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БРОВАРСЬКА МІСЬКА . РАДА КИіВськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затве~дження договорів оренди землі 
та ДОГОВОРІВ про . внесення ЗМІН до договорів 

оренди земельних ділянок 

Розглянувши подання земельного .. . затвердження договорів оренди землі ВІДДІЛУ ВІД .12.0З.2009р. Н!! 465 щодо 
договорів оренди земельн~х ділянок та ДОГОВОРІВ про внесення змін до 
України ч.l п.43 с 26 3 ,керу1ОЧИСЬ ст. 12 Земельного Кодексу 

, т. ,п. пп.16 СТ.42 Закону України "Про . 
самоврядування в У оо," МІсцеве краІНІ , а також врахОВУ1Очи пропозиції постійної комісії з 

бпит~нь розвитК?' та бла:~ус~р01О територій, земельних відносин, архітектури УДІвництва та lнвестищи, МІська рада t 

ВИРІШИЛА: 

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

І.І.Договір про внесення змін до договору оренди земельної діЛЯНlG1 від 
22.06.2007р. ,N'!!О407ЗЗ~ООО69 укладений між Броварсько1О міською радою та 
товариством з обмеженею відповідальністю "Будінвестпроект" t зареєстрований 
у Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» 
за N20409ЗЗ800055 від І7.02.2009р.; 

. І.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОfО 
МІСЬКЩо радОІО та товариством з обмеженою відповідanьністю 
~удіивестпроект", зареєстрований у Київській регіонanьній філії Державного 
ПJд~риємства «Центр державного земельноГО кадастру ~ри Державному 
КОМІТеті України по земельнИХ ресурсах» за ,N'!!О407ЗЗ800069 вІД 22.06.2007р.; 

І.З.Договір про внесеннЯ змін до договору оренди земельної ділянки від 
Об.ОS.2006р. ,N'!!О406ЗЗ800252 укладений між Броварською міСЬКОIО радОIО та 
Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК Супутник", зареєстрований У 
Київській регіональній філії Державног~ п~дпри~~ства «Центр державного' 
земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсах)) 
за 1(2040933800056 від 17.02.2009р.; .. . 

• l.4.Договір ореНдИ зеl4eJ1ЬНОЇ діл_НКИ YКJIaдeHH~ 141~ Бро.варською 
МІСЬкою радою та товариСТВО14 З обl4еженоЮ ВIДПОВIДВЛЬНIС11О "ТК 





Супугник", зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
під~риє.мства .. «Центр державного земельного кадастру при Державному 
КОМІтеТІ УкраlН.И по земельних ресурсах» за Н!!О4О633800252 від 06.05.2006р.; 

І.S.ДОГОВIР про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
I2.10.200Sp. Н!!О4О533800174 укладений між Броварською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю "Управління будівництва 
,,3акордонмонт~жспецбуд". зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного ПІдприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!О4О933800057 від 
І7.02.2009р.; 

І.6.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та товариством з обмеженою відповідальніСТIО "Управління 
будівництва ,,3акордонмонтажспецбуд", зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті У країни по земельних ресурсах» за 
Н!!О4О533800174 від 12.10.2005р.; 

1.7.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
2З.О7.2007р. Н!!О4О733800084 укладений між Броварською міською радою та 
трьохсвятительською парафією Української Греко-Католицької Церкви, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за Н!!О4О933800054 від 17.02.2009р.; 

1.8.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та трьохсвятительською парафією Української Греко
Католицької Церкви, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 

Державному комітеті України по земельних ресурсах» за Н!!О4О733800084 від 
2З.О7.2007р.; 

1.9.Договір про внесення змін до ДO~OBOPY оренди земельної ~ілянки, 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаРІУСОМ Броварського нотаРІального 
округу 28.01.2003р. N!!15З, укладений між Броварською міською радою та 
громадянкою БлажИЄВСЬКОIО Іриною Іванівною, зареєстрований У Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 

N!!0409338000S8 від 17.02.2009р.; . 
1.10.Договір оренди земельної ділянки укладений МІЖ Брова~ською 

міською радою та громадянкою .. Блажиєвс.~кою Іри~ою ІваНІВНОЮ~ 
зареєстрований у книзі записів державНОІ реєстрацll ДO~OBOPIB оренди зеМЛІ 

ви . ту Броварської міської ради за Н!! 386 вІД 03.02.2003р.; 
конавчоro КОМlте . .. . 

1 11 Д . нди земельної ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
. . ОГОВІР оре б' КМ' 

М• та фізичною осо ОЮ-ПІдприємцем опитко аРІЄЮ 
ІСЬКОЮ радОIО .... Оо. 

В . еєстрований У КНИЗІ заПИСІВ державнО1 реєстраЦll 
ОЛОДИМИРІВНОЮ, зар . Б ... .. . . виконавчого КОМІтету роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за 

ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

Н!! 82 від 03.03.2009р.; 



1.12.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
02.0з.2005р.. Н!! З95(т) укладений між БроварськоJO міськоJO радОIО та 
прива;ним П1ДПРI~.ємцем Хл~па ТамаРОIО ІванівноJO, зареєстрований у книзі 
заПИСІВ держаВНОI реєстраЦІЇ договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської MiC~KOЇ ради від 05.02.2009р.; 

. 1.IЗ.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між БроварськоJO 
МІСЬКОІО pa~OIO та . при~атним підприємцем Хлипа ТамароJO ІванівноJO, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 

виконавчого IСОМI.тету Броварської ~iCЬKOЇ ради за Н!! 395 (т) від 02.03.2005р.; 
1.14.ДОГОВIР про внесення ЗМІН до договору оренди земельної ділянки від 

20.IО.2004р. Н!! 714 укладений між БроварськоJO міськоJO радОJO та 
громадянином Тимошенко Василем Івановичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 23.0 1.2009р.; 

1.15.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоJO 
міСЬКОІО радою та громадянином Тимошенко Василем Івановичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 714 від 20.1 0.2004р.; 

1.16.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
11.07.2007р. Н!! 2S укладений між БроварськоJO міською радоJO та приватним 
підприємцем Бесараб Володимиром Миколайовичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 27.01.2009р.; 

1.17.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоJO 
міською радою та приватним підприємцем Бесараб Володимиром 
Миколайовичем, зареєстрований У книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 2S від 
11.07.2007р.; 

1.18.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
27.03.2006р. Н!!040633800133 укладений між БроварськоJO міською радою та 
приватним підприємцем Панасюк Олександром Васильовичем, зареєстрований 
у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради Bi~ 27:0 1.2009р.; .., 

1.19.Договір оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯ~КИ укладении, МІЖ Броварською 
міСЬКОІО радою та приватним п~~приє~цем ~~Hac~~ .. Олександром 
Васильовичем, зареєстрований У КИЇВСЬКІИ реГІоналЬНIИ ф1Лll Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру ~p~ Державному 
комітеті України по земельних ресурсвх» за NgО406З380013З ВІД _7:0З:2006р.; . 

1.20.Договір про внесення змін ДО ДO~OBOPY оренди зеМ~ЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД 
19.0S.2005p. Ng040SЗ8000З8 укладений МІЖ ~роварською МІСЬКОІО ~адою T~ 
ГРОМадЯнином Михайловим Віктором ~колаиовиче~J зареєстровании у ~ИЗl 
за' оо єстрації ДогОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
ПИСІВ державНОІ ре. . 

Броварської міської ради вІД 24.02.2009р., .. . 
1 21 Д . нди земельної ділянки укладении МІЖ Броварською 
. . OroB~ ~e .. В' М .. .... ома паниНОМ Михаиловим ІКТОрОМ иколаиовичем, 

'~ІІСЬКОЮ радою та гр ~. 
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зареєстрований У Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 
земельних ресурсах» за N!!040SЗЗ8000З8 від 19.0S.200Sp.; 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від 26 березня 2009 року 
N!! .(О!! ff - 5{} - ОЬ-

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицієlO 
постійної комісії з питань 
РОЗВJlТКУ та блаГОУСТРОIО територій, 
земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій - . 
ВИКОНУJоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступник 
начальника земельного відділу 

ПОГОД)КЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник IОридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з Питань 
розвитку та ~лагоустроlO теРИторій, 
зем~льних ВІДносин, аРХітектури, 
БУДІвництва та інвестицій 

_ Л.М.Гудименко 

В.О.Андрєєв 

Н.І .ГнаТIОК 

С.В.ПіддуБНJlК 
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JJ ОЗ ~ИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
'7' голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Земельний відділ міської ради просить В . . .... .. ас розглянути на черговому 
заСІДанНІ сеСll МІСЬКОІ ради питання щодо затверд"'с . . 

• • 11 ення ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

та ДОГОВОРІВ про внесення ЗМІН дО договорів оренди земельних ділянок: 

І: Затвердити ДOГOBOP~ оренди землі та договори про внесення змін дО 
ДОГОВОРІВ оренди земельних ДІЛЯНОК: 

І.І.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
22.06.2007р. NgО407ЗЗ800069 укладений між Броварською міською радОIО та 
то~~рис;вом з обмеженою відповідальністю "Будінвестпроект", зареєстрований у 
КИІВСЬЮЙ регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 

Н2040933800055 від І7.02.2009р.; 
. 1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та товариством з обмеженою відповідальнісТlО 
,,~удінвестпроект", зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
ПІдприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах» за Ng0407ЗЗ800069 від 22.06.2007р.; 

1.3.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
Об.О5.2006р. NgО406З3800252 укладений між Броварською міською радОIО та 
товариством з обмеженою відповідальністю "ТК Супутник", зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 
N2040933800056 від 17.02.2009ро; 

о 1.4.Договір оренди земельної ділянки укладений. Mi~ Бр~варською 
МІСЬкою раДОІО та товарис~вом . ~ обм~женою. ~lдп~в~~алЬНІСТIО "ТК 
С!ПYmик", зареєстрований У КИІВСЬКІИ реГІОНальНlИ фlЛ11 Держав~ог~ 
ПІдприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ 
України по земельних ресурсах» за Ng0406ЗЗ800252 ВІД 06.05.2006р.; .. . . 

1.5.Договір про внесення змін до договору оренди земе~ьнО1 ДШЯНКИ ВІД 
120 1 О.2005р. NgО405ЗЗ800174 укладений Mi~ Броварською .МІСЬКОЮ Р:ЩОІО та 
товариством з обмеженою відповіД~ЬНlСТlО .. "Уп~.:uшIНН~ БУД.І~НИЦ~В.~ 
,,3акордонмонтажспецбуд", зареєстровании У КиIВСЬКІИ реГІоналЬНIИ фШI1 
державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті УкраїНИ по земельНИХ ресурсах» за N!!О409ЗЗ800057 від 
17.02.2009р.· .. . 

1 6 Д , . земельної ділянки укладении МІЖ Броварською 
. . ОГОВІР оренди . ~ ПО. 

Міською радою та товариствОМ з обмежеНОIО ВIІдП.IНВ~ ШlВ 'MdlfafFIHНJI 
ВxlJiниіі lі J. -5З~ 

.•• 1'Ь~' 0'1). !J'---II. 



будівництва "Закордонмонтажспецбуд",-за еєс ов .. .. .... ... 

Філії Державного підприємства «Це р тр ании у КИ1ВСЬКІИ репонanЬНIИ 
. . у.. нтр державного земельного кадастру при 

Державному КОМІтеТІ краши по земельних ресурсах» за NоО405ЗЗ800 174 . 
12.10.200Sp.; - ВІД 

1.7.Договір про внесення змін до договору .. . . 
оренди земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ ВІД 

23.07.2007р. N!!О407ЗЗ800084. укладений між БроваРСЬКОIО міською радОIО та 
ТРЬОХСВJlтитеЛ~СЬКОI~. п~~афIЄ.Ю Української Греко-Католицької Церкви, 
зареєстровании у Кювсьюи реГІОнальній філії Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах» за N!!О409ЗЗ800054 від 17.02.2009р.; 

1.8.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОIО радоJO та трьохсвятительською парафією Української Греко
Католицької Церкви, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за Н!!О40733800084 від 23.07.2007р.; 

1.9.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, 
посвідченого Базир Н.М. приватним нотаріусом Броварського нотаріального 
округу 28.01.200Зр. Н!!153, укладений між Броварською міською радОIО та 
громадянкою Блажиєвською Іриною Іванівною, зареєстрований у Київській 
регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного 
кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» за 

~040933800058 від 17.02.2009р.; 
1.1 О.Договір оренди земельної ділянки укладений між Брова~СЬКОIО 

міСЬКОIО радою та громадянкою Блажиєв~.~коlO Іри~ою ІваН1ВНОЮ~ 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрацll ~OГOBOPIB оренди земЛІ 

виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!! 386 вІД .. ОЗ.О~.2003р.; 
1 11 Д . и земельної ділянки укладении МІЖ БроваРСЬКОIО . . ОГОВІР оренд . КМ . 

•• іс фізичною осоБОЮ-ПІдприємцем опитко аРІЄIО 
ЬКОІО радою та ... ... . 

ВОJIодимиріВНОIО зареєстрований у книзі заПИСІВ Д~РЖ~НОІ реєстрацІ1 ДOГOBOP~B 
.' . Барської МІСЬКОІ ради за Н!! 82 ВІД 

оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету ров 
03.03 2009р . .. . . 

І· 1 ". змін до договору оренди земелЬНОІ ДІЛЯНКИ ВІД . 2.ДОГОВIР про внесеннЯ . 0203 .. між Броварською МІСЬКОЮ радою та приватним 
.. .2005р. Н!! 395(т) укладеНИИІ ніВНОIО зареєстрований у книзі записів 
ПІдприємцем Хлипа Тамар~ю ва '. виконавчого комітету Броварської 
Д~ржавної реєстрації ДогоВОРІВ оренди зеМЛІ 
МІСЬКої ради від 05.02.2009р.; .. ·лянки укладений між БроваРСЬКОIО 
. 1.1 З .Договір оренди земелЬНОI ~~приємцем Хлипа ТамаРОIО Іванівною, 

МІСЬкою радою та пр~ватним :Вноі еєстрації договорів оренди землі 
зареєстрований у книзі запИСІВ .. д~рж .. ад: за Не 395 (т) від 02.0З.2005р.; 
ВИконавчого комітету БроваРСЬКОI M~CЬ~~ ~OГOBOPY оренди земельної ділянки від 

1.14.Договір про внесення. ЗМІН ва сЬКОІО міською радою та громадянином 
20.lо.2004р. Н!! 714 укладений МІЖ Бро є:трований У lСНизі записів державної 
ТИМопrеико Василем Івановиче~, заре авчого комітету Броварської міської ради' 
P~ЄCТpaцiї договорів орендИ земЛІ викон . 
ВІД 2З.ОІ.2009р.; 



Д . ~ 

1.15. ОГОВIР оренди земельн оо • 01 дІЛЯНКИ yкna .. . 
.. ісьКОIО радою та громаДЯНIІНОМ т деНИIІ МІЖ БроваРСЬКОIО 
зареєстрований у книзі записів державної е;:IОШ~.~КО Васи~ем Івановичем, 
Вllконавчого комітету Броварської міської р тpaUll ДОГОВОРІВ оренди землі 

І.16.Договір про внесення змін до ради за Н!! 714 від 20.10.2004р.; 
11 07.2007р. Ng 25 укладений між Б договору о~енди земельної ділянки від 

. роваРСЬКОIО МIСЬКОIO радОIО та n 
підприємцем Бесараб Володимиром Микоnайови .. риватним . .. ... чем, зареєстровании у книзі 
зВПlfСlВ де~Ж~ВНОІ .. peCCТP~Цll договорів оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬК01 MIC~KOI ради ВІД 27.0 1.2009р.; 

1.І7.ДОГОВlР оренди земельної ділянки укладени" . Б . и МІЖ роварськоlO 

МІСЬКОІО.. радою та приватним підприємцем Бесараб Володимиром 
МlІколаиови:ем, зареєстровани~ у книзі записів державної реєстраціі договорів 
оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету Броварської міської ради за Н!! 25 від 
11.07.2007р.; 

І.І8.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
27.03.2006р. NgО406ЗЗ8001ЗЗ укладений між БроваРСЬКОIО міською радOlО та 
npив~тним підприємцем Панасюк Олександром Васильовичем, зареєстрований у 
КНlfЗI записів державної реєстраціі договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 27.01.2009р.; 

І.19.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міськрю радою та приватним підприємцем Панасик Олександром 
Васильовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за N!!040БЗЗ8001ЗЗ від 27.0З.200бр.; 

1.20.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
19.05.2005р. NgО40538000З8 укладений між Броварською міською радою та 
ГРОМвдивином Михайловим Віктором Миколайовичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 24.02.2009р.; .. . 

1.21.Договір оренди земельної ділянки укладении МІЖ Броварською 
Міською радою та громадянино~ .. м~~ловим ВіКТОР?М Миколайовичем, 
зареєстрований у Київській регіональН1И ф1Лl1 Держ~ног? П1дп~иємства «Центр 
державного земельного кадастру при Державному КОМІтеТІ УКР81НИ по земельних 
ресуРС8Х» за Ng0405ЗЗ800038 від 19.05.2005р.; 

8ИКОJJyIоча обов'язки начальника 
земельного відділу - заступнИК 
lІачanьника земельного відділу 

Л.М.Гудименко 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНки 

••• 6P081PII 

.liроварсысо аІlсысо Рада 1& /f ',' ~~ .. 20 tJJ~. 
OPCIIAOДDBCUIo. liровар.ська а •• lсысо. рада 8 осоБІ псршоro ,ac:tynlllllCl r..iCItKOro roлОВl1 КІІПllllцl ОnсксаlШРО 
АJJllтолlПОDllча, шо ДІЄ 118 ПlдстаОI ЗаКОff)' УкраїНl1 "Про місцсве саМОВРI.llуваIfН. в Україlfі" , O.llflOro боку, 
аоlіРСtlОсті від 01.04.03 за N!2-БI299 ТІ O~CflдDP: ~ро~.аДЯIІІIІІ МllхаRnов Blarrop МllкonаПОВIfЧ, ЮРllдllЧflа адреса: 
M.IїPOlapll, вул.КllРПОIІОСа. 7-а КВ.БО IДСfmlФIКDQlПШlП код 2314217751 3 дpyroro, YMВnIl цсП дoroDip про 
ИIIilЧСIIDВCJlСllе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННІ сесії Броварської міської радl' КІІТВСЬКОТ області від 16.12.2004 
раку »589-28-24, нвдає, а ОРЕНДАР пр"ПМІЄ в строкове матне Kopllc:tyBaHHI зсмenыfy .ІІіЛllfКУ мошсю 0,1016ra 
ІІІ СіудlВIІІЩТВВ та 06слуroВУВ8 ... ІЯ ,.. .. tnого 6Y.llIIIIКY ТО ГOCnO.llopCLKIIX 6У.ll18enь, якu 311810.lllІТLСЯ по 
lуn.АСіРlllсосовlІ, 16 М. liровар ... Згідно 3 манам ,cмneKop"c:tyBaHНI, шо t flсвід"I:AIНОЮ чаСТІIНОfО QЬoro AOroBOPY 
11 .І!ак" Вllдaноі 6роварськнм MiCЬКlIM відділом зсмелы�ІІхx ресурсів ,а N! 57 від 23.02.2005 року ТІ ,емельно
aucтpDBoi.дoКYMoнтaцii Броварськоro r..iCJoKOro відділу ,смелЬНИХ ресурсів, ,сr..ельна .ІІілlJlК8 paxYЄl'loCl 8 зсr.fЛJlХ 
1ІІПІОlоі заБУД0811 Броварськоі міськоі PВДI', 

2. 06"єкт оренди. 

2.1.8 opcllд)' передаєrьClземельна дinRнК8 'InШЬНОЮ МОЩСЮ O,1016r:a. • • 
2.2 На ,емельніR ділІНці відсутні 06"ЄКТII HCpYXOMOro "IВnHв. в NКОЖ ІНШІ 06"ЄfП'IІIНфраСТРУ~II; 
2.3. НормаТИ8на !'рошова оцінК8 земельноі .ІІin1НКІI ,гідно .ІІ0відКІІ БР08арськоro MfcItKOro І~IJI)' 'С~lелЬНIІХ 

ресурсів вІд 23.02.05 за N!58 cтaH08JnЬ 35054 (ТРIIдЦЯТЬ п"ить ТlIСRЧ п'ЯТДlarr ЧD11'рll) !'pIIIHI ОО КОПIЯОХ ТІ 
17517 ( сl"IIІIІДЦИТЬ ТlIСЯЧ П"ЯТСОТ двадцять сіа. ) f1Jивень ОО копійок НВ псрlо.ll 6уд1811111(1'ва. 

2.4. Земельна ділlНЦ Іка ncpeдaєrьCJI в оренду, не має не.llonіків, ЩО можуть перешкоmml 11 ефеКnlllfОМУ 
ІИIOpIlСТІИIUO. • • 

2.5. ПРlІ,міні ( реорraнізauiї) ОРЕНДАРЯ AoroBip opeJlдlI не збеРIf'DЄ ЧІІІІІІІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

3.1. AOroB' 2 (двв) POКlI ДО 16.12.06 року. ПіCnI закінченНІ cтp~~ ДO~IOPY opellдDp .IDЄ 
,_ .. ".... Ір УlCJ1вдеко ІІВ й О" у ,п.nr..v раі opeК.IIIIP ПОВІІнен не ПІЗНІше НІ. за 2 а.lсицl 11.0 
-r-_ИС ОРНО поковпенНІ Roro ка К0811 ctp... _'J • п· П 
IIJdlJЧенНІ о діі oroвo nOlїдo.rlml ПІІСЬ •• ОВО opeндoДl8ЦII про НІМIР ПРОДОВЖlml oro ДІЮ. рll 
\икаРllmlll:і з:'en.ll~ ДIn:;'Ю. НІ ,В цlnО811аl ПРII:lllачеНIIЯ'" op"lдap втрвчвє перl8"'11! првво 118 
OllOВnIHIIB ДОГОВОРУ opCIIДII. 

4. OpelIДIIB плвта 

4 1 • 'ятдсCJIТ п'ять ) f1J"BCIIL 60 копfЯоКі 
• .Рlчна орендна маТІ cКnllДllє 355-60 (тplICТВ n с 112-72 ( сто сl"lдеснт .1181 ) IpllВHi 72 копіЯХІІ; 

РІЧІІа OPIIIДIIB пnвтв ІІа перlод 6удl811111(1'8а СІСІІ~ИІОЄІ'ІоCl 3 ypaxyBIIIНlr.1 illдCJCCЇB інфmщll. . 
4.2. ОБЧllcnеННR розміру ОРl:llдноі MaТlI за зеr.UnO 3Jl1 аlОЧ11 :І ДІІЯ пр"RIIRТПI рlШІlllІВ СlсlІ 8ід 16.12.04 

I&D~I 4.3.0plIIДIIB пnата ВIІОСIIТЬСВ ореНдареаl, ПОЧІІІІІІІ .111111 IIВСТУПIIІІI:lВ OCТВIIJII". кunellДllpllll'" ДІІІ"І 
aIТJ СflЧНо рlВllllаlll ЧВCТlCваlll протягоа. 30 КВnlllДapII IB раIУ;IОІС УДК У КІІТ8ськІВ 06nвстl а •• Кllсва МФО 
110;o.ra (податкового) а.lсяцn шnвхоа' пеРlраI)'8аJlI;;U' Код ІСІІВСllфlКUціТ 13050500 - орен.ІІО 31"tnl. 

ICDД 23571923 plр 33113815500005 - ВР08арське ."... •• 
4.4. POJ"llp OPCIIДlloI пnаТlI перСГnRдllаЬ&:ІІ У pa:ll • • 
4.4.1. змlНIІ умов I'ОСПОДВРlованНІ, передба~еllllХ доroв::r.;'РIlФіl, у тому Чllcnі внаслідок їнфпlцll; 
4.4.2. зr.lіllll розr..ірів земельноro податку, Пlд811шеННl , 
4.4.3. а іНШ11Х ВIlПадквх. передбачеНl1Х законоr..; nН8ченl ШIr.1 AOI'ODOPOM, СПРlUlJllt:rЬCI пеНІ у розr.IЇрї 

D4a1 4.4.4. У р83і невнеССНІIІ ореНдНоі nnВТlI у СТРОЮІ,:: остроченИІ Ma'!UCY. 
Rиаї ставК11 HaцfOHanLllOro бвику Украіна за .кожен ДСІ пр ІІКІЦО ОРЕНДАР 3 ПОlасНl1Х ПРІІЧІІН ТlIr.,чаСО80 не 

I~ 4.4.5. ОРсндна матв cnplUIJ1IЄТIoCl тако. І У ВIIПJUUC8X, 
PHCТUBYC 3смenЬІІ)' дinlнку за ЦІ"'. AOI'OBopor.l. 

, 
'" ~. 



-........ . 
пстаllllJl зеl'leJJы�оіi діЛJlIIIСII. 

5. УаlОВП ВІІКО! elU1Y дnя будівtшuтва та обслуговуваllJlJI ЖIЦого. '! 
_Іоса перСДОСТЬCJI В р oy~, 

5.1. 3емcnь.1І • зс.ші ЖІІТЛОВОЇ заБУДОВIІ. 
racПОДllРСLЮIХ 6удlВCn:IІDчеlllUlзсмcnьtlоі JIUPItl:; У ВCТDtIОВЛС'IО.IУ законодавством nopJlJJ"'Y ])lіIlЮIа"" • І 

5.2. ЦlnЬOPC ПРІ nnnna 6а офор.шс lІі.Ь.,; 
5З. 0PCIUlDP ІІС мас .:.- ., 

ПРIОI .. чеННIІ seМCllьиоі дlnJll • ." • \ 
• '"'"'OКlI передаЧІ зеаleJJы�оI� ДIЛJlIIКII в оренду. 6. УаlОВll1 ... r , 

І 
І"" 3діRСИIOЄТЬСR З розробленням проскту її BiJJBeJJCHIIII. 

ноТ дinIllKl1 р орса-" 
6.1. ПсредаЧIЗСМCnЬ \' "їnIHKII В OpCНJ1Y: ОРЕНДОДАВЕЦЬ ncpcJJaE. а ОРЕНДЛР ПРИlltи. 

і пеРeAllчl зсr.tcnы�о.. .. "П' 'б ~, 
6.2.І~IШ YМ~PII Ь від 6УДЬ-ІКIIХ MaRlloallX прав І претеНЗI третІХ ОСІ , про ЯКІОС R момент ~ 

OPCIIIY 3~MCIIЬ,НY АUIIllкУ віл ну ВНДАР нс МОГЛJІ ЗІІВТІІ. 
AOroBOPY ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІІ~Р І ОРСJlдарlO 3діАСНIОЄТIoCІ піCJIЯ дсржавної реєстрації Itt.OГО Договору 

6.3. ПерсдаЧl3СМCnЬНОТ Д.,ІЯІІІСІ 
за актам nPllllмUnll- псрc.uaчі• 

, 
7. УаlОВП повеРllСllllJl зсмельної ділJlIIКII. 

7.1. пі~ nPlШllllСННR дІі JIOroBOpy OPCIUlllP повсртає 0PCНJ10дlBцeBi зсмельну діЛЯtlку у стані, не riPIIID!I) 
поріВІІІНО 3 ТІ"" У .. КОМУ він ОдСржав П в оренду. оо • ... • 

OpCНДOДIIICUЬ У pa:si поriршсння ICOpIICНlIX влаСТІlвостеR орсндованої зсr.lелЬНОI JJІЛRНК", пов ЯЗІ'"IХ І] ]11ІІІІІ 
П С'1'ІІНУ. МІС право НІ аlдwlОдyllDНl1І збl~ У розмірі, визначеному сторонам 11. Якщо сторонам І' не ДОС8П1)11111D. 
про розмір вlJuпxo.цyвaннR з61m. спір розв JЗуєтЬCJI У СУДОВОМУ порядку. 

1.2. 3діПснсні орендарем без ЗfOДlI OPCНAOДUUR BlrtpaТlI на поліпшеННR орендованоі' земельної дinaнщlli 
немОJlаlІІВО Blдoicpc .. tml 6а зanoдiRИНR ШКОДІІ ціА AЇJIIHцi, не піДЛRraJOТЬ відшкодуванню. 

7З. ПonіпшСННІ С11Іну зсмcnьно1 дinЯНlClf, проведені opeндaper.1 за ПJІСЬМОВОЮ 3ГОДОЮ З орендодавцем xu. 
ІІС піlUllraкm. аідшкoдyDIННJO. 

7.4. Орендар має ПРаво на відшкоДУваННR збlІТків, заподіяних унаслідок невиконання opeНAOJlllll 
забоВ"Jl:lc:НIо І псрсд61ЧСНІІХ ЦlIМ дoroвopoM. 

Зlilmaiаlll ВD8Ж8IОТIоCn: 
7.S. фв,lCТJIIfНЇ втpms. ЯКІІХ орендар зазнав у ЗВ"RЗКУ '3 HeВlIKOHaHHJlM або неналеЖНIІМ 1IIIОI"JlН8"" 

JIOroBOpy op~НДOДlllцeм. І також BU1pmS. Ікі орсндар здіАснив або ПОВJlнен '3діRСНJlТИ для відновnеJlНJI СІаІО 
порушеного права; , 

~.~. ~~ ... -.a~ Mir 611 реат.но О'ІрИAlаТlI в разі нanежиОГО В}lконання орендодавцем УМОВ JIOroВOPY, 
•• ОЗМ1р "'-""1U1Х втрат ОРСКДВра визначаєтьсн на підставі докумеитanьно підтвеРДЖС:НIІХ даН11Х 

_.-.- ~ .:' . .:_... 8. 06аlежеllllSl (о6тажСIІІIЯ) щодо ВllКОРllстаНllJI 
,емельноі діJJВIIКИ. 

8.1. НІ Opt?QOBaнy зсмcnы�y Jdnaн н 
..... о. •• ку е встановлсно ОбмежеННІ, обтиження та інші права третіх осіб. 
.' , 

• о' 

, ,. Інші Права та 060в"Я3..... .... • 
,. ',-, .'. Ааа .... ОРІП • 

• ОРЕНдоДАВЕЦЬ l'aPlll1YE. що зсмcn • аі1 
за6орОнОІО (арсштом). заCТllВoIО не перса в Ь~I ~шянка Є У Аоro власності нікому іншому нс відчуже .... 
IIIIJJIIJIТlI іншІ пров. ВlIЗНlчені UIIM ADroвo У ає І ВІН має законні повноважен~я передавати wo JJіЛRНІ\'У в ореllll1, 

'.I.Права ореНДOUDЦВ: РОМ. 
9.1.1 псрс:віРIІТІI ціпЬОВС ВІІ 
9 12 Anl!'!'rvt КOPIIC'l'aIIJIJI 'смеп ". 

• __ о .... коВо PO'3lpIВnI 11 п. • IоНОI ДШЯНКІІ' 
AOroВOPOM; це ""Оl'Ol1р У ВІІ • U\III 

9 ІЗ '.lіНIIТИ роз і падках. передбачеНІ ІХ ЧІІННІІМ 3l1конодаВС1ІО.1 11 
O~II~IoOМY ПОРЯДКУ ~~ :'ІДІІОТ Мати у BllnaдICDx n IІСІІі , 

9.1.4. В11М8І'8Т1llід орвн~~РВНДАРЯ; • ерс:дбаЧСНIІХ ЧIІНН"м 'aKOHOДlBCТВOM, а 1'ОМ1 .. 
9.1.5.ВlIМ8J'ImIBiд ОРВНДАр ~lОtЧасноl'O І"ссен 

.lіськоТ PIUUI про нада_ ,емcnьн " 'І ІUWUcoдyJаНllJI сум м орендН01МlТИ; af/J 
'.2. 060В"1D1CQ opellДnll .. 01 діцНІIІ до niДnllCaHMI1 ОРСндНоі маПІ з Часу ПР"ЯНlтrя рішення ІIIJCOJlIСОМ1 
9.2.1 пСре ...... _. з _ВЦВ: цього ДОГОВОРУ' • -оп емenьну _ • 
92.2. ПСРСдаТlI ЗІМcnьну' НJCY по 1ІКТу' 

рішеННIІ.1 KoillciТ MiCIoICВIIIOllКO -НJCY У вnacHи:,.;. ор 31 
діпІНці.· му по РОЗпоlWtу зсмС:НДаРIО ~iCJUI 3а&ершенИR БУДЇВНIЩТВВ ЖIШОro БУДIUlІСУ, аБD 'ІЙ 

, , ЬНІІХ JWuJHO • зсмen.1І 
. ' к. nlCJIR РОЗПОЧатоro 6удіВНlщтва на 

" 



-- -

,.3. 0рара оре'Ulа,n: . 
';:і ,з.J. O1PIUolaТlI по lІК1У зс.r.len.IоНУ lIЇnllnCY у КОРІIС'1уІаН • :- . ,з.2. ПОllОIUПODаТlI JIOroBIP nlCJII 3акінченНІ НІ • 
.. __ І ,ермі.1)' ОРСIU1Щ. строку Аого 411 І рої liacynlOcтi npсте.оіВ. шодо зо6оl"IІ3ІН. lса 
1�p�"--,зз. ВII.'DПlТlI ВUI ОреНДDlUIВQII передачі 'С.IМltНОТ • • 

, ••• 060Р"RЗК11 opCI.aapn: oIIlJlJlHlCI1 у 8ЛасНIС11а на ВJСКОнаиНl п.п.9.2.2; 
,.4.1 •• IIIдIIBaтJl ОРВНДОДАВЦЮ моiItRllвіС11а ,дiAcНIQ 
9A.2.IIIКOPIICТ08yвaТII ,емcnьну дinlHКY 'а ціп.. ваТІ. KOIIТpOJlIo 'а BJIICOpIICТUHНlAI "ісТ зе,..enlollоі діл"НК'I; 
,.4З.Clосчасно cMa~>:&m. ОРСllдlСУ nnaту; ОВІСМ nP·I3ІlаIIСНІIІМ; 
9.4.5.4.11~ дonycKm. Х::,IЧI'Оro ЧІІ бу1Uo-1І~ОГО iHWOro забрудНСМ"" ,eМnIl' 
9.4 • nurrpllмyвaТlI І в Hвne-IКIIOMY С8I1IТaРIIОМУ стані; • 

9.4.6. DIIГOТDBlm. просКТІСУ докумснтаШIО 111І 31б'lДОВ 
JJдnoBbluocm дО ВІІМОГ "ПраВIUI місцевоі 3IБУДО.І.". У ЗСммьноТ ",іп"НКIІ іПРОВОДlm. буді8J1IIЦ1110 у 

1 о. P1l311~ ВllПDДковоrо 31111щеllllR а60 пошкоджеПllН 
06"єкта opellДll ЧІ! йоrо чаСТІIПII. 

10.1. РН311К ІllПlIlIlСОВОro 3НllщенНІ Ібо ПОШlCOД1ІССННІІ об"скта оренд" ЧІІ Ror'O чаСТІІН" "ссе ОРСЩ(ІІР • 

11.СтрахУваннн 06"єкта ЧП iioro чаmlllll. 

11.1Зriдно з ШІМ AorODopOM об"єхт ореНДІ! не niMRnC С1рахуванlUO. 

12. Зміllll умов AorOBopy і ПРlІПllпеПllН Doro діі 

12.1. Зміна умов ДOroBOpy здіАСЮО1OТЬC1І У ПИCloмовіn формі 31 иаЄМНОIО зro.llOlО сторін. У раі HCJIOCllmCHНI 
зraАИ ЩОАО ЗМіни УМОВ ДOroBOpy спір РО38"IІ3)ІІОТЬСI' У СУД080МУ порадку. 

12.2. ди AOroBOpy ПР"ПIIІІRIОТЬен У рпl: 
12.2.1.зrudнчснНІІ С1]Ю1С)'. на ІІН" ~oro БУJlО укладсно; • 
12.2.2.пepe.uчj ОРендаРЮ земмlоНОТ дimlНКH у ВJlacHiC11a; 
12.2.3. Вtlкупу зсмслltноі ділRНКН дnl суспіпloННХ потрсб або nplSМYC080ro aJдчylCСННІ ЗCt.IМІоноі _JIКII 3 

Koruaiв cycnim.HoT необхідності 8 порадку, 8c:тaнoВJIeнoмy зuoном; 
Договір nPНПИНlЄТltс. також 8 інших ВИПIlдlClX, передбаЧeJIIlХ 38Х0НОМ. 
12.2.4. ді дoroaopy DpIIПІІНІІЮТЬCJI WJlПОМ Roro розірвlllfНll за: 
12.2.5. взаємною зroдою сторін; 

__ 12.2.6 pjшeRIUIМ суду НІ BllМOry однієі із сторін У Наспідак HeвНКOHIIIfНII 1IPyrolO СТОроНОІО оБО8"аків. 
~еред6а'lеНІІХ дorolOPOM, та 8нacnїДOK 811ПUlCOаоro ЗНIIЩСННl, nOWКQJl1lCeННl орендованоТ зе.IМ1оНОТ дUulНКSI. .ке 
JC'COТНO переlllJШджае 11 ІIІКОРUстанюо. а тако. :І іНШІIХ пfдcтu. 8шначеНІІХ 38ІСОНОМ. 

12.3. Po:sірвlIНIUI 4Or'Oвopy в одностороННЬОМУ ПОрадх)' ДОІІ)'СtcaЄТЬCII; 
умовою розірванНІ .IIOro80PY 8 ОДНОСТОРОННЬОМУ noрllДlС)' є HCBllKOHaННl ОреlШ8рем n .4.4, п. 9.4.3. 

Ір 12A. Перехід права М8СНОсті на маАно орендарі на іlПВУ IОрllДllЧll'/ 160 фWIЧНУ особу t: niдcтuоlO ДRII r ....... дoroвopy. . 
II~~ на орендовану :leMcw.нy дїJUtHIC)' у разі смерті фы�чнотT особll - орендар., засу,ll1lCCНJUr або 06меанНІІ іі 
=~ за рішенНІІМ міської ради або СУ4У перехОДIП1о до спадкоємців або ~IX осіб, lкі Ilrкop"CТOlyнm. QJO 

--'І дulJlНКY Р"ОМ З ОРСНДВРСМ. UlJlllXQМ neреукnадІІІІНІ дoroвopy ореНДІІ З.UlI. 

13. вїдповідвлы�іс:ть сторів за певпкопаВIIR а60 
Ilепuежне вuкопаПDJI доroвару 

~. 
Ііа . 13.1. За невикоНIUIНJI або IІСИВnС1lCНС 8"КОНІНIІІ ДО1'Оаору стаРОІ"' Hecyn. Biмoliдan.Hicть відПО8imrо 40 38К0ну 
.:' ~ro AOraBOpy , 13 • • .~ .2.Сторона. .ка порушsurа з0601"IІ3IНО_, звШЬИRС'І'ЬСІІ від aiдnoaiдanltНDC11, пщо вона доведе. що це 
\. IIIhI С1МОСІІ не :І 11 BJIНII. • 
1,. 

t· 
• f 
'\ 14-!-ЦеА Aoroaip набltpaЄ чtlННО~ піCJIJI пiдnIIClНII' CТOPOHar.11I та Ао1'О державноі реєстрації. 
~roвlp у-..... но ·plll .... v ШО MDJOТIo однакОВУ IОрІІДltЧНУ ClШУ. OJUtН 3 ItcflX ЗllІХОДlm.cll а 
о.а. ... - у ТРltOх ПрllМl ........ • • 
~, ..... дpynllt _ в opeНJllp., -rpeтin _ 8 орraиі •• КllП npoBIB ДCp1lllllНY реЕСТРlIWJO. • 

14. ПРUкD:'цеві поnOXtеllllR • 

, 



~1ІІ.аlll lIoro.OPY с І обмсжсН" (обтяжен,,) у її B"KOPII~"'.i 
81.""0111111'11111. ілlНІСІI 3 .ідображеIIIIЯ,. -'ІІІ1І\ 1а 

oalln nnall зсМCn"11оі .д 
1lUC1p • • мen .. ноі ділЯIIКII; 

DC1'DJ'ODDCIIIIX cepahyтi.; а IllІ1УрУ ,u.llіШНItOТ мсо.1 ,е І З0.ніш .... оі межі ,емсл"ної ділЯНКJI; акт 118 nepCllecelll" • • .... ості 111 поroджеНl1 
11І11 ІІа ІІІІС .... 

акт про DC1DIIO!UlC I,СМCn"llоі ділlllКIІ. 
uт DpllnOIIY-ПСРСДІІЧ 

15. PeKBbllТlI сторін 

°PCIIДOДDBCЦ .. 

IiроааРСІІка 
MiCIIКD РIID • осо61 
ncpworo 'DC'I)'IIIIIIICD MICIIICO~ roJIOBl1 
КsUllllщі Оnександра АнатаЛllІОDllЧа 

МісцезНIХОД3КСНІІІ ЮРІШІІЧНОУ ос0611 

07400 КsIЇВCIIID обпаm.. 
м.liровар ... вyn.rarapiнa, 15 

Шеlmlфікаціlbullt код 26376275 

Підппсп с:торів 

• ОРСІІД·Р 

MllxaRnoB Віктор МJlколаRОВIІЧ, 
паспорт серія СК Н!! 812821, 
ВllдвllиR БроваРСЬКJlМ МВГУ МВС 

УкраіНl1 в Кltівс"кіЯ обn. 
17 березня 1998 року. 

Місце ПРОЖlІвання фіЗIІЧIІОЇ особll 

м.БроваРII обл.Київс"ка 
вуn.Кирпоноса, 7-а кв.БО 

IдентифікаціRниR номер 2314217751 

~~ __ ~ ___ В,.М.МllхаRnОВ 

ВІД' ДO~Blp 3ВP~ЄCТPOBIНO у liроваРСІІкіlt мlСІІкіІІ раді ПО' 
- - _______ 20 . Р що у 1111131 peЄC'lpaцiї доroворів оренди ВЧllнено ,апllС __ .... Р.заН!! . 



... АКТ 
ПРИИОМУ .. ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,..-
200.Lpoкy м. Бровари 

Ми, що підписалИСJl нижче: Броварська міська Рада, в особі 

Першого заступника, міського голови Кllяниці Олександра 

Анатолійовича, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

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

відповідно до рішеННJI сесії від 16.12.2004 року N!!S89 .. 28-24 з однієї 

'сторони, та громадянин Михайлов Віктор МиколаЙОВІІЧ з другої 

сторони склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська Рада переД8JIа, а гром8ДJIНИИ Михайлов Віктор 

Миколайович ПРИЙНJIВ земельну дimmкy площею О,101бга по 

вул.Абрикосовій, 26. Земельна дішІнка надана рішеВНJIМ сесії від 16.12.04 

за N2589 .. 28-24 на YМOB~ оренди терміном на 2 (два) роки до 16.12.2006 

року. 

• • • І 

Цей Arr складено у трьох прИМІРниках І є невІД ємною частиною 

Договору оренди земельної ДЇЛJIНКИ. 

І1ЕРЕДАЛА: , 
Броварська міська рада · 
:Р1lДична адреса: 

!. ,~~~вари, вул.Гагаріна,IS 
.1 ..... 1е '!tf,' .. 
"j,t,J p~ ~аступник , 
,,"IWI1CL""O .;,'" 
1&. '~ ro И~ 
t --'":'1 4, .,:с-.., 
'І 1\ ~ 11 \, .': . 

ПРИЙНЯВ: 
МихаЙлов Віпор Миколайович, 
який проживає за адресою: 

вул.Кирпоноса ,7-а кв.БО 
м.Бровари 

обл.Київська 

/ в.м.Михайлов / 
)J..-~:---

./ 



АКТ 

на IlepeHccellllS1 u шпур) :JOUlfїWHLoOIO " 0.0 оо о 
о .. lеЖI 1еМСnЬІІОІ Д.!ІІlltI,ІІ 

.---'_. 

;Ло ~-d-~-_o-
ООЙ'~f#1НJ ___ 2uo_L ,:-, -----------. 

Ми, НIIЖ'lепіl1ПJ.сані. npcnt:'o 'ІІШ"" ТОВ Оо Константа" 
~o~nr~~----------'
_~и..и /t', t./'/o 

JI IJРJlс)'Тності зе~t:1евnасн"ків ('ІСМ '1'~l\upllC'r),BU~ill): 
о~~касі.l/~~ ~o Jt 

"""зста"Н"К •• КОНКОМУ _~'fi;9«....o·.. tI1t.-=l1~о ____ . ______ _ 
':""'11І" на lІіДСТ'lві ДО1ВОn>, ~ШК\)IІI\ОМУ .N'l :; J 

раЗІ! Н:tРОДIІІIХ .1erlyтaTis від 24 JlIIС1ШIISJ1В '992 року 

nepetlcc:.'11 Іі НU'I)'P,l~"Iс:Жі ІІВ llіnспші lJ:нту :J~"'СЛІ ... ої діЛЯИХ.J 

_ .'Jд,UКaд"и-..6~ ,.u о -- ------ ~~-----------------------,-------------------

npuitiIll13IU'IOIOU 110 ВУД, ~h-+-1L_, ІСА, lJ:, 0 __ 

)ГІ;(tШ рішення MicIaKBIIX'JHK\JM~ J\o!! __ , ~I _0_ ьід ~~_~_._t:l_З_о_О...;~; ________ _ 

~IC:iК~HI 1ШІКІІ U кіnькості 1, __ 1__ ,llt'РСД8111 8 .. a'rypi rlрс:дстаUIIИI:У Зllt.l'IUНJfК8. НІІ '"'',''' І 
1I00K:J;a;aCIIO L'і.зпuвіДUJlt.аіст" 'Ш І '\; '1\:"L:I"~Ж~1І111і 

РО)АIІ,1IS 1'8 :.skUt:зtIUХОДЖС:ШIН мс.:Ж&:ВIІ.\ ти .. ІІІ з~мсm.JlОЇ ,1іnJlНІіІІ IlоказаlJ: на KPOJ\Z1Xo 
І 

Нrіl,щr t lІі:lс,авою д.1" fJJщfiШ'l'l)! pillll:JlHII 110 ф.sКТI1ЧНОМУ КОРltСТ)'В:1ННЮо 

'';1\; 'i\:IiI:I~llIJii в двох Нj>иміlн.ІI '01 

о' 

ОО 
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АБРИС зЕмЕлы'lJJ дmЯI'ІКИ -- --;;-----

f1;{) By-t. .ІІ~М)еоk І z.6' 
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6. Від Е;10 А -~-

Абрис сlCJl •• : 



:АКТ 
v 

. встановленнн на ы�сцевостіi Та 
про IІОГОдіІСеНll1 зовнішньої I'tfежі земелы�оїї дїЛВllКl1 

oJtUfJCaUJlO~ 
200.1... р. .IJj .. ~. 

,. fI!1-:- -- r.. 
~. ""-:. 

МИ: Н,~ЖЧОПlдписаНl. ПР&:ЛСТ3ВНИК ТОВ" Константа" 

, 
ІІ'IЮЧIIIі на підставі ЛLШ /1,' 32 S ,. І 

plJl11 нароДНІIХ депутатів від" ,20.. ~8~ 
І ПРllсутност!,..земпевnаСНИКів (землеКПОИC1Vвачів): 
JЩ,'t(JДJд6 д. н. 
прслстаВНlfків ВИКОНКОМУ ~~~ ~ ~ , . 

М. Бровари 

5UUlfJtd С. tLt'. 

р. 

ШО IIР~.1'JlВIIЛlI свої повноваження. I1рОВСІIИ встановлеННІ на місоевості та погодженНА зовнішньої 

~І~ЖІ 'I(~I~:IЬHOЇ діланки aIL.u~~;;..u.;;;..-...;;;~:.:...:::.'С;...;;;~=::-::~в~.-="u~..:... _~ ___ ~ ______ _ 
:1.1' ІІ!.І\\І:ІІІТМ:Н за адресою: а 1.,. H/lLLr...LJ~, еб 

-:U-~ , 
і.IIІІ':'::1ІІ ~І~жі ІІа місцевості f1РUХ(І:1Я11, ltO ~~1?e4и ~~~,tL 

. 
IlіlilШ~ претензіЯ при ВС ГіШUВ11С:lIJlі '30вніWltьоі межі не зuвnено. Межі погоджені j НС: 

1І11к.1111і:іЮ1·Ь ClfipHIIX питань. МеЖОВІ ]наКIІ, JlК'IМИ закріплена земельна ділаика в кUu.xocтi 
:.t шт. показані предстааником ТОВ" Константа" 

I~~I" ..... ': •. rr- .-._ - __ ,~ 11-1 

І , 
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~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�:аa J\licLIc:a рада, в особі 
ВlіКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПОЖI(О 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року N!! 128 «Про виконання обов' язків міського головю) з однієї 

сторони, та громадянин Мllхаіілов Віктор Мшс:олаііОВIIЧ з другої 

сторони, СЮІали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин Мllхаіілов BilCТOp 

Мllltолайович ПРИЙНЯВ земельну ділянку площеlO О,1016гв, для 

будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель 

по вул.АбрикосовіЙ,2б в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 20.11.2008 року за N!!930-49-0S на УМОВах оренди терміном на 1 

(один) рік до 20.11.2009 року. 

