
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердженНJI договорів оренди землі 
та ДОГОВОРІВ про внесенни змін до договорів І 

оренди земельних ділянок 

РОЗГJIJlИYВІПИ по~анВJI земельног? відділу від 12.06.2009р. Н!! 1125 щодо 
затверджеННJI ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ та договорів про BHeceННJ[ змін до 

Aoro~opiв оренди земельних ділянок, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
Укра1НИ, ч.І п.43 ст.26, П.З пп.16 ст.42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоус'ІрОЮ територій, земельних відносин, архітепури, 

будівництва та інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити договори оренди землі та договори про внесеНИJI змін до 

Аоroворів оренди земельних ділянок: 
1.1.Договір про внесении змін до договору оренди земельної дimппcи від 

lS.04.2008p. N! 69 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особою-підприємцем Корнієнко Валентиною Федорівною, зареєстрований У 
~i записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
КОМІтету Броварської міської ради від 24.0З.2009р.; 
. 1.2.Договір оренди земельної дїЛJIНКИ укладений ~іж Броварською 
шсько~ радою та приватним підприємцем К.?РНlЄИКО ~8Jlеитино~ , 
ФедОРІВною, зареєстрований у книзі записів д~p~aвH~~ peєcтpaцu ~OГOВOP~B .. 

оренди землі виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за Н!. 69 ВІД 
lS.04.2008p.; оо • • 

I.З.Договір про внесении змін до договору оренди зеМ~ВОІ ДUUIIIКИ ВІД 
23.11.200Sp. Н!!040533800212 укладенні між Броварською МІською радою .... та. 
nP~'11DIм підприємцем Шматок Станіславом Івановичем, з~реєстровании у 
Xlnlзl запи . .. ... договорів оренди зеМЛІ виконавчого 
ха • СІВ державНОl реєстрацll . 

t.liтeтy Броварської. міської ради від 24.0З .2009р.; ..' Б 
І 4 Д . .. ЇJIJПIICИ укладении МІЖ роварською 

"icыc~'. ОГОВІР оренди земелЬНОl Д • иємцем Шматок Станіславом 
'''а_ радою та приватним піДПР ... ф.... д Illill!ОВ1lчем .. Київській регіональН1И Ш11 ержавного 
I1i.цnpIlЄМ ' зареєстровавии у ельного кадастру при ДержавноМу 
~&dteтi :ва .. <<ЦеИtp державного зем Nр0405ЗЗ800212 від 2З.ll.2005р.; 

1 5 kpаши по земельНИХ ресурсах» за - иди земельної дiшmки від 
ls.01.20·ДоroВір про внесении змін до договору o~e кою радою та приватним 
niцnpl! 08р. Н!! 60 укладений між Броварсько~ M~: зареєстрований у книзі 

ЄМЦем Островською Наталією ВалеИТИИІВН , 
._ ... ___ .,р.,.". NlSIJI4IJt/D 

МТ ~_._..,.,..--





~ 

3!![i!tЇВ ;{~oї _peЄCТP~i договорів оренди землі виконавчого комітету 
JjposзpG-ЧJl Ш~1\ОI ради ВІД 2S00Зо2009ро; 

1.б.дОГОВІР оренди земельної діJlJПlКИ "",падений о Б 
• :о nЯilОЮ та .1--- мІЖ роварською 

3llGSШ • ~ приватним підприємцем Островською Наталією 
Вз:Іeilі ilRIВВ~Ю, зареєстровamf~ у книзі записів державної реєстрації договорів 
~ 3е.\ІШ ВID\ОВавчого КОМІтету Броварської міської ради за Н! 60 від 
lS.OI.2008p.; 

1.7.договір про BHeceННJI змін до договору оренди земельної діJIJIНКИ від 
07.(J.I.200бр •• .N!0406ЗЗ80027~ укладений між Броварською міською радою та 
DPив:'lВiL\І ~ИQщем !1аСIЧНИК ~~ентино~ Вікторівною, зареєстрований у 
PD31 38ІП1с1В державНОI реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого 

коШreI)? Броварської міської ради від 26.0З.2009р.; 
1.8.договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

1ІЇcьmю радОЮ та приватним підприємцем Пасічник Валентиною 
Віпоріввою, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
JroШтеІі Ухраівп по земельних ресурсшо) за Не040633800272 від 1700S.2006po; 

1.9.Договір про внесении змін ДО договору оренди земельноі дimmки від 

20.11.2007р. N! 44 укладений між Броварською міською радою та приватним 
пЩприощем Пальчик Любов'ю Миколаївною, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварсьmї міської ради від 2600302009р.; 

1.IО.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радОЮ та приватним підприємцем Пальчик Любов'ю 
МпOJIаівВОЮ, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оревдп землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Не 44 від 
20.l1.2007po; 

1.llоДоroвір оренди земельної дimmки укладений між Броварською 
міською радОЮ та приватним підпр~ємцем Во~отруб З?єю ПаВЛівною: 
зареєстрований у книзі записів державНОІ peєcтpaцtl ДОГ~ВОРІВ оренди зеМJl1 

ВIlEОВавчоro комітету Броварської міської ради за Не38 вІД 04009:.2~07po; о 
1.120Доroвір про виесення змін ДО договору оренди земельВОІ Д1JIJППCИ вІД 

04009.2007р. Не38 укладений між Броварською МІською р~ою та ПІ?ива~ 
підприємцем Волкотруб Зоєю Павлівною, зареє':"rPОВавии у КНИЗІ з~сш 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого коМІтету 

Броварської міської ради від 09.0602009р.; .. о 
1 13 Д О иди зе".ельної дїJUПIКИ укладении МІж Броварською 

о . OroBlP ope lYA 
• Б Ан о 

ЩСЬКОIO ОЮ та приватним П1ДПР~ємцем aP.~OBCЬ~oo атотє.м 
Віхтор рад аний У книзі запиСІВ державНО1 peєcтpaцtl договорІВ 
ореWl_овиче~, зареєстров KO,..t.TP'I"V Броварської міської ради за Н!!67 від 
~ зеМЛІ виконавЧОГО1УА .... 6./ 

1I.03009.2008р . оо о . 
1.14.Дого;ір про внесеНИЯ змін до договору о?енди земельНОІ Д1JIJПIКИ ВІД 

11.03.2008 Ка67 евий між Броварською МІСЬКОЮ радою та прива~ 
Dinn... р. - уклад XQлієм Вікторовичем, зареєстрований у КНИЗІ 
з~!'~ємцем Барановським ~a о о енди землі виконавчого комітету 
8Intс1В державної peecтpaцll договорІВ р 
ВРоварської міської ради від 12.0S.2009p.; 



I.lS.Доroвір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
.I!CЬKO~ радою та.. прива~им підприємцем Пасічник Валентиною 
ВІКТОРІВНОЮ~ зареєстровании У. КНИЗІ записів державної реєстрації договорів 
орендИ земm виконавчого КОМІтету Броварської міської ради за Н!!ІІ від 
OS.06.2007p.; 

1.16.ДОroв:р про BHeceH .. НJI ~MiH до договору оренди земельної ділянки від 
OS.06.2007p. N!.ll. укладении МІЖ Броварською міською радою та приватним 
Dідпр~ємцем Па~~чник В~~нтиною ~ікторівною, зареєстрований У книзі 
запиСІВ державНОІ реєстрацl1 ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 06.05.2009р.; 

1.17.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Іванченко Наталією 
Віталіївною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!!74 від 
07.11.2008р.; 

І.18.Договір про BHeCeHНJI змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 
07. 11.2008р. N!!74 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Іванченко Наталією Віталіївною, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від І О.06.2009р.; 

1.19.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та ГРОМВДJIНКою Кицюк Раїсою Олексіївною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації доroворів оренди землі 
ВИІ(онавчого комітету Броварської міської ради за Н!!І9 від I9.06:2~07p.; . 

1.20.Договір про внесення змін до доroвоРУ оренди земеЛЬНОІ ДIЛJIВКИ ВІД 

19.0б.2007р. Н!!19 укладений між Броварсько~ міською р~ою та .ГPOM8ДJIНК0К? 
1<ицюк Раїсою Олексіївною, зареєстровавии у ~1 запиСІВ д~p~aвHO~ 
реєстрації договорів оренди землі виконавчого КОМІТету БроваРСЬКОl МІСЬКОІ 

ради від 12.05.2009р.; .. . 
І.21.Договір оренди земельної ділянки укладении МІЖ Б~ова~ською 

міською та гроМВДJIНКою Хіміч Галиною БРОНlСЛав1ВНОЮ, 
радою ..... 

зареєстрований у книзі записів державної реєстрацll ДO~BOPIB оренди земm 
ВИконавчого комітету Броварської міської ради за N!!I4 ВІД 08.06:.2~07p.; . 

1 . . roBOpy оренди земельНОІ Д1JIJIВКИ ВІД .22.ДОГОВlР про внесеННЯ зМІН до до . 
08.0б.2007р. Н!!14 укладений між Броварською ~ською р~ою та ~OM8ДJIНКO~ 
Хіміч r Б·· зареєстровании У КНИЗІ запис1В державНОl 

алиною РОН1славІВною, . Б ... .. perr.orn •••• • виконавЧОГО КОМІТету роваРСЬКОl МІСЬКОI 
--''!lВЦ1ї договорІВ оренди зеМЛІ 

ради від 15.04.2009р.; и. укладений між Броварською 
. 1.23.Договір оренди земельНОІ ~iJIJJНКИ м Болдирєвим КостJПIТИRОМ 

ltIiСЬ1(ОЮ приваТНИМ mдприємце 
Олексій радою та _....,. Київській регіональній філії Державного 
. овичем, зареєстровtLIU'U'A У ельноro кадастру при Державному 
::1I~cтвa и «Центр державноro :: за ](9040533800208 від 22.Іl:2005р.; . 

Теті УКРaJВИ по земельнИХ pec~c ору оренди земельної д1JUlНКИ ВІД 
221 1.24.Договір про BHeceННJI ЗМІн до ~o~ Броварською міською радою та 
"". 1.2005р. Н!! 040533800208 укладении КостJПttИIIОМ Олексійовичем, 
-l'ltВатним підприємцем БолдиРЄВИМ 



4 

зареєстрОВаний у книзі записів державної реєстрацl··I· до. . 
о Б .. . roBOPIB оренди зеМЛІ 

виконавчого KO~lтeтy роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради від 19.0S.2009p.; 
102S0ДОГОВlР оренди земельної ділянки укладений між Б 

Радою т роварською 
місЬКОЮ а П"риватн~~ Пі~приємцем Котенок Володимиром 
григоровичем, зареєстровании у КИ1ВСЬКІЙ регіональній філії Державного 
під~иr:мства о. «Центр державного земельного кадастру при Державному 
кОМІтетІ YКPa1~ по земельних рес~саю) заN!!040633800041 від 01.02.2006р.; 

1.26.ДОГОВIР про внесення ЗМІН дО договору оренди земельної дimппcи від 
01.02.2006р .. Н!! 040633800041 укладений між Броварською міською радою та 
приватним п~иємцем Котенок Володимиром Григоровичем, зареєстрований 
у книзі запиСІВ державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 14.04.2009р.; 

1.27.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Станковою Гулією 
Ісхаківною, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельноro кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсшо> за Н!!040633800094 від 13.03.2006ро; 

1.28.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
13.03.2006р. Н!! 040633800094 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Станковою Гулією Ісхаківною, зареєстрований у 
Кl;lИЗі записів державної реєстрації доroворів оренди землі виконавчоro 
комітету Броварської міської ради від 13.0S.2009p.; 

lо29.Доroвір оренди земельної дiлJпп<и укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Дзюбою Наталією Павлівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії Державноro підприємства 
«Центр державноro земельного кадастру при Державному комітеті Украіни по 
земельних ресурсах» за Н!!040633800422 від 29.11.2006р.; оо о о 

1.30.Договір про внесення змін до доroвору оренди зеМ~НОІ Д1JIJIНКИ ВІД 
29.11.2006р. N!! 040633800422 укладений між Броварською МІСЬКОЮ fадОЮ ~ 
ПРИВаТНИМ підприємцем Дзюбою Наталією Павлівно~, зареєстровании у ~I 
записів державної реєстрації доroворів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міськоі ради від 06.04.2009р.; . 
1.31.Доroвір оренди земельної дїJDПIКИ укладений МІЖ БР:РСЬК.ОЮ 

міською радою та приватним пі~иємце~ .. Мф~Р~~д аТОЛІЄМ 
Аu-ій _ • ...n у Київській репональН1И ш11 ержавноro 
.~ Овичем, зареєстровtIIU'IA и Державному 
1I1Дnpиємства <<Центр державноro земельноro кадастру ~ 
tcoмjor-: У оо урсах» за Н!!040633800348 ВІД 10.08.2006р.; 

""1.1 кра1НИ по земельних рес .. . . 
1 32 Д . мін до доroвору оренди земельНОІ ДUIJIRКИ ВІД 

10.0В.іоо6р~ro:~:з:= ~ між Бро~СЬКОЮ міською рад.:;. та 
DpIIВa'l'ln.... • М ега Анатолієм АнДРІиовичем, зареєстров у 

'''цпм ПІдприємцем ер . о И~DНавч 
tcJnrз· о .. . .. доroВОРIВ оренди зеМЛІ в А oro 

І запиСІВ державНОІ реєстрацll 
ICoмї~, Б ..... ади від 03 04.2009р.; 

--"3 роваРСЬКОI МlСЬКОI р ..: укладений між Броварською 
J.ti І.33.Доroвір оренди земельНОІ д~иємцем Шарвповою Наталією 
М~~~Ю. радою та '?рива~~ь:й регіонвльвіі філії Державного 
~'~ною, зареєстровавии У КИІВ ельноro кадастру при Державному 
::rll~cтвa <<Центр державноro зем ](0040633800180 від OS.04.2006p.; 

Теті Украіни по земельНИХ ресурсах» за -



1.34.Доroвір про BHeCeHНJI змін до догов оо • • 

S 04.2006р. N!! 040633800180 .. . ору оренди зеМ~ЬНОІ ДІJWUCИ вІД 
О •• укладении МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
DРИВ~ТИИМ ~Ідприємцем ~арапово~ Наталією Михайлівною, зареєстрований у 
КSИЗl ЗaIlИБ СІВ деРЖ~~ОI ~~єcтpaцlї договорів оренди землі виконавчого 
комітету pOBap~ЬKOI МІСЬКОІ ради від 14.04.2009р.; 

1.3S.ДОГОВlр оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОЮ Р .. адою . та . громадянином Савич Миколою Федоровичем, 
зареєС'фОВании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KO~ITeтy Броварської міської ради за N!!8З від 02.04.2009р.; 

1.36.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОЮ радою та громадянином Отрощенко Іваном Максимовичем 
зареєстрований У книзі записів державної реєстрації договорів оренди землІ 
виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!!84 від 02.04.2009р.; 

1.37.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Бугерою Андрієм 
Вікторовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсаІО> за N!!0406ЗЗ800260 від 12.0S.2006p.; 

I.З8.Договір про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
12.0S.2006p. Н!! 040633800260 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, зареєстрований у 
КІіИЗі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від OS.06.2009p.; 

1.З9.Договір оренди земельної дїJIJIНКИ укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Красною Іриною Петрівною, 
зареєстрований у Київській регіональній філії ДержавноГ? ~и~ства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному коМІтеті УКРаІНи по 
земельних ресурса:ІО> за Н!!040633800008 від 19.01.2006р.; .. . . 

1.40.Договір про внесеНИJI змін до договору оренди зеМ~НОІ Д1JIJПП(И ВІД 
19.01.2006р. Н!! 040633800008 укладений між Броварською МІСЬКОЮ.-Радою ~ 
ПРИВаТНИМ підприємцем Красною Іриною Петрівною,. зареєстровании у ~Зl 
записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 06.0S.2009p.; .. • Б 
1.41.Договір оренди земельної дїJIJIВКИ укладевии тм.lЖ ров6ською 

МіСЬхою радою та приватним підприємце~.. Рф~~:ВОдЮ :леною 
BacllJIiв .. Київській реnон8JlЬЮИ Ш11 ержавного 
ЬiдnpИЄ::а зар:єстро~:s:ого земельного кадастру ~и Державному 
Koмi~ у .. «Ц нтр урс8Х» за ](0040633800096 вІД 14.03.2006р.; 

""1.1 КРа1НИ по земельних рес - .. . . 
142. ·н о договору оренди земельНОl ДJJIJJНКИ ВІД 

14.0з.200~~ГО::~::з;~:= ;ад:иий між Брова~ською міською paдo~ та 
bpllВa'rDu... • т· ЄВОЮ оленою ВаСИЛІВНОЮ, зареєстровании у 

'''&UUYJ. П1ДІ1риємцем РlНЄ . . виконавч 1Qusз.. •• • .. догоВОРІВ оренди зеМ:nI ого 
КоМі 1 запиСІВ деРЖ~~ОI ~~єcтpaц1.1 1 О 04.2009р.; 

тету БроваРСЬКО1 МІСЬКОІ Ради B~ _ укладений між Броварською 
~ 1.4З.Доroвір оренди земельНОl Д n;YПlnиємцем Проскурко Валентиною 
СЬХоlO приваТНИМ a~"r .. ••• • 
~ .. радою та.. . аписів державНО1 peєcтpaцu договорІВ 

ОJIaївНОЮ, зареєстровании У КНИЗІ з 



оренди землі виконавчого комітету Броварської міськ .. Н!!73' 
09.07.2008р.; 01 ради за вІД 

1.44.Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земель " . . 
7 2008 Хо73 укл ... Б НОІ ДUUIНКИ ВІД 

09.0 · р. - адении МІЖ роварською міською радою та приватним 
підпР~ємцем Про.~курко В~.ентиною. Миколаївною, зареєстрований у книзі 
запИСІВ дe~~~HOI .'peЄCТP~l1 ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 07.04.2009р.; 

1.45.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Казановим Олександром 
Єгоровичем,. зареєстрований у. книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету Броварської міської ради за Н!!807 від 
08.02.2005р.; 

1.46.Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дimmки від 
08.02.2005р. Н!!807 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Казановим Олександром Єгоровичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 06.05.2009р.; 

1.47.Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної дimmки 
від 09.03.2006р. Н!! 040633800085 укладений між Броварською міською радою 
та приватним підприємцем Щербак Станіславом Володимировичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 06.04.2009р.; 

1.48.Договір про внесення змін до договору оренди земельної дimmки від 
24.07.2006р. Н!! 040633800339 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 14.04.2009р.; .. . . 

1.49.Договір про BHeCeННJI змін до дoгo~opy оренди зеМ~ЬНОІ Д1JIJIНКИ ВІД 
29,03.2006р. Н!! 040633800143 укладений мІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
ПРИВаТНИМ підприємцем Наливайко Валерієм Амосовичем, з~реєстрований у 
КНИзі записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого 
Комітету Броварської міської ради від 23.04.2009р.; оо • 

1.50.Договір Н!!2 про BHeceННJI змін до договору оренди зеМ~НОІ ДUUIНКИ 
від 19.01.2006р. Н!! 040633800008 укладений між Бр~варською МІСЬКОЮ р~ою 
та ПРИВаТНИМ підприємцем Красною Ірино~ Петршною, з~реєстровании у 
КНИзі' оо ації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого . запнсш державНОІ реєстр . . 
коМІтету Броварської міської ради ВІД 06.05.2009р., " . 

1.51.Договір Н!!2 про BHeceВВJI змін до договору оренди зеМ~НОІ ДUUIНКИ 
від 22.06.2005 ХА 040533800067 укладений між Бр~~арською МІською р~ою 
та пр Р'. - Н Нажaniєю Аватотшною, зареєстровании у 

иватним mдпpиємцем осок ~ . 
КНвз·. оо оо. договорів оренди зеМЛІ виконавчого 
~ .1 запиСІВ державНОІ peєcтpaцl.1 06 2009р . 
ОМітету Броварської міської ради ВІД ~3.. B~P' N' оренди земельної дimппm 

1 52 Д . "r .. '1 eceВВJI зМ1Н до дого J 
від 1 . . ОГОВІР "'~ про вн ний між Броварською міською радою 
ta 7.05.2006р. Н!! 040633800270 укладе Миколою Григоровичем, 
Зар nPиватним підприємцем Iв~~cтpaцii договорів оренди землі 
в еєСТрований у книзі записів де~жав~о в' 03 06.2009р.; 
IUcОJlавчого комітету Броварської мІСЬКОІ ради ІД . 
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1.53.Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельн ... 
від 30.05.2006р. Н!! 040633800289 укладений між Б . 01 ДlJUIНКИ · Б . роварською МІСЬКОЮ радою 
та ~ива~ ПlДприємц~м anров~~ ТетJlНОЮ Олексіївною, зареєстрований у 
кнИЗІ запиСІВ деРЖ~~ОI ~~єcтpaЦII договорів оренди землі виконавчого 
комітету БроваРС~КОI МІСЬКОІ ради від 07.05.2009р.; 
. 1.5~.ДOГOBIP Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 

дiJUIНXИ ВІД 12.05.2006р. Н!! ~40633800259 укладений між Броварською міською 
радою та tpиватни~ ПІд~риємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
вИІСонавчого KO~lтeтy Броварської міської ради від 05.06.2009р.; 

І.55.ДОГОВIР Н!!2 про внесеННJI змін до договору оренди земельної 
дiJJJmки від 28.I~.2007p. Н!!55 укладений між Броварською міською радою та 
приватним ПlДприєм.цем Колбасинським Віталієм Вікторовичем, 
зареєстрований у КНИЗІ записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИІСонавчого комітету Броварської міської ради від 07.05.2009р.; 

І.56.Договір про внесеНИJI змін до договору оренди земельної дimmки від 
2S.0I.2005p. Н!!502(т) укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Казановою Світланою Василівною, зареєстрований у 

книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 06.05.2009р.; 

І.57.Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дUuппcи від 07.11.2005р. Н!! 040533800196 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Трофимович Юрієм Дмитровичем, 
зареєС1рОВаний у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИКонавчого комітету Броварської міської ради від 15.06.2009р.; 

1.58.Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
дimmки від 01.03.2006р. Н!! 040633800073 укл~ений між ~роварською міською 
радою та приватним підприємцем Вонна ~~еКСIЄМ .Авакумовичем~ 
зареЄС1рОВаний у книзі записів державної peєc~aцu договорІВ оренди земт 

ВИlонавчого комітету Броварської міської ради ВІД 16.06.2009р.; оо. 
1.59.Договір Н!!2 про внесеВИJI змін до договору оренди земельНОI ДIJUIНКИ 

B~ 20.06.2007р. Н!!20 укладений між Броварс~кою міською радою ~ прива~ 
II1ДnpИємцем Зайцевою Валентиною ВасИЛІВНОЮ, з~реєстроваиии у ~I 
записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 
Броварської міської ради від 15.06.2009р. 

ВlUcоllyюЧИіі обов'язки міськ 
ronови_ секретар ради 

~.Бровари 
: 25 червВJI 2009 року 

.:t:i[f-~ (-РІГ 

~~ 
~ І.Б.Сапожко 



ПОДАВВЯ: 

•• а пропозицією земельного ВІМШУ, з 

постіflноі комісії· з питань .й 
розвитку та БJlагоустро~ теРИТС:l , 
земельних відносин, ар,?;ектур , 
будівинцтва та іивеCТИЦl~ -. 
начВJIЬНИка земельного В . .,...,..._:. __ 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського ГОJlОВИ 

Нач8JIЬВИІС ЮРИДИЧНого відцілу 

Л.М.ГудимеНkО 

В.О.Андрєєв 

С-. / 
r::::::5L І.Г.Лавер 

на'lвllыlиx ЗllrВПЬвoro відціяу ~ н.І.Гнатюх 

ГОJlова постійної комісії з питань 
РОЗВИТКУ та благоустрою теРИТОрій, 
земельних Відносив, архітехтури 
будіВНИЦтва та інвесТИЦій , 

С.В.ПіддуБВRI 



Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 
е • 

І B:';~: -"':"';&і. ~ 
. . .. 1!.. . о в ~2f,) 

ПОДАННЯ 

Просимо розгJIJIН)'ТИ на черговому заСІДaнm БроваРСЬКОl МІСЬКОЇ раДи 
nитaIIIIJJ ~OДO затвердженНJJ договорів оренди землі та договорів про 
виесеННJJ ЗМІН до ДОГОВОРІВ оренди земельних ділянок: 

1. Затвердити договори оренди землі та договори про BHeCeННJJ змін до 
договорів оренди земельних дiлJJнок: ' 

І.І.Договір про BHeCeННJJ змін до договору оренди земельної дiлJJнки від 
lS.04.2008p. N! 69 укладений між Броварською міською радою та фізичною 
особ?ю-підприємцем Корнієшсо Валентиною Федорівною, зареєстрований у 
КНИЗІ записів державної реЄС'l'pації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 24.03.2009р.; 
. І.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІською радою та приватним підприємцем Корнієнко Валентиною 
Федорівною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N! 69 від 
lS.04.2008p.; 

І.3.Договір про внесеllllJl змін до договору оренди земельної дiлJJвки від 
23. 11.2005р. Nи0405338002І2 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Шматок Станіславом Івановичем, зареєстрований у 
~i записів державної peeCtpaцiї договорів оренди землі виконавчого 
КОМІтету Броварської міської ради від 24.03.2009р.; . 

І.4.Договір оренди земельної ділянки укладений мІЖ Броварською 
міською радою та приватним .підпр~ємцем ~a~o.~ Станіславом 
~ановичем, зареєстрований у Київській репональши фШ11 Державного 
~иємства <<Центр державного земельного кадастру пр.и Державному 
ІСоМ1теті Украіни по земельНИХ ресурсах» за ](2040533800212 ВІД 2..з.~1.2005р:; 

1.5.Договір про BHeceННJJ змін до договору оренди земельНОl Д1JIJJНКИ ВІД 
1~.OI.2008p. N! 60 укладений між Броварсько~ міською радою та ~ива~ 
IIiдnpИємцем Островською Наталією Вanентиmвною,. зареєстровании у ~1 
записів державної peeCtpaцii договорів ореuди зеМJI1 вихонавчого коМІтету 
Броварської міської ради від 25.03.2009р.; . 
. 1.6.ДОГОВі о енди земельної дїJIJПIКИ укладений МІЖ Броварсь~ою 

t.tiСЬкою р Р раТНИМ підприємцем ОCtpовською НаталІЄЮ 
B8JIea-.:_ радою та ~~ у книзі записів державної реєстрації 

• .... nnusНою, зареєCtpОвCUU' .... 



