/І _---х-----" 
~ ____ ---------- І 

J 
.. 

-: 
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ДоговірН!l 
"ро tlllесеllllЛ .ЗА';ІІ до dOlOtl0PJ' opelld" Jе,л'eJlыlrr ділRІІ"" 

"І) 08 груд". 2004 pOКj' .lt'9770 
місто Бровари Київської області 

10 rpУДllП дві ТlIСИ-lі ВОСЬМОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КІІЇВСЬКОЇ області, ЮРІІДІІчна 
особа за законодавством УкраіНII, ідентифікаційниn код за даllИМІI ЄДРПОУ 
26376375, IОРllДllчна адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гаrnрінn. 15, в особі 
8ІІКОII)'lОЧОГО обов'язки міського голови - секретаРJl ради Свпожкв Ігорп 
Dа&:IШLОВIIЧВ, який діє на підставі ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: гpoMВДRHKa Кулєба Раіса Миколаївн&, lоридична адреса: 
... БроваРII, вуn.Короnенкв,55 1(8.7, ідентифікаційний код 1746408962, далі -
"ОРЕНДАР", з другоС сторони, уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧlI добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та Jlсній пВА"яті, 
розуміlОЧlI значення своїх дій, попередньо ознаЯомлені з приписами цивільного 
законодавство, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з ВlfМОГШШf 
щодо недііісності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
.. іської ради від «30» вересня 2008 року Н!883-46-05 нормативної грошової 
OЦЇНXII зеltlелЬ міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, 29.08.2007 року Н!430-26-05 та керуючись положеННJlAIІІ 
пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від .08 rpудня 2004 
року укпвпи цей Договір Н! 1 <ІІадалі - Договір) про внесення ЗМІН до Договору 
opeндu Зeltlenьної ділянки від 08 грудня 2004 року за оН!770 (надалі - Договір 
оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2 3 Договору оренди викласти в наступній редакції:. .. 

123. Нормативна' грошова оцінка земельної ділянки згідно ДОВIДКIf ВІДДШ?, 
земельних ресурсів у місті Бровари від 24.1 0.2008 p~кy Н! 04-3/1 5-3/992 СТОНОВІІТЬ. 
-4088 (чотири тисячі вісімдесят вісім) гривень ОО коmЯок. 

наступній редакції: 
1.2. Пункт 3.1 ДоroвоРУ оренди викласти в . 2308 ?009 року 

lС3 1 Ц 2 ( ) ОЮf теРМІНОМ до . .- . 
Пї" еl ~oroBip укладено строком на два р ОРЕНДАР моє переважне прово 

CJUI ЗlК1нчення строку діі цього ДOГOBOP~ РЕндАР ПОВlfнен не пізніше ніж 
ПОновпенНJI його на новнА строк. У цьому разІ О оо. цього Договору ПIlСЬr.rово 
за 30 кanендарних днів до звкїнчеВВJI строку ДІІ . О 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТJ~:ГОп~ав~ ОРЕНДАРЯ не 

ПОПожеНВJI цьоro Доroвору про переВID 

~ос:овУ1ОТЬCJI у разі: • ВІВ! ПРІІзначенняltl; 
ВПКОРистанні земельної ділянки не за ц1ЛЬО 

- nOP)'IUeHНJI термінів сплати орендної пnа~; 
• ",о оо ДIЛJlНКll». 
~ ПУЩення погіршення стану земелЬНОІ 

lЗ.Пункт 4.1 договору ВІШУЧИТИ· 



2 

1.4. ПУlucт4.2 Договору ореНДІІ Dllкл)аС~1 в HaCTY~lIJii J1~:Шl\llll. 
42 О СІІД.'О плата становить 1% (ОДИН . ВІДСОТОК 81.1 Ш)J1\I.tJ ІІІЩОЇ l'J2OUrO 

:цl.;КІI :сAfслы�оіi ділЯНКИ - 4 ~88,00 ГP~BeHЬ І складас: Ioj . 

_ 40,88 (СОРОК) гривень 88 КОПlЙОК на рІК. 

1.5. Пункт 4.4 Договору оренди викласти у наСТУllllііі РСі1aJщії: 

«4.4. Орендна плата ВНОСИТЬСЯ рівними чаСТК~IИ ЩО~lіСЯI",о ПРОТJlГUМ 30 
(ТРІІДЦИ'ПІ) капендарних ДІІів, наступних за останНІМ каllендаРШIМ lUIe~1 3Bitнoro 
(податкового) місяця без урахуваннЯ ПДВ ШJUrXОМ перерахування на розP8XYНroвna 
рахунок Орендодавця N!! 3321781 5700005 УДК У Київській області 1\1. КІIЄ8а, 1'0.1 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК. код кnас'lфіКlQij 
13050500 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.6.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.6.2. зміНlf розr.fірів земельного податку та ставок орендної плаnl, зміни . 
IIОРМВТlіВНОЇ грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіціDПia'" 
іlщексації, визначених законодавством. 

у ВІІПОДКУ ВЇДI\IОВII ОреllДОРЯ зміНllТl1 ореllДIІУ (Ілату ІІа уаIОВП. 
B113110'ICIIIIX п.4.6 Договору, СТОРОНІІ РО3РІІВ810ТЬ договір ОРСІІДІІ. Якщо. Е 
відl\lОВО від добровілы�огоo розіРВВІІНЯ ДОГОВОРУ зв ЗГОДОІО сторі .. , цеіі доroвір 
рО3рІІВОЄl'ЬСИ у еуДОВОl\1)' поридку .)). 

. 1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.6.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цИМ ДОГОВОРОм, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахувввШl 
пені, що нарахОВУЄТЬСJl на суму податкового боргу (з урахуванням uпpaфвux 
санкцій за їх ннвності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставІВ 
Національного банка Украіни, діючої на день ВИНИІснення такого податковоro 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка 3 вemlЧШl 
Т8К1іХ ставок є бiJIьшою, за кожний календарний день прострочення У Поro 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
((6.4. Орендар зобов'извний в п'итиденний термін піеЛJl державної peє~i 
цього Договору та/або будь-JIКИX додаткових УГОД, Договорів про ВІlесеННJI ЗМ~ 
та допов~~нь дО ДO~BOPY тощо надати відповідну копію органу дерil\'88НО1 

подаТКОВОl CJly)Iсби за МІсцем зваходжеВИJI земельної ділянки». 

1.8. П>?,КТ 9 Договору оренди доповнити новим підпунКТОМ 9.4.6 
наступного ЗМІСТУ: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін піCJUI державно·· Оо. го ДоговорУ тulабо 
б І реЄстрВЦll цьо ДО 
УДЬ-JlКИХ додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень 

Доroвоnу тощо НАttD'ТИ в·· • оо .-"llза ." - IДПОВJДНy копІю органу державної податково І СЛl"'V 
МІсцем знаходженВJJ земельної ділянки». 

1.9. П~КТ 12.2 ДОГОВОРУ оренди доповнити новим підпунКТОМ 12.2.7. 
наступного ЗМІСТУ: «12.2.7. ініціативою однієї із Сторін в одиоСТОРОНІІЬО11У 
ПОРIJДКУ У випадках пеРСtt'б 

, ~ ачених ЗВХоном та цим Договором». LcrO~" 
1.10. Пункт 123 Догов ... OIlIl:J.1!IiDJ 

«12.3. РозірвlНВR дору оренди ВИКJIаСПI в наступній редОКЦll: .. ЦJI а 
односторонньому ~o оговору оренди землі за ініціаТІІВОIО орендодав IlIIor 

pRДКy допускається у разі невиконання Орендарем в 



з 

11\1)' 4. підпушстїв 6.4 та 9.4 даllОГО ДОГОВОРУ. Договір вважаЄТЬСR розіРВВНІІМ 
:іllіціl111lВОlО ОРСllдодавця з момеllТУ ІІабуття ЧIІННОсті відповіДІІОГО рішеНJIII 
суду. ПРllnllЯТОГО ІІа ВllМОry OpelIAOABBЦR». 

2. ЦеП Договір підтrrвє деРЖDDllій реЄС1раціі. 

3. ЦеП Договір Ilабllрає ЧllІІllОсті після підписаllНR сторонами та його 
дсржавllоі рсєстрації та заСТОСОВУСТЬСR до ПDавовіДJlОСlfН шо ВIIНIІКJlИ з 01.10.2008 

~ 
4. Обов'нзок щодо поданНR цього ДОГОВОРУ ІІа державну peecтpaцilO та 

вmpаПI. пов'нзвні 3 його держаВНОIО реєстраціСIО. ПОКJIDд8l0ТЬСR на OpeндoдaDЦН. 

S. Інші умови AorOBOpy оренди земельної діnннкм від 08 грудИR 2004 року за 
1&770 3ВJ111ШВlОТЬCR без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Sl'OlW'СЬКА МІСЬКА РАДА 
КІІІВС6коІОSnАСТІ 
Юрпдична адреса: 
м. Бровари. вуn.Гагарін&, 1 5 
в особі Сапожка Ігори ВаСПJlЬОВПЧ 

LB.Callo31CHO 

мп 

ОРЕНДАР 

Кулеба РаУса М"нолаі."а 
Юридична адреса: 

вуn. KoponeHKa.SS кв.7 
м. Бровари 

обn. Київська 

мп 
( npll M".IIOm псчlП'i) 

Да • • і про шо у IСІllоі :ШПllсі. дсржа.ноТ 
raBtp 3BPCЄCТPOBDНO у .IIKOIIKOMi Броварськоі ~ЯСIoКО "іl. I/J 

PCI:CIpBuli договорів ореНдІІ ВЧІІНСІІО 3ВПІІС від "r!z..» 200 року. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

.. &ро...,11 

IiроаарсыcD аllсыcD. PDJla" /It .. ~ Іеа .. 200~ р. 
~EЦЬ: IiрваарсыcD аllсыcD рада в осоБІ ,аС:ТУП.lІІка аllськооаll Аllllрс:ша ВаС'IЛR 
~UIIIIIII".I що діє ІІа підставі Закону Украіlll' "Про "Іісосвс саМОВРJlllyuа.IШI в Украіні", 1І0вірсності 
~7рOllУ'D1і2-S3IS1S 3 oДlloro боку, та :-r: fpoalllДll.lll: ВаСllЛLIСОВ Опало ЯКОВ'І'І, ЮРJIІІIIЧ'lа аllрсса: М. ІіроваРJl вул. КОРОЛСШСІІ,SI ІСІ.27, 
~IIJIПII код 2062011515 (паспорт ссрія СК N!S23702. ВlJlIDШln GроваРСIоJШМ МВГУ МВС Украі'llІ в 
({JtIiI 06тJсП Ііа 20 бераІ" • 1997 року). ВаСНЛLКОВП ЛIDllr.llfла АнотолlіВIІО .ОРIIДНЧJlа DJlpcca: "1.ІіроваРIІ, 
~I а.27, ідеНnIФIКВЦlnllllR код 2118549141 (паспорт ссріJl СК N!S23703 ВІIДDJПІR GpOBapCIoКlI,.1 
iti МВС УJqШТиII В КJliBcькiA області від 20 бераllJl І 997 року), , IIPYroгo, у':nВЛ11 цеП договір про __ не: 

1. ПРСДI'IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішснНІІ сссіі Ііроварськоі "ІіСloкоі РDIIІІ Кllівськоі області 
: ~Jt.IIJOD7 року *":Z-:Z9-05 HDlIDt; а ОРЕНДАР ПРJlnМає в с:троковс nnатнс КОРIIС1УВаНIIJI ,cr.fenIoII)' пілlJlКУ 

_0.00081'1 ДПА РD3аIIЩСIIІІВ nplIOYlIOBII до кваРПIРН .м27 по вул.КОРМСlllcn,51 в 1'1. !іроваРІІ. ЗМІО 3 

1:81 XllllШJРIІІ:ТУВDIIНІІ, ЩО Е HeBЇД'EМHOIO чаСТШIОЮ QIoого Договору та ДOBЇlIКII BIIДDHOЇ GpOBapCIoКlI,.1 
_ -рм ,емenьЮIХ ресурсів від 07.12.2007 року 'а N!04-3/IS-3/13 та 3Cmen�oHD-ICDlIIIС:ТР0ВОЇ 
11)1ШІІІІ15РОlарськоro ,.licIoKoro відділу зсмenы�хx рссурсів, зсмenloна пiлrнкв paxyєn.c:l в 3С,.UIJIХ ЖІІТЛОВОЇ 
__ маах Іірвварсьхоі міськоі paдll. 

2. Об'єкт орепдо 

11.8 ореJЩy псрwєrьcl ,eMCnЬнa дімнка заranloНОIО nnОЩОЮ 0,0008rп. 
2.2 Нa:seMcт.нfR ДЇIIJIHцI розr.lіщені об'ЄКТІI HepYXO"IOro M~" JIКi JI~OТIoCl оасніС11О OP~IIДDPJl; • • 
23. Hopмmllнa rpошова оцінка ,омenloноі дїllJlHKl1 3ПДНО дoalДКll GpOBapcloKoro ""CIoкoro ВІДДІІІ)' 

--ресурсів від 07.12.2007 року за N!04-3/1S-3/12 стаНОВII1'Іо: 
-1455 (одоа ПICRча ЧOnlрllCТD п'ятдссят п'вта.) rplllOHIo. 

~~.~eт.нa ДЇllJlнa. оа перОДВЄl10СJl в opoНll.Y, но має недоліків, що AIOIC)"l1o перСШJCOДlml п' 
...--.у І"IDРІІCТIRНЮ. • 

2.5. При змЇ8і (pcopraнbaЦ1Ї) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНди но зборіraє ЧІІІІRІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

11. Дorolip )'КnIlДeHO 110 2 (два) РОКІІ, тераllllоаl до 29.11.2009 РО"!. Піспа закіllЧСlІ1IJI ~O~ 1I0~80PY 
_ nepеа.- n аІIR "'"'ок У UIoому рDЗI 0POIUIDP ПОВІПІОІІ но ПОІІІШО НІЖ за 

ІllbQl _пО право ПОІІОUОННІІ oro ІІа но ··r· . 11' n ro дію 
АО :suiичСНIIJI строку діі IIOroBOPY повfдО""11'11 ОІIС",IОВО орскдодваUII про 1tar.IIP ПРОІІО .. І 11 О • 

Ifщ ПРП llllCOpnCТIIlIll1 ,cr.leJlLllot дlnВllКlI 110 за цinЬОВllаl ПРll3llаЧСllllпr.1 oPCllДDP втрачає ПСРСВІІЖІІС 
IInOIOlllellllR IIOroBOPY opCIIДII. 

4. OpellДoa пnатв 

~.I'ріЧІ' ОРСllДllа мото CТDІІОВІП'Ь 1 % BilIllopr.lanlBllot rpошовоt ооі'IКlII СlСІІlІДас: 
4~14 ( ЧOnIРIІIІДЦRТL ) 11'11801" 55 копіПоК - в рІк; 11 .. ,1 державllоі або КОr.lУIШn.llоі ВnВCllocтi 

~ЧIІCnСIIІIІ РО'Аlіру OPOIUIIloi nnаТlI за ЗО"ICJlЬН~і~ ікдсксаф1 ВIО'lа'IСНIIХ 'АКонодавством, за 
~ :І УРахуваllllJl,.1 іх цinloOBOro ПРІDНВЧООІIJI та коо ВIIЮIОТloCJI пU: час YКnIlllllIIIIJl або зміllll ,.ІОВ 
~ ІМ" kaбіllстоаl Millic:тpiB УКРDіЮI фораl8МlІ, ІЦО ,ааО 

4,3 "PtIUUIЧIІ ПРОДОВИССІІНІІ Roro ДІ'Т; trn1I ІШСІІІІR вilI 29.11.2007 року plBIIllr.1I1 
~ .. ~OPllrдlla Мат0 ВІІОСІП'ЬСR ПОЧllllаlОЧIІ 3 ІІI1П npllnll п I~a рахунОК УДК У КllівсlокlП оliлаm 
~ .:0 15 cepnllR І 15 ЛlIСТОПDJIа. шлпхоr.. псрсраху:аllll арськоІ аllсlоКО! pIIДIL Код кnаСllфlкацit 
~ ФО а1018 КDlI 235719:Z3 р/р 33217815700005 - ров 

4.4.0'''''''' ,еАIЛI. cНlllIOi nnaТlI офорМJlJlста.с:. вїДnОliднlsaш IIК'I'IIМIL 
• 405. средача ПРодукції та HaдaнllJl noc:nyr в pllX)'llOK ор 
• 4J r-r1p ОРСIIДlIО! маПІ псрсrЛllдастьCl у ра,. : М' 

4JJ: "іІОI У"ІОВ roСПОДВРЮВ8НН8, поредбаЧОllІІХ дoroBO:~II' UЇI" таРllфіа, З"lillll _оофіuiarrfв iндeкcaцiJ, 
~1IIat JМiIOI PD3r.lipiB 30McJlыIro податку, пlnвllШС 

4J,3 3ІІоИОдаВСТ1Іоr.l • 
• в інШ11Х Bllmuucax. передбачошlХ ЗI_ОlІоr.l; \ 



• СlШllоі МІnl у cтpOk .... ВIDllІЧСllі QIIM договором. ПСІІ" 11311.1\011\' 11 . 

4.5.4. У раl III:D::~~::O~r.1 суму unpафlllfХ СІнкціП 31 їх IIDJlВlІості) із розра:<) ""~ І:!О IIi:1CII;:~,",~ 
nOдa1'XDDDI'D 60pry ( • 61111СУ Украіlll' діlочоі на lICllЬ ВIІНIІКIІСIflІJl такого 11С1.13'МIІІЩО бu p~ 
06nlковоі CТlllКlI НІШОIІВn) ыІral'DшснllRR зanСЖlIО' DШ тoro, нка з ВСЛІІ'ІІІН таких стапок r бі.'1hIlJОЮ ~J Ifa .. 
АСІІЬ nDI'D (nol'D чаСТІllll1 по , • • ... ІЬ..; 

n ПРОСТРО'ІСННR у nol'D СІШаТI. .~ 
ICDnСIIAllРIІІI АСІІЬ Спр .... "астьСН також і у BllnUKax, RКЩО ОРЕНДАР З поваЖIfIl'( ПРІІ'ІІІІІ ТІІМ"І""". 4.5.5. ОРСIIAIIІ MII'IU IIUO' __ 11 

Вllкор"СТОІУС зс"cnы�у АШRІІІСУ 31 wu.1 ДоroВОРО~I. 

s. УІ\ІОВІІ DПIСОРIІІ:таIIIIJl зеl\lелыоіi діЛИlllСl1 

5.1. зс .. cnы�аa РІІКІ ПСРCAllСТЬСН а opellllY ДnH розміЩСIШR ПРllбудов" ДП кваРТllp1' 1627 .. 
Dул.КорanСIІІCD,S І; ., м б 

5.2. ЦШЬОDС npll3l11'lellllR 3с"cnы�оіi АШНIІКlI- зеМЛІ ЖІІТЛОВОІ за УДОВ"; . 
5.3. ОРСIIАІІР ІІС МІЄ прlDІ без ОфОРМnСlІl1R у DCТDHoвnellOMY ЗlКОIІОllDВСТВО,.. ПОРЯЛI\')' ]МщюваПI _ 

ПРІІЗІІІЧСІІІІR 3смcnы�оіi A1nНIIКII. 

6. УІ\ІОDП і СТРОЮІ передачі земелы�оіi діЛИlllСIІ в ореllду 

6.1. ПеРCAlЧl земenьноі АілRllКlIВ ОРСІІАУ здіПСIПОСТЬСR без розроблеllllRr.I проскту її аідвеяеЩІІ. 
6.2.Іllші ~IOBII перOADчі земenьноі АinRНКІI в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пеРСlIDЄ, а ОРЕНДАР ПРІ_" 

ОрСl1ду земenы�у АinJlнку ВШЬJI)' віА БУДЬ-RКИХ маАновнх прав і претснзіП третіХ осіб, про ЯКІІХ В МОЧnf' 
yxJIlIlIDHIIR Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІН ОРЕНДАР не МОГЛJI знати. 

6.3. ПерCAlча зе~lenьноі AinННКlI орендарю здіПСНЮЄТЬСJl піСЛR державної реєстрації цього Договору 
за ВК1D~1 ПРІІ~ІDИНR - передачі. 
6.4. Нв ОСlІовl ст.25 3BКOIIY УКРОТІІІІ ссПо ОрСlllIУ 3Сl'rлі»» від 06.1 0.1 998р • .N!!161-XJV ореn.aр, 

п'DТlIДIIІІIІІА СТРОК пlcnн дсржаВllОТ рсєстрацП ДОГОВОРУ OPClllIl1 3C"ICnlolloi діЛRllКIІ 1І1IlI8ТІІ кооl.о 1101'010" 

вIRПОIIRIІО"1У oprallY ДсржаВIlОТ податковоІ enyж611. 

7. У&ІОВП поверпенни земельної діЛDНКlI 

7.1. ПіCJIII ПРIІПІDlеНlUl діі AOrolOPY орендар ПОlертає ореНДОдаВцеві земелыІy дїnянку У C'МH~ не riplllOllJ 
ПОРЇВIIRНО 3 ТИМ, У IКO~1Y lін одержп 1т І оренду. • 

ОреИДОДІШець У рвзі погіршеНJIR КОРІІСНИХ вnастивостеА орендованоі земельної ділJlНЮ" 00.'13ІІІІІІІ D 
зміНОID 1т С1'ВJI)', має прпо на ВЇДШКОдyllUlНJl збитків У розмірі, ІJI3наченому СТОРОНDШ. Якщо стороJWШІІ 
дОClПl)'1'D 3"!ДlI ПР~ розмір ВЇДШКОдylDИJIR зБJlТКiв. спір P03B'JI3)'CТЬCR У судовому порядку. • 

7.2. Зll!ПснеНI opeндap~1 бe:s зroди орендодавЦІ В5прати на поліnwенНJI орендованої земenьноі JIinIНIIIO ві 
немоaullllО BIДDКPCМlfТII бe:s ЗВnОAЇRНJIR шкодн ціП дinRнці. не пїJulRraють відшкодуванню. 

• 7.3. Пanіпшен~ CТDJI)' зсмenыlіi ДЇJUlRКИ, проведені орендарем за письмоаою ЗГОДОID 3 opeНIIDJIJIIICII 
3CМJlI, не nlJuulraкm. ІIДШКОдylDИНІО. 

,7.4. Орендар має право ІІа BЇAWКoдylaHJIR збllТКів, запоДЇJIннх внаслідок неВlІконаНIIR opellДDJllllJll' 
зобов Jl3ВRЬ , передбачених цим дorolopO~I. 

361П1CD""1 ВlIUlC810ТЬСЯ: 

7.5. фlКnrnd ВТРвти. RКНX орендар звзнп D зв'JI3JCy 3 HeBHKOHaHНJIМ або неналеЖНІIМ BIIKolJDIIIIDI YNOI 
доroвору opeJIДoдaвцe~l, а ТIUCOЖ Вlпрати, Jlкі орендар здіПсНlШ або ПОВ5ІНен здіnСНlml ДJIJI aїJIНoвneНIII CIIJIO 
порушеноro ПРIВ" 

7.6. ДОХОДІ', lкі орендар Mir бll реат.но OТPI~lml І рвзі нanежноro BIIKOHaHНJI ореlшоllJl8ЦСМ 'JfAOI 
AOI'DBOPY. 

7.7. Рo:sмір фвкrичНlfX ВlпрllТ орендаРІ ВJI3начаєn,CJI на підставі ДOKYMeнтanЬHO підтверджсюrx _ІІХ. 

8. 06межеНІIR (О6тижеппи) щодо ВllкорпстаllllИ 
зеl\lenьноі дШя111CD 

8.1. На opeJIДOBaJl)' земельку AinHRКy не BCТDHoвneHo ОбмежеИИR. обтJIЖенНJI та інші прпа 1Рстїх осібj 

9.lпші права та 060в'И3КII сторіІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ npaanye, що зе • jдtIyЖCJIIIo ~ 

ЗlБОРОНОIО (ареШ1О~I). заставою не переб ~,enь~a .AUlJJнкa є У ~oro власності, нікому іншо~'У H~ в В OPCtUIY:' 
HaдD8aТlI інші пр .... ВIІ3НВ'lсні ЦlIМ уває І ВІН має ЗІКОННІ ПовноважеННJI передаваПІ ШО ДUlJHК)' ,. 

9.1.ПраВD opeЦOДDBЦn: доroвором. 
9.1.1 псревірАТІ' цlnьaBe IllKOPllcta _ 

HНR земелЬНОI ДШRНКІІ; 



~ .......таІОІО p03fpDml ЦСП ДОl'Oаір у ІІІП • ",.1.2 /1oVW°r- 1IJUaIX, ПСРС4ба'IСIIIIХ ЧІІІІІІІІ"І :lIKOH0lllICТIO·1 18 
!~ .. ШВІ 
/'-'''-;.І] іНlfПl РОЗlollр ОРСllAllоі маТІ І у ВIIПIUlКВХ ~".,..,., 1іа:І ....... ОРЕНДАРJI: • nep..в .... '1Х ........ """'- • ТІІОІ)' ..... 1 • 

" 9.1.4. Inмanrnl11д ОРЕНДАРЯ el~aclloro ІІІСССІІІІІ ОРСIШllоі MaТll' 
.' ,.lj.llDlanml ІIд ОРЕНДАРЯ IIдШКО4Уlаlllll СУМІІ ОРСIІ4Іlоі ~I • 
(, .~ .... ~ npo І_ІПІІ :lC.ICIILlloT AinJlIIKII 40 niMllcalll1l WoOro Доro • :І Часу nPlІRIІJПТJI РIUlСIІIIІ cccir 
__ tJ. 06aa'JJКlI 0PCI140ADDЦn: аору, 

,,2.1. acpC4Ul11l:lCMCIILl1)' дiтrHКY по аК'Т)'; 
9J. ПраВІ аРСIUUlРИ: 
'J.I. D1PllМam по ахту 'омсІІы1)' ДШJlIІКУ У KOPIIC1)'BDIIIII' 
'J.1 naпО8JllOааПІ AoroBip піcmr :lDкіllЧОНJlJI строку' Аоro -

., __ apoтaiТCPMiII)'OPOIIAII; ДІІ 8 раї 8iAcymocri npeтelPin' Щ040 

• .... Обоа'JPIСII ОРСllДари: 
,.~.I. JIIIIIIIII11I ОРЕНДОДА8ЦJO МОЖІІІІвіcn. здіRСНlOВІТlI контроль • _ за 811X0p1fC11lIllIl.1 ШЕі :lС.,CllLllоі 

,Д lllкupllCТODyвaТlI ЗеАIСЛ •• IУ дlли •• 1су ЗІ цIлЬОВIIІ" ПР.IJ.IІЧС.lllпаr· 
,Д СВОCl'IСIIО еnЛ~ЧУDI111 ОРО"ДІ'У ПЛІТУ; , 
,.~.~. не ДОПУСКВТlI ХlмfЧ'IОro ЧІІ БУ4L-JlКОГО іншого 38БРУ4НеННIІ зеМЛJl' 

і 'AJ. nlд'lplrмyвlТlI1i в .ІDЛСЖНО •• У санітарному С11Іні; , 

10. РlаІІК ВИПJlДкового 31111щеПII. вбо пошкоджепп. 
Об'єктв ОРСНДП ЧІІ його чаCnlllП 

10.1. I'IaIIIBIIIIIIдК080ro ЗНlUЦонНJI або ПОUlко_еНIIІ об'ЕКТІІ ореНДІІ чн Воro ЧВСТІIНlі несе ореlшар. 

II.СтрахуваIIIIВ об'єкта чп ЙОГО чаCnIПП. 

11.13riднo 3 ЦIIr.t доroвором об'єкт opeН41I не niдmrnc страхуванНІО. 

12. Змін0 умов договору і ПРППППСПІID йоro діі 

~lІina умов дoroBOpy здfЯСJDОIOТloCJI у ПНСЬ.108іА формі 31 В3at:МН01O зroДОIО сторін. У раі 
1L1.дa 31'ОДlІ щодо 3Міни УМ08 доro80РУ спір P038'JI:syкm.c1 У судовому пор8дlCY. 
IUI A!I'DBOpy npnnlIHRIOТ.CВ у Рlзl: 
112.і3UiИч~ С1року, на JlJClln nоro було укладеНО; 
l12з IІСредачI ореНДІІРІО ЗСМCIILноі дїJUlНlCl1 у ВЛ8сніcm.; 

llaaaіа • ~ земCIILноТ дiмНICII ДIUI суспiJп.НIIХ пcnpеб 8бо nPltмyCOBOro 8ідчужеlUlJl зе.IсІІы�oіi ДЇЛІНІСІІ 3 
У'ІІІіІВі CJaWu.вoi необхідноcri в порRдкy. встановлено.ry 31UC011ОМ, 8ідповідно до ст.147 ЗемCllLНОro кодсксу 

:іА• _вір IІрIШННJIЄ'I'ЬCR 1'IIJЮJC 8 іНШllХ 811ПадlCllXo передбачеllllХ 3IUCOНО.I. 
123 ІАІІ Aora80py ПРППllllПШТloСН WЛRJtоаl noro pOJlpDallllR за: 

•• 113···"'0 123,2 -11 10 :lrDДОIO сторін; , ~11IIeJmIм су4У НІ BnМory oдniєi Із сторін У Ilвcnідок 1I0BSIKOIIDНU дpyro~ CТOPOIJOIO ~бо8 аків, 
__ 1I!n.t..-~OPOM, та 8НІCnїДОК 8ІШадК080ro '1IIIщеНlIІ, поlllXOд1lCOlUIJI ореIШОІ8ІIО1 3смсІІыlіi ДШlНІСІ" "ке 
u.[;;~C П ІІІІОРИСТВНJDО, а 11ІКОІС' іншllХ пїДC1'lllo ВIРllВчеll1lX 311І080'1. 

.. YIIaaoro P81hlIR договору. OДIIOCТOPOllllIooalY порllдlC)' доnyеlCDСІ1оСВ ; 
І '~ розіРІІIIНIUI ДОrDВОРУ в OДIIOCТOPOIIllЬOr.t)' noplJllCY С IІе811КОНІІНІІІ ОреIШDРС.1 n 4.3, n 9.4.2, 

~ "-іА lIPaDa ВЛІClIОсті на 'laRио opeНДDpll1В ІІІІІІУ ІОРІШІІЧІІ)' 160 фЬ11Ч11)' ос06у С пlдc1uОIO дmr 
"!"ID ІІІ Aaroвapy. ~1fAo'11Iy зсмсльну дімнІС)' У разі С.lерті фlзlfllllоі осо61і - OP~IIIUIP~, 3DC)'ДlrCIIIII або оБАlCnКСНIUI П 
\"tYPI3oм~ РlшенНІМ СУ4У порехОДlrrll до СПllдкоємцlв 8бо іНШl1Х ~CI6. РІ 81Iкop.ICТ08yкm. ЦІО зе.ICllLIJy 
\ ОРе_ре.l, 1WUlX0M пороуклllДВllНJI доroвору орендІ! зеМJII. 

І ' 

\ 
' 13. ВідповідвльпіСТЬ сторіп зв ПСВІІКОПll1DUI або 

~ : ПСllОЛежпс ВllКОllаllllП AoroDOPY 

~.I.'З. Iдn 1JIIn' iдn' ~ Іао" ~OII8lIНJI 8бо ненDЛежно 8111COIIВHIIR доroвору cтapOIOI исcyn. В ОВ .1IIcm. 8 ОВI4НО ДО 
о' -'UBO"" , rJ' 

\ . 



ОРУWІШІ зоб08'1І3811111 звілы�яєтьсяя від відповідальності. ""що пана ~08 І IЗ.2.CroРОIID, ІICD П' . ~4e. 11Іо 
ПОРУШСІІІІІ CТIUIOClIIC зП ВІІІІІІ. ~ 

14. ПРllкіlIQсві ПОЛОЖСІІІІR 

14.I.цсп nora8ip Ilабlspас ЧllННОсті піCJIJI піДПllсаllJl" СТОРОllаМl1 та ~oгo державної реестраЦІЇ. 
ЦсП noraalp yкnaдCllo у ТРЬОХ ПРlІміР~llІІсах, що M.aIOТlo ОДllак?ву IОРIІдlІ ту СІІЛУ, .од"" 1 "К'ІХ 3111X0JDrnc. 
0PCIIдOДDBЦR, дpynln - D ОрСIIДDРЯ, ТРСТІА - в Opl'DlII, ЯКlfR пров ІН дсржаВlfУ ресстраll"О. І 

Новlд'О.IIII"111 'IOCТIIIIO"III договору с: 

> кадаС1рОВIIА МОJl зс"Icnы�оїї діЛЯlfКl1 З відображеНJlЯМ обмсжеllЬ (обт"же" .. ) у іТ BIIКOPIIC1lJtai 
• • • ВС11ІIIОDJIСIIIIХ CCPBlтyrJB; 

> ахт про ПСРСllссеНl1R D lІа1)'РУ ЗОDнішньої ме-,кі зсмелЬffОЇ ділЯIІК" та переда,.і межОВ11Х 3_. 
збсріl'DflНЯ; 

> акт про BCТDflODJICHl1R 110 місцевості та поroДЖСffflR зовнішньої межі зсr.tел .. f.ОЇ дin"IIIСЩ 
> акт ПРflRому-псредачі зсмcnьноі ділЯНКfI. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРD'DРСЬНІІ A'/CtlUI plldll 
11 особі заС'І)'ІІНИКD міського I'OJIОВИ 
""dPЄЄlII ВІІСІIЛR ОЛf!нс""dро,u,," 

МісцсзиахОДЖСІІIIR юридичної особи 

01400 К""СЬНІІ 06дllсп.ь, 
Аf.БРО.llР", ІІул.гllZllр/,,",15 

ІдентифіхаціЯНlIП код 26316315 

15. РсквіЗІІТlI сторіІІ 

ОРЕНДАР 

Ір. ВІІСІІЛЬНОІІ ПllМО ННО''''', 
Ір. ВІІСІІЛЬRО'ІІ ЛlOd,,"IЛО ",,"mмі1.ІІІІ. 

Місце ПРОЖJlванНR фіЗflЧНОЇ особ'l 

ЮРJ'ДJ,чна адреса: К"С.СЬНІІ ом, .,f.Gp""pll 
qл.КОРОЛf!ІІRІІ,51R •• 21 

Iдсlttl.ФікаціЯНlfА номер 20620//515 
IдсlttНфікаціАНJIА номер 2//8549141 

Підписи сторів 

ОРС1ч-ар 

.+ о.н.ВаClIR6" 

,о' 

Договір зарсЕС1ровDН ~:; 
о у .'IКОнкомі 5роварськот міСЬКОі PaдlI про ща у ICНll3i ~anllCi8 . :: 

PCECТpIlЦlї noraBopiв OPCIIДII ВЧНнено заПIlС II/d "_/4,, ':1, А , І ~ ~ ,с..' ІІ 
(."!Ir р,.",,,, 20 C:~ р. ,".м :._.~ . (.~ ~ 

----------------~---------~ ~ 
'J 



АКТ 
ПРИЙОМУ -ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

заcтyпuиха міСЬКОГО голови Андрєєва ВаСllЛЯ ОлексаllДРОВllllа, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

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

Васоnьков Павло ЯКОВІІЧ та ВаСllлькова ЛIОДМllла АllатолііВllа з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передanа, а громВДІИИ Васильков Павло 

Яковоч та ВаСDJIькова ЛIОДМllла Анатоліівиа прИЙНЯnИ земельну 

дiтmкy ІШощею 0,0008гв, для розміщення прпБУДОВ11 ДО кваРТИРl1 Не27 

по вул.lСоролевка,51 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 29.11.2007 року за N!!542-29-0S на умовах оренди терміном на 

1 (два) роки, до 29.11.2009 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТIІНОЮ 

AOl'OBOPY оренди. 

ПЕРЕДАJIA: 

~OBapC"lCa міська рада 
... ~ид8чllа адреса: 
За~!И' ~ул.Гагаріна,lS 
·-J&UUЦMIC ого голови 

ПРIJЙIIЯ.1IИ: 

rpO~laдSlIIII 
ВаСІUlЬ/('О' ОаtIЛ'О Н/('О'"'' ІІІа _ 

'0.(1 "юm.ІІU1а АllаlllОЛІІ'ІІа BaCIUlIIf(I u J~j 
Ю ИДИЧJШ адреса: м.Бровари 
р королеика,51 кв.27 

вул. 

/о.н.ВаСІUlь/(оtl / 
~~F-:rr-

/ Л.А.ВаСІUlькоtltl / 



АКТ 
про переllесеllllЯ в натуру 30ВllіШllьоі 1\1е-,кі зе"'I." -. 

• І. -.ЬІІОІ ДІЛКІІКІІ 
та передаЧІ меЖОВllХ 311аків 118 зберігаllllП 

МІІ, Нlnкчепідписвні, представник TOB))Tєp~liН)) 

в nPllcynlOcтi землевласника (землекористувача): -----------------
АfШI.UJlСОі :Н. Jl. ZJa,e,и,.,uraдk 0//. ОІ. 

представник виконкому _..:,л-=о;,:::р;.::д,::ієн=к,:,о..:,т...:.,:.В::::. ________________ _ 

діюЧlI на підставі дозволу виконкому Н! 273 
радо народних депутатів від 24 ЛJІстопвда 1992 року 
перенеCJIИ в натуру межі на підставі плану зе~lenьноі дinянки 

.0 рішеННJI міськвиконкому НІ _______ від __ -------

Межові знВІСИ В кількості It шт. передані в натурі представнИJ\-У 
ШIОВВІПСа, на BOro і вахпадено відповідапьвїсть за іх збереженНJI. 

Розміри та місцезнаходжeнRJJ межових знаків З~lenьноі ДЇUJШІ ПОJCDЗвні 
I1I1СрОках. 
Цеп ВІСТ є підставою ДПJI прийНJlТ1'В рішеНIIJI по фDКТIIЧНО~ ХОрІIС'І')'ВВННЮ 3 
~ офОРМJIеllВJlМ документів, що посвідЧУЮТЬ право власноСТІ або КOPIIC'I')'ВВННJI 
3O.tnею. 

Акт СКnВДениА в двох примірнихах. 

ПредставВIП( земпевпаснmca 
(зем.пекористувача) 