Цей Ап складено у трьох примірниках і є невід'ємноlO частиноlO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙШІВ: 

ГромаДИНІІІІ 

Мllхаіілов Віктор МllколаііОВllЧ 

Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Кирпоноса, 7 -а кв.БО 

/ в.м.МlL\:n;ілОfJ / 
~~~-~.,,-. 



Договір НеІ 
"ро tlllе~е""л ~"ill до dOZOBOPY opelldll 3єJ"елыlіi дїлл",,,, 

від 19.",РІІВІІВ 2005 року М0405ЗЗВОООЗВ 
МІСТО Бровари Київської області 

19 ЛІОТОГО дві Тllсячі дсв'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська радв КІІЇВСЬКОЇ області, 10РИДІІЧfrа 
особа за законодавством України, ідс.mlфікаціЙIІИП код за данJlМ}! ЄДРПОУ 
26376375, 'ОРIIДIfЧН~ адреса.: Київськв обл., м. Бровари, вул. ГагаріІІа. 15, в особі 
ВllКОltytочого обов язки МІСЬКОГО голови - секретаря рад.1 Сппож.сп Ігоря 
ВПСІІЛLОВІІ'ІП, який діє на підставі СТ.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з ОДНОГО боку, та 

ОРЕНДАР: громадянин Михайлов ВікТор Миколайович, 10Рllдична адреса: 
м.БроваРlі, вул.Кирпонос&, 7 -а кв.60 ідентифікаційний код 231421775 І, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другоі' сторони, уклали цей Договір про наступне: 

ДіJОЧl1 добровільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміJOЧИ значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПllсами ЦIІВільного 
законодавства, що реГУЛIОIОТЬ укладений ними правочин (ЗОlсреМа. з вимогаМIІ 

щодо недійсності правочину), відповідно до затверд>кеної рішенням Броварської 
міської ради від «30» вересня 2008 року Н!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 20.11.2008 року Н!930-49-05 та кеРYlОЧ.IСЬ положеннями 
пунктів 4.4.2, 4.4.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 19 травня 2005 
року уклали цей Договір Х! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Доroвору 
оренди земельної ділянки від 19 травня 2005 року за Я!!040533800038 (надалІ -
Договір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викла~ в ~аступніЙ.редакції:. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка зClt~ельно~ ДJЛJIН~. ЗNДНО ДОВІДКИ в~шу 
земельних ресурсів у місті Броварах КИІВСЬКОl облаСТІ ВІД 28.102008 року Н!. 04-

3/15-3/1001 Ct8ИОВИТЬ: ., оо 
_ 95 436 (Дев'явоcro п'ять тисяч чarиpиста тридцJIТЬ ШІСТЬ} гривень 

копійок. 

. земельної ділянЮІ згідно довідюJ відділу 
«2.3. Нормативн~ гpo~o~a ОЦІНка оо оо бласті від 28.10.2008 року Н!! 04-
земельних ресурсІВ у МІСТІ Броварах КИІВСЬКОl о 
3/15-3/1000 Ct8ИОВИТЬ: 
-7,00 (Сі.l) гривень оо копійок. 

в наступній редакції: 11 Пункт З 1 Доroвору оренди викласти 
• ., 1 (ОДІІВ) рік терміном до 20.11.2009 року. 

«3.1. Цей Договір укладено ~OKOM но ОРЕНДАР має перевожве право 
Після ЗВlсінчення строку ДІІ цього ДОroво: ОРЕНДАР ПОВ.lнен не пізніше ні>к 
поновлення його на НОВІІЙ строк. ! ць:>, ~oкy дії цьоro Доroвору ПИСЬ,.ІОВО 
за 30 календарних днів до ЗаК1нче~ п ОДОВЖlIТИ йоro дію. 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР р переважне право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Доroвору про 
застосовують~ у разі: оо' ЗО цільОВIJ"1 призначеНВnI; 
- використанНІ земельН01 ДJJJJlВКИ не 



2 

•• MaТlI ореllДНОЇ плаТlI; _ ПОРУWСІІІІЯ TCP~IIIIIB С .. ДЇЛЯНКlI)) 
ДОПУЩСІІІІЯ погірWСlІІlЯ СТ8ІIУ земельно І . 

Д У ореНДІІ викласти в наступні" редакції: 
1.3. ПУІІІСТ 4.1 оговор ОВIlТЬ 1 % (один) відсоток від норматнвної ГРОШової 

«4.1. Річна ОРСllДllа мата СТ8І1 . . 
• .. ·ЛJlIIКlI- 9S 43б ГРllвень 1 складас. 

ОЦІІІКІІ земелы�оI� ДІ ) ГPIIBHi 36 копіііок на рік. 
_ 954,3б (дсв'ятсот п'ятдесят чотирн 

«4.1. Річна орсндна плата стаllОВИТЬ 1~ (ОДИН) відсоток від lІорматнвної ГРОшової 
оціllКIІ земельної дїЛЯllКlI - 1 б гривень І складає: 
_ 0,07 (ІІУЛЬ) ГPIIBCIIL 07 копіііок на рік. 

1.4. Пункт 4.3 Договору оренди викласти у ІІаступні" редакції: 
«4.3. OpellДHa плата вноситься рівними частк~ми щоміСЯЧIІО протяг~м зо 
(ТРІІДЦЯТИ) КDJlеlЩВРНllХ днів, наступних за останшм IсалендаРШIМ lIlleM ЗВIТНОro 

(податкового) місяця без урахування ПДВ 1WIJIXOM перерахуваllНЯ на розрахУIІКОВJIЙ 
рахунок Орендодавця Н! 33217815700005 УДК У Київській області м. Кисв&, код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, КОД класифікації 
13050500 - оренда землі)). 

1.5. Пункт 4.4.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4.4.2. зміНIf розмірів земельного податку та ставок opelllIHOЇ плати, зміНl1 
нормативної грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
іllдексації, визначених законодавством. 

у ВІІПDДlty вїДаlОВ11 Орендаря ЗJ\olіlШТl1 орендну плату на уаlовах, 
ВIIЗllа&lеlIIIХ п.4.4 Договору, CТOPOIIII РОЗРllваlОТЬ договір ОреНДІІ. Якщо, є 
BїдalOBa вїд до6ровілЬІІОГО розірваllllJl договору за ЗГОДОІО сторін, цеП договір 
рО3рllваєrься У судовоаlУ порядку.)). 

1.6. Пункт 4.4.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.4.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
cyм~ заборгованості вважається податковим боргом і стягується 3 нарахуваннЯld 
пеНІ, !до н~~аховується. H~ суму податкового боргу (3 урахуваllНЯМ wтрафНlIХ 
сан~Ц1Й за ІХ наявносп) 13 розрахунху 120 відсотків річних облікової CТDВКlI 
НацІОНального банка Украіни, діючої на день ВИШікнення такого податкового 
боргу або на день ~oгo (його частині) погашення, залеЖIІО від того яка 3 веЛIІЧl1ІІ 
таких. ставок є БШЬШОIО, за кожний календарний день простр~чення у йоГО 
сплап)). 

змісту/'" Пункт б Договору оренди доповИlіТИ новим підпунктом б.4 наступнОГО 

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'яти й • .
цього Договору тв/або будь-яких деини теРМІН після державної peЄCТPB~1I 
та Доповнень до Договору то одо:псових. yгo~, Договорів про внесення 3lt1l~ 
податкової служби за місцем зн: вдаПі ВІДПОВІДНУ IсопіlО оргвну державНОI 

ОД1кеНlUlземельної ділянки)). 
1.8. ПУНI(1' 9 Договору 

ІІВСТУПНОГО змісту: оренди доповнити Новим підпунктом 9.4.7 

«9.4.7. в п'Яnlденний термін після .. 
БУДЬ-ЯКlіХ додаткових угод Д де~жавНОl реєстрації цього договору та/або 

, OГOBOPIB про внесення змін та доповнень до 



договору тощо надаТIІ відповіДIІУ копіlO орган е'" " 
ltlicuel\f знаходження земельної ділянки». у д ржаВНОI податково І службll ЗD 

1.9. П~КТ .12.2 ДOГOB.O~Y. оренди ДОПОВIllInI НОВІІМ підпунктом 12.2.7. 
ІІВСТУПНОГО ЗМІСТУ. ес 12.2.7. ШЩlаТJIВОIО Одllієї із Ст . 

ОрlН В односторонньому 
порядку У випадках, передбачених заКОIІОМ та ЦІІМ Договором». 

1.10 • .пункт 12.3 Договору ореНДІІ ВJlкласти В наступнШ редакції: 
«12.3. РОЗІрвання Договору ореНДІІ землі за illiuiaТJIBOIO ОреНДОДDВЦЯ в 
OДHOCТOPOIf~ЬOMY ~орядку допускасться у разі неВJIКОllання Орендарем ВІІМОГ 
пункту 4, ПІДПУНКТІВ 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вважається розіРВВНll1\f 
за ініціативоlO Орендодавця з моменту НDбyтrя чинності відповідного рішення 
суду, прийнятого на вимогу Орендодавця). 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає чинності після підписання CTOPOH~III та nого 
державної реєстрації та застосовується до правовідносин шо виникли з 01.10.2008 
RQКL 

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

5.1иmi умови договору оренди земельної ділянки від 19 травня 2005 року за 
Н!!040533800038 залИШ8l0ТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

CallO:JltKO 

мп 

ОРЕндАР 

МllХаіілоtl В;ЮІІОР М"колаlїоtl"Ч 
10ридична адреса: 

вул. Кирпоноса, 7-а кв.БО 
м. Київ 

В.М.JvJILТаlїЛОtl 
~~r--7-

мп 
( nPlІll".IІDс:П псчanl 

& Сloкоі ~llcIoКDf.pDJIII. 
JtoroDlp 31рссстра.DlIО 'J .lIIcotlKO~11 :-~p q, 2002polC'j. 

про що 'J !С111!]і :lDПllсі. Jlсржавllоf ps:ccrpauif 

Jloro.oplu 0PCIIJIII вчиtlСtlО :lМ"С віл ~ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

.1. БРОВВРІІ 

Броnпрс ... ~u "Ic .. ~a Рааа",$ •• &~~(ei ""0 i'JL 
снводввсць: Б ова СI.ка "іСI.к· _. ---- -~T - ._-- - ~-p. Ор РІ Р . .а Pa~a в oconl nc:pulOro ]аС1)ПI",ка МІСІ. 01'0 ro.'ОВIІ 1(''''1''11І1 

O~1fh"&:aIlJlpB АllаТ.ОЛInОD!' .~. що IIlf ІІа 1ІІ11стНІ lаКОllУ У"l'аїIШ "Про \liCUC:BC c:a\lUllpn;t\HUIIHII n Y"pI1Їlli" , 
IIJIHOro боку. ВОВIРСНОСТI ВІВ 01.04.03 ]а NI!2-6/299. та Орендар. ПРI.паТlшА пізп'РIІС\IІЩЬ ПІІІІІІСІО~ 
Q.'IfKC8IIJ1P ВВСІІЛL.ОВІІІ', .'OPIIBI."III~ адрсса: \.. БроваРІІ, вул. ЧеРНJlховс:"кого,19/88 іЗСlпltфі"lІl&іАIСIІП "0.1 
2396109898, RКІІП ВІС ІІВ м ПIВ~R, .. св,доuтва про дср.кавну ресстраuію фі]ItЧIІОЇ особll • ninnpllcMUJI, ВIIд;1110ГО 
81IКОНКОМОМ БРОВВРСЬКОІ МІСЬКО' рllJtl, ]8 N!!8S 1130 від 22.06. 1999р. ] 4РУГОГО, yкnanll 1&І:П 40говір про 
НШlСченавеJlсне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповілно .110 рішеННJI сесії Броварської міс:ь"ої pDl111 IІ:lІї"с:ь"оі оБЛо1с:1і ві .. 
23.03.2006 року .N!9:!3-44-04 надає, а ОРЕНДАР ПРIІА\lа( ь строкове ~,aTIIC КОр"Ст) наШln ]е\IС.,ьну .Ji.IJlICKY 
1UI0ШС:1О 0,0037га ДnH обслуговуваННJI кіоску, "ка знахОЛIІТЬСR по ву.,.Королеllаса В раПоні pOJMiwellHR б)., . 
• 70 ІІІ. БроваРI'. Згі.l1НО] п.'Іаном землеКОР'fс:ryВDННR. що ( невід"СМНОIО частltНОЮ цього Договору m nOBi~KII 
81шаної БроваРСЬКIІМ міСЬКIІМ Biд.aL'OM земелЬНIt\: ресурсів N!!3БJ віз 20.03.2006 РО"'У та 31:\lсльtlО'КWlвстророі 
.!ІО1\')')lентаціі Броварського місь"ого відділу 1еме..,ьних ресурс:ів ця земельна дїЛJl"ка plIX)ErLCI в ЗС\ІЛJI'( 
lІ'ОмерціАного ПРlІзначеННR 8 межах Броварської міськоТ РІШІІ. 

2. Об"єкт ореllДII. 

2.I.В оренву пере.ааєтЬСJI земельна ді.,янка заranьною мощею.0,0~37га. • 
2.3. На земenьніі1вілянuі відсутні об"єtml нерухомого ~lаПн, а ~OiК ІНШІ ?б"С""f "'фРIІ~У"~Jr. • ., " 

2.4 .. НормаТИ8на грошова оцінка земельної ДІЛRНК\\ ЗП4НО 40014"11 Броварського \IIC.,Koro ВI.1.1",.) 
ЗI:\Іе.,ьних ресурсів вів 20.03.06 за .N'!!Зб2 стаНОВІІТЬ 9512 ( дев"вта. "ІСІІЧ n"sa:r~OT Д8ВIІDдивта.) ГРllвень. 

2.5. Земельна ділRНКD, JlКВ переваЄГЬСJI D орен.ау. не має так"х неВОЛІКІВ, шо МО'&уТЬ переШКО.l1l1Т11 іТ 
ефеl\"І1IВНОМУ а~IКОР~lстанню. • • 

2.6. ПРlІзміні ( реорганізаuії) ОРЕНДАРЯ Договір opeНl1l. не збеРll'3Є ЧJrННIСТЬ. 

3. Строк діі доrовору 

• " ) оасlв тepallllO~1 ДО 13.03.2011 po~'Y.. ПіСЛJl 3aKiH'ICHНR стра",) 
3. І. ДОГОВІР )'Кn8BeHO на 5 ( n нт" Р n ВIIП стро,," у иloO~I'I.' рої орен.аар 1І0Вlltlеll не 

дOro8op,v раво поновлеННJI ого ІІа но . .І • 
'. .І ~peHJlap має пе~еважне. n ії ДОГОВО у повідОМIІТlf ПІІСЬМОВО oРСН40дD8UЯ про наМІР 

QlЗНlwе нІЖ З8 2 I\lfСЯОI до заКІнченн" ~oxy Д оТ Д~ЯJІК'І ІІІ 3В ціл"ОВIIАI ПРIfJIІ8ЧIJlIІIІ.\f OpЄlfДDp 
ПРОДо .. .к~тl і10ГО вію. ПРІІ вlкор"стаНIІI ЗС.lел .. н 11 
ВТРвчає переваЖllе право на ПОllоanСННА воговору opeНJI • 

4. ОреllДИn плата 

" от п"втдеCRТ ОД118) грtlВIІJI 20 "опіАо",; 
4.1. Річна opCIIAHa мата cКnDl1DE 951-20 (дев JlТС'ПСНIОСТЬСJlзурвху8DtШRIІІ іІІдексів їнфмwї. 
4.2. ОБЧlfcnеННR розміру opetlJlHOЇ мат" за зеаlЛlО 3l11 11Ї1J1AТJ'S1 рlшеllНН від 23.03.1006 роасу ЩО.ІIСnЧIIО 
4.3.0реIlДllа пnата ВІІОСІІТ"СЯ ПОЧІІІІВІОЧІІ 3 ~I'H П~ПIlIIХ 38 oc:тaHIII~1 acanеI4ПР"JЩ Дlle~1 JПітного 

РіВ"'11І1ІІ Ч8СТКnАШ протпrОАI 30 aneIlДDp"IIX ДIII8;:~~OK удк у КlІlвськlП 06nllсті ~1.KIIC811 МФО 811018 
(nOU11coBOro) I\llеяця шляхоаl переРDхуваllllЯ 1.0 р К IСІІIІСllфl~"ЦП 13050500 - opelUll зе~UlL 
koд 13571923 plp 33210815600005 - Броварське ВД~о::реtl.!lНОі MaТl. ОфОР.ШJlста.с:8 BiдnOBiднllM11 atm1MII. 

4.4. Переl1Dча провукціі та IIIIl1DHHR поcnуг ::8Х) азІ • 
4.5. Розаllр ореlll1110і маТl1 переrnядоєrь e:',~ до.:оаОРОI\I; ., • 
4.5.1. З.lіНIІ V.,OB ГОСПОJ1DРЮВВННЯ' передбач. о'и таРllфіа. У roму ЧIlс.11 Bhac.1UOK 1t.фмuіі; 

.І "n:rxY ПШІІIІШtН!UI І , 
4.5.2. змінlt розмірів земельнОГО по_ .' • . • 
4.S.3. в iHWllX ВIIПIUIСІІХ. передба~еНI'" зак:и~~,. в:аН.lчені ШІ:" AOroBOpOM. ~прaвnflLТЬ:Я пеllА 'J P~J\iiFI 

• 4.5.4. У разі невнесення ореllДНО1 маТ\І У ~. teH де"ь nрОС1РО'lеНIUI ~,aтe*1' 
nOдDlnltoi стаВКIІ ItDuioHВnIoHoro баtf""У у"".Тна 3з "11.1' 



• ОРЕНДАР J l1С1ваЖIІIІ\ "1''''111.1 І 11 "'саС080 11 
• Ж і У Dllnl1.!lKax. І"ШО е 

".5.5. ОРСflJlІІВ MOТl спраВnІСТЬСІ '111"~ ОМ І 
BIIKOPIICТOOYC 3смcnыly JIinlllКY 30 ШІМ доroв Р . 

5. YJ\IOBII ВIIКОРIIСТ:lIIIIЯ ]с~Iе.IJы�оїї lIі':IЯIIf:lf. 

ДnJ1 обслуго в) BallltJ1 "іос,,;.-. 
5.1. 3СМCnЬІІІ дlл.llh-а псрсдаСТЬСI ~ °PCIIJ1:S1 -зсм.'1і "OMeplliAIIOI о 11Р"11f3'IСlmч . 
5.2. ЦіпldJDС ПРIIЗIIО'IСIІІIIЗСМCnIolIОI ДІЛІІІ Bcтallos.1CIIO\l) заКntl(\.::Ш( 11'1\\1 /1""\' 11.: 1\lllіюваТII UL1h08C! 
5.3. ОРСIIJlDР ІІС МОС права без оформлеllllR ) 

ІІР"ЗІІО'ІСІІІІІ зсмcnы�оіi дinІIIКII. 

• пеРС,10чі ]с\Iс':Iыоіi .lі:IЯJII~11 н ореll.I,'. 6. УІ\ІОВІІ І СТРОК.І 

• ·п НIОtї"СЯ без Р01роб.1~.ml1\1 rarЮ&.:k ':- (, n;.IC~ lt:tIIIЯ. 6 І Персдоча зсмcnыlіi ДI!lЯНКII о ОРСІІДУ ЗЛІ С _ 
• • - • ренз"· ОР"Н "О"ПИСІJІ. псое"и(. d ()РСIf.1:1(' пrНЩ\ІВt в 0PCll.!lv 

б • • hllOI 41J1ЯII"'1 В О • .." .' 'J .2.IIIШI УМОВІІ псредаЧI ЗСМе", : е,,"іn т"ті·· псіб npf; 111.І1'( I~ \ІО"СІІТ ""'11J.1a1IH. 
зсмелLllУ діпЯIІКУ оinЬІІУ від БУ41"J1КII~ ",anIIOBIIII: првв І "рет ., ,... . • 

Договору OpCIIA04aBeUI, 'ІІІ OpC~lдap Ifе МОГЛІІ зюнаЗТ~~I·ПС.IЮС1ЬСJ1 "іс.'Я зср,каВIЮЇ ре, С І pa'~'1 ІН.О' () Дпговору 
6.3. ПСРСДО'ІІІ зсмслыlіi ДІЛЯІІКІІ ореlfДОР ... 
за октом nplln"'OIIllJ1- переда'lі. .••. ~",. І L І v І V 
6 4 •• .,s ЗаКОllУ УКРОїНI' "Про ореН!1У 1С\lЛl ВI.!1 06 І u 19f):Jp J'!! "'о" • opeluap у • • OIAnOBIAIIO СТ._ . . б ". - . . 

.. А" 110-1 РСЄ'"""'8ц'I-1 договору оренди зе\lС:IЬ.IОI ДI:IJ1.IЮI ·Ю ак J11Ulllllt Ilа.13ТIІ I\ОПlЮ n ЯТІІДСІІІІІІ ТСР"'ІІІ ПIСЛJ1 Дсржав •• ,. _ 
AOroBOPY відповіДtlому OPГOIIY державної П04аткової c.'YIКO~I. 

7. YJ\IOBD повернеНI.І. зсмеJ'ІЬНОЇ ді~'ІЯJfКII. 

7.1. ПіСЛI прllПllllення діі Договору Орендар повертас ОреН.10завuсоі 1e\lC.1I:.rty .1і.1ЯНі\)' у стані. не 
гіршому поріВlllllО з "ІМ, У ЯКОМУ він одержав ії в оренду. • 

Орендодавець у разі погіршеНllJI корисних L'1aCТ~IBOCTeR орендованої зеМС.1ЬНОЇ ДI.IЯflК!І. ПОВ"J1заНIІХ 11 
зміНОIО Ті стану, має право 110 відшкодуваННJI збllтків у розмірі, В~lзна'lС"ОМ) cHlpOlir~\III. Я~ Щ~ СТОРОН:1\IІІIf1: 
l\OClrll),.O ЗГ0411 про рnзмір відшкодуваННJ1 зб~lТків. спір розв"J1]УЄТJ.СJ1 У СРОВО\!} 110РЯ.1I\) 

7.2. 3діАСІІсні орендарем без ЗГО!111 орендодааця ВIІтраТIІ на по.1іПWС.,НіІ ореtl.:.lоеnНОI )~\lC.1"I'OЇ !1i.'IHКlL 
які IlеМОЗОIІІВО BiAoкpeM~ml без звnодїRНl1Я ШКОД~І ціА діЛJlнuі. не піllJ1J1Г8ЮГЬ ві.1ШКОд~Uil"НЮ 

7.3. ПonіпшеННI стану земельної 4inJ1HK11, проведені ОРСНШ1рем за ШIс.Ь!\l~О(іЮ зrО!10Ю J OJiC:H.!10!1UUC!\1 
землі, не піДnJlГlllOТЬ відшкодуванню. Умови, оБСЯГIt і строк .. ві.1wкод;ваННJI opeH.1aplO !S11:Pc1T 1а 'Ір"ведеllі НІІ\І 
поліпшенНІ стану земельноі дinRНКIt В~lзначаються окремою угодою сторін. 

7.4. Орендар має прово на відшкодування зб"тків, заподіJ1НИХ унаслідок невнконаННJI ореНд04а&иС!\І 
зоБОВ"Jlзень , передбочеНltx ЦІІМ договором. 

3611ТIСО"1ІІ ввожаються: 

7.5. фаmsчllі втраТII, ЯКltx OpellдIp звзнав У ЗВ"l3h.)' з невиконанням або неналеЖНllМ ВJlконОНtIЯ\1 УМ08 
AOrOBOp}' ОРСlfдодавцем, а таКОЖ витраТІІ, які ОреНАар здіАСНІIВ або повинен здіПСНIiТИ Дnl відновлеНlf1 своro 
порушеllОГО прова; 

7.6. ДОХОДІІ, які opellдap міг бll реально 0тр'fмати в разі ШL1ежного ВЩ(ОНDНШІ OpeНll0.'18Blle" ).101 
договору. 

7.7. Розмір фОКТIІЧНIІХ B~iтpaT орендаря визначаЄТloC1 на nl'n~,,' • n"1111X ..... ' .... 1 документально ПІдтверджеНІ І" .-

8. 06J\ІежеllllJl (О6тиження) щодо ВИК:ОРllстаНШJ 
земе.пьноі ділянкп. 

8.1. На opeHAOBallY земельну дinЯІІКУ ВCТDIIОOn б ор 
водопровіДНОі мерсжі; ено о MC'IКeIlHJI nЛОЩСIО 0.ОО2Зга _ іtIЖСllеРН~IП КОрІІ!! 

9.luші Право та обов"ЯЗICJI сторів, 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ s-aраН'І)'t. що земельна' • • 

забороною (орештом), зас:таВОIО не перебуває І' в·JU..1янка є у Пого anaCt'OCТi. нікому iHUJOMY не від,,,",кСlf3. пі.'1 
• • • ІН має законні пов • . ' netL1)" IIIДDBaTII ІНШ. IІРIlВІІ. ВllЗlfDчеНI ЦII~I ДОГОвором. Новаженн. передаваТІI ШО J1IЛIНh'У в 0r-

9.I.ПРОDО ореIIДОДIІВЦП: 

9.1.1 перевіРПІI цільове ВllltОРщ:танllR зе 
9.1.2. достроково розірваТl1 цеП Дого • ме!,ьнот дinПllkll; 

п. • ВІР У РlіПадка.~ пе І: иll'l "",ОГОВОРОМ,.. • редuачеНltх ЧlfНlіНМ законодавство'" 'ТІ1 
9.1.3. ЗМllllml РОЗМІР opellДlfoi nЛОТl1 

6 у випадкц n б і 8 OA.locтopOIIHЬOMY поряд~ ез ЗГОдІІ ОРЕНдАР}}; epeдl ачеНJ'" ЧI1ННИМ законодавством, В ТО\ІУ чllСІІ 
9.1.4. Bllmas-a"1 ВІД ОрендаРІ СВОєчас: 

ного внесеШl1 ope.l~oї плати; 



,'" 
rl 

-.2.-
~: ... 
, R I.S.IIIr.loranl lід ОреfllUlРJl віЗШ"О.1\ваtIН- 1'\.\111 о -

, 7. • .. -,J реНЗtcОI n'1aTI 
: f.lПlll:.,111J UIoOro ДоroDОРУ; 1 :І час:у npllntlJlТI'JI ріUІl:tШJl Сl:сіТ до 
.~ . 9.2.0боа"Я:lКII ОРСllдодааuя: 

9.2.1. персдоаОnl зеМCnLtty .ІІілltlk)· ПО al\їy, 
9.3. Проао ОрСIIAОрЯ: 
9З.I. OТPllMaТlI по al\їy зсме.1Ьtf) .1ілJltcl\"'j у KOp"f"'n.·Ba І ' 

, , -',J t "JI. 
9З.2. nOlloan~DOTII, AOroBIP nIC.'.1 ЗІ"іtcIIСtЩJl СТРОІІо" Аого І ',J .аіі в разі Bi.aI:)Illocтi претеlQіП. ШОП0 

:so6oB"JI3IIIIIo 110 ПРОТЯЗІ теРМ 'IУ ОРСII.ІІI1, 
9.4. Обоа"Я:lКIІ ОРСІІ.ІІОРЯ: 

9.4.1.IIUIDIТlI ОРЕIIДОДЛВЦIO МОЖJIllRіст • Л h 1.11 ІС"ЮВІТ" Knlfтpo:t .. ]1 Rl1кор"с:таШIЯ\1 11ісі ЗС\I~1hllоі 
ДЇnRIIIШ; 

9.4.2.IIІКОРIІСТООУВВТН :lI:\Ie.1bIlY nі.1ЯІІ"-У 18 иї.1ЬОВI1\1 ПРIІ:ltlnOSСШtcRМ' 
9.4.3.CBOC1IICtfo СПЛІ1ІУRПТІІ opcm.1tt\' n"1aTV' • 
9.4.3.нс .II0nYCl\IТI1 ~iMilltfuro Чlt БУ;h.JlКО~~ іншого :lаБР"lItlСIЩ8 . 
9 4 4 

• _. ,J .. 1&:\І.1Я. 

• • • ~I.IIТPIIM~BI111 " n нал~ЖtlП~I)' сані тapIlO .... )· cT:t"i; 
9.4.S.П1СЛІ заКltlllсtltl1 ТСРМltIу ДІі Договор) OPCtt.1·1 ПОПСРНУТІІ J • ОРЕН '0" IfIlJlСЖНОМУ cтalti 110 Isrry. '1:\ІІ:,1ЬНУ .'1 .. ,11 11 "У • r40 ~~ЛI3ЦЕВI у 

t О. РІІЗІІК RІІШ.Д~ОООГО 11111ЩСІІІІЯ або IIОUIКОДіКСllllП 
06"(кто ОРСIlДII 1III ЙОГО ЧОСУІІІІІІ. 

10.1. РІІЗІІК ВllПадкового ')НШUСltНR Ібо ПОIIJКО.llЖI:ННR об"сh.'ТІ ореll.lll1 ЧІІ Аого IIICТlllfll tlece opctf.llap. 

12. З~lіlllt )')ІОВ договору і ПРllDllllеllНЯ ЙОГО діі 

12.1. Зміна умов .ІІ0ГОВОРУ З.llіПСНIОЮТЬСR у ""Cb\lOBin формі 11 ВJІrМtlОЮ ЗГОЗОІО сторін. 
У разі не.llОСІгнеННІ ЗГОДІІ ШОДО 1\1іНІ1 умов ДОГОВОРУ спір розв"R1УЮТЬСR У CY.llOBO\lY пор".ll",),. 

12.2. Діі ДОГОВОРУ ПРIIПIIНЯIOТIоСЯ )' paJi: 
12.2.1.закіtlченtll CТPOI\')'. НІ JlКIIП Аого б):10 )·к,1а.асно; 
12.2.2.ПРИ.llБIННІ ореНДІрем земельної .ІІі.'1ЯНКIІ У L'1ВCHiCТb; 
12.2.3. пр"мусового відчужеННІ зе\lельної .ІІіпlНКIt з MOТlIBiB суспілЬНОі необхідності відповідно 1!!! 

ст.147 Зеl\len .. IІОГО КОдСКСУ Y~pailllli 
12.2.4. Договір ПРlіПИНIЄТЬСI таКОЖ в іНШІІХ ВIlПIU1К8X, пере.абачеНIІХ законом. 
12.3. Діі ДОГОВОРУ ПР"ПIlНЯIOТЬСЯ ШЛЯХОl\1 Вого розірваllllЯ :lа: 
12.3.1. взаємною ЗГО.llоtо сторін; 

_ 12.3.2. рішеННІМ СУАУ ВЇАПові.llltо до ЧІІННОГО ЗІконодавства YI\-раіНIІ 
12.3.3. неВlІконаНIІН ореН.ІІаре". п.9.4.2. даного договору :lа ріwеllllЯ~1 СУДУ, відповliIlІО ло 

ст.141,144 3CAlenIoIIoro КОАексу YKpaill1ti 
12.4. РозіРDаllНЯ Договору а О.llносторонньому nopRJIКY .ІІ0nyскаЄТЬСІ; 

Умовою розіРІаНІІІ дОГОВОРУ в О.llносторонньому nopRJIКYE неВllконання OpellдapC)1 п.4.4, п.9.4.3. 
12.5. Перехід права ВnВCHoeтi на ",аЯно ореНlUlРІ на іншу ЮРІIJIІІЧНУ або фіЗllЧНУ особу. а таКОЖ 

реорraнїЗIIUЇJIЮРllAllЧНОЇ особll-орендаРI є пі.llставою дnя PDJiPBIHtlR догоаору. 

13. Відповідальність сторін З8 IlеВОКОООllПJI 8бо 
Ilеналсо.вне BIIK0118110. доrовору 

. 13.1. За HeBIIKOHOHНR обо ItеllDJIeжJlе ВІІКОНІННІ .II0roBOpy СТОРОНІІ несуть вШпові.llІЛьність вімовідІІа до 
3І\(ону та цього договору. • •• • 

\.. По 13.2.Сторона. ЯКІ ПЬРУШlша зобов"lзання, звілЬНІЄТЬСІ ВІ.ІІ ВI.ІІПОВlд&nЬНОСТ1. якwо вона Довсзе. 1110 ие 
.. . PYlUellt .. cтanoCJI не з її ІІІНИ. 

і 
; 
·0 

\. 
14. Прокінцеві положення. 

\ -\ 14.I.Цсn договір набllрає "lІнності піСЛІ пl.llПllСВННR сторонвr.ш та nого .��ep-.кавIlОI реєстраціі. 
r. Цеп договір yкnaдetlo у "ІрIoOХ ПРllміРНIІІСІІХ, ШО мвю:r" O.llHIКOBr tОрlІЛ1І1ІНУ СІUI)'. ~ДШІ '3 ІК"" 
.~.1111Т1ося в opellAoдвaЦR .IIPyrlln _ в орендаРІ, третіП - в opraHI, IKlln ПРОВІВ лержавну реєстрацІЮ. , . ' 

і'- • ':, . . НеDЩ"ОIlIIIl\1ІІ ЧОСТIlI181\1ІІ договору є: 
~'.. акт про передачу на зберіraJlНІ встаноалеНl1Х me-.кОВІIХ знаків алВСНIІІ~')' (кopllC1)'B8'IY) 
'~ї AUUlHKII; _ • 
~.' кaдaCYpoBlln n"11H земельної діmIН"" з відображенням обме-,кень (обтяжень) У 11 викор"стаtlНI 
І'!СНІІХ серві'!у1'ів' • 

". . 81П" на пер~несенtlЯ в на1УРУ ЗОВllіWНЬОЇ fIIС)кі земcnьноі ДІЛІНКІІ 
'і\. 81П' nPllПмаННI-передачі об"єкта op~НдIl; 



ОРСІІДОДDВСЦL 

Броварська 
міська рада в 
особі першого заСТУПlІlІка 

міського ГОЛОВІІ 

Pe~BbIITII сторі •• 15. 

oРСIІ.1ЗР 

ПП ПnJlасlOК О.В .. що .Іі, lіІІ l/ilL/asi 
свідоцтва про лсржаRJlУ p~( с /Р:lI1і/о 
фізичної особll-JIЇ!11 Ipllr \ІІ.1Я IСі "~851130 
від 22.06.1999 року. 

Кllllllщі Олександра АltатоліЙОВIf'l8 

МіС:ueJlll.'ОДЖСШІІІ IОРllДlІЧllоі особll 

074 ОО Кllівсloка обnас:ть. 
м.ІіРО8ВР", вуn.Гагаріll'" 15 

IдеНnlфікаціПНIlП код 26376375 

Місце ПРОЖllиаllllЯ фі-:II'"I~1І 1I~1)(i11 

КlІївська область. м Бр(шаРIІ 
вул. черIІІховсы\І� о. 19 88 

IдеНТltфікаuіііН~ln 11О\IСР 2396109898 

16. ПідпJIC:И сторіІІ 

~iliHIIWI О.А. О.В.ПuнаСIОК 
-.,~~~~~----

( , 
мп 

Доroвір зареєстровано у КllівсloкіП егіо • • 'м иaro 
зеr.tenloНОro кааастру ПРІ! Держа8110МУ комітеті і. _ нanЬНIП фШIJ Державного піДПРlІємства "ЦентрУ AepJG31 e.u 
8'1111І1:"0 заПllС 8ід .. .и. " ~ . крач".t. ~O зеМ~IоНIІМ ресурсам" про шо у ДержаВІІОМУ peEcтpi]f'J 

. ~. '., •. ' . ~O ~б р. за НІ! t',y",$f~/atJt:,.,'Y 

~e"~4""" 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕlVIЕЛЬНО"І • ДІЛЯНКИ 

2006 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська l\fіськп рада, в особі 

першоГО заСТУПНJlка міського голови КllЯНJlці ОлеКСDflДра АfJатоліЙОВlfча, 

що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.04.03 за К!! 2-6/299, з однієї CTopOНl·I та ПРllваТlllJіі 

підПРllємець Панасюк О . .1ексаIlДР БаСIIЛЬОВIIЧ, СКЛали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Панасюк ОлексаJlДР 

BaC,-JlЬОВИЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0037га по вул.Короленка 

в районі розміщення буд.Ng70 для обслуговування кіоску. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 23.03.05 ](І923-44-04 на умовах оренди, терміном 

на5 (п"ять) років до 23.03.2011 року. 

Цей Axr складено у трьох примірниках і є невід'ємною частинОІО 

договору оренди земельної ділянки. 

• СІ •• , 

~I' .КияНИЦЯ / 
t . ' .. ) 
\. ... -f:: , 
';~' . ...., ... у::.! і 

.r.; 
.. ..,_ J 

~y , 

ПРИЙНЯВ: 
ІПІ Панасюк Олександр Васильович, 
який проживає за адресою: 

м.Бровари, 
вул.ЧерняховСЬКОГО, буд.19 кв.88 

І О.В.Панасюк І 
----Il.f-J.ef~-
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Масштаб І: І оо 
)ПІІС МЕЖ 

ПЛАН зовнішніх ~Іеж ]e~1 
І · ~'1eKopIICТYB 
КОРОТКОСТРОКового на ум() ання 

r.\ \ n {\\l.\\.(\.t.\a~ О. ~ вах орендиl 

3'? 1(.&. м І . .,.5 

о 
о n 
о о .0. 

Q ~ "J. 
J 

JiaA 40 А землі Зara1JЬНОГО користування 

Акт перенесення меж в Haтvpy зовніШIІЬОЇ ~Іежі земельноі дinJlНIСИ 

-.---. 
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МII,lІІlжчс=піДПJ.lсані, представник БроваРСЬКОГIJ міського ві пп: пу .7tu.;.' ес 'I4Ос· ~ _. ~e2. 

шЦ' ЮП .. Уеlі1'17р' ~ З К • _____ --:.... _________ _ 

присутиоm зе)!J!е~n3СННКID ('I~MJlClWp"C'r)'DU'IiIJ): . 

l h-jn. .!ltQ._~Д.іl. 
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ш нарОl1l11lХ Aerl)'1 а,' і а від 24 JlII~"UII"J1U Р)92 J1j"Y 

Ісрсиес:ш 11 HU1)'PY межі ІНІ .liД~"';lIIi IIJШІІУ 1;; r.U:ЛІ,ІІІ,)Ї діш іllШ 
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Jia-кQ.СЮК' 11 ~: 
q е.р koer6' J. П. 
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АБРИС ЗЕМЕльноІ ДІЛЯНКИ 

2.1;) 

. Опш: &Іеж:· 

1. Від А до ОА ~ :. ~L • ~.. C7~# А, 0""'16"JП.o 
2. ВідБдоВ ~~IИtI.е, 
3. Від В до г===-----------~~~·~· ----==== 
4. BiдгдOд======----------------~~--~-----=======~-5.Biдд~E:=========-=-=---------------------------~~~---_-_-_-_-_-_-_-~-=================~~-
6. ВідЕдоА АБРИСС:Кn::U::-=====~~:Т~~~==~---------==~~~~:::---tf-~~-=: 



._ • :::-- 1:.0 11. ІІIJ»" "'Р'Ш'І'ІІІUІ OCOOII) 

-'- .- 8 межах i:JJ.,O О t! ~ CJ С 6 lC!P ,. /Ju }V -r--........ o-=o!;..&. ________ еі:Ш:hlСОЇ (~iii:i.icuiTjJu.uil . 

----(j.Lt'Lор о А е. k ~ а /. о -
к 1118СЬІ\оі област~ раПон}' 

Ми, нижчtшіДШН;UIІІ 

nnl!JlCТl8HltK оргаЮЗВUЇl, ШО IIІІI\UIIШI&1 рuБUТIJ 110 нёТі1JЇОЬJltIlНlU ~І'·ЖОЬИ" 31101<1' ., • .. - .. ~ ." В 3СМС11ЬНОІ дlllJlНl\lІ, 

ШО H~aHa ВlfЩС вказаному BIНICflllKY (корнстува'IУ), 

R.,Do8Q РС 61Ц2 'ц) ,;І,' і. '6~-=' ~::~~'з' Ш:~' Лз&'t::=~7'7.~~L.-/J.Ю~-$!.~:.J.".!..I_'· __ _ r r 1",\lЩI u 

Н ~ ~ р _.~_1,---K~" ---==::-_________ _ 
JCJШl:впаСIІНК (зсмлеКОРИСТУЬn\l) __ и)iL. rliQ"el.t:IOx.. tJ, в 

-7- (П І Б. Фі:lll,,"оі U&:UUII, ШUDD юр,wrч"Ої,ос:обll) 

..... _.- .- -----
прелCТn8lШ!\ с:іІIЬСЬКОЇ (С:СЛJlЩIІUІ, МІСЬКОЇ) Р"/ІН 

раІіО!IIIОГО (MicLI\OrO) відділу :Jt:.\IC:ILIJI1X ресурсів 

~f).Lf-НJ(О vJ:19 
ШQ~Н ,ди6 

(П, r. Б,) 

cr.1iUl\I цеП аК'I' Ilри Tt:, ШО Мt:ЖUI" J/ШJ\1f ·/t:Mt:J/hIlOЇ 4ЦIR~/KH 1ІС'/'ВІІОВJJI:JIі (віднuвлені) Шl Micuc80C"rї в 

ri"""C1cтi _ '-__ шт і m:РсШnlll ІНІ 'luеріl'аЮIЯ зсмпеВJІ3С/llІl\У (зсмлеКОРJfстуаа'JУ) 

h Іь rдaIXACiOK о в _ 
(П. Г6. фIJIІЧltUI особи. назl .. ЮРИАІІЧНОІ UCIЮIІ) 

- .-- . ---- . 
ЛКТ скпадено в трьох IIPIIMIPIIHJ\3X. 

І Пре:а~I1ВJlJI~ оргаJJlзацlі, що 
111//(01111.111 рОБОТІІІІа 
bnal/OB.'1eIlIllU межОUI\Х 31111KЇII 

.".. . .... ,,, .- . 
~ 

е ... -: -":'''=-_ 
;: ' .... , .. 
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Договір ХаІ 
"ро Вllесе"'1R ЗJlrі" до договору - д 

від 27 ~ерез"R 2006 РОНУ '::~;~;;;:;;;;' dіллll"" 
МІСТО БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

22 rpУДllП дві nlспчі BOCLJ\loro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCЬK~ рада Кllїаської області, 10РІІДична 
особа за законодавством УкраlllИ, JДеНТИфlквціЙllиfi код за ДВНІІМІІ ЄДРПОУ 
26376375, IОРIiДIiЧН~ вдреса: Київська обл., м. БроваРІІ, вул. Гагарін&, 15, в особі 
ВIJКОНУЮЧОro обов язк~ MICЬKO~O го~ови - секретаря Paдll Свпожкв Ігорп 
ВаСllnLОВIIЧВ, ЯКІІЙ ~I~ на ПІДстаВІ ст.42 Закону УкраїНIІ «Про місцеве 
СВr.tоврядуваllНЯ в УкраlllШ, з одното боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Панасюк Олексвндр ВаСIШЬОВИЧ, 10РllДИЧНа адреса: 
.1.БроваРlf, вул. Черняховського,19/88 ідентифікаціЙНllЙ код 2396109898, далі -
"ОРЕНДАР", 3 друго.· сторо"", уклаЛlІ цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ЯСIIЇЙ пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознвЯомлені з приписаМl1 цивільного 
законодавствв, що реГУЛIОIОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з ВIІМОгами 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської рвди від «30» вересня 2008 року Н!!883-46-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 23.03.2006 року Н!!923-44-04 та керуючись положеНllЯМl1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної діляНЮІ від 27 березня 
2006 року уклали цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесення З"lін до 
Договору оренди земельної ділянки від 27 березня 2006 року за Н!!040633800133 
(нвдвлі -Договір оренди) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної діля~. ЗГІДНо ДOBIДIQI B1ддIJIY 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської облаcn вІД 08.12.2008 року Н!! 04-
3/13-312089 становить: • 

_ 19001,00 (Дев'ятнaдцR1'Ь тиCJ1Ч одна) rpивня ОО копіЯок.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди вИІС1Іасти в наступній peдaкц~i: 
«3.І. Цей Договір укладено терміном до 23.03.2011 року. ПіС1lR ЗВКІнчення СТРОКУЙ 
'м ДАР Є пе еВІЖне право поновлення йоГО на НОВІІ 

ДІІ цього Договору ОРЕН ма Р ., 'ж за 30 квлендаРНIІХ днів до 
строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше ~I мити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
закінчеННJI строку діі цього Договору письмово пС?вІДО 

намір продовжити йОro дію. вжне право ОРЕНДАРЯ не 
ПоложеННJI цьоro Договору про перев 

застоСОВYlоться у разі: • м ПРJJЗначеННSІ' 
- використанні земельної ДЇ1IRНки не за Ц1ЛЬови ' 

\. П' 
- ПорушенНJI термінів сплати орендно. IL?,B .' ХІІ)) 
ДопущеННJI погіршеННJI стану земелЬНОІ ДUIRН • 

клacm в наступнh1 редакції: 
lЗ.Пувп 4.1 ДоroвоРУ ореНДlI(дВИ ) відсотків від Hopr.faТlIBHoi rpошовоі 

«4.1. Орендна плата становИТЬ 10% ecRТЬ. клВДВЄ' 
оц' .. • 19 ОО 1 ОО ГРJІвеиь І с . • 

ІНКИ земельНОІ дiJIJDПCИ - " :\ Ilвень 1 О копійок в рІЮ) 
- 1900,10 (одна тиCJIЧВдев ятсот, гр 

сти у наступній редакції: 
1.4.Пункт 4.3 договору ореНДІІ викла 
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іВIПfМlf часткаМlf щомісячно протягом 30 

«4.3. ОРСIIдІІО nЛОТО BllOCllnCR р станНI'''І квлеНДОРНIfМ днем звіl1іОro 
( ) І ІХ Дllів IIOcтynlll1X за о .. 
:rJ'llДLUП1f КDЛ~ІІДІІР БО 'ІІІ ПДВ wпяxОМ перерахування ІІа розра.хунковиА 
(податкового) МІСЯЦІ ез ypaxyвDН оо • б . ки 

О u: 33217815700005 упт( у КlIIBCЬКlA о лаС11 М. євн. код 
PВXYlIOK pellДoДDDЦI ",,9 ,.... ВДК ф..ОО 
ЗІСПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське , код класи IКацо 

13050500 - оренда зсмлі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору орснди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. З~lіllll розмірів земельного податку T~ ставок ~peHД~OЇ плаТJf~ ~Мі~и 
нормаl1lВНОЇ грошової ouillКlf, підвищення ЦІН, тарифІВ, ЗМІШІ коефЩIЄН11В 
іllдексаціі, ВllЗllачеНlfХ законодавством. 

у ВlfПDДКУ віДМОВIІ ОреllдОРЯ зміllИТИ орендну плату на умовах, 
ВІІЗllочеllllХ п.4.S Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в 
OДlIOCТOPOllHhOМY порядк),). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди ВlfклаСl1f в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, В.IЗllачені цим Договором, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням 
пеllі, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
саllкціА за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банка Украіни, діючої на день виникнення такого податкового 
борry або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з величин 
ТDКIIX ставок с більшою, за кожний квnендарний день прострочення у його 
сплаті». 

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

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

«9.4.6. в п'ятиденний термін після де~жавної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яких додаткових ~Д'. ДOГOBO~IB про BHeCeHВJI змін та доповнень дО 
Д~ГOBOPY тощо надати ВІДПов.~у копІЮ органу державної податкової служби за 
МІсцем знаходження земCnЬНОІ ДIJUlВIGI». 

1.9. П~кт 12.3 ДOГOB.O~Y. оренди доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступного ЗМІСТУ: «12.3.4. ІНІЦІативою однієї із Сторін в OдaOCТOPOHaьOr.IY 
порядку у випадках, передбачени~ звконом та цим Договором». 

1.10 •. Пункт 12.4 Договору оренди ВИкласти в наступній редакції' 
«12.4. РОЗlРВВНВJI Договору оренди землі за . • • • 
односторонньому порядку до сха • ІНЩlаТИВОIО Орендодавця в 
пункту 4 пї""'""'""В 6 4 та 9 4 пу ЄТЬдСЯ У разІ невихон8НВJI Орендарем вимог 

, ~"oI"'"'' • даного ОГОвору.)) 

2. Цей Договір підnягвє державній реєстр ". 
ацll. 

3. Цей Договір набирає ЧИННості після • 
державної реєстрації та заСТОСОВУЄТЬСJl до пр .ПlДПИс8НВJI сторонами та його 
lШ!L _ВВОВlДНОСИН ЩО ВИІПІКЛИ З 01.10.2008 

4. Обов'пок щодо подання цього Д 
витрати, пов'язвні з його державною реєстр O~OBOPY на державну реєстрацію та 

&цІЄЮ, DОКJIвдаІоться на Орендодавця. 
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5. Інші УМОВІ! ДОГОВОРУ ореНДІ І земenы�оіi дjmrНЮI від 27 березня 2006 роху 
ЗD Н!!040633 800 133 ЗOnlfШDIОп.ся без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІI/вськоІОIiЛАСТI 
IОРИДllчна адреса : 
м. Бро 11, вул.Гагаріна, І S 
в осо І апо.ка Ігорв ВаСJJЛLОВJI'J 

ОРЕНДАР 

ЛРІІВIl""""; ІІ1ыlllєАІІщ66 
ЛIlIІIlСIОК ОлеКСllllЬР BIlClm60BIIII 
IОР.lдичиа адреса: 
вул. ЧеРllяхівського,19/88 
м. Бровари 
обл. Київська 

О.В.ЛIlIІIlСIОК --,L-..,ц,~---

мп 
( пр" НUlнocri nClfm') 

і міСltJCоі радІ!, іі що у I11ll3і ЗВПllсfв Договір звреєС1рОВВНО у Вlncонкомі БРОIIРСЬКО.:л 200 Іроку. 
державної реєС1рВШЇ дОl'Oворів ореllAll IЧlІнеио 3ІПJlС ВІА « » _ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНКІІ 

м. &pOBapll 

Броnорс .. h."П І'IIСLlСІІ Ропа .. / / 
єнДОДАВЕЦЬ: Броворс"ка І'lіс"ка ропа, в особ' .. • ~"{L"tf "200l'p. 

ОР 'Ід ОВІІЧІ, щО діє нв ПЇJIставі ЗаКОI'У У ВЇІІІІ" І за~ПІIIII\1І МІСЬКОГО ГОЛОВІІ АIlДРССВВ ВаСIUlА 
:;'~6.2~07 року N!!2-S3/5 І 5 з одного боку, та кр Про МІсцеве саМОВРlllуваНІ" в УКРВТllі", довіРСltості 

ОРЕНДАР: ПРllваТllllП підПРIІСЩЩ .. Ііееа О В 
• '. ра OnOДII~IIIP МlІІсonоПОВIІЧ, 10рІІДІІЧІІВ адресв: •• rpOJDpll, вул. ЧеРllJIХОВСLКОГО,1 5 КВ.96 IдеlmlФlкаЦIПIШП код 1934611811 IКlIП' • " 

.... u • ф' :( б • , ШЄ ІІВ ПІдстаВІ cBllIouraa про JCPЖIIIНУ реЄСТРВЦIЮ 1311ЧJlО осо 11 - ПІДПРІІСМЦІ, ВllдаtlОГО ВІІКОІІІВЧІІМ комітетом БроваРСLКО:( місько:( радll 
31»2 355017 0000 003600 від 20.09.2001 р., lUIJIі -"ОРЕНДАР", J dpyzOl сторо,,", укпМIІ цеП Договір про 
IШC1)'lПІС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШСНІl1 сесі:( Броварсько:( міськоТ радll КІІ:(ВСЬКОТ області від 
2б.О4JО07 року .NЬJ05-20-05 Надає, а ОРЕНДАР npllnMac в строкове Manle кopllC1YBaH'" земелы�y ДШIJlКУ 
DRОщeJO 0,0035ra ДПІ обслуговуваННІ Kiocкy,lkJln 311ВXOlIIIТLCI по вуn.ЧеРIІRSОВСLКОro, D panOII' РОЗ311щеllllR 
буа.м15 в аl.ІіроваРIІ. ЗгіДJlО з маном землеКОРIIС1)'ВаШII, що є невіД'САIІІОto чаCnIllОto ЦЬОГО Договору та 
J08ШКlІ ВllДІ1ноі GpOBapCLkllM міСЬКIІМ відділом земелЬНl1Х ресурсів від 07.06.2007 року за Н!04-3/13-3/830 та 
хмenьно-кадастровоі документації Броварського міського віддiny земелЬНl1Х ресурсів ЦІ зе.lельна ДШІІІКD 
PaXYmC:I в зеМЛIХ комерціАного ПРllзначеlltlJl в межа.'( Броварської міськоТ радІІ. 

2. Об'єкт opellДll. 

2.1.8 оренду передаЄТЬСJl земель"а ділІНка заranьною мощею 0,0.035га. • 
, 2.2.На земельніR ділянці розміщені об'ЄКТIІ нерухомого MВnHa, IКlI!",,1toТLCJI влаСНІСТЮ o~ellДllpSl. • 

2.3.НОР.IВТllвна грошова оцінка земельної ділlНКl1 згідно ДОВIДКlI Броварського "'Icы\ого ВIJlдШу 
3еМenьшlХ ресурсів від 07.06.2007 ро,,",), за N!04-3/13-3/829 ~HOBIIТЬ: 

14143 (ЧОТIlРIIDдЦЯТЬ ТІІСИЧ СТО сорок тр" ) rplIВHI. 1і 
2.5. Земельна ДЇЛІНК" ІКІ передаєтьCl в ореНдУ, не має ТВКІІХ HeдOJliкiB, що .IОжyn. перешкошml 

СФСrnI8НОr.tУ BllкopllCТIHIDO. • 'сть 
2.5. При зміні (реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір OpellдJl не збеРlraє ЧІІНІІІ • 

3. Строк діі доrовору 

• • 26 04 2008 року. ПіCПJI закінченНІ строку ДОГОВОРУ 
3.1. Договір yкnueHo на 1 (0.1111І1) рІК0 теР·'IНОМ :0 • 'У ЦЬО.'У раі орендар ПОВІІнен lІе пізніше ніж 

opelQlap МІС переважне право ПОНОВJIенНІ Пого на НОВІ' строк. ВО О ellдDДIВUII про намір ПРОДОВiКlml Пого 
~ Z IІI'СНцl до закінченНІ! C'rpoкy діі ДОГОВОРУ повідОМlтl :::::~ОРII3I1:чеIIIIR.1 opellllDp втрачас переВlІЖllІ 
JUID. ПРІІ BllKopllcтaHll1 зеJ\IМ .. llоі ділИ11К11 ІІІ ЗВ цlnьо 
ораао ІІа nOlloanlllllR дorOBOpy opell.llll. 

4. ОреНДI.а пnата 

Т.181101 ГРОШО801 oulllКll1 cкnвдac: 
4.1 OPIllДlla плата СТ8110ВIIТЬ 10 % 81д ІІОР-'· ) ІРllве .... 30 копlПок; _. 

- 1414,30 (ОДІІа Тllсича ЧОТllрllСТІІ ЧОТllр"ВДЦRТЬ • ДШІНІСІІ державноі або l\'ОмуиanЬНОI влвсноcn 
• 4.2. ОБЧllcnеНIIJI розміру орендноі маПІ за зеаleJIФіціЄtrrїВ індексаЦІЇ, ВllJначеНl1Х заICOНО~8СТВОА', 

J.QinCHlOnЬCR з урахуванНІМ іх uinЬOBOro ПРllJначенИІ 11 КОе заПОВНtoIOТloCl під Час ytcllllдllННІ або 3.IIНII yr.IOB 
Ja 31t11eplliКe • М'" УкраіНl1 фор.' ..... що 
4Draвo НІІ"ІІІ КаБІНетом ІНІСТРІВ • • віІІ 26.04.2007 P0h.")' Щ0311СЯЧІІD 

ру ОрендІІ ЧІІ продовженНІ Roro діі, 110 пр .. JlJlIJТПI РІШСІІНІ нда 111'_1 ДІІС_І звln.ого 
РІВІ 4.3,ОреllДllа пnата 8110CIITLCR nO'lllllllO'I1I ;I~ lІас:1УПIІIІХ ,а O&:ТDII~I:I c:;.-В:~I аl.РКIIЄ8а МФО 811018 
(110 11111111 чаСТКаJ\1ІІ ПРОТИІ'ОJ\І 30 калlllJlаРIІIІХ:' a~Y"OK УДК у Кlllвськ :500 _ ОРelІДа ,емл'. 
'"-~11coBOrO) J\llсиЦR WnИХОJ\1 ПlрераХУВlllІІИ І BG.к. Код кnаСllфlкаціі lфо305 UUlEТЬCR вiдnовїДИII.lllвкraМIІ. 

571923 plр 33217815700005 - БР08арське ІІХ)'НDК opellдlloi маПІ о ра 
4.4. Передача продукціі та НDJUlННІ nocnyr в РазІ: 
4.5, 'ОЗJ\llр OPIll.llllol МІТІІ ПIРlГnRJlаЄ:CS;I~: ДOfQBOPOM; ф' '.lіШI косфlulEJrтi8 індексаЦІЇ, 
4.5.1. зміНl1 УМОВ I'ОсподарЮВВНIII, перед аЧ підвllшеН11І цін. тapll 18, 

IItз 4.s.2. з.,IНII розмірів земельноГО подаТКУ, 
НlчеllllХ ЗВIСОНОДВВCnlом; 



4.5.3. D і11Ш11Х DІІПUКDX. псрс.абаЧСlfllХ заКОIІО,..; • 
4.5.4. У РDзll1СВllСССlІlІЯ ОРlш.аIIОТ мат .. У СТРОКІІ, ВІ1311аЧІШІ QII'" .аоговором, СПРОL111"L~1І1J 

РОЗ"llрl подвlПllОТ СТВВКІІ IlaulollanLlloro баlllеу УкраТІІВ за КОЖСІІ .аСIIЬ прострочеllllЯ пnате-","У. ""І 
5.5.5. ОреНДllа мата справnяcr .. ся таКОЖ і У ВIIПUка.-с. ЯКЩО ОРЕНДАР ] поважшrx ПРІІЧІІН ТlUI'fIcoIo 

ІІС ВІІКОРІІСТОВУЄ земел"ll)' діпІIІІСУ за ЦІІМ ДОГОВОРОМ. 

5. УІ\ІОВІІ ВIІІСОРllстаllllИ :JсI\Іслы�оіi діЛИIIКII. 

5. І. 3смелы�аa діпЯllка псрс.авcrloCR в орсн.ау МЯ обспуГОВУВ~IІІIЯ кіоску; 
5.2. Ціпьовс ПР11З11вче1l11R зсмелыІїї .аїЛЯНКII - зсмлі KOMcpQlnlloro Вllкор"стаIIIIЯ. 
5.3. ОРЕНДАР lІе мас права бс') оформлеllllЯ У ВСТВIІОnnСIІОМУ заКОllо.аавством ПОРАJlI\)' 1\lіааоа. 

ціп"овс ПР"ЗllаЧСIІІIR зсмen"llоі .аїЛЯIIКII. 

6. УІ\ІОВІІ і CTPOICII псрсдачі :JсI\Iслы�оіi діЛИllКl1 R оре.IДУ. 

6. І. Псредача зсмелыlіi дїЛЯНКl1 D OPCII.ay здіПснюєт"ся бс] розроблеllНЯ проекту її BiДBCJleIlНR. 
6.2.Інші УМОВІІ персдачі зсмел"ної .аїЛЯНКII в орсн.ау: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.аає, а ОРЕНДАР ПРІІП\Q(І 

ОрСIІДУ земcnы�)' діпянку ВЇЛЬНУ вlJI бу.аЬ-ЯКIIХ маПНОВіlХ прав і претеfl]іП третіх ос:іб. про А,"ІХ • aroчar 
УКnВJIВIIIIЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ Чlr ОРЕНДАР lІе МОГЛІІ ]lIaТlI. 

6.3. Персдача зсмелlaноі .аїЛIІНКII орен.аарю здіПснюєт"ся після J1ержавної реестрації Ц"ОГО Дого.ору 
за BкroM npllnMUl1R - псрсдачі. І 
6.4. ІІа ОСІІові ст.15 3aKOIIY УКРОТІІІІ "Про opell.ay зе"lnі" ВЩ 06.10.1998р N!161-ХIVорешPJ 

п'ЯТlIJIСIllIllП строк піcnя .аеУdШВllоі реестрацП .аоговору opellJll1 зсl\lenы�отT J1inЯIIКIІ .аеря.'ІIIIО' ІІІ 
кo".yIIвnы�oii вnacllocтi зоБОВ'R3ОIIllП ІІВДОТІІ KonilO .аОГОВОРУ вinповіАНОAlУ OPrallY .асу,кОВIІОТ RQJlanul 
CnY.'liII. 

7. УМОВП повеРllеннн :Jеl\lельної ДШННКІІ. 

7.1. Після npllnllHellHR J1іТ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земел .. ну .aїnAHI\)' у mнi,1 
гіршому порівняно з ТlIМ, У JlKOMY він о.аержав fi в орен.ау. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршсння KopHCНJIX вnастивос:теА орен.аованоТ земел"ноТ .aiпRHXII, по.'-
13 зr.IIНОIО П стану, має право на вшшкодуаання збитків у розмірі, вtlзначеному сторона.ш. Якшо cтopOJl1\l81 
J1ОС:Яrнyrо З~JIIІ пр~ розмір вШwкодуааНl1R збитків, спір розв'JlЗУЄТ .. СЯ У СУJlОВОМУ ПОРЯJlКУ. • 

• 7.1. 3J11nCI.leHI орендарсм без згод" opeн.aoДl8ЦН Вllтpатн на поліпшення орен.аованої ]е",елIoИОТ JlIІ
_КІ IIСМOЖnIJВО вшокреМlmr без запо.аівння ШКОJIIІ ЦіЯ .аіпвнці, нс пїlU1яraton ві.ашкодуаанню. 

7.3. Поліпшення стану земельноі .аinRНКlІ, проведені ОРЕНДАРЕМ за пис .. ",овою зroJJD111 1 

OPEHДOДABЦE~ зеr.ші, '!е nilUlJlnUOТЬ вШwкодуаанию. Умови, обсяги і строки віJlШКОДУВD~IIR.~ 
Вlnpат зв провеJlеllJ НіlМ ПОЛІпшення стану земельноТ АіпRНКИ Вll3наЧaIOТloСR окреМОIО угодою СТОРІН • 

.7.4. Орендар має право на ві.awКОдyllal'НЯ збlпків, заподіRНИХ унаcnі.аок нсвиконанНl ореИJI~ 
зобов JIЗВН" , перцбачеНltx цим договором. 

3БIIТІСВ"'" вваЖІІIОТЬС:Я: " 
7.5. фактичні BтpaТlI, RКИХ ОРЕНДАР зазНав У зв'язку 3 невнконанням або ненanежНlrм Вllh"наи~~ 

J10ГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а також ВlnPВТlI, акі ОРЕНДАР зшПснtlВ або ПОВІІнен з.аіПСНllТtr JUUI вїJlИОР""" 
свого порушеного права; 

7 .6. ДОХОJIIІ, _кі ОРЕНДАР Mir би реan"но отрнмати в разі нanежного ВІUCОНВННЯ OPEHДOДABЦEM)~ 
договору. 

7.7. Розмір фаКТllЧНIІХ Вllтрат орендара ВlІзначаєтьс:я на піJlставі дoкyмeнтan"Ho піJ1ТllерджеНIUC ДІІИIJ,'( 

8. 061\ІежеllllSl (о6тижеIIIIН) щодо ВПIСОрllCТDllllSI 
зеl\lмы�оіi дШНIIКI'. 

8.1. На орен.аовану земcn .. ну д' -ЇJ[ осі&; 
ШRНКУ не BCТ8Hoвnello Обмеження, обnnкення та інші правв ...... --

9.111шl права та 060в'Н31С11 сторів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ I'Ipatny о • IA~ ~ 
заБОРОIІОIО (арештом) заСТВВОIО:::: земenь~а .дтанка є У Пого ВnBCHOcтi, нікому іншому H~ в • oplf1i' 
ИlUUUlатll інші правв, ~lІзначені ЦlI~' ребуває І ВІН мвє законні ПОВноваження пере.авВВТl1 шо J1iJU1ИК)' 

Р' J10ГОВОРОМ. І 

І 



9.1.Права ОРСllдодавон: 

9.1.1 ncpcBipml uinьовс BIIKOPIIC1'DIIIIJI зсl'tIМЬ - • 
9.1.2. ДОСТРОКОВО розіРВaтtl цеп Договір в:::1 .lUJlJlIIКlI; 

ДDroBOP0r.l; У lUlКax, псрсдбачсшlХ ЧШIНIIAI заКОIlОДUСТВО,.1 та ШІ,.І 
9.1.3. :lміlllтl розмір 0pClulНoi маТl1 У ВІІП 

OДIIOC:ТOPOllllIoOr.lY ПОРJlДКУ БC'J зroДl1 ОРЕНДАРЯ' D4КaX, псрсдбаЧСlllІХ '11111111І,.1 заКОIIО4DВСТВОI'tI, в тоаlУ Чllcnі в 
9.1.4. BlIl'tlal'DТlI від ОРЕНДАРЯ cBoCllacllo'r 
9.1.S.BIII'tIBI'DТlI від ОРЕНДАР О • О ВІІСССІІІІІІ OPCllJllloi маТІ І; 

• 11 ВlдШКОДУВВllllJI tyr.1II ор і 
DllКOllKOr.lY ВІД 23.04.20004року до піДПllсаllllJl цього Догово' 1:11.11110 MaТlI з часу ПРІІ"Н","" ріWСШIJl 

9.1.060В'П3КII ОРСlІдОДПВIІП: ру, 
9.2.1. ПСрСДВВВТlI зсI'tIcJIы�у дinJllfКY по акту. 
9.3. ПРВВВ ОРСІІДПРП: 
9.3.1. oтplll'tlBТlI по ВКТУ ЗСI'tIМЬtty ділJlНItV У КОРІІ • 
9.3 

., " ".І cтyвallllJl, 

6
' _. nOIlOВnI~BaTII. ДОГОВІР ПIСЛJl закіlf'IСIIIIJI строку "ОГО 

30 ОВ aallЬ ІІВ ПРOТRЗІ теР,.IІІ'У ОРСНДІІ. діі В разі BiдcynlOcтi ПРlтшзі", щодо 
9 .... 060в'П3КІІ ОРСlllIВРН: 
9.4.1.IIDдaBaTII ОРЕНДОДАВЦЮ l'tIожn' 'П дlJlJIІІКЩ ІІВІСТЬ 1.111 CllloaBТlI KOllТpOnЬ за ВIlКОРIICТlIIIIJlI'tI оісі зсI'tIмы�оіi 

9.4.1.ВIІКОРllетовуваТII 3СI\IМЬ .. У дlnПIllСУ за цlnЬОВlll\1 ПР113118ЧСIІІIRI\I; 
9.4.3.своєчасно смачуваТlI ОрСllДНУ ма1)'; 
9.4.3.H~ ДОПУСКВТlI хі"lічноrо 'ІІІ БУДЬ-JlКОГО illworo заБРУДНСННJI 3СМnJl; 
9.4.4. ~IДТPIIM~aТlI П в нале:АСIІО,.!У санітарноl'tIу СТІні; 
9.4.s.ПI~ заКIНЧСlll1ІІ терМІНУ ДІі Договору ОРСНдll ПОВСРНУІ'ІІ зсмenьtty дinJlНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

нanСЖIІО,.'У стаНІ ПО акту. • У 

10. Pl1311K ВІІПDДКОВОГО 31111щеПНR в60 пошкоджеllllJl 
06'єктв ореllдll ЧІІ Вого ЧВСТІІНП. 

10.1. РII3IIК ВIlПадкового ЗНИЩСНІІІІ або ПОWКОДЖСІІНJI об'єtrnl OPCIIдII ЧІІ "ОГО ЧDCТIІНІІ нссе ОРЕНДАР. 

12. ЗміН11 умов договору і ПрІІПllпеllllП Вого діі 

12.1. Зміна УМОВ ДоroВОру зді"СНЮIОТЬСIІ У ПIIСЬ,.lовіП формі за взкr.ШОIО :lroдою сторін. 
у разі HCДOCJlrнeHHJI зrОД11 ЩОДО зміНl1 умов ДOroBOpy спір розв'lІ3)'ІОТІоСІІ У СУДОВО"'У ПОРJlдку. 

11.1. діі доroвору ПРІІПІІІІНІОТЬСН У pui: 
12.2.1.закінчсНIIJI строку, на аКllА Пого БУJlО укладсно; 
12.2.2.ПРllДбанНl ОРЕНДАРЕМ зсмельноі РНКlI У впасність: 
12.2.3. ПРllМ)'СОВОro відЧУЖСllНl зсмельноі ainaUl1 :І ,.IOТlIВIB суспїnьноі нсобхідності BUmOBiдllO !!! 

п.147 3el\Ie./IbHOro КОДСК" УкрвІнІІі, 
12.2.4. Доroвір ПРJlПИНJlЄТЬСІІ також в іНШl1Х ВllПадках, псредбачеНl1Х :lаконоаl. 
11.3. Дilдоговору ПРJlПIІIIНIОТЬCR WЛRхоаl Roro ршlРВВllllП 3В: 
12.3.1. взаємною зroДОIО сторін: 
12.3.2. ріШСННJaI суду BiдnoBЇДlIO ДО ЧИННОГО :Івконодавства УкраіШI. 
12.3.3. IICBIIKOllallllH opellДBpeal п.9.4.2.Д8110ro доroвору 38 рlШСllІІRl\1 суду, відповідНО до ст.141,144 

з,АlrnыІro кодексу YKpall ... ; 
12.4. РозіРВDНllа Договору в OДlIOC:ТOPOIIHЬO"'Y ПОРllдку ДОnYСкааьса; 
УМОВОІО розlрвDННІ Доroвору в ОДIІОСТОРОННЬОllау ПОРJUUC>:Є IICВIIКOНDIIIIII OpellДDp~1I1 п.4.3. п.9.4.3. 
12.5. Перехід ПРDВа вnасиcк:rl на MВnIIO орендара II~ ІІІШУ ЮРIIдIIЧI'У або фl3l1ЧНУ особу, а також 

]leaprallbaцia IОРIfДlfЧНОТ особll-орендвря Е підставою дІІа РОЗІРВанНІ ДOroIOPY. . 

13. відповідвJlы�істьь сторіІІ 3В IlеВПКОllВllПJl в60 
Ilепалежпе BIIKOIIBIIII. договору 

13 1 конанІІІІ ДOroBOPY CТOPOIUlIICcyrь аідповiдвnь.uсть Відповідно до 
• • За неВIІКОН8І111J1 або НСНDJlelClfС ВІІ 

311СОну та IUOO 

13.2 
ro ДOroIDpy. б' ІНІ :lВinЬНJlЄТЬСІІ від вїдповїдвnыІсті,, JlКЩО вона доведе, ЩО це 

па .СтарОIlІ, ака ПОРУШlша :10 ов аВІ , 
PYlUellНJI CТIU10CJI не :І П 811НII. 



14. ПРllкіllЦсві ПОJlОЖСIІІIR. 

і 1111 СТОРОІІВМІІ та Аого lІержавної реестрації. 14.1.цсп Договір lІобllрас Чllllllоm nicmr n.llnllca. що MDlOТlo 01lНВ .. 08У ЮР"дl'IІІУ СІІЛУ. ОДІШ З 'І(ІІХ 
ЦсП 1I0roufp YКnIlllCIIO у трloOХ nPllr.'IPIII::. _ в орraиі "",А провів державtlУ рсrстрацію. 

ЗIІОХОДlIТLCI в 0PCIIIIOllDDWI, ,аРУ"IА - D 0PCIIlIDP" ТР , 

IIСІIд'аIІІIІАIII 'lamlllal'lIf 1I0rODOpy с:: 

> КlLllDC1pOIII" МІ., ЗСМСЛIoIlОТ дїЛllІКl1 з відображсшUl'" обr.tсжеш. (обт"жеНL) У її BII .. OPJlt"J'lIlHi 'nІ 
DCТDI.ODJJCIIIIX ccpIi1YfїI; 

~ акт про псреlUlЧУ 110 збсріrallll" DCТlIIoвncIIIIX r.'СЖОВIfХ Зllаків МВСІІІ'КУ (КОРlІстувачу) ЗСМCnЬноТ 
,aїn'IIIO'; 

~ акт про ПСРСІІСССШIR в 1181)1рУ 30ВllіШJlloОТ мсжі зсмenlo.ІОТ ІІЇЛ""КІІ; 

~ 8КТ прl.lІому-псрСlUI'lі ЗСМСЛIoIІОЇ lІіВ""КII. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Бровврська А.іськв PIlUI 
" осо6і 3ВС1)'ПllJlка MicIoKOro roлОВl1 
A,,~p«l" BIIClUUl ОлеНСIІ""РО'"'''' 

МіСЦС3IIDXО_СIІНIІIОРIIJ1I1Чllоі особlt 

07400 КиТ'С.1fII 06л"cn,., 
.'LБро,,,рu, fl1JI.r"'''pl,,",15 

IIІСНТІlфікаціПНllП КОІІ 26376375 

15. РеКВЬllТl1 cтopil. 

ОРЕНДАР 

ПП Бес"р,,6 Воло",,,,,,,р МІІКОЛІІ,ЇО.ІІ", 
"ка lІіє на підставі свідоцтва про дсржавну 
peЄC1pBQilO суб'єкта піДПРllЄАIНIЩloкоі 
lІiJ1лы�ості,' 81'J1IHOro виконкомом Броварсr.кoТ 
місько' ради Іід 20.09.2001 року 
за.N92 ЗSS 017 0000 003600 

Місце прожltваtlНJI фізично' особll 

ЮРИllичиа адреса: Кlllf1С.КIІ 06л., _".Бро."рu 
l)'л.ЧеРIIJLТО.С.НОI0,15 Н •• 96 

1дСИТИфікаціПниП HOft.Cp 19З4611 В 11 

16. Підписи сторі •• 

~t(..P~·:"li! 
+'1,' -t-' '';.. ~ L ... -Vв.МоsеСОРIl6 ,!:fJ~~~ .')", -~\ І • 

~ '; attd І ~~: 
с,) -І " 'У) • І .... -І МП (3\1 tlIIIIllloc:тi nСЧDt1CJI) .~'7 , ~ 

-"О '--.. .;і, ..... І 
'~~\I "~~(I 
"'~dellO(\~ ~ ,'7 
~13J.P1 "'~BPc:єc:тpoвaHO У ВIІКОlllсомі ВрОва СIоКО· • r 

pec:cтpBЦIТ 1I01'080piB OPCIIДI' 8ЧI.не'IО ЗВПІІС р J I\lJСЬКоі РВДІ', про те що у КНllзі ЗОПllсів деpжasJIII 

20Q р. заМ JS -----
j 

мп 

J 

1 



.... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БроваРСLI(а l\Іісы�аa рада, в особі 
ВИКОНУJOчого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапо)кка Ігоря ВаСIIЛLовича, який діє на підставі СТ.42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні)), з однієї сторон .. , та 

ПРllваТНllЙ підприємець Бесараба ВОЛОДІІ~IJIР МllколаііОВllЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі піДПРIIЄ~lеЦL 

Бесараба ВОЛОДIIМIlР МlІколаЙОВІІЧ прийняв земельну ділянку площеlО 

О,ОО35га, для обслуговування кіоску по вул.ЧеРIIИХОВСLКОГО в paiiOlli 

розміщення буд.N!15 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 24.04.2008 року за N!71S-36-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 24.04.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы/аa м;сь«а рада 
Кц;всь«оі 06ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.rагаріна,~S 
ВИКОН}'Іочий обов язки 
Міського голови - секретар 
мі кої ради 

/ LB. СаllО3IС«О / 
~~~~~ 