доroворів оренди землі виконавчого . 
Н! БО від IS.01.2008p.; КОМІтету Броварської міської ради за 

1.7.Договір про внесення змін до 
0704.200бр. NеО406ЗЗ800272 ~гo~opy оренди земельної діJUlНКИ від 
'. . укладении МІЖ Броварською міською радою та 

ПРиваТНИМ ПІдприємцем ПаСІЧНИК Вал " .. .. ентиною ВІКТОРІВНОЮ зареєстрований 
У КНИЗІ запиСІВ державНОІ реєстр 'оо • ' • . .. . ацll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого 
коМІтету Брова~СЬКОI МІСЬКОЇ ради від 2б.ОЗ.2009р.; 

1 8 ДОГОВІР оренди зем ... . .• елЬНОl ДІЛЯНКИ укладенні між Броварською 
M~CЬKO~ радою та приватним підприємцем Пасічник Валентиною 
В.I1СТОРІВНОЮ, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~и~ства .. «Центр державного земельного кадастру при Державному 
коМІТеті YКP81~ по земельних ресурсах» за КиО40БЗЗ800272 від 17.05.200бр.; 

1.9.ДОГОВlР про внесення змін до договору оренди земельної дiтmки від 
2~.11.2007p. Не 44 укладений між Броварською міською радою та приватним 
ПlДПpиємцем Пальчик Любов'ю Миколаївною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 2б.ОЗ.2009р.; 

1.10.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Пальчик Любов'ю 
Миколаївною, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за Ки 44 від 
20.11.2007р.; 
. 1.11.Договір оренди земельноі дїJUIНКИ укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Волкотруб Зоєю Павлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за К!!З8 від 04.09.2007р.; 

I.І2.Договір про внесеНШІ змін до договору оренди земельної дimJнки 
від 04.09.2007р. НеЗ8 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Волкотруб Зоєю Павлівною, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 09.0б.2009р.; 

І.ІЗ.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
~ською радою та приватним. підпр~ємцем Бар~овським.ооАнаТОЛі~ 
Вurrоровичем, зареєс'1'рОВаииі у КНИЗІ записІВ д:p~aвHO~ реєстрацu ДOГOBOP~B 
оревди землі виконавчого комітету БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради за Киб7 ВІД 
11.03.09.2008р.; оо . 

1.14.Договір про BHeceННJI змін до договору оренди ~емельНОІ ДШJIIП(И 
від 11.0З.2008р. Кеб7 укладений між Броварською. MICЬKO~ радою та 
nPЬатвим підприємцем Барановсь~ Ан~~ОЛ1ЄМ . ВІкторовичем~ 
зареєстрований у книзі записів державНОl peЄ~8Ц11 договорІВ оренди зеМЛІ 
ВИkовавчоro комітету Броварської міської ради ВІД 12.05:.200~p.; 

115 Д · вди зе".ельної ділянки укладении МІЖ Броварською . '. оroВlр оре ІУ'" • па . В 
l.fiСЬкою приваТНИМ тдприємцем СІЧНИК алентиною 

радою та . оо 'оо • Birttop1D• анни" у книзі запиСІВ державНОl peєcтpaцu ДОГОВОрІВ 
ною зареєс'1'рОВ оо· оо ~""'11' I\І\аIrJn.! ~O".I'...-...v БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради за .. ,g ВІД 

os"~ зеМЛІ ВИКОНавчоГО ~ ІП ........ J 

.Об.2007р' оо • 1 1 ., • змін до договору оренди земельНОl ДШJIНКИ 

від oS.O~~~~;IP Щ;;l~lІ=ениі між Бровар.сько~ міською радою T~ 
nPИВа • р. - п'~ ВалеНТИНОЮ ВІICrOРIВНОЮ, зареєстровании 

тиим mдпpиємцем аСlosПD.lo' 



У книзі записів державної реєстрацООО о 
о Б оо о 11 ДОГОВОРІВ оренди о 

кОМІтету 1 17 дpoвap~ЬKOI МІСЬКОЇ ради від 06.0So2009p . зеМЛІ виконавчого 
. · ОГОВІР оренди земельної . ., 

.dсьКОЮ радою та приватн Д1JWf~ укладений між Броварською 
Вітanіїввою, зареєстрований у кии' им ~Jдприємцем Іванченко Наталією 

. ЗІ запИСJВ державної .н • 
оренди зеМЛІ виконавЧОГО комітету Б ... .. реєстрацн ДОГОВОрІВ 
07.1І.2008р.; роваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради за Н!74 від 

І.І8.Договір про BHeCeHНJI змін д 
від 07.1І.2008р. Н!74 .. ~ договору оренди ~емельної дimmки 

• укладении МJЖ Броварською МІСЬКОЮ радою та 
прив~твим ~1ДПриємцем .. Іванченко Наталією Віталіївною, зареєстрований у 
~I запиСІВ держ~н.О1 p~ectpaцiї договорів оренди землі виконавчого 
коМІтету БроваР~ЬКОI МІСЬКОІ ради від 10.06.2009р.; 

1.19.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладении" . Б . мІЖ роварською 

МІСЬКОЮ ~адою. та. ГРОМ8ДJIнкою КиЦЮК Раїсою Олексіївною, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної peectpaцiї договорів оренди землі 

виконавчого KO~ITeтy Броварської міської ради за Н!19 від 19.06.2007ро; 
. 1.20.ДОГОВlР про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дimmки 

ВІД 19.06.2007р. Н!19 укладений між Броварською міською радою та 
Іромадивкою Кицюк Раїсою Олексіївною, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 12.0S.2009p.; 
· 1.21.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та ГРОМВДJПIКою Хіміч Галиною Броніславівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
Виконавчого комітету Броварської міської ради за Н!14 від 08.0602007р.; 
· 1.22.Договір про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної дimmки 

ВІД 08.06.2007р. Н!14 укладений між Броварською міською радою та 
Іромадинкою Хіміч Галиною Броніславівною, зареєстрований У книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 15.04.2009ро; 

1.23.Договір оренди земельної ДЇJUIНКИ укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Болдирєвим КОСТJlНТИном 
~JIексійовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~иємства <<Центр державного земельногО кадастру ~и Державному 
коМ1теті Украіни по земельНИХ ресурсах» за Н!040533800208 ВІД 22. І! .2~05p.; 
· 1.24.Договір про BHeceННJI змін до догово..ру ?ренди земельНОІ ~ 

ВІД 22.11.2005р. Н! 040533800208 укладении МІЖ Броварською. МІською 
радоlO та приватним підприємцем БолдирЄВИМ KOC~~OM ?леКС1Йовичем~ 
зареЄСТрований у книзі записів державної peє~aцll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
ВИКОнавчого комітету Броварської міської ради ВІД 19.05:.200~P.; 

1 25 Д . ВДИ зе".ельвої дїJJJJНICИ укладении МІЖ Броварською 
· · о ОГОВІР оре 1.1 • К В 

~СЬІСою радою та приваТНИМ П1ДПРи~ем О::НфО~ ... QдЛОДИМИРОМ 
РRroрович аниі у Київській репон8JJЬН1И Ш11 ержавного 

n· ем, зареєстров астру при Державно 
I,ЦnpИЄМства <<Центр державноГО земельноГО кад • му 

КоМітеті Украіни по земельНИХ ресурсах» за Н!040633800041 ВІД 01.0~.2~06p.; 
1 26 Д' -иlf змін до договору оренди земельНОІ ДUIJIИКИ 

В· .. ОГОВІР про внесеПРА ний . Б . 
ІД 01.02.2006. .N! 040633800041 укладе МІЖ роварською МІською 

Ра.цОIQ та р . -птем Котенок ВолодимиРОМ Григоровичем, 
приватним П1ДПРи~."" 



зареєстрОВаний ~ книзі записів державної ее'" . 
ВJIКОНавчоro КОМІтету Броварської мі .. р ~aцll ДОГОВОРІВ оренди землі 

1.27.Договір оренди земельно.~ЬК.ОI ради ВІД 14.04.2009р.; 
1 ДІЛянки уклад о. • Б 

.lісь~оЮ радою та приватн . ении МІЖ роварською 
ІСХВКЇВНОЮ, зареєстрований у ТІ" •• оо ~ ПІдприємцем Станковою Гулією 

~ІВСЬКІИ реПОН8JI ... ф' ... д 
підпРиємства <<Центр державного ЬНІИ ІЛІІ ержавного 

. . у оо земельного кадастру при Де J(ОЮтen крatви по земельних ржавному 
1.28.Договір про внесеННJlрезсУрСВЮ) за ](90406З3800094 від lЗ.03.2006р.; 

МІН до договору оренди оо • 

від lЗ.ОЗ.2006р. Н!! 040633800094 укладе оо. земельНОІ ДUIJIНКИ 
радою та приватним під нии МІЖ Броварською міською 

.. . ~риємцем Станковою Гулією Ісхаківною 
зареєстроваиии у КНИЗІ запИСІВ державної реєстрац'" . ~ . II ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 
виконавчого KO~lтeтy Броварської міської ради від 13.0S.2009p.; 

І.29.ДоroВlР оренди земельної діЛJIНКИ укладении" . Б . МІЖ роварською 

М1сь~ою радою та приватним підприємцем Дзюбою Наталією 
~ВНОЮ, зареєстрований у Київській регіОН8JIЬній філії Державного 
~и~ства оо <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
коМІТеті yкpт~ по земельних ресУрСах» за ](2040633800422 від 29.l1.2006p.; 
. І.ЗО.ДОГОВIР про BHeCeHНJI ЗМІН дО договору оренди земельної дimmки 

BJД 29.11.2006р. Н!! 040633800422 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Дзюбою Наталією Павлівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
~онавчоro комітету Броварської міської ради від 06.04.2009р.; 
. 1.Зl.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІською радою та приватним підприємцем Мерега Анатолієм 
~ійовичем, зареєстрований у Київській реriон8JIЬНій філії Державного 
lПДПриємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
Комітеті Украіни по земельних ресурсах» за N20406ЗЗ800З48 від 10.08.2006р.; 

1.32.Доroвір про BHeceНWI змін до договору оренди земельної дimпucи 
від 10.08.2006р. Н!! 0406ЗЗ800З48 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Мерега Анатолієм Андрійовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної peє~aцiї договорів оренди землі 
ВИІ(ОНавчого комітету Броварської міської ради ВІД оз.04.200~р.; 

1.З3.Договір оренди земельної дїJIJIНКИ укладений МІЖ Броварською 
міСЬ1(ОЮ радою та приватним п~и~ем ~р~о~ою Наталією 
~ною, зареєстрований У І<иївсьК1И репонaJIЬИ1И фШ11 Державного 
IliДnpИємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсах» за N!!0406ЗЗ800180 від os.0~.2~06p.; 
. 1.34.Доroвір про ввесеНИJI змін до договору ?ренди земельНОІ ~ 

ВІД OS.04.2006p. Н!! 0406ЗЗ800180 укладений МІЖ Бр~варською ~.ською 
Радою та приватним підприємцем Ша~аповою ~тamєю. Михайлівною~ 
заne,..,.......ов ... ~ • аписів державНОІ peєcтpaцll ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

6""--I.}І Anп1'l У КНИЗІ З оо' оо • 14 04 2009 . 
В_ОНавчого комітету БроваРСЬКОI М1СЬК?1 ради ВІД . :. . р., 

1 ЗS n:. зе .... lR,нОЇ ДІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
• • .~OГOBlp оренди .Y&~"" '-6._ Ф klCL1(O__ ГРОМ"'''CПlином Савич .LV.lnАОЛОЮ едоровичем, 

.ЦІ радою та cy.v-a .оо· • 
зареєcorn аний • 'в дер-аІІНОЇ peecтpSЦII ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

-4,t''ОВ у КНИЗІ запиСІ IADV • О 4 В_Онав • Б кої міської ради за N98З ВІД 2.0 .2009р.; 
1 ;ого КОМІтету роварсь оо ДЇJUIIIКИ укладений між Броварською 

kicLJ(O~ 6.Договір оренди зем::~ом Отрощенко Іваном Максимовичем, 
ЦІ радою та гроМ 



З8реєстроВании ~ книзі записів державної еє '" . 
ВІIКОНавчоro КОМІтету Броварської м' .. р С1рацll ДОГОВОРІВ оренди землі 

1.37.Договір оренди земельн~~ЬК~1 ради за Н!!84 від 02.04.2009р.; 
.dсьКОЮ радою та орива ДIЛJIН~ укладений між Броварською 
Вікторовичем, зареєстрований у КИ'I'ВТНИ~" ПІдприємцем Бугерою Андрієм 

СЬКІИ репонan '" ф' '" д підпРиємства <<Центр державного з ЬНІИ ШІІ ержавного 
комітеті України по земельн емельного кадастру при Державному 

1 38 Д . их ресурсах» за Н!!040633800260 від 12 OS 2006р • 
. . ОГОВІР про BHeCeHНJI змін .. ., 

від 12.0S.2006p. Н!! 040633800260 до ДOГOB~PY ?ренди земельної дimmки 
радою та приватним п' укладении МІЖ Броварською міською 

... . lд~иємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем 
зареєстровании ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землІ 
виконавчого K0t:IITeтy Броварської міської ради від OS.06.2009p.; 

1.39.ДОГОВlР оренди земельної ділян-'" vrrrадении'" . Б 
• АО ~ .. _.. МІЖ роварською 

МІською рад~ю та .. при~атни~ підприємцем Красною Іриною Петрівною, 
зареєстровании у КИІВСЬЮЙ репонanьній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті Украіни 
Dоземenьних ресурс8Х» за Н!!040633800008 від 19.01.2006р.; 
. 1.40.Договір про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної дimmки 

вІД 19.01.2006р. Н!! 040633800008 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Красною Іриною Петрівною, 

зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИІСонавчого комітету Броварської міської ради від 06.0S.2009p.; 
. 1.41.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІською радою та приватним підприємцем Трінєєвою Оленою 
В~сиniвною, зареєстрований у Киівсьхій регіонвnьиїй філії Державного 
DlДПpиємства «Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті України по земельних ресурсах» за N20406ЗЗ800096 від 14.0З.2006р.; 
, 1.42.Договір про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної Ділянки 

ВІД 14.03.2006р. Н!! 040633800096 укладений між Броварською міською 
РВДою та приватним підприємцем Трінєєвою Оленою Василівною, 
зареєстров8ИИЙ у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИJ(оиавЧОГО комітету Броварської мicь~oї ради від 1 0.04:200~p.; 
, 1.43.Договір оренди земельної ~ укладении МІЖ Броварською 

МіСькою радою та приватнm:t Пl~иємцем Пр.?скурко ~~ентино~ 
МlucОJIаївною, зареєстрований у КНИЗІ запиСІВ д~?~aвBO~. peєcтpaцu ДOГOBOP~ 
ореuди землі виконавчого комітету БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради за N!!7З ВІД 
О9,07,2008р.; оо • 

, 1.44,Доrовір про внесения змін до договору оренди ~eMenьHol ДUIJIВКИ 
8ІД 09.07,2008р. Н!!73 укладений між Броварською МІською рад~ю та 
nPВВатвим підприємцем Проскурк~ В8Jlе~ою . МикОЛ81ВНОЮ~ 
зареєстрований книзі записів державнОI peєc~aцu договорш оренди зеМЛІ 
811kоиавчого KO~тeтy Броварської міської ради вІД 07.04~OO~.; 

1 4S Д' зем"WLНОЇ дЇJIJJНICИ укладевии МІЖ Броварською , '. ОГОВІ О е ~"" t.siСЬ1Сою Р Р нди приваТИИМ підприємцем Казановим Олександром 
Є радою та . оо 'ОО • 

ГоРовlІЧ __ .# У книзі запиСІВ державНОl реєстрацl1 договорш 

О ем, зареєстровlUU'UI .,' оо ~I: 807 • 
ревдк земл' ОМ1'тету БроваРСЬКО1 МІСЬКОI ради за ",!! ВІД 

0802 І виконавчого ~ 
, ,200Sp ' ., .. . 

1 46' змін до доroВОРу оренди земельНОl дlJUlНКИ 
8і.ц 08,oi~~:~P ~:8~e=eвd між Броварською міською радою та 



РРllВаТSИМ .. Підпри~ем Казановим Олек 
,ареєстрОВании у КНИЗІ записів державн .. сандром Єгоровичем, 

• Б 01 реєстрації до . ВllКоиавчоro КОМІТету роварськоі міської . ГОВОРІВ оренди землі 
1.47.Договір Н!!2 про BHeCeННJI . ради ВІД 06.05.2009р.; 

AЇJUПIКИ від 09.03.2006р. N!! 040633~~~~8~0 договору о~енди земельної 
міською радою та приватним. укладений МІЖ Броварською 

ПІдпрИємцем Щербак С • 
ВOJIодимиРовичем, зареєстрований у кв.. танlСЛавом 
AOI'OBOpiв оренди землі виконавчого KOMiT':тyl ~апроИвСIВ дe~?Кa.BHOЇ .. peєcтp~iї 
06.04.2009р.; арСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 

о 1.48.Договір про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної дimпп<и 
ВІД 24.07.2006р. Н!! 040633800339 укладений МІ·Ж Б . . роварською МІСЬКОЮ 

радою та ~ива~ Пlдп?иємцем Бугерою Андрієм Вікторовичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого КОМІтету Броварської міської ради від 14.04.2009р.; 

о 1.49.Договір про BHeCeВНJI змін до договору оренди земельної ділянки 
ВІД 29.03.2006р. Н!! 040633800143 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Наливайко Валерієм Амосовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 23.04.2009р.; 
· 1.50.Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
~ від 19.01.2006р. Н!! 040633800008 укладений між Броварською 
МlС~1(ОЮ радою та приватним підприємцем Красною Іриною Петрівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 06.05.2009р.; 
· 1.51.Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
~ від 22.0б.2005р. Н!! 040533800067 укладений між Броварською 
МІською радою та приватним підприємцем Носок Наталією Анатоліївною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстраціі договорів оренди землі 
ВИlонавчого комітету Броварської міської ради від 03.06.2009р.; 
· І.52.Договір Н!!2 про BHeceННJI змін до договор! о~енди земельної 
~ від 17.0S.2006p. N!! 040633800270 укладении МІЖ Броварською 
МІською радою та приватним підпр~ємЦем. Іваницьким.. Миколо~ 
ГРRroровичем, зареєстрований у ~I запиСІВ дер~~НОI .. peєcтpaцu 
Доroворів оренди землі виконавчоГО КОМІтету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 
03.0б.2009р.; . .. 

о І.53.Договір Н!!2 про BHeceННJI ЗМІН дО договор! о~евди земельН01 
~ від 30.05.2006р. Н!! 040633800289 pmадении МІЖ Брова~ .. ською 
МіСЬкою радою та приватвим підприємцем Бanрово~ TeтJIВo~ Олекс11ВИОЮ~ 
зареєСТрований у книзі записів дep~H~Ї pee~aцU договорш. оренди зеМЛІ 
Вlncонавчого комітету Броварської МlсьКОI ради ВІД 07.05.2009р., оо 
· 1.54.ДОговір.N!2 про внесеИВJI змін до договор! о~еНДИБ земельНОI 
~ від I2.0S.2006p. N!! 040633800259 yкnадении ~ • роварською 
}.ficIaKOIO р ...оYЖU ~ nтmиємЦем Бугерою АндрІЄМ ВІКТоровичем, 
з адою та приввJ..DUAУ • .i&~ •• " .ОО· • 
ареЄСТров'" . аписів державної peєcтpaцl1 договорш оренди зеМЛІ 
'l�1(oha-.о8НИй ~ КНИЗБ1 З ЬYl'ої міської ради від 05.06.2009р.; 

МD~ го КОМІтету роварс ~ .. 
155 Д . -,.r .. " внесеИВJI змін до договору оренди земельН01 
~ .' ОГОВІР oI,!U. про адеИИЙ між Броварською міською радою та 
npRв ВІД 28.12.2007р. Н!!55 yЮJ ким Віталієм Вікторовичем 

11'ИJtм підприємцем копбасивсЬ ' 



зареєсТРОВаний ~ КНИЗі записів державної реЄС1раціі догово ів о енди землі 
8JIJ(ОSавчого KO~lтeтy Броварської міської ради від 07 05 200~ . Р 
. 1 ~16fo~r;BIP :S~;HeceHНJ[ змін .. до .Договору ор~н~и зеJ;ЬНОі діJUПIXИ 

вІД 25. • . р. - (т) укладении МІЖ Броварською міською радою та 
ПРJlВ!lТВИМ ~lдприємцем .~азаНОВО~.~ВіТланою Василівною, зареєстрований у 
J(IIИЗ1 запиСІВ державНОl реЄС1рацll договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварс~кої міської ради від 06.05.2009р.; 

I.S7:ДОГОВIР Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дiJIJUПCИ ВІД 07.11.2005р. НІ! 040533800196 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Трофимович Юрієм 
ДмитРовичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради від 
lS.06.2009p.; 

I.S8.Договір Н!!2 про BHeceННJI змін до договору оренди земельної 
дішппси від 01.ОЗ.2006р. НІ! 040633800073 укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Война Олексієм Авакумовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 16.06.2009р.; 

1.59.Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 20.06.2007р. Н!!20 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Зайцевою Валентиною Василівною, зареєстрований 
у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 15.06.2009р. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 



.' Договір Ne2 
"ро tlнесеНІIR .ЗА'''' до договору оренд" 31!Jf.ельноr дinRн"" 

~iд 20 чеРВІIR 2007 рону М20 
МІСТО Бровари Київської області 

03 чеРВllЯ дві 11lсячі дeB'RТ~Гo року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області, Jоридична 
особа за законодавством України, ідентифікаціЙНllЙ код за даними єдрпоу 
26376375, JОРИДИЧН~ адреса: Київська обл .• м. Бровари. вул. Гатаріна, 15, в особі 
виконуючого обов Jlз~ MICЬKO~O ro~ови - секретарн ради Сапожка Ігоря 
Васпnьовпча, JlКИЙ ДІЄ на ПІдставІ ст.42 Закону Украіни «Про місцеве 
caмoBpJrДyВaнНJI в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Заііцева Валентина ВасилівнІ, lоридична адреса: 
м.Бровари, вул.Московська,61 ідентифікаційний код 2075001786, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другої стаРОІІІІ, уклanи цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та нсній пвм'.пі, 
розуміючи значенНJI своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавствІ, що регулюють укладений ними правочин (зокремІ, з вимогами 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішеllJlJlМ Броварської 
міської ради від «30)) вересИR 2008 року N!!88З-46-05 нормативної rpошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішеннн Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!898-47-05, від 16.04.2009 року Н!!1101-61-05 та керуючись полоzеllJlJlМИ 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.З Договору оренди земельної дinRнки від 20 чеРВRR 2007 
року уклали цей Договір Н!2 (надалі - Договір) про внесенИR змін до Договору 
оренди земельної ДЇJIRRки від 20 чеРВRJI 2007 року за Н!20 (иадалі - Договір 
оренди) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пувхт 2.З Договору оренди ВИКJIасти в наступнШ редакції: 

«2.З. Нормативна rpошова оцінка земельної дimппcи зriдво довідки відділу 
держкомзему у місті Броварах Київської області від 07.05.2009 року Н!! 04-З/ІЗ-
3n46 стввовить: 

_ 19 035 (ДеВ'JmlaдцJ1ТЬ ТИCRЧ 1pИДЦRТЬ п'JI'IЬ) rpивень ОО копійоКо)) 

1.2.Пувхт З.l Договору ореиди ВИКJIасти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 16.04.2010 року. ПіCJIJI звкїнчеRRR строку 
дії цього Договору ОРЕНДАР має перев~е .прав~ поновnеRRR його на н?8ИЙ 
Clpок. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІШе ~ІЖ за ЗО календарних ДНІВ до 
ЗВКЇВЧеВRR строку дії цього Договору ПИСЬМОВО ПОВІДомити ОРЕНДОДАВЦЯ про 
намір продовzити його дію. . 

і ПоложеИВJI цього договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 

застосовуються у разі: . нзначеllНJlМ' 
_ ввкориставні земельної дїJUIRКИ не з.~ цIJlЬО~ИМ пр , 
- порушеНRR термінів сплати ореНДНОI П?,а~, » 
- допущеВRR погіршеНRR ставу земельНОI ДiJUIRICИ • 

. д ореНдИ викласти в наступній p~ї: 
1.3.Пувхт 4.1 оговору 1 0% ~ecRТЬ) відсотків вІД нормативвої 

«4.1. Рі:на .оревдва пла:.а .cтaнOB~9 035 rpивень і'скпадає: 
rpОШОВОІ оЦІНКИ земельНОІ ~ ) ивні 50 копійок в рїю) 

_ 1 903,50 (Одна тиCJIЧа дев RТCOТ три rp 
ііі .... 

1.4.Пункт 4.З Договору оренди ВИКJIасти унаступн редакц11. 



~ 

«4.3. 0pc'lДJla плата вноситься рівним.. чаС1'Х8МИ. щомісячно ПРОТИГОAl 
(ТPIIДЦIТIf) кanсндаРЮIХ днів, нвступшrx за ОСТ8НИ1М календарним дНем ЗВЇnt 30 
(ПOДllТКовоro) ).іCJlЦJlбез YPaXYDIIIIIUI пдв ШJUlXом пе~рахrванНJI на PDЗР8Х}1fJ( oro 
рахунок ОрендодавЦІ НІ 33217815700005 УДК У КИшсьюй області м. КІІ ~ 
ЗЮ10 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код клас:'фї,~ 
13050500 - оренда зе.ші». КIIrii 

2. Цей Доroвір набирає чинності ПЇCЛJI підписання СТОронами 
petcnpsцil та заСТОСОВУЄТЬСЯ до правовідносин шо виникли з О J • J 0.2008 po~ lioro 

З.Інші УМОВИ доroв~р~ оренди земельної дiтmки від 20 червня 2007 
Н!20 З8JШШВlОТЬСJl без 3МШ. року за 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

liРО/lAРС/'/(А ЛllСАКА p~ 
101/BCIJ(O/OВJl,fCТI 
ЮРlfДИЧНа адреса: 
м. Б вари, вуn.Гагаріва,15 

Ca~o_a Irора Ваenm.ОВП1l. 