ПредставНIП( тов 

Представник вш:~~ IW"НИJ'-;'~~~ 
~~~::'..J..І'-ОDdіeNКО т.В.1 

І 



АБРИС ЗЕМЕЛЬноl ДIJIЯВКИ 

-------------------------------------~ 

1f / 

5 r~)1l. 

------------------------------~ 
АЛ ... л.и~:~--- O~ j' ~и~ 1. ВїдАдоJ ~ II~~ ~ 

2. ВідБдоВ ~ --------------------~ 
3. ВідВдоГ ~ 
4. ВідГдоД ~ 
S.ВідДдоВ ~ 
6. ВідВдоА / ----------------------~. 

Абриссмав: ~ ·~I ~"/ ----=C......c::::::2;.....~7~======~~36~~::::::sz-~ 



АКТ 
.nlIIОDЛСIIIIП 110 I\liCЦI!BOcтl то поrОJURl!llllП ЗОDllіШl1 і . 

ЬшoUtd ~oЦ) ~ Ааи:::=-;;~ 
• " 200_р. ,#}lfJJо..иі' 
__ - .1.БроваРII 

'МІІ, НllЖ'lеПЇДПllсані, предСТВВllИК ТОВ »Тєрмію) ДІ·ІОЧJ· на ПI'дста" -
б.' ~ ВІ лщеll3ll І.а 

IВкon8IIJUI ро ІТ В ПРІІСУТНОСТІ землевласннка (зсмлеКОРllстувача): 

.Irмиt.,uц;G- !А. а. -
вpeдC11lВllllКВ ВIІ1(ОНКОМУ _____ .Ал~О~'R:!!д!!:;єн:!ШJКО!L!т.~.в2:.. _________ _ 

lІС)\lїЖlIIIХ зе.mевnасників (землекористувачів): ------------------
що пред'lВIШlI своі повноваженНJI, провели встановлення на місцевості та ПОГОДЖСIIНЯ 
JOIиішньоі •• еЖЇ земcnьної дinянки d:-

Jlxиij,м",~ .;://. ~ ~ .11. 7f. 

ЩО3ll8XОДПТЬСlзавдреСОІО r;..t,&: Io~zye~ ~:PO г..8И I'to 
__ чені межі на місцевоc1'r прох~ ~PcD/JO~Jl. .!J-

eLU.?И!е.&.!...и. ~ ., І • 

нiвux прс:тензїй при встановленні зовнішньої межі не зuвnено. Ме-АСЇ погоджені і не 
lIIIIIIIPIOtЬ спірвих питань. Межові знаки, якими закріплена земельна дinяика в кількості 
~ ш. показані представником ТОВ»Тєрr.Пю) на місцевості та передвні І.а 
~ зeмnевласвику (землекористувачу). Розміри та "Іісцезнаходжеиня зе.lenьної 
~ показані ва абрисі на звороті давоro aп:Y.t- IJ. J) _ Л.4 
~ощадinянки, наданоі fItrLи) r.U r~ ;н.,2. m4ИІ..иno'f/U- 0'1. п- • 
1I'UUIо зсмenьно-квдастрової документації cКnВДВЄ о І ОО О J' rв. 

Цеп акт є підставою ДJUI ПРИЙИJ1Т1'JI рішення по фВКТІIЧИОМУ користуванню з наСТУПНlIМ 
ОФОРМnе&1IJIМ документів, що посвiдчyJОТЬ право власності аб КОРllетуваиня зе.rnеIО. 

Arrсхпвдений в 2-х примірВИlCВX. ff 
~..иr.дl7і . .Jl, 

Представник землевласника І /kии.a~ J. " 
(ЗOUJекористувача) '~=:;:..;;;.~~~ 

С~~Щ:::==Зz~1 t:Jit:eeIlPoJ ~, В. ПРедсТавнlU( ТОВ ))Тєрмін)) '...:::=..:.~,t..------' 

ПредсТавник виконкому 
І Гордієнко т.в. І 

ПJJeдcтaвUIIК суміжних І І 

зe.u.ellJlас~ (землеl(ОРllстуваЧЇВ) 
І І 

І 
І 

І 
І 

1- ШоfSJ!!J. м.А. І 



АБР}ІС ЗЕМЕЛЬНО І ДІЛЯНКИ 

11 / 

5 t{ >11. 

------------------------~------------------------
Опие I\lеж: 

1.BIдAдoJ ~ ~~ 
2. ВідБдоВ ____________________________ --------------

З. ВідВдог ______________________________ ------------

4. ВщГдо д ______________________________ ------------

s.ВідддоЕ ______________________________ -------~-

б. ВідЕдоА ~ 

Абрис СІспвв: 



t 
r , 
І 

ПЛАН 30BlliWllix меж зе~JлеКОРllnyваllllR 
(КОРОТКОСТРОковоro на УМовах ОРСIfJUI) 

Васиnьков Павло Якович. Василькова JlJодмила Анатоліївна 
..А 

вул.Короленка в р-ні будинку 51. 

111, 
І 

Масштаб 1: 1 оо 
ОПИС МЕЖ: 
Від А до А - землі багатоповерхової забудови 1!l.--'.~=--~t.LL~L.._-L~~.&...-__ ___ 

Ааа перенесення в напру ЗОВНІШньо! • оо межі земельноі ділянк!!: 

о Звraпьнв моща: 8 КВ.М. 

~='-:::"~-:::=~-) 
ЗовніWНJI межа 

---- 3еаlмьноі дїJJJIHKl1 

ОбмеженНJI: ) 
( ) 

(AranОВ С.П.) 
~"i6f--'-Т'-

(lUокун М.Л.) 



ДоговіРНІ1 
IІрО fllllсеllllЛ ~.ill до договору OPtlldll ,e-..ед.ll0С дiлRІІ"" 

.Вlд 14ZРУдlІЛ 2007 РонуК!Sl 
МІСТО Бровари КIІЇВСької області 

20 сl'IІІП дві ТlIСЯ'lі дев 'ЯТОГО POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КIІЇВСЬКоЇ області IОРllДllЧllа 
особа за звконодавством Укра~:ни, ідеllТllфікаціПIlИП код за ДDНlIltl;1 єдрпоу 
26376375, 10РlfДНЧ1f~ адреса.: КИlвська обл., м. БроваРІІ, вул. rarapillo, 15, в особі 
ВlnCОнуІОЧОГО обов JlЗк~ M1CЬKO~0 ro~oBII - секретаря paдll СаПОЖlса Ігора 
DВС1IЛЬОВllча, якиА ДІС на ПІдстаВІ СТ.42 Закону УкраїШI «про місцеве 
caмOBPВДYВВННJI в Україні», 3 ОДl10ГО боку, та 

ОРЕНДАР: гpoM8ДJlHKa Василькова ЛJодмила АJlвтоліїВllа 
ідеllТllфікаційний код 2118549147 та rpOMaдJrJI ВаСllЛЬКОВ ПDВJIО ЯКОВJfЧ 
ідeнmфікаційний код 2062077575 юридична адреса: м.Бровари, вул.Короленщ51 
оЗ7, дani -"ОРЕНДАР", 3 другоі' сmОРОIІІI, уклали цеА Договір про наСТУПJIС: 

ДiJочи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній ПDI'm, 
ро3)'ldiJочн значення своїх дій, попередньо ознaRОl\шені '3 npllmlCDl\111 QllBЇnЬHoro 
ЗIКOJIОдавства, що реГУЛЮIОТЬ укладений НIІ)lIІ правочин (зокрем0, з BIIl\IOГDIII 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенНJIМ Броварської 
.Ііської рDДИ від «30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 HopMaТlIBlloi грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської POДII від 16.10.2008 
року Н!898-47-05 та керуючись положенняltlJl ПУIl1СТЇВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1:3 
ДоroВОРу оренди земельної ділянки від 14 гpyДIIJI 2007 року уклали цe~ ~OГOBlP 
1і 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земелЬНОl ДШJlИК11 
від 14 rpYДНJI2007 року за .N251 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. Пункт 2 3 Договору оренди виклаСТИ в наступній редакпії:. .• 

«2 3 Н . . ї дїЛJIИ1Gl згідно ДОВIД1СІI BIДДUlY 
" ормативна грошова ОЦІнка зеlt~ельном . . 1212.2008 року Н!! 04-

Зel.lenьних ресурсів у місті Броварах КИІВСЬКОІ облаСТІ ВІД . 
3/15-3/1117 стаиовить: . . 

• 1643 (Одна тисяча шістсот сОРОК 1]JИ) грИВНІ ОО КОПІЙОК. 
кnaCТII В наступній редакції: 

1.2. Пункт 3.1 Доroвору оренди ви . 29 11 2009 року 
«3 1 Ц 1\ Д 2 (два) РОКІІ теРМІНОМ ДО • . . 

• " еn оговір укладено стрОКОМ на ОРЕНДАР ltlae переважне право 
ПІCJUI закінчеННJI строку діі цього ДoroBOP~ ОРЕНДАР nOD11Jle11 не ПЇЗJlіше ніж 
ПОИО8JJення його на новиА строк. У цьому рll31 ·м цього Договору ПllСЬМОВО 
3D 30 кanендврних днів до закінчення строку ДІІ іі дію 
nOВідоJ.nrrи ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖl1ТІ11 OГOnpaв~ ОРЕНДАРЯ не 

ПолохсеШIJI цього Доroвору про перевDЖне 
3астосов,"оть • • 

J. CJI У раз1: . ОВІІМ прuзначеНUJIl\l, 
• ВИkОРистаині земельноі ДЇJUlНКИ ке за WпЬ 

МТІ!' • ПОPYl1IеИНJI термінів спnати ореНДНОI ППО • ' 
• ДОП)'ЩСИНJI погіршення стану ЗCl\lenьноі ДlnЯНКJ1». .м 

." ."II.,rrll· В наСТ)'ПНltl р--- . -
1.3. Пункт 4 1 договору ореНДІІ Bllкna~ ТОК від IlормаТІlвноі ГРОШОВОІ 

((4:1. ОреНД1lа пла~ станОВІІТЬ 1 % (ОД1IН). BI::v.t: 
01Uuки земельної ДЇЛJJНКlI- 1 643,00 гр1ІВень 1 с 



16,43 (шіcmDдЦЯТЬ) ГРlІвень 43 копіfiКJI ІІа рік, 

1.4. ПРIJCТ 4.3 Договору оренди ВИlCJlасти у наСТУПllій PCilUl\llii' 

«4.3. Орендна мата Вllо~ItТЬСЯ рівними частк~ш щоміСJlЧIІО IIPOTRrOM 30 
(ТPltДЦRТII) КDJIeltДDpHltX ДНІв, наступних за ОCТВJllflМ KnIICllllUPIfII~1 .1I1C~1 звinroro 

(податковоro) міCJIЦЯ без урахування ПДВ WЛJIXОМ пс~~ра:~~~ШIІІЯ 11&1, POlpa.'(YIIIoввI 
РDXYIІОК OpeндoдaвЦR НІ 33217815700005 УДК У КIІІПСI.КlИ оБJlUСТI \1 КщцlD,t 
ЗI<ПО 23571923, МФО. 821018, одержувач - Броварськс ВДК. КО:l к.1аСIIФіllQJi 
13050500 - оренда зеМЛІ». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореllДИ викласти в tlacTyrllliii pC/luКlliї: 

«4.5.2. зміНІt розмірів земельного податку та ставок OPClIlllIOЇ rrлаПI, ndвв 
нормативної грошової оцінки, підвищення цін, таРJlфів. ']міни коефіціoniв 
illAeKcaцiї, ВІt3начених законодавством. 

у ВІІПDДКУ відМОВl1 ОреllДВРИ Зl\olіllllТl1 ОРСIІДIlУ плату 110 yalOlu, 
ВІ1311вчеllllХ п.4.5 ДОГОВОРУ, СТОРОНІІ рОЗрllВВIОТЬ договір OpellJlII. Якщо, [І' 
вЩа,ова від доБРОВЇJlьноrо розіРВВННR ДОГОВОРУ З8 ЗГОДОІО стор іІІ, цеіі доп.ір 

РОЗРІІВВЄТЬСR У СУДОВО&ІУ поридку.)). 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди ВИlCJlасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHeCeВНJI орендної плати у строки, визначені цим ДоrolOРОIІ, 
сума ,заборгованості вважається податковим боргом і стягуcrься 3 нарахувВІІІШІ 
пеllі, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням uпpафш 
санкцій за іх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової CТUDI 
Національного банка України, діючої на день виникнення такого подmОIOIV 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка 3 вeJПADI 
таких ставок є більшою, за кожний календарний день простроченИJI у 10IV 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди ВИlCJlасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язlUIИЙ в п'JlТИДевний термін після державної peє~ 
цього Договору та/або будь-яких додаткових yroA, Договорів про внесеНJIJ ~ 
та Доповн .. еn дО ДO~BOPY ТОЩО надати відповідну копіJО opraнy дер_ОI ~ 
подаТКОВОІ CJJyЖби за МІсцем знаходжеввя земельної ділявки». " 

1.8. П~ 9 Договору оренди доповнити новим підпунКТО&1 9.4,6 
наступного ЗМІСТУ: 

«9.4.6. в п'втиденний термін після державної реєстрації цього договору тulабо 
БУДЬ-ПJtх додаткових yrод, Договорів про внесення змін та доповнень до 
Д~ГOBOpy тощо надати відповідну коппо opraвy державної податкової спужбu з1 
МІСЦем знаходженНJI земельної ділянки». 

1.9. П~ 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунКТОМ 12'з'з· 
наступного ЗМІСТУ: «12.3.3. ініціаТИВОJО однієї із Сторін в одностороиньо~ 
порядку у випадках, передбачених законом та ЦИМ Договором». 

«12.4. 1~:;іп:,~I~ Договору оренди ВИICJI~сти в наступній редакції: ЦІ І 
OДНOCТOPOH~ оговору оренди зеМЛІ за ініціативою ОрендОДВВ ВJDIoC 
оун 4' ому ~oPJJДКy ДОПУСКВЄТЬCJI У разі невиконання OpeндaPI:)! 
за i:ia~~~:~~·4 та 9.4 даного Договору. Договір вважаєrься РОЗ'::::: 
суду ПРИЙНJlтoго дaDцa з моменту набуття чинності відповідноro Р 

, на вимогу OpeндoдaDЦJI». 
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2. ЦсП Договір піДJUlгає держаВllіR реєстрації. 

3. ЦсП Договір набирає ЧlІІlІІОсті піСЛR піДПllсаllllR CТOPOIIDIII та Boro 
АсрЖІІІноі реєстраціі та застосовуcrьСR до правовіДllОСllН шо ВIIНIIКЛlI з 01.10.2008 -4. Обов'язок щодо noдallHR цього ДОГОВОРУ ІІа держаDllУ pCEcтpaцilO та 
BlnPIТlI, пов'язаІІі з ЙОГО дерЖПВIІОIО ресстраціЄIО. ПОКllВДВІотьсн ІІа 0PCIIДOДDDЦR. 

5. Інші УМОВІ' дОГОВОРУ ореНДІ! земеЛЬІІОЇ діЛRНКlі від 14 ГРУДІІ. 2007 року за 
N!S1 ЗВJIIIШD1ОТЬСR без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6РОВАРС6КА МІСЬКА РАДА 
IUІІВС6коІОSЛАСТl 
ЮрDД1lчва адреса: 

м. Бровари, вул.Гвгврінв.1S 
в осо 1 апожка Ігоря BaCIIJIhOBII-1 

LB. Call03IC"O 

мп 

ОРЕНдАР 

BaelUlb"Olla Л.А. 
BaelUlb"OIl Л.R. 
ІОРИДJlчна вдрсса : 
ВУЛ. Короленкв.S 1 кв.27 
м. Бровари 
обл. Київська 

МП 
( nplllIU.lloc:тi nCOlm) 



ДОГОВІР 
ОРЕIІДIІ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКІІ 

М. &pollpll 

вровареыс8 "llеыcD РІІІІ 11 t:J ~ .. ~.J! .. 20~ 
ОДАВЕЦЬ: Вровареь'!8 MI~ыcD Р"'а. в особі заСТУПНIІІІ MlcЬKOї'lї1JJ;їi, AllllPmua Da~':'; 
IlJроаllча, шо дlс ІІа nIAC1DDI 3ВКО'1У Украі'lІІ "Про міСЦСIО СDМОВР.ІІУІІІІІІ" D УкрІІіІІІ" 1I0lipOIIOcтf 

10,06.2007 року 162-S3/SIS :І OДl.oro боку, 18 ' 
ОРЕIlДАР: ПРІ~ВD~ІІІR пIl&ПРIІІ:""ЩЬ KYКnB lrop МІІКОЛІПОDІІЧ, IDрllllllЧНIІ IІІІРСса: м.!іроааРI', 

2!lІ'Ірlllв.4Iв,3б IдСlmlФlllwRlІІlR код 2697112037, .К!ІП IІlс 1.11 nillC1UBi СllllОІПВI про 1�0p-.ка111У pocctpaullD 
• наТ особll - пJдnРllСМWl, ~IIIIDIIOro II~KOIIII"IIr.1 КОМІТСТОМ !іроварськоі "lіськоі plllllІ 811& 23.12.1999р. 31 

3550170000005278, ДIUII - ОРЕНДАР' , :J др)' .. "О, сторо"", yкnaпll цсП Доroвір про lIaCТYnllO: 

1. Предl\lет доrОDОру 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BIanOlllIlIO ДО ріШСIIII' сссіі !іроварськоі мІськоі Рllllll Кllіlськоі 06nасті 
1b210L2007 РІКУ .м.а28-26-05 Ilадас, І ОРЕНДАР ПРІІПмає в СТРОКОВО ПnIlТIIО KopIICТYBaIlH. зомелы�уy lІin.IIКУ 
'11DIIIID 0,0084П1, ДnB оGCllуroВУ8DІШR кІоску, 'КІІА ЗIIQXОIlIlI1oC. по вул.ОСIIПОВ8 D раПО'11 РО:JаllщеШIR 
~.1o.77.1 І 1І1,IiРОВВРII. 3ІіДІІО З MDlIor.1 ЗОМJlокор"стуваНIIJI, шо є •• 0Bill'OIНOID '1IІCТlIІІОIO w.oro Доroвору та 
'''.'lІІІІllоі !іроваРСЬКIIAI r.liCLKIIM відаілом зсмелЬНl1Х ресурсів від 13.09.2007 року 31 Ko04-3/1 3-3/1 323 та 
іlllШИО-IIIUIDС1ровоі дoкyr.lcНТDцli &pOBDpcLКOro MicLКOro Biдainy зомепьн.1Х ресурсІв WI зомелыІІ дin.,11cD 
,І")ШС. в зсМJIIІХ КOMcpцiRHoro ПРI""DчеНIІІ в ме-АС8Х !іроваРСloкоі "lіСlокоі plIIIl,. , , 

2. Об'єкт оре.1Д11 

11. В оренду пеРШЄl'ЬСІ земепьна ділlllка заranы�оIоo пnощеlD О,ОО84П1. • 
2.2. НІ ЗС"ІепloніR дinlНці РОЗftlіщсні об 'стІ HOPYXOMOro MalblD, ,кі .aп'IDТLCI маС'IІСТІО ороНдаР'· 

; U HopMlnlBlI1 f1Jошова оціllll зсмепlollоі діл'НКII зrillllО довіДКl1 6POIBPCLКOro r.lfcLКOro BЇUiny 
. llllfaHa рссурс:ів від 13.09.2007 року за Н!04-3/1 3-3/1 322 CТDIIOBIIТIo: 
, • 5658 (п'lІТІо ТlICRЧ щіcтarr п'RТДОСRТ 8ісl"І) f1JIIBOIlIo. 
; 2.5. Зсмenьна дШІНКD, JlКD ПСРШЄІ'ЬСІ в ОрСНДУ, НО мас тaКlIX IІсдonікlІ, щО ІІІОЖУТЬ ПСРОШКОДlml 1і 
! _ному IllкopllC1UННIO. 

2.6. ПРllзr.lіні (pcopraHDaцii) ОРЕНДАРJI Доroвір OPOНlllIIIC зберіl'Dt Чlllшlс:ть. 

3. Строк діі доrовору 

і 31 до . . 23 08.2008 року Пім, ЗlкlIIЧСIIИ. строку доroвору 

~ 
.... ...:' I1JIIР умадено на 1 (ОДІІИ) plКo терм111О" до • у :.зІ opcНJUlP ПОIIlИОII ІІС пЬtlішс ІІі • 
. .--.. "ас перС8ШІСНс право ПОНО8JIСIIНl Roro на ИОВIlП строк. w.o~IУ Р О нar.li п ОДОIЖlml Rora 
~l .. lащl АО закlllЧСИНІ С1року діі aorolOpy повідо~tIIТIІ ПIIСЬМОІО opeндoДDIWI пр ~a:aє псрсва.,IО 
liID. При ІІІКDРІІС'ПІІІІІІ 3ule.nы�отT дlлR11К11 110 :lа ц1лЬ0811"1 ПРII:JtlаЧСIIIIА"1 opCllllap 
lpaао"l ПОllоалСllНR AOro80PY opOIIДII. 

4. Оре.lДва плата 

41 і rnowoDoT оцlllКll1 СКЛDIIDС 
•• РІЧІІІ OPCIIДIII nлатв С'ПІ11081П'L 10 % від II0pllla'!lIDI~0 • r 

• 565,80 (П'втеОТ щlстдееnт п'RТL) f1JIIBOIIIo 80 КОПlnОК: дсрІШІноі або KOIIIYllanLlloi anlCllOcтi 
~ 06ЧllcnеllllR розміру opeНДIloi MaТlI 31 зсмелы�фl� :Є:~I illдOICBцii, II"иаЧСIIIIХ 3IIК0110ДD8CТ80al, 
laь ___ • З УРDXy8aIШІМ іх цїJIlooBOro ПРI"llачеlllll та кос IOТJOCI під ЧІС УIUlIlдDНИІ Ібо З~ІІНІІ УМ08 
~I'QChllt.lll 1Ca6iIICТOM МінІС1рів Украіllll фор"'''''''' що 38ПовНID 

4J ІреIIlUI 'ІІІ ПРОДОВ_ІІІIR Roro дП; n R'П1I рlШОllllН 81д 23.08.2007 року щомісячно 
~. 'ОРСІІДІІВ пnатв 8110ellТLCR ПОЧІІІІІІОЧ11 3 AIIR ПРІ' 11 CТlIIIIIIІI калСНllDРlllllІ1 ДІІОІІІ :lDtnlOro 
~ Ч1nКВІІІІІ npoтвro"l 30 кanCllДapllll1 ДІІІ .. Ila~;11111 З~I~8с.кIП 06лаm ІІІ. Кllсва МФО 111018 
~Z3s7 DDra) IІllаІЦА UlЛRIОIІI nopopaXY8allllR ІІа раХ)'IIОIС дкфУ IкаціТ 13050500-0РОIIІІІ :lо"sлL 

4 
1923 р/р 33117815700005 _ liроварськс вдк. КОД клаСl1 І' anl офор"ш'ЄТЬС' ВЇДnОlillltllr.ш IIIC'IUIII • 

.4. пІ! .... У.IОк орондно, пп 
4.5, rrnредаЧl продукціі 18 наданНІ nocnyr в р- 1131' 
4.5,1 '!Ір ОРС'lДІlоІ nлаТlI пороrлnдаєrLI!R У Р ;"вором; • ФluiаlТЇВ ilIдeICllЦii. 
4.с.· ЗМІНІІ )'Мов roсподврюваНlІ1 передбачеllllХ до ш'll, таРllфі.. ЗМІНІІ кос ' 
~ з"1 ' .. ~ підlIlЩСIІIІ' 

IlllltaЧI!IІ ... 1111 розмірів ЗСМCJllоиоro по_·рol' 
lUt 3IКOIIOдDВCТUOIII; 



,,-ах ПСРСllбаЧСlІlІХ за"О'IОМ; 
4.5.3. в ІІІІІ!ІІХ ВІІПВJI 'Ctllltloї маТl1 У СТРО"", В11311а'IСllі 1111'\1 nUI'tШI'Рt1\1, "~'"I """ахову 
4.5.4. у РIDIIIС8I1СССIIII. OPCY~'Y l,rrnаф'IIІХ catfKuin за іх lІаlВllnсті) іl РIНРО1\\'"" РО в' а.с. 

6 (ВКnlочаЮ'IІІ" -'І" ' , - lJICOnia nOJl!lТIColoro opl)'. 10ro баlllСУ YKpaillll. lІіЮ'lоі ІІа ІІСІІЬ АІІІІІІІ\ІІ&:ІІІІІ 101 .. 11І (І 11ІІ.lат"овоПlIin._. 
06т"010і стаВКl1 НВЦІОІІІШ) 101 raWClIIlJI ЗІШСЖ.fО Bill ТОГО, І"а 3 велll'lІlІl TI""~ CНlBII" r 6іл.Wo,; ..... J, 
ІІСІІЬ noro (nora 'laCТIIIIII ПО , • . ... 11 

n ПРОС1рОЧСIІІIІ У noro смат,. 
ICDJIСIIдDРШI ДСІІЬ праВnIСТЬСІ та"ож і УВlтаnках, "IШln ОРЕJlДАР І IIIIHiI..tiIlIlX ПРІІЧlll11ll 4.5.5. ОРСllДllа мата с 11 
DlIKopllCТDBye зсr.lелыІy lІіЛltl"',), за UIIM Договором. 

S. Уі'IОВII ВllКОРllстаllllЯ ]Сі'IC.lII.IIОЇ ді.1НІIКII 

5.1. зсмелыla IIЇn"tllCВ ПСРСJlDСТЬС" І ОРСIIlIУ ПЛІ об~УГОВУВD!IІІ" І\іос"у; 
5.2. ЦЇnЬOle ПРIІЗIІІ'lеllll" земелыІїї nіЛ""КIІ- 3СМЛІ KOr.tCplllnllnro ВlІкор"стаIllIІ. 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас права без ОФОРМЛСІІІІ" У встаllОВЛСIІОr.tу 1DKOIIODDBCТIOM ПОРlау 1 • 

uinьовс ПРIІЗllаЧСllІІR зсмcnьної ІІЇЛ""КІІ. 

6. Уі'IОВII і СТРОКІІ псредачі 3сі'Iслы�оіi діJIЯІIКl1 В opellдy 

6.1. ПеРСJlDча зсмел"IІОЇ дїЛRНКIІ в ОРСНІІУ ЗllіАснюст .. с" бсз розроблеllllJl проскту її BiДBeдeННL • 
6.2. Illші УМОВІІ ПСРСJlDчі зсмел"ної ІІЇn"НКИ в ОРСНІІУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передас. а ОРЕНДАР 

OPCtllIY зсмельну IIЇn"HКY вїл"ну Bill БУд .. ·.КIIХ ManlloBIIX прав і претсн]іП трстіх осіб, про 1ІІІХ І 
YКllaдDlIIl1 Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ ЗllаТІІ, 

6.3. ПСРСJlDча земел"ної дїЛІІІКIІ орендарю ЗllіПСНЮСТ .. СI піСЛІ дсржаВІІОЇ рсєстрааіТ U"OI'O до 
за актом пр"Пма'lІІl- переJlDчі. 
6.4. ІІа ОСІІовІ cт.1S ЗаКОllУ УКР8ТІШ "Про орс.,ду ЗСl\lnі" від 06.IО.1998р Х!lбl·Х~ 

n'RТlIDCIIIIIIA строк піCnА ДСРЖ8Вllоі РСССТР8ціі 1І0ГОВОРУ OPClllIl1 :Jc~lenlolloi 1І1л8ltКІІ ІІ! 
KOl\lYIIВnlollol anаСllостl зобов'8З81l11П lIaдaТl' KonllO 1І0ГОВОРУ відповідІІОМУ OpгultY ДІУ.кввно' n 
СІІУ'Аііll. 

7. УМОВІІ повернеllllЯ зеі'lелы�оіi діЛЯІIКl1 

7.1. ПіСЛR nPИПllненНJI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земел"l&)' дїМНl)'Y 
гіршому поріВНlllО з ТlIМ, у ІКОМУ він одсржав її в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіРШСННІ КОРИСНltХ влостивостсй ореllДованоі зсмел"IIОЇ дїJIIHIII, р' 
із зміllОЮ її стану, має право на відШКОІІУванНJI збитків у розмірі, визначсному СТОРОНDШ. Якшо 
ДОСІГНУТО ЗГОДІІ про розмір BЇДWKOIIYBatlHR збllТків, спір розв'RЗУСТ .. СІ у судовому ПОРІД"',),. 

• 7.2. ЗдіЙСI!ені opeHJlDpe~1 6ез ЗГОДІІ ореllJlОдавlUI витраТ.1 на поліпшеННR ореНlІованоі ЗСМCn.ИОі 
ІКІ .lеМОЖnIlВО ~lдoкpeMIIТII без заподіRННR ШКОДІІ иіА діЛRнці, не піМІГВJОТ" BiJIWKOIIYBaHHIO. 

7.3. ПОnlпшеtlНR стану земел"ної діЛRНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ 30 nIlC .... OВDIO , 
OPEHДOДABЦE~ зе.ші. "~ підЛRгают" відшкодуванню. УМОВІ., оБСRГIІ і СТРОКІІ вiJlШКОJIYва~1IR 
Вlnpат за ПРОВСДСНІ ШІМ ПОЛlпшеНl1R стану зсмc.nьноТ дinRНК11 ВII3НОЧDlOТЬСR окремою угодою СТОРІН. 

,7.4. OpellдDp .ІОЄ право ІІа відшкодуваllНR збllтків, заподіRНIІХ унаслідок HeBllKoHaHНR оренаа.1 
зобов Rзаtlь , передбачеНl1Х ЦlIМ договором. 

З611ТК81\1ІІ ВВ8ЖDIОТЬСА: 

7.5. ФОtn'ІІЧtlі ВТРОТІІ, ІКІІХ ОРЕНДАР ЗВЗIІD8 У зв'RЗКУ З неВlІконаННІМ або неIIВnСЖIШ" BII"'OJIIIIIIII' 
договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВllТрати, Ікі ОРЕНДАР здіПС.IІІВ або ПОВІшен здіnСНlml ДIIIliJPtIII 
свого Поруwсщого права' , . 

7.6. ДОХОДІІ, Ікі ОРЕНДАР міг 611 реan"IIО отримаТIІ в рвзі нanСЖllОГО ВlІконаННІ ОРЕНД0 
умов договору. 

7.7. Розмір фаtn'llЧllІІХ allТpoTOp • "ІІХ'-
ellдDpR Вll3llачастьCR ІІа підставі ДOКYMcнтanьtlO ПІдтвердже 

8. 061\ІсжеllllЯ (о6твжеIIllВ) ЩОДО ВllКОРllстаllllП 
зеі'Iслы�оіi дїЛВllКl1 

8.1. На 0pc'IJIDBa.ty земen"lty дїЛRIІ -їх о 
ку не встаноanС'IО обмежСНllR, обтяження та інші прова -. ...... 

9.lllші права та 060в'ВЗКlІ сторіІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalIТYc. що земen ~ 

заБОРОНОIО (apCWТOM), заставою не переб "~Ia .дlлRНка є У nora впасності. нікому іншо~&)' H~ І "t/' 
IIIUUIВВТlI інші права. Вll3l1вчеllі ЦІІМ Д )lвае І ВІН Мвє законні повноважеННR передаваТlI wo JIiJIJ 

ОГОвором. 



'.I.ОРI81 OptlIJlDд~BoA: 
,.1.1. nepcBipml WJlІо~ВС BIIKOPIICl'DIIIII 3сммы�отT .ІІinJlfllШ; 
9.~~ дОС1РОково рО1lрваТ11 цеП Договір У IIIПIUlКВХ, псрe,qбаЧСIІIІХ ЧІІННІІМ 1I1KOIIOllUCТ80M 18 QI"I 

~1j, зміlllт, ршмір opelllllloi маТ11 У IIІПIUlКВХ, ПСРС.ІІбачсtfllХ ЧІІІІІШМ 1І11ОІІОJШІСТ1ІО f 
~lIl1ьaMY nop.AIY БС1 3ГO.llII ОРЕНДдРJI; М, І таму 'ШСЛ • 

'1.4. BllMlranl від ОРЕНДАРJI сааСЧВСIІОГО ІIfСССIІІI,. ОРС'l.ІІlІоі маn,. 
':1.5. BIIMII'DТII від ОРЕН~РJI BillWКOДYIIlIlI1I СУМІІ ОРСlІ.ІІllоі ~m, 3 ЧІСУ npllnlll1ТJI ріШСllІІJI 

J8DIIdMY .110 ПIДПIІСDIIІІJI Ц"ОГО Договору; 
,.2, Оliоа'Р31С11 0PCIIlIOДIIDQR: 
'.2.1. псрCДlВIТ1lзеММLIІУ .IIinJllltcy по 111)'. 'J. ПРІDІ Opclf.llapR: 
'J.I. 0тр" .. IІТ1. по ВК1)' зсмenы�у .ІІіЛІШку у KOPIIC:ТYII.IlfJl; 
'J.2. nOHOВnIOBIIТ1. AoraBip піСЛJl 3l1кіlf'lеННI С1року Аого .llіі в разі Biacyrtfocтї npCТCloiR. Оlоао 

.'J1IНIo 111І npcmaі тepMfl'Y Opclf.llll. 
'.4. ОIiОВ'А3КІІ 0pclllIlPR: 
'.4.1. IlIUIDBIТII ОРЕНДОДАВЦІО МОЖІІll8ісТL 3lIіПСIfЮDan. КОll1pOnr. 3І 811IОрllСТ8ШUlМ цісі 3С~ІСЛ.1l0і 

-ІІІ; t ' ... .2. Bllкop •• croDYDDn' зе"rCnLI.У .ІІШВlltcy 3В ЦШLО811 .. ' ПрIl3I1Dчеш.п .. ,; ''''J. C8Ot'l8CIIO СМlчувml opellllНY МВ1)'; ''''.4. не доnycквТ1. хімічного ЧІІ буа"-JlКОГО і.ІШОГО звбруанСНtfJl земл,; 
, ... .s. nia'rpll.l)'llmr іТ І НВnСЖIІОМУ СІнітаРIІОМУ ста .. і; 
'.4.6. піCnI 38КіrrЧСШIІ терміну аіі ДОГОІОРУ орс .. аll n08CptfYТ11 зсмCJI.'!)' ainltfКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

ILDIIDМY mнi по ВК1)'. 

10. РІІЗПК ВllПlІДковоrо :аllНщеl'I'" а60 пошкоджеПII .. 
06'єкта ореIЩІI .. І. йоrо .. aCТI.III. 

10.1. PiallK ІIІПIUlКОIОГО 31шщеНlfJI Ібо пошкодженн, об'єкта орС'1.ІІ1І ЧІІ Аого Ч8СТІ1lf1l lІесс ОРЕНДАР. 

11. 3J\Iillll умов доrовору і ПРIfПllllеllllП йоrо діі 

11.1. Зміна ~IOI ДоГОІОРУ 3ДіПснюlDТLCJI У nIlC .... OBiR фор.,і 111 B~HO~ 3ГОЛОЮ старін. 
У разі IlCADCJlrнeHНJl3ГO.llII ЩОДО зміш. УМОІ доrolОРУ СПІР р038 13)'1ОТЬCJI У судовому nopllIIC)'. 

11.2.Дliдоговору пр .. П .... яIOТLCn у Р83I: 
IL2.1. :ШІСЇнчеНlfJI С1рОКУ НІ ІІКІІІ Аоro було )'КJIaaetfo; 
: 1.2,2. IІрllllбаНJlI ОРЕндАРЕМ зеr.ICJlLJlоі Д~IIK" У 8I1ICHi~; Іл Н r lIeo6xIДl.ocтi вїJlповїJlIІО І!! 
lЗЗ. 1Ip1lМYC:080ro IfдчужеННJI земen.ll0і ДІЛІНКІІ :І "'ОТІІВІВ сусп • О 

!LЩ.-en .. 1І0ГО копер УкрвТllllі 
11.2.4. AOl'08ip ПРIlПIlНlЄТЬCl тalCD1К І іНШl1Х IIІПІАках. псрел6ачеНIIХ ИКОНО.,. 
~~.3. ДІі ДОГО80РУ npllnll~RIOТ"CII UJJIВХО"І Вого розfР88 .. IІВ 38: 

'з'1.I3IU:МIIОЮ 31'ОДОІО сторІ .. • 
11.3,2. • ' JlIIIICТ8A УкраіН ... 11 РІWСІПІІІМ суау 8Їl1ПОlЇаllО до ЧlІІlІlОfO 3DIOIIO • 

y~ JIo:Jip&allНl ДofOlOPY D OДllocтopOIIH .. O"Y порцl)' ДО:С:=:';ІОНІІІНІ Оре'IlIDРС.' п ... .з. п.9 ... з, 
".4.3. IOJO P03ЇPВВIIНII ДОI'OIОРУ 8 оаIlОСТОРО"НЬО"У ПОР 

11.5. • У IОРIIAIІЧIІ)' або фЬ11'l1l)' осоБУ, І ТоІКОЖ 
Peaв ... ~;~ _ Перехlll прна вnaclloCТЇ .11 .. аАІІа ОРС'llIDрІ "~ :~:'I доroворУ, 
"'IIII~ IОРІІ.ІІІІЧllоі особll-ореНllDР. Е пlllСТВ80Ю ДnII р03 Р 

ід '--.,. -орі •• :ав l.еВI'КО"ВIf"" в60 
12. Відпов алы� •••• .··. 

\ Ilе.lалeжllе в •• КО'IDI"IП доrовору 
\ 11.1 НІ' "ссуть IIlIПОIЇJIIIЛ."fCТlo вшповfaно .110 
~\ Ity,. • З, IІС8111О11111І" або IІСllвnсжне DllКOIIIII1I1.llOl'OIOPY с:торо . 

11 .. 1U.OrO АОІ'О80РУ • • nOB;""I.Hom, ІКЩО вона доведе, шо це -. Cto' іл .CnOCII ІІА ВІ.ІІ _. 
~"... POIla.IID nopYWIUlD з060I'IІ3.IІНI, 3В .. Н 
\ Ct.utOCJllle 3 П 81111І1. 
\ . 
\ 



13. ПРllкіllцсві ПОЛОЖСІШП 

ЦсП "ого.ір IІlбlірlЄ 1fllllll0СТЇ піМIІ .піДПlfсаННI стороtlаАIІІ та "~' о ,lСРЖilRlJ\ІІ ІІ\:І tlpЗщ; ІЗ.І. ,... VltIl .... cHO У ""'ЬОХ ПРІ'АІ'Р'ШXDX, ШО r.rають Olttra"ORY ЮРIІ,111''''\ СІІ • 
ЦеП ДОГОВІР J ._._'1" . . п' . 1\. 0.1ltlt 

..... wa Jlpyn'n - в ОРСIІJllР', '!РСТ'" • в орraш, ІК" 'ІРОНІВ nеРЖ"RIf\ "~I с ;,,~. l' 
ЗIІDXОJlIIТ1оCl D ope,fДO_ , • , .. _ 

Невlд'ОIIIII"111 чаmlllВМl1 JlOI'OBOPY є: 

) JCIUUICТPODlln МІІІ. зс~~ы�оіi ДЇnIf'IKIf з відображеlllllfr.r обr.rежеlfl, (оБТIІЖI!IІІ.) ~ 'Ї .,,~~ 
OCТIIIODJIC'IIIX cepOl1)'ТlO, 

) акт про ВCТlIІОВnIШIІJl ІІа ".ісосвОСТЇ та поroдже'ffllf зооrrіrutrLОЇ МСIf\і 1С\lС.11.lюі .Ііl."." fI 
.,СЖО.ІІХ Зllаків на збсріraШfl; 

) акт прttПОAlу-псрСДІ1llі зсAlcJ1ыlіi ділlllКIІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&рооорська міська рада 
• особі заctyПНIflt8 міського ГОЛОВIf 
А"'рсє.tI ВtlСl1ЛR ОІІl!llCtI"'ра.uЧtl 

МіСЦе3lf1XодженНІІ ЮРІ'ДllЧноі особи 

01400 x"r,lC.,(tI оliлtlС ... ь. 
.... lїр"."р". ІІул.Г"lIIрl"".15 

1ДСНТІlфікаціПНlfП КОД 16376375 

14. РсквіЗІІТlI сторі .. 

ОРЕНДАР 

ПП КJlНЛtl Іlар "'''НnЛIІUIНІ''Ч, 
ІІКИП діє на niltcТВlli с.ідоцтва про .1ср8) 
рсєстраціlО суб'Сl\їn niaRplКV1IIIIIIIf 
діJIЛьності, 8ИJIIНОГО 811"0"1\0\10\1 IiJlOUllC'llf 
міської paltll ІІІ" 2З.12.1999 JIOI1 І 
.Ni2 3550170000005178 

Місце ПРОЖИ8анн" фіЗIІЧIІОЇ особ" 

ЮР"ДlІчна адреса: K"r"c""" 06.1., .11.6". • 
IІУл.Гtlztlрі"tI,4 "11.36 

ІдеНТllфікаціі\ниП номер 26911110J1 

15. ПідПllСU сторі •• 

I.М.К'"'''' 

мп (В 1IIIU.1ОС1і ПСЧllnlfl) 

Договір зареєстровано У IIIКОIІІ(о .. і & "._ 
ресстраціі JlOI'OIO ів роваРСЬКОI ""CIoKOI Раді .. про ЩО У Кlшзі 3ВПllс:іJ JCI 

20Д ро 'tlA~ Р opelWI ВЧllllеllО ЗВnIIС .131. .. д." і':. 
.и e..z:." ~p'/~~~д 

МП 



АКТ 

прИЙОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

IA.J!." If'!~(t, 2007 року М. Бровари 

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

JaС1)'ПJlИка міського голови Аllдрєєва ВаСllЛИ ОЛСI(саIIДРОВllllа, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

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

підпрІІЄl\ІСЦЬ Кукла Ігор МllколаііОВllЧ з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllіі. підПРllЄl\lСЦЬ 

Кукла Ігор МllКОJlаЙОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0084га, 

Д/ІІ обслуговування кіоску по вул.Осипова в paiiOlli РО3~lіщеllllR 

6УдоН!77-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 23.08.2007 року за N!!428-26-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, 

терміном до 23.08.2008 року. 

Цей Ax:r складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

Договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРоварська міська рада 
IОРидична адреса: 
;. БРовари, вул.Гагаріна,l 5 
аступник міського голови 

.АllЬРЄЄIІ / 

ПРИЙНЯВ: 

приватний підприємець 
KYlUllllzop МІІКОЛIІ';Оllllq 
Іоридична адреса: м.Бровари 
вул.гагаріна,4 кв.Зб 

ш /LМo~uI 
~--

мп 
( за 111III1110c:тf печата1 



АІ(Т 
11(10 D&:І1ІIIОВ'nСIIIIЯ 118 I\lіс:цсьос:ті та ПОГОД)l(СIIІІЯ ЗОВllі - • 

1':1 ПСРедП&Jі I\�e-АСОВIIХ ЗllПIСЇв 1111 зб ~IILОll\lежl ЗСМCnLllоі дinПIІІСl1 
_ ПП ХРА D .7. С/{, СРIГnIIIIЯ 

ІА 11-1'.--:(J:..;:~=----- 200.!. р. м.БроваРII 

Мп, IПlжчспідписші, прсдстаВШIК Броварськоro' • • 
pcn'оПlUlЬ110Ї філії ДеРЖRВJ10ГО піl1ПРJlємства" ЦСIIТр MICLKoro ВUЩШУ Кllівськоі 

, • у •• ДСРЖDОIIОГО зсмenы�оro кадастру npll 
~cpJШВuо~ KOM!YC:n ~о.шll ПО земелыlхx ресурсах" 
..uoчп на ПЩCТDDІ nЩСl1311 Н8 ОИI(01l8Н1\R робіт 

IПРllСУТНОСті зеМJIСВJiос.lшкіь (JС:I4J1~k(.lристувачіп): 
QO. ~"Є .2 rJ/. --------

предСТВВlIJlків виконкому _---=щ;~~О'F~~,-,..:.с:..:· t1!:::.!:I"~/eO:5!.......!J~'I !.!.I.!.~ _________ _ 

та суміжних земnевnаСНІlкіо (зсмлеКОРIIС11'Dа'lів): --------------

що пред'оми свої ПОВКОDUСі:IІНJJ, ПРСIВenи встановлення на місцевості та поroджеllllJl 
3Dlнішньоі ~Iex\i зеМeJ1Ьitої діЛJlЮ(И 

ЛQ ~ga---~J~.~~.-----------------

що знахОДИ'ІЬCJlза адресою Ocь~ rr& 9 
Зазnачспі межі на місцевості nPОХОI1RТЬ по ~k..::І';,,t!'';t:1!4А~L;2Г~ _____ ------

Нiuиx npстснзіli при вствиовпсваі ЗОВlІішньої межі не зuвnено. Межі поroджені і НС 
lIDtnИкaIоть спірних питань. Межові 311ІКll. JlIСІlftlН закріплена земельна ділянка в КЇJJЬKOcтi 
_ 't шт. показані представником відділу на місцевості та передані на зберіraиwr 
3eМnеІШ8СІШКУ (зeмnгхОРИС'ГJВіЧУ). Розміри та міСЦе3llnxоджения зеr.'eJlЬноі дiJuпual 
показані на nбрисі ва зjtороті даноro 8h'"I)'. " 
~ощадinянки, HDДaHOЇDf1 ~~tLIl с/ ./1 
ЩЦtIО земenьно-кадастрової :цorYМI:JJТ811ii складає О. - (J ,t ra. 

ЦеА акт є підставОІО ДПJI nPПЙВJl'IТJI рішення по фактИЧJ!ому корнстувавшо з HacтynlllDI 
офОрмnенНJIМ докумеJпів, що посоідчують право власноСТІ або 1Сорпct')'!1IНIUI3Cfoшею. 

Atcr скnадеmlЙ в 2->: flР5IміриПtCD.'t. о о О 

'о 

11 • • •• 

ПредстаВНИJС зeмnеаПОСІІІlкn' 
(Зcмnекорис-сувачаj о 

ПредСТВВНllК відділу , 

Представник ВИКОflКОМУ , 

npeдcтaвltllK С}'МЇЖіIИХ ~ 
ЗCМnс:вnасниь.і41 (3eN~скористувtічів) L.-,I 



А 6рlA.С 

А 

Onи.~ 

Ві» ОА. to VI ~ .:м-А, 362. k.t>l"7~.N.~ 
c~., ()~~II.) 

' .. 



П л А Н ЗОВllішніх І\ІСЖ ЗСI\ІЛСКОРIIС1УВ:lIШR 
( короткострокового 'Іа умовах оренд.і) 

----_.~~~~~------.----
iYJI: • al"c'~ ~1. 't~~~~_~~ ~o ___ _ 

О. 

1~ __ _ 
.. --". -

'.0 
',~ Е 

... 
ОПИС МЕЖ: "'" 
Від А ДО А - :sсмnї·зага:Iы�огоo КОРИСТУDаН-':":'~'~~~1~~::S~Z !!~~~ !!;[.1!~ !!!~!!~!!J~!.La! :і ~!4i-;;~;;~~~;----"''''''--

• Аh.ї пеnсшееСlJIlІI B.IIDТVnY 30ВІІІІ' ... 



АКТ 
прИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

11 І' ,,_~/,t~ __ 2001 року ---- м. Бровари 

МІІ. що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада. в особі 

б ' . JJІХОИУЮЧОГО о ов язки МІСЬКОГО голови - секретаря міської ради Сапожка 

Iropl Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону Украіни "Про місцеве 

Wlоврвдування в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та Приватний підпрllємець Кума Ігор МllкоnаЙОВllЧ з другої 

сторони. склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТIШЙ підПР.IЄl\lець 

КУКЛD Ігор МИКОJlаЙОВlfЧ прийняв земельну дїЛJIнку площею О,О084га, 

ДJlП обслуговування павільйону по вуn.ОСllпова в раЙОllі РО:JJ\lіщеlIIID 

буд. Х!77-а в м.Бровари. Земельна дїЛJIнка надана рішеННJIМ сесіі 

від 18.09.2009 року за N!872-45-05, від 30.09.2008 року за Н!!883-46-05 та 

від 16.10.2008 року Ne898-47-05 на умовах оренди на 1 (ОД.'Н) рік, 

терміном до 18.09.2009 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною часТl[НОЮ 

ДОговору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

:~BapC6Ha "І;ська рада 
ю"аС6НО; 06ласn,і 
РИДичва адреса: 

:. БРовари, вул.Гагаріна,1S 
ЬkOllyючий обов 'язки міського ro\f'. ." ади j~ q - секретар М1СЬКОl р 

--.......,~~ __ / LB.CanO:lICHO / 

прlfЙВЯВ: 

OPll811"'''"'; ";д,,рlІ~,е'(6 
~ ма Ігор МIІКОЛІІІІО811Ч 
Jридичиа адреса: м.Бровари 
вул.гагаріиа,4 кв.Зб 

/Lм.КУlШаІ 

мп (:І. н_ності ПСЧ1lТі) 



Договір Н!!І 
"ро ,,,ece,,,,~ ЗА';', до дОіОIJОРУ opelldll JtJI'I!/I""0r dlnвllRII 

,,~27aepeCIIR 2007 poкyNi1169S 
МІСТО БроваРIІ КIІЇВСької області 

!1 rpУДllЯ дві ТlICJlчі BOCLl\lOrO року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області ЮрlfДIl'U.а 
особа за звконодавством ~KP~HII, ідеlП'ИфікаціliШIЙ КОД за дalrll~';' єдрпоу 
26376375, 10РlfДИЧН~ адреса: КИlвська обл., м. БроваРI', вул. rarapillII, lS, в особі 
IIІКОIIУЮЧОГО обов ЯЗКІ~ MICЬKO~O ГO~OBIf - секретаря радll Сапожка Ігоря 
DаСIIЛЬОВDча, якиА ДІЄ на ПІдставІ ст.42 3aкOllY УкраїШI «Про місцеве 
CllМоврRДyваиНЯ в Уlсраїні)), З одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Кукла Ігор МикоnaAович, IDpИДllЧНа адреС0: ~1.БроваРII, 
В)'lLГагарінв,4 кв.3б, ідентифікаціАниА код 2697112037, дani -"ОРЕНДАР", J 

8pylOi старо"и, уклали цеА Договір про наступне: 
Діючи добровільно і перебуваючи при здоровоr.ry РОЗу&lі та ICIIЇn пам'яті, 

ро3уr.rіlОЧИ значенНJI своїх дій, попередньо ознаііомлені з ПР.,ПИСDШ ШIВШьпоro 
ЗВ1СОнодввства, що реГУЛЮIОТЬ укладениА ними правочин (закремв. з вимоПlftш 
щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішеННJIМ Броварської 
міської ради від «30)) вересня 2008 року N!883-46-0S нормати~ної rpошової 
оцЬпси земель міста Бровари, та рішенн. Броварської міської роди від 16.10.2008 
року N!898-47-0S, від 18.09.2008 року N!872-45-05 тв керуючись положеННRМII 
nyнктiB 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОВОРУ оренди зеr.IСЛЬНОЇ дimппcи від 27 всреСIIJI 
2007 року yкnaли цей Договір N! 1 ("адал; - Да2ОВ/Р) про внесеllllJl ЗМІН !'оО 
ДоroВОРУ оревди земельної дimlики від 27 вересо 2007 року за Н21695 (II8Д8JII -
Догов;р ОР'!JIди) про тахе: 

1. Внести до Доroвору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2 3 Договору оренди викnОСТИ в наступніА редакції:. ., 

«2.3.. Нормативна' грошова оцінка· зе~enьно! дinян~. з~~о~~~::.;= 
ЗeAlenьвих ресурсів у місті Броварах КИ1ВСЬКОІ облаСТІ вІД • 
3113-3/1351 CТIUIОВИ'l'Ь: • 

- 22 207 (Двв.ццm. дві 1ИСА двісті сім) IJ)ивенr. оо копШок,)) 

наступній редакції: 
1.2.Пункт 3.1 Доroвору ореНдИ викnасти в пі ахіНЧeIIIIJI С1року 

«~1. ЦеА Доroвір укладено терміном до 18.09.200::::но=:" йоro ва новПn 
ДІІ цr.oro Доroвору ОРЕНДАР має перев~е 'ПРе ніхс за 30 кanендаршlХ днів до 
СТрок. у цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІШ. urm орвНДОДАВЦЯ про 
3IJCiвчeвu строку дії цьоro ДоroвоРУ пиСЬМОВО поВlДоtt 
lІ&Мір Продовжити його ДЇJo. ажнс право ОРЕНДАРЯ не 

ПоложеННJI цього Договору про перев 
звстосов'"оть '. • 

J' С. у РОЗІ. • ОВІІМ ПРIІЗнаqеннlМ, 
оо BllKOPllCТВНHi земельної дimmКlI не за ЦUlь 
оо ПОРУШенНJI термінів сплати ореНдНОЇ ~a~l; КJf». 
оо ДОПУЩенна поriршенНJI СТВНУ зеМeJlЬНОI ДiJUrII _ 

І В наступній редакцu: _ 
1.3 Пvuкт 4 1 Доroвору ореНДІІ викnаcn • .......Ів від HopttlaТlIBHOЇ rpОШОВОl 

4 • 'І·· • вІ С еСЯТЬ) ВІДС"'-« .1. Орендна плата стаиоВНТЬ 1070 Д • IC1IIJДI1Є' 
ОЦЇIllaI земельної ділянки - 22 207 ,оо IJ)IIB~HL І;ень 70 ~опШоК)) 

- 2 220,70 (Дві тисяі двісті дввдцJlты� грl 
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1.4.ПУltКТ 4.3 Договору ОРСНДII вшcnаСТJl У наступніn ~cдaJ\l1iї: 
сс4.3. ОРСllДllа плата ВНОСIlТЬСЯ ріВНИМIІ частк~ш ЩОМІСЯЧНО npOТR~ltl ЗО 
(ТРIIДЦЯ11I) КDJIClfДDPlll1X ДlІів. наС1)'П1111Х за ocтalllllM калсндаРНIІМ дне,.1 ЗВI'ПІОro 
(ПОДl1ТКOвоro) місяця без урахування ПДВ UШЯХОМ пе~~ра.Х~DaJШЯ на. розрахymmВldi 
pOX)'llOK ОРСllДОДавця Не 33217815700005 УДК У КИlВСЬКln облаСТІ ,.1. КiIЄВ~ код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварськс ВДІ<, код клаСllфlКаціі 
13050500 - оренда землі». 

1.5. ПYltкт 4.5.2 Договору ОРСІІДИ викласти в наСТУПllій редакції: 

сс4.5.2. зміltlf розмірів земельного податку ~ стааок ~PCHДIIOЇ мати: змінп 
IlopMaТlIBItoї грошової оці IIКJI, підвищення ЦІН, тарифІВ, зміни коефІЦієнтів 
іІlДексації, ВІIЗllачеJШХ законодавством. 

У ВІІПВДКУ відмови Орендаря зміllИТИ орендну плату на умовах. 
ВІfЗІtачеНІIХ п.4.5 Договору, Орендодавець мас право розіраати цей Договір в 
ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОРЯДІСУ». 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступнііі редакції: 
сс4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цИМ ДОГОВОРО,.І. 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з HapaxyвlUllUlМ 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (3 урахуванням штрафних 
санкцій за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової става 
Національного банка Украіни, діJОЧОЇ на день виникнення такого податковоro 
боргу або на день ЙОГО (його частині) погашення, залежно від того, па з вепичив 
таких ставок є більшоJO, за кожний календарний день прострочеНИJI у йоro 
сплаті)). 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору тв/або будЬ-ЯКИХ додаткових УГОД, Договорів про BHeCeННJI змів 
та допов~~нь дО ДOГ~BOPY тощо нвдати відповідну копію органу державної 
подаТКОВОІ служби за МІсцем знаходження земельної ділянки)). 

1.8. Пункт 9 
наступного змісту: 

Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 

«9.4.7. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору Тalабо 
будЬ-ЯКИХ додаткових угод, Договорів про внесеННJl змін та доповнень до 
Д?говору тощо надати відповідну копію органу державної податкової служби за 
МІсцем знаходження земельної дiтmки)). 

1.9. П~кт 11.3 Договору оренди доповнити НОВІІМ підпунктам 11.3.3. 
наступного ЗМІСТУ: ссll.3.3. ініціативоJO однієї із Сторін в oднocтopollВЬOМ)' 
порядку У випадках, передбачених законом та цим Договором)). 

1.10. Пункт 11.4 Договору оренди Виклас . • .. 
«11.4. Розірвання Договору оренди земл' ти в !,~~НІЙ реДВКЦІI: в 
односторонньому порядку доп ска 1 .за ІНlЦІаТИВОIО Орендодавця 
П)'Itкту 4 підпунктів 6 4 та 9 4 У єтьдся У разІ невиконання Орендарем вимог 

, '. даного оговору.») 

2. Цей Договір підпягає державній peectpaцiї. 

3. Цей Договір набирає чинності' • 
державної peectpaцiї та засТQСОВУ--ЄТЬСя до ПІСЛЯ .П1ДПисання сторонами та йоroв JШ!SL правОВІДНОсин шо виникли з 01.10.200_ 
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4. ОGОВ'RЗО.К щодо ПОдDllИR цього Доr:oВОРУ ІІа деРЖDJIІІУ реЄстрацію та 
.. npIIПI, пов'IЗDНJ з йоro деРЖnВllоrо ресстраЦ1ЄІО, ПОkЛЦaJОn'СR ІІа ОреНДодаВЦІ. 

5.Ьпui УМОВІІ ДОГОВОРУ ореНДІІ земельrrої дiniilКlI від 27 ВСРССІIR 2007 року 31N!J69S _ИШDlОТЬCR без зміfl. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6РОIlAРС6КА АІІСЬКА РАДА 
ЕIІIВС6ко/ошrАСТI 
ІОрlrдllчна адреса : 
М. БроваРll, ВУЛ.ГDl"Dріиl, 1 S 
8 особі Сапожка Іrорп ВаСJІЛLОВllЧ 

LB. СІІІІО:НСНО 

Ат 

ОРЕНдАР 

ЛРlItltI"""11; ІІ;дnРlIЄІІІI!І'6 
КУIUIIІ/IОР МlIRОЛIІІ;Оllll'l 
JОРИДlfЧIІВ адреса: 
вуn. Гагаріна,4 кв.Зб 
М. Бровар .. 
обn. Київська 

h4~---:r---- Lм.к,НЛIІ 

мп 
( nplIl .... IIOCn nC'llll1) 

. і раІll, ~O ЩО у IСНlаі :lIПJlс:іа Доroвір 31реєстроаано у ВИКОI.коr.tі IipOBapc.~"O! ,.:~ РІ 200tроку. 
4CpIrввНOi реєстраціі AOI'OBopiu ореНДІ' ІЧIІнено запис ВІД 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКІІ 

... &роааРII 

БроввреLICD ".leьКD РllJlа .. .t ~ .. IUJ.Jиd. .. ()~ 
orsIДOДABEЦЬ: Бровор.еLКО. ".leьКD РllJlа, І оеобl ЗІСТУПIIIIICll r.lіеьfcПO roлО11l BOJIIRICII 20серJП )IPlllnоаlIЧI, ща діс ІІа ПІДстаВІ ЗаКОI'У Yкpaї11II "Пра мIСЦС:ІС car.tOlPIJlyllIHIII 8 УКРІ-ІІІ" д' •• 
0t04.2007 pDIC)'Ne2-ISI640:l0Дl,оroбоку, ти І , OOIPCllocn ІІД 

ОРЕНДАР: ПРIIDОТlIllП пIllПРI!D'~IIЬ ХОМ'АК Волоаll~IІІР DаеlШL0811'І, IОрllДll'ШІ IIJIрССІ: 
dpOIDPll, ІУJl·lCJlрпоll~с .. 7-0 0.72 lаСlmIФIICllЦIП,IllП коа 2061302196, IКIlП діє 1111 niaC11ll1 СlідО1Пl1 про 
.,.11)' рса:трlцllО фl3l1Чllоі особ" • nlanplIDIUI, I"JlIIІОГО 811"01l1l1'1IIr.1 комітетом БР0811РСЬКОТ r.liCLкoT РІІІІІ 
31»23550170000 001659 від 14.IО.1996р., lШJIі ·"ОРЕНДАР", J dPJozor сmОРОІІU, yкnaпll ucn ДОГОlір про 
_не: 

1. Пред".ет договору 

1,1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ liдnoli.lUlo до ріШСШІІ сссії БР0811рськоі r.liCLKoi Paдll КllіlСЬКОТ 06nlсті 
І tb 26,0.1.2007 року Nt30S-20-05 нвдас, а ОРЕНДАР ПРIIП"'lt І С1рОК08С nnатнс KOp1lcтyD1I11I1I зсмепы�у 
_ JIIIOIЦClO О,ОО24га, :І НІІХ О,ОО065га - зсr.ші обмежсного llIКOPIIC11lIlНl - іllЖСlІСРllllП кор"аор r.IСрсж 
lІІІІ)'llїaullІ. МІ oбc:nyrolуванu стоматолоriЧIІОro хабінС1)' та ВnlШ1)'1llНІІІ OlCpcr.IOro 1X0~, Іка ЗIІІХОдlm.cl 
ао IуnЬLНCJDJlІЖІІостl,9 кв.2 в " •• БР080РIІ. ЗПдllО З nnlllor.1 зсr.шскор",~rУОIННI, шо є НСllд'ОIІІОIO ЧIІСТIІНОIO 
ІІІІІІ'ІІ AOl'080PY та дoliдlCJI 1ІІдІІllоі БроваРСЬК1Ir.1 міСЬЮIМ lїмinor.1 зсr.lеп .. IІІХ рссурсіl lід 30.11.2006 року ЗІ 
11277.04-3/3 18 зе",ельно-хвдаС1ровоі ДОКУМСН11ЩIЇ БРОlllРСЬКОГО міськоro ІЇМIny зеr.lепыІІх ресурсіl ЦІ 
IUC.""" AЇJUIHкa РВХУСТЬCJI В землях КOMepuiOllOro ПРIIЗIІІ'IСIІНl І межах БроварськоТ MiC"~1)T Рaдll. 

2. Об'єкт opellДll 

2.1. В оренду передастьс! земелЬІІІ дiJuшка ЗВnnЬНОIO nnОЩl!IО O,O.024ra. • 
2.2. На зе",епьніО дinRlщі розміщені об'єml нерухомого м'nив. іХІ ~IIJUIIOТЬCII вnасlllСТІО О~СIIJlllРI. 
2.3. НОРІІІІПІІНІ грошова оцішса зеltlельноі дinRНХ11 ЗПДНО ДОІШКІІ БРОІІРСЬХОro ltllCLКOГO liддIny 

1IIIcm.1П1Х ресурсів від 30.11.2006 року 31Н! 1278-04-3/3 CТIIHOII~: 
6494 (шІсть Тllatч ЧОТllрllCТD дев'АIІОСТО ЧОТІlрll ) гplll"'. • • ті 
2.5. Земепьна aimrнкa. 1ІХ1 передаЕТЬСІ в ope~, не має 18ХIIХ НСДOnIЮI, ШО "10Ж)'11о псреШКОдlтl 

CФCauaному 8InCOРIIСТІНIП0. • • 
2.6. ПРllзміні ( реорraнізlUll) ОРЕНДАР.я Доrolір орсна" не зБСРll'8Є ЧІІНІПСТЬ. 

3. Строк діі договору 

3.1 до . 26 04.2008 РІКУ ПIСІІІІ ЗllCїнченНІ cтpo~')' ДОГОІОРУ 
1IIIfU •• ~· ГОlір yкnвдellO ІШ І (ОДІІІІ) рік. терМIJIОМ ДО • У ЦІоОМУ Раl OPCНJl8p nOlllllell не пЬніше ні • 
• ї-" МІІІ: переважно право nOHOMell ... Roro на 1101110 строк. СІIJIОДІІІЦl про НIltlip ПРОДОllЖlml noro 
Iito. ~ClOI до закінченu С1року діі JIOroBOPY nOBiд0101lml ПIIСЬІІIО~:I~:чеIlIlRltl ореllJlар &трlчаl: пере8lЖllе 
.,. ро llIКOPllCТIIlIlI1 зе •• елы�оіi дlnНIІКl1 Ilе за IІIn .. ОВIIАI пр 

ІІІ о. 801l0ll.llellllR AoroBOpy opellДlI. 

4. OpellДlla плата 

4 І І OWODo101l111":11 І cкпDдI':: 
•• ОРСllДllа nnaтa CТDIIOOIIТЬ 5 % вlІІ lIopltlaТlIDllO rp 

4 • 3%4 ( ТРІІСТІІ ДODДЦnТЬ ЧОТlIРIІ) rpllllli 10 копіnох; 1nI11К11 дерЖDIIlОТ lбо ~1)III)'1I1111"lloi масності 
_ J. ОБЧllcnеН11І РОЗllfіру 0pcllДJloi nnml 31 зсмепьнl -:'ttnil іJШС~'СІЦіТ, ІІІЗІІІІ"СІІІІХ ЗDКОН~ICТllоr.I, 
_ ~1Uo1:rka з yPax""IНIIlr.1 іх цinЬОІОro ПРIIЗIІІ"еtlllR '111 КОСфl • ....uo. під "ас )'КIIUDIIНI Ібо 3.ІІНІІ yalOI 

'J". фо 181 шо зanОIНlOsu'.-
~ ellllr.lll Ка61110т01І1 MilllcтpiB Украillll РМIA, 

ІреlWl ЧІІ ПРОДОІ_ІІІIR Ooro дії; IwellllR _Ід 26.0".2007 рОКУ ЩОJlllевЧIІО 
PltaIl:~·Opelllllla lUIаТD аіlОСIІТІоСА nO'l1lHalO'l1l 3 AIIR п~~:~: OCТDIIHIIII aca.nelIJllP;::'JII д:;:~:.:~ 
~ чаnкalllll ПРОТRІ"О"І 30 JCJUIellДllp"'IS AIlID, ІІІ ... " (( ((llrlcL..:IR 01in1"1... lоа "'n:;:;> ",ІСНЦА ЩnRХО'" nepepaXYBal .... "ода p~I)';:: :ell~ltclDII13050500 - OP:=:=~III atmltlll. 

404 П р/р 33217815700005 - Вроварс .. ке • ореНдНоі маПІ офорr.ШIІСТЬСІ 
4.5. ,СРeдlча npoдукwl'111 "1ІдІІ1ІІ" поcnyr - PIlX)'l~~~ • 
405. DJllllp opellДllol MaТlI переrЛIІдІІЄПоat У Р • IОРОМ; фіultlrriа iнaeкcauiТ, 
405.~ 31.,illll 1'101 racnoдap'Ol8l11lR, псредбlчеldlХ ~':HIII uill, 'І1ІРllфів. 3.1111І1 "ае 

IIatta.СIІI змlНIІ розмірів зсмепьноro податкУ, пІР 
ас З1koНОд8DСТВОМі 



• ках пеРСАба'IСIІІІХ 301\01l0M; 
".5.3. в ІІІШІІХ ВIIПIUl ~ О CllДlloi плаТIІ уСТРОКIІ, OIl3I1U'IClli 1111\1 ;1(11 11І"'1111\1. ~IIfЩILlнcrL 
4.5 .... У раз111СВllсеСІІІ1 1 р лыІro Оаlll~'У YKpailla 30 КОЖСІІ ЛСІІІ. 11 РОС І J1"'Н~IІЩI 1І.1ІІ1&!"","у ~ n ... 

роз!'.lрl noдnlnlloT СТОВКІІ Ilап Olвnla ЯЄТЬСЯ такст,к і У ВI,пап .. ":<, ЯКЩО ОРЕІІДАР , IІt11Ш"'1ІІ1\ "РІІЧІ;" 11 1 
".5.5. OPCllДlla мата спра 1\1"-1 

ІІС ВІІКОРШ:ТОВУС зе",слы�у ДШІІІ""), за ПІІ'" Договоро",. і 

5. YJ\IOBII BllKopllcтallllR ]с~Iслы�oіi дї':IПIIЮI 

5.1. 3с"'cnы�вB 
діЛІІIКD персдоється в оренду МЯ обcnуговуванн" ст()ма10логі'IІІОro l116іиrJy І 

ВnBW1)'BBIIIII окрсмого входу; .' І 

5.2. Цільовс npll]IIB'IClfIIl ]cMcnыlii ділlllКII- 3СМЛІ KOMepUlnlloro R'~KopIICTallll". • 
5.3. ОРЕНДАР нс має Прlll бс] офор",леНІIІ у BCТnHoвnellOMY :JІКОlюдаllС ІВОМ ПОРІІІКУ :ntl_ 

uinЬОВС ПР"]ІІІ'ІСІІІІІ ]смcnьної діЛІIІКIІ. : 

6. YJ\IOBII і СТрОКl1 псреда&IЇ ]е~Iслы�оіi дїJIПllЮI n ОрСIЩУ 

6.1. nepeДO'IB земcnыІїї ділlllКl1 в оренду здіАСНIОЄТЬСІ бe:s ро]робленн" npoel\-r}' ії відведеННІ. ../ 
6.2. IlІші УМОВІІ псреда'lі зсмс;пьної діЛІІIКl1 в оренду: OPEH.ДOДAB~Цb пер.едас •. а ОРЕНДАР nPldl~· 

ОрСНАУ ]емельну ділянку вільну ВІД БУДЬ-ІКIIХ маПНОВllХ прав І претеНЗIП треТІХ ОСІб. ПРО ІІІІХ в 11 
YКnDдaHHI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли знати. 

6.3. Псредача ]eMcnы�оїї ділІІ'''''' орендаРІО здїПСIfIOЄТЬСR піcnи Аержавної ресстрації І!ЬОГО ДоrolllJlY І 
за ІКТОМ nPllnMIHНJI - передачі. . 
6.4. 110 ОСlІовl ст.25 3aKOll1 YкpBi11ll "Про ОрСIІДУ зеl\lлі" від 06.10.1998р .N!!161-ХIVорсllЗl' 

п'ЯТlIДСllllllП строк пlcnя ДСРЖВВllоі реєстрапіТ договору ореНДІІ земелы�піi дinЯIІКlI IІсржаВИDf 
h'OI\'11IOnlolloT ВnBcllocтl ]060в'я]аIIllП lIaдaТlI кonilO договору відповідll01\'1 ОРГОІІУ дсржаВllОТ n 
служ611. 

7. YJ\IOBII повернеllllН зеаlСЛЬІІОЇ ділRНКIІ 

7.1. ПіCnR ПРllПllнеНl1R діі Догоаору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земсльнуділlНКУУmнi. 
гіршому порівннно з ТІІМ, 1 ІКОМУ він ОАСРжав іТ в оренду. 
• • OPE~ДOДABEЦb У разі П~гіршеННІ KOpltCHItX ВnВСТИВОстеП ореНАованої земельної ділlНЮl, пав' 
13 3МІНОЮ 11 стану, має np:шо.на ВІДШКОДУВDННR з61ІТКів у розмірі, ВlІзнвченому сторонаМIІ. Якщо тра-
АОСЯГНУТО 3~AII nP~ РО]МІР ВlдшкодуваНl1R з6l1Тків, спір РОЗ8'R3УЄТЬСR у СУДОВОМУ ПОРRДКУ. • 

• 7.2. ЗАIПс~еНI opeНдDpe~1 без з~АИ ореlЩОдaDUН B.lтpaтll на поnіпшенНJI opeHAOBallOЇ ]Сl\leJlьноі 11 
НКІ HeMCТdCJIlIBO В.lAокреМIIТII без ЗI1ПОДIІННR ШКОДІІ піП ДЇnHHцi, не піМRгають відшкодуваlfНЮ. • 
ОРЕН 7~. ПОЛlПшеНIIR. стану. ]емельної АЇnRНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПIІСЬМОВОIO зl1lJllll 

Д ДABЦE~ зеМЛІ, ~e ПlДnRГ8ІОТЬ відшкодуванню. УМОВ.І, оБСRГIІ і СТРОКІІ відшкодуванНІ 
ІllТраТ7З~ ~BeДCHI НІІМ ПОЛlПшеllНJI ~нy земелыlіi АЇnЯНки ВІl3начаЮТЬСR окремою угодою сторіН. 

6 ," рекдаР6 має право на ВIАШКОду8анНR збlатків, заПОАЇJlНl1Х унаcnіАОК неВlІконаННI ореl 
30 ов н]ань ,перед ачеНl1Х ЦІІМ АОговором. 

3611Т1CD1\'11 вваЖDlотьея: 
7.5. ФаКТІІчні втраТІІ, ІКІІХ ОРЕНДАР з ' _, 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ в також ВІ азн~ У 3В RЗку 3 HeBllKOHaHНJlM або неllалежНIІМ BII"'O~ . 
СВОГО порушеного ПРI1~а; 1Тpl1ТlI, ЯКІ ОРЕНДАР здіПСНIІВ або ПОВlltlен ЗАіПсшml Дnl в '":J 

7.6. ДОХОДІІ, НКІ ОРЕНДАР міг бll ре о,n"в!&Ч 
УМОВ АО ГОВОру. . мьно DТpIlMaTl1 в разі належtlого BIIKOHOIIIIR ОРЕНД W' ~. 

7.7. Розмір фаКТІIЧlІІ1Х Вllтрат оренда І ІІІ ~ 
Р ВІ13начаЄТЬСR на пщставі документально підтверджеllllХ IJIII . 

8. 06J\IC)KCIIUR (06т ) .. 
mкCHllH щодо 811JcopllcтallllR 

зе"Iслы�оїї ділН11К11 

8.1. На opelIДOBaH1 ]емелы�y AЇnHH-.... iI 
мереж KOMYlliKlDin; ку встаноалеllО ОбмеженНJI lUIощею O,00065rв _ інжеllерНIІR"""-: 

9. Іщuі права т 6 ' .' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ а О 08 Jl3КII стор іІІ ~ ... 

rapwl1YE. що земельна • • оо 
]a60pOHOI~ (арсштом), заставою не пере6 в •• ДlJUIнка Є У Пого власності ніко!' іншому не Від ,. 

HDдaBaTII ІНШІ прав&, ВІ1311аЧСllі ЦІІМ AOГOB~P:I~ 811І має заКОНІІі ПОВНОlвжеНI:Я пере~ВIlТIІ шо АЇЛ"""')'- . 
: 



JI •• ОРСIUlDдІацп: 
"І ~.Ipntl цільовс DIIKOPIICТIIIIIJI 3Сr.lCnІоllоі "ЇnIIlICII' 
.... ІІ·!· AO"J'DIO'O PD3iPID'nI ЦСП ДоговІр у D11nI4JC1X. псРе"баЧСНIІХ ЧІІІІ'ІІІ.. • .. .. 

... ... .. OIlOдlDmOM та аlІМ 

~ 1ІІІІІІІТІl Р03мlр ОРСllAllоі маТl1 у Illn14JCDX. псрс"БВ"СIІІ'Х '111111І11'" 3ІКОtl04lВ ' 
му nOP"1C)' ба 3ГОДІІ ОРЕНДАРЯ; то.., в тому ЧІ'СВІ 8 
~ .... nmI8IД ОРЕНДАРЯ С80счаСІІОro DІ.І:ССШІІІ ОРl:lllllоі MaТll' 
t ~J, luмal'llТll вlА ОРЕНДАРЯ ві"WlСо"уваШ'1 СУМІІ opelllHoi ~aTII 3 Часу n І 

.1І23.04.20004року до пlдпltса"lІl UltOro ДоroВОРУ; Прl' tllТТl Р ШI:I"'1 
fIII'!! О&аа'ІОIСІI аРIШДОДІВЦП: 
:;. ~1.ncpcJUl8IIТI13Cr.lCJILII)' дlлllfКУ ПО акту. 
~ tJ, ПplВІ ОРI:IIДОРЯ: 
= tJ,1.II11'JlMml ПО аК1)' 3С"ІCnІоI'У дlnlШСУ у 1C0pIIC1)'aDlfffl; r tJ.2. nOIl0вmo811Т11. договір пlCnI 3111Cilf'ICIIlfI строку Поro "іі а разі ві4cynІocтt пpeтvюіП, ШО40 
~ ... РІ ярошl теРМl1'У ОРСIIДIt, 
! ,,4.01io8'RJIСІ10РIШДlРЯ: 
(- МоІ. JJIIIIIIПІ' ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвість здіАСН1ОваТ1' контроль за IIIKopIICТIII"I.' ulсі зсro,enьноі 

'~ ~ UJ.aIlКDp"cтoByaaТlI зсаlМlоlІУ дlпBIIICY 3В цIпІоОВIІ'" ПР"3IВЧI!IIПR"I; 
. . ,д СІОСЧВСІІО спnа'lуваТ11 орсндну мату; 
. Ш. не ДОnYClСІІТll хімічноro чи БУДЬ-IКОro і.IШОro забрУДffСflИIІ зсrorЛI; 

t.U. nllnpl1М)'8ати \т І НllЛсжному calliтapHoMY стані; 
• • '.4.5. пlcлll 3Btdll'lCIIHI терміну діі ДоrовоРУ ОРСИ4Н ПОВСР'І)'ТІ' ,смеп"ну IЇJIIIIIКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
lІІІІІаІІУ тнl па акту. 

10. PII3IIK ВІІПDДКОВОГО 3НJІЩСІІІІR або ПОШКОДЖСІІІІВ 
об'tкТD ОРСІІДJІЧІІ ЙОГО ЧОСТІІІІІІ 

10.1. 'IОII1С ВІІПІДКОВОГО ,нищенНІ або ПОWКОДЖСНІІІІ об'скта Opcllll' ЧІІ noro чаmlИl1 НССС ОРЕНДАР. 

11. Зміни умов AoroBopy і ПРІІПІІПСПІІП йоrо діі 

11.1. Зміна умов Доraвору uiRCHIOIOТloCI у "'lсьмовіА формі ,а 83аСМІІOfO ,roJIo.o сторІ ... 
у раі HeДOClrнcHНI зraДlІ щодо ,мІНIІ УМОВ дoro80p)' спір РОЗ8'IІЗyкm.c:. У СУДО80"IУ порllдtCY. 

11.2. ДІІ aoroBoPY ПР"ПIIIIЯIОТ1оСЯ у рвзl: 
lUl.3ІкінчснНІ строку, на JlKldt Вого було укладено; '. 

· ::.2.2. 1Ip1tд6111111 ОРЕНДАРЕМ ЗСМCnloноі ДЇJ!IIHKII У lЛаСНI~, спільноТ нсобхlдності IlдnoBblIIO А!! 
; tr.114j ., .2.3. IІрИМУСОВОГО вІдЧУЖСННI 'СМCnloноі ДIJIJIHXH , МОТІІІІІ су 
~3aJrл.IІОro у 
• llJ.4 ~4eкey кра'I'I';. 6ачСНІІХ '8xotforol • 

• ДoroBIP I1рIlПIІНIЄТЬСI також В 'ИWItХ ВIIПадк8Х, пСред 
~1.3. AIТJIOroBOPY ПрllПlІlІRЮТIoСЯ WЛRХО'" Вого розlРВDIШR за: 
1:.3.1. 13101"010 ,raдolo сторІн; у аіНI' 
II~ рlшс"НІІМ суду відповідно до ЧlІниоrо ,aKOllOДВICТВI ЗD ~шеl;'ln"l суду, DlдnOBlдllO до n.141, 144 
~ • пеllIКОllаlll.Я 0pellДDpea. п.9.4.2. ДІІІ'ОГО договору Р 

11~ro _ексу УКРlnШ; кacrьc:i' 
у • 'ОЗірванНІІ ДоraвоРУ в ОДНОСТОРОIfIfIoOМУ порllдКУ ,опус І JCою:,.НR ОРСllдlре"l п.4.3, п.9.4.3. 
ll

l1D1DJQ РОЗІрванНІ! Договору в OДlloCТOPOHIIIoOMY поря~Е ИС8 ~PIIJ1lIlfНY 160 фЬflЧ11)' особу, а також 
Patв..~.s. _Пер ід • n РСIUUlР. НІ ІІІІІІУ · -r'1IfII1IIdII ех права МВСНОСТІ 1'1 ",а НО о озіР81111111,оro8ОРУ. 

1Ор114llчиоі особll-ореllдDРR є пlдc'raDOIО ДІІІ Р 

• • іІІ 3В IIСВllКОllаПllП або 
12. відповIдDJlыІс1'ь е1'к::аIIIIП договорУ 

. lІеllвлеисllС ВІІ 
і vn. 8ЇдПО8iдanьиіc:rь IlдnoBiдHO "о 
. 12 І З 10РУ c:roPOIIII НСС.1'-
~~ ':"~leBIIICOllaHНI або НСllвnежllО ВІІІ(ОІІІІ'НІІ ,oro І .кwo ІОНІ доведе, ша ue 

l' .. -111 дoroBOPY І .. IIдП081дaJ1""ОСТ , 

~ 
n....... віл.lflt:ТfoClІ 811' 
'-11JРОНа, ІКІ ПОРУWІШD ,о60в'I3ІНIІIІ, , . 
C1'anОСІ ое , П ВІІІІІІ. 



13. ПРlllсіlщсві ПОЛОВ(СІІШІ 

n Доrolі lІабllрас: 1ІІІІІІІОсті niCJII.nianIlCBI.,.I cтopOllaMII та nого nеРЖRВIІС1І ,,~, СТ""'Ііі. 
13'!;C~lIOroBi ~КnDllCI'o У 'rpIIOX ПРIІАIlРIІІ'~. ШО AfaIO~ ОДllакоп~ 'OP"_'JIf'''') CII.,~. 0411111 
ч Р ...... 

WI 
"p,UМ," _ В ОРСI.АІРІ.1рст.п - в орга'fI, "КІІА npallB nСрЖRRIІ) "1:1 c1J1I UilO. 

3I1IXOД.IТLCI В ОРСIfДО_ , .. ~.-

НсвlА'ОIІІI.АIІІ ,.nmllln,,1II доroвору є: 

КlШDС1рОII.n маІ' 3CAlCJlLIIOT діл""КІІ з відображеJfJ'''Af обмеже".. (аБТІІIКСIJI.) ) 

BC'I1U.ODJ1CIII.X ссрвітутів; ." . 
ІКТ про ПСРСJlеССIIJI" І lІа1)'РУ ЗОВllіWIlЬОТ меж. зсмcJlыІ •• д.л""",,; 
ІКТ прl.nОAlу-ncрсдаl.і 3САІenЬJlОТ діЛ"JlКJI. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
.. 0с06і 38С1)'ПНllка AfiCIIKOro roлОВIі 
B,mlRRa Cf!JIl/R JlI,ааііло.".,а 

МісцезнаходжеННІІ .ОРJІДІІЧНОТ осоБІ' 

07400 K"'tlC6Rn оliласm6, 
"ІеВро.аРІІ, tlул.Гаzарlllа,15 

Iдеlm.ФіквціПниR код 26376375 

14. PCICBi311TII сторіІІ 

ОРЕНДАР 

пп Хо." 'ЛR Вnлn()"_''''р BnCII.1bU"II", 
"КВ діє НВ підставі свіДОl1тва про аеp;IUИУ 
РСЄС1раці.о суб'єкта підпрJ'сА'нIlIlыаї 
дімьності, ІІІданого ВІІКОНКОМОМ Броварс.lОі 
міськоі рад" .. Ід 14.10.1996 ро", ]І 
JfJ!2 J5S 0170000001659 

Місцс проживаJfН" фіЗIІ".IОЇ особll 

10РИДJlчна адреса: К'''tlС'''n 06л., _".БРDI",U 
.ynoK"p��Olloca,7-0 ",.12 

IдентифікаціЯНJlА номср 2061J0211J6 

15. ПідПlIСl1 сторін 

ОрСI.дар 

~J~!' _ .... ~~::;..:. ______ B.B.xOJ"RR 

МП (311 " •• "ОСТІ пс"втА; rr 

ДoI'DBip :sapeCCТP08a110 у 8J'KOIIKOMi S о ... • __ ІІІС 
РСЄС1рВЦlї llOI'DBopi8 ОРІІІІДІІ 8'IІII1I1НО З8ПIJС Р вapCbKOI MICLKOf радlJ, про те що у КНllзі З8ПІІСl8 де,,--

.It> "rf!f." 'Г h &t.t.L , 20121:. р. ;n Af1 ~ "------

МП 

--------------------------~ 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКи 

_ii.~_.-.;2007 року м. Бровари 

Мlі, що підписалися нижче: Броварська 1\lіська рада, в особі 

J,1C1)'Пника міського голови ВОЗІІяка Сергія МllхаiJЛОВllча, що діє на 

aiдcraвi Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

АОвіреності від 04.04.2007 року N!!2-15/640 з однієї сторони, та приваТНlfЙ 

відпрllємець Хом'як Володимир ВаСllЛЬОВllЧ з другої сторони, склаJШ цей 

М:І про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНlliJ підПРllЄl\lСЦЬ 

ХОАI'нк Володимир Васильович прийняв земельну ділянку площею 

OtOO24ra по бульв.Незалежності,9 кв.2 для обслуговуваllllЯ 

ПОА.отологічного кабінету та влаштування окремого входу в 

... БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.04.2007 РОКУ З8 

1305-20-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 

26.04.2008 року. 

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

Доroвору оренди. 

DEРЕДАЛА: 
прийВЯВ: 

ПП ХОА' 'як В.В. 
ІОридична адреса: м.БроваРІI 

Кирпонос&, 7-а кв.72 вул. 

RJИ= -' в.в.хо .. 'JIIt' 

мп (311 tІР811остl печатІ) 



АКТ 

про ПСРСІІСССІІІІЯ ~ ltOТYl1Y 30BlliwIILOЇ МСіl,і 3СІ\ІСЛЬІІОЇ діЛЯII~11 
°ra передаЧІ меЖО1111 ~ ЗIlUI\:іu 110 збсріГОlll1П 

XOt&.(.I1l ~.~. -

200.і.. р. 

М", нижчспіД':Jtr.ані l r,1,rrr.ranIlIfK БроваРСLКОГО міського відділу 
КJlїВСЬКОЇ рсгіО1іВnЬЧОЇ 'І)ілії n'"j1iК:tDtlrtl о піДПРlІємства .. Центр державного 
зсмc:JJы�оro KIIl1DCТP)' Прll дсрж8ы�ом)" комітеті УКР"ЇНІІ по ЗСМС:ЛЬНІІ~ 
ресурсах" 

D ПРllсynlОсті землсолаСllикіо (ЗСМПСI(ОР.lстувачів): 

предСТaDНJl!( DИКОНltому ~ ,,. Е- h ІЦ) ед .А 
ДЇІОЧІІ на підставі ,'1I.':lВО:I)' tI~ii:(liIK":,I)' N!! 273 
JШl1II JІЗРОДИИХ деП}'1 аті" &ід 2", ,"II:Ton~дa 1992 POICY 
перенесли в нат)'ру межі на підс.Ті1:)і 11ІІЗНУ земельtlої діЛЯИКl1 

проживвючоrо по вул. ~&AoI оиh.DtW'I-f: s' .... 9~ _____ -

зriдно рїшен!UI міськвиконкому .N'!!.JІІІ'-,/О-"пд J і tJY ~. 

• • . / "ні в иатvрі преДCТnDИJlКУ МеХ(ОВІ знаки 11 кIлы�оL''ll1 Ь шт. передu "J 
• ..' TL за і:обережеlіИR. ЗL\lОВИИка, иа ПКОГ{І 1 HUlu1aдCII~ ВIдПОll'ДальН1С .. • 

• еМСЛЬІIОЇ діЛНИК.1 ПОКDЗзні 
Розміри та МЇСllсзиаходжеНIІЯ MCilCODllX знаКІВ з 

на кроках. о • "JаКТIІЧIІОМУ КОРШП)'ОIШJIIО. 
Цеіі акт є пjдстаВОIО ДJlSI ПРJIЙIІJттJt РІшення по ч 

Arr скпадСlшА з двох прш.lіРIІІIКUХ. 

ПрсnстаВ11ИК землєв:tвснщ,а • 
(зсмлекорис-ryвача) 

ПредстаВИJlК BЇtДЇn1 
І • 

" .. 
ПредСТaDНll!( ВJtl(ОИКОМУ 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯН~JI 

.J,ro 

Аб · !' __ -- ~ РІІС склав: ~ 
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Договір Х!!І 
"ро ВIІI!СI!IІI1Л :"1Іі" до dOlOBO'P,'u О'РI!.'1IА·1 З -'іл 

І 'от и. е.1Іtл,"0Т u 'ЛІІ"" 
~,',) 24 "'РnВІІЛ 2007 ро,,), Ні7 

МІСТО БроваРl1 КJIЇBcЬKOЇ області 

04 nlOToro доі 11IСП'lі дсо'птого POICY 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCЬK~ p~a КІ!ЇВСЬКОЇ області, 10РІІДІІЧllа 
особа за ЗDКОІІОДВОСТDОМ УкраllШ, IДСIІ'ПIФlкаЦIЙlшfi код за даlШ~1ІІ ЄДРПОУ 
26376375. 10РlfДIIЧII~ адреса: KIIЇBCI.Ka обл., м. БроваРІІ. вул. Гагаріllа. І 5. в особі 
ВІІКОІІУІ0ЧОro обов язк.~ MICЬKO~O ГO~OOII - секретаря радІ! Сппожкп Ігорп 
BIICllnLOOII'IB. ЯІСІІЙ ~I~ на ПІДстаВІ СТ.42 Закону УкраїШI «Про місцеве 
СlІмоврядyDВllНЯ в УІСРВІНШ, З одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Хом'як ВОЛОДИ~ІІІР ВаСИЛЬОВIІЧ, 10РlllUІЧllа адреса: 
м.Бровари. вул.Кирпоноса, 7 -а КВ.72 ідеll'ПlфікаціЯlшfi код 2061302196, lIалі _ 
"ОРЕНДАР". :І друго;' сmОрОІШ, уклалll цей Договір про наступнс: 

ДіlОЧlI добровільно і переБУВDlОЧ11 при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
роз)'ltIUОЧJI значення своїх дій, попередньо ознаііомлені з ПрllП.I~1ІІ цrrвілы�огоo 
ЗlІКонодавств&. що реГУЛIОIОТЬ укладений Нllltш правОЧІІІІ (зокрема, з BII~loгaMII 
щодо недійсності првоочину), відповідно до затвердженої рішеНIІЯМ Броварської 
міської ради від «зо» вересня 2008 року Н!!883-46-05 HopMa~IBIIOЇ грошової 
oцillКlf земель міста БроваРll, та рішення Броварської міської ратІ від 16.10.2008 
року N!!898-47-0S та керуючись положенняltШ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 24 травня 2007 року уклали цe~ ~OГOBip 
Н!! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін до Договору орентl земenы�оI� дlЛЯJJКJI 

від 24 травня 2007 року за Н!!7 (надалі - Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зltlінJt: 
1.1. Пункт 2.З Доroвору оренди викласти в наступній ,Редакції:. .• 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділян~JI. ЗГШНО ДOBIДКJI ВIJIlIШУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської облаСТІ ВІД 29.01.2009 року Н!! 04-
3/13-31267 становить: . 

_ 15591 (П'ятнaдцJIТЬ тисяч п'ятсот дев'яносто одна) грнвня оо КОПІЙОК.» 

1.2.Пункт З.l Доroвору оренди ВllклаCnI в IlаступнШ peд~i: 
3 • 26062010 року. Шеля заюнчеНJIJI строку 

«.~ 1. Цей Договір укладено термшом до . ~ аво поновnеlJПЯ ііого на НОВІІЙ 
ДІІ цього Договору ОРЕНДАР має перев~ .ПР ніж за 30 кanендаРНl1Х 1I11ів до 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНlшев. Oltllml ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчення строку дії цього Договору ПI1СЬМОВО ПО ІД 
намір ПРОДОВЖІIТlI йоro дЬо. шкне право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Договору про персв 
застосовYlОТЬСЯ у разі: • ОВІІМ ПРllзначеННDI; 
- BllKOPllCTВlllIi зеМeJlЬІІОЇ ділянКIІ Ilе за цшЬ 

.. aТlI' 
ПОРушення термінів сплати ореНДНОI ~ i~HКlI». 
ДОПущення погіршення стану зе~lеnы�оI� Д ._ 

нnступнііі peдaКUl1: 
I.З.Пункт 4.1 Договору opellall BI=~~COТKiB ВШ HopMaТlIBHOЇ грошової 

«4.1. Орендна плата станОВИТЬ 10% (Де . кnDllDt' 
ОціНКllземenьної діJDПIКН -15 591,00 ~IIBeH~ ~eB'JlТЬi rpllBeHL 10 копіііоlO) 

- 1559.10 (Одна тисяча п'ятсоТ п ятде 



., 
1.4.Пушст 4.3 Договору ОРСНдl1 IJIIЮШС111 \ 

редакції: . 
«4.3. ОрСJlД11а плата ВНОСIIТЬСЯ ріВНlIМIІ 'IaCTKi~~1II ЩЩІІСЯ'ІІЮ IJРОтяro.1 30 , 
(ТРІІДЦЯТJІ) кanelIДDpHIIX ДІІів, наСТУПIІJlХ за ОСТОІІІІІМ КaJIСIІ;lЩ'IIІІ\1 днем 3Bil1l0r0 · 

( го) ttlісяця без урахуваllНЯ ПДВ ШЛЯХОМ переР3ХУІШll11Я llil РОЗРIIXyJIКО8J'" 
пода11СОВО УДК К" . U б' ІІІ 

poxyalOK Орсндодавця 1'4'12 33217815700005 У ІІІПСЬКІІІ о :13(.'11 М. Києва, код 
З1(ПО 23571923, МФО 821018, одсржупач - БропаРСI.ке вдк. код кnаСllфїКвціі 
13050500 - оренда зсмлі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореНДJl ВlilслаСТI1 в 1Іаступні" РС.l1аlщії: 

«4.5.2. зміНlі розмірів земслыІгоо подаТI(У T~ CTanOI( ~pellдl~OЇ плаТІІ, З&lіllll 
ІlормаТ1IВНОЇ грошової оціНЮI, піДПlilцеНIІЯ 1,!1fI. таРШ)J1П. lМIНИ коефіцієнтів 
індексації, вltзнаЧСlllіХ заКОJlодавством. 

У ВllПадlСУ відмови Орендаря зміЮIТ1і ореllДНУ плату на УМОВЦ 
ВliзначеllllХ п.4.5 Договору, Ореlщодавець має право РО1ірваТІІ цей Доroвір D 
ОДНОСТОРОJlНЬОМУ порядку». 

1.6. ПУJlКТ 4.5.4 Договору оренди ВИI(ласти n lІаСТУПllі" редакції: ; 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і СТЯГУЄТЬСЯ 3 нарахувlllllШd 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (3 урахуванням пrrpафВІІХ 
санкцій за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставЮI 
HaцioHВnЬHoгo банlса Украіни, діJOЧОЇ на день виникнення такого подаТКОDОro 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з ВCЛlIЧJIВ 
таких ставок Є більШОIО, за КОЖНJlЙ квnендарний день прострочення у йоro 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації 
цього Договору та/або БУДЬ-ЯI(ИХ додаткових угод, Договорів про внесення змін 
та доповнень до Договору тощо надати відповідну копіJO органу державної 
податкової служби за місцем знаход)кення земельної діЛЯJlКИ». 

1.8. Пункт 9 
lIаступного змісту: 

Договору оренди ДОПОВНИТ1і новим підпунктом 9.4.6 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-яких додатко~их угод, Договорів про внесення змін та доповнень дО 
Д~ГOBOPY тощо надати відповідну копію органу державної податкової службll за 
МІсцем ЗllахОД)I(ення земельної дїЛЯнкю). 

1.9. П~кт 11.3 Договору оренди ДОПОВН.ІТИ НОВИМ підпунктом 11.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: «11.3.4. ініціативоJO однієї із Сторін в односторонньо.!)' 
порядку у випадках, передбачених заlСОllОМ та ЦИМ Договором». 

1.10. Пункт 11.4 Договору оренДІ .... "11 4 Р . І викласти в наступН1Й реДВКЦll: " .• ОЗ1РВання Договору оренд • . . . в . и зеМЛІ за lН1ЦlаnlВОIО ОрендодавЦІ 
односторонньому порядку Д • 
пункту 4 підпунктів 6 4 9 40пускається у разІ невиконання Орендарем ВIВIОГ 

, . та . даного Договору.)) 

1. Цей Договір підпЯraє державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинно •. • 
дерхсавної реєстрації та застосовуєтьс СТІ ПІСЛЯ .П1дписання сторонами та ЙО~ 
П!ШL я до правовідНОсин шо виникли з 01.10.20.-



3 
4. Обов'язок ЩОДО ПОДВІШІ Uboro ДОГОВОРУ 118 деРЖaDllУ peccтpaцїIO та 

JlJtPl1tI, nOB'JI3BISЇ 3 ВОro ДСРilСВВllОIО реєстрацісlО, покnадВIОТЬСЯlrв ОрендодавЦІ. 

5.1IJUJЇ уМОВІ! noro~py ОРСlІдИ 3CMCnLIIOЇ діЛJ1ІІ1(11 від 24 травllЯ 2007 року за 
1ft73DJUIUlВЮТЬСЯ без 3МIІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6ЮВАrСЬКА МІСЬК,. РАд,. 
,"IВС6КОТ ОSЛАСТІ 
ЮРIIДIIЧНВ адреса: 
м, БроDВРІl, вуп.Гагаріна,l 5 
D особі Сапожкв Ігорп ВаСllЛЬОВlll1 

1.В.Са"О3IСI(О 
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ОРЕНДЛР 

ЛРІІ'"ІІІ""'; ";,)IIprrG1Iel(" 
Хол, 'ЛІ( ВОЛО')'''''''Р B"CIUlfIOII"" 

IОРИДIIЧIIВ адреса : 
вуn. кирпоиоса.7-а 1(8.72 
м. Бровари 

обnо КtIЇBCЬK8 

В.в.хо.\І 'ВІ' 

МП 
t пра' IllIIIlнoc:ri ncчll'lil 

.,коТ ,..ic:.,tcai рlUUС. Ар'О ШО У 1C"~i ~n'~iB 
Доroвір зареЄcтpDВ8tlО У .".сокко,.,і БРО::'сс: вів .... //l» _ /& _ОО ро "І. 

ACp1КUHoi peєcтpauii доroворіа орсtlВ)! ."""с,,о 



Договір N!!2 

Про 8несення змІн до договору оренди земen ".:а' 17 ЬНОІ ulЛянии вІд 
серпня 2006 рону НІ 040633800351 
Місто БроваРІ! КIІЇВСЬкої області 

12 сіЧІІЯ дві ТJlсячі деп'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~liCЬKa рада КlIЇВСЬКОЇ області, IОрllдllЧlIВ особа за 
_DJ1IШСТВОМ Укра11111, IДСIlТIІФlкаЦlііlшіі код за ДВІІІІМІІ єдрпоу 26376375 - б Б' , ЮРllДllЧllа 
11JICCa: КІІІвська о Л., м. ровар", вул. ГагаРlІІа, J 5, n особі ВIIКОIIУIОЧОГО обов'І3КІІ Аlіського 
1'Q.1II8R - секретаРJl роди Сапожка Ігоря ВаСJIЛЬОВllча, ЯКІІіі діс ІІа підставі ст.42 ЗаКОIlУ 
YqJ3Ї1111 "Про АІісцеве саМОВРJlдуваШіJl в Україні", з OC)IIOf'O балу, та 

ОРЕНДАР: віДКРllте акціонерне товаРIІСТВО "БроваРСЬКІ ІЙ побуткомбіllат". ЮРllдllЧ'lа 
upeca: .1.БроваР11 вул.Гагаріна,26, ідеНТJlфікаціііНllіі код 03054752 в особі ГОnОВl1 правnіllllЯ 
.ДІорпіка ВanеріJl Іванович&, JlКlіЙ діє на підставі статуту, зареєстровmlОГО ВllКОllаВЧllМ 
DIimOМ Броварської міської радll від 11.06.2003 року за Н!! 03054752, Ilодonі - "ОРЕНДАР", 
JdpJ'lOl!' БОА,', YКnВnll цей Договір ПРО наступне: 

ДіЮЧІI добровільно і перебуваlОЧИ ПРІІ здоровому розумі та ЯСllіfi паМ'Jlті, Р03уміІО'111 
JUЧCННІ своїх діЯ, попередньо ознайомлені з ПРJіПJlсаМlf Ц.IВільного заКОIIОДВВСТВа, що 
ptJ)'JIIOЮТЬ укладеНllЯ НІІМИ правОЧIfН (зокрема, 3 OllMoraмlf щодо недійсності правОЧШlУ) до 
hpД'IКelloї рішеннJIМ БроваРСЬКОIО міською радОIО від "30" BepecНJI 2008 року Нп 883-46-05 
lOp.\IamBRoї грошової оцінки земеnь міста БроваРll, рішеННJI Броварської міської paдll від 
16.10.2008 року Н!!898-47-05 та кеРУIОЧ1іСЬ положенняltlJf пунктів 4.5.~, 4.5.3 та 9.1 .• 3 Договору 
lIPmДU земельної дinJIНКИ від 17 серпня 2006 року yкnвml цеП ДОГОВІР Н!! 2 (.IDдDJlI - ДОГОВІР) 
'" внесеНИJl змін до Договору оренди земельної ділянки від 17 сеРПІІІ 2006 року 
li!О4Об33800351 (надалі - Договір ореНДІІ) про таке: 

I.Вllестн до Договору оренди наступні зміНІІ: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
C2J Н оо' rlД' но довіДКl1 відділу земелы�ІІхx 

. • Ормативна грошова оцінка зеJ\fелЬКОI ДIJlЯlfКlI з . 
~ ~B У місті Броварах від 23.0 1.2009року Н!!О4-3/1 З - 3/174 станОВІІТЬ '. • 

'192096 • в 'ЯТСОТ шістдесят ДВІ) гp11B111 ОО 
2 (ОДІІІІ АlільііОI. дев'ятсот двадцяТЬ ТІІСЯЧ де 

-'ііок, 

J 'В редакції' 
.2. ПУНКТ 3 Договору оренди Вl1клаСТIІ в наСТУПНIІ' п' 

-з Ц Іі ) . тepMiHOltl до 01.06.2011 року. ICJlЯ 
~ І! Договір укладено строком кв 5 (п 'JIТL рОКІВ, ажно право ПОll0вnеННJI ііоro на 
~enHII строку дії цього Договору ОРЕНДАР має. п~ре: ніх, ЗD 30 J\вnellДDpllJIX дllів до 
!акіп СТрок. у цьому разі ОРЕНДАР ПОВ1Інен не П~Н:llml ОРЕНДОДАВЦЯ про IIВlір 
~eJlllJI строку дії цього Договору пllсыtовоo повІД 

ВilQrпl Пого . . 
Дl10. ОРЕНДАРЯ не застосОВytОТЬСЯ У разІ: 

ПОЛохсеиНJI цього Договору про переВ8Х".е право 
• 'Dkop • І ПРllзначеННЯltI; 

IICТIUrнi земельної дїnJlНКlі ке зо ЦІЛЬОВlllt 

• l10pymelllUl термінів сплаТlі орендної плаТlІ; 
• Аоnущ оо • ЛJlНКI!». еиlUl поriршенНJI стану земenы�оJJ ДІ 



1.3. ПУІІІ('J' 4.1 дОГОВОРУ оренди Вllкласти в наступнііі рсдшщії: 

«4 1 ОРСІІдна плата стаНОВІІТЬ 10 % (десять) відсотків від НОР~lіllll/tlюї Ір 
. . . 192 006 20 ІІІІ/ІІІІІІЇ • зсмелЬJtоі діЛЯНЮі - 1 920962 грн. 1 стаllОВIІТЬ - '7, (crn !lе'І"fIIIJСI. • ~ 

О ... • 1.181 ....... 
дсв'ИIІОСТО шість) rpllDCllL 2 КООІІІОК на РІЮ). -..... 

1.4. ПУНКТ 4.3. дОГОВОРУ оренди Вlікласти У наСТУrlнііі рсдаКl1ії: 

«4.3. ОреІІдна плата вноситься ріВ~IJfМIІ часткаМIІ ЩОМіС~Lltlо IІрщиltl\l 30 ( 
кanеlщаРНllХ днів, наСТУПJіІІХ за остаНIІ1М кanендарШIМ днем ЗВJ1НОГО (lJuдurКОЩ)I\ІІ ~ 
урахування ПДВ шляхом перерахування на розра.'СУНКОRllіі р8.\)'IЮК Opr t 
Н!! 33210812700005 УД)< У ЮtївськіЯ області М. Киев&. код ЗКПО 2357]923. ~ІФО":Ц 
одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 ДОГОВОРУ оренди викласти в наступнііі редакції: 
«4.5.2. зміНІ{ розмірів земельного податку та ставок орендної плаТІ!. 1~lillll IIOP\JaJIIai 
грошової оцінЮl, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів і ндсксаl1ії. ВIІ]иа~ 
законодавством. : 
У випадку віДМОВlі Орендаря зміНllТl-1 орендну плату на УМОВах, визначених пА,) доro .... : 
Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.)) 1 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди Вltкласти в наступній редакції: 

І 
; 

«4.5.4. У разі невнесенИJI орендної плати у строки, визначені ЦJlМ Договоро\!' С)1І: 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нара.'СуваННJI'" пені. ІІі 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкціn за іх ишвааі) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка YI\-раЇНJI, іїючоіD~ 
день ВИНltкНенИJI такого податкового боргу або на день ЙОГО (його частині) поraшeвц~ 
залежно від того, яка з велИЧИН таких ставок є біЛЬШОIО, за кожний ка.,ендарнпD JI 
прострочення у його сплаті». ' 

1.7. Підпункт 6.4 Пункту б Договору оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цьоrоДо_ 
тв/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до ДоrolllP1 t 
тощо H~~~ відповідну копію органу державної податкової служби за місцем 3HD.'(OДiCIII, 
земелЬНО1 Д1JIJlНКН)). . 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступного 3.\lіСТУ: 
«9.4.6. в п'J1Т1іДеННІIЙ термін після державної реєстрації цього Договору та/або буlJ1t'--· 
д?дaТК~BIIX yг~д, Договорів про внесення змін та Доповнень до Договору тощо ~; 
в~дпов1ДНУ КОПІЮ органу державної податкової служби за місцем знаходжеННJI зС)1~· 
д1nИИКlI)). 

1.9. ~~:CТ 12.3 Договору ореНДІі ДОПОВНИnl новим підпУнктом 12.3.4. наступноro3а1іC1fo \ 
«12.3.4. lНЩlаТИВОIО однієї із Сторін б'! 
законом та цим Договором)). В односторонньому порядку у випадках, перед '1 

t 

1.10. Пункт 12.4 Договору о 
. ренди ВИkJIасти в наСтупній е її, . • 

«12.4. РОЗІРВання Договору оренди землі '" р дакц . ~~ 
порядку ДОПускаєтьCJI у разі невикон ~a lНЩlаТИВОІО Орендодавця в одвосторон 9.М 
даного Договору.». ~HB рендарем ВИМОГ пункту 4, піДПУНктіВ 6.4 '(о 1 

.' 



2l1~nдоroрір підnяroс держаВІІііі реестрації. 

ІІ.П Поroрір lІабllрас Чll1f110сті після піДПIІСВШIЯ сторо J-"", ~ • ШІАШ та Пого державllОЇ 
"'nI3ІІctосовується до npaBOBlдllOCllIIlIIO 01111І11\1111] 01 102008 tcJP3I11l-- •• POI\"I. 

~ 4.060В'130К ЩОДО ПОД~ІШЯ ЦЬОГО Договору ІІа держаВІІ)' pcceтpauilO та ВllтраТIІ, пор'ЯЗВllі 
.""acJ'il'"IIBIIOIO pcccтpaUltlO, покладаlОТЬСJl ІІа ОРСІІДОДВВІІЯ. 

:- sJншi YMOOII договору opeH~" ]емелыІїї діllЯIІКlI від 17 еВРПJIЯ 2006 року 
~ 01063380035 1 зonltWI1JОТЬСЯ бе] 3МШ. 

6. ЦеП Договір укладено у трьох ПРlІміРШIКОХ, що маroть ОДІlакову 10РJlДІІЧJlУ СІШУ. ОДІІІІ 
IDIS 3ІI8ХОДlIТЬСЯ В Орендодавця, ДРУГИЙ - в Орендаря, третіП - в органі. ЯКIIП провів Пого 

ну ресстраціlО - Київській регіоналЬJlіП філії Державного niдnplltMcтвa "UeIIТP)· 
01'0 зеr.SeJIЬНОro кадастру при Державному комітеті УкраїНІ( по земелЬНlfАf ресурсам" 

РеквізllТlI CTopil. 

ОРСІІДОДDВСЦЬ 

... -..-_міська рада К1іівськоі області 

іаціRИ111t код 26376375 

06п., "І. Бровари, вуn. Гагаріна, 15 

.ші Canожка Ігоря Васиnьовича 

Ореllдар 

ВАТ "БроваРСЬКІІіі побyrкомбінат" 
ідеНТllфікацііінltй код 03054752 

м.Бровори вул.Гагаріиа,26 

в особі Двориіка ВanеріJlІваиОВllча 



ДОГОВІР 
ОР.ЕНДИ 3ЕМЕЛьноі ДІЛЯНКІІ 

5pDPP11 . 
Іїроварс .. ка аllс .. ка PlIlIa "',..LL" ~H'" '" 20~~' 

fEllДoДAВEЦЬ: ІІроваРС"КІ Allc .. ~ РlUlа в особі місІоКОro rОЛОВIІ I\IIТOII0111.1I-ВIКТООneКСВllJlроаllча ш:О:; 
І .... і ЗакоН)' YlCpaTHI~ "Про MIC:UCBC с:аМОВРIІ.ауваНIIIІ І" Yкpailli" 3 о.аноro боку, 18 ОРЕНДАР: BЇ.aKPIITO 
lIiDIIерне TOBapllCТDO IipOBBPC"KII~ побут Koal~llIaT. IОр".аIIЧIIІ а.арос:а: м.liроваРII. lуn.ГаПІріlfа,26, 
_dIIinHlln КОА 03054752. в ос:обl ronОВIІ IJpaВnlltHR Дворніка 'Вапоріа IlаНОІllЧI, IІКIIП .аlс на пі.аставі 
11І)11. 1Ipetc1P08DIlOro ІІІКОНКОМаМ БРОlаРС:Lкоі міс"кої PUII 11 N_030S47S2 ві.а 11.06.2003р. 1 .apyroro боку. 
LU аеА Aorolfp про ІШЖЧСНІВСАСНС: • 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'віАповiJlно Ао ріШСННIІ сосіі [ір.1варс: .. коі "Ііс:"коі PUII КllіlС:Іокоі області віА 
_раку x.26-0S-05 HIl18Eo І ОРЕНДАР ПРІІRмаt в строкове Manle КОрlІС:ТУlаН"1І земenLl1У .аілIlНКУ мощеlO 

, ІІІ, W обcnyrolуванНJI комбіна,!), "ЮвілеRНIIА". НIcD 3I1aXOIIIIT .. CR по аул. ГаПlрlllа.26 а аl. іроааРII. Зrі.аIIО 1 
1CloUIeKopIIC'l)'laнНl. шо є нсвіА"ємноlO чаС:ТIІНОIO шоro AoroBOPY 1'1 .аові.аКII ВІІРНОТ IiроваРС:"КI"1 міС"КI"1 

1CNepLHIIX рес:урсів Ne7S9-04-3/З ві.а 06.07.2006 РОКУ 1'1 земen .. НО-КI4ІС:ТРОlоі .аокуаlенташї Gpoвapc"Koro 
lіААinу земenLНllХ ресурсів IUI зсмen .. на .аілllнка paxYЄnCII в зе"IЛIІХ KOMepuiRHoro BllкopllcтaHHII І МОХ.'1Х 
і мlСІокоі pWI. . 

2. Об"єкт ореllЛ11• 

11. В 0p01IJI)' ncpCAlЄnCR зе.lenьна ШIІНка заranLНОIO МОШСІО 0,3?01 nІ. • • 
2.2. НІ зс",enLиіIlАmllиuі розмішені об"єml HepyxoMoro МВОНІ, ІІКІ IВnIlIOТIoCII ВnIСИICnO opeн.aap~, 
23. HopMlnaHa ГРОШОВІ ouiHКI зс.,enLноі .аілIlНЮI зrі.ан~: .ao~i~KII .lipo~apCIoKOro ~IC"KOro lіиіпу 

ресурсів ІіА Об.О7.2006роху за Ne7S8-04-3/4 з урахУІІННIІМ КООфlШЄНТJВ lн.аексаиlІ cтaнOllm. 
- 798713 (сIАIСОТ Аев"нносто вісіаl ТІ'С:RЧ cia,coTTpIIIIIlllURТIo) rpllleHL; _ 

14. ]емепІона AЇJUlHКI, JlКВ псре.ааєnCR в орен.ау не мас нмалікіl, шо МOJCYПt переШКО4Іml 11 ефеmllНОtolУ 
11ІО. 

15. ПРІІ з.,іні ( реорraн!заwі) ОРЕНДАРЯ Доroвір opeн.all не зберіraс Чllнність. .-

з. Строк діі д(,говору 

3 до . 01 06.101Iро .. -у. ПіCnIl закінченНІІ строку AorolOPY 
• rallp YКnЦCHO на 5 (п"8Т .. ) рокІв, Tcpalllloal.ao • • ОРЕНДАР nOlllHeH не пЬніше ні. 

"'11І "It П~РО8I1Жне право поновпенНR A~ro на НОВІІА строк. ~ =~::: Har.sip nPСШОІЖlml Ooro .аіlO. 
п4D 3IJCiнченНR строку діі ДOroBOPY 110ВI.аОМIIТIІ ПІІСL.'ОВО оре ш чеllllRаl ОРСIUlар втрачас ПСР08ПСІІО пра80 ІІа 

. РІІ IllKOPllCТDllHi ЗСАlел .. ноі дlnЯ11К11 110 за цln .. 0811аl ПРllЗllа . 
11І111 AaroBoPY орlщ.... • 

r 

4. ОреlЩОВ плвта 
4.1 " • 11IСRЧ .aOB"RТCOТТPIUlQJlТlo п"RТIo) rpllleH .. 

. ~ • PI'l118 OPIIIДlla плата СlСЛlUUlє 39 935-65 ( • TplUU1RT" ДІВ АТ •• _ • 
4.2, 06 У8анНІІМ iн.aeКCII IнфnRUIІ. 
4.3.0 ""спОН"1І розміру орен.аної маПІ за зе.tnlO з.аіАСНlОtтLCllз:r::1118Т1'ІІ рlШОIШR сесіі alll 01.06.1006 ро .. ")' 
~lIa P'IlJU18 ПЛата ВІІОСІІТ"СН ореНАареа, поЧl8llаlОЧl1 3 .ІІИ8 П:ІІ. за OCТIIIIIIIIII алОIUlаРIШlІ1 АНОМ J81nlOro 
1D~;8111IMII ЧасткаАIІІ ПРОТRro.1 ЗО каЛllUIIIРllllХ Анlв. Ila&:rYKllr8c.scln 06nаcтllll.КIІСІІІІ МФО 821018 кОА . 

I!U PlР ЗЗ;:~Un ШЛПХОАІ nepcpaXYBallllR ІІа раХУIІОSCфl=' rЗ050200 - OPOIIIIII :ар::. UuШ"1ІІ актамll \ \-\ А -:':~::ott 
4.4. П,...... 12600005 -1іроварс .. ке ВДІ(. КOl1КЛІСII lIIIIfоі nnаТlI офорr.tnltтLСІІ І 01 q ~c""" то.. ." ... . 
405, pU;-'11 nPОl1YКші ТІ HIl18HHJI послуГ І рахунок ('ре ~.~ ...... 1 

4.s.1 ~Ip opeIIJIllOt nnаТlI переГЛR.DаЄТ"СR У разl :. • N· V~ : ~\~\" 
4.s,i ::"11 УМ08 ~СПОl1lРlOаанНІ, псре.аба~СНIIХ доrol~:О~Рllфі" у ТО"У Чllcnі вНIСЛI.ао/С інфnRW • 'і: і .b~t6J); ~J# 
4.sJ. і І .. : РозмІРІ. зсмenLНОro nOl1llTКY, ПI.D8IIШСНН1 иl • СП 1..,.8CТ1oCJI П~II'і" ~I!~":: .;-
4.5.4. ~ p~~X .ЩIЦках, псреАбаЧСНl1Х законом; 811311ачеlll иllІІI доra80роа~..:асу IІосмач01 ~,~ .. 
81 ~"ICI HeBllecellllR ОРСНАllоі пnаТlI У &:ТрОКII, А .аен" проc:rpОЧОИИI ' ..... , '" • ~: 
411І" n І Ha .. IOIIВn .. IIOro баlllC)' УКРІТlIII 31 sc_И11 ~ .. , ,.. #. 

РОtrpочеИИR. 



4.5.5.0реИJlна мата сПраВnlєт .. е. також 
'. ІШСОРІІСТО8УС 1емen .. ну віп.НIС)' 18 UI'''' ДОГО80РОМ. 

у.......... .r.шо ОРЕНдАР , ПО"~ •• \ Пр.,. J 

" 

S. Y~IOBII BIIKopl.CТOHHB зе~fельної lIіЛRlllСst. , 
.3, 

• е"а,... .. е. І оренл)' ЗnJl обслуговуваННJI комбінату "Юві.1еRItI'А" 
5.I.Зсмельна ВIЛ.нка пср .. ... , '. . s 2 ЦіпЬО8С ПРlймаченн. 1емел"ної віл.НIШ - 1емЛІ KOMepulAHorO використаюUl. 
5:3: ОРЕНДАР не мас права бе1 оформленн. у встановлсно",у lІконоваасТ80'С nOPllJlкy 11&i~ 

ПРI'1начснн. земельноТ BiпJlHKlt; 

6. Y~IOBII і СТРОКІІ передачі земельної ДЇJJявкв в OPeQaJ. 

6.1. Перелача земельної ліЛ.НКIІ в 0PCHl1Y звНtсitЮЄТЬСJl бе1 РОlроб.'СННJI прое"ї) 'Ї ві.а8С4СННJI. 