ПРИЙВЯВ: 

ПРllва"І1І"'Ї llідllр"ЄАlеl(Ь .. 
Весара6{1 ВолодllJ''''Р МllколаllОВll" 
юридична адреса: м.Бровари 

Черняховскього,15 кв.96 вул. 

/ в.м.Весара6а/ 



- АКТ 
ПРИИ ОМУ-ПЕРЕДАЧ І ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 
заступника міського голови АllДрєєва ВаСllЛR ОлексаllДРОВllча, 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 ПРllваТ.,llіі 

підпрllємець Бесараб ВОЛОДІІМИР МllколаЙОВllЧ з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТ.,IIЇІ підПРllЄl\lець 

Бесараб ВОЛОДІІМИР Миколайович прийняв земельну ділянку пnощеlО 

О,ОО35га, для обслуговуванНJI кіоску по вул.Черняховського в раііо •• і 

розміщення буд.Nе15 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії 

від 26.04.2007 року за Ne305-20-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, 

терміном до 26.04.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
lОРИдична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, IS 
Заступиик міського голови 

.~~~~_/ В.О.АIlЬРЄЄВ / 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприєМець .. 
БеСQра6 ВОЛОЬ'1J111'Р МІІ"олtlllОВllq 
юридична адреса: м.Бровари 
вул.ЧерНJIXовскього,IS кв.96 

~ . / AМoВt!capa6/ 
:мп (за ..... насті печаn1 



Масіитао І: ОО 
ОПИС МЕЖ: 
~iд А до А - землі ЗВГ8JIЬНОГО користування 

Аh.ї перенесення В 1.8npy ]ОВI.Їшньоі межі Jе~lельноі діЛЯIІІ~I': 

Загапьна ппоща: ~5 \(~.'" 



АКТ 
про перенесення в натуру зовнішньої ~Іежі земельної діЛRI.КИ . 

.. ..d-.. _--.;..'=0--__ 200 .sp. 

Ми, нижчепідписані, представник ТОВ "КОНСТАНТА" 

в присyrності землевласників (земnеКОРИС1Уввчів): 

&, • 11 &. С: С!.. у @d"i: 8. Ь. 

Пpc;Jlстааник виконкому ~i ~иКо qf.13 
діючи на підставі дозволу виконко Н!! 273 
ради народних депyraтів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної дimlнки 

проживаючого по вул., __________________ _ 

згідно рішення міськвиконкому Не від _________ _ 

Межові знаки в кількості f' шт. передані в Hanypi представнику 
замовник&, на якого і нвкладено відповідальність за їх збереження. 

Розміри та місцезнаходження межових знаків земельної дinJlнки поквзвні 
нвкроках. 

ЦеІі акт є підставОЮ;IIJIЯ прийняття рішення по фвктичноftfУ КОРИС1Уванню • 
... -. .... 

Акт СlCJIlЩений в двох примірниках. 

~
.,-

... е. /'# .... •. 
• .' .---.... І • 

і /' :'~ .... \ 
Предств'вник землевn.lё~if~і, 11 Іі І' 'і! Н 1 сі ';: 7? : a1n ІЗ. t.Й 
(землекористуввча) t • \.' .•. ;, • ..:/....:.~· ':",---,~-r:-'-~"':"::=-=jIС::::: '. 

Представник ТОВ "KOHG:[ АНТА:' . , ~ IJ. ...... . .;,-""" 
Представник виконкому 

Представник Бровар~ькоro 
міського відділу земельнИХ 

ресурсів 

~-=-'~-І-.--Іо~~-4.С:r>J r:JN. /.3 



/ 

.. -. 
-

Опис меж: 

1. Від А ДО 11 '-~ _--..)е~r.Н~А.4JСL...· ~~UI.~ )"'.Ur...Aq 2. Від Б до В . _..chq.WliUI1",-с,,?~~~1!!:!!s~-.d-е~ __ ---

3. BiABдOг=·=============-------~~==::::~=========== 
4. Від r до Д ---------------

S. ВідддОВ------- --- --
6. ВідЕдоА ------------------------

Абрис СМІВ: 



АКТ 

про передачу ІІа зберігання ВСТ81108леннх аlежОВllХ знаків 
влаСНІІКУ ( КОРlІстувачу ) зеаlельноі діЛЯНКl1 

Н. Ье. а., 
( П.l.&. фі'Jичноі осоБІІ. ffa'J8a 

в межах 6рс8"1'(А rD і міської (сільської) ради 

~ ~~Ir\..lkreft.,Uq ІС paAOllY 
КИ~ЬКОі' області І .. о, " __ --.;"_D ____ 200Гр. 

Мlі нижчепідписані: 

представник організації, що виконала роботи по встаНовnенню межових знаків земельної 
діnянки, що надана вище вказаному власнику ( користувачу ), 

TOB .. KOHCTAHTA" ___ --L..J~q.'('''-LJ~~~J~/~/..:.... _._. _ ... ___ --
( "ос:а.аа. П.І.&.) 

землевласник (землекористувач) І( It С <ее &А' ,*.)іі" 18 , ~. 
(П.l.6. фі'JнчноfCКОб ... И12.1 IОРИ4ичиоі особи) 

представник міської (сільської) РаДИ _--'іі~,-~~.оI'~'~':..J' ~~J1:..!:!t'Q~~J.oCL:..' ~13~~. _____ _ 

міса.кого (раЯонного) відділу земельних ресурсів ЩQ"f1Jr ,д . ./. 
(П.І.&.) 

склали цеА акт про те, що межові знаки земельної ділянки встановлені (відновлені) на 

'у 
•• ісцевості в кількості і шт. і передані на зберiraниJ земnевnacнику 

(землекористувачу) _____ .Jk~n~!:Б~с~с::.се::9~А~"~hi:~::s= .. =vU::;:.:::;::::\_---
(П.I.6. фі'Jltчиоі осо&. ИI:J.IIОРи.аичиоТ особи) 

Акт складено в трьох приМір.miках . 

. '. ~., • '\':.'~.I:, •• ,. 
Представник організації, Щ~ВН1С~н~а .. ,. . ~ ,. .' ; ~~ j. 17. 
Роботи по встановленню ме2Арвих зн8kів-··~ш.~-_=--J.-~г~!Е:!!:~.-.!!..:.....:..--" . -~ .. . ....... . ..... ' .... _ ...... . 
Землевласник (землекористувач) _----ц-..!~.=.s~~~t..:::;.:...::;...а..--

Представник міСЬ1С91 (сіnьськоі1 ради -
ПРедставник міського (районного) 
Відділу земельних ресурсів . 



Договір N!!l 
"ро Іlllесе""л 1111111 до dOlOIlOPJ1 оре"дll ,е.1Іедыll1 ділл",;ІІ 

."д J J ЛІІ'ІІІR 2007 p0Ilj1.Ni2S 
МІСТО Бровари Київської області 

14 сіЧІІВ дві ТlIСЯ&lі дев'ятого po~-y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рська міська рода КllїВСЬкої обпасті, 10PIIДII&JHa 
особа за зак01l0давством Укра,.ш, ідСIlТИфікацifiНIІЯ код за ДOIIIIMII ЄДРПОУ 
26376375, 10РИДIIЧН~ адреса.: Київська обл., М. БроваРII, вуп. Гагарін&, 1 S, в особі 
ВIfКОНyrочого обов ИЗКІ~ МІСЬКОГО голови - секретари ради СппоЖlСП Ігоря 
8аСIIJIЬОВII&IП, ИКИЙ ~I~ на підставі СТ.42 Закону УкраїНІI «Про місцсве 
самовридуваflНИ в УкраllfШ, з ОДflОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Бссараба Воподимир МикопаЯОВIIЧ, lоридична адреса: 
... БроваРI!, вуп.ЧеРНИХОВСЬКОГО,IS кв.96, ідентифікаційний код 1934611811, дani -
"ОРЕНДАР", 3 друго;' сторо,,", уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і переБУВ8JОЧИ при здоровому розумі та исніА ПIlAI'JIТi, 
розуміючи значенни своїх дій, попередньо ознаЯомпені з ПрІIПИСllAlИ цивільного 
законодавство, що регулюють укладений НИМИ правочин (зокремо, з вимоraМl1 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенним Броварської 
міської ради від «ЗО» вересня 2008 року N!88З-46-0S нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварсы�оїї міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 24.04.2008 року N9715-36-0S та керуючись ПОJlожеННИМl1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земепьної ділинки від 11 липни 2007 
року yкnвли цей Договір Н9 1 ("адалі - Договір) про внесении зr.lін д.о Договору 
оренди земenьної діJUlНКИ від 11 Jlипни 2007 року за N!2S (надавІ - Договір 
оре"дll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викnaсти в наступній peдaкuii:. •. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дїЛJIНКИ згідно довідКИ ВІДДІЛу 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області JUД 25.12.2008 року N! 04-
З/ІЗ-ЗГlЗ17 становить: . " 

_ 14544 ОО (ЧотирнaдцRТЬ ТИCRЧ п'итсот сорок чотири) ГРИВНІ оо к?пШок.~ " 
, оо • • но довіДКИ вІДДІЛУ 

«2.3. Нормативна грошова оцінка зеr.lеnЬНОl ДІЛRН~ ~nД х,оО4-
земельних ресурсів у місті Броварах Київської обпacn вІД 20.10.2008 року 
3/13-3/1324 становить: . 

_ 16340 (Шістн8ДЦR'[Ь ТИCRЧ триста СОРОК) грІlвень ОО КОПІЙОк,» 
"й акції" 1.2.Пувкт 3.1 Договору оренди В5rкnВСТИ в наступн~ ред . 4 2009 о 

ссЗ.1. Цей !t0roBip укладено :rt'0KOM на 1 ~:ин) б~~=:~Оп~:~~е :P:~ 
ШCJIJI З8lC1нченИSI строку ДІІ Цboro Доro Pl ОРЕНДАР повинен не пізніше віж 
ПОновлевни Аого ва нов~й строк. 'у uьor.ry раз о діі цього Доroвору письмово 
за зо календарних ДНІВ ДО 3DК1нченНJI стр ку " 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовхоml його д~ ОРЕНДАРЯ не 

ПОJlоженви цього договору про переважне пр 
застосов)'!оться у разі: оо" iJJьовим ПРіlзначенним; 
- вихористаииі земenьНОl ДUUlНКlI не за Ц 

оо аТИ' - порушении термінів сплати ореНДНОI ~ "' 
допущеmш поriршеВНR стану зeftleJIЬНОI дiJUlНКИ». 
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СН 1I ВllклаС111 в lІаступній редакції: 
1.3.ПУllln' 4.1 ДOГOB~PY ОР24 ~4 2008 року по 30.09.2008 рік стаllОВIІТЬ 10% 

«4.1. OpellAlla плата ІІа ПСрІОД з .... ої оцінки земельної діЛЯНКIf - J 4 544 оо 
(десять) відсотків від 1І0рмаПІВНОІ грошов , 
ГPIIBCllb і СКЛQДОЄ: 80 . й 

_ 635,80 (шістсот тридцять п'ять) гр"вень КОП1 ок.» 

«4.1. OpellДHO плота ПОЧІШВIО'llі з 01.10.2008 p~~y. стаllОПIІТЬ 10% (десять) 
• •. ма-івно"l грошової оцінки земельнО І ДJЛЯНКlI - 16 340,00 гривеJJЬ 

ВІДСОТКІВ ВІД нор ,11 

і складаЄ: . . . 
_ 1 634,00 (одно ПіСЯЧО шістсот ТР"ДЦЯТЬ 'IОПIРИ) ГРИВIІ1 оо КОП1ЙОК П РІК.» 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди викласти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна nЛВта вноситься рівними чаСТК~11 щомісячно протяг~м 30 
(ТPllдцRТll) калсндарних днів, наступних за останНІМ калепдаРlіИМ днем ЗВІТНОro 

(ПОДD11СОвого) місяцн без урахування пдв ШJUlXом перерахування на розрахунковий 
pDXyIlОК Орендодавця N! 33217815700005 УДК У Київській області м. КиєвІ, код 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 
13050500 - оренда землі». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного податку та ставок орендної плати, зміни 
lіорматнвної грошової оцінки, підвищення цін, тарифів, зміни коефіцієнтів 
індексації, визначених законодавством. 

У ВІіПадку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, 
ВІf3начених п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку». 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди ВИЮІасти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невн~сеиня орендної nлаПІ у строки, визначені цИМ ДОГОВОРО'І, 
cyм~ заборгованосп ВВIDК8ЄТЬСЯ податковим боргоt-І і стягується з нарахуванням 
пеНІ, ~o НВl'аховується. H~ суму податкового боргу (з урахуванням штрафНІІХ 
сан~IИ за ІХ НIUIDНОСТ1) ІЗ розрахунку 120 відсотків річних облікової CТВDКlI 
НацІОНального банка Украіни, діючої на день ВИlіИкнення такого податковоro 
боргу або на день ~oгo (його частині) погашення, зале)ІСНО від того яка з вemІЧl1Н 
таких. ставок є бшьшою, за КОЖНИй календарний день простр~чення у йоro 
сплаТ1». 

1.7. Пункт 6 Договору оренди , ВИkJ1асти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов язаний в п'ят~ ей. .оо 
цього Договору тalабо будь-яких о ІД НИИ теРМІН після державної peєcтp~11 
та доповнень до Договору тощод :аткових. угод: Договорів про внесення ЗМІ~ 
податкової служби за t-tісuем знахо вдати ВІДПОВІДНУ копіІО органу державНОІ 

Д)1сення земелЬІIОЇ ділянки». 
1.8. Пункт 9 Договору о ен 

наступного змісту: р ди ДОповнити Новим підпУНКТО'1 9.4.6 

«9.4.6. в п'ятиденний термін пі .. 
будь-яких додаткових угод, Д:.и де~жавНОІ реЄстрації цього договору тalабо 
Договору тощо надати відповідну OBO~IB про внесеНИJI змін та доповнень до 
r.licueM знаходження земельНО"1 д. КОП1ІО органу Держввноі податкової службll за 

1JIJIИки». 
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1.9. П~1rr 12.3 Договору opellAIl ДОПОВIIIIТlI ІІОВІІМ niДnYIIJn'01O.1 12 3 4 
ого ЗМІСТУ: ее 12 З 4 . . . . .. '. ... . . ІІВСТУПН . . . IНЩlаnlВОIО ОДНІСІ ІЗ СТОРІН В OAIIOCТOPOHIILOMY 

порядку У ВІlПвдках, передбачеНIІХ законом та ЦІІМ ДОГОВОРОМ». 

1.10. 'nУ111rr 12.4 Договору opellAl1 ВИКnВСТII в ІІаступнііі редакції: 
«12.4. РОЗlрваШIЯ Договору оренди землі за illiuiBТlIBOIO ОреllДОдавця в 
OДIIOCТOPOH~ЬOMY ~орядку допускається у разі НСDJlконаllllЯ Орендарем ВІІМОГ 
ПУІІКТУ 4, ПlДПУНlrrlВ 6.4 та 9.4 даного Договору. Договір вважається розірваНIІМ 
за illiцiaТlIBOIO Орендодавця з моменту lІабyгrя ЧШlflості відповіДІІОГО рішеllllЯ 
СУДУ, ПРlіАнятого на ВІІМОГУ Орендодавця». 

2. Цеіі Договір підлягас державІІіА реєстрації. 

3. Цеіі Договір набирає ЧИlІності після піДПllсаШIЯ сторонами та ііого 
держав1l0Ї реєстрації та застосовується до правовідноснн що ВIlfШКJIН З 01.10.2008 
RQ!SL 

4. Обов'язок щодо подання цього Договору на державну реєстраціlО та 
витрати, пов'язані з його державною ресстраціСІО, ПОКJIDДВlоться на Орендодавця. 

s. hппi умови договору орендн земельної ділянки від 11 листопада 2007 
року за N!!25 звлишаlОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
кнlвськоlОSЛАСТI 
Юридична вдреса : 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
в особі Сапожка Ігоря ВаСllЛЬОВllІІ 

І.В. Callo:JICKO 

ОРЕНДАР 

ОРllоа"",,"; ІІі""РІІЄІІ.г'СІІ 

Бгсара6а ВОЛО"'ІА'''Р МІІкола';ООllЧ 
IОридична адреса: 

вул. Черняхівського,15 кв.9б 
М. БроваРІ! 
обл. Київська 

~ в.м.S""J1lf6a 
(;:!!. .. / 

мп 
( npllllIIDllacri nc .. D1i) 

і - Р" "'І ПРО ШО У КНll3і заПllсів АСpжDвноі 
і & овврськаТ .. СЬКО' --, 20~ Договір заРСЄСТРОВDIfО У ВIIКОIfКОМ Р • 8Jt lIf _ РОКУ. 

• -ІІа 3DnllC ВІА с "І РССС1рвціТ ДОГОВОРІВ 0PCIUUI ВЧІІН .. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДIЛЯНКIf 

••• Бровар" 

• БРОDаР~LlСа "11~ыc~ Рlдl .. Jo .. ~c.!tи .. 20 "l..p. 
Ope.UlD4DBeUb. БРОD~Р~І.~ "II~.ыс� раДІ в особ. псро.ого заС1)'Пtlll~" міського ГОЛООІІ КІІЯllllul ОЛСIСCnII4РІ 
АПDтonInОDllча, шо QIC ІІа ПІдстаВІ ЗаКОIlУ Yкpaillll "Про "Іісасвс caMODp".ayBalflll о YкpaїIII" довірешості від 01.04.03 
3D J(e2-б1299 3 ОДІІОГО .боку та. op~"дap: ГРОl\lадЯIIIIІІ TII"IOIUCIIICO ВІСІІЛL ІDІІІОDІІЧ, 10Р"Дllчtlа адрсса: M.GpoвaplI. 
вул.Рокосовського,20 IдеIlТIІФ.каUIПЩIП код 0938102236здругого, YКnВnIl цсП договір про tlш,,-чеtlавсдеtlе: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відпооідtlо до piwelfllll сесії Ііроварської міської рад" KtlїBCIoKOЇ області від 09.09.2004 
ро", ~1521-24-24 I1IІ4ІІС, а ОРЕНДАР пр"Ямвє в строкове MmlC КОРIІС1)'ВІ'1ІІ1 земсль.ty ninlllКY мощеlО 0,0008ra 
jUll о6cnуroDУDаllllЯ га РІЖУ, ЯІСІ 3t1IХОДIІТLСЯ по вул.РОICOСОВСLlСОго,290 " •• БРОВlРIІ. 3riлllО 3 MatlOM 
хмлскорш:,rУВО'IІІI, ШО є невіД"СМIІОЮ чаcnщою цього Договору та довіДК'1 Оlшаtlої Ііроварськ"м MiCLKtlM віддinом 
хмcnыІІх ресурсіо за Н!!689 від 29.09.2004 року та земсльtlо-кадастрової дoкy .. clfТВЦiї Ііроварського .. іського віддinу 
3CMCnIoIIIIX ресурсів, земслыla дїЛlllка раХУЄТЬСІ в зеМnlХ Жlггnовоі забудовtI Ііроварської .. Іської радІІ. 

2. Об"єкт ОРСІІДІІ. 

2. I.В оренду передається земсльна дinlнка загвnыІюю мощею 0,0008г,а. . • 
2.2 На зе .. ельніП дїЛІнці відсутні об"ЄКТIІ нерухомого .. аПна, а також шw. об"єml шфраСТРУК'І)'РtI: 
23. Нор .. аТ.івна грошова оцінка земелыlіi дinlНКIІ згідно ДовідКIІ GpOBapCLh'OГO .. іського віддinу зе .. слыІІхx 

ресурсів від 29.09.04 за Н!!688 стаНОВ'IТЬ 837 (вlсіаlСОТ ТРII4ЦЯТIt сlаl) ГPIIBCHL. 
2.4. 3емслыla дinянка, Іка передаСТЬСІ в орен.ау. не .. ає недоліків, що .. ожуть переШКОДIГГI' іі ефсmlВIІО"У 

ІIІІСОРIІСТВНtlю. • • 
2.5. ПРllз .. іні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір OPCHAII не збеРІгає ЧІІІІІІІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

3.1. ДОl'Oві кnaдeHo на 2 (два) рО1С11 до 09.09.0б РОIC)'. ПlСЛI закіtlчеllНl cтp~~ ДO~BOPY орендар .. ає 
--- р у n строк У цьому рші орендар ПОВllllен но Пl3ll1ше НІЖ за 2 а.lсяul до ··• .... важНО право поновлення Rol'O на НОВІІ. • О oВiКlml nOI'O дію 
3ІХіИЧСНIІІ строку дії договору nOBiQOMlrrlf ПIlСЬМОВО 0pOHДoдaвЦl про наМІР пр А • 

4. ОреПДllD ПJlDТD 

• і і 1-05 ( oдlll ) гptlBHI 05 копіПок за І KLa •• 
4. І. Opell4Ha мата ВІІОСІГГЬСЯ орондаРОМ У фор"" та роз .. р 40 копіПок: 
4.2.РіЧ'lа opOll4Ha мата cкnaдaє 8-40 ( вlсlа. rPIIBellL'n гр::я з урахува~IIRМ індексів інфnlwl. 
43. ОБЧIІCnОН.1R Р03міру орендноі MaТlI за зеМnlО 141 сн n RТТЯ plwellllR оlд 09.09.04 щоаllСRЧIІО рlВllllаlll 
4.4.0peIlAlla плата ВІІОСІІТLСЯ ПОЧІІІІІІОЧІІ 3 ДІІЯ ПР" 11111І11" кanCllдDp"lal днеа. 3Bmloro (податnвоro) 

~~rlCa.1II npoТRroal зо ICIUICIIQap"IIX ДІІІв, HaCТYnllll~I~:D:Lc:::. областІ al.KIICBa МФО 821018 8.-ОД 26376375 plр 
3 rвЦI ШnRХОl\1 перерахуваllllЯ ІІа раху"ок УДК У IlСІІціі 13050500 _ ОРСlша :ІсаІлІ. 
7118100600001 - Броварсь.IСОТ alїCLlCoT радІІ. КОД IUIICII! о ellдlloi мвт .. офор.шясться відповідНIІ"'1І акта.lІІ. 

4.5. Передача продука.і та надаllНЯ послуг в paxyH~. Р 
4.6. Розаllр ОРСIIДIlОТ nлаТIІ переглядаєтьсЯ У раз. о",. 
4.б.l. змі'lІІ У1ol0В I'OcnoдaplOBaHIII, поредбачон",с AOl'OBOP1 та' Рllфів У та .. у Чllслі внаслідок інфnяuії; 4 ~ • підОllщОlІІlІ ЦІІ • ' .u.2. 3МIН'1 розмірів зомелыІІ'о податку. • • • 
4.б3. в і.IШIIХ ВIlПадках передбачеНl1Х за"'ОIІО"'. чсн'l ЩІ", QOI'OBOPO". спраlUlІЕТЬСІ пеНІ у р03"lрl 
4 • стрОЮI, Вll3иа .б.4. У рші ІІОВНОСОННІ OPCIIдIlOЇ MaТlI У ОСТРОЧОIІНl мате'АС)'. 

nD.IUIlnиот стаВКl1 IIDQiOlllUlLHOI'O банку Україна 3В кожОН день пр о ОРЕНДАР з ПОВIІ3ШIIХ ПР"ЧІІІІ ТlI",Часово 110 
4 і у ВIІПадІСВХ. ІКШ .II~ .б.S. Орендна мата спраlUlІЄТЬСЯ такоЖ 

plICТoBYE зе",ельну ділянку за ШІМ ДОI'OВОРО". 
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• СТОІІІІЯ ]с~IcJlы�оїї ділЯIІКIІ. : 
5. УаlОВІI ВJlJСОРII 6 аоШ'1 ЖІІЛОГО БУ4"JI""), і rocno.1npc,.",., БУдівen 

5.1. земслыІo АЇЛІ""" переllаСТЬСI n ореllАУ lUIl о 'СЛ:'~:~ВОі 10БУАОВIІ. .. 
5.2. Цїльовс прIІ:ІIІо"с.llllзе"'cnыlіi АілIIlКIІ- 1емЛІ вne:flOMY ЗОКОJl040астао\t паРІЛ"), l\till.OBOTII IIЇJ!' 
5.3. Орс.uшр ІІС ".ас ПРОВО без офОРМЛСШ'1 У ВCТllIІО 

np"1101.elllll зеМCnLIlОТ АілIIlКIІ. 

6. YJ\IODII Ї СТРОКІІ ncpCAOSIЇ ЗСМCJlLlIОЇ діЛЯIІКIІ О ОРСІІДУ. 

• оБЛСI"'I\t npoc,,-rv її піЛАС.1СIІIІI. • 6.1. ПСРСAD"В зомcnыlіi Аілl"К" в ОРСIIlIY ЗАIПСІІЮСТЬСI з розр .. ~ 
• • • ОРЕЧДОДЛВЕЦІJ rlCpCl1DC. D ОРЕІІДЛР ПРIlЬ".-6" IlІшl УМОВ.. пеРОАа'" зеМCnL"оі АІЛІ"КІІ В opellllY· ~. '1011І( 

._. • n І' ПРСТОJlзіП 'lncтix ОСІб "ро ІКІІ" в моме.1Т yКnI"" .... OPOIIII)' 30MCnLIIY АІЛІІІ",), вілыІy ВІА БУАЬ-IКIІХ мо ІІОВ"" прав .,., -... 
Договору ОРЕІІДОДЛВЕЦЬ 111І ОРЕНДАР "е МОГЛІІ З"ОТІІ.. м 'м 

6.3. ПсреAD"О 3CMCnLlloi АЇЛІІІКІІ opellADp'o 1AinCIIIOCТLCI ПIСЛI АсржаВ"ОI ресстра'llІ ЦІ.ОГО Договору 
3В ОКТОМ npllnMOIII'I- передв,.і. 

7. YJ\IODII ПОDСрllСllІІЯ ]СМСЛLllоі діЛIIІІКlI. 

7.1. ПіСЛІ ПР"ПIlIСШ'1 АіТ АОГОВОРУ ОРСІІlIDР повертас оре.'АОАаОl1спі 1СМСЛЬІІУ діЛJIІІКУ У ста.,і. не гip~ 
поріОlllllО 1 ТІІМ, У якому аіll ОАерЖDВ іТ воренлу. 

OpellAOnOOCUh У Р011 погіРШСIIJ'1 KOP"CJII'X вnocTIIBoCTCп оре"Аова"оі 1Сi\lСЛЬJIОЇ АіЛJl""", nOB"11allll:< 111\1і .. 
П СТВІСУ. мас право "о niA'UKOAYDDJII'Jl161IТKiB У розмірі. ОIО.lаченому CТOpOtlaMII. Якшо СТОРО.lаМIІ .11: АОСІПІУТО31QJ 
про Р01мір вї4WКОАуоаlll'Я з6l1ткіо. спір РОЗ0"Я1УСТЬСJl у СУАОВОМУ ПОРЯАКУ. 

7.2. 3AinCllo"i ОРСШАарем БC'J ЗГОАIf ОРС.'АОАавuя В'ІТраТIІ на поліпwеllllЯ ореНАованої' 1I:мель.,оі Аілllllll1l.' 
ІІеМОЖnIlВО віАО"'РеМlтl бe:J заПОАіJШІІЯ ШКОАІІ ціП Аілянuі, не піАЛЯГDЮТЬ віАШКОАупаНІІІО. t 

7.3. ПоліпwеllJlЯ ста"У земcnьноі АіЛJl"КIІ, ПРОВСАс"і ореНАарем зо ПІІСЬМОВО.О ЗГОЛU.О 1 ореНАодавие .. 1СІІі 
lІе nilUllrDlOTL віАШКОАУООIІНIО. ; 

7.4. Opellllap моє праоо на оіАШКОlІ)'оаНІІI збllтків, заПОАіJlНIІХ УllосліДОI\ •• 1:01І1\0.,аllllЯ ореНJIОJШIIІ 
10600"11СIІЬ • параАбачаllllХ ЦIfМ АОГОООРОМ. ,/ 

3611ТICD"1ІІ ВВОЯ\"ІІІОТЬСR: 

7.5. фаКТIІ',ні втраТІІ. ЯКІІХ opeHlIDp зазllОВ у З0"язку 3 •• еВlІl\онаЮIJlМ або нсналежнш.1 В.lкона.IНIМ) 
AorOBOpy ореl'lIOlIDвцем. ОТОКОЖ ВIІТраТlІ, "кі opeHlIВp 3АіПснио або ПОВlІнен 3АіпС.IІІТIІ АЛЯ віАlІовnеИИIІ 
порушеllОГО првво; 

7 .6. AOXO~". які ореНlIDР Mir бll реально ОТР"МОТІІ о разі "межного ВІІКОНОННН ореНАодавцем умов Aoro80PY. 
7.7. Р03МlР фОКТIІЧНIІХ Вllтрат ореНlIDРI Вll'JначастьCJI на піАставі докумеllтально піАТВСРАжеllllХ AaIIlL'( 

8. 06J\IС'&СIIJIИ (о6ТИЖСIIІІИ) ЩОДО DllКОрllСТВllllИ 
ЗС'lсnьноі ділИIIКII. 

8.1. Но opeIIllOBO •• Y 1еМCnЬІ'У АіЛЯIІКУ не BCТВlIoвneHO Обмеження. обтнжеllНR тв інші права третіх осіб. 

9. Illші права та 060В"Jl:JКII CTopill. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гвраll1Ус. що земenыla діnЯІІка є n '" • ~ 
заБОРОIІОЮ (арештом) 30CТВBOI0 Ilе пере6'\lВО • • У ого впаСНОСТІ. НІКОМУ ІНШОМУ на ВlдчуАїе 

..' ~ є І ВІН моє ЗОКОНІ,і n • 8 IIIUUlBaTII ІІІШІ праоо. ВІІ31111',оні UlIМ АОГОООРОМ. ООIСОввжаШIR перемваТIІ UlО АІЛЯ.ІІС)' 
!І.I.ПРI1ВО opaIlAOAOBQn: 

9.1.1 поревіРЯТІІ Uільо~е BIIKOPIICТВHIII':leMenhlloT дїЛRНКIІ' 
9.1.2 АОСТРОКОВО Р031РВОТІІ uen Догові ' 

Догооором; Р У Вllпааках, пераА6вчеНІІХ 'ШННІІ'" :laKOIIOllllBCТВOftl 13 
9.1.3. 1ft1illllТlI розмір ореllАllоі nЛВТlt У ВllП 

OAIIOCТOPOICHЬOMY ПОРІАК)' 6ез ЗГОАІІ ОРЕНДАРЯ' аака.'(. передбочеlfllХ '1ІІ111111М :lаКОНОАВВСТВОr.l. в ТOftJ'i .. 
9.1.4. ВlІмаГВТIІ оіА ОРЕНДАРЯ сооєчаСIІ • 
9.I.S.BIII\IOrDTII оіА ОРЕНДАРЯ віАШКОI1Y ого внесеНІІЯ opellAlloT маТІІ; 

міськоі pDlIlІ про ІIDlIDIІІІЯ земcnыlіi АЇЛRНКlІlIO n~OIlIlR ОУ"ІІІ оре'lAllОТ nлаТIІ :І часу nplln .. RТТR ріШСІ'1І1 ВІІ"'О""-О\l)' 
9.2. 060в"н31с1І opeIlAOAOBQR' AnllcallllR цього ДоrовоРУ; 
9.2.1. переllDВDТlI :leMenLIIY AU;RIlk)' по • 
9.2.2. переllDтllземenыІy АілlllJCy У апа 0(, . /І' 

рlшеllllЯМ коміс:іТ MiCLКIIIKOII"'OMY по розп ~'I сть ОреНАОР'О піCnІ завеРШСНI'R б\lдіВНIІUТВО ЖllЛОro 6УАІІIІI>')'. 
А·ІЛІІ'Ц·І ОАШУ 1емenЬІІІІх n;.. • J ЗС 

• -.ЯНОI(, Пlt'JIR розпочотого БУАіВНІІЦТВО ІІВ 



ІІрО,а opellJlapH: 
'J.t -"IОІIІТ11 по акту земельну дimrнку у KOPllt"'nI 
,~ •• U'r ". -."ІВІІІІІ' 

- -, " DOK08JllOllDТl1 AorOBlp ПIc:JJЯ ЗВК1II'lеНIIІ crpo R ' 
. 93' pe1lJll1' ку oro діі І разі BЇJlcymocтj 
~~P.3":u.c:.raТlf ;ід Орендодавця передачі земenыІ-1� • DpereшіR. щодо з060В"I3D1 .. 118 

р.... • • AUIJIIIКlI У ап8СИ' ,.4. 06DD"НЗКII ОРСllJlарп. ICТIt НВ IIIKOllBHfIJI п.п.9.2.2; 
, J J H_aТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛJlвість зАіRсmoв'" 
.'" • аТІ зе' _ТlI КОlnPОЛIo 3В 1I 
p.4".lHICDPIICТOBYB І мельну ДІЛянку зв UinIoOBIlIo' ПРІОНВ'І • IKOPIICТ8HIIIM шсї зе"'C:nIoIIОЇ дiтrllXll' 
9 4J.своtчаСIIО СIШВ~I~аТJI орендНУ плату; еНllІМ, ' 
, 'J 4 не aonYCКIТlI ХІМІЧНОГО ЧІІ будь-якого іllШОro звб 
.'" • .- • PYдlleHНII земл_' 9.4.5. під'І1шмуваТlt 11 в належному саlllПРllОМУ СТІІІі; , 

9.4.6. вuroТОВIП'И проектну докумеllпuіlО на забудову з 
~ 11р DllМor "ПРВВІШ MicueBoї забудови". еМC:nlollОЇ діл_IІКlI і nPОВDДlтl будіВllІІlП'ІО у 

10. РІІЗІІК ВІIDDДКОВОГО 3RІJЩСJlJІR або п " ОШКОДЖСJІJІІІ 
об єкта opellДlJ ЧІJ liого чаСТIJJIІІ. 

10.1. РІОІІК випадкового ЗНJlщеННJI або пошкоджеlllll o6"єm opeURllt'll noro ч ........ • ~ .. _,nllll несс opelrдap. 

11.СтрахуваННІІ 06"єкта чп його чаСТІJIIIJ. 

11.I.Зriлно з ЦИМ AorOBopOM об"єкт ореНДJl не піlUUПilЄ страхуввнню. 

12. ЗміН11 У&lОВ договору і ПРJJПJlllеJJJIП Boro діі 

12.1. Зміна умов договору здіПСНlOЮТЬСІ у ПlIСIo",овіЯ формі ,в 83вємною ,годою сторін. У раі IICДOCSnleIOll 
_ІІІОДО 3МЇ1ІІІ УМОВ AOroBOPY спір розв"ЯЗУЮТЬСI у судовому пор_ДІ)'. 
, 12.2. /l)t договору ПРІІПІІІІНJOТЬСП у разі: 

12.2.1.закінчеlUlJl строку, на ЯКІІ" Roro було укладено; 
12.2.2.передачі орендарю земельної ДЇnJlНКИ у власність; _ • 
~2.2J. впкyny земenьноі ділянки дnя суспільних потреб або DpltмyCOBOro вfдчyжellRll,емет.НОI ДJJIIИJUІ' 
~ суспinьиоі необхідності В порJIДКУ, вствновлеНО.IУ ЗВlCоном; 

Дoroвip DpИnНRJIЄТЬСJl також В інших внпадках, передБВЧСНl1Х 'DКOHOм. 
l2.2.4. Дa'f дoroвopy прИПИВJUOТЬСЯ ШЛНХОМ Horo розірванНІ зв: 
12.2.S.I3аЄМНОЮ зrодою сторін; • оною обов"аІСЇВ 
12.2.6 рішОННRМ C~nV на вимоry однієї із сторін У ИВСІІlдоlt HCIIIKOIIВНRR ДPYrOIO crop _. • 

1IIhL.. __ ~ '''V wкo"""'RRR opl:lfAOIDIIot зсмem.НОI дtIUПUCIl, ue k;;'ICJlIIX дoroaopoM, та внacnідОК випадковоro ЗНІІЩСIUIII, по ....... 
IlepcШКОдисаЄ іі ВшсорИСТВИIDO а також з інших підстав, DИЗИВЧСНІІХ 38ІОНО"I. 

'1~2J. Розір~1UIНJI AorOBOPY в oдн~cтopoнньoмy порRдICY доnyскат:;.. _рем n .4.4, п. 9.43. 
1;:Ю Р03I~вання AOroвopy в односторонньому порвдку ,Е Ilевпко::uJЧtIV ~ фЬtlЧJtY особу Е niдmвою дц 
~ Перextд права власності на МВЯНО opellД8pJl на ІНшу 10pl "1 

!\ItiQ на ДОГОвору. " _ _ О ндаРІ, ,всудzeRRR або оБМ~RlIR П 
~Dpeндoвaнy земenьну ділянку у разі смерТІ ,І'ІJЧН~І Оl~~іб, JI:ВllІОplIСТОВУЮТЬ ЦІО земem.иу ДUIRRX)' 
~'1 За рішеllНJJМ СУ1lY перехоДl1ТЬ до спадкОЄМЦІВ або ІНШ 
\. OJ!etrдapeM, 1WUlX0м переукпадаННR AOroBOpy ОРСllДllзcмnі. 

\ - 13. відповідалы�ість сторіН ,а неВlllсопаПJIJI або 

\
' : . IlеllaJIежпе ВUlСопаПIUl договору 

і] 1 -vrr. вlдnовiдamoиіс:ть BlдnOliднo до зuoиу 
1':~· . ЗІ не ру СТОРОНІІ Н".,,-
,О ЦaroB ВlІІСонанни або ненапежне BIIКOНВННII aoroDO • ""Воде, що uc 
СІ].] , ару. . І..... ЇJUIIIЬHocm. _кшо вона -
• ·Сторон. • IdUImcR вUI Duu,OB 
~ ~ -.... НІСа noруwиnа зобов"JlЗВННJI, звUI 
~1;' оСІІ Не :І іі вини. 

~~ - 14. ПРlllсЬщевї DолОже1UUl• ноТ peЄC't}1lW't 
1.Цеа • • СТО онам" та noro дер- 0_ з _хаІХ з.-оДlm.cR • 
'~. оЦОroВIР набtmає ч"ннОСТЇ піспя ПlдпtlСВИНJI Р IIV 10PllдlrlR)' CIUI)', YIcn...·r ... ..-.&. однаКО .. " """auito. 
дру.; _еНО у ТPIoOX npимірниках. шо. м-·" овів дер_11)' pet ... r 
\~ _ , rJt - В орендарв, третіlt _ в орraиl, JllUrR пр 



ІІІІМІІ ДOr080P)' с: б 
8&:8111"саlІІlІl'lІІ ЧlСТ~ : JlКК" 3 аідображСlІlІJlМ оБМСЖСI'Ь (о ТЯЖСIlЬ) у ії RllkOPl1CIa!ati 

КD.IIDC1pOBlln Mall зсr.teJIы�о1� ДIJI 
DCТDIIОВnСIШХ ccpDhyriD; .n-HIIJI 30DніШІІЬОЇ мсжі зсмелЬІIОЇ діЛЯНКIІ; 

,'сцсвості та пого,....- • 
BКf DCТDlloВnCllllJllla ,. І • ьоі межі зсмeJlыlіi ДIJIJlIІКII. 
BКf ПСРСIlСССШUl в ІІатуру З0ВШШІІ • 
aКf прIlПом)'-псреда'l зсмeJlыlіi ДIJIJlIIKII; 

0pCII.IIOДn8&:ЦЬ 

БРОDарська міська рада 
а особі псршоro заС1)'Пllllка 

MicIoKOro roлОDl1 
КJlJllшці Олексаllдра AllaТOJlinOBll'ID 

МіСЦС3IIDXоджеНIIJIIОРII.ІІII'ІНОЇ особll 

07400 КIІЇВСЬка область. 
м,БроваРIІ. в)'л.Гаraріна. 1 S 

IДСНТllфікаціRНIlП код 2637627S 

15. PCKBi:JIITII стор іІІ 

ШдПIIСII сторів 

___ --::~~~~~llJIнllця ОоА. 

ОРСІІДОР 

Тш.IОШСIІКО ВаСIІЛЬ IBaIIOBII'I, 
паспорт ссрія СМ Н!! 141214, 
ВllдаНIlП БроваРСЬКIІМ МВГУ МВС 
YKpaїlI1I в КlІївськіП області 
25 BepeCIIJl 1999рокуо 

Місцс ПРОЖlІвання фіЗIІЧIІОЇ особи 

КlІївська область, МоБроваРIІ 

ВУЛоРОКОСОВСЬКОГО,20 

IдеНТllфікаціЙНIІЙ номер 0938102236 

МП 

9РСІІДВР 
/- // 

r . ІІІ: 0.0 І Воl0ТllfolоWСИІіІІ 
-=--..::'''';.,!'-=J.:'?t:IJ.----

ДоroїіР3Ї1рссстровано у ВIІКОlІко",і Броварсько· • • ""'І 
І МІСЬКої РадИ про що у книзі рсєстрації ДОГОВОРІВ орс"", 

DЧІІІІСІІО заПIІС Від " .to " 10 
20 00/ р.заN9t!f 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНої ДІJIЯВКИ 

. 11_,,-------....;2004 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська Рада, в особі 
. 

першого заступника МІСЬКОГО голови КllЯJlllці ОлексаІlДра 

АllаТОJlіЙОВllча, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в У країні" з однієї сторони та ГРО&I8ДЯIIIIН ТII&lошеJIКО 

ВаСИJlЬ Іванович з другої сторони склали цей Ап про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а громадянин ТІІ&ІОШСІІКО 

Василь Іваноаич прийняв земельну ділянку ПJJощеlО О,ООО8га по 

'. вуn.Рокосовського,20 для обслуговування жилого будинку та 

господарських будівель. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесіі від 

09.09.04 за К!521-24-24 на умовах оренди терміном на 2 (два) РОКІІ дО 

09.09.2006 року. 

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

AoroBOPY оренди земельної ділянкИ. 

Б ПЕРЕДАЛА: 
РОваРська міська рада 

. ~ltДllЧИа адреса: 

. n SРовари, вул.Гагаріна,15 
і ер_ застyпmпc міського голови 
=-"!t.o. \І ..... ~ 
~Kr'~i;;~ 
~OI ~*~ :, 

шИЙНЯВ: 
тимошенко Василь іванОВИЧ, 
JП(ИЙ проживає за адресою: 

вул.Рокосовського,20 
м.Бровари 

d;{~-. __ /В.І.тимошенкоl 



АКТ 
sСТОllОDлеШIJJ ІІа місцевості та пого n. 

рро ~ЖСІІІІR ЗОВllіWllьоі • •• .. • 
J\IСЖl зеJ\IcJJы�оI� ~ІЛИІІКІІ 

YW /.і·и""(и ,ч.~1А.) ~" ;/' 
~~,;,_==~~.,;~;~;~~~~r:;20~О __ ~У~Р~,~~~---------------------

ІІИ. msжчeпідпl~ представник Дач' м. Бра"РIІ 
~ ~ ІРНЬОТО Броварськоro r.riCLKOro 

.-crpОвоro бюро . r"~" t<" ~ "'- 3cMcnы�o--
»JOЧllіі ІІа підставі ""'~ ;! J 
р31J1иароДІІИХ депутатів від" ol V" A..t. t~4"""v~1,~~~J /РР.?р. 
InPllCYТНOcтi земnсвnасників (землекористувачів): 

Ь t..-t t·-:;" i~1··i~A::'I,' ,6. /.' 

JlcyмjжнllХ землсвласників (зсмлскористувачів): fhC ~. ,f' -.L' 
--~~~~----------

110 пред'IВИЛJf своі повноваження, провелн встановлення на місцевості та погоджеННJI зовнішньої 

.rzi3C.ICDLHOЇ дimlнки д;, е. """'''t~1/~~'t'' Д /' 
JIOзнахОДllТьсяза адресою: II;".~" /1, ",'.4 ійА ,,4y:«~,.,.- ~O ___ -IK~y "._ Г« (~'V '':1..' 50' '-. • &.~. , с-

. іГ-- -

!uиачснімежі на місцевості проходять /l,С ,..' с.\ і I~ "~A"'" м (,р (j 

НiJlких претснзій при встановленні зовнішньої межі не заимено. Ме-.і ПОГОДЖ:fJі і не 

illlJJJlХ8ІDТЬ спіРНІIХ п~тань. Мсжові 'JHaKJI. яким.! закріrшена зе,wlcnьна ділянка в JciлJ.КС.СТІ 

_ .5- шт. ПО1:азані представНllКОМ Броварського ВI!роБНIIЧОГО 

lfDPO відділу земельних рссурсів на місцевості та передані на зберігання зс!tfJJсвnаСfIIIJ:У 

1buJекористувачу). Розміри та місцезнаходження земельної діляНК11 flоказані на абрисі на звороті 

~rolX\y. 
. Пnоща ДЇЛянJCИ, наданої ~ vH" .. t ~I -ё!-І, И;" ~ /j", /' 

l\qJJo зсм ро РО ое ra 
cnьио-квдастровоі документації срвдає . 

Цеп акт є підставою Д1IJI прийwnтя рішення по фаmlЧНОМУ КОРIІС:ryванню з наступним 

~r.uaCHIUIM Докумснтів, що посвіДЧУJОТЬ право власноСТЇ або КОРI1С1}'вання зеt.шею. 

Акт Скпадений в 2-х примірниках. 

ПредстаВІІІІК зеl\шеВJJDСНІІК8 
(-1JJеIСОРЩ~ТУВDча) 
ПРедстаВllllК б.оро 
ПРедстаВllІІК BIIKDIIKOI\IY • 

ПРедстаВlІІlК СУl\tїЖllІІХ . 
3еАІJlе • /1.' 

ВЛаСllllкїВ (зеашеКОРIIСТУВ8ЧIВ) 

~ е. ~.t./I"';.~«,.4&~ .(1'-~ " 
r. ,А;( 

-1 
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1. Від А до Б Jr f к -.:L 
2. Від Б до;l~=7J~КІ.~"'~'с.~ol~~~ t-~~';~~"~~ ..r.~ ,,:--=----:;--:-------------_===::::~~h~~~"~~'~~~~~-~~n,~~--~==============~~--- ~./. 

3. ВідВдоГ • 

4. Від r до д============----------================= --s.Відд~В==========================-=-------------------_-_-_-=-=-=============================~=~~~ 
б. ВідЕдоА -=-==~-=~=------

A6pIIC CКnIB: ---,!72;§I7;"~~Z' =-' ______ ========== ~ 
3АТ.Б -;IJ ра8аpclolril с)рунарня., 2003 р, 3а'" Nt ВS4" 



МІІ, НIIЖ'lепіДПJ.lсані, ;J~JlC'l'&DНlIK тов І. /ц)/о/с шаllиіО" 

----------~~~~~~ 
іарнсутності зе)L1еВЛ3СНIІ кі в (:tеМJН:КОРIIС'гувuчіll): 

_-------.. -J"t"I .. U& t~_є~_' '_а::: ~.:J'~ 
І ~~~----------------

JfЛC1I8ИIIК ВІІКОНКОМ У _ ._/'0 в! t:И ~"'r.~ ___ 7 .~~ . 
І , ~---------------------------

ilчкй на підставі доз полу rіИКОНКОМУ H~ 27] 

шнаРОДllltх депутатів від 24 ЛИСТОШl,DU 1992 р:жу 

~иechlt s натуру межі IIіІ :lіДСТИJJі ПЛО1llУ ]·:МСЛl.1ІІ1Ї діn"Ш:1І 
_ _ JVr.-t.~.рl!_~.е.н_ иО ,/.5 J "_ _______ _ 
_ ваючоro ПО вул. ~ t~l) ~","-~c.6 ~е't'П~ _...j~~~------------
riaoрішеННІ міськвltконкому 1\2 ___ - _о. ui~L __ ---

Мс.саі ЗІІІІКИ Ь кілы�остіi L .Г ) ІІІ: ))&:Дnlll 1. ШІ г)'рі IIpC.tC'lїlUIllIf:Y зut.lОDНIIЕ8. нн ЯКОГО 
IIrвцeIIO 8іl1поsіДI1JI1.lІість :1& їх збереження. 

foJuinl11 • ." -ілиtlКJI IІОКD:J8Ш на кроках. 
f~1' 1',щ:цезнаХОДЖСJlНJI МСЖСВІІХ 'JII&XIII земелыlI� .:. 