LВ.СIllІОЖНО 

Доrolір 31118_ 

ОРЕНДАР 

ПП 3а,ї,(єва Валєнm'lІІtl Вас. 
Юридична адреса: 
вул.~ОСКОВСЬК~61 
м.Бровари 
обл. Київська 

---;F~--- B.B.3tllїqtll 

мп 
( IIpfI пu.пom nCЧlni) 

дepJcaaиоr "'_--'"uIlllО у IІІІ0НХо і 
peCCIpaцit доrolоріа оре_ IЧ:":::::РпС1,.КО! Mi~i ради, про що у КНlоі saПIlCЇl 

С ІІД ес ~»д5 2~1)'. 



·... . АКТ 
ПРИИОМУ-llEРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl 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 Украіни "Про 

місцеве самоврядуванНJI в Украіні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про виконанНJl обов'язків міського головИ» з 

однієі сторони, та приватний підприємець Зайцева Валентина 

Вікторівна з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а приваТНІIЙ підприємець 

Зайцева Валентина Вікторівна ПРИЙНJ1JIа земельну дiJIJIНКY площею 

О,ОО57га по ВУJl.Шевченка,27 ДЛЯ обслуговування кіоску в складі 

павшьйону очікування в м.Бровари. Земельна діляНка надана рішеНIUIМ 

сесії від 16.04.2009 року за N!!110l-бl-О5 на умовах оренди на 1 (один) рік, 

терміном до 16.04.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
ПРИЙIIЯJIA: 

ПРUВllт,,",ї nідnр"Є/f'ЄI(6 
ЗІІІЇІ(ЄВІІ ВалЄНn.1І1111 ВiюnоріВНIІ 

. Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Московська,61 

~ / B.B.311IЇI(eBII / 
%fI:".......mneчaтl) 



Договір Не2 
. "ро ,,,е~еНlIЛ 3JI,ill do dozotlopy opelldll JI!Jf,ел.ll0f dілвllRІІ 

"d 01 ~ерQ'1Л 2006 ро,,! М040633ВОО073 
МІСТО Бровари Київської області 

05 червов дві 11lсвчі дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області. юридична 
особа за звхонодввством Украіни, ідентифікаційний код за данИЮI ЄДРПОУ 
26376375. юридичн~ адреса: Київська обл., м. Бровари. вул. Гагаріна, 15. в особі 
виконуючого обов Jlз~ MICЬKO~O го~ови - секретар. ради Сапожка Ігорв 
ВаСIШЬОВllча, Jlкий ДІЄ на ПІДставІ СТ.42 ЗакОНУ Украіни «Про місцеве 
самоврядуванНJI в УкраІні», з одного боку. та 

ОРЕНДАР: пп Война Олексій Авакумович. юридична адреса: м.Бровари, 
вул.Возз'єдванНJI.9 кв.175. ідентифікаційний код 1766705718. далі _"ОРЕНДАР", 
J друго' сторони. ухлали цей Договір про наступне: 

Дhочи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та Jlсній пам'пї. 
розуміючи значенНJI своїх дій. попередньо ознaliомлені з приписами цивільного 
звконодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з вимоraми 

щодо недійсності правочину). відповідно до затвердженої рішеННJIМ Броварської 
міськоі ради від «30)) вереси 2008 року 14'2883-46-05 нормативної грошової 
оцівхи земель міста Бровари, та рішеННJI Броварської міської ради від 16.10.2008 
року 14'2898-47-05, від 16.04.2009 року 14'21101-61-05 та керуючись полохсеННJIМИ 
пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 дОГОВОРУ оренди земельної ділянки від 01 берези 
2006 року ухлали цей Договір 14'2 2 (надалі - Догогір) про BHeCeННJI змів дО 
ДОГОВОРУ оренди земельної дiлJlнки від 01 березни 2006 року за 14'2040633800073 
(H8Д8JIi - Догогір оренди) про таке: 

1. Внести до дОГОВОРУ оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 дОГОВОРУ оренди ВИXJIа~ в ~аступній .редакції:. •• 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельНОІ Д1JIJПIКИ зГІДНО ДОВІДКИ В1ДДШУ 
держкомзему у місті Броварах Київської області від 25.05.2009 року 1(g 04-3/1З-
3n85 становить: 

_ 22 011 (ДввдцRТЬ дві тиCRЧi оДИНВДЦJIТЬ) гривень оо копіііоКо)) 

lЗ.Пункт З.l дОГОВОРУ оренди вИКJIасти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік. терміном до 16.04.2010 року. 
ШCJIJI заківченп строку дії цього дОГОВОРУ ОРЕНДАР має перев~~ пр~о 
ПОВОВJJеВНJI його на новнА строк. У цьому разі ОРЕНДАР повинен не ПlЗНlше НІЖ 
за 30 календарних днів до звкїнчеННJI строку дії цьo~ Договору письмово 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про н,.мір продовжити його ДІЮ. 

Положенп цього договору про переВlUКВе право ОРЕНДАРЯ не 
ЗICТOСОВУЮТЬСИ У разі: • • 

ВНІС • оо ..; "nnnf не за ЦІЛЬОВИМ призначенlUIМ. - ориcтaвm земельнОllfoW----- оо • 

- ПОР,Vlnенп термінів сплати ореНДНОI плати • 
.1- оо .. ; ncnnnr)) 

- ДОпущеННJI погірmеННJI ставу земельНОllfoW--- • 
еиди викnасти В наступній peДlllCЦii: 

1.3.Пункт 4.1 ДоГОВОРУ ор а ) відсотків від нормативної грошової 
«4.1. Орендна ПJlата ставовить 10К (дeCJlТ!' • 
On;--. оо • 22 011 гривень 1 ClCJlвдaE. . 
~ земельНОІ ДiJUIНКИ - ій . 

_ 2 201.1 О (дві тисячі двісті одна) гривНJI 1 О КОП ок В РІК0)) 

ступній редакції' 
1.4.Пувкт 4.З ДоГОВОРУ оренди вИКnВСТИ У на • 



2 • 
сс4З Орекдка маТІ ВНОСIIТЬСЯ рівними чаC'I'f(DfИ щомісячно про 

• • • ТИГО)( , 
(tpllДЦRТll) КDJIе_pJПlХ ДНІВ, наступних за останНІМ календарним Дне.\І . ~ 
(JIOДIП1Cовоro) ftliCRЦR без ypaxyв8RНJI пдв IПJIJIXОМ перерахування на роз ~ 
рахунок OpeвдOДIUIЦII Не 33217815700005 УДК у Київській області м ~ 
ЗКПО 23571923. МФО.821018. одержувач - Броварське ВДК, код ~~ 
13050500 - оренда зеМЛІ». "1'11І\ 

2. ЦеП Доroвір пiдnяraє державній реєстрації. 

3. Цей Доroвір набирає чинності після підписання 
державної peEcnpoцii. сторонами 111: . 

4. Jшпi умови доroвору оренди земельної діJIJIНКИ від 01 березн 2006 
за N2040б33800073 З8JIИШ8ІОТЬСЯ без змін. І }tr 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОllAPC6КІС АllС6КА P~~ 
КІІІВС6коІ OM~CТI 
ЮРIfДИЧНI адреса : 
М. БРО~ІРИ, вул.Гвraріна, 15 
в о 1 Сапоzкa'lrорв Ваашьовпч. 

Lв. CallO:JICHO 

ОРЕНДАР 

ЛРІІІІQІІІНІ"; lIidllPllЄA'''C' 
ВОІ;на Олекс;,; АllаКУА"."" 
Юридична адреса: 
вул. Возз'єднания,9 КI.17S 
м.Бровари 
обл. Київська 

мп 
( пр" ttulНOCn ncчm) 

ДaroBip 3IPetC'rpollНo • 
роЕС1раціі ДOroB' у ІИ1СOИJcомі Бров.рс \'. .-J 

OPIВ op011ДIf &ЧllНeнО 3 ~I МIСЬКОТ Рвди;;о що у КIIlai звтшів ~ 
ВПне ІІД «iIL» 20о!РОIC)' • 

. ::.:. ~:.:.. 
ОО 

.. 



АКТ 
11IJИЙОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" ... ()~ • .,tt ... "UPIIIIJI __ 2009 РОІСУ м. Бровари 

МІІ, що 11 ІІ'І І І IСItJII IСІі нижче: Броварська міська рада, в особі 
ІІІІІШІІ)'І("ІЩ'О о('ісш'JI:IІСИ міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

II'OI'JI IJI8UIIJII,C)IIIIIIII, ЩО діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

СI'МОЩ1JЩ)'IШIIШI 11 Уlср"і'ні", розпоряджеННJI Броварської міської ради від 

24,О7.200Н .Nb 1214 «111'0 DИІСОНання обов'язків міського голови» з однієі 

СТОРОІІІІ. '.'&\ 111)ІIIIІІ'I'llllіі підприємець Война Олексій Авакумович з 

другої С1'ОРОIJII, UІ(JШJІІІ цей АІСТ про наступне: 

БРОD18I)СМ(11 І\ІІС"'СІІ рада передала, а Приватний підприємець 

'Воіна ОлексіІІ ЛЩ8ІСУМШIII'1 прийняв земельну ділянку площею О,ООЗОга, 

ДJIJI оБСЛУГОВУВQIІШI ((ІОСІСУ по вул.Гагаріна в райові розміщевВJI 

буд.N!!14 в м.БРОDL'РН, Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесіі 

від 16.04.2009 року :11І Мl101·61-05 на умовах оренди на 1 (один) рік, 

терміном до 16.04.2010 РОІСУ. . . . , 
Цей Aкr складено У 'грьох ПРИМ1РНИКах 1 є невІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
ПРИЙНяв: 

ПриваПІни,; n;dnpUЄ/fle'(6 
Во,;на Олекс;,; АваqДІОВIІЧ, 

Юридична адреса: 

м.Бровари, 

вул.Возз'єднання,9 кв. 175 

_-J.~--'-.;:-- / О.А.Во,;на / 



ДоraQlр0М2 

про ""~C~"11R J..,'II ~O t>OIOIlOPY op~"Iи Jt..,a.II0r IIпRIIllи 
11'" 07 Л~С"'Оllоt>о 2005 РОКУ JtilU05JJI00196 

МІСТО БроваРl1 КllіВС.КОі області 

10 .,еРВIIЯ двІ Тllея.,1 дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварс.ка міс.ка РII4D Кllівс.коі області IОрlШIІІІна особа за 
законодавСТВОМ УкраіНll, ідеlП'llфікаui~НIIЯ код за даНII&111 ЄДРПОУ 26376375, IOplWlllнa адреса: 
Кllівс.ка 06п., м. БроваРll, ВУJI. raraplHD, 15, в особі ВllКОНУЮЧОro оБОВ'1І3111 &llськоro roJIOBl1 _ 
секретаР. РIUUI СВПОЖКІІ lraря 8aeIIJl.OBII.,a, ІКlIЯ діє на підставі ст.42 Закону УкраіНl1 «Про 
місцеве caмoBpRдYBaHНR в Украіні», з ОДНОro боку, та 

ОРЕНДАР: пп ТРОфllМОВIІІІ ЮріЯ ДмlnPОВl1ІІ , IOplWIIIHa IUIреса: &1.БроваРII, 
ВУJI.КОРOJlенка,50 кв.43, ідеlП1lфікаuiЯниЯ код 2905905494, дani -"ОРЕНДАР", :J t>~r сторони, 
УКJlDПII цеЯ Доroвір про наС1)'пне: 

ДіlOЧ11 добровin.но і переБУВDlOЧl1 прll ЗДОРОВОМУ РОЗу&lі та ІсніЯ ПВI'JПi, РОЗу&lіIOЧJI 
значенНІ своіх діЯ, попередньо ознаЯомлені з ПРlmllСВМl1 ШIВільиоro законо.дllllСТВI, що 
pel}'JllOlOYЬ УКJllUlеНllЯ НІІМИ правОЧИН (зокремІ, з B11Moraм11 щодо недіЯсності правОЧІІНУ), 
відповідно до затвердженоі рішеННІМ Броварс.коі міс.коі PIIДII від сс30» вересНІ 2008 року N!883-
46-05 HopMaТlIDHoi грошовоі оuiнки земеп. міста БроваРll, та рішенНІ БроваРС.lоі міськоТ Paдll від 
16.10.2008 року Н!898-47-05, від 28.05.2009 року Н!1131-63-О5 та кеРУЮЧllСЬ nOJloareHНn111 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroвоРУ оренди земen.ноі діл111ІІІ від 07 JlIIСТОПIlдD 2005 року УКJlDПІI 
цеЯ Доroвір N!2 (надалІ - ДогQIIlр) про внесенНІ змін до Доroвору ореНДІІ зе&lеп.ноі дїJIRНIII від 07 
JlIІСТОПвда 2005 року за N!040533800196 (НllДDDi - ДDгQIIlp ор,нди) про таке: 

1. Внести до ДоroвоРУ ореНДІІ Н8С1)'пні зміНII: 
1.1. Пункт 2.3 Доroвору оренди ВИКJIВCТIІ в наC'l)'пніЯ редвкшї: 

«2.3. Нормативна грошова оцінха земem.ноl' дїJIRHKl1 зrШно довiJIКи відділу земen.ИIIХ ресурсів У 
місті Бровари від 03.11.2008 року N! 04-3/13-3/1703 CJaIIOBIm.: 

- 16202 (ШіC1'll8дWП1o ТlIСІЧ двісті двї) гривні ОО копіЯок.» 

1.5. ПУНКТ 3.1 Доroвору оренди викиасти в ИВС'І)'Пиій peдaкцl1: 
сс3.1. Цей Доroвір уіШвдеио терміном до 28.05.2010 року. ПіCJUI зВІСЇJlllеl1lll строку Дl1 цьo~ 
Доroвору ОРЕНДАР має переважне првво поновnеИIIR Яо~ на НО~ІІЯ строк. У цьому рDЗI 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж зв 30 кanеИд8РНIIХ. ДНІВ ДО З8IDиченНІ строку діі цьoro 
Доroвору nис.мово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про НВllр продовжИ11f Поro .1110. • 

ПOJlожеННІ Шooro Доroвору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyкm.ca У РІЗІ: 
- ВlfКОРllстаині земen.ноі дїJIRИКlI не за цinЬOBl1М призначенНІМ; 
- порушеННR термівів CMaТlI орендиоі MaТlli 
- допущеННІ погіршенНІ стану земen.ноі РНКИ». 

1.6. П 4.1 Доroвору оренди BIIКJIВCТII в ~Hin РедаКШї: • 
«4.1. Орендна ~ становить 10% (десвть) відСОТКІв від HopMaТlIВHoi грошовоі ОШНКІІ земen.ноТ 
дiтrнки - 16 202,00 гривень і CКJIвдaє: • 

_ 1 620,20 (одна Тllсвча шістсот двllДWl1'lo) ГPllВeH. 20 КОПIЯОК» 

2 Ц й n, .р пiдJulraє державній реєстраЦІЇ. 
• е ""oroB! ості піCJUI пiдnисВНН8 cтopoнaмll та Яоro державноТ реєстрацаl. 

3. Цей ДоroВIР набnpає ЧІІНН .. ЇJlRНICII від 07 JlIIСТОПIUIВ 2005 року за 
4. Інші УМОВН дoroBOPY ope~1 :lемenьно. .І 

142040533800196 ЗВJIНWВІОТЬCR без ЗМІН. 

ОРЕНДАР 

ПП Тpoxu.tlDII"" ЮрІ;; 
Д,А.иn'РОІІU" 
ЮРIWІІІна адреса : 
ВУJI. КОРOJlеиа,50 ІСІ.43 
М. БроваРl1 
обл. Кllівська 

..IAE:..:.~~--- ЮД.ТрОфUJI'ОIlU" 

мі БроварськоТ &Ііс.коі РIUUI, np~ шо У КИll3і заmlСів 
Доroвlр зареєстрована У ВIІКОНК:llllено ЗВnIIС від cc~ р6 200іроку. 

державноf реєстраціі доroворїD ореНдІІ 8 



~AKT 
ПРИЙОМУ-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 Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н2128 «Про виконання обов' изків міського голови» з однієї 

сторони, та Приватний підприємець Трофимович Юрій Дмитрович з 

другої сторони, склали цей Aк:r про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний підприємець 

Трофимович Юрій Дмитрович прийняв земельну ділянку площею 

0,004Sra по вул.Черняховського в районі теплиць, ДЛЯ обслуговування 

павіnьйону в м.Бровари. Земельна ділинка надана рішеННJIМ сесії від 

28.05.2009 року за N!1131-63-0S на умовах оренди на терміном на 1 (один) 

рік до 28.05.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРО8аРС"l(а А.іС"l(а рада 
KUr8C"l(oi' області 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, IS 
Виконуючий обов'язки 
міс - секретар 

.СаnО31СI(О / 

ПРийнЯв: 

Приватний niдnpIlЄJffl!Ц" 
ТрОфllJJfОВIIЧ Юрій ДJffшnpоtJ"ч 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Короленка,SО кв.43 

_є.~~"'---_/ ю.д.Трофш,овuч І 



ДоговірК!l 
"ро "IIecellllR !Лr;" до договору opelldtl 3еАrел.ll01 дlnRІІНІІ 

"i~ 2S сl""в 200S рону MS02 (ІІІ) 
МІСТО Бровари Київської області 

09 квmlП двІ nlСRчl ДCB'nтoгo року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОlарська ",Іська рада КIIТIСЬКОТ області IОРlllUlЧна особа ,а 
38ICOHOдa8CТDOM УкраїIШ, ідеlmlФікаці~НIIП КОД ,а дlIПI"'11 ЄДРПОУ 26376375, IОРIUUIЧНВ вареса: 
КllїВСЬка обл., М. БРОlаРIІ, ІУЛ. faraplHa. 15, І особllllКОll)'lOЧОro оБОI'ОКII .,iCLKOro ronОВl1 _ 
секретаРІ Рад" Сапожка lroрн ВаСllnLОВIIЧВ, ІКІІА діє на підставІ ст.42 ЗаКОllУ УкраїНIІ «Про 
мІсцеве саМОIРlдуваНlІ1 І Yкpaїlli)), з OAHOro баку, та 

ОРЕНДАР: ФОП Кв3аllова СвітлаІІа ВаСlшівt.а, 10РlfДІІчна адреса: " •• БроваРIІ, 
lул.Корonеllка,53:в КI.3 іДСlfТllфікаціR'IІІR код 2267014S14, дмі -"ОРЕНДАР", з tJfJY20r cmopOIIU, 
YКnaJIll цеП ДоrollР про HaCТYnlle: 

ДіlОЧl1 доБРОlільно і перебуваюЧl1 прll здоровому розумі та ICllin ПВІ'RТЇ, РОЗУ"fїlOЧII 
Зllачеlll,1 своїх дin, попереДIІЬО ОЗllвRомnеllі з ПРllПllСВIИ IUIBЇnLlloro звконодавств" ЩО 
реryЛIОIОТЬ укnадеНIfЯ JIIіМIІ ПРВВОЧІІН (зокрема, з BIIMora,..11 шодо HeдinCllom праIОЧIIНУ), 
BiдnOBiдllO до заТlердженої рішенНlМ БроварськоТ ",іськоТ paдll під «]0» вереСНJI 2008 року М88]-
46-05 IІОРМВТlIВНОТ rpowoBoT оціНКIf зе",cnь міста БроваРI', та рішеllllR БроаарськоТ міської paдllliд 
16.10.2008 року N!898-47-05, lід 29.05.2008 року N!744-37-05 та керyrОЧІІСЬ ПОЛОЖСНIIRr.ш пунктів 
4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 ДоrolОРУ ореНДІ' земcnы�отT ділJlНКlllід 25 сіЧНJI 2005 року УКnІЛII цеП Доrolір 
х!! 1 (mЮQJIІ-ДогOllір) про IнесенНІ змін ДО ДоrolОру opellдll зе"'CnLНОТ дiлRНКlI lід 25 сіЧНІ 2005 
року за N!S02 (т) (надалі - ДогOllір ОРІlllди) про таке: 

1. BHeCnI да ДОГОІОРУ opeHAlf наступні зміІ"': 

1.1. Пункт 2.3 ДОГОІОРУ ореНДІ' ІІ'КПВСТИ І наступніП редакшї: 
«2.3. НОРМВТlІlна rpowola оцінкв земcnьноТ дinJlнки згідно ДOBiДКlI відділу зеАICnЬНl1Х ресурсll У 
місті БРОlарах Китвськот облвсті lід 18.11.2008 року N! 04-3113-311917 С"ПІНОllm.: 

_ 13 375 (fРltнllДWП'L ТИCJIЧ 1p11C18 ciмДCCIТ п'JI11o) rpllle'IЬ ОО копіПок. 

Норr.IВТlшна rpOWOIB оцінка земcnьноТ діпJlНКlI згідно ДОlідКIf відділу зеАICnЬНl1Х ресурсіl У Аllстl 
Броварах КІІТВСЬКОТ області lід 27.02.2009 року х!! 04-3/13-3/513 С"ПІНОIII11о: 

15 408 (П'JIТН8ДWIТЬ ТИCJIЧ чотирнста вісім) rpивсиь ОО копіЯок.» 

1.2. Пункт 3.1 ДОГОІОРУ ореНД.,lнкnасти І наступніА редакціТ: 

«3.1. ЦеЯ ДОГОlір yкnaдeHo терміном на 1 (ОДІІН) рік до 29.05.2009 року. ПіCllJlзакінчеuНR строку 
ДlїТ Д ОРЕНДАР має переважне право поновnеННl Вого 118 HOllln строк. У цьому розі 

ЦЬОГО ОГОІОРУ • до закінчеННІ строку ДІЇ цього 
ОРЕНДАР nOllfHeH не пl:sніwе ніж зв 30 lDIIеlfДlРIП~ .ІНШ • 
Д І" ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР ПРОДОІJКIml Roro ДІЮ. 

OrolOpy ПІІСLМОІО ПОВIAОМlfТlf ОРЕНДАРЯ не заСТОСОlyкm.CJI У розі: 
ПоложенНІ цього ДоrolОру про переlажне право 

_ ВIІКОРIІСТ8нні земельної дїJUlHKII не зв цілЬОlllAl ПРllЗначеllНJIAI; 
- порушеННІ термІнів СМIТlI орендноі МВТІІ; 
- доnyщенlUI погіРWО111UI стаиу земcnьноі дinRHKlт. 

1.3. Пункт 4. J ДОГОІОРУ оренди IlfКlllOЧlml. • • 
Д кnaCТII І наступніП редакші. 

1.4. Пункт4.2 ОГОІОРУ ІІІ 8 ЗО 09.2008 рік С"ПІНОВIIТІо 10% (AIl:CJIТL) lідсоткіl 
«4.2. ОреНДlIВ мата за період з 29.05.200 рО!'У по ·1] 375 оо rpllleHL і СКПaдlЄ: 
від IlopMmflHoї rpOWOBOЇ оціНКlI зеr.,enы�оІ� ДlЛJlНКlI -.П ' 

, П'11'") rplllHi 14 КОПІ ок. 
- 453,14 (ЧОТИРIfСТ8 n пдес 1 10.2008 року C11IНOIIIТЬ 10% lід НОРАlаТlшноі rpOWOIOЇ 

Річна ореНДНІ мата ПОЧIIНВlОЧII з О • • с: 
оцінки земcnьної ДЇЛRНКІІ- 15 408,00 І1'lllе)IIЬ І c~::o копіВок. 

- 1 540,80 ( Одиа ТlfCJIча п'нтсот сорок І1'llІе 
У IIВС1)'пніІІ рсдакціТ: 

1.5. Пункт 4.4 Договору opellдll IlІкпаСТl1 
C'I'КIIltШ шоміCJIЧНО прOТJlI'DАI ЗО (1plfДЦJIТlI) lIIJIellдlpHISX 

«4.4. Орендна мата BHOCIITLCI ріIНI"'11 ча .nшго (податкового) MЇCJIIUI без ypaxyDIIННJI пдв 
дНів. нacryпнlSX ЗІ останні", кaneIUUlPHI .. ' дне •• ЗІ~IUI 1& 3]21781S7oo005 УДК У КsI'illcIoкiR 
1WWc0 •• перерахуваНIIR на pa:s~IIIR ~~ 821018, одержувач - Броuрське ВДІ(. КОД 
o6nacri мо КІ,ЄВа. код зКПО 235~1923, 
КnІСllфіllUlї 13050500 - оренда земЛІ». 



.. 
ореНАI' BI.кnaCТII в нас:тупніА редакції: 

1.5. ПУІІІ'" 4.6.2 Доraвору . 
ТІ CТD80K ОРСІIJ1110і маТIf, ЗМІНІІ .fOPAf8TJlBlfOi Il1ol/J • 

«4.6.2. змЬш розмІрів зеаlел;llr:,з:r:.:еФіWarril illдcкcauii, ВIf3наЧСJflfX законодавство\,. ОIOj 
oцllllO" пlдlшщсшurW!I, 'lDP Ф oPell4flP' 3Mllllml орСIIJ1IIУ мату ІІа yr.'OBax, В'fЗ •• а',еfflIХ П.4.6 

У DllnDдКY 11»10111 О озlРllln' цсА Договір І ОДНОСТОРОНІІЬО,.,У пор,дку». 
ДоГОВОРУ, OpeIlJ1OДDDI:w. мвс про Р 

4 6 А ДaГODOnv ореlШl1 IIIКnBCТI' В JfаСТУПllіП рсдакоіТ: І.6. ПУІІКТ • • rl 

IUJlIOY nnanl У СТРОКІІ, 1113НОЧСllі ШІМ Договором, сума ]аБОРГОВDIІОаі 
а4.6.4. У pulllCDlfCCCffff' :~ror.l І mrymca 3 lІарахУВllllllfМ ПСIІі, що "ВРВХОВУСТЬСІІ Ііа суму 
ІІIІСІCnOСІ n:ТI(I:~BDfflural UnPllфllllХ санхоіА за іх IІвнвності) із розрахунку 120 віЛtonjl 
ПОІ дaткoDo6n0ral Р?, ":"101 Haцfoll1lllыІго баНКІ Yкpoillll, дilO'IOЇ 'ІВ ДСНІ, В'ШIІКlfl:.IlfR ТlJioru 
Р '11І1ІХ КОІО. ...- .) . 
nOДIIТIOBOro борІ)' або 1111 ДСІІЬ noro (noгo чаСТІІНІ поraWСШfR, залсжно ВІД TO~O, Іка 1 вen'lЧlIJI 
11ІКІІХ СТІаок с бfnЬWОIО, 311 КОЖff"П кanCIUJDpHllR ДСІІЬ ПРОС11'О'ІСIfНН У Аого сматт. 