6.2. Інші УМОВIІ пеРСl1ачі 3CMCJ1IIHOЇ зіЛJlНIШ В оренлу' OPEHДOдA~EЦb пер~nа(. а ~PEH~P приlbщ. 

OpeHl1Y 1er.,enIoHY nіп.нку віпьН) Bil1 буnь-"ких маАНОВJI:\ прав , претеН31Я треТІА ОСІб, про ІЩ І, 
УIW,алаННІ ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ. Чlt ,?РЕНдАР" не MOrnн 

6.3. Пере.uча 1емел"ної .1L1.НIШ орендарю 1ВІАеНЮЄТЬСІІ Пlе.'" зержааНОІ рet:страшl IWlra ... 

а"їом п' ПРІІRманн.-псреll8чі. 
6.4. на основІ a.2S ]аконУ УкраіНІ. "Про ореНА)' зсмлі" 814. 06. 10. 1998р ~161-XIV ореашаруn~ 

арок пІсля l1ержавиоі реєстраш1 ДОГО80Р)' ореНАI' зсмenlaноі ДІЛЯНКІ' 10008 IIJaHHA НІІІІТН _111І aar. 
.. вll1повшноft'), орraиу держа8иоі полатковоl служБІ •• 

~. 

7. Умови повернеНН8 земельної діЛDJJКІ'. 

7.1. ПіСЛIІ nPHnllHeHНI .nii Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОдАВЦЕВІ ')емел .. ну Jlіпінку у СІІІ 
. гіршому порівНlНО 3 111М. ~ IKOtol) він Оl1ержав П вореНАУ. 

7.2. ОРЕНДОдАВЕЦЬ у разі погіршенНІ кориеНllХ властнllOC:ТeИ ореНJIоваиої земClwcoі ІЇІ 
по,"lзаних із ,міною П стану, МІЄ право НІ віашкоаУВIНН. 1битків у РО1мірі, ВНЗllачсному CТOPOIII.ICНoI 
сторонами не дocarнyro 1roJUI про розмір віДШКОА)'Ванн. збитків, спір розв"IІЗУЄТЬСJl ) с:узовом> пороку. 

7.3. 3АіАснені ОРЕНдАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ ВИУріТl1 на по.,іпшеННJI ОРСН.1ОIІНОЇ" 
ШАНКІІ, "кі немож.1I'80 ВUО~-ре\lIIТlt без заподіlНН. WКОДИ uiR l1ЇЛJlнuі. не пім"гают .. віВШКОВ),ВІШНIО. 

7.4. ПоліпшенИJI стану земельноТ nїЛIІНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ 3В nlll: .. ,..OIOIO 11'OJ111D 
ОРЕНДОДАВЦЕМ им.,і. не пi.!l.1.raють вUuuкодуванню. 

7.S.0PEHдAP мк право на вUшucoДУВВИНl 1битків, заподі.них унаспівок HeBHKOII •• ,"A OPEJ:IДQДAВЦ 
зобов"neн .. , персвбаченш. WOI 'І1Оroвором. 

Збl,таft ... BВ8SaID'11oCII: 
, 7.5.фа"їllчні lI1P811L uнx ОРЕНдАР 111111І8 )' ."ОIC) 1 невИJCОIІаНИІМ або ненanе8НИN l"IІОІІІ"ИlIІ)' 

.• Договору ОРЕНДОдА8ЦЕМ. а тuoa 8Н1PIt8. ці ОРЕндАР 1JIЇЯсинв або повннсн uiJkHlrтll .:1.111 'ЇЗJIOI.~ 
свого порушеного права: , 

7 .6.nО~Оl1И. акі ОРЕНдАР wir би pcL1WfO O1'pK\lam в разі НL1e-.cнoro внконанн. ОРЕНДОДАВЦЕМ ~ 
nоговору. _ 

7.7. Розмір фаКТИЧНl1:\ 11rтp3Т ОРЕНllAPJI вюнв"anw:. на пізс:таві зоt.,)';"letmL' .. но піnтвеРllЖсtlll~ lIIJIttI 

8.О&меа;ерра (оБТtlЖенlUI) ЩОДО ВІIКОрИС't8IIIID 
UМMЬHoi діл_НIСII. 

8.1. На орендовану земельm' зі.1JIНХУ встаио 6 o.0601r1 
IнженерннR КОРl1l10Р мережІ лlнlТ е.;ек n апено о меже.lllЦ площею 0,0723Г8, 3 1111Х .. 
товаРIІСТ.ОМ "Укрінб.нк"; n'po ераа ... та O •. OI22ra - зеft1Л1 cnin".loro KOPIIa)'BRIIIIR J '1CU1o~ 

8.2.Пере.аача в оренду земельної .1L'IН""'И • l13'lD 
част"н), ШаНКII. не с п.зетааою МІ np~lnIIHeHII. або зміllll 06мeIliCI" 

9. Інші права та а60в"lІ3КВ сторів. 
, ОРЕНДРдА8ЕЦЬ rapurryr. що ]Смельна ДЇЛ.на . ' ііі 

.1ІбороноlO (арештом), 1аСТВВОIO не перебуває і він ( > ~oro масНОСТі. ніком)' ЇHWOM) не .Іач~~ра.: :, 
НI.1І88"1 інші права. визначені ШІМ договором. мас 31КQHHI n08ИО8QенlUl nepe.:аавати шо 111n.1'~~ї. с .;:' 
, 9.J.np ••• OpeHBD488UII: • .' ... "с'.' ~ 

9.1. ~. перевір~ uin .. oBe ІІІКОРІІСТВННІ земельної 4іл.НКИ' ~ "t' .. ,... І і', . 
9.1._. l1OCТpOlCOBO розірвати ueA Доroвір у , .... J ~= І 

ДОГО80РОМ: ВИnIl1Щ передбачених чинним бj "ство іJlи j 

, ~O a~ 

~~ і5 I.~ : 
........ III~ 1~ .' • • L"· ••. =:: .., 



І • ,,,іНIIТIІ ро)мір ореtШНоі маПІ у 8"nuxax n сі 
""~~")' ПОР'4~'У бе) ,r041. ОРЕНдАРЯ; , ерц аЧСlІlUC 111І111І11" 3IXOIID4a1C180M, 8 10М)' Чllcnі • 

""~1.4. 111"aМiТl' 8і4 OPEHдAPSI С8.0счаСI.оrо ВIIСССНн. ОРСІ14НОТ nnanl' • 
91 S І""аraт" 8і4 OPEHдAPSI 114ШК04УВІІІНІ С)'МІІ ОРСII4НО- ' 
i~ ~po "14IНН' ,емел,,"0і 4ЇnllllШ 40 пі4ПllсаИtl. Шоro Доrо.~р~аПI 3 часу ПРIІАНImI ріШСllІІІ III"OIlКO.'), 160 

... ,,2. 06а8"IЗК.. OPCI1404DDUI:. • 
92.1. перCJll8lТI. земen"ll)' 4ІЛІИКУ ПО lany. 

. '.1 ПраВІ opell4Dpn: • 
9З.I. D1P"MВn. по Bany ,e~len~HY 4IЛІ~КУ у KOPIIC1)'.IHH'; • • 
9З.2. паIlОВnЮІDТІ. 40ro81P nlCnI 3DKII"'CIIНl СТРОІс)' Roro lIii І раі ІШ",,"' • 

і lйУ ореlШl.. -" .. ІОСТІ претеШIІІ, ШOJlО зоБОD"ОIН" ІІІ 
.... :. 0608"nЗКIІ ОРС'l4арn: 

9.4.1. н;ша.lП' ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвіст .. 34iRClllOBaTII контрол., 31111"OPIICТIHH.\I UICЇЗCMen"HoЇ lIm.IIKII: 
9.4З. BIIKopl.CТODYBaTII 3С"'МЬ"У lIlлПIllС)' 3І U'nLoBII'" ПРIl3I1Dчеllll.".; 
9.4З. С:lскчаСIІО сnnа~у~аТIІ 0pCIIlIHy мату; . 
9.4.4. не АОnYCкаТl. ХIМIЧНОro ЧІІ БУ4Ь·І"оrо IItWOro заБРУllllеНIІІІ ЗСМnll; 
9.4J. пillТp"МУВВП' П 111межному саllітарном)' СТВltі; 

lO. Pl1311K DllПадкового 31111щеllJІR або ПОWКОllЖеllJlR 
об"єкта opellДll ЧІІ iioro чаСТIIIIII. 

10.1. PlО"К IlInuKoloro 3НI.шеННІ або ПОШКО./ІЖСННІ об",,,,.. ореllllllЧIІ Roro чаСТІ.НIІ нссе ОРЕНДАР. 

11. Страхува.llfЯ об"СJn'а ЧІІ iioro чаСТІIIIІІ. 

11.lЗriAно з Ш'М 40ro80poM об"єкт OpCНJU' нс niMlnE страхуванню. 

12. ЗаlіНI. УІ\ІОВ договору і ПРllПllнеННR його діі 

11.1. ЗміНІ УМОІ 40ro10P)' 34іАСНІОЮТЬСІІ у nl.CIIMOBin формі 3І взаємною JrОllОЮ сторін. 
Ypni НeJIOс.rнСIfНlзro411 ЩОllО зміНIІ умов ДOroBOpy спір розв".3УЮТЬСІІ у судовому nOpllllfC)'. 

luдrrДоrolОРУ ПР"ПI'llnЮТЬСR У разІ: 
IUI. JaкїнченНІІ строку, на ЯКІІА Aoro було укпадсно; 
ІЩ nPl1A61HHI ОРСlШlре.1 зсмельної діл,н,," у власність; •• 
.ІШ. Іnxyny земел"НОЇ)linllНКIІ дlllІ суспілЬНIІХ потрсб 160 Пр"r.tУСОВОro віllЧУЖСННІІ зс •• enЬНОЇ lIШІІНІСІІ1 .. OnIRIB 

IIt06xlaиості В порадку, вствновленому ЗІ"ОIlОМ; 
1U.4. nікаlдaшl ЮРIШИЧНОЇ особll-ореНllар •• 
Il2J. ДоГОlір IIpllm'НlEТЬCI також в іНШІІХ ВIІПадках, ПСРCllБDЧСНl1Х 3ІКОНО ••. 
1u'1UtAlIrOBoPY ПРIlПllНnlотьея WЛRХО"І Оого розіРВDIІНR за: 
:~~. ~'HOIO зroДОЮ сторін; •• • CJI' О" НСВIlКОНIННІ lIРУroю стороною 0601"ІІзкі •• 

• PlWенИІІМ. r:yD.y на BIIMory ОДНІЄЇ ІЗ стор.н У на 1.1І ОРСН40ваної зс •• en.ної ділІНІСІІ. llке істотно 
. IІІІ.аоГОВОРОМ1 та внacnшо" BllnВД"OBoro зн"шенНJI. пошкодженНІ! 

• l13J. П'''1І0РIІCТlННЮ, а тако. З інш"х пшствв, Вll3наЧСНl1Х 3DКOHOM. 'шеНIІR.' суду, ВідПОВідн~ 40 cт •• oIr,."" 
Ht8I1KOHaIl1l8 оренда ре". п.9.4.2. Ааного доГОВОРУ J8 р 

І,. IIOJaIICCy УкраІIIl' 
~~ ~ ~ ~ІІІІИІІ AOroBOPY в О.IUIОСТОРОННЬО.IУ nopllll"'Y lIOnYCICD~PEHДAPEM п. 4.3., п. 9.4.3. • • 
11.s. rнн. ДoroBOPY І О.IUIОСТОРОИloOму ПОРIlдКУ Є KeB!I~'OкaнНII ІІЧ або фїЗllЧНУ особу, а ТIIDЖ реоРnНlЗIUIІ 

-Іа прваl власності на маАно OpcНlIIP' НІ ІНШУ Юрllll ну 
IlCa6l\oopelf4lPII Є підставою дlllІ розірваННIІ ДоroвоРУ; 

.. .. 
ііі ... ... .. 



14. ПРllкіlщеві положеНШI. 

• 14.1.цсп lIoro8ip набl'рає ЧlІнності ~іCJIК піllп"саННR сторонаМIІ та пого державно, P~[t'1pIqJ't 
ЦеП Доro8ір YIUIDJlCHO У ТР"ОХ nPIІМlрНI'Ках. ~o МlUOт" .однакову ЮРІIJIІ'ЧН)' сил)', оJlltи 3 

cipCIUloaaBWI,IIPYnIR _ ворендарк, третіА - 8 opгaНl, ІКIlП ПРОВІв державну рс'страuію 

. . 

НевlІІ"'I'IІIIII"11 ЧDС11ШDМII aoroBopy С: 
, • KDJIICtpOIIlR ман зс",enьноі аїЛ.НКIІ 3 віJ10бражснНRМ об\lС' ... ен" (обтr"'СI''') у її ~ 

~CPBI1)'118; .' . - • І аКІ' про BCТ8НoВnCHНJI на MICUC80C1'l 111 поro.вженНR ЗОВНІШНЬОІ МCЖJ 1СаІС.1ЬИDЇ.'lЇ.lQlв( •• 

аКІ' про псрсаачу на з~сріганНR ~~HoвncHIIX Me;к08'~ 1НUЇ8 8J1aCКIOt)' (1Dp1lC1)~i_lDIIiIk аКІ' ПРIІRому-псрСJ1llЧl зсмen .. НОІ дІЛІНІ"'; .,.~.}~: QIIIJ . , .. 
15. РеквіЗllТl1 сторін 

ОреllДОДDвець 

Броварська міська рада в 
особі місы�огоo голови 
Антоненка Віктора Олександровича 

місuсзнахоажс!'н. ЮРИJ1ичноі особll 

01400 Кltівс"ка облвст", 
м,Броварlt, вул.Гагарінl, 15 

ідснтltфікаuіRниА код 26376375 

.. 

Орендар 

ВАТ "Броварський поб)"І' ЕоЕIІІІІ". 
в особі голови праалїRIIJI ".-

• І •• 

Дворніка Валерія Івановича ........ 
місuсзнаХОJ1ЖСНН. ЮРИДІІчноі особll 

07400 м. Бровар", 
вуn.Гагаріна,26 

іДСНТllфікauіАниЯ код 03054752 

~~Т~~~I-__ в.l.Двориіl 

r 

, . 

j 



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКи 

2006 року м. Бровари 

МlI. що підписалися нижче: Броварська J\licLKa рада. в особі 

міського голови Антоненка Віктора Олександровича. ЩО діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". з 

OJIНiєї сторони. та BiдKplfTe акціонерне TOBaplfCTBO "БроваРС:ЬКlfіі 

Dо6УТКОJ\ібіват", в особі голови правління Дворніка Валерія 

Івановича з другої сторони. склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ВідКРIІте акціОllеРIІе 

ТOBapllCТBO "Броварськиіі побуткомбінат", прийняло земельну 

_ику площею О,3701rа по вул.Гагаріна,26 для обcnyrовуванНJJ 

roМбінату "Ювілейний" - землі комерційного використання. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 01.06.2006 року 

1i16-0S-0S на умовах оренди, терміном на 5 (п"ИТЬ) років до 

01,06.2011 року. ,. 

ЦеА ~ складено у 

'lacтиНОIO договору оренди. 
І1ЕРЕДАЛА: 

~DвaPCЬKa міська рада 
І(. Р1fJUlЧRа адреса : 
},fі~вари, вул.Гагаріна,15 

kНЯ ГОnова 

трьох примірниках і є невід' ємною 

І1РийНЯJIО: 

ВАТ '$роварський побуткомбінат" 
юридична адреса: 

М. Бровари. 

вул.Гагаріна,~6 
Голова правлІННЯ 



., -
АКТ 

про перенесення в натуру З0внішньоі межі зем~ьн~і ділJlНIСН 

_ ВА 7' а,' БРО'QРС4 Р'; nQ~тl;fJ,ц lilUJт '-

-
~.~ ___ {j~Q.с~q~Р~/~·К4~-+J~J~'------______________ __ 

o.t. 200 , р. 

Мн. нижчепідписані. представннк Броварського міськоro Biддiny 
Киіlськоі periOHanl.Hoi філії Державного підприємства" Центр держuноro 
'смcnьного кадастру при Державному комітеті Украіни по :lемcnьиих 
ресурсах" 

І прнсyrності землевласників (землекористувачів): 

RpeJlCТUИИК внконкому UDP~ і. е-н к.о Jii'. 13. 
аіlOЧН на підставі дозвоnу виконкому Не 273 
рш народних депугатів від 24 nистопuа 1992 року 
перенеспи в HatY,py межі на підставі пnану :lемcnьноі дiJUlнки 

B,tT " ьро8t1f'ЦЩм" fШ~}l.!)JLI"~ 

ПРО.НВlІОчоro по вуn. Га r О'р ; аА І 

• 

.. '.:liy, .J.f~()Y ()' l' ()г7 1)5"1 
'п.ана РІшеННІ міськвиконкому Nr - BIД_~~T..:.',;..:;.T..:.. ~;~C..;.· ---

Ме.еві знаки в кіnькості ( r- шт. ~ep~i в нату'рі п~ставниlC)' 
3INDВНИКа. на ІКОГО і иакладено відповідалЬНІСТЬ :lа ІХ :lберс:жеННJI. 

• оо іпанки nOlCl38lli РDЗМіри та місuезнаходжеННJI межевих зН&КIВ зеМCnЬНОIД 

ИIIСрОJCaX. ctyBIННIO 
ЦеН lkТ є підставоlO AIUI ПРИЯНJI'П'І рішеННІ по фактичиому хори • 
Aкr скnадениЯ в ДВОХ примірниках. 

.0 



АБРИС ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

--~--------------~~ 

- ---
.. 

6 

А ,. 

------------------------~----------------------------
Опис меж: 

1.- ВіААдо. .. ' . ' .. -

, " 

тури"': 
г , ...ч. 

tN. 

ijг o"9P'd ---. 
~-~-----, . 

3. ВіА В ДО r _-~.J.2.Еt!~~, ~":.!., . ._i .... t::"2::.:..,;. ~~;е::~s~':!.~:.:..-~С..:It~~~~~' ... .:І;'-2)--...:.---~~ 
.;, 

, ' 

'4. Від r АО Д -:.:.-._. ~",(-:!-Jr~.~ • .J!~!!~~~е.,!..:'"'С~cfCuc::J!.;~~К==-.. ----.:..--..:.---------~ ... ' 



А К'Г 

1.IItIlОlnеНIII НІ місцевості ТІ погоджеllllR ]ОВllішньоі' . 
~.... ..ее,к. ]е&.ельноі ділННlСн 

~ S А 7'" Бр 06 ар u,1ЩJi k.Q~rm Іц, &.LI ~: lС4 "" .. 

. 
~. Jl :шоf р. 
~~ м.Бровврн 

!м. IIИliчспідпltс:ані. ПР~ДС"'ВIІНIІК Броварського місь " 
ОО '.lІоіФіnії ДеРЖDВIІОГО lІідприсмства оо Центр державног:ОГО ВІДДІЛУ КИЇВСЬКОЇ 
. "у "О)lітеті Yl\pl1їml"O 1~"'&:11а.tIЮі p&:cypca~" земельного кцастру при 
~lJшст:аRі ліцеН1іі 11І1 ОIlКШIОIІIІІІ "nfiiT 
пості землевласників (землекористувачів): 

7' ., Б о • ~ - Іц,..ц Ь; IUJm" 

1IpQ'.IНJlII сво'і повноваження. провели встановлеННІ на місцевості та ПОГОJIЖеННJI 
ЇW11W1їмrжі земелыlїї AiJIMIIKtl 

'Р.. Б;;.-Jc.Q--:":-4І'--с-.-ЦЦt---;=r-IЧ2-'r--""-JЦ')--IN-"~/-' н..e.--... ~"""'---

"ІХОАтс. за адреСОIО h I!f га '1.4. 4' ; Itд J,J , 
'Іні межі на місцевості проходять ПО _s:.J4~'u',,~J<,;::C.Q=-..с)t"~ __________ _ 

х пpttснзіR при встановленні зовнішньої межі не зuалено. Межі ПОГОJlЖені і не 
.. спірних Ilнтань. Межові зtlаки. Jlкими закріплена земельна ділянка 8 кількості 
шт. показаІІі предстаВІІНКОМ відділу на місцевості та передані на збс:рівнНJI 

r~кику (землекористувочу). Розміри тв місцезнаходжеННIІ земельної дimaнlСИ 
І.НІ абрисі на ЗВDроті ,дОIІОI'О акту. '... 
шанки. наданої ВА Т І, Бр cl40q.,;щ; ~)ц)ib tJJ It./JDI 

1Ct.lrJlhIIO·rcuдВcTPODOЇ ДUКУМСllТUllїі СКЛl1дl1~ ~ 3ІОС га. 
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НА уМоВАх DРЕНJIИ 

КАЛАСТРDВИ~ ПЛАН 



М. БроваРIІ 

ДОДА ТКОНА УГОДА N!l 

до договору ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 
Від 17 сеРПllЯ 2006року Х.040633800351 

МІ,. що піДnИСВnIlСЯ нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА. двnї -
"QРЕНДОДАВЕЦЬ", в особі заступника міського ronови 80111вка CepriB 
МllsвііПОDllча, що діє на підставі ст. 42 Закону Украіни "Про r.licueBe самоврJШYВання 
в Украіні", довіреності від 01.08.2006 року за Н!! 2-15/1872 3 одніс' сторо"", тв: 
Відкрите акціонерне TOBapllCТBO "БроваРСЬКI.Й побут коа.бінат", юридична адреса: 
м. Бровари. вуп.Гагаріна.26, ідентифікаційний код 03054752, в особі ronовп правління 
Дворніка ВаперЇJ1 Іванович&, ЯКИЙ діє на підставі CТВtyl}', зареєстрованого BIIKOHKoMor.r 
Броварської r.,іської Paдll за N!!03054752 від 11.06.2003р. з другого боку, YКnВnII 
дода11\ОВУ угоду до договору оренди за Н!!040633800351 від 17.08.2006 року. 

Відповідно до рішення сесії Броварської міської раДIl від 07.12.2006poh.-Y 
КI173-12-05 внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.l.1.і доповнити його словами: 
Зriдво рішення сесії Броварської міської ради від 07.12.2006року за 

ХІ 173-12-05 "Про продаж зе".елЬНIIХ ділвнок, вадаНIIR дозволу ІІа ПРОдlUК 
3Вle.JIьпоі ділЯIIКП" Відкритоа!)' aKDiOlleplloa!)' товариству "БроваРСЬКІ.В •• побут 
8СОАI6інат" бупа продана у власність земельна дinянка ~ощею 1,0333ra по 
B)'JI.Me'I'R """. 2 б ня авТОСТОЯНКlI, в користуванНІ на умов8.'( ореНДІІ у 
В ---'J І"пв. ДJIJI О спyroвуван . ка площею О 0515ra 
АТ "БроварсьКІ.В побут коа.бінат" ЗВnlrШlrnась земельна ДШRН ,. 

з 2. до 0.2.1. і викпасти ЙОГО в H~C~Hiil реДВJCЦ~чи від 07.12.2006 року 
I1'InьHa 1IJJ0ща орендованої земельН01 дiJUlНКlI ПОЧlIН 
ctaнOBlnЬ 0,0515ra. 

3 ·n акції' • до 0.2.3 і B11кnaCТ11 D наступНІ ред оо іпяНКl1 згідно ДOBiдКlI Броварського 
Мі НормаТllвна rpошова опіН~ ~еr.lелЬ~0~rio7 року за N!!04-3/3-3/18б, ВКnЮчаІОЧlI 
CLКoro ВJДДШу земельних реСУРСІВ вш 30.0 • е джеНlln Наказом Державноro 

Іое'іЦієнт індексації грошовоі оціНЮI - 1 :03~7 ~~Т;О~б року Н!НР/l 8/1SI2 111 1 "Про 
:ОМIТету Украіни по зеr.tenьНlIr.t ресурС.1 вш • 'ьс~когосподарськоro прll та 
иОРIJJ.ОК Нормативної rpошової oцiНКII зе~~ сш стві JOCТllціі УкраіН11 ~ :J~ .'\. 
IСЦеннх пунктів" зареєстрованогО в М1НIСТСР q ';&9 •••• :\ 
Року' .~ 1"..... 

3114'9388/12262 становить: • :; §:~'" ~ : 
Т 11) rplIВHI· ,;5" у - с 

"ятсот сорОК Р • ~ ,,р:#."'::: • • 28943 (двадцАТЬ вісіа. тися" дев $ •• ., • .., .~p .... ~ : 
•• ~ ~ ,,, 6,0" .. ':"1 
8"-• rf .,,' 

'~!I .".", ....;..~= .... -. 



... .110 п.4.1 і BIIКnBCТlI Roro в HacтynHiA peJl8Кцii: 
Ope~a .плата З8 земельну діЛІНКУ СТ8НОВIlТЬ 5 % від II0pMBТJIBHOЇ грошової 

aIIЇJIIII,. вUIП0ВІДНО ріЧІІВ OPI!llf1IID ОЛDТD ООЧІІІІDІОЧІІ 3 lIDТlI реСа'рвціІ 1I0rODOpy 
I)1�i���i-ПРО~'У :sel\lenLlloi lIШRllКl1 IlecinLcLKorOCOOllDpCLKoro Орl1311DчеllllR 3В 
}і8О 8і126 rpУДllR 2006року CКJlDlIDC: 

1447,15 (OllIID ТllСRча ЧОТllРllста сорок сім) ГPIIBellJ. 15 копіRок; 

5. до 0.4.2. і BllкnaCТlI Aoro в наС1)'пніА редакції 
ОБЧllcnеННI розміру орендної плати за земсльні дinяllJCII lIержавної або 

1DJI)1ІaDЬиоі власності здіRСНЮЄТЬСI з урахуванНІМ їх цільового прнзначення та 
JOCфiuiєнтів індексації, визначених законодавством, за затвеРllЖеНIІМИ Кабінета.1 
Міністрів УкраїНl1 формnш, що запОВНЮЮТЬСЯ під час укладання або зміНl1 умов 
;юroвору ореНДІІ чи продовжеННІ його дії; 

б. ДО 0.4.3. вимасти в нвступній редакції: 
OpellllllD плаТD ВНОСИТЬСR IЦОl\lіСRЧНО piBlllll\QI час:ткаl\lll DpОТЯГОI\I 30 

lIUIендаРИIІХ днів, ІІDСТУПННХ 3В ОСТВНІІВІ КJUleIIдaplllll\1 lIHel\1 3Bmloro 
(портковоrо) I\licBЦR DIJIRXOI\I перерахуваНllR на рахунок УДК У КИЇВСЬкій 06nастї 
м.Кuєвa МФО 821018 KOll 23571923 рlр 33213812600005 - Броварське НДІ(. KOll 
rлamфіквцiJ 13050200 - opeВllB зеl\lлі. 

7. Всі інші умови Договору З8J1ИWаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1ОрпдичИа адреса: 
мо Бровари, вул.Гагаріна,1 5 
ЗacтymШк MicLKoro голови 

ОРЕндАР 

ВАТ "Броварсы\І.АA побmомбінат" 
ЮрНдllчна адреса: 

••. Бровари, 
вуn.Гaraрінв.26 
Гоnова прaвnіНD 

/~ BJ.)\вopвiк І 

.-
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АКТ 

ВРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІлянки 

м. Бровари 

МlI, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рваа, в особі 

D:1)'Пника міського голови особі Возняка Сергія МllхаііЛОВllча, що діє 

ва пілставі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", довіреності від О І .08.2006 року за Н!! 2- І 5/1872 3 однієі 

сторон", та: Відкрите акціонерне TOBapllCТBO "БроваРСЬКІІіі побут 

k"Оаlбінат", юридична адреса: м. Бровари, вул.Гагаріна,26, 

іnентиф~каціііНИіі код 03054752, в особі голови правлінНJJ Дворніка 

Вanерія Івановича з другої сторони, сICJIали цей Акт про наступне: 

Броварської міської рада передала, а ВідКРІІте акціонерне 

товариство "БроваРСЬКIIЙ побут комбінат", ПРИЙНJJЛо земельну 

ninJlНІСу площею O,OSISra по вул. Металургів,2 ДЛJJ обспуговуванНJJ 

автостоянки _ землі транспорту. Земельна ділянка надана рішенНJlМ сесії 

від 01.06.2006 раху N!!26-0S-0S та віл 07.12.2006 року NsI73-012-0S на 

УМОвах оренди, терміном на 5 (п"ять) років до 01.06.2011 року 
Цей А __ имірниках і є невід'ємною частиною 

пАТ складено у трьох пр 

AorOBOpy оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
І1РийНЯЛО: 
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ДОГОВІР 
ОРЕНдИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

GpODlpCLKI ",IСIо1С8 Рала "/' .. ~ЛNJ .. 'oP~ 
ЕЦЬ: liраварськв .llськв рваl В особі місloКОГО rOJ1OBt' ЛІІТОІІІІІІІСІ BI .. -rёiPiQЛI!КС8II'РОDII';' ШО ~:~~ 

']uOII1 УкраіН" "Про IIIlcueBe СІмовр~~ааllll" в УКР8Їllі" 3 0'1101"0' бо"'У, та ОРЕНДАР: ВI.сІКРllте .~UIOIII!PIIC 
"ІіраааРС:ЬКIIН поб>'! KO.IOIIIIT., IOpt'.11I1~Ha иреса: м.БроваРt'. lyn.ranpllla,26, і_итпфікаuiПНt'П .0.11 

І асабі ronОВl1 праВnIН1І1 ДBOPНlK8 ВмеР'1 І ваНОвt.ча, IIKt.n .ІІі[ ІІа пiJIстааі ста1У1У 31реЕСТРОІІ'Їого 
&РОРРСltКОТ місІоКО\' РаАlІ 38 Nt030S47S2 ві.ll 11.06.2003р. 1 .llPУГОГО боку, УtclllІІlІ' оеП .ІІ0ГОlір про 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОСОРУ 

1.I.оРЕНДОДАВЕЦЬ віanовідно до piwellHI сесії БРОВIРСltхоі міСltкоі РIAIІ КllіlСIоКОТ oбnасті 11. 01.06.2006polC)· 
lIIIIIt. а ОРЕНДАР npІIАмає В строкове матне КОРШ:ТУІІННІ ]смenloНУ .ІІІпIНIС)' nnошеtO 1,1364rп, МІІ 

• iAIIIt U'I'DCТOІНКИ, яка 3HaxoaIIТItCR ПО вул. Mcтanyprla,z 8 м. &Р08IР.I. 3riJ1HO 3 МІНаМ 3I!мnеКОРt'С1)'18IШIІ, 
ІІІЇІ"(МІІОІО ЧICТJІНОЮ UIoOro Доroвору та .II0Bi.llKt' ВIІAlНОЇ БРОIIРС"КIІ'" міС"КIIМ BiJlJllnOM хмen"НIІХ ресурсів 

]І] Ііа 06.07.2006 року та ]emenloHO-КІІастровоі .ІІ0lC)'ментаоії БРОlарс"кого "Ііс.кого Iluїlly ХМСЛ.НІІХ ресурсі. 
IаІІІIЇІІІНIІІ paxycrltCR В зеМnlХ транспорту в межах БРОlарс"кої ",іс"коі р8І1l'. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1. В ореlUl)' ncpclW:'1'Iocl земепьна діп.нка заran"ноlO МОШСІО 1,13~4n. 
12. Нlземenьніn alмHui lідсутні об"єtm, нерухомоro "'.nHa; . . 

.13. НОРМІТІІ'НІ rpoWOBI оцінка зсмen.ноі ДЇnIHKII згіJIIIО .ІІ0,і.llКII Бро.арс.кого мІСltКОГО .IJIJIUI)' JCMen.Kt" 
1Ї806.07.2006року 31 N!7S6-04-3/4 ] урахУВІНfIIlМ коефіuiєнті. illJle"caцlї CТDffO.IГГIo: 
0596951 (п"ятсот ДlІв"ВIІОСТО шІсть ТІІСRЧ ае8"втсот п"а гаесвт оаlll) ГPIl8НR; 

14 3 ...... На • . nv НС має НCJlonіків. шо r.,ои.'УТ" nepewКO.lllm. іі сфектt'.МОМУ 
• --.01 .ІІSnIIlЦ ака передааьса 8 Opl!H"'V 

.1.S'ПРh :Іміні (реорraиI3Iw1) ОРЕНДАРЯ Дого.ір ореНJIIІ Н" зберігаt IIlltltllc:тs.. 
.0 

t 
3. Строк діі договору 

, 1 до • 01 06201 IpolC)·. Піcn. ]акінченн. строку 40ГО80РУ 
~ І'ОІ'Р YКnlUleHO ІІа 5 (п"ВТЬ) років. Tep.liIIO.1 ~o у' • pui ОРЕНДАР ОО.ІІНСН КС паніше між за 2 
'tIi. ~ аере,,,нс право поновnеННI .nоro Н8 H08t'" строк. UIoO"'Yn о намір ПР0408Жlm, Пого .ІІіlO. ~'ICIIН. строку АіТ .ІІ0roвору nOBiJloMlm, ОIlСЬМО.О opetlJloAlIWl Р ВІІІ ОРСIIJllР атраЧlt персаlJItIII! пра80 ІІІ 
"''''' ри ІIIкорIIст8llнlзе".enы�отT .ІІ1лn11К11 lІе 31 Ц!nЬО811'" ПРII]lllчеllН • 

• ЬП)80РУ орещщ. 

4. ОрС'1Д111І ПЛІІТІІ 
4.\ 11 ТlIСВЧ 8'с:I"IСОТ СОРОІС сі"l ) ГР118ен" 55 

'-: ·І'ІЧНІ ОРІІIJIІІІ ПЛlта CIUIDJlDt 29 841,5' ( .ІІвIUIІІIІТЬ .ІІеа IJТЬ • 

4.1.06 ахУВІННIІ'" іtШCксі8 іНфлаW't 
. U. 'І'lCAен"" розміру орендноТ матll 313C"nlO 1JIinCHIOЄl'ЬCI :І ~lnll.Т1'1I рlШСllllП сес" 814 Ol.ouoo~ рок)' 
"'ііа ОРС'ІІІІІ Мата 8110СIIТЬС. ОРСIIДIРС'" ПО'lIIIIIIO'І11 ] .1111. ::шс 31 OCТIIIIIIIII' lCIUIeIIдlpllIIlI1 .11l1еlll IalТlI~ГO 
~;aнII.111 частка'lІІ ПРОТВГО"І зо scanClsдopllIII .1111~' 111~КJITBcькln o6nlcтi " •• КIIЄ8. МФО 821018 КОА . 
IIZJ Jtlp зз~~R8ЦR шnВIО"1 ПllреРllуааllІІ. РІ РІ~УIIОIСФI:rі 13050200 - opellJll 3'f~.ЇJlНIІ.Ш ІІІ. )t • ; ; r "і1 • 

4.4 ". 11600005 _ SpoDDpcloкe вдк. Коа ШtIСII ...... _11 офорr.sn1nьcJlІ .ІІП ~... ..~II.· & .. ~ .. 
·"ас"",,_.. ІІа'" C'PCIIJIHOIIU-' ... "';.oo--~ <І "'" 
ч,"- 'nPоаухшітаНlд8НИІІПocлyr.раху .. ,,~ .. ,. ~~ ~ ~~ 
4.5.1 01~lp ОРІІIДIIОТ пnаТl1 перСГЛВАаСТЬСIІ У раІI :. '. ~.. ~I ~ .~.~ 4.$,і ::НІІ УМОВ. ГОСПОАаРlOlанlUI, псредбачеlШХ ДоГО·fРО':j,ltФі., у тому 'І1,cnі .наcn,_ок IM~~! .. ' .11 11~ Е ~ I1 

• 4.$.]. і : Р03Мlрі, Хftlcnьноro податкУ, пlAвllШСlІl1І d Н. ~ : t~! ,f J ", ... ~ .. g 
\ 'ІХ IIIПIUlК8Х пеРеАбачеНl1Х ]ІКОНОМ; ........ ~~~' ~ \\ * j ., • '.:-: .... ~ ••. ,v . .. o-"u ." •• '-. '''. '~.,,'.~. ~Il!t "І. 

~ 



• ,. ІІСВІІССС'ІІІЯ opelllJlloT плаТIІ у "рок ••• ВIІ3IfаЧС.lі U'I\, ДОГОВОРО", сп 
4.5.4. У ра Н І лыІro баlllеу Украіllll за КОЖІІІІR дс,,'" ПРЩ:ТРn"':ЩIМ n P""It1\t 

. поавlОIlОТ ст"ВК'1 8Ц Olla .'IТеасу ... 

КОЖ.1ІІ0 ДС'I"оПРОСТРОЧ:::' спра8JIRtТЬСR також )' Вllпа.Dка\, я"шо ОРf.НДАР ) ПОlа~ .~. 
4.5.5. peНl1HI Q "'"' 

BIIKopl'CТOBYC: земепьну аіл-,ІКУ ]1 ш,а, Договором. 

5. Vl'lOBl1 ВIIКОРIІС:таНIIЯ ]e~ICJlbIIOi ділПНICU. 

S.1.ЗсмепЬНІ Аілянка псреJ1lCТltCR в o~eHAY мя о~слугооуьаllНЯ aBTOCTOAH~ 11. 

'.2.Цїпьовс пр"]начеННR земепьноі АIЛRНХlt - ]емт ТІ анспорry: 
• 5.3. ОРЕНДАР не має права бе] оформлення у BCТDHOIJICHOM)' 1aKotlo.aaBCТBOt.\ ПDPJaY N 

• ПРIDНІчеННR земепьноі АілRНКЩ . 
6. Yl'lOBl1 і СТРОКІІ передачі ]е~lелы�оіi ділВНКUlаtк 

6.1. Перерча земельноі Аіл_нки воренау ЗАіПСНЮЕТЬСR бе] розроблення просК1У іі ВЇJIIШННL • 
6.2. Інші умов .. переАачі земельноТ Аіл_нки в ореНАУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переває, а ОРЕНДАР.,.. 

ореНАУ.земепьну АілRНКУ вільну віА 6YAla-RКИХ маАнових прав і претсюіfi тре і іх осіб, про 1ІІІІ1ІІІІ 
ДОl'Oаору . ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР нс ма 

6.3. Перерча Jeмелltноі аіл_нки ореНА8РЮ ]lJіЯснюЕТЬС_ піСЛR АержааноТ реєстрпіі шаl'O _ 
ПРI,Вмания-пеРСА8чі. • . 

• 6.4. на основі стЗ5 Закону Украlllll "Про ореНАУ ]емлі" віА 06.10.1998р ,М161-ХIV DptlUlpl 
-' строк піCnR АержавноТ реєстрацП АОГОВОРУ ореНАI' ]смenьиоі аInЯНКI' ]оБОВ"I]8"1111 нпт в 

віаповіаНЦJ\IУ OprDIIY аержаВIlОТ ПОАатковоТ cnуж6'1. 

7. УМОВІІ nOBepHeHrr. земельно}· ліnя ... аl. 

• 7.1. Післ_ ПРIШИненlUI .1111 ДОl'OвоРУ ОРЕНДАР повертає dРЕНДОДАВЦЕВJ :sса,enьну-
гіршому поріаНJlНО з тиr.t, У RKOMY він ОАержав її в opeн.uy. і 
• 702. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У Р83і погіршенlUI корисних властивостеR ореНАованої хмc:nьної JIЇIIIIIII. 
зміною її cтaH~, M~Є прао на вll1WкоауваННІІ. збlnків У розмірі, визначеному сторонам ... якшо enJIIOIIIII 
31'041' ~po розм~р BIAII!KOl1YBaННR збиткІв, спір Р03в"_зуєтьс_ У СУАОВОМУ ПОрRАIС)'. 
'. 7.3. 3A'~CHeHI ОРЕНДАРЕМ .бо ЗI'OАИ ОРЕНДОДАВЦЯ витрат .. на поліпшення opeHA08111Oi-. 
як, неможливо ВI!10кремИТІ' бо заПОАIJlНИЯ шкапи ціп дїл_нui. не пім_гають віnШХОАуваннlО. . 

" 7 .~. ПOJllпwе~НR стану зеаlМltНОТ АЇЛRНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за П"СЬ,\ІоаоlO ,roAOIO J , 
]е~lЛl, не Пl4llJlraJQТЬ В1АШКОАуванНІО. ori 

" 7.S.0PEHДAP має прuo на ВЇJlшкодувания збlmcів, заподі_них унаслїаоlС кеВIU\OИlННІ ! 
]0608 Jlзень, переАбаченнх шlм AOI'OBOpOM. . 

3611ТІСІМІІ ВВ8жаютьсп: " . 
7Sфаnи' . м-• • ЧНІ втраТІІ, _XliX ОРЕНДАР З83нав у зв"RЗКУ ] нев.,конаННJlМ або не"IІІ9ІIІ" • 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ. а таКОЖ ВllтpаТ1І, Jlкі ОРЕНДАР 3AinCH ... або П0811НСН 'l1iitcНlml JIII ~ 
nopyweHoro права; . 

7.б.АОХОАИ, Jlхі ОРЕНДАР міг 611 ремьно отримаТl1 а Р83і НIJIСЖНОI'O •• ІКDНІ"НJI oPEtlAO~ 
AOroIOPY·· . 

7.7. Розмір фаnичнlІХ BЇlтpaT ОРЕНДАРЯ ВИЗНlчаєтьСR. на підставі АОкумеtmlllaКО пі~" 

8.0бмежеННJJ .(обтяження) щодо ВІІКОРllстаUІ1Я 
земельної ДШЯНКІІ. 



• орсlUloJllUЯ: 
~ ipanl uin.аве ВIІІСОРIICТlННJI зеr.tСЛloноf 4inJlНКIІ' 
ItJ.::allOJO ртlрваn, шR Доroвір у BllnllJlKaX, псрС~БIЧСН'fX ЧIlIfНIІМ '. 
}!~~ рсо •• ір ОРСІIJIноі маТIІ у BllnllJlKaX, псрс,аба"СНIІХ ЧІІ~ 1aKOHO.aumOM та Ш'М ДOГDaOPOM; 
Р-':;РІІІІІ'У 60 ЗГОАІІ ОРЕНДАРЯ; НІІМ 1aКDIfOllllтOM, в таму Чllcnі D 

~arant ІІА ОРЕНДАРЯ своєчаСIlОГО ВНССС''''ІІ орсн,аноі МІП.· 
IP.~' Ііа ОРЕНДАРЯ віАШКОАУDаНlІ1І СУМІІ ОРСНl1ноі пnаТI~ 1 час • 
І ._НI1СМenIoНОТ АЇЛІНКІІ .ао пі.аПllсаННIІ u"oro ДОГОІОРУ. у ПРIІRнlПТІІ p'WCHHII ІІІКОНКО">, 1160 

~ QIoI"IJKII ОРСІШОАІІUП: • :t ncpeJllllІТІlзсмenloll'j АіnlНКУ по any. 
110"" орС.IllIРН: • 
UI.atplPlml по ІКІ)' ~C~ICn~НY А'nl'.'КУ у КОРIІС:ТУlаffl'lІ: 
1J11/011OU1011IТI1 40ГDBlP ПIСЛI 1аКІНЧСlfНІІ строку Аого ,аії І РІзі lіАСУ1ності прстснзіП, шо,ао з0601"1І3I1Н" на 
lr;dYopIlWI. 
110000"IJКlIОРСlшаря: 

'і.l. IIUJI8ТII ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвіст" з,аіАСНЮІІІТIІ контрол" 311 ІIІКОРIІCТlННllt.I цієї зсммьноі ,aiпIlHKII: 
:U1I1'J.ogplIlТolyalnl 3C"ICnIoI'y .аInЯIfIСУ 31 UInIoOBH.' ПР"311I1ЧС"" •• '; 
IIU. ... ICHO смачуваnl opeНJUfy мату; 
і'l" неаоnYCКІТІI xlr.ti'lHoro 'ІІІ БУАIо-IКОГО іншоro за6ру,аНСННIІ1СМJlIІ: 
'Іи nUnplIМyвaТlI іТ в належноr.tу санітарному CТllfі; 

І . 10. РО:JIIК ВІІПDДКОВОГО 31111ЩСВІІЯ або ПОШI(ОДЖСIIIIR 
• об"ЄКТ8 ореВДІІ ЧІІ ііого чаСТIІІIІІ. 

~1.PIOIlIi."nIAKoloro 3НІІШСННІІ 1160 поwко,ажеННА 06"єкта ореНА" ЧІІ Пого ЧІСТІІНІІ несе ОРЕНДАР. 
L , 11. СТРВХУВ8ВВВ об"єкта ЧІІ ііого чаСТIIВII. 

1111-3 ·ш ... AOГDBOPOM об"єкт орен.а •• НС niAIIlIrar страхуввнню . 
• , , 
І 
~ 

12. ЗміН11 У'ІОВ ДОГОВОРУ і ПРllПllllеllllR ііого діі 

1~31i~ УМа. АОГОВОРУ uіАСНЮIDТIoСА у nltctot.toBiJl формі 31 В3IЄt.tноЮ 3ГОАОЮ сторін. 
'~PIJi IIrAoQrнеННlЗГОAl' шо.ао з.,ін.t умов .аоroвору спір розв"lІзyютt.C1І У СУАОвому nopJUUC)'. 
t1~~loPY ПРIlПIlIlRIОТЬСЯ у разі: 

,-

~ JlaiнчеНIfI СТРОКУ. на IкиА Аоro б~JlО YКn8.leHO;. • 
!ьз. ~"". оренаарем земcnloНОТ .a1Jl.KKII У ВnIlCH.CТЬ, lіачуженНR земмьноі АіпllНIШ 3 MDТI.lil 
~ 3~MenIoHoT .аin_НК" АІІІ суспіпЬНI'Х потреб а60 nplIMYCOBOГO 
lїQiU ~ І ПОРІІ.ІКУ. BCТlHoвneHoMY законом: 
_. Ш'IОР'WI'ІНОі особll-орен.ааРI. НОМ 

л.laro Ір nPllnlllUlcra.CII також в іНШІІХ IІІП8l1КВХ, переабвчен",' ~ІІШ • 
1.-.. ВОру ПРIlПI.НЯIOТЬСЯ wnяхо., Roro розіРВ811К8 3В: • 
J. Ih "010 "'Оаою сторІн' ННІІ "рУГОЮ стороною 0601"lІз"іl, 

"lUе"1ІІ '... cnі.аок неВIІ"ОIlI" • • Iaroa .. су.ау на ВІІМОГУ о.ан.єТ .ІЗ стоРІН У НІ реНАОваної ЗСМCnloноі АUlIІНIС1I, ІІ"'С ІСТОТНО 
П І Іра .. , та Інаcnі.аок ВltП8l1КОВОro ЗНltшеННlІ, поw"о.ажеННА о 
1I~'lcтaнlflD, а також з іНШІІХ пі.аСТІВ, вltзначеНIІХ 3І"'ОНОМ. IшеН'I •• ' суау. 8ШП08Шlf0 ао ст •• ".,."" • 

1to1o.....~IfIIIIIR оре'I.ІІРС.' п.9.4,2. I1Dlloro 110roBOPY 31 р . 
t'aJi;.;,' УКРаТIШ • • 
~ ... ІІІ ДоrolОРУ І о.анОСТОРОННIоО •• У ПОРААК)' .аопускаЄТ;ЄНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. . • 
J п .... ::- ЦorolDpy І о.анОСТОРОНIоОМУ ПОРIl1К)' Є HelllKOHaHHA або Фі3I1ЧНУ осоБУ, а 11UCO. реорraКІ11ЩІR 
~_~ npaa. 'ш'lV юр.IAIІЧНУ llralilloope І ВnacHOCn на маЯно орен.ааРIІ На 1..-" 

IfAlpIl t ПідставОЮ АІІІ розіР8DННІІ договору; 



14. ПРllкіlщсві положеllllП. 

14.I.цеА lIoroBlp набllрас Чllнності піспl ni.llnllcallHI сторонамlІ та Аоro lIержавної реЄСЧJаuії 
Цеп Договір YКnMeHo у ТРltох ПРIІміРНIIКах, шо мают ... OllНBKOBY ЮРНlIНЧНУ. силу. OllllJt ] ""І!Х знахОllJ11\Q 

opeН.IIOllaaWl. lIpyrllR - D opeHlIВpl, третіП - в оргаllі, ІКІІЯ ПРОВІВ lIержавну реєстраu.ю 

Н,.I.а"С""IІІ"111 ЧВСТІІІІВ"ІІІ .ІІ0ГОВОРУ С: _ _. • 
КВ.ІІВСТРОВIIП ман земел"ної lIіЛllfКIІ з ві.llображеноr.1 обмежен" (оопжен,,) у 11 аlІ"ОРIІстанні ТІ BCТlHOвneнH 

сервl1У1'lв; . . . 
ІКТ пра BCТDHoвneHll1 НІ MicueBocтi та ПОГО.ІІЖенн .. З0вн,шн .. оі меж. земел"но, вт"Н"I! (копі .. ): 
акт пра переllDЧУ ІІа зб~рігаННІ BCТDHOвneHIOo "еЖОВIf~ знаків вnacHIIКY (КОРlfстувачу) 1емел"ної .ІІinl""11 (konilt 
акт ПРIlПому-пеРCllDчі зсмелltної .ІІЇJU1НIШ: 

OpCllДoдaBeць 

рроварська міська рада в 
особі міського голов" 

15. Рек:ві31lТII сторі.1 

OpellДap 

Антоненка Віпора Олександровича 

ВАТ "Броварський побуг комбінат" 
в особі голови прaвnінВJI 
Дворніка Валерія Івавовича 

місuеЗНІХО.llжеННI ЮРlflllfЧНОЇ осоБІ! 

07400 КllіВс ...... обnасть. 
м.&роваРII, В)·.1.Гагаріна. І S 

і,аентlfфі .... uіАНIlП "'0.1 16376375 

мп 

міСUe;JнахолжеННI ЮРЮИЧНОї ос::о6и 

07400 м. &роваРIf. 
в)'л. Гагарі на,26 

і,аеНТIІФікаuіЯниn ко,а 03054752 

ПідПИСl1 сторін 

~riff!j~~7--___ в.J.Даорнік 

-

..t 
, . 

...... 
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АКТ 

,прИ~ОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКи 

11-" q,pЛIf.ll 2006 року м. Бровари 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська J\licIaKa рада, в особі 

"іського гоnови AllTOHellKa Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на 

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

однієї сторони,:та ВіДКРllте акціонерне TOBapllCТBO "БроваРСЬКIIЙ 
І 

побуткомбінат" , в особі голови правління Дворніка Валерія 

І~овича з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а BiдKpIITe aKQiOlleplle 

товаРI.СТВО "БроваРС:ЬКIIЙ побуткомбінат", ПРИЙНJIло земельНу 

дimrнКу площею 1,1364га по вул.Металургів,2 для обслуговування 

автОстоянки - землі транспорту, Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 01.06.2006 року N!!26-0S-0S на умовах оренди, терміном на 

5 (п"ИТЬ) років до 01.06.2011 року, 

Ц ~ 'рииках є невід'ємною. еи Ап. схлвдено у трьох прИМІ 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада ' 
ЮРидична адреса: 
М,.Бровари, вул.Гагаріна, 15 
МІСЬКИй голова 

прИЙНЯЛО: 

ВАТ "Броварський побуткомбінат" 
Юридична адреса: 

м. Бровари, 

вул,гагаріна,~б 
Голова np8ВЛІННJI 



АК '1' 
О ICТIIIDBnCllllR 1111 ,.,iCueBOCTi ТIt 110rОl1ЖСННR зовні і . Ір ШНlaО межI1с •• enlallоt l1іл8НІСН 

. 8А Т" УО~t:IJЧД" XDfyтJцJt#{"ICIJ~ '. 
:!UU'" р, 'Ji' 4) _ м.Бровари 

Ми. IІНЖ'IС:llіl1ШtСОllі. IIP~~I~ І ilIJIIН" DPOIIUnCbKoro' '. • оо .. ' Оо' Д , ,'МІСЬКОГО ВІАІІlnУ Киівс к оо 
IItriOIl:L'I"tlOI ч"ЛІІ ерЖDІІІШГО IІІJ1ПРИ('М~Тllа оо UeHTn держа Ь 01 ,. . . у .. " вного 1емеnьного к·"астру пр ,Dcрж:аDII""~)' ~O~i!T~TI K.~iI"'H IIU 'J~МСШ •• ІИ" p~t)'pca~" - н • 
SЇIDЧИ Ш111111~ТIШI nlUеlі1 .. "~ ШIКt"IUIIІIR pnfiiT 
InрисyrНОСТІ1емnевnаСtlИКІВ (:JемnеКОРИСТУllачів): 
_ ВА ТІ! QpQl'qp с (, щцr ~n:::Q~;)j:=:-Р~-ч;о-.ц---::б:-'':''''' М--221---"'",.......--

ша преа 88НІІІІ СВО' ПОВlІовuжt ... tМ. прuиеJIИ 8становnеН;'нв місиевості та погоджеННІ 
1OIHiWIII,ni м&:жі 1I:M~II""OЇ ;ііІIМIІ"" _______ ..1МL .. --;Б;:-f}-О-:::6:-QР-С6-~-:'u.-It-;·~Н-о~$"р;--:--IGD-д-о-=-, ..... • 1t,Д--",,--'--

ша ,наХО.!1КТЬСJl 1В адресоlС) ~~.д.ще f!!:!J12. ~ А "l 
mнаЧСllі межі на міс:иевості проХ6ЯТ .. по ~".A~ с' ;u; ntQl.J.Щ . r -тг 

НіІКIІХ прс:тензіА при встановленні 10внішньої межі не 1IIвneHO. Межі поroджені і не 
1111іІІа' ККIIОТЬ спірннх LlН:ВНЬ. МС:ЖОLSі ]lІаки .. ІІ~ИМИ ]IK~inlleHB ~eMellbHB Аіn~Ика в Kin~lCocтi 
-.Iij_~_ ШТ. показlШ npeAC:TUDIIHKOM ВІДДІІІ)' на МlсиеВОСТI та ПСРСАаНI НВ ]БСРIl'8ННI 
К\llІеВАаснику (землекористувачу). РО:Jміри ТІ міСUС]НlходжеНН8 зсмельної ДШІНІСИ 
ааІС11вні .ІВ абрисі НI11ВОРn'l'і ДUІІОІ'О UKr)', r' - , .. 

n'~nllll,'іАИНКН. HItJLatlOЇ ~ "Бя.о8Q«6~ HQfyrhUJJlefllt:AНII 
1IUHU 'l&:мсш.IШ-КUJluс'rРОLlLJЇ .'LLJI\Y"'~III "lІіі tКlI~:lC ~ /J ~, га. 
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.. . . - .-... 
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АКТ 
про перенесення в натуру зовніwньоі .' . 

. меЖІ земелЬноі діланц 
ВА Т .. Б.РО(1rцч,7t!lt",r t'" • • __ ,::. - - IСООjаnЧJt ~: ІЩ l1f І, -

• уn,_ ,JJeтfJ '#fP 'Ч~; ,l 

.!.!-" O,L 200.( р. 

Ми. ннжчспіАпнсані. ПРСАставник Броаарс.. . 
• ..' "ф' '''Д кого МІС"КОГО b� --:-КИІІС .. КОІ реГlоналЬНОI IIUI сржавиого піАПРИСМс:тва .. Ц ~y 

зСМCn"НОro Кадастру при Державному комітеті Укр" еитр АСРЖUноro 
ресурсах" alHH по :асмcnьннх 

• присyrнос:ті зсмnевnасників (земnеКОРИС1Увачів): 

ВА т с. Б.роIQ/К,rll'; Ilf)QjjmI:OoМ~ ;ltAm" . 
Пpellcтuннк внконкому еТо", fJ,,'o r,J': 8 
ІЇІОЧИ на піАCТlві Ао:авоnу виконк~у НІ 273 
рІІ1и каРОАНИХ АспУтатів віА 24 nИСТОП141 1992 року 
перенеслн в натуру межі на піАставі пnану земеn"ної АШАНІСИ 

ПРОЖНВlІОчого по вуn. ,uentJl""", 'I..I-t;) ~ 

зrіАно.ріWСННJI міськвиконкому H!IY/-J.fifl е.(){ OS",o. 
І 

. Межсві 3Ha~H в кіn"кості j WT. перелаиі в на'!)'рі ПрсАcтuннху 
ЗU408ннка. на JlКОГО і накладено вiAnовіАan"ніСТЬ :аа іх збсрежСННI • . 

Розміри тв місuсзнаХОАжеННR межевих знаків земcn .. иоі Аіnянкн ПОlС838Ні 
".кроках. 
Цея.1ХТ с оідcтuою AIUI орнАна1'Та рішеННІ по фактичному KOPHcry8IНHIO. 
Ап CКnЦCHHA в двох примірниках. 
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Доrовір N!2 

Про внесення змін до dOa080nY oneH.:Iu земen ".:11 17 ,. ,. u ЬНО' ulЛяннu 8/д 
серпня 2006 рону Ng 040633800352 
Місто БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

12 сіЧIJЯ дві ТllСJlчі дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~liCЬKa рада КІІЇВСЬКОЇ області, ЮРIІДIІЧllа особа за 
3аІ,Оllодав~ом УКРОllШ, lДеllТllФIКОlllfiШln .код за AallllMl1 ЄДРПОУ 26376375, IOPllдllllllO 
IІІІРесв: КІІІВСЬКО обл., М. БроваРІІ, вул. Гагвршв, 15, в особі BIIKOllyrOlloro обов'ЯЗКII міського 
ronОВl1 - секретаря paдll Сапожко Ігоря 8аСIIЛLОВIIIID, JlКIIА діє 110 підСтаві ст.42 3aкOllY 
УІІ']ШЇІІІІ"ПРО місцеве самоврядування в Україні", з одllого 60ll.У, та 

ОРЕНДАР: BiAКPIITe a~цiOHeP!le TOBa~IIC~O "БроваРСLКllfi побyrкомбінот", IОРIІДIІЧllа 
llllресв: м.БроваРII вул.ГагаРlна,26, IдеНnlФlкаЦlfilшfi код 03054752 в особі ГОЛОВІІ правліllllJl 
Двopllik'D Валерія Івановича, JlКllп діє на підставі статуту, звреССТРОВВllОГО ВІІКОІІDDЧІІМ 
ЕОмітетом Броварської міської ради від] 1.06.2003 року за Hg 03054752, Ilвдалі - "ОРЕНДАР", 
JdPJ'lOZO 6011.")" уклалlJ цеп Договір про Jlаступне: 

ДіlОЧlI добровільно і перебуваЮЧIІ ПрlІ здоровому розумі та ЯСllіfi пам'яті, розуміlОlll1 
ШDчеllНJI своїх дій, попередньо ознайомлеllі з ПРllПllСDAtII цllвілы�ого закОllодавства, ЩО 
pel}'JIlOIOТL укладеНІІЙ ННМIJ правОЧl1І{ (зокремD, з BIIMOГDAIII ЩОДО Ilедіпсності правОЧШIУ) до 
затвердженої рішеннJIМ БроварськоlO MiCLKOIO paдOIO від "30" вересня 2008 року Н!! 883-46-05 
Bop~lmlВHoї грошової оціНЮI земель міста Бровари, рішення Броварської Аlіської PaдJl від 
16.10.2008 РОКУ Н!!898-47-05 та кеРУЮЧIІСЬ положеННЯМIІ пунктів 4.5.~, 4.5.3 та 9.1:3 Догово}'у 
ореНДІІ земельної діляНКlі від 17 серпня 2006 року укnалll цеП ДОГОВІР НІ! 2 (надалІ - ДОГОВІР) 
про внесення змін до Договору ореНДІ І земельної діЛЯНКІI від 17 серпня 2006 року 
N!0406338003S2 (надалі - Договір ореНдІІ) про таке: 

I.ВнеCnI до Договору оренди наступні зміНlI: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ BllкnaCnI в наступній редакції: 
*"3 м· І згідно довіДКl1 відділу земелыІІхx ч . НормаТІІвна грошова оцінка земелЬНОI ДIЛJlIІКl 
ресурсів У місті Броварах від 23.0 1.2009року Hg04-3/13 - 3/173 ставОВІІТЬ : 
вs • сіАI) ГPllellL ОО КОllіпок. - 427 (ВІсімдесят п'ять ТІІСЯ'І ЧОТllРllста двадцять 

1 lаступніfi редакції: .2. Пункт 3 Договору оренди виклаСТl1 В І • 
«3 ' ) оків теРАlіном до 01.06.2011 poJ\.-у. ПІСЛЯ 

'. Цеп Договір укладеlіО строком на 5 (п ЯТЬДАР Р ~ереВВЖllе право поновлеlllUl Пого ІІа 
3ilJcinЧеНІІJJ строку дії цього Договору ОРЕН має ЇЗllіwе Ilіж зD 30 кanендаРНIDС днів до 
во~иJi СТРОК. у цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІнен Ilе п віДОАlllТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
3ilkillченlІЯ СТРОКУ дії цього Договору ПJlСЬМОВО по 
IІродовхатl Я • • 

ІОГО Д1l0. ОРЕНДАРЯ не застосОВУЮТЬСЯ у РОЗІ: 
Положення цього Договору про переважне право . 

• . ПРllзначеННJlМ. 
ВllКОРIІСТВНні земельної ділОК11 не за ЦІЛЬОВІІМ 

• ПОРУшення термінів сплаТІ! орендної плаТII; 
• до " діЛJlНКlJ». ПУщеllНЯ погіршення стану зеАlcnЬНОI 



-J-

'м кнії' 1.3. ПУІІКТ 4.1 Договору opellAl1 ВІІКЛПСТІІ в наступ ІІІ 11 реда . . 

ть 7 о/с (сім) відсотків від 1І0рмаТІІІШПЇ грошової оціJ'..J 
сс4.1. OpellAlla плато стаllОВ" о. , ,. , • 1\1 

.. • 8S 427 гpll І' стаllОВllТl, - 5979,89 (п ЯТІ. ТІІСІІ І lII~О ятсот Cll\lДeen'l 
земслыІІ� ДІЛЯІІКІІ - . 
Aco'SITL) rpllOCllL 890 I(OIIЇnOK ІІа рію). 

1.4. ПУНКТ 4.3. Договору ореllдll ВllклаСТl1 у lІаступній редакції: 

«4.3. Ореllдllа плота ВІІОСІІТЬСЯ ріВ1IJ1М11 часткаМIІ щоміС~ЧIІО протягом 30 (УрИДЦяnI) 
квnеJlдаРШIХ днів, наСТУПlІlІХ зп остаllнім КВnСllдаРIШМ Дllем ЗВІТІІО~О (податкового) MICJIЦR без 
уро.'1'DDlIIIЯ пдв шляхом переро."УВDlIІІЯ на розра."УНКОВИIІ ра."УIІОК ОрендоД8ВЦК 
Н! 33210812700005 УДК у КlІївській області м. Кисво. код ЗКПО 23~71923, МФО 821018, 
одсржувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - орснда зеМЛJ». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореllДИ викласти в liаСТУПlIЇn peдa~цiї: . 
(с4.5.2. зміlШ розмірів земельного податку та ставок ореНДНОI плати, ЗМІНИ нормативної 

грошової оціllКlІ, піДВllщення цін, таРllфів, зміНIІ коефіцієнтів іJlдексації, ВlfЗначеН1IХ 
законодовством. 

У ВІІППДІСУ віДМОВIІ Орендаря зміНИТIІ орендну плату на умовах, визначених п.4.5 Договору, 
Орендодавець мас право розірваТIІ цей Договір в ОДJlОСТОРОННЬОМУ порядку.» 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
с(4.5.4. У разі невнесення орендної плаТIІ у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
Іfараховусться на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їх нивності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка Украіни, діючої на 
день ВИlflfкнення такого податкового боргу або на день його (його частині) поramеНWI, 
залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день 
прострочення у його сплаті». 

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

сс6.4. Орендар зобов'язаниіі в п'ятиденний T~PMiH після державної реєстрації цього договору 
тalабо будь-яКl!Х до~аткови~ УГОД, ДОГОВОРІВ про внесення змін та доповнень до договору 
ТОЩО H~~i ВІДПОВІДНУ КОП1JО органу державної податкової служби за місцем знаходжеННІ 
земелЬНОІ ДUlЯНКИ». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити Новим підпунктом 9 4 6 'СТУ' • . наступного ЗМІ . 
«9.4.6. В п'ЯnІДеlfНlfЙ тep~iH після державної реєстрації цього Договору та/або будь-якnx 
додаТКОВIІХ угод, ДОГОВОРІВ про внесення змін та доповне Д В .... І ... .. нь до оговору тощо над ,~. 
ВІДповІДНУ КОП1JО органу державНОl податкової слухсбll за . ноі 
діляНКlf». • . МІсцем знаходження земель 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНlfТИ НОВІІМ під' 1 . . 
ПУНКТОМ 2.3.4. наступного ЗМІСТУ. 

ссI2.3.4. ініціативою однієї із Сторін в односторонньо. 
законом та цим Договором». ІУ порядКу У випадках, передбачеНІIХ 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди ВlІІcnасти в нас 'й 
тупН1 редакції' 

«12.4. Розірвання Договору ореНДІІ землі за ініціаТИВ0' . 
порядку допускасться у разі неВІlконаНlfЯ Орендвр 10 Орендодавця в односторонньомУ 
ДВIІОГО Договору.». ем вимог ПУНкту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 І 



!JItIJ!oгosiP підnигос деРilсаВllіп реестрації. 

Договір IlобllРОС IIIШIІО~Ті піСПJl підrrllСDllllJI CТOPOHD.'III та Boro 
JJ1tD ДСРЖUllоі 
~~cmСОВУСТIIСЯ по ПРDВОВIдIlОСIIІІ 1110 ВIIІІIIКЛlI З О J • J 0.2008 РОКІ. 

_0ОоI'J30!\ шодо ПОД~ІIJIЯ ЦLОГО Договору ІІа дсржавну реестраціІО та ВllтраТІІ, пов'lІзані 
t~IIOIO рссстраЦIСIО, noкnaaalOTLCR ІІа ОРСІІДОДОПЦН. 

SJВUi УМОВІІ договору opell~11 земеПI.IІОЇ діЛlІllКlI від J 7 саРП'IJI 2006 року 
tj)38003S23ВnIIWDlОТLСЯ без ЗМIІ1. 

LЦrD Доroвір уклодено у ТPLOX ПРlІміРIIІІКа.~. що MaloТL однакову 10РIIДIIЧ.IУ СІІЛУ. ОДІІІІ 
asJIIIXОДlIТЬСЯ в Ореlщодавця, Apyrlln - в ОРСllдарн, третіП - в оргаllі. 111\110 провів Пого 
І 1 peєcтpaцilO - КlІївськіП регіонanьніА філії Державного піДПР'lємства "ЦСIItpУ 

земenLIІОro кодастру при Державному комітеті УкраіНIІ по зсмenЬНllМ PCCYPCD."" 

РсквїЗllТl1 сторіІІ 

Op~llДoдaBCЦI. 

міська Рада I<JІївськоі області 

. • ВІІВ код 26376375 

06n., М. БроваРII, вул. Гвгарін&, 15 

OpCllllap 

ВАТ "БроваРСЬКI.П побуткомбінат" 
ідеНТI.Фікаціііlші1 код 03054752 

м.БроваРll вул.Гагаріна,26 

в особі Дворніка Ввnерія lван0811ча 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ]ЕМЕЛьноlщлянки 
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!іроварсlolCD мlс .. 1CD Рада" ;'tf' .. I!~ .. 20' A,.(t_ Ор. 
б' JaLJJ. eacдoДllleWo· 

&po.pCIoh~ ~llclo~ рада в осо І п~~шого ~acтynнlпса місloКОГО ronови КІІАllllаl ОлеКС8llДра АIIIІТDIIlnОDllча: 
ІІІІІІЇІ: на DlдC'l'llllI 3ахову YкpaiНlI Про МІсцеве самОВРIlllYВВlПIІ D Украіні" , ДОІіреності від 01.04.03 3а .N!2-
":І аА1ІОro боку, ТОІ ~PCIIдII~: ПРIІD~ТlII~n підПРIІDlIЩIo ПIIЛIlПЧУК 8аСІІЛІо ГРllroРОВIІЧ, IОРИдJtчна upeca: 
.. 5роlllpи. вуп.молодuкнa.3 IДСН'ПlфucaшRНlIR код 1899520795, ІХІІІ діє НІ пшставі свШоama про деравну 
~ суб"arra пїДПРIІЄМІІІІQloкоі діJulьності·фы�чноіi осоБІ" lааного І"КОНХОМОМ БРОlаРСloкоі міСloхоі 
puвlla 13 6epC3НJ11998 року за Н!!2 3550170000001041, дani • "ОРЕНДАР", J dpyгolcmoptJllU, укmІІIІІ цеВ 
ДorDIip про НIIC1YnНc: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BЇдJJOBЇJUlO до рішСIDII сеСІЇ БроваРСloкоі .ІЇСIoIОТ PIUUI КlIЇIСloхоі області lід 
29.WOOSpDКY ~86341-O4 надає. а ОРЕНДАР ПРIІRr.IIЄ І С1рОХОІС ма'Пle 10Р"ctyваlПll зеr.IМIоIIУ дimmкy 
IDDIIICID О,О600га ДnH будіВIІIIЦТ8D та обслуговуваННА l\.аПD.IНУ ПРОДОВОЛLЧІІS товарІв. Ака JllаSОДIП1оСН Ііа 
arPmIIIi вул. IiлОICD та вул. MJlaryHoBoi в... !іро.аРII. Зriдно з маном JсмяеКОРllctyвaнJII, що є 
.. itDUlDIO чamDlОЮ ЦІоОГО Договору та ДOBЇдJaI ВидllНоі БРОlарсloXJIМ .lіСЬІІВ' liдAinOM земcm.ннх ресурсів *' Ііа 18.01.2006 року та зсмCJIIoНО • 1WIIIС1рОlоі ДОКУМСІП'ІШІЇ БРОlарсloХОГО місloКОГО liJшIпy 3СММIоНIIХ 
РССУРСіІ U зсмеш.ва дімнха ракуєтьса в зсМJUIX КOMcpцinНoro ВІІІОРІ.СТІІННІІ І межах Броварсьхоі •• іСloкоі РIllUI. 

2. Об"єкт opeuдo. 

2.1.8 ОРСІОІУ nepсдаєтьСІІ земеш.иа дімна ЗIU'lUlЬНОIO МОШСІО 0,0600га. 
2.2 НІ 3СМCJIIoвiR дiJUпщi liдcyrнi об"t:ICI'И HCpyxOt..oгo r..1ЙІІІ та інші обr"єпu іНфр8С1р~~"; •• 
2J.норма1'ИВна 11'0шова оцінка ЗСМCJlloноr дiJшum зПдио ДOliдXJl Броварсьхого МІСЬКОГО вlддUl)' 

JaIeawшx ресурсів від 18.01.2006 року за Ка48 становить 32 472 (тpllдlUl11o двІ Тllснчl ЧOТllрllC'l1l cbtдccнт 
ІІІ) І}ІІІІ • 

nІ. eдonildB ріо "lmкyn ПСРСШХОДlml П 2.4. 3емепьна дimuuca. оа псредaєrьс. в opeНJl)'. нс має н '. 
CФtaввIOr.ay ВllХОриCТВННlO. • • 

2.5. При Зt.lіні ( рсорrвнiзaцJЇ) ОРЕНДАР.я Договір OPCНдJf нс :s6ерlПlЄ IfIПІН1C'11t. 

3. Строк діі договору ----- -- ПіСІІІ зuїНЧСIПІІ С1року ДОГОІОРУ opeНJUlp має 
__ ~:_ Доroвір YКII8ДCнa на 2 ",а) до 29.12.2007 року.. Ид8р ПОВIIИСН НІ ni:JніШС иьс 3а 2 .llснц. до 
---r:--иe llpaaО DОНОВJIСН ... ВОГО da НОВIIІ1 строк. У цьому pa:s~p~ намір npDJIоnaт. Іого дію-
~ строку діі договору повЦ10r.ulТП тІСIt.IОIО ОРСЮ:::І ПРIDllаЧСНIIRr.1 орендар 8ТрIlЧIІС аереваате 
ара Про BIIICOPIICТDHIII 3UIСЛ .. IlОТ дlnАlІlСІ1 не за ціп" 

, Іа аОIIО8ЛеННR ДОГОВОРУ ореНд0. 

'- -. -
4. Орендоа плата 

а:ш1UlТlt ТPI') гр_ні 60 10niІок; 
4,1'ріЧИа Орсндна мата CКIIIUIJЄ 1623-60 ( одна ТlI~Ч:~=: ypaxyuиlUllol індСксів IнфnllШї. 
4.2. O(5'U1CncНIUI P03Мїp'V орСНдНОЇ пnllТ1l 38 ЗСtoUDO і'.'- рlUlенн. від 29.12.200Spoкy ШОА.fснчuо 

-. 4.] О :J О J дllR прll _ •• - .. lCIUIеидаРIIII •• днем 3BtnlOro 
Pia.їQ; \ .ре'.на плата 8ИОcun.CR оо .. ппаJOЧ ДНJВ, p.:rynUllS 311 oerDUH І IImIm ... КІІОІІ МФО 821018 
(а_ І чаCТJcaМ11 ПРОТRГОJ\І зо lСІІЛеНдDРUnS НОК Y}J1.C У КIІТ8СltкІІ о О О еНДІ 31111ІЛL 
ао.. 23~180ro) I\tlснJЧI :.wnПОJ\t перерDS)'8D1IИR I':lк.~oд IСІІIІСIIФllC8ui11фо3050':~ вi4nОВiJlНI"'і" IICТIIМIL 

4 923 р/р 33~~81S500005 _!ipOBapClo~ унок ореJUИОТ JtII8t11 о ра 
. '4~:'У!Р!М-Ч~ I122Ayкwl та lI8Д8IIU пOCllYГ ~ a:sl: 

4·:·1POJMlp ореlШIlОТ nлаТlf переглsшаСТс;';че:': .ІІоговором; ф' 1ОМУ Чllcnі виacnїАОJt іИФМI!JЇ; 
4
• • • зміЮI умов rocnoдaplOBIIН1UI, пср!.11 • IUI1еИНІ uiи. тар" 11, У . 
• 6" •••• • • по ......... .., nUIII • І 46-· ~IHI. РОЗМІРІВ зсмcm.ноro -··'1' ном; • roBOpDt.f, сnplUllllа1оCl псlUI у POJt.f'P 

4' .3. в UlШIIХ BHmuucax. асредбачсИJIХ зcuco oКl" ІIDИВIJСJU wu.t до J1IID1d')'. 
1Io_~6.4. У раі нсвксссННА орСНдНОЇ ПnаТИ 'J стр _н дсНЬ npocrpoIJeJUUI 

оі c:raвКlI иаШонanьноro банку УкраіНВ зр ко 



. ках. ІКШО ОРЕНДАР з пова:«НIt\ ПР""І'Н ':"II\1"d~OIO не 
4.6.5. OPCH.lUII п.'1вта спраВnlcrьСI також І У ВIIПIА 

BIUCOPllcroBYI: земenltll)' дinянку 3І шlМ Договором. 

о IlcтallUJI ]е~leJlьноі діЛИIIКlI. 
. S. У:\ІОВІІ ВІІК Р ..... будівниurва та обслуговуванн" маГnЗІІНУ ПРОДОВDJIt.'ІIІХ 5.1. 3емenьна ДUUlIIКD переаастьс" В орен.ау --

товарів. • м inaИJCIt _ зеr.ші комерuinИоro використанн •. 
5.2. Цїnьoae ПРIDllачсИJUI земenЬфИОI .D у встановлсному законодавством пор"Дку зміlUOВати _во 
5.3. OpellдDp НС має права бl:3 о ормленИІІ 

I1рIDllвчеНIІІІ зсr.tenltl10Ї дinaHКJt. 

6. УМОВІІ і СТРОЮІ передачі зеJ\reJIы�оіi діЛЯIІІСИ в оренду. 

6 1 П м ";""11"" в 0PCHnV здіАСНIОСТЬСІ З розроБЛСННJI" проекту іТ BЇJUteдellНL •• СрСДDча земenЬНОI _. .... -.І .., - • 08 On.200S 
Підставою .мІ 81IГОТОВЛСНИК проекту віооду є ріwсНИІІ сесії БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД • 7 раку 
N!780-37-04. 

6.2.11IШі У'ІОВО передачі зсмenltноі дinaики в орснду: ОРЕНДОДАВЕ!-tЬ пер~даt:, .а ОРЕНдАР Dpldla_ І 
оренду зcr.lenьну .ainJlнкy вільну .. ід БУдL-JlХИХ мшових прав і претеНЗІЙ трС'Пх ОСІб, про яких в МОМ8ІП 
ytШIДIU1ИJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРЕНДАР не могли ~нати. .. '" 

6.3. Передача земenьноі дimuucи орендарю здіАсшостьCR ШCЛJI дсржавНОI РСЄС1раЦІІ цього ДОГОВОРУ 
за IUCI'OM I1рllnМаник - псредачі. 
6.4. ІІа ОСllоаї ст.25 Закону УкраТІІІІ "Про opellДY зе.rлї" від Об.l0.1998р .N!!lбl-ХIV ореНдар у 

n"RYIIДCIIIIIIR строк піcnи .DержаВllоі реестрацП lloroBopy opellДll зе.IМЬНОТ дinИllКJI дерашвноУ а60 

каАl)'llluIы�отT DЛаСIІОСТЇ зобов"язаllllR HlIДaТlI KonilO договору BiдnOBiдIIO.IY органу державноУ податковаТ 
мужбll. 

7. YJ\IOBII поверневвя зеМeJlЬВОЇ дimlвкп. 

7.1. ПїCЛJI припннеННR діі договору орсндар повертає орендодавцеві земenьну ділІику у стані, не гіршому 
порівlUIIIО з ТlIМ, У НКОМУ він одержав іі в оренду. 

Орендодавець у разі поriршеННR корисних ВnВCТll80cтeA ореНДОlаноі зсмельної ділянки, пов"1І31Н11Х Ь 
зміною П стану, має право на aiдuncoдyllННR збщadв у розмірі, визначеному cтopoнaмll. Якщо CТOPOНIIМII ВІ 
llOClJ'llYl'O ЗГОдІІ про розмір ВЇДШКОДУВВНИllзбиrxiв, спір розв"R3уcrься У судовому ПОРJIДку. 

7.2. Здійснені орендарем без зroди орeJЩОДВВЦК ВИ1'рати НІ попіnшеНИІІ орендоввноі земельноі дїIUIIIIU. 
пі иеМОJКIIIIIIО відокремити без 3DПоl1ЇlJUlll шкодн ціli дimппd. не пі.мяraкm. вUuпко.цуванню. 

7.3. ПonimoеНIIJI стану зеМlШLноі дimuucи. проведені opeндapcr.1 за nИСЬМОIОЮ згодоlO з орендодавцем 
земm. нс пi.мRraкm. ВЇДШкоду8ВНН1О. 

7.4. OpellДDp має право на lідшходу811НИJ1 3БНТJdв, звподiJlииx YНВCnїДOK НСВИКОНВIIНJI орендодавцем 
зоБОВ"lІ3ень , передбачених цим доroвором. 

З6I1ТКВ.'11 вважаЮТЬСЯ: 

7.5. фактичні втратн, JIItИX орендар зазнав у зв"lІ3tcy з неВІJКОНанИRМ або нсиanсжним ІІІІСОНІІНІІІМ ума. 
договору орендодавцем, а такОilt ВИ1рВТИ, ахі орсндар здійснив або повинен здійснити ДJUI BiдHoвneHНR CIOI'D 
порушеного правІ; . 

7:6; доходи,-RКЇ ореНдар міг би реат.но ОТР'JМати в разі иanежноrO BНКOHВIUUI орендодавцем ума." 
договору. 

7.7. Розмір фlUП'НЧllИX ВИ'mат ореа"в"о визнв .. а ............ ва" • .. .. аІІУ ···r ._,... ,~"._ ПІДставІ ДOКYMe~ltHO mдтвеРдЖеНlIХ_ 

8. ОБJ\sеженвя (ОБТJDКеwш) щодо ввкориставВJI 
зеl\leJlLвоі дiJшвкп. 

8.1. на орендовану земcnьну вствноіпено 011.'_1111 .-.і 
niнllenеК'l'pопередач; ІН ПJlощеIО'О,ОО43га _ інж:енеРНIIR кориnор М .... -

9. Інші права та оБО8"язкu .... • 
. ...аОрlН • 

. - .""ОРШfДОДА8Ець I'Jpaнтyr. що 3еМCnьна дiruuuca niд 
забороною (арештом), заставою не перебуває і він має є у ~oro масності, нікому іншому не відчуженв,1ІІОІ 
lIIIДIUIати іlШlі прав .. виз~ачені цим договором. 311КОRIU ПОIНОВажсння передавати шо ділянку в оре • 
. 9.J.Права opellДOI\DBЦIC 

9.1.1 nepe~ipmf jqпьoiii: виХоріlCТВНJц земет.ноі • . ..•.• ;,; 
9.1.2 ДОС1рОКОВО розірвати цеІ Доraвір у дuUlнки; . 

Договором; IUПIUUcax, передбачсних ЧІІННИМ законодавством 1u UJDI 
9.1.3. змінити розмір opeН.lUloi MaТlI у ВІШ '. 

односторонньому пор~ без зroдИ ОРЕНДАРЯ; amcax. передбачеНl1Х чинним законодавством, в ТО.ІУ ЧІІCJII 
9.1.4. ВIIМDl'ВТИ ВІД ОРЕНДАРЯ своєчасно • 

ro виесенИR ореll.Dиоі пnати; 



.' . 
'IJ.lnJ&1I'3Т1f 8і.ll ОРЕНДАРЯ 8iJUUkO.II)'DaННI суми оре r . '.. . 
:860 MicLxorplUUl про Нl.llIUIНJI :асмелLJlоі .ІІЇnJllfIQ'.10 ni.1m.ca: nпml J часу 'jIIRIIJI'mI. рішс ••• UI 

",.., f.2. 060."1131(11 аре'IJIDJlаD~Я: WooI'O ДОI'OIОРУі' • • ••• :.. .. .' •. 

,J,J. aepelJllllA111 :aCMenLНY lWIJlHJCy ПО alCТy. '. І \'.; І І... • І 
tJ. правІ ОРСlfдаря: • . • • .. І: ' І ." • 

,J.J. 01Р11М8111 по Itcty JCM~Lнr .llUU1J1JCy У КОрИC'JY8IННІІ; І • ..і і':;/ . 
,JJ. JSOIIOllJl108a111 .II0roBlP П'CnJl закінчеННJl строку Roro діі в •• .., - ': . • 
~. прomt тcpr.liнy ореНАII. разІ IIAcymocn IJpaelDln. щодо 

, .... 06о8"ИЗ1(11 oP~,fДaPB: -
,.4.I.нUIIIIТlI ОРЕНДОДАВЦJO МОЖJIивіc:тr. ]l1іRсюовати КОИ1рот. Ja вmroрlfCТIUПUlМ цїєr 3С.'СІІІоноі 

..... '.4.2.1111COpIICТODyaml зсмелLНУ .IIЇnJlHКY за UЇnLOBIIM RpIf3начеНIІRМ; 
'.UCBOC'IItCHO сnnачуваТlI ореНАНУ мату; 
J,4J.не АоnycкаТlI хімічноro чlt БУ.IIL-JIКОro іншого JaБРУAl'СННR ЗСМJlIt; 
'.4.4. nUnpllМ)'ll&Тll її В належному санітаРIІОМУ стані; 
'''J.~ захінчеJIНJI тepr.liнy .11" ДОГОВОРУ opeНAl' nOlcpнyn. 3С"'CnЬНУ діпІІнау ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

#ІІІ С1ІІІІ па IUC'I)'. 

10. Ршик випадкового 3ВllщеВІІR або ПОШКОJliКеПllR 
об"єкта ореМl1 чи його 'ІаnПIIВ. 

10.1. РШIIk BUnaдКOBOro знищенlUI або пошкоlІЖСННІІ об"ЄIt1U opcкnu ЧІІ Rol'O чаCn'НIf несс аренар • 

11.СтрахуваиВJI об"єкта чи його чаCТJIВВ. 

1І.1Зriдно 3 цим AOroBOPOM об"єхт ореНдИ нс пргає c:тpuyванюо. 

12. Зміни умов договору і ПРВDввевШІ його діі 

12.1. Зміна УМ08 .IIOroBOPY 3дїАСНlOЮтьса у письмовій фор •• і за ~1IDf"0~ 3roдою сторін. 
у разі вeдOCJll1l0НIUI :aroди ЩОДО зміви умОI aoro.opy стр репІ ІЗ)11О11оС11 У CYAOIOМY пор..,. 

112. ДІІ aor080PY ПРIIПIIНЯterП.cw У РIl3I: 
IUl.311dнчеlUUl строку, на .кнJlloro було yJCIUIдeHO; • 

12.2.2.l1рqдбllНllJl 0POlfJl&peM ~Meт.нoi ~ У 8JlасИJ~ аб 101'0 аідчу1КСН1UI __ .ноТ 
• 12.2.З. вuxyпy зомem.иоі ДUWUDI ДIUI суспшwmx noтp о nplfМ)'CO 
""'3 MCItIIIЇI c:ycniт.нoi нсабхіАності І Порядку, 8С13Новnсиому 3ІІХОном; 

Да_ір DpIU1ИВJrЄl'JoCJl 1'ІІХОЖ. іНШИХ Іиnaдax. перед6а.,сних 3111D1JO"' • 

• _ .11.3. ДіІ AOro80py ПРJlПUНRЮТLCW IIJJJПОI\I Воro разlрванlUI u: 
12:3 І _n__ . 060" • 

__ 1., .,:.; _пОJO зroДOJO cтoptн;. • • ак Ие&llІСОffaRНJI друroЮ СТОРОНОЮ І aJDВ, 
~RigreННRМ CYIIY на впмоJ)' O.ll1Uєi Ь сторІН У нacJlUI шкоРСННJI орекдованоі ЗСМeJUoноі ,AЇaJlИJCJI, 
_~еаюс дol'DlOPOM, та Bнacni.цOIC 8lUШдJCовоro. зllJlЩeИJII. РО IIDначсИJfX 3ІІХОИОМ. 

_ 11СрещkOдЖаЄ її BIUCOPIIC'J'8ННIO, а Т8ICOJК 3 JНШJІХ rdДC:ТU. 'шен"'.' СУДУ, 8fдпа8Ї11на .. а ст.14I,I44 
~2.3.3. IfCBmcOllDHНR орендВреаl п.9.4.2. даноro даroвар)' 38 Р 

Jora lСодехеу УКР8lнПі к дапусаЄ11оС11 і 
2.4. РозірввuUJI ДОГОВОР'У • одпостороННIоОI\'), пара ~ СІ.IDНIIИJII Орен.ааре,м n .4.3, n. 9.43. . У ... "'-" .. ov порlдJC)' t R • __ <: 

• • "01010 po:aiPBIННJJ ~ro.OPY в односторо_, • ш)' ЮРJlдпчнУ або фl3JJЧRY ШiUUУ, а тах_ 
,.;" 12.s. Перехід праа власності на _nнo opeНдIIJМ ~ ІН ДOfOIOPY. 

I1Itbaцiaп IОРид:иЧВоі осоБИ-ОРСIlJlllРJl є підставОЮ ~ ро3l""'ФbJlЧRоr особ" • opc~JI, 3ІС)'д*ОИIIJI або 
aa..-~PIIo на opeu .. " •• av зсм ...... uv ДЇlIIIНICY У ра3' смерТІ • бо іКШIfX осі&, JIJCf II'КOpIfCТO.yкm. шо 
..:.~~ іі' --, -, .110 cnllJlКOЄIoIUUl а __ ... 1 
~ • ДI~cтi 311 рішоНIUIМ СУдУ ncрех!~=1ІІІІІІІ oIIorolOpy opeНJU' ;JI;М'"' 

ДiIUnatY разом 3 орсадарем. UШIIXОМ оер".1"'--
. ів за .вeBJlXOBAВD8 або 

13. ВідповідllJlЬR1СТЬ С:О'::'ВШІ договорУ 
веввлежве вІПС • . 

• . ecyn. .ЇJIПOliJlIU"НlCТIr IШпа.UIНD 
l' Jloro.oPY С1Ораю' R 

, _~~.1. за НСВН1СонаІІВІІ або нсJllJlежнО BIlXoНВННJI .....: 1UCШ0 .она дoвue. шо це 
--ІІ}'-- ь. • : .. "О.· ....... "о ..... -•• -01'0 AOroBOPY. 0_ ••• --.J!A IIд ...... _ • 

.......... 13.2 "- .:_ ,,_ .... u. 3IJlJJt'1A .. ·---
r"IIICffКJt ·"'vроиа..ка ПОРУШИl1I1 :lOuu' -_., . 

cranOCJI 110 3 іі .иаи. 

"'. 



14. ПРlIJсїнцеві положенНJI. 

14.1.цеВ AOfOaip набllpає ч"нності піcnя піДПI,сання сторонами та Яого державної petcтpauil. 
ЦеП AOfOBip )'IC/IQДeHO у ТР"ОХ nPl,мірншClХ, ЩО M~T" oднaкo~y ЮРlfДJfЧНУ CJtny. ~.aIIH 3 ЯІ\И:С 1Ha.\011IfТЬCr в 
opellдoдa8W1, ДРУПІR - в ореlU18РЯ, третіВ - в opraнt, JUCИR ПРОВІВ державну реєстраUIЮ. 

Новlд"D'IIIIАШ ЧDCТlIIIDАШ договору є: 
IШ.ІІ8СТрОDIIП ІШан зе~,en"но' дїJulНXJI 3 відображенням обмежен" (обтяжен,,) у 'Ї 8I1KOPltCТ8Ннi та 

Bcraн08JICНlIX cepBi1)'tiв; 

акт про встановnения на місцевості та ПОfOJlЖення З0внішн"ої АІе>lri земел"ної .аіnянки (КОПія); 
акт на перенесеlUUl В натуру 30ВllішНloОЇ ме-АСЇ земlШЬНОЇ мнки (копів); 
aкr ПРllRмвния-передачі об"єкта ореlШllі 

Ореододаоець 
Броварська міська рада 
в особі 

15. Реквізитп сторін 

першого заступвиха міського голови 
Киивиці Олександра Анатолійовича 

~сцезнахОдЖеНИЯlорнднчноtособи 

07400 Киівсloка обnllCТlo, 
м.Бровари. вуn.гaraрінв, 15 

ІдеитифіхаційниЯ код 26376275 

Підписи сторін 

Орендар 

Пилипчук Василь Григорович, 
що діє ва підставі свідоцтва про 
державну реєстрацію суб"єкта 

підприємницької діяльності - фізичвоі 
особи, виданого ВИКОНКОМОМ 
Броварс"кої міс"кої ради від IЗ.ОЗ.1998року 
заN!!2 355 017 0000 001041 

Місце ПРОЖИВаННЯ фізичної особ., 

",.Бровари 

вyn.МOnО.ціжна,з 

LцeНТИфixauiRниa номер 1899520795 

ДОfOвір зареєстровано у КиtвС"1dA • • 
Jемenьно~и Д penOHIUJIolOJt фlmі Де 
Ieм~.~~.~'" ~7HO" '~~~ оо земет.=рНОfO оідорИЄМСТ8а "Центру державноro 

;:. - ~~~1~;. *~~ .. ~КI' • 20д,есурсвм" ny,~IIJ~O у Державному peєarpi 
Ін; .' , . . :!!.·d" - - Р. зан!! U7'p. ::r-'J'~A";-~ 
".;~'; .' J.;.\_\ • • ~V"'" 
,~~. \ .... '\~. ==':. ...: ·ІО·і. , .. мп .";.)':, \ ". . . ''':::':',: ~~., .. . .. ... ; 

) . '. . .-.. ,,~:.i' КарпеlDCО' ЛюдМиnа рУcnаЙівН8 
/' ~~/ 
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ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї дuIЯНКИ 

2006 року М. БроваРl1 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська Рада, в особі 

Першого заступника міського голови КИЯНllЦі Олексаllдра 

АнаТОJlійовича, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самОВРИДУВ8.НШІ в Украіні", довіреності від 01.04.03 за Н2 2-6/299, з однієї -- .. 
Ctороии, та Приватний підПРИЄl\lець Пилипчук Василь ГР.ІГОРОВИЧ з 

.JP'f!O.Ї .сторони СICJIали цей Ап про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватниіі 

_~DJI_Dємець Пилипчук Василь Григорович прИЙНJlв земельну дimuпcy ....... 
ПJIощею О,О600га ва перетині BYJl. БJlока та BYJl. м.лаryвовоі ДJIJI 

. ~дівlUЩТва та обслуговувaннJJ магазину продовольчих товарів. Земельна 

дітппса надана рішенням сесії від 29.12.2005року Н2863-41-04 ва умовах 

~ термівом на 2 (два) роки до 29.12.2007 року. 
'--.. Це" А __ пр""''';рниках і є невід'ємною частиною 

и nA""l' СІСЛвдено у трьох ~yи ---
доroвору оренди земельної дiJ.umкИ. 

• 
_ Б l1EРВДАЛА: 
··~PCЬ1(a міська рада 
IOp"~--
... ~n"Ula адреса: 

ne:ровари, вуп.Гагаріиа,15 
t.d DId заступник 
СЬІ(ОГо гопови 

~---
~~ . .. ~ot ~1~ 
,.fi1 

прийНЯВ : 
I1иJIИПЧYК ВасИJIЬ Григорович, 

JII(ИЙ проживає за адресою: 

вул.Молодіжна. З 
м.Бровари 
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ДОДАТКОВА УГОДА НеІ 
до договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДIJIЯВI(И 

Від 16 ЛIОТОГО 2006 року N!l0406338000S6 

.... ВРDlIlР" 2008р. 

Мп, що підписВJIИCJI lІИЖ'Іе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, дani _ 
uoрвндоДАВВЦЬ", в особі заC1)'1lппка I\lіського головп АпдРt:єва ВасПЛR 
ОлексаНДРовnа, що діє на підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядуІІ8IIIIJJ' в 
Украіві", довіреності від 25.01.2008 року за N!!2-1S/149 та ПрпоаТПDЙ пfдпpПDlеau. 
IIJшIlll'lJК Василь ГрпrОРОВIІ'І, укпanи Додаткову угоду до Доroвору оревдп 
зсмапьвоідimппcи від 16 JПOТого 2006 року N!!04063З8000S6 про наступне: 

Відповідно до рішеВВJI сесії Броварської міськоі радв від 27.12.2007 року за 
~76-26-05, внести зміни до наступних пунктів договору: 

1. до п.2.3 і ВИICJIaC'1'И йОГО В наступній редаКЦІї: 
НОpмat'ИВна грошова оцівп земельної дiJuппm зriдво довідки Броварськ~ro 

uicr.кoro відділу земельних ресурсів від 28.01.2008 за N!!04-З/ІЗ-3/1З9 ва перІОД 
6удівввцтва становить: 

- S6 098 ( lD)итдеc:srr шість ТИCJ!Ч дев))ввоСТО вісіаl) rpивевь. 
Нормативна грошова оцінка земельної ДЇJDIВICИ зriдво довідки Броварськоro 

IIicaoro відділу земельних ресурсів від 28.01.2008 за N!04-З/l~-З/140. з ДВ'1'ІІ 
~дzelUlJ[ Arry Державної Koмi~ii про приiiD'rrИ в ексlШ)'В'ПIЦUO ЗШll'lеноro 
6уД1Вввцтва становить: 

-280 489 (двісті віеімдес:вт тися чотирпста BiciarдeCJIТ дев))вть) rpпвевь. 

2. до ~.з.l. ВИICJIВСТИ йоro в H~ P~: 01\1 д~ 27.12.2008 pOКf. ШCJLI 
:-ДоroВ1Р уюІвдено ва 1 ( ода ) рlк, тер:::ае право поновnеlllUl йоro на 

311iвwre1lВJr СІроку договору оРЕНДАР має пер пізніше ніж за 30 anевдарпш 
&ОВІЙ С'1'рОІС. У цьому разї орЕНДАР пов~ев не пвСЬМОВО оревдодавцк про наміР 
lUdВ До ЗlllCЇJl'lеВВJI cтpoI9r діі договору повlД~r.urm ельпоі ДЇJIRIIКII не за цim.OBIDI 
"'ДОВЖИти· його дію. Прп впкорпCТDППI зеа~аво па ООВОВЛeDIIJI Доroвору 
.~B~euввм оревдар втрачає оереважне . 
OP~"1h: .... - . 
~II. _ •• 

3 •• до п.4.1 і ВИICJIаС'1'И ЙОГО D ваcтyпиil J~~Pl\laТJIDBOi грошовоі оцівкп І 
РI .... а оревдва плата ставовИТЬ 5 D •• 

flallIДac: • по --ПЇЙОК В РІК - ва оеРIОД '. ; 11) rpввШ 7 а .. 
-- -2 804,90 .( Дві тпcni BicialCOT чоТІІР • . 
&уць. .... цтва. і· -о) гривень 45 копШок - З , 'І' aДIIJIТЬ ЧО·-r • 

. n..:.... -14 924,4$Л ~отпрвРДЦВТЬ тu~ до 'сії про прJIiiP'IТJI в екСІШ)'ВТВЦUO 
~~g[ВВJI Arry Державв01 коМІ 
~uoro БУДЇВlПЩТВа ставовИТЬ: 



2 
\ 

4. до 0.4.2. ВИJ(JIасти його в наступній редакції: " :; .:, 
ОбчислеRRJI розміру орендної плати за земельНІ ДІЛЯНКИ деР_іоА'; І '; 

" , -І або 
комунальної власноСТЇ здійснюється з урахуванням ІХ ЦІЛьового ПРІІЗвачеRї. .' 
коефіцієнтів індексації, визначених законодавств?м, за затвердженими ~IВ .~. 
Міністрів України формами, що запов~ються ПІД час укладання або змbil;: 
договору оренди чи продовжеlПlJl його дп. 

5. до п.4.3 ВИJCJIасти йоro в наступній редarщіі: 
Оревдва ПJlата вноситься орендарем, починаючи, з 27.12.2007 року що-... 

ріввими частками ПРОТJII"ОМ ЗО календ~рних ДНІВ, наступних за DC:raВВia 
календарним днем звітного (податковоro) MICJIЦJI ПIЛJlXом перерахування ва РІХ1ВОІ 
ГУДКУ КniвCЬKOi області M.КnЄBa МФО 821018 КОД 23571913 
рlр 33217815700005 - Броварське УДК. Код КJIаспфікаціі 13050500 - ор_ 
земJJi. 

6. до 0.4.5.2 ВlПCJlасти йоro в наступвій редarщiі: 
Зміви розмірів земельного податку. підвищеНВJI цін, тарифів, зміни коефіцієвdв 

індексації, визначених захонодавСТВОМ. 

7. до 0.4.6.4 і вихласти його В наступній редarщii: 
у разі HeBHeCellВJI орендної мати у строки, визначені цим договором, ПШ 

нараховується на суму податковоro боргу (вюпочаючи суму шrpафвих c8lllQЇit 31 іх 
наивності) із р03рвхупу 120 відсотків річиих обniковоі ставІСИ HaцioB8JlЬSOro бапу 
Укрвїви, діючої ва день ВИ ВИ квellВJI твого податкового боргу або на день loro (1011 
частив:и) поramевmr, З8JIежво від тoro. па. з ВeJ1ИЧИИ таких ставок є бїJIШОІО, 31 
КОЖВ:ИЙ календарний день прострочеВВJ[ у йоro cшrаП. 

8. добввиrи п.4.6.4. і вlПШ8СТИ його В ваступвіі редахціі: 
Розмі~ оревдвоі п:патп oeperJUlДaEТЬCJI у разі зміви розмірів земeJlЬ1ШlO 

податку. mдвИІЦе~ Ц1В. тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визвачeвD 
заководавСТВОМ. Змінювати оревдву мату за земельвї дiJшпcи ПЇCJUI затв~ 
вових ~OK •• У випадку відмови ОРЕНДАРЯ змівити оревдву плату, договір ор_ 
зеМeJIЬВОl ДUUIJIКИ може бути розірваний Броварською міською р8ДОЮ • 
одвостороввьоиу поридку. 

9. Всі iвmi умови Доroвору звmппaються б . 
ез зМІВ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ • 

SPO&4PCiJ1G4 мrCЬ1G4 РАдА 
_ _ ___ . J9РJmИЧВа адреса: 

мо Бровари, вул.Гвraрівв,15 
З~ мicbXOro rолови 

ОРЕНДАР 

пл grUl""ЧJ1К B.r. 
ЮрИДИЧНа адреса: 
вул:МолодЬква,3 
м.Бровари 

- ... 

мп 
( ари ... "DCti 1JCtI1mCI1) 
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прИЙОМУ -ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІлянКИ.';"': .. ' :;: .. ., , . ... ,'~" . . 
2008 року . І ...... 

м.Бровари 

Ми, Щ~ підписалися нижче: Броварська I'lіська рада, в особі 

~ міСЬКОГО голови Аllдрєєва ВаСllЛВ Олександровича, що діє ва 

вiдctaВi Закову Україин "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

Аовіреиоcri від 25.01.2008 року H~-15/149 з однієї сторони, та ПриваТНІІЙ 

підприємець Пилипчук ВаСllЛЬ ГРИГОРОВІІЧ з другої сторони, сXJIВnИ цей 

Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підПРИЄl\lець 

Пилипчук Василь Григорович ПРИЙШІВ земельну дimппcy ШІощею 

~ОБООгаDа перетині вул •• Блока та вул •• MJIaryвOBOi ДJIВ будівництва 

-,. о. оїіслуговуванвв магазину ПРОДОВОЛЬЧІП товарів - зеl\lлі 

кoalepцiiiBoro використаввв в м. Бровари. Земельна ділянка надава 

рішеllUJlМ сесії від 27.12.2007 року Н!576-31-05 ва умовах оренди ва 

1(одов) ріх, терміном до 27.12.2008 року. 

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

IIOroвopy оренди. 

DEРЕДАЛА: 

ВІ • ~.apC"l(a АlіС6иа рада 
ti.Б~а адреса: 
3а!~вари, ~.Гaгapiвa,15 
-.... &111!Quc МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

прИЙнЯВ: 

оп О,UlIlПЧУК в.г. 
юридачва адреса: 

м.Бровари 

вул.мОJIОдіжва,3 

~в.глuлUЛVYКI 

мп 
( ,. НlllВності печ-ті) 



Договор ХІІ 

про внесення змін до договору ореНДІ! земельноі діЛЯНIСИ 
,id 16 Лlоmоzо 2006 ро", .N!0406JJBOOOS6 

Місто Бровари Київської області 

n_даі ТlIСЯЧЇ дев'пого року 

орвНДОДАВВЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~icь~a рада Київської області, IOplIДlf1lНa особа за 
JIDIIOJ1IICТВOM УкрI1lНИ, ІДентифІкаЦІЙНИИ код за даними єдрпоу 2б37б37S, IОРJJДllЧНа 
~Кпівська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, D особі DИКОНYlОЧОГО обов'язки міського 
.. - ceКP~PJl рВДІ! Сапожка Ігоря ВаС~~~ЬОDffча, якиЯ діє на підставі ст.42 Закону 
rqraiнП «ІІро МІсцеве самОВРJlДУВ8ННЯ в УкраІН!», розпоряджеllНЯ Броварської АІіськоі pDДII 
iJ24.07.200B роху Х!!128 з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: Фізична особа-підприємець Пилипчук ВаСІIЛЬ ГРИГОРОВИЧ, JОРИДІlчна 
орсса: м. Бровари, вуп. Моподіжна,3 ідентифікаційний код 1899520795 3 другоl старо"", 
JIDIID цей Договір про наступне: 

Дhoчu добровільно і переБУВВ10ЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, розyr.IUОЧII 
IRIIIII своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПИСDfИ цивільного законодавствв, щО 
JCIJIIIOІОТЬ укладений ними правочин (зокрема, 3 вимогами щодо недійсності npавоrчrву), 
_їдко до затвердженої рішенням БроваРСЬКОIО міською радою від «30)) BepeCКJJ 2008 
}V1J 1& 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, від 1 б.l 0.2008 РОКУ 
tEI?8-47-0S, від 20.11.2008 року Х!!928-49-05 та керуючись положеННJlМJI пymcтiв 4.б •• 2. 4.б.3 
Aroвору оренди земельної дimIнки від ес 1 б) тотого 200б роху УМали цей ДОГОВІР 1& J 
~i - Договір) про BHeCeHНJI змін до Договору оренди земельної ділянки від 16 лютого 
• року за ,н!! 040б33800056 (надалі -Договір орендІІ) про таке: 

I.Ввести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. П)'ВІСТ 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
. б' цтва згідио ВІIТJП"Y з « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на пеРІОД УДІВНІІ . • 

trцi .. • ої дiтrнxи вwuлy зeltlСІІЬНПХ 
• ~Ol д~~e~iї пр~ нор~~тивну .~ШОВУ ОЦІНКУ зем:Ь~З/ІЗ_З/1740 стаиОВIIТЬ: 

JICYPCiВ у М1cn Броварах КИЇВСЬКО1 облаСТІ ВІД 05.11.2008року -

61516 (Unстде~ одна ТИCJIЧа п'ятсот шіcтнaдцJlТЬ) гривень ОО копШок. . ., 
и . здачі об'ara в екcпnyатацllО зпдио 
ормаТИВна грошова оцівха земельноі ДUIJlНКИ з дати цівку зeltlenьноі ДЇЛJJИJCIІ BiдAiny 

~._~ технічної документації про н~рм~ИУ ~Ш~ВУ o~.l І.2008року Н! 04-3/13-3/1741 
.--аих ресурсів у мicri Броварах Київськаl облВС'11 ВІД 
CJaиоlИtь : 
307582 (Т .') UВHi оо копіііОIO). 

риста сім тисяч п'J1ТCQТ Bic1MдeCJIТ ДВІ rp .... 

~1 1.2. П)'JПay 3.1 Договору оренди викласти в вас:>'nиіА ~eДВКЦIд~ 20 11 2010року. 1Ііcnя 
чІ Ц 1& ед ) POКlI терМIИОl\1 ., Й на 
-ь; СІІ Договір укладено строком на 2 ва • е eBlDКНe право поновленНJI o~ 
IInвh:reИIIJJ строку діі цього ДОГОВОРу ОРЕНДАР має. п 'Рше ніж за 30 кanендорJПIХ ДНІВ 11:0 
~"fQf ~ У НДАР вивен не ПІзНІ ЕНДОП А RЦЯ про H8l\OP 
1ааі1JЧ -·J'UK. цьому разі ОРЕ по повідОМllТlI ОР ~ 
lIJIIщo еана строку діі цього Договору письмово 

8J11rrn Йоro діІо. tl П А РЯ не застоСОВУЮТЬСЯ У разі: 
nОn не пpDВО OPE~· 

• оХСеКИSI цього Договору про переваж • 
8Inco • им призвачеllИJlМ. 

РПСТаині зеМCJJЬноі дїЛJIНки не за цtлЬов 
• IJOPYtne' •• ~. 
• lIIIJr термінів сплати ореНДНОI nлu , 
Itonyщ .. iлJIВICИ) 

СIIIIJr ПОгіршення стану земСЛЬ!lОl Д 



НДlI ДОПОВJIIІТJІ новим підпунктом 3.2 Ш1СТУIIJIClI"t) "Ііс 1\ 
1.3. Пушст 3 Договору оре . " 

б N дnя бvдівшщтва об'єкта МlстобудуваНIІЯ (ВUС;lСIІIІЯ oo'cn" 
ее32 Строк, перед ачеllll~, 2009 .. "'1 • 
cK~lIJI)'aтaцilo), ВСТВllОDJIеllllЯ терміНО"1 до 27.12. року, ЗГІДНО РlLUСllІІЯ I)poвapcr.toi 
міської pOДlI від 05.12.2008 року Н!!616. 

1.4.ПУIІІСТ 4.1 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в наСТУПllій редакції: 

4 1 О 0I'fI станОВІІТЬ 5% (п'ять) відсотків від нормативної I-РОIUОВОЇ опі_ 
ес •• pellДIIa ПЛІІ~.. '. ......,. 
земелы�оїї дiJuпlКl1 - 61 516,00 гривень І cкnoдac. 
3075,80 (ТРІІ Тlfсячі сімдесят п'ять) гривень 80 копійок на рік - ІІа l7еріод б)/r)і(llIllllmв(Б. 

OpellДНl1 плата СТІ1НОВИТЬ 5% (П'~ь) відсотків від lІормаТИВIІОЇ грошової oQЇВID 
земcJlы�оїї ділянКlI- 307 582,00 гривень - І CКJJвдaє: 

15 379,10 (шістдесят три Тlfсячі дванвдцять) гривень 10 копійок на рік - 3 дmпu 
3Qnltlepд:нcellllR АкnlУ dep:JlCCltlllof КОАІ;С;Ї' про nриЙllнmmн в еКСl7ЛУCllnаціlO 3Оl\іН'ІІНOlO 

6удіВІІ"'1n1t1а 06 'єкmу; 

1.5. ПУНІСТ 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1 . 1 наСТУПIІОГО зміC1f. 

ес 4.1.1. РОЗl\fір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевищеННІ crpoкy,~ 
встановленого Д1UI будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в експлуатацію), 
ВllЗначеного у п.3.2 цього Договору. 

1.6.ПунlСТ 4.1 Договору оренди доповниТJf новим підпунктом 4.1.2 наступного змісту: 

ее4.1.2. Сплата ореидвої MaТJf у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіЙСНIОЄТЬСJl ПОЧИНl101ІІ13 
MiCIЦJI, наступиоro за місяцем захінчення строку, встановленого Д1IR будівництва об'ma 
містобудуванD (введення об'єкту в експлуатаціІо), визначеного у п.3.2 цього Договор)'». 

1.7.Пуикт 4.3 Договору оренди ВИЮl8CТJf у наступній редакції: 

ее4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щоміCJIЧНО протягом зо (трПДQl1l) 
календарних днів, наC'l)'ПИИX за останнім календарним днем звіmоro (податкового) МЇClЦlбеІ 
урахування пдв WЛJIXом перерахування на розрахунковий рахунок Opeнд~ 
N! 33217815700005 УДК у Київській облаcri м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське Вдк, код кпасифікації 13050500 - оренда землі)). 

1.8.Пункт 4.6.~ ~oroBOPY оренди ВИЮlасти в наступній редакції: 
«4.6.2. З~ІНИ. РОЗМIР~В земenьно~ податку та ставок орендної плати, зміни норlt.атпвsoi 
rpОШОВОI ОЦІнки, ПlДВищенНJI ЦІН, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, ВIDкаЧCВJIS 
законодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінИТJf орендну плату' на умовах, визначеJПIX п.4.5 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порJlд1CY.» 

1.9.Пуикт 4.6.4 Доroвору оренди ВИЮlасти в НВС'I'VrТUій .... «464 У ..~.... редакцн. vdl 
. • . разІ HeBHeceННJ( орендної плати у строки визначені цим Договороltl, сІ ..... 

заборгованості вввжається П б" еві If/J одаТКОВНМ орroм 1 СТЯГУЄТЬСЯ З HapaxyвaнНJll\! П , . 
~араховується на c'f!4Y no:u~oBorO боргу (з урахуванням штрафних санкціЯ за їх н8ІВІІОС11 
13 розрахунку 120 ВІДСОТКІВ РІЧНИХ облікової ставки Національного банка УкраіИН, дiJOчоіll 
день ВlІни~еННJ( такого податкового боргу або на день його (його частині) по~ 
змежно ВІД того, яка з величин таких б' рИJIЙ Д~ 
прострочеННJI у його сплаті)). ставок є ШЬШОІО, за кожний календв 

1.10. Пункт 6.4. Договору оренди викпасти '" 'оо 
«6.4. Орендар зобов'язаний D п' ~ на~тупн1И редакцll: .оо доroJOJ 
тв/або будь-яких додаткових JlТИДенниА ~РМІИ ПІсля державної реєстрацll цього oroJOl тощо H8ДaТlI відповідну к • угод, Договор1В про виесеиНJl змін та доповнень до Д ~III 
земельної ділянки)). ОПІ10 op~ державної податкової служби за місцем знОХО . 



N •
- 9 Договору оренди ДОПОВНИ'ПІ НОВІІМ піДПУlllСТОМ 9 4 6 • 

~I. У' а· , ., •• • • наступного ЗМІСТУ: 

, 'inIAСИIIIIR тераllН ПІСЛЯ держаВНО1 реєстрації цього Договору а/; б б 
(f' ,11 vroд, Договорів про внесення змін та доповнень до Д Т а о УДЬ-ЯКlIХ 
I'~ І' -: оо оо оговору ТОЩО HaдaТlI 
~ копіІО орraиу державНОI податковО1 служби за місцем знаходження земельної 

I~' 
і 1.12. ~YUКТ 12.3 Договору оренди ДОПОВНІІТИ НОВИМ підпунктом 12.3.4. наступного 

ifJt'- • ••• с . 
dJ.l4. інШіа11ШОЮ ОДНІЄІ 13 ТОРІН В односторонньому порядку у випадках, передбачеНl1Х ,.-111 ЦlI)' Договором)). 

1.14. ПувJCl' 12.4 Договору оренди викласти в такій редакції: 

1114. Розірвання Договору оренди землі за ініціаТИВ010 Орендодавця в 
~poJIIIЬOM~ порядку допускається в наступних випадках: 

.ВelIIJСОНанНR Орендарем вимог п.4, п. '6.3, та п.9.4 цього Договору; 

•• разі звкінчеННR строку діі дозволу на будівництво об'єкту містобудування, якщо 
fldl8P31Uelt час не приступить до виконвнНJI будівельних робіт; 

•• разі закінчеННR строку, встановленого для будівництва об'єкта містобудування 
.-об'єіау в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2.цсв Доroвір пiдпяraє державній реєстрації. 

3.цeD Доroвір набирає чинності після підписанНJI сторонами та його держВвноі 
JВIJIЦ1ітазастОСОВУЄТЬСJl до правовідносин що виникли з 01.10.2008 року. 

4.060В'ЯЗОК щодо ПОДIННJI ЦЬОГО Договору на державну реєстрацію та витрати, 
a'lJIIIЇ зltоro державною реєстрацією, покладаються на Орендодавця. S_ умови договору оренди земельної дiлJlнки від 16 JПOТого 2006 року за 
11МО6338000056 запишаються без змін. 

б. Цей Доroвір' укладено у трьох примірниках, ЩО МІІОТЬ O~HaкOBY ю~идичну сиnr, 
tlвзвнх знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, трenй - ~ органІ, JIICИЙ ПРОВІВ 
-деравну реєстрацію _ Київській регіонanьній філії Державного ПІДприємства "Центру 
lpIaqoro земeпьuого кадастру при Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам" 

Peквboтn сторін 

Орендодавець ОРСllДар 
'Jin.. •• ___ • 
....-арська МІСЬка рада Київської області 

tt&nrфiraЦiйВий код 26376375 

rm Пилипчук Василь ГРИГОРОВИЧ 
ідевтифіlСаційниї код 1899520795 