1ttй 1trє • • ф' ному КОРltстуuntlllЮ. 
ПІДставою ~'H ПРJJїіIlJl"'И РІшеННІ 110 аКТІ1Ч • 

I.ar Cknll(e .. 
IIНJI О дВОХ f1jшміl)l'IІІК&Х. 

п' ~Ullllкзеl\lлеum'СIІІI~I'~' (. Jet .. L.t&(I'~e#'I'E; /.j'J. 
!і(ОРllttyDlІЧП) , . "J' _--"'A:jr-

Ь .. _ - Ло! Я;е,.le L. ,(;'/. 
·~811111· ~08 ~ :.~V1'·;-' __ '~.;;e:;;z.-~~~~ \ • ''-и''I1~''H~·иo .~. -- J~ 

, ~rH .. "..rlA' .... ' -- ~Q9! &/.а/. /. Ь. 
~~a8111 ~~~. ~~ __ - __ --L~1'471F'-'-
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Договір НРl 
"ро 'lIIece""R ЗА,;" до догов -

• ору opelldll зet,едыl r ..\. 
від 20 3/COB""1R 200',1 10 ulЛJlІІ~" • .. ро/(} .Ni714 
МІСТо Бровари Київської області 

26 rpУДllЯ дві Тllсичі ВОСЬІ\ІОГО року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська К оо .. • 

особа за законодавством УкраїНIf ідеIfТИФік:ці'nн nИIВСЬКОI облаСТІ, ЮРllДllчна 
375 .. ' и КОД за ДВlIIIМII єдрпоу 

26376 , JOридична адреса: КИlвська обл м Бровари вул r . 15 б' 
б ,· ., . ,. І araplНa, в осо J 

ВlflСОНyrочого о ОВ язки МІСЬКОГО голови - секретар С ' 
-' '. я ради апожка lгорп 

ВаСIIJlЬОВIIЧП, якии ДІЄ на ПІДстаВІ СТ 42 3aKOllY Укр 0011 П . 
оо • • а ІІІ е( ро МІсцеве 

самоврядування в УкраlllШ, 3 ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: громадянин Тимошенко Василь Іванович, 10РІІДllчна адреса: 
••• Бровари, вул.Рокосовського,20, ідентифікаційний код 093810223б, далі _ 
"ОРЕНДАР", 3 другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 

ДіJOЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому РОЗУА.і та ЯСllій пам'яті, 
розуміючи значення своіх дій, попередньо ознВЙоt.шені з приписами цивільного 
законодавствв, що регулJOЮТЬ укладений ними правочин (зокрем8, з ВD.оruш 

щодо недійсності праВОЧИIIУ), відповідно до затверджеJIОЇ рішенняt.t Броварської 
•• іської ради від «30» вересИR 2008 року N!!883-4б-05 нормаПІВНОЇ грошової 
оціИІСИ земель міста Бровари, та рішенИR Броварської міської ради від 1 б.l 0.2008 
року Н!!898-47-05 та керуJOЧИСЬ положеннями пунктів 4.б.2, 4.б.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 20 жовтня 2004 року уклалll цеП Договір 
N! 1 (надалі - Договір) про внесення змін до Договору оренди земельної ділянки 
від 20 жовТНJl 2004 року за .Н!!714 (надапі - Договір оре"ди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пунхт 2.3 Договору оренди викnаСТJI в наступніЙ.редакції:. .• 

(<2.3. Нормативна грошова оцінка зе~enьн~~ дinяи~. ЗГ:~lі~~~ B:::Z 
земельних ресурсів у місті Броварах КИІВСЬКОІ облаcn ВІД. Р ку -
3/13-3/1008 становить: • 
-1558 (одна тисяча п'ятсот п'ятдеCJIТ вісім) гривень ОО копійок. 

ИКJIасти в ваступній редакції: 
lЗ.Пункт 3.1 Договору оренди в • 25102009 року 

2 (ДВа) роки теРМJИоt.t до • . • 
«3.1. Цей Договір укладено строком на ОРЕндАР має переважне право 
ПіCJIR зшнченНJI строку діі цього ДOГOBOp~ ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
'пововлеННJI ЙОГО на новий строк. ~ цьому раз~ дії цього Договору ШІСЬМОВО 
за 30 календарних днів до ЗВКІнче~ стр ку його дію. 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР ПРОДОВ~е право ОРЕНДАРЯ ве 

ПРО переВIIIIW6 
ПоложенНJI цього Договору 

застосовуються у разі: • ЬОВИМ призначеННnI; 
- ВИКОРИСТ81lні земельної дїnЯИКJ' не ~ цш • 
- ПорушенИR термінів сплати ореНДНОI;::_ки)). 
- ДОпущенИR погіршенНJI стану земель 'й едакціі: 

сти в наСТУПJII Р оо вої 
1.3.Пункт 4.1 Договору орен: ё:;:; відсотоК від норt.tаТИВНОl грошо 

«4.1. Орендна плата становИТЬ 1 еВЬ і складає: 
оціRICИ земельноі діJIJIIП(И - 1 558,00 .ГРИ~на ік. 
-15,58 (п'ЯТВ8ДЦJIТЬ) гривень 58 кОПJЙОК р нiit редакції: 

. ИJ(ЛастИ У НаСТУП 
1.4.Пункт 4.3 Договору ореНдИ в 



2 
тСІ ріВНИ)!I! частками щоміСIЧНО ПРОТЯгом 30 

сс4.3. OPCIIДIIO плота ВllОСднl ів наетупНl1Х зо останнім календарним днем 1Billl0ro 
(ornIIДЦRТlI) КDJIellAOp1111X , 
,'r )' б з урахУВDlIІІІ пдв ШJUlXом перерахування на розрахУНКОВllR 
(noДD11CoBoro MICJIЦR ~p 33217815700005 УД)<. у Київській області м. Кисва, коп 
РОХУІІОК ОрендодавЦІ - Б ВДК . "' 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - роварське , код класифІкації 
13050500 - ореНД0 зе)ші». 

1.5. Пункт 4.6.2 Доroвору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.6.2. зміНl1 розмірів земельного податку ~ ставок ~реIlДI~ОЇ плати~ ~MiHII 
HOPMOТlfBllOi rpошової оцінки, підвищеННІ ЦІН, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩICJrтiв 
illДeKcaцiї. ВIt3110чеllllХ закОIlОДавством. 

у ВllПnДКУ BЇДI\IOBII ОРСІІДОРП Зl\!іlllml opellAl1Y плату ІІа y~IOBax, 
ВllЗllаЧСllІІХ п.4.6 Договору, CТOPOIIII РОЗРllваJОТЬ договір OpeIlA'" ЯКЩО, І: 
вЩаIОВD від до6РОВЇЛЬІІОГО розіРВDІІІІП договору за ЗГОДОІО сторіІІ, цеіі договір 
РОЗРJIВDcrьсп У eyAOBOl\ty ПОРПДІСУ.». 

1.6. Пункт 4.6.4 Договору оренди ВИІCJlасти В наступній редакції: 
сс4.6.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цИМ ДОГОВОРОМ, 
сума заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуваННІМ 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафНІIХ 
санкцій за їх HВJlВHOCТЇ) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставКIІ 
HaцioHВJlЬHOГO банка Украіни, діІОЧОЇ на день виникнення такого податкового 
борry або на день його (його частині) погашення, залежно від того, яка з величин 
таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його 
сплаті». 

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

(с6.4. Орендар зобов'язаний в П'J1ТИдевний термін пісЛJi державної реєстрації 
цього Договору та/або будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення зміll 
та доповнень до Договору ТОЩО надати відповідну копію органу державної 
податкової cnyжби за місцем зваходжеВШІземельної дimrнки». 

1.8. П>?,кт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
наступного ЗМІСТУ: 

сс9.4.7. в п'J1ТИДенний термін піcmr оо Та/І б 
будь-JIКИX додаткових yroA, Д де~жавВОІ реєстрації ~oгo Договору І О 
Д ОГОВОРІВ про внесеlПUl ЗМІН та доповнень до 
?говору ТОЩО надати відповідну копію органу державної податкової служби за 

МІсцем зваходжеВШІЗемenьної дimmки». 

1.9. Пункт 12 2 Договору 2 7 
наступного змісту' ;с122 7 ••. оренди доповнити новим підпунктом 12 ... 
порцку у випВДК~ пе • б' ІНІЦІативою однієї із Сторін в односторонньому 

, ред ачених законом та цим Договором». 
1.10. Пункт 12.3 Договору 

ссI2.3. РозірвВВШІ Догово оренди ВИКJIасти в наступній редакції: 
односторонньому порядку:У оренди землі за ініціаТИВОІО ОрендодавЦІ D 
пункту 4, підпунктів 6.4 та gO:YCKaeтьCJI у разі невиконанНJI Орендарем вИМОГ 
за ініціативою ОрендодaDЦИ ~ даного Договору. Договір вважаЄТЬСJl розірванlD• 
суду. прийНJIТОГО на вимогу ОР моменту набyтrJl чинності відповідного рішеННJ' 

ендодaDЦИ». 

2. Цей Договір niдnяrає державній реєстрвц'" 
. 11. 



3 
3. ~en Догов!р набllрає чинності піCnR піДnSlСВНІІR СТОрОllВШ та Поro 

дерЖІШПО1 реЄСТРВЦ11 та застосовується до правовіДНОСІІН шо ВІІІШICJПІ З О t .10.2008 

~ 
4. Обов'язок щодо подаННR цього Договору на державну petcтpaцilO та 

BlrrpaТI{, пов'язоні з Аоro державною реєстрацією, покnадаютьСR на ОрендодавЦІ. 

s. Ьnui УМОВІ! договору opellAlf земеnыlіi дinННКSI від 20 ЖОВТІIJl 2004 року 3D 

1&714 ЗВnllшmОТЬСR без зміll. 

ОРЕНДОДЛВЕЦЬ 

6РОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА 
КlllвськоI06ЛАСТ/ 
ЮРllДична адреса: 
м. Броварн, вул.Гагарінl, 15 
в осо і Свпожкв Ігорв ВВС:IIЛЬОDIIЧ 

1.B.CanO~/C"0 

ОРЕНдАР 

1'111'011"""0 васuлы1аllо"'"' 
IОРИДllчна адреса: 

8ул.РОКОС08ського,20 
м.Бровари 
обn. Київська 

~
I' . 

<. ..., B.LT'II1,o,,,'''KO 
- z. / 

і 'If ""111 npо ЩО У кн,,,і SIU1J1сів 
• БроаарськоТ м СЬКОа .. - • 'І 200t. ку 

Доroвір зар:єстроваНf У pelll:~:'~eIlO ,ІПІІС ІіА ~ IJ ро • 
держа8иоі реЄСТРацІl д.oro8OP 8 о 



Договір N!l1 
"ро вlll!сеllllЛ 1."і" до dOlOtlO -

від 02 6ереJІІЛ 200:J' opel~"1e..lIe."""0T ділЛlllill 
, PoКj' Jt!.J9S 'ІІІ) 

МІСТО Бровар!! КlІїВСької області 

08 rpУДl1П дві ТШ~П&lі BOCI.I\IOI'O рОІ')' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КІІЇВСЬКО" . 
законоДавством УКР?,їIШ, ідеНТllфікаціЙlllln код за да:I~~~~С~;h~~'IІІ;:ЗС;:;7~а 
ЮРІІДІІчна адреса: J(ШВСIJка обл,. м. БроваРIІ вул ГагаР·II!!. IS б' ' , . ", в осо І BIIKOIIYJO'loro 
обов язки МІСЬКОГО голови - секретаря радll СППОЖll'П Ігоря В n . 

• оо." ОСІІЛJ.ООІІЧО, ЯКІІ дІЄ но 
підстаВІ ст.42 Закону УкраШIІ «Про МІсцеве СОМОВРllдува'IН" о Укр " . б 

11 ОШІ». З одного оку, 
та 

ОРЕНДАР: ПП ХЛllпа Тамара ІваllіВIІ8, IОРlІдична адреса' м БрооаРIІ 
вул.М.Лагунової,11 кв.143, ідентифікаціЙIІИЙ код 2176019520. далі -"ОРЕНДАР" ; 
aPJ'lof сmорmш, уклали цей Договір про ІІаступне: • 

Діючи добровільно і перебуваючи npll ЗДОРОВОМУ розумі та ясній пам'яті. 
розуміlОЧИ значення СВОЇХ дій, попередньо ОЗllаАомлені з приписами цнвinьного 
законодавства, що регуЛJОЮ'ГЬ укладений 11І110111 праВО'JIIН (зо крем!. з ВІlмогаМIІ щодо 
недійсності правОЧИIlУ), відповідно до затвердженої рішенням Броварської r.licLKOЇ Paдll 
від «30)) вересня 2008 року Н2883-46-05 lIopMaтrlBHoї грошової оціНКIІ земель міста 
Бровари, та рішення Броварської міськоі ради від 16.10.2008 року Н!898-47-05. від 
03.02.2005 року Н2630-31-04 та кеРYlОЧJ.СЬ положеllНJlМl1 пунктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від 02 березНJI 2005 року УКnОЛIІ цей Договір НІ! 1 
("адш; - Договір) про внесення 1мін до Договору оренди земельиої діЛЯНКJJ від 02 
березНJI 2005 року за Н2395 (т) (надолі - Договір оре"дll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викnаСТl1 в насту~НіЙ peJW:КUЇЇ:. • 

«2.3. Нормативна грошова оцінка зеt.lельної діЛЯНКlI ЗГІДНО ДОВідКИ ВІДДІЛУ земельних 
ресурсів у місті Бровари від 14.11.2008 року Н!! 04-3/13-~/1855 ~IOBIJТЬ: 

_ 13 182 (1'ринадцять тисяч СТО вісімдесят дві) гр.IВНI оо KOnliioJ(.) 

11 DИкnасти в наступній редакції: 
1.2.Пункт 3.1 Договору оренд .' 03022010 POI\'V 

5 (п'ять) роКІВ тepr.f1HOftl до . . "J' 
«3.1. Цей Договір укладено строком на ОРЕН' ДАР має переважне право 
П" оо. ого Договору . 
ІСЛЯ заКІнчення строку ДІІ ЦЬ . ОРЕНДАР ПОВ.lнен не пізніше НІЖ за 30 

ПОновлення його на новий строк. У цьому p~.1 ДоГОВОРУ письмово повіДОl\lllТИ 
• . ня cтpovv ДІІ цього 

календарних ДНІВ до заКІнчен '"J. 

ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТllltого lIIIO. ОРЕНДАРЯ ие застосовYlОТЬСЯ у 
переважне право , Положення цього Договору про 

разі: ілЬОВJlr.1 ПРIJ3JJачеННnI; 
- ВИКОРJfстаlJНі земельної діляНки не з~ Ц • 

- ПОрушення термінів сплаТІI ореНДНОI::::'юJКII)). 
ДОПущення погіршення стану земель • '". 

в наСТУІШIП редаКЦІI. оо • 

1 3 Пункт 4 1 договору оренди ,ВІIКЛD)С'f!1 отю'в від HopMaТlIBHoi грОШОВО І ОЦІНКИ 
• •. 0% (десять Вlде 

«4.1. OpelllIHa плата становить 1 . вдає' 
зеМeJtьноі ділянки -13 182,00 ГPIIBeH~ ~ C:вд~) ГРllвень 20 копіііоКо») 

- 1 318,20 {одна тисяча ТРІІСТВ ВІСІМ ііі редакції: 
виклаСТІI у наступН 

1.4.ПуН1СТ 4.4 Договору оренди 



·ВНІІМІІ ЧВСТК~ІІІ щомісячно протягом 30 (ТРIІДЦRtq) 
сс4.4. ОРСIIДlIВ .плато BHOCI:::~~IHiM JCDJIeндapHIIM днем звіmого (податкового) Міащ. 
КDJIСІIДDРІІІІХ ДІІІВ, JlаступШ ОМ пе ерахУВВНl1Я на розрахунковий ра."<УJlОК Орендодавця НІ 
без урахувашlЯ ПДВ WJUIX _ .~ області М КJIЄBa, код ЗКПО 23571923, МФО 821018 
33217815700005 Yl1JC У КJIIBCЬKI ф·к~ції 13050500 - ореllда землі». ' 
одержувач - Броварське ВДК, код клаСІ! І 

1.5. Пушст 4.6.2 Договору ореІlДl1 BllкnaCТII в lJаступні~ редакції: . 
с(4.6.2. зміllll розмірів земcJlы�ого податку та CT~OK ореф~Д!fOl ?л~ти, ЗМІІІ~~. HopMaТlIBHoi 

... ПІДО· Ilщення цін таРllфів ЗМІНИ кое ЩІСІІТІВ шдексаЦIІ, внзначенnx 
rpОШОВОI OЦJIIKII, " 
заКОllодавством. 

У ВІІПОДКУ відмОВ11 Орендаря зміНlіТІ1 орендну плату на умова.,,<, ВllзначеНlIХ 0.4.5 
Договору, ОреІlДодавець має право розірвати цей Договір в ОДНОСТОРОНньому 
порядку)). 

l.б. ПYlIКТ 4.6.4 Договору ореНДІІ Вllкnасти в наступній редакції: 
(с4.6.4. У разі Ilевнесення opeНДIIOЇ плати У строки, визначені цим Договором, сума 
заборговоності вважасться податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
Ilараховусться на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій за іх 
IIВЯВIIОсті) із розрахунку 120 відсотків ріЧНІIХ облікової ставки Національного бaнn 
УкраїНll, діlочоі на день виникнення такого податкового боргу або на день його (001'0 
чаСТІІні) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожнпіі 
калеllДDРНИЙ день прострочення у його сплаті)). 

1.7. Пункт 6 Договору ореНДІІ доповнити новим підпунктом 6.4 наступноl'O 
змісту: 

(с6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін піC1IJI державної реєстрації цьоro 
Договору тв/або будь-яких додаткових yroд. Договорів про внесення змін та доповнень 
д~ Договору тощо надати Bi~~Biднy копію органу державної податкової служби за 
.llсцем знаходження земельНОІ ДІЛЯНКИ)). 

• 1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 наступнОro 
ЗМІСТУ: 

(с9.4.6. в п'ятиденвиіі термін після державної реєстрації цього Договору тв/або будь
яких до~тко~их угод,. Договорів про внесення змін та доповнень до Договору ТОЩО 
надати B~.OB1ДНY КОПІІО органу державної податкової служби за місцем знаходжеJIRI 
земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ)). 

1.9. Пункт 12.3 Договору 3.3 
наступного змісту· 111233 • • • оренди ДОПОВНИТИ новим підпунктом 12. . 

." ••• ІНЩlаТlIВОIО одніє" . сто . ..rntV У 
ВИПDДJC&Х, передбачених законом та Д І 13 рlН В односторонньому ПОР~"І 

цим O~OBOPOM)). 

1.10. Пункт 12.4 Договору орен 
(сI2.4. Розірвоння Договору о ди викла~ в наступній реД8JЩії: 
OДIIOCТOPOHHЬOMY порядку допуска:ЬНДИ З~МЛl за ініціативою ОрендодавЦІ: 
підпунктів 6.4 та 9.4 даного договору.ся у разІ невиконання Орендарем вИМОГ пyнкt'Y І 

2. Цей Договір підпЯrає державн." 
11'1 реєстрвц··· 11. 

з. Цей Договір набирає чинносп. • .. 
'оо ПІСЛЯ п' -ІІНОІ peECТPIЦII та застосов ЄТЬся опав • 1Дписання сторонами та його дерlІ\-

ОВІ осин 
4. Обов'язок Щ о ВllllИКЛИ З 01.10.2008 о . 
,. ОД0 подання цього Д 

пов язанІ з ЙОГО державною реЄстраціЄIО, п:г.:;.вору на державну реєстраціlО та BlrrplТll, 
aдaJоться на Орендодавця. 



5. Іиші УМОВІІ договору ореllДl1 зем ... 
N!З9S (Т) ЗВnlfWВlOТLСJl без зміll. елыІІ� ДIЛJlI'ЮI від 02 березИJl 2005 року за 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КlllВСhКОl06ЛАСТI 
IОРlfдичиа адреса : 
М. БроваРІ!, вул.Гагаріиа,І 5 
в особі СаПО'Кlса Ігоря 8аСIIЛLОВII'1 

І.В. CallO"CHO 

ОРЕНдАР 

ПРІІВn"""11; IIitJllPIIЄ/lIe'(6 
Хл'lIIа Та.llарn ІваllіВlln 
JОридичиа адреса: 
ВУЛ. М.ЛаГУИОDОЇ, 11 кв.143 
М. БроваРl1 
обл. КИЇВСЬ 

---г--...в6-"':-'- т.I.Хлllllа 

Доroвір зареЄС1рОDано у ВИКОНКОl'lі Броварськоі Аlіськоі р'1UI11, про що у КНlоі заПllсів держаВllоі 
pCEC'lpaцii доroворів opeНдtI вчltнено заШIС від« 01» O.l. 200.2 року. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ 

.1. &РОВВРІІ 

IiPOBap~IoIC8 "11~ькa Рада" (о.( .. ~. _r 
РЕНДОДАВЕЦЬ' IiPOBap~IoIC8 "11~IoKa •. rlUЦt~,.є, .. 20~. 

О • • .родв. О о~обl Псршого за~ПII.rкa1 міського ronОВl1 КllRlllщl 
ОлСК~IШРD AIID.тonlno~II~D, що AIC ІІа ПІдстаВІ Закону Yкpaillll "Про MicиeB~ caMonp'AYBOIIII' в Yh'Poilli" з 
OДIIOI'O боку, AOOIPCIIOCТI ВІД О 1.04.03 зо No-2-61299, то ОРЕНДАР: ПРIIВОТlIllП пIдПРIIС"IСЦI. XnIIПD Та"IОРО 
1011110110, ЮРІІ~"ЧІІD oдp~ca: м. БРОВОРІІ, ВУЛ м.лОI}'110воі, буд,11 кв.143, ідСlmlФіКВllіПШIП код 2176019520, 
ІКlIП діє на ПІдставІ СВІдоцтва про державну реєстроцію суб"СКТD niдnpl.CМIllIUIoKoi діJIJIЬНОсті ВІІДВІІОГО 
lllКOllКOMOM &роварськоі мІської род" за N!S498 від І 0.03. І 999р. з другого, YfCIIDnl1 исП Д~ГOBip про 
IUDIЧеllDведеllе: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішенн, сесі' Броварськоі міської paдll КІ.івськоі області вІд 
03.02.2005 року .N!!630-31-04 IІВД1с, а ОРЕНДАР nPllnMac В строкове MOnle Kop"~BaHH' земсІІы�)' дill.IІІСУ 
l1ІІощеlО 0,0040rв ДП' 06C:nYГОВУВDlIН. кіоску, .КВ ЗНDXОДІ.ТЬС. ПО вуn.Олl"lпlRськіП, в роПО111 РОЗ"ІІШСІІІІА 
6у, • .м4 "І, БроваРІІ. Згідно з МОНОМ земnеКОРIfC1)'llDlIНR, ШО Є Ilевід"ЄМIІОЮ чаСТІIІІОIO цього Доroвору то 
ADBiдкl1 ВllдВноі БроваРСЬКllМ міСЬКІІ" відділом земепЬНl1Х ресурсів за N!99 від 14.02.05 Н!99 то зеА'CnЬНО
lСІІАІС1Ровоі документоціі Броварського міського відділу земелЬНl1Х ресурсів IUI ЗСАІСІІЬІID дїJUlHКВ рахуєтьс. В 
хашRX комерціПного ВИКОРІІСТВНН. Броварськоі міськоі pOДII. 

2. 06"єкт ореllДИ, 

2.1.8 ореНдУ передвЄI'ЬCJI земепьна діл.нка звranЬІІОЮ мошею 0,0040~. • • 
2.2.На зсмельніR діл,нці BiAcymi 06"ЄПlI нерухомого Man~a , а тo~ ІНШІ 06"Єlrflllнфра~уааурll. • • 
2'з.Норма11IВНО rpошова оцінка земельноі AЇJUlIIKII зпдно ДОВІДКІІ Броварського MICЬКO~ ВІДДШУ 

хаlenьних ресурсів від 14.02.05 заN!100 СТВНОВІІТЬ 5362 (П"RТ" ТlIСRЧ TPII~ ~ICТДlCRТ двІ) rplIBIII. 
2.5. Земельно діл'нко. .ка передаєтьс. в ОРС'ІД)', не має ТOКlIX недОЛІКІВ, ШО мoжyn. переШКОДlml іі 

сфеmlВНОМУ ВІІКОРІІСТВІІНЮ. ." 
2.5. ПРИ зміні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ ДоroВIР ореНДІІ не зберlnЄ ЧIIНIIIСТІо. 

3, Строк діі договору 

3 1 Д' 5 (" ) років до 03 02 2010 року. ПіСЛІзокінчеllНR строку договору орендвр 
М •• ОГОВІР YfCllвдeНD на п АТЬ n CТP~K 'У цьому pui орендвр nOB11lle11 не пізніше ІІі. за 2 

ІІІ: перlВВЖllе право nOlloвneHНR Поro нв НОВІІ· вмі n о ОВЖlml Пого дію 
1І11С:Ацl до, ЗDкінчеlllUl строку діі AOroBOPY повтОМlтl nIIC.MOBO opellдoДDВIUI про н Р Р ііі • 

4. ОреUДllа плата 

Ф • та розмірі 13-41 (ТPIIIIOДQRТlo) rpll.ellIo 41 Koninкa 30 
4.1. Оренднв мат0 ВНОСIlТЬСІ орендареАI у ОрlІll 

11СВ."I. " от ішцllТlo шІсть) rpllвеllЬ 40 копіПок; 
4.2.РіЧIIО ОРСllДllа пnата CICIIВДIЄ 536-40 (п RТ~ зді:НЮєrLса 3 ypllX)'llDlIНRlI1 illдeкciB іllфn.ціТ. 
4.3. ОБЧllCnСlllІІ розміру opellДlloi МВТІ' зо 3Сt.ШЮ nlIR"" ріШІllUR від 03.02.05 IQО"ІІСRЧІІО рlВllllаlll 
4.4.0pIIIДIID nnвта BIIO~IIТ"C11 ПОЧIIIIОIOЧII :І Alln ПР" 38 OCТDIIIIIAI кaJlIIIДDP"111\1 ДІІІІ'І звmlОro 

"anкa"IQ протnro&1 30 КВnllшаРllllХ ДІІів, IIОС1УПIIIIS ОК УДК У Кllівс"кlП обпастІ I'I.Кllєва МФО 
(податкового) &llсяЦІІ wnЯХО"1 ПlрсраХУВОIШIІ ІІа pO~;I&IIC"KOY pOдII. Код КnОСllфlкацil - 13050500 -~ 
811018 код 26376375 plр 37118100600001 - liроварс .. ко 
apellДB ЗІ"шl. ок opeНДIloi матll офОРАШ'ЄТЬCR відповідНllМl1 aКТDIIIII. • 

4.5. ПередаЧ8 процукці1' то HDдDНH' послуг В pllX)'Н І • 
4.6. РозмІр OPCllAllot nnаТlI ПСРlrnRдDcrь::'~~о.:оВОРОАI; .,._ 
4.6.1 зміllll "'ІОВ ГОСПОДВРIОD81lНR, перед6а ЦІ'н таРllфів У тому ЧІІСЛІ ВНОСЛІДОК IНфмЦlI; 
4 • .І'. .....v пїJUlllшеllНR • ' 
.6.2. зміllll розмірів зсмелы�ого пода. ".І' • 

4.6.3. в іНШ11Х ВІШВДКDX. передбочеllllХ ЗDКОІІОМ, '11 ВІІ311аЧlllі QIII\I AoroBOPOI\I, справnвєr"сн ПІІІR У 
4.6.4. У рвзl IlеВIIС~СIIIIЯ ОРСIШllоt nnаТl1 ~ ~;=a ~O кcт.h'C11 ДІІІ" прострочеНIІR мотси.')'. 

РО!lІlір' nOABlnlloT ет&ВКII IlanlollВn"11oro баllК)' кр 



• ,П .. nL"'V JlКШО ОРЕНДАР З поваж""х ПРІІІІІІІІ ТIІ\tч .... 
CТ10CJI такоЖ І У ВІ _-І ~1Q ііа 

4 6 5 Opctll1lla плата спраВІІІ ~ . . • ш ІКУ ЗD W'" ДоI'OООРОМ. 
OIIKOPIICТOOYC зс,,'cnы�), д JlI 

KopllcтallllB :JсI\Iслы�оіi діЛВIII(JI. S. У"ІОВІІ ВІІ 

О СІІ ДnJl обслуговуВВ",'JI кіоску ; 
5.1. зсмcnы�І� l1Ш.JlКD ncpClJlltТloCR ~ ~II:I- зсr.mі комсрціІіtlоro В.,КОР.lстаm,,,. 
5.2. Цlльовс ПРIDtlIIIСIIIIІЗСАICn~IО l1ФОРМЛСIІIІR У встаНОВЛСНОМУ заКОffодапс гвом пор"дку зміlllllll1l 
5.3. ОРЕНДАР ІІС "'вс ~pIII с3 О 

цlnьоос ПР"ЗІІВІІСШІR ЗСМCnIo"оі ДІІІІІІ.КІ •• 

б. У"ІОВІІ і СТРОКІІ псрсдачі :JсI\Iслы�оіi діЛЯllКl1 R ОРСІІДУ. 

- ;"JlI.""11 В 0PCI'nV здіfiСJIIОСТIoCR без розроБЛСff"JI I'РОСК1)' ЇЇ відвеДСIІIІJI. 6.1. Псре11В1ІВ ЗСМCnIoIlО' Д... n -~ 
6.2.llІші У"ІООІІ пеРClJВчі ЗСМCnIoIIОЇ діЛRllКlI В OPCIIДY: OPEH~OДABE!-tb пер~даСI .а ОРЕIIДАР nPl'nllltl 

OPCIIД,Y 3СМCnІоІ!)' ділянку ОШЬІІУ від БУДIt-RКIIХ мdllОВИХ прав І претею'А третІХ ос,б, про JlК"Х В моа 
УКnIlдJlШfR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР Ilе могл~ знаТlf. " .М 

6.3. Переl1ВЧВ земenlo"ОЇ l1inJlHКlI opelfДDplo Зl1іАСНlОЄТloСR ПІСЛR дсржавно, реестрац" цього Договору 
ЗВ ВКТОМ ПРIlПМВШIR - ПСРCllDчі. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСРІІСDDВ зсl\lслы�оіi діЛЯНКII. 

7.1. ПІСПR npllnlltlellНR діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дinRНКУУmи~1ІС 
ripwoAfY nopiOlfRlfO 3111А1. У НКОМУ він одержав іТ В ОрСIIl1У. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі попршеНl1JI КОРJІСЮІХ властивостеА орендованої земельної l1inJlHKI', ПОВ ..... 
із зміllОЮ іТ стаІ!),. МВС право ІІВ віДШКОду8U.,fR зб.mdв У розмірі. визначеному сторонаr.ш. Якщо CТOpo!WUl8 
llOCJ1ntyra З1'OJUІ про розмір відшкоду8ВІІНR збитків. спір розв"азуЄТЬСR У СУДОВО,.ІУ ПОРJlДКУ· 

7.2. ЗдіПСl1Сllі opellдlpeAI без згоди орендодввци Вlпра". ІШ поліпшенtuI орендованої земenыlіi aїnnц 
RкlllеМOЖnIlВО BiAoкpeMlml без заподіRНl1R ШКОДІІ ціА ДЇJUlHцi. не підп_гають відшкодуванню. 

7.3. ПonіпшенНR стану земельної дimrllКИ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПIIСЬМОВОIO 3f'OJ101D J 

ОРЕНДОДАВЦЕМ зеr.ші, не niдnJrl'DlOТlo відшкоIJYВ8ІІНЮ. Умовн. обс.ги і СТРОК'І віАшкодуваННR opcJUIIIIII 
Вlnpат зв npOBelJelli ІІИМ пonіnWСlll1JI стану земenьної дimtHКН визначВlOТЬCR OКPCMOIO УГО110Ю сторіІІ. 

7.4. Орендар .Іас право на BЇДWKOдyвВlfНR збитків. звnодiRНl1Х унаслідок HCBllKOllaHHJI opellJlOJlllIfIII 
зоБОВ"JI3енlо • псредбаЧСIІІIХ цим ДОГОВОРО.І. 

ЗбllТ1CD1\111 DDВЖD1ОТЬ&:R: 

7.5. фактllЧllі B11JD11I, .КlIХ ОРЕНДАР ЗI3Нав У зв"JI3КУ 3 HeB'IКOHaHНRftI або ненвлежНII" BIIKOIIIIII_JIIOI 
Аогоаору ОРЕНДОДАВЦЕМ а тахо. Вlnpатя, RXi ОРЕНДАР здіАСНlfВ або ОООllllеl1 ЗАіnСНIІ111 дllJI віаи08llCfllll 
свого порушеlfОГО правв; 

7.6. ДОХОДІІ. Ікі ОРЕНДАР міг би реanьно arpm.IDТlI в раі Ilanежноro виконаllН. ОРЕНДОДАВЦЕМYJIIII 
110гoaopy. 

7.7. Розмір фаКТІIЧІПIХ BIIТpDT орснд.арн визначаЄТЬCJI на підствві документально підтверДЖСНIІХ JIIIIIІІХ ; І 

8. 061\ІСЖСППЯ (О6тmкеиня) ЩОДО ВllКОРllстаНllЯ 
земельноі ділЯНКП. 

8.1. На ореl1l10вану земenloll)' дinRllКУ • осіб. 
Ilе встаНоanено ОбмеженtuI. об-rнженн. та інші права тpeтtx 

9. Illші права та 060В"ЯЗКП сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ npBlnYE, що земель • • yw.cиа. PiJ 
заБОРОllОIО (арештом). ЗВC'1'IUJOю не перебу !Іа .дШJlI118 є У Аоro власності. нікому іffШОr.rу 110 вll1Ч opcll2Ji 
IlадаВВ111 інші правв, Вll3начеllі ЦlIМ ДOГOBO::~~ ВІН має законні поановажеНllR передаоаТIІ цю .діпІ1І"1 8 

9.1.Права ореlЩОАавцn: 
9.1.1 псревіРRТII цinloOвс BltК0PII-
9 1.2 • ",мІIІІІ земenIoНОіД;"RН • . .... • • ДОС1роково РОЗlрваТ1І цеП До' ... КІІ, 11 ІР"" 

Доroвором; rOBlp У IІIПIlДКlX. передбачеНllХ чltННllМ заКОНОJUUlC11l0~1 
9.1.3. зміlllml розмір ореlllJНОУ RII .,,.cJi' 

одн- IІТ1I У B1Inoдlnlv n б в томУ ....... рОIll ... ОмУ порндку без зroДIІ ОРЕНдАР. "-' еред ачеНllХ ЧІІНІІІІМ звконодавствОМ, 
9.1.4. BIIMara11. від ОРЕНДАРЯ Я. • 
9.1.5.BIIMBn111 від ОРЕНдАРЯ СВ~t:часного ВІІСССІІНІІ ореlllJНОЇ мати' ..... ССС&' 

Броварської міс" • 81ДШКОДУванНJI • ріОІс" ... · IоКО. PIДI. дО ПlдП11ClU111R ЦЬОго Доroвору; СУМІІ орендноі маПІ з часу npllilllR1ТJI 



9.2. 060В"ЯJКII ОРСlшодаВЦR: 
9.2.1. ncpeдaвaТll3CMC:nIoIJy дin.IІКУ ПО lk1yo 
9.3. Права opCI.aapR: 
9.3.1. тpll",aТlI ПО аК1)' 3СМCnЬІІУ дin.I.КУ У о 

о о КОРI'С1)'ВІI'IIIІ О 

9З.2. nOllOВnIOBaТlI ДОГОВІР "'Cn. JакіllЧСIff • 
Jo6oВ"Jlза'IЬ ІІа ПРОТJIзі терміІІУ ОРСІІДlfо ІІІ строку Аого діі в разі аідсyn.ості ПРСТІІ.піА, ЩОДО 

9.4. 060В"ЯJКII ор&шдаРR: 
9.4.1.1'IU1DBaТl' ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnllвість ОА 

lJinIlf!."; 341 C.IIOIaТlI КОlпрonь JI BIIKOPIICТВIIIfIM цісі зсмcnь •• оі 

9.4.2.ВIIКОРI,стовуааТII зсмcnь.ау ділІІНКУ за Ц;"L"ВІІLІ 
4 3 

....... "nPll]IІаЧСIfIIIlМО 

9. • .СDосчаСffО смаоч~ааТlІ ОРСff.llІІУ nnату; • 
9.4.3.110 допускаТІ' XIМI'IIIOГO ' .. І БУДL-IІКОГО іІІШОГО ]Іб 

4 4 
• іі РУДllСlflll зе~lЛlІ; 

9. • • П'АТРІ'~ІУВІТІ' І D І.DIIСЖІІОМУ CII.iтapIIOMY СТВlfіо 
9.4.5.пі~. закіllчеlШ. тepMilJy діі ДОГОВОРУ ореlfДIf ·повеРНУТI. 3СМCnЬІІУ ділlffКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

IIІІІCЖlIОМУ ста", ПО ІК1)' О 

10. РІІЗІІК ВІІПВДКОВОГО 31111ЩСІІІІП вбо ПОШКОДЖСIIIIJl 
об"с:ктв OPCIIДII -ІІІ Його ЧDCТlIIIII. 

10.1. РІ1311К DI'Падкового ЗНlfщеlfНI або пошкоджеlfl •• об"Сtml ореl'ДI' ЧІ' Аого чаСТІІШІ Ilесс ОРЕНДАР. 

12. ЗміllВ УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПРІІПUІІСІІІІR Вого діі 

12.1. ЗмінІ умов Договору здіRСffЮIOТloС. У ПІ,сьмовіR формі за naEМI.OIO JГОДОЮ сторіІІ. 
У разі IIcдoc.rнCIfII. ЗГОДІІ ЩОДО зміШI y~IOB ДОГОВОРУ спір розв".зyкm.c. У CYДOBO~IY ПОРЦКУ. 

12.2. Діі ДОГОВОРУ Пр'IПIIНRЮТЬСR У разІ: 
12.2.1закіllчеНIІ. строку, НІ .кtlA Аого було yкnaдeHo; 
12.2.2.ПРffдбанн. ОРЕНДАРЕМ зсмenЬffоі діл.НКJІ У вnaCIIicть; 
12.2.3. ПР.ІМУСОВОГО відчуженн. зсмenы�оіi ділll.кtl з МОТІlвів суспільноі необхідності lідповіДllО l!!! 

а.147 3е •• елIoIIОГО кодексу УкраТНІІі 
12.2.4. Договір ПРИПlIН.ЄТЬС. також в іНШlfX в.,падках, передбlчеНlIХ ЗІКОІІОМ. 
12.3. ДіІ ДОГОВОРУ ПРIIПIIНRЮТЬСЯ ШnRхоаl Пого pOJipDDllIIR ЗІ: 
12.3.1. D3DCМНОЮ згодою сторіІІ; 
12.3.2. рішеННRaI суду BiдnoBЇAHO до ЧIІНffОГО законодавства YкpaiHIL 
12.4. Розірва'fllJI Договору в односторонньому ПОРlдКУ ДОnYСКВСПоС.: 
Умовою розірваНІ'. Договору в OДНOCТOPOHЬO~ay noPJUUCY~ HeBI.КOlfDННII ОреИ41ре~. п.4.4, п.9.4.3. 
12.5. Псрехід права апаСllОсті на MBnllO орендар. НІ ІНШУ IОРIUUIЧИУ або ФІЗІІЧНУ особу, а 11ІКОЖ 

реоР~I.ізаціR ЮРИД11чноі осоБИ-ОРСII4DР. є підC11lВОIO Д/UI розірваllll. договору. 

13. відповідалы�ість СТОРіп 3В псвпкопаппи вбо 
Ilеllвneжllе BUKOIIBIIIIR дОГОВОРУ 

13.1. За неВІІконанн. або ненanСЖllе ВIIКОllанн. договору СТОРОІШ несуть аїдnовuuшы�ість lідповідно ДО 
31КOI&y та IUoOгo договору. • .' • 

13.2 Сто обов" .... IIII. звільн.m.cн ВІД BIДnOBIД8IIIoHOCТI, .кщо ВОІІІ доВеде, ШО це 
• рОIІІ, нкв ПОРУШIU1а з -, 

RaРУwеIШ. CТDIIOCI не з іі ВІІШІ. 

14. ПРIIКЇ.lЦсві поnоже'IIIR. 

14 • ., і ПІІСВІШІ СТОРОН""'1111І Аого держuноТ реєстрацїТ • 
• 1.ЦеП ДОГОВІР Ilвбllрає ЧIIІIIIОС11 ПІCnI П. Д "ВІОТЬ 04tIDКOBY IОРII4tIЧІJy СІІЛУ ОДІІІІ з .КІІХ 

31111Х Цеп договір укладеllО у 1рьох ПРII .. 1РIII::;::. _ u: ОРПlllїо .КSIA провів дсуАСIUШУ рсєстРlціlО. 
ОАІІТІоС. в OpeHAOADBWI, ДРУПIП - в opelfAllp.,1p 

HeBiд"OIHllalll 'IaCТIllllalll ДO~BOPY с: вlдобра;кеIIIIR~1 об~lежеll. (O~'eIIЬ) У іі ВllКОРIІСТВlші 
кадаСТРОВIlП ман зсмenы�оіi ДUI.ІІКІІ з 

1'1 8CТalfoвneHIIX серві1)'Тів' 
ІКТ ПРIІRr.I:"lнн-передвчі об"EJC'I11 opelUUI: 



15. PCKBblml сторі •• 

Броварська міська радо 
в особі першого заcтyDlІІlка 

міського ГОnОВl1 
КШllllщі OneKCDllДpa At,атоліЙОDJfча 

МіСЦС3I1DXОДЖСIIIIR IОРIIДII'IIIОЇ особll 

074 ОО КllїВСЬка 06nасть, 
... GpoBaplI, аул.ГаraріllD, І5 

IдеlmlФіквцlnlШn каД 26376375 

ОРСllдар 

ПП Хлипа Тамаро ІваllіВна 
• 

яка діс на підставі ~BiДOllTBa про 
державну ресстраЦIJО суб"скта 

підприсмницькоі діЯЛЬНості 
зв Н!!5498 від] 0.03.] 999 року 

Місце ПрОЖIІВО""Я фіЗIІ'lІІоі особ" 

КlІївська область, м.БроваРII 
вул.МJlВf)'Jfової.11 КВ. І43 

JдеllТltфікаціЯlllln lІомер 2176019520 

16. Підппеп сторі •• 

O-;~"./ 
--,~-r:_f'=or ____ Т.І.ХJIIlпа 

'- / ) 

'1IH'llUI О.А. ·r·-:-l·· .. ··~ І • ,. •• • • ... • 
, . ' ) ., . . : і . . ~ .-
'І .,\ ~nv .. , ::',' \ ' .. '\ІУ' .. ---.... 
': .'.... ;'-" 
' .... ~ •• , ,,*;/-/ 

~'. ,,",~ і) ... ': .'~' ...... . ';';-" 
~",:·tf/):,g ,.,..&;. 
"~;'" 

мп 

Договір звресстроваllО у В'lконкамі G ОВа С ... .. 
ресстрвціі договорів оренд'l ВЧІІнеllО заП'IС. р р ЬКОI МІСЬКа, рад.,. про що у КНllзі ЗВПllсів леуsвнol' 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 ,И "_~~,..f'It.;""'~L.~!1 ___ 2005 року м. Бровари 

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

першого заступника міського голови КІІВllllці Олексаllдра 

Аllатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Украіні", довіреності від 01.04.03 за Н!! 2-6/299, з 

однієї сторони, та приваТВllЙ підприємець Клllпа Tal\lapa lBalliBlla 3 

другої сторони склали цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп КлllOа Tal\lapa lBalliBlla 

прийняла земельну ділянку площею 0,ОО40га по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі 

розміщення буд. N94 для обслуговування кіоску. Земельна ділянка надана 

рішенням сесіі Броварської міської раДl1 від 03.02.05 N!!б30-31-04 на 

умовах оренди терміном на 5 (п"вть) років до 03.02.2010 року. 

Цей Axr складено У трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

lIEРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ІОРИдична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ПерDIИЙ заступник 
. ~с;.Ь.\с'р(Q голови 

:'):"] \'."t\~~ .. ' 01 I.c*~ 
·~/--....o ~,.:~ " (, . . :.:.~ 

-:. с:\\ 

прИЙІОІЛА: 
ІП1 Хлипа Тамара Іванівна, 
вул.м.лагувОВОі,11 кв.143 
м.Бровари 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

••• &РОВВР" 

GpOOOpCLICD ~IICЬKI РОДІ ..,u;..,~ ?А 
ОРЕнДОДАВЕЦЬ: GpOOOpCLKI мlСLКП РОIlО. В ос:обі В.'КОІІ •• .. 20&J, • 
.. ic.кoTpull Сопожко Ігоря 80СIІЛЬООIІЧО, щО lIіс ІІа ПідстаВі)'З~ЧОГО ОБОВ_ПК~ MIC:"~OГO голоо., - секретарІ 
yкpailli", Р03ПОРЯ./lжеIfIfЯ Броварської міськоі PIIJIII від 24 07 2008 KOII)' УКРОІН.' Про МІсцеве caMOBpll.ll)'oallll1l в 

ОРЕНДАР: ФОП КОПIIТКО Мо " року Н!!128 3 Oll.foro боку. ТО 
• рlи BOnOIlIl~lIIpIB.'D, IОР"IlI'IІІП аДр&!&!І' вv .. .леll·,IIО 101 

& АваР" CBI./IOUТDO про ./ІержаВIІУ ресстрац'l ф' -. • ,," , М. Р , 10 1311ЧНОІ ос:обll-ПIДПРIІСМUII від 26 11 1996p.N.a" ЗSS 017 0000 
004360 Dlшанс BIIKOIfKOMO~1 Броварс:ької міської раДIІ Кllівськоі області. ІІКІІА lI~і :"ОРЕНДАР" d , 
""орони. УIСІІDJlIІ цеП Догов,р про HaCТYnlle: ' :І 'fJ)~O 

1. Предмет догооору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ві./lпові./lllО ./10 рішеllllJl сесіі Броворс:ької міської РОДІІ Кllіоської області 
вШ26.0б.2008 року N!774-38-05, oїJI30.09.2008 року .N!883-46-05 ТО від 16.10.2008 року Х!898-47-05 IID.IIOC, а 
ОРЕНДАР npllnMac в С1рокове платне кор"стуваНIІIІ земc:nьну 4ЇnI.,КY мошеlО 0,0021 го 4111 обcn)'гов)'ваlllll 
кіоску в сммі павільАону очікуваНIІЯ, яка 3HaXOllllТbCII по В1n.КРОСОВСЬКОГО в p:anOIlI РО1~lllвеllllП 6,д.27 D 
11.lipOBaplI. Згі./lНО з маном землекор"стуваllНl, шо Є невіll'сr.шоlO част.,ноlO цього Договору ТО довіДКI. 
811J111110Ї Bf.uiпOM земелЬНIfХ ресурсів У місті Броварах К.lівс:ькоі області від І 0.02.2009 року за Н!!04-31 І 3-3/3б8 
11 ЗСМC:nЬНD-lCIIl18стровоі ./Іокументаціі Bi.uiпy зеr.'C:nЬНІIХ ресурсів 1 місті Броварах К.,івськоі області UII 
земenьна ./Ііпянка рахується в зеМЛІІХ KOMepuinHOГO ПР.,ЗllачеIlНIІ в межах Бровврськоі M~CЬKoi рМIІ. 

2. Об'єкт ОрСІlДl1 

2.1. В орен.ІІ)' пере./ІВЄТЬСllземельна ./Іілянка заranьноlO мошеlO 0.0.021 го. • 
2.2. На земельніП ./Іїnянuі розмішені об'ЄКТ.1 нерухомого маАнD, ~KI ЯВЛ~ІО~СІІ влаСНІСТЮ ope.I4O~I. • 
2.3. НормаТlІвна rpошова оцінка земельної 4іпlНКІІ згіllНО ДОВI4К.' ВI.IUI1Л1 зеМC:nЬШIХ реСУРСІВ 1 мІСТІ 

Ііроварах Кllівськоі області ві./l І 0.02.2009 року за N!04-3113-31366 станоВ.IТЬ: 
3619 (ТРІ' Тllсячі шістсот ./Іев'ЯТIІІI./ІUИТЬ) ГР'lвень. • •• 

НормаТlІвна грошова оцінка земельної 4іпllНКИ згі4НО 40ВШКІІ ~i.IUIЇn1 зеr.lельн.,х реСУРСІВ У МІСТІ 
Ііроварах Кllївськоі області ві./l 10.02.2009 року за N!04-3/13-31367 CТOIIOBIIТЬ. 

8 770 (оlсll\1 ТІІСЯЧ сll\IСОТ сll\l.ІІесят) гривень. 

2.5. Земельна ./Ііпянко. якв пере4Dєrься в орен4У, не моє ТОКІІХ НClIonіків, ШО можуть переШКD41ml іТ 
СфеКТIІВНОМУ ВlІкористаННIО. • збе іП1Є ЧlІнність. 

2.6. ПРlІзміні ( реорraнізаuіі) ОРЕНДАРЯ ДОГОВІР opeНllI' не Р 

3. СтрОIС діі договору 

• 26 06 2009 року. ПіСПI закінчеННІ строку 40ГОВОРУ 
3.1. Договір YКnВ./leHO на J (0./1111І) рІк тepr.IIHOr.l ~O • Ко' У ЦЬОr.lу разі opeнnap ПО811нен не пізніше lІіж 

ОРС1UШр має переважне право поновленнЯ nOfD на. НОВІ! C1p~Ьr.lOBO opeНllo4IIВUII про наr.lір ПРОДОВЖlml Пого 
з~ 2 IІ11СВцl ./10 закінченНJI C'rpoкy ./Ііі ./IOfDBOpy ПОВІДО=:~::ІІ\І ПРIІЗllаЧСIIIІDІ\1 ореlШОР втрачас nepeBaao'lIC 
4110. ПРІІ BIIKOPIICТOIIIII 3CI\ICnIolloi ./ІInПIІКIІ Ilе за 
право ІІа ПОIlОВnСIIІІЯ ./Іогоаору opell./lll. 

4. ОРСJlДпа ПJlата 

r грошовоі oulllKII та СJCIIDllас ІІа псрlO./l 3 
1 О % аіА 1I0pI\laТlIBIIO 

4.1. ОРСІІ./ІІІО мата CТnlloDIIT .. 
26.06.2008 ПО 30 09 2008 _ 95 91 ГP"BeIlIo: .. грошовоі oulllKII та СJCIIDllає ПОЧlшаlОЧJJ з . . , о % аіА 1І0Рl\lаТІІВII0. 

РІч ІІа ОРСІІ./ІІІО мата CТnIIOBIJТЬ 1 
01.10.2008 року - 877,00 rpIlBCII". І' 11 4ержавноі вбо КDr.lYHOnЬHoi власності 

4 2 Об • ореНАНоі MOТlI ЗО земc:nыІ 41ці1Л1ІНm~8 I·UllексоШ'і. ВІDночеНIІХ заКОIІD4DВС:ТВОr.l, 
" ЧllспеННR РОЗМІРУ я та коеф є' ....' б • 

3JlinСНlO \'І цілЬОВОfD ПРІJ3наченн ІОІОТЬСЯ пі4 час 1КnD.llOIIHI а о зr.IІНIІ ,,.,ОВ 
Єl'ьCJI З урахуванннм .х \'І форr.lar.1ІІ шо запоВIІ 

зD ЗDтвертісеНlІlІ1ІІ Кабінета"l Міністрів укра.НJI • 
lIoro80PY ореНАIІ ЧІІ ПРО./lовжеНIІЯ ПОfD ./Ііі. ІІІ ПРOТnГОl\1 30 JCIUIClIlIap"llx ДІІІв, 

ШО"ІІСПЧІІО, рIВIIІІ"1ІІ чаСТКDІ\ "ІІСRUИ wпЯХОl\1 перераХ1ваlШП ІІа 
4.3.0РСII./ІIIО пnОта DIIOCIJТЬCJI "І звітllОГО (ПD4аткового) 23 РІ 33217815700005 -liроварське 

lIanYnllllX за oC:ТnIIllIl\1 ICnnCII4apJIII"1 ДІІІ МФО 821018 К04235719 Р 
раХ1110К УДІ( 1 КllівськlП обпасті 1\1. КІІЄВО І 
DДІ(. 1(0./1 КnD&Шфllсоцli 13050500 - opell4a ЗСІІIJI • 



Г В Рахунок ОРСІІДНОЇ плаТIІ ПфОРМ!lJlГ1I,СIІ Оі.1ПОI" 
іі IlaдallllJl поcnу І 

...... Пl:рСIIО'lа ПРОАУКЦІ та 
amr.lII. I:РСГЛПIlОCl1oСЯ У ра]1 : • 

".5.I'ОЗllllр ОРСIIIIIIОТ маПІ n 1111I Пl: еАбачеllllХ 1I0ГОВОРО"': .' " . 
.. 5 І 311lіШI У"ІОВ rocnoJIIIPIOBa , Р IIТК~ піаВIІШСІІНJI ЦІН, таР"фIВ. 1Mltlll КОС:фЩIГIfТII ilf.QelR!o ... • • • " смcnьноro ПОIl 'J' • . • . .'-чL 
4.5.2. З"lіllll рOJ"IIРIВ 3 ОТІІ О СIIIII'У ма1)' за зеr.tелы�1� ДIЛЯНКIІ ПІСЛЯ затвеРДЖСlfllЯ ІІОВ"" С'І1воІС 

ВІ1311ачеllllХ закаIlОlllDСТ80М. змlшаа • Р У Blln""1tV Bil1МOBII ОРЕНДАР'я зміlfllТIІ ореlfЛIf)' плату 40 t • шовоі ОЦІІІКІІ. _ПJ • ' hIII:. 
піCnI з",іllll Ilop"laТllallOI rpo е б І озірааllllП &роварською ""CЬKOIO paaOIO в oaIIOCТOPO""I.O\,y ПОР.аку.-'" 
аРСIШllзс",cnltllоі АіпlllКIІ ",аж ~ сіба'lСШIХ заКОIІО,..; 

4.5.3. в ІІІШІІХ ВIІПUtclX, n Р і MaТlI У ctpOKII. Вll3начсні ЦІІМ ДОГОВОРОМ, пеllЯ lІараховутс. на 1:\'1.. 

4.5.4. У раl ІІСВІІСССІІІІІ ОРСIШIІ~lrrpОфШIХ санкціП 3il іх III1ЯВllості) і1 розрахунку 120 ві.псоткіа Рі.,6'"' 
nOJIIITKoaoro борry (ВlUllочаIО': ::':~'Y Yh'Paillll, Аіlочоі ІІВ аСНЬ ВШІІІКІІСНІІЯ такого по.пат~оаого борry а60 .... 
оGnlкоаоі стаВКl1 HaulOllВnLllO "І зМСЖllО віll того, яка з ВСЛІІ'ІІШ таКІІХ ставок С БІЛЬШОЮ, ]а КO:rJI~ 
аС111t noro (noro IlaCТIIIIII) поraшСШ , • .-.... 

n ПРОС1рочеНIII у Пого сплаТІ. 
кanCllJlllplll1 aC111t спра""JlСТItСJI таКОЖ і у Вllпа.пках, ЯКWО ОРЕНДАР з ПОВDЖНІІХ npII11II11 ТII~IЧllr .... 4.5.5. ОреІІІІІа мата _. -ou 
Ilе BIIKopllcтoayc зсr.tcnы�уy аlЛЯllКУ за ЦІ І"" Доroаороr.t. 

5. YJ\IOOII ОIllСОРllстаШIВ зсI\>Iслы�оїї діШlІІlСIІ 

5.1. ЗемелЬІІа аілЯllка переJIIIЄ11оСЯ а ореllау .lUlJI оБCf'уговува~ня кіоску в складі ПDвільііОIlУ о',іКУlа" ... ; 
5.2. Цільове прll3llачеllllязеr.tелыІїї АілЯIIКII- зе"lЛl коr.tеРЦIПІIОГО вlкор"стаIlIlЯ. . 
5.3. ОРЕНДАР не "Іає права бс] офор"tЛення у встановленому ,аконоаавством ПОРЯДКУ ''''1"108I1JI 

ціnьове ПРll31IDчеllНЯ 1смелЬІІОЇ аїЛЯIІКIІ. ( 

б. УJ\ІОВІІ і СТРОІСІІ передачі ЗСІ\>ІСЛЬІІОЇ діЛВllКl1 ВОРСІІДУ 

б.l. ПеРСlIDча земелЬНОЇ діnянк" ворснау заііlСНJОЄТЬСЯ бе] розроблення ПрОСh,-у ЇЇ· ві,lвсаеНJlЯ. 

б.2. IlІші yr.IOBII переаачі земельної аіЛЯlfКІІВ ореНА)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПРІІАМІКІ 
opell.DY земелы�y АЇЛянку вілы�y віа 6УДЬ-JlКIIХ маАНОВIІХ прав і претензій третіх осіб, про ЯК.,Х І момм 
УIUIIlllDННЯ ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ знати. 