1.7. ПУfffП' (; Дoroaopy 0PClfДll ДOnOBlfllTl1 ~OBIlr:c підпунктом ~:4 "аС7УПt,~го 3М іС1)': 
сс6.4. Opeluuap зоБОI',:JIUШП в n'lInfДCHHlln 'П:РМJII ПIСЛ. дep~IBHOI реєстраОIІ ULoro ДоrolClpJ 
1111060 БУДЬ-11О1Х ДOДll1'КDIIIX yroд, Доroворів про внесснн. З,..ІН та доповнень до Договору ТDIIIO 
HIIДIIТJI відповІдІІ)' копію opraнy ДсравноУ ПОAl1ТКОВОУ службlf ЗІ місоем знаходжеННІ зсмenwrol 
дfnнIIKII». 

1.8. ПУІІКТ 9 ДoroBOPY opellДlI ДОПОВlllnИ новим підпунктом 9.4.6 наСТУПlfОГО зміс:ту: 

а9.4.6. І n'mfДeHHlln ~мін піCJПI ДCp1КaDHoi реєстраціТ цього Договору тalабо бул ... nx 
ДDдDТ1tOBIIX yroд. ДoroBoplв про BHcceННl зft.ін ТІ доповнеНЬ .110 Договору тощо надаТІ' віЛnOlіаиу 
хаnlю OpI'DIl)' дсржавноУ noдmcoвоі cnyжбll ЗD мІсцем знаходжеННR земcnьної діл.нки». 

1.9. Пункт 12.3 Доroвору 0pCIfДI. ДОПОВНИnI ИОВІІМ підпунктом 12.3.3. наС1)'ПIIОГО зміСІТо 
«1233. іlllціlПIDОЮ oдlliєi Ь Craріи в ОАИоcroронньому порядку У випадках, перц5ачеrnll 
заКОllоftf та Wlftl ДoroBOPOM». 

1.10. Пункт 12.4 ДorolOPY ореИJUI Bllкnacтal І IІlступніh редакції: 
«J2.4. Розірвання Доroвору ореНДІІ землі 31 інІціативою Орендодавин в одностороиJDoDМ1 
порцку Aonycкam.c. у разі невиконання Орендарем вимог пункту 4, підпунктів 6.4 111 9.4 лlUlOlV 
AOroBOPY.» . 

2. Це" Доroвір набирає чпкності niCJUI пiдnосІННВ сторонами та Ього державllОЇ peЄC!Jllllїl 
та 38cтoeo1ymqr до npa80IіДIfОС!IН шо 8nНllкnll з 01.1 0.2О08 року. 

3. lнwi УМОВІІ дoroBOpy ОРСНДІІ зсмелltноі ділаНК11 від 25 січНR 2005 року з. N!S02 (т) 
ЗIUIIIWIUOТIoCII без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ОРІІIІIІ"",,,іі ІІI'''рllа,г •• ь 
KtlJlIlIOlI1I СIІIIІUlIІIІIІ ВаСllлl.ІІ" 
!ОРllдична адрССІ : 
ВУЛ. Короnешса.5З-ItICD.3 
"l. БроваРl1 / 
обл. КиУвсltка / .. ~ 

І ,~., 

~::~t· 
,,~ с.В.J(Ю"ІІ(JI1І 

< /--( 

ДoroBip заРctcтpовано у ІIfКОI 
деР"'IIО' реестрації дoroBOpJ, ореНДІ ucaмi ВРОВІРСltКОі r..iCltKot РаДИ про що у Кlllаі 31nl1ci8 

І ВЧІІІІСНО 3DПIIС від «~» '@ 200[poq. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

11 09 " квітня 2009 року - -- м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська міська рада, в 

особі ВИКОнуІочого обов 'язки міського голови - секретаря міської 

ради Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону 

Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження 

Броварської міської ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про виконання 

обов'язків міського голови» з однієї сторони, та ПРllваТllllЙ 

підПРllємець Казанова Світлана ВаСllліВllа з другої сторони, 

сКJI8JIИ цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Приватний 

підприємець Казанова Світлана Василівна прийняла земельну 

ділянку площею 0,0020га по вул.Гагаріна,22 ДЛЯ обслуговуваНllЯ 

, кіоску в м.Бровари. Земельна дiJUlНKa надана рішеННJIМ сесії від 
\ 

\ 29.05.2008 року за Не744-37-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, . 
~ .. терміном до 29.05.2009 року. 

\ Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною 
1 
\частиною договору оревди. 

\ 
І 

і DEРЕДАЛА: 
& , 

. ~08apcы(a А,;сь«а рада 
,РllДична адреса: 
!~БРовари, вул.Гагаріна,l 5 
ItcО!lYючий обов' язки 

~~~олови - секретар 

,~~. , \'і'.\ 
• -o~ 

!І.. ; ~l' 
'; і Ь .~~ І LB. Ca"O~/C«O / 
.~ 

~ 

прИЙНяв: 
" 

ЛР"(Jа""'"IЇ ,,;dl;pi'ЄAI~I(lI 
Казаllова CB1"uralla ВаСlш;вна 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул.Короленка,5з-а кв.з 



ДоrовіРН!2 
"ро .IIecellllR ~';II do dOlOIlOPY opelld" :lел,ел"ІІ0r dinRII"" 

~1I) 2В lpydllR 2007 року .lti55 
МІСТО Бровари Київської області 

01 квiТlIB дві Тllсвчі дев'втого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області lоридичва 
особа за законодавством України, ідентифікаційний код за ~ ЄДРПОУ 
26376375, юридичн~ адреса: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагарін&, 15, в особі 
ВПКОнуІочого обов JIЗ~ MICЬKO~ го~ови - секретаря ради Сапожка Ігор. 
ВаСll.llЬОВllча, який ДІЄ на ПІДставІ ст.42 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Украіні)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ІП1 Колбасинський Віталій Віхторович, юридична адреса: 
... Бровари, вул.Леніва, 74, ідентифікаційний код 261 ВІ ОВ056, далі -"ОРЕНДАР", :І 
apyгor сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній П_I'пі, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного 
законодавСТВІ, що регулюють укладений ними правочин (зокрем8, з ВJIМОгами 
щодо недійсності правочину), відповідно до рішення Броварської міської ради від 

м;~~ : •• 26.~2.2P09. po~~ Jf~~ 9~8.~~:-.05·f!.!il~~~УІ<ЬЧИСЬ_;~~Л9.~~и. пуц~,;t~s.2, ~~:'l! -;:-~~~!.: 
':-~-9.1.з Договору оренди земem;НОІ-ДШІІНКИ ВІД 28-rp1дня·20е7·~РОКУ·УКЛlІШІ'"цеli".:.-, .. 

Договір N!! 1 (надалі - Договір) про BBeCeВНJI змін до Договору оренди земельної 
дimппcи від 28 грудвя 2007 року за .N!!S5 (надалі - Договір ореllдu) про таке: .. 

е,. _.,.. ~r'" -,сО..,. ..... 

1. Ввести до Договору оренди наступні зміни: 

1.1. Пунхт 2.3 Договору оренди вИКJI~ в ~аступній ,редакції:, 
«2.3. Нормативна грошова оцінка зем~ВОlоо ~ ~ПДllо доВІДКИ B~ 
земельних ресурсів у щсті Броварах КИ1ВСЬКОІ облacn ВІД 16.03.2009року N!. 04-
3/13-3/545 cтaвollim.: 
-20 176 (,цвадцвть ТИСЯЧ сто cjмдecвт шість) І1'ивень ОО копійок. 

1.2. Пунхт 3.1 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«3.1. Цей Договір укладено строком на 1 (один) рік, терміном до 26.02.2009 року, 
Ш' 'оо цього Договору ОРЕНДАР має переважве право 

CJIJI закшчеlПlJl строку ДU • ОРЕНДАР повинен ве пізніше ніж 
поновлеlПlJl його на BOB~ строк. 'у цьому разІ 'і ого Договору письмово 
за 30 календарних ДВ1В до зllIQJlЧеввs строку ДІ ць , 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про~ вамір продовЖ::::го =~ ОРЕНДАРЯ не 

ПоложсННJI цього Договору про пере 
зlCТO • совуються У разІ: . . взначеllllJlМ' 
- ВlПСориставві земельноі дiJIJuucИ ве за ЦUlЬовим пр , 
- поpymеlПlJl термінів сплати оревдвої l1I!a~; )) 

ДопущеlПlJl погірmеlПUl ставу земельНОІ дiЛJDПCИ • 

викласти в наступній редакції: 
1.3. Пувхт 4.1 Договору ope~ .. , ) відсотків від нормативвої І1'ошової 

«4.1. Оревдва плата становить 107'0 ",e~ вдаЄ' 
оцінки земельвої ДЇJIJDIКИ - 20 176 І1'ивевь І см пійо~ ііа іх 
- 2 017,60 (Дві тисячі сїмвадцять) І1'ивень 60 ко р , . 

сти у наступній pCДllI(Ц1Ї: 
1.4. Пунхт 4.3 Договору оревдв викла 
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«4.3. Opelrдna плата BHOCIIТЬCI рівними частк~и щомісячно ПРОТJlГОМ 30 
('фIIДЦlТlI) кaneвдвpНlIX днів, нacтymпDt за останнІМ календарним днем 3Bi11tOl1l 
(податкового) )lіCJIIUI без урахування пдв шляхом перерахування на РОЗРВХYlIКОВИІ 
pшt)'ІIОК OpeIIДOдaвWl N! 33217815700005 УДК у Київській області м. I<JI~ 
ЗЮ10 23571923, МФО.821018, одержувач - Броварське ВДК, код кnаСlfфіК: 
130S0200 - ореllда зе.Ш1)). 

2. ':ten Дoгo~!p набllРає чинності піCJUI .підписання сторонами та iioro 
державНОІ реЄС1рВЦІІ ТІ! застосовується до правОВідносин шо виникли з 01.10.2008 
PQIL --

З. Інші yr.IOBD доroвору opeRДD земельної дimппcи від 28 грудня 2007 року 
N!SS 3ВJШШВ10ТЬCJI без змів. 31 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

~~ •••• _ ••• :t ... ', ... _ •• _. ,.. ... __ ..... _._ .. .... ......-:.. • 
... . BPOВAPC~КA' AlIC~КAPAДA -~"':.~~:". ...... .. .' . .' ... ' "-r':-" : _.-•. ::: ..• .,: 

KIIIBC~Kol ОIiJlAСТl . _. '. Лр,;ігifl,ї';ї;ilіlfiJіtр'і1fii~;і6 n!Ш.~:' -:. 
IОРпдвчВа адреса: Кол6аСІІНСЬКІІ'; В.В. 

Бро~аРII, вул,Гагаріиа,lS ЮР~~~.!8Р.ес~ : 
{о 61 Сапожка Пор. ВаСПnЬОВDЧ. вуn.леніна,і4J;...··· ~;:..i:--·-

м.Бровари 

LB.CanO:llCHO 



"" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВИКОвуІочого обов 'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від . 

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

сторони, та Приватний підприємець КолбаСllllСЬКllЙ Віталій 

ВіКТОРОВІІ'. з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

_:- ~ :.' ..... Б.рОDD PCbICQ:. :.MtcLKa .. рада..:.,п~редrw.а,-. а·:.-ПРI11lат.nr~r.іі!gI!iїlі~еЦifАа .... -...... ... .:;...::::: " . . .~... .. . 
... колбасввсы�ийй Віталій Вікторович прийняв земельну дimппcy площею 

О,00275га, ДЛJI обслуговування кіоску по вул.-"'FіraрінаjI4~'В м.БрОВііРИ; 

Земельна дimшка надМіа рішенням сесії від 26.02.2009 року за N!!1068-56-

05 на умовах оренди на 1 (ОДИІІ) рік, терміном до 26.02.2010 року. 

Цей Arr складено У трьох примірвихах і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 

Киівськоі області 
IОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 ~ 
ВИ чиіі обов'язки МІСЬКОГО 
ro 08 - секретар міської ради 

прИЙНяв: 

ПрпваТВІІЙ ПЇДПРllємець 
І(олбаспнський ВоВ. 
юридична адреса: 

м.Бровари, вул. Леніна, 74 



ДоrОВlр162 

про ""~C~"'UI '1."1,, ,О 'ОІО'ОРУ op~"',, :lе..,en6,,0' '1nR""" 
_" 12,!,ра",!, 2006 pD"y"fi0406JJ8002S9 

~IICТO БроваРl1 КІ,івськоі області 

211)11ВІІА двІ ТlIСRчl aeB'нтoro року 

OPEНДOДAB~ЦЬ: Броварcr.хв міська рада Кl,івськоі області, ЮРllДlfЧна особа за закОНОДUC11lО~1 
УкраінІ" IдСШllфlХВWЙllІІЙ .КО11 за даНІ'МІ' єдрпоу 26376375, ЮРllДlfЧна адреса: Кl,івська обл., м. БроваРІ', 
вул. Гlrapіив, lS, В. ос061 • ВI'КО~IОЧОro 060в'I3КI' міськоro ronOBII - секретар_ раДIІ СВПDЖІСІІ IroPR 
ВаСIШЬОВllча, _КІ'Й 11IЄ ІІа ПІдстаВІ СТ.42 3аКОІІУ Укра ін" «Про місцеве с:аМОВРRдYванJUI В Украіні», з OДJIOI'O 
боl)',11І 

ОРЕНДАР: ФОП Буrера АндріА ВікroРОВIІЧ, IОрIJДІ,чна ореса: r.,.БроваРI', вул.Кllilська.166 кв.51, 
IJ1elПllФіJCDЦЇЙНllЙ код 243~80ISS1, nuі -"ОРЕНДАР", :І 'ругоl сторо"", УКЛМIf цеП ДОl'Oвір про НllC'r)'Пне: 

ДlюЧII добровinЬн~ І псреБУВIUOЧIІ прll 3ДOPOBO~IY розумі та _сніП nar.,'m, розуміЮЧl1 :lНВЧСНJUI СВОіх діn, 
ПОПСредНІоО ОЗНlйомлеНI :І nPІІПIІС8М1І Шf8ільноl'O :lIКOHOДUC11la. ЩО pel)'moкm. yкnoCНlln НI~III npaвОЧl1Н 
(3Окрема. :І IIworaмll ЩО110 недійсності праВОЧlflry), BianOBiдllO до ЗВТDеРд1lеllоі рішеllН_М БРО8lрс:ькоі міс.коі 
РаДІІ від сс30» вереC1Ul 2008 року N!883-46-OS HopMaТl'BHoT rpowoBoi оціНКІ' земепь ~,icтa БроваРII, та рішен,,, 
БроварськоІ міськоі радІ! від 16.10.2008 року N!89847-OS, від 26.03.2009 року N!1072-S9-OS 18 керyroЧIIС. 
пол_еННlМII пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОI'OВОРу ореНДІ' земепьноі дimlню, від 12 травІ" 2006 року yкnanll 
цсП Договір N! 2 (надалі - Догotlір) про Вllес:еННІ 3Mill до Договору ореНДІ' земепьноі діл_НКII від 12 травJUI 
2006 року за N!040633800259 (Hanui - ДогOlір орендІ') про таке: 

1. ВнеСТІ' 110 Доl'OВОРУ оренди наступні зміНII: 

1.1. Пункт 2.3 ДоroВОРу ореНДІІ BIIMaCТII в HacтynHiA редакції: 
«2З. Hop~'IТlllнa rpОШОВI оцінка земельноі діл_НЮI зriдно ДовідКl1 відділу держкомзе,.sy у місті Броварах 
КuївcькoI оБJtacтi від 10.042009 року НІ 04-3/13-3/656 CТIНOBIm.: 

14 194 (ЧотирнaдlUl'l1l ТНCRЧ сто дев'JlНОСТО ЧОТІtpl') rpll8нi оо коninок.» . .. .. ...-. 
.---. • • -. - _ .0 •• __ 0 ••• _ ,...о,. _~ : ... ·.n. . І' - іІ::' ·I.~ - r.;;.. ~ -., !\8: .,.." j. :."-:::---а..:шu· .... . ~li:Т-.::o" ~t.~I .• ~;nyнICТ 3.1 ДO~BOPY оренди BI~~~I в н~!,!n.редаlC.ЦII: 0'::.'_'.:' :-::.; ... 

...... L-'::"1'.· .. .. - • 

аз.l. ЦеА Доroвір yкDвдeHO строком на 1 (ОдНн) рік. терміном до 26.032010 року. ПіCIUIЗlкінчеНf!R строку даї 
IIW1I"O Доroвору ОРЕНДАР мвє переважне право поновлеННR Яоro НІ новнn строк. У цьому Pa:J1 ОР;ЕНДАР 
ПОВІІНСН не пЬніше HUк 31 30 кaneндвpHНX диів до закінченJUI строку даї ЦIooro Договору пlfс.&'ово nOBlДoM.m, 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір nPОДОВJCИТН Яоro дію. • 

ПоложеННJI QIIOI'O ДоroВОРУ про переважие право ОРЕНДАРЯ ие 31СТОСОВyroТloCl у Pa:JI: 
- використанні зеМeJIIoноі дiлJlнки не 31 цільовим ПРJDНlченJUlМ; 
- порушеНIIR термінів СМІТН орендноі мати; 
- доnyщеRНJI поriршеННJI CТIJfY зсмел.ноі дimlнкН». 

1.3. Пункт 4.1 ДОl'Oвору орендн ВІІКЛDСТІ' в НlctylllliR редакЦІЇ: • • 
"4 1 Р' ить 1011L (деспь) відсотків від норr.lатнвноі rpowoBoi ОЦІНЮ. зеr.leJIIoноі ДlЛ8НК1' .. •• ІЧНІ ореНДНІ мата СТІІНОВ 711 

-14 194 rplIВНI і складає: • 
-141940 (OДIII ТИCJlllа ЧOТllpНС11І дeB'JlТНaдцJIТIo) rplшень 40 КОПІАок.» 

, 1.4. пункт 4.3 Доroвору ореНдІІ B.IКJI8CТII У НlС'І)'пніЯ редакції: 

а4З. Орендна Мlта вноситься ріВНIІМI' IJaCТКВМl1 щоr.lіCRЧНО ПРOТJlz:or.1 30 (ТPIIдЦIТII) IIUIOпдвlfUPШIХ днів. 
• звїтиого (податкового) МІСВШ бe:J YPaXYВaННR IIUUIXOМ 

НlcJymnIX 31 оc:mпuм кanеидарним дНем НдОдаІІ'" N2 33217815700005 У11}.( У КltiвcькiA o6nacтi ,.,. КlIОа. код 
I1ерзкnaplXyВlНІlІ .. розрахунковиЯ рахунок ОреБ варське вдк. код кnаСllфікаwї 13050500 - орекда земnї». 

023571923, МФО 821018, одержувІЧ - ро 

'у .. ; ... U1П1 від 12 травНІ 2006 року за М040633800259 2. Інші умови AOroBOpy opcНдlf земenьно _ ..... -. 
311nnuaкn'i.c. без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

11'1. 

ОРЕНДАР 

ПП Gyzepa А"'рlii BIIUIIDpD''''I 
ЮРllДlfllНl адреса : 
вул. КІ.ilська.166 кв.51 
&1. БроваРІ' 
обл.IКllіІ 

,~-~-



АКТ 

прийОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯнки 

" 2009 року ------ м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 0CrQ 

ВІІКОІІУІОЧОГО обов»и:ЇКII міського ГОЛОВІІ - секрста ри Броваре." 

I\lіськоі раДl1 Сапожко Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, що діє на підставі З8XOlJ 

Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", довіреності ВiJ 

25.01.2008 року Н!!2-15/149 з однієї сторони, та ПРlІваТНIІЙ піДПРIIЕ.\ltI 

Бугера Аllдрій ВіКТОРОВllЧ з другої сторони, склали цей Акт І 

наступне: 

.: ~::.~;7. Бров~~~ька .- ~i~~~~~. Ptl~~~~~P.E~~.~ а Прнвапш.іі~~Цж_ПР!l!'l 
Бугера Андрій Вікторович lJРИЙНЯВ земельну ділянку площею 0,001 

для обслуговування кіоску, по вул. Гагаріна, в районі РОЗJ\lіще 

буд..N!11 1\1. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії . 

26.03.2009 року за Н!1072-59-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рі 
терміном до 26.03.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною qaCnIll 
договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вУn.Гагаріна 15 
виконуючий обов»язки' м' 

lСІаКого 
оnови-секретар ради 

lІРиЙНЯВ: 

Приватний підприємець 
Бугера Андрій ВікторовИЧ 
Юридична адреса: м.БроваРII 
вул. Київська,166 кв.51 

мп ( за нааності пс:чаті) 



Договір .N!1 
про ВІІСССІІІІН з",іll до договору ОРСІІДІІ :aC,.Ie.nlolloT аШНllКlI вщ 30 2006 

.. істо ІіРОВВРII Кllівськоі Облвст~аВIIН року N!040633800:Z89 

116cpe:lllR двІ ТIІСRчі дев'нтого року 

ОРЕНДОдАВЕ.ЦЬ: . Брова~сь~ .. іська рвав КJliBcЬKOT області, 10РІШІІЧНВ особв 3В 
:аIllCОИDД8ВСТВО., YкpalHlf, lДеИnfфl~lnНlln коа .3В ааИIВll1 єдрпоу 2637637S, IОРIШllЧиа в.upecB: 
ICJIJвc.кa обл., м. БроваРIf, вул. ГaraРIИD, 1 " в осоБІ ВllКОнyroчоro обов'13КII .licItкoro ronOBII- секретар. 
paдll СІПОИСКІ lгорп ~IСIIЛIоОВIIЧD, ІКІІ" аіє на піаcтuі СТ.42 Закону УкраіНІI «Про .Іісцеве 
ClМOBpuyвaHH. в Украіна»,з OaHoro боку, та 

ОРЕНдАР: ПП Багірова Тетана ОnеКСііВJlа, IОр"аllЧна в.upeca: ... GPOBapll, lуn.КороnеllщS9 
11Іо13, ідеКnfфікаціnНlfn код 234S916422, lWIі -"ОРЕНДАР", :І друго' сторони, YКnВnIl цеП Доroвір про 
111С'І)'ІІНе: . 

ДiJОЧlf добровільно і перебуваюЧIf при заорово .. у ро:аумі та Існіn па .. 'аті, po3Y.IЇJo1nI 311вчеllНІІ 
своіх дш, попередньо OJнаАомлені 3 ПРIIПIlСВМII ЦIIВЇn.иоro законоJIВВСТВD, ШО реryлюlOТЬ yкnaдemrR 
RПМІІ npaвОЧlfН (зокремl, 3 ВИМОI'DМІІ шоао иеаіRСllОсті ПРUОЧІІНУ), BЇJlnOliAНO до 3IТDеРJIЖеноі 
ріше1lllDf Броварської міськоі PIAН віа ((30» BepeCНJI 2008 року N!883-46-0S HoplBnllHoї rpошовоr 
ОWИІІІ земель міста БроваРII, та рішенНІІ Бровврськоі .Ііськоі рваll Ііа І 6. І 0.2008 року N!898-47-0S, від 
26.02.2009 року Nвl068-S6-0S та керуючись поnожеННIМIІ ПУІІІСТЇІ 4.S.2, 4.S.3 та 9.1.3 ДоrolОРУ оренаll 
:acмenьHoї дimrиКlI від 30 ТPВВНll2006 року YКnВnIl цей Доrolір N! 1 (надалі -ДDгDflip) про внесеННІІ 3,.1111 
до Доroвору оренди земельної дїЛІНКIІ Ііа 30 ТРПНJI 2006 року ,а NI040633800289 (надвпі - ДDгDfl/P 
oprндu) про таке: 

І. Внести до ДоroвоРУ оренди HaC1)'nнi З.lіНIІ: 

1.1. Пункт 2.З Доroвору оренди BllкnaCnI в нвечпиіn p~~: _ "~'''''' • r 10: І 
•• ~~. НDDмmflИВ r:pОШОJа оціНКІ.3I!!Мсщ'~"оt аimlНКII'ЗГIJlНО-~8~fёrr'іМ.~rе.leiiЬНIIХ·р~~ytf~~t .. ~t~~1 •... 
~~~іі~К'иівё.коj 06ЛасТі~ііuf.I·2~2т.2008 року'н! 04-3/13-3121ЄJ~~;""-~:'':' . 'J • r_ ._. 

- . :zв 245' (Дв1lдWlТЬ вісім ТИCRЧ lUIicтi сорок 0'1110) rpивень оо хоnШок.» 
_ .. -.е •• 1.2. П~ 3.1 Д~ro!~PY. .0peНAlI 8икnaCnf 8 НlС1)'nиin I?~i: .. -;: -. . -' :..,,1.-;' 

«3.1. ЦеП Доroвір умадено терміном до 26.02.2010 року. ПіCIIJI зшнчеННІІ ~o~ щї цьor:o~:':~o: 
ОРЕНДАР має переважне право поновленНІІ loro на ИОIIIП С1рок. У цьому разІ О ШІДАР • 
•• .. 1- зо . 11'0 за";нченНJI ~oкy аіі Цltoro ДоrolОРУ mlCItМOIO ООВIДО.llтl I113НJше n .. ,а кanеидарипх AНlв ...... -'r 

ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити lоro дію. OPBun А аJI не звстаСОВУЮТЬcR у разі: 
ПоложеИJIJI ЦIooro Доroвору про переважие ор180 &&f-V'&' 

- IПІОриcraииi зомem.ноТ дinlики не З8 цілЬОВІ'" ПРIDНlчеlllUlМ; 
- Порушевu термінів СJШаm ореИJIИоі lШа~; 
- дDnyщеRИI поriршеНJII стану зеМeJlЬноі ДUUlНКlI». 