~~~~e~ ... :::=:::::::~c;;>::::~~~_ ВаClора ОлекCВl1ДР ВасlШЬОВИЧ 



АКТ 

прИЙоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНки 

21 сі'IIIЯ 2009 року М. БРоварq і 

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

ВИКОН)'10ЧОГО обов'язки міського голови - секретар міської ради Сап_ 

Ігора ВаСIIJlЬОВllча, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про &пeцes 

самоврядування вУкраїні", розпорядження Броварської міської ради. 

24.04.2008 року N2128 з однієї сторони, та "РllваТIIІІ" niAnpllOltt 

ПIIJlIIПЧУК BaCllJlL ГРИГОРОВІІЧ з другої сторони, склали цеП Axr вр 

наступне: , 
Броварська міська рада передала, а ПриваТНIІ" niдnpllDltt 

ПІІЛІІПЧУК Василь ГРІІГОРОВИЧ прийняв земельну ділянку ІШО~ 

0,0600га на перетині вул.Блока та вул.М.Лагунової ДJlЯ будіВIIIIЦ1J8 то 

обслуговування магазину ПРОДОВОЛЬЧИХ товарів в м.Броварп. 3емШ! 

ділянка надана рішенням сесії від 20.11.2008 року N!!928-49-OS, і 

16.10.2008 року за N!!898-47-0S та від 30.09.2008 року N!!883-46-05 Е 

умовах оренди на 2 (два) рок, терміном до 20.11.2010 року . 

. Цей Акт смвдено у трьох примірниках і є невід'ємною ча

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы(a АІісы(a рада 
КІІЇВСЬІ(ОЇ 06лаСnlї 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 

прИЙНЯЛА: 

Пр"ваIlIНIІІ; lIidllP"Єi1lel(6 
ПIUlІIІIЧУI( ВаСIUlЬ ГРllгоро.и• 

Юридична адреса: 

м.Бровари, 

вУ.л.Молодіжна,3 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

Броварська MiCLk.,.. . Рада .. tll .. ~ .. 20 ,,,., р. 
~ ВРОВІРСЬ""В AIICЬКD p~дa в осоБІ МІСЬКОГО rOnOBJf АІІТОllенха Віктора ОлеКc:fIIIДРО811&11І, шо 
;аaiilmlі Закону Украі .... "Про МІсцеве caMODpJlJI)'BaHtIJl в VKpaїt.ї" ] ОllНОГО боку. та орендзр: ПРJIВIІТtlllП 
:qIOIealo ДрЕIІОВ IropL АН8толlАОВlfЧ, ЮРИllична адреса: м.Бровари. l)n.Кllївська.ЗОS""R.48 
__ АинА ІСОД 2407002031, _киЯ діє на підставі свідоцтва про деРil,ВВНУ реєстраuію с)'б"єкта 
~UIolOi дімьності. BltдaHOГO виконкомом Броварської міСltкоі радІI від 16 жов rня І 996 року ]іІ 
• 3JIIIYI'Dra, УКЯВnlf цеП договір про НJlжченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.\, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рІшення сесії Броварсь"оі міської ради КlIЇвсько'ї області від 
1Ш2I1О6РОh'У .N!9S5-4fi-04 НВДВЕ, а ОРЕНДАР ПРllnмає в строкове матнс корlfC:туввнн. 1eMeJlIoHY лі.'1RН"'У 
l8ID D.037Sra ДЛ. будlВНllцтва та обcnуговуваllНЯ MarallHY ] продажу проа.,IСІІОВJlI товарів, ЯЮl 
IIIUIП'IoCl па вул. Черняховського в раПоні ро]міщення 8втогаражноro коопераТІIВУХ11 в а •• Бровар ... 
- 3 аном землекористуванн.. що є невід"ємною чаCnIНОЮ шого Договору • та довідКI' аи.ааноТ 
~ .,іським BiддinOM земcnьних ресурсів N!506-04-З/З від 14.04.2006 року та зсмcnltно-кадастровоТ 
1I)1I~I liровврсloКОГО місltКОГО відділу земenЬJfJ'Х рссурсів UR ЗС&'eJJЬНВ дinJJнха рахуєтьсн в землях 
L'ICpaiIbtoro .икористанн. в ме)ках Броварсько! міської pWlIf. 

2. 06"єхт оренди. 

1\ В оренді передається земcnьна дinflHxa ]ar&llЬНОЮ мощею О,О375га. 
12 НазеМСІ1ьніА ділянці відсутні об"ЄlСТи нерухомого маАна. •• • 

~.нормаТИ8на rpowoBa оцінка зе~cnьноТ дinяНКіl згідно довідки Бровврського МІСЬКОГО 81.!Ш1Л}' 
ресурсів від 14,04.2006 року З8 N!SОS-04-3/З З урахуваннкм коефіцієнтів індексаш7 CТ8IIOBtrrIa : 

-12510 (дванадцять ТllСЯЧ П"ЯТСОТ дес:ять) '1'JIBeHIa на період будівнишва; 

~;~ ( шІстдесят двІ Тllсячі п"ятеот ТРJUJUЯТЬ п"ять ) грішен.. 3 атІ( 1атверажСННR Лк-ry 
1~ kOMiciТ пра ~рИЯнJI'М'JI в сксмуатацію закінчсного буді.нишва 0cr:t~ 
~ 3емenloна ДІЛRНЦ яка передвстьс. в оренду, не МI1Є неДDlllКII, шо "С»ІС)'ТЬ псреШКОДІfТll ЇІ 

2.5 .. у .J'КористаннlО • 
• При Зміні ( реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не зберігає ЧlІнність. 

3. Строк діі доrовору 

-.~; Цоroвір Укладено на 3 (ТРІ') POIOl до 23.03,2009 РОICjI. ПісЛJf закінчеНlf11 C1pol>.'Y JI?~ВОРУ ~peHna~ 
-"ld ..... е Право ПОНовлення Аоro на новиА строк. У и"ому рої ореИlUlР ПОВіlиен lІе 1J11НIШ~ НІЖ. за ... 

Пр -"ченНІ строку діі ДO~IOPY повіДОМІіТИ письмово opeндoдuин про на,.,ір ПРОВОВЖ'fТJf Яого :11І0. 
"'10 ... 11 8Hacop11nalllll зеl\tм':ноJ дїnBHКJI не З:І uшьовиаl ПРJl3наченн.м орендар втр:а'lIlЕ" перrll8аше 

пOHOВne • 
нн. доroвору орем", 

4. Орендна плата 
ItЬІ. 4.1. РІч" -о (І вадuять п"ять1 rpliBeH!o . 

'"'11;11011; • Орендна nnатв на період lSудIвНІЩТ&S еamадаа: 625-::» W С:ТСОТ JI :., •• f ~:.: .• ~ 
'...... РІч... r рипмальноJ КО)IІсІІ про DРlІllНRтrя : 
1tt;;.....y.t.IIilO орендиа nnата з дати затвердженн. Aкry .l!ержавно n І сто JIB8JlQtrТЬ шіі:ть) rpивеlll: 7! 
~ 38tcінченоro 6удlвннатаа СlCilвдає 3 126-7::» (трll ТИСSlЧ : 

44.2.О6чИ&:nе ' з урахуВIИIUIМ іН&ексів інфRRWі; 
~II J,Opell;a ння PD3Mipy орендноТ Man. за зе&ШIО 3дll1снlОЄТЬСН .' ени. від 23.03.2006 POI:r що •• їсячно 
~1I11 ".~H' nn.тa вноситься ПОЧllнрЮЧН:І ДІІЯ приАНSIТ1J1 P~c:тaHHIM lС8леtШорНIIМ Д1te .. 38iТ.,oro • 
~~aol'Q) .. :11І ПPDТяro •• 30 lаІ.'ІеlfДаРИJIХ диlВ, наступ.д:~ 3~ rac' А';jI Dб;llІстl ~,.Кигє:1 МФО 81101.8 .. 

7t9U РІ C:~A IUЛQ~О.1 переР:lх)'ваИIlЯ на paX)'~IUK )' , ~ фУ, .:ціі; 3050500 - О;1;::іаll J':I\~,i. 
р -210815600005 _ Броварське вдх. It:DJI ~':lС:И 11. - _ 

, , 



,,""кцііта IlадаННІ ПОСЛУГ в рахУНОК орендної плати ОфОР",1'" Thtl1 n' 1 І . 44. ПсрeJIDЧD прoчv і . ' ,І ')111: ;;"111 
4·5. POJr.llp ОРСIІДIIОТ маТІ' перегnядаєтloСЯ у р83 • ~ 
4'5 І зміНl1 УМОВ rОС:ПОJШРIОВВllНJI, перепбачеНllХ доroвором; . 
4·5"з· змїlІІ1 розмірів зеr.tenьноro noaan")', підвищеllНЯ ЦІН, таРllфlВ, У тому 'Н:С,1і ntli1t:ll;)I'1i '''~ 
4'5.з: D ІНШІІХ DllnDJ1К1X, псрепбачеНІІХ законом; 11.\ 
4:S.4. У paJlllCBllCCCllllR opealAaloi пп аТ •• У СТрОК'I, 811знuчеllі иll"l ДОП.lВUРn\l. t:IlРЗL111(fЧ1l 

pOJftllpl nOADlnllOfCТВDlC1I IlauiOllВnlolloro баll'9' Украі"а за ІСОЖСІ' ВС"Ь просrрuчrllttR n.I,�lr-",,). ... 
4.5.5. ОреНДl1D nпaтa спраUЯЄТЬСJI також І У випавках, якщо ОРЕНДАР] пова", ... " "РIt'Щи 111 

lІе ОІІІСОР"СТОВУС 3сftlслыly nInBII~'Y за Ullal Договоро... ..,.. 

S. УаIОВІ' 8JІКОРJlстаНІІЯ зе~lельноj діЛПІIЮI. 

5.1. Земcnь~в ДШJlИКВ передаЄТЬСЯ в аренду lIJIЯ будівництва та обслуговува.tНR МataJltиy 1IIj».I!Ij 

npOМlICIIODllX ТOIDpIB; 

5.2. Цільове I1рIt3нвчення З0МCnЬНОЇ діЛЯНКlt - землі комерціАного ВИКОРlістанItЯ. 
5.3. Орендар не має права без оформлення У встановленому законолавством ПОРЯІІІ"У 1\1iltlOlln\ _ 

ПРll3ІСвчеllНR зе",cnьноі ділRНК". 

6. Умови і СТРОЮІ передачі зеl\lелы�оіi діJ1Я!IКlI в opellД)'. 

6.1. Передача ,еммьноі ДШRНКИ в орснду здіitСНЮЄТЬСR З розробленням llpoetn)' її lізаа. 

ПlAстаВОIО розpoбnенНJI проекту віuсneння земмьної пілянки є: рішення про ншн." :шuAТ/. 
ВltroтовnенЮІ проскту віавоДУ віа 23.02.2006 року .N!!923-44-04. 

6.2.llІші )'АIОВIІ псредачі зеМeJlьноі дїЛІІНКІ1 в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНД'\Р"І 
оренду земcnltНУ ділянку вinьну від будь-.ких ма&іНОВIIХ прав і претензіЯ третіх осіб. про " .. ", • ~ 
УUIUШННR Доroаору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІИ ОРЕНДАР не могли знаПl. 

6.3. Передача :seмельноі .uШянкн орснаDpЮ 1діАснюfТЬСЯ після державн')ї peccтpauiї Ub.~rc jlo"OlOJlY 
3а актом приRманНIІ- персдачі. 

6.4. ІІа основі ет.25 ЗаКОl1)' УкраіНІI "Про ореН4У земnі" аів 06.10.1998р ~161-XIV Opel1lP~ 
П"ВТllДеlШlln строк пlc:nв дераса8ноі реєетраиіТ JIorOBOpy орем.. зеМСJ1lоноІ вL1SШІСІІ JlcPsaaнol,ad 
кoalYHanlolloi масності зоб08"язаlll'n надати копію ПОГО80РУ 8івповlдИОl'ІУ ОРГОІІУ l1ер"АСаВНОТ no.u 
c:nуж6l1. 

7. УМОВИ повериеИ.IВ земельноі ділЯИКИ. 

71 П· . 1tC~ • •• ICnЯ припинеН~R Д1Ї доroвору ореивар повертає ореНДОlПlвuсві земельну вinяНК)' У tТaН1, 
ПОРI8НRНО' ТІІМ, У ІКОМУ ВІ.Н OД~B \і в opeн.uy. ~. no ... р3ІІІІі. 

• ~eНJ10дввeць У разІ поnршенНR корисних вnастивостеА орсндованої земелЬНОJ JlIJJItHK.', ...... ". 
зм~ною 11 стану, має пр~о ~a віаШlСодуван"" збm.сів У розмірі, визначсному сторонами. .якшо сторо , 
до RГИУТОЗГ~Д11 пр~ РОЗМІР ВlдшкодуванНR збитків, спір ро3в"JI'УЄТЬCJI У СУДОВОМУ ПОРАД")'. _ .иоі~ 

7.2. ЗДIПс~еНI орендарем без зroди OpeHnOДIBWI витрати ка поnіпшеitНIІ ореН;10ваНОI зе'teJ! 
.хі Ilе~ож.'1ИВО .ВlдокреМІIТН без зanОAЇRн"" ШКОДИ ціА ДШRНці, не пiдnЯraIOТь вІдшкодуванню. ~ 

. з. ~ОЛ1ПшеННR стану земельноі дімнки, проведені орендарем за ПИСЬМОВОЮ зroдоtu 1 
:lCМЛ., не ПIАІІRfIIOТЬ відшкодуванню. , 
б ,,7.4. Орендар має право. на віАШКОАУВ&НМ збитків, '8ПоДЇJIних унacnїдок HeBRKottaНrtJt IJpc!LJ 

зо ОВ оснь, передбачсних цим AOroBOPOM 
3бuтaаlll вважают .. c:n: -; • tИS'I ).,,:! 
7.S. фактичні 1rmmt 11М •• ,,,oНII :!J до _... • аких орендар зазнав У зв"RЗКУ , не8111сонанНІМ або HeнanCIltH . 8IICllpJ C'i 

nol'OpyВOPY орендодаВцем. а також Вlrrpати, які орендар здіАсниа або flODItHeH здіАСН.IТlI д.'ІЯ .ljlIfO 
шеноro прааа; ~ )ІР 

дoro 7.6. аоходи, акі орсндар міг би реально отримати в mI'Ii НВІІСЖНОГО •• tКDна.іНЯ орсНАО 
ВОР.У. r-- ~ 

7.7. Розr.rір фактичних . ep~)5eMIl' 
витрат орендара визначається на підставі ДOКYMeНТВJIЬHO ПIВТ8 

8. Обмеженвв (обтаженШІ) щодо викорИСТАНI.JI 
земельноі дimшки. 

11 
'І"'" 'І.. 8.1. На орендовану 3С • • . ра тpetv 

МtJlьну ДІЛRНКУ' не встаНовлено ОбмежеиlUl, 06ТJlЖеННR та ІнШІ пр 



9. Jllші права та обов"В3КII сторіІІ. 

ЕНдоДАВЕЦЬ ПlраН1)'с, що з~меліо~а .aimrH"a с у ~oro власності. ІІ;"О,..У ;ІІШОМУ не в;дчу.кена, під 
rI (.решто")' З8m8~IО не переоувас r 8rll мас заКОННI ПОВIІоважеННIІ nepeдaBaTlr шо ділІІН"}, в оренду. 

,..-JНUd правІ, ВI.зи.чеш ОІІАІ lIoroBopOM • 
. р'! ПplОl ореIIДОДDDЦR: 
І ~~i.l nepcoiptIТIl цinь~ae ВШСОРIIСТ8Н"1І ~еr.rеліоНОЇ ДЇЛIІН"If; 

9.IJ 1І0000ОІСОІО P03IPBaтJl uеЯ ДОГОВІР У ВIlПanквх, передбачеНl1Х ЧllНflllМ заКОflо.аааством та UИAl 

~з зиінrml розмір орендної маТIf у IIIПад"вх, персдбаЧС'lllХ ЧIIННtI,.. законодаВСТВОМ, D тому чнслі 8 
. ~мy nop,дку без згоди ОРЕНДАРЯ; 

~. 111.larant li~ ОРЕНДАРЯ соо~часного внесе"ня орендної мати; 
9.IJ.8IIMaratlt BrA ОРЕНДАРЯ ВlдwкодуваllJlЯ суми ОРСI,дноі nnати 3 часу прнЯняття рішення 

,p11JМ1a60 міськоі радlt про наданн" зсмеліоlfОЇ діЛЯНКl1 до підписаНllЯ Оіоого Договору; 
1.2. 0&00"13КII ОРСІІДОДDВЦR: 
'.2.1. перeJll&аТ1t ЗСМCnіону діЛІІНКУ по ah.'1)'. 
,з. Права opCllдapR: 

'3.1. OТPllManl по atny ЗСАtельну ділянку у /(ористуваН)IR: 
'ЗЗ. ПОНDвnюваТl1 AoroBip після закінчення строку Aoro дії 8 разі аіАС)їllості npcm:flJilf, ЩОДО 

•• JJIIIIO НІ ПРОТRзі терміну ореНДIf. 
, .... 060В"IІ3КIІ opellltapR: 
'.4.1.нwвanl ОРЕНДОДАВЦІО МОЖ/ІІI_ість :uіАснюваТII контролІ. 3В Bfllcopl.cтalflfRM иіє; земе.'ы�оїї -'.4.1BI��,,-орIIСТОВУВDТII земелыІy дinЯIІКУ за цілЬОВI'АI ПРllзначеlfllЯМ; 
'.4J.СВОЄЧ8СНО сплачувати ореНдНУ nnа1У; 
'.4J.ие доnyclClТИ хімічного ІІН БУДЬ-Ікоrо іншого звБРУ.ІІНСННІ зеМЛІ; 
9.4.4. піА11J1tмувати її D нanеЖНОl\ty санітарному стані; 
'.4.5.піCnI закінчення терміну діі Догоаору оренди ПО8ерН}'ТІІ зс~enьну дL,янh.'У ОРЕНДОДАВЦЕВІ} 

ШIШN),~і по aany. 

10. Ризик випадкового 3НИІЦfННВ або DОШRоджеННR 
об"єкта оренди чи його частини. 

10.1. Ризик вип8дkОВОГО знищеННІ або ПОWКОдЖеННІ об"єtm1 орендн чи Horo чаСТIIН.1 несе орешшр • 

11.СтрахуваНВJI об"єь:та ~III його частНJIН. 

11.1.зriано 3 ЦИМ договором об"єкт оренди не піДЛRгає C'I1JвхуваниlO. 

12. 3мін& умов доrовору і ПРlшпвеНRJJ його діі 

12.1. Зміна УМОВ договору здіЯсИlOIОТІоСІІ У n"cIaAfoaiR формі за Iза~мноlO 3f"Oдою сторін. 
У раі недосяrненНІІ згоди щодо зміни умов договору спір Р038"язytoТЬСR У СУ40аому ПОРШh.'У· 

12.2. ДІЇ' AoroBopy ПР"ПІІНЯJOТ.СК у Р8зl: 
12.2.I.3ІКінченНІ строку, на _киil Roro було )'КJllI4eHO; 
12.2.2.ПРид6ання opelUUlpeм земenьноr ДЇnIlНКИ У впасність; " 12.2J • б І: 11"УС080ГО B:nIRrdieHHI земельно, "" • В.'КУnY земenіоНО't .аіл_НКИ ДЛ. С)'СПІЛЬНІІХ потре auo пр ". - • .1' 

tJt 3 "OТJIIiB суспільноr необ~ності в ПОРІДКУ, BCТ8НoВnCHoмy 38Хоном; 
112.4.Доroвfр припltняєrься 'ПІКОЖ 8 інwих ВIІП84fC11X. пеpeJtбачених з&хоном. 
12.3. ДІІ ltOro80PY ПРIІО"lіrtіот.ск шляхом Вага розlрваllНЯ за: 
~~.з.I.I3ВЄМНОIO згодоlO сторін; .' "'OН8HНJI 4Р)'I'ОЮ ~pOHOIO 

DIiot-
Qkil 

J.2. рішенНlМ суду на IJIMOry 04нієі із сторш У HacпlДlIC неВІ. HIUi орендо8аної'сAlenы�oїї 
(........ • Reред5аЧСНІІХ ДОГОВОРОМ та внacnїдо" 8ИП8J1КО80ГО 3НltщенНJI, ПОШХО.ІІЖС • 
-..~. ~кe і ' • підстав, визнвчеНllХ !ІКОНаМ' 

12,3 С:ТОТно перешкоджає 11 8ИКОРllстаllНro, а також 3 IНШltX іWed.1Я1\1 с:уау, 8шпоаf4I1О до 
".141.144 3 .3. не8И~-ОllаИНR оре1lllарем 0.9.4.2, даиоrо доrО80ру J8 Р . 

І bIe.nы�oгQ кодекс:у Укра".и; ся • 
2.4. РОЗірвання доroвору 8 оДНОСТОРОННЬОМУ порядку ДDnYС~ н;.ш:онанИ1 OpCH1JIIpeM n .4.3. п. 

9.cJ. УІ.ІОВОІО розірвання договору 8 односторонньому nOpJIJI\9 

12 • ro IШИЧИУ а60 фіЗІlЧltУ особу. 8 таКmtС 
,. .5. Псре)(ЇА права масності на АtallИО ореИJ18р •• на ІНШУ Р . 

13ЩdIlIOР.'4Ичноr особи-орендаря є підставою ДЛ" Р03IРJ~ИІІ'~:::~:~БИ _ орендарн, З8Су_СІІНЛ 1160 
~ іі !1раво на ореНДО8ану зсмenьНу ділRНку У разІ Cr.fepт :~8 або і.IШIfХ осіб, .І'і 8ilICOPIICТOUY'OТIo цю 
~1~y 4Іц ~1Є3Датності за рішенНІІМ СУДУ переходить до СП~~:Р)' ~рrН;Ulземnі. 

. ику раом з ореН48реАI. ШЛІХОМ переУМUВННJI до 



13. ВідповідальніСТЬ сторін 38 IIСВllконаlПIЯ або 
IlеllалеЖllС ВІІКОНSJІИЯ договору 

13.1. За tlСВIIКО,lання або неналежне Вlfkонання договору сторон .. нес)ть oi':1/iClBi.3JJlbHicra. BiIno8ЇJнo 
ЗВКОIIУ та цloОro доroвору. • .. . 

13.2.Сторона, яка ПОРУШІІЛВ зобов"язвння, звільнясться ВІД ВIДПОВlда.'IЬНОС11. ЯКЩО вона ДОIleJlе.1IID 

порушення cтanося ІІІ: З її ВІІІІІІ. 

14. Прикінцеві положения. 

14.I.ЦеП договір нвбирає ЧИllності після підписання сторонами та його nеРIt:ВВНОЇ PCf.cтpBlliї. 
ЦеП договір УКnІШено У 'Ірьох приміРНlfка1С, що мають о,:,наl(ОВУ Юр.I.1II"НУ C~f.'1Y. ОJlIfН 1 ... 

зна.'СО.!llfТЬСЯ в орендод8ВWI, ltPYnln - в орсндаря. 'ІрстіА - в органі, ЯlсиА провів державн}' percтpauilO. 
Heolд"catlllll\tll ЧВСТІІІІUМІІ ltorOBOpy с: 
!\"8JI8C'tpOBI.R ман зсмc:nьної ділЯНКl1 3 відображенням обмежень (обт"жеl'Ь) } іі ВJlt:ОРlll:1:lllиі 1 

nc:тaHoвneHIIX сервітутів; 
ап BcтaHoвneHHI на MicueBocтi та ПОГО.!lження З0внішньої межі земе.'ЬНОI ді.'ЯНI\ •• (КО/lія); 
ап на перенесення в на1)'РУ зовнішньої межі земельної діЛЯНk'И (коrlія); 
ВП ПРI.ІІому-перс:да'lі земc:nьної ділянки; 

OpelIДolt8Beqb 

Броварська A.iCIok'll рада 
D особі 

міського голови 

15. Реквізпти сторін 

Антоненка Ві пора Олександровича 

МіСQC3Н8ХОАЖеННR ЮРllдJlчноі особи 

07400 Київська област ... 
м.Gровари, вул.Гагарін" 1 5 

IдентифікаціRНllП код 26376275 

Оре,IДВР 

ПП Дрєнов Ігор АlfатоліRОВ.IЧ, 
RКИЯ діє на підстав: CBiдoUТВB про 
державну peccтpauilO 

Фізичної особи-підприємuя, 
зареЄC'llJО8аного виконаВЧIIr.1 

Kor.liтeтoM Броварської міської pl.iUl 
від 30.11.1996 POI\)' за Х!2 355 0170000002313 

Micue проживанн:! ФіЗJfЧНОЇ особll 

м.БРО8аРJІ, 
вул. КИівська. буд.308, 1\8.48 

IдентифікauіАНJlП номер 2407002031 

ПіДIUIСП сторін 

---..r:&.:..--___ В.С?;АНтоНеkо • . ;\' 

мп 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсмса ~Iicы(2 pS!l8, в особі 

ісwcого голови Антоненка Віктора Олександровичs, що діє на підставі 

ікону Украіни "Про місцеве самоврядування в У країні", з однієї сторони, 

lІПрпваТНllЙ підприємець Дрєнов Ігор АнаТОЛЇЙОВllЧ з другої сторони 

сrnanи цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПП Дрєнов Ігор 

Анатолійович прийняв земельну ділянку площею О,О375га по 

IJJI.Чернпівського в районі розміщення авто-гара~киого кооперативу 

A\l ДIUI БУдівництва та обслуговування магазину з продажу промислових 

Товарів. Земельна дШяНІ<а надана рішенням сесії Броварської міської ради 

і &ід 1з.Оз.2006року N!!955-46-04 на умовах оренди терміном на 3 ( тр" ) 

РОkП АО 23.03.2009 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТIiНOJО 

4oroaopy оренди земельної ділянки. 
5ро nВРЕДАЛА: 
tJP ааРСЬІса Міська раДі __ ::::а адреса : .~ 
АІісыQ ItРИ' вул.Гагаріна,15 

І,. ГОЛОВа 

прИЙНЯВ: ... 
ІПІ Дрєнов Ігорь АнаТОЛ1ИОВИЧ 
яКИЙ' проживає за адресою: 
вул.Київська,ЗО8 хв.48 
м.Бровари 

/ , о 

, 

І І.А.ДрЄІіОВ І ОО О 

о' 

. , 
о' 
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Р"IIIIIIIIJIIШI1 11 ШI І\ІІІЩСПОС:ТІ та 1І0ГОДЖСІІІІІІ:lОПllіllllll ('=,' ~I"':"': • -. .• і" ер0 • •• ~,,",I :аСМСЛLIIО ДІЛЯІІКІІ 

~ _____ ~n~.n~. ~J1~~~~cL}~d~ ______ _ 
'JL~-~()"?e..--- 200 Ір. м.Бровари 

МІІ, IІІf)К'lепідписані, предстаВIІИК Броварського місько"'о ВІДД"" К .. . . .. ф" , .. Д' • ' ІЛУ . ИІВСЬКОJ 
. ~иanLIIОI ІЛІ! ~p)КaB~~ГO ПІдприємства" Центр державного земельного кадаст п И 
jWlPllOAfY КОМІтетІ УкраІНИ по земельних ресурсах" ру р 
... на підставі ліцензії на виконання робіт 
IlІрІІcyntості землевласників (землекщо исту:чів): 

N.N. _~ -,:}r.r-/)п---------
- 0- .. 