б.3. ПереllDча земельної аілЯНКIІ ореНlIDРЮ здіАснtom.CR після аержавної peEcтpauiї ЦЬОГО Договору 
за актом ПРIIП"lання - переаачі. 
б.4. Переда.,а JC"leJlLlloT АIпЯЩСIІ ОРСIІIIВРIО :шіПСIІIОЄТЬСЯ 118 протя,і S (п'ять) дlІ'В після Аержавноі 

рсстраціі ЦЬОГО Договору 38 aкrolll \і ПРlln~IПllllп-пеРед8'lі. 
В .П'ЯТIІI1СННIІR тepMi~ після аСР;lmВJlоі реєстрації цього Договору тalа60 буаЬ-ЯКIІХ АОllDТКОВIІХ YfU': 

ДоroВОРIВ _ про внесеlll~І ЗМІН та АОПОВllеll1. Ао ДоroвоРУ тошо НItAIТII відповіану копію органу держаlнаl 
ПОllDТКОIОI cnужби 1а МІСцем знахОllЖеlЩJl зсмenьноі АіЛЯНКlt. 

7. YJ\JOUJI nOBepllellllB ЗСМСЛЬІІОЇ діЛВllКl1 

• 7.1. Пі~я пр"пинеННR даї ДO~OBOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlземельн аілянку у СТІні, не 
ГІРШОМУ ПОРІВНЯНО 1 ТlIМ, У якому ВІН оаеРЖDD П в OpeHnv у. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ • • "'У' І 
• • у разІ поnршеllllJl KOPIICHIIX властивоетеП ореНАованоі зсмельної ділЯНКIІ пов'Я3llн,,1І 
111"11І1010 іі стану має право на віашко.uуоUl б' • • ' 

, " ІІІJI' ІІТКІВ У pOJMlpl Вltзначеному СТОрОН8А1ІІ 'якшо сторОН1ІІ\1ІІ "е 
аОСЯГllyro зroаll про POJr.tIP вщwкодуваllНJI ЗUlІТків спір РО.В' ' • 

7.2 3 in • ,оо "3УЄТЬС" У СУАОВОМУ порядку • І снеНI opeНllllpeM бll1 зroаll орендодавця в • • " -' КІІ 
"кі неМОЖJIІІВО віаокреМllТ1І без 'впоа'ЯIІ"'1 ш • " итрml на. ПОЛІпшення ореНАоваНОI зсмелЬНОI АІЛІІН , 

7.3. Поліпшення CТDIIY зсr.'слыІ.. I\~ДII ЦІП Аlлянці, не ПIДnЯnUОТЬ віАШКОАуваННIО. 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі Ilе пl""яnu І. даЛRIІКlf, провеАені ОРЕНДАРЕМ 3В ПltСЬМОВОIО 1ГОДОЮ S 

, _. ОТІ. ОІДШКОДУВВННІО Умов. б" IIJIIIРЮ 
ВIIТрВТ за проведеІІі НІІМ поnіпшеllllЯ cтallY 3\:мел _.' І, О С"ГІІ І СТРОКІІ ВlAшкоауваllНЯ оре 

7.4. OpeНllllp має право ІІа віаШКО'1 ';ЩIІІ~1І01 АIЛ".НКlt ВІ13Н8ЧВlОТЬСR окреМОІО УГОАОІО сторін. 
,0БОI'я,ань • перед6В'lеНIIХ Цl\t.1 АОroворо,,;.)' JI збllТКIВ, звпоаіЯНllХ унасліАОК НСВJlконаНllЯ OPI:HIIO.DIIBueM 

3611Т1С11аlll DвпжаIОТЬСП: 

7.5. ФаmlЧIІЇ втрат", НКІІХ ОРЕНДАР 3:13110 ' 
аоговору ОРЕНДОДАВЦЕМ а тако)к ВІІ'ГРUЩ 'Щ~ б::~JдАКУ' lІе~lIJ(онання", або IlеналежНllМ BIIKOHallllll'" уМ08 
CBOro порушеного прав; Р здаАСНIІВ або повинен заіПСН"ТIІ .IUIЯ відновленНІ 

7.б. ДОХОAlI, які ОРЕНдАР м'г 611 1'~:1!1"IIO 
У"ІОВ aoroвopy. ' . DТpIlMRТlI В рої належного Вllконани" OPEHДOДABЦE~ 

7.7. РО1мір фаmlЧllllХ Вll1рат ореllA011:111111l1ачаєn.ся на пі • 
АстаВI документально піАтверажеlfllХ аан"" 

8. Обl\lежешш (оБТВ3ССIIІІJI) ЩО 
• '" до ВllКОРllстаНllJI І 

3&:АIмы�оІ� ДIJlJlIIIСII 

8.1. На ореllаовану земелыly дімІІ""" lІе f 
• '.J астаllовлено 06r.1C'd(eHIUI бтн 

, о жсння та інші права 1рстіх осіб; і 



9.II'ПІЇ пра 
оа та 0600'П]КII стор' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalf1yt, ЩО земелltна діл ІІІ 
забороною (арештом), заставою не перебуває і ві, "нка с у Boro вnаСllості ніКОІІІ . • 
... tr.tRaТlI інші право. визначені Цllt.I ДОГОВОРОМ І МІС Зl"ОНllі ПОIIlОВІЖСIІI;" ПI:РС:: IІІШОfllУ ІІІ: ІIДЧУЖСIIа. ПЇJI 
..-- . аваТІ І ЦІО дIлR""У ВОРСІІДУ, 

9.I.Права ореllдодавця: 

9,1.1. nepcBipml цілltOвС! ВІІКОРJfСТІІІІНR11:Мел і' 
9.1.2. достроково розірваТJI цеП Договір у "110 JIIJI"HI"': 

Вllпадках пеРl:дбаче 
Доroвором;.. '''''Х 'ІІІІІІШМ ЗlКОIІОIШDCТlОI\І та ЦІІ,.. 

9.1.3. ЗМІНІІТІІ РОЗМІР ореlІДIІоі nnаТlI у ІІІПIl4КD 
D/lHocroPOIIHьor.IY порядку без ЗГОДІ! ОРЕНдАРя; :С, Пl:рсдбаЧСlfIIХ ЧІІІІІІІІІІІ ЗІКОНОІШВСТВОМ, В Т01t'Y ЧIІС:лі D 

9.1.4. BIlr.taГDТJI від ОРЕНДАРЯ СВОЄЧІСІІОГО Bllccelll'" _ 
.s . ОРЕН' ОРСIlДНо, nлаТII' 9.1 • BllMaГDTII ВІД ДАРя В'ДШКОДУВІНІІR С 1\ _' 

&роварськоТ міСltкоі радІ І ДО піДПllсаНIІЯ ЦLОГО Договору: у ІІІ ОРI:IfДIІОI плат" з часу ПРIlПIIJlТТ" piwellll' Сl:сії 
9.2.060в'Я3КII орсндодавця: 
9.2.1. передаваТJI зсмелltllУ діЛIІНrcy ПО ІIС1}'. 
9.3, Права ореllдаря: 
9.3.1, DТpll",aТJf ПО IJn)' земелltНУ дїлянrcy у корш:туваIIIIЯ' 
9.3.2. ПОНОВЛI?вати. договір піcnя ЗІкіllЧI:ННIІ строку Аого діі в разі відсутності претеlDіА, щодо 

з060В'IЗВIIL нв ПРОТЯЗІ тept.I1HY OpeHlIJf. 
9.4. 060в'ЯЗКII ореllдаря: 
9.4.1. НlUlВв8ТИ ОРЕНДОДАВЦЮ МOЖJIllвіСТL здіАСlnoваТl' KOllТpOnIo 1а ВІІКОРІІСТІІІНЯІІІ шєі 11:мenltllоі 

РИКІІ; 

9.4.2.BlllcopIICТOBYBDTII зеl\lМlоllУ ділRІІКУ за uілltООII'" ПРIIЗllаЧСIIIIR"I; 
9.4.3. своєчасно смачуваТIІ орендну пnату; 
9.4.3. не допускати хімічного ЧИ БУ4It-ЯКОГО іншого заБРУДllеННR1СI\ІЛIІ; 
9.4.4. пШ:rриr.lуваПI і1 о нмежному санітаРНОl\lУ стані: 
9.4.5. піcn. закінчення терміну діі ДОГОВОРУ орешш повеРНYТlI земenьну діляшсу ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

нanежноr.ІУ стані по aК'l)'. 

10. Pl1311K ВІІПQДКОООГО 31111щеввп в60 пошкоджеllllП 
об' єкта opellДll 'І •• liого 'ІваШIІІ 

10.1. РизltК випuкового знищення або пошкоджеНІІІІ об'ЄJC11I ореНАl1 ЧІІ Пого ЧDlmIНIІ несс ОРЕНДАР. 

11. Зміllll Y~IOB дОГОВОРУ і ПРППIІІ.еппв lioro діі 

'А формі за В1аємноЮ згодою сторін. 
11.1. ~MiHa умов ДОГОВОРУ здіАснюlOТЬСЯ У ~IICЬМOBI о спір розв'ОУЮnCЯ У судовому nOРВ4ІС)'. 

у разі недосягнення ЗГОДІІ щодо ЗМІНІІ умов догов ру 
11.2. Діі AOroBOPY ПРI.ПIIІІЯIOТЬСЯ У разІ: • 
11.2.1. закінчеННIІ С1року, нв якиА Аого бул~ ~КnlUleHo, 'СТЬ' • 

11.2.2. придбаННIІ ОРЕНДАРЕМ земельно' ДІЛЯНКІІ у вnacHI i~ суспільної необхідності Bl4nOllJIHO lI! 
І 1.2.3. примусового відчужеННIІ земельноr дїJUl111C1I з MOnIB 

Щ47 Зе"IМIоIІОГО кодексу )l'краі"llі. ках псредбачен"'с звконом. 
11.2.4. Договір ЛРИЛJІНІІЄТЬCR також в ІНШИХ Вllпадозl 'ваllll. З8: 
1 ІЗ. Діі' ДОГОВОРУ ПРІІПІІІІЯ.ОТЬС. WЛЯХО"І Roro р Р 
1103.1, взаємною згодою сторін; онодаІства Украї"'l. О ст 141 144 
1103.2. рішенням СУДУ відповідно до ЧІІННОГО зак ору 3D pIWCIIIII,,1 суду, 81.11nool.llllO Д • , 

3 110303. IІСВIIКОllаJ.IIЯ opellДllpe". п.9.4.2. Д8JIOro aoroB 
UJCIIIollora IСОДСКсу УкраіШI; nopJJUCY доnyc:каєтьCl; 01 п.4.3, п.9.4.3. 

11.4. РозірванНІІ дОГОВОРУ в OJUIOCТOPOHHьor.IYOr.lY порllдК)'Є НСВllконанн' о":нJlвIыlну особу, а 1Uкож 
УМОIОІО розірванНІІ Договору в оДИОС1'Ороннь ря на іншУ ЮРIIllIIЧНУ а о 

ііа І 1.5. Перехід права власності на маПно оренда. розірВВllІlR договору. 
r .. opraHbaUi. IОРJf4llЧноі осоБJ'-ОрендаPJl є підC11lll0Ю дп 

• о іІІ зв IleBI.KOIJDIIIUI вбо 
12. відповідвJlы�II~:I:о:Dпппп договору 

IІсвапСХС1 14 lJIan"HiCТЬ BlJlnoBfaHO до 
стороНl1 Hec:yrь І пов 

12 конания дОГОВОРУ ШО це 
""..... .1. За невнконання або ненмежне ВІІ • сті ІІJCШО вона ДОlедс, 
-UIІу та ULoro AOГOBOP'v іл няЄТЬCJI lід lідповiJ1IUIЬНО • 

122 ". б '-НН. ЗІ .. ІІОРУ " Сторон ... ака ЛОРУШlша зо 08 .. - • 
ШI:Н_ CJ'anOCR не з П ВІІНІІ. 



13. ПРIIJ,іllцсві ПОЛОЖСІІІІЯ 

13.1. ЦеП ДоroDір lІабllРDС Чllllllості піСЛІ .nillnllcaflHI СТОРОllаМl1 та Пого l1ержаВIfОЇ ресстраціі. 
ЦеП l1oroDip yкnaдcllo у 1рЬОХ npIIMlpIIIIK~Xn, шо MaIO!," Ol1:aKon~ ЮРlll1l1'lІtу с"nу. Ollll" 3 .ho 

:lIIDXOl1IIТLCI D Ope1f11011DDWI, l1Pyrlln - В ОРСШl1ВРІ, 1рСТ1 - В оргвtll, ІКІІ ПРОВІВ l1ержаНltу ресстрацію. ... 

IICDI.I1'Cl'IIIIII'1II 'IПСТІIІІІІl'1ІІ 110rOBOpy с: 

КDllDС1рОІIfП план :lемелыlіi 111nlllKII :І пі!10брвжеllНІМ обмежеlfЬ (обтяжеIfЬ) у іі ВItКОРI • 
DС'пшоanСIІIІХ сервlтутіа; IстаНI" 1; 

акт про BCТllloanellll1 ІІВ місцевості та ППГОl1жеllllЯ 30BHiwlfbOЇ межі зсмenLIfОЇ l1іЛЯIІІ'" 11 
МСЖОDІІХ :llІвків ІІВ :lберіГВlflll; nepe.u, 

вкт прIlПому-персl1D'lі зсмcn,,"оі l1іЛЯIІКIІ; 
Схемв розміШСlllfl зсмелыlіi l1iпl"KII. 

14. РСI,віЗIIТII cтopil. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОDВРСЬка міська PDllD 
" особі ВІІКОНУIОЧОro обов'Я3КIІ MicIoKOro 
ron0811- секретаРІ І'lіськоі PD411 
COIIQJlt"'IJ IIQРЛ ВаеlIЛ6Q'ІІЧ" 

МіСЦСЗlfDXОllЖCННJI Юрlll1llчноі особll 

01400 K"r,e6Ko Q6лаеlll6, 
.".6pQ,"p", ,)'Л.ГОlарlllа,IS 

111ClmlФікаціПНlfП KOl1 26376375 

ОРЕНДАР 

ФОЛ ко",,,,,,,о Моріл ВО",О,)",'",рі,,,,, 

Місце проживаННІ фіЗІІЧНОЇ особ" 

ЮРlil1.,чна мреса: Л'!ll/"n,IОІ 
ЛІ.Бро,ар" 

111ентиФікаціПНllП ІІомер 2369904166 

15. ШдПlIСII сторіІІ 

Opeall1ap 

.І'/::ЦІІ;; м.В.КQ"""'''О 

МП (3І IIUUllOcri ПСЧDТICІІ) 

Договір звреЄСТР08ВІІО у 8I1КОНКо",-
ореНД1І DЧІІнеlfО 3BnllC Dil1 «:?t» РоваРськоі t.fiCbKO~"n. • 

"~: --'::1~~~'''~ ~~L_ ---І, про ШО у КНІ' • • Bopl-
- C4r;. 200_ I,оку. ,/V'1.t ІЗІ ~ап"с~в l1ержавноі реЄС1рвцli lloro 



"" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми. що підписалися нижче: Броварська міська рада. в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", РОЗПорядження Броварської міської ради від 

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

сторони. та ФОП КОПІІТКО Марія ВОЛОДII~lІlріВllа З другої сторони, 

склали цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП КОПІІТКО Марія 

Володимирівна прийняла земельну ділянку площею 0,0021 га, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по вул. 

Красовського в районі розміщення буд.27 в м.Бровари. Земельна ділянка 

• "І' Вl'д 26062008 POIМI за Np774-38-0S, від 30.09.2008 надана РІшенням сеСl •• .-" -

POI()' N!!883-46-0S та від 16.10.2008 року N!!898-47-0S на умовах оренди на 

1 (один) рік. терміном до 26.06.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

• CanO~/CKO / 

ІІРИЙВЯВ: 

фол KOIIIIIIIKO м.В. 
Юридична адреса: 

м.Бровари. 

вул.Леніна, 1 О 1 



. ЛІ, Т 

РО вСТРllОВЛСНlIJ1 ІІА :шсцеuuс·гі тп ІІОГО .• 
n • 11ll~e1l1l3 :JOBlliw •• • 

• та ncpCДnl.HI\ICiiCOBIIX ЗНа • .lllаОI меЖІ зсмсnы�оїї діnПIІІ~11 
~ І(ІВ ІІа зБСРIГВlІІlП 

__ V1Dn.чm«Q .М. 8. 

20v.!. р. 

Ми. НЮl(чепідпиr.ані, предс·rапнюс 

.ТОВ "!(ОНСТ AHтtA .,. 

діlОЧ)1 на підствві ліцсJtзі~· на ВИI(ОЩ\lІhil і)обіт 
• . І 

м.Бровари 

D npllCYТHOCTI ЗСМJlеВІ,О':'НИ.1.1і.. (}С;МЛ.:IЮРИСїУDОLlіп): Х оли m."'o ~~_~_~ __ ~_~_~~~.~8~. ____ __ 

предстаВllJI1СЇО ВЮСОШСОМУ -_і!.~~O!j1:J;а~іr:::Е~Jt~J(QI:lL~rJ;!!YL.:.:.J.В2. __________ _ 

та суміЖІІИХ зеМJ1еолаСI!И1сіо ('JсмnеIШРН~ТУDа'lів): -.-::fЦ;.-..,:.tЦ:=L..&:(=:::-.-______ _ 

що ~ред·я~или .свої повн?в~жс:ння, ПРСlвели встановпення на MicueBocTi та погодження 
ЗОВНlШНЬО1 меЖІ земельнО! ДІЛJlriКК 

~-.m-~-~--~~.~д·.-----------------------

що знаходиться за адресою ~и 7(ра С Q d'C.8 k:bи:J . ,/7 
3азначеltі межі на Micu'::UOCTi пР6Х(ЩSlть ПО l:'iAКQ Х J 

-=~~~~.~------------------------

Ніяких претепзНl прв встановленні зовнішньої межі не заявлено. МеЖІ погоджені і не 
DllJmИКОJОТЬ спірних путань. М,:жоnі 3t1акн, ЯlШМИ Зlllсріппеl1а земельна дinянка в кількості 

't Ш"l.. показані nреДС1·апн"У.оr.r відділу на Micueaocтi та передані на зберігання 
землеОЛВСIЩК}' (3СМЛ~і(ОР1lLс-r:liJа'l). РозміРl1 та місцеЗЮ1ХОДіlсеннп земельноі ділЯНК.1 
показані Ііа ~16рисі на :;,;,"роті Д:.1f10І·О D'h."тy. • 
~ощаділS1К1\И, нодоної 'ZDnм.mt:O Д. ~18~. __________ _ 
ЗГІДно земельно-tсадас·rрової ДОКУМ~1170uії ,-:кnoД8Є f", DD,/.:L га. 

Цей аІ(Т Є підставо~с для l11іпАНЯ1ТЯ рїШСНЮІ по фаКТ.lч~о~tУ користуванню знаступНІІМ 
оформленням ДОІ(умеJlтів, що посвідчують право влаСНОСТ11lбо користування земле10. 

Акт складений о 2-~: примjР1ШIСIl"..· ~ 

ЛреДСТЕ1ВllИv. зеМЛ::ilЛі1t:JI~IК~\ : .' 

nреДС1QDІ1ИК с)'Мі)Jt:їIИХ • 
ЗСМПСВЛВСllикі-а (3~МДСї{ОРИСїіВ(lLtlD) 



АSРИС 3ЕМЕЛьноJ Дlл~Нt(И 

І. 
~ .... 

~ ....... 
І ..... 

/
l'...;z , .. ......... 

.... , .................................. .' .............. , 

І
.' .J ~ ..................... ......... 

~. ·'А 
.......... '.. / , . ..... .............. ~"::'" І' 1/ ...... - ........ ~," / ;. .r-...... ............... І ~~ 

І'!) ............ ' / .. 

'... .. .. .... і 
'.' 

І 

".J 

Опис меж: 

І. Віл А до А. _-.....,J~Ь~ffL!4i!t.4'~· "';?2..>д..-1.О::. •• 

2. ВідБдоВ ~~co .. y<{в.,,: ф~~-l 
3. Віа В до г~--------_...:.-~----~-----~-
4. BiдгдOд~~==----------------------------------~~~~-
5. BiДДДOE==~~==--------------------------==========~ 6"B~EДOA==~~~--------------------------==~==~====~-

Абрис склав: ____ ~и..L. ~--.... _.,--~ 
~ , 



П л А Н ЗОВlljWllіх I\lе ... 
( KOPOТJ(OCТPOKO ~ зсмлеКОРllСТУВDllІІИ 

.7(~: А: .;(ro на )'>Іовах Оренді') 
вуn . .:2fм:;;ЦI~ 

,І'" 

2,2 

3,IJ 

5,0 

Масштаб 1 :200 
ОПИС МЕЖ: .~ 
Від А до А - землі загального КОРИСТУВання . ~ І{ 'І 

Акт псоенес:еllНЯ в на-n,оу зовніШllьоі I\lежі зсі\lелы�оуlIlnпIIкшш 

'ог 
" .O~ 

" , 
" ...... . ':;1'.... ! .... , ....... 

'...... " ..... '.... ~ г-:і ОБА.еження: 8 кв.'" 
~. ' ..... ,.... --"[підземний кабель ЛЕП - 8 кв.М) 

-.. 
3аranьна площа: 2І кв. I't' 

.~ 

.. 

-

~c:.. " 

Межі '3емельноі діЛЯНКІ' в. 
"8 А.ісцевості та вказані ОРlе.л~ 

В. о. начальника відділу зе~lіlнl~I~~.7. 
реСУрсів у М. БроворD.'t 



-.: ? .... _-'.' •• '-"~ • 
- -І4 ... _.~J:. :' , і"~ '-':.', .. _' 

1-'" ....... і .• } -.' . .1 \.:. ,';, :.' .1'.~W, ~\,. 
~ ~ f'I{;Т'. ,. '. . ' . . '. . 'із,'·" 

Mlc:ra іРОIIРII, д8IUI1lnto 10СЬМОГО сіЧІІ' .ІІаі Тllс,чі 1pen.oro року. 

., .. '" ' .. .. .,.' 
• ;'.' : І,:. 
, . "', , 

І. 'ї' , .. ,', 
. . 

МІІ, шо пIдПIICIUIIІС' ІІІІЖ'ІС БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА І 
I/ІРсса: ... IiРОlаРIІ, ІУЛ. rarapilla І 5, лапі ."ОРЕІІДО "" ВЕЦЬ" • осод,\Оі КІІ вськоІ OliJJAiCJ'J, IОрIUlIIЧ'1ІІ 

І • . ~V', ncpwora 3DCТyПllllІІа м с,.ого ГОnОl1l 3 
mnUl' дl'n.1І0СТ DІІКОІІІІЧІІХ .. ОРПIlfI~ PIUIII КИЯНИЦІ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛJАовичА, 81С1'n лІс ІІа 
nllСІІІI СТ. 42 ЗDlCOIІУ YKpaill1l ПрЬ MIC~C.C CIMoapl.IIYDallll' • УкраіІІі" та ріШСIІIІ' &РОlарс,.оі '1Iс,коі PWI 
_12 nllСТОПUІ 2002 року Н! 428, 3 O.lllllci cтnpollII та IiЛАЖJIЄВСЬКА IРШlA ІВАJIIВІІА шо AlСШIСІІС за 
UPCCOIO: ... lip~81PII, .вуn.МІКВРСIІКа, бул.39, (CDinOIIТRO ПРО .ІІсржавиу pca:tpaullO суб'ama п';""'IІОІIІIIЦ'.Оі 
дWwlOcri - Фl311ЧІІОІ особll 111.1І. 19.04.2002 року, за Н!!7753 llІl(ОlІl(ОМОМ &РОI8РСЬКОЇ мІської pw. '''РD.CIІІІРС 
АСІІ)'І'І1'іI) дanl • "ОРЕНДАР", 3 .ІІругої стаРОІІІІ, )'Кnlи", ЦCN nora.ip про ТlКС: 

І. ПРЕДМЕТ ДЩ'ОDОРУ 
І. І. ОРЕНДОДАВЕЦЬ, lіАПО.ЇЛIІО АО ріЩСlllСІ liро.арської міс,коі РIUI" КIlї.с,коі обnаc:ri від 12 

mu:ronw 2002 року Н!! 428, IllUIlс, І ОРЕНДАР ПРІІПмас І ОРСІС.ІІ)', 1СМCnЬ'СУ AlnllCКY МОШСІО 0,1403 n лп' 
o6c:IIyrolуаlШ.. ЧlmlШI MCТМCBora alll'Dpy, рОПlUlОDalсоra и IUIPCCOIO: ... &po.aplI, .yn.&oryIlCLкa, 26 
(Aцlu.n шІсть), :10111·21, plnoll-57. ЗгїЛIІО :І nnlllO,", JCMnCKoplII:rY.IIIII', ЩО с Iссаїл'ОІ1101O чаCnIllОIO ШОГО 
Дoro.opy та ДOllдlCl1 ВІІ.ІІІІІОЇ 6роваРСЬКІІМ .lіС'КIІ" uiJшіnом :lс",спыІІхx ресурсів *95 .щ 25.12.2002 року та 
:lСМСп'"D-КIUIIIСТРОВОЇ ДOКYMCllТDцii 6pO •• pcLKoro ",icL",ora аіАаіny :lC"'CnlollllX рссурсі. ЦІ :lсмcnыla .ІІ1л11l1CD С 
:lCМJIIМII ПРО.IІІCn080сті БроаllРСLКОЇ .Ііської РIAI!. 

1. 2. 311J1.ел."" ,)lRIIІІИn ІІ"')"с,,,.и 11" УА'О'ІІХ ор,,,,)и m'p.tllllfJAl ,)0 01 d"'1II 1015 року (n'Р"'IІІІІ 
d",,,, •• 1 'ІШCJI'" 11 'IІ",ІІn,)ЦllnltUll року), ""11 06CnJ1lD'I'III11U1 ""cпиll'U .tlrnlllЛ"tRtI "IImpy по lIJ'Лuцl 
Іі"","с.нlіі, 26 (,)''',)1(1111І. ",/сп .. ), ,,,11,,·21, район-57, '" ptlZJlІІDIt ,и,,,,, np"tlUCIIO'llcnrl BptМ"pc,,,.,,' J,/С.Иllr 
",.и. . 

1.3. По :lвкіIlЧСННIО тcpMill)'.IIii Догооору OIJEHдAP мас ПСРСІІШІСІІС пра.о ІІІ nOIlOI.llCII ... JlQra.apy 
ІІІ HO.lln тер'lін. У QLON)' роі :lаціICDМClIIІ СТОРО"І nOOllllll1l по.іАО"'11ТІІ nIlC''''O.O .ІІРУІУ c:roPO'1)' пра Ciaaunll 
ЩОДО npадоl""" дії ДОГОІОРУ ІІа Н0811А тcpMillllC niJlli~c, ніж :la.llll мlсацl .110 Ао!'" :lDlCIІIЧСI ..... 

1.4. ПРIІ:l .. lllі (pcopI'DII13IIIii) ОРЕНДАРЯ ДоraОlр oРctUlИ ІІС :lбсрlnн: Чlllllllcn.. 

2. ОРЕНДНА ПЛАТА 
2. 1. PO:lMip OPCНJlHOЇ Mml CТDIIO.IIТL 1,38 (О./.lllа) rpll.1I1 38 хаПIА~К :1111 а 'І. 
2. 2. РІЧІІВ ОРСllдllВ плвта СIСЛIAОС 1 936,14 (0.11111 ТlIС'ЧI .ІІС1 NCОТ ТРIп:ra wlen.) rpll.CI .. 14 

IDпіnOк. О ( І Тllсачl шlстсот 2. 3. ГРОШОlа ouilllCD 10lCnLIIOЇ Аіn'".1І С~nllADC 64 622, О W CТAcc:n' ЧОТІIpIl 
AlQЦm, дВі) rplllиі. І м 

2 4 О CnnIЧУc:n.са ОРЕНДАІІЕМ що",іСІЧIІО.llО 15 Чllспl HвcrymlOro м caЦl UUIIXO 
• • PCIU1НB MIIТD .' • К ева МФО 821018 ICD.A 23571923 РІР 

DCpcpaxyJllIlНl ІІІ рахунок УДК у КllіlСЬКIА обmаСТІ "'IС11І 11 

]]213813900005, КОД кnасlll~ік.ші 130S0500. ІДІС)' ОРЕНДОДАВЦЕМ ба :lГD.QII 
2. '. РО1.llр opcНJI"oi nnml 1folilllOcn.c:I І ОllllОстароиНLO.1)' пор 

ОРЕНДАря У IlInUICIUt: 
2 5 1 :lбіnIoШСНН' РO:S'lіріl СТІ."" :І~IсnыІІ� о 1I0JIDТ1C)'i ...... _ .. y ........ TlnL • • • і ЦІ шl :lrlднo ЧIІННОro :lDlCOII_.- -,.-
2. 5. 2. ПРОlс:АСIІIІI іlШСКCllціі rpowo~ О IІК~I~~ЕндArя про :lмl,1)' p'Cwllpy ОpcIUIноі Mml тa.llll'l)'. 
2. 6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ nIlC .. IOIO nO.lJlor.lnIlC 

:І ІJCOТ ІОна :uaіАСllюc:nеа, зn.allО П. 2.5. QLOro Догоаор)'. ІСЩО орЕНдАР :І n01llUlCJf11X ПРІІЧІUІ ТllМчасоlD 
2.7. 0pCНJUIB пnата cnplUIJI,c:n.CI тaкOilC і У UIIllIUIICDX. І 

не IUIOPllcro8YC :lОIМ.НУ дlлaнtc)' 'І УМО ... ІІІ Дoroaopy. 
З.ПРАВА І 050В'SI3КИ ОРЕНДОДАВЦЯ 8Jlасн~cri І .ы� .ІІС :lUOIUli ПО.нО ......... 

ОРВНДОДАВЕЦЬ nplIНI)'C. що 3C.,CnIoIII дlл.1І1CD С У noro !діІ lIaдuml '"Ш' права .IDHalfClli у IIWWY 
ПCJle.llaвaтtI IUO ДWIltc)' У ТlI.IЧIСОIС xoplII:rYВIIIII' 118 yr.loallX орCl , 
Дoro.opL ..; 

3. І. ОРЕНДОДАВЕЦЬ МІС ПРІІІО: ' ІІОЇ _"ІСІІ' .' 
3. І. І. ПСРСllрат" цlnloОIС .1!.ICOPIICТIIIH8 3':'1:::::1UIICDX. пср~баlfСIІIIХ .. 111а .... ' JUOH_CJ'IDN ,. ШІМ 
З. І. 2. достроково p01lpaafil цсП договІр У 

Дoro80POM' • пс-nбаЧClIІIХ ЧІІІІШ"І :lUOНOJlllcntOМ, 8 ТIW)' 
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.... • '; о 7.5.0fEНДAP. має' право' на BЇAWкOдy8aНRI б md •• unO"" 
зоБОВ".,еа.lt,neре.вБаЧенНхЦИМ·JlQroіоРDм ....... о ,. 3 .'1 .... 3an~~них унаcnшок неВllкоианНІ OPE~ 

3бllТlC8МН B .... lcrn.ca: о. 

7.5.фаКn1Чllі IІ'І'ршs, 8КSIX ОРЕНДАР 313 .. . ІІІІ' І 
ДoroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ, а 'I'IUC08 8Н1paтu Rкi~pt~B оку 3 неВllКОИlНнnt або ненвnежни" llllІОfIIIII .... r 
порушеноro npав; , ~ДAP ЗАіRСIПIВ або ПОВІІнен :шіRСНlml JUUI IlдІІаlllе 

•• '; ~.~~OJIII, lісі 'ОРЕНДАР міт 6и peВJJ"НO". _ fl 
О' . JlQroвору. .,. . .. о'. І '. . OIpнмaтn 8 PI3I нanежноro ."KOНlННI ОРЕНДОДАВ 

. • '. 7.7. Р03мір фаКn1ЧНіІх Витрат ОРЕ' ЬДАР' ~~ .' • . І' '" 'І; о' . 
" 11 Вll3Начam • '. . 

• • І • " ., І CR на IUДC'lВВI дoкyмeкran.Ho п· І 
о •• • ; о - • ". ,.'. 1; , • •••• '". _ r р /(11 

І ,. • е. • " • і • • .'. • ~ "~\,ioc.l8l,a, ~ ... 

. о о:. ·8.06M-"/o~_ '. .. .... ~ч+ ~( 
• Ji. о • \ U.·~IIВJI) щодо ВВКОР.І ... , l'f! 

3ІМ-"" ... - ~ .• , . .:~ 'iI~ о • і,І' .'. І' •. - •• ВОаД'''-''- І .• : .. , . . . ..... ,; .... - ...... -..а. ",:і' .... ,'" =_ 
8.1. На opelfJlDlIIIf)' 3еМenltНУ .Iina • • "', І І" , .. оо.: СІ ...::.:. .. ~:.~ ; .. 

і' ісомупlкаціІ:' .;, .... ; ~ .. ;... . • ~кy .• cтa~OIUl~o OIMaceHH~'" . . c~ ~ii .. \Jn ІСО 
• 8.2.Переаача D ореи.Dy 3емcm.иоі .. І:' о .;. ; ~ "'1. . •• ' о площею 0,02 9 И!е!!!!І '}:. 

.DUlIlIКИ. ~11И1О. ·.не.є mдcraв .... , ~гl.~" d> 
010 JIIUI ПРIІПl8НОННJI або 3 11. оV,и . 

.., ·'rq:lll!c 
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9. Інші права та 060В"831О1 Ін 
стор • 

орЕНдОДАВЕЦЬ nрaиry~ ~o 3еМClll.на аіцна Е У Воro ВlllCRocтi о 
• ....там). 3ICfIВ01O не перебуває 1 ВІН МИ 31КОнні ПОIНО"'1І1ІІ n ' HilCO~ ІНШому не ІШчу.енв. під 3І60РОНОК 
~ _ дoroВOPOM. epeдaarн UIO .IWUIRКy І оренцу, надІІІІП1l інші npua 

,.lоПра88 OpeIlAD.II8BЦR: 

9.1.1. перевірnи ціп.ово використанНІ 3l1Мc:n.ноТ AЇJUIHКn. 
9.1.2.IIDC1POKOBO P03ip88'l1l цоА Доrolір у ВНІ1ІІІІІХ. n 'ВІче 
9.1з.:sмhuml ро3М'р орондноі Пnmt у IНnIlllfnlX. ~ них ЧИННИМ 3UOHOJIIICnOM lIQIIМ ДОI'OIОРОМ; 

aJIIICIOPOНIfIoOIIY поPJl.llКf без 31'ОДН ОРЕНДАРЯ; чених чинюrм 3UOHOдlВC18OM, в мму '111С11' І 
9.1А. IНМantD ВІА ОРЕНДАРЯ СВОІ:Ч8СНоro внесеlOll ореlUUlоі DIIІПІІО 
9.1.5.111М8І1І'І'ІІ від ОРЕНДАРЯ IUuпкодyllRНІ суми оренаноТ ~ • 

_'рІІІІІ про RllдJHнa земen.ноі Ainaнки 110 оlJmнСІІОІІ ш.оl'O ДоI'OВОРУ: 3 "ВСУ DpllRumr plllle ..... внканкому а&с 
9.2. 0608"ЯJIСІІ OpeНДD.IIВBЦН: 
9.2.1. перeдJll8ТН зомenьну ДiJUnUCY оо lК1)'о 
93. Права ореllJllРН: 
93.1. otpllМати по ВК1У З0Мепьну .аімнку у КOPHc:ry&IIUUI; 

. 93~. ооноamoвати lIol'O.ip oiCJII закіНЧОНIIJI строку Аоro ті в раї liac:ynlom nPСТСlDіА, шодо зоСіов"l3IUI" НІ 
IfD111I1qMIIIY оронди. 

9А. 060в"ЯJJCН opeнupв: 
9.4.1. НIІдІІІІІТІІ ОРЕНДОДАВЦЮ моинвіm. 3J11AСНlO8І1И кoнrpaт. 311nxopllC1lllllllМ цid 3ІІМІІ&llоl Aiшuol; 
9.4.2. використовувати земenьну дlnвнку 31 цln.о.нм ОРlОн.чеНИІМ; 
9АЗ. CBOЄII8CВO CПJJaчу&1ТИ орондНУ JIJIa1Y. 
9.4А. не IІОnycaти xiмillllOI'O чи 6yДlo-JlКOro іншоro за6ру.IUIСВlll 3lllUli; 
9.4.5. •. niдrpимувати іі в нanежному с:анітарному СТІНі: 

10. Рв3111С BВDЦКOBOro 311ВЩ1IIIUI а60 DOIDJCOД1КIIIIUI 
o6"ama оревдв чвйоro II8CТIIIIIL 

10.1. Раа ВИІ1ІдКОВОI'О 311111ЦОНІІА а60 ООШХОJDCеlПll 06"ааа оренди 'ІН 1101'0 ЧIIC'ПDIИ несе ОРЕНДАР. 

11. Cтpuyвaвu 06"оста чвйоro частввв. 

11.lзriдво з цим AOI'OВOPOM o6"tкr оренди ие niДnIraЄ С1рІХУІІІІІНІО. 



13. Відповідальність сторіІl за вевоковаиив або 
uеuалаше вuковавив 1I0TOBOp~' 

13.1. за 111.наНIІII" або HlнanCIOIe .НJCD ........ ДОroвору стаРОЮI НІС)'ТЬ 8ЇЗnО8їза.lьніcr1o візповw.о 40-. 
uьoro ДoroDOPY. • ., • 

13.2.СторОIш. оа napyшнnв :ю6а."DIJIIII. 38inьНlmc:l .ш 8ШnО8ШL1ЬНOCТJ. IlXПJ{\ З{'нз ':{\!It.1f. ШО ае ПOJI1ID 

C1'IJIDClIIO 3 П DНИн. ' І 

14. Прикінцеві положеиии. 

14.I.Цеn дol'ODip на61lplЄ 'IIlННom пІСІІІ пianнeaнНІІ СТОРОН""ІІ та noro зержавноі ~~: 
І ЦеП ДОl'08Їр )'ІШІІВно У 'lpЬDX npnміРНlIках. шо маюТlt O.:IJIUo8)' юрR.1RЧ~ CR.~. {\~Иif 3 JlIОIХ ЗНIXoar 

opeНдD_IIR. дpymn - • ореlUlll"'. 'lpeтid - • opraнi, ВІІІІ ПРО8ів зержав~ р«страпію. 
НевІІІ"СМНIIМН .. астиНDМ" доroвору с 
1CIIдIIC1PD8Нn мви 3Імепьноі JdnIlllIOI з 8шображеllJlDl 06~lежень (061'J1AеRЬ' ~ її 1B"P&.-;uнj та IC'IIIDII 

Clp8hyriв; .. 

ІКТ про 8C1'8IIoaeНIUI на Mlcцe80m 18 поro.пжеННJI ЗО811ЇDJJDoOЇ Me-AtЇ ]еМе.1ЬНОЇ ~1JI1Ш1 , ~(.\n:, ': 
ІКТ про nepенесеНІІІ 81Н11)'рУ зовнішньої .,ежі земCl1ЬНОЇ .:D.1JIНJaI (ІІ.'ОПЇJI): 
нr nphRomy-передачї зомепьноr ДЇJUlНКlI; 

',' ; ... 15. PeквbDТD старів 

. , 
" . 

ОреВАО"Вець 

Броварська міська рада в 
особі 

І , 

• • !і • 
М1Ськоro ronОВR' , ". І 

Антоиенка Вixroра OJleкcaвдpCJBII'Ia 
І',. 

, І 

мlcua1llXO.IDIIlDllІОрИIDIЧНоі осо6н 

07400 Киівсь. a6nacn.. ' , 
MJipo •• Pu. вyn.fll'8pi .... 15 

~ИtИфbaudlниR КОД 26376375 .: І.... І 
-" • е ••• 
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І' 

О, 

, І. I.t. 

.. ' , 

" ... 
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Орендар 

ТРЬОХСВП'JIТeJIЬCЬD парафї. 
Украінськоі греко-l(aтоJlицы(іi Церхви 
в особі отца 
IIaaчиiuпca О.М. 

, 
МісцаИIXD ..... lОрlUlИlfНоі особи 

07400. м.liроари. 
ay.п.~~.o~18.~4 

і.цеНТИфiкaцlRинA код 22203850 

"'~bA---О.м.п8JIIIJDIIX 
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2007 року 
м.Бровари 

Ми, ЩО підписалис. НИЖЧе: Броварська міська рада, в особі 
міСЬІСоrо rолови Антоненка ВіІаора ОлеКе&ндровича, що діє на 

підставі 3ахо:ну Украіни "Про місцеве самоврядуВання в Украіні", з 

однієї сторони, та TPЬOXCBRТВТeJIa.cЬKa парафіи Украінська 

Греко-Католицька Церква в особі OТЦJl І'Іанчиияка Олега 

Мироновича з другої сторони, сlCJI8JIИ цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передал&, а ТрьохеВВТJIтельеька 

варафік Укра'нська Греко-Католицька Церква ПРИЙВJlJlа 
O,O'lJlJ 

земem.вy дimппcy площею -6;8000ra по бульв. Не3UeжJlоm в 

райові пішохїдвоrо бульвару дли будівництва церкви-каплиці -

землі громадського призначеВИJl. Земельна дimппca иадаиа рimеlПUJМ 

еееіі Броварсько' міськоі ради від 26.04.2007 року М305-20-0S ва 

умовах оренди, терміном на 5 (п"вть) роні. до 26.04.2012 року. 

Цей Arr СІОІ8Деио У трьох примірвиках і є невід'ємною 

чаСТИНою договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
М. Бровари, вулrагаріиа,lS 
Місьай ГOJIова 

ПР:ийНЯЛА: 

TpьoxcJIIТIIТ9ЬCЬ1C8 парафiJI 
українська Гроко-КаТOJDЩЬК4 
Церква, ІОридичва адреса: 

11&. Бровари, 
By.n~~OBo~18,K4 
OreIЖЬ • 

аі) 



АКТ 

.. про перевесеввв в натуру і 
3088 1D8ьоі М • 

ехо земельноі дія.акn 

200.:J:p. 

Ми. JUDКЧепідписаві, преДСТІВIIIIJ( кп "Бровари-зс . " • 
МЛС)'С'1'рій Броварськоr МІСЬКОЇ paдll. 

в присутвості пред9Т8ВВИJCa: Чаlсенно В.Мо 

"Тр6ОХСIUUI,umeл"С"НIІ nllpllфiR Y1tpalHC6HOr ГренQ,oНIIIIUJЛ r n 
О. Ланч_н uч"но черн,u 

ПредCТ8J1ВИК8. ВИКОВІСому ГO/lIIЄIUUJ т.В. 
діючі ва підставі дозволу виконкому J(g 273 
ради вародвих деnyrariв від 24 JlИСТОП8Да 1992 року 
НачIUlЬВJlК відділу земельних ресурСів ШОНУ" МА 
перевеCJJИ в натуру межі земепьвоі дimппcи зriдво xвдactpOBOro JIJI8II)' 

"Тр6ОХСtJRnlllnlел"С6нііі IІl1J1l1фiR Y1tpalнc6ltDl ГренО-IUImoлUЧ6ноl черН'''n 
шсце розтamyвВВВJI земельної дimппcи 6p6l1lJl НаfIЛatllосml 

зПдио рїШeJIJIJI Броварської міської ради Jf JOS·20-fJS .11 26H'hIиuI 2001 року 

Межові зВ8ІСИ 4 ПІТ. Передані в натурі предствввпу 38МОвв:вка, ва поro і l18XJ111Дeao 
ВЇДПОВїдвпьвість за іх зберezeВIIJI. 

Розміри та місцезнаходжeJПIII межових зваків земепьвоі ДЇJIIIIIOI DОШ8ВЇ ва кроках. 
Цей акт є підставою Д1UI прJlЙВЯТl'S рішeJIВI по фВКТJl'lllОМ)' ІСО~истуваввю. 

Arr CXJJ8ДевиІ в двох првмірВИJC8X. 



АБРИС ЗЕМЕЛЬноr ДІЛЯНКИ 
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1. від А до Б ~ заг.ICOJIИcтyв., , "'" ,'".. " 
2. від Б до В земщ бaraтoПОllepxoвоr забудови, Оо; ; " 

.• ' "~І, ., . '. 
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АКТ 
ппо в&mIповnеlUlВ па місцеВОаі та DOro,"'" 
.. ,. _еІВ .. 30801 ... - r . 

•• ....... 0 аlежа зеАlu.ноі дїnапкu 
. "ТРЬОSСВВТИТeJIЬСЬка парафіи УкраУв і Г 

сько peko-каТОnllQLкоі церкви" 

l\LБроварн 

Ми. lПDICIJепідписаві, предстввruuc КОМУВвпь • 
РIДІІ"Sровари-зeмnеустрій" діючи ва ПІД· mв. • BO~ mдDpИємства Броварської міської 

, І тцевзu ва ВИlCовВВIIJJ робіт 

ДnpeКТOp .ялОВИЙ д.с. 

в nPИcy11l0сті 3eмJJeвJiВcнвкїв (зc:мnекориctyВaчів): 

lІсуміжннхземпевпасників (зeмnекориcnyввчів): Землі зahшьвоro користування 

пptДCіВВННrdв виконкому Гордієнко Т.Б. 

пprдcтIIВIIIID Бров~СЬІСОro мicькoro вjдцШy земепьввх ресурсів Шокув М.А 
щО пред'DИnИ CBOI поввоввхсевва, провeJIИ ВС'І'ІВовnеllllJl ва місцевості та noroдzeВIUI 
зоввimвьoі меаі земem.иої дiJuппcв "Tp.OXC8В'I'II'I'eJIЬeькa пвр_фіи YrcpldileьKOЇ Греко
КВТOJlllЦЬKoi церкви" 

що ЗIIIIXDДIIТЬCIIза адресою ме Бровари бym.в. НШМеж&ості 
. Завачеві межі ва місцевості ПРОХOДl'l'Ь по межовим знакам вставовпеаоro зразка 

ніввх претензій при вставовпевві зоввіJJlllЬOЇ Mezi ве ЗВlВJlево. Mezi поroдИeві і ве 
lIВКJ!ИIВIoТь спірних ПИТІВЬ. Межові 3В8ІОІ, DIIМВ звкpiпJlева Земсшьва ДimIВКa в КЇnЬКocтi 
4 шт. показані предсТІВIППСОМ відділу ва місцевості, та передвві ва зберirввIIJI 
земпeвnllCllИК)' (зeмnекориC'l')'Вачу). Розміри та місце:шаходze8ВJI земсшьвоі дішопсн 
DODЗВВЇ ва абрисі ва звороті ДlВоro ВК'І)'. 
lІпощадіпввкв, lІ8ДІВої В КОРИСТУВВВВJI ва умовах ореиди 
Щцво земепьвО-DДВC'l'pOвоі докуме&'1'ВЦіі С1ОІ8ДВЄ 0,08 ra. 

Цей вп є підставою ДJDI прllЙD'1ТS рішева по ф~ому КOJDIC1YВ8ВИIO 3 ~ 
офоpмJlCllJurм докумевтів, що посвідчують право ІШВСВОC'D або хориcnyвввa зeмпero. 
cueдeввй в 2-х примірвиках. 