I1 8 нвстуnній реJIIIШіі: 1.3. Пункт 4. І Доroвору ореНДІІ Illкnacт І.. • ІІА Hop.lmlBHOr rpОШОIОТ оціНКl1 зе .. enьноr 
14.1. ОреНАНа плата становить 10% (АеСІТЬ) ВІІ'СОТКІІ 

IWutНIСІI-28 24S,00 rplIBeH. і cкnaaaє: ) і 'О копіПок» 
- 2 824,SO (Дві ТИClчі вісімсот ДllIUUUI'fЬ чonrpll rpl18H 

• іпІНКIІ від 30 1JШ8И1 2006 року за Ю040633800289 
2. Інші умов" доroвору opeНAlI 3eftlen.нor Д 

311n1Dlalon.cJ без змін. 

ОРЕНДАР 

ВаCWIЬОВllЧI 

~'.FA)'.4ff'~ 
т.О.ВаlIpІ,а 

.. ...... про 010 У ICIIIDІ ЗDDlIСЇВ аерІСІІІІноі • ськоі місько. р-, А 
Дoro8ip зареєстровано у ВIIКОНКО.ІI Бро~~ IJC. 200і!РОКУ. 

~i AOroBopiB opeНAlI ВЧlmено заПІlС IIд ес.!:%-» 



АКТ 

пРdоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНки 

11_17 _"_ березНJI~ОО9 року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 00j 

виконуючого обов'JlЗЇСИ міського голови - секретар ради СаПОіКка I~ 

ВаСОJlьовuча, що діє ва підставі ст.42 Закону України "Про міСЦС! 

самоврядування в Украіні» з однієї сторони, та ПриваТllІІЙ підПРПDlh 

Багірова ТеТЯllа ОJlексіїВllа з другої сторони, склали цей Акт Щ 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТНlfЙ підПРПЄМel 

:': ;'::.І~~~""':L~~!~R'!~Т'!.f.~~1J=-9~~к~!:.~ц прИЙНJШ~.~е~~~Jл.~~~~~ 
по ВУJI.КОРОJlенка в районі розміщення будинку· N9б8- д-

\~, 

о' 

", общговуваннsi павiJJьйону в м.Бровари. ~JШВль-ва. ДЇJIJIНIIIm_ 

", рішеlDDlМ сесії від 26.02.2009 року за Nel068-56-05 на умовах opelfДlllII 

(одон) рік, терміном до 26.02.2010року. 

Цей Ап складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаCТJIIII 
договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙIIЯJIA: 

ПРІІваmНllй nідllp"Є/fIЄ,{6 
Багірова Тетяна оленс;r,,,' 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Королеика,59 кв.73 

т. о.ВагlpО" 
---,If?'-----

мп 



ДОЮ81р ».2 
про lI11tCtllllR ~"III до дОIОllОРУ 0P'!IIr)" Jt!."М61101')IлRІІRІІ 

11/,) 17 ,!'PII"'IJI 2006 РОІО' Jt'ИJ406JJ'00270 
МІСТО БРОlаРI! КllіlСЬКОі області 

13 траВІІВ двІ тш:вчIДСD'нтого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОlарська міська РlAа КllТІськоі області ЮрllДllчна особа за заКОllОдавством 
yкpaiнll, ідеНnIФfкаuіRНIIR. код за lIDllllМll єдрпоу 26376375, loplllll";Ha адреса: КllТаська обл., "С. БроааРII, 
вул, farapiHI, IS, в .особl .ВIIКО'!У'очоrо оБОВ'JI3К1I міськоro roлОВl1 - секретар. РадІl Сапожка Ігоря 
ВаСIIЛЬОDIIЧD, JlКlIА ДІЄ на ПІдстаВІ СТ.42 Закону УкраіНl1 ((Про місцеlе са&lовр.дуваНIIJI І Україні», 3 одною . 
&оку,та 

ОРЕНДАР: пп 18allllUЬKlln Мllкоnа ГРllroРОDlА, ЮРІШАна адреС0: Ас.БроваРI!, 
вул,ЧерНJIXОDськоra,23-а К8.16, ідеlmlФікаціnНIІR код 1570813916, JUUli -"ОРЕНДАР", :1 другаІ СnlОРОН", 
YКnIJlII цеП Доювір ~o на~пне: 

ДіюЧl1 доБроDшы�оo І перебуваюЧIІ ПРІІ здоровому розумі та Jlсніn ПIlA"JJТi, розуміЮЧl1 значеlllUl Сlоіх 
діn' попередНЬО ОЗllDRомлені з ПРІІПІІСІМІІ Шl8іпьноra законодавствІ, що реryЛЮIОТЬ укпuеНIІR НІІМІІ 
ПРUОЧІШ (зокремl, з IIIМoraмl1 щодо недіnсності правОЧІІНУ), lідПОlідно до за11lердженоі рfшеlllUl1' 
Броварськоr міської радІ' від «30» BepeCНJI 2008 року Н!883-46-05 HOpAIBnl8HOi rpошовоі оціНКlI земсшь ",іста 
БроваРІ" та рішення Броварськоі міськоі paдll lід 16.10.2008 року N!898-47-05, від 26.03.2009 раку N!1072-
S9-05 та кеРУЮЧІІСЬ поnожеННJlМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Доroвору ореНДІІ земсшьиаі PНКII від 17 
'lpBНl 2006 року УКЛDnII цеП Доroвір Н! 2 (lІІzдалі - Догов/р) про ВllесенИJI змін до Даювору ореНДІІ 
зе.lcnьноі ДЇnJlHKII від 17 'lpаВИJl 2006 року за N!040633800270 (HlUWli - Договір ОР'''')ІІ) про таке: 

1. Впеcn. да Доювору ореllДИ наступні 3Millll: 

1.1. Пункт 2.3 Доювару ореНДІІ BIUCII8CТI. в IllС1')'пніR редакції: 
«2.3. Нормативна rpошова оцінка зеr.tсшьноі дinJJНКlI зriдно довідКIІ lідділу держкомзему у А,істі Броварах 
Кllівськоrо6naстівЩ22.04.2009рокуN!,Р4-3113-3nI9станgI!IПЬ: _._~ ... ~_ •• 0: 1. _ _ .:..... • 

~~ .. it~~~~.:::.~ii·i32 "сі~':1'ІіCJJч віоїМсtп іРІ~і)·ijJJ1IfidjJОїСопіпcStCflЗrlC1J_ t~fo.!S1t.y.~1r·: -r: •• ' 'o-''!rnmr.·,; -...- .......... -. \: .... 
1.2. Пункт 3.1 ДоroвоРУ ореНДІ' BIIКJIICТII в НlступніА peДllXUll: 

"::'~«з:ff""Цеn Доювір уклвдено терМ1іом'до 26.03.2010 POKY:-Пlcтr*iiidнііённн:'C"IJ!оку"діr цьоtO Доюіору~" о,. 
ОРЕНДАР має перСВlDКНе право паноanенНJI lІоro НІ HOIIIR строк. У цьому разІ ОРЕНДАР ПОII.иен Ilе 
пізніше ніж за 30 календариих днів до закінченНІ строку діі цьою ДОЮIОРУ Пllс .... аво nOBiдaMlml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір праДОВЖИnI Аою дію. , 

ПоложеUJIJI UЬOЮ ДоrolОРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосОlyJOТЬCJl у разІ: 
- ІИКОРIIC'tВIIUЇ земenьноі AЇЛJIНКИ не 31 цШЬОВl1М nPllЗнвченlIJIМ; 
- порушеНIIJI термінів смати орендноі Ma~ll; 
• ДОnyIQeНIIJI поriрwеиlUl стану земсшьноі ДIЛJlНКII». 

1.3 П 4 І Д ру ореНДІІ ВllклаCnl в HaC'l)'llнin редаКЦІ1: 
41 О • ункт, оюво 1011L ( ......... ) в'IдСотків від Hop.,aТlI8HoI rpOwoBoJ оціНКl1 земenьноі дinJJHКlI-" •• рендиа мата становить 711 де ..... .. 

11 832,00 rpllBeuь f СКЛадає: • • • 
. І 183,20 (одна n.c ... a сто вісімдесп tpll) rplfBHI 20 кашJlок І plX» 

2. Інші УМОВИ доювору opellдll зсмenыlіi ділJlНКl1 від 17 tpDВИJI 2006 року за 1ё040633800270 
3IJUfIIlIIoТЬcJJ без змін. 

. ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

1'r"'~~~15 
ВаСІІВЬОВII". 

ОРЕНдАР 

пп І'''ІІ'''(6Ill,/і M",,'tIJI" 
ГРІІIОРО'ІІ'l 
ЮрІІдІІЧНІ адреса: 
вул. ЧеРНІХ08ськаra,2З-. хв,16 
М, БРОlаРl1 
обл. КJIIBcькa 

м.г.І'''"'''(61Ш/і 
..J.:Ij~'JЧ"---



~ АКТ 
ПРdОмУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯнки 

&& ІЗ " травня_2009 року - --
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, ВIIQ) 

ВИХОН)'lочоro обов'язки міського голови - секретаря міської pt 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на піде таві ст.42 Закону УЕ)Іаі! 

"Про місцеве самоврJJД)'ВlНня в Україні", розпорядження Броваpcu 

міськоі ради від 24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міс .. 

голови» з однієї сторони, та Приватний підприємець IBallUЦUI 

Мllкола ГРПГОРОВІІЧ з другої сторони, склали цей Ак т про нас тупне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТНІІЙ підПРОDlІ 

~;U~::::ЩLf!!.~~~~~}СІI!L;t·Мпкола·:..грпrоровD.~~::ПРИЙ1!~j"tIfJМiW'lltY); дt!l1lWjtг.Jtл. 

О,ОО20га, для обcлyroвуваннв кіоску в складі павільйону очікуванКІ, D 

.. .' ',-·вуn.Королевка в райові розміщення буд.-:МбtIr11l; .. мtDfЮВарlf"В8Jft1lll 

.' дiJUппcа надана рішенням сесії від 26.03.2009 року за N91072-59·051 

умовах оренди терміном ва 1 (один) рік до 26.03.2010 року. 

~, 

-,'.,1 
" . 

" 
о • 

Цей Акт СІОІадено у трьох примірвиках і є невід'ємною частИВ« 
договору оренди. 

ПЕРEДAJIA: 
ПРИЙНЯВ: 

ПРІІваmНllй nідnр"ЄА"'(Ь 
]ваниЦЬКllЙ м.г. JI 
Юридична адреса: м.БроваРt6 
вул. ЧеРНJlXовськоro,2З .. а JCII· 



ДОГОВlрт 
"ро IlIIecell'lR 1.,,111 dO dOIO'Opy opelldll зе.tlМь"оf dlnRlI"" 

.Ід 22 .,,~p.'1R 2005 РО"'У Jei040S33B00061 
"'ІСТО БроваРIІ КlІїВС"КОЇ області 

211РІВIІА доІ 'Пlсячl ДCB'nтoгo року 

OPEНДO~B~ЦЬ: Броварс .. ка міська Рада КІІЇВСЬКОЇ області, JОРll.l1llЧна особа за ЗaкDIІОШШC1DОМ 
у.іІПІе ідеJmlФIКІЩІRнпR .КОД за даНllМl1 ЄДP~OY 26376375, ЮрІІШІЧна аареса: Кt,iвcькa обл., м. БроваРІІ, 
I'JII. ГllПlріJlD, 15, в. осоБІ • BIIKOI~"OГO оБОI ОКІІ '-ІІСЬКОГО ГОПОІІІ - секретарІ РIШJІ СапО' ... 'КВ Ігоря 
ВІClUlЬОВIIЧD, RкslR ДІЄ на ПІдставІ СТ.42 Закону УкраїНl1 «Про r.licLU:le самоврядуванНІ І УкраіІlі», з OДlIOГO 
601)', ,. 

ОРЕНДАР: ФОП НОСОК Наталіl АнатоліїІНІ. Юрll.l1llЧна аареса: м.БроваРIІ, IУJl.Корonеllка.68 кв.20 
іаеИnlфікaцUbulR КОД 1984853106, далі -"ОРЕНДАР", :J другое сторо"и, YКnMII ueR ДОГОlір про lІаC'l)'пне: 

AbO'll1 добровinьно і переБУВВlОЧIІ ПРІІ здоровому розумі 18 ясніR пам'JIТЇ, розyr.lію'lll значеННІ своіх дїn, 
noперeJIНЬО ознaRоr.шені з ПРIІ!1IIС~1ІІ ЦlшinЬНОГО заКОIІОJUlВСТВа, що реryJlЮIОТЬ yкnaдeHIIA ІІІІМІІ правОЧlm 
(soКPCMa, з BItr.IOJ'ВМ1I шодо HeДIRcllocтi npаIОЧIІНУ), відповідно .110 затвердженої рішеННIМ Броварської. '-lіської 
рІІІ1І8і11 «30» вересНІ 2008 року N!883-46-05 НОРМВТlшноі rpoШ080Ї оціНКIІ земел .. міста БроваРІІ, 18 рішеННІ 
6роаарс.кої '-lіської Раді' віА 16.10.2008 року 1(9898-47-05, від 26.03.2009 року N91072-59-05 та керytОЧIIС. 
_ОЖСНlUWI. nytltn'ЇD 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренД" земельної дinlllКlI від 22 чеРВІІІ 2005 року УКЛМІІ 
це" AOI'OBip 1& 1 ("адая; - ДOZllflір) про внесеННІ змін .110 Договору ореНдІІ зеr.lельної дimlнКІ' від 22 черВНІ 
2005 року ЗІ 1&040533800067 (надалі - ДOZOflір ор,,,ди) про таке: 

1. BHeCТII Ао Договору ореНАН наступні зr.lіНII: 

1.1. Пункт 2.3 Договору орендн ІНКЛВСТИ в НВС1)'пніR редакції: 
123. Hopr.ll1mвнa Ірошова оцінка земельної дinlНКН згіАно ДOBiДIII liдAiny держкомзему у '-lісті Броварах 
lCnl'вcьxoї області від 14.04.2009 року Н9 04-3/13-3/676 СТВІІовпn.: 

_ 12 343 (Дв1lll8дWlТЬ ТИСКЧ триcra сорок ТРІ.) rplIDНЇ оо копїRоl.)) 
~ ~_ d~8:ff.··.-_... .' .~~.- .1. .~t·""'''·· •. t'.-'.~ •... . ··.0· .. ;;l=.--·:.--r.-.··_-=-r.~ І 
~~zt-.~~з~itУііКТ·З.l доrOВоруорёнJiiіііiilciасТіfііііёТуmiiffредвkiiii:-·А ..... =-::. ,:,.. ~'.:..- -- - • - -:-о .... ..vi.l:-:-':~~!~. ", 

113.1. ЦеП Договір ~aдeHO строком на 1 (ОАНН) рік, тepr.liнor.1 до 26.03.2010 року. ПіCIUI ЗDкінчеll~ строку Дl1 ' 
IIIoDrD ДoI'OBOPY ОРЕНДАР має переважне првво поновлеННІ Aoro на НОВІІА строк. У цьому разІ ОР}!НДАР 

"""noiііі'іёil не iliзніше ніж за 30 кanендаРНIПС дніl до заКЇНlfDНIDI UipCJqt1l11 ЦliОГО Договору ПlІсьr.108QsПОIIД0r.flml - --С"!І 

OPВRДOДAВЦJI про намір ПРОАОВЖИТИ Аого дію. '. 
ПonОDНIIJI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не ЗВСТОСОВУЮТЬCl У разІ. 

- ВПІОристанні зеМlШЬноі дїJUlНКН не за цілЬ0811М ПРlsзиачеНIllr.I; 
- порушеНIIR термінів смати орендної мати; 
- АОnyщeНIIR поriршеННl стану зеМeJlьноі дїJUlНКII». 

1.3 П 4 Д lикласти в НDС1)'ПніR peдaкЦl1: - • 
• ункт .2 ОГОІОРУ ореНАН )' • 8і" норr.lаТlшноі rpОШОВОї оUЇНКІlзеr.lелЬИОI ДUUlНКlI- 12 

14.2. Орендва IIJJ818 становить 10% (.aeCJIТЬ 81ДСОТКІВ ... 
343 rptl8eIIЬ і складае • • 

- 1 234,30 (одна тискча двісті тp~ ЧОТИРІІ) IpН8~130 кот;,а 
1.4. Пункт 4.4 Договору ореНДІІ 81UCnaCТJІ У НDC'I')'IIНЇA редак • • 

оміс!ІЧНО прoткror.1 30 (ТPIIДlUl11I) lDIIeНдIIPНlIX ДJIIв, 
14.4. Орендна мата ВНОСНТЬCl рівнимн ча~1 ш OJaТItOвoro) МЇCIIWI ба урахувDIDII пдв 1ШUlX0r.1 
1IIctyma1X за oC'l'Вlllliм капендврННМ ДIIOftI зв1ТllОro 1ё(~3217815700005 УДК у КlUвc:ькіП 06naсті м. КtIE8ll, JCOД 
~IUIIUI ІВ розрахунковий рахунок opelfДOДlllЦJl В ntl' код кnacllфiкaцt1130S0S00 - оренда 3Uші». 
ЗКnО23571923, МФО 821018, одержувач· Бровврське ,...." 

І _аооllUVll від 22 червНІ 200' року за N9040S33800067 
2. Інші умовн договору ореНДІІ ЗelolenьноТ ""' ........ 

311nuuaкm.cк без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

x{(Jtrt&rI1'bКAJ МІСЬКА РАДА 
I.~ • О/ШАСТl 

1~t~~~~гвraРінв,IS 
'Л~l ~,,&,r.lгоря ВВСIIJlЬОВIIЧD 

~:::.f~ч;-.в.t:: LB. CallD:нtIlD 
:.,. ось '1 ')Ь 

ОРЕНДАР 

ПП НОСО" Н"ІІІI1ЛIJI 1&""ОІDЛ1І'"'' 
JOРllАІlЧllа IU1реса : 
8Уn. корonенха.68 кв.20 
'-І. Бровар .. 
оБJI. ЮJТвсь~ 

.и--./ -" Н,А.НОСОК 
---~.oo:г~;?---

• про ІЦО у КНlsзі заmlСів державноіреЕстраш1 
До • r арсьКОТ &flcькoT plUll.!l. 

1'О8ір зареєстр08ано у BIIКOIIК0;;ZPOB ІР 20~POКY. 
JtoraBopia opeНдll .... lНeHO ЗІПІІС від ес »--~---



АКТ 
прИЙоМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯнки ,! 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в 0Оі 

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради с_ 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону У країни "Про_ 

самовридувВННJI в Украіні", розпорядження Броварської міської paдui 

24.07.2008 Н!!128 <<Про ВИІСонВННJI обов'язків міського голови» зо. 
f 
І 

сторони, та ПрпваТUІІЙ підприємець Носок Наталія Аllатоліівва 

другої сторони, СІОІали цей Arr про наступне: 

;~""~~о)!'1::::'оА"~·'Бр·о~арсі.ка ··місь"R1i~J~раДііі··tiерёДаіїі,:,;·а ~=іІрii1sarfНіііі1:fijДdI •• 

Носок НатаJIія Анатопіївна ПРИЙИJlJIа земельну ділянку площею 0,00191: 

"'7'0 -....... обслуговування кіОСКУ по вул. КоролеїікВ ....... В·· раЙОlїїРОЗАlіщtвi 

.., , 

буд. Х!51 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеНВJJ)l с« 

від 26.03.2009 року за N!1072-S9-0S на умовах оренди на 1 (одпв) Р 
терміном до 26.03.2010 року . 

Цей Arr СІОІадено у трьох примірниках і є невід' ємною чаCТJl80 
договору оренди. 'І 

ПЕРЕДAJIA: 

~II:I(QI 

приЙнЯЛА: 

Прuваn,,,,,u nідnРllЄАIЄI(6 
НОСОК Наn,tulїЯ АІІОIllОЛ;;"'n' 
Юридична адреса: м.Броварll 
вул. Короленха,68 кв.20 



ДОfOВlрoМZ 
"РО ,,,ecellllR J.llill do dOlO'OPY opelldll )1!.',ел61101 dlлR""" 

." 1~ січ,~ 2006 роК)' Jr)0406JJ800008 
МІСТО БроваРl1 КllіВСIоКОі області 

211РІ811Н двІ Тllся.,1 дев'ятого року 

оrЕВДО~~ЦЬ: Вроварська місІока р- КllіВСIoКОі області, ЮРIIJUlЧна особа за ЗDКOНО.l8lC11l0АІ 
yliJllIНll, ідСlmlФIКlШnИlln. код за даНllAШ єдрпоу 26376375, IОРIU1llЧна а.арсса: КIIЇВСIоКВ обл., АІ. БРОВlРII, 
1'/11. rarapiHa, lS, в осоБІ .ВItКО~ЧОro оБОI'131С11 t.tiCIoKOro ronОВl1 - секретар. Радll Сапоanca lroря 
ВаСlrnloОВllча, ІІКІІА діє на ПІдстаВІ ст.42 Закону Yкpail'" «Про Аlісцсвс СВlовр.ауваННІІ в УкраіІІі», з OAHOro 
баsy, 11 • 

orEВдAP: ФОП Красна ІРІІна ПеТРІВІІ" ЮрlU1lIЧНВ а.ареса: АI.БроваРII, вУn.ОnімпіnСIока,2-а КD.44, 
IдeJmIфікaцiJlН1ln код 238~716S43, ДІЛі -"ОРЕНДАР", з dpyгor старо,,", YКnВnJl цсП Доroвір про НВС1УПНе: 

ДіюЧII дОбровinьно І переБУВ8l0ЧІІ ПРІІ ЗДО~ВОМУ розумі та Існіn пвм'RТЇ, рo:JYAlООЧl1 ЗНІЧСННl СВОіх 
аіІІ. попередньо ознаRОМJIСИI з ~llmlCDШ ЦlI8ШЬНОro 31KOHO.l8lC11ll, що peIYтoJ01'Ь yxпuellllR НІІМІІ 
apaaO'IUН (30КРСАш. З ВIIAIОrar.ш щодо недіАсності ПРІВОЧІSНY), BїдnoBUuro до затаср.uжeної ріШСННlА' 
іроварськоі міськоі Paдll від «30а) вереСIlІІ 2008 року N!883-46-05 HOpMm18110i rpОШОІОЇ оціНIСІІ :JeMCnIo Аlіста 
liраварп, 18 рішсННІІ Вроварської міської PIUIII від 16.10.2008 року Н!898-47-О' 1'1 керУЮЧllСЬ ПOJlожеННІМl1 
nymїB 4.5.2, 4.S.3 та 9.1.3 ДоroВОРУ оренди зеМCnlollОЇ ділRНКl1 від 19 січНІ 2006 року укпanll цеП Доroвір N! 
1 (нааflllі - дDг08Ip) про внесеННІІ змін до Договору ореНДІІ земcnьноі дinRНИl1 від 19 січн. 2006 року за 
1&040633800008 (Haдani - Догоеlр op""dll) про таке: 

1. ВНССТJI дО ДоroВОРУ оренди НІС1)'пні зміНlf: 

1.1. Пункт 2.3 ДоroВОРУ ореНДІІ BIIКnICТ" І НІС'1)'Пніn рсдакціі: 
43. Hopмamвнa rpошова оцінка земem.ноі дinllИКSI зrШно ДOB1дкr1 Biдainy дерЖКОАIЗему У місті Броварах 
1Ca1ЇICЬkOi oбnасті від 22.04.2009 року Н!! 04-3/1з-зm4 станОВIПІо: 

- 2s 679 (ДВIUUUm. П'JIТЬ ТИClЧ шістсот СЇМДес:п ДCB'кn.) rpивень оо коniЯок.» 
- - -' .- - ........ ---. ~. -1' '- • -:.. "~"'.' -" ~г-~~_z::=.F.'I. ~;"~.i:' . . .д.... ...;;;.lfr-.:r .. ·.t···~~п·н· ій ·р.~;"thtіІ-1 ~-n • .,;t?-.. •. -:. ••• -:-.r:~.; • .., ·,·'tw~'llumcnt' .. '· ... :'~oI ...... ·l. Пункт 3.1 OroBOPY оре_. 8IU\1I .. CТII в ._." ___ ..... 

«3.1. ЦеП Договір ~адеио терміном до 26.09.2009 року. Шcmr закіJlЧеНJUI строку дії цьoro ДоroВОРУ 
ОРЕНДАР має переважне право поновnенНJI Roro на новпА строк. У ЦJ.OA'Y разі ОРВНДАР ПОІІІНСН не 

-Dbвiшe. ні. за 30 калондарних днів до закінченНІ строку Д1ї~ro"Доroвору тlCЬUOBO ПОВЇДОМІІТІІ.·-· .:: .. 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити Roro дію. • 

ПonожCНJUI цьoro Доroвору про переважне право ОРВНДАРЯ но ЗІСТОСОВУЮТЬСІІ У РІЗІ: 
- 1IIIOpm:mmi ЗСМCJlJaиоІ дinIIики но за ЦЇnЬOВИМ прmначеННRМ; 
• IІОруШевва тepJeliнiв сппати OPOlIДНoi ппати; 
• -nyщeвва поriршеНJUI стаиу зсмcnьноі дiпRНКИt). 