. 'Г". 7:' LJ 
.,..mВIIIIIСIП виконкому __ ....Іt:..сL:.....:::;0fl'~~D~~:.::Е..:J1~k:.~:;D:::.........!С/Р~~~rI...:..~,~-:J __________ _ 

DсуміЖllllХ землевласників (землекористувачів): 
------------~--------

QI пред'КВIfЛИ свої повноваження, провели встановлення на місцевості та погодження 
аніШНLоі межі земельної ділянки 

It .и-. -СЩ~~-:--~-'':rZ:--t;J."""'2.'''''--------

I»_OДlfТLC. за адреСОIО tfi..м ~ItJ1..~~ 
-чеllі межі на місцевості Пj1БXOдять то ~ Ale.д k'" _~~~~,L-___________ _ 

Ніц"Х претензій при встановленні зовнішньої межі не зusnено. Межі погоджені і не 
-:;fКalOTIa спірних питань. Межові знахи, якими закріплена земельна ділянка в кількості 
'""'--- шт. qоказані представником відділу на місцевості та передані на зберіrauu 
autcan~CHIfICY (землекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної дiJJJппcи 
::'.НІ абрисі на звороті даного акту. ~ 
lї.а! дlJIJIНки, наданої !t . "". ~ :z. ~ 
DзеМeJlЬНО.Кадастрової документаціі складає !( tJ,.'i 2 s- га. 

:,axr с niдcтaвolO ДnJI П~НІІТПІ pi~~~a~Ji~'Ii""~oмy коРистуванню 3 ВIІС1)'ІІ" .... 
Arr:'fllJlM документів, ЩО ПОСВі~чytо~ !1Раво.. 8~a~~.b~ або користування землею. 

КJJЦеlШй в 2-х примірtIИК~. . .. .': . . '. 
N."... і\"а <4: д,.~ .~ ;... :\,. . . . .. ' ........ ннK~l~~ . їW.t~"\..!.'.,I .• ; .• \1tAIJJeI\Oplf ., tl ••• ,~ ::;, '\і • ~ : .' 

~ • ,.;) .;,!t:'" ~ .• 
N ~

=O: !І ~}:,~ .... 0\ t:tl ...• :)~ ~. ~ ... : .. 
"""r-.... :;1;& .~'"~, ... "".. .~. -• ....".,,;,~::::J:.::~~~~!!~~~~-LJ~ r~-'ІІЦІНИJ( ':" .сь,;:"· .:.' І:' • ~ 

••• ,,:Т :'i':"::,l!'> І -:/ ~ • 
N ' ' .• ', .• \"'" .. 1::=-:6 ~I І .. ! t:,:; 

ІІА.. .~ ~ .. " "-=r~"': ~ ~~I~~!~~~~~::::::~~ ~СТаВник вй'\ .~. ". ~-:: ...... ... 
KOHK9AI:Y"~· .. :~ 

N "~':~''''o1~'''\'~ ;;: ~ 
PeIIJ .-::"-==-~" 
~ traBrrlrK суміжних 

еhJJОСllщсі8 (землекористувtl'rіо) 



.. . :-

~ЗI.)о 

8 

ОПІІ&: &lе7К: ---
1.8ідАдоБ - И~А" ~r ~II-'. ~. ~ -----
2. Від Б до 8 - ,.,.,., . ~ J ,'С ' о. е.4: ________ 

JJJb. 

:: ::::;-~ .. ~~-~z;;;:'~ 
~ 5. 8ідддОЕ ______ , ________________________ ------

6. Від Едо А 
------------~=---

~ --------
АБРIІС склао: 

------I...r;..,tftt;~..c-:: 



АКТ 

~ ,,,ncpt,,tCeIllIH u ІІІІТУРУ ]ООllіш •• а.о}· межі ]е~lела. .. ої дїлаUkl(, 

.. ~ l"И. ~ У,д. 
ооо ..-----

") 

Х.і .1 •• НII~'ІспіJlПИСІні. ПРС.llСТil8НtllС Бро_арса.кого міса.кого 8іJUUnу 
JCIII ЇІЇІс..DірсrіОI.ал.,ної· фіnії' держаІНОГО п;лпрнсметва •• ЦеlІТР ЛСР ... lfОro 
РССІ 1Іr1.ИDro KUICТPY прн ДержаІНОМУ комітеті УКРlінн по 1смеnLJlЮС 

I~ -- -- ••• -.- .. 

IqlС)'ПІDсті ]смnевласииків (земnекорнстувачі.): 

".11. ~ ;;,& 
"Н" ІІІІСОНКОМУ (іОРв і ~111~O J: в. 

lIanї:acrau; АО1_0nУ _ИКОНКОМУ ХІ 273 
"aPO.1I"I~ .:спутатіl _іА 24 nнетопuu 1992 POICY 

- .ССІІІІ • lI.&ryp)' меЖІ ІІа ПlлетаUI пnан)' 1СМСn""ОЇ лїл"",m 

,gpJ :z.L - Ч. И. 

~l3ІОчого ПО В)'Л. ~~c-' r ",(~~?2-______ --

:ї:.оріlllСIІIІIl MiCLKIHKot'KOMY Н, .і.l1 __ ----------
'" . ,~ )tJ рсЛ8l• і _ ,,_турі прсдC:ТUННКУ 
СІССІ11наки І кіnloкос:ті 7 шт. пс • 

:r.oаи • . ' 'ст" 11 іх 16срс.енн •• ІІІСІ. НІ .КОГО І HaКn&JICHO II.ІІПОIIД&ll.,НI • , . .. . 
'?oJ • • • ]смсn.,ноі .І1імики поІСIL3aН' 
· "'ІРІІ та MICUC]HIXOJlJICCHHI мсЖСВИХ ]HIJCIB 
.~~ . 
~a... . . . .hIJCТliЧНОМ)' КОРНСТ)'ІІНИЮ. 

j .... 1 С ПL!lСТUОЮ 4IUI прнRНІПІ РІшеННІ ~~. ~~.::.~ -'0:. 

! ~ СIСІІЦсННА в двох примірниках. /, •. :j. .•• :.1.,. ': ". : . • 
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Договор N!!l 

Про ~llесеllllЯ зміJJ до договору ореНДІІ земельної ділянки 

,id 01 чер'''л 2006 рок)' .Ni10406JJB0029J 
Місто Бровари Київської області 

zza'llllдвi nlСИЧЇ дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КJlїВСЬКОЇ області, lоридична особа за 
JIOIIOДIIIICТDO.' УкраїКIJ, ідентифікаціЙJШЙ код за Д8l1liМИ ЄДРПОУ 26376375, ІОРfJдична 
upcca: JUIЇDCLKB обл., м. БроваРlf, вул. Гагаріна, 15, в особі ВlfКОНYlОЧОГО обов'язки міського 
JD,1OIII- секретаря POДlI Сапожка Ігоря Васильовича, ЯКlfЙ діє на підставі ст.42 Закону 
Уspaiiпl «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Броварської міської ради 
.24.07.2008 року Н!!128 з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПРІlватниіі підприємець Дрєнов Ігор Анатолійович, lоридична адреса: м. 
(роваРIІ, оуп. Кllївська,308 кв.48 ідентифікаціЙНlfЙ код 240700203 І з другой' сторон", уклали 
dДоroвір про наступне: 

Д'UO'l1І добровільно і перебуваючи Прlf здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміlОЧИ 
JIIIIeJIIII своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИП1fСами цивільного законодавства, що 
)lClJJII0101'Ь уквадевий ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
aillповWlО до затвердженої рішенням БроваРСЬКОJО міСЬКОIО радою від «30» вересня 2008 
JIOIY N! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, від 16.10.2008 року 
.8-47-05, від 25.12.2008 року Н!!968-52-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 
Дoroaopy ореНДІІ земcnьної дinвнки від «01)) червня 2006 року уклали цей Договір N!! 1 
(.і - Договlр) про ввесеRRЯ змін до Договору оренди земельної ділянки від 01 червня 
2006 року за .N! 040633800293 (надалі -Договір оренди) про таке: 

l.Dвести дО ДОГОВОРУ оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИICJ1асти в наступній редакції: 

. «Нормативна грошова оцінка земcnьної ділянки на період будівництва згідио впягу з 
trxвi~oi документації про нормативну грошову оцінку земельної дinвики відділу земельних 
J!qpciвYMicd Броварах Київської області від 11.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1827 становить: 
3.1554 (ГpUДЦtrrь три тисячі п'ятсот п'пдеCJ1Т чотири) гривні ОО копійок. 

Норr.lативна грошова оцінка земельної дinВИКlI з дати здачі об'єкта в ексnлуатaцiJо згідно 
lIn'Il)' 3 технічної докумеитації про нормаПfВИУ rpошову оцінку земcnьної дinвнки Biдцiny 
~ІПІХ ресурсів у місті Броварах КИївської області від 1l.11.2008року Н!! 04-3/13-3/1826 
-'IІІІОВIIТЬ : 

167771 (СТО miстдесп сім тисяч сімсот сімдесят одна) гривня ОО копійою). 
1.2. П)'llКТy 3.1 Договору оренди виклвсти В наступній редакції: 

~eli Доroвір укладено строком на 3 (ТPII) POКlї. терміном до 25.12.2011року. Після 
110 - строку дії цього Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлення ЙОГО на 
-:: СТрок. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж зв ЗО календарних днів до 
,~eHRI строку дії цього Договору письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 

~Йоroдіl0. 

IIonОжеllRJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не ЗВСТОСОВYlОТЬCJI у разі: 

І
" I1ucoРІIСТаниі земельної ділянки ие за цільовим ПРIf3начениям; 
• Q 

QpytuСНИа термінів сплати орендної nлаТlI; 
• ItonYЩеНІU1 погіршення стану земельної ділянки)) 



ДОПОВІ1Іm! НОВІІМ підпуюcrом 3.2 lІаСТУІІIІОГ() 1\lіс/\ 
1.3. Пушст 3 Договору ОРСllдl1 . . 

n будівництва об'скта МlстобудуваllllЯ (ІШС;(&~ІІІІJI Об'ЄJ\Jy 
«3.2 Cтpo~, )переДТDIБОlчоеВНn:llll~срміIfОМ до 25.12.2011 року. зr·їдrю ріllJ~IІIІJI I)POBa""ь~ 
СКСПnУОТВЦIІО, вс І'" "VI 

міської POДII від 30.12.2008 року Н!!687. 
1.4.ПУIIКТ 4.1 Договору ореНДІ! ВІ!класти в ноступній редакції: • 

4 1 О CТDНOBIIТЬ 10% (десять) відсотків від lІормативної грошової on:-« •• рСllДllО пnато '. """ІІІІ 
зеМeJlЬІІОЇ ділJППCII - 33 554,00 ГPIIBellb І Сlcnадас. 

3 355,40 (ТРІІ ТJlсячі тpllCТO п'ятдесят п'ять) ГРlІвеllЬ 40 ко~іnок ШІ рік - ІІа ,rr~ 
6удlllm''''nllа,' 

ОРСllД11а плато CТDIIOBIIТЬ 10% (Д~CJIТЬ) відсотків від lІормаТIІПНОЇ грошової оцjRID 
зеt.leJlЬНОЇ дinвпкн- 167 771,00 грпвень - І складає: 

16777,10 (шістнадцять тисяч сімсот сімдесят сім) гривень 1 О копійок на рік - з _ 
заmllврджв""я Акту dep:JlCallllof КОАі/сіТ 'ІРО 'IРUІЇlІяmmя в експлуатацію ЗQА"ЇІІ'ІrНtRtJ 
6удllllllщnrfJа 06 'єкту; 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.1 наступного 3ltlicтy: 

ес 4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі переВl1щеНIІІ CТPOJt)',:~ 
ВСТВІlовленого ДJIJI будіВНlщтва об'єкта містобудування (введеНIІЯ об'єкту в ексnлуaтaqiJO~ 
Вll3наченого у п.3.2 цього Договору. 

1.6.Пункт 4.1 Договору ореНДІ! ДОПОВНІ!ТИ новим підпунктом 4.1.2 наступного 3Micty: 

«4.1.2. Сплата орендної плати у розlt!ірі, передбаченому п.4.1.1 здіЙСНIОЄТЬСЯ поЧJrвllOЧП 3 

MiCJIЦJI, наступного за місяцем захінчеИНJI строку, встановленого для будівництва об'ma 
містобудувВИИJI (введенИJI об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договор)'». 

1.7.Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 

«4.3. Орендна плата BHOCIfТЬCJI рівними частками щомісячно протягом 30 (ТPIIДIIIJI) 
lCВJIеидарнвх днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) міCllЦl6el 
ypaxyвВIDIJI пдв IПJIJIXом перерахувВНIUI на розрахунковий рахунок opeвдoДIIIIII 
Н!! 33217815700005 УДК У Київській області м. Квєва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське Вдк, код класифікації 13050500 - оренда землі». 

1.8.прпст 4.5.~ ~OГOBOPY оренди викласти в наступній редакції: ої І ~ 
«4.5.2. З~ІІНИ. РОЗМIР~В земельного податку та ставок орендної пnати, зміНJI норМlІТІlІН ~ 
ГРОШОВОІ ОЦІНКИ, ШДDищенИJI цін, тарифів, зміни коефіціснтів індексації, 81ІЗнаIJCJIIIX 
ЗВІСОНОДВВСТВОМ. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах ВJlзначеНПХ n,4J 
Доrовору. Орендодавець має право розірвати цей Договір в OДНOCТOPOHHЬO~y порядКУ.» 

1.9.П~4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«465.4. У раз! невнесеИНJI орендної !Шати у строки, визначені цим договороМ,. ~ 
зв! орговаиоcn вважається податковим боргом і стя En'ЬСJl З на ах BaнHJJМ реJII, 
~aP:OBYЄТЬCJI на C'f!dY по~а~ового бо~гу (з урахуваишn7 штрафних с~~ій за їХ H~~~ , 
Р рахунку 120 ВІДСОТКІВ РІЧНИХ оБЛ1І(ОВОЇ ставки Н • б Yкpaїнll, ді1ОIJО ~ 

день вииикиенИJI ТВІСОГО по ВЦ10Нальноro анка . f1IIIIcJllllt ,) 
залежно ВІД' того даткового боргу або ва день його (його чаСТІІНІ) по -""~ 1 

' вка з величин таких ставок б' .. НДВРJlIРI '" 
прострочеlUUl у його сплаті». є шьшою, за КОЖНИИ кале 

1.10. Пункт 6.4. Договору оренди ВИlCJIа~ в • оо. ,: 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'J1ТИД ий наступНІЙ редакцl1: доroвору· 
твlабо БУДЬ-ВКIIХ додаТКОВ11Х о ени ~pMiH піCJIJI державної реєстрації цього оroвоР1.,' 
тощо надВnl відповідну к • yr д. ДОГОВОРІВ про BHeceHВJI змін та доповнень до Д .. vren"-

" • ОПІЮ органу держ" оо • HaXO~'-земельно. ДШJlИки». авНОI подаТКОВ01 служби за МІсцем з 



d'tIIf1f't 9 доroвору ореНДІ! ДОПОВН1І11І ІІОВІІМ піДП"'IКТОAl 9 4 6 . 
~I. 1 .. ··- •• .т'. • наСТУПIlОГО ЗМІСТУ: 

. ,Jt1fДCIIIIIIA термІН ПІсля дсржаВIІОЇ рсестрації цього Д 
.~ угод' Договорів про внесення змі" та ДОПОВJlСН OГ~BOpy то/або БУДЬ-ЯКltX 
~!dV копіЮ орnmу держаВ110Ї податкової служби за Mi:ц=~. ЗІО,:'ОВО~У тощо надаТІІ 
,...... . , "",'СоджеНШI земельної 

Sf1P-
1.12. пункт 12.3 Договору ореНДІ! ДОПОВННТlI НОВІІМ підпунктом 12 3 4 . . . IlаСТУПllОГО 

Р '.' с . 
;,14. iвiцi8ТJIBOIO ОДНIС1 ІЗ ТОрІК В ОДJlОСТОРОIІКІІОМУ порядку У ВIlПадка.'С б 
;,Jo 1'11 цаl&f.ДОГОВОРОМ)). ' перед ачешtX 

1.J4.пункт.12.4 Договору оренди викnаСПI В такій редакції: 

«12.4. РозірвЦННJI Договору оренди землі за іllіціаПtВОIО Орендодавця в 
нньому порядку допускається в наступних випадках: 

·И91IКОИ8ННJ( Орендарем вимог п.4, п. 6.3, та п.9.4 ЦЬОГО Договору; 

·1 разі закінчення С1рОку діі дозволу на б~дівництво об'єкту містобудування, якщо 
~зацей час не приступить до виконання БУДІвельних робіт; 

. І разі закінчеНИR строку, встановленого для будіВНlІцтва об'єкта fttістоБУДУВШIНЯ 
..... об'єкту В експлуатацію), визначеного У п.3.2 цього Договору. 

2.ЦеА Договір підлягає державній реєстрації. 

з.цсй Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державноі 
~iтa застосовується до правовідносин що ВJІНИКЛИ з 01.10.2008 року. 

4.0б0в'язок щодо подlUПUI цього Договору на державну реєстрацію та BlnPВnl, 
a'lJIНi 3 ЙОГО державною реєстрацією, покладаються на Орендодавця. 

S. Iвmi умови договору оренди земельної ділянки від 01 червня 2006 року за 
.~0406338000293 залишаються без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що .IВlOТЬ o~aкOBY 10~llДІrчнy С1rлr, 
- 31КDX знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третІЙ - в opraнl, Шlfi ПроВІВ 
10m дepxmвнy реєстрацію _ Київській регіональній філії Державного пiдnpllЄМства "Центру 
"01'0 земельного кадаСТРУ при Дерхсввному комітеті Украіни по зеr.leJlЬНIIМ ресурсам" 

РеквїЗlml сторіІІ 
'Opelrдap 

ПП ДрєНОВ Ігор АнатоліfiОВllЧ 

ідеитифікаційниї код 2407002031 
,З08кв.48 

_-----'ё:~~~-;--?"'::::::;::;:=: ВаСІора Олександр ВаСJШЬО8llЧ 



АКТ 

прИЙоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯнки 

23 сjllllП 2009 року М. БРовар •• 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада\ в \1toii 

виконуючого обов'язки міського голови - секретар міської ради Саn-.. 

Ігора ВаСIIЛЬОВllча, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про Міс_ 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ралп ~ 

24.04.2008 року Н!!128 з однієї сторони, та ПРlfваТllllіі підпр"єs.еа 

ДРЄІІОВ Ігор АllатоліііОВllЧ з другої сторони, склали цей Акт DPII 

наступне: I~ 

Броварська міська рада передала, а приваТНІІіі підпрl.ЄSIfц. 

ДрЄООВ Ігор АнатоліЙОВlfЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0375" 

по вул.ЧеРИЯХОВСЬІСОГО в районі розміщення авто гаражного коопервmвy 

Nel для будівництва та обслуговування магазину з продажу ПрОМИСЛО8D 

товарів. Земельна діЛЯНlса надана рішенням сесії від 25.12.2008 року ~968-

52-05, від 16.10.2008 року за Не898-47-05 та від 30.09.2008 року N!!88З-46-05 

наумовахореНДIi наЗ ·(три)роІСИ, терміном до 25.12.2011 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська .It'Їсь"а рада 
К"ївської 06ласті 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 

Call031CKO 

ПРИЙІІЯЛА: 

ПриваПІний nidllp"ЄJJltl(6 
ДрЄНОВ Ігор АнаlllолїIЇОВ"" 
Юридична адреса: 
вул.Київська,308 кв.48 
м.Бррвари 



ДОГОВІР ОРЕНДIІ ЗЕМЛІ 

Allrтu 6РО'nри Л-UI.е.NtJI06.,nетl 
Tpulln,),._nrwD Лllr"'Dnn"n ".ї nlUQ І ., е.ОJlІІІО PDIl1. 

О с.,I,lllи.: GРОDЛРСL"Л МІСІ.КА РАДА IrIIІВС ... ,оІ ОІіЛАСТI 
р t:aamlФIКDUlnlllln 1CDA:lI ДllllfМIІ ЄДРПОУ 2637637.5. IОрIIЛІІ'II'1 аарсса' Kllil~ lОр'f4IІЧIІІ oa6t 14 JaaIlWIC:nO .. 

~AlfAl'CtDA олСlfЛl ОЛЕКСАНДРОВИЧА, IKlln ліс ІІІ Пілmllаоlір • .11І. 06n .... ,'РОІІІ"," Iyn.rarapill" 15 І 
Н;іІІІІРnplllmlllМ IID11IpiYCOM &poDapcLKoro Mic"кoro IIoтapianlo"ora ollJlyry eHom, ПOClIЛ'letlOі 11.07.2007 раку 14 р.NI ІПО 

_ ТООЛРІІCТDО 3 ОGМЕЖЕIIОIО ІІІДПОПІJWIІ.ШСТІО "Гo~I~·~~ б~-r. 'ТІ • 

"I~;-;CI6a 11 :lIКOIIOДlICТ80M YКPIЇIIII. IОрllЛlІ'lІІа алрССІ' 01042 't- А, IlІеllТIІФllІІІЦlПllllП кол 3160SS86 
:;:ШDtlllllctil. буд.2, (cllдoиТDo пр~ лержаа~IУ perCТPllllilO InР"IІI'I"оі ~CO~:::~ .. ~; лn:'tlо~., ... ipOIOPII. lyn.Boi"l~ 
~.. Печсрс.коі ponolllloi У МІсті КІІСІ' Л&:РЖUВllоі InMilliCТPOlliї X_ycтn.:'n М r N.:2.56394. 11140111 IICP".IIII~ 
J8CIPIIU1 D6 08.2001 РОКУ, .. омер :lО""СУ пра 811I:С&:IІ". ,міll по nllln"ncTC" пр ••• lІата npnllllellll • .1epaallOI 
....... ~ІІО.ЧІІХ JOКYMellТDX 1 070 107 0007 018224. (lIona penalllli.) стаО InPl~~'~y псобу. ~o ІІІ ПОI'.3:l1І1,1 
"....НІІ pcrc1JlIТDpOM ПlчеРСLкоі panOHIIOЇ у місті Klltai lІеРЖllllоі OIlMillicтp~ Х .. іОРIІ:'I;, 3:lplrCТPOlllllln 
... Jlанс, 10701050003018224, :lміl'" ла статуту :lapercтpoallli 180.5 2007 раку) aycтo-:~ " 04.lиО06 раку. 
ILU'АRЧУКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА. ща MlWKar ЗІ allPecOI~ 'КІІЇ_ЩD 06J1:':'СО І Ji"llpelCТOpl TOrIIPII~1 

N І І • ТОВ Б .. • ... м. РОlаРlІ, IУn. аМlРlІІ1І, f)1t, 0.70, 1111 д с ІІІ n дстаll СТІТУТУ оо ОРЛ1.ша • 1 лруrnrо баку. РIІОМ itotellOnllli CТOPOIIII • 

.",,~I trIJIdiJ-",'U Ір' JiJtJPtJtIA'O' ptqt.u ІІІІІ110';'; 'NUlU(prI.U',1,іюош JlIlJOItI",. cвai'rIIiii, "",.,..,,. f/II,IIii_7tJ,l".. 
~ J IlfIIlnllawll "ІІ.Iл."tIlD JQliDlltJdn."IfIII. "'О pc!lJ'ІІЮIfIII'. J'NlfIldtJ,uГi ,1/1.І.11"",."""" 

('Jaиpt!A,,,, J "'ШtRtIA'U ",tЮo ІІaJi';СIf(Ю'U пра'ОЧU'IJ~, J'NlftIЛU "f!IЇ doIн/p пра "",.: 
npd.".mAtllD.Opy 

1.0расао.а8. :lПдtlО:l рIЩСНІ"М &ровврс.каі •• іСlокоі РІоаІІ Кt.ilCLкaT oIiJIасті lіІІ20 IqtCCI" 2007 року N! 4'2-27.о,..про 
.,..... npIIl ІСОрlll:l)'llllllfl 3ОICn"IIІІМIІ лілRШСDШ, ІІIIIDІ"'І _ оре'f4Y земМ."''' .ain.IІОк, IIUDln" у nocтin"l 
1IfIICI)1IfIU ХМІІІ.НОТ дinltlKl1, HD4DНIIA 4О]вonів ІІа BlfroтaвnClfl •• тu"іч"оі аоКУМСІftlиіі па афарМnСНИID npllІІ 
!;рІСІ)1ІІІІІІ _11І.11І ... 11 дinllIКDNII toрllДf.чtllffo' і ~lі:lIlЧllllfol ocoliвм та _lIecelll'. :lмін ао рішс". ipaвapCLкai мі_і РІІІІ." 
.... ОраІІІІР ПРllRмас о оренду термінам ІІа .5 (п'lIТto) рокіl :l1!Іо'МІоllУ .ain.НКУ мощеlD 0,5831 п, 3:1 puyнalC ХММ. 
IЇIaIIrIIcncUIDpCLJaIro npIDIІІЧСШ" - рім., :І НІІХ 0,1409 ra - :leмni aIi~letfICI.ora lIIIrOpIlCtll"" - ill_HepH"n IrOpII4OP ІІераІ 
III)1iauin, МІ 6удlаШІUТUІ та 06Cn)'I'DBYВIIIII. ВllробlfllЧО-С:КnDllС.IС1.Х nPlIMiweн. - хмnі npD,,"cnавості :11 IUIJICCOID • 
..... Dlinlm..llllcтo GpaDBpII, D рвПаll1 Про.,вyJ.ItВ, (ІІа.аапі -1&:Іо'IІІ.,,а ліп."а). 

Jrumpaalln номер :lсмм,,"оі діл.lІlО. 3210600000:00:062:0002. 
06'ntт ",.lIdll 

18 Dpcaщу lICpeIDтCl :lIмcnыІ� діл.IІКІ 31ran""OIO n'10ЩІІО 0,.583 І МІ. 
1 IIa"'Cn.llin дimltfцl6удіanl тв СПОРУАІІ Bi4C)'ТIci. 
4.Зatcm.НІ .. ЇІІІ ... D nepeдamcl в ОРІ1І4.У бо булівмlо та СПОРУІІ • і ctnDWT про 
1 НарIllПIUІ [роша .. оиінКІ Xfo.CnLIIOT АілRНКIІ ІІа пері.ал БУ.llіl~If~1 зriIIно .ІІТІІУ :i::~'::'IO~ року N: 04-

~1llfJ rpowalY оцінку х.,cn"ноі Аіл.lllО' &p08DPCLКOrD ~IICLкaro BllUtlnY XMM~HI" ресур 
Jl].J/131S craиО111Тlo 200 676,00 (Alісті ТlIClЧ шістсот ciМ4CClT шіCТL) срlfІСІI. ОО кan!nolC.rillнo .,ІТІ!) 11UніЧІІОТ aoКYMctnllwT 
ljIa IlapмІУІIll'1 срашова оцінка 1СМCn""ОЇ лїЛtlIlКl.:І лm' 14Dчі об·~. CICC.Mrmu~~.,,"X ресурсі •• іІІ 02.10.2007 рІlІ)' N4 
01; IIOpItanII1lY срошоау оиІІІІСУ ХІоІcn"ноі діпНIІIС1' &poBapCloкarD "IІСlокат _'IUtUIY 11 ІІІІІі ОО кoninolC. 
~'311386 CПlНаВl1ТІо 480 154. ОО (чDТtIРIІCТD 8ісімлССІІТ ТI'CI~ ':"' п'.,..ІІесат ч=~.:.ml її СФСI11I1НО"УllflrOpllmнlllO. 

3cмrm.118 .. lnaiuш, па передатек в ОРІ1І4.У, ІІІ ",ас IlIIADIIIK�-, ша мaжyn. UIoIIт Дат.ару lІіка"у іншому І "141 ІІС 
~ш. саЩ'l11Тtoo ща :lПІ4ІІІІа :lIММ""1 діл.шса ІІІ •• o~.eнт niAnIlCIII'H. ііі :tDIiopaHOIO (8pCUnU\l) ІІС nepeliyвar. 

:: lI]IO.Uи .. НІІ nlWlpOB8t1D, Іншtlм способа.. ІІІ lillчyJo-СИ'!- 1111 зacma:::і:1І ІІІ "11[. .ІС ІІІССОІС • mnynt~ фО1141 
""-на CnOP~ lIUI4D IІlі. І також прав у третіх осіб ІК І fo.acax. так І. :tD::O nP'UID11I0МУ .ІІІІІ IIIICDpIlCllllfIl' її :11 UUlLOIIIM 
........ 11 1lCi6 ІІІ IIIICCIIL ЗІММ .. ІІІ діл.IІКІ з"IІІСD4II11tCII У С11І"I, n 
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il16 m. 2007 JIOIC'J пра 11141111111 :lCMCnlolloi аїЛ1І1І1Ct1 .., 'lіДПllсаlltll AlИОro Дoroaop)'. 
29.060.'1311І1 OpeIlADADDWI. 

~3CICioI'namln: 
·1ICprМ11I3CtoIen.IIY дїМІІIС)' ОРЕНДАРЮ 38 AICТD'" ПРllnМl"ИІІ·Переаа .. ;; 
• IICpCImI І ICDpIlC1J8llllll" :lI:IIICnIaIlY aїnlllllC)' )' стаІІі. ШО _i,.no81.aor ),"1088" Д.ІIОro Доro80Р),; • 
• .. ІЧSЦlltllаіn. ІІІСЇ 6 nt:pCwlICUI1IrIIIIlI ОРЕНДАРЕВІ 1I0PIIC1YlDТlI&:.II ореІІАОlІ!llОIO 1CМCo?WIDto .IWI~I~. 
'lІОІ\СрСІІІтIОРЕНДАРJI пра особl"'8і ВnDmlloc:тi та "eaonillll:ICMCn.1l0i .ІІЛ.ІI .. 1. І" • npaUCCIII І,,~нmиll' MD*)'no 

atPItWarm СIIIWIІ'Ї.llа ІІe6nпеЧІІI IIacniJucll A/l1І аПІкіnn. або nplIlICC'Т1111Q noripwclIlII mн)' СІМО' ."Cn.IІО' AUII""'. 
30. ПPU8 opetIJIDpII. 

CIPaWP 3t:МCIIIoIloi .111111І1 ІІІІС ПРІІО: '. 
'Cl\plUllnI 114 ОРЕНДОДАВЦЯ :н:мen .. ІІУ аїЛRlІ1С)' )' КOP"C1"j •• III' 3. AInOМ ПРIlП"'ВИIIІ·nepr.a .. l. 
" ~lIкa rac:noдaplOlml на xмni :І 4О1'Р""IDIIIIІ ума. Allloro. До:р )' IlІпааlСУ "lUICIIIIoro "'10111І"" 050.'0. 
'ІІІСІІІ .""ClВ" Clpаху, "І ІКlII1 6)'no )'lCllIlAeJIО JlDIIIIR Дorallp, 810 ...; nOllOllletllllllllllO/'D ДoI'OlllJlТe 

--. 'jМOI4DllDro ДоraDОР)'. МІС 3І illWl1X рі'''11Х ума. пер~ ':,."11 3ОІen.IІУ РНІС)'. "ІС перс .... IС npuo ІІІ 
• OI'ElfМp, .. 11І111 llanolUu'O до 38ІСОІІУ маже .. ml у IIIIICIIOCn ореl 81" Cnn.")'С uill1. 3. 1ІІІІ10 10111 npauma. 81 ра; 

....... Пу ВnDCI.iCТIo у раі пpaдDIICY шсі XМMltlloi J1iп~lIlIlI. 3~ >",,011І1, шо ПО1IЩ;ОО, І" С ".П&'ІЛIоІІІОIO 11 3IIJIICIIIIIИ08DИIІІ 

.,..., ІІІ -курсі (ayкuiOlli) _ RКЩО Raro npan03I1WII С pllllOlO 3 про 
~ -курсу (ayкцlOII),). ~I І а; nPldllllfТl/ 1'I11Oro р;шенН' OpaUlQllllUOC. 
-.-аар МІс ТIIIDaC nt:pClIIUICI.e праао ІІІ ІІІКУП opCtll108llll0i .0ІІІІ1111 Р 

31. Орещшр 3CtoIen"llOi .ІІІСІІ :ю6аD'Jmll"R: 11 ІIІIІІІР"C'flUlИllIІІ хмeDИоі .Iiмll .. l' 
"1IIIIhanS ОРЕНДОДАВЦЮ M01ICII"licm. 3діПСllIOIDТlIICDII7РDII. 
• llllalpuerolYВD111 XМCnlt"Y alnllllll)' 311 uinltDl"'" nplI1ll8"ellIl''': 
• fIOttIlCllО СІІІІІІчувml Opl:lWl)' МIІ1У' 1Ca/JII' 
: 1Ie~1 хlміч'ІІoni .11 C)y»'"XDra illworo з.6},УAlJCIII" c:тalli; • • НІІІІ'І' lIQIIіlO .aaro1ClP1 
IIbapuМ)'IIТlI :lCМCnIoIIY alnllllll)' І lIanacIIOr." ""ll'ІР"ОМУ дору орС11At1 :seмenltнoi ,ІЛ'1l11t1 

.un:.'_~lACIlНlln ClpОIС niCIII AePЖD8Іlаі petc'lPluii _"oro oroD • нo-61,i8CII1tНOl'D 
~ ор ... ,,), Al:pllCllllloi nQДDТlCOOOЇ м)'.6щ Іт DlljIIIIOI1IllIcncllUit1O J1ep,,"",,:~ pel1".ТDI)' 

.....;::- DJp!IMalllll Да311О11)' ІІІ lIIКOI",""1I 6YJliDcnlttlllll ро6 J'OIopy І 1tP~iIIOМ 0.11'" рІ", 

....... _: 1Ііу.цУа1111 a6'CJCТ 6YДЇOIIIIUТDI, 8111D11"'0 D n.1 ~:~~:'IOK' opetUl1' .... &ро;:.,;"' .. "."", .. Ilo 
'-ІРІIID JJa1Y N! І 8іа 04.06.2ОО7р. шо.аа 11"'1111' 3СМCn. ",ІІІІЬ«"". 11І'00'ІІІІІ"-" , несе ОРСІUIIP. 

3 І'ІІЖ"" .un,,"'''.OlD J"u"c~nllll " .. ':;'СІСІІІ ореІlAtl "110/10І'О ... Cnl
lll 

2. '1I3UJc 811111A1C011orO :llІІlще"'lІ а60 nawJCDA1llC""' tII'tкnJII ореи'" 'ІІА 11І1 шаro Дoro.opy 31 CillllDlСИІІМ 
CmptIJO'/IIIIJ/" І .. 'ІІ" ІІІ •• перl 

0........:13. 3_:1 цroї • дoralopar.. аІ1rжr ореllAl' маасе 6)'11' 1ІеІРllCD 
-...... aoD,,"H. :sti.IИо :І ІІІ'" 34 ,,"-_.!.__ • ІАІІр. 'R111'i ClllPо"ОІО, ... __ ... Ilnp:aт НІ 

35: ~'18 a6'acra ореllAll 3дlneнlOC ~ 111101111І11. Clllro 0601 І nora і 11І""'n' lіІІІІІ_-
.... _~. -·"putlll ADМОІIШIІCl пра те. ща)' pDJ llеа .,_'" JIC7PIIIC1"DТI 
...: ........ _ • I'D c:ropolll -
СІІІо...:.:-' --... IXYDI11' а6'СІСТ opetWl, 1JP1.. ...1JNII1l1 
--,.....-. І пpllllllnSl-

" : 



36. змllІІ УМОІ ДоralОру 34incllfomCII 'І nIlCIo.lo~in фо~ .. і :ІІІ 1110111010 :ІГОДОЮ стиріll 
У роl IІClШCllnlСІІІ1І3roд11 ЩOllО )'МаІ p.0raloPY СПІР pO:lI ':lYcn.c. У судово,..) ПОРАЛ,,), 
37.д11 ДоralОру npllnlllllCnOCII У POI: 

• 3акіllЧСІІІІІ строку, ІІІ IКlln nora буnо yкnaдCIIO;. • 
ПР'lдбllllll ОРСIІдаРСМ зсмenlollОТ дin,ш", У ІЛІСШc:n., 
DІІІС)'ПУ 'зсмм,,"оі дlmallКlI Дnl cycnlnlollllX пcnpс6 

сycnfn."оі IlсоБХWIОСТЇ D поpaдlC)', DCТDlloanCIIOMY :lIКOIIOM; 
• ЛІквІдаЦІЇ 10PIIДlI',lloT особll-аРСIIlIIРІ· 

Ібо ПР"МУСОDOro _іДЧУЖС:Щ'1 JCM&:,1h"OI 11' 
, , •• "~" J -... 

Доrallр np'lnllll'C1'ЬCII таКОЖ' І"ШІІХ .ІІПІІДІСІІХ, псредбlЧСllІІХ 38КOIIOM. 
3ВоДіl Доraвору npllnlllllmc. шn.хом nora розірааllll' 311: 

1:110111010 зroдОIО сторІн; 
• рlШСllllІМ _ .. v ІІІ 811MOry ОДІсlсї 1з сторіІІ УIІIІCnї40К tICBIIKOIIII.IIIA пр),' nю СТОРClII!!11І llСіЩl' ~ І . 

-,,_ " , , hll~. 
Доraвором, та ІllІМідак 811naдlCODOro 311I1ЩСIІ"', ПОWКОДЖС"". орСІ'ДОВlІlІО' :lc,..cn .. tlOI ЛІЛІ""" ІКС іС111Т1І1І ncpr'w-~ 
lIIКOP"CТIIIIIIIO, І такоЖ 3 ІІІШІІХ пї4CТD8, 8113"IЧСIIІІХ 38KOIIOM. ~i 

39. PO:llpaalClC. Доra80РУ OPC'IДII :І~UlI _ OДIIOCТOPOIIII"OMY ПОР'дК)' IIOnYCKllcn.c.: 

" 

УМОDOІО po:sIP_IIIIII QloOro Дorааору _ OДIIOCТOPOlflfLOMY ПОРJIJIК)' с IICllllCOtll""" ОРСtlЛВРС:"1 11 9. 11 10. n 11 ТІ n]1 
ІІС llIICOPllC1'lllll1l XМCnlolloi OДWIlIOI 31 qfn"OII'" ПР'I3ІСІЧСtftf,.I. • 11.І\.11 

40. ПсрсхlА пра81 anactlOcтi ІІІ ОРСIIAOIDlІ)' з~,cn.tfУ діл. ІСІ)' 110 IIp,/rai осоБІІ. о також pcoprolli1illli. 1Ор11.1J1ЧItai 
OPCIIlllPI ІІС С nlAcra8010 дп. змllІІl У.ІОІ 160 po:siPlllflfl AOroIOP,/. -

ВІ,)nо.I,)ІІЛ."lспІ. СІ"Оpl" ,,, "е,uи"""",,/f 1110 "е"uеЖllt! '"1(0""""" Д"ln.DРJ 
4 t.за IICDlIКOIIDl"'1 Ібо IlctllllCICIIC llIКOllllflf. Aoralop,/ СТОРОIll' "ССУТЬ BiДnOliAan,,"iCТh nілповіЛIІО ilО ]811О11у 11 

Дaro8opy· І ••• • ..... 
• 42.CтopOIlD,'кa nopYWIUlI З01io1'I3I!'ПIl,:l1 Л.IІІСТЬса "IІ'IдПОIIДВnIoIlОСТ1, НКЩО BOIIO ДОВелс:. шо це ПОРУШЦIІІC!L1la' 

ІІС 3 \і 811101.' 'І 
nРllюнце,' ntIЛоженlur 

43.цcn Aorollp tflбllРl1: ЧllНlIОcтf піcnа niДnIlCDllIII СТОРОIШМII1U nora дсржавноі рссстраціі. 
цcn Aora_lp yкnaдcllo у ЧО11lр.ОХ nPltr.llplnllCllXo що .1ІІІО11о OДICDКO_Y ІОР.UUІЧІІУ С.ІЛ,/. одll" :І ... ,11 1tIUIllllllla, 

nptl8aТlloro Ilотвріуса lipolapcloкora .,Ic.кora Hoтвpian.1l0ra oкpyry IiOllp Н.М. 38 D4PCCO'O: KIIЇICloICII омат, atliJlClUPl, Ір. 
НC:lIІІСІОIОс1і. буд.7, ДРYl1IА - _ 0pC'IДDД8IIQII, трстїА - І Opctllllpa. ЧСТІcpтtlR - 8 ор"",і, НКІІА провів Roro .... 
pecctpaцllO -lipо_арс.ком,/_Ідаinі Дcp ... нora ЗСМC/lloноra KlUUlcrpy. 

Нсаї4'СМИIІ.1ІІ ЧIІСТІIНІМIІ4Dra_ору с 
lUIall160 СХСМІ зсмcn,,"оі дlЛ'НIОI; 
1IIIдDC1P0_IIA IUIІІІ :lсмen.иоі lІin'IІКJI:і BI406pl_Htf.M об"IСЖСН. (оБТltжсн.) '/ ті 811KOPIICТDHtli та 8С111НО8JIСМIІІІ 1CIIf.1UII 

ссрl'--=І· , "J" • ,.. • . 
lIn' 1tI:lIlIЧСIIІІ. м. зсмenlollОТ ДUIIIНІСІІ _ ИВ11РІ (на місцевості); 
DICI' nPllRr.IDII�IR-псрlt,Дlчl 06'аста OpctUUl; • :. 

npactcr lідаlЩctltlR зсАICn.НОТ дin.lІlОl; 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
1іl'ОВЛl'СЬКА МІСЬКА РАДА КІІlвськоІ 

ОIiЛЛСП, 
іACtm.ФIIClWlП""П ICDIIЗІ .ІІ8""М" ЄДРПОУ "':'І''І':.,'.С 

IОрІWllfиа ІІрсс:е: K~"t~8:C:.~~ICI=.2ti~~~~~~ 

ОРЕндАР, 
ТОВАРИСТВО 3 О&МЕЖЕНОJO DfДПООIДAJIЬІllCnO 

.. &ОРДЖflЛ", 
ідс.mlфlКlціПш,П код 31605586, юр"л"""а ІАРССВ' 01042, 

К"І8с.а 06Лllm., ... liРО8аРIІ, 8,/л.В.І"тср"аціонanіc:ri .. 6yJJ. 

.~. ~ •• ::.: \.!': •.. 
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АІ(Т 
.. ро вС1'1ІIfОDЛСlІІ1JJ 118 :\lіСЦС!110сті та ПОГОl1жещ • ... '" і ІЯ ЗОВIІ'w.,ьоі межа 

.3 ~~"I АІСЖООІІХ Зllаків ІІа б і' зеАJeJJы�оудfnJшкl1� 
а7НР'е. 0012J. з с;р гаШIВ _ .. -"2'rva 

МІ'. lшжчепіЦП.Ir:іні. 

.тов "конет AHTh'" 

представнИІ( 

N.БРоваРII 

ЩО пред'JlВИЛИ свої повно.ввх(еННJI, провели встановлеННІ на місцевості та погодження 
зовиішньої ~fex\i земеnьnої діЛJlі11\К ---------------------------------

IIO>3нaxOДllТloCII з. адресою '" PtКИЇSW; /&н;.иr .v. ~(!' 
Зазначені мех(ї на місцеоості проkЦIІТЬ по їё%7lе42 ' 
Нi~~ -Претензії прн встановленні зовнішньої межі не зuвлено. МехСі погоджені j IІе 

DИ1UJИКЩоть спірни~: пут8нь. Мf:ЖОО; зна"и, ЯІСИМИ закріплена земельна діJUlнка в кількості 
_ ШТ. наказані преДС1'uвн;rк"м uідділу на місиевості та пере.аані на зберігання 
3W1JeDJI8Clll1JC)' (ЗСJllJlеКОРКС'ГJiJіЧ}')о I'О3М іри та місцеЗНD.~оджеННR зсмcnьної ділJlНК_1 
ПОКl3ані на "Gpflci на пороті даного 8kOYYo ~I' ~ 11 

~оща діл_Икн. HsдaHOЇ 0/// V(/ " .. "ша 
3nдНo ЗeNenьво-кanaстроваї ДОКУМl:lnаиіі складає "п 11 по 

Предсr(tВI1Иl~ зсмm:апаСIJИКU 
(ЗСМЛС,СОРИС'lувачаj 

ПРсдставник БроварсьКОГО 
Міськото відділу З&::1fе.1 1,ниХ р 



АІСТ 
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ 

МІсто г,РОПОРII l'IITOCLl~"OT 06nащ 
ДоІ ТlIСА'11 С:"ОI\IОГО року ЛlIСТОПОIlО ІІІІСЯІІЯ УрllllОllинтаго '1IIcnа. 

орСIIАодаоси .. : JiI'~DА.РСЬІ(фАі М.1СЬ1'А РАДА l'IІlвськоІ ОGЛАСТІ, IОРlllllllfllа особа :lа 
JJIOIIOJIIIDС'ПІОr.t Укра 11І1, IДСIПII .. 'ЩIПI!"П КОІІ за .ІІаllll .. 11 ЄДРПОУ 26]76]75, IОРII.ІІIIIf"а аарсса: КllТаська 
... М,6роааРIІ, Dyn.farвpilla, 15, о осоБІ АНДРЄЄВА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, IIKlln діє ІІа підc:1'Dаі 
_iPCIIOcтl, пос~IДlfСIlОТ 11.07.2007 року за p.N! 1230 Н.М.&азIlР ПРllоаТllІІ1\І "oтapiYCOfol &ро.арського 
II~КOro. 1I000p1M"IIOro oкpyry IІI!ОI!I)nЛn, а Оре"lІар: ТОВАРІІСТВО ] ОGМЕЖЕНОІО 
ВlДповlДAJIЬШСТ10 "GОРДЖИА", іДСIІТIІФікаuіПllllП КОІІ 31605586. IOplllllllflla особа :lа 
'IКОНОАаоством Україн .. , ЮРllДIІЧllа адрсса: 01042. КllїІська область, "1.Бро.аРIІ, аул. ВОТІІ іо 
IRtCPHlu'oItMiCTlo, буд.2, (свідоцтоо про дерЖООIlУ pcccтpauilO ІОРІІІІ"'І'ІОТ особ" серіТ АОІ К!256]94, 
lоа"е держаВllІІМ реєстратором Пе'lерс"коі раПОIl •• оі у місті Кllє.і ІІСРЖ •• IlОТ aafolillicтpauiТ 
ХІ)'С1О.01O М.Є., даТІ проведеННІ держаDНОЇ peeCTpauiї 06.08.2001 року, 1I0folep заПIlСУ про .Нссе .... 1І 
3111Н АО .Iaor.tocтen про IОРIIДIІЧНУ особу, шо не поо'lІзаllі зі з .. іlllМIІ • ус:таНО.lfIlХ 1І0КУfo1С.пах 
1070107 0007 018224, (нова рсдакціІІ) CТD1)'ТY ТОВ .. &ОРІІЖllа", зарееСТРО.ІIЩП IІсржа.'IІІМ 
pcmplTOPOM Печерської раАОllНОЇ у .. істі Кllе.і дсржа ... ої an .. iHicтpauiї XIYCTO.OIO М.Є. 04.12.2006 
року, номер :lапш:у 1070105000]018224, зміНIІ до CТD1)'ТY зарссстро.аllі 18.05.2007 року), • особі 
auperropI Товорш:та8 НАГАЙЧУКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА, шо мешкає за aapCCOIO: що 
lІеш .... є 31 аареСОIО: КtIЇBCLKa обпасть, ... Бро.аРIІ, оул.Гагарlllа, БУІІ.9, ко.70, ІІКІІА діє ІІа піllств.і 
cmyty ТОВ "&ОРДЖИА", npllnHlno ВОРСІІДУ 3Сfolельну ainllllКY ПJlоше.1О 0.5831 ra, за рахУНОК земen. 
ciaw:''lОroсподарськоro ПРll3начеННI - рімl, :І НІІХ 0,1409 га - 3СМЛІ обfolсжеtlого .IІКDpIlС11ШIІIІ -
_іеРШIR КOPIIдOP мереж КОМYllікаuЩ lIJIІІ БУllі.lll1цтва та обcnуro.УDDIIНІІ .llробlllllfОоСМDIIС"КlIХ 
1ІрIIМIще.l. - земnl ПРОМIІCJIОООсті за адрССОIО: 1'"ТвсІока 06na&:Тt., .11~0 БРОDDРІІ, в рапо .. 1 ПРО"IDyJЛlІ, 
(ІІЦІІІІ - зer.senьнв діn_нко). 

Кaдac1pOBlln номер земenьноі діІllНКIІ 3210600000:00:062:0002. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА 
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А І(Т 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(И 

2008 рш(у 
м. Бровари 

МИ, що піДПИСaJJИСJJ IJюкче: БРОІSОРСIаІСО міС:МС11 РаДа, о особі 

3ВСТУПНІ1Іса міського голови АIlДРССВО ВUСIІJlЯ ОЛСlсс:аIllДРООII'lа, що діє на 

підставі Закону УI<раїни "Про місцеве самоврядування о Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року H~2-15/149 з однієї сторони, та ПРllDUТllllіі 

піДПРlІсмець Яроwешсо ОлеlССОllДР АlІuтоліііОВII'І з другої сторони, 

склали цей АІ(Т про наС'гупне: 

БроваРСblса міська рОЩI передала, а ПРllОUТllllіі піДIlРllєМс .... 

ЯРОUJСІІІСО ОлеlссаllДР АllаТОJIЇЙООII'1 приііняв земельну діЛЯIІКУ площею 

О,О868го, для обслуговування І<омплексу - землі транспорту, 110 

вуn.щолlсівсы�ііі,111 в м.БроваРIІ. Земельна ділянка H~lдalla рішенням сесії 

від 29.05.2008 РОІСУ за М744-37-05 на умовах OpeHДJ1 терміном на 5 (П'ЯТІ,) 

років, до 29.05.2013 року. 
. . , мною частиною 

Цей Акт складено у трьох примірниках І с невІД с 

Договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

GРООnРСbJСП MiCbIC11 раДІ! 
IОРИДична адреса : 
~. Бровари, вул .Гаг 
асtyпник міСЬІ ГОЛОВІ·І 

прИЙНЯВ: 
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~tlCTO БРОПОI)JI КlІїПСЬКОї області 

26 сі'шп доі Тllсп .. і део'птого IIOI~Y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броп~.рс ... (~ MiCI.K~ рада кlIїпсы(її області. lopllnll'lIIa 
особа за заКОllодавством УкраШII. IДСІІТІІФІКВ11іЙІІІІЙ I\Оn зо nаШlt.ll1 ЄДРПОУ 
26376375, IOPlllllt'lll~ адреса.: Кltїпська обл., м. БропаРIІ. вул. ГагаріІІа, І 5, о особі 
DIIKOIIYIO\loro обов ~ЗІ(І~ MICbKO~() ГO~Onll - секретаря ролlt СDІІО~КІ~П Ігор .. 
DПСІІЛЬООІІ'Ш, НІ(ІІІІ ~I~ ІІа ПlдстаJII ст.42 3al(OIIY УкраїШI «Про місцеве 
саМОВРЯДУВОlІІlЯ в УІ(РОШJ)), З Onlloro боку, та 

ОРЕНДАР: ПП ~рошеllКО ОлсксаllЛР ЛllатоnіЙОПII'I, lОр"ДI'lllа алРССО: 
... Бровар", вул.МОЛОдlіюш,24 іЛСlІтltфікаllіііШlіі КОД 2709509817, долі -
"ОРЕНДАР", з другої старо"", уклаЛllllСЙ Договір про lІаС1}'ПIІС: 

ДіlОЧI1 добровільно і псрсбуваlОЧIІ Прll ЗДОрОООМУ розумі та ЯСllііі пам'яті. 
РОЗУAfіlОЧИ Зllачення своїх дій, попереДIlЬО ОЗllаііомлсні з ПРllПllсаМIІ UllBinblloro 
ЗРКОllодавства. що perymOIOTb укладеЮlіі ІІІІМІІ npaBO'l11ll (зокрсма, з OIlMoгaMII 
щодо недійсності праВОЧItНУ), відповіДIІО до заТВСРДЖСIІОЇ ріше'IІІЯМ Броварської 
міської роди від «30» веРССIІЯ 2008 ро,,"), Н!!883-46-05 lIopMaTIIOIIOЇ грошової 
оціНКlі земель міста Броварн. та рішеШІЯ Броварської міської раДIt від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 29.05.2008 року .N'!!744-37-0S та кеРУIОЧIІСЬ ПОЛОЖСflllllAlIІ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Догопору opelllIlI земсльної' діЛЯIІКIІ віл 04 ССРПfl" 2008 
РОКУ УКЛВnIl цей Договір Н!! 1 (""далі - Договір) про ОНСССflНIІ змі" ло Дoгoo~py 
оренди земельної діЛЯНКIІ від 04 серШIИ 2008 року за .N'!!0408ЗЗ8000S І (11адОЛI -
Договір орЄllдll) про таке: 

1. BHeCТlIllO Договору ореtlДIІ наступні змі"'l: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ ВllклаСТIІ о lfаступнііі.редаКllії:. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка зеМС1ІЬНОЇ діЛRНКIІ. ЗГІДНО ДОВIдКIІ BllIдl·'1Y 
К оо оо області OIA 22 1 О "008 POI\')' НІ' ~-земcnьних ресурсів у місті Броварах шВСЬКОI . .- -

3/13-3/1400 стаНОВИТЬ: , •• )) 
_ 340 809 (Триста сорок ТИСЯЧ вісімсот дев ять) гр"веtlЬ ОО КОПІІІОК. 

1.2.Пункт 3.1 дОГОВОРУ ореНДІ І BHкnaCТII в наступнііі. peдaKЦ~: 
. '90S 2013 року. ПІСЛЯ заКIНЧСlllfЯ СТРОІСУ 

«3.1. Цей Договір укладено термІНОМ ДО -' . право поtlовлеШІИ ііого ІІа 110011" 

діі ЦЬОГО Договору ОРЕНДАР мвс переоаЖ~Сlіше ніж за ЗО I(ОЛСllдаРIIІІХ днів ДО 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВl1нен не ПIЗ~ повіДОМIІТIІ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закіllчеllllЯ СТРОІСУ діі цього Договору ПНСЬМОВ 
lJамір ПРОДОВЖИТИ його AiIO. о пе СВIlЖllе право ОРЕНДАРЯ lІе 

Положення ЦЬОГО договору пр Р 
заСТОСОВУIОТЬСЯ у разі: 'льоВIІМ прIl3t1аЧСlfllIlМ; 
- ВlіКОРИCТnllні земелЬJlОЇ діЛJlНКl1 Ilе 3~ ЦІ • 

• . ореJlДНОI пЛОТІІ, 
- . порушення теРМIJIIВ сплаТl1 " діЛЯIІКIІ» 
- допущення погірwеШIЯ стану земcnыlI' • _ 

aCТ11 В lІаСТУПllііі peдaKUII:" м 
1.3.ПУIІКТ 4.1 Договору ope~ДIt в::ь) відсотків від IlормаТIІВІIОI ГРОШОООІ 

«4.1. Орендна плата стаНОВІ Іть 10и.? 1I0ellb і СКЛадає: . 
. оціНКIt земельної ділянки - 340 809,0 ~ BicitotlIeclIT) f1)llueHb 90 КОПIЙОК» 

- 34 080,90 (тридцять ЧОТltрl1 ТІІСЯЧ 
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1.4.ПУIII\.4.3 ДОГОIIOРУ UPCIlAII BllкnaCТI '" 
І У IlaCТY11II1II РСJШКllії. 

«4.3. ОрСlІ1ша пnата ВIІОСИТЬся ріВlІІlМIІ частка • • 
(1PIIJtIUlTII) h-anСllАUРlІІlХ ДІІів, IІDtтyПlІІlХ ЗD Ос:та .,,11І IЦО)IIСJlЧIІО "РОТJlГОМ зо 
(податкового) місяця без УРПХУВDІІІІJI пдв ШNИХ ІІІІІМ h"МСIIJШРIIІІI\І ДІІСМ :lвіТIІОro 
.-УІІО" Ореllдодавця Н!! 33217815700005 УДКОМ ~~рах~паIlIlJl ШІ РОЗp:lХУ"КОПllіі 
зКПО 23571923, МФО 821 О 18, ОДСрт-УВО'1 _ Б У IIInCbI~Iii обпасті м. КІІСМ, КОД 
13050500 - ОРСІІДО землі». РОВПРСLке ВДК, код КnПСllфік.щіі 

1.5. ПУІІІСТ 4.5.2 ДОГUІШРУ OPCllllllll\lKnaCTII R ІІ"СТ·- ._ 
• • • u У",ІІІІ рслаКIІІI: 

((4.5.2. З,.. І ІІІ І розr.llрlD ЗС,..СІIJ.1IПГП rIПJJaТI(У та \."тПППI( - • •• •... ПРСІІЛШ11 1І11U111, 1МІІІІІ 
IlормаТIІВIІОI ГРОIUОЬОI 011111І(11, ІІІ)ШІІЩСІІІІН Ilіll TOpll(lll·n З"І· І І··· ••• • .., 11 11 "nc( Шl1Г1l111' 
iIlJlCKcaUII, ВІІЗШ1ЧСІІІІХ ЗIIf(ОIlОДUПСТIІОМ. 

у ~1II10ДKY віДМОВIІ ОРСlІllПРЯ зміШIТIІ ПРСІІЛІІУ ПIlа гу 11І1 УМОІІОХ. 
Oll3I1a'ICIIIIX п.4.5 Договору, ОРСIІЛОllUОСIІІ. мпс прапо рпзірваТIІ l1Сії Договір R 
OJlIIOCТOPOlltlbOMY ПОРЯДКУ». 

1.6. ПУІІКТ 4.5.4 Договору ОРСНЛІІ RlllшаСТIІ в ltaC1yrlllin реЛUК1lіі: 

«4.5.4. У разі lІеВIІ~сеНIІЯ ореНдllОЇ пnаТIІ УСТРОКІІ, ВIІЗllа'IСllі 1ІІ1М ДОГОПОРОМ. 
сума заборговаНОСТІ вважаСТLСЯ ПОДОТКОВІІМ боргом і СТЯГУЄТЬСJI :І IlарахуваllllЯМ 
пені. ЩО lІараховусться ІІа СУМУ податкового боргу (3 урахуваllllЯМ UlтрафllllХ 
callKuiA за ЇХ наЯВlІості) із розрахунку 120 відсотків рі'ІІIІІХ обnікової етаПКІІ 
НаціОllального баllка У країн 11. діlочоі ІІа день ВlІІlІІКllеllllЯ такого податкового 
борry або на день його (ііого чаСТІші) погашення, залеЖIІО від Torn. яка з UСЛІІ'ІІІІІ 
таКISХ ставок С біЛЬШОIО, за КОЖIІ\1іі KMClll1BPllllii леш. ПРОСТРО'ІІ:ШІН У ііога 
спnаті)). 

1.7. ПУНКТ 6.4 Договору ореНДІі BllкnaCTII D наСТУПllііі редакції: 

«6.4. Орендар зобов'язани" В п'ЯТlідсшшіі терміІі після ~ержаПIlОЇ pc(cтpal~iї 
цього Договору та/або будь-яких додаТКОВIІХ угод, ДОГОВОРІВ про ВllссеllllJl ЗI\IІ11 
та доповнень до Договору тошо надаТIІ відпові~"~ копіlO ОРГПflУ лержаВIІОЇ 
Податкової служби за місцем знаходження земеЛЬflОI ЛIIlЯIІКIІ)). 

1.8. ПУНКТ 9 Договору ореНДІІ ДОПОВНІІТІІ ІІОВІІМ піДПУІІКТОI\І 9.4.6 
IlаСТУПllОГО змісту: 

.• страціі цього ДОГОВОРУ тnlабо «9.4.6. в п'ятидеННIІЙ термін пісnя держаВНОI рес • 
б ·В n О ВtlеССltliЯ 31\111І ra ДОПОВllень ло 
~дЬ-ЯКIІХ додаткових ~гoд •• ДOГOBO~I Р с жавної податкової службll 3П 
ДОГОВОРУ ТОЩО lІадаТIІ ВІДПОВІДНУ коПIІО opГnIlY д Р 
місцем знаходження земеnьної діnЯНКlJ)). 

ОПОВНІІТІІ "ОВІІІ\І підпу"""Том J J .3.4. 
1.9. ПУНКТ 11.3 договору ореllдll д ••. із сторіІІ В OAIIOL.OТ0POlIIlbOMY 

Itвступного змісту· «11.3.4. iHiuiaTIIBOIO oДIНEI 
• t та ЦІІІ\І Договором)). 

ПОрядку У випадках. передбачених заКОIfО~ ._ 
кnaCТII в lІостуrшііі реДОКЦIІ: 

1.10. Пуюст 11.4 Договору opeНnIl ВІІ . за illiuiaTIIBOIO Ореllдодавuя в 
((11.4. РозірваJlШI ДОГОВОРУ ореНДІІ зеМn~і IlеВIІКОIІОlllІП Ореllлорем ojlMor 
ОДІІОСТОРОШІЬОМУ ПОРЯД1<У ДОПУСlсастьСЯ У р 

4 о ДогоВОРУ·)) nYlllrry 4, піДПУlllстів 6.4 та 9. дaHO~ 

2 Ц n Д .. є державtlііі реєстрації. 
• е І ОГОВІР Пlдnяга • СТОРОflDАШ та iiOl"O 

. піCnJl ладПllсаlltlЯ '008 
3. ЦеП ДОГОВі~~н~а:б~lf~Р:D~Є ~Ч~I~IН~IІ~ОjСТІ~!JШIQJШіn!l!I~lо~с~IIt!!I'цШ&!JОL!В!!!IІШII!!!IІ.!=КnШILI З:ULО.!.:І.~І 0=.=.:_= 

roCJI до правов -
деРжавноі реестрації то заСТОСОВv 
~ 



" 

4. ОБОВ'Jl30К ЩОДО ПОДОІІШІ иЬОІ'О ДОГОUОІЧ' IIі.l .1~1',I\allll\ " 
, ..... . .. ,t.' , 

ВIІТРОТI1, ПОВ 13011І 3 ІІОГО держовноlO pCCCTpOI.1lrIO. 11(11\. Ш.IШОIІ,ОI 11 (. 'І 'h 

.1 11' І '. о "ІІ 

S.lнші УМОВІІ ДОГОВОРУ ореНДІ І зеМСЛhНОЇ ді.1ШII\ІI lІі.1 І ~ 11" " ' 81ft 
• • 111,1 ІІІІХ 

N!!0408338000S 1 30JшшаlОТЬСЯ без 31\1111. - PO~'Y3I 

6. Цеіі Договір укладено У трьох ПРlfміРШIК.I\. 1/(0 \111 

О . "11, 1111 
JорIІДlt\IНУ СИЛУ, ОДИН 3 ЯКlіХ знаХОДIІТЬСЯ о РСІІДОJШІЩЯ. .Ір' Illіі . la~'08y 

'" .... .. • 1\ 0Ptt'JIa 
ТРС1'1І1 - О оргаНІ, ЯКІІІ" npOOIB ІІОГО дсржаВIІУ РСН:Т,,'ЩІЮ - КІІЇЖ:""І', "" 
фіJlії Державного підприсметва "ЦеllТру дсржarmоl1.) St:,,~.II'"IIIII"1 p~~ 1~11Ja.~.I1~ 
Д . . у оо \.I.I.ICrp" n 
ержавному КОf\ПТСТJ краlllll ПО земслы�llмM рссурса,," І /ІІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
1(lJlвськоl ОБЛАСТІ 
IОридична адреса : 
м. БрооаРIІ, вул.Гагаріна, 1 5 
в особі СППОЖІ(П Ігоря ВПСllЛЬОВltч 

." - '- -

01'1':11:1 \І' 

п Р"ntll"" 11'; 11;')"'1111'''''1'6 

Ярmllеll1Ш 0:"'1\('''''''/1 Amlmo.1;6"" 
IОРI1ДI1ЧIШ 8іlрсси , 
оул. МО.'Jо.'tіЖllа.2~ 
М. БроваРIІ 
обл. КIІЇОСlака 

A~ О.А.ЯРОllltllQ 

мп .. -__ ._.е- ... -, . " .. : .... ( ~ \ . _.~'" 
... :. : __ ....... ,,-

." 

МІІ 
(npllllUIIUIIPcтi ІIС'lІІlіl 



,... 
ДОГОВІР 

ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКи 

SPODBPCLh"ll А,lсlolCD РUІ""з.. Jef//l'IIl.d 
_"&A~IIL: &pOBBPCIoКD .llcIoКD pDДB І особі 3ВСТ)'П'ШICD A,lcloКOro -"011' В crг" 2007 роl)'. 
~ у ~ "П • • _. OJIIAICD 'Р А МlluRnОlllЧВ що .:_.13.""11)' краlllll ра "IIСцевс caMOlp.дyвallfUI І УкраТ'lі" Довірен---' в'· 01 08.200Іе. 
.-.- ""11 Щ. u РО",),:Іа Н!!2-1 511 872 :І 
.1011,11 
...... 11 ТоваР"СТІО :І об.'lrrКCIIОIО D!дПОDIдОЛIoI.IСТIО "liроасеРllс" IОРI .... lЧна • 0""00 G 
lIiIf'" ф"n n 13729352' , -- ареса:,.., м. РО_РІ', 1'ІІІ'1на,26, Iдelml І""ЦІ 111І • КО4 , в OCO~I юсрекroра ГIШllМОва Нусрата Annaxвepдf omll, IlшR діс на 
,.!C1I1)'I)'.3IIpetctpoIDIIOГO РІШСИ".'" ВIІКОНка,,'У MI~IoKoT Раді' HapO.ll1II1X .ІІеnynrПв М. ІіроваРIІ КIIТІСIo,,'Оі аМІсті :Іа 
J8b0109.2000 року :l4РУГОГО баку, YКnMI' цеВ аОГОВIР про 11ІfЖ1IС.lаlеаеllе: 

І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ . 
І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ вiAnовШно до ріwеШIR сесП GpODlpCloкoJ А,IСlокоІ РIІ1II КІІІ8СІоlCOІ 06nllm вlа 

.. року 16221-16-05 HIlJUlt., а ОРЕНДАР nPlIRMlt в С1рокове Mmte КOpllcтy&a'I'1R Jer.,eпlo'CY .IIiтtHI)' MOIЦCIO 
'ВІІJI раlУІІОК :lПIМ .. сШ .. с .. коroСПОДDРСIoКОГО ПРllJНlчеllllН - рlмА, ДПА б)'дI81111QТ811 :laВОІ1)' по DllробllllUТ8)' 
!uoa.'lmIКOBIIX та DnlOl\llHICВllX КOIICТPYKQIR ПО ІУЛ. Kpac08cloКOro D РІПОІІІ РОJаllщеllllR зввОІ1)' "Торгаш" 8 
r,aupn. 3riaнo ЗМІНОМ зсмлскаРIIС'І)'8IИИR, ЩО t невш"tМноlO чаCnIНОIO ЦIooro Доroвору та .II0lїllКlI ВIUllИОТ 
lIIjDIIDI MlcloКlIМ BiдAїno", :lОММIоНIIХ рссурсів за N!04-3113-3IS22 від 06.03.2007 ро",), та Jer.lепIoНD-IСіІІШС1рОВОТ 
1)ІІІІ81liроварсloХОГО міського liдAїny зсмenloИl1Х ресурсів IUI земепlo"l lIu..H18 t JeаШАаll1 проаlllСЛ080m в МС'Л'DX 
aPDi мlсloХОТ P8l1l'. 

2. Об"єкт opCIIдII. 

11.8 Opelll1Y псре.аєn.ся :lOМenloН8 рнка JlllUl,HOIO 1UI0welO 1,6125 .... 
12. на JeМllllIoHln 4inRНці відсутні 06"tmt HepyxoMoro MaRнB а тaXO'At ilnui об"атl іНфр~~"; • 

. N. НОР.lа'ПIВRI rpошова оцінка зсмenloноі J1ЇJUIНКlI :lrLaнo I10BЇlIКII БРОllРСЬКОro foIlCloкora lwuпy земепloНіlХ 
~.Ia06.03.2007рокузаN!04-3/13-3/S21 cтaнOllm.: • 6 . IЦlВа' 

• 242681 (двІсті СОРОК 4вІ .ТlICRчі шІстсот ~lclalДeCA~ 011111) ~ІІІIUI Н80:РI0:К0::~:IоКОro 'Ііддiny земепloНlIХ 
• • НоРМІПIВН8 rpОШОlа ошна зомenьноі ДIJIRНКlI 3r1JU10 aOB\J1КI1 Бр ре 

..... 116.03.2007 року заN!04-3/13-3/S20 cтaнoBIm.: дlТll:lшерджеl1Нl Лпу ДеравноТ комісіі 
-413606 (ЧD'ПIРIIСТІ тpllllll4lU111o ТlIСВЧ шlстеот шІсть) l1'ивенlо :І 

"~B exclUJ)'lmlцito ЗШНЧОНОI'O будівНlщrIIa об"EJПy. іків що .11r.IC)'ТIo переШКОДlml 1і ефеmllИО\l)' 
14. 3смеаloна дlтrнxa. lПСа поредаєn.CR І ОРСНЦУ не мас нсдon • 

~. б' ЧIІНllіm t 2.5. При зміні ( poopraнї:lllцii) ОРЕНДАРЯ Доroвір орена88 НС:І ерlnИ: • 

3. СтрОК діі Aoro8opy 
2009 POh')' Піc:mr :І .... ін .. енНІ страху доro_ору 

~ ДoraBip )'lCllIІ4ОНО на 2 ( .Іва ) POКlI, тepallHoal до :~ ~=.cy разі оРЁнДАР поВllнен не ~ЬНіше ніж :Іа 2 
~ МІС переаlllCНО прпо ПОНОВЛОНИR АОГО НІ НО.ІІА стр WI про НIIIollp ПРОl10ІІЖІml lоro ДUO. 

111ІІІичп еl"" строку діі jIOI'OBOPY по.ідОМlml nllCIoMOIO ореJll1Oдll8ПРllJlllчеllllRlІ1 opelCдlp 8ТРІЧІЄ п'ре .... lс Пр.IО ІІВ 
РІ' І • ·в цілЬ0811111 ~ Ilk'OPIICТIIUIII :le.'MIoIIO' ДШНІІКІ' 11 ... 
"оroIОР)' ореlЩII. 

4. ОРСllДllа пnата • 
01 Oulllh'll І С8UlllllllС • 

4.1 РІ r.IIIТl181101 грОШОІ І loд 6уд181111ЦТ811 і 
• '1"1 Ореlщоа nлвта СТ8110ВIIТЬ 3 % від HOf ІІСНЬ 43 кonillJtI- ИІ n f

n 
к :І Д1ІТІI 311Т11еp.джelllIR Ah-ry 

- '7280.43 (сІ., ТlIСВЧ сто 4вlстl BlclasдeCВТ 11'1 8111111) I1'I18ень 18 ICO:II~I~II і 
'01 - 12 408,І8 (A8aIlDДQIlТlo ТlIСНIf ЧOТl,РI'C1'D тaullO :llaclll .. eIlOro б~Д JQМУНВnloиоr8ll1lСИocтf :шinСIIIOC'rW:8:J 

4.2. nPIIR"IUIIo'lot ко.,lеіУ ПРО npllnllRТ1'll в сасСnЛУ8і дШІ111СІ1 дep8llноТ І о зl11CDнОдаІcnом, :18 :lшеpmкСНlIМIІ 
~ 06'1II~eHНR РО:Іміру оремноі мaТll за. :I~;:;:" iнI1eJ(CllЦl1, Blaнa::~60 зміНl1 )'1010_ I1Oro_OPY OpelUU' ., .. 

~ •• :r.. IUnЬOBora nPIDHII"eннa 111 8СОсфШl під ас YtatJAII 
Пllld Ів :lВnO_НIOlOnCR ... 8 сесll 814 25.01.2007 poh')' IIO~.IU'" УасраіНl1 фОР"I"I'" що ДІІ8 npllnllRТf1l pl~" h'lLlleIUIIIPIIIIA' ДII,а, 3DmlOro 

-.... 4J. О І, по .. 1ІІ181О"11 J 1111 J8 omtl'II~' '11 6nacтt al. ІСllоа 1\1ФО 
~.", p~eIlДllI nnата DIIOCIIТloCB opCllДllpea'tдlPIIIII ДІІІ ... 1I1C;::~OS уДК)' КlІlDс.К О 
~i""IoI'Q) ... "," чаСТlCDl\1ІІ ПРОТЯГОА' ЗО калІ' ІУ'ІОК 33210812 рetlllа :ас.\шL 

18 '" 23s~ICllIUI IUЛRхоаl псреРIІХУВВllllІ "::':Фlh'8uIl130S0200 - о 
19U - JipoB8pe .. Kc ВДК. KoдlCll 



4.4. ПСРСJ1l1IIВ ПРОА)'кшіта НадаНШ' noc:nyr в Рахунок opellAНoi маТJI офОР~UlJlстItСJl відповіJltfll\1ІІ 3IН", ... 
4.5. POJ~llp ОРСIIАIIОТ nлаТl1 псрсглядастьея у pa:sl : 
4.5.1. 3Millll умов roсподарюва""JI, ПСРСАбаЧСІlІlХ ДоroВОРОМ; •. ... . 
4.5.2. з",111І1 РО1мірів зеМCnlol'Оro подаТКУ, пШвllЩСННJI цін, 11ІРJlфlа, 1МІНІІ коефlUlСНТIВ IІІДСl\с,щії. 111'JllачсllИll 

IOAaaCТВOM; 

4.5.3. а іНШllХ DІІПIUUCIIX, передбаЧСIШХ заКОIІОМ; 
4.5.4. У pa:s' IIСВllсеСllІІЯ ОРСIIAIlОТ nnaTII УСТРОКІІ, ВI13t1аЧСIII "111\1 Договоро"., Сflравляrтм:я IIІЩ" ) POJ~lpl 

,IПllоі стаВКІI на"IоII8лыІгоo башеу YKparl1ll 3В КОЖlIllП ДСІІЬ ПРОСТРОЧСJІІІЯ nnaTCO.кy JlССIІ.ll1·IСlfоі CY~III Ц 

ІІІІП ДСІІЬ проетрО"СIIІІЯ. 
4.S.S.0pCHAHa мата спраDJIИCТltСИ також і У ВIIПадІС8Х, JlКЩО ОРЕНДАР З поважних ПрltЧ1ІІ1 ТlІмчаtOlО lІе 

'РIІС:товус 3СМCnЬНУ ДЇn"IIКY за ШІМ Договором. 

s. УаlОВl1 ВllКОРllстаllПИ зеаlслы�оіi діЛRНКII. 

S.I.3емелIoШI дln"нка передаєтltс" D ореНду М" будіВНllЦТВІ ЗІВОДУ по виробництву McтanonnaCnllCOlI1X 11 , 

оміltіЄВl1Х KOIICТPYKUIR; 
S.2.ціЛloOве ПР'Dllаченн" земелloноі дїn"нки - землі промиcnовості; 
S.3. ОРЕНДАР ІІС має ПРІВІ без оформлснни У BcтaHoвneHoMY ЗІКОНОдавством пор"дку 3t.1іНІОваПІ UЇnWIIC 

'113IШЧСНН" земIшыlтT A1nИНКII; 

6. YalOBl1 і СТРОЮІ передаqj ,емельноі діЛЯНКl1 ВОРСІІДУ. 

6.1. Псредача земельноі ДЇJ1"НКИ в ореН4У здїllсНlOЄТІоСИ з розробленн"м проекту її відведенн". ПШСТІІОІО 
OJроБJ1еННJI npoesny відведеНIІ. ,емenltНОТ дїЛJlНКlI є рішенtuI про нвданн" дозвопу на BllгoTOВnCHHJI ПРОСІ\"І'У 8WСШУ Ііа 
1.09.2006 року 'І N!!1l2-08-0S. 

6.2.1нші УМ08И передачі земenltноі ДЇЛJlНКН в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а ОРЕНДАР nPllп.,at: • 
оренду земenloНУ ДЇnJlHКY вїльну від будь-"ких маЯнових прав і претензіn третіх осіб. lIfIII 

~КІSX в момент yкnаданtuI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не МОГnll 3IfI1I, 

6.3. ПередаЧІ земельної AЇJ1JIнки орендарю здіЯСIUOЄ'l'ЬCJI піспя держпноі peEcтpauiT ЦloOго договору 31 ШVМ П 
ПРІIRманtuI-передачі. 

6.4. На осиові ет.25 3акону УкраїlIU "Про оренду зе"lЛі" від 06.10.І998р .Ni161-XIV ореllдар У П"lIТIfIIеІІНнІ 
строк п(еля держаВllОТ реєстра"іУ AorOBOpy opellДtI зеаlCJIьноі дlлЯНКl1 надаТІ! копІІа ДОГОВОРУ вшповlдllОllУ aplIlIJ 

, держаВІ'ОТ податковоТ елуж6ll. 

7. УМОВ0 повернеНl1Я земельноі дїЛЯНКII. 

І' 7.1 •• ПіМ. пр"пиненtuI д~ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земenьну дїл.ику У CIDII~ вс 
~ пршому nopl8tu1HO з ТlIМ, у ккому ВІН ОАСржав її В оренду. 

11' . 7З. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі поriрwенtuI корисних властивостей орендованоі земелloНОТ дїЛ"НICtI, П08"IОIН. iJ 
11 ЗМІІІОІО ir ~, має прпо НІ 8UUUКOДYBIHtuI збитків у розмірі. 8изиаченому сторонами Якщо СТОрОНIlAШ не J1QCJJ1I1III 
І • згоді! про розм!р ВЇАшкоду8аНtuI збитків, спір розв""3УЄТЬСJl У судовому пор"АІСУ' . 

7 .3. 3alnCHeHi ОРЕНДАРЕМ без згод" ОРЕНДОДАВЦЯ • • м каі JIЇ!II-
ииї неМОЖJ1I1ВО відокреМJIТИ без ЗlподіJlНН w іА' • Вlrrpати на nOnlnweHHJI орендовано І зеr.senь 

JI КОД" U АІЛ"НW не пімиraкm. BIДW' 
7.4. ПonіпwеННJI C'l'Вну 3емenьноі дinJI ~ кодуванню. .1fA.AЦS' 

земnі, не пiдnJlI'ВlOТЬ BIДWKOдyвalUUO. нкн. проведеНІ ОРЕНДАРЕМ 38 письмовою згодою , ОРЕНДОw-

7.S.0PEHДAP має право нв вiдwКОАУВІНtuI збитхі 1- HДOДAвЦS 
зобов"lІ3ен. , передбачеНl1Х ШІМ договором. В. зanОДmНИХ унаcnїАОК неВIIКОНІНН" ОРЕ 

3611Т1Caalll вваЖ8I0ТЬСЯ: 
7.S.фlктичні Bтpanl, JlКІІХ ОРЕНДАР заз " -ра 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також Вlпрати JlK~~P~H3ДAB изку 3 HeBIIKOl;laHНJlM або ненапеЖНIІМ В.IIКОканн: CJOI 
порушеного права; ,р здlАсннв а60 пов"нен здіllСНИТlI м" ВUlновnен 

7.6.ДОХОдlі, "кі .ОРЕНДАР Mir бll реап М tPJ.I 
договору. іоНО DТpllмати в разі IШJ1сжного виконанн" ОРЕнДОДАВЦЕ 

7.7. Розмір фаКТИ'lНІSX витРат ОРЕНДАРЯ 
ВlВИIЧIЄТЬСR на підстааі докумеН11lJ1ЬИО підтверджеНІIХ _ІІХ 

8.06аsежеllllЯ (о6т ) 
JDlCеНllЯ щодо BllKopllcтaOOK 

земельноі ділаuкп. 

. ; 

8.1. На оремовану земелІоНУ дїЛJl' . . .' 
КОІIУJllкв"IАі ику BCТQHoв.nellO ОIS"I_СIIІІЯ ппо О 14 n h-cJр,lJIо,l1 

ІЗ.Передача в оренду 3еМОЛL м • щеlО І 81га- іllЖсНСР·ІII .І 
дinJllIКlI. НОІ дШIІНКИ lІе Є підставо IIJO ,ІІІ'! 

10 АІІ. ПРИПllнеННJI або зміНl1 обмеженЬ на ~ 



-:1.-

9.lllші права та 060В"SnКII""" І _aup 11. 

orEНдOДABEЦЬ rapBlnYc. ша ,eMCnloll1 аlnllllеа с У Roro Вnlcllacтf І 
,\ ""010 ІІІ персбуВІ': і віll ~IBC 'IКОlші noatloвaClll1I переаl • 11 1\1J"'УшіIlWОМУ нс .1a1fY*C1I1. пlа зоlіоРОllОID 

JII!,_ IIOralopaM. ml ша а 111КУ. ореlUl)'. IIIIUIUnI IlІшl права. 
)1.0".1 ОРСI140"ааця: 
9.1.1. ncpe81рПІ' цlпloOBC BIIKOPIIC:ntll~ 'СМCnlollоі аШIIllПг, 
9.1.2. AIJC1POКOBO разіРВІТlI исn AOI1JBIP У ВJlПIUlКaX. псрса6аЧllllnC ЧIlНИIІ.. '1IOIIO.lWC11lOM 'nІ ШІ~І AoroIOPOil' 
9.IJзulmml розмІр ОРСll4l10Т маПІ У ВIІПII.IUaIX, персдбаЧСlllnC ЧІIJIНІІМ ,аlOllоааСТВОіl • тому ЧІІІ:~' в 
~М)' nopuICY ба 311Jдll ОРЕНДАРЯ; • 
9.1.4.IПМII1lТ11 від ОРЕНДАРЯ С80tЧВСІІОro 8111СІНІІІ орснаllоі IUIm.; 
9.IJ.IIIМIU'IТII від ОРЕНДА~Я 8iJuuКО~811111 СУМ" ОРСIІАІlоі IUIml , часу nPllАНImI ріШІ1ІІ1І IIUCOIIКOMY а60 

ірІІІІ npo IWUUIІІІ :lIМCnIo"ОТ ДlJlIIIIKII до ПI"ПIlС8IШІІ w.oro AOro80PY; 
,,2. 060В"IIJКII ОРСIІ"одаоця: 
'.2.1. ncpeдIUI8ТI131MCnltlty alnllllКY па аln)'. 
,зо Прааа ОРС'l4аря: 

J 'З.І. OtJIlwaТII по акту :lСМenIoНУ aїnIlHКY У КОРІІС:'ІУІІІІІІІ; 
'З.2. ПОИОlJl108аm ДОl"Oвір оіcnи ,акіllЧІНIІІ строку lIoro даї в раї віаcyn'остї прcm:шіП. шоао ,обов"IDIU'1о ІІІ 

а,..ьІУ ОРеидІІ. 
'.4.060в"ЯЗКІI ОРС'l4аря: 
9.4.1. кaдulТ11 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖІШlіcn. 34іВСllIDlanl KOlnpoпa. 31 ВIIIОР"СТВIІІIІ" цfci 31MCnltlloi аіпllll"': 
9.4.2. BlllcopIICТ08Y8aТlI 3С~lел,,"у "IлRIfIСУ 3І ulлltО811М ПРIDllачеIIlfR.,; 
9АЗ. СВОСЧІСІІО смаЧУВlnl орснану ма1у. 
90404. НІ доnyскаnl хіміЧНОI1J ЧІІ буlllt-lКОro іншоro ,аБРУlUlCJfIll зе.ші; 
904.5. ПЇАТрllмувати П в напlИЩОМУ С8і,ітарному станІ; 

10. РІО.ІК вппадкового 311DщеllПR IІбо DОШКDДЖСІІНП 
об"ЄКТIІ opCIJДH чп ЙОГО ЧIІCТJIJUI. 

10.1. Рlа"к ВIІПІІДІСОIОI"O знищеиНJI вбо ПОШКОДЖСНІ" 06"єхта ореlflPlЧ" Roro чDCТIIНИ НССС ОРЕНДАР. 

11. Страхування об"ааа 'ІН його 'IIICТJIIIII. 

11.I.3riдиО:l цШ.11t011J.ОРОIІI 06"єкr opelflPf НІ пiлnflraє C1pIX)'IDНIIlD. 

12. 3~liuп )'1\IОВ договору і ПРІІппнеllНЯ ЙОГО діі 

12.1 'n Ф • 3D 838018010 3roдОlO С1Оріи • • З,,1на УМОВ ДОl"Oвору здіRсtuOtOТloCl У ПІІС.МОВІ OPM~ I"OytemoCl У СУДОВО.ІУ пора.аку. 
. у раl нсаосИПllИНJI ЗI"OДlI шоltO з.,IІІIІ умов дorolOpy СПІР роз 

~ДllдоroВОРУ ПР'ІО'І'ІАІОТЬСА у pBJ': 
І І. !lldнчсННJI C'lp01C)'. на JlКIІА Roro буnо YXnll4ено;. • 
12.2.2· nPl1A6aнНJI ОРСlшврсar 3Clllenьнoi ділlККl1 у IJIIСНIС::о l"'rycOВOro lіачужеННІІ 31МСІІ.ноl аіпаlll1l , 1оІ000ІІІІ 

; ~ 2.2.3. lJUCYnY зсмenltноі дfпкHlCI1 lUIІІ сусniп.ИIIХ поtpсб пр 
. І і Heo&xbutocтi в поркдку BCТUloanClloMY 3IКОНОМ; 

І I~' nlalдaцiТ IОРll4ІlЧн~і oc06I1-ОР'llдllpll. псреабаЧІIІІIХ 3ІКОНОМ. 
12,3 • Дorolip nPlmllНJIt:rloCи 'І'ІІІСО8 в іИWl1Х 1'~aa'I'I. за: 
IU·(ШДОroвору npllnll.IRI011oCR wnuo.lllOro ра р 10 С1ОрОНОIO обов"акїв. 

.. ~IUJ.. Ip~1I01D ЗI1JДОID сторін; .сі Ь cropiH унаспідоК 8111110:':01 ~~::"HOT ДЇIUIHIClIo .,,-е iCТOnlo 
~~... ШСlflllа. СУІІУ на ІІIМОI)' оди ІНІІ поwКЩlЖCИНІ ор' 
.......::. •• nllX 4CJrol • aдкoloro 31U1щсt • "--':n арОМ. та BIIICnIДDK ІІІП • IІIJИІЧІНlIХ3D1\1)JIО"1 -ду 8lдпа81д1lD да ".141,144 

12.3.3 IIIІКоРIIСТВIllDO а таКОЖ :І іllШlnC Підстав. rolOpy 3D plwellllRII1 -J' , 'lIata. IIe811KOllallHR • DP'II4lPCIII 0.9.4.2. ДIlloro дО . 
12.4. 1СОДсксу Укра1'1І11 о МІС)' "апускаCl1oСЯ: ЕМ n. 43 .. n. 9.43. 
PlJrOJlрваНПR AOn80PY D ОД'IDСТОРОllllьа.'~ ~ НllllКОНІІІИІІ ОРЕ~~і3lIЧНУ особу. І 1'11,",* реорraиізаuill 

12.5 Plall1lJl ДОI1JВОРУ • оItllОСТОРОIIНа,о"ау пор ІІа 11111І)' 10РІUIIІЧНУ а 
І ~lIai Перехід права масності на MaRHO opeIl4lP:ro1opy. _1111І або обмdCННІІ П alt341Т1locтl 
~... OCo6II-аРСlI4Dри є niaCТUOIO lUIИ розlрВDll1ІІ РІ t' ':'-';11 • op,lf4llpl. 3DC)'~ шо _ICnЬН)' ри/С)' pa:lОМ 3 
" ..... ОреІ..... І ...1'і фы�чtlo'• U'iUV .. : 11"""IIС1ОI.1'.'- IUIIlзcnі' • ~ """вану 3СіlСІІЬНУ дinllllC)' У pa:t &:ІІІ .. ,..· О інШl1Х осіб. '1'1 І "-r М псреУlClllUlllИ1ІІ ДоrolОРУ оре .. 
~ _tj СУАу перех04l1Тlo до cl1IUIКOc.~цll :: ра0М , opellJUlpea', UIIfJIXO 

B"КOPIICТ08Y10110 ЦJO :lсмenltНУ "iIIJIH"J 



13. відповідолы�ість сторіІІ 30 ІІСВІІКОІІОІІІІИ обо 
IIСIIІІЛе",кIIС ВІІКОІІОІІІІИ договору 

13.1. За I.CBI.KOI.al.IOI а60 I.СI.ВnСЖI.С BII"OI'IHIOI договору cтapOl1II HCCyra. відповідаль •• іеТL иі.:аппві.ll111 .10 1. 

llоОГО Договору. ••••• 'Otty, 
13.2.CТOPOI'B, ІІка ПОРУШIUlа з060в"1І311IНІІ, ЗВUlЬНIІЄПоСIІ ВІД ВІДПОВІдалЬНОСТІ. ІІКЩО ВО"І 110nеде. lIIu це по 

'11UIOCII ІІС З іТ ВІІІІІІ. JIYiIICa.. 

14. ПРllКЇlщсві ПОЛОЖСIIІІJl. 

14.I.цсn договір l.а61lрає ЧIIНI'Ості післ. niAnllcaHIOI СТОРОНІМИ та Пого ДСРЖlВНОЇ pcccтpauiї. 
ЦСП Договір yкnaдeHo у ТРЬОХ npllMipllIIKax, щО МІІОТЬ однакову юридичну СИЛУ, ОДIfIf ] 11"11:< 1ИЦо . . n f • IIIIRQ. "РСIIДОдавм, ApYnln - в орсндаря, ТPCТln - В OpI'DHI, ІІКІІ пров О державну реєстраЦІЮ. 

НСВШ"ОIIIllI\III чаСТIIІ •• I\I •• договору є: 

cepBiтyrfo; 
кaдaCТPOBlln ман зсмельної ділЯНКIІ з відо6рвженНJlМ 06межень (06тяжень) у її ВІIКОРІIСТВJщі та встано .. 

акт про BCТDlloвnelIHII НІ місцевості та погодженНJI зоанішньої межі земельної діЛJlJJКIf (копіІІ). 
окт про персш:сеННJI В ІІа1)'рУ ЗОВllіwнlоОЇ межі зсмельної дїЛJlНКИ 
акт ПРIIПому-передачі земельноТ дїЛJlНКИ; 

ОРСІІДОДОВСЦЬ 

Броварська міська рада в 
особі заступниха 
міського голови 
ВозНJlКa CepГЇJI Михайловича 

місцезнаходжеННЯIOРlfдИ1fНОЇ осо611 

07400 КtIЇBcькa 06ласть. 
M.GpOBapl', вул.Гаraріна. 15 

ідентифікаuiПниП код 26376375 

.;" І , .\ , .. 

15. Рсквізити сторін 

Орендар 

ТОВ "Бровсервіс" 
в особі директора 
Гamимова Нусрата Аплахверді огли 

місцезнахОДЖСННJIlOpllДИЧНОЇ ос0611 

07400, м. Броаари, 
аул. farapiHa.26, 

ідеНТИфікацїRниЯ код 13729352 

ПЇДnOClI сторіи 

MDJlcmroac.n НІП'ІІІІ. ГРIlПJJIіlНІ 
" 



АКТ 
про перенесення 8 ІІатуру З0виіWІІЬОЇ J\lсжі ЗСJ\leJlЬИОЇ ділНllКИ 

ТО/З І, 6ро(і'сее'с с. • 
, ' 

8уn.~ __ ~ __ е_Q __ е_О~~_С~'_~~'~rF~ ________ ""-,,,,-____________ ооо-

І' 1'( ., __ L.l~'("--__ 200.! р, 

" 
Ми, нижчепідписані, ПpeD.сПвник Броварськоro міського відділу 

, , Київської регіональної фіnії ДсржаВt.оro підприtмства '1 Центр держввноro 
зсмcnьноrо кадастру при ДержаВffОМ)' КОМ,ітетї Украін)! ПО 1CMMIotlHX 
ресурсах" " 

8 ,присутності 3СМnС8~асників ('3емnекористувачів): 
~. 

ПРСДCТUИИk ВИКОНКОМУ і1ір8. с: ЄНкС Т-15 " 
діючи на підставі ДОЗВОЛУ ВИКОНКОМУ Н! 273 

, ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року. , 
псрснеCJ1И в натуру межі на підставі пnану 1СМCnltНОІ дт.нlСИ 

ТОІ! ,. /іро~сче,. с ,... . 
" 

ПРОЖИвalOчоro по BYn:~: _~"Jj2~~а!JCD~~~е.&~н.rz..o~~!....-_---=-----
t.r. від_..:.,_--------зriдио рішеННІ міськвиконкому J1!! __ 

" ' ~ ~ шт, перелІні в натурі предcтuннку 
Межові знаки в КUlькосТl 7 iдanьиіCТlt 11 іх 1береJtеННІ, 

замовника, на якого і ИВf(Jtадсно ВІДПОВ • , 

, • ані ,.,. ':"" - еЖО8ИХ знаків зеМCnЬНQЇ ДІЛ.НІСН ааш 
Розміри та місцезнаходження м ,-

на кроках.' по ФаКТИЧНОМУ користуванНІО, 

ЦеН акт епідставою lUIII ....::PI~~prl11if!f~ , 
An скnадениЯ в двох n 

.' -, 

тоВ. 'GPtJ'c6f4"c .. 

~x.д, 

Прc.u~8НИК ~~.~=1~~~~'їt.Rii 
Прc.uСТ88ИИК D1 
MicltKOrO віддіпу зе~tСІІ!~иg~( 
ресурсів 



А6РИС :JЄМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ . 
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-- --f'- ' 

А ~()J4,:.t -;v ~:i;~D~::O~ 
. . к т є,.,) г " ~.,. оє. 

про вСТlllDОnСllllИ ШІ :Ш~U&!ІІUСТІ ТІІ rIС'ГUnЖ&!IIIIН 1 • _ • ,у:,,,.,- 'iJ-IАГ~' 
• OOIIIUIIII.OI )1&!".tl11&!l'lf.'1I.lloi nl.llHllKl1 d 16 

ТОВ р 6роВсер', с" -оо ./!f_,·-..:.I,..;./---- 2сюl р" 
м.IiРLшtIРII 

, . . 
MJI, IIItЖ'I~11InШIСUIІІ. Щ1СJ1С НІІІІІІІК r;J1шllJ,,"' , 

periollВnhllnї філії ДеJ1ЖППН()ГП rl іІНI [1Ш"МС 111'1 .. І tt.:I~~I'I\I1I" "'ІСІ,І\"ГП IlllL'1ілу KIIЇnCI.KDЇ 
/1сrЖnIlIl()I'!)' KnM!T~Ti YK,~tl'illll ІЮ "IСМС"II,ШI\' J1~L:У(1L:іl~,~lС(1ЖUIІIІОI"(J "1&:,..\:111,1101'0 КU:1UL'ТР)'IIРIІ 
;JiIO'IJIIID rllJlCTUlI1 l1Щ':IІ'1ІІ Ш1 ІНІІШШШІІМ (1""і І 
n IIPllCyrllocтi 1СМ11еПnВС.lнків (1С"'nск')rшсr~IIUllіIlJ: 

'rOI3 .. DpаGс~Р,'с·---------

ПРI:ЗСТDllІІlІкіIlIIllКОIІК(1МУ _Jip~, "-~!!!f..Р._$ ІЗ, 
~----------------

та с)'міЖНIІ~ 'СМ!I~IІЛUСlІІlкіll ("ІСМ:ІСІ\LЧ'ІІL: 1")"IШ'lіll): 

,. 

ша преn·НВIІ.'IІІ CBnї nOBIlOnlliКClIlIH, IIJЮRС:Ш I\CTUllnWICIIIIM ІІО ",iclLcuncri та ШШ1;IЖСIІНJI 
1nolliwHbOЇ межі 'JеМСЛlIНt')Ї зіЛJl1І1\1І ~O~, 1ip.ofc.l:e,.~ot.IN:&..Lc·,t;r_· _______ _ 

ШО 'JНDХОЗІІТЬСН 1В алреСОIО ~,';JUJfhи,U., ~ ~",e4tJ&d1..O 
За111Dчеllі )Іежі на міСllевості П(10Хn:,і~l.:·;,;--:-~~Ш:~---------

HiJlKII~ np~T~1I1in "р" ПСТDIIШ'!I~llІІі "Юllllіllllll,"Ї м~жі II~ ШИІІ;І~ІІ'" М~жі 1I&ІILIJIЖ&:llі іІІ&: 
ВІІІСІІІКОІОТЬ спіРIIШ( ПJІТDНЬ, Межові 'IІІОКI1, яКIІ,.. .. 10кріпnена 1СМСnЬШІ J1іЛJlIІКD в кі,1ькості t ШТ. ПОКОЗВllі преДСТDВIІИКОМ піміllУ 11І1 MiCUl:lIUCTi то ПСРСдІlllі 110 ~беР,ігаННJI 
'С)I:JI:в.'I1СЮI!\~' ('J&:~IJI&:кс.1РIIС'I"УIШ'IУ), P""IMil'.1 IU ",lіСIІ~"IШIХt)JІЖ&:IIІІМ 1&:"'~JlbIlOI .11 .. 'МIIКIІ 
1"'''1I1Ulli ІІО uБРllсі IIU 'lIIt1J1tn"i :lОIIL11"О шrl")", 
11:IІІIІІО АіJIИIІКIІ, ІІU:ШШJЇ '7'JL"_rc -~P.~C4(!.''''-;--
'11J1ШJ 'ICMC:II,II"-!\U,'11ІСтрС.JIJtJЇ itUI\)"M~1I1 tIIІії t:юl .... lш "t G /1 Д 1.1, 

flРС.1с"rUIІIШ!\ БJ1nRUJ1СII~tll't) , 

~IICI.Kara Ilіл.,і.1У 1C:Me!lliIIll~ p~c~ pell
l 

.J 
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.. АКТ 
ПРИИОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

ДВnlll,d,(n",е С;""Л дв; ",,,сn"; део 'nтого рок)' ,11. Бровар" 

Ми, що підписалися нижче: БРОООРСЬІСО J\licblCO рада, в особі 

ВllКОНytочого обов'язки міського голови - секретаря міської роди Сапожко 

Ігоря ВаСlШьовича, що діє на підставі ст.42 Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та TOOOPIICТOO з 06J\ІСЖСІІОІО 

відповїдаJlы�істIоo <<Бровсервіс» в особі дllрспора ГаШllJ\IООО Нусрота 

АJlJlохверді OrJllt з другої сторони, склали цей Акт про наС1Упне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO з 061\IC3CCII010 

BiADOBЇДaJlbllicTIO «Бровсервіс» прийняло земельну ділянку площеlО 

1,б125гn, ДJlЯ будіВllІІцтва заводу по Вllр06111ЩТВУ J\fстолоплаСТllКООllХ 

та 8J110MIHIEBIIX І(онструкцііі землі ПРОJ\IIIСЛОВОсті, ПО 

вул.Красовського в paiiOlli заводу «ТОРГ~ІDШ» в м.Бровари. Земельна 
• • '" . 2S І? ?008 року N.D968-S2-0S від 

ДШJlнка надана РІшенням сеСl1 ВІД • _.- - , 

30.09.2008 року N!!88З-46-0S та від 16.10.2008 року N!!898-47-0S на умовах 

оренди на 2 (два) роки, терміном до 25.12.2010 року. 
имірниквх і Є невід' ЄМНОІО чаСТ1IНОIО 

Цей Акт складено У трьох пр 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Вроварсьна A';Cbl(a рада 
10ридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 S 
Виконуючий обов'язки 
мі кого голови 

мп 

прийНЯЛО: 

ТОВ (tБроосервіС» 
IОРJIДJJчна адреса: . 
м.БроварJl, вуn.гагаРІна,26 
ДиректоР 

/ н.А.Га''''IJf,оlll 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

" 3 " - t;ft ' "1fi4L 2007 року м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 

заСТУПІІІІка міського ГОЛОВІІ ВО:JIIяка Сергія МllхаііЛОВllча, що 

діє на підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в 

Украіні", довіреності від О 1.08.2006 року 14'22-15/1872 з однієі 

сторони, та ТоварlІС:ТВО з обl\lежеllОIО вїдповїдалы�істIоo 

"Бровсервіс" в особі директора Гашимова Нусрата Аплахверді ОГЛІІ 

~ другої сторони, склали цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO з обl\lежеllОIО 

відповїдаJlы�їс:тюю "Бровсервіс" прийняло земельну дїЛJIнку 

мощею 1,6125га по вул. Красовського в районі розміщення заводу 

"Торгаш" ДЛJI будівництва заводу по виробництву метало 

мастикових та amoмінієвих конструкцій - землі промисловості. 