~=~ ...... 

~~~iRtOBapcЬJ(oro • 
iAidJ'IМ земenьВИХ ресурСІВ 

~rнJЦJ[JaвчИllJП( о. 

!'ор;Ц1ЄШ·· ·[(о·-Т.В. 
~~.~~---

, ?,t:(!.tlE; Шокув МА. 

• ' ... .. . .. : .. 
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АБРИС ЗЕМЕльноJ ДІЛЯНКИ 
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1. від А до Б зеМJIi ' ОПИС меа: о, 
2 • заг. ХОриr.oмn. . 

. ВІД Б ДО В зеМJIi багатопо;~' ~ . 'н О о' ' 

-,t''nОВОl забудови 
, {! 

Абрис СІОІав : ; 
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КАААt:l'РU.нии IIJIAИ 

ОПИС МЕЖ 

Від А до Б - землі rвram.иого корuС1')'В8ІПІІ (проїзд), 
Від D до А - землі багатоповерхової забудови 

ЕКСПЛікація земельних ynaI. 

Plla.... 1емnеКОРJtС:ТУ8ачі та землі 
sержаВНОіanасноCn.не 
НlJIIні 'J масність або 

рlАІІ МОШl 

формаб-зем 



Договір Х!!l 
"ро (mесеllllЛ ~"i" до до" • ",овор)' Ореllд" ЗІ!. м • 

ВІд 23 Л"""R 2007 " ',є."""01 дlЛЛIllill . ро,,), .NiJ0407JJ800084 
МІСТО Бровари КIІЇВської області 

воеы\огоo сї&IIIЯ дві Тllсячі ДСВ 'ЯТОГО POI')' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КIІЇвсь м • 

зl1КОllОДВDСТВОМ У країни, ідеНТllфікаціfillllЙ код за д К~дОблаСТI, IОРІІДІІчна особа за 
адреса: l<иївсы�аa обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, a;~IM~1 ос ~~OY ?6376375, IОРIІ~IIЧllа 
.Ііського голови - секретаря paдll СаПОЖlса Ігоря DаСII~ЬОDllчОа І яВкIIIIКnОДНI'fIє ОЧОГ? обо~ RЗ4К211 У .. П . , ІІа ПІдставІ ст. 
Закону краІНИ « ро МІсцеве самоврядуваНIІЯ в Украіні», 3 одного боh.-У та 

ОРЕНДАР:. Трьохсвятительська параф~.я YKpaї~CЬKa ГреКО-К~ТОЛlщька Церква, 
IОРII~fчна адреса. м.Бровари, вуn.М.ЛаГУIlОВОI,18 к.4, IдеНПlфікаціfiНlln код 22203850 в 
осоБІ отця ППІІ&ІІІІІЯКП О~СГП МIIРОIIОDllча, який діс на підставі СТ81УІ'У, зареєстроваllОГО 
рішенням обnВИК~нкому вІД 23.03.1995 року за Н!!37, далі -"ОРЕНДАР", 3 друго! старо"", 
уклави цей ДОГОВІР про наступне: 

ДіJOЧИ добровільно і перебуваJOЧИ при здоровому розумі та ясніfi пам'яті, розyt.lіlОЧII 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРllписами цивільного законодавств&, що 
регуJПOJOТЬ Уlcnадений ними правочин (З0крема, 3 вимогами щодо недіnСllОСТЇ правОЧІІНУ), 
відповідно до затвердженої рішенням Броварської міської paдll від «30» вереСIIR 2008 року 
N!!883-46-0S нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, та рішеНIIR Броварської 
міської ради від 16.10.2008 року Н!!898-47-05 та кеРУЮЧlIСЬ поnожеННЯltш пуипів 4.5.2, 
4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 23 липня 2007 року ~~II цеП 
Доroвір Н2 1 (надалі - Договір) про внесення змін до доroвоРУ оренди земелЬНОI ДШRНКlI 
від 23 липня 2007 року за Н2 040733800084 (надалі -Договір оренд,,) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміНІ!: 

11 Пункт 2 3 Договору оренди ВI!клаСТlI в наступній редакції:. . 
• •• м • сріод 6УДІВІІІІЦТDа зпдно «2.3. Нормативна грошова оцінка земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ І!а п _ . .. 

'ОО rивну rpoшову OЦIНJCY ЗС)lenьНОI ДIЛRIIКИ BJДДUJy 
витпу З технічної докумеНТВЦI1 про Н?,РМІ _ б .• 02122008 року N! 04-3/13-3/1996 
земельних ресурсів у місті Броварах Киї~СЬ~ОI о л~я:~сто ~e~'RТЬ) rpивснь оо копinок. 
становить .74 699 (сімдесят чотири ~СRЧІ ШIСТС::ї ділянки з дaТlI здачі 06'є~ в 

Нормативна грошова OЦ1НK~ З~~ ментації про норt.lапlВНУ rpошову O~I~ 
еКCnяуатацїJО згідно витягу з теХНIЧНОІ Д ~ місті Броварах Кlliвcькоі обn~ вІД 
земельної дimпua{ відділу земельНИХ pecypc~ ~78 (сто ЧOТllр11 Тllсячі п'втсот cBlДecRТ 
02.12.2008 року Н204-3/13-3/1995 станОВІІТЬ 1 

вісім) гривень ОО копійок)). . аміНИВШl1 ЦllфРУ «3» 
у ореНД11 BHeCТlI зМlІІll, з 

1.2. В підпункт 3. пункту 3 Д~ГOBOp акції· о ПіCЛJI 
на цифру «3 .1.)) :а викласти в наступН~1sР;'RТЬ) ~кiB, терміном до 2б':~::~е:~оro на 
ссЗ.~. Цей ДОГОВІР Ylcnадено строком в оРЕНДАР має перев~е право рНПХ днів до 
ЗlКiaчення строку дії цьог? ДОГОНВДАРору ПОВІІнен не пі~Ніше НІЖо~нд30 =Ця про ВІВlір 
новий строк У цьому разІ ОРЕ ово поВ1ДО~lllnl 
ЗВКі . Оо' договору ПІІСЬМ 

Вчення строку ДІІ ЦЬОГО ЕНдАРЯ не застосовУЮТЬСЯ у 
Продовжити ЙОГО ді1О. переважне право ОР 

Положення ЦЬОГО Договору про . 
Разі: . м прllзначенням, 

. не зD ЦІЛЬОВІІ 
оо Використанні земельноі ДІЛЯНКИ оо плаТИ; 
- ПОРУшення термінів сплати ope~;Hoi ДЇJUIHКlI». .2 Т)'пноro З~lісту: 
оо ДОПУЩеннп погіршення ставу зем І){ підПУНктоr.. 3 вас 

І допоВНІІПI ноВІ 
1.3. Пункт З договору ореНДІ 



2 
б • ництвв об'єкта містобудуваllllЯ (ввсдення об'СI\&у 8 

«3.2. Cтpo~ псрсдбаЧСШIR ~ Y~IB М до 01.03.2011 року, згіДIІО рішсння ВIІКонавчоro 
СlссппуотаЦIIО). встаllОВПСIШ TepMI~O 008 На676 
комітету Броварської міськоі роди ВІД 23.12.2 року - . 

1.4. П ІІКТ 4.1 Договору оренди ВllкласТl! в lІас·rуп.нїіі рсдаЮlії: оо оо. 
«4 1 opeHAr.a мата стаНОВИТЬ 3 % (три) ВІдсотка ВІД "~pMaTII~IJOI. ~ОШОВОІ ОЦІНЮІ 

•• ..' 74 699 ОО ГРllвеllЬ - і СКПОДос 2 240,97 (ДВІ ТIJСЯЧІ ДВІСТІ СОРОК) ГРllВсиь 
земелЬНОI ДІЛЯНКІІ - • 
97 копіRок 110 рік - ІІа період 6удіВIIJЩl1lва; . оо оо 

OpelIДIIO ппото становиТЬ 3 % (ТРІІ) відсотка ВІД 1I0pMaTJlBII~1 ГРОШОВОІ оціНЮI 
земеПЬІІОЇ діJJЯ11101 - 104 578 гривень - і склодає 3 137,34 (три Т~~СЯЧІ. c~o TPIIДЦ~ сім) 
гривеllЬ 34 копіЙJСl1 но рік - з даnlllзаnlвердЖl!lІІlЯ Аl\ту деРЗIC'QВІІOl 1\(1.\11('" про 11РЩlІlRnl11J1 
в експлуатацію ЗQl\іllчеllОZО 6удіlllllщmОQ 06 'ЄI\IІ1У: 

1.5. ПУІІКТ 4.1 Договору оренди ДОПОВШIТlI НОВІІМ підпунктом 4.1.1. НВСТУПНОro 
змісту: 

«4.1.1. Розмір орендної ПJJаТllзбільшусться В 5 (п'ять) разів в разі перевищсння СТРОКУ. 
BCTDJIODJJeHOrO для будіВНlщтва об'скта містобудування (введення об'скту В еКСПJJуатацію). 
ВllЗllочеllОГО у п.3.2. цього Договору. 

1.6. Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.2 наступноro 
змісту: 
«4.1.2. См ата орендної ПJJаТlI у розмірі, передбаченому п.4.1.1 здійснюється ПОЧИНaJOЧlІ3 
місяця, НОСТУПlIОГО зо місяцем закінчення строку, встановленого для будівництва об'єкта 
містобудування (введення об'єкту в експлуатаціJO). визначеного у п.3.1 цього Договору». 

1.7. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ вимасти у наступній редакції: 
«4.3. Орендна мата вноситься ріВНllМИ чаСТКlU.ll1 щомісячно протягом 30 (тридцm) 
кaneндapНlIX днів, наступних за оставвім KaneндapНIIM днем звітного (податкового) MiCJIЦR без 
урахування пдв ШJJЯXОМ перерахування на розрахунковий рахунок Opeндo~ 
N!!З3210812700005 УДК у Київській області м. КиєвІ, код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
одержувач - Броварське вдк, код масифікації 13050200 - оренда землі». 

1.8. Пункт 4.5.2 Договору оренди вимасти в наступній редакції: 
«4.5.2. з~іни. розмір!в земепьног~ податку та ставок орендної плати, зміни НОРМВПlвноі 
ГРОШОВОІ ОЦ1НIСИ, ПІдвищення ЦІН, тарифів, зміни коефіцієнтів індексації. визначеНl1Х 
законодавством. 

У випадку відмови Орендаря ~Мінити орендну ПJJату на умовах, ВliзначеНllХ 0.4.5 
Договору, Орендодавець має право рОЗІрвати цей Договір в односторонньому порядку.» 

4 5 4 
lу.9. Пу~кт 4.5.4 Договору оренди вимасти в наступній редакції: 

« . •. разІ невнесення орендної плати у строки . Д м cyr.lB 
заборгованості вважається . ,визначеНІ цим ОГОВОРО, . 

податковим боргом І стягується З нарахуванням пеНІ, що 
нарахову~~ся на суму податкового боргу (з ypax.YBВННJIM штрафних санкцій за іХ 
наявносп) ІЗ розрахунку 120 BiдcoТJciв річних б' оо • б_ 
УкраіНIІ, дїIОЧОЇ на день ВИНИКНе о Л1КОВОІ ставки НащонВJlЬНОro 

') • ння такого податкового боргу або на день його (i1oro 
чаСТІІНІ погашення, звлсжно вІД того, па з вcnи . ЖJ11111 
кanендарний день прострочення у ЙОГО сплаті». чин Т8ІОіХ ставок є БШЬШОJО, за ко 

1.10. Пункт 6.4. Договору оренди ВИКJJас .... .. 
«6.4. Орендар зобов'АЗаний в п'яти ен ти в ~а~НJИ реД8ІЩlІ: .оо ro 
Договору твІабо БУДЬ-ЯКlIХ додаТКових Д :НЙ TepM~ ПJCJIЯ державної реєстрВЦІІ цьО о 
Договору тощо надати відповідну коп,уг д, ДОГОВОРІВ про внесення змін та доповне~ ~ 
знаходження земельної ділянки»). 110 органу дер)каоної податкової служби за МIСІЖ 

1.11. Пункт 9 ДОГОВОРУ оренд 
змісту: 1I ДОПовнити новим підпунктом 9.4.6 HBcтYJIIIOfO 



((9.4.6. в п'RТlщешшіі тсрмін післ/ • ." • 
будь-яКІ ІХ дoдaТJCOBllX УГОД, Договорів п о в дс~жаВIІОI. рсестраЦIЇ цього ДОГОВОРУ то/або 
IloдaТlI відповідну копіlО оргаllу дер" р _НСССІІІІJI ЗМl.~1 та ДОПОВІІСІІЬ до Договору тощо 
земcnы�оїї діЛЯІIКII)). жаВIІОI подаТI\ОВОI службll за місцем знаХОДЖСIІНЯ 

1.12. П)'ІІКТ 12.3 Договору ОРСІ 
змісту: IAII ДОПОВІІІІТІІ ІІОПІІМ піДПУНl\їОМ 12.3.4. наСТУПJlОГО 

((12.3.4. ініціаТI1ПОIО ОДllісї і1 Сl0ріll 
б . n ОдlІОСТОРОlIJlЬОМУ nOpJlAK'" у ВІІПВДL'''Х 

перед ачеllllХ заКОIІОМ т:! UIIM ДОІ опора").. J ." .. , 

1.1~. П)'НКТ 12,4 Договор)' opellAl1 DlІl\лаСТIJ D Tal\in редакції: 
((12.4. РОЗІрвання Договору ореlJдli ]с,.' '" ІЛІ ]а IІІЩlаТllПОIО ОреlщодаВI!JI в OAIIOCТOPOIIIILOMY 
порядку ДОПУСlсасться в IШСТУIJНlIХ IJllf1ПДl\ах: 

- lІеВlJконаlШЯ Ореllдарем ВІІМОГ п 4 n 6 3 та n 9 4 Д 
_ в разі закіllчеШIJl строк'" дії д '.' б' " " ЦЬОГ? OГO~OPY; 

.. J о]волу ІІа YAIBIIIIЦTBO об екту МlстобудуваllНJI, JlКЩО 
Орендар за це,1і ча~ ІІС ПРIІСТУПlIТЬ до ВllконаllllЯ будівеЛЬНlIХ робіт: 

- в P~I закшчеШIЯ cтpo~y, встановленого nЛJl будіВНllЦтва об'єкта містобудуваllllЯ 
(введеl1НЯ об скту в еl(сплуатаЦIІО). ВІІЗllачеllОГО у п,3,2 цього Договору, 

2. ЦеП Договір підnягас Дсржавнїn реєстрації, 

3. Цей Договір набllрас ЧIlННОСті піСЛJl піДПИСВНIІJl сторонаМIІ та ВОГО держаВJlОЇ 
реєстрації та застосовується до правовіДНОСIШ що виникли :І 01.10.2008 ПОk-V, 

4. Обов'язок щодо подаННJI ЦЬОГО Договору ІІа державну реєстрацію та ВllтраТJI, 
пов'язані з його державНОIО ресстрацієlO. покладаlОТЬСЯ на OpeHДOдaBЦJI, 

5. Інші УМОВІІ договору оренди земельної ділянки від 23 ЛІІПНJI 2007 POI\')' за 
N!!0407З3800084 З8ЛишаюТЬСJl без змін, 

6. Цей Договір укладено у трьох nplIMipHlIKax, що МВІОТЬ однакову 10рІІДlІЧНУ СІІЛУ, 
OAIIH З яких знахОДИТЬСJl в Орендодавця, другиВ - в OpeHnapJl, треті А - в OPГВIli, якиП 
провів його державну peecтpauilO - Київській регіонвnьній філії Державного 
підприємства "Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті Уь.-раіНII 
по земелЬНllМ ресурсам", 

РСlсвїЗllТl1 сторіl. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська Аlіська рада КІІУІІСЬКОЇ облас",і 

IОРllдllчна anреса: 
іде~Пfфі~J1Ї1tНJЩ '1!0л;.~~376375 
КlfIВСЬJS8"обл? \ J І &:; .~. '. :;.~ 

~ '\. " (. n· 
М. Б 9bapli;)YJf.-г.агарі!l~1. ~~ 
в ОС. бі Сіl1;оз,сна lZOPil,AaCIrbOIIII.,tI · .... /. \ \., \ 

оо' t \ •• " )-1"1 
1-,.· \. і • .. ···і 
\ .' ~..: .... ~'I.в"~QI'''О:JIС"оІ 
•• \- • ~-" і:"-;/ 
\:, • OJ~ о\. ,~. 
M~, .". .,..~ '.;-' 

ОРЕНДАР 

ТрЬОХСIІЛlII"ІІІeJlьська lІараф/л 
Укра;ІІСЬ"О; Гре"о-КаlllОЛІІ'(Ь"ОУ ЦеР"IІ11 
IОРIJдllчна anреса: 

ідеНТllфікаціАНIІП код 22203850 
Київська обn., 
м,БроваРII •. вул~:1!~ryновоі, 18 к.4 

в oco~i'f~:!,~" t'!f!.f·7eln ~f"Рn"n""ЧIl 
,І ,/./; • 

о ' .' "G., . І: t І " іо.М,Л."ЧUlutкl 
іС С' і .. , 

о І 
'. МП • - .' • ... _ ........... "11'. '. .... ... . .. ~~ .. ' .... OJ::: і;' _,,;;' ... --:;:: _. _____ -::. '7 .'.. . ...... ~...... . .. -. .' ......... ~ . . . '.' 

.~' ... ,-:; _НІ: ::;00; ~ • ' "nn.fll'n ... ·~фinli· Пержаіноro піanРllс,..ства "ЦеlnPУ 
І,· .. '. '\. К оо КІП репо_.·~ .. , ::.. /' . ДоroВїр з~""еЄСТРОІ.НО У ІІІВС. Іітеті Yh-p.illll по :lе,..Cn.НIIМ ресурса,.. про що У 

'
І ., \~" І', pll ДержавнО"'У ICO~ ~, 'JN'Jo, 11 ао:. ~,1~~./2"'-~'" 

,1'; 4ержаііitоro земельного кадаСТРУ n • ,,-~" ии.. .. ~ .. J JUI "y~ 2:Г~ r 
,І'" П=:р І:", ,., . І ~ _., мел. DЧІІнеtlО заПIlС 114 ~ 
.. ""'" Ж81110муре~lзе ~ " ... ," - ..:} вnс""nn O.'ll!~'Cn"дp BnclL".o",,·' 
...... ' .. ' . ' . . _. t __ 'І ., • 
. \.'.. 'А'''l1' І -',0 .... -., _.-:::= __ ~-

";::, . . .' 
.~....:.. " . 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

IL 6роDIIР" 

Бропарська ""СI,ка РЦа "/,J, .. ?!іt'fnИ9f .. 20("J..!I--РОh"V 
ЕllnIОДЛВЕЦЬ: &РОВОРСlоІаІ ,.І'СI,ка РОДО о особі "'"ІСЬ" А "..,. ".І. О. '" • КОГО mпOBII IIТOllCllKa ВІктора OncKc81llIponll'10 що JIIC 110 

• • ЗаК""lnI Yкpailllf "Про МІСЦСОС саМОUРIДVООШl1 в Укр - ." б niAClPl 'V'J 'J аШI ] OJIlloro ОКУ. та ОРЕIlДАР: TODapIICТno 3 оО,.II!'.ЕСШОIО 
8bno8l/u1J1LII!mo "УпроonlllllЯ 6УД~DIІІЩТ~0. "ЗОКОРДОIІ,.1011Т0ЖСПСI16уд" IOPIIJIII'lIIa IІ1РСса: м.Кllів, 
npDI.АpТlшеРIПСLКIlП, Б: 7-9, ~OK Л,. Kn.4', IДСIГГIlФlкаlllПllllП код 30523932, n особі пщерanыlгоo lIllpc"oyopa Боді" ВаСIШI 
АНI1UIIIRО8I1Ча. aKlln AIC ІІВ ПІдстаВІ cтa-ryry, заресс:троваllОro PaдRtlC"KOIO panoltllOIO дср_апtlоlO aдMi'lic:тpauiCIO М.Кllсоа 
11 1611997 olд 08.08.200 • р. з другоro боку. yкnanll цc:n доroвір про Шl1КчсttавсдСttс: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ оідпооід •• о до ріШС1tl11 сссії Броварськоі міськоі рад •• Кllівсь"оі області оід 08.09.05 
'»7811-31-04 1I1IДDє, а ОРЕНДАР ПРI,Rмає о строкове матне KopllC'l)'ua'IIIR земепь.!), ділltlку мощеlО 3,53:Z5rn, дІІІ 
a6CIIyroBY8alllIR цеху по ОllробllllЦТВУ tlсстандаРТllОГО облВДtlВllІІ1 та складу roтoBoi продукшї і ОllроБШI'IІІХ матеріanіо, 
.0 JІІ81ОДllТЬСЯ О раПОІІі Промвyзnа в аl, БРОВВРІІ. 3гіДtlо З маtlом зсr.ШСКОР"C'l)'DDНІII, що є tlсвіД"ЄМIIОIO чаСТІІІІОIО 
IAOI'D ДoroBOPY тв дооіДКl1 виданої Брооарсы�мM місь,,"м відділом зсмепЬІIІІХ ресурсів N!S07 від 20.09.2005 ро,,"у та 
JCI�CJIloho-"1IдItСУроооі документації Броварськоro міськоro оідділу земепЬНI'Х ресурсів WI ,емепЬІІа дinl'lка с зе,.'nlr.ш 
nPOМIІCJlОВОСТЇ в межах Бропарськоі міськоі РВДlі. 

2. 06"єкт оре.lДll. 

2.1. В оренцу передастьса земелЬ'IВ ділlНКВ заrвnь •• оlO мощеlO 3~:Z5rn. • 
2.2. На земельні" дїnянці розміщеllі об"єml нсрухомоro маПна І!" IВnIIOТЬСI anаСIІІ~О OPC'IДD~I; • 
23. HopManf811D f1ЮШ08а оціll"" зсмельtlОТ дinRНКlI зriдtlО ДОВIДКlI Броварськоro МIСЬ""Оro ВlДДшу зсмепЬНl1Х 

ресурсів від 20.09.05 р. за N!S08 з урахуваНllам косфіціснтів іНдСКCDШЇ c:тDIIOBIIТЬ: • 
_ 2 264 686 ( два a.in.nOIIll двісті шістдссят ЧОПIРII Пlсячі ш'стсот вlсі,.rдсеят шість) rpIIBCIIIo, 

2 4 З • -""1 В opellnV lІе мас Ilсдonіків, що можyn. ncpCW""OJIIIТII П ефсmlВІIОМУ •• емельна ДІЛянко. якв персда .. , .... оу 

IIItopИС11НlllО. • • 
2.5. ПРlі зміні t реОРl"8нізаціі) ОРЕНДАРЯ Доroвір ОРС.ІДІІІІС зБСРlrat ЧІІНІІІСТЬ. 

3. Строк діі дОГОВОРУ 

008 верССllЯ :Z010 року. Піcnн звкіllЧСllllа с:тро,,"у доroвору 
ОР 3. Доroвір YICJlIДellO 110 5 ( п"ят. ) років тcp,.tIIIO"~ д к. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІІІСІІ Ilе пізніше Ilіж за 2 
ЕНДАР має переважне праао поноanеШIR Roro ІІВ ІІОВІІ стро CНдoДDВWI про 11Dr.,ip npOДOB_lml noro дію. 

IІlащl до заКЇllЧСНllЯ строку д~ доroаору поаіДОМlтl ПІІСЬ::~::. ПРII3IIВЧСIIIIЯ,.1 OPCIIдIIP втрачає ПСРСВОЖІІС право ІІа 
ПРІІ ВllКОРltСПlІІll1 зеаtCn.llоt ДШЯІІКІІ но 38 Ц 

IІОИоanеlШЯ договору opOIIДII. 

4. оре.IДIIВ пnВТВ 
• сяч дсв"ятеот сорок) rpIIBC". 58 копlАок; 

40-58 (шІстдесят СІ,.І ni .. . фп Іі 
4.I.РJЧllа ореllДI.а пnата сКЛВДОЄ 67 9 ЮЄJ'IoCIзурахуваlllllМ IIIдСКIВ ІІІ Іц. 
4.2. 06чш:nення розміру ОРСlІдноі MaТlI за 3СМJlІ0 3ДlоfПч~:lз .ІІІІЯ ПРllПllЯntI ріШСllllR сес" Bflliт08.09.(OS шо,.tIСЯЧIIО) 
4.3 1J18pel't ПОЧII.lа і IIдІІРIIII,.1 ДІІС,.' 3В 1І0ГО податковоro 

РІа.. • ОреllДllа пnата DIIОСIIТЬC:n ореl І •• DСТУПIIll138 oCТII1111 М IC8JIО МФО 8:Z1018 ~-OД 23571923 plр 
ltIaJ 11"" частка,.1ІІ протяroаt 30 квnollДDPllllX ДІІ Вк к .. івсьК'" 06nастІ І'І.КІІСІІВ 
3.1ZI:IIUnRloa. перерахуваllllЯ ІІа paXYllOK фУ~ці 13050:Z00 - ОРСI1ДІІ3"фUlI. CТЬCR 8iдnoBЇДlIIIAfII ."""1. 

2500005 -Бровврське ВДК. КОД к.nBCl1 8Х)'110К opeИlIllot nnа111 о ор"шк 
4.4. Передача процукції 1'1 ІШДВІІ.IR nocnyr в Р 113' • 
:.5. Р03,.Іlр opellДllot MOТlI пеРОГnRдDс:а:~: ДО;"ВОРОМ:. му Чllепі 81ШCnідок і .. фnlціі; 

.5.1. зміllll УАІО8 roсподаРIOОВНllR, перед. • ... С.І.ІІ ці ... 11ІРllфlв. У то 
4.5 2 • • .. -.N ПIдВII ... • • змІlІІ1 РОЗМІРІВ земельноro по_ .. ·", НОМ. 
4.5.3. 8 іllш.т DIIПDдКВX, псред6вчеllllХ звкО • 



а'I"llі UII~I Договором, СllраПЛII('I.С1І Ilе"н ) 
СТРОКІІ, ВІ1311 • • . ~ 

ІША opellllllO' nлаТlI У • n llCllb ПРОСТрО"СIIІІА ПЛD1Си.") IICCIIJIII'le"ot ~ . 
... 5 .... У разlllеDllесс УкрВ'1111 3В KO-ІКIIll -1"'1 

It ulOllanbllOro баllКУ 
110nПШIIО' СТІІвКIІ в ШО ОРЕНДАР 3 ПОВВЖІІІІХ "РІІ'ІІІІІ Т"МЧІ-. 
hт.иllllll nСllЬ ПРОСТРО'IСIIІІА. також і У ВItПIШКах, ІК -І 

4 5 5 ОРСІІІІІІВ nnата СПРВВnICТloСІ , 
• • • ДоroворОМ 

ВllкоРItСТОВУС зсмcn,,11У ділlllКУ 3В ШІМ • 

S. УаlОВl1 ВІІ KOPIICТDIIIIR 3сl\Іслыlіi діЛRIIКIІ. 

бслуroВУDВlІІlІ ЦСХУ по Вllробlllll1ТПУ Щ:СТВllлартного 
5 1 ЗС"'Cn""В IIinlllКl1 ПСРСдаCТloСІ в op~ll" Дnl О •• ... pIВnIB' 

та cКnDl1Y roтoBoT процукціі і ВllробllllЧl1Х MB~ , зсмлі n ОМlІcnовості; 
5.2.цin"овс ПРІI:JІІВЧСІІІІІ ЗСМCn .. 1l0і ДlЛфlIlКIІ- У В:П1ll0вnеному законодавством 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас права без о орМnСlІlІ1 

ПР"3I1В'IСIІІIІ ЗСМCn"llоі ділlllКIІ; 

6. УаlОВl1 і СТРОКІІ псредачі 3смслы�оіi діЛRllКl1 D OPCIIДY· 

• 'П НЮЄТЬСІ без розробnСlІІl1 проекту jj' відведе ...... 
6.1. ПеРСда'IВ зеМCn"llоі ДIЛІIІКlI в o~ell!'Y ЗДІ с • ОРЕНДОДАВЕЦЬ передас а ОРЕIIДАР ПРIIв. 
6.2 Ilші умоаll псредачі зсмen .. IІОI ДІЛІІІКІІ в оренду. • • . . .• 

• І імнку віл .. 11У від БУДЬ-IКIIХ маАIІОВIІХ прав І претеllЗln третІХ ІІСІО, 
ОрСl1Ц)' ЗСМCn"lry Д noroBOpy ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРЕНДАР Ilе МОГJlИ 

ІКІІХ а MOMel1Т ytCJIDдDllHI ,... " ." 
6.3. Псредача ЗСМCn"llоі діnlИКlI opellдaplO здіПснюєr"СI піСЛI державно І реєстрац .. Ц"ОГО договору 31 

ПРIlПмаНIIІ-персдачі. 

7. УМОВІІ повеР"СНПR зсаlслыlіi діЛRНКII. 

7.1. ПіСЛІ np"nllllelllll діі Доroвору ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земел"ну nїЛІНI)' 'J 
гіршому поріВ'II'IО з ТІ'М, У ІКОМУ віll ОДер1КВ8 іі воренцу. 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погіршеНtII КОРИСНІІХ вnастивостеR орендованоі земел"ноі ділlИК", по{: 
змі'IОIО іі стаlІУ, має право на BiдwкoцyвaHlI1 збl,mв у розмірі, визначеному сторонами. Якшо CТOPO"1Ifo1tl не 
зroДI' про роз.,ір BiДWKoцyвaH111 збllТКів, спір РОЗВ"lЗуєrьcl У судовому ПОРIl1КУ. • . 

7.3. 3l1incllelli ОРЕНДАРЕМ без згода' ОРЕНДОДАВЦЯ виrpати на поnіпшеtlНI орендованоі зеr.tenьИОІ 
Ікі Ilеможrшво BiaoкpeMlml без заподіllltll шкоди ціП ainlllUі, не піДnII'8lОТ" відшкодуванню. 

7.4. ПOJlіпшеШIІ C'I1Ury земen,,"0і аШІНКI', проведені ОРЕНДАРЕМ за пис"мово,о згодою 3 ОРЕНД0 
зе,ші, lІе niДnlra.oть віl1шкоауванНІО. 

7.S.0PEHДAP має право на IЇДWКOЦYBalll1l збитків, заподіlllИХ унаспідок HeBIIKo .. aHНR ОРЕНД0 
зобов"lзе'l" , переl1б!1чеШІХ ЦІІМ договором. І 

3611Т1С8аlll DваЖВIОТЬСВ: J 
7.S.фаmlчні 8'1paТl', ІКІ'" ОРЕНДАР Зll3l1ав у зв"uку з невиконанtIIм або ненanежн .. М B"КOJIJIIIP ~ 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також BII'lpaТlI, нкі ОРЕНДАР здіRсн"в або ПОІ"нен здіRСН'1Т11 ДІІ. вiJlИО8DсlІІІІ 
порушеllОro права; : 

7.6.аоходи Ікі ОРЕНДАР міг бll Р • нДО·".&АЦЕr.II , ean"но отримати в раl нanежноro BllKOllallHI ОРЕ W- і 
договору. ; 

7.7. Розмір ФaкnlЧІШХ ВIІТрат ОРЕНДАРЯ ВllЗначaєrь". н" .....,р" .. х даНІ'" , .... а ПІдставІ ДOКYMeHтan"Ho Пlдтвер_- І 

8.06меже11ПR (о6тяжеIIПИ) щодо ВПКОРllстаНllR 
зсмcJlыlіi діJIRIIКВ. 

8.1. На ореЩUJваtry земen"llУ l1inl"КУ в n асор""" 
KO'IYlliKauln; C'l'alloвneRo обмежеННllUlощеlО I,ОО25га _ і11ЖСlІсР11ІІ 

8.2.Передача в ОРСІІЦ)' земen .... оі дinHHКII • на JIIII" 
ДЇnIIlКII. не є ПIl1C'l1lВОIО Дnl ПРltПIІнеННI або зміни обмеженЬ 

9.lІlші права та 060в"ИЗКII сторіІІ. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaН'l)'t; що земen"НI • . П~~ 

(apewтa~), заставою .. е перебуває і віll "'ає закон:UН1Са Е у noro масНОсті, нікому іllШОМУ не віl1чУЖСНIІ,JI11I ~ 
DIІЗllачещ ЦlІ'" доroвором. ПОІНоввженНІ передаваТlІ цю дiJUlнку вореНАУ, lfII1III 

9.1.Права орендодавця: 
9.1.1. nepeBipm, цinьове llІКОРIІС'І'а 
9 1.2 • 11І11 земеп... - • • • аостроково РОЗIРВВТlI цеП n.. 101 дШlНКlІ' -"" 

~oroBIP у ."паn_.. ' 1.1 p.orur· 
------. персщбачеюfX ЧИНІІІІМ законодавствОМ 111111 І 



9.IJ.змішml po]r.lip ОРС •• ДІІОЇ маПІ У UIIIIDДI\1U( 
tIffIOllllьor.IY ПОРЯДІ\?, без зroДIІ ОРЕНДАРя; • переЛба'IСШlIJt ЧIIJIJflI~1 1а"ОflолаDCТDО... а та .. у 'щcnі а 

9.1.4. DllМІПlnl ВІД ОРЕНДАРЯ соосчаС'IОГО ВІІСССІІІІІІ О 
9.1,S.lш.IIПlТIІ від ОРЕНДАРЯ відшкодуваlftlll С""'ІІ ре.IЛflоі плаТІІ; 

IJlзС&I .... LII _. • • J" І ОРС:IIЛllоr Mlnl 1 ча n . 
lliраАll про IIDдIIII. .. .... 01 ДІЛR.ІК .. ДО ПIЛПIIСІШII IILOГо Догово. су ПРІІ "R1ТR РIШС •• flR ВIІI'ОIll'О"У IІбо 

9.2. ОGОВ"Я3К.1 ОРСllдодаПl&Я: РУ. 
9,2.1. персдаваТl1 ЗСМCnLIIУ ділЯfll\')' 110 11\'1}'. 
9з. ПРlав ОРС'lдаря: 

9J.I. cnpllMlnl ПО аsny 3C~ICn':flY діля • .'ку У "ОРIІС:1}'ВІ'ШI: 
9J.2. nOllOВnlooaTl1 ДОГОВІР ПIСЛR 31КІІІ'ІСІІІІІ l"'Тnoкy По .~ • 

-.,. ГО ЛІІ R ра11 nіЛI'VnIОс:ті 'n 1IIЇ1CJIMill)' ОРСІІД'І. -J .. "РСТС'ОІ • 1110.110 1060h"Я11111. ІІа 
9.t ОGОВ"Я3КII ОРСllдаря: 
9.4.1. ІІШDІТІІ ОРЕНДОДАВЦІО МОЖЛllоісn.1ліПсщоваТIІ КО' 
94,2 BllKOPllCТOBYnBTl1 3СЩ!ЛЬІIУ дlлАІІКУ 1В 'ІІЛ' 100 !Трап .. 1а IlІtfОРIІС:таlllll" lІісі 1СМCn"llоі ліпЯIІ"": 
• • О" .. ПР"1I1D'lеIША~І' 9.4J. СООЄ'ІІСІІО сма'lУОВТIІ ОРСІІЛІІУ ма1}'; , 

9.4.4. ІІС допускаТIІ хімі'fIIОГО 'ІІІ будь-якого illworo зв6РУЛllеllllЯ 1е .. лі' 
9.4.5. niAТPIIMyaln' ті а IlanСЖIІОМУ саllітаРIІО .. У CТDlli; • 

10. Pl1311K ВllОадкового 31111ЩСІШЯ або ПОШКОДЖСІШЯ 
об"скта ОРСllдl1 ЧІІ ЙОГО чаСТІIIШ. 

10.1. Рl1111К ВIlПадковоro 3НllщеllllR вбо ПОШКОlPКеllllЯ об"скта ореllЛIІ 'ІІІ Поro 'laCТllllllllcce ОРЕВДЛР. 

11. СтрахуваllПЯ об"скта ЧІ. ЙОГО чаСТIІІIІІ. 

11.1.ЗriЛlIО 3 ЦІІМ договором Об"ЄКТ ореНДІІ lІе ПЇJU1Ігає страхУІВНIfIО. 

12. Зміllll УІ'ІОВ ДОГОВОРУ і ПРІІОІШСППЯ ЙОГО діі 

12.1. ЗміІІа умов дorOBOpy здіАСНЮ'ОТЬСJI у nllc .... OBiil формі 38 взкr.ШОIО зroлою сторі'l. 
у раі иеДОСRгнеlfНR ,roд" ЩОДО зміНІI УМОВ договору спір розв"R3ytOТЬCJl У СУдОВО"У порапку. 

IU. діі Доrовору ПРIIПIIIIЯJOТloСЯ У разІ: 
12.2.1. звкінчеНIІR строку, ІІа ІКІІІІ Поro було yкnaдello; 
12.2.2. nPllдбаllJlR орендарем зсмельноі ділRНКIІ У впасність; • " 

• 12.2.з. ІІІКУПУ земельноі дinІНКlI ДІІІ сус:пin"НIDС ПО'lpеб або ПР"МУСОВDІ'О ВIДЧ)'Jl\'СШIІI зе",елloНОЇ ДШRІІКІІ з ",OnIBIB 
)hIiIIwtor lleQбхіЛlfОсті В порцку, BCТВlloaneHOMY законом; 

12.2А. ліКВі.цauiі 10PIIДlllllloi особll-орондаРR. 
12.2J. Договір ПР"ПIIНІЄТЬСІ також В іНШIІХ ВІШВДІСІІХ. передбачеНIDС ,аКОІ.ОМ. 

• 12.3. діі ДОГОВОРУ ПРІІПІІІІЯІОТЬСЯ WЛRХОI\I Оого розіРВ81111R за: 
, 12.3.1. l3аЄМIІОЮ зroДОЮ сторін' " • 

12.3.2 ріш '. - із сторін У HBCnїnOIC Helllкott8llttl друroЮ С:ТОРОІІОЮ обов ак ... 
~ЧСНl'~ Д еllШIМ cy~ ІІа. ВІІ",ОІУ ОДНІЄІ ЗllllщенНR поwкоджеlllfJI 0PCJfДO&aIlOЇ земел"ної діпІІІКII, Іке iCТOТIIO ...... _ ... оговором, та BIIBCnIДOK ВIШaдкDВОro • 
"'I'SIIIkD.tкaє 11 ВIIКО • пїnстав ВІDІІВЧОНІІХ заКОІIОМ 

12.3 рIIСТВІІНIО, а також з ІІІШІІХ. З8 рlШСllІІRаl суду, DlдnODlдllO до с:т.141,144 Ie!t" .3. l'I!DIIКОIl8111IЯ ОРІШдlРеАl 0.9.4.2. Д8110ro договору 
І ~;OnlICOДI!Key YKp8illll КВЄІ'ЬСЯ' 
tlloaoJo .4. ~03ipBaIIltR Доroвору В OДlIocтopOllllЬOMY порапку A::lllfJI ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., П. 9.4.3. 

I~DJ~IBIIHR Доroвору в ОД.ІОСТОРОНЬОМУ пормlСу є нов." wy ЮРIIДIIIf.1)' в60 фЬttЧІI)' особу, а також реоргаttізацiR 
~ • ерехід права anаСIІОсті ІІа .І8nllО ореІІдВра ІІІ ІІІ 

n,.;; ~aT ОС:Обll-ореllДllРI Є підстаВОIО ДІІІ розіРВВI!'1R дoro;oP~" _ орснпвРJl, заСУДЖСШ'1 860 оБМСЖСІII,!, іі дiCIДIIТllom 
- Р/ІІІСI оре'IДОВВII)' земельну дinІНКУ у разі cMepn ФіЗ!IIfIlО о '6 Jlкі 111\'Op"CТOBytOТЬ шо зеr.ICn"'1)' ДШJlIІJCy pa:IOr.1 , 
~"'M суду перехОДІІТЬ ДО спадкоємців а60 ІІІШІІХ ОСІ 'РСАІ UUlIХОМ neрсуICltDЛII,.,IІ ДоroВОРУ ореНДІІ зелі;. 

І М, ІIСі 811KOPIICТOBYlOТIo цю земел"IlУ ділІНКУ разом з opelfдВ • 

• -РІ'П за ПСВПКОІІОІІІІR або 
в· вїдDлы�lсть ~.v 

13. 1Д~:епаJlС)КІlе ВПКОРО •• ПJJ доrовоРУ 
• І І Iac:c:yn. ВЇдПОliдвn .. ttість BiдnoBiДl'O до 381(0'1)' та 

(
'~ n~·I. ЗІІІОІІІКОНВІІІІR вбо 1ІІІІмежllе BIIКOIIPIIR доroВОРУ стороНІ 

~ro80py і 1 ........ ІІості RIa'WO BOIIB доведе. що це поруше'IІІІ СЬ ... 13,2 ~ • • tТЬCI від В пnOB_. , 
~ І • .... UpOIla, Іка ПОРУWlша зоБD8"R3аНIIR, ЗІШЬІIR 

'11 311 111111І. 



14. ПРJIIСЇlщсві ПОЛОЖСІІІІSJ. 

• • СОНН. СТОрОllОМl1 та noro держаВtlоі реестрації. 14.1.ЦеП дoroaip Ilобllрас IJlllІІlОсті ПICn. '!ІДПІІ ЩО МВЮТЬ ОДІIВКОВУ IОРIІДIІЧIІУ СІІЛУ. ОДШІ 3 "Іі">. ]H/lX
o
4llnrt 

ЦеП Доrolір yкnaдello утрьох _ПРІІМ::::":ІП провів дсржаВIІУ pecC1'pBl1iIO. 
OpeIIAOдDIWI, ДРУП'" - І opellДIpJl, третіП в ор , 

Ifсоlд"С.'11ІІ1'1ІІ 'IOCТIIIIO.,11 ДО-:ОООРУ с:. бражсшtJlМ обмеЖСll10 (06ТJlЖСtllo) У іТ RlfКОJ1l1cтu.ші ТіІ 8tтalllll: k1UШС1рОВIIП пnоtl зеМeJJLllоі ДШІІІКІІ , 81.110 

ccpni1)'riB; •• погаnЖСIItI.'ОВltіwtlьоі мсжі ,емелLtlоі діЛJltlКJI (KoniJl); ІКТ про BCТВlloanctlllJl tlB МІСЦСВОСТІ ТІ м _ • • ). 

окт 110 пеРСIІІ:ССШIІ а ІШТУРУ 'ОВllіШllІооі мсжl'СМCnlollОI ДІЛІІІКІІ (КОПІ •• 
ОКТ ПРIIПому-псредDчі 'CMCnLlloi ділJlllКllі 

15. РСКВDІІПІ стор іІІ 

Орсшдодввсць 

Броварська l\fichKa рада в 
в особі 

міського ГОЛОВІ! 
АllТОненка Віктора Олександровича 

'fіСUCЗIІВХОДЖСIІIIJlIОРltд"'IIIОТ особll 

07400 КIІТВСІоІСа 06ласта., 
м.БроваРII, Byn.rBrapiHa. 15 

ЇДСlmlФіJCaціПІІІІП КОД' 26376375 

OPCIIДBP 

ТОВ "УправлінНJI будівництва 
"3акордонмонтажспецбуд", що діє на 
пtцставістатуту,зареєстрованого 
Р8ДJПIськоІО районноІО державноlO адміністрацією 
м.Києва за Н!!11997 від 08.08.200 J року. 
Генеральний директор 
Бодак Василь Анатолійович 

міСUCЗНВХОДЖСННJlIОРИДИЧНОТ особ.1 

м. КИіВ, 

пров.АртиnеріПсloКИЯ, 8.7-9, Бnок А, кв.41 

ідеllТИфікаціltнип код 30523932 

ПідПllСl1 nОРПI 

'8111 Карпенко ЛЮДМІша Pycnalll 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноі ДІЛЯНКИ 

&ІІА" Adt'''')~t.... 2005 року Б 
---- м. ровари 

Ми, що підписалися нижче: Бровар"ька . 
~ l\ІІська рада, в особі 

міського голови АllТОІIСllка Віктора ОлсксаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні ", з 

однієї сторони, та ТоваРIІСТВО з обмеЖСllОIО відповідалы�істIоo 

"УправліllllЯ будівництва "3аКОРДОIIМОllтажспсцбуд" в особі 

генерального директора Бодяка Васиnя Анатолійовича з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРllСТВО з 

обмежеНОIО відповідальністю "УправліНIIЯ будіВllllцтва 

"3акордонмонтажспецбуд" прийняло земельну діnянку площею 

З,532Sга в районі Промвузла для обслуговування цеху по 

виробництву нестандартного обладнання та складу готової продукції 

і виробничих матеріалів - (землі промисловості ). Земельна ділянка 

надана рішенням сесії Броварської міської ради від 

08.09.200Sp.Ng780-37-04 на умовах оренди, терміном на 5 (п"вть) 

РОI(;8 до 08.09.2010 року. 
Цей Ап складено У трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДAllA: 
Броварська міська рада 
ІОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Міський голова 

ІІРИЙНЯ1ІО: 
ТОВ "Управління будівництва 

б " "Закордонмонтажспец уд 

юридична aдpe~~ : .. 
, провул.АртилеРlИСЬКИИ, Б. 7-9, 
БлохЛ, кв.4! 
м.Бровари 
'r:~.n~ИИЙ директор ,../ J.!lf~~:;;~, 
.r,~ ~~~ :7r""";"- А J:... J .... .. ~;. '':~ 
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30ВllіШllЬОЇ межі J':M~lII."L'Ї ІlіІIН""" .. 

ЩО 3Н8ХО':lIIТЬСИ 13 n"IJ1~С'IЮ 
~. Зазначені межі tlа Micu&:BOCTi ПРUХОДИТЬ 110 ~~i3I!J:j~!&....Lw~.I!oJ2~~to..-!І-~~~~~~~ 
L. • • 
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~. . 16 ШТ": покаЗUllі IІреl1СТUВIШКОМ відділу на иісuсвості та псредаві .... іІМ!і 
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м.Бровари 

ДОДАТКОВА УГОДА Н!! 1 

до ДОговору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКІІ 

від 12 ЖОВТIIП 2005 РОІ')' Х!040533800174 

2006р. 

МІІ, що піДПJfсаlШСJl нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА далі _ 
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ'", в ?собі. заступника міського ГОЛОВІІ BOJIIRKa' Сергіи 
МllхаііЛОВllча, що ДІЄ на ПІДставІ ст. 42 Закону УкраіНІ! "Про місцеве саМОВРRдYВDJIНЯ 
D Україні", довіреності від 01.08.2006 року за Н!! 2-15/1872 3 од"ієТ сторо"", та 
TOBapllCTBO з об&lсжеllОIО вїдповїдаЛLllіСТIО "УправліllllR будіВlllЩТDа 
"3аКОРДОII"101Iтажспецбуд" юридична адреса: м. Київ, пров. АртилеріЙСЬКІІЙ, Б.7-9. 
Бпок А, кв.41, ідентифікаційний код 30523932. в особі гeHepВnЬHOГO ДІ.ректора БоДJIК 
Василя АнатоліЙОВIIЧа, ЯКJfЙ діє на підставі СТ81УІУ. зареєстрованого РDдJПlСЬКОIО 
райОННОIО державною адміністраціЄ10 м. Києва за Н!! 11997 від 08.08.2001 р. уклали 
додаткову угоду ДО договору ореНДІ' від 12.10.2005 року Н!!040533800174 про 
наступне: 

Відповідно до рішення сесії Броварської міської ради від 01.12.2005 року 
Н!!832-39-04, внести зміни ДО наступних пунктів договору: 

1. до п.l.l., ДОПОВНИВШlI його словами: . оо • 

Відповідно до рішення сесії Броварської МІСЬКОІ paдll ВІД 01.12.2005 року 
N!!832-39-04 Товариству з обмежеНОIО відповiдanьніCТJО "3DКордонмонтажспецбуд': 

туввни.. земелЬНОIО ділянкою площею 0,1337га в райОНІ 
припинено право КОрlІС ПА • 

N . а умовах ореНдИ ЗВnllШlшась земельна BUUlHKa ЗDI'DJJЬНОІО 
ромвузла, В КОРlіСТУВВНН1 Н 

площею 3,3988га. 

2 2 1 . й~го в наступній редакції: 
• до п. • 1 викласти . нка звroльною площеlО 3,3988 га. 
В оренду передаєтьCJI земельна ДJ1IJI 

• ЙОГО в Ilаступній редакції: 
3. до п.4.11 Вllкласти дinИIІІС)' площеlО 3,3988 га СКЛDДає: 
РіЧІІа ореllДпа плата за зеl\len;;~цпть шість) грllвепь ОО копіііОКі 

65136,00 (шіс:тдссRТ п"ить тисяч сто 

іі IІвступнit1 редакції: 
4. до п.4.4. і ВІIКЛDСТІ{ І ОГО В elrдapel\l ЩОl\lіСПЧllО ріВIIII"111 часткаl\lІІ 
OpCIIДlla плата BIIOCIITLCR ор Х за ОC1':lllllіJ\I кanearдaplllll\l Дllеl\l звіТllОГО 

ПРОТИГО"І 30 калСllДаР.IIIХ Дllі&, IlаС1)'ОIIII ІІІІЯ па paS)'lIOK УДК у Кпівській області 
(податкового) I\lіСІІЦR шnЯХОl\1 оерераху;а 33213812600005 - Броварське ВДК. Код 
1\1. IUlaa МФО 821018 код 235119~ Р Р 
lCJJаСllфікаціі 13050200 - opellДa зеl\lЛI. 



s. Всі iuшi РIОВll Доrовору затUПВlOТЬСJl без змін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАМ 
ЮРИД1lЧRа адреса: 
.,. Бровари, Byn.farapiвa,15 
ЗаСТУПlI1lК MicLKoro roпови 

ОРЕНДАР 

тов "Управління будівництва 
" Закордонмонтажспецбуд" 
Юридична адреса: М. Київ, 

пров. Артилерій ний, Б. 7-9, 
Блок А, хв.41 
ДИректор 



.:. АКТ 
ПРИИ<?МУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДIJIЯНКИ 

" 11." '''і'а l' 11'/ 2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
3РСТУПНІІка міського ГОЛОВІІ Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону У країни "Про місцеве самовридуванНJt в у країні", 

довіреності від 01.08.2006 року N!!2-15/1872, з однієї сторони, та 

ТоваРIІСТВО:l обмежеtJОЮ відповідальністю "'Управління будіВНllцтва 

"3аКОРДОIIМОllтажспецбуд" в особі генерального директора БоДJtка 

ВасИJIJt Анатолійовича з другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Товариство :І 

обмеженою відповідальністю "'УправліННR будіВНllцтва 

"3акордонмонтажепецбуд" прийшшо земельну дішппсу площею 

3,3988га в районі ПРОМВУЗJIа Д1lJl обcnyrовувaнвJI цеху по виробництву 

нестандартного облздиaнюJ та складу готової продукціі і виробничих 

матеріалів - (землі промисловості ). Земельна дimпп<а надана рішеВНJtМ 

сесії Броварської мї\:ької ради від 08.09.200Sp.Ne780-37-04 та від 

01.12.2005 року Н!!832-39-04 на умовах оренди, терміном на 5 (п"ЯТЬ) 

років до 08.09.2010 року. 
. . . , 

Цей Arr складено у трьох прИМ1рНИІС8Х J Є невІД ємною частиною 

договору оренди. 

ІІЕРЕДА1ІА: 
Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріиа,15 
Застyпвmc міського голови 

І 

ІІРИЙНЯJIО: 
ТОВ ССУправлiииJI будівництва 

СС3акОРДОlІМоитажспец~уд" 
ІОридичиа адреса: 

провyn.Артиперійський, Б. 7-9, 
<*!.~:::BIIO~~ кв.41 
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.1. БроваРl1 

ДОДАТКОВА УГОДА Ne3 

дО .договору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНки 
ВШ 10 ЖОВТІІВ 2005 року Х!040533800174 

2007 рік 

МІІ, що підписалися нижче: БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА дОЛ' _ 
"ОРЕИДОДАВЕЦЬ'\ в ?собі. заступника міського ГОЛОВІІ BO:JIIBKa' Се~Гіп 
МllХаDnОВllча, що ДІЄ на ПІдставІ ст. 42 Закону УкраїНІ{ "Про місцеве самоврядування 
D Україні", довіреності від 01.08.2006 року за Н! 2-15/1872 3 од,,;сї старо"", то: та 
ТОDарпство з обмежеllОЮ вїдповїдаnы�іcnоo "УправліllllВ 6удіВІІІщтва 
"]аКОРДОIII\IОllТвжспецбуд" юридична адреса: м. Київ, пров. АРПfлеріііСЬКlrіі, Б.7-9, 
БлОК А, кв.41, ідентифікаційНl!Й код 30523932, в особі генерального Дlrрепора Бодяк 
ВаСl1JIJI АнатолійовичІ, ЯКlІЙ діє на підставі статуту, зареєстрованого РВДЯІІСЬКОІО 
раВоивою державною адміністрацією м. Києва за Н!11997 від 08.08.2001р. уклamr 
додаткову угоду до договору оренди від 12.10.2005 року за N!040533800174 про 
наступне: 

. Відповідно до рішення сесії Броварської міськоі PВДI! від 23.11.2006роь.-у 
1(!160-11-05 внести зміни до наступних пунпівдоговору: 

1. до п.l.l.і доповнити його сповами: . 
Згідно рішення сесіі Броварської міської ради вІД 2з.11~~:6~о:а: 

1(!160-11-05 "Про продаж зеМeJlЬНllХ діnВIIОК, IloдallllB ДО:JВ~пу. r р " 
• • БроваРСЬКОI I\IICLRO paдll 

3еАlепьпоі. дїЛИllЮI та внесеНIIR. ЗІ\ІІІІ • до р~шспь "Уп авnіПl1JI 6удївппцтва 
ТОВВРПСТВУ З обмежСІІОIО вIдповJдanы�lmоo . PM-tп.Ha "і "анка площеlО 
11] , б дана у влаСНІСТЬ зе........ -- оо аКОРДОПl\lоптажспецбуд' упа про. . я Казенноro заводу ПОРОШКОВО1 
3.2370га на території Промвузпа в рІЙОНІ РОЗМ1щенн у в КОРllСТУВанві на умовах 
•• 'оо б Moo~HOBOro комплекс , • ... еталурПI оо для О слуговуванНJI ІШ • 'mo "УправnіUIIВ 6УДІВllllцтва 
оренди у ТоваРllСТВУ З 061\ІСЖСІІОІО вїдповiдaJlыІІ : .. IfUKa зaraJIЬною площею 
"3 шилась земельна Диuи. 
аКОРДОПl\Іоптажсоец6уд" зали 

0.19SSra. 

11 едакції: . 
2. до 0.2.1. і викласти його в Н~~~РПОЧИНDIOЧlI від 23.11.2006 року 

Звranьна площа орендованої земельНО1 Д1JUI 
станОВИТЬ 0,2955га. 

в наступНШ редакції:. OBЇД1G1 Броварського 
З. до п.2.3 і викласти йо~ земельної діляНКИ зI1дllО :13-3/550 ставОВІІТЬ: 

. Нормативна грошова OЦI~Ka. 16.03.2007 року за N!04-
. "IСЬкоro відділу земельних реСУРСІВ вІД 

П"...rL. \ rpllВeHL; • Їl\IСОТ •• .. 1 
- 209805 (двісті дев" JIТЬ ТlIСВЧ ВІС 



4. до 0.4.1 і BllкnaCТII Вого в IlаСТУПllіВ редакції: о • •• 
Ореllдllа плата за земenы�уy діЛЯJIIСУ стаНОВІІТЬ 3 И. ВІД HopMaTIIBH~~! Грошової 

оціllКII, відповідllО рі'шо OPCIIДIIO пnото ПО'IIШОIОЧ11 3 ДОТІІ рссетраЦIІ договору 
h.~'llіDJIі-ПРОДО)h")' зсl\lcJlы�оіi діnПIІІС11 IlссіпЬСЬКОГОСllОДОРСЬКОГО IІРl1111аЧСІІІІR за 
Ne37 від 07 ГРУДІІП 2006року скпадас: 

б 294,15 (шість ТlIСП'1 двісті ДСВ"ВІІОСТО 'IОТllрll ) ГPIfBlli 15 копіііок; 

5. до п.4.2. і BIIкnaCТIl ііого в Jlаступнііі редакції 
ОБЧllcnеlШЯ розміру орендної nлаТIІ за земеЛlallі ділянки державної або 

ком)'llопы�оїї onаСIІОСті здіfiсшосться з урахуваl1JlЯМ їх цільового НРlІзначеJШЯ та 
коефіціСllтів індексації, ВIІЗJlачеlШХ законодавством, за затвердженими 

l<абіllСТОМ Міllістрів УкраїIШ формаМІІ, що заповнJOJOТЬСЯ під час укладання або 
зміlШ умов ДОГОВОРУ ореНДІІ ЧІ! продовження його дії; 

6. до п.4.3. BlIкnaCТlI в наступній редакції: 
ОРСllдllа ПnОТО ВІІОСІІТЬСВ ЩОl\lіСПЧllО piBlllll\ll1 ЧОСТКОМІІ ПРОТПГОI\I 30 

IcanCllДopllIIX ДІІів, IIОСТУПlIIIХ зо остаlшіl\l коnсндорllІІМ ДIIСI\I звіТІІОГО 
(податкового) I\lіСПЦR ШnПХОl\1 псрсраХУВОllllR 110 рахунок УДК у КllївськііІ обпасті 
1\1. 1(II~a M~O 821018 код 23571923 р/р 33210812700005 - Броворськс ВДК. Код 
КnОСIIФIКОЦlI 13050200 - opellДO ЗСl\lnі. 

7. Всі інші УМОВІ! дОГОВОРУ запишаються без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ІОРltДична адреса: 
М. Бровари, вуn.Гагаріна,15 
Заступнltк міського гоnови 

ОРЕНДАР 

тов "УправnінНJI будівництва 
"З акОРДОНМОНТЮlсспецбуд" 
ІОридична адреса: М. Київ, 
пров. Артиперійний, Б. 7-9, 

~~§ А, 1CD.41 
П"'" __ I"...,.' .... 

F;~- В.А.Бодяк 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: Броварсь"-а . " I\llChKa рада, в особі 

заступника міського голови особі ВОЗІІяка Сергія МllхаііJJОВllча, що діє на 

підставі ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 року за Н!! 2-15/1872 3 одllієї стОРОШІ, та 

TOBapllCТBO з обмежеllОIО BianoBiaaJJhHicTIO "УпраВJJіlIIIП будіВllllцтва 

"ЗаКОРДОllмонтажспецбуд" в особі генерального директора Бодяка Василя 

Анатоnійовича, з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварської міської· рада передала, а TOBapllCTBO з 

06аlежеВОІО відповіД8JJЬllістю "У праВJJіння будіВllllцтва 

"3акордонмонтажспецбуд", прийняло земельну ділянку площею 0,2955га на 

території ПРОМВУЗJJа в райові розміщення Казенного заводу порошкової 

аlПDлургії ДЛЯ обслуговування майнового комплексу - (землі промисловості ). 

Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської міської ради від 

08.09.2005р. oH!!780-37-04, внесені зміни від 01.12.2005 року Н!!832-39-04, від 

23.11.2006 року N!!159-11-04 та від 23.11.2006 року Н!!160-11-05, на умовах 

оренди, терміном на 5 (п"ять) років до 08.09.2010 року. 

ІІЕРЕДАЛА: 
ІІРИЙНЯЛО: 

ТОВ "Управління будівництва 
б " "3акордонмонтажспец уд 

Юридична адреса: м. Київ, 
пров. Артилерій ний, Б. 7-9, 

I(в.41 
\ , 



. ~ ,. -!9. _ ,,\0,-0(" 0 __ 2007 р. 

Мч, що I1Іtжчс 11ЇДПllса1ИСП пре тов 
• ...' •• .ОО ,дстаВПltК "ЕКСПepТlIО-КОllсуnьтаЦЇnJflfі1IIСНТР" 

,!11!-'1 L1" Н,. ШДCТUВl .1ЩCJ13'J ІІа ВIf1CОIIIНRЯ робіт . • -, • ............................... 'НЖ. ВиІIlОВСЬ"1111 С JO 
G 'l~Щt', r r!('ІL"Т1 3С1'\1·L~НJf.\t'чl\llа ( землекОnlfстуваn" ) • ..,o~ "': ~ . . .. 

І· -- • \ ;,~ ~v.D"~'fQ\''\!rrё».,'' 

....... ..•.. •.... .... ..••...••..•••..•.....••..••.••..••.••.•.•.•••••• ГордіСІ'''О Т. В. 

!!{,с.:ДС r :t[.l\JJK:l AfісJ:t~t-Гu !\їлділу 1сt.lелы�хx ресурсів 11, І.{, А .••••.••.••••••••••.••••••.••••••••• и.lO"Y" 41f.j .~I. 

--_._---------------------
_.~_ ... -----------------------
u,\' Щ' .. 1,·ав1о1ЛН свиі пuвноважеиНJI по встаиовnепmo на місцевості та поrоджеllИЮ 
~от.:чіl L!HLOЇ межі ЗСAtеjlLJfl'Ї ДЇЛJIRки ~o\':t'O _'LO!"eм.~&=,,~~~" 

ПlС1 31(р'~("ДВТЬСJl1а а.ч:ссою: В)'ІІ. ЦрА. ~ Ь ... ",ot..e А'. Бровари 
ЗG~tl;\~~};j ме-,ю на місцевості проходить по "'Ю,,,J .. ~.JI чаws~\с 

І 

НjЛАLlу' претеюїіі при вставовnениі зовнішньої межі не 38JIВЛено. Межі погоджеиі і не 
U\'n"~II·~'JCJТЬ сniршfX nUТa1lЬ. Розміри ·са МЇсцезll8ХоджеНWI межових знаків земem.ноі 
ІІі U[ШСІ~ :IОlсазаві ІІа абрисі на звороті даноl'О ахту. 
І1їс'\шЕ. I\Ї.ruDПCИ, наданої ~ob .. "r; )e;!.oP\7P'!-= !t.p\L.O).~L!.!Z". 6\4, 'f 
зrідuо ::,смеnьно-к8ДаСТРОВОЇ документації CXJIадає 0,0"1. §А ra. 

1 {ejt ::;~,. є підставою ДЛ2 пр1lЙВJlТJ'Я рішеВRJI по 3 паСТУПИ11М 
(Je}J{\r~l 'JfПНЛМ ДОlC)''-4снтШ. що посвідчують право зl»tШею. 

Л)t1' с!rладениJi В 2-х прпмірвихвх. ," •. ~~ e:::!!!1~' 

! 1\: ~ '\с.:тавиик з~евnасв.ика 
(зеl\1Леlшристувача ) 

Представивк тов . .Е~СDе][1ПІС)-J(СIНСУ~~~ 
ЦeJI'ф" 

l1р!шсТ8ВВИJC міської ради 

Прt.l~СТaJШИI( сумїЖJIИX • 
':І~.и\,~в;пшвпІСів (землекористуваЧ1В ) 

Прс:,з,с-r8ВВИ1С HjCЬ1tOro • 

і1і:\діr.v зсмenьUШt ресурсІВ -



A1JРИС ЗЕМЕЛЬноl ДJЛЯНКИ . 

_---о --~--------

А 

6 -
Опuсмez: 

I.Від А до Б ~~ ')."b~""-'6Y' "",,,~~~Y. ~ .~\'()\e~'" -
2. Від Б до В ~tl·· '?f!ih". 'LoNe."'t!tRt"~ (~". h~"-""'·~ -
З. Від в до ~ ~~~ ~O~ .. \}о _\4::CW~~~с.ЩjSь\)=t;y," -

4. Від r доД --

s. ВідД до в --

бр 
. . 

AJ не CКJl8В,: ••••••••••••••••••••••• :., •• ,............... fII:JIC. Вишовеькиіі сю. 



• АКТ 
IІ~ПО8ЛеВНR ва Мlщевості та Dоrодж 

ЯРО D ~ \~~ ; 'Іа'" ева. 308піlUньоі Межі :асlt1елы�оіi діяВІІКВ 
РО ІУJl. ~ c:..~~ 8 межах & ~... 

АС. '/1О,арu Ки-
l8Ськоі області 

Ми. П1.0 ~~ п~салиСJl, представник ТОВ" Експ . 
дiJoЧИ ка ПІдставІ nщеНЗl1 ва DИКОН8НИJJ робіт еРТИО-~ОJlсуnьтацiihпrfi це.пр" 
• пpucyraосri зeмnевnасвика (зеМJIеКОРистува~;·)·:~:~~·1.:···· IН:не. BIIIIlO'CIJk1"Ї с.ю. 

\D"~\6n""'Ci!W..!..."~~ 
представника міської ради: ...................................................... . 

• •••••••••••••• ГордіСНI\О т.В. 

npeдcт8ВНJП(8 міського відцілу земельних ~iв .................................... Шо""" м.А. 

суміжних ~:мnеВJ1асВИJ(ів ( землекор~~ачіВ): 10' .. \Шіаt. \7і: "'" \~\"e.. 'с 
МA'b"~'LQfD з.е,.е~ WQЬ'k'Ю9rp~ Ig.n;!.*'!,"~r ' 

що пред'JIВИJIИ своі повноважеВВJl по ВСТ8ИовпеJППO на місцевості та поroдженню 
зоJJRiппп,оїмежі земельвої дimJВки 50ta .. '16 .'LO'~~~en.g.~~' 

щозваходитьCJI за адресою: В)1Л. ~,.~......,,~ АІ. БРОВIlJЛI 
Зазначені межі ва місцевості ПРОХОДSIТЬ по 'tWJмiQ ~~\\ t'e.'\r!.ew.." , 
. ніпих претензій при Bcтaнoвneвнї зоввimиьої межі не ЗIUПШе&О. Межі погоджені і не 
IJIIJППaUOть спірних питань. Розміри та місцезваходжсВD межових знаків З~ICJПdIоі 

дiшucи показані ва абрисі ва звороті дaнoro акту. 
IInощадimппcи, наданоі ~.'ti _~.щW)u.,..~Ч\щP't),~ 
3liдио земельно-кадастрової документації складає ra. 
цей ап є підставою до прJlЙНJ1'1ТJl рimеИВSI по 

оформ.пеВВJIМ документів, що посвідчують право ВJПI~flРcjtJ.flО ibiilltt(PaJВВJr зcмnею. 
Акт СltJЩЦевиІ в 2-х примірииках. 

3 иаступlПW 

Представвих земnевnaсВНD 
~eмnеkОРИcт.YВlqa) 

Прц~ТОВи&~~~О.GН:с~~~r.і~11: 
центр" 

ВUШОВСЬkW С.ІО. 
~~rdЄJj~I 

Предcтu1ПlJC міської ради 
~E:=-=--ГopдiЄ"'IO т.в. 

П~ставwвс~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~ 



в 

6 

-
, , OmICMe2К: 

" 

4. Від r доД ________________ ---------

5. ВідД дО В _______________ --------

6. Від Еда ------------------------------~ 
Абрис СЮІ8В: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ін3ІС. ВUШОflСЬкий с.ю. 



АКТ 
про 8C1'DUОВJIеИНR ІІа місцевості та поrодЖ 

,О'ь '1\ \'&"ЬN.\.~ ~ ellHR 30ВUЇШllЬОі а.ежі :Jеа.елLllоі дШПllКП 
ПО ",Л._ ~oМl-~ "~'" : в межах й. ,'t. \\~ " 

АІ. Вровари к.lївськоі області 
2007 р. 

Ми. що mасче пїдписВJIИCJI, представник ТОВ Е 
діючи ва підставі ліцензіі ва ВИКОНОНІIJI робіт ., 'кспеР'ПIО-~ОIIСУnЬтаціАиИіі цеlпр" 
8 ПРJSСyrвості землевnаСНИJ(а (землехористува~;·)·і)і··"··а,;:····· lIIж. ВuшоtlСЬК"'Ї с.ю. 

d "Q~\\рМж..cw;~&у,," 

npедСТВВJuпса міської ради: .................................. л'"" 
•••..•••••••••••••.•••••••..•••••.•• ОI'",;СІ'''О т.в. 

представвика міського відділу земenы�ихx рс;сурсів .................................... ШО""у" МА. 

суміжних землевnасниюв (землекористувачів ). l'o~ ,~ \1 ~\ \ -" "U . - - " "''\ ... " c..~~~ b,p,.,,'~O ~'6;. t-o.'tI'b!..'I.D'fо ... _ Чcvow~ ~.~'t~"" 
~O), .'JБ \p."=O!t.eY-МQ4~mщ;:;:~' 

що пред'оили свої поввовlUКellWl по BcтaвoвnellНlo на Micueвocri та погоджеuпю 
З0Внimиьої межі земельвої дimmки 101,,, 't ~ '.;.~ '1,о\А !Ю\1-)It.c;..R~9'4 If 

що знаходиться за адресою: ВJlЛ. ~ .... 'L~OЬ ",,'4,.8.. АІ. Вровари 
Зазначені межі ва місцевості проходпь по _'y.&.;h!O'teK=;.x..::w:uloa\i_.-;~::.;:~:.::v.\~~=---_______ _ 

Ніпих претензій при Bcraвoвneввi зоввimвьoі межі ве З8JUlJlево. Межі поroджеві і не 
ІIUCJIJПC8ЮТЬ спірних питань. Розміри та місцезваходжеИИJI межових знаків зеМeJDdJОЇ 
дітппси похазаві ва абрисі на звороті даного апу. 
ПJJощадinиики, надавоі ~\. .. 'Уі ~~'~v.""\L"S9'!k-9.~~ 'f 
зriдво земельно-кадастрової документаціі складає (), 't\ O'L ra. 
Цей акт є підставою 11JIЯ прийВJlТDl рimевп по сЬU:ТИЧ:ВОNи~ttm!'u[lllO з иаступиuм 

оформnеllllJ[М документів, що посвідчують прав=о~~~'-J~ з~!:iDРі[с:mрu землею. 
Arr складений в 2-х примірlПlICВX. 

ПредстввНИІС зeмnевласВllК& 
(землекористувача ) 

ПредстввНИІС ТОВ "Е1t~пс::рпIО-I:оНс:~~~~;l(і.~~~ Н1111ЩFI ~--. 
цеJПP" -, 
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".v m..801 ДІЛЯНКИ 

AJjРИС ,~UN--
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4,20 

" 
9,84 

. --' 
------~~-----------------

Оnвеиас: 

.. 
Абрис CICJIВВ.: ............................................. IH~ ВUШ08СЬкиu с.ю. 



--... ---------- '-._----,..-.-- .-----------. I<АдАСТРОВИЙ ПЛАН ПИ 

\ 

\ 

опис МЕЖ 

А ДС Б зе.,п\ ТОВ • УБ Закордонмонтажспецбуд· 
Бдо В землі ТОВ· Глобan 17 Ріеп IстеЙТС· 
В до Г землі ТОВ" УБ ЗакордонмонтажспеЦбуд· 
Г до Д зеrmі резервних територій м. Бровари 

А до Е землІ Броварського РЕМ 
Е до Ж землІ ТОВ • УБ ЗакордонмонтажспеЦбуд· 

Ж до З земл\ Броварського РЕМ 
З до И землІ ТОВ • УБ Закордонмонтажспецбуд· 

з 

И до А землі І".азенного заводу Порошкової металурпі 

ЕксплІкація земель 3nДHO форми 6-Зем 

с 

Пд 

---- 984 , -Забудовані зе-

І 

fI ВП8СНlilllИ з.мnl, .мпвкаРIilcty8ач1 І 

І. І 'f8 3BMnl АержаDНОТ вnacнocri, 

fi нв наданІ у enacнtc:n. а60 І 

І 
s 

IIOPMCJyВatItut :І 

А 6 В 

1 ТОВ" у6 З8ICO;JAОНМotn'8J'.Cn8Ц6yА" 65 

11 ТОВ УБ Заlюрдонмонтажспец6уд 11 

М. Брсвари,вул. Щолківська 
(ПРОМВУЗ0Л, КЗПМ ) , 

Ген. дирекrор Губерський 

Склав 

Перееірив Бишовець 0.0. 

І сlnьськoraсподарсысї землі 
а І! 

Іі .. у 1'аIlУ чиcnl yтo~ 
І і ; с/гуriддя е :leuя.!d\ 
.. :І! nIIoмiIi~ 

; " 
а 

4 tJ Рlnnl І С8А1в СІНО-
1'1 ID naco- ID 

ЖІІ1'І вища l--" 
03 04 05 І 08 11 12 з4 З7 _t..--' о 

0,2,0~ 0,0000 0,000010,0000 10,0000 0,0000 0,2102 0,2102 l.--'" о 



~СТРОВИЙ ПЛАН 
ПИ 

з·~"С 

в 

Пд 

ОПИС МЕЖ 

Адо Б землl ТОВ • Глобan 17 Рien IстеЙ1'С· 

Б до В имлі ТОВ· УБ Закордонмонтажспецбуд· 

В АО А землі Кa3eHHoro заводУ Порошкової метanyprП 
Б 

ЕксмікаціЯ земель зriдно форми &-Зем 
ЗабудованІ звмлі 

І ВnaС:ММІІИ иunI. :lемnеIlDРМc:ryII8ч1 
І I~ І та :l8мnl деpжuнаТ 8I18c:нacm. 
І 

t 3 І Ііі 

І 
не Н8ДІІнІ 'І вn~ аliа ~ &. 

ICDРМС1УІІанНІІ 1'1 

В 03 

CinbCЬкoracnoдapCbкl3Bмnl 

е j 
а • Ів 

па • 
ІІІ 

рім! вища 

04 05 08 12 34 37 

& 
1 ТОВ - у& ЗаlDрданмоlfflDlCll8ЦбуД- 65 

НА умОВАХ ОРЕНДИ тав "БУБ закордонмонтщкспецБУД" 
М. Р.(опввари,вул. ШОЛзпКlмвс)ька 

~~~~р=о=м=в=уа~ол~,~ КЗ~I~~~~~~~~~~;=~~~~t=~~~~~~ ГеН А Масштаб Лист Листів 
• Mpeкnap Губерський 

CКnaa вишовський с. 1:1000 1 1 
t./ OB"Ekcneptho-консультаційний 

11 



Пи КАдАСТРОВИЙ ПЛАН 

з с 

Пд 

ОПИС МЕЖ 

Д ДО Б землі резервних територіА м. Бровари 

Б ДО 8 землlзаr. кориет. ( вул. Щonкlвська ) 
8 до А землl ТОВ • УБ заКОРАонмонтажспецбуд· 

Ексмікsцlя земель зriдно форми 6-Зем 

tl! СlЛьськоroсподарські земл; 
І І І 

ВnilСНИІСИ земnl, земnеlOPиcryвачl 5 -
,.. земnl державно' вnacнocrl, ~ і 

і 
а. 