1,3 П 4 1 Д IМасти в наступній редакЦІї: 
."1 • • ункт. OroBOPY оренди ВІ І.. ,. отків від HopMaТlIBHoi rpowoloi оціНlСІ1 :JeMCJlЬHOЇ 
~ •• РІ_ орендна мата станОВIІТЬ 10% ""ccIтыJ ВІДС 
А1ІІІиІи-2S 679,00 ІрllВенlо і cкnaдaє: • • 

- 2567,90 (Дві тисачі П'ІІТСОТ шістдеСRТ сім) rpllВOHIo 90 КОРІВОК В plX» 

1.4. Пyпr 4.3 ДоroВОРУ ороНДИВИКJШCТlI У наступніR peдaкцit: • 
. о прOТll'Oм 30 (tplrдu.тrf) IIВJIСIUUlРНSIХ дmв. I4З.ореlfД1la JШaта вноситьса рівними ЧІСТІІМІІ ЩОАflCI(IIJI ~.~ без YPaXYIIIIIIIW пдв ІІШІХОМ 

~ за ocnнвiм кaneндllPlDIМ .анем зВЇТllоro (~о=~ж;,:~s Ур)( у КJliвcькiB oбnacтi м. КJIаш. 
~ на розрахунковнЯ рахунок OpellдoдuWl 1& В"" код JШIIСllфіквwї 13050500 - ореlUUlземпі». 
-3kIIО23S71923, МФО 821018, одержувач і Броварсь~ "... ... 

r • 19 сіЧJUI 2006 року за 1&040633800008 
~~ УМОВІ' AOroBOpy ореНДІІ земcnьноr дiuНЮl ВІД 
-~бnзмін. 

ОР!ВДОДАВЕЦЬ 

11.,8 

ОРЕВДАР 

Ор"'''''''''';; nllllp,,""''''(6 
Кр"с"" Ір""" 0.".,1."" 
ЮрllдlfЧна адреса: 

O:niA,niRC�oka.2-а кв.44 вуn. • 
м. !іроваРII 

о6JI. к"УвСЬКВ 

_,L:::::~r---
r.OSPQalQ 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ Д1ЛЯнКІІ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада,. 

ВИІ<онуючоro обов'язКи міського голови - секретаря міської ради Ct 

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

самоврядування вУкраїні", розпорядження Броварської міської pt 

24.07.2008 Н!!128 <<Про виконання обов' язків міського ГОЛОВИ» 3с 

сторони, та фізична особа - підПРllємець Красна ІРІІна Ппpil 

другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

~.:l;~~~~~"::"j ~popapcJ:t.Ka, м.~~~~.Jl}.~~~р~дЩІа,. а ф'~~!lна:ОСQ.б.!р_~пiдl1N 
Красиа. Ірин~ Петрівна прийняла земельну ділянку площею О,ООі 

.' . вул.Гагаріна,14 ДJJИ обслуговування кіоску в складі паеiJі 

. 
очікуваНRJI в м.Бровари. Земельна ділянка надава рішеВJJDI «СІ 

6.8.\ 26.03.2009 року за H!!1072-5~-05 на умовах оренди терміном ДО 2 

року. 

Цей Ап складено у трьох примірниках і є невід'ЄМНОЮ
договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: прийВЯJIA: 

оenІр;1 
ФОЛ Красна ІрllНIl ,ара 
Юридпчва адреса: )f.JjP~ 
вул.олu.miiiсы\ • ..аa I(JI· 



ДоговІр оМІ 
про ',,~сt!1lI1Л 1. .. 1" ()О ()ОіО80Р)' оре"",, Je."tJl6"or dlлRІІNІІ 

,Ід 29 ~t!Рf!З'1R 2006 року .lt'i0406JJBOOUJ 
МІСТО БРОВВрlt КItїВС:ltкоі облвс:ті 

10 atnlD доІ Тllеячl део'нтого року 

ОРЕИДОДАВЕЦЬ: Бров~рс:ь~ "Ііс:ька Рада КllїВСЬкої облвсті, IOpIIДlPIIIB особа ЗВ 
_нодавствоМ УкраїНІ!, IдеНТIIФIІС8UIПНJIR код за ааНIІМl1 ЄДРПОУ 26376375 • 

б I!роваРIІ BY:n Га • 15' , ЮрllДІlЧlШ а.арес:а. ЮІЇВСЬКІ оп., М. р ,. ГlРlllа, ,В Ос:обl BllKOltylOlloro 060в'ВЗІII міського ГОЛОВІІ _ 
секрС18Р. paдll Сапожка Iгop~ ~DС:JІЛ"ОDІІЧD, ІКItП діє на підставі СТ.42 ЗDКОІ'У УкраіНl1 «Про 
мІсцеве самОВР'ДУВ8ННВ в Украшш, з ОДІІОГО боку, та 

OPE~P: ПП. НаЛJI~DRк~ 8anсріА АМОСОВIlIf, ЮРIIl1If1lllа IUIреса: "1.Бровар", 
,YJLM.JIaryнoBOI,~ 1CD.96, IдеllТlfФlкаUJRНllR код 2394722330, llIUIі -"ОРЕНДАР", ,друго' Сnlорони, 
YКnВIШ цеП AoroBIP ~po НВc::rYПllе: 

ДіЮЧl1 доБРОВUlLllО І перебуваюЧl1 Прll 3l10РОВО"'У розу.lі та ІСІІІО паr.I'm, РO:lyt.IIЮЧII 
~начеВНІ своіх діА, попередньо O:IJlBnOмnelli 3 ПРIIПJIСIlAШ UlIBЇnItHOГO ЗВКОНОl1Ввстао, ЩО 
реl)'ЛІОlОТlt укnадеНItЯ НJIMli npaВОЧШI (зокре&tо, з B5tMOrD&tII щодо IlедіАсності правОЧIШУ), 
в_відно Ао затвердженої рішеННІ'" БроваРСltкоі місltКОЇ PВl1II від «30» BCPCCIII 2008 року N!883-
46-05 IIDpMBnfDHoi грошової OuiHKII зсмелlt міста БроваРІІ, та ріШСННІ Броварсltкоі місltкої РIUIІІ від 
16.10.2008 року К2898-47-05, від 26.03.2009 року НІІ072-59-О5 та ксрyrОЧllсlt ПOnОЖСННІ&1ІІ 
пунаів 4.5.2,4.5.3 тв 9.1.3 дОГОВОРУ оренди зсмелltної дinIIнки вІд 29 бере:ШІ 2006 року yкnaтl 
uen Дoroвip N! 1 ("адалі - Даго,;р) про внесенНІ змін до Договору OPCIIl1II земenltllоі AЇnIIIКlI від 
29бсрезнн2006 року 3814'2040633800143 (Haдani -ДOZDllр орендІІ) про таКС: 

1. Внести АО ДоroвоРУ ореНДІІ Н8С1)'пні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 ДoroBOpy ореНдІ! викласти в наС1)'пніА редвкціі: • • 
112.3. Нора.Шnlвна грошова оцінка земельної ділIНКI! згідно ДOBiДКlI вUuUлy зсмenltНllХ ресУРСІВ У 
мicd Броварах Київської обпасті від 28.01.2009 року N!, 04-3/13-31239 craНO~Im.: 

- 16975 (ШістиaдWlТlt ТlfCJIЧ дов'итсот ciмдecR'r п пь) rplIDOНIt оо коniRок.» 

1.2. Пункт 3.1 AoroBOpy оренди викnасти В НВС1)'пніR peдaXU1Ї: 

13.1. Цеlt Доroвір укпадено терміном до 26.03.2010 року. Пїcnн ЗШНЧСІІНН С1Р;ку діі ЦItO~ 
Дorotumv OPJnltr А О має переважне прпо поновnенНІ ЙОГО на НОВJlП С1рОк, UЬ~~IY ра 

--rJ .... YVU • закінченНІ """'оку діІ ЦItOГO 
ОРЕНДАр повинен не пізніше ніж за 30 кanеидаршlХ ДНІВ до • -'r 
Дoroвopy т!СЬМ080 повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про на&fіtНПРДАРОДО~ЖI:-';=:~~1І У разі: 

ПOJlOJteRНII Ц1tOro Доroвору про перевucне прпо ОР.. • н 
• llІlСОРI!cnuud зе&flШьноі дШlІНКIІ не за цinltОВИМ ПРll3наченНlМ, 
• ПОРУШСННІ теР.lінів сплати орендної MBnl; 
- IUJпущеННl погіршення стану земельної ДЇЛJIНКlI». 

}J
1 

• пункт 4.1 ДОГОВОРУ ореНдИ B"кnacтll в lІаступ~іП peдвKцii~IBHOi rpowoBoi oцil«111 зсмenltноі 
~ •• ОрендНа плата ctaновить 10% (деспЬ) відСОТКІВ ВІД НОрМІ 
-"'n-16 975,00 ГPIsвeHЬ і clClUlдDЄ: 50 іПок в рік» 

- 1697,50 (Одна Тlfсича шістсот дев'ІІНОСТО cir.t) rpllBOHIt коп 

ДЇJUlHKII від 29 бсРОЗU 2006 року ЗD 
lio4 2. Інші y.tови lloroBOpy opellДlI ,er.lenItHoi 

0633800143 ЗIJlJІШIUОТЬСІІ без змін. 

ОРІКДОДАВЕЦЬ 

:lIAPC'1Gf МІСЬКА РАДА 
І ~!OJ~ВI1ACТI 

~ •. нa~pCca: 
іі ІІі РІ .аУJl.ГаraріJlв,15 
" __ \о 

і"· . • -... _I.І:~Р~.ВD&ШЛ''ОDII .. а 
.' • , • __ : ' • .J ,~. 

; \\~ -;: \8, 
• , І" '\ 
С ~ ~. ~ . . І l.B.;;,jllo;)ItIlD 
\\n ~\ • J / ... ,. іі 
":.. \. ".І"': І, (' 

'~.'.. .. ...• ~ t: J. 

орЕНдАР 

Пр"'ІІІІІ,,"і1 """р"&""(6 
81111"'ІІ,11l11 Blllltpli1 АА'ОCfl,и'І 
ІОрlll1llЧІШ адрсса : 
вуп. М'лВl)'новоі,2 кв.96 
М. БроваРl1 
обл. КllіВСltка 

.. ,., '" 1:J1' 
,. '_.. ... І. 

• '. (..9.1 • 

'. ~ "; "з '1. '/.;J про шо У 111І131 заПllСIВ 
~ "-до- _';';.4' кої &lісысїї plUlll, 200.9року . '11 l ro.lp зареєстровано У ВIfКОlІкомі Броварсlt ід «Ji.» 1)( -' 
"""-- "pe~aцii договорів оренди ВІІІІІІСІІО ,аПIIС в -



АКТ оо І 
прийоМУ-Щ;РЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОІ ДІЛЯНkl1 

" 1 О "квітня 2009 року - -- -
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, аі 

ВИКОнуІочого обов' JlЗКИ міського голови - секретаря міської Paдll Ct 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської pt 

24.07.2008 N2128 «Про виконання обов'язків міського ГОЛОВІІ»]( 

сторони, та ПРllватний підприємець Наливайко Валері" А.\lote 

другої сторони, склали цей Aк:r про наступне: 

Броварська міська рада передал&, а ПриваТНII" підорве 

НаJlllвайко ВаJlерій Амосович прийняв земельну ділянку D.I 

0,0025ra, для обслуговування кіоску, по вул.М.Лаryновоі,2 в М.Б~ 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 року за КІlт 

05 ва умовах оренди ва 1 (один) рік, терміном до 26.03.2010 року. 

Цей Ап складево у трьох примірниках і є невід'ємноЮ 1J8CIi 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська Лlіська рада 
К"'ВСЬКО'О6лаСl1,і 
Юридична адреса : 
м. Бровари, вул.Гагарін&, 15 
ВИКQ~Чий об' . ..... . ~ ,.. ов ЯЗКИ М1СЬКОГО 

I~~~ ~ .. ': ~:~~~~~ міської ради 
/ '1 '" '" _ .. -. . -' , І ,• '.J, ..;.. ' . \ 
І, п ir,' • " "J \ 'І" , .- ~ .. " •.. : •• -:~ :~ 'а 
:1 • ' .. \ ! • , :: '. "'-. ", ,~ ", .: 
\\ . .' ",1/ LB.CaIl03ICКlO І 
\\~ t',.'/I .. ' . '. -. '\ .:, 

" • • t ,. t 'І-".... - .'''' .:.-' 

ПРИЙНЯВ: 

ПРllваlnнurї nідllРІІЄJ,.єчt 

Налllваlїl(О В.А. 
Юридична aдpec~: 96 
вул. М.лагуНОВОl,2 1(8, 

м.Бровари 



Договір Ни1 
"ро ,,,,е~~,,,1Л ЗА';ІІ do dOlOflOPY 0pelldll зел'1!Jl6110і dілв""" 

fllu 2~ Л"""R 2006 рону At0406JJ800ЗЗ9 
МІСТО Бровари Київської області 

01 квїТlIИ дві Тllсичі дев 'итого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області 10РІІДІІчна 
особа за законодавством Украіни, ідентифікаційний код за данИftl~ єдрпоу 
26376375, IОРlіДИЧН~ адреса.: Київська обл., м. Бровари, вул. ГагарінІ, 15, в особі 
DIІКОJI)'10ЧОГО обов язк~ MICЬKO~O ГO~OBII - секретаря ради Сапожка Ігори 
ВаСIIJIЬОВllча, який ДІЄ на ПІДстаВІ СТ.42 Закону УкраїНIІ «Про місцеве 
самоврядування в У країні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: пп Бугера Андрій Віхторович, ЮРИДlfчна адреса: м.БроваРII, 
вул.КиіВСЬІсв,166 кв.51, ідентифікаціЙНllЙ код 2434801551, далі -"ОРЕНДАР", 3 

другоС стОРОНlІ, уклали цей Договір про наступне: 
Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому роз)'ltfі та ясній п8ftf'm, 

розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайоltшені з приписами цивільного 
Законодавств&, що регулюють укладений ними правочин (зокрема, з ВИМОI'DfИ 
щодо недійсності правочину ), відповідно рішення Броварської міської paдll від 
26.02.2009 року Ng�068-56-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 
9.1.3 Договору оренди земельної дinJlНКИ від 24 липня 2006 року yкпanll цей 
Доroвір Н!! 1 ("адалі - Договір) про внесення змін до Договору ореНДІІ зеftlenьної 
дinкнxи від 24 липня 2006 року за Н!!040633800339 (Haдвni - ДогОІір оренди) про 
таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИICJlасти в наступніЙ,Редахції:. . . 

. «2.3. Нормативна rpошова оцінка земельно! дiпкH~. зnдно ДОВJДКИ B~ 
земельних ресурсів у місті Броварах КиїВСЬКОІ обласп ВІД 12.03.2009 року Н!. 04-
3/13-3/534 становить: . . 

- 14194 (ЧотирнaдцJlТЬ тисяч сто дев'яносто чотири) грИВНІ ОО копШок.» 

1.2.Пувкт 3.1 Договору оренди ВИICJlасти в наступній редакції: 
«3 1 Ц й Д . м на 1 lодин) рік терміном до 26.02.2009 року. " е ОГОВІР укладено строко \ ' 
ПіCJIJI • 'оо Договору ОРЕНДАР має переважне право 
пон З8JC1нчення строку ДІІ цього азі ОРЕНДАР ПОВIІнен не пізніше ні)к 

ОвnеиВJI його на новиіі строк. У цьому Р .оо о Договору пllсыtlвоo 
За зо календарних днів до закінчення строку ДІІ цьог. 
ПОВідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про H8ftlip ПРОДОDЖlIТlI його ::~ ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Договору про переважне Р 
3actocobvrno-.CJI у" 

J6VAQ разІ. . ПРJf3начеННDI; 
- ВИКОРистанні земельної ділянки не за цшьовим 
- n0PYmeHВJI термінів сплати орендної плаТlI; 
- оо ,,; "'"'ХІІ» ДОІІ)'ЩеНВJI погіршення стану земельНОІ PoW"-- • 

В наступиій редакції: 
«4 1 ~.з.Пуикт 4.1 Договору оренди ВИКЛ~~есJIТЬ) відсотків від НОР1\lативної 

. • РІчна орендна плата становИТЬ 1 О • складає: 
1'роІПовоі оцінки земельної ДЇJIJШXlI- 14 19~ ІР:) rpивеиь 40 копійок) 

- 1419,40 {одна ТИCJIЧа чотириста дев JIТВ ... 
наступній редакцll: 

1.4.Пункт 4.3 Договору оренди внклаСТІI У 



L. 

«4.3. Орендна плата ВIIО.СИТЬСJl рівними частк~ми щоr.rіСJlЧIІО проТПо)( і 
(ТРIJДW1ТИ) кanеидаРНlіХ ДНІВ, наступних за останНІМ кanеllдарmІМ Alle.\1 __ 
(податкового) місяця без урахування пдв пuurxом перерахуваlflfJl на роз~ 
рахунок Орендодавця Н!! 33217815700005 УДК у Київській області М. Ки:".""'! 
ЗIQ10 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК. Код КJJac~ 
13050500 - оренда землі». 

2. Цей Договір набирає чинності піС1lJl підписання СТОРОНrlAfI( та .. 
державної реєстрації та застосовусться до правовідносин що ВИННКЛІІ :) 01.1f1J0 
lШП:. 

3. Інші умови договору оренди земельної ділянки від 24 ЛJlПНJI 2006 JЮ17J 
Н!!О40633800339 ЗВnIIШ81ОТЬCJI без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦІ. 

ІіРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІ11вськоІ0GлАСТІ 
Юридична адреса: 
м. вари, вул.Гагаріна,15 
в о о . Св ожка Ігори ВВСІІЛЬОВПЧ. 

ОРЕНДАР 

ПРlІват","; lІід1lРIІЄЛ"Ц6 
Буzера АllдріІі BiKIIIOPOI"'I 
Юридична адреса: 
вул. Київська,166 кв.51 
М. Бровари 
обл. Київська 

мп 
( "РII""ВНОсті "с"аті) 

:::::::: ;peЄC'lpo~aHO у ІlfконкомlliРОlарськоі АІlськоі радІІ. пр_о що у KHJI313DnllCi~ p.c~ 
ЦІ AorolOPII opelwl 8ЧIfI.ено 3ІПIIС від сеН» t'-Y 200~OIC)'.· 

І 

! 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ПРllватний підприємець Бугера Аllдрій ВіКТОРОВllЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllllЙ піДПРllємець 

Бугера Андрій ВіКТОРОВlfЧ прийняв земельну ділянку площею 0,ОО19га, 

ДЛJI обслуговування кіоску по вул. Гагаріна та вул.~.ЛаГУIIОВОЇ в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.02.2009 року за 

N!1068-56-05 на умовах оренди терміном до 26.05.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є ~ев(ц'ЄМНОЮ частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛА: 

Прlва"","ІЇ "ідnр"ЄJJlеl(Ь 
Буzера Аllдріl; ВіЮІІОРОВlIЧ, 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Київська,166 кв.51 

.-J~~'~===:::::!:v::::2::::._ / А.В.Буzера / 
мп 

( :111 НВІІІllОсті пеЧI1ТІСII) 



ДОГОВIРК!2 

"ро '''~CI!'''UI ).11'11 Іо ІОI0'ОР1 ОРІ!ІІІІІ зе.ІІМ.ll0r I/пRII"" 
," 09 ~~pa'Ul1006 ро"., .Аі0406ЗЗ80008І 

МІСТО БроваРIІ КllїВСЬКОї області 
12 берCJllЯ двІ ТlIСЯ'I. Аса 'ятого РОІС)' 

OPEHДO~B~Цb: Броварська міська рада КllїВСЬКОї області, 10РІІДІІчна особа за заКОllОдDВСТВОМ 
УкраіНII, IдlllmIФlкаUIПIШП. КОА за дDШIМl1 ЄДРПОУ 26376375, ЮРІІДІІчна адреса: КlIЇВСloка обл., м. БроваРll, 
8УЛ. rarapilla, 15, D • осоБІ • ВІІКО~УІОЧОГО оБОВ'ЯЗКl1 міського ГОЛОВІІ - секретаря радl' Сапожка Ігоря 
ВаСIIЛIоВDIIЧD, IКIIП ДІЄ на ПIАстаВI ст.42 3аКОI'У Yкpaї1111 СІПРО місцеве СIlAIОВРЯДУВВIIJIЯ в YКPBЇI.i», з одного 
&оку, 11 • 

ОРЕНДАР: ПП Щербак Ствшcnав ВОЛОДIIМIIРОВIІЧ, ЮР"дll'll.а адреса: м.БроваРII, вул.КlIЇВСIоЩ 190, 
іАеКnlфlкauiПНllП K0!1255~406790, далі -"ОРЕНДАР", 3 друго' сторо"", уклаЛlI цеП Договір про наступне: 

ДіЮЧl1 доБровIлыІo І персбуваlО'111 Прll здоровому розумІ та ЯС'lіП ПllAl'яті, розуr.lіlОЧIІ Зllа'IСIІІI. СВОЇХ 
aln. попередньо ОЗllаПомлеlfі з пр"п"сам" Ulfвільного законодавствІ, ЩО РСГУЛЮІОТЬ укладеНllП 'ІІІМІІ 
ПPUОЧІІІІ (З0крема, з в"могаМlі ЩОДО нсдіПсності праВО'IІІНУ). BiAnOBiAIIO до затвердженої рfшеlftlям 
5РО8арської міської рад" від ссЗО» BepeclfR 2008 РОКУ Н!!883-46-05 НОРМВТІІВНОЇ грошової оціНКIІ земcnlo міста 
5po81PII, та рішення Броварської міської радll від 26.02.2009 року N21068-56-05 та кеРУIО'IІІСЬ положе.ftI.r.1ІІ 
nytопів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земельно1' ділЯНКIІ від 09 березня 2006 року УКЛМІІ цеП Договір 
1& І (нааQIIІ - ДozOtlір) про ВtlесеНI'. змін до Договору ореНДІІ земельtlоі дin.tlКИ від 09 беРe:J'UI 2006 року за 
N2040633B00085 (надалі - дozовір opelldll) про такс: 

І. ВНCCТlI до ДоroвоРУ ореНА" наступtlі зміНІІ: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виклаСТl1 в наступніП peдaKЦ~: •• •• • 
с2З. НормаТlІвна грошова оцінка земельноі ділянки згіДtlо ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ земелЬ'IIIХ реСУРСІВ У r.IICТI 
5роварах КlIЇВСloкоі області від 12.02.2009 року Н!! 04-3/13-31536 CТDНОВIПЬ: 

-7405 (Сім ТИClЧ ЧОТIIpIICТD п'lТЬ) гривень ОО копіПок,)) 

1.5. Пункт 3.1 Договору ореНАИ ВllклаСТІI в нвступніП редакціі: 

131 Цеп Договір укладено терміном до 26.02.2010 року. Піcn. закіНlfен.UI С1року діі UIooro Доroвору 
ОРЕНДАР має переважне право поновлеННR Поro на новнп С1рОК. У ЦIoor.IY раі ОРЕНДАР ПОВ~lІІеtl не 
пЬиіwе ніж за 30 календарних Анів до закіНlfеНlfЯ строку діі цьоro Доroвору ПlIСIoМОВО ПОВIДОМlml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОАОВЖ"ТИ його AiIO. • 

ПапоженНІ цьоro Доroвору про псреважне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у разІ: 
• B"KOPIICТDНHi земельної АЇn.НКИ не за ціnЬОВllМ ПРIDначснням; 
• ПОрушенНІ термінів смати ореНАНоі маТIІ; 
• ADRyЩeнНІ поriршенНІ стану земельної діЛ.НКlf)). 

~~6.1 Пункт 4.1 Доroвору оренди Вlfкла)СТ!1 В IIDc:r>'~'Ali::p~=:IOi грошової ouillKII земелlotlОТ діл_НКtI _ 
..... ОреНдНІ мата становить 10% (десять ВІДСОТКІВ в • 
740S,OO I1'lІвенlо і складає: 

•740,SO (сімсот сорок) rpllBeHb 50 копіnок» 
S. • 09 б e3НR 2006 року за .Ni040633800085 ЗМIIШDlOТloС. Інші УМОВИ договору ореНАИ земельноі діл.нки ВІД ер 
6tJзмін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ПП Щtр6а" С",аlllслав 

ВолоiJWІUРО'"'' 
10РІІДІІЧllа адреса : 
вул. КIIЇВСЬка, 1 90 
М. БРОВВРІІ 
обл. КllїВСЬка .' - ї , . 

п"'''· • 
.,4'[ 

_.t."~/'-~' ..:(.:...-__ с.В.Щtр6а" , .. , С 

~'~ 
с-

• r &ДІ" про ЩО У КНlоі ЗВn'lсlв державноі 
n_ • і ~ РСlокої МІСЬКО. е , 4-Per-~roIIР 3IреЄС1рОВDI.О у B.IKOHKO~I pP~Ba.п!.'» RV 200:l'Poкy. 