Земельна діЛJIНка надана рішенНJlМ сесії Броварської I\lіськоі рад-

від 25.01.2007 року Н!221-16-05 на умовах оренди, терміном на 2 

(два)РОКІІ до 25.01.2009 року. 
примірниках і є невід'ємною 

Цей Ап складено У трьох 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДAJ1A: 
ІІРийНЯЛО: 

. " TO~ "БровсеРВ1С 
Іоридична адреса: 

вул. Гагаріна,26 
~1В\іІеіШ.IИ 

.А.Гашимов І 



дОГОВОРН!l 
"ро о"есе"". ЗАrіll do dOlOllO'P,'U О'Р .а " ellufl зе.",m61101 dlnЛІІRfI 

oid ОЗ "ІІі"",. 2001 року Аі0401ЗЗВОООЗ6 
місто БРОВОРІІ КllїВСЬКОї обпасті 

ДОDШlДцяте сіаlllll доі ТІІСІІаlі дсв'ятого POh.-У 

OPEHДOДABE~Ь: Б~оварськ.о Mi~ЬKa радо КІІЇВСЬКОЇ обпасті, 10РlfДІІЧllа особа 311 
зDКОllодавсТDОМ УКР?,ІНИ, IдеНТНФІкацlRНIІЙ код за ДВІШМІІ ЄДРПОУ 26376375, 
10РI~lІчна ~peca: І(Иlвська обn., м. БроваРІІ, вуn. Гагоріна, 15, в особі ВllКОllYlОЧОro 
обов Jl3КИ MlcbKoro гоnови - секретаря радll СППОЖІСП Ігорп DОСІІЛЬОВІІSІО ЯКlIП діє 1111 
підставі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядуваШIЯ в Yкpaїlli», РО~ПОРJlд"d\-еIllIЯ 
БРОВI1РСЬКОЇ міської ради від 24.07.2008 року Ng128 3 ОДНОro боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство 3 обмеженою відповідвnьністю (сБропсервіс», IОрІІДlІЧll8 
адреса: 07400, м.Бропври, Byn.rarapill8,26, ідеlmlФікаціПНlln код 13729352, в особі 
Дllрехтора ГПШIII\IООО Нус:рптп Annохверді OfJIII. ЯКIIП діє но підставі cтaтyry, 
зареєстроввного рішенням виконкому міської paдll НОРОДШІХ депyraтiв м.БроваРIІ 
Київськоі області за Hg12 від 08.09.2000 року 3 дpy~ol сmОРОIllI, YКnВn'I цеП Договір про 
наступне: 

ДіlОЧlI добровіnьно і перебуваючи при здоровому розумі та ясніП пам'яті, 
розумitочи значення своіх діА, попередньо 0знаАомnені 3 ПР.ІПІІСDІІІ UIIBЇnЬ.IOfO 
законодавств&, що perynlOIOTb укnадеНllЙ НІІМІІ праВОЧ'IН (З0кремв, 3 BIIMOГDIII щодо 
недійсності правочину), згідно рішення Броварської M~CЬKOЇ Paдll від ?5.12.2008 року 
М968-52-05 та затвердженої рішенням БроваРСЬКОIО МІСЬКОІО .pOДOIO вІД «30» ~ересня 
2008 року НІ 883-46-05 нормативної грошової оціНКl1 земель МІСТО БроваРІІ, та РJшеНJI. 
Броварської міської ради від 16.10.2008 року .м898-4?-~5 та ке~УIОЧІIСЬ. поnожсннвш 
ПУlllаів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земелЬНОI ДIЛRНКlI.ВIД 03 КВІТНЯ 2007 року 
)'КJIапи й Д . Ноо 1 (надалі - Договір) про внесення зft.IН д~ ДoroBO~y ореНДІІ 
зсмenьн:: д~~:~iд 03 квітня 2007 року за J(g0407З3800036 (HOДВn' - ДIRОIlIР ореllдu) 
про таке: 

1. Внести до Доroвору оренди Ilacтynlli зміНІ': 
. aCТII в наСТУПllіП редакції: 

1.1. Пункт 2.3 Договору орендн. ВШCJI ельної дїJJJI.IKII 110 період будіDJJlIЦТВП 
«2.3. Нормативна грошова OЦIH~~ зем IlopftlВТIIBllY rpошову оцінку зеftlCnЬНОЇ 

ЗI'ЇдІIО витягу З теХJlічної документацl.1 про Кllївськоі обnacni від 05.11.2008 року 
дUunla Biддїny земenЬІІИХ ресурсів у міСТІ Броварах lIдWП'Ь ТlIClЧ двісті СОРОК cift') rplшеllЬ 
к! 04-3/13-3/1750 становИТЬ 911 247 (дeB'JIТCOТ ОДІІІІ 
ОО копійок " дinяНКJJ З доп. здпчі об'єкта D 

. . а зеМeJlьНОI в оці 
Нормативна грОШОВI1 ОЦІІІ~ о leIIтuцii про HopMaТlI~НY ІР~ШО У • ~ 

IlсеПnyатвціІО згідно DНТЯГУ 3 теХІІІЧНОЇ Д сК:: ft.icri Броварах KII1ВCЬ~I обnacn. ВІД 
земCJJЬНої дinяики Biдцiny зеМeJ1Ь1111Х ресур 81922 (два ft.їnьROHII сто BIClftfДeCJIТ ШІСТЬ 
OS.11.2008 року NІО4-3/13-З/~7S1 ~~;::tn~K». 
ТnCl'! дев'ятсот двадцять ДВІ) ГРllВНl . 



2 

• 3 П IV'ТV 3 Договору opeJlAIl ВJlеСТIІ зміНIf. ·Ш~lіIllIЩIІІI 11 11 фру ес3 1.2. В ПlДПУJIIСТ • УІ .... J • .м » 
ІІа ЦllфРУ ее3.1.)) та ВllклаСТІf в IlaCТYnlllїl редаКЦIІ: . ., _ .,., 

Ц N Д • nn,eHO строком ІІа 2 (два) РОКІІ, теРМIІІОМ до -).1-._0 І () ро,,"},. ПіCnI 
ее3.1. е ОГОВІР yкn_ . 

• •.. ого Договору ОРЕНДАР мас псреважнс пр.шо IЮII~ншенняliоro 
звкшчеllllЯ СТРОІСУ ДІІ ЦЬ .. . 

N У UbO"fV разі ОРЕНДАР ПОВlІнеJl не П1ЗIІІШС IІ1Ж ЗП 30 1\a:1~llДapHIIX дНів 
на ІІОВІІ СТРОК. ".J . ОI'I'IIДОД 
дО звкіllче.IIUI СТРОІСУ діі цього Договору письмово ПОВIДОМIfТIf .. АВЦЯ про 
ІІамір ПРОДОВЖIІТlI йогО діlО. ) ) 

ПоложешUl цього Договору про переважне право 01 ЕІІДЛІ Я НС ЗUСТОСОВУІОТЬСІ 
у разі: 
_ ВIIКОРШ:11uші земельної діЛЯIІКlІне за цільовим ПРl1знаЧСIJIIЯМ; 
_ порушення термінів сплати ореl1дНОЇ п~а~и; 
допущення погіршення стану земеЛЬНОI ДІЛЯНКЮ). 

1.3. Пункт 3 Договору оренди доповнити НОВИМ піДПУIl1СТОМ 3.2 Н8С1}'ПНОГО 
змісту: 
ее3.2. Строк передбачеНI!Й ДПА будівництва об'єкта містобудування (введення об'єпу в 
ексnnyатацпо), встановлеНI!Й терміном до 01.12.2010 року, згідно рішення виконавчоro 
комітету Броварської міської ради від 30.12.2008 року Х!!687. 

1.4. ПytlКТ 4.1 Договору ореНДІ! викласти в наступній редакції: 
ее4.1. Орендна плата становить 7 % (сім) відсотків від нормативної грошової оцінкп 
зе~fельної дШJ1IIКІ! - 911 247 гривень - і складає 63 787,29 (шістдесят три тисячі сімсот 
вісімдесят сім) гривень 29 копійок на рік - ІІа період будів1l1щmв",· 

Орендна плата становить 7 % (сім) відсотків від нормативної грошової оціВ1ОI 
земельної дimпlю! - 2 186 922 гривні - і складає 153084,54 (сто п'ятдесят три тиСІЧЇ 
вісімдесят чотири) гривні 54 копійки на рік - 3 дати затверд:ЖЄIlIlR Акту деРЗlСаВНОі 
KOAficir 11рО прийняття в eKCIt"yamalIi70 закі7lче7l010 будівllllцтва об 'скту; 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.1. наступноro 
змісту: 

«4.1.1. Розмір орендної nлаm збільшується в 5 (П'АТЬ) разів в разі перевищеННІ, 
строку, B~ooneHOГO ДЛJ1 будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкry в 
експлуаТ8ЦІIО), визначеного у п.3.2. цього Договору. 

. 1.6. Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНИТІі новим піДПУНІСТОМ 4.1.2 наступвОro 
ЗМІСТУ: 

«4.1.2. Сплата. орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіЙСНIОЄ1'ЬС! 
ПО~Н8ІОЧИ з МICJ1ЦЯ,. наступного за місяцем закінчеННR строку встановленого ДnJl 
БУД1ВНlщтоа об'єкта Мlстобvдуваиня (вве б' ' . у 

J денИJ1 о єкту в експлуаТ8Ц110) визначеноГО 
п.3.1 цього Договору». ' 

1.7. Пункт 4.3 Договору оренди Викласти у нас.:І, '" 
4 3 О . ТУПНln редаlЩIl: 

(е •. рендна плата вноситься РІВНИМИ часткам • .."ІІ'І'І1) 
капендарИlIХ днів, наступних за останнім и ЩОМІСЯЧ~О протягом 30 (триw:---
без ypaxyвaнНJ1 ПДВ IIIJIJJXОМ пе е ах кanендарним днем ЗВІТНОГО (податкового) МІСІЦІ 
Х!! 33210812700005 УДК У КИївській ~б:= : розрахунковий рахунок opeндo~ 
одержувач - Броварське Вдк, код класиф. · ... 1 єва, код ЗКПО 23571923, МФО 8210 , 

ІК8Цll 3050200 - оренда землі». 

1.8. Пункт 4.5.2 Договору оренди вим . 
. асти в наСТУПНій редакції: 
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, "аіРII розr.sірів зсмcnы�огоo податку тв ставок OPCllillllOЇ пnвп • 
J .оuіIllШ, піДВllЩСllllЯ ціІІ, таРJl(~іп. змію, Koc"JiuiClln'B '11 І, З~ШІ!!. IIОР"'ВПIВІІОЇ 
J,tIII ч ІДСКСВЦІІ, ВІІЗІ'DЧСІ'ІІХ 
,.uucrвO~I. 

У ІIIПIU1I\")' відмови ОРСlfдаря 3MillllTII OpellillllV плату ІІа У. . ~ .. ІОвах, ВIIЗIIDЧСIIlfХ 
ІДorD80РУ, Ореlfдодавсць мас право РОЗІРвати цсП Договір в О, .. 

iUIIOCТOPOJIIILO~IY 
f1I.YJ 

І". ПУlllrr 4.5.4 Договору OP~IIДII ВllклаСТIІ n IІВСТУПllіГr рсдакції: 
14. у ра3і .ІІСВІІСССІШЯ ОРСІІДІІОІ плаПI у CT~KII, RІІ311аЧСllі ЦІ'''' Договором, сума 
і1"'PlIОСТІ DВВ)КDСТЬСЯ подаТКОВIІМ боргом І СТЯГУСТLСЯ 3 IlарахУВВIIІІЯ!\f nClli, що 
~тCl 118 СУМУ податкового боргу (3 урахуваllllЯМ WТРВФ.ІІІХ CWIKQin за їх 
_) із Р03РОХУІІКУ 120 відсотків ріЧНJlХ облікової стаВКIІ націоI.влы�огоo БWII\"а 
9ЇR", діючої 118 illCllL ВIіІШ~liеIIНЯ такого податкового боргу або ІІа деllЬ ЙОГО (Пого 
&1ІІІЇ) поraшСIIНJI, 3DJJСЖНО ВІД того, яка 3 веЛII'lIIН таКIfХ ставок с білыuIо,' за КОЖlШЙ 
!SIIPllUn ACI ... прострочення у його сплаті». 

~ 1.10. П)'lIКТ 6.4. Договору оренди ВllклаСТIі в наступніА редакції: 
14. Орендар зоБОВ'ЯЗВИIIЙ в п'ятидеННJlfi термін після державної реєстрації цього 
." тв/вбо БУДЬ-ЯК1IХ додаткових угод, Договорів про внесеНІІЯ зміfl та ДОПОВllеllL 
.ДоroВОРУ тощо HвдaТlI відповідну KonilO оргаllУ державllОЇ податкової службlf за 
iIn 3Н8ХОДЖСIIНЯ земельної ділянкю). 

ІІЬУ: 
1.11. ПУНКТ 9 Договору оренди ДОПОВНIIТIі НОВІІМ підпунктом 9.4.6 наСТУПlIОГО 

19.4.6. в п'ЯТliденннlі термін після державної реестрації цього Договору та/або будь-
ІІІІХ дода1'КОВIIХ угод, Договорів про внесеllНЯ змін та доповнень !'-О Договору тощо 
_ відповідну копіІО органу державної податкової служБJf за МІсцем знаходжеНJUI 

lЧmиоі ЦНКIі). 

1.12. Пункт 12.3 Договору ореНДІ! ДОПОВНIIТlI НОВИМ підпунктом 12.3.4. 

І flJynнoro змісту: ВIIПIІдК8Х 
'123.4. іНЇЦЇаПIВОЮ однієї із Сторін в односторонньому порядку У , 
DrJIrAбaченпх закОНОМ та ЦІІМ Договором». 

їі едакції' 
'12,4 1.13. !Іункт 12.4 Договору opellДH Вl!клаС~Jf в таКllі~ціаТlIВО'ю Орендодавця в 

. РОЗIРВВНIІЯ Договору ореНДIІ зеr.1Л1 за . 
~p астуПНИХ ВIlПадках. OIIIILOMY порядку допускаСТЬСJl в Н 9 4 ьоГО Договору; 

• неSllконаиНR Орендарем вимог п.4, п. 6.3. Ta~. . Ц о об'єкту містобудуваННJI, 
• в • • ... оnу на БУДIВНJlUТВ ...... разІ ЗВКlliчення строку ДІІ Д03В б дівелЬНlfХ робіт; 

-w Орендар за цеli час не ПРІІСТУПИТЬ дО ВllконаНIІJl У, Д1UI будіВНIЩТВВ об'єкта 
• в " ку BCТnllOвneHoгo 3' цього ~nI\.. разІ заКІнчення стро , '10) ВllзначеJIОГО у П. .-

11_ .... 'дування (введеНIIЯ об'cкry в експnуатаЦI , 
"""ВОру. 

2. Цеп Договір підпягає державніfi peєcтpDцiї. " 
CТOPOHllt.111 та Пого державНОI 

3 Ц • • ЛЯ пїДПllСDllfUl 008 ак 
Per......_~ • .: сп Договір набирає ЧlfННО~ пlс о BIIHIIКnII:J 01.10.2 . 
- ~.JIIЩII]'а застос в Єl'ЬСЯ о п ОВІ НОСІІН • 

У РеєстрацІЮ та ВlпраТll, у ІІа державн 
, 4. Обов'язок щодо ПОДВНIUl цьоГО договор тьСJI ІІа ОреНдОДавцк. 
l3аЬі 3 Аого дер)КаВНОIО peєcтpal1iЄIO, покnaдalО 
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5. Ьіші умови договору ореНДІ' земеЛl1llOЇ діЛЯIІКIІ l\і.'1 O~ !\ІІі І 11)1 ~()07 РОку за 
N!О407ЗЗ8000З6 ЗDJIllwаlОТЬСЯ без зміll, 

6. ЦеП Договір укладено у ТРЬОХ ПРlfміРJllІка~. що МШОТІ. П:Ш&lКООУ IОРI[ 
силу, ОДIІІI З JlКIІХ ЗJ'ВХОДИТЬСЯ В Ореll!10давця:, ДP~~11If - ~ ОРСІI.'1?~Я, третіі1- в 0::7 
ЯКІІіі провів Вого держаВIlУ ресстраЦIІО - І<IІІВСЬКIІІ ре rlOlIL1J1JJfIJ11 ФI.,ії Держааlrо~ 
підприємства "Центру державного земельного І(адастр), IIpll /{СРЖ:JDІІОAJУ КОмі • 
У оо по.. " тen краllШ по земельним ресурс ..... ! , 

РСlсвіЗ11Т11 сторі .. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОlJарсь"а JI.ICbl(a рада К"УnСІ,І(О; області 
ІОРIІДllЧltа адреса: 

ідеНТllфіквціЙНlіЙ КОД 26376375 

ОРЕНДАР 

ТОВ «БРОllсеРІІ;С)) 
IОриднчна адреса: 

ідентифікаціЙНIІЙ КОД 13729352 

: 

КIІївська обл" 
м, Бровари, вул, Гагаріна, 15 

Київська обл .• 
м,Бровари. вул.Гагаріllа,26 

f 
в особі Call031Cl(a Ігоря Bac'Ulboll"',a в особі rn""l.flona НУСРlllllа АллIL'llJtрdl DlЛu . 

---с,,-,:;--- ! LB.Cal.o31cI(O! ЛI.А.Гn""IАІО" 

-- ---

Договір зареЄСТРОВВIiО у Киї'вськіЯ ' 
"Центру держввного земельного кадастр регlонanыіяя філії Державного піДПРllЄМСТВІ 

що ре ,У при Державному комітеті Укра'ЇН11 по земenыf"' 
єстр. земель ВЧИнено запис від "OIJ" о ~ 20!!h 



і " 
J 

r· '.' 

/10 ДОГОВІР 
, 

; 'J . . і .. 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДIЛЯНКIІ 

, 
J , І 

('../ (' 

І'" !іроаарська IІllсыcD Paдl".t~.. Vb'l&'/l. r' .. 
_МІ'ЯЕЦЬ: )іроварська AllcьКD рада І особі :llnYПIIIIICD 111Іського ГОЛООІІ Bo~ С rI М 2nп006 раку. 
~- у IіІ"П і ср. Illа ООllча щА 
•• JUCIIII311C011Y кр ІІІ ро М сцеос caмOBp • .цyвalllll а УКРВТllі" 401lреиоcri Ііа 01.08.2006 POКY:lB Ne2-15/1872 
- 60111 111 ОРЕНДАР: TODapllCТВO :І 06AIC'dCC11010 вlaповlдалы�lmоo "1i1lJ11e-liv .... IОI ..... -" 
і-- 15 7' ф" J- •• - IОрlUUIЧllВ а.ареса: 
IfpIUPII. I)'n.Грушеось~оrol ,К" ~elml IкаШnИlln КО432752691 І особі fellсрanы�оro mlpcкropa ГОllОПOnЬСЬКОro 
bICНUOH081P1a. .1110 ДІЄ ІІа підставІ CТВty1)', :llреЄСТРООIИОro 4ержа8ИІІМ petc:1paтopOM вl4 29 ЛllmJnaдD 2006 року J8 

рш 105 0005000117 3 дpyroro боку, укnanи ЦСП договір пра 111DI.'ЧСИllqсис: 

І. ПРЕДМЕТ договору 

~ І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповlдио ДО ріwеlПUl cecir БроварськоТ мІськоТ paдJl I<І'ТlСЬ.ОТ 06nac:rf Ііа 
UUOИ року 16159-11-05 "вдає. І ОРЕНДАР ПРllnМlIt в строкове 1UI8Тllе XOpllC1)'llBl1III :lсмenы�у .ldмику IUIОЩСІО 
.. JUII 6)'дівипцrвl баІ'Вl'ОКВlpnlpllОТ та іидllDЩувл.иоТ 6nОХО18110і 386)'40111 ІІІ розl В)'Л. в.ЧОРllооола та 
!L I.CuмolleolC8 110 TepuтoplY IV ЖІІТЛОВОГО plnOII)' в ІІІ. IiРОВlРIІ. ЗriJmо :І IUIDlIОМ :lсr.шеХОР"С1)'ІІ8ШIІ, що с 
itanao ЧIС1'ІIНОIO цьoro Договор), та ДOBIдкt. Bll4Dlloi Броварс .... 1М міС.КlIМ Bi.qдinOM :lсмenЬНIIХ рссурсів Ntl31 CJ.04-
.) ІЬ 116.12.2006 року та земмьио-кадаc:rpовоі документаціТ БРОlарс.коro міськоro .fддiny :lсr.renы�ІІх рссурс:ів U 
аваllшnca с 3Сr.шJIМИ ЖllТловоі забудоои • мтах Бро.арс.хоТ мlс.коТ ратІ, 

2. Об"єкт оревдо. 

11. В ореlЩУ перeдaєn.СІ земмьНl 4ЇJ1J1Hxa 3111'8J1W101O 1UI0ЩСlO 3.5200 .... 
2.2. на :seмcm.нiO дiJUlнцi Biдcynli об"скти нерухомоro мaRlш І ~ інші об-cкn. іНф~Н; , 
2J Н • • 10"1'·'''' Броварс.коro МIСЬКОro .uuuпy :lсмenы�Іх • .' ОРМВТlIDНІ rpошова оцінка :lсммьноі 4UU1Н1C1. :lМJUlO - ІА"І 

&)pda1lll06.12.2006 року заN!1309-04-313 станО.IІТІо: , бvдіlШarru' 
• 6161."9 (" ШІ'-от п"нтдсСА1' ЛСІ"Jln) I1'I18СН. на пеРI04 J' , - ЩІСТСОТ ШIC'1'IIIIДWIТIo ТlICJIЧ ..... , • ) II8I:Iuo :І ДІІ11I J8DcpJlЖllНIUI Апу 
·1 233 318 (oДlIН aliт.noll дaicri тpllДlUlТЬ ТР" ТlIC8'I1,ТPllc:nt IlcaмllllдU1'lt Ір 

~lDМicir про приRuтra в еКСnnYІ_1О ,ахінченоro буm.ШIЦТ8~~о можyn. асрСШКOJUml П сфеml8НОМУ 
с.4. 3емcnьа дwиц .КІ передаєnoCl в ореlЩ)' не мlIt Нед , 
~. І 

15. ПРП зміиі (реорraиїз8Ц1'l) ОРЕНДАРЯ Дого.ір ореНдІІ не збсрlrac '1IUIН CТIt. 

З. Строк ДІ' доroвору 
ПICnI :laxlнчеlllll ClJЮIС)' I1.Dro.opy ОРЕНДАР 

_~8Ip укпадено на 2 ( два ) РОКІІ ДО 23 ЛlIСТОП- 20081 ~~НДAr ПОIIOlСIІ lІе пЬніше ні_ J8 2 IllаlQl р.а 
, пpuо Пономеlll .. Ooro НІ HOBltR C'lpOIc. У UЬOI·Y ра ір npo4o ... ml nоro дію. 

nr:rpoxy діі договору nOBlдoMlml mlcыІІІоo opeИAoДIIIIWl r::'':ЧСIIІІ.ІI apeUДIIP ВТР8ЧІС псрС" .. lе ПР8ВО 118 
~П 8111COPllcтвnnl:lealenLllor дlnВlllСІ1 Ilе '8 цlnЬОВ111І1 

IUlroDapy opellДll. 

4. OpeНДI.& IIJIIIТ& Ч сто шlстдecRТ шІсть) lр.шіНЬ 
І 4.1'1 8 скл_с 6 lбб.59 ( шlcmo ТlIСВ 
~. ЧІІІ ОреlЩllа мата ІІа перІод 6),дIВIIIIЦТ8 n 1ІІІ11110І КOlllelt про npllnlUl1ТВ в 

.. Atrf'Y Дс ..... ВllоІ npll ІІІ IIC'J1I ТPIIдQIIТIo ТР" ) Ірlшні 18 
~цt~ЧIІІ ОРСIЩllа плата, дaТlI ,атвеР4"''СI;; 18 (4Вl111lдЦfI1'Io ТlIСВЧ тр 
~ 38Кlllчепоro 6)'ДШlllщтва СJCllмас 12 І ._ • ...-инnI ІНдексів Iнфnam1. 

4.2, здlnСНlOcrьCl,n-l-~ 'Ішеllll• ссеlt ВІА 23.11.2006 раку 
-..... 403. ~~"Cllеlllll pDJMipy opeНДIloi МІТlI за зе::11181О .. 11 , JII18 ПР:::~::-~IІІI., КIIIIel~p::~:~:,~::~ 
~lIa PI8"IJUIB ПЛата ВIIОСIIТЬСЯ орещ.ареllluaаРIIIII дlllDI "1~:~~5 УДК у ICII18CЬкln О 8 
~1:~Ib) 111111І11 чаCnCІАІl1 npcrnГOIII 30 калеl ІІОК 33213812 еIUlІ,еIlIЛL 8"" 23siICllIUIIWIRXOII nepepaXYBall .. B .. а р~фsrh .. цlt 13050200 - ор . 

1913 -liроварсloке НДІ(. КОД JCIIаCl 



8 pвxytlOK opCНJ1Нoi маПІ ОфоРМЛЯЄТЬСJl віllll0віllllll\Щ "Inaau 
4.4. ПередаЧІ npо~цifТl НDдIIHIUI nocnyr І,І' L 
4.5. P01~llp OPCl141101 плаТІ' переrлвдас:::.: Дo~80POM; 
4.5.1. змlllll умов ~СПОДllРI08ІНIІІ. перед ЇJlВIІШСНWI ціl', тарнфів, У тому 'шслі внаслідок іllф.'1JЩIІ' 
4.5.2. зміllll розміРІВ зсмcJlы�оro податху, n • • 

5 3 І ХІХ, передба'lСИIIХ ,ахаНОМ. 4 ••• D ІІШІІХ DІІПІД СТРОКІІ ВI13llаЧСIII ЦІІІ\І ДоroВОРОI\I, СПРВВJ'ЯСТьСІІ ПС 
4.5.4. У paJlllCDHCCCllllR ОРІІ141101 уnлаТ:I~ за КO~lIIn AellL ПРОСТРОЧlJllfИ платси,у "ССRЛаче "'arY f 

nOДDlnlIO! стааКl1 НацlОllllЛЬІІОro баllКУ кра н ~ 
КОЖIШn ДСІІЬ ПРОСТРО'ІСІІІІЯ. • у 811Падках. .кщо ОРЕНДАР :І поважн"х ПРІI'ІIIИ ",,-_ 

4.5.5.0pellДНD МIІ18 cnplUUUlt:n.CII таКОЖ І ...... ,~ 
BIIКOPIICТODYC 3с'Іenы�)' дlmlllКУ 38 UlIМ ДоroIОРОМ. 

5. YJ\IOBD ВllКОРПСТDllnП земелы�оіi ділИIIКII. 

S.l.3CMe.nLlla дiJUlика передаmся в орсицу дпа будівннцтва багатоквартирної та iHIt"BiJ1)'МlaНOI_ 

заБУА0811і • \" б . 
'.2.ЦinLOВС ПРI13lraчеННl3СМeJlьноі дiтlНКИ - ЗeмJJІ ~Л0ВОI за УДОВІІ. • 
5.3. ОРЕНДАР НС ма.: npuа ба оформnення у встанОВJIсиому захонодввcтuом поряltку :lашflOhПt D 

nPll3начеННІ зеМСІ1ьноі дiтlHX1li 

6. Уl\IОВИ і строки передачlземельноі ділИНЮI 8 opeuдy. 

6.1. Передача земe.nьно! AЇJUUUCH в орен.цу здіnСIПOЄ'І1аСІІ з розробnен1UIМ проеК1)' її відведеННІ. 11іас 
РОЗР06nсН1Ul npоеІСІ')' відведення зеМeJJьноі дimouaI t рішеllJUl про HaдaIUUI дозволу на DиготовnенНІ npое1ПУ liDo 
23.02.2006 року за N!923-44-04i " 

6.2. Інші УМОВІ' персдачі 3СМe.nLиоt ДinDnCН в ореи,цу: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР npdм& 
орен.цу зeмen1аНУ дbuuucy вinьиу від будьooJПCИX мaliнових прав і претснзїR 1perix od6. 

IIОIХ D момент yкnaдaнНl Доroвору ОРВНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не "orпи: 
63. Передача зеМenLноі дШІИ1СИ орендарю здійсlDOЄТЬCJr піCJUI державно! реєстрації цього доroвору аа 

npuRмаиик-передачі. 
6.4. На о&::новl ст.25 Закону УкраІни "про оренду 3емлl" від 06.10.1998р оМ!lбl-ХIV орендар "І п·иа 

строк пlcnа державноf реєстрацll' ДOroBOpy оренди земел.ноІ дlnинюr надаТIІ копію ДОГОВОРУ 8iano8WrOJlfllJ 
державноl податково! cnуж6ll. 

7. УМОВИ повервеввв зеМeJJЬRоі дi.rutИКD. 

• 7.1. mcnя nPltnинеlПUl д~ Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ЗСМeJJЬНУ AЇJWIКY 1 СІІІ 
пршому порі_нано з ТJJМ, у вому ВІН ОJlOpжаа П в ореи,цу. 

7:1. ОРВН1ТО1ТАumtl.. • • 
• • ,... ~"'&.y" r ра31 DопршеИНІ КОР1ІСИИХ lШастнвостеА ореНДОВlНоі земельноr рию!, _ .... 

ЗМІНОЮ П стану .. ае право на В1ДШКОАУВIИIUI збиndв У і І а-. 
31'0.11І1 про розмір вiдuпcoДУВ8ИН1з6иткїв сni " РОЗМ Р • визнвченому сторонамl1. Якщо CТOPOIlIUt'11 ІІІ - j 

73. ЗдiRснені ОРЕНДАРЕМ б~ :U:~~p;c .. у судовому порадку. • -;і 
ві иеМОЖnП80 відокремити без зanoдiпuJl шкоди ціП • ~~ В1І1рати на ~Onlnшен1UI орендоваНОI ,ем-

7.4. Попіnwення стану земen.нот РНКИ n ~ nfдмrвють Вlдwко.цуваиюо. ..".М 
зeмm. не niд.nlI'8lOТЬ BiдwKOlG'В8ННIO. • РОводеИI ОРЕНДАРЕМ за письмовою згодою :s opEНдIlA'-

7.S.0PEHДAP має право на вUuuIЩЦY8aННll б • ~urropPI 
з06о8"13ОН ... перед6ачеНlІХ ЦlIМ договором. 3 ИТІС18. зanодbrНlfX укаспідок невиконанНІІ OP~ 

ЗСїIIТlC8"'I' Bвa .. soтьc:в: ~ 
7.S.фаmlЧні В'lpатн. JlКlIХ ОРЕНДАР зазна ЗВ" JIIIIIIIII r 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також "араПІ. lкі О~НДАРJ(ЗКУ ~ невнкоН8НIUIМ або ненanежН1ІМ ~II"'O JIICIIII' IJ 
порушеноro npa8lі • здshснНD. або повинен здіilСНlrrн ДІІІ aїJ1llCl 

7.6.доходн. JlКІ ОРЕНДАР мir 611 реап. ..aatJFjH 
доroвору. • но ОТРИМаТИ а разі належноro ВllКОИанНJI OPEHДO~ 

7.7. РОЗМІР фВХТИЧНlIХ BlttpaT ОРВНДАРя 
, Вll3НачllЄ'l1.cя на підставі ,цОкумеИ'I'8JJЬНО пiдrверджеllllХ P.aВIfI. ~ 

8.0Uмежeuua (Обтаж 
зе'l еиlla) щодо ВlІкориетаJШВ . 

enЬвоl дinинки j 
8.1. На ореидованin земenьніП дiмнцJ ие ' • 

• '8.2.Передача І орсн.цу ,е"мыloT діана ICТairОDJrеио ОбмеlСещ обт _-'11 ocfб; 
AIJIIІIЮI. • не є nJ.цCТUolO bfeHIUI та іншІ права ",p"'~. ІІІ J1ICI 

• • - -- аБD зміни .-. .! 



9.lllші права та 060В"П3h."І' сторі ... 

о _ОДАВЕЦЬ npalnyc. ща 3СМC:nlollа дїМІІК8 с У nOI'O Вn8CIIOcтi' • 
І JIC'IIIOIO Ilе перебуоас і Bill мас 3DXOlllli ПОlll0811ЖСІІІІІ персда88~:IІІ'ОМ~ ІІІШОМУ lІе IЇДЧУЖС1ш. під 3D5opollolO 
_ADrD8opDM. шо ДUlІНХУ І ОРСІЩУ, lIU8811l1llllwl правІ, 
,,1,Пр.81 ОРСllдодаацн: 
~I.I. ncpcвfpml ~BC D",caPIICТIIIII~ 3СМC:n""оі ДШIІНХ1,; 
"I.1J1C1C1J1OКODO P~IPB8~1 цсП ДоI'OIIР У ІIІПВДках., перед6аЧСІІІІХ ЧІІНІІІІМ ,aКCIlloдaamOM та Ц".І Дoraa М' 
,.IJJМIИlml pOJMlp ОРСIIДIlОТ М8Т11 У ІІІПВДКЦ, персд6ачещІХ ЧШІШІМ З8ко"одааmом в ТOUV оро 'І 

IdIIaIllllollll1 ПОРIДК)' бсз 31'ОДlІ ОРЕНДАРJI; , ~'I ЧІІС/І І 
•• L4 •• I .... ra111 lід ОРЕНДАРЯ CI~I:IIICIIOI'O ІІІСССІІІUI орендноТ маТІ!; 
,.IJ.II .... rll1l від ОРЕНДА~JI ІIДШКО".8111111 CYМII OPClfJlНOЇ МВТlІ з Часу nPlІАl1IТU ріW&ШIIІ IIIKOIIКCIMY 160 

JIUII про "1дІ1ІІ11 3CMC:nlolloT ДIЛIIIХ11 ДО ПUIПIIC8J1ІІ1І ШоОI'O Доraвору; 
tJ, 0601"Н3КIІ ОРСllДодааця: 
'11. nepeдu8Т113CMC:nIoIIY дinIIIКY по ІІІП)'. 
9J, ПР_І. oРСllДDрЯ: 
'З.І. 01p11М8111 по ІК'І)' зсмc:nloИУ ДЇnIHКY У I\1JPIrc:1)'88"111I; 
'З.1 00110вmoD8Т11 дol'Ollp піспR ЗDXЇllЧенНR строку Doro діі в раі liдcynlocтi npmпaіD, ЩОДО з0601"а .... ІІа 
'.,Іну ОРенді" 
" .. 0601"Н3К11 ОРСllДаря: 
'.4.1. надавll1l ОРЕНДОДАВЦЮ MOItIIllBic:ть здіDСIllOВ8Т11 КClII1рOn. з. IIIKOPIICТIIIIUIM цієї 3СММ.llоі дinlll""; 
'.4.2. 811КОРllстоаУВ8Т11 3СІ\ІeJlЬІІУ дl.nАІІКУ 31 цl.nЬОВIІМ ПР"ЗІІІЧСІШRІ\І; 
'.4J. CIOt'la&:HO CDII8'I)'D8Т11 ореllДИУ Ma'l)'; 
'.4.4. не доnycкаТlI хімічноl'O ЧІІ буДІо-RКОI'O іншоl'O 386рудне"НІ землі; 
'AJ. mД1JШМУ.8Т11 її в нlIJIeжJIОМУ санітарно.'У CТDIп; 

10.,Ршпк вппадкового знпщеmш або пошкоджеПНR 
об"єкта opellДll чи ЙОГО чаmшllo 

10.1. PIaIIK ІІШIlДКOІОI'O 3НIІЩСII ... 860 пошкаД*СННІ об"ата opellдll ЧІІ Doro чаСТІІИl1 несе ОРЕндАР. 

11. CтpaXYBallWl 06"єктв чи йоГО чаС11IИII. 

1I.1.3riднa з ЦlIМ ДОI'OВОрОМ об"ЄJC'r opelUUI не пiдn'nSЄ c:тpaxyaaинro. 

12. З&lіип У&ІОВ доroВОРУ і nPllппнеПUR nоro діі 
12.1 3 • Ф І_ В:JlОlНОЮ 3roJ&OЮ сторІн. 

• міна УМо. ДОI'O.ОРУ ціdсRlOJ01'IoCЯ У ПIIСЬМОВIВ орм "R3)'IOТIo" У судовому порадку. 
,~ раl He.цoClncelll1ll 31'OAll ЩОДО з,,1"'1 УМОВ ДOl'OIOpy спІр Р031 
12.2, ДІІ ДоГОВОРУ ПРІІПІІ.ІRJOТЬСЯ У рРI: • 
І І. 3І\КІНЧClIНR С1рОку, на ІПОІR Воl'O бупо yICIUIдCHOi. • 
I~ nplrд6aн11l ОРСlWlрсм зсмcn .. ноТ дin~1IКI1 У JJlIС,:,,". nplwycoaoro lідчуЖеННl ЗІ:Мu.ноі дlnlИІСІI 3 McтlВll 

"- • .11ItyПy зсмen .. "оТ дlмнal ДІІІІ суспшы�Dc пО1Р 
12.2.4 Reaбx~ості І порадку, ІСТІІІIОJJlСНОМУ 3ІХО1ІОМі 
12.2.s· niniдцtt IОРIIДИЧIIОЇ ОСО&ІІ-ОРСІІДІР" epeд6 ... ellIDC DJDИО.І. 
12.3 • Дora8ip ПрIlПIІІIRЕТІоСR тaкmк В illDlIDC ВIIП~ ":111І11 31: • 
12.3'fU!AOГOBOPY ПРІІПІІІІRІ01'loСЯ ШnRSОI\I Rora роз Р JlPуІ"ОЮ стороною 0601"а., 
12.3J: -І СМНOIQ 31'ОДОlO сторі'l; ._~. сторіІІ У нacalдОI ИСІІIXDIIІ::'т _Ім.ноі ДiпIНXII, .ке icтama .. р ШСIIНRМ cy~ ІІІ BII"OI)' OДlIlIol 13 noPJКOJl'lCННІ орсlfAO 
~:ra80РОМ, та внасп!доlС IllnllДlCOIOI'O 3InlU:::~HIDC!8IOIfO.I сур.у, ВIдПО .... IО до ".141,144 

12.3.3 III80PIICТIUIIUO, D тако. 3 і"unlХ niдC'lUt .1 oAoro80PY 38 pllllelllfnl\l , 
~"" • IlеВllкаllаllllЯ apellABpUI 0.9.4.2. OД8110ro 

12,4 rв, lCaдексу Укра"111 О Jlдacy aonycКllcn.d~EM n. 4.3 .. п. 9.4.3. 
lO!D~i D3IP881111R AoroaoPY D OДHOC'fOPOIIULOI\IY n ~ ие8111СОНІІІНІ ОРЕ або фы�чІІ)' особу, а 18110* реоРПlllі111Ц1а 

12,5 Р ....... ДoroBopy • oднocтopOIIНloO.tY noplJU'Y iJUIIY IOPIIдII'lIl)' 
lIttUtai ~Iд ПРlВа масності 'Іа "ВnIIO ореИдlР' :'ору; суджснtUI а60 06.ІасенlUlП' дiaдllТlfocтi 
ІІІ... Dcoh-орсидаРR Е пiдcnlвОIO ДІІ' розірва~lUI. до оТ oc~611 - opellд8p1, 111 аyюn. ша ЗС.ІМ.ЦУ ДЇІІІІнку разом 3 
~1fдo"НY зоtc:nьну ДШІНК)' У разі CItf~ фl3::IDC осі&. • .а allКO~~C;:pe)IICIIlJII'lНI Доroаору opelU&ll змl;. 
~ СУ.цу ПСРСХОДІт до СПlLQJCOємulв а60 ІІІ s opeНдllpe.I, tJUIIX 

, llІі 8"80PIICТOByacm. ЦІО З0МC:nЬІІ)' ДЇJIII"К)' разо 



13. відповідалы�ість сторіІІ за IIСВJIКОllаllllЯ або 
ПСllаЛeжllе 811КОllаlllІЯ договору 

І3.І. ЗІІІІСВllКОlllllllll1l60 IІСНlUlежнс ВllконаНIІІ договору C'tOрОIШ несуп. відповідanьніст .. lІіДПО8ідно до_ 
w.oro Доroвору. ••• . 

13.2.CтopOIlI, Іка ПОРYWІШІІ з060в"01ll11ll. 3BїnыIIтьcJl ВІД ВШnОВlдanЬНОСТI. якщо 80на ДОВСДе, що це па 

CТlШОClIIС З іі ВІІІІІІ. 

14. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСПІІВ. 

14.1,цсА договір Iш61lpас ЧІІІІІІОСТЇ піспl пїДnllсаННl сторонамІ' та його державtlої реСС1раціі. 
ЦсП Договір yкnaдcllo у трьох ПРlІміР1111квх. ЩО мlUOТІо oДtlaKoBY IОРИДlfЧНУ СІUIY. ОДЩІ3 ЯЮІХ 3111Х1WПi~ 

oрСIIДОДВВWl, ДРУПІА - в орендар., третіП - D opraнi, яюfA провів державну реСС1рацію. 
Невlд"Сl'IІІIІІ~Ш ЧDeтJІIIDІ'tll договору с: 

cepBЇ1yriBi 
IСІІДІІС1рОВIІА МВІІ земenьноі ділЯНJOt з відображеНIІІМ обмежень (обтJtЖень) у її використанні та ICJI 

акт пра ВCТDновnеНlIЯ НІ місцевості та погодженНІ З0внішньої межі земельної діл,нки (копiJI); 
ВІСТ НІ перенесення в HDtypy З0ВНішньої межі земельної ДЇJUlIIКИ (копія); 
акт nPllПому-передачі земenьної ДЇnRНlOl; 

OpeuдoдaBeць 

Броварська міська рада в 
особі заctyПВИКa 
міського голови 
Вознпа СерriJI Михайловича 

MЇCЦC3HВXOJDКeННJI ЮРlІАИ'Іноі особи 

07400 КlіїВСЬка обnacть, 
м.БроваРI" вул.Гаraрінв. 1 S 

ідеmtфікаціnНИЯ код 26376375 

15. Реквізитп сторін 

Орендар 

ТОВ "Базис-Будмонтаж" 
в особі генерального диреJ('I'()ра 
ГОНОПОJIЬського Натана Симоновича 

loIісцезНВХОJDКеИНJI юридичної особи 

07400,loI. Бровари, 
&ул. ГрушеВСЬКОго,IS. К.7 

ідеНТllфіаціАниА код 32752691 

Шдппсп старів 

~~~:--_ Н.С.ГОНОПOJlьсьюtR 

'вН8 Карпенко ЛІОДМlша PycJIIPII 



АКТ 

пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІлянки 

2006 року м.Бровари 

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

31CТYnllllKa міського ГОЛОВІІ ВО311яка Ссргія МllхаііЛОВllЧD, що 

діє на підставі Закону України "Про місцеве самовридуваНIІЯ 

в Україні", довіреності від О 1.О8.2006року Н!!2-15/1872 з 

однієі сторони, та ТоваРllСТВО з обl'tIСЖСIIОIО відповідалы�істIоo 

"Бвзuе-Будмонтаж" в особі генерального директора 

Гонопольського Натана Симоновича з другої сторони, склали цей 

. Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO з обl\lе",кСIIОIО 

відповідальністю "Базш:-Будмонтаж" прийняло земельну дїJIJlHКY 

nпощею 3,5200га на розі В.ЧОРllовола та вул. В.СIII\IОllеиКD на 

території ІУ житлового району в М. БроваРl1 Д1IJI будівництва 

багатоквартирної та індивідуальної блокованої забудови - землі 
оо • надана рішенням сесії 

ЖИтлово! забудови. Земельна дiJIЯНI(В 

Броварської міської ради від 23.11.2006 року за »-159-11-05 на 
1n1. • () 01(11 до 23.11.2008 року. 
J&ЧОВах оренди, теРМІНОМ на 2 ~Ba р . , 

имірниках і Є невІД ємною 
Цей Arr СІСЛадено У трьоХ пр 

ІІРийНЯЛО: 
ТОВ "Базис-Будмонтаж" 
R)ридичнаадреса: 
вул. грушевськоro,І5,7 
&І. Бровари, 
Генеральний директор 

~~~~ 
Н.С.ГонопольськиЙ / 
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ДоговорХеl 
"ро ."есе",,. ЗА';" до договору О'РЄ д 

• '11 ":JeJI'M'"ol д/лвllНU 
вr'd 14lр),д"л 2006 РОКУ .Ni0406ЗЗВО04З2 

~Iicтo БроваРl1 КllїВСЬКОї області 
~ _______ ДBI ТllеПЧI воеы'огоo року 

,-

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Кllївськоі обл • 
_IОдавСТВОМ УкраіНІ!, ідеН11tфікаціRНIІR КОД за дaJllIMII єдрп~С;2~j.;~;~lа особа ЗD 
.1IIII!t'.A: lC1IЇBCLKD обл., м. Бровари, вул. rarapilln 15 в ос б' ,lОрlrдnЧllа 
1IIiIJ'~ ..., О І ВllКОll)'lOЧОro оБОВ'ОКlI 
J(!cJ.IOГО roловп - секретаря роди СаПОЖlса Ігорп 8аСІІЛЬОВllча якиR' • • 

У оо n . , ДІЄ ІІа ПІдставІ 
".42 3DКO:>,. ~В1ни C~ Р204 оМ7 12сцоеве саМОВРJlДУВВlIІІЯ в Украіні», РОЗПОpJJДЖC:IПIJI 
5роварсЬ1СОl МІСЬКОІ ради ВІД • • о 8 року Н!!128 3 OДlloro боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмежеНОIО відповiдanьністю ((БВЗllс-БУДt.IОIlТDilO) 
qmдuчна адреса: м.Бровари, вул.Грушевськоrо,15 кв.7, ідеlmlфікаціRНllR код 32752691' 
• особі reиерВnЬНОro дирехтора Смігельськоі А11ТОllі1111 АllвтолііВII11, яка діє ІІа підставі 
mtYI'Y, зареєстровВRОГО державним реєстратором за Н!!1 355 1050005 
000117 від 29 листопада 2006 року 3 друго;· СnJОРОІІIІ, уклали цей Доrовір про наСТУПIIС: 

Д"uочп добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ЯСllіR пам'яті, РОЗРlіlОЧlI 
3ІІІIJeJПUI своіх дій, попередньо ознвАомлені з приписами цнвШьноro законодавствв, що 
pety.IDOlOТЬ укладений иими прввочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правОЧІІВУ), 
відповідно до затвердженої рішеRRJIМ Броварською міською радою від ((30» верСC1IJI 2008 
РОІУ N! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель міста Бровврн. та рішснlUI 
БроварСJlКОЇ міської ради від 16.10.2008 року H!!898-47-~5 та кеРУЮЧlIСЬ поnожеlllШПI 
пymiв 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земenьноі ДlJlJПlКИ Від 14 rpyД1lJl2006 року 
JIIВJIИ цей Договір N! 1 (надалі - ДогоВір) про BHeCeHHJI змін до Доroвору OPC~ 
3CМClJЬHOЇ дiлJJиxи від 14 гpyДRJI 2006 року за N!040633800432 (H8ДIIJII-
дozoвip оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пymcт 2.3 Договору ope~ викласти 8 ~a:r>'"нiA :..e::r:~ 6yДЇDI11J11ТВII зriдио 
«2.3. Нормативна грошова ОЦІнка земельНОI Д1JUПIКИ. земenьнoї дi1uппar ВiДQinY 

lIIТIlY з технічноі докумеВТВЦ1Ї про Hopмa~~BYo;i~08 року N! 04-3/13-3/1 m 
JaIeИьввx ресурсів у місті Броварах КиївсьК~1 .0 Від ти~ 8iciмcar oДJJlllДЦR'11t) І}1IIВСНЬ 
Cl'lвDDlrrь 1 518 811 (один мільйон п'm:oт BIClМВ8ДЦR'I'Ь 
ООlOПiJlок. _. :J дaтn здачі 06'аста в 

Нормативна грошова oцi~ з~enьRО~==о HOpмвnllllY rpo~y o~ 
ЬСatnyвтацЬо зriд.ио витягу з теХНІЧНОI noJCY!4 істі Броварах КlIЇDCЬКOI обпасті 
~oi Дiтпucи Biдniny земenьииx ресурСІВ 3 ~2ЗМ 623 (три )finьnOНlI двaдцJIТЬ тр11 
ІД 07.11.2008 року N904-3/13-3/1771 стан~вить 
'ІІІСІ1Іі шістсот ДВвдцllТЬ 'rpИ) гривні ОО КОПІЙОК». • 

_ • а період будіВUІІЦТВD ~~o 
• MeJ1ЬHOI дiJlJI1lК11 11 . с:пьноі ДЇJUIНКII BfДAUI)' 

Нормативна грошова оцUIICD зе оПlОВУ оЦіНКУ з&:М а 04-3/13-31281 
lJrТrrY 3 технічної документації про но.!'м~;пt~ Від 06.02.~009 року N! ОО 1ШпШок. 
:tмСІІЬ1ІИХ ресурсів у місті Броварах. ~CLr::~aдЦIТЬ ТlICJIЧ ПDcrь) J1Пmeнь 
CIIвoВJrrь 1 818 006 (один мimJ10H ВІСІМсОТ .... • .. lІчі 06'Ck-rD в 

~ .. nnm :J ДА"Р ~ • 
• земenьноі 14"'0:;--- ~ rpoJDODY o~ 

_ Нормативна грошова оЦiRXl! оЇ AOкyr.lcJlТ8ЦI~ про;о варах КlDвcь1Ші оБJшcri 
~~а~аціIО згідно ВИТJJJ'Y з ~ЧІІ -vnciв У МІСТІ ро jnьAOНlI шістсот трпдцmt 
-:-щ.ної дinвнки Biдniny земепьвнх JI""'''I'i 636013 (трll )1 

~ 06.02.2009 року N904-3/1з-31282 CТВJI;~: ссз 
crr. тисяч ТРИВ8ДЦJIТЬ) гривень ОО КО r.dНlI. зaмiНJПUDП ЦllфРУ» ,. 

eRд11 вНССТІІ З ~ 
1 3 доroвоРУ ор .6~ 

lІа З. В niдпyнп 3. Пyнкt'Y ій редакції: • 
ЦИфру сс3.1.)) та виxnасти в наСТУПИ 



2 
• адено строком на 1 (один) рік, терміном до 1610'r 

«~.1. цe~ ДОГОВlр ~ дії цьоro Договору ОРЕНДАР має переважне Hpa~o 'I~(:{)I) JIOky, 
Шеля ЗВІОпченНJI стр у цьому разі ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 1а 30 1\ "OВn-. 
Ito~ ІІВ IIO~111t СТРОстрК. оку дії цього Доroвору письмово повіДОМИТIІ OPEIIДO~~~'-
ДНІВ до ЗВlC1llЧеННJI • ~ ІІРО 
намір ПРОДОВЖJmlltоro ДІІО. ОРЕ 

ПоложенНJI цьоro Договору про переважне право НДАРЯ не заСТОСОВ)'lОпq 
• у 

РОЗІ: н'l земельної дїJIJlНКИ не за цільовим призначенням; 
- BllКopllCтaн •• 
_ порушення термінів сплаТlI ореНДНОI п~а~; 

допущенНJI погіршенНJI стану земельНО1 ДІЛЯНКИ». 

1.3. Пункт 3 Доroвору оренди доповн~ новим. підпунктом 3.2 наСТУПНогозміcrr. 
«3.2. СтрОК передбачений ДJIJI будівництва об єкта МІстобуду~ання ~введеlllll об'аау. 
експлуатацію), встановлений терміном до 16.10.2009 року, ЗГІДНО РІшеННІ В111\08В_ 
І(омітету Броварської міської ради від 05.12.2008 року Н!!616. 

1.4. Пункт 4.1 ДоroВОРу оренди викласти в наступній редакції: 
«4.1. Орендна плата становить 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової 0_ 
земельної дimппcи - 1 518 811 гривень - і складає : ~ 
151881,10 (сто п'ятдесят одна ТИСJlЧа вісімсот вісімдесят одна) гривня 10 копійок варі 
- на період буді'lІІuцтва,' 

Орендна плата становить 10 % (десять) відсотків від нормативної ГРОШОВОЇ оціва 
земельної дimппm - 1 818 006 гривень - і складає : 
181 800,60 (сто вісімдесят одна тисича вісімсот) гривень 60 копійок на рік • на nr~ 
будівництва,' 

Орендна плата стввовить 0,1 % (нуль цілих одна десята) відсотка від HOPMamввai 
грошової оцівки земельної дimппcи - 3 023 623 гривні - і складає: 
3023,62 (три тиCJ1ЧЇ ДВaдцJlТЬ три) гривні 62 копійки на рік - з даnш затвердженнв. 
державноf КOIt,ісі! про прийняття в експлуатацію закінченого будівmn,тва 06 'ату: • 
Орендна плата СТВВОВИТЬ 0,1 % (нуль цілих одна десята) відсотка від HOPMa1DВВII 

грошової оцimcи земельної дimппcи - 3 636 013 гривні - і складає: 
3636,01 (три тиCJ1ЧЇ шістсот тридцять шість) гривень 01 копійка на рік •. 1 dtIJ 
затflердженНR ..4К1І'І)І держаflноf KOJlficiї про прийняття в експлуатацію Jо",и.rIfQlD 
будівнuцтflа об 'єюny; , 

-1.5. Пункт ~.з ДоroвоРУ оренди викласти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна. плата вноситьс'! рівними частками щомісячно протягом зо (ТP~ 
капевдарвих ДВ1В, наступних за оствввім календарним днем звітноro (подвтковоro) МІ 
без ypaxyвВIUUI пдв ПlJUlXом перерахувВННJI ва розрахувковd рахунок 0реИд~ 
N!! 33210812700005 УДК у Київській області м. КиЄВІ, код ЗКПО 23571923. МФО 82101 
одержувач - Броварське Вдк, код класифікації 13050200 _ оренда землі». 

1.6: Пункт ~.5 •• 2 Договору оренди ВИКЛасти в нас ій е акції' _..,. 
«4.5.2. зМІНИ РОЗМІрІВ земельного пода'""' тупи Р д '. HopMI11JIIIP'" 
грошової оціmcи підвищевия' ' •• 'J • та ставок ореНДНОI плати, ЗМІ~ a1(C8llJ 
законодавством. ' Ц~H, тарифІВ, зміни коефіцієнтів івдексаЦll, ВІ138 

У випадку відмови ОрендаРJl з . чeJU1X 1I,4J 
ДоroвоРУ, Орендодавець має п аво ~ орендну плату на умовах, визна .... nt.'I .. 

. 1 7 П'"""" 4 5 4 Д Р РОЗІрвати цей Доroвір в односторонньому ро.,--' 
•• ":-'.. " оroвору оренди ВИXJI '" .... 

«4.5.4. У РВЗІ невнесеllИJl оревдв· оо асти в настymпи реДВКЦІІ. м ~ 
заборroваності вважаЄТЬСJl податх:~:~ти у строки, визначені цим дoroBO~e~." 
нараховується на суму податховог б орroм І стагуЄТЬСJl з HapaxyвВJllUlltl iit за" 
наявності) із розрахунку 120 від о. op~ (з YPaxYВВВIUIМ штрафних cВНJCЦ __ 
Україин, ді10ЧОЇ на день ВИВИКне::ав РІЧКИХ облікової ставки націонanыl~~ (illJIC 
. T~oro Податховоro боргу або на денЬ о А 



• 3 
-,"",оі) поnuпеlПIЯ. звnеЖlIО ВІД того яка 3 D •••. , en11Ч1111 1'аКІ1Х • 
~pllJln ДСІІЬ прострочення у Roro сппаті». ставок є БШltWОIО, за КОЖlIIIП 

1.8. пункт 6.4. ДОГОDОру OPCHAII DllкnaCnI • 
б ' ", В ІІВСТУПІІІП pfl!nn ......... -f4 oPCllДDP зо ов 13011И11 В n mlДСНllІIR "'С • • ~II • 

..,. • _І. б б • РМІІІ nlCJUI де - -n"творУ "(IIfа о удь-яких додаТКОВIІХ угод До • PiКDВllOI РСЄС1'р1Щl1 ЦLoro 
~-: ..' rOBoplB про ВІІСС • до договору тощо надати ВIДПОВlдllУ KonilO ОРТВІ _ еl",я 3.1111 та ДОПОВIIСIIIt 
.,;cцor ЗllDXодження земельної діnЯНК1I». ІУ дсржавНОI податкової cnyжбll 31 

1.9. Пункт 9 ДоговоРУ ОРСlІдl! nOnOBHlml ІІОВІІМ підпун..... 9 4 6 
JlїCIТo "'ом •• IIBcтynllOro 

19.4.6. в п'mrдеНIIJfR теРМ!11 піспя деРЖВВIІОЇ рсестрації цьоro дОГОВО ТаІ: 
дQДll11COBl1X yrOA, ДОГОВОРІВ про внеССІІНІ змі .. тв ДОПОВІIСІIЬ до Д ру або будь-яКlIХ •••.. OroBOpy тощо 111ІДІ1Т11 
=~~ КОПІІО органу деРЖDВН01 податкової служб" 3В місцем 31IахО_СІIlUl зсмcnы�оїї 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3 •. ~еЙ Договір набирає чинно~ піcnн підписанНІ сторонами та йоro дерЖВВflоі 
рсєстрацll тазастосовуєтьCR до правОВІдНОСИН що ВИНІІКЛИ 3 01.10.2008 року. 

, 4 •• Обов'язок щодо подання ULoro ДоговоРУ на державну реєстрацію та ВІпрВТlI, 
001 Jl3DВ13 його державною реєстрацією, покладаютьСI на ОрендодавЦІ. 

. 5. Інші умови AorOBOpy оренди земельної дimlнки від 14 rpудня 2006 року 3В 
N!040633800432 зanишаютьCR без змін. 

6. Цей Договір укладено у ТРЬОХ примірннках, що мають OДHDКO~Y юрпдпЧlІ?' 
CJШy, ОДИН З яких знаходитьCR в ОрендодавЦІ, другий - в ОрендаРІ, третШ - в opraн1, 
~ провів ЙОГО державну peccтpaцilO - Київській регіОllвnьній фіті Держав~о~ 
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АКТ 

пРИЙОl\1У-П F.РЕЛ. с\ ЧІ ·ЗF.:\tІF.ЛI1НОЇ ДІЛ~JJ'ІКИ 

2005 РОКУ 
м. Бровари 

МI1, що пїДПИС8Щ.,СJf Jf\IЖ'ІС' F.pf)Bap~b,,"n міСl8КП рпда, в особі 

першого заступника !\Sj':~r\11 о . ~1:!l)lШ '\IfЯlіlщj ();ІСІССПllДра 

А"втоліііОВllча, що діг. Ші пі",Сlнві 'іаК('IІУ України "Про ~liCЦCBC 

сааlоврядуваНllЯ в У країні", 1 ОДllісї СТОРОІІІІ, та ВіДКРllТС 

DKQiOllcplle товариство ·'СпфїSt" R особі директора 1 другої 

сторuни, склали цей Акт IlрО нас [~'IiIl~: 

Броварсы�аa міська p~Iдa пеРСJ1МU. а 8іДI(РlІте ПI(ЦіОIIСРIIС 

ТОВВРІІЄТВО "Софія" прийняло 1емельt1У ділянку площею 2,6504га 

ПО ВУJJ.НСЗRЛС"dfllості,16 д.1Я обел)'s (\вування майнового комплексу. 

Земе.lьна ділянка надана rіi.ttСШ::!"11:е~1'j !)Р:1варсІоКОЇ місы�оїї paдll від 

14.04.2005роІС)' Н!!688-33-04 на }'мовах ореНДІІ, 1ерміном на 5 

(П"ЯТЬ) РОlсів до 14.04.2010 рок". 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід 'емною 

частиною договору ОР<:І1ДИ. 

l1EРЕДАЛА: 
приЙНЯЛО: 
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ДоrОВір Ns1 

Про внесення змін до договору ор д 
12 Л~ПНR 2005 рону Nge~4g5~~::::r діЛRННU від 

МІСТО Бровари Київської області 
-- листопада дві тисячі ВОСьмого року 

ОРВНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київськ" • 
особа за законодавством України ідентифікаціЙНlfИ" 01 облаСТІ, IОРlfДllчна 

75 .. ' код за даНШ ••• f Єдрпоу 
263763 ,IОРИДJiчна адреса: Кювська обл. м Бровари вул r . 15 • 

б ,· ' . ,. агарша, , в осоБІ 
811КОllyrочого О ов язки МІСЬКОГО голови - секретаря рад С [ ... '. и апожка горя 
ВаСlІльовича, ЯКJiуИ д~~. на ПІдстаВІ СТ.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в краІН!)), 3 одного боку, та 

ОРЕНДАР: відкрите aK~iOHep~e товариство "Софія", IОРИД.fчна адреса: 
1,.Бровари бульв.НезалеЖНОСТІ,16, ІДентифікаційний код 04594605 (свідоцтво 
про державну реєстрацію юридичної особи, зареєстроваflе ВlfКОflаВЧIІМ 
Еомітетом Броварської міської ради від 17.08.1993 року 1а 
N!I 355 120 0000 ООО 196), в особі директора Чаюна Володимира Григоровича, 
ШІЙ діє на підставі статугу , надалі - "ОРЕНДАР", 3 другого бок)', уклали цеЛ 
Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясніЛ пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписаМIf UlfвіЛЬflОГО 
законодавствв, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з ВИМОГВАІ •• 
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 
1&898-47-05 та керуючись положенНJlМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та ~.1.з Д~ГOBOPY 
оренди земельної ділянки від 1 О серпня 2005 року yкnaml цен ~O~OBIP Н!!. 1 
(надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКJI ВІД 
12 ЛИпня 2005 року Н!! 040533800085 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1 И В наступній редакції: .1. Пункт 2.3 Договору оренди викласт .., . 
«2з Н . мenьної діляНКIІ зпдно довІДКИ ВІДДІЛУ 
'. Ормативна грошова ОЦІнка зе .. оо області від 30.10.2008року Н!! 04-

3еАfельних ресурсів у місті Броварах J(иlвсЬКОJ 
З/13-3/1623 становить : 

., есгт тисяч триста сорок чотири) 
• S 380 344грн.(п'ять мільйонів триста ВІСІМД 
rpJfBHi ОО коп. ... 

класти в наступній реДВКЦlI: 
1.2. Пункт 3 Договору оренди ВИ . терміном до 14.04.2010 

«3 5 (п'JJТь) роКІВ, 
. Цей. Договір укладено cтpOK~~ на договору ОРЕНДАР Ma~ переважне 

POICy. ПІСJIJI закінчення строку ДІІ ЦЬОГО У му разі ОРЕНДАР повинен не 
lІрав .. строк цьо ... Д . о ПОНовлення ЙОГО на НОВИИ '. еННJI строку ДІІ цього ОГОВОРУ 
ПІЗНіШе ніж за 30 календарниХ днів до заКlНЧ.р ПРОДОВЖИТІІ його ді.о. N" ДЛВЦЯ про наМI 
СЬмово повідомити ОРЕНД0 важне првво ОРЕНДАРЯ не 
ПОложення цього договору про пере 

JастосовУІОТЬся у разі: 



- використанні земельної ділянки не за цільовим призначеНIІЯМ; 

- порушення термінів сплати орендної плати; 

- допущення погіршення стану земельної ділянки)). 

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній реДВI\нії: 

«4.1. Орендна плата становить 7 % (сім) BiДCOT~iB від нормаТIІВIІОї ГРОШо. 
оцінки земельної ділянки - 5 380 344,00грн. І с.кладас. 376624,08 (тp11ВOI 
сімдесят шість ТИСЯЧ шістсот двадцять чотири) гривНІ 08 КОПlйок ІІа рік». СТа 

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

«4.3. Орендна плата вноситься рівними частками щомісячно ПРОтягом 30 
(ТРИДЦS1ти) календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного 
(податкового) місяця без урахування пдв шляхом перерахуваННІ на 
розрахунковий рахунок Орендодавця N! 33210812700005 У ДІ< у Київській обпacri 
м. Києва, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське Вдк, КОА 
класифікації 13050200 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни 
нормативної грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів. 
індексації, визначених законодавством. 

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

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим ДОГОВОроМ. 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з HapaxYB8НВJIМ 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафНИХ 
саН~ій за їх наявності) із. розрахунку 120 відсотків річних облікової CТВDКlI 
Нац10Нального банка України, діючої на день виникнення такого податковоГО 
боргу або на день його (його частині) погашення, залежно від того, Ака з 
~еличин T~ ставок є більшою, за кожний календарний день прострочеlІНJ1 У 
иого сплаТІ». 

1.7. Підпymа б.4 Пункту б Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«б.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстраціі 
цього Договору та/або будь-яких додаткових' угод, Договорів про внесенНЯ зt.tі~ 
та доповн.~нь до Дoгo~opy тощо надати відповідну копію органу держаВIІОl 
подаТКОВОI служби за МІсцем знаходження земельно" . 

1 Д1ЛЯНКИ». 

1.8. Пун~ 9 Договору оренди доповнити новим підnvнктоМ 9.4.6 
наступного ЗМІСТУ:··J 

«9.4.б. в п'ятиденний термін після е оо' аІ бо 
будь-яких додаткових угод Дого Д ~жаВНОl реЄС'rрації цього договору т а 

, . ВОРІВ про внесення змін та доповнеllЬ до 



I~.",вopy тоЩО надати Відповідну копіlО орга е. оо 
~e~I знвходження земельної ділянки». ну Д ржаВIІОI податкової службll за 

, 1.9. ПУН~ 12.3 Договору оренди ДОПОВНІІТІІ НОВІІМ підп 
JJC1)'IJHoro ЗМІСТУ: УНКТОІ\І 12.3.4 • 

• 12.3.4. ініціаТИВОІО однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОІ\І по 
gtptдбачеНJtХ законом та ЦИМ Договором)). у рядку у ВIlПадках, 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

.12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціаТllВОІО Орендодавця в 
_CTOPO~HЬOMY ?орядку допускається у разі невиконання Орендарем ВІІМОГ 
ayнJrIY 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 даного Договору.)). 

2Дей Договір підлягає державній реєстрації. 

3Дей Договір набирас чинності після підписання сторонами та його 
дrpжввноі реєстрації та застосовується до правовідносин що ВИНIIКnIl з 

01.102008 року. 
4.060В' язок щодо подання ЦЬОГО Договору на державну реєстрацііО та 

ВJпраПI, пов'язані з його державною реєстрацією, покnвдmоться на 

Орендодавця. 

S.Інші умови договору оренди земельної ділянки від 12 липня 2005 року за 
P.N! 040533800085 залишаються без змін. 

6. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову 
IОрIIДИЧНУ силу, один З яких знаходиться в Орендодавця, друг~й - ,в OP:Hдap~.: 
третій _ в органі, якиЙ провів його державну реєстраЦIІО - КИІВСЬКШ 
реtiонanьній філії Державного підприємства "Центру державного земельного 
DДactpy при Державному комітеті Украіни по земельним ресурсам" 

РеквіЗllТl1 сторін 

Ореllдодввець 

Ірська міська рада Київської області 

llфікаційннй код 26376375 

Ська оБл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

J6i СanО)~I(-"-

І ,;Х, ,- І 
ГОР. ВасильовИча' -

~
~'~ . ' ' 

•• t. •• - ---- - • 
; : -/ • -І " ' 
. : "о '1':' ,,', 

І' '. ,~ " ,\ ~ І " • ~ , . . " '. . 
• • ' І" J 
\ ' '.' • • І , .8 І 

. - --' .. , 

Оре •• дар 

ВАТ "софія" 
Бульв.Незвnежності,16 м.БроваРIІ 

ідентифікаціЙНIІЙ код 04594605 

на 

!SWIJ~мира Григоровича 
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ДОГОВІР 

... &pa8Dpll 
ОРЕНДИ зЕмЕлыll� ДIЛЯIІКII 

liровврс.ка мІсІока PaдB"~" ~8 -~ 
оrЕIIДОДАВЕЦЬ: liроваре.ка мІСІока РВДІ, І 0&:06і]а Пlща І , .. 20~. 
Q.1C5CIlUlраDllча, ща те ІІа пІдставі ЗаКОI'У Украї1І1І "Про м:еll Mle.Kora roлОВIІ AIlIPCtDB ВВСIIlI. 
il20.06.2007 раку .N!2-53/5 І 5 3 OДllOrD боку, 1'1 car.IODplДYlalllll в Украіllі" ДOlipellacrf 
orEllДAP: ВIдКРIIТС aкulOllcplIC ТODBpllc:тao "СофІ.. IОРllдllЧlШ вдрееа' 07400 Б 
JfaUC8IIacтi,I6, IдСlmlФікаціnlllln КОД 04594605 ( свІ.ІІОц;.о пра де,.. ..... ну P·I.rn. '. м. роваРIІоі БУЛ&ЬІ. І Б • r"'''' ·-·rаUIIO ІОРІІДІІЧНО 0&:0 11, 
~DНe lIIКОIIUЧII .. ком татом роаарської МІСЬКОЇ КІІЇІСЬКОЇ о&nасті вІ.ІІ 17.08.1993 року 161355 120 
• 000196) D осоБІ ronОВl1 npаanlllllН ЧаюІІа BOnOдllMlrpa fPIlI'OPOIIPIa, RIШn .11lс ІІа ПI.aСТВII 
~DDНoro держаВIІІI.r реССТРlТОРОМ ІI.а 25.10.2005 року]а Н!! І 355 105 0002 000196, murl-''OРЕНД:~ ":01 tmDJЮlІU, УММІІ цсП ДоroDlр про lІаС1Уllllе: ' 

1. Предаrст договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ вlдПОlідно ДО рішенНІ сссії БРОlарськоr міської paдll КIlїIСЬКОЇ o&nactf lід 
14.0f.2007 року .мз67-22-05 иuвє. а ОРЕНДАР ПРllnМас І С1рОКОІС пnmlС кopllc:tylalllll зе.,cnы�y .ІІЬІІІІКУ 
lL1IIIIICIO 1,99801'1, 3 НlIХ 0,70131"8 - землі обмежеllОro lIІКОР"СТВНIIІ - іllЖСIІСРlllln KOPIIДOP мереж кor.IYlliauin, 
&1Ia&cnyroly&IННI rypТO_lmciD, нка 311аЖОДllТЬСН по бульв. Незвnсишоnl, l6-б, l6-в в .І, БроваРI'. 3riдJIO 3 
lL1IIIOМ 3CМJIlкарllС:ТУВIННR, ЩО Є неllд'ЄМIІОIO чаmlllОIO aьOI'O ДОI'OIОРУ та .II011.aкt1 IІIд8НОТ БроlарсыІм 
lIЇcШDI ІWШОМ зеМCnЬНl1Х ресурсів lід 20.07.2007 року за МО4-3/13-3/1067 та зсмcn.но-rca.aaС1рОDоr 
.,.,СIПIIUЇ БРОВIРСЬКОrD MlcIoKOro BЇJUliny зсмcnыІІх рссурсіl WI ]смcnыla .IIЇnl ... CB paxym.cJI І зсмnn 
IIШOIDr за61ДОВІІ в межах Броварськоі міськоі радІІ. 

1.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШСННІ сссії БРОlарськоr r.lіської Paдll КlIЇВСЬКОЇ o&nacтi li.ll 
14.0&.2007 раку J6З67-22-О5 надіЄ Д03Вin BiДICpIIТOr.'Y Ікціонерному ТОІІРIIС11ІУ "СофіР на персачr 8 
С)&lpcJЩy зеМIJIЬНОТ дimrнK11 мощею 0,490 І nІ, що Н1UUIIШ В кор"С1)'В1НІІІ ДІІІ O&cnyroBy&8HНI ryprcrAC1rm8 -
1aUII 4IIIТJIOBoi забуДОВII, по бульв. Нсзвnежності, 16-&, 16-1 ТOBap"C11lY 3 О& •• СЖСIІОIO 8l.anoll.aan'Hlmo 
dpnapc'lClrD 3110добутВНlrА комбlнат» б13 змlн ЦЇnЬOBoro ПРІDНІЧСІІНІ. 

ПоперlJUml BI.aкpIIТe акціонерне ТОВВрllС'ПІО «Софіо про Hl06xїдlllnь ICТВlloвneHНI nnanl 31 зer.ten.ну 
J!uny, що передаєn.св в суборсІІД)', не Вllше від ореНдноі Пnlnl, шо передБВЧСllа .II0ro80pO.1 ОРСll.llllземen.llоі -- 2. Об'єкr ореnдп 

2.1.В ОРІІЩУ ncpсдаєn.свзеМCЛLНІ ДЇЛRНICD 311'DnIoHOlO nnошсlO 1,9.980111. СІ Вn8CHimo opclrдapl. 
2.2.& зer.lcnьиіn дiJunшi роз •• іщені об'сml HCP>?,OMOI'O .,~"" 1~:SpoBapc.кol'O .,I,.кol'O 81ддіпу 
2З'НОР.I8ТНDна l)Jошова оцінка зе.,cnьноі ДlЛIНКIf 3rrдJI0 Д 

IUenwuІх ресурсів від 20.07.2007 року за М04-3/13-3/1 Обб CТ8Н:~:.ma дввдцtmo даІ) rpllBHi. 
·2 175422 (два .IIл.nОIIll no cl_tдCCJIТ n»tmo ТlIСНЧ Ч тa~IIX HcдoniKIB, шо .IOJC)'ТЬ nepewlCOдlml П 

205. 3eмenьнa риц ака персдвЄI'LCR в оренду, ІІІ мас 

eternr.иому ВІІКОРІІCТDННЮ. • ellдllllC з&сріl1lС Чllнніnь. 
2.5. ПРllзміні (реОРl1lнlзац1і) ОРЕНДАРЯ ДОI'OВIР ОР 

3. Строк діі договору 
• 14 ІІС ВІІН 2012 року. ПІCIUI заtdНЧСIfНl С1року 

3.1. ДaroBlp YКnIДCHO на 5 (п'RТJo) років, тер.1ІІ101l1 .110 пр """'ок. У uьor.ry раl 0pclrдap П0811НСН не 
1Dht.__ ІІІ noro на 110111 ··r ............. про НUllp 
_;--'-1'1 орен.аар має переважне право ПОIlОВnСН ПОIЇДО"11ТІ1 ПIlС"IОІО ОРСІ_ 
IlbaІІІІе Іdж за 2 _llенцl до звкіlІЧенНR c:rpoкy дії ДOroD:y КlI ІІІ 31 цln.ОВIІ.1 ПРІІ311111СІІІІВМ Oplll.lllp 
-",тl noro AiIO ПР" BIIKOPIICТIIIIII 3Сlllen.llОТ .11 ВІІ 
"'1.11: переаllЖllС npaDO ІІа ПОllоВЛСllllR дoroDOP), opelIДII. пnота 

4.0РСllДпа 

т rpошовоТ оцIШ,'1 І СlC/lвдlС 
.. І '" .. 1I0p_laТlIBIIO 122 xonlnКlc 

.1 Рlllllа ОрСІІДІ18 плата CТlII081JТ1o І В pllТдcCRТ IIВnlpll ) rpl18H r а60 lD~аш.ноr впасності 
·21 754.22 (ДDвдцн:rь ОДllа ТlIСНllа c~:e~a зсаlcn.1І1 ~'H!"I дc~ ІІDнаЧСНl1Х 3I1DНО.llllС'ПІ0.1, 

~a .... ~.2. 06ЧllcnенИJI Р03МIРУ ореlІдІlоі nnа аченНІ 111 коефlWСКnВ ІНде під ЧаС YКnaдaнНl 160 зміllll УМОІ 
_-;'1UUC1'Ьc:1 3 урахуВ8ІIНІМ іх цlnIoOBOro nplDII мВМ11, шо заПОВIDDIIJ'ПoСІ 
"" ерджеlПlМl1 КаБIIIСТО.1 Мlиlc:rplв yкpaТНlI фор ІН в .. 14 06.2007 РОКУ ЩО.ІІСНІІІІВ 

"'opellДlr ЧІІ продовженИJI noro діі; ЧІІ 3 .111111 npllnllllТf"ll рIШІII:",11І1 ІСІІІІ~ІІ.ІІDРІШІІІ .11111.' 3Btnl01'O 
РІаа .3.0pellДlla плата DIIOCIJТIoCn ПОЧllllllО Illв 1ІІ&:І)'Пlllll 31 on1l кІП оliлlm ІІІ. КІІЄІІІІ МФО 121018 
(n1l8~~~ чаnиallШ npaтnro.' 30 IСІІЛСIUUlРIІI~ I~ р;ХУIIОК УДК у IKIIT'::~3050500 _ 0PIIIДI зошL 
__ 2jtQIaoro) 1І,lенЦА WЛRSОІІІ nlpepllYDllIl1 ВДК КОД lС/ІаСIІФ h'DU 

571913 P/P33210812700005-&рОDарс•КІ • _. $ 



4 4 Пер."llча npollVltwiТтa IIВJIВHIIJI ПОСЛУГ В раху"ок ореllДНОЇ маТl1 офОРМЛІІ"I.СIІ nі.1ІІ11АI' І 
• • - 'Ч" .11111\11І 3~ 

4.5. PO:JAllp OPCllдlloT пnаТlI перСГЛПДDtТLСЯ у pa:J1 : . 11", 
4.5.1. зміl'll УМОВ roсподарюваllШl, псрсдбаЧСНI!Х доroвором ~ " 
4.S.2. З.lіl'll роз .. ірів :JС~lелLI'Оro податку, ПIДВllщеННIІ цш, таРllфlВ. ]МІНІІ І\осфіl\irllтіа і 

DIПllllчеНl1Х ЗIlКОIIОДІІВС11ІО"; ~ 
4.S.3. D іНШl1Х DIIПадках. передбаЧСНl1Х заКОIІО .. ; • 
4 5 4 YpD3i НСDI.еССIIШІ орендної маПІ У СТРОКIf, Вlпна'IСШ ЦІІ .. договором. пеНJt "ара\ов)стьс! 

• • • • м ') • III~ 
податкОDОro борry (ВКJlIО'IIUО'1ІІ су"у wтрафllllХ ~aHKUln за ІХ IIDJlBIIOCТI ІЗ розраХУIІ"'У 120 Відсотків .-#~1 
обліковоі CТВDКlI HauiOllвnItHOГO банку YкpaїIIII, дlючоі на дellIt ВІІНІІКНСННІІ таКОГО ПОl1DТI\ОDОГо борry::
ден .. noro (noro чаСТIІІIІІ) поrвwеllНJI, звnе~IО від того, ЯКВ з ВСЛІІ'ІІ'Н таКIfХ ставок с бі.'1LWОЮ, за ..: 
KDJJOlIДDplllln деІІ" ПРОСТРО'ІОІІНJI У noгo смаТI. 

S.S.S. ОРОІІдна мата справляється таКОЖ і у Вlfпадках, якщо ОРЕНДАР 1 поваЖНIІ:< ПРІІ''''" ТlЩЧ_ 
110 811KOPIICТOBYE зсмслы�y ДЇЛJlНКУ за ца.м Договором. 

5. УМОВІІ ВllКОРllстаllllП земель .. ої діЛRllКl1 

'.1. Земельна дїЛянка псрсдаЄТЬСJl в орснду ДnJl обслуговуваНI.JI гуртожитків; 
'.2. ЦЇЛЬОDе прftзнаЧОJfНIІ зомcnьноі дїЛЯНКII- зсмлі ЖІІТЛОВОЇ ]аБУДОВIf. 
'.3. ОРЕНДАР нс 1.,ає права без оформnенШІ У встановлсному законодавством ПОР"l1КУ UIIЮОIIIJI 

цільове ПРlпначеШIJI зсмельноі дїЛJlНКl1. 

6. У&ІОВП і строки передачі земельної ділПНКl1 В opellдy 

б.l. Передача земcnьноі дїЛJIНКlf в оренду здїnСlDOється бе] розробленШІ проекту П відведеННІ. 

б.2.Інші умови передачі земельно' дїЛянки в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР 1Ір1 __ 
оренду земельну дїЛJIнку вїльну від БУДlt-JlКІIХ маЯнових прав і претензіn третіх осіб, про ІКІІХ в мокш 
yкпaдaННJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не могли знаТіf. 

б.3. Передача земcnьної дїЛJIИК11 ореИдВРЮ здійснюється після державної реєстраЦІЇ цього ДоroвDpy 
за актом npиЯмаиНl- передачі. 

. . . . 

б.4. 1.0 ОСllооl ст.25 3DKOllY УкраіНl1 "Про OPCIIДY ЗСl\lлl" від Об.IО.1998р X!161-ХIУорснрр 1 
п'RТlIдСНIIІІО строк піcnя держаВllОУ реєстрацli договору ОРСНДIl ]СI\IСЛLllоі ділЯ11К11 державноr 160 
ІСОІ\ІУІІDЛLІІОУ &Ласноm з060В'0811110 l.ад8Т11 копІІа договору відПОВЇlIНОl\fУ OPГOIIY lIcp-.квВllоі пoдa1llllаІ : 
cnyжlll. 

7. УМОВІІ повернепнв земельпої діЛВНКl1 

• 7.1. Піcmt nPИПІІНеИIIJI ДІЇ Догооору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дїЛІИКУ У crui. •. 
пршому порівНJIНО з ТИftI, У ВОМУ він одержав П а оренду. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі П~гіршенНІ корисних впастивостей орендованоі зсмельноі ДЇЛІНЮІ, nOB'JIIIIIII 
ІЗ ЗМІНОЮ П стану, має np~о 118 ВІДШкодуванНІ збllТків У розмірі, Вlпначеному СТОРОНlt.III. Якшо C1Uро_И.· 
досягнуто з~ди пр~ РОЗМІР відwкодуваНIIJI збитків, спір ршв'ОУЄТЬСJl у СУДОВОМУ порядку. 

7.2. 3ДІАснеНІ орендарем без 31'0.111 орендодавЦІ( витрати на пonіnwенШІ орендованої ЗС"leJlltНОТ 
Ікі иемоlШJlВО ~iдoкpeмlml без 3ІПОДЇJ(ння ШКОДІІ цій ДЇЛJIнці, не піlUUlf"lUOТL BiДWKOДYВ8HНfO. J 

7.3. ПОЛІпшенНІ. стану. земельноі ділянки. проведені ОРЕНДАРЕМ З8 ПlfС,,,ОВОJO :JIOJIIIIO 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землІ, не ПUUUlraкm. відшкодуванню. УМОВІІ оБСКПІ і строки відшкодуваJ(IfR opeJtlllllll 
BlnplТ73: 'ЬоведеНі ИlIМ поліпшеНИJl.СТВНУ зеМCnЬJlоі РНКIІ ВIIЗН~ЧIUOТltСJl окремою угодою сторіИ. JJII 

б ," реидаРб має право на ВlДШкодуваИIIJI збlпків, заподіJlНl1Х унаслідок HeBllKoHaHНR opetfAOA8l 
зо ов JlЗаНlt ,перед ачеНlfX IUIМ ДОI'OВОРОМ. 

3611Т1С111\1ІІ воажаlОТLСЯ: 
7.5. фаmlЧI.і втрат", ЯКІІХ ОРЕНДАР , _YJIOI 

JIOroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ зазнав у зв 113КУ 3 HeallКOHaHHJlM або ненвnеЖНllМ ВllкоНIІІІ вnc .... 
CBOro порywеноl'O права; а також ВlnpаТII, які ОРЕНДАР здіАснИD або ПО8f1нен здіnСНlm. ДІІ. відНО 

7.б. ДОХОДІ" Jlкі ОРЕНДАР міг 611 peвnь вцВМyaatl 
ДOroBOPY. но отрllмат в разі належноro ВІlконаННJI ОРЕНДОДА 

7.7. Розмір фаmrчНlfX ВIIТрIТ орендаря ,,"III~ 
ВИ3IfВЧaєn.cя на підставі документально підnерДЖСlll1І Ро"" 

8. 06меженп~ (о6т ) 
ПжеПllП щодо ВПКОРllстаннп 

земельно! діпВНКlI 

8.1. На орендоваll)' земельну дimrlf 
мереж комунІкаціПі ку встаНовлено ОбмеженИJI МощеfО О.701Зго _ інжеllерtnlll 

Передача в оренду зеr.lельноі дimrHKff не є пї о _ ..... , .. у_ 
дbut •• КlI. дстаВОIQ Мя ПРипиненНJI або зr.lіНII об,..ежеllЬ на ІІІ 



9.llІІві правв та обов"П:JКII eтopll'. 

оРЕIІДОДАВЕЦЬ rapall1)'t. ЩО 3смcnыla .IIiпlll"" є У noro anас"ості l.іlСО і 
~ JIC1IIOIO ІІС псрсбуває і віll МІЄ заlСОlші ПОRIІОlаЖl:lllІ1 переда"";'l UJO \I~ ІІШО·'1 ІІС 81J&'.'У'''nШа, nlJ& за60РОІІОIO 
11І1" доroворо",. .аШІ"1С)' в opellJly. "_вan. IlІшl права. 

9.I.ПРІВІ ОРIШДОllІВЦП: 
9.1.1. nepelipml UЇnЬ08C ВIІКОРIІС:таШ'І 3CMCnIoIIOЇ діпl"'"'; 
9,IJ. ~CТPO"'OIO р~зіРВІТIІ цсп. Доroвір у ВIlПа.аках. пере.абlЧСШIХ ЧІІІІНІІМ заlCOlІОJlaDСТВОМ та ОІІ.' Доro80РОr..; 
9.IJ.3Mllllml ро]м,р ОРIЩ/lIІОI Man. у 8I1па.аквх. пере.аба'IСIIІІХ ЧІІІІІІІІ.' за"01l0да8СТВО\l. І ТО.'1 Чllcnl 8 

ІОІ..,М)' noplдКY без ]1'0.1111 ОРЕНДАРЯ; 
9.1.4.8"Mll1Inl 8ід ОРЕIIДАРЯ CB~E'.aCIIOI'O 811СССІІІІІ ОРСlIJlllоі маПІ; 
9.IJ.8"Maranl від ОРЕНДАРЯ BI.IIWKO~all'lR c:yr.1II Opt:II.QIIOЇ Man. 3 '.асу пр"ПIlIПТl рlШСІІІIR 8"1C0""OllIY або 
PUI' npo "_'11І1 'CMCnIoIIOЇ .ІІIлIIlКIІ .ао n • .anllcalllll UIoOro ДоroIОРУ; 
9.2. 060В"Я]КIІ ОРСІІДОДІВЦЯ: 
92.1. nCpCJIIIlaТlI'Cr.lCnLIIY дinlllКY ПО а,,"1)'. 
9J. Пра81 ОРIШ.llDРЯ: 
9J.I. O1pIl.laТl. ПО ІК1У 'смcnы�у .IIinJlIIКY 1 lCop"C1)'8allllR; 
9J.2. nOIlOВnI08aТl • .IIol'08ip піcnа закіНЧСІІІІJI стро,,>, Roro .аіі І раі 8i.acynlocri прmШ:lіП, шо.ао :l0601"l:Ialllo ІІа 
пр .. 111)' ореlШlІ. 
9.4. 0608"Я]КIІ ОРСll.lllРЯ: 
9.4.1. HIUUI8ml ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIll8іcrь з.аіПСllIOI11" 1С0ктрonь 3І 8"ICOP"CТDIIIIRr.1 ulСТ3СІІ.CnІоIlОТ Jlїn'''''1I; 
9 .... 2. 8I1КОР"СТОDУВОТII ]caIML"Y .ІІlлЯllltу ]1 цlлЬОDIІАI ПР"311а'IСIIІІЯАI; 
9.4J. С80СЧІСІІ0 смаЧyвDТlI 0PCIf.atty МІТУ; 
9.4.4. ·ІІС ДОnYСКІІТI' хlміЧIІОI'O ЧІІ б,.аL-JlКОro ilfworo 3IБРУJIIIСНІІ. ]с.ші; 
9.4J. niaтpllAlYBIТlI П І нanСЖІІОМУ caHiтapIIOIIIY стаІІІ; 

10. Pl1311K ВІІПDДКОВОГО :lllllщеllПЯ вбо ПОШКОДЖСІІІІЯ 
об"єК'I'D opellДll ЧІІ ЙОГО чаСТІIIIII. 

10.1. РII3IIК 811naдKOBOl'O 3НІІЩСННJI Ібо ПОWКО.QЖСІІІІ' об"сlC1'll OpclI.Q" ЧІІ noro чаСТІІН" "ссе ОРЕНДАР. 

11. СтраХУППИllЯ об"сК'I'D ЧІІ ЙОГО чаСТІIIIП. 

11.I.3riдllO] ЦІІІІІ .II0l'ODOPOIII об"сlСТ ОрСlШ1І ІІС пї./llUlnИ: страхуаанmo. 

12. Зl\.іllll УІ\ІОВ догоВОРУ і ПрllПllІІСlІІlП ЙОГО діі 
12, 'П фо мІ 31 I3DD.HOIO зro.aОIO сторІІІ. 

1.3.111.1 УМ08 ДOl'080py здіПСllІОIQТloCJI У nllCIoM081 р. "Jl:lytтЬСІ)' су.аоIО.!), ПОРI.ІІIC)'· 
у раl НeдDСІПIСННІ 31'0.1111 ЩО.llО змlНI' УМ08 JIOrolOpy СПІР PO:lI 

IU. ДІІ AOnBOPY ПРІІПІІІІЯ.ОТЬСЯ У РІ:lI: 
12.2.1. закІIIЧСН'1R строку ІІа RKI'n noro БУЛО yКnUCIIO;. • . ' 
:~. nPllД6aIlIlR opC'IJI8PC" зс .. enыlіi ~"КlI У :'IС~БО nplI.IYCOIOro Іl.aчу,"t.tll зС •• CJllоllоі ./Іш.t."" 3 .'On'I'1 
~ З. 811КУny зс"cnы�оіi .IIЇJu1IIKII .IUIJI С:УС:ПШLІІ'ІХ тр 

DTIle06xlдllocrl D ПОРІдку. BCТIIHoвncIIOllly]aKOHOM; 
:~4. nіКВідвЦІЇ 10РllJUІЧllоі особll-ОРСIUUIРI. neре.а6IЧСНIIХ :lllКОІIО.I• 
I~' Дoralip ПРIlПШIRСТЬСR також а іtlШI":. UIIП~=~аШ'А 31: . 
І'" ІМ 40roBoPY ПРІІПІІІІЯІОТЬСЯ шлЯlоаl oro JlР'''"'1О СТОрОНОIO 0601"0IСіl. 
&"І. • l:Іаа, І • • I,аоК неlllКОllаа'llІ ~. - І 

12.3.2, І 1010 зroДОIO СТОРІН. І f Ь сторіІI У ІIDСЛ н.аОIllНОТ зеМCnlollОТ .аin.а,,,,,, .,,-е стотно 
~ рIШСIIІIR" CYI1Y ІІа 811 .. 01)' одН с ЩСlltII поШ"-ОIl3h1:tIН' орс 
~ СІІІІХ дora80pO ... та Вlllслі.llОК 81ІПUКОІОro 3t'I~ldНlч~tlllХ зо,,-оНО" 
I~ 1і 8111COPIICТIJIIIIO. а таКОЖ 3 ІІІШ'ІХ nlAC111I· по Rдh'Y JIonyeh"llcrьCII~PE~1 п. 4.3 •• п.9 ... .2. П. 9 ... .3. 

, • ~ОJlР.аIIllЯ ДОnDОр)' D OlIIIOCТOPOIIIILO~!.D.IC)'~ IIC8l1h"lltlatlllA оРЕ 60 фыlну особу. О таlОЖ pcopraHiJouiR 
11J1OJIP8DIIIIR Доroаору 8 OДIIoCТOPOllllloOIIIY nor- • ІІа іllШ)' IOp,UU."tty а 

l"Dr J. Перехід пра8а власностІ ІІа .. аПIl~ OPCIUID~OroIOPY; 6 • ОРСІIJIIIР" :ІІІсу ...... 1:11І11 або 06.,nceIl1l8 іі 
ІІ-' ·ІІОТ OC06I.-0реIIJl8РR с пlдставОIO Дnl p03IPIIIIIII і с •• ерті фы�чllотT ое; 11 і 811"OPIICТOo)'lOТЬ шо зсr.tCnLНУ .аin8111С)' 
СЬа..._ ~PI8a ІІа 0pc'1./I08allV ЗСlllenltl'У .ІІія,"1С)' У ра 'W'8 160 іllШtlХ ОСІ •• к 
n..~'1IIII:1i ." .110 СIllUlICOО '. 1IDIe] -. 3І рIШСIІНІ" суду псрехоД&1ТЬ P~ opctuu' зслt •• 

-.... lllIIрс.l. UUlIXOr.1 псреукnа.ааНIІ' доro8О 



13. відповідалы�істьь сторіІІ за IIСВllКОllаllllИ або 
JJСllаЛСЖIІС BIIICOllallllJ1 ДОГОВОРУ 

13.1. За IICBIIKOIIOIIIIR або НСIІDJlеЖllе BIIKOIIOIIIIII ДОГОВОРУ СТОРОНІІ lІесуть відповідаль"ість ІІі.l'Юllі."ю .111111 
.ого Договору. 1!OJty1: 

13.2.CтoPOIIII, яка ПОРУШІШО з0600"1І3011f11l, 30ШЬНІІЄТЬСІІ оід оідповідальності. якщо BOlla Д(1иеJl(~. що 'IС ПО 
'МОCl! ІІС 3 її ВІІІІІІ. РУШ!1IJt. 

14. ПРllкіllЦсві ПОЛОЖСІІІІВ. 

14.I.ЦеП договір 1І0611РОС 1ІІІІІІІості після піДПllСОllllЯ CТOPOIIOMII та Пого держаоної ресстрrшії. 

ЦсП Догооір укладСНО У трьох ПРllміРНllКDX, що мають однакову IОРІІДl11fffУ СІІЛУ. ОЛІІІІ ') ""''' ')IIa\OBII1\Q 
РСІІДОДОВWI, ДРУПIП - 8 орендаря, третіП - в оргаllі, IІКIIП провіо держаВIlУ реєстрацію. І 

Нсвlд"DIІІIІІШI IlaCnlllOAll1 договору с: 
КадаСТРОВllП ппо .. земenы�оіi ділаllКl1 3 від06ражеllllJlМ 06межснь (обтяжень) у ії PII"OPIICТ8If1.i та oeтallOlIIeItJq 

:poiwiB; 
акт про ОCТDIIОВnСНIIJI но місцевості та поroджеflllll З0внішньої межі земельної діля",," та rJcpeJlU1.i ~lежо.1DI 

Ilакіо ІІа з6ерігаllllll (коп іІІ); 
акт ПРIІПому-передачі земenы�оіi ДШIІНКlf; 

)РСllдодавсць 

іроварська міська рада 
11 особі заC'l)'пника MicbKoro голови 
о \НДРЄСВВ Василя Олександровича 

і МісuезнD."(ОДЖСННЯ юридичної' особи: 
0)7400 Киівська область, 
\1. Бровари, вул. Гагарін&, 15 

Ідентифікаційний код 26376375 
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15. РсквізllТlI сторін 

ОРСllДар 

ВАТ "Софія" 
в особі голови правління 
Чаюна Володимира Григоровича 

Місuезнаходження fОРИДИЧНОЇ особи: 
07400, м. Бровари, 
вул.Незалежності,16 

Ідентифікаційний код 04594605 

Mancrncolclorca НIІ1'ІІІІIIІ rplllvpinllD 

.j 



АКТ 
пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. БроваРIІ 

МІ!, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 

3D&!І')'ПІІІІка Аlіського ГОЛОВІІ Аllдрссоа ВаСllЛЯ ОлексаllДРООllllа, 

що діЄ на підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядування в 

Украіні", довіреності від 20.06.2007 року N!!2-SЗ/S 1 5 з однієі 

сторони. та ВЇДКРlІте акціОllерllе товаРIІСТВО "Софія", в особі 

roЛОВI! правлінНJl Чmона Володимира Григоровича з другої сторони, 

eКJJMI! цей Axr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ВАТ "СофіR", 

ПРІШIUlJIО. земельну ділянку загальноlO площею 1,9980га по 

бульв. Незалежності, 16-б, 16-в в м. Бровари для обсnyговувания 

rypтожитків - землі житлової забудови. Земельна ділянка надана 

рішенНJIМ сесії Броварської міськоі ради від 14.06.07 N!!367-11-05 

на умовах оренди на 5 (о "ить) рон;в, терміном до 14.06.1011року. 