Ї не наданІ 'І вnacнlcno або 
-& 

~ 
~ ~ " naс:о-

кориc:ryвaння • plмl садІв в",ща 

:t 
L"J 

В аз 04 05 08 12 

& 

ТОВ • У6 ЗакордоНМОНТIJIICRец6УД- 65 0,0264 0,0000 0,0000 0,0000 ,0000 0,0000 

А 

Б 

Забудованlаемnl 

е 
і 
u 
ІІІ 

34 37 

0,0264 0,0284 

ТОВ "УБ ЗакордонмонтажБУД" 
м. Бропsари,sул. ШолJdsська, 

НА УМОВАХ ОРЕНДИ 
~=~ 

{ РОМSУЗ0Л~ 'КзпМ ) Лист Листів 

ген. ДИреІ(ТОР ГуберськиЙ М.О. 
1 1 

CКnaa 8иwОВСЬКИЙ С.Ю. 

nеревtрив Бишовець 0.0. 



AoroBip N!!4 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянки від 
12 жовтня 2005 року Н9 040533800174 

Місто Броварн КНЇВСЬКоЇ об.'1асті 
р' . - СІЧІІЯ ДRll11СЯ 1lі дсв'ятого року 

OPEHДOДABEI~b: ~pOBapCI •. Ka ~lica.Ka рада KItїBCI.Koi області. IОРllДllЧllа особа за 
1I1KOlfoдaB~!BOM у краlllll. lДеllТllФlК3Нlfillllfi КОД 13 даllИМН ЄДРПОУ 26376375. IОРllдll'ша 
адреса: Кювська 0611 .. м. Бровари. вул. Гаl'аріllа. 15. в особі BHKOIIYIO'loro обов'ЯЗКIІ міського 
ГОЛОВІІ - секре!аря рuди Сапожка Ігоря BaCI11la.OBII'Ia. Jilшfi діс ІІа підставі СТ.42 ЗаКОIlУ 
УкраїIІИ "Про MlcueltC саМОВРИДУВОlІІlЯ n YKpuїlli". J mJlItJ,'o б(}А)'. та 

ОРЕНДАР: товариство з обмеженоlO відповідunьніcnо "Управління будіВlІІщтва 
"Закордонмонтажспецбуд·'. IOPIIJlII'l1Ia адресп: M.КtIЇB. ПJ10в.АРТl1леріfiСЬКIlП. Б.7-9. Б110К Л. 
кв.41. ідеllТllфікаційний код 30523932. в особі генерального ДІІ ректора Бодяк ВаСllЛЯ 
АlfDтоліЙОВI1Lfа, якиіі діє ІІа підставі статуту. зпресстрованого Радянською рOnОIlНОIО 
деРilШВНОIО aдмillicrpauiCIO м.Кисва за Н2 11997 від 08.08.2001 року. надалі - "ОРЕНДАР", :J 

()PJ'lO'O бо,,),. уклали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧIІ добровільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та Jlснііі пам'яті, розуміlOЧН 
1начення своїх дій, попередньо 01найомлені з припш:ами цивільного законодавство. ШО 
реГУЛIОIОТЬ укладений ними праВОLfИН (зокрема, з ВИМОПІМlf шодо недійсності правО'IІШУ) до 
1атвердх(еll0Ї рішенням БроваРСЬКОIО міською радою від "ЗО" вересня 2008 року Н! 883-46-05 
нормативної грошової оціНЮі земель міста Бровари. рішення Броварської міської ради від 
16.10.2008 року N!!898-47-05 та кеРУIОЧIfСЬ положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.З та 9.1.3 Договору 
ореНДІі земельної ділянки від 12 жовтня 2005 року уклалll uей Договір Н!! 4 (надалі - Договір) 
про внесення змін до Договору ореllДIІ земельної ділянки від 12 жовтня 2005 року 
Н!! 040533800174 (надалі - Договір ореllДИ) про таке: 

1.Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт'2.3 Договору оренди ВlІклаСТl1 в наступній редакції: 

(12.3. НормаТlІвна грошова оцінкв 1емельноі ділянки згідно довідки ВІДДІЛУ 1емелЬНІІХ 
ресурсів У місті Броварах від 26. 12.2008року Н!!04-31l3 - 312333 CТDНOBllТb: 

483 538 ( 
• • Tpll ТШ:Я&lі П'ЯТСОТ ТРIIJ1UЯТЬ Bicil\l) rpllBCllb ОО KOIJiiiOK. 

- 'IOTllpIICTn ВІСІмдесят 

1.2. ПуНlcr з Договору оренди вИКЛОС1'11 в НОСТУПllііі peдa~oiї: . 
• ІВ 5 (п'ЯТЬ) років. тepMIHottl до 08.09.2010 po~'Y. ПІСЛЯ 

«3 •• Цей ДОГОВІР укладено строком. ОРЕНДАР має перева)кне право поновлення його на 
ЗПХlнчення строку дії ЦЬОГО ДОГОВОРУР Н не пізніUlе ніж за 30 калеll.!UlРIIIIх. днів дО 
ІІО~ІІЙ строк. У цьому разі ОРЕНДА ПОВНJ:ово повіДОAlIІТIІ ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
3ПХІнчеЮІЯ СТРОК)' дії цього ДоговорУ П1IСЬ 
Продовжити АОІ"О JliIO. ОРЕНДАРЯ не застосовуються v ра1і: 

lерсваЖIfС право • 
Положення цього договору про І 

. іЛЬОВllttt ПРlfзнвчеJlНЯМ; 
- ВИкористанні зеМeJlЬНОЇ ДIЛЯНКlі не зв Ц 

оо плОТІ!' 
- порушення термінів сплаТl1 оренДНОI ' 

ьної діЛЯНКІ!». 
- ;(опушення погіршеlltlЯ стан)' 1еме,,1 



насn'пнїn редакції: ) .3. ПУІІКТ 4.) Договору ОРСНдl1 викласти в. .. ... 
о .} ·дсотків від HopMaTIIBHOI грошовОІ ОЦJJlJШ ·tемелы�оїї 

cc4.J. Ореllдна плота стаll.ОВIІТЬ 7Уо (СIМз;1847 66 (ТРІІ!ЩЯТЬ ТРІ. ТJlСЯ'lі вісі'ш~о ... COPOIC сіАІ) 
діЛЯIІКIІ - 483 538 грН. І CTallOBIITb - , 
ГРIIВСIІЬ 66 Ісопіfіок на рію). ... . ... 

) .4. ЛУJіКТ 4.3. Договору ореНДІІ ВIІІ(Ласти У lІаСТУПlІ1ІІ редаКЦIІ. 

«4.3. О ендиа плвта вноситься ріВННМIІ частками щоміС~ЧIІО протягом 30 (T~lIдцal1l) 
р. ІІІ· 'Ш останнім калеНДОРJllfМ днем ЗВІТНОГО (ПОДUТI\оВОГО) МІСЯЦІ без календарних ДІІ ІВ. наступ f х .. О 

УРn'''(УВВlШЯ пдв шляхом перера."()'RaJШЯ ШІ розра."(УНКОВШI? pa.'<YI~OK рендодавци 
Не 332108)2700005 УДІ< У Київській області М. Кисва. код ЗКПО _3.57І9_3. МФО 8210І8, 
одержувач - Броварсьt(е БДІ<. код класифікації 13050200 - орснда земл!». 

1.5. П)'НІ(Т 4.5.2 Договору ореНДlі викласти в наступній peдa~цiї: 
сс4.5.2. зміни розмірів земельного подаТI(У та ставок ореНДІ.1О1 .плаТJI, зміНІІ tlopMaТliBIIOЇ 
грошової оціНКIІ, підвищення цін. тарифів, зміни косфіЦIСНТIВ індексації, BII1Ha'leIIIIX 
законодавством. 

У ВltПВДh.-У відмови Орендаря зміНІіТИ орендну плату на умовах, ВІІзначеНIІХ п.4.5 Договору, 
Орендодавець має право розірвати цей Договір В ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку.)) 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору ореНДІ! викласти в наступній редакції: 
сс4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
нараховується на СУМУ подаТI(ОВОГО боргу (3 урахуванням штрафних санкцій за їх наявності) 
із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банка У країни, діючої на 
день ВIІникнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашенНІ, 
залежно від того, яка з велllЧИН таких ставок є більшоtO, за кожний календарний день 
прострочення у його сплаті). 

1.7. ПУН1(Т)' б ДОГОВОРУ оренди доповнити новим підпунктом 6.4 наступного змісту: 

сс6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний терміІІ після державної реєстрації ЦЬОГО Договору 
тalобо будь-я~х до~аткови~ УГОД, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо H~aT~ ВІДПОВІДНУ копно органу державної податкової служби за місцем зна"оджеННIІ 
земелЬНОI д1ЛJIнкИ)). 

1.8. Пункт 9 Договору оренди доповнити новим ПI·дпун"....оМ 9 4 6 . "'""О. 
М •• наступного ЗМI- . .1 • 

(с9.4.6. в п'mщеННJfЙ термін після державної реєстрацІ'" Д ВІ б б аКІІ" 
• І цього оговору Т а о УДЬ-додаткових УГОД, ДОГОВОРІВ про внесення змін та ДОП м"ТlI 

••• оо овнень до Договору тощо н .. ВІДПОВІДНУ КОПНО органу деР>lсавнО1 податкової сл"". б • НОЇ 
ділянки». J ... с и за МІсцем знаходження земель 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповни 
змісту: ти новим підпунктом 12.3.4. наступноГО 

сс) 2.3.4. ініціаТИВОIО однісї із Сторін в ОДНОСТ 
З8l(ОНОМ та ЦІІМ Договором». оронньому порядку У випадках, передбачеНII~ 

1.1 о. Пункт 12.4 Договору орендИ ВИКJl 
• асти в наСТУпній редакції. ес) 2.4. РОЗІРВання ДОГОВОРУ оренди земл. " . 

• І за ІНІціати ІУ порядку допускається У разІ невиконання О вою OpeHДOдaBЦJI В OДHOCTopOIIIIЬO~ 
даНОГО Договору.». рендВрем вимог пунkТy 4, підпунктів б.4 та 9.4 



2.ЦеА Договір підлигас державній реестрації. 

3 ЦеП Договір набllраr ч ІІІ ІІІ ості після пі:tПlIС" • , . ~ .. ІІІІЯ СТОРОllаМIІ та ііого оо 
.«ct]J8uii !JI застосОВ) сться до npaBOBIдHOCl1II шо 11ІІ11ІІК,111 З О І І О ')008 ' nepil(aBIIOI 
t .. • ..- року. 

4.0БОВ'ЯЗ0К щодо подання цього Догопор)' на деРil'аВIlУ р' , . . \ ссстраЦJlО та ВllтраТІІ. поn язаlll 
]Ао)'О Aep)KaBHOIO peccтpaUICJO. ПокладаJОТl,СЯ ІІа Ореllдодавця. 

S.lJlwi УМОВИ договору оренди ЗСмсльної ділянки від 12 ЖОВТІІЯ 
м040533800174 залишаlOТЬСЯ бсз зміll. 

2005 року 

6. Цей Договір УJсладено У "РЬОХ ПРlІміРШlках, шо MalOTb OAllaKOBY 10РIiДИ'lIlУ СІІЛУ, ОДІІІІ 
] ІІШХ знаходиться в Орендодавuя, ДРУГИЙ - в Орендаря. третій - в opralli. ЯКllfi провів ііого 
АСР'.'ВВНУ ресстраціІО - КlІївській регіоналыlйй філії ДержаВІІОГО підприсмства "Центру 
асржаВllоrо земельного кадастру при ДсржаВflОМУ комітеті УкраїНIf по земеЛЬНJJМ ресурсам" 

Рскві111ТІІ CTopil' 

ОРСllдодавсць 

5ровврська міська рада Київськоі області 

bmtlфікацііниі код 26376375 

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

'особі Сanожка Ігоря Васильовича 

" ..... " '. ' .. ,.. . ... ' 
" , 1 •• ~H 

" . 'і ...... / 
.' .. 'і-

•• І 

• -і .• ' 't 

Opellaap 

ТОВ "УБ "Закордонмонтажспецбуд" 

ідентифікаційний код 30523932 

м.Київ, пров.АртилеріПськиЙ. Б.7-9, Блок А. кв.4) 

в особі Бодяк Василя АнатоліАОВllча 

. • ." Державного niAnpIICMCTB8 "Центру 
оо ій регіОНnЛhltіЙ фlЛlI оо по земenЬНllМ ресурсам" про 

ei':""~ .д..~ip зоресстровано У КItIВСд: )КВВНОМУ ,,'O,.:~,кpaIH.I t!2,,! 2~ р. зп 

,
~~. ~~~~~~~ельного I~OCТPY ПРlt ~ 3DПIІС ,і,) .. ~ -

fI~~9-У-ДерЖа".tt~~f реЄСТРІ 'Земель ВЧlшен 
r~.~..Q~ "~~ї" дд 
1~"'~·""O~~~;.~i'~~'= ~ ~~4 . · · : .. Мп· I.h-- -;:.;:;;>- ~ 
\\':s';.\ '. • •• ~'=' ::З. ~~==---=-------\~ . .-. . . . ... ". '.,. '/ 

\\ '~ .. :~, ~ .,\ ... 
~~~~ •• _. ,. J N ,,,' '. .;.. ..--,,-.- ,,'.' 



ДОГОВІР 
ОРЕНДIІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНКи 

1I,6pD·lpJl 

• Броварс:а.IСІ1 мlс:ь ... "В Рвав" :)6· .. ~-""'b.l_A - ""0 ",LJ 
,.:НДОПА.ВЕЦЬ: &РОВВРС:а.ка МIС:ЬКв рада D особ' І ~~ - [1 po~-y, 

ОРІО ~ у....п. І М с:ы('гоo го.10ВІІ А.ггонеllК8 Віктора O.1e .. -.= .. ffДРОВ •• ЧIІ, ,un діс 
10 nіАтвl 3.""(11)' краІН" .1'0 МІсцеве car.:.OBp"lIYBaHHR І УІСраїнї" "одного БО~1'. та ОРЕНА"-": TOB:aplltТBO J 

a8ur.'fIlDID DIа~DвIдanыІ&:тюю ТК СУПУТ'ІІІК , юридична адреса: м, Бровар ••• вул, \1t'r.a..ypria 21 ї :І~нп.ф;,::щїR'lІІіі .. пл 
]]502103 І осоБІ д .. peктop~ Хомеи .. а МІІКО~И О"lе~саtlАРОСllча, '-К.IП діє •• 11 піАставі ст_тру, з.~е(~Оl\а""го ,'I:РIІ:аlilll~',1 
pcrcrJНITBPOM 'ІВ .Н'!ll ЗSS 1 О ... 0000 ООО 660 В'Д 19 КВІТНМ 2(JuS ро .. -у ] дpyr"ra 5"К}" уЮJan., цеП поговір про tlНАі',t:нзоС/!!:.,е: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.0РЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО рішеlflll сесіі Бровврсь"ої міс"КОї рll411 КIІЇ\lс .... оі оБJ.&сті від 
23.03.1006 РОІСУ 16955-46-04 lІадає, а ОРЕНДАР приПмаt в строкове маТllе КОР"с:1)'ВіННЯ зе\les'''If~ 4іл1lНКУ МОЩ':ІО 
0,60001'8 311 РВХУІІОК 3С~lr.nа. с:їла.с:ькогосподарс:ького пр"знвчеlfНЯ - рlnЛR, Д.1Я 6удіВІШUТВВ T~ 06СЛ)'ГUВ)'ВВІIІІIІ 
l"атраНСПОРТlIОГО пillПР"':~Iс:тва "а теРltторіі пры\t)'JлвB в раАоні розміЩС:ИІІЯ 3880А) 8ЛIОAtіиIЄВIІ" БУl1lвс,tЬНIІХ 
I/OllnPYKuIR в ~I. &роваР'І. Згідно 3 маном землеI\ОР"с:1)'ванНR, Щ" є невід"ємнью Ч8nИНОЮ uьoro Дог\)вору rn 
аоlїАКIl В.ІДВНОЇ БроваРСЬКltм міс .... им відділом земеп"НJt" ресурсів .N'!S24-04-3/З від 19,04,2006 року то' 3t: .. tс" .. ш,. 
1ШC1J1080Ї до,,),ментаціі Броварського MicIaKOro відділу земеп .. шlХ ресурсів WI земеп .. на ділlн .. а paxytTLCR а ]СМ.""" 
1JWIcnop1Y І межа", Броварської міської РІА)', 

2. 06"єкт ореНД0. 

2.1. Воренд)' переДIiСТЬС" земельна ділянка загальною lШошеJО 0,6000rи. 
2.2, На земел"ніА ділянuі віДС)'1ні об"ЄКТІІ нерухомого MaRJta: • , 
2.3. НормаТltвна грошовв оцінка зеa.tе", .. ної дL.1Янюt 3riдttO довіДIШ Броварс: .... ,оro MicIaICGi'O 8Iи.n~ 1сt.sелr.lІl1 .. 

JltCYpCЇI віА 19.04.2006 року за N!!S23-04-3/З з урахуваННIiМ коефіuitНТiв індекС8Ц!Ї cтaHO~'fТIo : • 
_ 158340 (сто п"ятдесят вісі". ТJIC1fЧ тpllcтa СОРОК) '1"івень на пеРіОД БУДІвництва, .. 
_ 253310 (двІстІ п"ятдесят трll тJtC1fчі TpllC:ТO ДDIIДUЯТЬ) ГР'lВень ] JlSТlі ]атвс:рда,еШf. A!(ry ДО:РЖDВНОІ 

КUMicii про приАнR'П'JI в експлуатацію закінченоro будіВНIІЦТВВ об"tx'I)'; _ 
2 4 З · ...... сl В opeu"" не має Hcдonit.;B, шо можyr" переШКОД.fТ.1 I1 ефеmlВtlОМУ •• емепьна AUlIHкa, Іка переда .. '.. '''V 

lIІКОрIlСТВНIІЮ. ..' 
2.5. При зміні'( реоргаиіЗI1Ціі') ОРЕНДАРЯ Доroвір ореІ"'" не зберІгає 'IliHHlrn.. 

3. Строк діі договору 
. 

інОМ до 23 03 2011 рОIC)' Піс:.'11 3b"iИSleHf'11 С7ро .. ) ДОГОltОі\У 
О 3. Доroвір у):падено на 5 ( п"ять ) рокІв, тер'" n ... У .;..o~ pui ОРЕНДАР ПОВИ'fСrf не пі1ніше ні.: 1:1 1 
РЕНДАР має переважне праао ПОНОВJIенНR Ного на новп стро еНДОАПWI про на."Їр ПРОДОIЖіП'К Аого .аію • 

.. Itaцl до заtciнчеННIl строку Д~ доroвору повідомити пись~:~~:~. ПРIDначеН.І.М opellAap втрачає перr88жне пра.о "" 
ПРІІ BHKOPII&:ТDHIII зе"lenьноf aLnRHКlI не за ц 

IIOIIDВneнllR ДОГОВОРУ ореМІI. 

4. Орендиа плата . 
2375-10 (двІ ТltC1fчl тpllCТ8 еIМДе&:В1 П"КТIa) гр',пе .... 

4.1. РІЧJ'. ореМІ'. платв •• а період будіВНІІцтва склuає 
10 IСОПіliОlСі А ДержавноТ ПРІIR~lалЬІ.ОТ h.-o"llcif про ПР'IІIIВ1ТR в 

Річ"а opellA.ID плата 3 дaТlI затверджеllltЯ аау свчі сы�от дсв"ВIІОСТО деВ"а,...) ГРИ8ень 80 I:ОПЇnок: 
-nпуатаціlO звкіllчеllОГО будlВНllltТВВ clUluar 3 79'-10 (:r::,~:~CI' >орахуа ...... М іНдексів інфnаwі. 

4.2. Об'llfcnеlfНR P03Mip'v орендноі маТІІ З8 :sefoUlю 341 .ана ПРllІнSIТТR рlшеllНR сесll 811І 23.03.2006 110"")' .., •• ПОЧІ.,,8IОЧН 3 • і 
4.3 ОРtI,,,,llа плВта BIIOCIIТЬCR оре'lJIаре І аС1)'ПНIIS 38 остаНI'''1 календаРІ"'''' ."ем 1В тного 

:\1ltsaЧЬ~ pIB.!"~1IJ частка"'И протяrом 30 к:шеНдllr:~::;:О:005 УДК У КIІТвСЬІСIІ oiin:tcтi ~1.I\:.Iє .. a МФО 811018 
D,Цn'''ODOro) r.'tCRЦП шпВХО"1 пrреРDХ)'ваннп ПР plр 050200 _ оре.1ICt зе" ..... L , 

to.3 235719"3 r вдк. КО" кnаС'lфікацir 13 !' .... атll офь"и."СТЬСI "i;Jr.oUI;itI:I\\SI a;,тr.."II. - - оровврське ... s p8X)'t'OK opeu.tНoa .... r 
4,4. ПередаЧВ ПРОl1укцііта HIJ1ВНH' послУГ 



у разі' 
4.5. POJ"llp ОРС •• lII10Т мат .. пеРСГЛRJIDcrЬСR • ДO~080POM' \ 
".5.1. зміllll УМОВ ГОСПОJШрюваIlНI, псреnба~еНIIХ еННА uill т:tРIlФів. У тому ЧИС!lі 81"'1..11"11'1. 11І'1·' .111,. 
4.5.2. зміlШ розмірів 1СМenь .. ого ПОJШТ"У. ПlllВJtШ • 
4.5.3. о і.IUIШС ВIfП:ШКDX. переnбачеНllХ 3IКОНОМ; І ВІ.1.lв'.еllі ЦИ"І Договором, CIII1Itl\'''11 11.( \. ІІСІІ" У PDnlI і 
".5.4. У рвзl'IСВ'lесс.1tI1І ОР'Ш41IО' ~IT~ У СТ~О~О~Іlllіі }Iellb ПРОСТРОЧСІІІІЯ "лз І ~'''';' ІН'." !:І'lСIІОі СУМ .. Р 

ПОllвlПllоі CТDBI~II HaqlollDJILIIOro 6nlltC)' Укра.l'" 3 31 

КОЖІШП 4С.IІо ПРОСТРО'lеіIIIЯ. і У випа.аках, яКЩО ОРЕНДАР 3 ПОВ8"'"II\ "1""11'" тмчасово 1Іе 
4.5.5.0реlll1l1а мата спраВnЯСТІоСЯ також 

ПІІКОР"СТООУЄ земель"у АЇЛЯIfКУ 3D QII'" Договором. 

5. Yr.SOBII Вllкорш:таИШJ 1СМСЛhНОЇ діЛЯНКff. 

5.1.ЗемenЬ"1 дlлЯltко ПСРСJШCТLСЯ о ОРС'I.цу МЯ буnіВКllцтва та оБСЛУГОDуоаlillЯ автотраКСПОРТll\)ГО lIiJlllplIrMCJII; 

5.2.Цlльовс пр"зltаЧСIfIIЯ земenыfіi nlляltКIІ - землі tpaKcnopтy; . 
5.3. ОРЕНДАР Ifе має права бе] оформлення У встановлеllОМУ 3RKOICOДn8CТBOM ПОрЯ.1КУ 'JMIIIIOllOlIIl IIL, .. 

IIР"Зllа"еШIЯ земелы�оіi дIлЯНКlI; 

6. УI\IОВН і строки псредачі 1емелыlіi ДUІЯІІКИ R оренду. 

6.1. Переаача земenьноі 1IlлянКІ' в оренду 311іRснюється 3 розроблення проеК1)' її віllвеllСIfНЯ. Підс:та.OJO.ІіІ 
ВШ'отовnеНIfЯ проеtn')' відво.цу є ріwеКllЯ сесіі Броварськоі міськоі ради від 16.0З.2006року N!!950~S-04. 

6.2. Інші УМОВI1 переnачі 3САІenьноі nїnIHKI' 8 орекау: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР пр.,Ямає в 
opellay земenьну ділянку вільну 8іl1 БУДЬ-.КI« маЯновltх прав і претензіЯ третіх осіб, про яких 9 момент )'КЛШНІІІ . 

ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ "и ОРЕНДАР не МОГЛJІ знати. t 
6.3. ПереJШча ,емельноі ainllHКlI opeНlllplo здіАсНІОЄТЬСЯ піСЛR lIержавноі реєстраціТ цього 1I0rOROPY ЗІ atmI~ іі 

ПРltПмання-передачі. 
6.4. На 01:11081 а.:!5 Закону УкраІНІ' "Про ореН4У землl" віл 06.10.1998р X1161-XIV орендар у п"RТIШ_ 

строк пlc:nя державноJ реєстраціІ договору opeHal. земельно' ділЯНКІI зобов"оаНJlА надаТl1 копію JIoraвap: 
DIдПОDшноаlУ органу держаВllоf ПОll8тковоf c:nya.1iII. 

7. Умови DоверненнSI земельної діJJИНКII. 

• 7.1 •• Після ПР"ПIІнення 1I~ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ДЇnЯНКУ У C1IJIЇ,' 
пршому ПОРlаКIНО 3 ТИМ, У ЯКОМУ ВІН одержав іі в орен.ау. 

• 7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі погіРШСННІ ЕОрисних властивостеА орендовано, земельної дlлЯНКJL по ... .-; 
3МІНОЮ П cтa~, M~Є право на ВIДШКО~ван.НJI збитків у розмірі. визначеному сторонами. Якщо сторонаМI1 не JatJlll)1 
,гоn" про P03t.I~P ВllI~ко.цуваннязБИТlClв, СПІР розв"язуЄТЬСІ у CYlIOBOMY ПОРЯAlСУ. 

• 7.3. Зlll~снеНI ОРЕНДАРЕМ без ЗГОДІ' ОРЕНДОДАВЦЯ Вl1трати на поліпшення opeHlIo88Hoi зе)tельноr.1~ 
ЯКІ ІССМОЖnIIВО ВlдокреМlтl без заПОllіяння wкоди ціН .IIЇJUIHцi не п.·nnвraют . 

7 4 П • - • І _... 10 ВІДшкодуванню. це 
• • • • опlпwе~ня стану земелЬНОI lIUU1Hklt, проведені ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВ 

зеМЛІ. не ПlдЛягаlOТlt BllIWKOllY8DlIНIO. за письмовою 1ГОДОІО З 

7.S.0PEHДAP має право на вЩwко.цуванНJI збlt11сі8 • • • ЕНПОДАВ~ 
зоGОВ"Rзень , передба'lених цим AOroBOpOM. _ . І З~ОДlяних унаСЛІДОК невн"онання ОР І-'і f 

ЗбllТtcal\lll вважDIоты::: 
7.S.фаКТJtчні BтpaТlI, ЯКИХ ОРЕНДАР 383 " ..... J" 

ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ, а також 81tтpати як~~ у З8 язку ~ невиконанНJlМ або ~енanежн"м ~JII'OHa" r)'J 
nopyweltoro правв; , РЕНДАР ЗA1AclllfD або повинен 3ДIАСНИТІ1 ДЛЯ BIДHOВl1eH", 

7.6.nоходи, які ОРЕНДАР Mir би реanьно' цє"Н' 
nОГОВОРУ. отриt.tаТІІ в разІ нanежноro виконання ОРЕНДОДА8 

7.7. Розмір фактllчнltх DитратОРЕНДАРJ1аизна • . • 
чаЄТ10CJl на ПIДCrUI ДOlcyMeнтanЬHo пі.цтверnжсКИХ дatlIIX 

В.Обмеження (обтяж ) 
енив щодо використаиии 

зеМe.JJьноі дЇJUJикu. 

8.1. На ореНДОВIlСУ земельну ДЇЛЯНХУ lJIf ~ 
електропередач; встаНовлено обмеження Мощею 0,00591'8 _ інженеРКllit "оРI 
• 8.2.ПеРeдDча D оренду земелЬИоі ДШІН"'І 14~ 

1IIЛЯt1КIt. не с: підстаВОIО Апl ПРИП'lНенн" або зміни обмежень 110 JJIO 



9. Інші права та О(ЇОВ"И1КН сторін. 

оРЕндОДАВЕЦЬ rapatnyc, що земельна 4ЇnJlHKa t у noro вnaCH" '. . 
, JSCТ8ВOtO не перебуває і він мас за"ОНtlі П08новажсttН" пе СТІ. ШКDt.I~ ІНШОМ)' ке: DіАчу ... ена, 'ІіА 3І1БОРОIІО'" 1_ AOI'080POM. ptl1raвant UЮ 11InIJН':)' 8 oPCHlIY. Hluaan. інші IIprau. 

t··,.'.ПРIl81 ~РСIІ.ІIО~8ВI1Я: 
9.1.1. nсрС81рпtl ЦIJI~8С В"КОрllстаl'НJI ЗСМСЛЬІІОЇ піПІН""; 
'.1.2. ~CТPOK080 p~3IpBa11I цсп_ Доroвір у 8lЩ/ІАках. lІеРС.1бачеlll'~ чlttlfflf'4 la"OIl0.1B9CТ80'" та иlt'4 ДоrОRОpnм 
,.ІJ.:аМlиItТII РОЗМбlР ОРСНД0·1;IЕнмаТIf ) Bltn/IAK&X. передбачених ЧIfНIШ,. 13"ОllозаОСТD03tt 11 101')' '''Ic~i іІ 

(IIIpIIHHLOМY порнДIСУ СЗ ЗГОJ1" ДАРЯ; • оо • 

'.1.4. DI,,,.аraти Bm ОРЕНДАРЯ свосчаСflОГО внесснн" орсндної rlЛаТlf' 
9.1.5.DlIMaraTII від ОРЕН.І!А~Я віJ1Wl\о~ува"ня суr.щ "РЄН.1ІІоі ~,aT.~ 3 часу flPht'HI .. 1 piuJc:m'JI 6.!кщ, •• ".'V o1GO 

~pw! про •• адаНШI земельt'ОI 4IЛJlНI:IІ 40 П'Ап ... :аНIiЯ uьoro ДОГСІ80РУ; • 
'.2. ОбаВ"Я3КIІ ОРСШJ10Д8ВЦЯ: 
9.2.1. передавати земenы�)' J1Їn.Шk)' по акту. 
9З. Пр_аа орендоря: 

93.1.oтpItM8тal по акту зсlltс.rlыІy ді:IJlН",}' у У.ористуванн", 
93.2. ПОНОВnIОВІТИ J1oroBip після закінчення Сlр.ж·, lioro діі 11 разі аі.иt'у'IНI>Сї •• 1V::-С:I'·tl:f. ІІФJО 'и6с,ь' 101.1.11. На1 

ті 1tp.tiH)' ореНАIІ. 
9.4.0608"Я:JКSlоре.швря: 
9.4.1. иuaваПI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛltвість зДЇПСНЮВ4ТМ кон1JЮЛЬ за lи"ориrтвнttllМ цієі )с:м~л"ноі .І11:IIІН ..... : 
9.4.2. впкар"стовуваТII :JeMcnt.HY ділянку 3І цїnЬ0811M ПР"ЗНlченнпм; 
9.4З. своєчасно смачувати орендну ма'!)'; 
9.4.4. не Д0ПУСкатIS хіміЧІІОГО ЧІ' БУДЬ-IІКОГО illworo забрудненНJI землі; 
9.4.5. підтримувати її 8 налсжному санітарному С1ані; 

10. Ризик випад~ового 3КllщеннSI або пошкодженн. 
об"єкта ореНДІ. чи його чаCnIКП. 

10.1. Ризик випадковоro знtlшеннн або ПОШКОllЖСШIJI об"єlСТІ оренли чи Aoro чаСТІ.НИ несс ОРЕНДАІІ. 

11. Стра1.1'вавв. об"єкта чи його чаСТНИІI. 

11.1.зriдно 3 цим договором об"єкт оренди не пїдl11ЕГ8Є страхУ8анню. 

12. З.rіии умов ~OГOBOpy і ПРИПllнеИRSI ЙОГО діі 

12 • • віВ формі за в.ємною зro.IJОЮ сторін. 
. .1. ЗМІна умов J10rOBopy ЗДІЯСНЮЮ~. У ПlIСЬМО пl 3JI"язую~ У CYAOBO~IY ПОрIАІ;У. 

у разі иеДОСllгнеlfНJI ЗГOJ1Н щодо ЗМIНlt умов дgro80PY С Р ро 
12.2. ДІІ Договору ПРIIПIIНЯIОТЬСЯ У раі: • 
12.2. І. З.КЇ.fчеННІ CТPOftV на І"НЯ Аото було YКnВдCHO, • 
12 -J':r . у впасНІСТЬ' .2.2. придбанНІ OpeНJ1ВpeM земenьно ДIЛJlНJ?1 отреб' або npltl\f)'COBOro 8ідЧ)'».·СШИI ~eMe"'.Hol АЇЛІН,"І 3 
12.2.3. викупу зсмenьноі ділІН ..... ДJIJI СУСПІЛьних n 

"OТII.i, СУспіпьноі необхiJ1ності в ПОРJlДКУ, встановленому ЗlКOном; 
12.2.4. ліквідвціі ЮРИJ1ИlІноі особи-о~нДІpR. передбачеНІ'" 3ІI\ОНОМ. 
12.2.5. ДoroBip ПРИПИНJlЄТЬСJl тахож в ІНШіlХ .ипадlCUo • • 
12 t noro розірваUUR В • 

.3. ДіТ ДОГОВОРУ ПРI'ПIIНЯIOТЬС:Я WЛЯХОI\ 
12.3.1. ВJaЄМНОЮ 3fОДОЮ сторіН; . )' нac:nідоlt HCI,,/COHIHtt • .apj'rolO стороною oOOB"If1J:ia., 
12.3.2. piweHHJlM С)'ДУ на 8И~ІОry oJ1tllti із СТОРІН tIJI пошкоджеННІ OpeR.!10NHOi 31:\lеЛIІ!tuі дt'IІИI\И, 11":: 

1!epeА6а • 8ИПllдКОООТО ЗJlнше" , • чених доroвором, та виасЯlДОХ • іДСТ88 Вlон_чеНI'" законо"'. 
IСТатІІО перешкo.ucaє іі 8икорИСТ8ННIО, 3. також 3 ІНШИ::ro 1І0;080РУ 311 рішеННRМ сур.у, BilIn08WJIO до ст.І41,І44 

12.3.3. неВlІІсонаННА оре,ШDреаt 0.9.4.2. да 
3емелы�оrоo кодексу Укра""'і ПО МіСУ допусасться: 
у 12.4. Ро:аlрваlІНА дОГОВОРУ 11 OJII10CТOpOJI1t .. OМY Р соиконaнIIJI оРЕНДАРЕМ п. 43., п. 9.43. 

'108010 РОЗірванНІ JТoroвop'v в одностороННЬОМУ ПОpЯДk'У Є н на іншу ЮРІW'ЧІІУ або фы�чн)' особу, а Taкcr.к 
1 мі J СТІ MOnllO opell.llap. 
2.5. Перехl.a пра8А ВnACIIO 118 IО.IIlIЯ розlрваНI'R доro80РУі 

РеорraНЬDціЯ 10РІШІІчноІ oc06II-0реН.ІІІІРА с: пlAс:таво 



13. вїдповїд:шы�іс:ть сторін за НСВllКОllанни або 
Ilеll:ШСЖIIС ВІІКОІІКІІІІИ договор)' 

J 3.1. ЗІ IlelllKOllIllllR вбо IIСllanСЖllе ІІІКОІІІІІІІІІ .аОГОIОРУ СТОРОНІІ несуть lі.апоlі.аалы�істhh ві.апові.і1НО ао 3IKOII)' 12 
uLoro ДОI1)ООРУ. ., . 

J3.2.CTOPOIIa. RІШ ПОРУШlша :lобов"IІ3DННI. :llinьнаСТIoCI lі.а 81An081J11J1IoHOCТI, ІІ\ШО вона доведе, що це nOPywell1Ц 
C11UIOCR ІІС :І 11 011111І. 

14. ПРllкіlщеві ПОJlО)lССIIНИ. 

14. J .ЦСП .аоroвір набltрв[ ЧllННОсті піСЛR nianllcaHll1 сторона"lIf та Пого державної рссс граllіі. 
ЦСП Доroвір укладеllО у ТРЬОХ ПРIІміРНI!I\ІХ, шо M~TЬ о.анаКОІУ ЮРlf.аJl~НУ СИЛУ. ОЛ.ІІІ З "Ітх ЗНІХОJUmq. 

ОРI:JI.аодDВWI. l1pyn'n - D орендаРІ, третіП - І opгaНl, ІКІ'П ПРОВІІ .асржавну реєстраЦІЮ. 

Нсвlд"СІ'IIIIІМІІ чаСТІШО"''' договору с: 
• • ка.ааСТРОВllП МІІІ земелloноі ділllНКIІ з відображСННІМ обмежень (оБТІЖСIIЬ' У іТ ВИkОРllстанні та ВCТlНОВnСIIUI 

~~~ І 

ІКТ про ВСТlшоanСIШI ІІВ місцевості та погоджеllНI зовнішньої межі земельної діЛJШКlі ( І\опіl); І 
ІКТ нв переlfеССlІІl1 в IIВ1УРУ ЗОВlfішньої межі земельної ділІНКИ ( копіІ); І 
ВКТ пр"Пому-передвчі земельної дinІНКIІ; 

15. Рсквізнти сторі .. 

ОРLшдодавець 

Броварська місы�аa рада в 
особі міського голови 
Аитонеиха Віктора Олександровича 

місцезнаходженИJI ЮРИJUlЧної особи 

07400 Київська область, 
м.Бровари, вул.Гагаріна, 15 

Орендар 

ТОВ && тк Супyrиик" 