--IРІЦltдоroворів ореНАl1 ВЧ.II.0НО заПIlС ВІД «!:Е-



Договір Nel 
"ро IIIIecellllR ]А';ІІ до догО'О'Р.,и О'Р·"'"''' r ,",' 

• 'от .. U І Jе"'!Л6110 ulJUlІІI(ІІ 
II~() 08 ЛІОІІІОZО 2005 рону М807 
МІСТО Бровари Київської області 

08 КDтlП двІ Тllсячі дсв'птого року 

OPEHДOДA8~ЦЬ: Бров~рсь~ ",іська рада КІІЇВСЬКОЇ 06ласті, ЮРllдl11lllО особо за 
3DIШIIОADВСТВО'" УКРОІІШ, IдеlfТllФlкаЦI~НllП код ЗD ДOtllf"'" ЄДРПОУ 26376375, ЮРlfДIlЧllа адреса: 
Кllівська oбn., м. Бровар", вул. ГагаР1JlD, 15, в особі ВllКОltylОЧОro 060в'IІЗКIІ MlcIoKOro roЛОВl1 _ 
секрmря pOДlI СDПОЖІСD Ігоря 8а&:IIЛIоОD"llа, ККIlП діє 110 підставІ ст.42 ЗОКОlty УкраrШI «Про 
місцсво са.IОВРЯДУDанlUI в УкраїlІl», з oAHoro 60КУ, та 

ОРЕНДАР: ФО~ Каз~но~ Олександр EropoBIIIf, ЮРlfДlІЧна адрсса: ",.Бровар", 
&yJl.KOPOJlCHкa,S3:a КВ.3 IДСlП'llфlкаwАНIІА КОД 2267014514, дanі -"ОРЕНДАР", з dpyгor сторо"и, 
ytcIIВJl11 цеА ДОГОВІР про IlaCТYnlle: 

ДіЮЧIІ д06ровin"110 і перебуваЮЧIf ПР" здорово"'у розумі та Kctlin пам'яті, розу.IIIОlfll 
ЗНlЧСКIIR своіх АіА, попереАНЬО ОЗllаАомлені '] ПР11ПllсаМ11 шlвілыІro ЗОКОНОADВCТDD, що 
реryЛIОIOТlo yкnaдCHlln НІІМИ праВОЧIІН (зокрем0, з ВII"'ОI'l"'1І щодо недіПСllості ПРОВОlflllty), 
B!дnOBiдIlO до зотвердженої рішенням Броварськоі ",Іс"коі радll від ссзо)) вересНІІ 2008 року N!883-
46-05 иормаТllвиоі f1Jошовоі оцінки земеп .. міста БроваРІІ, та рішеНІl1І Броварс .. коі міськоі радll від 
16.10.2008 року N!898-47-0S, від 29.05.2008 року N!744-37-D5 та кеРУЮlflіСЬ пonожеllНIІ"1ІІ nYНtn'ЇВ 
4.6.2. 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земепьноі дїЛIІНКl1 від 08 ЛІОТОГО 2005 року yкnanll цеА 
AOI'OBip N! 1 <ІІадалІ - Договlр) про внесенНІ змін до Доroвору ореНДІІ земenьноr дїЛIІІIКl1 від 08 
JUOТOro 2005 року за Н!!807 (надалі - ДогOfl;р оренди) про таке: 

1. BHeCТII до ДоroВОРу opeНJUI наступні зміНII: 

1.1. Пункr 2.3 Договору ореНАИ ВlfКnВС:Пf в наcnrпніП pe~кцii:. • • 
«;23. HOp"IDТlIDHa rpошова оцінка земenьноі ДІЛІІНКІІ згІДНО ДОВІДКІІ вІДДІЛ)' земсльНlIХ реСУРСІВ У 
місті Броварах КніВСloкоі 06ласті від 18.t 1.2008 року N! 04:3/13-3/1918 C'lВН08II11о: 

• 8730 (Вісім ТИCJIЧ сімсот 1p~) IрИВСКlo оо котПок. 

НормаТИВІІа Ірошова оцінка земеп"ноі ділllНJCИ згідно ДовідКl1 віJlдїЛУ з.емenьних ресурсі8 У місті 
Броварах Киівськоі 06ласті вїд27.02.2009 року N! 04-3/13-3/515 ctDН081П'Ь. 

- 11 043 (ОДИIIIIДIUIТЬ ТИClIf сорок 1р1l) Ipll8Hi оо кonїAOK.» 

1.2. Пункr 3.1 дОГОВОРУ ореНДІІ викnаСТІI в наступніП редакціі: 

) • 2905.2009 року. ПїCJ1ll закіlllfеllНІІ строку 
«3.1. ЦеП Доroвір укn;щеио терміном на 1 (ОДІІИ рІК до • Roro ІІа И0811R СТРОК. У цьо"су раі 
AlllUaOro Доroвору ОРЕНДАР має переважне право поновnеНf!R до закіИlfенНІ строку діі ULoro 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 кancНД8pHI~ Д':;:Д08Жlml Roro діЮ 
Дoroвopy п"сьмово повіДОМНТIІ ОРЕНДОДАВЦЯ про Н~;~НДАРЯ не заСТОС08~СIІ У раі: 

ПоложенНІ ЦЬОГО Договору про переважне право 
• lllIOpllcтaннi земепloноі діляНКIІ не за цільовим ПРIDllаченНlМ; 
• ПорушеllНJl термінів смати ореНАИоі nnатЩ 
• ДОпущеННІ погіршеННІ стану земenьноі ДЇЛJIНКII)). 

1.3. Пункт 4.1 дОГОВОРУ ореНДІІ ВlІкnЮЧIІТIІ. • .\". 
CТlIВ иаcтynшП редаКЦI.. \. • 

1.4. Пушn" 4.2 дОГОВОРУ BIIКnO 30 09.2008 рік C11UIOBIIТЬ 1 0% ~eCIIТIoI ВІДСОТКІВ 
14.2. Орендна nпaтa за період з 29.05.2008 ро!,>, по ·8 730 оо Iрll8ень і СlCJ1вдає: 
вlА КОрмmшиоі rpошовоі оціНКlІ земелloиоі ДUlRИКIІ- .А ' 

• 295,77 (Двісті дев'яносто п'вть) l1'"вснь 17 :ОПI':::;IОВII11о 10% від 110РМ8Тll8ноі f1JOшовоі 
Річна орендна плата ПОЧlfНаlОЧlf з 01. І 0.2008 Р ку 

.. І 43 оо "'llвень і cкnaдaє: ОЧlИКllзе"feJIЬноі діляНКIІ- 1 1 О , • r. пlПоJC 
. І 104.30 ( ОАна T5ICКlfa СТО ЧОТIIРII) 11'"8НI 30 ко • 

наСТУПlllП редаКЦіТ: 
1.5. Пункт 4.4 ДоroвоРУ ореНДІІ 811кnaCТII У 

111 ЩО.fіСRЧНО протяror.1 30 (1pIIдЦRТlI) lCIUIe.::-'НlIХ 
«4.4. Орендна nпaтa ВНОСIIТЬCJI ріВlПlloflf чаCТ1CD. (~BDro) loIіClWl без ypвxyw пдв 
JUtIВ. IIICIyтUlX 31 останнім капеJUUlрНltaf ДlIС.1 З81ТИОro па WI ке 33217815700005 УДК У КJli8cькin 
lIIIrIXOМ IIepepaxyв8ННJI на ~81In paxylIO~ O~~:S одержуваlf - БР08арське ВДК, код 
lIIinaCri М. KItЄDD, код ЗКПО 23571923, МФ 
IСІІІсllфікаціі 13050500 _ ореила ,емлі». 
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Д P,V ОРСІШІІ ВIIJCIIВCТlI В IlвступніП редакціТ: 
1.5. П),IІІ(r4.6.2 OrDBO # 

І LllOfO ПОАІІТК)' та ставок opeHAlloT плаТІІ. зміllJl IІ0рмаТJlВноі 
«4.6.2. змlllll рcnмlр В. зсмеп Іфln з,..11ІІ1 коефіцієнтів індексаціТ, ВIf3НВЧСНIІХ законолавtnlО~ 
WIIICII пUuIllЩСllll1 ШІІ, тарІ ... ... , 

о 'у ВIIПІІАIС)' BWIOBII ОРСIIАІІРI з,..IНlml дOPC~JI)' МВ'І)' ІІа умовах. ВJlзначеll1lll R.41 і 
.ІВС право pcnlpвml цеП OroBIP в OДlIOCТOPOIIIILOMY ПОРІІЛКУІІ І 

ДОroВО",ОрСIIДОДDВСЦЬ , 

" 

1.6. П)'lIКl' 4.6.4 Доroвор~ 0PClfДll BIIJCIIBCТII І нвступні n редакціТ: 

«4.6.4. У pulllCBllCCCllllR ОРСIШllоі МВТІІ У С1рОКII, ІlІзна'lеllі цим Д~ГOBOPOM. сума за6ор",1afIOai 
ВВDЖDmc:1 ПОДDТlCDВ"" борroм І CТlI')'Є1'ЬСI З JlВ~ВХУВВННJlМ псн,~ ~O lIapaxoBYcn.c. ІІІ С)1І) 
nOДDТКODoro борІ')' (з урах)'ВВIІІIІ.1 UnPВфlll1Х CBHKUln зв Тх HB~IHO:r') ІЗ розрахунку 120 в. 
рlЧІІІІХ обnlковоі C11IDKII НвцlОllDЛЬJlОro бвнlСВ ~КРВТIш. AIIO'IOI НВ ACII.L ВJllIІІКНСIfIIII _ 
ПОДDтковоro борІ')' вбо ІІВ дснь noro (Rol'O ЧВCТlIНI) ПОГВWОIIIIJl, залежно ВІД тоro, Іка :І lCIDmI 
1ВКIIХ C11IDOK С бinЬWОIО, 3В КОЖІШП КВnCllAllpllllR ДОІІЬ ПРОС1рОЧОIІJIJI У Аого сплаті». 

1.7. П)'lIКl' 6 Доroвор~ 0PClfДll ДОПОВНIIТlIIIОВIIМ підпунктом 6.4 наСТУПlIОГО :I"licty. 
«6.4. ОРСIIAllР з060в'R3ВНIIR в п'mfДСIllIllП термін піСЛJl доржавної реєстраціТ о"ого ДoIIIL9 
тalвбо б)'./Ut-RКІІХ ДOдDТКOBllX )'roa, Доroворів про внесеННJI змін та ДОПОВІlень до Договору_ 
IUIдDТII BlдnoBWIY кonilO oprall)' ДСРЖВВllоі подаТКОВОТ служби за місцем знаходжеННІ зeur.uf 
ДЇnIIlКlII. 

1.8. П)'нКІ' 9 Доroвору ореНДІІ ДОПОВНІІТІІ новим підпунктом 9.4.6 наступного зміСІу. 

«9.4.6. в п'mfДеННIIП термін піСЛI державної реЄС1раціТ UbOro Договору тalа60 буJIНIII 
ДO~ТКOBIIX yroa, Доroворів про BHCCeHНJI З.lін та доповнень до Договору тошо ншnl BIJmoUJ 
КОПIID opraнy дсржавної податкової служб" зв місцем знаходжеННJI земcnьної дinlНКIIІІ. 

1.'. Пункт 12.3 Доroвор)' оренди доповюml НОВІІМ підпунктом 12.3.3. НВС1УПJlОПl_ 
«12.3.3. iнiцimmolD однієї Ь Сторін в односторонньому пор_дку у випадках, псреА6а
законом 11 ШІМ Доroвором». 

1.1~. Пункт 12.4 ДОI'Dвору ореllJUl ВИКnВСТII в наступніЯ редакції: 
«12.4. Р031РВВНІІІ ДОI'DВОрУ opelfДll землі за ініціативою Орендодввuя В OAIIOCТOPO-
ДпорlrдКY допускаmеа )' PIl3I невиконанНJI Орендаре.1 вимог пункту 4 підпунктів 6.4 ом 9.4'" 

OroBDpy.» ' 

2. ЦеП Доroвір на61lpВЄ ЧlІнності піCJUJ піДПllсанНJI сторонами та Яоro дерЖВВllоі pd 
ІВ 3ВС;ТОCDвутеа .110 ПDавов,·.І1 

НОС"Н що ВlfНlf!СЛИ 3 01.10,2008 року, 

3. IaIWi УМОВІІ AOI'DBOPY О 31 ]0101 
3МІІЩDI011oCJI 603 змін. рендн земельнот діл_нки вІд 08 лютоro 2005 року ~ 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

BPOIМPCЬКA МІСЬКА Р4і(А 
KlllBChKf!! OВlL4CТI 
IОРlfДllЧlІ1J 1rдP.(!C8 : 
м OBap~~ aymt\.lI'Ipilla, 1 s 

ОРЕНДАР 

Пр"'''''"",,; nlbnp"DJ!',C6 

КtlJlІlІОІІ Олене"lІd ClOPO'"'' 
lОРllДlІЧllВ адрес • , І 

D С біСlП.1 В 
і " .. ' \I\ropn аСІІЛЬОDllча 

>:: .~ \~';i~1 

~', ,PJiJ} 
вул. Королен 3.~/.3 
м. Броввр" / 
обл. KIIЇDcь /,,1 

. (' -ooIo~~~-,.;::,~~-.1I.B.c""o:нc"o .. 
" 
. -;:~. 

, 

~/J' 

7 о.є.кю""" 
-+~ ... --

держав ДОI'Dвір заре~ОВIІI~ у 1I . • :JI!P11cil 
ІІОТ PCєctpвцIТ AOI'D8opiB оре:НКОМі БРОВDРСЬКОТ мlсь! ї Paдll, пр~ JPo у КІІlаоl.-'")..ot/' 

І ВЧllllено 31nlfc від «1lf.» /l,j_ _ 2 II,lr 

І 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

" 08 " квітня 2009 року - -- м. Бровари 

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

виконуючого обов' язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Не128 <<Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та Приватний підприємець Казанов ОлексаllДР ЄГОРОВІІЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підпрllЄ~lець 

КаЗ8НОВ Олександр €ГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 

О,ОО17га по вул.Короленка,54 ДЛD обслуговуваННD кіоску в ~1.БроваРII. 

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

наумовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 29.05.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

~08apCЬKa Jfl;CbKa рада 
РИДИЧНа адреса: 

:. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
~ОllyIочий обов' язки 

~СLk~~г~З!qви';'о - секретар 
1 1(01' pYlY'l"b ,) ~ ~\" . ~п·,. .' '., 

сі '", ,. r .,', , :: ...... ".., ... -, , ',:. " . ~, . ,~ , "1~ /' 'о. ~ ~. • '. . ".... J ),. . : .' ·· .... ·-.....оО ~ , . . .' ,,,- ., , 
~ І. '.' і' \-::; 

\r 
!.' " І , " t'3 \.';/ /"., [,.'1 .. ,.., , ':;' '1 

\~~. .. ···'--'lI.Л:'аа;'О:J/СI(О / 
~~ .. ~ '. ':..'/ 

Чn 't. ... ..~ 11 
~ ~ 'І 
~U~ q Q;';~'" 
-...о...::; =;..' 

прИЙІІЯВ: 

OpIIBallllllll; n;дnР"ЄЛІЄІ(Ь 
КазаllОВ ОЛЄl(саllдр ЄZОРОВІІЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Короленка,5З-а кв.З 

А ~,/,-? 
/ о.є.КазаllОВ / 

~~~----



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

... lipoвapll 

Броварська Аllська Рода" ІІІ .. .. U(?f~~e.W!' .. 20 ar 
оРЕНдОДА8JЩЬ: Броварська AI~CЬкa ~oдa • в особі першого Зlc:ryПНllка іС.ІОГО ГOJJOBII КI:і 
o.'CКCIJtll~a .АllаТOJlIRОВIIЧ: що ДІЄ' на ПІдставІ 3alOll)' УкраіНl1 "Про місцеве СlМоврuyваинв в Yкpailli" 
JIOIірсВоcn від 01.04.03 за К!!2-61299 3 ОДІІОГО боку. ОРЕНДАР: ПРllваТlllln пlдПРllDllЦЬ КазаllОВ ОnllceJlІІДр 
EroрОIII .... IОРI~IЧна адреса: ... БроваРII. Byn.KII!BC.~~O-B 0.158 lдеИnlфікаціnНlln код 2267014514. ВlClln діє 
• niac'rDl СВIДОЦПІа про дерЖІВ11)' РСЄСТРDЦIЮ суб єкта піДПРIIDIНIIц.коі дїJIJI.Hocтi - фїЗllЧиоі особll 
.-оro ІІІІОНІО.ІОМ Броварськоі мі.СЬКОі plДll за N!8242 від 11.10.2002 року 3 ІРугоro, yкnanll цеП ДOГOBi~ 
IIJIII начеllDедонс: 

1. ПР~ЕТДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішснНІ сесії БРОlаРС.lоі міс.кої plДll Кllівс.коТ області від 
1&.12.2004 року »'588-28-24 нвдвє. а ОРЕНДАР ПРllnмає в строково матнс KopllC'JYIallНl земen.lІ)' дimnlКY 
JaOЩCJD 0,00171'8 ДIUI обcnyroвувDНRJI кіоску. RКI знвхоДlIТЬСІ по Byn.KopOnIII1C8 а panOll1 РО3АІІЩІІІІІВ буд. 
154 І al.lipOBapll. Зrfдно 3 ІШІІНОМ ЗСМnСКОрllC'JYIІIIНR. ЩО Є новід"ЄМНОIО "DCТIІНОЮ ц.ого Договору 111 
IOIЇU1lluдaнoi Броварс.КІ'М міським відділом земмьнux ресурсів від 21.01.05 К!!48. 111 земмьно-КІІДІІСТРОВОТ 
J!IIYIIcнrauii Броварськоro Mic.кoro відділу зеММЬНl1Х ресурсів ця земмьна ДЇIUIHкa paxyєn.CI в 3CМJUIX 
IDIIСРцilbшro ВІІКОРНСТІІННІ Броварсltкоі міс.коі plДll. • 

2. Об"єкт оревдп. 

2.1.8 ореащу персдвt:rЬCJIзомсшьна дinRНКВЗIU'ВJПoНОЮ мощею 0,00171'8. 
2.2.на зомenьнiЯ дinRнці Biдcyrнi об"єкти нерухомого .. ~ • а 11IК~. інші об"ЄШI іНФР~II.. • 
и.н0pMIntВHa rpошова оцінка земмьноі дinRнlCll зnдRО ДОВІДКІІ Броварського )ос.кого Buuuпy 

..... ресурсів від 21.01.05 Ка49 СТІІНОВІІТЬ 4445 (ЧDТllрll ТlllВчl ЧDТllрllСТІІ СОРОК п"вть) ...... 
2J. Земет.на дiJUnпcв, якв перCДIЄJ'ЬСІ в оренду, но має 11ІКІ1Х недonіків, що MO.yn. переШКОДlml П 

CФCrmвному ВllКDРПСТІННЮ. • • 
2J. Прп зміні ( реорraнїзаціі ) ОРВНДАР.я Договір opelfДll нс з6ерU'DЄ ЧlUIII1С11о. 

3. Строк діі AoroBopy 

3.1. AOI'OBip укпадоно до 01.04.2005 року. ПіCJUI зВКЇНlfоННR СТРОК? ~OГOB~PY орендар ~IDЄ П~IВlUКНе 
lIJIIaO ПОlOlllеННR його на новИn строк. У ц.ому разі орендар повпнен не ПIЗНlШС НІЖ за 2 мІІВЦ до 3DКIIIЧеRНR 
CIJIaIY діі дol'OBOPY повідОМlml ПІІС.МОВО орендодавця про намір продqВЖJmI nого дію • 

• 
4. Ореодпа ппата 

41 n.... .'., • 26-14 ~8ДWI'Пo ШЇС11о) rpпвень 14 копіПок за 
1 ...... • • "'l'SндНa ма111 вносптr.сн Ор'ендарем У фОРМІ '111 pOnllPI 

4.2,0 129-47 ( mJ ДBaдЦllТlo ДІВ"ВТІо) rpпвень 47 
~ реидНа ма1'l за період від 16.12.04 до 01.04.05 cкnpк 

4з 06 ·n ЄТIoCJIз ypaxyвDНllR)I індексів іифJuuuі. 
4,4' О "непеиНl розміру opeaдdoi !ШаТlI за зеМnЮ 3ДІ:ШО рlШІUllR від 16.12.04 ЩО)llсвчио рlВ1111І111 
~ .. ~ рендИа nnатв BIIOIIIТloCВ ПОЧllllаlОЧl1 з ДІІ. npll uвтrв OCТIIHIII.. иanluдaрuu)' ДПIII звітного 
~8 npOТllraM зо lC8JIeuдapUllX днІв, IlaeI)'DUIIX за KllТвcькln а6nаcтl II.Xllєва МФО 821018 
~163763;ra) "IIIJЦR ШnВХОАI перерUYВDlll1R ІІа paxytlOK y~ У lСІІаСlіФЬсацlt 13050500 - Opluдa 31АшL 

4" n 5 р/р 37118100600001-ІіроварськоІ А.lськоІ paдll. о: JUllТllафорr.uuaЄТloCJlвїдnовlднJlМІllIJmWIL 
4 і. р ередача про.цукцаі 1'1 и8Д8ННJI nocnyr а рахунок орендно 
4~ 1 O~lp opeUДIIO! пnа'l1l ПlрегnндаЄl'loСВ у ррl : • 
4.&~ 3ІІіНИ уМов ГОСПОДВРlоаllНИRe передбачеlUlХ AOroIOPO)I, фів у ТОМУЧllcnі внаcnїдок іифuціі; 
4.6З ~I РОЗМірів земмьного податкУі nїДВllщеННJI ЦІн. 'I1Ipll, . 
4.6,4' у ЬшоIХ ВIШaд1CllXe передбачсНlIХ законОМі IIII QIIII ДОГОВОРО.І, спраВnRl:І'Ь1R nlllB у 

..... IPI .. ~ IttР131 Нlаlllсепнв OPlllaHO! MaТlI у стрОЮl, B=~I Д;ІІЬ прОСТРОЧІllllR nnатасу. 
11 ІІа! Cl'8ВКlI HaQlolllїnIoilOro баllКУ YKparн8 З8 



at.cI18KO* і У ВIIПDдJCDX. .КШО ОРЕНДАР з поважн"" ПРІ",,," т 
4.6.5. ОрСIІАІIІ JШа~ C~ЦlIМ ДoroвoPO"I. " 

DIIIOPIICТOBYC зСМCnlol1)' ДUIII 
• 

. і 

5. YalOBl1 ВПКОРllстаlПlВ зеаlcJIы�оіi діЛИ.IКII. 

едатClВ ОРСНдУ ДJUI обcnyro8уваНII. кіоску; 

I1 
І. 

5.1. ЗС"ICnIolIl дШIJІD пср зсмenloноі ДЇJUIIIКII- зе"ші комерціАIІОro 81IКОРIICnШII. 
~~: ~::~Дj;D::Ч:~: права без оформленНІ у встановленому законодавством nOPl8J_ 

цlm.oBe ПРІDllачеlll1l3СМСІІІоноі дinlHICII: 

6. УаlОВП і стрОКІІ передачі земелы�оїї ділИllКlI D 0JlfDдy. 

6.1. Передача 3C1tlCllltHOi дinlНКlIB ореНдУ здіRСIIlOЄТЬС. без розроблеІІН. просК1)' П ві ... 
6.2.lншl УМ0811 передачі зе"ICllltНоі дlnaНICU в ореНдУ: OPEH~OДABE~Ь пер~дас. ,а OPEНДAf, 

орснцу 3СМCnloНУ ДinIНXY BЇnIoII)' від буДlo-.КlIХ маАllОВl1Х пра І прстеНЗIП 1pCТIX ОСІб, про ІІІІ11 
)'XIIDдlHIII Доroвору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не "ІОГЛІІ знати, • 

6З. Псредача зC1tICnloноі дinlHkll орендарІО здіАсJIIOЄТЬCl піcn. держаної реєстрації UIoOI'D дaraq 
за alCl'DM ПРllnМlІІІІІІ- передачі. 

. і • 
7. УаlОВП повериеНВJI земельноі ділинкв. 

7.1. ПіCJII ПРlnПlНСНU ДІЇ Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земcnьну ДЇlWrIfl' 
riршому порlalUlНО 3 ТlIМ, У ному він ОдepDII \і в орснду, 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У Рll3і поriршсВИl. хориСН11Х IUШCnШОСТСП ОРСllДованої зсмenloної дiuDl.lIi 
Ь змінОIО П c:raнy. має npввo на відшкоаувlНlUI з6nткiв У розмірі, ВllЗначсному СТОРОН_Ш. JIIIIIO СІІР' 
дDCJU1lY1'D 3~ДI' nP~ розмір відшкоауванна збnткiв, спір розв"иується у судовому порJlдlC)', . 

• 7.2. ЗДlПCl!СНl орендаРС"1 ба 3roд1' орсидодal'" витрати на поліпшенНІ opCIIДOBIНOЇ __ о 
.11 IIC"IOJItJIIIВO BlДDlpCМlml ба зanoдilВИІ JIJXOдJ' цій дinlиui. нс niдnJraroть вїдшкодуванlUO. 

7.3. ПолinшCНJII стану зсмсшьноі дiumu" проведені ОРЕНДАРЕМ за rшс .... DlIІІІІ r 
~PEндOДAВ~ 3CМnї, H~ пiдJwaкm, відшхОJ1)'laRНJO. Умови, оБCJIГН і СТРОКІІ ~ q 
mpaт за проведеНІ НlDI пDЛIDШСННl стану ЗСМClJloиоі дШ1И1C11 ВИЗНlчllOТЬСЯ окремою yroдDlD CJOPiIL 

.. 7.4. Орсндар мас прuо на Biдmкoцyвaннa збитків, звnодilних унаслідок нсвlІІОJII1I1II арса 
з060В acнr., перед6ачсНJІХ цим доroвором. 

З8rmaaа ... 81111811OТ1.cR: 

доroв:'=~д:'~kIlХ ОРВНДАР 383нав у 3І"ику З нсвиконаННІ"1 або ненan~ЖНlDl--: 
cвoro порушсноro права; а 1UDIt IІІТрІТІ" які ОРЕНДАР здіАсНJШ а60 ПОВІшен ЗДIПСНlnU PJd 

7.6. ДОХОДІ" RJd ОРЕНп А D • 6 ,ендО11РВ доroвору. fV'&"" foIlr І' PeaJlloHO otpIІМати 8 разі належйоro ВІ'КОНВИIUI OP~ '# 

7.7. Ро_ір ФUrnчJПIХ ImplT • --ІІІІІ. 
ОРСИUPlВD3наЧІЄl1tCJl на підcтuі дoкyмeJIТIUIЬHO піДТІ~ 

8 • 
• 06~_евпи (oIтJDICeHRВ) ЩОДО ВПКОРllставНJI 

І 
земет.llоі ДЇЛJIDICII. 

8.1. На орсндовану ЗСМСШIoI • • _ ... 1JICI 
ry ДIJ!II~ не встаНОвлсно обмсжоНJUl, оБТJlжeнlUI 18 iHUlI •• ..--

J.1nшi права та 060в"аlCll сторів. 
ОРЕНДОДАВІЩЬ 1'1 .iIf 

386ороною (арCIUtOМ), 3ВCТU":;':; що :МСШL!І' _нка Е У nоro власності, І.ікому iнuro..y ~ 
нaaaaТlI іНІШ прuв. ІIDНВЧeнJ пер УВІЄ І він має 3IUCOнні ПОlНоважеНIUI передав...,1 UID 

!М.Пра88 OPC'lДaдlBЦR'1U1foI дoroBOPOM. 
9.1.1 перевіpaтu ~ 
9.1.2. ДОСТРоково РОЗlр.:~а:арпстаННl ~cмenLHoi дbunwI; , ~ 

Доroвором; цеП Доrallр у IIIDIДICIX. перед6ачснux ЧlПШIIМ 3-
9.1З. змiНJrn. розмір ОРСНІІНо- ' ... 1t 

oдНOjOlИU4 IоОму порцку 803 зroдU ~;~! аВ;tnamcax. перед6аЧСНJD(ЧIIННIІМ зuoВодавClll' ' 
• • • Bllltlanrm від ОРВнп А D fV'&"" 4; 

9.1,s.bum.-, Ід ~Я СВОЄЧІСноra в 16 12 04 -:-' .. в ОPВlЩApJl 11___ HCCCIIНJI OPCllДUoI IUlDТІ'; _ .. _ ......... ІІІІСІІ 
• , року до nuuu-..... . ЩllQЦJЦУВIННJlI!UU ПРIРIІІ""- ...--

902. 0608"113 '- IUtDra ДoraBopy; -"",Н opellДНoi nnаТlI 3 часу 
9.2.1. n ІСІ. ОР"lДодІl",:' 

ередІваТlIЗСМСШьну д/"-1I1ru ...... _" по aкry. 



,,3. пра •• OPCIIДDPH: '. 
,;'1. О1РIIМІ'П1 по DК1Y зем~ьнr AШJIJI~ у KOPIIC1y18HНJI; 
,З ". nOHOJUDO. ваТІ. доroВIР ПІМВ заklllЧенНJI СІроку Поro "іТ Ір"." 
~ j .. .... lial!Vl'UO~ nP-Н3I'П, ІЦО''''О -"'1.111 npcmDl терМ ну ореНДІ!. -J оо. .... ..... м 

r/IJI ,.4.08ОІ"1D1СІ1 ОРСІІДВРЯ: • 
'.4.IJIIдIIIIIIТП ОРВНДОДАВЦЮ МОЖJIІІІІСТЬ здіRСНIDІІТlI контроль З8 IIIKOPIIc:raн11llМ цісї ЗСМCШloноt 

~.4.2.1II1OPIIC'lOByвaТlI земenьну дinНIІІСУ за цim.OIIIМ nPIDначенНJI,..; 
,АJ.ClСМ:Часuo спnачуваТl1 орандну мату; 

'.4J.HII даПУСUnI хімічноro ЧІІ БУДЬ-RКОro іllШОro Зlбруднснnн ЗС,..JII; 
'.4.4. пUжrplDtyва'Пl іі в нвnежному санітарному стані; 
9.4.5.Di~ закінчеННR терміну діі ДоrolОРУ ОрС_1Д1І nOlcpltyТll зс,..enы�)' дїJllнкy ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

rJЖIlIWJ cnun по ІІСІ')'. 

10. РII:lIIК ВІІПОДКОВОГО :l111.ЩеНII. а60 ПОШКОДЖеНII. 
об"єкта ореuди ЧІІ ЙОГО чвmlНИ. 

10.1. РlDllІІПnDДКОВОro знищенНR Ібо ПОШКОдЖеНl1R o6"єxra ОРСIІДlI ЧІІ Поro ЧІCnIIIII несе ОРЕНДАР. 

U. 3міоп умов AorOBOpy і припинеНІ" ЙОГО діі 

12.1. Зміна УМОІ ДоrolОРУ здіП~НІОкm.СR у mlСЬ.ІовіП формі за D3atМНОЮ зroДОЮ сторін. 
У разі Heд~cнrнeННR з..oДlI щодо зміНIt УМОIДОroвору спір РОЗІ"Пyнm.c. у СУДОІОМУ ПОРJUUtY. 

112.1f.IТ aoroвopy ПрІІПІІІІRlОТІоев у раі: 
112.1.311інченНR СІрОКУ. на пиn Яоro було укладСНО; 
1W.ПРlfД6аннн ОРЕНДАРВМ 3СМСШІоноІ ДЇЛRНІСИ У власність; 
ІШ. ПРИМУСОIОro lідчужеННR земem.ноі ДЇЛ.НКlI з МОТІlвів суспільноІ необхідності lідповідно 12 

Щ473tмrльноro копексу УКРВТНШ 
Щ4. Дorolip nPНПIIНRЕІ'ЬСІІ 'J'8К03C І іншllХ IIIПВДках, передбlчеНlIХ ЗllJCOноаl. 
123. 1f.IТ JIOroBOPY ПРППllНRlОТІоев ШЛRХОМ ЙОГО розіРВВlll18 за: 
123.1. В?IЕМНаю зroдаю сторін; 
123.2. РJШСНІІІІМ суду відповідно до ЧllННОro законодаВСТВІ YкpalНlI. 
12А. РозіРIIIIIRR Доroвору в oднocтopoннr.oмy порRдКY допускаєтьСІІ ї 

, УМОІDJO розіpвaJIIII Доroвару водностороньому ПОрJWCYЄ нсвнкон8ННІ ОРСНДВРв.м п.4.4, 03.4.3. 
12.5. Перехід права впасності на мшо орендар. на іншу ЮРlfДI1Ч1І)' або фlЗll'IJJ)' особу. а такаlС 
~ lОрuдиЧноt особll-орендаРR Е nїДCТВВOIO ДlUI розіРІанНІ ~OroBOPY, . \ 

І 13. Відповідальність cropiв за певlІКОПaIIВR а60 
BeRaJlacвe BnКOHBHВВ договору 

IIroayl~~a Ile8UICDIIIUIНJI або He~1: IllКDHaнНI дoroBOPY CТOPOНlI несуть відповiдвJlьність відповідно дО 
___ ~~.2.~:~11IC80PY. б " B:on..Н1EТЬCII віа liдnoBЇДВJIIoHocтi, ахщо ІОна доведе, що це 
~"/'IICIIIDI-'UJI _ ПОРУШlШа 30 ов ПанНІ. з .... 

C'l'anOCJI не 3 П ВИНlI. . 

14. Прикінцеві ПОJlожеВІШ. 

14.10Ц0ь Jr. • • pOUIМI11'II Roro дep8llDlroT petc1p8lUi. 
цen f\ora~lp набирає ЧllННості піCJUI ~IДШlClUIНІ сто IUOТIO ОДНIllCOlУ ЮРІІДІІЧН)' СnПY. OДlIН 3 ПІІХ 

~. :'peralJP )'IUIадено у 1рЬОХ ПРUМIРНllJCl!Xtп ~op" ПUlf. ВlIП ПРОlів ДІ:Р"'ІІ)' рeєc:rpаціЮ. 
ІЩО_ .. дрyrиR - в opeндaps.1petl -

,. Be8fд"alulllfll чаСТІI.I_аl.1 договору с:. 6paaeННIМ обм8С~ (06тace11Ь) У П ImcoРI~ '- 1llJactp0lИn nnвн зе.leJlЬИОТ дiJuIнКIl 3 ВІДО , 
ІЬІХ cePBi'lYliвї • 

акт nPИnМ8ННR-переАачі 06"єкта ореНДІІї' 



ОреПДОДDвець 

Броварська 

місьха рада 

15. РеквЬnm сторі •• 

в особі першого заcтymmxa 
місьхоro roпови 
КиJппщi Опехсаидра АваіоniАовича 

МіСце3ИDXоджоНIUI ЮРllд1lЧиоі особll 

074 ОО Кllівська обnаCТJo, 
al.6pOBapll, Byn.farapiнa. 15 

ІдеНТІlфікаціlbпdl код 26376375 
• 

ОРlшдар 

пп КІ?внов ~neKC:u'дp Є~ 
який ДІЄ на ПІдставІ CBiдoцna, 
державну реєстрацію суб"QJa 

підприємницької діят.ності 
за N!!8242 від 11.10.2002 року 

Місце ПРОЖll8аННJI фіЗllЧноі aCa6J 

Кllівська обnаCТJo, м.БроваРII 
вуn.Корonеика,5З кв.З 

IдeНТІlфікаціRИIІR номер 2267014514 , 

16.ruдппси сторів 

n • ._~ 

~OroB1P заР~Еctpовапо УВІІКОНКОмі 6роварськоі міськоі plДll, про що у 1С111131 
реєс:траціі доroВОРI8 ореНДІІ вчинена 3ІШІІС. 

. \ 



'- "5-

АКТ 
ПРИЙОМУ-~РЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIJI.ЯНКИ 

• 

2005 року м.Бровари 

Ми, що підпис~ися нижче: Броварська міська рада, в особі 

Першого заступника міського голови КИЯНI.ці Олександра 

АнаТОJlійовича, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самОВРИДУВання в Україні", довіреності від 01.04.03 за К!! 2-6/299, 

відповідно. до рішення сесії від 16.12.2004 року К!!588-28-24 з однієї 

сторони, та пп Казанов Олександр Єrорович з другої сторони склали 
• 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а пп Казанов Олександр 

ЄroРОВDЧ прийняв земельну ділянку площею 17,0 кв.м по вул.кОРОJlевка, 

в райовї розміщеннв буд.N!54 для обслуговувВНИJI кіоску. Земельна 

дinaнкa надана ріше~' сесіі від 16.12.04 N9588-28-24 на умовах оренди 
До 01.04.2005 року. 

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

ДОговору оренди земельної дїщнки. 

. \ 

S nВРЕДАЛА: 
РОваРСьха міська рада 
~aaдpeca: . 

. · РОВ~РИ, вул.Гагаріна,15 
~~~ ac~ 
,~'1Il"ыca~~ __ 