Цей Ап складено У трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮРИдична адреса: 
АІ. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник місь о гОЛОВИ 

u:;t~~~~ І В.О.АндрєєВ 



А ІСТ' 
BCТIIllounelllll1 ІІП :\llcueuuc-ri ТА .IОГОlJЖIШIIЯ :а І • 

рро т:а передо' •• AIQCOOIIX 3ІІаків 11 ОВ6І. Ш."ЬО' .1e-,кlзс:~.елыlіi дinПIІКl1 . 8 А Т ее Со;. " " • D 3 ер ПШІІП 
~~~~~~----------
.,-: _ ч;LAJ 200.r р. 

MIL 1111)lС'ІспідПИСlИі, представник 

.10В "КОНСТАН1'\6.'" 

м.БроваРІI 

joЧИ на підставІ ліцензіі на ВШСОШ1НhЯ ,)обіт 
InpнС)'Тнас:ті зеМJIСВJiО'НИitіь (Jt:Мn;'kI:lРИСі'уОD'lіn): 

. В АТ.. t:л;,'.g' ---------- , 
apcAc:тaDIIIIKio ВНІсаНІСОМУ --...I:~&""'~'8""";' lo::e~It:t5'<o;;a....Jch~.:..i' f3g,., _________ _ 

1ІI'WЇЖНІІХ ЗСМПСDПОСllнків ('Jемпекористvва'lів)' C' __ II~ -/,., ,'/ • JPUIIII lII" J1IJtч"d,U'!l'Щ' 

~""," 7 .2 ,11 Q 7D8 ~i>GК •• ~)/, Оі-,'! :Р 'т ., 
-~~~~--------~--~------

11ІО пр~'JlDИПИ свої, повноваження, прс.вепн встаиовnеиия на місцевості та поroджеиНJI 
3ОІиіwньоі мех\і 1емеnьиаі діПJlifl\И 

~,4 і. ел.,-=-, -,-:.;-----------------, 
IІІОзнахОДИТЬСR за адресою l" и."е ~)O "U"ШJМИ,' 
3а1иачеllі меЖі на місц·:оасті пРохОltRТЬ по Кс 'А" t.Ir tc " -A~~~~_~, ______________________ _ 

Ні.ких претензій Прll встановленні ЗОВllіUIНЬОЇ межі не ЗВJIвnено. МеЖІ погоджені і не 
DU!tAИКaJОТЬ спірних питань. М(:жооі зники, ІІІСИМИ Зlllсріппеllа земельна ділянка в кількості 

і' шт. показа.rі преДС1'DПНИКОМ віl1Aіпу на місцевості та передані на зберіraнНJI 
3CNJIеDJIВСIШК)' (земnгкорм.С'ГJDА'І). {"(ІзміРIІ та місцезнаходження земельноі діл_нки 
nOkIDaнi .іа lаБРJlсj на зitороті jJUIIO('O D"-ry. 
~IЦІ.11іПJlНКИI коданої IJ tiI r ~~,'./ ~ 
_о зеМCnLНО-ІС8дВС'rpової AOКYMt:IIЇDuiЇ I':Кn ає (,' 9 ь2 га. 

Цей аКІ' є підстава:о JUI2 ПРПЯНІІ1ТЛ рішення ПО ФDКТJIЧИОмУ користуванню з наcтynJШАI 
ОФормленням ДОIC)'i'tf"'ГfїD, ща nqgs!A~!.OT.Ь право KopJICТYB~HJI зе"шеIО. 
Акт складеииЯ в 2->: І .~- - ~_:. 

ПредCТnDИИlt 3СМiJI::і!IПі1СfJl~IЩ:,,~~і.і.,.foV 
(3eмJ1eIСОРИС'Іувача) 

.. 



АБРИС 3ЕМЕЛЬllОЇ ДlЛЯН1<11 
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r: . ., 
ОПИС МЕЖ .; 

ВІА А АО В -'8МАI '8r.кори~r.С.vл.ЧlРН~.0.СЬКОГО) ~ • 
ВІА & АО В -:l8млl '8Г.КОРИСТ.СПРО1:1А)· • 
ВІА В АО r -ПIАПРИСМСТ80 Т8ПЛО.И. М8Р8. ·&РО.8РИТ8плоk8Р."~ 
ВІА r АО А -'8М'" ,.г .аорист. (npo"A) • • 
ВІА А АО Е -'8МАI Р8'8Р8НИ. Т8РИТDрlй ".Вро •• ри. .' 
ВІ А Е А1І Ж -КDЛIlАИЧ І .М. • •• 
ВІА Ж АО 3 -ТОВ &ро •• рсьаИR Аом06УАI.НИR ком81нат ·M'~KypIRW 
В'А 3 АО И -'8МАI ,.гального аористу.анн" • 
В'А И Аа А -З8М'" ПТУ H~ .. 

Абрис скnав: 



КАДАСТРОВИй 
З21D6DDDDD:DD:DЗ1: 

ПЛАН 

к Броварського 
віддІJlУ земe.nь
сів:..-::1 

"'~·"~"'1I,t~..fK. А. Шохун 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННА: 

А IнмвнврНИR КОРИАОР мврв. KOMYHIK.UIR 

ОП И СМЕ Ж .' згlАНО Укр.'НСItКОГО к".СИфIК.ТОР· .п2 

IJI & 'ІІМІІІ ~ IJlI "lIМIІI :8,. .КDРИСТ. с.у". ЧВРН".08СIt"DГD). ,... "вп О 4 К8Т ТП 
JI r 'ПІ 8,. .корист • СПРО' 3А) • • • 
'а І "l1=~"IMCT80 ТВП"ОВИХ мврв. -SР08.РИТВП"DМВРВ 
IJI Е '11 38,. .корист. СпрО'3А). [2] . . а"1Іа МІ І РВ3ВР_.НИХ ТВРИТОР І" м Вро •• РИ .r ВОАОПР081 А .К.Н8"10.и '11 
lа 3 .то·....... І.М. ..,... lаll'II~.'РD •• рсlt"ИR АОМD6УАI.НИR кам6lН.Т OМIPKYPl0 а А 'ЗІМІІІ ~'~.H"1t4HO"0 користу •• ННІІ. " ....... твп"опровl А 
І' ,... 

Екс",,'к_и'" 38М_"IоНИ. у,.IАIо 

В,,_сники :ІІвм"l. 
З.м".каристув_чl т_ 

ЗВМ"І А.р._вна, 
• "у.снаСТI, н. Н_А_Н' 

В"_СН СТIо _150 
каристув_нн" 
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ДоrОВlр N!1 

Про 8HeceHH~ 17 жовтня 2007 рону Ng 040733800132 
МІСТО БроваРIІ KlliBCLKOi області 

08 ГРУДІІЯ дві Тllсячі Восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~liCЬKa рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОРllДllЧllа особа за 
]3КOIIOДDBCТDOM Украlll 11 , IДСIІТllФlкаЦIПIШП код за llallllMl1 ЄДРПОУ 26376375 

К - сько обл М Бров Г' • IОРIIДII'lllа 
IіІрсса: ІІІВ .,. apll, вул. агаРIIIв. І 5. в особі ВIIКОIIУЮЧОГО оБОП'ЯЗКIІ міського 
"",0811 - сскр~ря paдll СОПОЖКО Ігоря 8аСIШЬОВIIЧв. ЯКIIП діє 110 підставі ст.42 3aKOllY 
україlll1 «Про Мlсцевс сомоврядуваlllll вУкраїІІі», 1 odllOlO 601t.')I, та • 

ОРЕНДАР: в.ідкрll:re aKui~lleplle товариство "Софія", IОРllnllЧllа IUJpeca: м.БроваРIІ 
б)'ПЬ8.НсзвnеЖIIОСТI,16. IДСllТIІФlкаціПllllП код 04594605 (свідоцтво прп держаВIlУ ресстраціlО 
JOIIIIJ1IIЧIIОЇ особи, зарссстроване ВІІконаВЧІІМ комітетом Броварської міської PIUJII від 
17.08.1993 року за Н!!1 355 120 0000 000196) в особі Д1lрепора ЧmОllа ВОЛОДllМllра 
ГРIIJ'OРОВIIЧI1, ЯКІІЯ діс 110 підставі статуту, надапі - "ОРЕНДАР", 1 дРУі'ОlО 601t.')I, YКnВnII І(СП 
Доroвір про НОСТУПІІС: 

ДіЮЧl1 добровільно і переБУВ8ІОЧIІ Прll здоровому розумі та ясніП пам'яті. розуміlОЧl1 
311ВЧСIIIIЯ своїх діЯ, попередньо ОЗllайомлені з ПРllПllсаМl1 цIІвілыІгоo заКОllодавства. що 
реryЛIОIOТЬ уклодсниfi IШМJf правочJtIt (зокрема, з ВІІМОГОАШ щодо Jlcдiftcflocтi праВОЧШIУ) по 
затвс:рджеIIОЇ рішенням Броварською міською радою від "зо" вереСІІІ 2008 року Н!! 883-46-05 
вормаПIВllоі грошової оцінки земель міста Бровари, рішеlfНI Броварської міської РМ" від 
16.10.2008 року Н!898-47-05 та кеРУIОЧIІСЬ положеНllЯМl1 пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.3 Договору 
ОРС:ІІДІІ зCt.lельної діnянкlt від 17 ЖОВТНІ 2007 року YКnВIIII цеП Договір Не І ("ода,,; - ДОZOtl;р) 
про виесеНJfJJ зміJI до Договору оренди земельної діnЯНКlI від 17 ЖОВТІІІ 2007 року Не 
040733800132 (Hoдвni - Договір ОРВllдll) про таке: 

1.8HeCТII до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДlі BllкnaCТII в наступніn редакції: 
«23 Н . земельної діпяНК11 згідно довіДКIІ вілдіпу земельншс 

• ормативна грошова ОЦІнка 008 N! 04 3/13 3/1724 CТDНOBIIТЬ . 
ресурсів у місті Броварах КlIЇВСЬКОЇ області від 03.11.2 року!! - - . 

• . імдесlТ сім) rpllBCIIb оо копіПок. 
• 3 901 877 (ТРИ мільйони дев'ятсот одна ТИСJlча ВІСІМСОТ с . 

lIa.....vrtHin редакції: 1.2. Пункт 3.1 Договору оренди BllкnacТlI в "'J" ,. 

(' ) оків терміном до 14.06.201_ року. ПІСЛІ 
«З.!. Цеп Договір укладено СТРОКОІ\І на 5 E~~P Р ає ~ерсважне право nOlloвneflll1 Пого на 
3ВXiUчеllНJI строку діі цього Договору ОР .... пізllіше ніж за 30 калСllдаРНllХ ЛІlів до 
НОВпй строк. У цьому разі ОРЕндАР ПОВlінен не OBїдoltlllТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про Ilаl\lір 
~ичеННJI строку. діі цього Договору ПIIСЬ""ОВО П . 

JlDДОВЖJIТlI Ііого ДІІО. ОРЕНДАРЯ lІе З3СТОСОВYlОТЬСІ У разі: 
РевВЖllе право ПоnожеlШЯ цього Договору про пе . 

• ОВІІ"" ПРll3начеННlltI, 
• ВllКОРllСТDJші земельної діпяНКlI не за ЦIJIЬ 

• ПОРУU1енИJI термінів сплати ореllДllоі плаТlI; 
ної дїnЯНКII». 

• ДОП)'ЩеIlИJI погіршеНllЯ стану зеltleJJЬ 

І В IlаСТУПllіП редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІ І ВllклаСТІ • на десята) Biдc~ткiB від II~p)la,?IBHOЇ 

1(41 О 01 % (нуль QU111X ~ • nnnt 3901,88 (трll ТlIСИЧI дев ЯТСОТ 
'. P~HДHa матв cтaн~BI!ТЬ , _ 3 90 І 877грн. І cКJI_ 

I'poWOBOI OuillКJI земельНОI ДlлЯНКl1 
ОдІІ') I'рIIВНЯ 88 копifiок на рік». 



1.4. Пушст4.3. Договору ореІlДl1 ВllклаСТ11 у наСТУПllіП редакції: 
4 3 О lа мата ВНОСllТЬСI ріВ11JIМ11 частками щоміС~ЧНО ПРОТЯП)\І ]0 (І pIIДЦНnI) 

(С •• реl1дl • а"'""'IIIІХ "а останнім КDJJендарним днсм ']OIТII0I'O (ІІUЖП ІЮ"')І \\) \lісяЦR б-
КМСJlдаРНllХ ДІІІВ, н _.~.. ~ .. ...а 

ПДВ UJJUIXOM перерахуванНІ на розрахУНКОВШI pa.~YflOI\ ()РL:ІІ.10;(ШЩJl 1(0 
урахУВШIІІІ ЗКПО ')3 -719'3 \ -33210812700005 УДК У Київськііі області м. КиЄва. КОД - ~ -, І\'ІФО 821018 
одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда земЛІ»), ' 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору opellДlI виклаСТ1f в наступніП .. редаКllії: , 
«4.5.2. зміНІ! розмірів земельного податку. та CT~BOK opeH.Д~IOI .пла;", ЗМІІІ~~. Hopr.ranlBIIOi 
грошової оціню!, підВllщеННJI цін, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIЄНТIВ Itщексаl.1ll. В~lзначеllllХ 
заКОIIОДавством. 

У ВltпВДКУ віДМОВІ! Орендаря змінити opeндllY плату ІІа УМОВах, визначеШIХ 11.4.5 Договору, 
Орендодавець має право розірваТlt цей Договір в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку.» 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 Договору opeMlt викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати У строки, визначені НІІМ ДОГОВОРОМ, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
ІІараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкціП 1а їх новності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка УкраїНІІ. діючої на 
день ВIІнmcнеННJI такого податкового боргу або на день його (його частині) погашеННJl, 
залежно від того, па з величин таких ставок є більшою. за кожний календарний день 
простроченНІ у його сплаті». 

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

«6.4. Орендар зобов'язаний в П'JlТИденний термін після державної реєстрації цього Договору 
тв/або будь-яких додаткових УГОД, Договорів про BHeceHНJI змін та доповнень до Договору 
ТОЩО надати відповідну копію органу державної податкової служби за місцем знаходженНJI 
земельної ділянки». 

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

«9.4.6. в п'JlТlfДенний термін після державної реєстрації цього Договору та/або БУДЬ-JlКОХ 
д?даТК~ВИХ yг~д, Договорів про B~eceHНI змін та Доповнень до Договору тощо Haдanl 
В~ДПОВ1ДНу КОПІ10 органу державНОl податкової служби за місцем знаходження земельної 
Д1ЛJlНIСИ)). 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.3.3. наступного змісту: 
« 12.3.3. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому порJIД вип ках пе едбачеНllХ 
законом та ЦlIМ Договором)). ку У ад • Р 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в наступи'" '00 
ІН реДВКЦll: 

« 12.4. Розірвання Договору оренди землі за ініціати О о .. у 
порядку допускається у разі невиконанИJI Орендарем ~~~oг рендодаВ4ЦІ ~ OДHO~~O:: 9.4 
ДВJIOГO Договору.)). пункту ,ПІДПУНКТІВ . 

2.ЦеЙ Договір підлягає державній реєстрації. 

3.ЦеЙ Договір набирає чинності після . -
реестрації та застосов ся опавові оси ШДписанНJI СТоронамІ! та його державНОI 

, ' н О ВИНИКЛи З 01.10.2008 ок. 
4.0бов JlЗОК щодо подання цього До 

пов'язані з ЙОГО державНОIО реєстраціЄIО ПОlC1lговору на державну реєстраціlО та BllтpaТll, 
. '. вда10ТЬСЯ на Орендодавця. 

S.Iиwi умови договору оренди земельІЇої" • ~ 
040733800132 ЗВnИШВІоться без змін. . ДlJ!JIНХИ ~1Д 17 ЖОВТИJl 2007 року за P.J':: . . . 
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Aoroaip укладеllО у трьох ПРllміРIІІIКах, що MalOТЬ о • 
! 311DXOДlITLCA В OPCIIДOДВBЦR, Apynlfi _ в ОРСllдаРI ~laK08Y IОР.IIДIIЧIIУ Сl1лr, 
'~"" pcccтpaUЇIO _ КllівськіА pcriOllaJILllifi фіпії дср;к,тр аВІСТІ - ~ opralll, ІКlIВ ПРОВІВ 
.",- РІ 10ro ПIДПРllсмстоа "ЦСIIтpУ 
~:se'ICJlhIIOrO кадастру ПРІІ ДержаВІІОМУ комітеті УкраїШI ПО 3CMenhIIIIM ресурса .. " 

PCICBi311TII сторіІІ 

ОРСІІДОДВВСЦЬ 

\13JICька .. іська рода КІ!ївськоі обпасті 

jIIIIфікаціitllllR код 26376375 

jcыІ oбn., 'І. БроваРІ!, вуп. Гaraріи8, 1 S 

_ Сanожка 

\~~ ~ 

,\\",:." '. ~ , . " '\ . \. 
'.. ,,,;:. 

. .. -.: 
~ ... ; 
, : 

OpClllIap 

ВАТ "Софів" 

Бупьв,Нсзвnежності.16 м.БР08ВР" 

ідеlmlфікauіfiНllfi код 04594605 

в особі ЧDlОIIВ 7npa rpnropOB''' • 

• inіі ACJ»lCll8Horo піДПРlІоаCТВD.. "ЦCIrтp)' 
К "cIoKin pc:riOllan"HI~ 'ФУкраіН" ПО зсмenЬН"'" ресур« про шо У _1/aIIS;;;;:за~еє~~овано У І,ІВ Д _8110М)' KO"'frC11 " рб 20 р. ЗІІ 

L'O;3 НОГО кuдacтpy ПРІІ ср ід" 111- -
" ilb,~. • земenь аЧІІКС:КО звПІІС " 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛЬJfоl ДІЛЯJfКIf 

ВроварсьКІ мІсьКІ РІДІ" /,J "J.Iaif~' .. 2006 
_ДAB~ЦЬ: ВроваРСЬКІ •• I"lсьКІ! рада в особі 31nYПllllКl IІllськоro ronоаll О І ёiprfA 1\ІIIIIflлОDII'I':: 
.aalamll 311011)' УКРlі1ll1 Про IІІlсцевс CIМOBpl4)'laHIII І Yкpoilli" довірсшoctl lід 01.08.2006 року 30 Не2-15/1872 
._ 6оку, 1'1 ОРЕНДАР: TODapllCТDO 3 06Мl!Иfell01O BlдnOBIдanLlllmo "КАМІРУС" IOpllДl"IIII ІШрССІ: М liроаа І 
~C1tкoro,18, іАеlmlфікаціRlшR КОД 33927481 І осо6і RIII:panltlloro дllpCkТOpO licкво ССРПІ ГсорпПоаll'І~ IКIlП :;~ 
1 __ 1 c:rI1)'I)'. 38pea:тpO~IIOro деРЖllllІІМ реєстратором lід 29 ЧСрВlIІ 2006 року 3І N!!I 355 1200000001726 3 
~1VII60кy, yкnanll цеП доrollР про IIІІЖlIСllllсдсне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

~ І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ lїАПОlідно до рішснНІ ссеіі IiроааРСltкоі мlСltкоі ратІ КllіlСltкоі o6пacтf lід 23.11.2006 
JII) »159-11-05 HDдВE, а ОРЕНДАР ПРІІАМІЄ І СТРОКОІС матнс КOpllc:tyllOHlI1 3СІІІCn.ІІ)' дin.IIКY МОІІІСІО ".OOOOru за 
~ зеаlCnЬ clnLcLкorocnoltllpcLКOro ПР"3I1аЧСIІIІR - рlмА .IUUI po:sміЩСІIІІ' IІІр06НІl'lоl 60:11І на тeplrтaplt 
"111І а раАоні P03MilцellНl зав0ДУ anюмініСІl1Х 6у.llіаCn.НIIХ КОНС1р)'ICUIП в ІІІ. &роааРIІ. 3riдt,o 3 I1IIDIIОМ 
1ІІІІІрІІ\:1у8І1І1І. ЩО С HCliд"OIHOIO ЧІCТlIНОЮ цього ДоrolОРУ та .ІІ0lі.lllClІ 1ІІ.ІІІІІІоі БроааРС.lСІlМ .,іС.IІI" lі.а.аinо" 
IUIIIX ресурсІв Н!1299-О4-313 lід OS.12.2006poкy та зсмс:т.НD-ICD.II8СТРОIОТ .IIoкyмcнтauIТ БрОlарс.кого місltкого оі.ll.lliny 
ІІІШІІІІХ Jl!=cypc:il WI зсмc/lы�аa дimrнка Є ЗСМЛІМІІ ПРО.ШСІІОlоm І .'СЖІХ Браlарс.коі IІlіс.коТ puut. 

2. 06"єкт ореНД0. 

11. В оренду пеРC.IIDЄТЬСlзсмenьна дin,Нh11заranltНОto МОЩСto 4,OOOOru= " • 
2.2. На ХІІICJIьніА дinlНці lїдcyrнi o6"cml нерухомого маЯка а також ІНШІ 06 cml Illф~~IІ, • 
13. Нормативна ГРОШОlа оціНка земen.ноі діл,НІСІI зrfдllО .ІІ0віРІІ БРОlарс.кого МІС.КОГО ІUIIIIJIY 3СМCn.1ІІ1Х 

\)]IciIliAOS.12.2006 року за N! І 298-04-313 CТDИОІIГГlt: • 6:11І' • 
- І 286 800 (од11Н IІlinьПон двicтf вісімдссlТ шІсть nlClЧ licilllCOТ) rpllle.1Ь 118 пеРІодА ' ;:шuru, і . іі 
_ 3 088 ооо ('lp" мinЬПОНIІ вісімдесп вісім nlСIЧ ) rpllleИL 3 .llDnl затвср.ІІЖСННІ ІС'І)' СрІІ8lНО ІОМ'СІ про 
~ І Іtn:муатаці.о закінченоro будіlНІІЦТВ8 o6"єtn)'; lків. шо Ma.ytЬ персШКoдlml П ефС"'ТSlltlОr.ty 

2.4. 31111Cn.llа діл.нкв. ІКВ пеРC.IIDЄТЬСІ І оренду не має tlедоІІ 
~DO. І о 
~ 1S. ПРІІ зміні (реОРГUllзвціі) ОРЕНДАР'я ДОГОlір opeН.IIII не з61Р гас ЧІІНІІІСТЬ. 

3. CrpOIC діі доrОDОРУ 

2008 РОIC)' niCJII за .. іtlчеННl стро .. ')' доrolОРУ ОРЕНДАР 
• З. AoI'Q81p yкnaдcllo ІІа 2 ( два) РОКІІ ДО 23 листоп,,: аі ОРЕНдАР nOlllHeH не ~Ьнlше иьк 3D 2 IIllcвql .110 
~I право ПОtlоanСIІНl Пого 118 НОІІІО С1рок. У ць І)' Р о IWllр np0д081Кaтa noro ДUO. 
-..... C'IJIOкy діі дoroBOP'v ровїДОМlтl РІІС.ІІІОВО opCН.IIOДD8W1 пр IfСІ ... 8111 ореll.llар ВТр8Ч.1: переВ",IС Пр8ВО ІІа 

N CJ цinЬОВllаl npl1311a 
"-са РІІ D"корIIcтDIIІІ13&:аIслы�оtt дlnАlІlСІ1 ІІІ 38 

ІІІ. ДОговору opCIIдIl. 

4. OpelIДIIB ПJJВТВ 
4 ОО ( ТРII.llUllТlt вІсІІІІ ТlIСКIf шlстeDТ ЧОТІlр11 ) 

4.1 І(11ІІІ cКnIAIIЄ 38 60 , 
а.ї оо • РІЧІІІ OPCllд1l8 nЛlта ІІІ перІод будlDlІІ1 . n МIо"О' .. "Оа.lсlУ про ПРIIПIIRТПI D 

kOnlllosc: Д _Вllоl прll м ) ОО , СІІІІА AtrrY er- І ТlICRчl wlcтeDТ сорок ГРtlаень 
~. РІЧІІ. opellДlla ПЛlта з ItIIТІI 31таеРДИС 640 ОО ("ев"ВIІОС1'О.ІІВ 
~"'ldlll 3'ldllчеиоro 6yдlBIIIIЦТDa CКIID.IIlє,2 • 8llИІ.1 ItUlCксll Iнфlllw1. 
'0 4 МJUO 3дIПСНJOCI1oCI3 урDXYI lfТI1I рlwе'Ш8 сесlУ вl.І 23.11.2006 року 
• ~ 06ЧIІCnCННJI ро3міру Оpl:Ндноі MВnI З8 ЗС ІІІІІІОЧІІ :І .11118 ПРІІПІІ С'ПІІІІІІІІІ ""ІІІІе11.ll8рlllllll .ІІІ.еlll звіТІlОГО 
~'IIIO OpelIДIII nЛlта 8110СIIТЬС:Я opellдlpClI1 П:;Ішt "нІ .. lІаnYПl11: :д~ у КlатасьadП 06nac:тllll. КІІСІІІІ МФО 
II8tIfaIo PIвЦ"1I1II чаСТКlIІІІІ протяrolll 30 IC8JICI~ ІІОК 3321381260000еl1.ll8 зеllшL 
-'І ~ I'D) .Іlcацп WnIlХО.' псрераХУ.811111 ІІІ р ФrкацlУ 13050200 - ор 

23571923 -!іРОВIРСЬке ЦК. КОД кnacll 



4.4. Передача продyкuіі1D 11_111 .. поcnyг В рахунок ореllJlноі маТl1 офорr.IЛJlСТLСЯ віnпuиіJlІІIІ\1ІІ ilIПа."и. 
4.5. РО]Аllр ОРСlиlІІОУ nлаТlI псреглмаtтЬСЯ У раІI : • 
4.5.1. зміllll ~IOB roсподаРIОВDIІІ .. , передбачеJll1Х Доroв?ром, • ... 
4.5.2. зміllll РОІм'ріа ,смелЬІІОГО податку, піДВllшеlll" ЦIJl, 1DРIlФIВ, У тому "ІІСЛІ ВlfаСЛI.!lОh. "'ф!IJщіі; 
4.5.3. в іllШllХ ВIIПадках, передбачешlХ ,ВКОНО,.І; 
4.5.4. У ра,lllСВllСССllІІЯ OPClllIllOY плаТIІ У СТРОКІІ, ВII]llочеlll UIIAI ДОГОВОРОАІ, спрuвnягrLСЯ aell. 'І ре 

nOДB'nlloJ CТDBKII нац'оIIолы�огD баlllC)' YKpailll1 ІО КОЖlШП ДСІІЬ ПрОС:ТрОІIСIfIIЯ ПЛОТr""'") "есп.1Iчеllоt ~1 

KO-ІКIIllП ДСІІЬ ПрОСТРОІIСIIIIП. НДАР 
4.5.5.0pelllIIIB мв,. справn.єтьс' 1DКОЖ і У ВIIПадквх, JlКШО ОРЕ З поваЖНJlХ "Р''''''Н 11ІМЧКOt 

ВllКОрlІСТОВУС зе,.lсть.1)' ДШ'lllеу ,В ЦІІ,.І ДОГОВОРО,.І. 

5. У&ІОВІІ ВІІКОРПСТАІІІІВ :Jе&leJlы�оїї діЛВIIКII. 

5. І .земстыІB ДШJlIIКВ передаЄТЬСІ В ореllJl)' діі' ро,мішеНlІ1 BIlPO~HIIIIOЇ базІІ; 
5.2.цШьове ПРIr.JJlВЧСIIНJI ,смельної ДШJlНКlf - ,с,.ші nPОМIIСЛОВОСТI. 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мвє ПрВDВ без оформле'l'" у BCТ8IloвneHoMY законодавством порядку Зr.lіНIОВВnI uia 

ПРIІ'llвчеш .. ,смстыІїї ДШJlIIКII; 

. 6. УІ\ІОВІІ і СТрОКl1 передачі :Jе&leJlы�оїї діЛЯllКl1 в oPЄlrдy. 

t 
6.1. Псрсдачв ,емельноі ДШJlНКlI в орен,ц)' ,діПСЮОЄТЬСІ , ро,роблеlfНIМ проекту n· відведеНІ". пiJlcd 

ро,робnеllНЯ проеК'l)' відведен ... ,емельноі діляНКIf є рішеННJI про нада ..... дозволу на ВИГОТОВЛСННЯ npoeh."1)' вІаII,Q 
21.09.2006 року ,в N!112-08-05; 

6.2. Інші У,.ІОВІІ передачі ,е.fельної ДЇnЯНКІI В орен.цу: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР npldl_ 
орен.цу ,е,.lельну дШ'ЮСУ вшьну від буДЬ-JlКИХ маянових ПРВВ і претеJlзіR третіх осі6, 

JlКlIХ В MOMellT укладання Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чн ОРЕНДАР не r.lОГЛII 311 
6.3. Передачв ,емельноі дїnJlHKII орендарю здіАСНlОЄТЬСI піCJIJI державноТ реєстраціТ цього доroвору :ііі шо 

ПРllПман ... -передачі. 
6.4. Но ОСІІовІ ст.25 ЗОКОІІУ Украrllll"ПРО оренду зеАlлі" від 06.10.1998р ХІI61-ХIУ ореllДВР у n"m ... 

строк після деРЖОВllоr реєстрацІТ ДОГОВОРУ ope'llIll земельноі ДШЯІІКІІ II8ДаТII копіlО договору відПОВШllОl1)' арп 
деУ_ВIIОТ податковоі с:лу.кбll. 

7. УМОВІІ повервеllВП зе&leJlьвоі ДЇЛJlВКII. 

• 7.1 •• ПіСЛІ npllпинен ... д~ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дїЛЯН~1 У cnнi, 
пршому ПОРІВ ... НО з ТlIМ, У ІКО,.ІУ ВІН одержав іТ в оренду. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі погіршен... КОРJІСНИХ вnacnшостеА орендованоі земельної дїЛJlНIЩ ПOl"1ЗIIJIID 
',.IIНОIO іТ cтa~, M~Є право на BlДWкo~aH!f" ,битків у розмірі, ВJI3наченому СТОРОНВШ • .якшо СТОРОНIlAШ не AIJCII1I) 
'ГОДІІ про РО'МIР ВIДWКО,ц)'вання ,бlmlВ, СПІР p03B"OYЄТloCK у судовому порJUUCY о. 

• 7.3. ЗдіПснені ОРЕНДАРЕМ .без 3ГOДlI ОРЕНДОДАВЦЯ Вlпрати на п~іпшення орендованої земельної AinI1 
RКllleMOlCJIllBO відокреМИТJI без 'ВnОДIІННЯ ШКОДJІ ціП ділянці не піДIUII'8lOТlo • 

74 Пол· - • ' ВIJIШКО.цуввнню. ,IІААЦ( 

і . . . ІПШО~НЯ стану земелЬНОI ДIЛJIНкн, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою згодою з ОРЕНДОw
,е,.ш , не ПIJUUII'8ІОТЬ BIДWКO,ц)'BaHIUO. 

7.5.0РЕНДАР має право на відШКОllVllання зБIПКl·В "ВnO'"I·IH. ОРЕнДО"ААЦЕ 
б "б "Ч", ~ ~ ІІХ унаслІДОК IlевиконвнНJI w-

,О ОВ .,ень, перед ачеНl1Х ЦlIМ договором. 

3бllТlCDІ\ІІІ DважаIОТЬСЯ: 
7.S.фаmtчні ВТРВТ", RКИХ ОРЕНДАР 'взнав " .-.1 ум 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а 1DКOЖ Вllтрати, ккі op~~B оку ~ неВllконанНIМ або ~еналеЖНIIМ В.'lкона енНІ СІІІ 
порушеного право; ДАР 3ДlПСIIІIВ вбо повинен зalnCHlml дllJI BIДHoвn . 

7.6.дOXOДlI, Ікі ОРЕНДАР Mir бll реanьно 01pllМaТIl • ОДАвЦЕМ уаі 
договору. D РВ31 належноro ВІІКОНВННІ ОРЕНД 

7.7. Розмір фвmtчНllХ Вlnpат ОРЕНДАРЯ В'lЗиачвсть •• • ІХ 
. СІ на ПІДстаВІ документально ПlДТвердженшс даНІ 

8.06&lежеПIШ (о6т . ) 
вжеl.ПJl щодо Вllкорш:танnп 

земcJlы�оіi діnВВКlI. 

8.1. На OpeHlIOBBHin земельніП діляНці не ветан . '. 
8.2.ПоредаЧD в оренду ,емелЬноі ДШJllsкїI 110 :~eHO ОбмеженНІ, обтяженНІ та іиші права третіх осіб; '1 J1 

дїnЯIІКlI. . ПlдстаВОIО AIJЯ. ПРllпнненНІ або ,міНl1 об~lежеllЬ ІІІ ЦІО ~ 

.. ' 



9.1 •• ші права та 060D"RJh. ....... o і •• ' р 11. 

o.&lfДOДA8EЦЬ raраtпyє, що ,смепlollа Аlпlllка с у Поro впасl'Ості і • 
~ JICIIIDIO ІІС персбувас і ІіІ' МІС ,аКОlші ПDІІ'ОІІІЖСІ'ІІІ ПС CJIII8 • Н кому ІНШОМУ 110 lіаlfУЖСШI, nia 3І&оРОlf01D 
ШІМ 'DI'DIDpDM. Р ІП. IUO AinlIІІС)' І ОРОІЩУ. IIIIIIIВImI іllші права. 

, ,'nраlа ОРС'ІДОДІВЦА: 
,:1.1. nepcbipml u1n1o~IC IIIKopllcтalfll~ 3смcnыfтT дlпIIfKIf; 
'.1.2. ACJC1POICOIO pO'lpllТl' цсП ДОГОllР У ІІІПВДКU, ПСРСД6а'IСIfIlX ЧІІІ'""М 
,.ІJзміlllml ршмір opellДlloi MaТlI у IIІПВДКах. ПСРСIІ6ачс",1Х Чllmll~~ко~:.~mом 111 ш, •• ДоГОІОРОМ; 

,..,му пораку 603 'ГОді' ОРЕНДАРJI; .aaamaM, І тому 'шепІ І 

'.1.4.IIIМВnТlI Ііа ОРЕНДАРЯ СООСЧ8СІІОГО ВIfСССIfIIl ОРС"дllоі Mml; 
'.IJ.IJlM8nm. Ііа ОРЕНДА~Я ІIдwКО~8IШI СУМІІ ОРСllДllоі мrп, 3 часу nplIRuma іШС"11І 111101 
рІІІl про 1f1lдlU1I1I зомепlollоі АІЛ.ІІКІІ АО nlAnllC811111 шого ДоroIОРУ; Р 110.1)' 860 

'.2. 0601"А'КlI ОРСIIДОАаВЦА: 
'.2.1. псреда8аТlI ,о •• cJlы�у АіЛJШI)' по alC1)'. 

І '3. Пр81В OpIIIДBpA: 
'З.І. atpl ... IТI. ПО аny ,смcJlы�у AЇn.HI)' У KOP"C'JY8DIIIII; 
9З.2. ПОНОВnlOlаТlI Aorolip пісп. 38кіlfЧСННІ строку Пого діі І раі liдcyrнocтi npeтeloiA, щодо з0601"1311110 1111 

r
'1qIMIНY ОРСIШІ', 
9 .... O&OI"R31C11 OpIIIДDpR: 
9.4.1. IIIUUIIBТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖІІlllіCТlo здіRсюоваПI KOlnPOnIo 311 llllCOpllCТolIIНlal цісі 3С.lenIoIlОТ .ІІIмIllШ; 
9.4.2. ІIfКОр"СТОВ)'ВIТII 3IАlелы�)' АIлRНКУ 38 цІлЬОВІІІ'І ПРI13110ЧСIII18111; 
'.4J. ClОClfIСНО смачуваТlI ОРОНАIty ма1)'; 
9.4.4. но ADІІ)'СКВТИ хlАlіЧIІОГО ЧІІ 6уд .... Кого іншоro 316руанснНІ зсші; 
9.4J. n!дтpllAryвIТlI" І нanс:жному сані11lРНОМУ СТоІНі; 

10. PII:JIIK ВІІПВДКОВОГО :JПllщеllНR або пошкоджеllllR 
об"єК'I'D ореНД0 'ІІІ ЙОГО чаСТОПII. 

10.1. РI1311К ІIШIlДJCOІОГО 3НI.ЩОННR а60 ПОШКОДЖСННІ 06"СК11І ОРСНАІІ 'ІІІ Поro чаCnIНIІ несе ОРЕНдАР. 

11. СтрахуваllПR об"єкта 'ІІІ йОГО чаmlПО. 

11.1.3rUuI0 З ЦlIМ АоrolОРОМ 06"єlП' ОРСНAlI НС nїJUllrac cтpaxyвaННID. 

12. 3aUl18 yalOB договору і пропппеllПR ЙОГО діі 
І . Ф і 311 83DCМHOIO 3rDдOlO c:rapIH. 
2.1. Зміна УМОІ АоrolОРУ 3АіПсюоlD1'loCJl )' nIlCIo.IOIIR орм. "ayrot1oCl У СУДОІО.,>, порllдltY. 
у раі HЦOCIIrнCHНR 31'ОдlІ ЩОДО зміlШ )'МОІ Aorolop1 СПІР ро:аl 

IЦ ДІІ Доroвору ПРIIПIIIIRIОТІоСН )' розl: • 
12.2.1. ЗцінчснНІ строку ІІа .КlIR Roro 6)'ло yкnaдcHo; • • І 
:2.2.2. IІрll.llбаННR OPCНAIIPOA. ЗОМCJllоllоі A~HKII У 8JlВC::o nplDl)'CDIOro lїдчy;R11НІ зсмenloноі ДUUlНКII 3 .IOnII І 

• 2.2.3. Ilucyпy З0МCJlьноі ain.IІКlI ДIUI СУСПШIoIІІIХ п~ 
~i IІСо6ХЇАнос:ті І ПОР.АКУ IстаIlОВЛСIІОIІI)' заlOlІОIІI, 

'1.1.4 • 1 __ .. 1 • Р. 12.2.5' ЛIІСВ"-ЦІі IОРllдlfЧlfоі oc0611-ОРСlUUI • псреа6аЧСНІІХ заICOНОМ. 
І . ДоГОlір nP"ПIlНRЄПоС. таКОІС а іl'ШIIХ аll~8аllllЯ 38: 
,u'2J ДIl Аоroаору ПРIІПIIIIRIОТІоСR ШЛRХОАІ Rora Р дnVМlO c:raPOIIOIO О&ОI"IDКЇІ, 

.1 •••• - і . . О'" НСІlІlCDнаlll1l .. ". -. 'ІСТОТНО 
12з,2 --..11І010 31'0.11010 СТОР Н, ісі' сторІІІ У НВCnUl .. lаноі 3С.lenlollоі ДІМ""''' .ке -1Je . pIWOHIUlr.. суду на ІIІМОI)' ОАН 13 ше"l'" пошко_ННІ орсНдО 
~ ДОroIОРОМ, та Інаепшок 8l1naaкol~ro 3Н11 онаЧСНl1Х 3ІІКОIІОМ С'//АУ, аll1П08111110 до " ..... , ..... 

12,3 іі lIIКOPIIC'11UfНJO, а таКОЖ 3 іНШ11Х ПIAС'ПІІ~:~ AoroaoP)' 3І рlШСlІlІЯlІ1 
,о .3. 1IIIIIICOllalllln ОРСIIАІРСАI п.9 ... .2. ДІ св. 

12.4 ra _1iR)' Укра'ІІІІ порЯдIC)' AOnYcacacrL нДдрЕМ n. 4.3 .. п. 9.4.3. Ь UiI 
, • ~aIlp""IIH ДоrаDар)' В OДllocтaPOIIIIIo:"I:'h')' є НlllllОнанНІ оРЕ або фl""'1І)' особу, D 11IICDЖ PCOPrall а 

І~ІРІВНIUI ДоrolОРУ І ОДllостаРОНIlIоО .. У n р Р. на інШУ IОРIIдІI'lIl)' 1і 'cuamocri 
~lIai ПСРехід nPІва влосності ІІа .. anH~ :: AorolOpy. НдlРI 31С'/_СIІНІ 1&0 06.IС:Н:inII:' ра10М , 
~ .. a~"-OPOIUUIP. є ПіаС:ТВВОIO ДIUI )II~ фі3l1чноі ocor~1 ;:Г~ІІКОРІ'ІСТО~~":І;Д~:ІОР>' ОРСНдIl ,en!; • 
. ~ IДоlану за.IcJlыty ДUUlНКУ У РI3 С. або іllШl1Х ос. UIJIIXOМ перС)''''-' 
~::IIII '" СУ.цу порехаАlт ДО спDдlCООlша рв30" , opcНдllpCIII, 
~ -11 IIIKOPIICТOIyкm. UJO ,сIІІcnы�у дІл.11К)' 



13. відповідолы�ість сторін ЗD ІІСВІІКОІІDІІІІЯ або 
IIСllDJleжJlС BIIKOIIDIIIIB ДОГОВОРУ 

13.1. За IIOBIIKOl1811101 8бо нонanСЖllС OIlKOHaHIIJI договору сторонн несуть відповіnВ!ІІ.llістJ. RіЗIIОВ' 
14ІIОь 

цього ДОГОООРУ. 3Іа1 
13.2.CтopOIIII, Іка ПОРУWlша зобов"lІ3аIIIOl, зоілЬНRЄТЬСR від відповідальності, JlI\WO Вона Поведе що 

cтanoCI ІІС 3 іТ ВІІІІІІ. • це lІаР); 

14. ПРllкіlщсві ПОJlОЖСIIIIВ. 

14.1.Цоn догооір Ilабllрас ЧIІННОсті піСЛR піДПllСВIІl1JI сторонамlf та Ного держввної PCECТPOlliї. 
ЦеП Договір укладено у ТРЬОХ npIIMipHIIКВX, шо МВІОТЬ однакову ЮРIІДJІЧtty СІІЛУ. ОДІІІІ ] JlkllX 3 

0PCllДoдDDWI, ДРУПln - в ореllдаРІ, тpeтin - о органі, IKlln провів деРЖВВlty peccтpauito. --
Нсвlд"саlllll"lll чаСТІlllа"lll договору с: 

• • кадаСТРОВlln Mall земельноТ ділlllКl1 3 відображеННRМ обмежонь (оБТJlжень) у 1ї ВIІКОРIІСТІШlі 1I1CJ1нaa. 
cCPOlтyrIO; 

акт про OCТDIIOВJICHIIJI но MicueBocтi та погоджеННR З0внішньоТ межі земельної ділJltlt\JI (KOlliJl)' 
вкт на ПСРСІІСССІІНІ D шпуру З0внішньоТ мсжі земельноТ ділІНКИ (копіJl); , 
акт ПРllnому-пеРСдачі земелыlтT ділІІНКИ; 

ОрСІІДОДDвець 

Броварська міська рада в 
особі заC'l)'ПНlfКВ 
.. icltKoro ronови 
В03101КВ Сергін МlfXаAnОВlfЧа 

міСЦС3НlХоджеНIIJI юридичноТ особи 

07400 КJITBCЬКВ оМаст&. 
м.Бровари, вуn.Гвгарін" 1 S 

ідеНnfфіквuinНIfR код 2637637' 

,'І· .- _. .. 
і' І' .' }'~ • 
:' .. :8 •• ' ~ ~ .... ' . -. 11 J _. _ .... --. ~. '. 

У. ".: мп . 
( '. . . \ : . '. 

\ ~. , 
~\ , .' ; 
+\.' ' ...... 

15. PeкabllТll стор іІІ 

Орендар 

ТОВ "КАМІ РУС" 
в особі генерального директора 
БОClа Сергіl ГеоргіАовича 

міСЦС3НIХОдЖеНIIJI ЮрИДIІЧНОТ особи 

07400, М. БроваРІІ, 
вуn.ІСраСОВСЬкого,18 

ідеНnlфіквціАииА код 33927481 

IIiдПIIСIІ сторін 

~~:--_ С.Г.Босв 

'.<::.>'," . )~оroВі~~.з'реєстровано у kllTBCItKin peгiOНВnIt' • 
зеfo?S!ltНD~стру npll Державному комітеті У аТ НІА фUlіТ Державного підприємства "ЦеИ1РУ дepJI 
B~~I~.(~O~~liї~~" /eIl " 'lA:)02NJ кр ии по зеМCnItНllМ ресурсам" про що у ДержаВНО.l)'рetC1Jll3 

,.,. ... ~:, ... ~'~~."~~ '?Ju- 2006 р.заN!(/qО~.J.9lJtj~tl3 
/.$,- ••• ~. '. • ~ 
1·-' ., \. '\ :., .' .' '. ~ " 
'1' ~-i:' ' .. 0:. ~ :.,' •••• ' ~ ~'I ~ .. . . ... ' ,"., .' )' ,', , 
\." ".,':',. ," ••••• ''''~"I ~ \ .мп.· .... ' .. : .... ,; ~II .': .,.,.,..: .;,. ..... , ./ .• 1-:,.: ____ _ 
,,,r, ~ "~' \; .. ~v :: :/. 
~ ~} tJ ..... -.... .' ...... :' -i;~/!;:::~'.;''':'~ 

'~~:::':=-"." 

• на ' kарпенкo...ПJoдr.uшa.I!.ycJII111!!!! 



.... АКТ 
пРИИОМУ-ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНки 

"./L" ~H.! 2006 року 
М. БроваРl1 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська I\lіська рада. в особі 
:JвСТУПllllка міського ГОnОВl1 ВО311яка Сергія МllхаЙnОВllча, що 

діє на підставі Закону У країни "Про місцеве самоврядуванНJI в 

украіні ", довіреності від 01.08.2006 року N92-1SI1872 3 однієї 

сторони, та TOBapllCTBO 3 06межеllОlО відповідалы�істIоo 

"КАМІРус" в особі генерального директора Боєва Сергія 

Георгійовича з другої сторони. склали цей An про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТВO 3 061\ІежеllОlО 

відповідаnьніСТIО "КАМІРУС" прийняло земельну ділянку 

площею 4,0000га на території Промвузnа в раііоні РОЗl\lіщеllllЯ 

звводу алюмінієвих будівenЬНIІХ конструкцій в 1\1. БроваРl1 ДJIJI 

розміщеННJ[ виробничої бази - землі промисловості. Земельна 

дiтпucа надана рішенням сесії Броварської міської ради від 

23.11.2006 року за N!!159-11-0S на умовах оренди. терміном на 

1 (два) рони до 23.11.2008 року. 

Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

прийНЯЛО: 
ТОВ "КАМІРУС" 
юридична адреса: 
вул. Красовськоro,18 
м. Бровари. 

~~~~]r.llt'1L: ди~оР 

1kW~Н-
Iсr.Боєвl 



АІСТ 
_"оВЛС"'IЯ ІІІ Аlісцсоості та noroaa'c,.,. . 

".,~._ ' R :аОВllіШ'IЬО- • 
д;/' А У'_ _ _'., І АlеїКl 'JfMeJlL.loi ДИНІІКІІ 
&JZLLV~ h ~tI'eVC • 

".,.- J"(J 

tt JlfIl~7~ 2006: р. 
• • . м.Ііро"ваРII 

tJJI. ИllжчеПlдписаНI. преl1стаВНltt; Бровар" . 
І" оо ф' 'оО Д .' СIо"ого ""СЬКОГО . . ~алЬНОI ІЛІ.І ~ружаВI~~ГО ПlllllРllсмс:rВil .. Центр llСРЖIІВIСОГО 1С '0 1l11U11ЛУ Київської 

6сржаОllDМУ KOM!T~TI ~~aIНJt по Jt:МСЛIoIІІIХ реСурсах" МС:ЛLНОro КlІ4астру rlpll 
.JIIO'I1I на підстаВІ лauеllЗIІ ІІа ВИКОllанltя робіт 

.lI
lU1c.vrHOCTi ЗСМЛСВЛ.ВСННКіВ (3СМ:lСКОРIIСТУВilчів): ~".c:' r __ _ ' r" . -~~~~и~и~С~~~~~9~~~~k~'_~ __ 
~ 7~ 

nprлc:таВНllкіВ виконкому -~~~rc~~~Ik!:iU:~~' ~~~z~~@l~' ~~,~.б.2:..~ _____ . __ --.:.. 

1І1:)'.lіЖНШС землевласників (зсмлеКОРИСТУUil'lів): -------------------

І!ІО- прев',вили свої повноважеННJI. прове.1 встановле . ння !l8 "llcЦ.eBO~Ti та ПОГОl1жеННI 
JDlиіwньоі межі земельної діnянк" ...-!"!!&~Z~fLJ.~~!id~7.~~~~r~. ______ _ 

шо 1на:СОДIIТЬСЯ за адресою . ~~ff~t?'/ 
3а1иаче~і мёжі на .~lісuевостїі-п-р~о7{J,;;.ulїЯ~Т";:;;Ь;::;fI"':0=';:(j,;rj~Jl:&~"":~;'::;е:"&4:--:--~---~7l-t---~J'!. .. -\t:'.-'.І~,·~:оtU--:;с~-_-,?,-:,t!-'(':.-",-y 

" . ./ 
Ніаких претензіЯ при встановленні зовнішньої межі не 1l1J1вnено. Мсжі ПОГОl1жсні і не 

8НIiJIНl\atOТЬ спірних' питань. Мсжові' знак ... икими 1акріпnс:на зсмеnЬН811іnlнка 8 кількості 
___ шт. показані представником відnілу на місиеВDсті. та пеРСl18Ні на зберігання 
JCМJJевnаснику (землекористувачу). Розміри та місuеЗНilходження 1емельної діnЯНКJI 
поwані на абрисі на звороті ~~гo 8!'1}' • .J" '. ." 

lIJJоща .вілянки;.наданої 071/08. л.~fj(~' 
JrШно земельно-кадастрової .!lOKY'leHTDuiї СКnlJlJ.аlи~~~~_- га. 

Цеl1 акт с піJ1Ставою для прИЯІІИ1їJl рішеНlІІ1 ~~!.l(i~ ~;~}li),,"'~ТVRANIHIO :J Hac:тynHIlr.r 
офОРhlленням 110KYMeHTio, що посuіl1ЧУЮТЬ ПРіі1~t~~~~~~ 

Аl\ї СКnDJ1еНJlЙ в 2-х примірниках. 

Представник с~ .. іЖJiи~~)!1W'J:it.<~~ 
землевласників ~зсмп'і=fCCJljJ"~~ 

.. ~реJ1С~ВНИК БРО8ар;ьког~ _0-.::;;: ... "nr· І 111101 j 
МІСЬКого відділу земельнИХ .. 

. , . 

., 



АБРИС ЗЕМЕльноІ ДІЛЯНКИ 

~----------------~г--~------~·: 

. 
в 

І' 

-~--------~--~----~---------------------
ОПІІС ~ІСЖ: 

б. 8ід·Е до А _. __ --==-________ -:..._---.:.---~.-:--
. І 

Абрис CK~aB: . ~~ . К'; ~ ____ ( 
,. 



.. ' 

-0-

АІ(Т · 
про псреtlссеtlНЯ в tlaтypy зо • BlllWtlbOЇ межі OJl//t'A ~. земелы�оїї діл.ккк 

(/О" '~1:~ " - 7 -
:yn.,--:-"/(/6~~~~:.:...:~~rt)~~~~~--_____ _ 
_ ______ 200~p. 

МІІ, ннжчепідписані представиик Б . 
КlIЇВСЬКОЇ' регіональної ф'ілії Держав роварського міського відділу 

ного ПІДПРИЄМСТВ .. Ц 
земельного кадастру при Державному " а _ ентр державного 
ресурсах" КОМІ1'еТІ УкраІНИ по земельних 

• 

8 присутності землевласників (землекористувачів): 

o~4.k~p" 
представн~х виконкому е ~.PI'~ т, L3. • 
.l!IЮЧИ на Пlдста~і дозволу ви:orкв~ НІ 273 
рQИ нвроднмх JIcnyraTiB від 24 лнстопала 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної діJUlНКН 

d7f/OB" ~#" 
проживаючого по вул. ~o(U"~~" 
згідно рішення міськвиконкому НІ від ----------

Межеві знаки в кількості шт. передані в натурі прелСТІІНИlСу 
замовника, на якого і иакладено відповідальніСТЬ за їх збережеННJI. 

Розміри та місцезнаходжеННR межсвнХ знаків земельної діnЯНlС1І показані 
на кроках. Цей акт є підставою ДJUI ПРИЯНIІТfJl 1С0ристу~анНЮ. 

An складений 8 ДВОХ ПDI(мі),НИ:Ках~~ 
• 

Представник зеftlIЛSJ~~!Q~~~~ 
( зеМЛlеКОIJIИCТ)l'вв~~!l~ 

Представник 8Il1:ZШIУIт.r~t\IJ·"·'·:: 

Представник 

пРСД~внИКGDIDВI~~~f~~~~ 
міського вiJlділу зсмельннх 

ресурсів 

" 



АБРИС 3ЕМЕльноІ ДІЛЯНКИ 

r 

g "' .. / 

"" 31-.2.; '" 

IflOZ 

БV.8'L 

-
ОП_І&: ~tеж: 

S. ВідД до Е _____ ---:. ____ -=-____ --------
б. Від Е до А ___ --:-=----: ______ --.:. __ ---~ 

Абрис СК.ІІОВ: ~~, ,t;', .Lr.' 



КАДАСТРовий ПЛАН 
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Договор N!!2 
"ро Оllесе1l1lЛ ЗJI';" "о dolOtlOP)' d • оре" "ЗI!."en"ІІ01 dілвll«ІІ 

0,1) 12.12.2006 ро,,), А'і!0406ЗЗВО042В 

місто БроваРl1 КJlїВСької області 

ДвIlAЦnТЬ дсв'ятого ГРУДІІЯ дві ТlIСП'lі BOCLaloro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська plIДa КІІЇВСЬКОЇ бп • 
ІІа-ств мУ" . ф" о aCТI, ЮРllдllЧllD особа за 

_110_ о • Kp~IНJI, IдеНТlI IкацlПIШП код за aallllMl1 ЄДРПОУ 26376375 
ІОРІІДІІ'ІІІВ адреса. Кювська обл., М. БроваРІ І вул rarapill" І 5 в о б' ' 
обо ' • ,. "" со І ВllКОН)'lОЧОro 

в IЗКlI МІСЬКОГО ГОЛОВІ! - секретаря рад .. СDПОЖКD Ігорп 8аСІІ.ІІЬОВІІ'ІВ JlКІ П • 
• • 42 3 У" n . ' І ДІЄ ІІа 

ПІДставІ СТ,.. • aкo~y Kpa~HII ес ро МІсцеве самоврядування в Украіні)), РОЗПОРlдЖеllllЯ 
&роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 24.07.2008 року Н!!128 з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідапьніСТІО ееКвмірус», IОрllllllЧllа 
upeca: м.Бровари, вул.Красовського,18, ідеНТllфікаціПНllП код 33927481, в особі 
JIlIректора Ба6іча Олега ВіКТОРОВII'IВ, ЯКIiП діє НВ підставі ста1У1'У, зареєctpОВВlIОro 
державним реєстратором ЗІ Н!!1 355 120 0000 001726 3 другоС сторо"", yкnаЛlI цеП 

Доroвір про наступне: 
Д'uочи добровільно і перебуваюЧl1 Прlі здоровому розумі та JlсніП naM'm, 

розу.IПОЧИ значенНJI своїх дій, попередньо ознаАОftшені з ПРИПИCВltIJl ЦllВinьиоro 
законодавСТВІ, що реГУЛJОIОТЬ yкnадениR НІIМIІ правОЧJfИ (зокрема. з BIIMOГDIII щодо 
иедіRсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською 
радою від «30» вересни 2008 року Н!! 883-46-05 HopMaТlIBHOЇ грошової оціНКlI зсмель 
м}ста Бровари, рішенни Броварської міської радJl BjlI 16.10.2008 року .N'!898-47-05 та 
РІШСJIНJIМ Броварської міської ради від 05.12.2008 року H9944-50-0~ ~ерYlОЧJI~Ь 
ПonоженНJlМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ ЗСft.елЬИОІ ДШJlИКJ! ВІД 
12 rp,VIlUII 2006 an цей Договjр Н!! 2 (нодо.9і - Договір) про ВНСССНІIJI зftllН до 

J#<\пп року yкn и . 2006 оку зв 
ДоroВОРу оренди земельної діnянки вІД 12 грудня Р 
КаО40633800428 (надanі - ДОl0вір ореllдJl) про таке: 

1. Внеcn{ до Договору оренди наступні зftfїНII: 

1 
клаСТl1 в наступній редакції: 

.1. Пункт 2.3 договору оренди. ви .. дinяНКJ' ІІа період 6удіВlllщтва 
• «2.3. HopMaТJiВHa rpошова OЦIH~ земельНОl ПІВНУ грошову оцінку зсмельної 
~o витигу з технічної дoкyмe~Цl.l Б про :~їBCЬКOї області від 03.11.2008 ~~ 
дuIJIнки ВіМЩУ земельних ресурсів у МІСТІ POB~ nOНlI сімсот двaдwrrь CЇltI ТlIСІЧ ДВІСТІ 
не 04-3/13-3/1643 становить 2 727 234 (два МІЛЬ 
1phДЦвть чотири) rpивні оо копіАок. .. дinяНКlI 3 дaТlI 3да .. і 06'а.-та в 

Нормативна rpошова оцінка земелЬНОl.00rnlll·"1 про ИОnМВТІIВНУ грошову оцінку . .. ДО~'Умеп.- r - .. бп • ід tlСеnпyотаціlО згідно ВJtТИГУ з теХНІЧНОI. .' Броварах ЮоВСЬКОl о acn в 
3еМет.ної .цimJики відділу земCJIЬНІ!Х реСурсІВ 5~5 ft;~ (шість МinЬПОl,ів п'JТCОТ сорок 
03.11.2008 року N!!04-3/13-3/1644 CТJЦIОВllтьо06копіПОК»). 
п'nь ти • дна) грllВllЯ сич трllста ШJстдесит о . .іНІIDШII ЦllфРУ «3») 

ІДІІ внеСТІI ЗМ1I"I, заа 

1 2 Л 3 договору ореl 
• • В підпункт 3. унктУ 'П СДІІкціі: 

IІIЦSlфРУ «3.1.» та ВJlкnасти в наступНІ Р 



3 1 Ц Й Д . yкnoдeHO терміном до 01.05.2011 року. Після закінчення СlРОl\у діі 
СС •• е ОГОВІР оо v 

Д ОРЕНДАР має переважне право поновлеНIІЯ ISOГО на 1100111І с ГРок. у цього оговору ., . 30 . " ' 
цьому разі ОРЕНДАР ПОВJlнен не П1ЗНlше Н1~ за календарНIІХ дll1D ~10 'JUl\1нчеНIIJI 
строку діі цього Договору ПlfСЬМОВО ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ IJРО намір 
ПРОДОВЖlfТ11 його дію. 

Положення цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 'JaCTocoBYlOТЬCJr 

у разі: . 
_ BlfKOPlfCТIUIHi земельної діЛЯНКlf не за ЦІЛьовим призначенням; 

_ порушення термінів сплати орендної п~а~; 
допущеllНЯ погіршення стану земельно~ ДІЛЯНКИ». 

1.3. Пункт 3 Договору оренди доповнити ІІОВИМ піДПУІІКТОМ 3,2 HaCТYnHOro 

змісту: І 
сс3.2. Строк передбачений ДJIJ1 будівництва об Єlста містобудування (введення об'єкту 8 

експлуатаціIО), встановлений терміном до 01.05.2011 року, згідно рішення ВJ.IКОНавчоro 
комітету Броварської міської ради від 05.12.2008 року Н!!616. 

1.4. Пункт 4.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
сс4.1. Орендна плата становить 7 % (сім) відсотків від нормативної грошовоj оцiшm 
зеt.fельної дimmки - 2 727 234,00 гривні - і складає 190906,38 (сто дев'яносто ТИCJl1l 
дев'ятсот шість) гривень 38 копійок на рік - на період будівнuцтва; 

Орендна плата становить 7 % (сім) відсотків від нормативної грошової оцінкп 
земельної дimmки - 6545361,00 гривНJI - і складає 458175,27 (ЧОТJ.IРJ.Іста п'итдесп 
вісім ТlfСJIЧ сто сімдесят п'ять) гривень 27 копійок на рік - 3 даmuзаmверджеНIІR Акту 
дер:ясаВllоr КОАІісіІ' про nРllйняття в експлуатацію 3Qкіllченого будівнuцтва об 'Єl\mу; 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.1. наступноro 
змісту: 

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

. 1.6. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.2 наступнОro 
ЗМІСТУ: 

(с4.1.2. Сплата. орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіfiСНЮЄТЬCJI 
по~нВlОЧИ з ~ІСJIЦЯ,. наступного за місяцем закінчення строку, встановленого ДIJJ 
БУДІВництва об єкта МІстобудування (введення об'єкту в експлуатацію), ВJlзначеноro У 
п.3.1 цього Договор)?). 

1.7. Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції' 
сс4.3. Орендна .плата ВНОситься рівними частками щомісячно прот~гом 30 (ТРІІДЦІТІІ) 
капеидарних ДНІВ, Har.тvnvиv за • ·А..п. -. .1........ ОСТВІІНІМ календарним ,цнем звітного (податкового) МIwsw-
без урахування пдв шляхом перерахувВННJI на розрахунковий рахунок ОрендодавЦІ 
Н!!33210812700005 УДК у КJIЇBcькiii області м. Києв&, код ЗКПО 23571923 МФО 821018, 
одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 . ' - оренда зеМЛІ). 

1.8. Пункт 4.5.2 Договору оренди Викласти в . оо. 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку т наСТУПНІ~ редакцll: . nrвноі 
грошової оцінки підвищення ці . а C~OK ореНДНОl плати, ЗМІНИ норМІ 
законодавством. ' . Н, тарифІВ, змІни коефіцієнтів індексації, визначенdX 
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у IllПадку віДМОВІ! ОРСllдаря змїШlnl opellДllY плату ІІа 
.1 noroвopy, ОРСllдОдавсць мас право розірваnl цеП догові умовах. ВІ13111че'ІІІХ 
u 14 Р В OДlfOCТOPOJlIIЬO)IY 
'sy'» 

I.t. П>?ІКТ 4.5.4 ДоroВОРУ O~IIДII BllкnaCТII в ІIВСТУПllіП редакції: 
~j,4. у разІ. ІІСВІІСССІІІUI OPCllдllOI плаТІ б І У ~OKII, Вll3llачеllі ЦIlf.1 ДОГОВОРО)І. сума 
~8IIIOCТI ввожається подаТКОВIІМ оргом І стягуєтьси 3 IlарахуваlfJIJlМ пені. ЩО 
,poв~ 110 cyr.sy податк~вого • бор!">' (з ура~уваllllJlМ wтpафШIХ calfKQin зв іх 
.-oc:n) ІЗ розрахунку 120 ВІДСОТКІВ РІЧНІІХ оБЛІкової стаВЮI HBQiOllanLllOГO банка 
)'J.p3ЇНП, діючої ІІа ДСІІЬ ВIШIf~llеIlШI такого податкового боргу або 110 llellL ПОГО (noro 
_о поraшСНIIІІ. звnеЖllО ВІД того, яка :І велlf'llfН таКІІХ стаВОК с бinЬШОIО, 3В КОЖlIllП 
II.'IflfJ181J1111R AellL прострочення у Аого сплаті)). 

1.10. nYSIICТ 6.4. Договору ореНДІ. BliкnaCТlI в lівступніП редакції: 
. '4. 0pclrдap зоБОВ'ЯЗDНssА в п'НТliдеюшА термін після держаВllОЇ реєC't)Шціі цього 
І Дom80py тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеНllЯ змін та llOnOBHellL 
1J ДоroвоРУ тощо НІДати відповідну копію органу державної податкової служБІ' зв 
місцем ЗНlІХодження земельної ділянкJt)). 

1.11. Пувкт 9 Договору ореНДІ! ДОПОВНІІТН НОВИМ підпУНКТОМ 9.4.6 наСТУПllОГО 
JIIiaY: 
19.4.6. в п'пиденний термін після державної реєстрації цього Договору тalвбо будь-
IDIX додаткових угод' Договорів про внесення змін та доповнень f100 Договору тощо 
um відповідну копіl0 органу державної податкової службll за М1сцем знахОДЖС.,II. 
хмепьпої ділянки». 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНlml НОВІ!М пiдnyllКТО~f 12.3.4. 

ВIC1yDиоro змісту: . по у ВІІПВДКВХ 
112.3.4. ініціаТИВОІ0 однієї із СТОРІН В односторонньому ридку , 
передбачених законом та цим Договором». 

1 викnаСТJI в такій редакції: 
.13. Пуикт 12.4 Договору ореМIІ . ініціUТlIВОЮ OpellДOдIUIWl В 

«12.4. Розірвання Договору ореlІДlі зеАШl за . 
"_ С. В НUСТУПНІІХ випадках. 
-оcroрониьому ПОРЯДКУ допускаєть та n 94 цього Договору; 

- невиконаиия Орендарем BI!~Or п.4, п. 6.3, буді~~1fЦТ80 об'єкту містобудyвaнJUl. 
- в разі зшичення строку ДІІ ДОЗВОnУ Н:81IИJ1 будівenЬНIDС робіт; _о Орендар за цей час не приступить ДО вико вneHoro ДJJЯ будіВJlltUТIШ об'єкта 
- в разі закінченИJI строку, B~O) ВllЗllвченого У п.3.2 цього Договору. 

AdСТОБУДУDalfНJI (введения об'єкту в експnувтa1tIIО , 

. й реєстрації. 
2. Цей Договір пїдnягає держвв1l1. _ 

. сторонor.ш та ЙОГО державllОI 
• iC1Ul nlllnIIC8IIH• 

3. Цей Доroвір Ilабирає ЧІІІІНО~ п СІ'І О ВІІНІІ I1 01.10.2008 ОК 
JJeєcтpaцii та застосов єтьс. О п нОВІ • 

ЖDВIIУ реєстрацІЮ та ВlпраТ1I, 
договору 118 дер 

4. Обов'язок щодо поданн. ц~oro адаютьс. Н80рендодавWl. 
ПО ' • єстр&ЦIЄІО, поКn 
в азВИІ з ЙОГО держаВНОІ0 ре • 12 ,VIIUct 2006 року зв 

.. inJlHКlt ВІД rp,,~ ... 
11 земenы�оI� д 

5. Інші УМОВІ! договОРУ ope~ 
ХОО40633800428 ЗIШI!watОТЬСJl без зМІН. 



6. Цей Договір уклвдено у ТРЬОХ приміРНIІКа.х. що мають ОДІІО1I\Щl\ І() 
СІШУ, один. З ЯКИХ знахОДlіТЬС.R В Орен.додавця:. дp~Гllii - ~ Ореllдаря. JPt:lJn _ :".11І.., 
ЯКИЙ ПРОВІВ його державну реєстраЦllО - КИlВСЬКlіі регIоншІыlіі фі:Jії Л~ жuргаа~ 
підприємства "Центру державного земельного кадастру прн ДеРЖО1В)J()Щ р . a8~IO~ 
УкраіНlІ по земельним ресурсам". . I\O~I~ 

РсквіЗllТl1 сторі.1 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварсы(a ,JI';СIJl(а рада К"УВСЬІ(ОТ 06ласт; 

IОРИДllчна anреса: 
ідеНТІlфікаційний код 26376375 
КlIЇВСЬка обл., 
м. Бр apll, вул. Гагаріна, 1 S 

• СаnО3lс"а Ігоря ВаС'Ш60fl".,а 

~*!i+lМa..ц:=-~--- / LB.Cano:JIC"o/ 

ОРЕНДАР 

ІОРИдИчна адреса: 

ідентифікаційний код 33927481 
Київська обл., 

м.Бровари, вул.КраСОВСЬJ\ого.18 
в ОСО,~бі~~~ 

::W:i~- /0.В.Бе6;'11 

~~~~'~~~:::=::===::~~BnCIOPn Оленсаllдр ВаСIUl6D'''Ч 
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.... АІ(Т 

ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноr ДІЛЯНки 

29 !рУДНЯ дві тисячі восьмого року 
м. Бровари 

МИ, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
~ItКОН)'10ЧОГО обов'язки міського гоnови - секретаря міської ради Сап~жка 

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

самоврядування в Україні" з O~Hiєї сторони, та ТОВОРІІІ:ТВО 3 обl'IСЖСIIОIО 

відповідалы�істIоo «Knl\.ipyc» в особі гсllсралы�огоo AIIPCICТOPO Бобі&IО 

Олега ВіlСТОРОВllча з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсыаa MiCblca рода передала, а TOOOPlfCТOO 3 обl\IСЖСIIОIО 

оідповідалыlстIоo «Ка мірус» прийняло земельну ділянку площе.о 

4,ООООга, для розміщення ВllроБШlчоі баЗl1 - зеl\lлі ПРОl\шсловості на 

території Промвузла в районі розміщення заводу алюмінієвих будівельннх 

конструкцій в м. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

05.12.2008 року N!!944-S0-0S на умовах оренди терміном до 

01.05.2011 року. 
примірниках і є невід'ємною част.,ною 

Цей Акт складено У трьох 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Брщ,"рсь«а АІ;сь«а рада 
IОРlщична адреса: 
м. Бро при, вул.Гагаріна,15 
8ИІ<0І у очиА бов'язки 
міС!.I( И 

-----+-~~-r 
п.в. СOlІО31СКО / 

прИЙНЯЛО: 

ТОВ «KflJ1Iipycll 
ЮрИДfrчна адреса: м.Бровари, 
вуn.Красовськоro.18. 

/О.В.Бn6і', / 
~~ 



ДОГОВІР 
ОРЕІІДИ зЕмЕлыl'' ДІЛЯ11 КІІ 

М. &pOBDPII 

• GpooapcloKa ",IСloка. Раnа .. .ft' .. ~/nNd .. 20lLP. 
ОрсІШОJIDВСw.. SpooapcLKa Allclo'~ рава 8 ос06. Псршого :ІІC'lYП",,1r.I •• іського ronО8 •• К"Я'lІІul ОЛСКCllllаРIІ 
AUlтonIRoal.'la, ШО дlс ІІВ "'встао. 3вко"у УкраіІІ" "Про місцсос ca\lOBpIIBYBa •••• 1I о Украі ••• " 3 ОА"ОГО боку 
lOIipc.1OCfI оlд 01.04.03 3В Н!!2-61299 тв ОРСIІ.оDР: ПРIІDIІТ.IllП "'anplltAICQ. G)'replI АЩlрlП BllmJpODII'; 
IІІІIІІIІлDОI"I, IOPIIAII'IIIB адрсса: .,.БРОВВРІІ. оул.к •• іОС"КD.166. ко.51 l_еIlТIІФікаu'R.1ІІ0 KO.ll 201301801551. ІІКІІО 
Ііс НІ nlдcтaol свІдоцтва ПРО ВСРіІСО811У pCCCТPDuilO cy6"clCТll lІі_ПРllсr.IІI1ЩЬКОЇ .IIiMlollocтi ВIІАОIlОГО OIlKOIlКO~'Or.. 
&ро8llРСЬКОТ мlськоТ рад" 30 Н!3242 оід 30.09. І 996р. :І BPyroro. УММІІ псП .ІІ0гооір про 1ІІ;.кчснаВСАеIlС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ оідповl.оlІО ао piWC1I1I1I сСсії Броварськоі міської РІІВІІ к.,іВСloкоі області віl 
11.02.2006 РОКУ 16923-44-04 "мвс, в ОРЕНДАР npllnl\lac в строковс МВТІІС KopllctyBalllt1l 1cr.ICn""Y AinllllКY 
JL1DUIC'O 0,1227 ra .апп PCKOIICТP)'KUIТ :І РО]WІІРСІІІІЯМ nnDlпbROIIY nl4 lI,nra]1I1I та tmфс ] лIТI.I" 
IІІRJ1ВIІ'IІІIСОIІ'. П'СІІП 311аХОДІІТLСЯ по вул.Королеlt"",.78 \І.IiРОВIlРIІ. ЗгіlllО 3 MB'IOr.. 3С"'ЛСКОРllcty8аll •• IІ. шо с 
ІІСІШ"СМІІО'О ЧВСТІІІІО.О цього Договору тв 10віДКІІ 8'IдIIItOЇ БРОВ8РС"КIІМ міС"КIІ'" Biulnor., 3СМCn""IІХ рссурсів 
Ііа 15.03.2006 Н!335 та ЗСМCnЬНО-КD4Dстровоі AOКYMc'IТBuiї Броварс"коro ",іс"кого вilШlnу зсr..CnIo.IІІХ рссурсіl 
Qlхмenlo"а дімна рахУЄТЬСIІ о 3CMnllX KOMcpuiAltoro BII"OpIlCТD'IHII 8 r.'C"dCiIX БРОlарськоі r..iCIo"oi рааlІ. 

2. Об"скт opellДll. 

2.1.8 ОрСIІАУ ПСРСдDЄТIoСIІЗСМCnlollа ділІ1111СІ ]аrвnloIlОЮ МОWСЮ 0,1227 ra. 
2.2. НВ ЗСМCnIo"ln AInJllfui оідсyrні об"сlCТl' IICpYXOMOro моАllа. • •• • 
:1 3 НОРМВТlIОНВ ГРОШОВВ OuiltKa ЗСМCnloної li1lllltKII згіlllО 10В'IКIІ Броварського MICLКOro ВІ4lIІІІУ 

1CIICII.~II~ рссурсlо від 15.03.2006 за Н!336 CТllII0811ТL 3150113 ( TplIC'ТD п'IІТ.IIІ4UЯТIо ТІІСЯ'І ЧOТl'Р"mI 

'РИИIl4UIІТlo ) rpllBCllb. IІСАолl"lв, що ",О;КУТ1o ПСРСШКОА'ІТІІ іі 
2.5. Зсмcnьна дInIНКа, ІКВ псреааСТІоСІ в ОРСllау. ІІС мас 

сфrП"I"ОМУ вlкор"стаНIIIО. • • 
2.6. ПР" змІні ( рсоргоніЗluіі) ОРЕНДАРЯ Доroвlр ОРСНАІІІІС збеРlraс ЧIІІIНIСТІо. 

3. Строк діі AorOBOpy 

d 023 02.2011 року. ПіCnIl за"IНЧСIІНR строку дoroBOPY 
3.1. ДоговІр укладсно тер .. іно" ІІІ 5 (п'ЯТІо) рок -АА • У UIoOMY раl ОрСllдllр ПОВІІНС'І ІІС пізнішс 'Ііж 

CIPataaP мас персввжне првво ПОНОВЛСНН" Аого на ."ОВІІ ~~:':~1080 OPCllAOAD8Wf про 'Іаll.lр прОЛО"IIТ'1 Roro 
~ 2 аllСЯцl до ЗDкінчеНIUI строку діі договору ПОВIAОIІІ~~~~111І1 ПРІІJ'ІІІ'ІС'ІІІЯАІ ОРІ!ІІІВР ВТрІЧІЄ ПСрС_ІГ.кlIС 
- ПРІІ BIIKOPIICТlIIIII JCAIMLlloi дIпЯ'IКlI ІІС 3І U 
"Р.ІО ІІВ nOIlOIUlClllln ДОГОВОРУ opellAII. 

4. ОРСIIДШI плата 

ТlIСЯЧ сl:\IСОТ CI~IAKRТ ) ГPIIOCIlIo 65 
О 65 ( П'nТIIIl4UIТlo • 

4.1. РІЧІІВ OPCIIAIIB пnата cкnaпBЄ 1577 - • • 
~nlnOK. 11 3 ypaXY8aHIlIlr.1 іIШС'''С'8 lІ.фnlluli. 

зв 3СІІІІІІО ЗАIАСIІІОCТlol! Ід 23 01.2006 РО"")' ШО:\IIСА'1ІІ0 4.2. ОБЧIІCnСltlllІ роз .. іру орсндноі МІТІІ РIIR'lsrnп рlШI!'1ІІ11 _ • '-
4 ІІDЧІІ :І Д'111 n І nulС'IADР"'I~1 Alle:\1 :lВ .... ОГО 

РІ 'з.ОРС'IДIID пnата BIIOCllТIoCn ПО'ІІІІІ IIIII_ IІI&:1')'ПIll'I :lВ oaallll ~I :n СТІ 1'1 КІІОІІ МФО 811018 
( 1""'11І ЧвсткаА'" ПРОТnГОАI ЗО кале'lдlрlllll '''I'DL- УДК У ((lllвськіА о В· L 
IICI4at 111.1. '11 рВХ" "' П 13050500 - ореlШІ :lсr.IЛ 
..... " .. ICBBOГD) IІllспцн WnПХОIІI перерахув ВДІ(. КОА КnIСIIФIIСІІU Ф ІІІIІЄТІоа .IAnoolднl"'lII DIC'I'IIfoIll. 
~""' 601571923 р/р 33210815600005 - Gpo_apcloKC аху"ОК оре.lAllоі П1ІВТlI О ор,. 

4.4. Псредачв ПРОАУкиіі та 1С1lд8111111 nocnyr в р 1:11 : 
4.5. Р03Аllр оре'IДIlОТ пnаТlI ПСРСГnЯАа:;.:r.,: АОГОВОРОМ; ф. у ТО:\ІУ Чllcnl внвcnіАОIС іllфnllUїТ: 
4.5.1. зміllll У"ОВ господаРIOВВІІІІJI, пср InВIІШСIІНIІ 11111, таР" ІВ, 
4.5.2. З~іНII розмірів 3CltlCnbIIOГO подаТ~~:"IОМ: • OI'OBOpoM, справлllЄТloСIІ ПСІІІІ У pO:lMipi 
4.5.3. о ШWІІХ ВllПМкох, псрсдбв"СНIІХ "-0"11 ВІІ3НDЧСІІІ UIIM .а .... а--
4 5 4 Т мвт'l У ... r' ..m!IIJDЧСIIIIІІ ..... ..... ". 

110 • ": У разі IСсвнсСС"НIІ opellдllO ІІВ за ко-" дС"1о rt .. --·r ЕНДАР J поВВ1СНIIХ ПРІІЧІІІІ ТII~.чаСО80 ІІС 
blnllDT стаВКl1 lCaqiOIlВnbllOro БВIІК)' укрві І У ВIIПIl4 .... '" ІІКШО ОР 

111«0 4.5.5. ОРСllдllВ мвта СПРВВЛJlЄТЬСIl11l"ОЖ ОМ { 
PIICТUIYC ЗС.'CnLIСУ alnJlIIIC)' 3В UIIIII договор • -J( 



s. У"ОВІІ вш<ор"CТnIIlН '.".ЛЬІІ"Т .1Ї.10""". \ ~ 
5.1. ЗемenЬІІВ ділянКD персдається ВОРСІІДУ ДnJl PCKOIICТPYКlliї J РОJШIІ(1L:IІІIН\І ІІ:НІІ ІІ.ПОІІУ ПІIНlі'-" 

квфе з nїТllїМ МвПдаll'IIIКО.... .'. . 
5.2. Цільове ПРllзна'IСIIIIJI зс ... елЬJlОТ діЛJlНКII- зсМЛІ KOMcpUlnll~ro BIII\(1~"C І.ІІІІІН • 
5.3. Орендар не мвє права без оформлеНJlJI У встановлсному JаКОII01JіШСТRО\1 IЮРН.1I\У З&lIНIОВitТll • 

ПРIIЗllа'lеlllll земелы�оїї ділJlIIКIІ. 

6. УІ'ІОВІІ і CТPOICII псрсда'lі ]СI'IСЛJаllоі дї:IIIІІЮI u ОРСIIДу. 

б.l. переда'lвзсмenы�отT діЛJlllКIІ в ОРСJlДУ здіПСIfIОЄТЬСJl бс] РОJроБЛСllІІНМ ПРОСКІУ IЇ відведе"НIІ. 
6.2.lншl УМОВІІ переда'lі ]смелы�отT дinJlНКl1 в оренду: ОРЕН~ОДЛВЕ~Ь пер~да( •. а ОРЕНДАР ПРІІ 

оренду зсмenьну ділянку вІльну від БУДЬ-JlКIIХ маПНОВllХ прав І ПРСТСНЗIП ТрСТIХ ОСІб. про ІІКІІХ В ма 
УКnDдDIІНЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ OPEHД~P ІІС МОГЛІІ ~"aTII. оо 'оо 

6.3. Псредача зсмельної дinЯJlКIІ opellдaplo ЗДIПСIIIОЄТЬСJl ПIСЛJl держав 110 І peccтpaulI 1ІІ.0ГО Доraвору 
за актом ПРllПмаННJI - переда'lі. 
6.4. На ОСllоаl ст.25 3UICOIIY УКРВЇІІІІ "Про ОР&ШдУ зсмлі" від 06.IО.1998р N!!161-XIV opellJl 

п'ЯТIIДСIІІШП строк піспо дсрасаВllоі рссстраціі договору O~CIIIIII. JCAlenblloi діЛЩIКJI nCP'''''UBllaT 
KOl\IYIIВnblloi вnaCllocтi з060В'03011llП lІодаТl1 KonllO договору BlДnOBlДlIOl\lY ОрПIІІУ дсржаВJlОТ ПОllа~"11 
службll. 

7. УІ'ІОВІІ ПОВСРНСІІІIJI ]е~lельноі діЛЯIІКIІ. 

7.1. Піепя ПРlfпиненНJI діі договору орендвр повертає ореllдодавцеві земельну l1іЛJlНКУ у СТІні, не riPWD 
поріВIІJlНО З ТlI"', У якому він одержав jj' в ореllДУ. 

ОреНДОІІІІвець у разі погіршеННJI KOPIICНlO' влаСТllDостеR орендованої ]емельної діЛJlIІКIІ, поа".:JІНIІХ 
змІНОIО jj' стану, має право на відшкодуваННJI збllтків у розмірі. В.lзначеному сторонаМIІ. Якшо СТОРОНІ\lIІ 
досягнуто ЗГОДІІ про розмір відшкодуваННJI збитків, спір розв"JlЗУЄТЬСJl у судовому ПОРJlдКУ. 

7.2. ЗдіПснені орендарем боз ЗГОДІІ opeHдoдaBЦJI ВllтраТ.1 на поліпшеННJI орендованої земельної дimlн 
які неМОЖnltво відокреМllТl1 боз заподіJlННJI ШКОДІІ ціП діЛJlнці, не піДnJlгають відшкодуваНIІІО. 

7.3. ПоліпwенНJI стану земельноі дinJlНКИ, проведені орендврем за ПlIСЬМОВОIО 'JГОДОЮ 3 opeНl101ll1 
землі, не підпягають відшкодуванню. 

7.4. Орендвр має право ІІВ відшкодування збllтків, заподіяних унаслідок неВ.lконаННJI opeHAOдal1К 
зоБОВ"R3ень , передбачених ЦlIМ договором. 

З611ТКUl\111 вважаlOТloСО: 

7.S. фаПlІчні втрати, яких орендвр зазнав у зв"JlЗКУ з невиконаННJI,.. вбо неналеЖНIІМ aIlKOHaHH." ума. 
договору ореНДОДВВЦС.I, а також витрати, які орендар здіRСНllВ або ПОВlІнеfl здіRСНlIТl1 ДnJl відновnеllН. СIОI1J 
порушеного правв; 

7.6. ДОХОДІІ, JlКЇ opeНJIDp міг бll реanьно ОТРllмаТ11 В РDЗі належного ВІІконаННJI opefШoAlaueM УМОІ 
~~~ . 

7.7. Розмір фаJmtЧНltх ВlітратореНДВРJl ВIIЗНІ'IВЄТЬСJl на підставі ДOKYMeHТВnЬHo підтвер.ажеНllхдаНIIJI; 

8. ОбмежеllllЯ (ОбтяжеНІІЯ) щодо ВlllСОРllстаНllЯ 
зе~lелы�оіi дїЛЯIІIСII. 

мереж 8~~~~=I::r:oBaHY земельну діЛЯIІКУ встановлено обмежеННJI площеlО _ 0,0222 га _ інженеРНllR кoplU1OP 

9.lllші права та обов"ЯЗIСII сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'DpaНТYE, що земелыla діл iD 
зоБОРОIІОЮ (арештом), застаВОIО lІе перебуває І' Яllка суПого власності, Ilіко,.,у іншому Ilе відчуженІ. n 
IllUШваТl1 іllшl првва, ВlІ31lа'lені QII" договора ВІІІ має законні повноваження передвваТl1 UIO діЛJlНКУ В ореИІІУ, 

9.I.Првва ОРСІІДОДОВЦП: м. • 
9.1.1 перевіРJlТl1 цільове BIIKOPIICТВIIH " • 
9.1.2 ДОСТРОКОВО розірваТl1 ЦеП Д JI ~емелыІІ� ДIЛяtIКII; 

Договором; • ОГОВІР У ВIІПадках, передбачеНIІХ ЧІІННІІМ закоtlОРВCТlОМ 11 UII.I 
9.1.3. ЗМІНІІТІІ роз .. lр opeHDlloi пл 

аТIІ у Вllпадках пе б • І 
OJIllocтopOllHbOI\lY ПОРJl~КУ 603 ЗГОДІ І ОРЕНДАРя. ,ред ачеНlIХ '1IIННlIМ законодовством, В тому "ІІСЛІ 

9.1.4. B111\lal'DT11 ВІД ОРЕНДАРЯ с ' . 
9.I.S.Blll\laI'DTII від ОРЕНДАРя BiBOЄllaCllOГO ВнесеІІНЯ орендноі плат .. ' 

або l\IiC9b;O~aдl~nPO надання земелЬНОі~~лк:.:~~~Н~I:~"11 орендноі плаТllз'часу ПРllПНЯтrя рішеllНJI Bllh'OIIKoMY 
•• 08 031CII ОРСIІДОДВ8ЦIІ: ІІСВІІІІJI ЦЬого Догово • 

9.2.1. передаваТl1 земельну діля ру, 
lІІеу по вКТу. 



,.з. Права ар&шдаря: 

9J.I. O1pllAlml ПО DIn)' :lCA!enIoI'! дin.IІКУ) ICDp"C1)'8allllll' 
9J.2 ПОІIОВnІОВІТII Jaaro8.p ПIСЛ. 3ІlСіllчаш.. • 

,a6oI"nalllo 118 npcm:ll теРАlіІІ) ореІІ411. строку l1oro лЇі 8 раl 8faC)'11locrf прете'l1іП, ШОАО 
9,4, Обоа"ЯJКIІ ОРСIfIlПРП: 
9.4.1.1І1U1D8аТІІ ОРЕНДОДАВЦІО можпlllіcn. ... 'п 

-І СIІІО8I1n. lФ'npoп. :І 
,ІІІІ1'1СІ1; а l'IIDpIlC1'III11"M uici :lCАІМ.lfоі 

9.4.2.DlllCOpIICТDayannl 1e~le.nIoIIY ЛіпА"",,), Ja ulл .. 
9A.3.CnOCllaCIIO CMn~aaT" ОРІЩІІІІ) плату; оаІІ'1 ПР'ЩlnчеrrIlRАI; 
9.4.4.111 IШnycrcaтrr "іМlчrrоro 'ІІІ БУЛL-JfIfОro іlfШОГО 1 6 
9.4.5. піАТРI.муаIТl. П а IІІU1СЖIІОМУ саllіtaРIЮ"У "aII~' py.aIlCHtr. :lеаUl.; 
9.4.6.піcnя :lакі,,"С""Я терміІІУ ліТ ДoroDOPY ОРСlfлrr n • • 

НМС*ІІОМУ стаІІI ПО 11n)'. оаСР'/)'ТІІ :leaIMIo"y Л'n'''КУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

1 О. Рrr:шlС ВIIПОДIСОВОГО 11111"'СІІIIО обо ПОUlколже.IІІR 
06"сктп ОРСІ'ДІ' І'" ііого Ilпm'llJI. 

10.1. РІI:JІ'К Dllпа4КОВОro 1f1I1UlIШ". або ПОWlfо.аЖС'fIf' об"сm OnCI'''II'''1 R 
о·... oro "ІСТ"'''' "ссе орс".аар • 

11.СТРПХУВП.1ІІ0 o6"cкra I1I1 ЙОГО ІІПСТІІІІІІ. 

11.1.'3гі4110:l UIIM 40ГОООРОМ об"сlСТ ОРСlІ41111С піМllгас С1раХУВІIІIІIО. 

12. З"IЇl111 умов ДОГОВОРУ і ПРllОllllСllllО ііого lU1 

12.1. ЗміН0 РІОВ IШroDОРУ uific.tlOIOTLCII у nllCLMOBin фор .. і 11 D:JICМIIO.O :lroдOlO сторіІІ. 
У раі наlШс.гнсrrrrll зroДIІ щодо з .. іНIІ умов .аоговору спір pon"oYlOтьca у су.аовому ПОР"IJКУ. 

12.2. ДіТ договору ПР"ПIШПIОТIоСП у pOJI: 
12.2.I.3DкіJlчеННIІ строку. на IIKlln noro було yкnцcllo; 
12.2.2.ПРlll1БIННR ореНl1I1рем зсмcnьноі діЛIІІІК\І у ВnlclliCТL; 
12.2.3. в"купу замельноі ділllllК" lUIlІ суспілЬНIІХ ncrrpc6 а60 np"MYCODOro віАчу.кСННIІ 1с"cn .. "оі 

-"ІСІ' 3 MOnIDiB суспlJ1ьtlоі lІеобхідності в ПОР"дr.")'. BcтalloВJtCIIOMY :11""0110"; 
12.2.4. ліквlдaціТ ФіЗIІЧНОЇ особll-ореНlUlPIІ. 
Договір npl'nllHRєrIoCR також в illWIIX DIIn;uu;ax. ПСРСА6аЧСНIІХ 31KOHO~I. 
12.3. ДІІ ДОГОВОРУ ПРIIПIIIIЯIОТIоС:П WЛЯSО"І noro розіРВIШ'. 30: 
12.3.1. 83a[MHOIO зrolШ'О сторін;. 060" . 
12.3.2 рjШClІН.М суду НІ ВІІМОІ')' однієї із сторін У наCnIAОК .tcIIlKOHI",UI .aPYГOIO CТOPOHOIO ~ "'1f'1, 

_...: • now ....... .-НН. opeНJI08lltloi зсмcn .. "оі IJIJJ"""'І. -...-ачеНIIХ AOroBOpoM та внаcnідок ВIІІ1JJЛКОВОro 1НIІШСltlllІ. .. ....... .. 
.. icnmto персшкоджає 'її 8ІІКОР"СТІНfIIО І також 3 іllШIІХ піlJCТlІ, IlоначеlltllС 3ІІШНOAJ. 

, 9 ,., /JOrooop" 31 ріШI:IІІI.\І t:yлу, DЇJlПООШIlО .ао 12.3.3. lІеВIІКОllа,ш. opelllllpe~1 П. ...... .111110ro J 

".14I,1443еммІо"ОГО кодексу Украіllfl; . 

У 12.4. РШ;Р8IННIf JaOroBOpy 8 ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОР"IJ/С)' IJOnYC:"'1I0ЄТloCpc~":p •• , n 4" n 9.4 3 
1108о10 І є .tcIIlKOHltI"" --""" ..... •• роз РIDIllIIf договору В OAHoc:тopotlllIoOMY ПОР"А/С)' '"wу 10Р.ШIІЧНУ Ібо фі111ЧllУ особу. І також 

12.5 nарех;4 праВІ ВЛlсності НІ MBnllO ОРСIIlJllР" ІІІ І 
\ICOJIrar1ba'" • • BOIO ДІІ" po1ip8DJ"," .aoro80py. 

ЧІ" IОРІІAlIЧНОТ ос:обll-ареlfl1DРIl [ПIJ1СТ8 • І і фі311Чllоі особll - ОРСIШllР". 1ІІСУлжен'" або 
а&ас Право на оре"IШВ8НУ замельну ділllJltcy 'І ра31 СА ерт _оємців або іНШІІХ осіб, ""і а"кор"стовують ulO 

1at::'И.1І іТ Alaдan.ocтi 38 plwellllllM суду nepcxo~"Тb .аОн:~оro80РУ ОРСІШІІ 3С~lЛі. 
'НУ 4iQHtcy Pll30Af з opellД8peA1, WМXO" ncpeyl\JIlIIJIIH 

• сторі" зо IfСВJIКОIII1IIIIП обо 13 відповїдолыІІтьь 
• IIСl1ПЛе",кJJе ВJJКОIJаllllП lIoroDOPY 

• 11 нсcyn. lilIПО8iJlan .. ність lі.апоаіАно 120 
1&. .. _13.1'31 неВlllСОlІlНIІJI або lІеlfвnаЖllе BIII\o.raH"" доroаору с:торо І 
-...."" та UЬoro ДOroBO"" 'ш вilIповіlJllЛьності, ."шо 1011І1 АОlе.ас, ша це 

• 13 'І "'-- ,.". .... ЗDЇJlЬtlJICТItC" В 
і~~"ПJроrrа, Jlка ПОРУWІШD зобов "311f' • 
\ ІІІІ C1'IUIOCR на з іТ 1111І11. 
~ • ОЛОіКСJJIIП• 
, 14. ПРllкіllЦСВI n і ......... ціі 
; "оro деpжllll"О РС .... ,.- • 
". 14 J • nIlCllI'" сторо.tPllІ та top11A1l11tt)' СІUI)" OIJIIH 3 'ICIL' 
\. 'Це'Цеn дОГОlір Нlбrrрає Ч&І,,!'Ості пlСЛIІ "~ IfIlКI". шо IIlatO~ OJI:at."O?;B ДсржавН)' ресс:1рІціto. 
~_ """,n договІр yкnaдeIIo у трьох пр"АІ Р етіn _ І opl1llll, 11"" про 
" ~HIIQ а OPOllДoдa8wr, npyr"n _ І opo.UIIIPII, тр 



Невlд"с" ••••• " ••• '.nmll.a~111 договору с: 
ОП прIIПr.sаIIIIR-ПСрСl1а'lі об"сКТD opelll1l.; 
КадаСТРОВllП план 3CMenbIIOЇ l1inRШШ з ві110бражеltllRr.s обмежень (оБТЯih~IІІ,) ~ il ИItКО"\\t11,," 

ВСТІІІІОВЛСІІІІХ серві1)'Тів; . оо' • • 

аn про ВCТllttОВnСllllЯ на Micucoocтi та поrol1ЖСltIIЯ 300Ш~II~ОI меЖІ зеМeJlLIIОll1IJIЯIIКII. 
оп про перенеССlllІВ о натуру зооніWllьоі r.sежі зеr.scnыl11 ДІЛЯІІ"JI. 

15. РСI(віЗIIТII сторіІІ 

ОРСІІДОДПВСЦЬ 
Броварська міська рада 

D особі 
першого заступника міського голови 
ІUJJJНJщі Олександр АнатоліЙОВJlЧ 

Місuезнаходження ЮР"l1 •• чноі особll 

0074 КlІївська область, 
м.БроваР'I, оул.Гагарінl. 15 

111еНТI.ФікаuіПн .. П код 

ОРСІІДПР 
ПП Бугера А.В., що діс на підставі 
свідоцтва про державну реєстраціІО 

суб"єкта підприсмmщької діяльності, 
виданого виконкомом Броварської 

міської Ради за N!!З242 від 30.09.1996р. 

Micue ПРОЖllваllНЯ фіЗІ11ІІІОЇ особ" 

КJlївська область, !'.І.БроваРIІ 
вул.Кtlїоська, 166 кв.51 

IдеНТJlфікаuіАНІ1П номер 2434801551 

ПідПllСl1 сторіІІ 

ОРlшдар ~I!-I-__ _ 
~~~= _~--І~".#--___ ~-\о __ .. L!:....----,А.в.Бугера 

мп 

• О • . . ... _. 
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- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНки 

М. БроваРІ. 

Ми, що підписалися нижче: Брооарсы�аa ~liCЬKa Рада, в особі 

Першого заступника міського голови КllПlшці ОлсксаllДРП 

АнатоліЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцсве 

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

відповідно до рішення сесії від 23.02.2006 року Н!!923-44-04 3 однієї 

сторщlИ, та ПРllваТНllіі пїдпрllЄl\lець Бугера Аllдрііі ВіКТОРОВII'1 

ідентифікаційний код 2434801551. 3 другої сторони смалll цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРIIЄ~.СЦЬ 

Бугера Андрій ВіКТОРОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,1227 га 

ПО вул.Короленка, 78 Д1IJI реконструкції 3 розширенням павільйону під 

магазин та кафе з літнім майданчиком. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 23.02.2006 за N!!923-44-04 на умовах ореНДІ. терміном на 5 

(п'ять) років до 23.02.2011 року. 

Ц .. Акт трьох ПРlrмірн}.К8Х і є невіД'ЄМНОІО частиною 
еи складено у 

ДОГовору оренди земельної ділянки. 

в ІІЕРЕДАЛА: 
РОварська міська рада 

10РИдична адреса: 
~',~;р,овари, вул.Гагаріна, 1 5 

~~~~РІІІИй заступник 

прийНЯВ: 
Приватний піДПРІІємець 
Бугера Андрій Вікторович, 
ЯКІІЙ ПРОЖlІває за адресою : 
вУЛ.КІІЇВСЬКа, 166 кa.S 1 
м.Бровари 

" .. l~ЬK'oгo Голови 
і' (.:(' ГГ- І Р-
' .. 
і: 

-:..',~. - .Кияниця/ 
\.~ -. ~ 
~

~.. _,.s,...-
" "'.... 