В особі директора 

Хоменка Миколи Олександровича 

місцезнаходження юридичної особи 

м.Бровари, 
вул. Металургів,22 

ідеНТlіфікаційиий KQA 2б37б37S 
ідеНТИфікаційний код 33502103 

Шдписи сторін 

~<:. :~ \~~ia:~"~,, "'~"~;;~I~i ~f~· ·=-_м.о.хоменко 
,-" . . . ,-: . 

~~~llДoдaїiёii 1_, ~ . .' .' '?' .... \. 
,... \. В.О.Антонеко 

" І 

мп І 

І 
І 

. . • ". J. І'. /. 
-.' .. 1-' ,: . 
МП . . : •.. '~ 
.' .... " 

• J~ • '-.... 

• '. Доroвір ,ар.еєстроваио у КніВСloкіА • • 
земе3ІЬИQ.ТО ~y р)держаано комі • реПонanЬНIА філіТ Д жав • КOf1I 
DЧltlfено Зїnїіёіід .. n ';;'Q~ Yкpaillll по земenloНИм ер HOnro ПlJIприємства "Центру .IIey~ ~ 

--:'~~::.IiI_=~ ~EL. __ 20QG ...JJ.за:'~М~~@:r~'ржавному pet:CТPI3C~ 

мп 

Карпенко ЛЮJlМиnа Руcnанівив 

• 



• &:!" Т .... An. 

ПРИ I.fOl\tj У -ПЕРЕДА ЧІ ЗЕl\tlЕJ1ьної ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська ра.;щ. в особі 

міського голови АlІтонекка ВЇlстора ОлексаКДРОВJlча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україкі'" 3 

однієї сторони, та Товариство з оБМ~lСеllnJО відповідальністю "ТК 

Су 
,,_. х 

ПУТRИК В ОСООl директора .. O\leHKa і\1иколи ОлексаНДl'ОВІІЧ2 

3 другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передanа, а Товариство з 

обмежеНОIО відповідаJlьністю "ТК Супутник" прийняло земельну 

ділянку площею O,6000ra на території ПРОМЗУJоІ1D в районі 

розмішеиии заводу аЛlомінієвих будівельних коиетрУlсцій для 

будіВНJ.luтва та обслуговування автотранспортного підприємства -

,землі транспорту. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

23.03.2006 року Ке955-46-04 на умовах оренди, терміном на 

5 (п"ВТЬ) років до 23.03.2011 року. 

Цей Аю: СЮІадено у трьох примірниках і Є невід'ємною 

частин.оІО договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська ра,па 
R)ридичнаадреса: 
м. Бровари: вул.Гагаріна,15 
Міський голова 

.' 

'о, 
о 

І 

І в.о.кияницяl -----

І1РИЙНЯЛО: 

ТОВ "ТІ( СyпyrИlіК" 
юридична адреса: м.Бровари, 
вул.металургів,буд.22 
ДИректор 

... , ... 
• ~~tlvf.O.XO~!e~J(D І 

-~-"'!:;;;;;:;;;:::::::..:, \ ~ ... \ " f, ' .. - ~,.:,., i.'~" і .: І .; ... ,:.... :. 
" І І.' ... " .. If.~ 

• • .,.,~ ..... І:: . . , .. -.'-' .... -.. :-. 
'\.; ",.-.... .'(:: ) 

. '. ..' .•. '" . t: .• , . 



АКТ 
про переlll:сеНIIR в НВ"'РУ • 

• r1 30ВІІІШllьоі • 
1\11:""" зеl\lмы�о:l." дш· '. ЯІІКІІ 

- \C~ «\\\ c..':H\~"r' u 
\ г\ \л ~ .,') 

в межах ..... r-- D 
_

__ ~п~.~~~~~a~~~~~~~~~ ____ ____ міської (сільської) Paдll .". 

----lкr;И;Vів::С::Ь::КО:;;і:-:О~б;''л-аСТ--:-і ___ раЯону 

",z,Q.." ~ §. t ~ '!. '"' ,. 2006 р. 

МІ" що нижче підписanиСJl, представник тов ",ситр" • \, ... \.. ~ "Експеp11l0-консу.:пьтаціRIIIIR 
ч ' D :1'\. ~ U \Цор 'ь s: '\ ~ ". ~ . 
в присутності землевласника (земnеКОРИC'I)'Dача) ---------------------.. 

\()~ ~~\~ c..~~~~'c\~ ~'n 

представник міської (сШliеhfteї ) ради \ о ~ ~ \ є 't\ ~ а '\. ~. 

представник міського (paiBIHloro) відділу земельних ресурсів \ \ \ о " "1 \:\ "'. 1\. 

перенеСШf в натуру межі на підставі плану земельної ДЇJDIнКИ • • 

ПО вул 

Межові знаки в кількості } шт. передані' в натуру представнmcy замОВIUIК8, 
на поro і накладено відповідальність за іх зберехсеllllJl. 

Розміри та . місцезнаходжеНВJI межових' знаків земельної дїJDDIКИ показані на аБРІІсі. 

Цей 8IQ' Є підстаВОIО ДJUI прийкaТrя рішеННJI по Фактичному KOPIIC'1')'DВНВIO. . . 
І' 

Ап складенні в двох примірниках. . . .. ' ... 

Представник землевласника 
(землекористувача) 

Представник тов 
"Експертно-консультаційний цеНТР" 

Представник міської (сільСЬКОЇ) ради 

.' .. 
~ре~ставвиК міського ( рвйонвоro ) 
BIДЦiny земельних ресурсів 

.\ 



АБРИС ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

.... -
ОUDСМеж: 

6.Від Вр.о 



по вул. r"UQ\1Y аМі6'l!>Ь l.в межах 11. Ь? о ~ .. і:; . оо. 
_ раliону КIІЇВС'КОї Обnа~fIС'КОI ( СШьськоі) paдll 

':,,'2..0 tI ~~ \' 'і. '\ ~ ~ 2006 р. 

МІІ, нижче підПllсані, предстаВlIJlК ТОВ Експе • 
діючи на підставі ліцензіі на внконаННI робі;'. P'Пfо-~"сультаЦIЙIfИЙ центр" 

• \ М. "'-t . \,\ w с\ ~ ~ \~" О () в прlfСymоCТJ землевлаСflИrca ( землеКОРистувача ): . . 

'У () ~ '1"\ '6 С. ~ t\ ':! ~ \j \А v.. Ct 

представника міськоі ( сШьської) PaдJl: 

суміжних землевласників ~ зеМJt~КО~ИС1}'вачів ): \s \Л', ~ с:.. ~ \( \.\ ;л 3 h \\ g " 

• оо t>\! ~\ ~\:. ",,\-\Ц~ 1\ ь,\{)",\\\\с; \М)С 't.0\1t.1f\j,,\\ \~ 
що ~peд JI~ИnИ ~BOl повно~а,!"=ння, провели встановлеННІ на Micqe80cri та поroдженНJI ..., 
ЗОВНІШНЬО1 меЖІ земельно. д1JUUlКИ 

·:!~·r:~\1\\n--Ii;:;,::-;~:::-----rс.-:-~:--D.-':\-1-\:\-Ц-~-cr=----

що знахOДИ'tЬСJl за адресою ~ " \А () ~ \\ \> () М " ';s 3 " ~ 
Зазначені межі на місцевост7і -п-роТх...LО~ДJI...z..!..:ТL~ПО~~'1.L..Lt\~ОL...D:\\~,,~·~\ ~ч'-l1...D...,,~·\-,,-:·:-:\ '~,-----

І 

HilКlIX претензій при встановпенні зовнішньої межі не зuвлено. Межі поroджеllі і Ilе 
810О1икають спірних п.muп.. Межеві знаки, вкнми захрjмсиа земелЬ.lа дimrиа 8 кinькocтi 

=\- ШТ. показані предстаВНИКО},1 ТОВ" Експерmо-консультаціЙНJdi центр" на 
місцевості та передані на зберіraнИJI земnевnаснику ( зеr.mеКОРJIC'l)'Jlачу ). РозміРl1 та 
місцеваходжеВIIJI земельної діт1НІСИ показані на аБРІІсі на ЗВОРоті дallОro ~. 
Площа дinJlнки, наданої ~ с) ~ • \' \( С ~ s\ ';\ -r t\ \А \с. ~ 
згідно земельно-кадастрової документації CКJJ8Дaє 0% Е. Q ra. 
Цей ап є підставОIО Д1UI прИЙlUlТ1'JI рішеКllJ! .!!о КОРIІстуваНIDО 3 uC'1)'t11UIM 

ОформnеНн.м документів, що посвідчують правО або KOPlicty8lHIIJI зеr.rлею. 
Акт cкnaдeнвi в 2-х приміриихах. !".' 

• ч 

Представник зсмлсвоасника 
~емлекори~ача) 

Представник ТОВ ,,&~сп,~рті1I~Jc:ы1~~іll;;;і!:~~~:~:::;:; 
Представник МіСЬКОj~:~~~~іJ~ 
Представник cyr.lbкlHНJI~~ 
зеМЛеапасВИКЇВ (зе;q~J 

....... . 



ЛJjРlіС 3ЕМЕЛьноІ дtJUlllКИ 

-



.• .. 

1.53 r-' 
2.18 " 

ВDЧIIJIЬІIJIК Bpa8DpC:ItKaro .JIl~ItKora 
8Шділу зеАleJlы�llхx ,PJtJPCID 

.кr~і.J,,/JfJ 

Н!! 
пІп 

А 

1 

4 

ШОКУ'І М.А. 

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН 
32 J 0600000062 05 07 

ЄКСІШЇкація JСІ\ІСЛ" 

І 8ЛІІСІІИК землі. 

1СМЛС:КОР"С:ТУВn" 
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Договор N91 

Про внесення змін до договору оренди земельно; ділянни 

від 06 травня 2006 рону NS0406ЗЗВО0252 
Місто БрuваРIІ I<IIЇBCI,KOЇ ("ЇJшсті 

- гру 1111J' ЛJsі тисячі RОСІ,І\ШГU року 

OPEHДOДABE~b: ~pOBnpCb.l(a ~liCbKa рад8 KIIЇISCt.l(oї області, IОРIІДIІ'lllа особа 30 
3I11\ОIJОДDВ~:rnом YI(pnllill, щеllТИФІкаЦIАtшfi код '38 даlflll\llf ЄДРПОУ 26376375, 1С.1РIIДII&IШl 
адреС0: I(ШВСЬJ(а обл .. м. Бровари. вул. Гагаріна, 15, в ос<,бі ВI1КОIІ)IО&IОГО uбов'ЯЗКIІ міського 
ro!IO~.11 - ~elcpe~ пря раДI1 Сапожка Ігоря 8аСИЛl.ОIIli'lа. який діс иа підставі Сl.4:! ЗаКОIlУ 
YKPI1I1tII ссllро 'tICueR~ самокрядуваllllЯ в Україні»). з m)"il; I:ІІ111рmlll, та 

ОРЕНДАР: 10BUPI"CTBO З обмеженою відповідаJJьністю ((ТК СупyrНИJ(», 'OplfДlI'lIIa 
алреса: м.Бровари. вул.Металур.'ів,22. ідентифікаційн,," код 33502103. в особі директора 
ПОІlомарснка Івана Петровича, ЯКІІЙ діс ІІа підставі с'rаТ)'Т)'. заресстрованого держаВНlIМ 
реєстратором 'Ja N!! 1 355 102 0000 660 від 19.04.2005 року, надалі - "ОРЕНДАР", з дРУ;ОІЙ 
сторо,,". УIСЛали цей Договір про наступне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам"яті, роз}'мj'ОЧІI 
ЗJIDчення своїх ді". попередньо ознайомлені з JlРJШllсаМIІ цивільtlого законодавствn. що 
реJ)'ЛЮЮТL VlслnдеНltіі НИМІІ праВОЧJfН (зокрема, з ВIJМОI'ами щодо HeaiiicHoLoтi праВО'IIIН}'). 
відповідно до затвердженої рішеllНЯМ Броварською MiCbKOIO радОIО від ((ЗО,) вс:ресня 2008 
року Н!! 883-46-05 нормативної грошової оціНЮI земель міста" Бровар" ~ кеР)'Ю'IIfСЬ 
положеннями ПУllктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди 'JемеЛЬНОІ Д!JlЯНКII вщ (с06» травня 
2006 року VКЛDJJІІ цей Договір Н!! 1 (lІuдСL'I; - ДОlоаір) про внесення ЗМІН дО Договору ореНДІ І 
зеAlСЛLlfO}' діЛЯIІІСИ від 06.05.2006 року :lа p.N! 040633800252 (надолі - Дu,"utJ;р rJрсmдll) про 
таке: 

I.Внес·ги до дОГОВОРУ ореJlДJl наступні зміни: 

1.1. ПУНКТ 2.3 Договору оренди BliкnaCТlf в наступні" редакції: 
2 3 Н . земельної діnянJOf на період будівництва згіДIІО ВJfТЯry 3 

«( ., ормаТ1івна грошова ОЦІнка • ку .... челы�оіi дUurНЮI відділу зеr..enьнюс 
т"'" " '00 ормативну грошову оцш .-., 
.... НlчlIОI nOКYMeHтaUlJ про н НІ 04 3/13 3/1 699 станОВІІТЬ 409 085 (ЧОТIIРIICТD 

ресуРсів n місті Броварах від ОЗ.l1.2008року !. - - , 
пев' . . " ь) ГPllBeHb ОО КОПІЙОК. • . ~ ЯТЬ Тисяч DІСI\fдесят п ят, оо' Юf 1,цаПI зда'lі об'Єk"Т8 в еra:IIЛ)'ВТОцrю зпдно 

Нuрмативно грошова OUIH~~ земельн~:~~: грошову оцінку зеl\tсльtlОЇ ділннКІ' віддіпу 
ВIПJlГУ :t технічної докумен'таЦIJ пр? ~~Pll ?оо/року Hg04-3/13 - 3/І 698 CТDIIOBIITЬ 818 J 70 
~1~HliX ресурсів в місті Брова~ ВІД . Г ;~BeHЬ ОО копіііок». 
(ВІСІМСОТ вісіr.IlIНДUЯТЬ тисяч СТО,Сlмдесят) Р 



о еНДIf ВІІССТІІ зміllll. заміllllВUIІІ I1l1фр~ «)>> ІІа 1.2. В піДП)'IІI\,. З Пушny з. Договор?:. р 
ЦllфР)' ссЗ.l» та BIIКJ10CTII в IIВСТ)'Пlllfi редаКЦIІ. .., ., ') . 

5 (п'ять) років теРМІНОМ до _3.0.,._011 РОК}'. ПICJJа 
ееЗ.!. Цсіі Договір YI~aдCIIO строко;, II~PEHДAP мас ~epeBaiICJlC право 1101l0плеЩІЯ Лого ІІа 
заl'III'IСІIШI строку ДІІ цьог? Догов дPfР повинен lІе піЗllіше lІіж за 30 ка.1СIІ!(&lРЩIХ днів ДО 
ІІО~ІІП СТРОІ'. У QLot.!~ РОЗІ ОдРЕоНговору ПlIСЬМОВО 110віДОМІІТІІ ОРЕНДОДЛШ (Я ПРО ІІамір 
заКlII'IСIІІIЯ CТPOI'y ДІІ цього 

ПРОДОВЖІІТІІ ііого діJO. 

ПоложеllllЯ цього Договору про переваЖllе право ОРЕНДАР Я ІІС зtlС I-OCOIJ) ЮТЬСя У разі: 

- ВllКОРИСТDllllі земельної ділянки не за цільовим ПРИЗllачеIlIlЯМ; 

- порушення термінів сплати ореllДНОЇ плаТ1І; 

- допущеНIІЯ погіршеllНЯ CTallY земельної діЛЯJlКlШ. 

1.З.пушст з Договору ореНДІІ ДОПОВІШТИ ІІОВИМ підпунктом 3.2 lІастушlOГО змісту: 

ееЗ.2 Строк, передбачений для будівництва об'скта містобуду~ання ~введеllНЯ об'єrcry в 
експлуотаціIО), встановлений терміном до 01.12.201 О року, ЗГІДНО РlшеНIІЯ виконавчоro 
комітету Броварсы�оіi міської ради від 05.12.2008 року Не616. 

1.4.Пункт 4.1 Договору оренди виклаСТlf в наступній редакції: 

«4.1. Орендна плата становить 7 (сім) % від нормативної' грошової оцінки земельної діЛЯНКІI 
- 409085 гривень - і складає 28 6З5,95 (двадцять вісім ТІІСЯЧ шістсот тридцять п'ять) гривень 
95 копійок на ріІС - на період будівництва; 

Орендна плата становить 7 (сім) % від норматнвної грошової оціНЮ-І земельної діЛЯJIКll-
818 170 гривень - і складає 57271,90 (п'ятдесят сім тисяч двісті сімдесят одна) гривня 90 
копійок на рік - з дати затвердження Акту державної комісії про прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництва об'єкту». 

1.5.Пункт 4.1 Договору оренди ДОПОВНИТlf новим підпунктом 4.1.1 наступного змісту: 

ес 4.1.1. Розмір орендної плати збільшується в 5 (п'ять) разів в разі перевищення строку, 
встановленого для будівництва об'єкта містобудування (введення об'єкту в експлуатаціJО). 
ВJізначеного у п.З.2 цього Договору. 

1.6.Пункт 4.1 Договору оренди доповнити новим підпунктом 4.1.2 наступного змісту: 
ее4.1.2. Сплата орендної плати у розмірі передбаченому n 41 1·- очинаюЧJI з . '. ' . " ЗДllіСНIОЄТЬСЯ П 
м!сяця, наступного за Мlся~ем заlClнчення строку, встановленого для будівництва об'єкта 
МІстобудування (введення об єкту в експлуатаціlО) визначе З 2 Д у>.\ 

, ного у п. . цього оговор 1. 

1.7.ПУНlст4.З Договору оренди ВJікласти у наСТУПНI'й '" 
редаJЩll: 

е(4.3. Орендна плата вноситься рівними часткам' ( ЯТlI) 
ICВJJендарних днів, наступних за останнім и ЩОМІС~ЧНО протягом ЗО тр"ди 
ypaxYBВННJI ПДВ WЛJIXом пере ах ван~ендарним днем ЗВІТНОго (податкового) МIСЯUJl б~ 
33210812700005 УДК у КиївсьJ ~ласті нак:озрахУНКОВlfЙ рахунок ОрендодавUJI ~ 
одержувач - Броварське ВДІ<, код клаСИФікац~ lзо~а,200КОД зкпо 2З~7192З, МФО 82101 • 

- оренда земл!)). 



1.8.Пункт 4.5.2 Договору OPCIlAII Викnаст . 
«4.5.2. зміНIІ розмірів ЗСМСЛЬІІОГО податк 11 в lIaCT)'~llIIn pcAa~tiї: 
rpoшової оцінки, піДВIІЩСIІНЯ ціll таРІ ф' та CT~BOK OPCIlAIlOI плаТІІ, зміНIІ lІормаТІІВIІОЇ 
:ШКОІІОДDВCТDОМ. ' І ІВ, ЗМJJШ косфіціСllтів іllдексації, ВIIЗllа'lеIllIХ 

у ВIlПадку відмови ОреlJдаря зміЮIТlI О Сllдll 
Договору, Ореllдодавсць мас право розі р r плату ІІа YMOBn''<, ВllЗllаЧСlІІlХ п.4.5 

рвати цсп ДОГОlllР R OAIIOCТOPOIIIILOMY поряд,,""),.» 

1.9.Пунк: 4.5.4 ДОГОВОРУ ореНДІІ BllкnaCTII в IІUСТУlшіП едакції: 
«4.5.4. У рПЗI IIСВIІеССIllІJl ореllдlІОЇ плат Р. 

• .1 У СТРОКJI. ПllзнаЧСIІІ Ц'ІМ ДОГОВОРОМ. сума 
звБОРГОВ8110СТІ вваЖDСТLСЯ податковим боргом і СТЯГУСТІ СЯ • • '] lІарахуваllllЯМ ПСШ, ЩО 

!lllpDXОВ)'СТЬСЯ 118 C~MY 1I0~aT~OBOГO боргу (з урахуваllJlЯМ luтрафllllХ СОlІкціП за ЇХ IIDJlВІІості) 
13 розрахунку 120 ВІДСОТКІВ рl'ШIІХ облікової ставки НаціОllального банка YKpaїtlll, діlОЧОЇ Шl 
ДСІІЬ DІши~нення такого податкового боргу або ІІа деllЬ ііого (ііого 'lаСТШlі) погашеНIІЯ, 
зanежно ВІД TO~O, яка з ~еЛИЧIШ таких ставок с біЛЬШОIО, за КОЖНlIП кanендаРlшіі день 
прострочення у иого сплат&». 

1.10. Пункт 6.4. Договору ореllДИ Вlfкnасп{ В наступній peAaJЩij': 
«6.4. Орендар зобов'язаllИЙ В п'ятиденниіі термін після державної реєстрації цього Договору 
тalабо БУДЬ-ЯКIIХ ДОД8ТКОВИХ угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо надаТІ! відповідну копіІО органу державної податковоj' службll за місцем знаходжеllНЯ 
зсмельної ділянки»). 

1.11.Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНІIТIf НОВИМ підпунJcrОМ 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору та/або будь-яких 
додаткових угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тощо надати 
відповідну копіlО органу державної податкової служБІ І за місцем знаходження зеl\~елЬflОЇ 
ДЇЛJlНКИ». 

1.12. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВН}ІТI-J новим підпунJCI'OМ 12.3.4. наступного 
змісту: 

«]2.3.4. ініціаТИВОIО однієї із Сторін в односторонньому порядку у внпадках, передбачеНl1Х 
законом та цим ДОГОВОРОМ». 

1.13. Пункт 12.4 Договору оренДІ! викnасти в наступнііі редакції: 
«12.4.Розірвання Договору ореНдll землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в односторонньому 
поридку допускається в нвступних вtlПадках: 

4 б 3 та п 9.4 даного Договору; 
_ невиконання Орендарем ВИМОГ п. .' . 

• . ії дозволу на будівництво об'єкту містобудування, якщо 
- в разІ заКlНчеНIІЯ строку Д ИR будівenЬНІIХ робіт; . 

Орендар за цей час не приступИТЬ до виконан • ,. 
• • встановленого Д1IJI БУДIВНllЦтва об єкта МІстобудування 

- в разІ заКІнчення строку. n З? цього Договору. 
(введенн. об'єкту в еtссплуатаціlО), Вlізначеноro У •. -

2.ЦеЯ Договір підnягає державній реєстрації. 



3.ЦеЛ Договір Ilабlfрає ЧlІІlІІОСті після піДПllсання CTop~Ha"lII ~~ іїщ'о :IСРіКавної 
реестрації то ЗОСТОСОВУСТLСЯ до прововіДНОСlІІ1 ШО ВЮІІІЮJII З 01.10._008 РОК' , 

4.0БОВ'ЯЗОIС ЩОДО подання цього Договору 110 державну ресстраl1ію та ВIIТРВТlI. 
пов'язаllі зЛого деРЖОВIІОJO ресстрацісJO. покладаJOТЬСЯ 110 ОрендодаВI1JI. 

5.lllwi умови договору. ореllДИ земел .... IОЇ діЛЯНКIІ ІІІД 06,О5,:!ОО6 року за 
р.Н!! 040633800252 зonиwаlОТЬСЯ без змін. 

6. Цей Договір укладено у ТРЬОХ ПРlfміРIIІІКОХ, ЩО мають ОДIIaКОIJУ IОРIІДlltfllу СІІЛУ 
ОДІІІІ З ЯІСІІХ знаХОДIІТЬСЯ в ОреJlдодавця, другиіі - в Орендаря. трстііі - в opl'alli. ЯКІІ" ПРаВі; 
Лого держовну ресстраціlО - КlІївськііі регіОJlалЬJlііі фі1lії ДержаВІІОГО піДГlРllгмства "Центру 
деРЖDDJJОГО земельного кадастру при Державному комітеті УкраїШI ПО зеМСJlЬНIІМ ресурсам" 

РСI(віЗIIТII сторі .. 

ОРСІІДОДОВСЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 

ідентифікаціЯниЯ код 26376375 

І<ІІївсы�аa обл., М. Бровари, вул. Гагарін&, 15 

в особі Сапох(ка 

Ігоря Васильовича 

ОРСIIД:1Р 

ТОВ «ТК Супутник» 

ідентифікаціЯНlіЯ код 33502103 

.ч~Ж:9~ір~;,~~ ... ~єстровано у КltївськіЯ регіОНВJlЬній • . .. 
~:,дep~aвHPXO ~е~ельного кадастру при Держав фlЛll Державного підприємства "ЦентрУ 

" про" - -, тr . • ному ком· . у 
~" ·2nЛу;.~ у·'~ер~,tшному реєстрі зе"fель Вчинено зап lT~ країни по земельним peCYPC8l\(" 

~i" .:".~:, '.f..'~~"~~~&',p.4~ кс від "/2:.." а,,(-

~~\'A~m' ~~'~~~9:J~d~L~_~=-:-~~~~~~~~~~~ ~ ~ .' .~~ ~ 
:" ;, ~", . ',./ ~d~ ./J L:) 

.,..... . .."~'~ ------~.Q ~~ • 
• - '8 •• -- - • . ~. ...:;.;.-" 



, 'І 
ДОГОВІР 

ОРЕНДи 3ЕМЕЛLноІ ДІЛЯНКИ 

1І,&роааРII 

Ііроварс:ькп '11С:Іока Радв" ~ rt.e. .. 
IJnnnАВЕЦЬ' ІіровIlрс:ысІІ ,,1с:ІоКВ рвда 11 ос:об' і JL 2007 ро .. ')'. 

оРЕ 1,..-W' • ..' І 'І с:ького ГОЛОDІІ AIITollellКD 01 ра Олеh'СаIIДРОDII'lа що Аіє IID 
nіаC1lDі ЗІКОІІУ YKpail1ll Про МІС:Ц&:ВС caMoaplдyaallll1 В УкраіІІі" 1 QДІІОI'O боку. 1а 
ОРЕНДАР: To~aplln:Bo :J О~"е"~IЩОIО оlдпопIдвлы�іаlo "SУАlllаеапроеh'Т, ЮРllAlІЧllа адреса: 07.-00 "І. Gpoвap ... 
ІУ.. MC11UIyprIB.4, ,деIlТllф'КВ~'П,щп код 31 ~341 ~5 (свідоцтво ПРО деРіІ\'8ВII)' ресстр:щlю ЮРI\дIІ"IIОТ особll. 
~DDallOI'O Р"КОllаО'IІІМ КОМІТетом GpOBBpCbKOЇ Мlськоі рад" Рід 07.08.2002 року ,а НlI 355 1200000000970) а особі 
"spc"'t1Ipa ДlоОм"іllВ ВОnОДIІМI'РО Onc"cinoBII'IO. RKlln АЇє lш. підставі C't8'I)'rY 1ареЄСТРОВВlІОl'O ВII"ОIIО'III'1 h.'Ot.liтeтar.1 
&роаарса.I"ОТ міськоТ РадІ' аід 07.08.2002 року N.u')639, з apyrol'O, YКnMII цеп ДoГO~ip про 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОООРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеllНR с:есli GpOPBPQoKOT 1І11с:ькоТ РIUIІІ КIІТоеькоТ 06nаетІ від 
14.05.100" року JCi335-1\-ОS "адає. а ОРЕНДАР П\,,,Пмає в C'1'\JOKoBe Mamc КОРЩ:1УВВК"" зсмcn".., дlnRи.., МОЩClO 
1.o10Sn. 1 'ІІІХ О.1315га - :lс"лl 06r.1e-.arclloro в"кор"ст"""" - і"жеIlСРНIІR КОР'\дОР '.ере-,к KOII.Ylllh"DQIR. ДnП 
аІІenуroUУDІІІІІІЯ "IIІПIlОВОГО ко"шлексу по аул. МетllЛургів.4 а "І. ІіроааРIІ. 3гWIO з маКО.1 :lС,ШСКОРIІС:'IУВВНIIІ, що Є 
НCDiд"CIIIIIOIO чаСТІtНОIО ЦIoOI'O ДОГОВОРУ 111 довід,," BIJДaHoi БроввреЬК".1 'lіСЬЮI'1 .iддinOM :lCIIICnIoIIlIX РСС)'Рсlв зв 
К!О4-3113-3/В68 віА 14.06.2007 року тв зсмcn .. но-квдаCtpовоі доку.lсamщіі &РОВIРС"КОГО .lic .... ol'O BiAдїJly 3С.ICn .. КIIХ 
ресурсів IU\ЗСМCn .. llа діпн"ка є :Jе"ІЛRМIІ ПРО"lІІсловоаl D межах &РО80РСlокоі .Ііс .. коі радll. 

2. Об"єкт opellДU. 

2.1. ВОРСІІДУ псредаєтьсн земcnьна діпннка зl1ГlllЬНОЮ МОЩСЮ 1.0205ra. • • 
2.2 На ЗСМCnLIІЇn діпlНці РО:Jміщені об"ЄІСТII .ІСРУХОМОГО МIАно 1ICIIВnllOТloCl anаеНIС'ПО opeКADp~, • 
2.3: НОРМІТИDllа грошова оцінка зсмcnьноі JUnННКII згіДНО ДовідКl1 IiР08lРС"КОГО міс"коro ВIAAШУ ЗОICn"~11Х 

ресурсів від 14.06.2007 P0h.')' за Хе04-3/13-3/867 станОВIІТІо: ,. 
- 762620 (сі",,:от шістдесот Аві Тllсичl шlасот ДВІЩЦВТЬ) Il'IIВСНЬ; • _ еф 'І_ 

опіків, 'шо Mnwvn. псреШlCO.lUml 11 СІСТІIВНОму 2.4. зсмcnьна дinННка. НІШ ПСРСДnЄТЬСI ВОРСНАУ НС моє НСА '- -J'-

ІIIIDРПCТIUІНІО. • • 
2.5. ПРІІ :JMiHi ( реорганізації) ОРЕНДАРЯ Договір ОРСНАІІ не ,БСРlraє ЧIІННIСТ1о. 

3. Строк діі ДОГОВОРУ 

• . 14 траВl1Н 20J2 року. Піспl ркчеНI" стро .. ')' доroвору 
3. Договір yкnaдCHO 1185 ( п"ить) рОКІВ, Тlр".IIIО'" ДО • У ца.ому раі ОРЕНДАР П081ШСН 11' пЬнішс ніж 31:1 

ОРЕНДАР ",ає перСВІЖllе праао поиовnсни~ Rol'O ка КОВIІЙ стро... ilUlllLUI про н.,ір прOADВЖlml noгo дію. 
ІІІCSщl до закіНЧСllНR строку діі АОГОВОРУ nOBIAOMllnl ПIIСЬМС::'::::-С:131IаЧІ.IІІИІІI OPeIlдl1p втрачає переВ",I. право ІІІ' 

ПРІІ BlIlcoplII:TaIllI13CI\'CnlalloT дlлRIІК" ІІІ ,а ціп Р 
ООIIDIUIІIIІІО договору орс.IД'I. 

4. ОреІlДна плата 
110 "lаТIIВllоІ rpОШ080Т оцllllCll І CКnIlA\It: : 

4.1. РІ'ІІІВ opellДlla плВта CТOIIOBIITIa 3 % від І PenT 8Iсl"l) ГРI\ВСН" 60 кonlno..; 1 І" "n єn.c:a з 
- 22 878 60 (ДВlІДцять двІ ТllСRчі вlсl".сот с "ІД • 'UlRНКIІ Acn-HOЇ або КО.IУКanьноТ впасноСТІ 3.IU сню 
4 "J' • і маТ&' 311 зс'tМ"Ш Д .....- КOHDJUI8CТ80M ЗD 38твсрреКIIМ&1 

_Оо -. ОБЧИСЛСНIII Р03М1РУ ОРСІІДИО ф'ціЄнт!В Iндс..-cauіТ. .113.l8чеНIIХ:lI. ~ГOBOPY ореНДІІ ЧІІ 
І"-УВВІІІІНМ іх ц!nЬOBoгo пр&IЗНl1ЧСIIНl 111 КОС І CJI пlА час УXnадаиlUl або "ІІНІІ умор 
ka6iHeтo., Міtlістрів УкраіlШ формаftШ. ШО 3ІІПОВllЮІО1'Іо І 88Я еееil Від 1".05.2007 року 
!tpoдoВЖСIIIIR Rol'O діі; еll' ПОI\8888.\ОI\88 :І Д88. npIIR.IAТI1Ir:r:.I:::1 КlU\ellADP"llftl Д88еlll :lвІТlIОro 
ІІІ 4.3. OpeIlA .. B плвта BIIOCIIТbI:R OP;~"'.:'nlIIAВPIIIII Д88180 наСТУПIll;Х ~д~ у КllІвськlА об.nвсті ІІІ. Кllсва МФО 

"'ІІ&:П'ІІІО рIВIIІІ'''' ЧВСТІСІ\.ІІІ протяrОl'1 aSYllOIC 3311081~"0000 L 
ti"ТICOBOrO) "Ііс:пцп wляsо'" персраSУ8111111Я "::'lфltcDuIi 13050200 - оре:в ':~m.ca .ідnoвїДКIIМIІ atml1t1L 

018 ІСОД 13571913 _ Броварське вдк. K~ в раху"ОК ОРСllДllоі pBnl ор. 
4.4. Парада&IІ npoдyкuu'1'D IІвдаиНJI по У ея у ра,l: • 
4.5. I'ОЗI\Іір opOIIAllol nлаТl1 псреГЛRДllєr:ВЧСIІІIХ Доrоворо"t; ф' .Ііlll' h.'ОсфіцїarriВ 111ACкс:аціі. .'13I1.'Іек&« 
4.5.1. зміНIІ умов roСПОДnРЮВDНltJl. перед рідв\lШСІ1Нl цін, 11ІРll ІВ, З 

1 4.5.2. зміШI розмірів зсмcn .. ноrо .JJPДDТ/i'J. 
IIcoI!OADDCТDOM; 



'1.5.3. в іIIШI~Х UIIПDдКIL't, передба'lеllllХ зако~ом; • ВIl3I1А'IСllі ЦІІАІ ДОГОВОРОМ, СПРВUnШ'·I.с" ІІСШІ ) PO]~llpl 
... 5 .... )' I'В1' 111:11111:&:&:1111І1 ОРl:llдllоі nnUT11 ) СТРО".": '1І11.і деllЬ IlрострочеllllО ПnI1Т~Ж)' lI&~rIIJlll'I&!IIIIЇ С) ~1I1 Ja 

1100,оIОIIЬ' L'1'IIDKII 11111І10111111101111І О бl1ll1Q' )'КРI1ТI'" 30 "ОЖ 
l~uаШIIП Д&ШЬ ІІІIU&!ТРІІ'ІСШІІІІ. якшо ОРЕНДАР З поваЖIІІI~ IIpll'lIlII 111М'ІіІСО80 не 

".S.S.ОР&ШдIlU IUlUТU спраnnпстс.ся ТDКОЖ і У Оllпааках, 
ОIІКОРIІС1ОВУС 3~Menc.IIY діЛЯIІКУ зв ЦІІМ Договором. 

5. УІ\ІОВІІ DIIКОРIIС1'IІIIIIП зсмелы�оїї діЛИIII(I •• 

'. '.3еМШIс.IІВ l,innllKII пеРСARСТ.,СІ в ОрСIІАУ МП обспуговуоаНlІ1 M~nHOBOГO коммексу: 
'.2.цinс.ООI: ПР"'JІІІІ'ІІШІІІ земелс.IІОЇ діЛІIІКIІ- землі npOMllcпOBOCТI; '. 
5.3. ОРЕ' ІДЛІJ lІе МОС "рОВО без оформлСtlllJ1 У BcтaHonnellOMY законодавством ПОРJlДI\)' ']МIІЩ1UUТIІ ШJlЬО8С 

rtр1l311В'IIШIІІ 3I:Мl:nс.IIОЇ діJIIIІІКІІ: 

6. УМОВІІ і CTPOICII nepCAUCli зсмелыІїї ділИlll(І1 в upelllt)'. 

6.1. ПСРСда'IU зсмелс.IІОЇ дїnЯltКІІ о OPClIay здіnСНЮСТ.,СІ без розробленНІ проеl\-r)' ЇЇ відвСдсtШІ. 
6.2. IlІші УМООІІ переда'lі зсмenс.ної дїnlllKII В ареНА)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР "Рllіімас в 

OPClIay зеМСllс.IІУ ділянку BЇn.,liY від БУДЬ-ЯКІІХ маАНОВl1Х прао і претеН1іn TpeTi~ осіб. про 
ЯКІІХ В МОМІ:ІІТ УКnUARнtlЯ ДОI'ОВОру ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІІ: МОГІІІІ ЗІШПL 

6.3. IlереlШ'llІ земел.,IІОЇ дїnJltllш ореНlШРIО здіАСНIОСТЬСЯ піспn державної реєстрації цього ДОГОВОРУ 1а а"їО" іі 
ПРIІRмаlltlя-псрсДОчі. 

6 .... IІв UCtlOBi CT.1S 3UKOII)' YKpail1ll "Про ОРІШДУ зеАlЛі" від 06.10.1998р .NI!161-XIV ОрСIІДІІр )' IІ"ПТllдеtlНtlR 
&!ТрОIС .. i&:.l10 ДСРЖDlшоі рес&!ТраціТ договору opellДlI зеАI&:.І1ыl'' ділОllКIІ ІІОДОТІІ КОПЇІО AorOUOIJY uiдnOBiдlIO~IY UрПlIІУ 
деРЖDВllоl подвтковвї &:.І1У'",-БIl. 

7. У ~IOBII повсрнеНllИ зсмельноі ділИIIIСII. 

• 7.1 •• Піспа ПРІІПІШСЩІЯ дi~ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ДЇnIH""), )' СТІні. не 
ГІРШОМУ ПОРIВІІJlНО 1 Т.ІМ, У якому ВІН одержав уі В оренду. 

. 2·2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ r разі погіршенНІ КОРІІСНИХ вnaCТIIBocтen орендованої земельної дШаНКII. пов"RзаИIL' і:І 
ЗМІНОЮ 1I cтalt~, M~Є право ІІа Вlдшко~ван.НІ збllтків У розмірі, ВllЗllаченому сторонаt.ш. Якщо сторонаМIІ не ДОСRГИ)1О 
ЗГОДІІ про P03t.tlp UlдшкодуваННI зБIIТКIВ, СПІР розв"язустьса У Судовому по 

7.3. ЗдіПсш:ні ОРЕНДАРЕМ без ЗГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ ВІІ рядку. • ..... " 
акі НСМОЖJIІІВО oiaoKpet.tllТlI без заподіання ШКОДІІ ц'П' • • траТIІ на ~OnlпшеНIІJI орендоваllОI земелЬНОI ДUlІНIі .. 

7 4 П • 1 AUIIHUI, не ПlДllаnuоть ВІдшкодуванню 
•• ОJllПШСtIIl1 cтallY земenс.ноі діnаНКl1 проведсні ОРЕНДАР • М 

земnі, Іlе піAlIЯгаютс. віДШКОАУваННIО.' ЕМ за ПIlСЬМОВОЮ ЗГОДОІО з ОРЕНДОДАВЦЕ 
7.S.0РЕНДАР мвс право 110 відшкодуваНl1а збllТків за'. f 

з060в"JlЗСН., , персдба'lеtlllХ UII.I договором. ' nOAUlHl1X YHa&:nlAOK неВlІконаНIІЯ ОРЕНДОДАВЦЕtf 
3бllТКОАІІІ ВlІваШlотьен: 
7.S.фаl\їll'lні втраТІІ, JlКIIХ ОРЕНДАР зазнав 3" 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, а ТDКОЖ аlnpаТIІ, 11\; OP~HДAPB азJCy ~ неВlІконаННIМ або неналеЖlІІlМ ВlІконаННI" умов 
ПОРУШСНОГО прввв; ]ДIПСНIIВ або ПОВІІнен здіПСН11Т1І МЯ BЇДHoвneHНR CBOrD 

7.б.ДОХОДIІ, які ОРЕНДАР міг бll реanьно о Ісма • 
ДОГОООРУ. тр ТlI В разІ нanежного ВИКОtlанНІ ОРЕНДОДАВЦЕМ умов 

7.7. Розмір ФаКТIІЧllltх ВllтратОРЕНДАРя Вltзн 
ачаетьса на підстав' 

І АОI\)'меитanьно підтверджеНllХ ДlНIІХ 

8.061'1С)кеIIIIП (о6тm.сеIIUИ) 
зе ЩОДо ВIIJСОРІІСТUІІНИ 

I\lеJlІаllоі AЇJlJlHКlI. 
8.1. На opeHAOBatlY земельну дinаllКУ в...... • 

• іП .... lIoaпellO 06111 ... .... 
КОАIУ"IСОЦ ; ..... clIIlR ПnОщею О 13 alep-

8.2.ПСРСдо'IВ в ОРСНД" земельно'" , • 15га - ЇНЖСIIСРIIllП KOPIIДOP 
• 'J 'І ДUlаlllШ не е під 

ДІІІІ.ІКІІ. СТВВОIO JUIA ПРІІП.... ,"ІІІ)' 
• lенни або 3МІНlІ обмежень на шо ... 



9.lllші Ilрооа та 0600""3КII сторіІІ. 

IдОДАВIЩЬ naРОІIТ)'с. шо зсмсдьна аШltlко [ у Пого вnaCIIOcтi ІІіко' • • 
~~!_noIO 110 пс:робуов[ і він "'І1[ ЗI1КО"llі ПОDІІОІІІЖІШ'ІІ ПСРСАВlа; І M~ ІНШОМУ нс Ilдчужеllа, ПІД за60РОІІОЮ 
'~JoI'O'- І цю ДШRІІКУ І ОРСllА)', НlUUlаа111 іllші прааа. 
·IIJIIIADrDDOPOM. 

ІІІ ,.ораРІ ОРСllдодоаЦIІ: 
"11 nCnl!lipllТl1 ЦШЬОВС ВI1КПР"CТDНІIІ зсмcJlыІїї ділІ"'''': 
, .• , r- • nД' 
9.1.lAD!:IPOICODO РОЗlрваТ11 це .. orOOIP У ВlIJlllAках, псрсаба'lеllllХ ЧІІИ"',,,, ЗІКОІIО.llllІСТВОМ 'nІ ЦІІ"І AoroOOPO"I; 
,.ІJЗllіlllm. pO:lMip opelIAI.OI пnаТJJ У IllПадкu, передбlЧСlІl1Х ЧІШIIJІ'" 31КОIJОlllОСТВО.І, О ТО"ІУ ЧlJcnі І 
~IIY ПОРIUlКУ без ЗГОД" ОРЕНДАРЯ: 
9.1.4.81""811111' В!А ОРЕНДАРЯ CO~C'IOCHOГO ОttСССIlНЯ OpettAlloї МІТІІ; 
'.105.11_1'1111 ВІД ОРЕН~~Я ІІДШКО~УОВІІІІR СУМІ! ореНД1l0і маПІ :І часу ПРIІАня1Т. рішеНl1І ОIll(ОН"О.IУ 1160 
Р1ІІІ про I~"II ЗСМСДЬІІОІ ~ltlKI1 ДО шдп"саll"l цього ДоГОІОРУ; 

9J. 0680"ІІ3КIІ ОРСІlДодаоцп •• 
911. ncpeADaaтlI ЗСМСДЬІ'У ДШRИКУ ПО al\ТY. 

9.3. ПраОJl ОРI!JIДJ1 IJП : • 
9З.I. O1p"MaТlI ПО Піп}' зсмcnыly ДІЛІ.ІКУ У КОРJJСТ)'ОВІІИR; 

9З~ nOIlOВnIOllТlI догооір після закінчеНІIІ стро .. )' Пого діі І Рl13і lідсутності претСllзіА, шодо 30601".311110 нв 
ЩlIІUIУ ОРСIlДIl. 
,,4.0600"аЗКI. ОРIШДJ1РИ: 
9.4.1. HIIAOBDТII ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIlllіcn. :lдіАСНЮllnl контролlo зв ІIІКОРJJCТlННЯ'" цї[їзе",IШЬНОТ ДЇnIlIl"IJ; 
I'.U all,,'OpIICТODYUITII :lсмеп .. IІУ ДЇnИIІКУ 30 цїnЬOBIII'! ПР"JllочеIlНRМ; 
.А,З. СВОЄ'lаСIІО смаЧУlаТlI орендну мату; 

9.4.4. JlсдопускаТl1 "імі'ltIого 'ІІІ БУД .. -IІКОГО іншого 3lбруДнеllllll:lсмnі: 
9.405. . niДТPIIMyoaTJJ їі о нвnеЖIJОМУ calliтapHOMY ствні; 

10. Pl1311K ОIIППДКОООГО 31111щеllllП 060 пошкоджеllllП 
06"скта ореНДІІ ЧІІ ЙОГО чаСТІIВII. 

10.1. '1J3I1K ІIІПnДКОООГО Зllllшення або пошкодження об"єJm1 ореИдl! ЧІ' Roro Ч8СТ1IIJ11 несе ОРЕНДАР. 

11. СтрахуваВllП 06"скта ЧІІ Вого чаСТППlI. 

11.1ЗrW1О' ЦlIМ ДОГОІОРОМ об"єкт OPOНAIl но пїАМl'8є страхУІВlltUO • 

. 12. Зl\fіНl1 УІ\І08 дОГОВОРУ і ПРIШllllеuнв його діі 

It\. Зміll. У.'ОI aoro~opy здіRсНlОЮТltСЯ у письмовіR ФОРfo.і 'І взаєfo'НОIO зroдаtD сторін. пр ..... " 
У • • • P031"I:lUlOТЬCJ У cyaOIOfolY О -.І' h.i ра3II1СДОCJIгнення ЗГОДІ1 ЩОДО зміни умов AOrolOPY СПІР '.І' 
, ДnAorODOPY "Р.IІІI11IЯIOТЬСЯ у розі: 

~I. 31";IІ'ІеНIІIІ СТРОКУ. на ЯКIlП noro буnо укладено; • • 
I~ nPlщ6аllllll орендаре .. земельноі ділllНКIІ У масність. lідчуисеllНl ,еr.lenьиоі дinІІlutll 3 .. 0111111 
~З. ВIJIСупу ,емельноі ainllHKJI дlllІ суспinЬНШС потрсб 060 npl",'YCOloro . 
!IIQi lteo6 • • ОМ' 1l.2.4 ~ocт, D порядку. BCТВHoВnOlloMY :lВКОН • 
1l.2J· JlІКВ1А1ціі 10РИДІІЧllоі осоБJJ-ореllдllpll. бачеНIІХ звхоИОfo'. 
IU . ДоГОlір ПРIІПIІНIІЄТІоСЯ також в іllШIІХ ІIШnДJCllX, персД • • 
І,.' дп ДОГОООРУ "РШІІІІІЯІОТЬСИ WЛИХОfo' пого розlРВОllІІR 38. " • 
ч..J.1 В3а 10 стороною 0601 I13КIІ. IU' tМІІОIO :lГОДОIО сторіІІ; •• ОК ие8IJКОНIUUUI дpyro. • 10 
~ J.. РішеllJlJlt.I суду ІІа Вlімогу однієї із СТОРІН У lIacпIД НІ ореНДОlакоі ,е",enькоі ДШRКІШ, 'КС ІСТОТІ 
~ АоrolОРОМ, та онослідок allnnД1C010ГO 311I1ЩСІІІІJt. П:::::І о сто 141 1 .... 
І,.. 1і DIJКОрш:raIlНЮ а також з і11Ш11Х підC1'DВ, 1113начеll м plweltll •• ' cyl1'J, віАповiAllО д • , 
чЗ It • 4 2 ого договОРУ за '-oro '. еВIttСОIІОllІІП ореltдореАI п.9. • • ДОІ' 
1J.4 p,"DД.CKCY УКРОТIIll ДОРУСкаСІ'ЬСЯ: 94.3 
t1o~. DJlP8Blllln Aoro80PY • ОДІІОСТОРОІ",ЬОАІУ порАдIС)' нанНІ ОРЕНДАРЕМ п.4.3.;: • ~* pcopl'8HbaцUt 
І" InPBa""1J Дoroвopy. односторонньому порІдІСУ є HO~"КO РІІДІІЧН)' а60 фЬ11'111)' ас У, 11 
~. ере' IдВРІ ІІІ шШ)' 10 • 
~ а "ІА праlа вnaclloCТЇ 118 маПно opel. - 60 06r.,C"IItCHIII іі дiDдJТНOCТI 
l"'IІре~(jIJ-ОРСltдaря є niAcтaвOIO дІІІ ~озіРІ,"!ИIІ. Aoro~O:!~611 _ OPCIJдlPII. ,асуджеlll,,1 ЗС"leJlЬНУ дimJHtt)' pll3~"1 3 
~&I ЩОIlIIllУ зеt.lCJILIJy ДШЯJIIСУ у pD31 c .. ~pтt ф'З~IЧН осіб, акі 8J1ItOPIICТOI)'l~ W:III AoroвoPY ОРСНAlI ШІ;. 
lIttSC. ~Ay ncpcxoAJlТIo ДО СПl1JlКОЕМW8 або ІНШІ!" НADpeM UIJIII"Ofol ncpcyКnIlAD 

'ІСІ QIJKOPIJCТDRYIOТIo ЦЮ ЗСfoICnЬНУ.ДШnНI,У разом :І оре , -. 



13. BlдnoBiдDJILlliCТL сторіІІ 3В ІІСUІІІСОІІОІІІІИ обu 
IIСllпnежllС ВІІКОІІОІІІІИ договору 

• І 

13 ••• Зо II&:OIIKOIIOIIIIII або IIСlluежllе 811KOIIIIIIIII ДOl'080py СТОРОІШ нссyn. 8ідпооідалLllість 8iAn08Uul0 AD : 
ЦLoro Доrauору. •. • 

13.2.СтоРОIІО, ІКВ ПОРУШIUlО з0600"13011І11, 38іп .. IIIІЄТЬСІ оід 81ДПООlдалЬНОСТІ, ІІКЩО 80на J108CAC, що це па 
cтanOClIlIC :І її ВІІІІІІ. 

14. ПРllкіlщсві ПОnОЖСIШИ • 

• 1І ••• Цс" ДOl'08ip lІабllрас ЧlІнності піCnIl niДnllc8HIUI cтopOlla" ... ТІ Aol'O ДСРЖВВtlоі реєстрації. 
ЦСП ДОl'Oоір yкnaдCllO У "РЬОХ npllMiplIIlKax. що MOIOTL OДllaKOBY ІОР"ДІІЧІІУ СІІЛУ. 0.11111І :І ІКІІХ 3/111ХО, 

ОРСІ1J10ДQВЦІІ, Apyrlln - 8 opClIJuapl. тpmn - в opralli, ІКIl" прооів ДСРЖВ811У рССС1рвціlO. 
Нсвід"С""'II"'" чаСТІІІІО" ... ДОГОВОРУ є: 
кадаСТРОВllП ПnОIl зсмелыlіi ділlll"" з оідображеНIIRМ обмежеll" (оБТlжень) у іі OIlKOPIICТllllli 11 ~ 

cepoi1Yl'Їa; 

вкт про DCТDIІОnnСШIІ ша місцевості ТІ погодженНJI 30Вllішньої межі земельної діЛІНИIІ та пере.аачі а 
зшаків lІІа :s6epiralllll (копіІ); 

окт ПРIlПому-псреДВ'lі земельноі JlїJ!IHKII; 

15. Реквї311Т11 сторін 

ОрСllДодаВСЦL 

БроваРСLка MiCЬK~ рада 
в особі міського голови 
АllТОlІl:llка Віктора Олександровича 

МіСЦе3liвходхсеНIiП lоридичноі особи: 
07400 lСІІївська 06nастІо, 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

lдеllТltфікаціГtниА код 26376375 

OpCllДap 

ТОВ "Будінвестпроект" 
в особі директора 
Дьомкіна Володимира Олексіііовича 

Місцезнаходження юридичної особи: 
07400 м. Бровари. 
ВУл.Мeтanургів,4 

lдеНТИфікаціііниА код 3 1934125 

"-:-. 
МОЛD'ПCDlс:.а НIПIUIІІ rplllllpi .... 

І 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_.2~" шlkLt 2007 POICY Б 7 м. ровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa I\lіська рада, в 

особі ~liCbl(oro ГОЛОВІІ AllTOllCllKa Віктора ОЛСlссаllДРОВllча, 

що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування 

D Україні", з однієї сторони, та TOBapllCТBO 3 обl\lежеllОIО 

відповідальністю "Будінвсстпроект" в особі ДІІректора ДЬОl\lКЇllа 

ВОЛОДІІмира ОлексіііОВllча з другої сторони, склали цей Ап про 

наступне: 

Броварсы�оіi MiCbl(oi рада передал&, а TOBapllCТBO 3 

обмеЖСllОЮ ВЇДповідаЛЬJlіСТIО "Будіuвестпроект" прийняло 

земельну діЛЯНІСУ площеJO 1,020Sra по вул. Металургів,4 ДJIЯ 

обслуговування майнового комплексу - землі промисловості. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварської міськоі ради від 

24.0S.2007poкy Ne33S-21-0S на умовах оренди, терміном на 5 

(П"ВТЬ) років'до 24.05.2012 року. 

Ц приміРШІК8Х і Є. невід'ємною 
ей Aкr складено у ·трьох 

чаСТИНОІ0 договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БРоварська міська рада 
lOРИдична адреса: 
~?ровари,вул.гагаріна, 15 
lСЬкий голова 

-

t -

ІІРийНЯЛО: 

ТОВ "Будінвесmроект" 
юридична адреса: м. БроваРII, 
вул. металургів,4 
Д еКТОР 

.. ~. 
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JlL БРОlJар" 

ДОДАТКОВА УГОДА N!!l 

до ДОговору ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІJIЯllКИ 

Від 22 черВllП 2007 року Х!040733800069 

"(J/ " ,r6с"д.ШtL 2DDВр. 

Ми, що П~ПИСВJIИСJl. Іlижче: БРОВАРСЬІ(А МІСЬІ(А РАДА, дani -
"ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в осоБІ заС1)'Пllпка I\licbKOro rOnOBl1 АпдрЄDlа Dаеuлп 
ОJlскеаПДРОВIIЧа, що діє ІІа підставі Закону Украіни "Про місцеве самОВPJlДYВDlDIJI в 
Украіві", довіреності від 25.01.2008 року за N!2-1S/149 та TOBapllCТВO :І 061\1_C11010 
відповідa.Jlы�іenоo <<БудіIIВСС:ТПРОСК'J')) в особі дирекroра ДЬОl\lкїоа BOnOДlll\lllpa 
ВаClIJlЬОВllча, уклanи Додаткову угоду до Договору оренди земельної ДЇПJJНJCИ від 22 
чеРВRJI2007 року N!!0407338000б9 про наступне: 

Відповідно до рішенНJI сесії Броварської міської ради від 20.09.2007 року за 
N!4S3-27':OS, внести зміни до наступних пунпів договорів: 

1. до 0.1.1 і доповнити його CJ10вами: 
Відповідно до рішенни Броварської міськоі ради від 20.12.2007 року за 

Н2561-30-05 ес Про ОРОДIDIC земе.пЬПJa дїЛППОIс, IIDДaHНII Д03ВО.ІІУ па продаж ЗСl\leJlЬПJa 
АЇJlВПОlо) товарш:тву 3 обм_еUОIО ВЇДПОВЇДDJJьпlmо <сБУДШВСCТllроекn) продана У 
власність земсльна дimпma площею 0,9539в, дrиr обcлyroВУВDННJI MaAвoBOro компnехсу по 
в"лМ . 4 

'J" eтanypnв,. • площею О 0666га. 
В користуваииі на умовах оренди зonИШIШlсь зсмenьна ДiJIJIНD • ' 

2. до 0.2.1 і ВИXJlас1И йо~ В наступвіі редакції: О 0666-. Dl'lШЬною площею, & ОО •• 

В оренду передаєтьCJI земельна ДiJUIIIКI! з 

3. до 0.2.3 і вИXJJас1И йоro в наступній p~: площею О,О666м зriдво довідки 
Нормативна грошов~ o~ земельНОl ~iд 21.0З.2008року за N!О4-З/ІЗ-ЗIЗ84 

Броварського міського ВіДДІЛУ земельнИХ ресур 
становить: uпаДЦПТЬ rpПВСUЬ ОО КОШОК 

Сто сорок чотuрп тпсвч О))ВТСОТ тр 
.оо __ НІ aКЦU: 

5. до 0.4.1 і ВИКJIас1И його D Hau~lU&U'" ~epy ПJlОЩСIО 0,0666га почппаlОЧl1 :І дaтu 
РіЧllа ОРСПДВI1 ОJlата за зсl\leJlы�)' ДUlПIIК)' і inвUКII псеШьськогосподареького 

РСЄСТраціі AorOBOpy купівJlі вродаоу 3С1\~~:~0:пть 7% від ПОР1\II1ТJlвпоі грошовоі 
прmпачеппп від 22 сіЧIUI 2008 POIC)' за » 
оцінки і СКЛDДає: адцить) 'rpивень 91 копШка; 

_ '10 115,91 (деспть тпсв .. ето О))ПТn -



2 

, 

б. до п.4.3 ВIIIШОСПI ЙОГО в ноступній редахціі: 
OpCllДHO плота BHOClfТЬCJI орендарем щомісJlЧНО ріВН~МИ частками ПРОТJIГOм ЗО 

KВnClrдapHl1X ДІІів. ноctyПНl1Х зо ОСТВНllім календарним днем ЗВІТНОГО (податкового) МісІЦІ 
IIШJIXОМ псрерахУВШll1JI на рахунок ГУДКУ Кllївськоі області 1\1. Кllсва МФО 821018 
код 23571923 р/р 33210812700005 - Броварськс УДІ(. Код клаСllфікаціі 13050200 _ 
ОРС.lДа ЗСl\lлі. 

7. добввИТІ! п.4.5.б.і ВlflШасти його В наСтуІшій редакції: 
Роза.ір ОРС.lДноі пла111 псрсглвдаСТLСВ у разі зміни розмірів земельного податку 

піДВllщеlll1Jl цін. тарифів. зміНІ! коефіцієнтів індексації. визначених закОllодавСТВОАf: 
ЗміlllоваТlI opeВДIIY плату за земельні дinпки піCЛJI затвердженНJI НОВИХ ставок тв піCJIJI 
змЬm грошової оцінки земcnь м. Бровори. У ВИП8ДIСУ відмови ОРЕНДАРЯ змінитп 
o~ellДНY плату. договір оренди земcnьної дimппcи може бyrи розірваний БроваРСЬКОIО 
МІСЬКОІО PUДOIO в односторонньому порядку. 

8. Всі інші умови ДОГОВОРУ ЗВnИШВlОТЬCJI без ЗМів. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOllAPC~КA MIC~КA p~ 

ІОридичва адреса : 
. м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 S 
Звступвик міського голови 

.' 

ОРЕНДАР 

ТОВ «БудінвеСІІІ"роеНІІІ» 
Юридична адреса: 
вул.Метanypriв,4, 
м.Бровари 
Директор 

--f-h~"":/~- B.OoДfIOJffHiH 
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АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

" 01" ІС ~G'izш."е... 200' роху м. Бровари 

МІ!, що ПЇДШ!СВJl1{СR НI!жче: Броварська I\siCLlca рада, в особі заступника 

міського ГОЛОВІІ АllДрєсва ВаСllЛП ОnсксаllДРОВllча, що діє на підставі Закону 

YкpDЇlll1 "Про місцеве самоврвдуввнни в Украіні", довіреності від 25.01.2008 року 

N!!2-1SI149 з однієї сторони, та ТОВВРШ:ТВО з 061\ІОЖОІІОІО ВЇДПОВЇДалLllіСТIО 

(сБУДЇIIВОСТПРОСКn) в особі директора Дьомхіна Володимира Олексійовича з другої 

сторони, склВJl1{ цей дп про наступне: 

БРОВВРСLка l\ііСІаКВ рода передала, а Товарпство з 06межОНОІО 

ВЇДПОВЇДULllіСТІО (сБудіuвеСТПРООlm) приАниnо земельну ділянку площею 

0,0666га ДJlП 06C:nYГОВУВВІІUП I\lаііпового КО&SПnСКСУ по вуn •• Метвnyргів,4 в 

м. БроваРІ!. Земenьна дimmкa надана рішеНВJIМ сесіі від 24.05.2007 року Хе335-21-05, 

та від 20.12.2007 року К!!561-30-05 (<Про продаж у вnвспіCТL зеМeJlЬПUX ділвпок, 

IlодаПІІП дозвоnїВ па прод ... зеl\SCJILВ11Х дinвпою) на умовах оренди терміном до 

24 трDВllП 2012 року. 

Цей дп складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною договору 

оренди. 

I1EPEДAJlA: 

Броварс,ка л.;с.ка рада 
IОридичва адреса: 
м. Бровари, вул.t - piвa,lS 
Заступник мі 

IІРИЙНЯJIо: 

тов «Буд;IlвеСlm,роеЮІІ» 
ЮРидична адреса: м. Бровари 
вул. Мс:талургів,4, 
Директор 



Договір Ng1 

Про внесення змін до договору оренди зе .. 
рону N!l0407ЗЗ:=6~ОI дІлянки еід 22череня 2007 

Місто БроваРJI Київської області 

__ ----------- дві тисячі дев»ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської облаСТІ' б 
у '0 . фо о.. , IОрИДllЧНО осо О зо 

3alонодавством краШIt, щеllТИ lкаЦШНllА код зо даllИМИ єдрпоу 26376375 . КІ оо б Б о , IОРllДІlЧllа 
DJ1PecD. Ішська о Ло, Мо ровори, ВУЛо ГагаРІНІ, 15, в особі ВИКОнyJочого обов'ЯЗКl1 .. iCLKoro 
J'OJIО~ll - сеКР~РJl ради Сапожка Ігоря ВаСl!ЛЬОВИЧа, якиА діє на підставі СТо42 Закону 
Украши «Про МІсцеве самоврядування в Україн!», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: Товариство з обмеженою відповідальністю ссБудінвестпроеm), ЮРllДІlЧНа 
адреса: м. Брова~и, вул о Meт~YPТЇB,4, ідентифікаціАНІІА код 31934125 ( свідоцтво про 
д~p~нy реєстраЦІЮ ЮРИДИЧНОl особи, зареєстрованого ВИКОН8ВЧlIМ комітетом Броварської 
МlСЬКОl ради вІД 0700802002року 31 355 120 0000 000970) в особі директора Дьомкіно 
Володимира Олексійовича, Jlкий діє на підставі cтaтyry, зареєстрованого ВИКОНОВЧlIltI 
хомітетом броварської міської ради від 0700802002року Н92639 далі -"ОРЕНДАР", 3 dpyzof 
сторо"и, уклали цей Договір про наступне: 

. Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пвм'пї, роз)'1tlіюЧІІ 
значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписамИ цивільного законодавСТВІ, що 
рсrymoють укладений НИМИ правоЧІІН (зокрема, з вимогамИ щодо недіАсності провочину), до 
затвердженої рішенням Броварською міською радою B~ «30» BepeCНJI 2008 oopo~ N! oo883-46-~5 
нормативної грошової оцінки земель міста Бровари, р1ШеВВJI БроваРСЬКОI ltUCLKOI ради вІД 
20.11.2008року N~28-49-0S та керуючись положенНJIМИ пунктів 4.So~, 4.5.3 та 9.l.~ Доroво?у 
оренди земельної діJIJIНI(И від 22 червня 2007 року yКJIanи цей ДОГОВІР НІ 1 ("адат -Договір) 
про внесення змін до Договору оренди земельної ДЇJUIRКИ від 22 червня 2007 року за 
Н!! .040733800069 (надалі - Договір оренди) про таке: 

I.Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в наступнііі редакції: 

.. " 3 • оо iJumкИ згідно ДOBЇДJGI відАілу зеltlСШЬВНХ . 
"40. • Нормативна грошова ОЦІнка земельНОІ Д . 
ресурсів у місті Броварах від 20.l1.2008poкy НІ 04-3/13-3/937 стано8И'l'Ь • 
• 108 980 ( сто вісім тисяч дев»ЯТСОТ вісімдесят) rpивень ОО копійОКо 

нr"""ній редакції: 
1.2.Пymcт З.l Договору оренди викласти в 01&"-- 'ОО 

сс3 2012року mспя звкїнченвя c:rpoкy ДІІ ЦIIoro 
.1. Цей Договір укладено строком дО 2411'88НЯ й~ro на новий c:rpox. У цьому разі 

ДоroВОРУ ОРЕНДАР має переважне право поновлення днів до звкїнчеВВJI c:rpoкy діі цьоro 
~:~ повинен не .пізніше ніж за ~~Ц;:~::aмiP продовЖИТИ поro дію. 

вору письмово повІДОМИТИ ОРВНД НДАР'О' стосовvwnтr.ся У разі: . право оРЕ :п не за ".---
Положення цього Договору про переважне 

• ИМ призначеННJIМ; 
• ВИКористанні земельної ДЇJIJIНICИ не за цUlЬOB 

• порушення термінів сплати орендної плати; 
оо ":ncnntИ» 

• ДОПУЩення погіршення стану земельНО1 р.и""--- • 



наступній редакції: 
1.3.ПУIІІСТ 4.1 Договору opel1All ВllклаСТlI в .. оо' 

7 а.!! ( • ) в'дсотків від HopMaТlIBHOI ГРОШОВОІ ОЦІНКИ земельної 
«4.1. Opellдlla плата стаllОВllТЬ 7'0 СІМ І 
діЛЯllЮI - 108 980 rpllBellL - і склuдас: 

7 628,60 ( сім ТІІСЯЧ шістсот дВUДЦЯТЬ вісім) ГPllBeHL 60 копійок ~a рік. 
1.4.Пушст 4.3 Договору ореНДІІ BIIКJlaCТII у наступній редаКЦl1: 

«4.3. OpCllДHa плата BHOCIIТЬCR ріВIІИМИ часткам'f щоміс~чно протягом 30 (тридlUlТп) 
• СТУПНІІХ за останнім календарним Д'lем ЗВІТНОГО (податкового) MICJlЦJI без 

КOJJCIIДIIPIIIIX ДII1В, на .. О 
урахувШll1R пдв lПJIRXом персрахУВШIНJI "а розрахУНКОВЮI рахунок peндoдaВЦI 
Н2 33210812700005 УДК У КlfїВСЬкій області м. КlІСВа, КОД ЗКПО 23.571923, МФО 821018. 
одержувач - Броварське ВДК, код класифікації 13050200 - оренда землш. 

1.5.Пункт 4.5.2 Договору ореНДlІ викласти в наступній peдa~~iї: . 
«4.5.2. зміНІ! розмірів земельного податку та CT~OK opeH.Д~OI ~ла:Jf, ЗМІН~. нормаПlвноі 
грошової оціню!, підвищення ціll, таРІ!фів, ЗМІНИ коефЩIСНТIВ 1НдексаЦl1, DизначешlХ 
законодавством. 

У ВI!Падку відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, визначених 0.4.5 
Договору, Орендодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.» 

1.6.Пункт 4.5.4 Договору ореНДІ! викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, сума 
заборгованості вважається податковим боргом і стягується з нарахуванням пені, що 
нараховується на суму податкового боргу (з урахуванинм штрафних санкцій за їх наявноСТІ) 
із розрахунку 120 відсотків річних обліковоі ставки Національного банка України, діючої ва 
день ВИНlucнення такого податкового боргу або на день його (його частині) погашеJDll, 
запежно від того, яка з величин тахих ставок є біЛЬWОІО, за кожний календарний день 
ПРОC'l'pочеННJI у його сплаті». 

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

«6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після державної реєстрації цього Договору 
тв/або будь-~ дo~aТКOB~ угод, Договорів про внесення змін та доповнень до Договору 
тощо H~a~ В1ДПОВЩНУ КОП1Ю органу державної податкової служби за місцем знаходжeJIВI 
земельНОl ДШRНКИ». 

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

«9.4.6. в п'ятиденний тep~iн піCJIJI державної реєстрації цього Договору тalабо будь-вJCJJX 
д?даТК~ВИХ ~д, Договорш про BHeCeHНJI змін та доповнень до Договору ТОЩО нада'ІІІ 
B~OBlдItY копІЮ органу державної податкової служби за місцем знаходження земeJJыloї 
д1ЛRНКЮ). 

1.9. Пункт 12.З Договору оренди доповнити новим піnnvu.... 12 З 4 _n"""': 
12 З 4 . . . • ". с ....... ".аа .... Ом наступноГО ;JjU."ч « ••. ІНЩІативою ОДШЄl 13 торін В Одностороннь . . . б JI1DC 

законом та цим Договором». ому порядку у випадках, перед аче 

].9. Пункт ]2.4 Договору оренди викласти в наr!'rVnU'й 'оо 
- • ."..&01 редахцl1' 

«12.4. РозірвВНИR Договору оренди земnі за ін' • . .rJ 
порядку допускається у разі невИІ'ОНання Ор Щlативою OpeHДOДaвЦJI в OДНOCТOPOHJlЬ094 даного Договору. ендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 та . 

2.ЦеЙ Договір пiдпиrає державній реєстр '" 
&Цll. 

З.ЦеЙ Договір набирає ЧИННості піспа . .. 
реєстрації та заСТОСОВУЄТЬСJl до правовідносин ПІДПИсаинн сторонами та його дер_рОI 

що вИRИкпи з 01.10.2008 року. 



4.0б0в'IІ3ОК ЩОДО ПОдIUI". цього ДОГОВОРУ "а дqrAll\8HY Рetcтpoцito та DI'tpaщ nов'І311lї з його держаВIІОJO реСстраціСIО, покпадВІотьсв ІІа ОРСllдодавШІ. 
S.Інші УМОВ" договору ОР·НДИ ,СМОЛЬНО! 1Iu...,щ від 22 ""РВ.. 2007року ХоО40733800069 ЗDJIИWВJОТЬСR без змін. 

6. ЦеІІ Договір )'Кnадсио У трьох прпміри,ІКВХ, що мaюn, D,IIII8КOBY ІОридпЧRy C:IIJIY, 
Q111111311К11X ЗНВХoди'n.ca В Opc,IДD.IIIIвцr, /lpуп,п - в Орс.UIIIpII, тpeтjп _ в орran~ """о провів 
JIOrO державнУ ресстрацію - Ки!всьхі" р.гіо"ал,"іП філіі д."....НОГО пillnриємс:тва .Цenтpy 
державного земелЬJJОГО кадастру при Державному комітеті УкраїНIІ по земслыІІм ресурсам" 

РсквіЗllТl1 сторіІІ 

ОРСІІДОДОВСЦЬ 

І Броварська MiCblca рада I<иївсы�оїї області 

ідеНПfфікаціііний код 26376375 

Кllївська обn:, м. Бровари, вуn. ГагарінІ, 15 
в особі 

Сапожка Irof' Ва иnьовича 
.. \, /\. 
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"МП І 

\ 

ОРСIIlIВР 
ТОВ ссБудінвестnроеJm) 

IОрrrДlfЧlfа адреса: 

м. Бровари, вуn. МеталУРгів.4, 
в особі 
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