оБЛ.Кllївська 

~/ А.В.Бугера/ 



АКТ 

,ра переllесеllllЯ D ІІВТУРУ зовнішньої межі зе~lельtiої ділянки 

~~~:;~ 
.. 7 

.~.JuIl4е'4"U'иіА:t'4D-

.Д" # .. ,q( 2004- р. . 

• МІІ. 1lllжчспіДПIlСDllі, ПРСД'-"ТІВІІІІК 6роварса.кого міського Biд.Qiny 
~iICЬ1Coi periOllaJIbllOY філії Державного підпрнємства .. Центр державного 
JPlcnьноro кадастру npll Державному комітеті Українн по земелЬНllХ 
..мІевх" r'"'Г ' .. ' 

lариcyrноёті земnеВЛDСlІнків (1емnекорш:,rувачіп): 

но /7. f:"~ 0/ 4 
apцmIBllllK 81IKOIIKO .. Y CL7P~A2P r., 
IЇJDЧII на під~tIi до:аооnу ІНКО" му НІ! 273 
pwlllapoAllHX AenyroTiD від 24 nистопaдD 1992 року 
асрсис:сли в ІІВ'І)'РУ межі ІІІ підставі IІnОIІУ 1еМCnlollоі діnНIІК11 

DроІСНВlUQЧОro по вуn. ~~.. Щ&L /t{}r. ~/f/ 
. . 519- ВІ'- ~/ J~ А (~ 

1fU1110 РІшеННІ MicbKBllKOtlKOMY НІ! ІІА ,,"1. ТТ. V~ 

MQ(QBi знаки в кількості (І шт. передані І НВ1УРі представнику 
-ОIННКа. на .кого і HlкnaдeHO lідповiдanыlсть за іх збережеННR. 
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td .. , ннжчепідписані, предСТВВIfI'К Sp08apcLKoro • 
rioJIDы�оі.фin~іi Д~ноro піДПРИЄМСТВІ аа Це.ІТр де MICLICOro 8ЇJU1iny к .. івськоі 
,...КО" KOM!n:n Y~HH по зсмелЬНИХ реСурсах" Ya&ffOro земenЬffОro KIUUIC1pY ПР" 
0'11І11І ПJДCТDIIІ ЛІЦеНЗІІ на 8ИКОНIІIIIR· робіт 
IjIIIC)'rIrocтї ,емлеВnDCІІІІкі8 (зeмnекори~ачів): 
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) ~'I~ИnИ .свої ПО8НОВахсснНJI, ПРО8enи встановnеИНI НІ місцевості та поroджеН'11 
lRiDIIIftOl меЖІ ,емen.ноі дiJшrки 

\. 1l1Z;;": -~'r''и-''-5-h7'д.-'·.-./L~Lа--------
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ДОГОВОРХ!l 

Про внесення змін до договору ореllД • 
11 зеl\lслы�оіi ДІЛИІІКІІ 

.id ~6 l(,і",,1Л 2006 рону ItiО"О6ЗЗ800226 
МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

IIPYДUI дві ТlICJI'Iі восьмого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КlIЇВСЬКОі 06лacn' 
Укра" и' ф" "-. , ЮРUДIIЧJlа особа за _одавСТВО)1 1и , щенти ІКВЦlnnИЙ код за данИМl1 ЄДРПОУ 26376375 

• ..w..n: Кllівська обл., м. Бровари, вуп. ГагарінІ, 1 S в особі ВllКОuvrnч 60" ЮР!IДІIЧJlа 
.......... С • -J'" oro о в JDКlI МIСЬКОro 
JOIIOI1I - секрап.ари ради апожка Iropl 8асИnЬОВІІЧа, IхнА діє на підствві ст 42 3 
УqaiНП ссПро МІсцеве самоврядуваннІ в Україні», розпоряджеННJI Броварської MiCЬКOi~:: 
аіА24.07.2ОО8 року К!!128 з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Приватний підприємець Бугера Андрій 8іктораВIIч, 10РІІДІІЧllа адреСІ: М. 
&рова ро, ~yn. Київська,166 КВ.51 ідентифікаційний код 2434801SS1 з друго' старо"". yxпВn11 
асІ ДОГОВІР про наступне: 

Діючи добровільно і перебyвarочи при здоровому розумі та JlсніП Пl1&r'RТi, розуаrіJOЧlI 
&ЧСННІ своіх діі, попередньо ознайомлені з np11nHCIМ11 цllвinы�оro законодавство. що 
JllYJП01ОТЬ 11Швдений ними правочин (зокремІ, з вимогами щодо недіПсності правОЧIIJI)'), 
IiдuOBiдuo до затверджеиої рішCНИJIМ Броварською міСЬКОIО радОЮ від «30» вереСl1JI 2008 
puy N! 883-46-05 нормативної rpошовоі оцінки земель міста Бровари, від 16.10.2008 року 
1&В98-47-OS, від 23.03.2006 року К!923-44-04 та керуючись ПОЛ08ННDІИ ~B 4.5.2. 4.5.3 
ДoroBOPY орекди земельної дinRнки від «26» квітня 2006 раку yxmum цей ДоroВIР Н! 1 (IIadtllll 
-RIRDlIp) про BHeceНВJI змін до Договору оренди зеМeJlЬноі ДinRНКН від 26 кві'ПlJl2006 року за 
.А\ 040633800226 Сивдani - Дого.ір opelldll) про таке: 

I.Ввести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пymcт 2.3 Договору оренди викласти в наступній редакціі: 
• оо • на період будівlПЩТІа зПдно BIIТJIJ'Y :І 

• «Нормативна грошова ОЦІнка земельНО1 д~ оо ДЇJIJIН10I вi,мiny XIIleRЬ1II1X 
-~oi ~~eвтaцiї про нор~тивну .гр~шову oЦlНJC)' ЗС:М::~13_3/13SS craнOBlnЬ: 
lqICiВ у I41Cn Броварах КиїВСЬКОІ обпаС'11 ВІД 21.1 0.2008року - • 
116 016,00 (Сто двадцать шість ТИCR'l дв8ДЦIТЬ шість) гривень оо копШок. ., 
•• • оо • З nІ здачі об'єкra в екс~аТІШІЮ ~~o 

Нормативна грошова ОЦІнка земелЬНО1 ДUlJlНКП да цimcy земc:JIЬНоі ДiJJIНКII вwuпy 
l8tuy 3 технічної документації про H~PМ~Н)' ~Ш:: 2~.I0.2008POКY 1ё 04-3/13-3/13S4 
~ ресурсів у місті Броварах КиївСЬКОI oбnacm 
-oaпn.. 
Qo • ев'ПЬ) грllвень ОО КQПШОК». 

11'.00 ( шістсот тридцать тисJIЧ сто двaдцJIТЬ Д • Ї' 
І ctu в ноступоШ peдIIJCЦI • 
.2. П)'RXТy 3.1 Договору оренди вИКnВ •. ".їпоltl до 2З.02.2011року. ШCJUI 

13.1. Цеп Договір )'1CJI8Деио стрОКОМ на 5 (п' пь) :::~;:ажнС право ПОRОВnc:1lНJl = : 
::;еНIIJI строку дії цьоro Договору OP~HC пізніше оіж зов~~=~:'о намір 
3akiaч СТрок. у цьому разі ОРЕНДАР ПОВІ овО nOBЇДO"llml ОР 

еана строку дії цього договору ПОСЬ)І Ї' 
~B2larn1 ЙОГО дію. ОРЕНДАРЯ ІІС зоСТОСОВytaтJtCI У рDЗ • 

n ревpalС право 
опОЖеRWI цього Доroвору про пс lIJIIltIi 

• ..... _ • 0_ прП3110ЧС 
і -qqрпСТавні земельної ДЇJIJIВки не за цtnЬ 

• IІоPYIDенва термінів сплати opellдНoi JJJlOТl1i 
• .цо оо iJUIНКIl» 

lІУЩеикя погіршеиа стану земельИ01 ро 



1.3. ПУНКТ 3 ДОГОВОРУ ореНДІ! ДОПОВНIПИ новим підпунктом 3,2 наступного ЗМісту: 

«3.2 Строк, передбаченнй ДJIJI будівництва об'єкта містобудування (ИSСДСIfНJI 06' 
експпуатацїIО). встановnеНJ!Й терміном до 23.02.2011 року. згідно ріше .... я БроваЄIrJ 
міської ради від 05.12.2008 року Н!!616. ~ 

1.4.Пункт 4.1 дОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 

«4.1. Орендна !Шата становить 10 % (десять) відсотків від нормаТИВIІОЇ ГРошової оці 
земельної дinянки - 126 026,ООгривень і складає: 

12 602.60 ( двaнвдцJIТЬ ТИСJIЧ шістсот дві) гривні 60 копійок на рік - 110 період 6ydїfJHIIJ''''f&: 

Орендна !Шата становить 1 О % (десвть) відсотків від нормативної грошової оцЬ 
земельної дinянки - 630 129,00 гривень - і складає: 

63012.90 ( шістдесят три ТИСJlЧі дванадцвть) гривень 90 копійок на рік - з аа 
sаmверд:нсення Акту dep:нcaBHof КОАІісіі' про nрийняттJl tl експлуатацію зtndн.,,,,, 
будівництва об 'єкту; . 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.1 наступноro змісту: 

ес 4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевищеННJI СТРО' 
встановпеного ДJIJI будівництва об'єхта містобудуванНJI (введення об'єкту в експпуатацік 
визначеного у п.3.2'цього Договору. 

1.6.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.2 наступноro змі~ 

«4.1.2. Сплата орендної !Шати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здійснюється почив8lO'Ш 
МЇCJЩR, наступи~го за місяцем закіиченНJI строку, встаиовпеного ДJIJI будівництва об'ЕІІ 
містобудув8НИJI (BBeдeHНJI об'єкту в експлуатацію), визначеного у п.3.2 цього Договор)'». 

1.7.Пупт 4.3 Договору оренди ВИXJIасти у наступній редакції: 

«4.3. Орендна плата вноситьCJI рівними частками щоміCJIЧИО ПРОТJIГOм 30 (трJJДЦIПI 
кaneвдaрвих днів, нl1C1'YJ1ВИX за останнім календарним днем звітного (поДІП'ХОВОГО) МЇClЦl6e 
урахуваива пдв lПJUIXом перерахуваина на розрахунховий рахунок Оревдо_ 
Н! 33217815700005 УДК у Київській області М. КиєвІ, код ЗКПО 23571923, МФО 821018 
одержувач - Броварське Вдк, код класифікації 13050500 - оренда землі». 

1.8.Пункт 4.5.2 Договору оренди ВИICJIасти в наступній редакції: , 
«4.5.2. З~іИИ. розМір~в земельного податку та ставок орендної плати, зміни HopMatDВIIO 
ГРОШОВОI оЦ1ИКИ, шдвищенНJI цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, внзиаlfeJIШI 
звконодавством. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну !Шату на умовах, визначeнl1X п.4J 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядкУ.» 

1.9.п~ 4.5.4 Договору оренди ВИICJIасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У РВЗ.l HeBHeceВВJI ореидвої плати у строки, визначені цим ДоговОРОМ,. СУ»І 
заборгов8ВОСТІ вв~я податковим боргом і CТJIГyЄТЬCJI з HapaxyвaRJIJIМ пeD1t що 
~apaxOBYЄТЬCJI на cf!4Y по~~ового боргу (з урахувlUlИJlМ штрафних санкцій за іх BaRldOC1l1 

13 розрахунку 120 ВІДсоТКІВ рlЧВИХ облікової ставки Національного банка УкраінИ, дiJoчоі JII 
день в~еИИJI такого податкового боргу або на день його (його частині) поraDletUflt 
залежно ВІД того, па з вenичии таких ставок є б· ___ .3 вдapнd ДeJ1' 
проCtpочеИИJI у його сплаті». ШЬШОІО, за KOIlUUU'l кале 

1.10. Пункт ~.4. Договору оренди викласти в на ій '" 
«6.4. Орендар зобов'о8ВИЙ в п'атидеииий тер' ~H peд~11: 'оо ДотоВОР1 
тв/або будь-JIКИX додаткових о . МІН ПІCJUJ державНОl реЄСТРВЦl1 цього BO~' 
тощо надати відпОВідну копі~д' Д говорІВ п~.о BHeceHНJI змін та доповнень дО ДОТОD~ 
земельної дimппcи). p~ державНОl податкової служби за місцем Зllахо~~ 



1.11. пункт 9 Договору ОрСllДІ1 AonoDlllmlllOBIlr.1 ninmn 94 
• • _ • ."..lктor.1 •• 71lacrynllOro зміcty. 

1.41 І П'JlТJIДСIIIIIIВ ТСРМШ ПlCJIJI деРЖВВllОЇ реестр '. • 
~DlIX угод' Договорів про ВІІСССІІІІІ зміll та ;:11 цьоro ДоroВОРУ та/або БУДЬ-IКІSX 
':1ІІІ0відІ1У KonilO opraнy деРЖDDllОЇ податкової Cn~I~OBllel!. до ДОТОВОРУ тощо II_пr 
...... ""11\" за ft.lсцеr.. ЗII8ХОДЖСIIIIІ зе"cnы�оїї 
;..ню.». 

1.12. Пушст 12.3 Доroвору ОрСllДl1 ДОПОВІІІІПІ ІІОВІІ.. nїДnVlIКТO" 12 3 4 
'..nI! J' • • • IlactyПllОro 

JIII"'J' 
.)23.4. ініціВТlIDОIО Од1lієї із Сторін D ОДlIОСТОРОIIІІЬОМУ ПОРlrJlItV У ВІІП 6 
_ом та Ц1~ Доroвором». ''''''-J адквх, перед аЧС:НIIХ 

1.14. ПуаІКТ 12.4 Доroвору оренди викnастн в такій редакції: 

«12.4. РозірванНІ Договору ореllДИ зе .. лі за іllіціmlВОЮ OpeIIДOдD8Ц1 в 
l\ІІВocroРОllНЬОМУ порJlд1CY допускаЄТЬСJl в наступних випадках: 

• невиконанНІ Орендарем вимог п.4, п. 6.3, та п.9.4 цьоro ДоroВОРУ; 

• в разі закінчеННІ строку дії дозволу на будіВНIIЦТ80 06'ЄК'І)' ftlicтo6YдyвallJJI, JlКЩО 
OpcIJДlP за цей час не приступить до виконання будівельних робіт; 

• в разі закінченНІ строку, встановленоro ДJIJI будіВНllЦтва об'єкта ftdстоБУДУВШIJIJI 
(lRДeвJIJI об'єкту в експлуатаціJО), визначеного у п.3.2 цього Договору. 

2.ЦСЙ Договір піДJUlГlЄ державній реєстрації . 

. 3,цсй Доroвір набирає ЧlIВВОсті піCJUI пiдnПС8ИJUI стороиDftIll та його державJIОЇ 
реєсІрвціі та застосовується до правовідносин шо вннИICJIИ З 01.10.2008 роху. 

4.0бов'азок щодо поДIIНИJI цього Договору на державну реєстрацію та ВІпрАl1l, 
пов'l3аві З йоro державною реєстрацією, ПОКJI8ДВJOТЬCJI на OpeндoдD8Ц1. 

• • . IQІ в'lД 26 кві11Ul 2006 року за 
S.Інші УМОВИ доroвору оренди земелЬНОl AUUJH 

Ji 0406338000226 З8JIИшвються без змін. 
о • никах що ftlВЮТЬ однакову юрllДlrчнy СІШУ, 

6. Цей ДоroВlР yкnaдeBo у трьох прИМІР о' тр--=3 в ОРl'DJlі JlКDn провів 11"'... 0"11' nn...-І! - В peндapJl. 11010. - , 
- з IIRX ЗВаходитьСІІ в рендодав_. "',rl' .... 'й ф' .• Державного niдnpllOlcтвa "ЦеІПРУ 
loro державну реєстрацію - Київській реПОlШJlЬВ1 • Ш11. YкpDЇНJI по Зс:&lельНlW pecypcar.l" 
Аеравноro земenьноro кадастру при Державному KOltllтeТ1 

РсквїЗlml сторіІІ 
OpellДap 

OpcnдoдaBeць 

І Вровврська міська рада Київської області 

ідентпфіквційиий код 26376375 

Київська о • м. БроваРІ!, вул. raгapiHI, IS 

ВОСобіСапо 

пп Бугера Андріп ВіКТОРОВllЧ 

• ф! __ :nНlIЇКОД 2434801551 
lДeНТII ~UЦU. 

БроваРl1 8Уn. JUlіаськв,166 кв.51 

м. 'A?~2==--__ -
• riоНDJ1ЬJlіП фіт1 Державного 

у I(JlїDСЬ1СІП ре жавному кolt.itcТi YкpВЇНlI по 
~ Доroвір зареЄСТРО-:е~ICJIЬJIОГО JCDдВt:!J'y ПР~:~lнено запllС від" dJ " 
~ . СТВа "Центру державногод жовноlt.У peЄC1Pl~" 
'.' ".. ресурсам" про що 'І ер V'o /Jv4/!Jc --~--

,,, ..... : ~\ 20gJ1 J'.заJU..и-

~1~9i ФL1ЇІ1;s, --~ О "СІІІДР ВВСІUlЬ0811Ч 
"'"". а" ~B ара ne~ \іеіП'~"""'" ііІ ~. аСІ '.. ..~~ .':- 'т •• 

• '~" ,,""",.~ ;І, 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДIЛJlНКlI 

Iipaalp&:ьКD 1I11&:ьКD РІШІ· .tI .. ~'" .. 'l~ р. 
~!!!I!IIЬ: ІіраварсьК8 ІІIIсыаІ рада в особі nepwaro 3IC7ynlflllCll MiclolCaro fOIIalll К І ол 
_018 ЩО дІє на ПШС11Ш1 3ако У -"П . 11811111І СКClIІІАР • 
....... 0.11 ... ' ну кра"," ро МІСЦС8С С8Ма8РIІIl)'lIИНI D УІСрІіllі" да8іРСІІОсті • 010403 
't!9 J DAIIOro боку, та ОРСІІД.Р: ТоааРIІСТ80 :І aOlllC'AfelIOla aiдnoalunLlllmo .ПanIIlIСn'L-"ар" ІІА.. 111 
• З І 12' ф" І .' "-І • 'ОРІIJIІІ'ІІІІ аарсс8: ~ .УІ. an 111І1:11І" •• IДC~I IКnUI' НIlIt КОД 32499011 І особі АlірОКТОра Ж06cn1l MIIICDJII ПРО"ОПОIIIЧІ 
adlnna. ІКІІ" AIC 118 ПІдставІ colдouтaa про ДСРЖIUШУ ncpepct:C1pIuilO cy6"EICТD niAnpIIEMIlIlu."oi AilUlhHOCТЇ 
.:an lIIКOIl81 .. II .. комітетом ІіР08аРСІокоі міСlокоі РІІАІІ за Nt І SOS ІіА 09.1 0.1996 р. 3 APYroro, YКnMII ЦСП Doroaip п~ 
.... Не: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ 8ідповідно до ріШСННIІ сссіі &Р08Iрс .. коі .lіс .... ,о1 РIAIІ КIІІІс.коі 06JІсті віА 22.01.2004раlC)' 
~~2",нaдac, а ОРЕНДАР прltlhlОЄ в строково МІТІІС lСорlfC1)'81И'1ІІ З0меп.l!)' діJlIllКУ маЩСID 0,6810ra ДІІ. 
O)tayllJtНJI CKIIIU1CIoICIIX ПРlІмішснь, яка :lIІIХОДIІТІоСI по 8ул.Ч""llЛ08В,s МoGp081plI. 3tiдt.0 '3 IUI:1ІІ0М 
IIIIIpmyUИIІ .. ЩО С невіД"СМIfОIО ЧDCТlIНОIO u.oro ДoroDOpy 18 Д08ЇД1nl 81t48110i IіроВ8РС.КIІМ "Ііс.,,"\\ DіЛдїJа"l 
I:IIIJI ресурсІв року за NeSЗ 1 оід 21.10.04 та 30menloHO-h1UllС1ровоі АОКУМОlП1lціі &poвapcIo"oro 'Iic.кora аід.аinу 
І:&ІІІХ ресурсів є зеМЛlМIІ ПРОМIІCnОВОсті &роваРСloкоі міс.коі РОДІІ. • 

2. 06"аст ОрСIIДII. 

11. В ореНДУ псредастloCll 3СМCnloНІ1 aїnIlHKa 3DnШloІІ01O MOIЦCID 0,681 Опа. 
12.1I.,eM~.lIiR дїланці lідсynlі об"єml IICP>?,OMoro м~ПНL • & oвapCloкarD Mic.lCora 8WЇJy '3смen.,1ІІ1Х 

_.23. HopManlllla rpow08a оцінка земenloноі ДUUlIIKK :lnДНO IД081Д1Q1 ~ ТІІСІІІІІ де8"RПDТ п"IІТ.ІІССІІТ п"srn.) 
; JI 1&532 alд 21.10.04 за стаНОllІТЬ 472955 ('IOТJlpllcтa с IІIАССат .118 

2.4 CдDIIiKi8 шо мо*)'1. ПОРОШ"'ОдIПIІ іі еф&:h-n'IIІО'IУ 
• 3емenы�аa дШана. IКD перeдaCТloCR 8 ореНдУ, НО"ас 11 , 

~. . . 
.. 2J. Прн змlнl (niKBlдauii) ОРЕНДАРЯ Доro8ір opellAll11e зберlt1lЄ 1111І111І1:1''' 

3. C1-РОIС,!Ііі доrовору 
nlCnR 381СіIlЧОНIІІ аро .. ., дarDDOpy apCI~P .ІІЕ 

'І 3.I,доrollр укпадеІІО на 2 (два) РОКІІ ДО 22.07.20~~ оР::р nOlllHeH не пї3l1іше ні"]8 2 IliCllul да 3DКIІІЧСIІIІІІ 
~ lІРааО ПОновnеllНJI noro на 1І0811А C'l]JOK. У ЦІоОму р 'р ~0A0811C1ml noro дlto. 

IІІІАІІІ'О8Ору поаідоМlтl ПlІСІоМ080 opcнaoДll8W1 про Н"ІІ • 

4. ОРСllJIоа пnаТl 
І і "'сСІІТ вІсім »(1J118CII. 6S кoninoJC; 

, ТtIСIЧ ста. С 11_ її 
41 РІ 188-6- ( 1І000lРllllдІІІІТІо IIRМ IИдСксl. інфІІll&! • 
413. .. ". ореllдна мата складає 14 :t 10 'JAincHtO['I1oCR з урІХYlІI' Ід 22.07.04 шаllllCRЧIІD рі8111111" 

06ЧlІмеl'НJI Р03міру opettдНoi nnan' 3D 'JCМJI 11. n ІІОП."" рlUlClШI в J.tntDro (II01111Т1CDaara) 1I11C111U1, 
trr.a,,4J,OpellДlla мата 8110CIlТloCR nO'lllllllO'I11 :І А C11III~IIM ICDЛС11Дlрtt11l1l ::;I~ 26316315 РІР 31118100600001 
"" .. 11 nРD'tDfUИ 30 lCIUIelUUlplluX днl8, IlаступtlllХ 3:: СТІ м КIIElIІ МФО 821 ІС 
~p~epep.IYDaIIIIR ІІа раХ)'IIОIС УДК )' KIIIBC":O~:o _lapCII~. :lcIIUlL .мnмвa[ТIoCII Ilдno8WlltМII ат .. "· 

411СО1 Мlеькот paдll. Кад клаСI_ФIИІІКП 130 ІІОК apcн.aa10i ІІІІ1111 O ... -r ts: t1epo.uча продукціі та ІІІІДІІІПІІІ noCAyr І раху 0,1 • і 
4.s lРПJ~I.р ОРСІІДІ_ОТ nnanl nepcrntlдllEТL60~I~I: 1\D.:a80PO"; пfдвІІШС1І1І1І иіlІ, 11ІРllфіl, У '''''у ЧІІСІІ 
405' • 3МІНІІумоа roCnOДllPIOPDtlHR. перСА Ч •• , _e.nloHOro po,aaтtcY, 

'''1',6 .. зміНl1 на :laKOIIOДl8110M)' ріllні роз"'ll" 
"Фпацli,· 

4о5з .' '. :UUCOHO"ї • ІНШІІХ IlInawcax, передба.,еНlnC • 



4.S.4.Ypn,1 ІІСВІІСССІІІІЯ OPCllAlloT плаТl1 у СТРОКІІ, ВII'llаЧСIII ЦІ'''' Договором. CllpUn:IHt'fLCq Ьеl 
nOABlltllOY стаВIСl1 НацlОllаЛLlIОГО 6allКY УкраТIШ ,а КОЖІІІІП ДСІІ" ПРОСТРО'ІСІІІІЯ платr-ІІС)' Ilecnпa'le:l~ 
КОЖІШП ДСІІ" ПрОСТРОЧСIIІІЯ. 

4.S.S. OpeНAlla MaТD смаЧУС:ТЬСIІ ТDКОЖ і У OllnaдKIX. якщо ОРЕНДАР :І ПООIlЖІІІIХ "РІІЧІ", ТlI,,' 
8lfКОРlfСТОВУС ЗСМeJlLl1)' ділЯIfКУ зв ЦІІМ Догооором. 

S. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllП :Jel\ICJIMloi діЛИІIКІI. 

5.1. ЗемелЬІІВ ділJlIІКВ псредааЬСIІ о ореllду AIUI обспyroВУОВНllЯ CКIIDдCЬKIIX ПРlІміщеlll.; 
5.2. Цільове ПРI13IfВ'lеIШn земспыlіi ділЯНКIf - зсмлі про~tИсповості; . . 
S.3. ОРЕНДАР 110 "ВС прввв без оформлеllllЯ У BCТВHoвneHoMY порядку 3МІНlопаТІІ ЦІЛЬООС "Р.l3наЧfНIІR2І 

дІлянки. 

6. УМОВІІ і СТрОКl1 передачі :JeI\lCJILIIOi ItiJIIlllKl1 в' OPCIIДy. 

6.1. Псредачв земельноТ ділllllКl1 о оренду здіПСІIІОCfloCI без розроблеННІ npoetny іі HiABeдellllll. 
6.2.llІшl УМОВІІ переда'lі зсмельноТ ділlнкаl в ореlfДУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. D ОРЕНДАР nplI~MII:'a 

3CMCJlLIIY AiJllllfКY вілы�уy від БУд .... IКllх маЯНОВИХ прав і претензіА третіх осіб, про IКIІХ в момент YКnIlДDIIII. ДOralaj 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ 3НВТlI. 

6.3. Передочв зсмельноТ ділlllКИ opellдDplo здіnСНIОЄl'loCI піспll державної реЄС1рIlЦіТ цього договору 3і, 
ПРIIПМВIIIIIІ-передачі. 

7. УІ\ІОВІІ повеРllеННR земелы�оіi дїJJПIIКJІ. ' . . 
і 

7.1. Піспl ПР'lПltнеННI діі договору ореJЩDР повсртає орендодавцеві земелы�уy ділІІНку у С:l1l11і. 1111 
поріОIIII'О з ТІІМ, У ІКОМУ оіll одержав 17 в opeilД)'. 

7.2.0рсндодааець У разі погіршеНllІ КОРИСНИХ вnастивостсП орендованоі земельної ділIlIIК'I. поо"DlIІІIХ Ь 
іі CТDIIY. мвє право на ОЇДШКDДУОВІІНП збlmciа у розмірі, ВИЗНВЧСІІОМУ сторонвм". ЯКЩО СТОРОНВІІІ lІе aOCllnl)'lD'1 
розмір оідwкодуввtIНllзб.tтI(ЇВ, спір роза"lІ3уєn.СІ у судовому ПОРIДку'. 

7.3. ЗдіПСllсні opeilДllpeM бсз ЗГОДІІ орендодовця B.rrjJaTIf на поліпшеНІІІІ opCIlДoaaHoT :К:МCnlollоі дім 
ІІСМОЖЛІІUО оідокре~flfТИ без заподlRllІІ1 шкоди ціА дinRlщі, ІІС пїДnlralOТЬ відшкодуuаНtllо. . 

7.4. ПоліПUIСIІНR стану 3СММЬІІОЇ дlnlНКII, провсдеllі орендарем за письмовою 3ГОДОІО З ореllДОДJUlIІСМ 1е 
пlдnяГ8lОn' uіДIUКОДУВВIІIІІО .38 Зl'Oдою сторін. . 

7.5.0pCIIДIIP мвє право ІІа BIДWKOЦYBBHHI зБJmdв, заподіRН.IХ уніспідок неВIІКОНВIІНІ OPCHДOДIIBIICM" 
псредБВ'IСllltх ЦИМ дОI'ОВОРО,!. ~ 

ЗбllТIСІІМl1 BBaacaIOTloCn: 
7.5.фВКТ"'І"і аТРВТIІ, I!КlIХ Ьрендвр ЗI3ИВВ У за"I3КУ з Ile81IKOHaнНl~I або ненanежНJlМ ОIlКОIIІШIІІМ умо, 

ОРСIІДnДВОЦСМ. а таКОЖ .BlrтpaТlI. ЯК! орендар здіnснив B~O ПОВИНСІІ здіАСИИТIІ д,/ІІ! BiДHOвneltHJI свого порYWСIІОI'D 11 

7.7. дoxo~", ЯКІ op~"дop МIГ бll реan"но DтpllмаТIt в раі HlUleXnjoro виконаННІ opcalДoдaBI&CM Y~IOH JIol'DO 

7.К. РОЗМІР фВlС'fJlllllltх BltтpBT ореllДВРlllи3tlачаєn.СR ІІВ підставі документально 11ідтверДЖСІІІІХ ДІІІІІІХ 

8. 06м~еПIIП (~6TB~eЦHR) щодо ВllКОРllстаJIIIП 
. з_елы�оіi ЦЇJuJIIKII • . . 

8.1. liв орендоввну земмыІy дinIII~ 8CтвнoвnclCo обм тоМу "ІІсі; 0,:11 
IНЖСШ~Рllі KOpllAOpJI мереж KOMYlliкaqin та o,oioora:" про." .... 11 обеп' ехсоННІ. мощею 0,2248щ ~I еll.. ' 

.,щ -, YГOByвallНJI СICJIІДСЬКІІХ прllМ 111 • 

9.lllші права та 060В"ВЗКіl сторіІІ. 

9.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ raplUlТyt:. що земеп .. tlа дin .'. • Ilе від 
. заБОРОllОIО (opCI11ТOM), заСТВООIО ІІС перебуває і він має 3 IH~ Є У noro впасиоСТІ. ЮКО.'У Іншому CIIД)'. 
IlІшl првn~, 01l31101lенІ ЦlIМ дorooopOM. • аКаННІ поановажеНllR перОДОВОТlI ЦlО дlnЯНКУ D ор .. 

9.2 .ПРІІВR ореlщщ.авцп: . • • • 
9.2.1. псреоlРlтіl цільове ~ltKopltcтaHHII зе"епltНОТ Іл .' ., . 
9.2.2. достроково розlРUВТtI ЦСП Догоаі ВІ l.' ІІІКИ, '. дoro 
9 .• 2.J.1Millll.TII розмір ~pellдНoi fIJIaTI~ У ~~ВДКВX, пер~бачеllИХ ~ІЩІІИМ закоіIОДD8С:ТВО~1 тв ЦlI" ,0"'1.' 

С\дlIОС10РОIІIІІ.ОМУ ПОРЯДКУ без ЗГОДІІ ОРЕНдАРЯ~ ПВД"ІХ. п~редбачених ЧІШІІІІ", зоконодавством, в .. 
9.2.4. nJIM~raTII від ОРЕНДАРЯ caOE'liCH~ '" '. . . 
9.2.5.DIIMoraТlI від ОРВНДАРЯ відшко r:o~llеССI!I!Я ореlЧ'llоі .маТIti . '. "КО" 

мlськоТ pDД11 ПРО tlOAВllIIR 3CMeпltlloT дinllllКИ до rualllll СУМІІ opellДiloi маТІ" :і ІІОСУ nplinlllWII pilUClIl1II n . 
. n ДПІІСВІІІІR цьоro Догоаору; . -



06аІ"1IJ1С11 OPelIДOДIBЦH: і 

~I. ncpeAIfII11l:1CM~.'1)' aiмlllCY па InY. 
".,праDІОРСIIДDРR. 
,~.I. cnpllМml по lІК1У :llмеп.11)' ./IUplIIICY У ICOPllctyDall1ll; 

• 

8 j.2. nanolllDDII111 доl'Oвlр nlCIIJI 31кflІЧІІІІІІІ -01lV Rora ir 
'.~ • -... -І .ІІІ І palllдcynlOCn 

...I1CJ1111n>' oPCIUUL nPCIIJDl1, 11І0да 30601 ....... ІІА 
:ІІІ f,5.o&al "1d1Cl1 OpIIIДlPR: 

,J,I. JIIIIIIIIIТII ОРВНДОДАВЦІО M08JIllllicn. :uaIRclOOllnlIOI • 31 
,J.2. IllIDPllCТDlyвll1l :lIММ.'1)' ./І1n.нку 38 qIn~111М nPIDIIІЧ:' 111І0рщ:mnwr rdd 3eММIolloT дlmlllllli 
tJз. Clat'lIСIIО СМlчуаll1l OPIIIДII)' 1Ul81У; м. 
,J.4. по IIOII)'ClCDl1l хімІчноl'O ЧІІ бу •• 1CD1'D 1,lшоl'D 3ІбруднеИIІІ зеМJII' ,JJ. nflnpUМYВll1l ИІ IIIUICJnIOМY СІІІ111ІРНОМУ тиl; • 

10. РIl3I~~ ВППDДковоrо 31111щеПІIR а60 ПОШКОДЖСІІП. 
06 єкra opellДll чп noro чаcmпп. 

10.1. 'IDIIIІIШIlДlCOІОI'O :lНlIЩСННІ або ПОWlCDджеИIІІ а6"ЕІП'ІІ ореlUUl ЧН Rora Ч .. _ .... І • - ...... НЕСС ореи.uр • 
• 

11. СтрахуваllllJl 06"єкra чп noro чаmmв. 

11.IЗrIднa 3 QlIМ ДОI'OIОРОМ об"єкт ОРСНДlI НІ підмraс cтpaxyвllllНlO. 

12. 3мівп умов доrовору f прппnвепвв noro діі 

111.3uIнa УМОІ ДOI'DIDpy :aдillcНlOIO'QICI У nnса.мо_іА формі 3ІИІDIRОIO 3raдOlO craplн. 
у раі вeдDCII'IIORII8 31'О.ІІІІIQО./lО :lМЇНІІ ума_ ./Ioroaopy спір pou"l3yкmcJ у СУДОВОМУ порадху. 

I11Д1r JUlrolDpy DpIllПllШO'l'ЬСІ У Р831: 
I11IJUiвчеНRI С1рОХУ. на .киn ЙОI'O 6yn0 )'ІШІ.ІІСНО; 
112.2. npuд5aнu opcllД8pcм зсмм.НОТ дUunucи у IШ8Сніc:n.: 
112J.1ІІІУПУ зсмem.ноt дinnкн ДІІІ cycninьннx пorpе6 160 lІримусо_оra вiдчyDlІНІ зсмu.ноТ ДЇlllIІІСІІ 3 МIІ'І1ІІII 
-Idxiднacrf І порцху. ICТ8R08JICHOМY ЗUOНОМ; 
112.4. nialдuol IОрJIДПIIноТ·особн-орсlІД8р1. 
1Us. Дarolip IІрППllllllar.СІ 18It0. І iнwlfX llmaдICIIXe neред6аЧIІНІ'Х 3I1СОНОМ. 
l1U. ДIr дarolOpy Dp1lllllJlllO'n.C ІІШІІХОМ 1101'0 ра:аіРIlRRl31: 
~ IDlalНOIO 3J'OДOIO сторін.. НОIO 0&01"13" neprд6аЧIІНlIХ 
... суду ва ІИМОГУ адНієі Ь &:'I'DplH У НlCllJдOI нellflCOH~ apyralO і:.. .. 1ІІ Imnнo nepеШlOPlC П 
то-, 1I1111cJ11дaI 1ІІП8ДІШІОl'O :lНlIІЦОННІ. пошхоJOКCRНI ареНДОІІНО, зсмcn.но 

~ 1'IIIDJr 3 іНШІfX пЩС1'ІІ. IШНlЧСНlfX ЗUOНО". ашеа' 
~'~PIIRНI AOI'DIOPY І OДНOCТDp~ .. oмy порц1С)' f1-Dnycamca н: ::: • ~ ліаlдaцПlОРIUIIАноі особll
....... epexfд np188lD8C11Ocri НІ орснао1ану 3СМCllЬНУ ДiJIIIIICY до ДPYrD 
~.C -'DJQ .1U113MiНlI УМОІ або po:aiPl1ННI ДOl'Olapy. 

Відповідa.rп.пlСТЬ сторів за пе8llКDПQIIDJI а60 
13. • . пепалеаше впкопаJIIIII доroвору 

13. 
1дn01iдuJ.НЇcn. lідпаlllaно до 3IIOJIY 111 

... :.~ llellllaнaнu або НСНlDCJCIIО IIIICDHDНlII ДOl'Olapy C1UPOНlI Hec:yn. І 
jj"P1. 1дn0l,-.нacтf.1ICII&D ІОНІ доведе. ша це IIOJIYIII8IIН1 
I"~-' аа ПОРУШIUIІ зоБОI"1311Н111е 311n.НІІt:'l1lСІ .ід ~ 

14 Прmdвцеві полоасепJIJI· 
'. І pea:rpawit 

14.1.цеа С1О НІМІІ" Jlara дepllllJlОс ОДІІН 3 ІІІІХ :sНIXUII1loCl І 
цеі дarollp ИІбliplЄ чинності шеа пfдmlСВННІ ра 0ДfIIII01)"1DP11дII'I~ 

1IJIeb.. .. ~RJllp YlШlдcНО У 1рIoOХ npllМlpнulllXt ШО ~= проІІІ деравну ре • 
iI~ OUPYrnJI .. І opIlIД8p1,1pnїll - І ОР'-" _) у 1і IlIJCIpllC'fIIIIII1ІІ1c:тuaвnеюlХ 
___ ОІНІ_ІІ чаm1Н8МII./ІоroIОРУ с ..... 06 .. -- (olitlJCll 
~ ~1JIO.Иn lUIaН :lcмem.Hoi дUwnnl :І Ifдo6paltCH наl дInJНIIl (IDniI); 

• r -' зе .. -"'1Іро :sо_нfши.а 
",np':-овпСIIIUI на міСЦСIОсті" nofO.ll1lCННII 

...... ·передачі об"єxra орСНдIl; 



15. Реквоото сторін 

Оревдодавець 

Броварська міська рада 
в особі 
першоro ЗастуІ11111К8 міСЬ1СОro roпови 
Кпвиці Опександра Анатолійовича \ 

Місцо зивходzоввs IОРllJUlЧиоі особи 

07400 КпівсldC8 о6JIвсть, 
м.6ровври, BYn.Гвrapiнa, 15 

ІдОКI'JsфікацUIниD код 26376375 

Орендар 

ТОВ "Поniмер-копор". не діє на 
, підставі свідоцтва про державну реєстрацію 
суб"єхта підприємницької дiJшьності. ВидаВоro 
ВИІСовком~м Броварської міської ради 
від 15.10.1996 за NslS0S в особі директора 
ЖебeJIJI МикОJIИ Прокоповича 

Місце ЗНІХО_СlUUllOрндичноі особи 

м.6ровври, 

BYn~~OBв, 5 

ІдонтнфіквціRннA код 24221600 

16. Підписи сторів 

IСврповко JIJoдмнnв PycJllJdlВІ 

• 

; 

" 



АКТ 

ПРИЙОМУ -IlE~.EДA ЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІJIЯIПaI 
11,11" ~ --- 2005 року 

м.Бровари 

Ми, що підписa.nиСJl нижче: Броварська Ilіська рада, в особі 
першоro заступника міського голови К'ІВІІІЩЇ Оnексапдра 
АІІDтоліЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

caмOBpJJДyВaвнв в УкраіНі", з однієї сторони, та Товарпство 3 

обаrежеПОIО ВЇДповїдальвіСТIО "Полімер-колор", в особі дИректора 
• • 

ЖеБCШJI Миколи Прокоповича з другої сторони, СКJI8JIИ цей Ап про 

Jfacnyпве: 

Броварська міська рада передала, а ТОВ "Полімер-кonор" 

nplfЙВJiJIо земельну д~ площею 0,6810 га по вул.Чкалова,5 Д1Uf 

обмyroвув8НИJI складських приміщень. ЗеМeJIЬва дiJIJппca вадава . .е..·.... . 
рішеlllfJlМ сесії від 22.07.04 М49З-23-24 ва умовіх оренди, терМ1ИОМ 

Іа2 (два) роки ДО 22.07.06 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

1J8CТиною договору оренди. , 
ПВРЕДАЛА: 

• 
ІІРИЙНЯ.1ІО: 

ТОВ "lІолімеР-КО1l0Р" 
юридична адреса: м.Бровари 

вул. ЧIcanова, 5 
ДиреItТOр 



- f~
АКТ 

1!iII1101N115II1IA 118 ~IЇcцeBOcтi та погоджеllllR • -• 3081111011.01 межі зеМШllоі ДШвіаіёії' -

Д . м. Броаарu 
ОЧIРНЬОro Броварськоro міськоro ЗСМCllWlа-

.. 

P.I:SCМ"ВJI1ICIIЦUCЇВ (землскористувачів): ~AT " 11 tP~ н. І. 

~oi ~oaH~C~IUI. проами астановnенИІ на місцсвocri та поroджеlDUl зоввішвьоІ 

дuwucи 106 1/ qoм'м./i(? -I~ ,. 

за 8ДреСоlO: L."(A. l.., ILt!tAG' fa't) \ 

на, місцевості npoxoДllТЬ ...-І1",,-...С,.L).....!.:lt~l;.:·AJ:.=.;L;.:cs:-=-JIC::::-__________ _ 

претензіЯ при ВСТ8новпеНllі зовнішньої межі не 3U8JJCНO. Межі поroджені і ве 
спірних питань. Межові знаки. ІІІ<"М.' захрinлСНD зсмcnьва рнка в кiJwcoc:ti 

шт. показані представником Броварськоro ввро5нн'іОro 

Зсмет.них ресурсів на місцевості та псрсдані, на з5срinннl зCМl1CU8CIDIItY 
Розміри та місцсзнахОДЖСННIІ зСМСІІьноі діпаНКН покa:sані на а5рисі на зворті 

" 
~.'дbJIIНX1l H8ДIUIoi TOd?" ,7 tCJ {L.i~f - ,q)~f 
F-1nО-Jl3lI•1_ ......... документаціі склад,.а~ а 6 tlt2 ra. 

Itr Е 'пїдcraвоlO 1IJUI прJtAJII'1"I2 рішСННIІ по фактиlfНО~ КОРИС'1)'в8IIIIJO 3 ~ І 

дOlyМcmiв. що посвідчують право впасиості а5о IСОРИC'l')'В8НИІІ зсМJIClO: • '" .:' --: ,І -

а 2-х примірниках. . . , .. - . 



АБРИС ЗЕМFJlЬНОУ 

Опнсмеж: 

3. Від в ДО r 4F;.L.;.:....~~~:::YL..6L--~~!C:~~=-:..J-..:._----1I 
4.Bmг~д~ __ ~~--~----------____________ --~~ .. 
·S. ~iдДдo В _-----------.:--.---__ --:~_~_..::..;:.:.::-~~ 

'. 
'б. Від В ДО ~--.-.;..--------=~'Ir-~------~..:..:..~ 
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ДОДАТКОВА УГОДА Nel 

до ДОговору ОРЕНДИ 3ЕМEJlЬиоl ДI.1UIШ(и 

.11. Вро,ар" 
Від 21 nllПllR 2005 року .м0405338000'9 

" .NJ "~t- 2008,. 

ми, ЩО п~сlJlИСІ .НlDКЧе: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА, ДаПІ _ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі заe'l)'llRПIС8 a.ic.Koro rOnОDП Апдрава ВаCIUПI 
ОnеКCDпдроввча, ЩО діє ва підставі Звкову Укрвївв "Про місцеве самОВРJДy81111RJ1 в 

. Укрвіві", довіреності від 25.01.2008 року за Ns2-1SI149 та ТоварпС'ПІО 3 06a'5eOOIO 
вЩповїдальвіcnо ссПоniAlер-Коnор)) в особі директор.. Жe6eu МпOJD. 
Прокоповича, )'JCJJIUIВ ДодаТКОВУ yroду до ДОl'Oвору оревдн земem.вої ДiJUOUCВ від 21 
JIIШIIJI 2005 року N2040S33800099 про ВlC1)'ПRе: 

Відповідно до рішеRJUI сесії Броварської міської ради від 21.02.2008 року за 
16650-33-05, внести зміни до ваСТ)'ІПІИХ пунктів AOI'OBOpy: 

1. до 0.2.3 і викnасти 101'0 в ваступвіІ p~ї:. • 
Нормативна rpomoBa оцінка земепьвої дuшпaI зnдво дolЦДlDJ Броварськоl'O 

мicькoro відділу земenьв:иx ресурсів від IS.0S.2008poкy Nи04-3/13-31814 craвОВП?: 
_ 468 164 ( ЧO'Пlрвета шіетдесвт вісы� ТПCJl'l сто шістдесвт 'I011IJIo) IPНВВI. 

Д2. дО ~.з і доповнити 150(~:,вами) po~ териівоа. до 21.02.2013року. 
oroBlp подовжево ва • 

3 4 1 • йоl'O В JIIC'I')'IПdI редакції: -І.. і • до о. • 1 вlIКJIВCТИ 7% від вораlашввоі rpошовоі OцuaКD 
Річва оревдва пnата CТDBOBIIТЬ 

скпадає: .' dalCOT ШlДеCRТ одоа) rpпвu 48 коп.illок; 
- 32 771,48 (тpJJДЦJIТЬ ДВІ ТnCJI'l1 

ій едвкцїї' 
4. до 0.4.2.1 ВJII(JIICТИ 101'0 в B~тн Рза зer..~ві ДЇJIIRICD дepDВlloї або 

ОбчиспeввJI розміРУ оренднОI JIJI8 8IIIDIМ їх цinьoBOro ПРlDвач~ та 
• _..:. IПОЄ'1'ЬСІ з урахув _~WП Каб1Ветом 

КOМYВВnЬHoi JШасвоС'П ;,wпC OД88CТDOм. за затв .. ..-- • 
коефіцієнтів індексації. визвачених ЗВ::JOТiCI шд час укпад8ва або зшвп умов 
міні . У аіви формВМВ. що зВПОВ .оо 

СТРІВ !ср eIIJUIltOI'O ДІІ. 
AOroBOpy оревди чи продав. •. Ї' 

• 101'0 В ваступвШ P~ • iвJIIIМ1IlJ1C'1'1C1МП пpcmD'DМ 30 
5. до п.4.3 1 ВИXJlаств орендарем що.nCIIJВО Р см звіtвOro (податховоro) 
Орендна ~aтa ВВОСJП'Ь~а останнім J(8JICндaPНnМ х:.с.коі області 11. Кваа 

~еидарвих дшв, H~ ва p8X)'JIO! ГY~s _ Ііроварс.ке Удк. Код 
MICJ1Ц11 ПJJIJIXОМ перер~71'23 р/р 332108127 
МФО 821018 код 23 зеaud. 
кnаспфікаціі 13050200 - ореада 



6. до 0.4.5.2 ВИJCJIасти йоro в наступній редакції: 
зміни розмірів земeJlЬНОro податку, підв~енНJI цін, тарифів, зміни коефіціЄВtiв 

індексації, визначених законодавством. ЗМllПО~ати OP~HДНY мату за 301_ 
дimппcи піCЛJI затверджеRНJI нових ставок та ПІCJIJI ЗМІНИ нормативної rpolDoвai 
оцівки. У випадку відмови ОРЕНДАРЯ змінити орендну мату, договір ореидR 
земельної дimппcи може бути розірваний Броварською міською радоlO • 
односторонньому порJlДlC)'. 

7. до 0.4.5.4 і ВИКn8СТИ йоro в наступній редакції: 
У разі HeBHeCeRНJI орендної плати у строп, визначені цим договором. пеа 

нараховується на суму податковоro боргу (ВКJПOчвючи суму штрафних сaвкцilза іх 
ВВlВностї) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставп HaцioHВnЬHoro бllllY. 
Украіни, діючої на день вивикнеНВJI такого податкового боргу або на день Аоro (Іоniі 
частини) поramеlПUl, залежно від ТОГО, па з величин таких ставок є більшоlO, за 
кожний календарний день прострочеlllUJ у loro сплаП. 

8. Всі iвmi умови ДоroВОРу запишаються без змів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOIМPCЬКA МІСЬКА P4l(A 
Юридична адреса : 
м. Бровари, вул.Гагарівв,15 
Заступник міського roлови 

ОРЕНДАР 

ТОВ «ЛоліА.гр-Колор» 
Юридичва адреса: 
вул. Чкanовв,5, 
м. Бровари 
обл. Київська 
Директор 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльНОI дшянки 

м.Бровари 

J\licLкa рада. в 

Аllдрєєва ВаСllЛJl 
особі 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська 

заступника міського голови 

О.nексаВДРОВllча, що діє на підставі Захону Украіни "ІІро місцеве 

самоврвдуваввя в Україні", довіреності від 25.01.2008 року 

N!2-1S/149 з однієї сторони, та TOBapl.CТВO 3 06межеПОІО 

відповідальністю <dlоnіиер-Колор» в особі ДI.ректора Же6enJl 

Мпкоnп Прокоповича 3 другої сторони, Сl(JIaJIИ цей Art про 

ВlстуІШе: 

Броварська міська рада передал&, а ТоваРПСТ80 3 

обмеженою відповідаnьністю <сПолімер-l(олор)) приibwIо 

земe.uьну дimппcy площею O,6810ra ДJIJI обслуговування скnвдсЬJCИX 

ковструкціі _ землі промисловості по вул. ЧкалОВ&,5 в м. Бровари. 

Земельна дimппca надана рішеНВJIМ сесії від 21.02.2008 року 38 

~650-33-05 ва умовах оренди на 5 (П'JlТь) років, терміном до 

24.04.2013 року. 
. киках і є невід'ємною 

Цей Arr СІОІадено у трьох прИМlР 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВроваРС6НІІ Л';С6RIІ pllda 
ЮРИДИЧна адреса : 
М. Бровари, B~ агаріва,15 

кого голови 

прIfЙНЯJIО: 

ТОВ «ОоліАllР-КОЛОР» 
юридичва адреса: м. Бровари, 

вул. ЧІсаЛовs,S, 



Договір Х!!2 
"ро Ollece"'lR ]А';ІІ до doZOIOPY д 

оїд 2~ Л"""R 2005 po';~::4;5~~~::~~ ділв""" 
МІСТО БроваРl1 КllїВської області 

23 rpYAllR двІ тш:вчі ВОСЬІ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КllїВСЬкої б • 
_Olloдaв~O.1 УкраїНІ!, ідtнтифікаціПНltіі код за дallІІМl1 ЄД~~~'2~i;~;~la особа за 
аареса: Кшвська обл., м. Бровари, вул. Гагаріllа. 15 в о б' ' ЮрlllUlЧlIВ 
• , СО І ВIIКОIIУЮЧОГО оБОВ'JDКlI 

МlСIrКОro roл.?ви - секрс:таря ради СаПОЖRО Ігоря 8аСIIЛЬОВIIЧО, IКlIІі діє нв підставі c:r 42 
Закону УкраІНІ! ((Про МІсцеве самоврядувааШI в Yкpaїlli», з OAllOro боку, та • 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю ссПолімср-Колор» 
IОРlfДllчна адреса: 07400 м.Бровари, вул.Чкanова,5, ідеlmlфікаціliНll1і код 32499011 в особі 
директора Ж~белв ~ПКОЛl~ ПРОКОПОВІІЧ~, ~n діє ~Ia підставі свідоцтва про ACP-ACD8lty 
персреЄСТРВЦІІО суб єкта ШДПРИЄМНИЦЬКОІ дurльнocn, ВIІД8НОro ВIІХОIIВВЧlIМ KO~liTeтoM 
Броварської міськоі ради від 09.10.1996 року за N9150S, далі -"ОРЕНДАР", :І другоІ 
стОРОНІІ, yкnanи цей Договір про наступне: 

. Діючи добровільно і перебуваючи npll здоровому розумі та JlсніП пам'JПi, розуміЮЧlI 
звачення своіх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПIІСаАШ ЦlIВinЬНОro закОНОДВВCТ1lа, що 
pcryшОl0ТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВDIОГаАIИ щодо педіІісності правОЧІІНУ), 
відповідно до затвердженої рішенНJIМ Броварської міської paдll від «30» вереСІІІ 2008 року 
N!883-46-05 нормативної грошової оціНЮI земель міств БроваРll, та ріШСllНI Бро~рс"кої 
.Ііськоі ради від 16.10.2008 року N!898-4 7 -05 та кеРУIОЧllСЬ положеНlllІМl1 nyнmB 4.5.2, 
4.5.3 та 9.2.3 Договору оренди земельної дinяНЮІ від 21 ЛIIПНI 2005 року ~В1!11 цеІі 
Доroвір N! 2 (надалі _ Договір) про внесеННІ змін до договоРУ ОРСНДlI ЗСМCnЬНОI ДUIIIНКlI 
від 21 ЛИПНЯ 2005 року за N!040S33800099 (надалі -Договір opelltJll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміН":. •• 

1 IIКnВCnI в наcтynlllІі редакцll: 
.1. Пунхт 2.3 Договору ~peHДII в .' КJI зriдно ДOBiдrol вїддіву ЗСо\ICnЬНIIХ 

«23. ~ОРМ':ТІП!на грошова .?Ц1ИК~ зеМ~Н~1 ~~008poкy N! 04-3/13-3/2127 C'lDНODlnЬ : 
реСУРСІВ у М1Cn Броварах КInВCЬKol обnaСТ1 ВІД • рок одна) 11'IIDНІІ оо копinок. 
-1117 141 (одив мільйон сто сімиaдцJIТЬ 'І1fClЧ сто СО 

CТlI В наступніі1 peдaкuiї: 
1.2. Пункт 3.1 Договору ореиди ВlfКЛ~ окіп терміно)! до 21.02.2013 року. ПіCJUI 

cc3.~. Цей Договір )'ICJIaдeHo CТPOKOr.1 на 5 (п ~~ ~Iaє ~еревuжне право поповnенНІІ nO~ ва 
311Сінчевня строку діі цього Договору ОРЕНД піЗllіWС llіж за зо KВJlCHДВPIIIIX ДНІВ ~o 
HO~lIA строк. У цьому разі OPEH~ ПОВII~::~ОВідО)!lrnl ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР 
311dиченНJI строку діі цього Доroвору ПltСЬ у 
nn... РЕНДАР Я lІе застОСОВ)'ІОТЬCl 
",..,ДОВQТИ його ДІЮ. важне право О 

Положення цього Доroвору про пере 
РІЗі: :"ЬОВІІ)! nPIIЗllачеННЯ.I; 
• • оо iлJIНКН не зо Ци. 
ВПКОРИСТВННl земелЬН01 Д • nnоТlI; 

• ПОРушення термінів сплаТlf орендн01 ої дinlfНКI1». 
- до • стану зeldелЬН -. 

ПУЩення попршення нacтynlliR редакц11. • • оцінЮI 
І BIIJCJ10CТII В • op)!a'l1IBH01 11'ОOlОВОI 

1.3. Пymrr 4.1 договору op;~ (сї)l) відсоткіВ вІД н • 
«4.1. Орендна мата сТВНОВl1ТЬ І' cJCJ1a,aaE: 1118 87 копіі10К 110 РІК0 

141 ОО гр1IВН' 'ЯТЬ) 11'llDе 
земельної дiJшнюr- 1 117, ев'JI110СТО дев _. 
·78 199,87 (сімдесят вісім ТlsСIЧ сто РІ У IlacтynlliR peдaranl• 

НДlI BIIJCJ10c'l11 
1.4. Пymrr 4.3 Договору оре 



2 . І 
І «'1.3. ОРСIIJЩU плата ВНОСІІТЬСЯ ріВНIІМИ часткамll щомі.СЯЧIІО ПРОТИJ'О~І 30 (ТРl І 
IСIUIL·lщаll'1111Х дl1ів, наступних за останнім календаРНlІМ днем ЗВI11ІО~О (податкового) Мі= 
У І'''''УШІІІ ша ПДВ шляхом перерахуванНJI на розрахУНКОВИIІ ра.ХУНОК Opeнд~ 

.NiJ 33210Иl2700005 УДК У Київській області м. Києв&, КОД ЗКПО 23571923. МФО 82101' 
'ЩL'I'ЖУІШ'1- Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - ореllда землі» . 

• u ••• ~ 
1.5. ПУI1КТ 4.5.2 Договору оренди викласти в наСТУПНllі редаКЦIІ: І 

«'1.5.2. :ІміllИ розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміllll Hop~laТJIBBd 
11Шlllщюі оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначенпJ 
~ІІ'ІСОІІСЩОUСТВОМ. І 

У випадку віДМОВl1 Орендаря змінити орендну плату на умовах, визначенІІХ п.4., 
)\"''ОІ'''РУ. Орендодавець має право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОІІНЬОМУ поридху». 1 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі HeBHeCeHНJI орендної плати У строки, визначені цим ДOГOBOPO~I, cyм~ 
:шGорroваності вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, Щ~ 
ШІРІІХОВУЄТЬСЯ на суму податкового боргу (3 урахуванням штрафних санкцій за D 
ШUIUIІОсті) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національноro БВІІХІ 
у ІСРОЇНИ, діючої на день ВИНlікненНJI такого податкового боргу або на день йоro (ilоп 
'ІІІСТИІІі) погашення, залежно від того, яка з величин Т8ІСИх ставок є більшою, за коDИi 
IСIUlсltдарний день простроченНJI у його сплаті». 

1.7. Пункт 6 ДОГОВОРУ оренди доповнити новим підпунктом 6.4 наступноro зміcry: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрlЩ1Ї цьоп 
дОГОВОРУ та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень ДС 
Договору ТОЩО надати відповідну копію органу державної податкової служби за міСЦСІ. 
ЗllnxоджеННJI земельної ділянки)). 

1.8. Пункт 9 ДОГОВОРУ оренди доповнити новим підпунктом 9.5.6 ваступвоrc 
змісту: 

«9.5.6. в п'ятиденний термін після дерхсавної реєстрації цього Договору тalабо будь-JКШ 
додаткових угод, Договорів про BHeCeHНJI змів та доповнень до дОГОВОРУ тощо вlІДІ'П 
oiДnOBiднy коппо органу державної податкової служби за місцем знаходження З~lenьво 
ділянки)). 

. 1.9. Пункт 12.2 Договору оренди доповнити новим підпунктом 12.2.8. наСТУПНОJ1 
ЗМІСТУ: 

« 12.2.8. ініціаТИВОІ0 однієї із Сторін в односторонньому порядку у випDДtc8X 
передбачених законом та цим Договором)). 

1.1~. Пункт 12.3 ДОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 
«12.3. РОЗІРВання ДOГOBOP~ оренди землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в одностороНИЬО.~ 
порядку допускаєтьCJI у разІ невиконанНJI Орендарем вимог пункту 4 підпунктів 6.3 та 9. 
даного Договору)). І 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після п·' . e..wnRII( 
реєстрації та застосовується n . 1ДПисаиня сторонами та ЙОГО Д }І-

. о поавов1дRОСИН шо виникли 3 01.10.2008 року. 

4. Обов'язок щодо поданНЯ цьoг~' ДоГово . И1Раll 
пов'пані з його державНОIО peєcтpaцiЄlO покл ру ~a державну реєстрацІЮ та в 

\ ' 8Д8ІОТЬCJI на Орендодавця. І 
5. Інші умови договору оренди .. . 3 

Н!!О40533800099 3ВЛИШ8lОТЬCJI без змів. земельНОІ ДІЛЯНКИ від 21 липня 2005 роКУ 



3 
(,. І t~1t Jtщ't111ір УКJІІЩСІІО У трl.ох 1II1IIMiI1II11Ka.~. ЩО МШОТL OДlIDКOBY ЮРllдll'IІІУ 

І'ІІІІ)',І'ДІІІІ ., 511(11" :lШlхо/tIIТI,СJI ~ ОРСIIДОJU1IЩІ. JlІ1УІ111і -11 011&:111\11111, трстіА - в OprDlli,RICIIR 
11\11'11111 ІІШ'О дсрЖIШIІУ рССCТf1IЩIIО - КlІївській I1СI;UIIWII.,IШ фіJlії ДСРЖl1DllОro підпрllDlctDВ 
"І \('1111')' JLСI1ЖIІIІІIOl'О 3CMCJJLlloro КОДВСТРУ 111111 }\СI1ЖU1IІІОМУ K(,,,,in:Ti YKI1BЇIIIIIIO ЗСr.lCJILllllаr 

''''')'I~''M'' . 
Peкoi11ml nopil' 

ОI'ЕНДОДАВЕЦЬ 

І:,'ІІІ'",'С'Ь"" .. ,;CIJ,(Q рада K"fllCIJl(of області 
11 'ІІІІІІІІ'"ІІІ IU~PCCB: 
1t('lІll1фіl(lщіі1l1иА код 16376375 
'11'11\'111('1 t,GJI., М. БроваРll, вуn, Гагаріна, IS 
'"'11 11. n r 1_ Вас.", ...... 

І I,B.CallO:III:Kol 
1-4-~~~-

МІІ 

ОРЕIlДАР 

ТОВ ftЛоліА,~р-Колор» 
ЮРІІДJІЧІІВ IUIресВ: 
іДСllnlфікаціRllllП код 14111600 
07400. ""БроваРI', вуn. Чкanова,5 
D особі Же6eлR МІІКОЛІІ ЛРОКОІІО.ІІ"О 



ДОГОВІР 
ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКIt 

GponapcblCn АІIСІ.1(8 РалІ II.~ .. ~I есщ .. 
_ВЕЦЬ: SpooapclalCa ".IСІаICD реа пособі JnnYIIIIII1(8 MlchltOrO ronootl D і 2006 po~)'. 
,JIЇ,1CIIII3а~'JltУ Yh-paillll "Про Micucpc СІМОUРIЛУDaIlfIIl R У"'РІТllі" ЛОllіРСllостl .i:~:"::.2~rlR 1\1111~0811'la шо 
оо Ь)" 111 ~PEH~P: TOD8PII~D~ J 06АIС".кСIІОIО RlлпопШалL .. II:ТЮ IІIРIШn" IО~llJJllчша s:;-:c: :1:~/I~72I: 
IllIа3ІІСЖІIОСТІ,6-а. 1\8.48, IДСlmlФllCIJЦIПllllП КОД 23571633 • особі AII .... trrOpa ШISПСра я .. О" .. А пРО f Р , 

,.- .. - IІWC:nСDIIЧа, IІkll Л С ІІІ 
::вІС1І1У1У, :ШрССС1'рО81U10ro держаВШ'М pCCl:ТpaТOPO~1 :lа N!I 355 105 ООО 1000 62] ві425.08.2ОО5 60 
1IIud1JOroalp про IШЖ'IСllавсдсще: р. J .apyroro му, 

І. ПРЕДМЕТ договору 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіВllО во ріШСІlІІ1І сесії 6роварськоі .. іСIo"'О1 pa~1II КI.іІськоі оБJlасті вш 31.08.2006 
y:t8l-01-05 IlадаСо а ОРЕНДАР npllnMAC в I:ТрОКОnС nпanlc кopllc:тyвallllll зсмcJlыІy ліл.IІМУ мошсю 0,1848,., МІ 
~1111)11111 .. автозвпра.ноі CТlIЩЇТ, Іка JllnXOBIITbCВ ПО оул. ЧJI8ЛDDа, 15-0 D 1'1. іро_ар ... ЗrflUЮ J ПIGIІІD\І 
И1pIICJYUIIПІ, ШО С lІІ:аіВ"tAшо.о ЧDСТШIОIO ЦIoOro ДоroьоРУ та ДОВШКІІ ВII4llIІОТ 6рооарс:ы�ІІмM MiCIoKII~1 відділО\l 
:ІІІ8ІІ ресурсів N!1022-04-313 вів 15.09.2006 року та 3CMC:nLI�D-шастравоf AOl\)'Mclmwi SpoвapcLKoro міс: •• оro 
іІ) 1СІІШИІІХ ресурсів 111І земель ... дїЛlІlІКВ с зсr.IЛIІМIІ KOMepQintlOro ВІІКОР"СТВІІНІІ в r.lсжах IiраваРСIoКОі а,іс:Iо"ОТ рааl'. 

2. 06"скт ореІІДI •• 

2.1. В opeн.uy псрсдаСТЬСІ земеп"lІ' дїЛ"llка ,аraJl .. ІIОЮ мошсю 0~1в.&8", . • 
12. на ИI.'МL"іП дїnIHцi Р03міщеllї об"tml НClрухомоro мaflна 1I1\11I8Jl1l1OТLCIt вnас:шmo opetIJJII~. • 
23, HopMan'BHa rpOWOID ouillKa зсмепloНОТ діл'IIК" зПдllО AOBln1f IipaвapcloКOro •• Ic:ь,,'Oro BIAIICnY JCаlCJILШrx 

'~aIA 15.09.2006 року за N!1023-04-ЗI3 СТВlІО81IТЬ: 
-138193 ( ето TPIIдURТL вісІ", ТІІСП" СТО дсв"яt.осто ТPII) rp"."I; іі ...... 

2.4. 3емenЬJlа BЇnIH,"" Іка персдаєn.c:l в opeltдy ІІІ мвс HCВOJIiкiB. шо можyn. псрсшкоmтl І .. ~mIBtIO\IY 
~IIO. • 

U. ПРІІ ntiHi ~ pcopratli3l1Ui'i) ОРЕНДАР'я Доroвір OPCIIAlI "с 3беріrвс ""'ШІСТЬ. 

3. Строк діі AorOBOpy 

• ПІСЛI! 38кіl"IС"1ІІ строму лоroвору ОРЕНДАР мас 
~ Доroаір YКnIIдCIIO ІІа 2 ( два) РОКІ. дО 31 серп". 2008 P~~PEHДAP ПОВІІІССІІ ІІСІ пі311ішс "іж :JI 2 АslCJщl ло 

право ПОllовnеНlUl Поro на tloaltn С1рок. У ULO.IY PUI " .... ір nPOДОDЖlml поro Аію. 
-- t'IJIOкy .uii AOroBOPY n08iдoMlml ПІІСloМ080 ope'IдOДDllWl про "с,"'Я.1 ОРС'lдвр ВурІ'lІС псрс_атl! пр.во І'. 

N... • а uIлЬОIIІ.S Пр"311. --.:'1 lIІКОРI.СТ8lшl зеа.елы�оff дlлА11К11 ІІІ 3 
.IIoroBOPY ОРСІІДІІ. 

4. ОРСJщuа ПЛаТО 
" Blclal~T Дl!о"m.IlдUIП1о) rpllDCUIt 30 

41 РІ ІІІ '10 (ТРI'IIIlдІСать ТlIСІІ 
:...,. •• ЧІІІ opellВll. мат. cКl1aдac 13 817'" І І "'''.ЦіТ. 
...., ваllllll'" IICIlC"'С І 11 ....... 

4,2 06 о JAIRC:.lJoCnOC1 :J yplUCУ ІШІ!ІІІІІІ ~iТ ІIд 31.08.2006 ро .. ")' 
U· о 'Illtlletllll розміру OPCllдlloi маПІ 3D ,CAUlI 1l1І1О"11! Дll8 IIPIIBII8I'1ТR Р ІІа, калеlш.р"IІМ Лllе.1 :JDm.oro 

~_ PttIAlla мата 81.0ClIТItCA ОРСІІДІІРСАІ ПО':::ІІ Дllіа, IIDC"f)'nlllll 31' с;"'=:.f.сьшп обпаст' ar. КI.С81 МФО 
~ РІВІ"'.," ча&:Ткв.". протвro'" 30 trDJIIIIJI.P 33213812600005 "іД 11 
_І..., I'D) МIСНца WЛRХО'" IlepepaXY-IІII"" ІІа paXYIIOltiТ 13050200 - opCllдa Je.\I.II ~ lIAnОВШЩIМIlIUП1IМIІ. 

4,4 ~11913 - Spo_apcLICe DдК. код КІ18сllфl .... о~ ОРСllAlюf маПІ афорМnI 
ti.. редаЧІ ПРО~I\ЦіТ 111 lІадаllllll nocnyr _ P~)'~~I : • . 
4.$ І IIDllp opellВltof маТl1 переrЛnД8СПоСА У: доrollOроМ: МУ Ifllcni .'lDcnIАСЖ IІІфnluіі. 
4.5': 3"1'11І У.'ОВ roc:noдaplOBalllll, псрс.а6А~е"1 шс.,,1ІІ шll. ТDРllф'в. У то 
4.sз· 3"1111' рстlірlв 'C~ICJI .. tIOro поJ1DТlCY, njДIIlI • 

• D IIfШIІХ .'lІІЦках, передбвЧСlІlІХ 311\0110"'. 



4.5.4. У разlllСВllСССllllЯ ОРСIШIIОТ nлаТl1 у СТРОКІІ, ВІ1311аЧСJlі QIII\I ДOГOBOP()~I. С.IРI1ІLlНІ" ~II 
• • "С'І. " ПОДВlnllоі СТОВКІІ нацlоllвлы�ого 6allh. ... • Укра'llІІ 30 КОЖlllln ДСІІЬ ПРОСТРО"&!ІІІІН IІЛlllе-",", II~"II" І 

"J • • •• QЧRllоt 
КОЖlllln ДСІІЬ ПРОСТРО'ІСІІІІП. І 

4.S.S.0pelllIlla nnата СПРВВnJlСТЬСJl таКОЖ і у ВIlПадках, JlКЩО ОРЕНДАР 1 110В&lЖ,,", "'''''1111І ТlI"ча. 
ВІІКОРІІСТОВУС земenы�)' ділян,,">, 3В ЦІІМ Доroвором. 

5. УАІОВІІ ВllКОРllстаllllЯ зеJ\lеЛЬJIОЇ ді~1ПІIКlI. 

s.I.зсмелыlB діЛJlltка псредасться в оренду МJI обслуroвуваlflfJl автозапраВJlОЇ СТВlщії: 
S.2.цільовс ПРlf311ВЧСllltR зсмелЬІ.оі ділRНКIf - землі KOMcpuinlloro BIII\OP"CТВIIIIJl: 
S.3. ОРЕНДАР 'ІС мас првва бсз оформлеНIІJI у BCТDlloanCIIOr.ty заКОllодавством ПОРJlД,,}' 3MiHIODanll 

ПР"Зllа'IСIІІIЯ земельноі діЛЯIІКIІ; 

6. УАІОВІІ і СТРОКІІ псредачі ЗСJ\ІСЛЬІІОЇ ділЯ11К11 В 0pCIrдy. 

6.1. Псредача земenы�оїї ділRНКJ' в оренду здіПСНIОСТЬСR без розроблеllНJI прое,,"1)' її відвеДСIIJ'JI. 
6.2. Інші УМОВІІ передачі земель"ої ділRНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передас, а ОРЕНДАР ПР"n. 

оренду земельну ділRНКУ вільну від БУДЬ-RЮIХ ManllOB11X прав і претеюіП третіх асі6, 
НКІІХ В момент укnвдаНIUI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlt ОРЕНДАР lІе моrл..: 

6.3. Перe.uaча земельноі ділRНКlf орендар.о здіRСНIОЄТЬСR після держввноі реєстрації ЦЬОГО договору. u 
ПРllnмаIlНR-переда'l і. 

6.4. На ОСІІовІ cт.2S 3аКОІІУ YKpailll1 "Про ореlШУ ЗСl\tлі" від 06.10.1998р .NI!161-XIV оре.шар у п"па 
строк пІсля держаВIIО' ресстраціі договору opelllIll зеl\leJlы�оіi дlnЯ11К11 IlадаТl1 копllО ДОГОВОРУ відпоаUlно"1 DJ 
держаВllОТ податковоІ службll. 

7. УМОВ0 повсрнеНllЯ зсмелЬНОЇ ділЯНКII. 

7.1. Після ПР"ПlіиенlUI діі Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земелыly ділJlНКУ у СІІІ 
гіршому порівlUIНО з ТlIМ, У якому він одержав її в оренду. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеННR КОРИСН'ІХ ВЛВCТlfвостеА орендованоі земельноі ділJlН"'I. ПОІ"
зміно,о її стаНУ, мвє право на відwкодуванlUI збитків У розмірі, Вlfзначеному сторонаМIІ. 'якшо сторОН_ІІІ не _ 
зroдlt про розмір відшкодуваННR збитків. спір розв"язується у СУДОВОМУ порядку. • 

7.3. ЗдіПснені ОРЕНДАРЕМ без зroДIt ОРЕНДОДАВЦЯ ВJrrpап. на поліпшеННR орендованоі :lc.'eJlWlCliJl.'ll 
які иемовulltво відокремити без зanодіRННR ШКОДИ ціП ділянці, не пімягаlОТla відшкодуванню. 

·7.4. Поліпшення стану земельноі діляНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ зв письмовою зroДОIО :І ОРЕНДОДАВl 
землі. lІе пімягають вiJiwкодувlННЮ. 

7.S.0PEHДAP має право на відшкодуванlUI збllтків, заподіЯНl1Х унаслідок неВIIІ\ОНВИНIІ ОРЕНДОДАВ1 
зоБОВ"Rзень • передбвченltX ШfМ доroвором. .~ 

3б.IТКDI\IІІ вваЖВIОТL&:R: , 
7.S.фактичні втрати, яких ОРЕНДАР зазнав У зв"JlЗКУ з невиконвнlUIМ або неналежн"" BIlКOJlllllll'l' 

Доroвору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також витрати, які ОРЕНДАР здіПснив або пов"нен здіПСНIIТI' ДnI вїдноlll- ~ 
порушеноro права;. ' 

7.6.дОХОДII. які ОРЕНДАР міг бlf реально отримаТIІ D разі належноro ВIІконаННІ ОРЕНДОДАВЦЕМ! 
AorOBOpy. ' ~ 

7.7. Розмір фаКТlfЧНИХ ВlrrpатОРЕНДАР'я ВІІзначаЄТЬСR на підставі документально підтверджеИIIХ.IJIII1UC ,1 

8.0БJ\lежеОIIИ (Обтвжеппи) ЩОДО BllKopllCTallllR 

зеJ\lельпої ділИIIКII. .. . 
І 8.JI·nHa opelllIOBaнy земельну ділІІНКУ BCТВI,oвneHO обмежеННR nлощеlО 001181'8 -1112h-еI.еРIIІІП ICOPIIJIOP~' КОАІУІ. кац ; _'. Ао 
8.2.Передвча в оренду земельноі діляню' • Н8 UJD ~ 

ділRIIКIІ. ., І не є nllICТВBOIO ДnJI пріlПlfнеННR або змін" обмежеНЬ ;і 
~ • .:', 

9. ~Іші' права та обов"ВЗКII сторіІІ. . " 
.0 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapBanye, що земельна • ' ,. під 
(арештом). застаао.о І.е перебуває і він має ЗIКO ~IЛRнка є у Пого власності. нікому іншому не віДЧУ"'1:На.аТl• I"PlI 
ВlІ31.ачеllі ЦІ.аІ доroвором. ' , ННІ ПОвноваження передава111 ЦlО ділRНКУ в ореНдУ. иJU1IIв , 

'.I.Права opeIIAOAaBQR: :': 
9.1.1. nepeBipJI11f цільове ВlfКОРIІСТВННЯ зе.'Іельно"д. , :1 

n • IЛRНКlI; -j 



,1.2 АDClJЮКОIО pOJipIITII цсп ДОrD81р У IIInW1lX ПС С ба . 
,. Із~мllllт, pOJMip ОРСIIJIllОТ маПІ У IIIПiUllІ~ :~ ~CIIIIX ЧІІІ"," .. 3111'ОlІomt.moм т.а ШІМ До",.ора,,' 

~IIIILOM)' ПОРІА"?' бе:а JrDlIlI ОРЕНДАРЯ; ,Ц al'CIIIIX 111І11І11І\1 3111'ОIІOJШlmом, І то .. у IIII~i І 
• 9.1.4. 811,.III'ІТIІ IllI ОРЕНДАРЯ CI.OC'llclloro ІІІС&:СІІІІІІ 0PCllJIJloT маПІ; 

9.IJ.IIIMII'IT'1 IllI ОРЕНДА~J1 IllIWКОllУlllltl1l сyr.ш 0PCllJllloT маПІ • 
іра:Р1 про IIDlIDIIIII ЗСМCnlollоі lIUllІlІІЩ ЛО nillnllCOllII1I ЦIoOrD Доro.ору; :І часу nplln.1II1ТII РIШI:tI.1І І""'ОІІ"'ОМУ 160 

9.2. 0601"ВІ .... 1 ОРСlІlIОДОВI'Я: 

9.2.1. ПСРcдDlаПIЗСМCnfollУ lIiJlIIIIII'Y по ІК1у. 
9.3. Праlа 0pcltдapB: 
9З.I. 01pIIManl ПО аК1)' JCMCnfollY AЇJIIIIIII'Y У КОР"С1У8111f111; 
9З.2. nOIlODJIIOlanl lIorDlip пlCnI 31кіllЧСШІІІ С1р01C)' Поro лІТ в роl Blacynlocтi пр Іп бо .. 

а/1Срмl'lУоре'llIl1. mШJ ,ЩОЛО 30 О II3Dfllo ІІІ 
9.4.0БОD"R3КIІ ОрСlІlIОРЯ: 

9.4.1. IІDЛDIIПI ОРЕIIДОДАВЦIО МОЖIШlіCТh заіПсttlОВІТJI KOll1pOJJfo 3D .IKOp"CТDHfllI"I ці[Т зе.ІCnLIlОТ ЛЇnIlIlItIl; 
9.4.2. lIIfСОР"СТОВУВОТI JсАlелы�уy лlлЯIІІСУ за ulлЬОВIІАI npflJflBllellllRAli 
9.4З. СІО[llаСІІО смачуваПl oРС.fЛflУ МІТУ; 

9.4.4. ІІС lIоnycкаПI хіміЧІІОrD І'" БУДL-IІКОro іflШОro 3DБРУЛIІСIІНIІ зе"Ілі; 
9.4.5. nill1pIlMYBaTII їі 8 налСЖIІОМУ СІllіт.аРIІОМУ CТDfli; 

10. Pl1311K ВІІПОДКОВОГО 31'I'ЩСI"'R вбо пошкоД'.кС'IІІR 
об"сктв ОРС'ІДІІ ЧІ' ііого ЧВСТІІІІІІ. 

10.1. РlаlІК IlInUKOBOrD JІІІІЩСІІІІІ .бо ПОWКОIІЖСtlfll 06"[I\-ra орснаfl Чfl По", Чlстtlflll flСсе ОРЕНДАР. 

11. СТРВХУВВІІІІН об"скта ЧІІ ііого ЧВCТlII'II. 

11.IЗriaIlО 3 QIIM lIOrDBOPOM 06"«:1\,. ОРСІШ" lІе niMIII'D[ страхувlllllЮ. 

12. Зміl'll УМОВ ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІ.СІ.І.П ііого діі 

\2.\. ЗміНІ YMOIllOrDBOPY здіRсtllOlОТЬСIІ У nIlCfo.lo.in фОР"Іі 3. В3DDIІІОЮ 3rD40Ю сторін. 
У ра3і HCJlQCllrнCHHI 3rDlIII ЩОllО зміНIІ У.ІО. лоroвору спір Р03."IІ3)'10ТЬСІІ У СУЛО.ОМУ ПОРІІЛІ\'У. 

\12. ДІІ дОrDDОРУ np"nIIllRIOTIoCR у разl: 
\2.2.\. 38ІСЇ.IЧСНIІI СТРОIC)', на ІКІІА ROrD було YКnDЛCtlо;. • 
\2.2.2. nPluШlllІІl ОРСНІІ8РСМ 3смслы�оіi лїIUIlfКIІ У ВЛDCIІІСТЬб .0", .іаЧ)'а.-еНIІIІ 3С.ІCn.llоі дillllll"" 1 •• 0Пl.і. 
\2.2.3. .1І1\'Уny ЗСМСЛЬtlоі lIЇJlltI .. '1 ДllIІ суспілЬНІ'" потреб а о пр"МУСО 
1WIoTflC06xWfOcтi в ПОРlІlIК)', 8СТ8t10ВЛСtlоt.lУ 3.KOIIO"I; 

1\2.2.4. лlквlUціі IОРlllItlчноі особll-ОРСlfl18РR. С баЧСНl1Х З.КОНОМ. 
2.2.5. До",.ір ПРIIПlIНКЄІ'ЬСI таКОЖ 8 іНШI'" 811ПUl\Ц n PeJI 

12.3. ДІІ ДОrDаору ПР"ПIIllПIОТЬСН WЛRХО .. І Roro РОІIРВОIІІIА за: .. • 
12.3.\. 8310111010 31'ОlIOІО сторіtl; • lІаcnідоК HII.II"OllIHIIII l1Pyralo стораllОЮ 0OO~ 113КІ" 
\2.3.2, рlwеШIІМ CUJJY ІІа 8f1МОI)' однісі із сторІІІ У 11І11І opellllOBalloi 'С.Іcn.ноі дlлlllКІІ, ІІС ІСТОТНО 

&.ett 'J'. IІflшеИНIІ пош"ОД1Іо-е 
ІIJC 1ІО",.ором, nІ aflBCnlllOK Blln8l1КODOro 3 І ~IIIIX _0110.1 ....... .. 
~ іі ВIlКОРIІСТ8f1НIО а також 3 іflШl1Х пlлстав, 811311а І РУ J8 plwellllR .. 1 суду, alдnODlдllO до ет. , 
l2Jз. IlеВflКОllаllllИ 'opeltдapeAI п.9.4.2. даllОro дoro80 
~ra кодексу Укра'lІІl дonycкam.cR: 9 4.3 
1IID~~ipвaftHI ДОrD.ОРУ 8 0lIf10CТOPOIItlLO.ty .. ~O!::~Ie.lII,otlaIltll ОРЕНДАРф~М п. 4;;:; ~ "';І\'ОЖ peopraнbaцil 
\2.5 Р·ОІІНІІ ДorD80PY 8 OllflOCТOPOtltlLO.IY по,...--" ІІІШ)' ЮРІІІІІІ"ІІ)' або 1311"11)' • 
~. Псрсх/а npa8a uacflocтi Ifa MBntl~ OPCttl18P:';:opy; :СІІІІІІ аОО 06мси.-енНІІ П лlClllll111ОСТЇ 
ІІІ і I�Co6ft-оРСllll8РI «: пlлставОIO ДІІІ рОЗlpDаННR. ДI,,"оі особll - ОРІІ.UIIIРІІ, засул:т. wo зе.ІCn.1І)' дїЛІІІІІ')' pD3O.1 :І 
-.. DpellAoвa.'Y ЗСМСЛLflУ lIЇJlltlК)' У разі C.I~pтI Фl3:lІwllх осіб, .кі .1I"'OPIICТ08~ КnIUlllllНІІ ДoraBopy ореtUlІІ зcnі;. 
1Iвo.~" СУІІУ nepCXOlll1ТIt lIО СП8l1КОDIШ. або CНдDpC.I UJЛІХО.І пср у 
~ ... llІі • І .. .., .. n.o" 3 ор , 

DftkОРIІС:ТО8УЮТЬ ШО зсмсльнУ ДUlIІ ''J''- R вбо 
• І 3ІІ I.CBJlKOIIBJlII • .іс:ть CТOpl1 

13. відповIдвлы� IКОI.ВI.JlП договорУ 
l.влежllС ВІ 

І'С • nOBЇJIJUILHiC:n вlлповWIО да 3DКOIIY та 
РОШІ tlecyrto .11І 

\).\ 3 • ДOroвopY сто це поруwеШIІІ 
'11--:' І fllllllКОflаШIІ вбо IIСflВnСЖlIС 811кotlallll • ..-і ... 'ШО .0118 доведе, шо 
'WI1Ilapy • iдno.iJIDII•II ....... 
1).1r.:.:"_· inlolllaLCII 81д • 
~ti"'UJJOII" IIСа ПОРУШIUlВ зобоо"lзаtl.lІ, 3. 

JiiBIIHII. 



14. ПРIІІ(іlщсві ПОЛОЖСІІІІВ. 

14.1.ЦеП AoroBip Ilвбstроt '1IІІШОсті піс:л. піДПIIСОJШ' CТOPOHor.1II та Пого держаВIІОЇ ресстрацііо 
ЦсП Доroвір УКnllllеІІО У трьох ПРllміРllІІКI1Х, ШО моють ОД.IОК08У IОР"дl'ШУ СІІЛУ. 04111І 3 ІК11Х 31' 

oРСIIДОАВВЦІІ. дРУГІІП - в ОрСllllВРЯ, тpeTin - в оргаlfі, 'Klln провів держаВJfУ ресстраціlОо І 

Нсвlд"САIIIIIАIІІ 'IBCTIIIIBr.1II договору с: 

ccpBiwiB; 
кадвстровиП nnВIІ земельної діл.IfКII з відображеllfl'М обмежень (оБТlжеlllo) У її ВIІКОРltстаllllі 1'1 ас 

вкт про ВCТDІІОDJIСІШЯ ІІВ місцсвості та поroджеНJI' ЗОВJlіwнlоОЇ межі земелloНОЇ діЛІ'IКIІ (копіІ); 
аn ІІВ пеРСIІСССIШЯ ВІІВТУРУ ЗОDніWllьоі межі земельної діЛЯtlКIІ (копі.); 
ВКТ прstПому-персдачі зсмenыlіi ділЯtlКIІ; 

15. РсквіЗІІТІI сторіІІ 

ОрСIIДОД8ВСЦЬ 

Броварська міська рада в 
особі заступника 
міського голови 

ОрСllдар 

ТОВ "Ірина", 
що діє на підставі статуту, 
зареєстрованого державним реєстратором 

ВОЗНJll(а CepriJI Михаііловича від 25.08.2003 року за Н!!1 355 105 ООО 1000623 
Директор 

міСце3I1ІХоджеННJlIОРИДlІчноі особll 

07400 КІІівська обnасть, 
м.ІіроваРII. вул.Гагаріна. J S 

іДСНТІlфікаuiПНIІА код. 26376375 

Шиnер ЯкОВ Аншелевич 

місцезнаходженн, ЮРJIДlfЧНОЇ особи 

м. Gровари, 

БУnltв.Незanежності,6-а. кв.48 

іДСНТІlфікаціЯНIfП КОД 2357 J 633 

ПідПllСl1 сторін 

,.. 
І , І 

'І о \" 
" ul 

'-

'о 

;:iI!~lilp ЗDреєстровано у КllівсltкіН pcгioнanЬHiA ф' і Д .. ...wrII 
;a.J;§l~1I!1 ПР~I.Дepж&Jllоr.IУ комітеті у - ШІ ержавноro підприємства "ЦеtnpУ -,,-

tIII"f _" "'Л!U9 кра11111 по зсr.6'lenIoНIIМ ресурсам" про що у Ac~'88Ho .. y pe~i , 
----"-о ~ 20 І}_ р.зиН! ЇJfOfJ.1.?d'()t/~Р--

Карпенко ЛЮДМІШD РУCJll1иіВIІІ1 

.' 



АКТ 
ПРИЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року 
м.БроваРIІ 

Ми, що підписалися нижче: БроваР~Lка I\li~ЬKa рада, в особі 

3DСТУПlllllса міського ГОЛОВІ. ВОЗІІяка С~ргія МllхаЙЛОВII'Іа, що 

діє на підставі Закону у країни "Про місцеве самоврядування в 

Україні ", довіреності від 01.08.2006 року N!!2-1S/1872 з однієі 

сторони, та ТоваРllСТВО з обмежеllОIО відповідалы�іаlоo "ІРІ1І1а" в 

особі директора Шипера Якова Аншелевича з другої сторон .. , 

смми цей Aк:r про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapll~TBO :І обl\lСЖСllОIО 

відповідальніСТIО "ІРІІна" прийняло земельну ділянку площею 

О,1848га по вул.Чкалова, 15-а, для обслуговування автозаправної 

станції - землі комерційного використання. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії Броварської міської ради від 31.08.2006року 

N!!88-07-0S на умовах оренди, терміном на 2 (два) РОКІІ дО 

31.08.2008 року. 

У трьох примірниках і є невід 'ємною 
Цей Aк:r СІО1адено 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ІОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,1 5 
Заступник міського голови 

прИЙНЯЛО: 
ТОВ "Ірина" 
ІОридична адреса: 

бульв.Незалежності,6-а, кв.48 
м. Бровари 

Директор 



АКТ . 
про переиесе.,ИR 8 ИВ1')'ру :JО8иlw , 
~ A'~ • н.о lІeжl3еlle.n.ноі AЇmIHICII 
~vп,,4і'Що 

- 7----

Мн, нижчепідписаиі, представник s В8 . 
Київськоі реrіОИaJIьиоі філії Дсржаного пrлпр:::'~ ,~:KOГO liJWnу 
хмenьноro Ka.aв~y при Дсржаному комітеті у _ НТР дepJCuноro 
ресурсах" $"ee~e'F к, ~.t'~ краІНИ по зс~enьних 

JПРllсyrності зсмnсвnасників (землекористувачів): 

O??/t!?B" ~a~6l, 
> 

7 

npoживlІОЧОГО по аул. ~.ди~$ /J-'t:L 
'. . 1'63- ~t'- ()~ . Jl1JIНo pJwсин. МІСЬКВИКОНКОМУ Н! Від J.9; /~ ()J" ,{І. 7, 

Ме.сві знакн в кількості ('() шт. передані І натурі пpeдc:1'UllИІСУ 
_аIНИК .. на .коro і HaКnlдCHO відповідальність за іх збереасснн.. 

Розміри та місце3Нахо.ФКснн. мсжсвих знаків земельної дімнкн nOD3lllli 
В-іраКах. 
Цей ІІСТ с пї4стввоlO Д1UI приЯИJIТПI рішснн. ПА фamclfНОМУ кориС1УВIНИJO. 

Ar:r СКJIцеииЯ в двох примірникІХ. 

nредстаВИИК SPOI8PCItKO'ru...-...u. 
ІІІIС'КОro .їддїny ,смcn.н 
ресурсі. 



АБРИС ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

-

-19, 60 
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Б 

-
Опис меж: 

1. 8ідАдоБ - ~~' Jt2г. A::t'A?~~ /Ф?~" ~ ~ v 7 t ~a~ 
І 

2. ВідБдоВ -~ /4г. ~~~~I -

3. ВіДВДО~-#..,g.р('~Х ~~tН!~ 
-4. 8iдгдoд ________________________________ ------~~ 

< 

s. Від д доЕ ________________ ···_· ______________ ---------'1 
б. Від Е до А -----~---__ -.l..' ______________ ---:::---" .' . .~ 

Абрис склав: .с '$eet!~ jf"',.L/. C?Г:y.---.~ 
;~ 

• 'J 
5~ 



АКТ 

rflКО8ЛСІІІІR 118 місцевості Т8 поrОАЖеllllR 1 • • ОВНIШ"ьоl.,earі 1 . lP.& ~ ~«~.., ,е.,ельиоr AinllllCH 

.,- 7 

.,раmаго 200.(; р. 
о о м.liрсі •• ри 

ІН иllжчеПl.ЦпнсаНI. пре.!1С І аВШI" БрuваРСL"О о 

,,~,,"oї філії ДержаВІІОГО піШIРИ[МС І ва .. Центр ІІ го МІСЬКОго· lІіlUlіnу КИЇВСЬКОЇ 
о о у оо c:p.uaJloro 1емс:n 

;аІКОМ)' KOMIT~TI Ko~alHII ПО I~Mcnыt"" P~CYPcax" . c::::r_ ЬНОГО кuacтpy при 
11 Н' піllставі ЛluеН~1ІІ II~ аНКО'ІВНН. робіт ~1~ A"':..t'~ 
")'JНoCTi зсмлевлаСН'lкіа (зс~,о,с:користуаачjа)' 7l?~ ~~ . 

. 4-1. ~(.A(O .. 

-
!,.jЖНtl~ 1-=млсвлаСНllків (']&:MIIC:KOPHCTYIIB~lill)' ---------

1ИІХОl1ИТЬСІ 38 ~рссою ~L~ ~KP~. /~-a. 
МІчсні межі на MicUCBOCTi np;ru;:;.b 110 _~~~;;a~.::.I.~~0~~L.. _________ _ 

flре.ас:тааннк Броварського 
1oI1C:J.Koro віA!lілу земеnь~иХ р-=су 

'.' 
о 
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Начальник Броварськоrо MicLxoro 

BiДД1~ аемепьиих реСУРСів: 
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'
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УМоВНІ n03НАЧfННR: О 
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.' 



Договор N91 
Про внесення змін до доаовору орена 

. 2006 рону N!04~:;:В:~::1 ainRHHU вlа 07 BepeCHR 

МІСТО БроваРl1 КsliocLKOi обпасті 

10сіЧJIJI дві ТltCJIЧі дев))ктого року 

ОРВНДОДАВВЦЬ: Броварська міська рада KlliOCbKO-1 обл • 
У .. . ф" ВCТJ, ЮрllДlIЧllа особа за 

38Кооодввством ІСрmни, Іденти ІКВЦ1ЙНПЙ код за да1lиltlll єдрпоу 26376375 
ща: КIIЇDcькa обп., м. Бровари, вуп. rarapilla, 15 в особі ВIIКОIIУЮЧОГО б ' ,IОР!IДІIЧlIВ , О ОВ ІЗЮІ МІСЬКОГО 

nШО~11 - секр~ря ради Сапожка IГОРJl ВасllnЬОВИЧа, Jlюrfi діє ІІа підставі ст.42 ЗВКОІІ 
YкpDIНII (<Про МІсцеве самоврядуванНJI в Украіні)), з ОДІІОГО боку, та У 

ОРВНДАР: Товариство з обмеженою відповідaJJыlстю «IPIIIIP, ЮрllДlIЧІІВ адРССВ: 
07400, М. Бровари, бупьв. Незалежності, 6-1, кв.48, ідентифікаціііllllіі код 23571633 в особі 
директора Шипера Якова Аншenевичв, JlКПіі діє на підстааі CТВ1)'JY, заРС:ЄСТРОВВlIОГО 
ДСРlШВним реєстратором виконавчого комітету від 25.08.2005 року ЗВ N!13SS 10S 1000 ООО 
·"ОВ ' ДВD1- р НДАР", 3 другої сmОРОlІІl, yкnanи цей Договір про HBcтynlle: 

Діючи добровinьно і перебуваючи при здоровому розумі та Jlснііі nllltl'm, розуміЮЧl1 
3RaЧeJIНJI своіх дій, попередньо ознайомлені з приписамн UllBinLllOГO ЗВКОIІОДllВC'l'lШ, що 
peaymoJOТЬ yкnадений ними правочин (зокремІ, з вимоraltlll щодо Ilедііісиості правОЧlllау), 
BЇДnOBЇДllo до затвердженої рішенням Броварською міською радою від ссЗО» вереСl1JI 2008 
року N! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земeJ1Ь ltlicтa БроваРІІ, та рішеllllJl від 
2S.12.2008poxy N9968-52-0S та керуючись попожеННDПI пунктів 4.S.2, 4.S.3 та 9.1.3 Договору 
оренди земcnьної дiJUlики Від 07 верссJUI 2006 року укпвnи цеіі Договір N! 1 (Iladl.Vli - Дozо,ір) 
про ВнесеllИJl змів до Договору ореНдИ зеltfельноі дinяllКll від 27 вереСJIJI 2006 року за 
НІ 040633800365 (надалі - Договір оре"д") про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміНII: 
'іі іі' 1.1. Пувп 2.3 Договору ореНдИ викnаСТІI в нact)'ПШI peдIIКU . • • 

«2 .. ЇJlJПООI згідно ДOBiдtal В1ддШУ зr:r.lenы�ІІх 
з. ~opMa~~a rpошова o~iHкa оо зer.IeJ1Ь~ОI. д 17 10.2008року N! 04-3/13-3/1265 на період 

pec~C1В У МІСТІ Броварах КиївсЬІСОl облвCn ВІД • 
6уд8ВJDщтвa CТlШовить : . 

. І) rplIВCIIЬ ОО коniRою). 
-б5 5S7 (шістдесп Ш)J!ТЬ ТИCl'l п))JlТCОТ П»JlТдCCJIТ c1lt.. • iддiny зr:ltIeJ1ЬНJIX 

.. дiJunlКlI зJ1ДlIО довіДІСІl В 
Нормативна rpошова оцінка земелЬН01 Н!' 04-3/13-3/1264 :І ДКnI затвr:pд:жeнIIJI Апу 

ресуРсів у місті Бровари від 17.1 o.2008po~ -. енОro будівmlЦ1Вll C'I1IНOBlnЬ : 
~oi коміСІЇ про приiburml в експпу~~ закіНЧ 'сть) rpllВr:нь оо l\'ОniAоК». 
-327 786 ( триста ДВ8ДIVJТЬ сім тиCJIЧ CЇltICOТ ВІСІМДCCJIТ UU • іі' 

CТlI В нвС1)'ПIIІЙ ~ . • 
1.2.Пувп 3.1 Договору ореНДlIВПКnВ тepr.liHOr.1 до 2S.12.2010poкy. ПІCJIJI 

tc3 1 2 (ДВD) POКlI, оновлеНJIJI ііого на 
3 ••• Цей Договір yкnaдeHO строко,.. ~~BНДAP r.IBE перев~е пр:о rc:пeндapmlX днів до 
IllkiнчеИВJI строху діі цьоГ? ДОfOНДАРВОРУ поВllНеl1 не п~НіUlе нІ. О~ЕНДОДАВЦЯ про HlIltlip 
О~иА строк. у цьому разІ ОРВ IICLr.IOBO поВIДО&IIIТП 

3ВJciнчеНВJI строку діі цього ДОfOвору n '. 
8рОДОВЖИТИ його дію. орЕНдАРЯ Ilе ЗВС'[ОСОВYlОТЬСЯ у рВ3l. 

ереввжне право 
Попоження цього Договору про п. 



- Вltкористанні земельної діmmки не за цільовим призначенням; 

- порушеНJUI термінів сплати орендної плати; 

- допущеНJUI погіршеННJI стану земельної ділRНКИ), 

l.з.пункт4.1 Договору оренди ВИКJIаCnI в наступній редакції: 

«4.1. Ореидиа плата становить 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової 01 

земельноі дimпlЮf - 65 557 гривень - і CКJIвдaє: 

6555,'0 (шість тисяч п»ятсот п»ятдесят П»ять) грН, 70 копійок на рік - на па 
будіВlllnlтва, 

Орендна плата становить 1 О % (десять) відсотків від нормативної грошової о 
земельної дimmки - 327 786гривень - і складає: 

32778,60 (тридцить дві тисячі сімсот сімдесят вісім) гривень 60 копійок на рік - з а 
затвердження Акту державно)' комісії' про прийняття в ексnлуаmаllіlО закін, 
будівництва об»єкту; 

1.4.Пуихт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 

«4.3. Орендва плата вноситься рівними частками щомісячио протягом ЗО {'Ір 
lC8JIендарних днів. наступиих за оставвім кanендарним днем звітного (податкового) МЇCIQI 
урахуваиня пдв шляхом перерахувlUUUl на розрахунковий рахунок 0peвд0ДllllU 

33210812700005 УД].<. У Київській облаcri м. Києв&. код ЗКПО 23571923, МФО 821 
одержувач - Броварське Вдк, код класифікації 13050200 - оренда землі». 

1.5.Пуихт 4.5.2 Договору ореиди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни норм 
грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визна 
законодавством. 

у випадку відмови Орендар. зміНІІТИ opeaд11Y пnату на умовах, ВII3ПD'ІеПDI В. 
ДоговоРУ, Орендодавець має право розірваm цей Договір в ОДНОСТОРОНПЬОI\IУ пор.' 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У раз! вевнесевв.я орендної плати у строки, визначені цим Договоро • ., . с 
заборгованоСТІ вважається податковим боргом і ст.ягується з HapaxyввнlUlМ пeВ1t 
~ахОВУЄТЬcJI ва cf!iY ПО!tа~ового бо~гу (з урахуванв.ям штрафних санкцій за іх R • • 
13 розрахунку 120 BIДCOТIQВ РІЧНИХ оБЛІКОВОЇ ставки Націовального банка Украіни, _ЧО1 . 

день виви~еНВR такого податкового боргу або на день його (його частині) по 
зanежно ВІД того, .яка·з вenичин таких ставок є бїЛЬШОIО за кожний кanеидарнuit Д 
прострочеввя у його сплаті)). ' 

1.7. Пункт 6.4. Договору оренди Викласти в наступній редакціі' 
«(6.4. Орендар зобов'язаний в п'.ятидеввиЙ термін післ.я державноі'реєстрації цього ДоroВО 
тalабо будь-~ ДO~ТКOB~ угод, Договорів про ввесення змів та доповнень до Доroв 
тощо ~a~ ВІДповІДНУ К~~ІЮ ~Р!вву.державНОї податковоі служби за місцем зНІХодже 
земельНОІ Д1JIRВКИ). . . . 

1.8.п~ 9 Договору оренди допов~~ !lOB~ підпуНктом 9.4.6 наСтупного зміСТУ: . '.; 
«9.4.6. в п .ятидеввиА термів післ.я державної . .- . б бу.~ . 
додаткових УГОД, Догово ів п .реЄСТРВЦІІ цього Дoгo~opy тalа о , .• ' о 
•• . р ро внесевв.я ЗМІН та ДОповнень до Договору тоІІХо 11 І 
:~ копuo органу деРЖввноі податкової Служби за місцем ЗВВХQджеНВJI з~enьнО. ~ 



-3 оо 

1.9.ПytIКТ 11.3 ДОГОВОРу ореllДl1 ДОПОВlllmlllОВllМ п' 
. . . . -, с ' 1JU1yJ1КТO~1 12,3,3.IIIIctyПIIОro ЗМ' ,12.33. IIIIЦIВТI!BOIO ОДНІЄІ 13 ТОР'" D ОДІІОСТОРОІІІІЬОМ ПО Jc:ty: 

_ом 111 ЦІ!)! ДоroвоРОМ)), У рктсу У ВIIПадкаХ, псредб.чеllllХ 

1.10. ПytlКТ 12,4 ДоroВОру ореllДl1 BllкnaCТJI n таКІ 'о ... 
рсдакцн: 

.11.4. РозіРВDlllUI ДоroВОРу ореНДІІ земnі за іllіІlіа11IВОІО О 
~ допускається у разі IlеВllконаllНН Орендарем ВІІМОГ РСІІдОдaD4ЦЯ ~ ОДlIО~ОРОIПIЬО"У 
_ооо Договору. nYlllПУ ,ПIДnYlIКТІВ 6,4 та 9.4 

2ДеА Доroвір підпRгає держаВllіО petCТPUllii. 

ЗДеR Доroвір набllрає ЧИНllОсті піCJIИ lІіДlІІlСШIІІИ СТОРОІІІІ~ІІІ О .. , та oro дс:р;кавllоі 
petcrPlЩll 111 застосовується до праВОВIдНОСИIІ ІІЮ ІШIIJІКJJJJ 1 01.10.2008 РОКУ, 

І 4.~БОВ'R30К ЩОДО подвннв ~OГO I1.ОНJIIОРУ 110 дсржавну petcтpaцilO та ВІПРВ'ПJ, 
DOІ I3ВВI З його державною реєстраЦІЄЮ, 110КJШJuшrrl.си ІІа Орсндодавця, 

S,BlrrpaТl! пов'язані з його нотаріМI,IІИМ IЮСllіД'IСIІІIRМ, ПОКJI8ДlllOТЬСR на oРСІIДDРI, 

6.Івші умови доroвору ОРСІІДИ 1СМCJIІ.IЮЇ дїnRПКl1 від 27 вересНІ 2006року за 
N!040633800З65 залншВlОТЬСR без зміll. 

7, Цей Договір yкnaдcllo У ·rpl.t1X IIРllміРШIКDX, що MВJOТЬ OДlIDКOBY IОРПдlIЧНУ сипу, 
_ з JIICИX зввходитьCR n ОРСIJДОДnDЦИ. JtPYI'Jln - D Орендар., тperili - в ОРnUlі, IJOІО провів 
вoro державну рсєстрпціlО - l(иіОСI.кіі\ РСI'іI1ШUlbllіЯ фinії Державного підприємства "ЦеІПРУ 
дepJlllВHOro ЗСМCJIІ,110ro ІСОДОС'І'РУ Ilpll Дсржшшому KOltliтeтi Украіllll по зеМC:nЬНllМ реСУРСВI" 

I'Сlспі'ІІІТlI сторіІІ 

()1,еIЩ'ЩJlI,е.,I. 

І GPUhJII'CI.KI8 М IсltlСІІ111ЩІІ (lIi'IICI.J((JЇ оБJI1І&. ... ·j 

ідсll'ПIФі ЩІ'Ш 11 11 " IСОД 26376375 
К • \ .. . 15 ІІІІІСІ.ІСІ СІ IJI., М. IJf!ШШРIІ, I_YJI, І UJ'I'РШn' 

.." ---.-
801:(161 С ,)~ Ifl;';і~'ПI1И .OJ,CIIJ11.t1IlII'IU 

L ., , І \: ", - . .,. -,\\ 

)~.') \(",\~~ 
-: ' . .... '-, 

.-. (. І 
.:: . 

'. о·'" 

OpellДDp 

ТОВ «lpIIH&» 

ідентифікаційний код 23571633, 

буnьв. ff~вpe:-XPJ9~, 6-а, кв,48 
t iih1п1;р~ова~шenеВIIЧD 

в ОС,9 _ О; " \~ 

J .. ~t.~" ..... n\"'u ,~, 

ВJlCIШЬОВII'І 
ВВСlора оnександр 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ зЕмEJlыІ'' ДІЛЯІІКІІ 

Iiропар~ьtnI .11~I,tnI Рала" Ir.. It' .. 
_ДЛВЕЦЬ: Ііроварсы�а .li~ЬKa РПІІR R особі міськоro ГОЛОВІІ А В 2Qt'Гpoкy. 
_3111011)' украіlШ"ПРО місцсас CDмоврядуваllllЯ в Ytcpaїlli", Ollllo":~:;~I:'op=:p?~Ch'CIIIIIPoall'll що лІс ІІа 
.-LunІоIIICТID "ІРІша" 10р"ВIЧID IIl1РСса: м.БроваРIІ. БУnLв.НI!3МС'dCІІості.6-1, " .. 48 і • ф.ОDlР~lетао, oO"acellOIO 
...IIaнJIC""JOpI ШllпеРI Якоаа ЛІІWCJIСВІІ'ІІ, ЯКllП діс ІІа піаставі ~ заРСС~.;I,оаСIСТІІ .кaЦl ІІІІА КО423571633 8 
ііі' ооо 623 • 25082005 -'-'J 'J' -'r-- ro аСРЖВПllll.' pcccrpaтopall' 3D ІІШ 10' ооо І aIA.. р. З вругоro боку. yкnaпll ЦСП lIoroBip про IІІІЖ'IСllа8саСІІС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ вівповіВIІО во ріwеllНЯ сесії Броварської місlоКОЇ РD.IIІІ КІІЇ8СloКОЇ області віл 08.09.05 
1.'1-37.04 "_є. а ОРЕНДАР npllnMac в c:rpOKOBC MaТl.C корш:туваlllll 3C"'MIoII)' IIЇnlllКY МОЩСІО 0.24121"8. ал_ 
-IIJICII"І 11/І1 бувіВШIЦТ8а та обcnуroвуваНIІЯ a8ТO,anpaalloT стаllціТ, Іка 311аl0411Т1оСВ по ауn. K"TOCLhiR.227 в 11'. 
"'" 3riall0 З MallOM земnеКОРШ:1УВІІІНІ, що с ІІсвіll"СМІІОЮ 'lаСТІIІІО.О uьoro Дoro80PY 111 4081аКІІ .IIalllloi 
"111М міСIоКIІМ вімinом зеМCJlLIШХ ресурсів Х-а497 8іл 16.09.2005 року 111 ЗС.'Cn""О-tca.DDстрової aOКYII.c.rтauii 
•• каro місloКОГО вімinу зеМCJlLlfIlХ ресурсів WI ЗСМCnlollа IIЇnI""'D с 3СМЛR.'" "'OII,cpuinlloro ."кор"стан"н 8 MC'.tCU 

~.кai міськоі радІІ. 

2. Об"єкт ОРСІІДІІ. 

2.1. В оренду передається земcn"на вїnянка ,aranlollOIO мощею 0.2412га. 
2J. Нв зс.,cn,,"Їn вinянці ро,міщеllі об"єm, HepyxoMoro мвАІІВ lкі IВnHIOТЬCH вnaclli~o ОРСIIAD~а: • 

• .., ІСІ' Gpoвapc""'Oro ,,"CIo .. 'Oro В'AllUlУ ,смеп,,"". 2.3. НОР.'ІТlI8НІ rpOWOBI ОЦІНка ,емcn""оТ ВІЛЯІІІСІ' 'nIIIIO Д081Д 
IqJCiI ІіА 16.09.05 р. ЗІ Н-а498 3 урахУВІННІМ косфіціЄlmв illДCКCDwl cтa"0811ТL: 

- 60 298 ( шістдссят ТІІСВЧ двісті деВ"ЯІІОСТО аісlll') rpll8CHIo:.. шо •• ожyrlo ncpCW"'Oдlm. її сфс"'ТІIDІІО\l>' 
2.4. 3CJ1'CnЬІІІ вinІНка, вкв передаЄТЬСА в оренду ІІС мвс IICAOllIICIB, 

~IHIO. • І ІІе :sберіrвс ч""ніcm.. 
2.5. ПРІІ зміні ( реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Доro81Р opellд І . 

3. Строк діі AorOBOpy 

007 Піспl 3Dкl"ЧСIІ'1І стро,,">, доro8~РУ ОРЕНДАР .'ІІС 
3. ДoroBip yкnaдello 110 Z ( два) РОКІІ дО 08 aepeCIIII 2 ~O~EHДAP ПОI'"IСІІ ІІС ПЇ3l1іщс 11І11( 311 2 1І,IClщl АО 

~Ie право ПОIСОlІЛеllllВ Поro ІІВ ІІОВllП строк. У цьому разІ ІІамір ПРОДОВЖlml Aoro лію. 
~ ... C'lpоку дії BoroBOp.v повіаОМIСТI' ПIІСIo"'ОВО OPCltДOAI8Ц1 ПРО'31IаЧСІІІІ •• ' opelUUlP втрllчас переааа.'І1І право ІІа 

П J за аlnа.оВІІIІI пр' 
"оа: Р" аllкорш:та'lІІl зеаle./lLllОТ дInЯІІК8' ІІе 

IIflllll договор), оре'lДll. 

4 ОРСllДllа nлаТІІ 
• деО"IТІо) rpll.Clla. 80 .. -опIПОhі 

4 -80 ( шіCТlo ТІ'СЯЧ ДBВAЦIIТIt '''''11' illдeKclB іllфnlЦП • 
• І.РІЧІІВ opellДlla мвта ctc/lDдaє 6029 ЗАіПС"ЮcrLCl' урвхУВІI І ,,,. сссП вlа 08.09.05 ЩО"'CRЧ'ID 

4.2.06ЧllcnеIIllВ ро,міру opellBlloT МІТІ' ,в ,е.UI::lаюч" J ДІІЯ пр"Пllnтrя ~:~:IIII' ДІІСІІ' 381т1l0ГO (ПO.llIlТt.-О80:-) 
"" 4'з.0Ре'IДIІО мата ВIIОСІІТЬCn оре,lДарс.' поч П1ll11311 oCТIIIIIIIII ... -ВПС. МФО 821018 код 23571923 , .. р 
~" Ч8CnCВ.1ІІ протяro.1 30 кanelllIIPllII1 ДІІів, "~'"Toca.кIA 06nВстІ II'.~"CDII 
ЬІI68 IItnІIО.1 переРВI)'ВІIIІIЯ ІІа pal)'"ott у ДІ( 11' 13050200 - ОРС'UUl 3Рф: ~IЛRСТIoCl 8iJ1no1iJI",,"IIIIIJmIМ". 

11500005 _ ІіРОВlРСЬКС вдк. КOl1tc/1IСllфltcll~ІІОК орСllдноТ ""ат" о Р 
4.4. Переаача продукції та 11Dl1DIII" nocnyr:.. раз' : • • "uii' 
:05. Розаlір opellДlloT МаТІ' персглядаст; чеl~IХ Aoro80pO.'; фІ у 1Ому ч"cnі а"aCJIIДО!' ",фп • 
4.5·1. 'міІІІІ у".оа господаР'ОВІІІ"" перед а'ДВllше""RUі", 'І1Ір" во 
4·5.2, '~іllll розмірів зеМCn"ІІОro ПО~~:~НО.'; 
.5.3. в IIIWIIX ВIIПIIl1КDX. переабвчеllllХ . 



4.5.4. У рв:.1 II&!ОII&!С&!IIIIЯ ОР&!1111110і ПЛОТІІ )' СТРОКІІ, ВII]IIП'IСllі 1111'" ДIJIIJIЩІ·ІІМ. L·IІІЩ't."\l1 ІІ,С" 11L'1I11 

noдoinlloT &:ТООКІІ НоціОllОЛLllОГО БОllКУ у крпі"'l зп КОЖIIII.і ІІСІІІ. 1111ІІ" 'l'I"IL""1\1 Jl.l1ІІ Н'Ж} IIt:CII'I'I'I~IIDi 
КОЖIllIП ll&!IIL ПРО&:ТРО'І&!ІІІІЯ. 

4.5.5.0pCllllIIO мат0 справnяється також і у ВІІПUКDХ. ЯКІІІ(' ОРЕІ ЩЛ І' 'І ІІЩЩЖІІІІ' 111111'11І11 ТlltolЧ 
ВІІКОРІІСТОВУЄ зсмeJlыly діJlЯIІІСУ ЗD ЦІ'М Договором, 

5. УІ\ІОВІІ ВllКОрllСТIШllВ 'JСІ\ІСJІМШЇ дїШIІІКlI. 

5.I.зсмc:.nы�аa діJlЯlІка передається в OPCIII1Y дnя РО]ІІІІІРСІІІІЯ МА БУ/lі ІІІ ІІЩ 1'1'11 і ()БС:JlуrОUУВВIIIIR авТО' 
CТDllцlii • 

5.2.ціJlЬОВС ПРI,зна'IСI'IIR зсмcJlы�оіi l1іnЯIIКIІ- землі КОМСРЦIПного nllKopIIC'IIIIIIIJI; 
5.3. ОРЕНДАР не мас права без ОфОРМnСllІІЯ у BCТDlloВnClloMY З8КОІІО/ІПІІС'ІІШМ ІІОРRЛКУ ]міIllОВІТI 

ПРІ'ЗІІD'ІСННЯ ЗСМCJlьноТ l1ілЯIІКIІ; 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ псрсдаSlі ЗСМCJIJ.lIОЇ діЛВIII(11 D 0PCIJДy, 

6.1. Псреаа'lа земcJlы�отT l1іnЯllКl1 в ореНI1У здіRСНIОЄТЬСЯ з розробnеШIJl проскту іТ вілведе"НR. n 
розробпСlltlя проеtny віl1веl1ення зеМCJllоноі l1іJlЯIІКIІ є: рішення про НDl18lіlIЯ 1101ПОJІУ ІІа BIlГOToвneHllH проеan: 
вІд 04.08.200Spoкy N!764-36-04. 

6.2. Інші УМОВІІ переADчі ЗСМCJllоноТ l1ілянки в оренАУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР пр'" 
opelll1)' земCJlIоНУ ділянку вільну віl1 БУI1Ь-ЯКIІХ маЯНОВI1Х прав і претен]іЯ 1ретіх IJI 

ЯКІІХ в момеllТ УКJlIIl1DIIНЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР Ilе MOrJIl1 
6.3. Переаача земCJlЬНОТ ділЯНКІ' орендарю здіПСНIОЄТЬСЯ після держаВIІОЇ реєстраціі цього AoroBOPY 32 

ПРIІRмання-передачі. 

7. УІ\ІОВІІ повернеllНИ земельноі ділВIIКII. 

7.1. Після припинення діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земenloНУ ДЇЛRНКУ у 
гіршому порівняно З ТІ,М, У ЯКОМУ він одержав П воренАУ. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У Р83і погіршення КОРИСНІ'Х вnастивостеR орендованої земenloноі ДЇЛЯНКlI, nal" 
зміною П стану. має право на віДWКОАУвання збитків у розмірі, визначеному сторонами. 'якщо СТОРОНІІАІІІ Не. 
зrol1l1 про розмір віl1wкодування збитків, спір розв"JlЗУЄТЬСЯ у СУl10ВОМУ порядку. 

7.3. Зl1іRсtlені ОРЕНДАРЕМ без ЗГОI1И ОРЕНДОДАВЦЯ в.tтрати на поnіпwення орендованоТземcn.ноі 
які неМОЖnlіВО Ві~креМИТJ' без заподіяння ~КОДИ ціА ділянці, не підnяl'ВlOТЬ відшкодуваННIО. І 

• 7 .~. ПОnlпше~ня стану земenьноТ ДІЛянки, проведені ОРЕНДАРЕМ за письмовою згодою з OPEHДO~ 
зсмЛІ. Ilе ШДnЯraJОТЬ Вll1шкодуваННIО. J 

7.S.0PEHMP має право на віl1шкодуваllНJI збитків, заподіЯНJIХ унаслідок невиконання ОРЕНДОІ 
зобовПязень , передбачених ЦИМ 110roвором. І 

3611ТКВІ'1ІІ ВВПЖВIОnСR: 

7.S.фактичні втраТІ', ЯКІ'Х ОРЕНДАР З83нав у зв"JlЗКУ з неВI,конанням або ненanежнш" Bllкotfllll 
дОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ. а також ВllТрати, які ОРЕНДАР здіАснив або повинен здіЯСНI'ТII ДІІІ ВЇJlноauaч 
порушеного права; І 

7.6,110ХОI1И, які ОРЕНДАР міг бl' рсanьно OТPII~aTI' вр' ОРЕНДОДАВ ' 
ДОГОВОРУ. 831 нanсжного ВI,конання 

7.7. Розмір фаКТI"IНИХ ВllТрат ОРЕНДАР,Я " • ".UI ' 
визначається на Пll1СТВВl ДOКYMeнтanЬHo ПlдтверДЖI:НIIХ-', 

8.061\1сже11UИ (о6ТИЖСIIIIИ) ЩОДО BIIKopllcтaHIIB 
зсмелы�оїї ДШИІІІСІІ. 

8.1. На opellДOBaнy земenьну ДЇJIинку в' І 
КОІ'ІУlllкацlnі cтaHoвneHO обмеження nпОЩСIО O,0134ra _ іllЖСllеРlllln Іо"ОР 

. 8.2.Переl1Вча в opeНl1)' зсмenа.ноі l1іJlЯНКIІ • о' 
дІЛЯНКI1. • не Є ПlдстаВОIQ ДІІи ПРI,пинення або зміНl1 обмСЖС:Н. на 

9. Illші права та 060~"DЗIСII сторіІІ. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гараll1yє, що земельна діл іА 

(арештом), застаВОIО не перебуває І вllІ має закон І ІНка є У lІоro масності, нікому іншому не відЧужеНІ. n , 
ВIDначені Ш'М договором. 11 ПОВНоваження переl1ВваТII шо дinянку в оренДУ, Haдaвarn' 

9.1.П равв OPCI1l10ADBUR: 

9.1.1. перевІрити цШьове ВI'КОРI'ста.IНЯ зем • '. 'І 
9.1.2. достроково розірвати цеП Доroв'IР enlotloT I1IЛЯНКИ; , ;., 

у ВIІПЦках пер б 11.1 P:~ , ' ед ачеllllХ ЧИННШ,t заКОНОl1DВСТВОМ та U , t 



IJзмі1111Т11 РО]fllір ОРІШДІІОЇ маТl1 У IlІпа.аКilI( ПСРедб' 
t 11 110р8АК)' 6С] :JroAII ОРЕНДАРЯ; , ІІСІІІІІ( '1111І111І'" JaKOIfOJlil8moM •• тому 'щcnі І 
,.I.~. DIIMamll ІІА ОРЕІ lДАРЯ СООС'lаСIlОГО OllCCCIIIIII ОРСІІАllоі МіІТІІ' 
t.l,5.lIl.Ianml ІІА ОРЕІІДЛ~Я IIAWKo"oallllll СУМІІ ОРСІІАllоі MaTI~ :J 
'p'JJPD 11_111111 :Jcr.tc.nltlloT АІЛІІІКІІ ДО fIIАПllсаlШIІ 111001'0 AOI'OOopy; часу ПРIІRIlIlnIl pllUCIIIIII 811101l1l0'IY lбо 
1J. 0601"IJKII ОРСIІДОАоацп: 
111. псРСАІІІТlI :JCfllc.nltllY АlлlllКУ ПО a,,-ry. 

U. Праlа аРСIІIІОРН: • 
tJ,1. DtJIIIMaТlI ПО акту :JС~ІСЛ~"У АІЛІІІ!КУ у 1I0PII~081111I1; 
9.3.1 nOlloanlOBaТlI доroВIР ПIСЛІ ]аКIIІЧСІІIІIІ строку Rol'O Аіі І ра]1 liAcyr1la • • І .""іну ОРІШАІІ. СТІ ПРС:ТСlnll. ШОП0 10б0а"nаlllt ІІа 

t.t 06ІІ"РКIІ ОРСlшора: 
9.4.1. llaADDlТlІ ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIllпіCТL 1AiRctllon8Т11 1I0lf11JOn1018 Ollkop"c:тalllll"I Iliri 1С"Іел"lfоі 4Їnllfkll' 
t,t2. 8I1корIІстоDуDот113с"ІелыІy AlnUlltcy 38 qlnhonllr.1 ПР"311nЧСIШR1Щ • 

'.4З. ClOC'laCIIO CMI'IYBaТlI Орl:lІДІІУ мату; 
'.4.4. ІІС АОПУСКnТIІ хіміЧІІОro 'ІІІ 6YA�o-ІІІІОГО illWoro 3116РУ411СІІIІIІ зсмлі; 
,.1,5. nIA1pIl"IYlaТlI ті І "МС.ІІОМУ саlІітаРІІОМУ СТІІІі; 

10. РІ1311К ВІІПВДКОВОГО :lllllщеlШО обо ПОIIIКОJr.кеIIIIО 
06"[IСТО opellAl1 -ІІІ його чоаШIІІ. 

10.1. Рln"К .ІІПllAкоаоro ЗНІІЩСНІІА 860 ПОWКОД;КСІША o6"CImI ОРСІІІІІІ 'ІІІ Пого '18СТ1"1ІІ ІІССС ОРЕНДЛР. 

11. СТРОХУВОІІІІЯ об"[кта -ІІІ ііого -lааШIІІ. 

1І.IЗrlAIІО 3 uilM дОГОВОРОМ 06"скт opcllAII ІІІ: піМАПlС c:тpaxY8allIllO. 

12. За.іllll УІ\ІОВ договору і ПРllПlшеllllО ііого діі 

111.з .. іlll УМО. АОroвору uіnСНlОlОТItСЯ У nllcltMOBiR фор".і за В38С".IІОIO 3ПJAОlO сторіІІ. 
YJlhi ІІІ!АОСЯГІІСННІ зroАIІ ЩОАО зміНIІ уМОВ AOroBOpy спір Р03В"А3УIОТItCIІ У &:УАО&ОМУ ПОРІА"')', 

IU. ДІІ Дога8ару ПРІІПІІІІRІОТЬСП :У раз!: 
ІЦІ. 3DKill'ICHHII строку, на ІКIlП Поro було уtcnадl:НО; • 
12.2.2. ПРlш6аltltl ОРСIІAlРI:М 31:мenыlіi дїЛАНКIІ У вnaCIIICТlo; oro lіА'Іу*с"". хмcnь"оі 4ЇЛlfll(ІІ , "'OТllui& 

. 1l.2.3. I"КУПу 3CMenltlfOi діЛІIІКIf ДПА суспinlollllХ ПОТРl:б або пр"МУСО& 
~ tteo6xіm.ості в ПОРАДКУ, 8C'J1111oanl:IIOMY 38КОНОМ; 
:~4. Jliкaiдauii JОР.IдIlЧJlоі ос:обll-орсндаРА. БIЧС''''Х закоНО"', 
ч.s. Договір ПРIlПlіНІІСПоСА таКОЖ в ilfwlIX внпадках. nepeJt 
IU.AIt4aГOIOP:Y ПРIlПIllIНIОТЬСЯ WnRxor.1 пого разfрааllllR ]І: • 12.) І 10 0600"01(1& 

•• 11;'G1II01O ЗГОДОIO сторі,,; .' • ІаспідОК IICBIlКOIl8111111 IIp)'rolo ~~"O • OТII~ 
12J~ PIWCIIIIIIM СУДУ 1111 ІIІМОI')' 04111єі 13 сторІІІ У І ЖС:ІІНІ ОР1:1І40111l013С''lел101l01 Am.,,"'I. Ih'C ІСТ 

IIIUt~ГO&OPOM, та ВlІl1c.nідок аl.IПDAКОВ~ro 3I1JIШI:"":~=::="о., .10 40 ст ......... .. І tt 8I1КОРIІСТІІIШIО, а також з IIfШIІХ ПJДC1DІ, ВІІ3111 огоаорУ 31 pfw,,""Ir., сулУ, olllnoBIII 

Щ IICOlllCOllallllR ОРСIІДIlР"А' п.9.4.2. aallOГO 11 
I~ кодексу YKpailll1 АопУСIC1lEТloСIІ: 4.3 n. 9 ".3 • 
...:.~lp&&IIII' Договору в ОДIІОСТОРОIlIlЬОМУ nopAIJ:OIlКOIIBII"A OPEHДAPE~~' ~~06Y~ а ТоІІСО1К РСОРПl"Ї1аllі. 

12,s 
.... ',PIlJl"" ДОI'OВОРУ в ОДItОСТОРО"ЬОМУ порАДК)' є ! шу ІОРІІІІІІЧІІУ або 4/8311 ІІІУ 
п- І . n ОРl:llдар" 118 11' • • 

• -rмl( А права Вn8CIIOCТI 118 МА 110 Д roBOPY; ІІІ або обмсжеlll'. її .alnJIiIТI10m 
ІІІ lІСабll-ореНАІ1р11 є підСТВВОIO ДІІА розIР811111'. о оі oc~1I - ope'lJJllpR. 38С)'4ЖСIІ1 wo ,емелыl, 4in.IІ"'У pa:lОМ 1 

~ opallOBBl1:y зсмenlollУ ІІЇЛ.ІІК)' У ррі CM~pтI фIЗ~:::IІХ осl6. Iкl 8I1КOPIIC'l1JIY'':"DPlII .. Дoroвopy Оpl!llJIlІ 3Шlі:. 
.... СУАу Пl:реХОДllТ1t ДО СПllдКоємиlВ в60 І pclllJllpcAl. ШЛІХОМ псрС1 
,IкJ1lfКOPlfcтoaYIOТIo ШО зI:r.tenыly дinАIІКУ рао" 3 О • al.I.1I або 

• сторі .. 3В ІІСІІІ.КОІІ 
13. відповїдllлы�.сть KOIIDI.I.O AoroBOPY 

IICI.O.ll-IС ВІІ 'СТЬ вiAnОlідІІО 40 11111011)' 1а 
01111 IICcyrь liJln08U1fU1IoIII 

1].1 3 А дoro80PY стор ШО uc: ПОРУШСІІІІІІ 
Il1,o • • IIC_IlКOJlallll. або JlСIІDЛС)К1І1: Bllкoll81111 • сті .кШО &0111 ДOleJJC, 
Ib~ • aianODiJ1IIII .... 

O 
• 

1],2 ст . їлыІстьсАA вІД 
_' аРІ" .. llка ПОРУWIUlО з060В"'381111I1, зв 

J 1і 811І111. 



14. ПРllкіlщсаі ПОЛОЖСІІ.ІR. 

14.I.Це" догОвір IІвб'IРВС ЧIІНlсості піСЛJl піДП.lcnttНJI СТОРОІІаМ'1 та Пого деРЖnНІIОЇ percТPilltii 
ЦеП Договір УIСІІIlJ1СШО у трьох ПР'lміРIІІIКах. що мають OAI,aKOHY юр"л".'шу С"Л),. (IJJI", • JI""І 311Ц 

opellAoдDBWI, ДРУМІ" - В ореІІдар., третіП - в оргаІІі, JlКIlП провів держаВІ'У ресстраtшо. о 

НСВШ"ЄI'IІІIII'IІІ '.аCnlllаАIІІ договору є: о 
кадаСТРОВIІ" маІ' :JеМСЛЬІІОЇ ліп.ІІКIІ :J відображСНffJlМ обмежеllЬ (оБТJlжеffЬ) у її ВIІКОРIIC1Uш,і 11 ВCIIJ 

cepBi'JYТЇB; 
вкт про BCТDIlOВnCICIIJl ІІВ місцевості та ПОГОДЖСІІІІІІ зов.,іШIIЬОЇ межі :Jсarсль.,ої ділJl"КII (копі.); 
акт ІІа пеРСllСССНIСJI в ІІатуру ЗОВllіШIІЬОЇ межі ЗСМСШЬІІОЇ ділJl"Кlf (коп іІІ); 
акт ПРltПоl\tу-персда'lі земельної діЛІIІКlf; 

15. РскаПIIТl. сторі'l 

ОРСllдодавсць 

Броварська міська рада в 
особі 
міського голови 
Антоненка Віктора Олександровича 

міс~находжеННI ЮРИдltЧНОЇ особl1 

07400 КlІЇВСЬка 06nасть. 
м.ОроваРIІ, вул.Гагаріна, 15 

ідентифікаціПltllП код 26376375 

OpCllAap 

ТОВ "Ірина", 
що діє на підставі cтaтyry, 
зареєстрованого державним реєстратором 

від 25.08.2003 року за Н!!1 355 105 ООО ІООО623 
Директор 

Шипер Яков Аншenевич 

місцезнаходжеННІ ЮРНДИЧIfОЇ особll 

м. Бровар .. , 
бульв.Незалежності,6-а, К8.48 

ідснтифікаціЯниR код 23571633 

ПідПJIСИ сторіІI 

OP~!!.~oJ1a~e~ V 
• І • 

. ,: .• ~ . В.О.Антоненко 
" . ., ... .". 

( ,; '\' 
І .. ' мп '\' \' " 
.' '. -( " . '. ~. :'. .....- ",) І-"·· 
, ",.' "-... _ "./' :' .J 
". ,'. ~ .... ·#4· 

. ' .' 

І : 

". 

Карпенко людаl.Ulа рyc:nаіІі 



АКТ 
ПІJИЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

.. РІ" (О 2005 року ---- ~~------: м. БроваРIІ 

Ми, що підписалися нижче: БроваРСlalса I\IЇська рада, в особі 

.,іськоГО голови Антоненка Віктора Оnександровича, ЩО діє ІІа 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні ", з 

ОДtlієї сторони, та ТоваРllСТВО з обl\lСЖСllОIО відповідаЛl.llіСТIО 

"IРПllа" в особі директора Шипера Якова АншелеВllча з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передало, а ТоваРІІСТВО] обl\lСЖСllОIО 

відповїдальніСТIО "ІРШІВ" прийняло земельну ділянку площеlО 

О,2411га по ВУЛ.Кllївськііі,127 дnя розширення для будівництва і 

обслуговування автозаправної станції "Баггі" - (землі комерційного 

Вlfкористання ). Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської 

міської ради від 08.09.2005p.M780-37-04 на умовах оренди, 

терміном на 2 (два) рок" до 08.09.2007 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках є невід'ємною 

чаСТИНОIО договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
IОРидична адреса: 
м. Бровари, вуn.Гагаріна,15 
Міський голова 

. . . 

х
····· . . 

• І •• 

~' .. , в.а Att~OHeHKo , 
:' ' ••• 1 І І ': 

: . і І І: . . 
, \ J ... 

о, \ '..' ." ..... ,-" .. ..... _ ..... 
~ 

' .. ~. \ 

лрийНЯЛО: 
ТОВ "ІРJlна" 
ЮРltДliчна адреса : 
бульв.Не3влеЖflості,б-а, кв.48 
м.Бровари 

Дllре~оР 



АКТ 
рро ПСРСШСССІІІІІІ 11 ШI1)'Р)' 10011 і 1ІІ111.ої· МСЖ' оо 11САІСЛМІОІ діЛЯllКl1 

,--:=============~~/=:о~в~~,·~J~Р~Ч~huо~h ________________ _ 
,..-

ЇtZ ,"'l ~'4.r -",.. VJ_ ------ ------
• (І. оо - () , __ 2ии..) р . 

МІІ. Itllжчепідписаlll. rlpenCTaBtlJl1\ БроваРСI,КОГО' • • 
• оо' оо І' .. Д МІСЬКОГО BIMlnY 

КИlвсЬКОI pc:rlOllanbllOI І JlJІІІ сржаIJllt1Гt1 "іЛПРIlt'мства оо Ц 
lPIeJlItlloro кадастру "pll ДСРЖі1ВIІUМ\ І\омітеті У Kpaї11 11 С:п"оТР]l1с

ржавноro 
1СС)орсах" • емenы�ІІхx 

,npllc:yrllocTi :JСМЛСII:' .. L:1І11 "іІІ (:JCMJIL:"t1ptlL:' УIШ'lіll): 

'р 1)8 ,. Jpt.lkc со 

IреастаВНI!К вик~нкпм~ 7i;p8.~' ~H~O ~.в. 
IlIОЧIІ на ПІдстаВІ I1U:ШUnУ виконкому НІ! 273 
!аЗИ ІІВРОДЮІХ депутатіІІ "ід 24 листопаДiJ 1992 рt1КУ 
lеренес:ли ВІІВТУРУ мсжі "11 "іЗС'1 і1ві ШII1I1)' 1CMCJI""OЇ l1iJIJlIIKl1 

nРОЖlІваЮ'IОГО по ОУ:І. __ 
~ ,. &'с. ~ JL.fl _______ _ 

JrШlІО ріШСlІІlJI Micl.KlIlIl\t1llKUMY НІ! "із __________ _ 

Межові 111ВКІІ 1I KiJII,Kt1C гі ~ '" r. псрсдані В натурі прс:дс:таВIIltКУ 
ШlОВНllка. ІІа JlКОГО і IIі1КЛі1деllО иі.'1ПОRідanь .. іСТI, 1а ЇХ ]бережеIIНJI. 

РО1мірн та міСU~1Шlхt1:IЖСIІНJI межt1НIІХ 'IНі1кіи 'І&:мс:льноі діnJlНК11 ПОКa:Jаиі 
118 КРlІких. 
Цеп акт с піl1стаошс.') JUIH "РИЙНН'lїН ріl1l~IІІIМ lІи ф .... -тllчlluМу КUРJIС1УваНIIЮо 

д"ї скnuдс:ниА It :II"'~ 1IJ1I1MiJ1I1I1"U" 

Представник ]емnевласtIJ~ .. 
(]I:r.tnеКОРllстувача) •• ~ •..•. '''': .. ~ . t .• ,.:J...-:"': ... ' ~~ 

. .~ .'У ,4 ,"\. ~~ 
ПредС'rаuн'ик lІідді .1)" .... :." .. 1: ,~=:~~~:::::;:Д_.-J'.:::tf~---'" .. ' ' :.~ ..... ,'~ \". . : . • ... ~ ..• , І·· • 

... Пре.'lстаВНJlК B.IKUII~U);): -".::- ::.;~: ~ .• ...:.'L{J.~(j.~~!!I:s.~:.;:.=-
. . ... ..' .~ . ...... ~. . 

Представник БРUUUJ1~"КОI'U . . . : ~. -j ,д /. 
J,IICbKOrO відділу :lC:MCJlblli~ о' .(1 Ч, . і ,. .. , [. tl<пY#/f тоо • 

ресурсів (L,I- r --т-
, 
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JіlOЧJl 11І1 "'Д~ТОП' лщсtf111 ІІН IЩIЮIІDIttIJl РС1біl ' 

Iпр.,С)'ТIIОСТI 'Jсмлс:алаСIffIК'Р ( 'СМIІІ:КUРf,tС1'lНilчіlt), 7'0 ~--~~8~~М~3.~е~~~~~9L-· ______ _ 

.------------------~===== 
:.' 7: : "релстаВНIIКIU ВИКОІІКОМ)' v91'-9"tcJt~о "р;.I3, 

і, . А 
~ та СУ"ІІЖ~ИХ землевnаСНИК\ІІ (JO\:~lneKOPllcIYUa'liB): .n3 ~" ЬіІ r r" · 
t IJjи І DрDХо6с:&kч·u.... ,zI . .. /іі)Л" РА.:J"IJ"~Ин.l&- W.~ • 
~ ro в, u CпRe2?19Ц .. 'І' ~ 
,~ шо ~pen ІІ~ИЛИ .СВОІ ПОВІІ~"~ЖСІІШІ, провеЛfI DСТillІОRЛСlІll1 на місиевості та ПОГО./lЖeIlIl. 
~ 10ВНlШНЬОІ МСЖ' зсмеЛ ... ШI ;Н.JИllкtl Т 08 "Jpu Нй .. 
" ,. 
r 

" '. шо знаходиться 18 адресою __ t2ч4 .к;u"(/иJc.P ,.1.11 
Зазначені ме)Кі на мїсценос І і IlPU7д;ть 110 __ k' .... '''-A. J1~g.:=QiL'iCy __________ _ 

Ні_ких npeTeH'JiA ПР.' вс rUJloaneHHi ]()BlliwtIItOЇ межі ІІІ: 'JUUn&ШО. Межі погоджені і не 
8ИКJШК8ЮТЬ спірних ПИТІІІІІ •. Межові 1ІІОКІІ, ІКІІ,.ІІІ 1BKpillnCII0 1емсль"в діл,нка 8 кількості 

, шт, показан і 11 PCДCT8BНfl КОМ віJШіJIУ 110 ,.. ісиСІІОС1 і та перслаt.і на зберіl'8JlНJI 
землевласнику (зеМЛС:КUРflС'IУНIІЧУ). I)О'lміРIt 1" міСUС:'llІilХОnженн, земельно; .аіл_н"и 
показані на абрисі на 1ООР" І'і JІШІОІ" illОl >, • 
Площа ділННКIІ. IIUДOHOЇ ТО ІЗ • .] е и н.'1 
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.. ,. БРОllар" 

ДОДА ТІСОВА УГОДА НеІ 

до ДОГовору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДIЛЯНКlI 

від 05 ЯСОВnlП 2005 ПО",,), .м040533800І59 

,~" (1,' uесе. 200Ір. 

Мп, що підписалиCJI IШжче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА • 
IIQРЕНДОДАВЕЦЬ", в. особі. за~Пllllка I\lіського roЛОВl1 АIIlIР[В~ ::~ІЛ~ 
ОЯfКСВllДРОВlІ'lО, що ДІЄ на ПІдставІ ЗВКОII)' YкpВЇIll1 "Про •• ісцево CВ.OBpJrJlYDallJlJI в 
Украіні", довіреності від 20.06.2007 року З8 N!2-S3/S1S та ТоваршmlО з обаlе".кfIIОIО 
вfдnовідальоіСТІО еЙРIIIII!)) в особі директора Шrmера Якова AвDIелевпча. YКnВnII 
Додаткову угоду до Договору оренди зе •• cnьної дimnпal від 18 rpymlJl 2007 року 
N20407338001б8 про наступне: 

Відповідно до рішеRИJI сесії Броварської міської ради від 20.09.2007 року за 
~4SЗ-27-05, внести зміни до наступних пунктів договорів: 

І. до в.l.l і ДОПОВНИТИ його словами: 
Відповідно ДО рішеНИJI Броварської міської роди від 20.09.2007 року 

31 .».453-27-05 есИро вродаж зсмельпnx ДЇЛRПОК, IlадаПІІП ДО:Jволів ІІа ПРОДаж 
3D.е./ІЬПВХ ДЇЛJIIIОIO) товариству з обмеженою вїдnовiдanьніспо ссІР11Н1І» _продal~ У 
IllaCВiсть земепьна ділниха площею 0.27SSra ДJUI обслуговування автоЗ~НОI станЦ11 по 
&уп. Киівська.227. В користуванні на умовах оренди зamпшшась земельна ДIJUIНJCD 1Ш0щеlО 
O,OO73ra. 

2. ДО в.2.1 і викnасти ЙОГО в наступній редакції: О 0073га 
В оренду передаєrьCJI земельна дїJWIКВ залшьною lШощею , • 

3. ДО в.2.3 і викnасти ЙОГО в наcтynвiй P~I зriдио довідки Броварського 
• Нормативна грошова oц~ ~с.lелы�н~оо77 заN!04-З/ІЗ-З/6 становить: 

МіСЬкого відділу земельних ресурсІВ ВІД 03.. • 
8 404 ( віШI meJI'l 'IOТlIPIICТВ 'І011lРП ) гplIBIII. 

4. ДО в.4.1 і викласти його в наr:rynиій peдaкцiї~[cтpaЦii ДоГОВОРУ ,,-упівлі ПРОДажу 
Річва орепдпо плато BO'lOIIOIO'lll з дат: :зпаЧСIIIIR від OS ЛllaclDада 2007 РО"')' 

31!A1ельuоt дiJunпal оссinьськоrосподарськогО Рі оціllКn і складає: 
за1t48 СТооовlІТЬ 10% від II0Рl\lаТllвпоіГРО~ОВО. 

. - 840,40 ( Bicil\lCOT сорок) rplШень 
40 копШок, 

4 НD'"'"'ПНШ редакції: • . е жавноі або KOltl)'ВlIJIЬBOi 
• до в.4.2. викласти ЙОГО в ".J ЗD зс.lenьН1 дiJllНlCIl Д Р ф. І·єптів івдексаціі 
Об-- • оренднОЇ плати "чеН1lJl та кое ІЦ , lJJaC: ~CJlеНИR РОЗМІру .. цїJJЬOBOro прlIЗН.. •• • Укрвївп форм8МJf, що 

8 ності здійсвюєrьсн з ypaxyвaнJIJIМ ІХ DIП Кабінето •• МiНlctplB 'ІІІ одовжеlПUI ЙОГО 
lІ31Іачевих законодавством, за затвердxa:m "'ІОВ доroвору оревдп пр 

311Qo1UUo__ • vttn .... naJIJI або зltllНИ JO' 
цit а""аСН ПІД час J----
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5. до п.4.3 ВllкnаС'Пf Аого В IlаСТУПllіR peд;ueцiї: 
OpellДlla плата ВIIОСIIТЬСJl ОРСllдарсм щоміСIЧІІО • 

JCIUICIIДDPIIIIX ДІІів, IlaC'l)'llHlfx за ОСТВШlім кanellдaplllD.1 дн::В1IІ!)111 ЧВC1'ICDAIII npoт.ro~ зо 
о., перерахувавНJI 110 рахУIІОК ГУДКУ І(ІІЇВ' 13B1Т110ro (nOAIIТICOBoro) МІСІЦК 

~ 23571923 р/р 33210812700005 _ Б .eЬKolo6nacтl .1. К",:ва МФО 811018 
"ОД І роввреЬКI УДК. І(од кnаeJlфlh"lціі 13050100 _ 
opellДa 311\1.11 • 

8. до п.4.5.2 BllкnacТlI Аоro В наСtyПllіП редакції: 
змі!!п розмірів земельного податку, підаlIЩСIII .. uill, таРllфів, з).іllll коефіціаmв 

inдcКCВЦll, ВJfЗначеНlfХ законодавством. 

9. до п.4.5.4 і викnаС'Пf йоro в Ilacтynlliii редакції: 
у разі HeBHeCeHНJI орендної маПІ у строки, ВIDнаЧСllі ЦІ". AOroBOPO)I, ПСІ" 

парDXОDУЄТЬCJI на суму податкового борry (ВКnlочarочn СУМУ шrpафНl1Х СaJlкціП ЗВ іх 
ПIIIDIIОсті) із розрахунку 120 відСОтків ріЧП11Х облікової cтaвКJI HaцiollOnЬnoro БВllКУ 
YкpaiНll, дilочої на день виникненНJI такого noдaтxoBoro борry вбо ІІВ ДСІІЬ noro (noro 
чаcmви) поraшеRНJI, залежно від того, JIКВ З вennЧnll ТВКІІХ ставок Е бinьШОIО, зв коЖlПlП 
КIJIевдарвий день прострочеННJI У ііого сплаті. 

10. Всі інші умови дОГОВОРУ ЗaJIИШ8JОТЬCl без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСАКА М1САКА РАДА 
Юридична адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріва.1S 
Заступник міСЬХОГО . лови 

ОРЕНДАР 

ТОВ «ІРІ1111І» 
Юридnчпа адреса : 
БУJIЬв,НезВJleЖJlості,6-а. кв.48 
м.Бровари 
Директор 

мп (apll ~ ІІ&'ІІІІН) 



Договор Ng1 
Про 8несення змІн до догО80РУ оренди 3 .. 2005 рону N!0405::':~::' дlnRнии 81д 05 ЖО8тНR 

Місто БроваРl1 I<JІЇВСЬКОЇ обnасті 

І3 сіЧНІ дві ТlICJlЧЇ дев))J!ТОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЧЬ: ~pOBapCЬ.Ka ~liCЬKa рада I<JІЇВСЬКОЇ області, ЮрllДlIЧllа особа за 
3IE01IOДВDCТВOM Укршни, JДеНТИФIКВЦlfillllfi код за дaJIIIM.1 єдрпоу 26376375 ЮРIIJIIIЧl 
U)leca: lСпївська обл., м. Бровари, вуn. Гатарінв, 15, в особі ВIIКОII)'lOЧОГО ОБОВ'JI3~1 loliCLKO:: 
I1IDО~n - секр~ря ради Сапожка Ігоря 8аСИЛЬОВISЧа, JIКIrП діє ІІа підставі ст.42 ЗВКОІІУ 
УIJШIDП <<Про МІсцеве самоврядування в Украіні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідanьніcтrо ((IРІIНIІ» ЮР'IДJlЧllа адреса: 
07400, м. Бровари, бульв. Незалежності, 6-в, кв.48, ідеН11lфікаціnШlfi код 23571633 в особі 
ДІІректора Шипера Якова Аншелевичв, яхнй діє на підставі статуту, зареєстрованого 
дcpJШIJIИМ реєстратором виконавчого комітету від 25.08.2005 року за Н!!1355 105 1000 ООО, 
ДІІІЇ -"ОРЕНДАР", 3 друго! сторони, уклали цей Договір про Ilacтynlle: 

ДiJочп добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясиіfi пам'пі, РОЗYlolіЮЧI' 
3JlaЧСВВJI своіх дій, попередньо ознайомлені з ПРllПИC8loll1 цивільного звконодallCТ1lD, що 
риутОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо IlедіПСllОсті правОЧlfJIУ), 
відповідно до затвердженої рішенНJIМ Броварською міСЬ~ОЮ радою Від. ((30» ВС~СИR_ 2008 
року N! 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель МІста БроваРII, РlшеиlUl lollCLКOI РIІдІ' 
від 2S.l2.2008poкy N!968-52-0S та керуюЧJ'СЬ пonожеННRloIІІ пунктів 4.5.2, ~.5.з та 9.1.3 
ДoroBOPY оренди земельної дiлJlнки від 05 ЖОВТНJI 2005 pOJ?' ~aml Ц~n ДОГОВІР N!!,1 (ІІадanі 
- догнір) про виесеНВJI змін до ДоroвоРУ ореНДІІ зеМCJlЬНОI ДIЛRIDCIІ ВІД 18 rpyДJUI _007 року 
31 pJi 040533800159 _ Догоеір орЄllдll) про таке: 

1.ВНСCТlI до ДоroвоРУ оренди наступні зміни: 
·п іі· 1.1. пута 2.3 ДоroвоРУ оренДІ' викnаСТІ' в наСТУПНІ Редакц • 

12 3 •• • nЯІJКlI зrUulО ДОВЇДКІІ відділу ЗСIо.eJlЬИIIХ 
. • Нормативна грошова ОЦІНка земелЬНОI ДІ • 

ресурсів у місті Броварах від 17.10.2008року Не 04-3113-3/1256 ~ОВIПЬ. 
-22 346 (ДВIIДЦRТЬ дві тисячі '1'риста сорок ЦJiCТЬ) rplШСfJЬ ОО коmйо~ 

1 І·В HacтynIlin peдaкцll: 
.2.Пункт 3.1 ДоroвоРУ оренди викnаСТ1 • о 2s 12 ?ОIОроку mCJUI 

1С3.1. Цей Договір укладено CТPOKOlo. на 2 (ДВа) РОЮІ, те~=:'п~аво ~О~;ВnСИIUI Вого на 
3ІкінчсJIJUI строку дії цьоro ДоroвоРУ ОРЕНДАР має. П~:е ніж за 30 JWleндapWIX днів ~o 
IIO~ldt СТРОк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВlІІІен неп::~о.от. ОРЕНДОДАВЦЯ про ИIllo.IР 
3ІКіачсJIJUI строку дії цьоro ДоroвоРУ mlcыоовоo 
IJpОДОВЖИти ЙОГО ДЇ10. ОРЕНДАРЯ не заCtOСОВyJOТЬСЯ У разі: 

ПоnоженШІ цьоrо ДоroворУ про переважне право • 
_ • ВII1о' nPІІЗначеНJIJI)I, 
ВIІКОРИстаниі земельної дїЛJIНКII не за цiJJЬO 

• n ·пnаТl.· ОРYlUення термінів сплати opeJIДНOI ' 
• JI ної дinJНЮJ). 
",ОПУЩення погіршенНJI стану зеlolCnЬ 



1.3.IIYlllrr 4.1 }\ОI"ОIIОРУ ОРСНДИ викnасти в наступній редакції: 
ее'I.I. ОРСІЩІІІІ IIJIII111 СТІШОВИТЬ 10 ~ (дecJIТЬ) відсотків від нормативної ГРОШової 0_ 

3СМСJII.IШЇ діJ1'1111С11 - 22 346 гривень -І cкnвдaє: 
оо 2 234,60 (Дllі 'l'IIСІI'Іі двісті тридцJIТЬ чотири) гривні 60 копійок на рік; 

1.4.IlYlllrr 4.3 Договору оренди викnасти у наступній редакції: 

ес.'.3. ОРСllдll11 ПЛl1та вноситься рівними частками щоміс~'1НО протягом зо (ТPIIДЦlq 
ICIUICIIJUIJ1IIIIX днів, наступних за останнім календарним днем ЗВІТНОГО (податкового) MiCJIЦI & 
УІ'ІІХУІІІІІІІІ" ПДВ ІШІЯХОМ перерахування на розрахунковий рахунок Орендодавцк ~ 
33210812700005 YllJ<. у Київській області м. Києв&, код ЗЮ10 23571923, МФО 821018 
СЩСJ1)1(УВI1'I- Броварське BllJ<., код кnасифікації 13050200 - оренда землі», 

1.5Лункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: І 
ее4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, змін .. HopMamвH~ 
грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначеlDD 
'ІІКОІІОДВВСТВОМ. 

У випадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, визначених п.4.~ 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку,)) 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У. разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, ща 
нараховується на суму податкового боргу (з урахувlUПlJlМ штрафних санкцій за іх HIIВHom1 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка Украіни, діючої ВІ 
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погamеВВl, 
залежно від того, яка з веJlИЧИН таких ставок є більшою, за кожний календарний день 
прОС'Ірочення у його сппаТЇ». 

о о • 

1.7. Пункт 6.4. Договору оренди викnасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятидеRRИЙ термін після державної реєстрації цього Договору 
та/або будь-яких додаткових yroд, Договорів про внесення змін та доповнень до ДоговорУ 
тощо надати відповідну коппо органу державної податкової служби за місцем знвходxceJIIII 
земельної ділянки». 

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

«9.4.6. в п'пидеlПlИЙ тep~iH після дep~HOЇ .peє~aцii цього Договору та/або будь-J1CPX 
д?датк~вих yг~д, ДоговорІВ про в~есевня ЗМІН та доповнень до Договору тощо H~ 
B~qB1ДR)' копІЮ органу державНО1 податкової служби за місцем знаходження земельНО1 
ДJJIJIВКИ). 

1.9 •. П~ 12.4 ДOГ~B.?~y ope~ доповнити но~им пiдпyнкrc)м 12.4.1 наступнОГО :воС1)': 
«12.4.1. lR1Ц1аТИВОIО ОДR1Є1IЗ Сторш в односторонньому порядку у випадках передбачeJIJIX 
законом та цим ДОГОВОРQМ». ' 

1.9. Пункт 12.4 Договору оренди виxnаёти в такіЙ'редахції;" о' • 

«12.4. Розірвання Договору оренди землі за ЇНЩ1' ·а-о·ю· О ~. о стороННЬО&!)' 
• '~6UI рендодавця в одно 

порsrдкy допускається у разІ невиконання Орендарем вимог пункту 4 та 9.4 даного ДOГOBOP~' 
2.Цей Договір підлягає державній реєстрації. . ,~ 

З.ЦеЙ Договір набирає чинності після пІДП' ис дер-. Jlоі - • ання сторонами та його 
реЄС'ІрВЦ11 та застосовується до цравовшносин шо вииИЮІИ з 01.10.2008 РОКУ. 



І 4,06"'''''''' щодо _'НІ ~ro Дoroвopy на ~ POtI:I]IIIQЇIO 18 IІltрllЩ 
_'JJIIIli ~ Пого дерЖВВllОIО реЄСТРI1ЦIСIО. ІІОКЛОДОІОТЬСR 110 0РСIIДОдaDЦІ. 

S.BII1PI1Т11 пов'язвні З Аого JlОТl1ріалllllll,..lІnСllіД'IСIIIIR,.., ПОКJIaдaJOТЬСІ ІІа 0pClrдapR. 

6.IJDDЇ )')ІОВІІ ДОГОВОРУ opeH~1' зеМCJII.IЮЇ lliJIRllKl1 від 05 жоmlJl 2005 року 3D 
~040S338001S9 ЗВnИWВlОТЬСJl без ЗМІН. 

7. ЦеП ДoroBip YКJlвдello У трьох ПРllміI1ШIКIІХ. Щ(J ,..1lIOТЬ oдllDКOBY ЮРllдІlЧ1ry СІШУ, 
a.1JIII3 _ІХ ЗІІВХОДИТЬСЯ В Орендодавця. ДРУГIIП - 11 ()РСЩUІРR. трстА - в opnUli. JlКlIА провів 
101'о АСржавну peEcтpaцїIO - КиївськіП регіОНВЛhllіfi фіJlіі Jt&:Ржаоноro niдnpllE,..C11II1 "Центру 
pllOro 3еМепьного кадаСТРУ Прll Державно,..у К(lмїlС'lі YKpaїl1II по 3C,..CJJLJlII,.. ресурсам" 

РеквїЗlml сторіІІ 

ОреОДОДІІвець 

І &роварськв міськв рвда Київської області 

iaeнnlфі • ІІИЙ код 26376375 

м. 6РШIllРII. IIYJI. Гагаріна, 15 

OpellДap 

ТОВ ссlРIIIIШ) 

ЮрltДl111lJU одреса: 

БУJII.U. IIС'JIUIСЖIIОсті. б-в, кв.48 

в особі 11111І1&:1111 Якова ЛИШCnСВllча 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl AUUlIIKJI 

~И ~ 
liроаарсыcD MlcьКD Рада" Н.. :f!IvIIId' 

"'~BEЦЬ: lipoaapcьКD allcыcD РlUlа в особі :llnYnllllКD allcLКOrD rD.IJОВl1 8".11.-- С rI &," 2nп007 PO~}'· 
~ І З Укр ~ 11 "П • .... - ер ••• ІІІ' 0811'1' IQО ааІатІ 8KOIl)' 1.'1 І ро МIСІІСас CDМОВРRдyllаШfl в УкраТ,п'" .IIOBlpellCx:rf 814 01.08.2006 :lа .A'U .. 15I1872 3 
_&оку, 11 ОРЕНДАР. та То~аРIІ&:Т80 :І .о6аll!",иСIIОI0 8IaП08Iaan.'IIСТІО "Укр6уд.,аш", IOPI':':'~ : 07400 
rpa8IPIl, Dуn.Cnlротроrw.щ42, IДСlm'фlквшllШIIІ код 24881057, в осоСіl дllperтopa ГYl.і 8ОЛОД'L\шра O:.B,r,a: 
•• РІ пl4cnші CТDty1)', 3I~CCCТP08a'IOrD держаВllІІМ реестраторам :ІІІ НІ І 355 1050000000063 від 21.02.2005 року 3 
_&oIt)',YКnDIIII ІІСn JIoroBIP про ш .... СttDDСдСНС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiДnOBiднo.110 ріШСНІIR ceclТ Gp08IpCLКD' ІІllсько' PUII КІІ'ІСЬКО' OMlcтf ві4 
О12806 рону 16192-13-05 НDдDEo І ОРЕНДАР nplfnr.,aє І стракове nnanle ImpIJC'JY8IHIIR 3CМu.нy дiпRHКY МОЩСIO 
ІІІІ11 ДnI 6YJIlBIIIIЦТDa Dllроб.IІІЧD-СICllIUlСЬКIIS ПРllаllШСIІЬ по вул. KP�CO�CLk-оrD 8 poROlI1 JIIICIJIY "Topraw" о 
• 5poвaPIL 3Пдно :І маном :leмneKop"C1}'В&IIНI, шо с lІевід"ОIIІОIO чаCnlНОІО w.ora Доro,ору та .ІІО'Ї4IС1' '1l.IIIIJJoi 
~IIIМ міс.1СІ1М віддіпом 3СМCJUdПIХ ресурсів за N!04-3113-3/55 від 19.01.2007 року та XMCnbHD-taLIIIIC1pO,оі 
3)1ItIIIIUit GpOBIPCltкoro MlcltKoro 8іддіпу зсмen.НlIХ ресурсів ІІІ :lсмenltна дil.на с :l1.Ul8.111 ПРО"'"Cn080cтf а .,С ... 
~T .IIcыіi Р8Д11. 

2. Об"скт оре.IДИ. 

11. В оренду передаєn.ск :lСМen.иа дiJIIнка :lIU'IШLUОIO nnОЩClO 0,50001'10 
12. НlзсмenwllA JIWIIIЦЇ відcynll об"aml Исру1Сомоra MaRнa 8111СС11С іншl оБUoml іНф~~IІ; • 
23. HopMmllнa rpOWOBI ооіна зсмen.,lІоі ДЇlllНІСІI :lПдно довї4ІСІ1 JiPOвapC.,Koro MIC.,КOro 81д1Ш1У х.,en.,НIІХ 

•• ІА 19.01.2007 року заN!04-3113-3/S7 C1'IIIOllnЬ: І аї'ИIІІD'8ll' 
- 53450 (п"RТДеснт Трll Тllсячі ЧОТllрllCТD ~"ATJICCR~) I1'llIe~Io И~ '::0::1101'0 "licL~Oro ,iJшiny :lс.,en.1І11Х 

HOpMml8HI1 І'рошоаl оuiика 3cMenыoii ДIJUIIIICII :lМдНО .ІІО81д1С1 
_'ІА 19.01.2007 року 31 N!04-3/13-3/Sб C'ПUfО'lnЬ: ) :І даnlзатверD'е1ll1Х Аа."Т)' Дераанаі a.'Ofo,iciТ про 

- 121150 (сто ДBВДURТlo вісі"l ТІ'С." двІстІ п"nтдсСІІТ 11'"8еll. 
-.та І excмyaтaqllo :lакінченоro будіаКlfUТII об"сany; І 'Во шо MO"yn. ПСРСWlШAlml 1і ефсmllllоltl)' 

2.4. 3смет.на дinaнщ ІІІСІІ nepeдacтьCJI в орендУ Ifе "Іас Недon ІСІ 
~UIIO • • ДІ • СІlдllllе збсрlm: ЧIІІІИICТlo. 

205. ПРІІ змІІІІ (рсорrвнізaw1) ОРЕНДАРЯ orallp ор 

3. Строк діі AoroBoPY 
. 118 2008 рОІо"У. ПіCl1ll _І&ЧІІІІ" С1року ДО!"8ару 

1IPtu .. ~. Доroвlр yкnaдello ІІІ 2 ( ДВВ ) pOКlI, rep"lllloal до 25 "V:.o..y pui ОРЕНДАР 0081111СН не пЬніше ІІІ. 3D 2 
:: ""МР мас ncpeBUnIO право поиоanеtltUl Rora НІ но,,,n ~o~НдOдDlLUI пра намір пpoдounml Воro діlO. е о ІВО ІІІ 
'iIIrII ао :llldllЧеllНl С'Їроку діі JIoroaopy ПОlідОМlтl тIC'::~II~1 ОРIО.18'11.1118 .. орс'UIIIР атрl'llС пере81 .. 1 Р 
, ПР" ВI.КОРIIСТІІIIІІIЗlаlель .. о' дIлПIfК" ІІІ 31 Ц 

""8 JIQrDBOPY oplllДll. 

4. Оре.IД.,а ПЛDТО • 
080' 0,,111,"' І CJCIIВДIС • 

~ 8L Ід lІор"'IТlI8110' rpoш lод БУ.lll81111ЦТВІ ; 
... 1.1'1 .. 11. opellJIl18 nЛlІТl СТІІ'IОВIIТІо 3 711 8 1111.150 аоnlllОК - 118 пер -:І "ТlI 38YВI"''eIfIl. Ata1 Держа8110' 

• 1 603,50 (ОДІ.а ТlICRЧIІ шІстсоТ тр .. ) rp.. ) rplllеиь 50 копіllОК 
....... • 3 847,50 (ТР" ТІ.сячl вlсl"IСОТ сораКI С .11"'b''IeIlOro 6)'aIBUII~.:~ ко .......... нОl8llDсноСІі JдiAclllO«:Вa :І 
"1'1І .... .,.. ,_""vIIТD" ІО..... _",но' auu .~._. 3D ~ClIIIMII 

Па, 1СО.llеll про ПРllПllRТПI в е • ..-... 31 :lCМCn'нІ ДiJIIIIICI'I1"r IІlчсИ11Х ЗDIШIІОДUC1WO"" IUIII 'ІІІ 
~.2. 06'1llcnеНIUI ршміру opeндuoi nnDТJI ефіцlarП1 illдClCCIIIII', ~~nmun.. або зміНl1 умо' .IIOralOp)' оре 
!~.... іх цUu.o80ro ПРII3ИВ.,IНIUI 11 ко UlDfDТЬCI під час T"'~ 005 о 
~ ... ~lпHiCТPiв Yкpatllll фо~М""ІII, шо :ІІІІІ01 :І .11 .. 8 nplllllllf1'ТA PIUlI"I:':=:I~.~:'~~ 3B~0: 

..... 01'0 діі; . рІ ПОЧІІІІ.ІОЧІІ 11II1 38 от"" •• 
~1fII 4.3. OpellДlllI MaТD BIIOCI,n&:JI oplllll::"ellДllPIIIII Jl1118, II.С1)'ІІ 

'1111 рI8.111.", час:ткааш протяrolll 30 
.. 



ВХ вВIШЯ ІІВ PBXYIIOK 33213812600005 )'ДІ() 1(IIЇIIL'I."i'i llіі І' , 
(noдaTKoDoro) 1'11с:яця wЛЯХОl'1 пс:рс~д~ КОДICJ1DС:IlФікацП 13050200 - ОРСIIJ1ІІ 1L'''Jli, ' Utll '1,1(", 

821018 код 2357І923 - GPoBaJ!c:bкe ....... III~ по,.""г в рахУIІОК орендної маТІ! оФоrМJllIІ II.L:\I 11І,1111111І11 
4.4. Псредllча ПРОДУКЦІІ 'ПІІІ_ _.~ взі' ' "''''' .I~Ta"" 
4.5. Pos •• lp ОРСllДllоl MaТlI ПСРСГЛЯJIастьс:я У Р' , 
4 5 1 змїlІІ1 уаlоа rocnoдaploBaHIUI, передбачених Договоро,М, ф' 
• • • o .... 'I'ItV nl' .. allweHHI ЦІН 'ПІрИ ІП, ,мі,," KIt\:Illiltl( ІІТІ'" 1'1 .. 4.5.2. 3t.IЇIIII розr.lіріа земcnыІro n _ ... ~, -' :te"caUII, .. 

заКОllОАІШCТDоt.lі , 
, 

4 5 3 D i11W11X в"падках передбачеllllХ законоr.l, 
4'5'4' у РD,ІІІСВІІСССІІ;ІЯ OPCllIIlloi плат .. У СТРОК", ВII'llа'IСtlі ЦІ!М ДШ fJfШIШ~', СIllII1И,IЯ, ТI.ся 1ItJIt. 

І ~.. н ulOII" "ЬІІОГО БВIІ- УкрвіlШ 3В КОЖIIllП ДСІІЬ npO~TpfJllL'III"1 II';Щ1еЖ\ IІrСIL1ач • 
подв nlIO. стаВШI В .... • ".1 • tIIoJ 
КОЖІIllП Aellb ПРОСТРОЧСІІІІD. ' 

4.5.5.ОреIUU1а ма'ПІ спраВЛIЄТЬСI 'ПІкож і У ВJlП;ШКах, ІКЩО ОРЕІ ЩАІJ " lJonail\lIIl\ "РІІІІІІ\І 1111І\ 
BIIKOPIICТOВYC земcnы�у ділянку за Шlt.I Договором. 

S. УаlОВП BllKopllCTallllR земелы�оїї діЛЯIІКIІ. 

5.13емcnыla ДШRНка передаЄТ1оСI в opeHnY МН будівництва виробничо-склаl1СhКIІХ пр"міШС:IІІ., 
5.2.цШЬОDе ПР":lначеННR земcnьноі ДШННКІІ-землі'помиcnовості; 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлеННІ у встаноonеному :laKOIIOl18BCТBOM ПОРІІЛ"), 1\1iНlO 

ПРIОНlчеННI земcnьної AiпlHKlli 

6. УМОВІІ і СТРОЮІ передачі зе~lелы�оїї ділЯ11К11 D ореНАУ 

6.1. Передача земenьної AЇnIHKH в оренду здіАсНlOЄТЬCl 3 розробленНІ" npoclC'1)' її 8ЇJ1ве;l~И1ІІ. 
розробленНІ npoe~-ry відведенНІ земcnьно\' AiпlHКlI є рішенНІ про нвдаННI дозволу на виготовnеННIІ npomy • 
26.10.2006 року за 1i!141-10-0S. . • 

6.2. Інші умови передачі :ler.lenbHOЇ ДШJlНКИ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переl1ає. а ОРЕНдАР 
opeНl1Y земenьну ділІНКУ BЇnЬНY від БУАЬ-АКИХ маЯнових прав і претс:нзіП третіх 

АКІ'" В момент YКnaд&HIUI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не \lOr.lll 

6.3. Передача земельної дітІНКlІ орендарю здіАСIІІОЄТЬСI піCJIII державної реєстрацїт цього JlOroBOPY. 
прнАмIНlUl-передачі. 

6.4. На ОСІІовІ ст.25 ЗаКОI&)' Yкpailll' "Про оренду земnl" від 06.10.1998р Ne161-XIV opeНJIap 'J п" 
строк піспя держаВllоr реєстр.цП AOroBOPY оренди 3емenы�отr ділЯНКl1 H8ДDТI' копію договору вї4ПО8і1На 
aeJDlC8BIIOr nOДDТКOBol служБІ'. 

7. УМОВ0 повервеВВR земельвоі ділRВКII. 

• 7.1 •• ПіCnI • припинеННІ дi~ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну nїJIAнq у 
ГІршому noplBНlHO:l ТlIМ, У ІКОМУ ВІН одержав іТ'в орен.цу. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі погіршеН1Ul корисних DJlIСТИВОстеЯ орендованоі земельної дівІІІІ"'" oot~ 
ЗМІНОЮ П стану, МІЄ право на BIДWКOnYBaHНI 361тсів у P03Mip~ визначеному СТОРОНDШ • .якщо сторонамll не 11 
3ГOдll про розм!р віД~КОАУваlllUl збlfТків, спір розв"I3УЄТЬCl У судовому ПОРІДКУ. _ t 

• 7.3. 3ДI~CHeHI ОРЕНДАРЕМ .без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпшенНІ ореНl1оваИОlзеМeJI.ио 
IКI неМОЖnltво BI~oкpeMltТН без заПОДlJlННІ ШКОДІІ ціА діл,нці, не пімнnuoть віДWКОАУванню. 

7.4. ПOnlПше~НI СТІНУ земельної ДШІНКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ 31 ПflСЬМОВОЮ згОДОЮ 3 ОРЕНД0 
землі, не пfAnпatоть ВІДшкодуванню. 

" 7.S.0PEНДAP має право на відшко.цуванНl збитків, заподiRНlIХ унacnідок невиконанНІ ОРЕнд0 
зобов аен., передбачеНІ'" ШІМ договором. 

ЗбllТICDМIІ ввахса.отьев: 

до 7.S.фatn"ІЧні втрати, ЯІСІІХ ОРЕНДАР зазнав у зв"13КУ З HeBIUCOНlНlUlr.l або неН8JlеЖИIlf.1 811ИOJllll 
по=::а~~~:'~~~ВЦЕМ. а таКОЖ витрати, ІКЇ ОРЕНДАР здіАСИI'В або повинен здіRСНИТlI ДІІ. 8ЇJ1t10811, 

7.6.AOXOAII, Акі ОРЕНДАР міг би реально О1рlwати • ОРЕндоДА8 
договору. в разІ належноro виконанНІ 

, 7.7. Розмір фаmlЧНИХ ВlпрlТ ОРЕНДАРя ВИЗНIЧВЄТЬCl на ,,;... • • --НІІХ J1IIUIX , , •• _ставl дoкyмeНТВnЬHo ПIДТВер--

8.0~аl'?Ж~ВDR (06TJDКelUUl) що.цо в~орпстаНВR 
.. зеМeJlЬвоі .цШппкu • . 

• 8.1. На орендовану :lемenьну діпlИКУ не' BCТOlio ' , , І 0&:1:" 
8.2.Передача в оренду зеr.tenьної дїЛlНКl1 не ~elID обаlncеlll" обтяжеllЬ та blWIIX прав трет х ка UJO 

Jdmrнки. .,,' ~ ПIДc:raвою дnl ПРllпиненНJI або змін" обмеженЬ . " 



І 

і "І. l( 

9.lllші права та обов"ПЗКII сторі ... 

аціІ 

'. QPEНдoДAВEЦЬ raplUl1)'E, що земenьна ДЇnJlНка є У Аого власності ніком інш • 
~ 3Іставою не перебуває і він має законні ПОвноважеННJl передава;и цю ~ ому не В1дчужені1, під звБОРОІIОЮ 

пе'll-_ ДOI'OBOpOM. ДIJJЯІІКУ В оренду, нвдвввпІ інші прааі1, 

1I'lel'~I,"PBBB ~реllдо~авця: 
',11 nepeBlpnlI ЦІльове ВИКОРlіСтання земenьноі дinJlНКIІ· 

І ТІ •• i.l~ достроково розірваТlі цеА Договір у ВИПадках, пере~бачеlfllХ чlttlНllМ законодавство. Д :. • " "І та ШІМ оroвором' 
; ,.IJ.зМIНltТlt РОЗМІР opeНAHOI маТIt у ВlіПадКах, передбачешlХ ЧJIННlIМ законодавством '. 
~мy порвдку без згод1t ОРЕНДАРЯ; , в тому ЧJІCnI В 

.. '.1.4. Вltмаnml від ОРЕНДАРЯ СВОЄЧасного внесення ореНДНОі маТIt; 
. Ц-S.lІlмаГlТlI від ОРЕН~Я відшко~анНJI СУМИ орендноі MaТlI з часу ПРІІRня1ТJl рішення ВІІКОІІКОМУ або 
iplllJl про надання земenЬНОI ДШJlНКИ до ПIДnIlClННJI цього Договору; 
: fJ.О60в"ЯЗКII ореl.додавця: 

11.11. передаваТlI земenьну ДЇnJlНКУ по акту. 
ОВа. 1 

! ,з. Права оре.шаря: 
'З.l. ОТРltмати по акту земenьну дinJlНКУ у КОРИC'l)'вання; 

цуі 'З~. поновлювати договір піCJJJJ закінченНJI С1року Аого діі В разі відсутності претензіR, ЩОДО зобов"оан" на 
іітерМIНУ оренди. 

: '.4.060В"ЯЗК'1 ореидаря: 
І. J' '.4.1. нвдавати ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIивість здїRснювати контроль за ВllКОРltСТВННЯftt цієї земen"ноі дїЛJlНКII; 
у в '.4.2. BllKOPllCТOBYBaТlI земелыІy дlлЯIІІСУ за цілЬОВII"1 ПРIt3.lвчеIIIIRМ; 
.: 9.4.3. своєчасно сrшачувати орендну rша'1}'; 

1PII 9.4.4. не допускати хімічного ЧИ БУДla-JIКОГО іншого забруднення землі; 
с 9.4.5. пї"'"'имувати іі в належному санітарному стані; 1111; _.,. 

f3 
. 

'Я1 
І 

0"1 

10. РПЗІІК ВIIП8ДКОВОГО 3НllщенIUI або пошкоджеllНJI 
об"єкта оренди чи його частини. 

І 10.1. Ризик випадкового знищеННJl або пошкоджоlIНJI об"єктв оренди Чlі Roro частини несе ОРЕНДАР. 

11. Страхувапвв об"єкта чи його чаСТІIНII. 

, і 11.1.згідно з цим договором об"єкт оренди не під.nвгає стрвхуввнюо. 

:"; 
12. ЗміН11 умов договору і припинення його діі 1 

'Ї. 12.1. Зміна умов дoroBOPY здіRснюють.св У письмовіR форм~ за вза:мноlO З:ДОIO :: порядку. 
!( у разі неДОCJIтненНJI зroди щодо ЗМІНИ умов доroвору СПІР розв взують У су. 

12.2. ДІї дОГОВОРУ ПРІІПІІНЯІОТЬCR У разі: • t 12.2;1. закінчеННR СТРОКУ. на нкнА Roro було yкnaдeHO, • 
• 12.2.2. придбанНJI орендарем земenьної дinННКIІ У ВЛВСНІСТЬJ го відчуженНІ земen"ноі ДШЯНКlt з "ОПlвів 
ї • 12.2.3. викупу земenьноі дїnвнки ДnH суспілЬНИХ п~треб а о ПРІІМУСОВО . 
'~IIUJ"ної необхідності в ПОРJlДКУ, встановленому законоМ. 
~ 12.2.4. ліквiдawїIОРИДИЧНОЇ осоБИ-ОР~ндарв. п едбаЧ\lНIIХ звконом. 
І 12.2.5 Договір nPИПИIdЄТЬCJI також в ІНШИХ ВИпадках. ер 
І 12.3. дrr ДОГОВОРУ ПРIIПIIIIRIОТЬС8І шляхом nого розlРВ81111R зв: " • 
І 12.3 1 • • ,""'10 стороною об08 аК18. . • • взаємною зroдою СТОРІН, .' • у наcnідоК неВІІконанНІ др ..... -. f о 

12.3.2. рішеННJIМ суду на ВlіМО!)' ОДНlєі ІЗ сторІН шкоджеННІІ ореНдованоі зе~ten"ноі д1IUIH1CI1, яке CТDТII 
........ 11: • ипВДКОВОГО ЗНlпцоННJI, ПО 
-""""'вчених договором. та внаCnIДОК в. lt3начеНIIХ звконоМ о п 141.1 .... 
I/epeWКОдЖВє П використанню, в також з ІНШИХ n~l:ro ДОГ080РУ 38 рlшеllllЯI" СУI1У, 8111П08111110 Д • 
3 12.3.3. IlеВIIКОI.ВI.IIН ОРСllДврем п.9.4.2. Д 
tatenIaIIOro кодексу УКРВ'І'" ЬОI'IУ порядку ДОПУСК8tТЬен: 4.3 п' 9 4.3 
~ 12.4. РозіРВ8НI'Я Договору В OДI'OC:~:=; порядку є HOВIIКOHВННII ОРЕНfP:М ІЧ~ 0~~&Y. ~ "';кож реорпшl3lluіl 
110.010 розірваННJl доroвору в oднo~P~ВnHO ореНдВРJl на іншУ ЮРltДItчНУ а О 131 

12.S. Перехід права власнОСТІ на озі ВВlIНІІ ДоговОРУі pellllJl або обr.tежеНIIJI П діE3дllnlОсті 
IОрn IUUiчноі особи-орендарв є підc:ruою дм ~ c:CPтl фізltчноr OCO~" - opelfдвpJl;.:'C:Yкnь UIO зе~leJI"НУ ДЇnJlIllСУ Pal~~1 3 
Plво на орендовану земenьНУ ДUl8HКY у Р. '. або іНШ11Х ОСIб, ЯКІ ВIllСОР кnaдaHHJI Доro80РУ opelll111 ЗeJ1 ,. _ • до спадкоємwв ем ШЛJlХОМ перО)' . 
РІШенням суду переходить .. ну дinЯНКУ разом 3 opeНдDP , 

DJlcндарем. які використовуюТЬ wo земen 



13. відповідалы�істьь сторіІІ за HCBllKOllallllR або 
IIСllалежпс BIIKOl181111R договору 

13 1 За HCBllKOHalllUl або IІСIШnСЖIfС ВllконаШl1І доroвору староюt несуть відповідаЛЬНість ві.1ПОВI' 
• • .1110 ,ІІІ 1akaвj 

цьoro ДоroвоРУ. ••• . 
. 13.2.СТОРОШІ. ІICD ПОРУШlша зобов"nВIfНI, звinьНlЄТЬCJI ВІД ВІДПОВІдальноСТІ, JlI\ЩО вона Лове!1С. ІІЮ Ilr 

CТDJIOc_ ІІС З 11 ВІІІІІІ. /Jopyшc 

14. ПРllкіllцсві ПОJlожеIIIIR. 

14.1.ЦсА доroвір набllРВЄ Чllнності піСЛІ nїДnllcaHIUI CТOPOHlUtfJI та його державної peccтpauiї. 
ЦеА Договір YКnDДCHo У трьох ПРIІміРI.ИК8Х, що мають однакову ЮРНЛІІЧ .. У СІІЛУ, ОП"" ] '''IfХ 1 

ОРСIШОдвDЦІ. ДРУПIА - D орсндар_, третіА - D органі, IІКlIА провів держаВl1)' рсєстрацію. нц-
HCBfд"CMIIII"1II 'І.mша" ... ДОГОВОРУ є: 

• • кадаСТРОВllА ІШан ЗСМeJlЬНОЇ дinllНКlІ З відображенНІМ обмежень (обтIІЖСНЬ) У її 8I1KOPIIC1'aHHi та ~ 
С:СрвnynВі 

акт про DCТ8HoВnCIIHI нв місцевості та поroДЖСННJI зовнішньої межі зеМeJlЬНОТ ділllНКIІ (копі.), 
акт на nepeHccellНII 8 натуру зовнішньої межі зеМeJlЬНОЇ дїJUlнки (копіІ); • 
акт ПРIІRому-передачі зеМeJlЬНОЇ дinRНКИі 

ОреllДодавець 

Броварська міська рада в 
особі заступника 
міського. голови 
ВозВJП(8 Сергія Михайловича 

місцезНВХОlDКе1lНl10ридичноі особи 

07400 КlІТвс:ька 06nасть, 
м.БРОВ8рII, вyn.rarapiHa, 15 

ідентиФікаціЯниА код 26376375 

15. РеквЬпти сторін 

Орепдар 

тов "Укрбудмаш" 
в особі диреІ<Тора 
Гуні Володимира Олександровича 

місцезнаходжеННJl ЮРНдИЧноі особо 

07400, М. БроваРІІ, 
аУJI. СтаРО1роїцькв,42 

ідентифіхвціЯНиIt код 24881057 

Підпuс~ сторін 

·0 

. . 

f 
t 



АКТ 
ІІРИЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,Jj: ~,,~ 2007 року м. Бровари 

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

JаСТУПlluка міського ГОЛОВІІ ВОЗIІПlса Сергія МllхаііЛОВllча, що 

діє на підставі Закону Украіни "Про ~icцeBe самоврядування в 

Україні", довіреності від 01.08.2006 року N!!2-15/1872 з однієї 

сторони, та TOBapllCTBO з обмежеНОIО відповідальністю 

"Укрбудмаш" в особі директора Гуні Володимира Олександровича 

з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРllСТВО з обмежеНОIО 

відповідальністю "Укрбудмаm" прийняло земельну ділянку 

lШощею О,5000га для будівництва Вllробничо-склаДСЬКIIХ 

ПРllміщень по вул. Красовського в районі заводу "Торгаш" в 

м. Бровари - землі промисловості. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії Броварської міської ради від 25.12.2006 року 

N!!192-13-05 на умовах оренди, терміном на 2 ( два) роки до 

25.12.2008 року. 

Цей Aкr ,складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

. ПЕРЕДAJ1A: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник міського голови 

------

І1РИЙНЯЛО: 

ТОВ "Укрбудмam" 
ЮридиЧна адреса: 
вул.СтаРОТРОіцьк~,4~~ 
м. Бровари ,: -
Директор , -

'; 

,
" . , 
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АКТ 
про ПСРСІІСССІІІІВ D Ilату 

• ру та ncpeдas,y ш, З6сріГQІІІІВ 
ЗОDlllШllLоі 1\1~I~i :асI\Iслы�оіi ДЇЛІІІІКІІ 

І 
ТОВ.. У"р6уд,АІUlll" 

в межах ,А •• Бровари Київської області 

It--" ______ 2006 р. 

• МІ!, Щ~ ltнж~е .підПl~СaJШСR, ПРСДCТDВlllіК ТОВ" ЕlсспеРТIlО-IСОllсультацiftНIІIі цеllТР" 
ДIIО'111 на ПІдстаВІ лщеНЗІІ на ВllкоltаШIR робіт . .. ..... .......................... "':JIC. В'''llОUСЬ'''''' С./О. 

,о ПРllСУТНОсті землевлаСllика ( землекористувача ): ................................ ТОВ" Y"p6yдJlIUlll" 
~ . . .. 

представtlИК МІСЬК01 ради ............................... ........................................... ropdiCII"O т. В 

представННl( міського відцiny земельних ресурсів .................................. Шоlt."" м'А. 

перенесли В натуру межі земельної діЛJlВІСИ -------------------------------
на підставі плану по вул. ______________ ,А •• БроваРll 

і спали цей акт про те, що межові знахи земельної ділJIIПCИ встановлені 
(відновлені) на місцевості в кількості 4 шт. і передані на зберігакнJl 
землевласнику (ЗeмJJехористувачу) ва вого і НВICJJвдеио відповідanьпість за іх 
збереженНJI. Розміри та місцезнаходженНJI мехсових знаків зеМCnЬJІоі ДЇnJlНJQI 
показані ва абрисі на звороті даного акту. 

Цей ВІСТ є піДСТВВОІ0 ДЛJl ПРИЙОАТТЯ ріше11llR по фВКТИЧllОМУ користуваиНIО 3 
наступним оформленням документів, що посвiдчyJоть право вnacl!~~ або KopIICТYBDНllA 
землею. 

дп складений в 2-х примірниках. 

Представник земпевласниха 
(земnеIСОРИСТУВDча) 

ПредставНИIС тов 
"ЕкспеРТIІ0-I(оисультаційниі центр" 

ПредстаВИИIС місь1СОЇ рОД11 

ПредставнИІ( міського 
відділу земenЬНlIХ ре':Урсів 

~ .... 
'. . -

~'\ .- . . .. , 
, . '\ 

і . . 1.,\\ 

Н ,~ ,: ." ) .;::І} . ", - ~ .. _~ '..." І; 
е •• ~. "':"". .. .... /-,./.' ., ...... __ .• ,е. . • ." 

y.~/" ,.- ........... . 
/,/.:'/ .. :~. · :,-.. <:: :\,:.~ ~QJЇ !:'YKp6ytl4lUIll" .1, • І. , _.. . ... , . .: 11\.):," .. І ' ї}' t1~ 

і ' 1/1 " . 1'1 .... JI' 
\''':r.' " '''І' 
. , .. ,'.~, ; .. '/. 'в'1lI10,сыt.l1ї С.ІО. 
'\ .. 

Гopi)ic",~o Т. в. 
J~v.::.......;;;:.-----

. , " 



АБРИС ЗЕМЕльноl ДІЛSІІІІ(И 

-----------------~ 

103.55 

5000.1500 .. 

в 

'. 

ODlIC меж: 

1.Від А ДО Б землі ПП'" Будівcnьна 1СОМlПUlїJI аа Сомпекс 11" . , 
2. Від Б до В землі заг. кори~. ( проїзд ) 

з. Від В ДО А землі резервних територій м. Бровари 

. 
Абрис C1CJ1aв: •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• інж. BZlJUOBCb"uii с.ю. 

4828 

/ 
/ 

д 

-



АКТ 
стаиовлеВUJl на місцевоеті та погоджеВIUI зовнішньоі межі земелы�оіi діл_нкп 

~. ~t)CQ .. j~<:'Чsi""о.,щ'· 
~M.9" ц, =~М1 --; - .... Бpoвopu Київської області 

'J-" J\М. ~\I\A.'~ 2006 р. 

МІ, ЩО вижче ПЇДПВC8JlИCJI, предсТ8ВВИК ТОВ" Експертно-консультаційний центр" 
р'UI на підставі JJЇцевзії ва викон8ВНJI робіт .....•................... \"; ... ..інж. Вuиlовсь"еиІЇ с.ю. 

I'Jlcyrвocтї землевласника ( землекористуваqа): 1\\0 ~ , :д~,~~ ,,)J..~ ~~ 
. І 6 

:аредставника міської p~: .••.••...•.•.••.•.................••.......................•.......... ГордІєнко т.В. 

. . . . ш . вредставвика МІського ВJДДШ.y земельних ресурсІВ .............•...................... окун МА. 

суміDИX землевласmuciв ( землекористувачів): ~~U.9p['].;M:""= ~~ fJJ.a~ 
І •. 5>у ~:J)LNo\\.1t\. '("~ ммcцU,3 'І ~ .m..Y\J..!f-C:. ,. ~ 

що пред'пlШИ свої повиоважеВВJI по вставовлеввю ва місцевості та погоджеввю 

:юввіпrвьоі межі земельиоі дішппси ~p ~ ., ~'-'t$~~ .1..bD..uJ.. о' 

що знаходитьсЯ за адресою: вул. ~cto9a ~ y~м> М. Бр!'вар.ч 
Зазначені межі ва місцевості прох~ по 1.МQ:\' \U.~ ~\rU.\а 

ніпих претевзїй при вставовлеиві зоввjmвьої межі ве З8.IВJIено. Межі погоджені і не 
ВIIКmпcaють спірних питань. Розміри та місцезнаходжеВВJI межових знаків земельної 
дbuппcи показані ва абрисі ва звор-оті двиого акту. ct 

~оща дimппcи, надавої ~O ч> ,,~~u.C! ~ а. ,». 
3nДВo земельно-кадастрової докумеитаціі cJ(Jlaд~!aotS- о га. 
Цей акт є підставою ДJUI прИЙВnТJl рішCIIIUI по фактичному користуванню з Н8C'1YJ1ВИ1'tf 

оформлеllНlМ документів, що посвідчують власності або корис:тув8ВIIJI земJlею. 
АІа сImaДевий в 2-х ПРIIМi]~ввках:'А~~~~ 

Представник землевласimкa 
. (зcмnекористувача ) 

Представник ТОВ ,wElС:сп~pтйJ~~~' 

Представвик міської ради 

Представвик суміжних 
зсмлевласників (ЗCJМЛС:КО:РИС:ryJllаЧIВ/І 

начanыlнlc міського 
ВЇJщiлy зеuCJIЬВНХ ресурсів 

.. ~ N,III_iiirJ:",.7in------------~ .... ,,,. ' 

'. ~\~. .' .. " ... ' . . ";. . ~.. ш 
.. ~::. ~~~----::~__ окун м.А. . ... . . 

• : І-:': 
••••••• 1,., .. ; 

е' 



1 
__ ------------~--g-с-!-Емжль----В-О-I-~------------- \ 

...... 
• 

0.-. 

в 

-
Оввсм_: 

"оо 

4. Від г до Д .~---:" __________ . _____ --------

s. ВідД до В_о ___ =---____ ...:.-_____ --------

б.Від Вдо ----~~o~:o~------------~----------------
Абрис CКD8В: ............................................ iJIЖ. BIIIIIlI8CЬкuii с.ю . ..... - ...... - ..... .. 
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103,55 

Пд 

КАдАСТРОВИЙ ПЛАН 
3210600000:00:047: 

0,5000 

Б 

48,28 

А 

ОПИСМЕ>К 

А до Б землі ПП 11 БудІвельна компанІя 11 Сомпекс 11 

Б до В землі заг. корист. ( проїзд ) 
В до А земпі резервних територіЯ м. Бровари 

.... \llІ\у" М.А. 

------'--~-_·~~~~Е-r----г..-IГ~с~m~~=Ь~и=оro==сп=а~~а=р=с:ь~К~I==зем-n-I'--з-а-будРван~ё~Ї 
ВnаснИNИ ,eмn', земnекориcryвачl І Їl! • Y-WMY ч~іёііІ 
та земnl державнаТ вnacнacrl, І ~ .. 

-І І і 
не наданІ у вnacнicrь або .. :е 

; ! " кориcryванНR &о 
L"J 

-'iёМili • 

J j plмi 

Б В 

ТОВ оо Укрбудмаw" 65 

тов "Укр'будмаw" 
М. Бровари,вул. Красовського НА УМОВАХ ОРЕНДИ 

_~~;[л~~~ 
~---~.~-_·_-~~-'VtrnR~,;;~-;m~:,-I,·О···~-іСvj-·[ . -.. 

_______________ -+_r~уб_е_р_с_ьк._и_й_М_._О_.~~:2~~~~.~~М~а~с~uлa~б~ 

_J_:Б~и~w~о~в~ец~ь~_~О~.~О:._ . .-J~~~"~,L---_.--.Ш!!!'fJ.I~:'-... .. _ ..... 



Договор Ngl 

"ро tlllеСIШIІR ЗА';ІІ до доzовоРУ ореllдll зе.мельно; дїЛНIІКІІ 

в;д 13 берез/ІЛ 2007 року НеО,!0733800030 

місто Бровари Київської області 

П'ВТllDдцпте ГРУДІІП дві тш~пчі ВОСЬМОГО POICY 

І 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, юридична особа за 
законодавством Украіни, ідентифікаціЙН}ІЙ код за даними ЄДРПОУ 26376375, 
ЮРlfДИЧНа адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, І 5, в особі виконуючого 
об~в'ИЗКИ міського голови - се~ретаря ради СаПОЖК:І Ігорп ВаСllЛЬОВllЧ:l, який діє на 
підставі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украіні», розпорядх<енНJI 
Броварської міської ради від 24.07.2008 року Н!!128 з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеХ<енОІО відповідальністю «Укрбудмаш», юридична 
адреса: м.Бровари, Старотроїцька,42, ідентифікаційний код 24881057, в особі директора 
Гуні ВОJlОДllМllра ОJlеlссаIIДРОВIIЧ:l, який діє на підставі статуту, зареєстрованого 
державним реєстратором за Н!!l 355 105 0000 000063 від 21.02.2005 року 3 другоl' 
сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значеНIUI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
зВ!Сонодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо 

иедійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварською міською 
радОІО від «30» BepeCНJI 2008 рОІС)' Nи 883-46-05 нормативної грошової оцінки земель 
міста Бровари, та рішеНIUI БроваРСЬІ(ОЇ 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· 
ділпхи від 13 березНJI 2007 року уклали цей Договір Ни І (надалі - Договір) про 
виесеННJI змін до Договору оренди земельної ділянки від 13 берсзНJI 2007 року за 
N!040733800030 (надалі -Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИlCJlасти в насТ}'пній редакції: . 
«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 110 періо~ БУДIВНIIЦТВ~ 

згідно витягу З технічної документації про нормативну грошо~у .оц1ИКУ земельНОІ 
дinинxи відділу земельних ресурсів у місті Бровара.~ Киівської облаc:n вІД 14.11.2008 p~кy 
N! 04-3/13-3/1865 ~8нqвить 282557,00 (двісті ДВaдцJlrь дві тисячі п'ятсот п'ятдесят сІМ) 
гривень ОО копііОI(. ~ • , 
. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з даТl1 здаЧІ об ЄІП"~ D 

еКСllJlуатпціlО згідно вitтягу з технічної документаціі про BopMaТlIВHY ~ошо.~у o~ 
земельної дiлmши відділу земельних ресурсів у місті Броварах. КИІВСЬК~І. оБЛ8Cn 
від 14.11.2008 року He04-3/13-3/1866 становить 678 137,00 (шістсот СІМДесят ВІСІМ ТИСЯЧ 
сто тридцJIТЬ сім) гривень ОО копійок)). 

, 

1.2. Пункт 3.1. Договору оренди ВИlCJlасти в наступній редакції: . 
. оком на 2 (два) роки, теРМІНОМ до 

(с3.1. Цей ДОГОВІР ytслвдено с-т. Договору ОРЕНДАР r.18E перевmкие 
16.10.2010 року. Після ЗaJ(івчення строку ДІІ ЦЬОГО. ОРЕНДАР повине'l не піЗf.іше Ilі)к 
право поновлення його на новий строк. у цьому разІ 
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~ ... о Договору пrrСЬМО80 ' і.І .10 1(IІJIL'IIIt"lШШС ItHil1 до зпкіlItJеJJJJЯ строку Д.ІІ ЦЬОГ І 11 а OIДOMlrnl 
С )І'Ш I)tc )ДЛJJЦ}ІІІРО lІомір продовжити йоГО ДІІО. 
1 11Ш,СІЖ'-=IІШ, .... ого Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не ЗПСl0СОВУlОТЬCJI 
• 
;)' 11"'.;: ., 
І. IІJIIШJ111С'І'ІІІ111і ~смсльної ділянки не ЗD ЦІЛЬОВИМ призначенням, 

""І'УІІІС"ШІ 'І',-=!,міпів сплаТlі орендної п~а~и; 
1t'1ІІ)'ЩСIІШI IІШ'іршення СТВIlУ земелЬНОI ДІЛЯНКИ)). 

1.3. I1УIІІСТ 3 дОГОВОРУ оренди доповнити новим підпунктом 3,2 наступного 
• 

'Іf\Ш:'І')': 

«З.2. C'l'I'UI( IІсредбачений ДJIJI будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в 
СКСIIJI),II"'lщіlO). встановлений терміном до 16.10.2010 року. згіДJlО рішення ВlІконавчого 
ICI1Mi'I'U'I')' Броворської міської ради від 05.12.2008 року Н!!616. 

~ 
1.4. ПУІІКТ 4.1 Договору оренди ВИЮІасти в наступній редакції: 

«11.1. ОJ1СІЩІІП плата становить 5 % (п'ять) відсотків від нормативної грошової OцiHКJl 
:І~М~JII.llо·і ділянки - 282 557 гривень - і складає 14127,85 (чотирнадцять ТІІСЯЧ cro 
ДlШ/Щ"'I·I. сім) гривень 85 копійок на рік - на період 6уді(l1Iицтва.' 

ОРСНДНВ плата становить 5 % (п'ять) відсотків від нормативної грошової оцінкп 
~І~М~JII.ІІОЇ ділянки - 678 137 гривень - і складає 33 906,85 (тридцять три тш:1Чі 
І\С"''''І'СОТ шість) гривень 85 копійок на рік - з дати затверд:J/Сеннл Акту державно! 
I\(МІ;сіі' про прийняття в ексnлуатаціl0 закінченого 6удівllицтва об 'єкту; 

1.5. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1,1, наступиоro 
:Імісту: 

«4.1.1. Розмір орендної плати збільшуєrься в 5 (п'ять) разів в разі переВllwеИИl 
С'І'РОКУ, вс:ановленого ДJ1Я будівництва об'єкта містобудування (введення об'єICl')' в 
СI(Сl1луатацuо), визначеного у п.3.2. цього Договору. 

. 1.6. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1,2 настуПИОro 
:ІМІСТУ: 

«4.1.2. Сплата. орендної плати у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здіfiСНJQЄТЬCf 
1І0'I~НDIОЧИ з ~ІСЯЦЯ,. наступного за місяцем Зatсінченвя строку, встановленого ДЛJ 
БУДIВllицтва об єкта МlстобудуванИJI (введення об'єкту в експлуатацію) ВlІзначеноro у 
11.3.1 цього Договору). ' 

1.7. Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступ 'й оо. 
4 3 О . g и1 редакцll: 

(С •• рендна плата ВНОситься РІВНИМИ часткам· 30 (ТPJlJ1ulfll) 
кмендаРНИХ днів, наC'D'ПНИХ за о' и ЩОМІСЯЧ~О протягом 'C:JIII 
без ypвxyв8ВНJl пдв' СТВНН1М календарним днем ЗВІТНОГО (податковоro) МІ 
НП 33210812700005 Y~~c=~:'::: на розрахУНКОВІ ІЙ рахунок opeH~~ 
одержувач - Броварське ВД!< код кл ф' •. ~ЄBa, ІСОД зкпо 23571923, МФО 

.' аси ІІСВЦ1113050200 - оренда землі). 

1.8. Пункт 4.5.2 Договору оренди в 
«4.5.2. зміни розмірів земельного под ИКЛасти в наступній редакції: Тlf8110i 
грошової оцінки, підвищення цін та атку. та ~OK орендної плати, зміНІі норма ell~ 
ЗПIСОlIОдавством. , ' рифІВ, ЗМІНИ коефіцієнтів індексації, ВJІ3НВЧ 

у випадку відмови Оренда ." eJfJDt 
п.4.5 Договору, Орендодавець мае ря ЗМІН~ орендну' плату на умовах. В11311ВЧьоlt'11' 
поридку.» право РОЗІрвати цей Договір в одностоРОН11 

. , 



з 

.1.9. 11),111('1'''1,5,4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
~.il. у Iщ~,I. ІІ~ІІІІСССІІШІ орендної плати у СТРОІСИ, визначені цим Договором, сума 
'''I'I,,'''''IIII~'I'I IШllЖUЄТЬСЯ податковим боргом і стягусться З ІІарахуванням пені, щО 
)IIHI''')'I,''I'I.~.I 11І1 суму подаТIСОВОГО боргу (з урахуванням штрафних санкцій за їХ 

IIIIIIHU'I'I) і'І 1''':'I''(1ХУШСУ 120 відсотків річних обліlСОВОЇ став ІСИ Національного банка 
ір"УIІII. JtilO'll)j' IІn день ВИ~ИКllення такого податкового боргу або на день ЙОГО (його 
(1'111111) IІІ\I'I1ІI1СIIШI, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшоlO, за КО>КНllіі 
1І~1І/1Щ1111111 Д\:ІІІ, прострочення у його сплаті», 

: . 1.1 СІ. flУIllСТ 6.4. Договору оренди викласти в наступній редакції: 
lі.'I. ОI1СIIД(1Р зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього 
~"'ЩIIlР)' '1'.1'llбо будь-яких додаткових УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень 
О ЛШ'ЩІЩ1У тощо надати відповідну копіlO органу державної податкової служби за 
II(!НU~I.~lJшходження земельної ділянки», 

1.1 J. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4,6 наступного 
Iмlст)': .. 
1(9.'1.6, 1I п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь
ІІІСІІХ ЩЩ"ТІСОВИХ УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо 
ІІІЩІ&'І'ІІ відповідну копіlO органу державної податкової служби за місцем знаходження 
:1~MI:Jli.l1oї ділянки». 

. 1.12. Пункт 12,З Договору оренди ДОПОВНИТИ НОВИМ підпунктом 12.З.4. 
IIIIC'I'YIII10ro змісту: 
-«(12.3,4. ініціативоlO однієї із Сторін в односторонньому порядку у ВJIП8ДКах, 

1І\1I)uдбачених законом та цим Договором». 

1.13. Пувкт·12.4 Договору ореНДІІ викласти в такій редакції: 
«( 12,4. Розірвання Договору оренди землі за іиіціаТИВОIО Орендодавця в 
ОДIJОСТОРОННЬОМУ порядку допускається в наступних випадках: 

_ невиконання Орендарем вимог п.4, п. 6.З, та п,9.4 цього Договору; 
_ в разі ЗВlсіичення строку дії дозволу на будіВІIИ~ВО об'Є~ містобудування, 

JIIСЩО Орендар за цей час не приступить до виконання БУДІВельних PO~IT; • 
_ В разі закінчення строку, встановленого для БУДІВНllЦтва об єкта 

МіСТОбудування (введення об'єкту в експлуатаціІО), ВИЗІІаченого У п.3.2 цього Договору. 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної 
реєстрації та заСТОСОD ється опавові осин о виникли З 01.10.2008 01 • 

'=-
4. Обов' ЯЗОІС ЩОДQ подання цього Договору на державну реєстрацію та витрати, 

пов'язані з його ДСР)l(авн~о реєстрацією, ПОКn8ДUОТЬСЯ на Орендодавця. 

s. Інші УМОПИ договору оренди земельної дїЛЯНКlf від 1 З березня 2007 року за 
.N'90407ЗЗ8000ЗО :ІШІИШЩОТЬСЯ без змін. 

имірниках що мають однакову IОРI{ДИЧНУ 
6. Цей ДОI'опір укладено у трьох пр й' _ в Орендаря, третій - в аргоні, 

СИЛУ, один з ЯКІІХ ЗllаходитьСЯ в OpeНft°Дaв:~ дp~ регіонanьнШ філії Дер'кавного 
КlСНй провів .іого державну реєстрацl10 - lВСЬ 
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