• 
шИЙНЯВ : 
ІШ Казанов Олександр Єroрович, 
який проживає за адресою: 

вул.Короленка, 53-а кв.3 
м.Бровари 

_.и~~-
І О.Є.Казанов І 
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ПЛАН зовнішніх меж землеКОРИстування 
~KOPOTKOCTpOKOBOГO на умовах орендиl 
~\n ~Q:~a..\\~~ О. Е. 

вул. 

1t.I' 
, . 

~.2.0 

\'1. О tfL.M. ~,67 
~. '16 

Масштаб І: І оо 

ОПИС МЕЖ L~~М!:~~~Ш~~~~~~~J ВіаА до А землі звranьного КОР.ІСТУВВННJI 

~ 

/ 

AIn' перСIIСС&ШIIII І\ІСЖ О IIBТVPY :JОDllіШllьоі I\lсжі зс&lелы�оіi діЛПНКl1 
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Зовнішня межв 
з,:мenьноі ділянки ---



Договір Nel 
"ро tllleCellНR ~';II до дого_ору opelldll 31!J1.ел'"0r ділвllНІІ 

._ід 09 ЛІ"'"Л 2008 рону .NiJ7З 
МІСТО Бровари КJIЇBCЬKOЇ області 

24 бераllН двІ Тllсичl дсв 'ятого року 

OPEНДOДAB~ЦЬ: Бров~рсь~ міська ра.аа Кllівськоі області, ЮрlUUl'lllа особа за 
_HOДIDCТВo •• Укр.111ІІ, IдеIIТIIФIІС8Ц1ПIIllП код за даНllІІll1 єдрпоу 26376375 ЮР uu • 

бп Б r·. , І ІЧН. адреСІ. 
іСІlівська о •• ••• рОВlрll, вул. І arapllfa. 15, в осоБІ ІIIКОНУIОЧОГО обов'аКII Аlіського ronОВl1 _ 
се.'Ртр. paдll Сапожа Irop~ ~аСllnLОВIIЧIІ, .КIIП діє на пі./lствві СТ.42 ЗаКОJty УкраіНl1 «Про 
мІсцеве са.lоар.дуввнн. в УкраlJlШ, з OдllOГO боку, та 

ОРЕНДАР:. ПП Прос~рко B~el~IIHa МllкonаіВІlа, 10РІІДІІЧlfа адрес&: M.GpOBapl" 
6уаь •• Не3вnежНОСТІ,12-в КВ.29 IдсtlТllФІкаЦІRllltП код 1517412247, Cpi./lOUТDO про держаРlty 
PCEC1pВЦЇIO фіЗllчноі особll-піДПРIlЄМIUI аід 15.05. 1997р. .Ne2 355 017 0000 001210 ВltQDІlе 
llІІОНUЧlо.l lo"iтeтor.. Бро.варськоі міської pDlIlI Кllїрськоі облвсті, JIIUIi -"ОРЕНДАР", з dpyгor 
t:nIopDНIІ. )'КJIВnII цеП ДОГОВІР про наступне: 

ДіЮЧIІ добровїnt.но і перебуваlОЧl1 ПРІІ ЗДОРОВОАІУ РОЗУ'lі та .Cllin П.I'm. РОЗУ'lіЮЧII 
значеНІ" своіх діП. попередньо ОЗllаRомnені з ПРIІПllсаМl1 UllBinIoffOГO законодавство. що 
peryJl1010ТЬ yкnaдeHllA НИМІІ праВОЧIІН (зокрем0. :І BllMoraMl1 щодо HcдincHocтi праВОЧІІНУ), 
вlAnовlдно до ЗІтаерджеllоі рішенн.м Ііроварськоі міської радІ І Рід «30» ререСІIl 2008 року Н!883-
46-05 Іtормвтивноі rpошовоі оцінки земель міств Ііровар", та рішеННIІ Ііроварської мІськоі paдll від 
16.10.2008 року N!898-47-05, від 20.11.2008 року Н!928-49-О5 та кеРУЮЧllСЬ положеННlМl1 ПУlfктlр 
4.5.2, 4.53 та 9.13 Договору ореНДІІ земельноі дїЛІІнкн від 09 ЛІІПІІІ 2008 року yкnanll цеП Догорір 
N! І (НtЮllЛl-Договір) про внесенНІ змін до Договору opellДll зеА,em.IfОТ JIЇЛIIНКІІ від 09 т,пн. 2008 
року за N!73 (надалі - ДoгDtIlp оренди) про таке: 

1. BHeCТII до ДоговоРУ ореtlдИ наступні зміНІІ: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНJIИ викnаСТIІ в HaCТYnHln ре.IIDкціі: 
«2.3. НорматиВНІ rpошова оцінка земельноі JIЇЛIIНКІІ згідно ДовідКl1 відllілу земелЬНllХ ресурсІв У 
місті Ііроварах Кllівськоі області від 22.12.2008 року Н! 04-3/13-3fl285.craноВIm.: 

- 17 274 (Ciмнaдwm. ТlIСНЧ JlВicтi cїМJIecнт ЧОПІрИ ) IРllВні оо копіПок.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору OpeНJI11 Вllкnасти в наступніП pellDКЦlї: 

«3.1. ЦеП Договір yкnaдeHo терміном на І (ОДІІН) рік до 20.11.2009 року. Післ. закінченНІІ cтpo~ 
411 цr.oro Договору ОРЕНДАР має переважне право поновлеННIІ ВОГО НІ HOBlln строк. У ЦЬОМУ рDЗI 
ОРЕНДАР повинен не пізніше нІж за 30 калеНllDРНIІХ • ./Інів .110 ЗІкінченНІІ. строку діі цього 
ДorolOPY письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР ПРОДОВЖІІТІІ Пого ДІЮ. • 

Положена цьоro Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосо~уюТloСН У рDЗI: 
• llIКaPllcтaннi зсмenltноf дinRнки не за цinЬOBllA1 ПРll3начеННDI; 
• ПОРушеННJI термінів сrшlТlI ореидиоТ маТІІ; 
- 40RylЦeHIUI погіршена стану земenьноі РНКІІ». 

1.3 П CТII в наступніП редвкцІі: 
.А 1 О • ункт4.1 Договору ореНJIИ викn) а. 'в в'lд НОРМІТlIВНОТ lРошовоТ оцінкtlземenьноі 
..,.. peНJlНa мата cтaHOBltтIo 10% (дecllТЬ ВIдСОТКI 

-...0-17274.00 rplIDeHIo і cкna.aaє: in '0 
- 1 727,40 (Одна ТlIСRча сімсот JlВDJlWlТIo сіll') rpllBeHIo 40 коп ок В РІ 

'n едвкціі' 1.4. Пункт 4.3 Договору ореМl1 Вllкnасти У НІСТУПНІ Р • 
«43 • 'ІНО ПРОТІІГОІІІ 30 (ТPIIДЦIIТII) lCDIIеlfJlllРЮIХ 

• Орендна плата ВНОСІIТІоСН ріВНtlМIІ часткамl'• ШОІІIІСllпоllJlТlCOВОro) MicнWl ба урахуванНІІ ПДВ 
1ІІІ1в,ItIc1ynНIIХ за остаНllім квлендаРНl1М дне .. зрlТНоro ( WI 1& 33217815700005 УДК У KlliBCIoкfn 
~I nepepaxyBalltlR ІІа РОЗpDXУНКОВllR paxyIIOKoO~~~ О./lеРЖУВВ'1 _ ІіРОВlРСЬке ВДК, код 
..... ,.;)1 1\1. КIIЄва. код ЗКПО 23571923, МФ , 
"-uФіllЩaї 13050500 - оренда землІ». 

HВCТ)'nHin ре.IIDкціі: 
1.5. Пункт 4.5.2 Договору opeНJIII BIIКnICТII в _ 

Чо5 к о elfJllloi MaТlI. ЗА,іНII Hop.,aТlIВHOI rpошовоТ 
ОЧІ .2. 31\1ІЮІ РОЗ.llрів зеАlельного по.IIDУКУ та С'І'ІВО Р ексацlt Вll3начеНl1Х 3IконО_СТВО.I. 

НІСІ!, пlдвllЩСННІ цін, тарифІв, ЗІІ,ІНІІ коефlufЕИТі: i::U1Y ~P1Y на У"ОВІХ, Вll3нвчеНl1Х п.4.S 
Цaraв У ВIШадку вlдАlОВl1 OpeНJIPp. '1І"Нlml д ProBip в O./IНocтopotlHIoOIIIY порцку». ару, Орен.цО.IIDвець має право розlрваТlI цеП о 

наСТУПlllП редвкцП: 
1.6, ПунlCt' 4.5.4 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в 



4 S 4 У РазІ НСВІІСССННЯ OPCНAIIOЇ маТIІ У СТРОКIt, Вll3наЧСllі ЦItМ Договором сума заб « • • • • . ' Oproвaм....... 
вввжаmся подаТКОвltм боргом І СТЯГУЄТЬСЯ З нарахуванням пеНІ, що нараховуcn, -"'1\ 

податкового боргу (з урахуван~ям W1pаФНИБХ саНКуціА з~ ЇХ Ha~BHo:ri) із розраХУНI\)' 1;~ B~~ ріЧІІІІХ облікової С'11ІВКII НаЦІОНального внка • кpalHII, ДІІОЧОІ на день ВIIНllкне"". n'''' 
податкового боргу або на ДСН" Аого (Аого ЧВCТlIIІІ) погашсння, залежно від тoro, 111"1 ] It'I rora 
таК11Х ставок Є бin .. ШОIО, за КОЖllиR календаРНllR Aell .. ПРОСТРОЧСННJI у noro сплаті». ""'" 

1.7. Пункт 6 дОГОВОРУ ореНДІІ BIIКJJaCТII в IIВС'І}'пніА редакції: 
«6.4. Орендар зоБОВ'JlЗВIІІIR в П'mlдеIIНII~ терміtl після дep~aBIIOЇ реєстрації U"oro Дo~ 
тalвбо БУДЬ-ЯКIIХ додаТКОВИХ угод, ДОГОВОРІВ про внесеtlllЯ змІН та доповнень до Aoroвopy 
HaдaТlI відпОВідну копіlО opraнY державної подвткової служби за місцем ЗllаХОдЖеННI ]e~eo~ . ~ 
ДШЯНКІІ». 

1.8. Пункт 9 Договору оренди ДОПОВНІІТИ НОВИМ підпунктом 9.4.6 lІаС1УПНОro зміcty: 

сс9.4.6. в п'ЯТllдеННIIП термін піСЛJl держаВIІОї реєстрації ЦЬОГО Договору тalвбо БУJlr11lQ 
додаткоВItХ угод. Договорів про внесеННJI змін та доповнень до Договору тощо IIUBTII віJIПОІUнy 
KonllO органу державної податкової службll за місцем знаходження земельної діЛІНКІІ». 

1.9. Пункт 11.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНlIТIІ НОВІІ,.. підпунктом 11.3.4. НВСТУПllОro ]\lїСІу 
«11.3.4. iHiцiaТlIBOIO однієї із Сторін В односторонньому ПОРllдКУ У випадках, перел6аЧСІІІІІ 
законом та ЦlIМ Договором». 

1.10. Пункт 11.4 Договору оренди ВИКJIаСТl1 В наC'l}'пніП редакції: 
«11.4. РозірванНJI Договору ореНДІІ землі зв iHiuiaTIIBOIO Орендодавця в ОдНОСТОРОКН.аІІУ 
порядку доnyскаmся у разі невиконання Орендарем ВІІМОГ пункту 4, підпунктів 6.4 n 9.4 JIIIfOII 
Договору.» 

2. ЦсП Договір набирає чинності піcnв підmіСВННJI сторонами та Пого державної ре. 
та звстосовуєn.СIІ до npaвOBinиOCllH шо ВIIИIІКnИ з 01.10.2008 року. 

3. Інші У'ІОВИ договору ореНДІІ земen"ної дinJlнки від 09 ЛІІПНІІ 2008 року 31 ]67] 
ЗВnIlWаютьСІІ без змін. 

OP~НДOДABEЦЬ ОРЕНДАР 

Ор".о",,,,,,; nідllр"є.1"'(6 і,Н/І 
Лроснур/(о Валє"",,"'1І !tIUIlОЛ' 
ЮРИДlІчна влреса: .29 
ббульв.Незалежності, 12-В кв 
м. БроваРl1 
обл. КIІШСЬка 

%.M.OPDCКJ'P.:o 
-.....!.,.,.оІ!:;;z..---

.' І 

AOfOBip заресстро. оі заПllсі• 
дcP1КlВHoT ресстраціі 8aH~ у BJ1KOHKOMI Броаарської міської раДІІ, І!Р.О що У кНI oofpoJC)'. 

AOfOBOPIB ореНДІі ВЧllнено запис від ес PJ;) f/f/ _ 2 -



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

особі виконуючого обов' JlЗки міського голови - секретаря міської ради 

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

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

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

однієї сторони, та Приватний підприємець Проскурко ВалеllТ.fllа 

МlIКОJlаівна з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРlfваТН.fЙ піДПР'fємець 

Проскурко ВалеНТІІна Мlfколаівна прийняла земельну ділянку площею 

О.ОО37га по вул.Черняховського,15 для обслуговування кіоску в 

аl.Броварв. Земельна діJUПП<a надана рішеНWIМ сесії від 20.11.2008 року З8 

Не928-49-05 на )'Мовах оренди терміном на 1 (ОдНН) рік до 20.11.2009 року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

. ..... 
ПРийв:Я.J1A: :. ',. .. 

ПРІІваn"",,; ni6np"Є/t,e'f" 
ПроСКУР"0 \в.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 
бул.Незалежності,12-в 1(8.29 

hвом.ПрОСХУРКО / 
? 



~ ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬноr ДІЛЯНКИ 

м.ІіроваРII 

liровареloка ~lleloKa Рада .. ?.Р .. U/L ~" .. 20~ 
оРЕНДОДАВЕЦЬ: Бр~вареь~ ~11~loкa рада, в особі заС1УПНIІICD MicЬKOro rОЛОВl1 АllДрєєва Baelln~ 
Qлlh'СІllдроаllча, що ДІЄ на ПІДстаВІ Закону УкраїНIІ "Про місцеве саМОВРJlдуваННJI в Yкpaїlli" довіреності 
.25.01.2008 року N!2-IS/149 з OAHOro боку, ТОІ ' 

ОРЕНДАР: ПРIIВ~ТlIllП пIaП~IIЄаІецlo. Проскурко DаnеllТlша МllкonаіВllа, ЮрllАllчна ІШреса: 
JI.IiPOB.pll, бульв.~e:J~еЖНОСТІ,12-в кв.2?, IдеНТItФllCDціПНIlП код 1571412247 , Jlка діє ІІа підставі свідоата про 
JLCPIIIIII)' реєстраwю фlзичноі особll - ПIДnP"ЄМWI, Вllдаиоro ВlІконаВЧIІМ комітетом Броварської міської РІШІІ 
.1ІІ15.05.1997р. ЗD ,М2 355 017 0000 001210, далі -"ОРЕНДАР". :І другоl старо,,", укяалll цеП Доroвір про 
IfICIYIIHe: • 

1. ПредJ\IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеffНJI сесії Броварської міської РІШІІ КІІЇВСЬКОТ області 
.1&16.07.2007 рОIC)' .fiIo']96-24-05 нааає, а ОРЕНДАР приймає в строкове мати&: КОРШ:1уваННJlЗ&:Мельну ділJlIІІСУ 
IIDODIIIO 0,0031га, ДnA обcnуговуваllllR кlоеку, IкиR знахОДIm.СI по вуn.ЧеРIIRховеLкоro,15 в "І. IiPOBr.all. 
3J'ЇJIR0 3 rшанО~1 землекорш:туванн_, що є новїд'ЄМflОЮ чаCТJIНОЮ uьoro ДоroвоРУ ТОІ довіДКIІ ВIIдІІНО
&роаарс,аІМ "ІіСЬКIIМ відділом зомельних ресурсів віА 11.04.2008 року за N!04-3/13-3/S94 ТОІ ЗОАlелЬf -
lІІІІС1Рової ДO~IOнтaцiї Броварськоro MicIoKoro ві.lUlїлу З0мелЬНІІХ росурсів WI 30А.елЬНD дїЛJlНка рахуCl10 в 
xмux КOMepwRHoro npизнаЧОИИR в межах Броварської міськоТ PIAIf. 

2. Об'єкт opeUДl1 

2.1. В оронау поредаCl10СR зомельна дїЛRНка заranьною мошею 0,0037ra. • 
2.2. На зомельніА ділкнці розміщені об'єlП'И HepyxoMoro маНнв. Jlкі JlВЛJlIОТЬСК влаСНIС1ІО ореНАВРJl· 
2.3. Нормативна rpошова оцінка земельної АЇЛJlНКIІ зrіано довіДКIІ Бровврськоro A.icIoкaro _і.IUIЇЛУ 

ИМщиllX ресурсів від 11.04.2008 року за N!04-3113-3IS93 стаНОВІІТЬ: 
- 24 376 (авадцять ЧОТllрl1 Тllсичі тpllCТII ci"lДecRТ шІсть) гривонь. •• 
2.5. Земельна дїЛ_нка, _ка перодаєrьск В ореНдУ, но має ТоІИКХ НМОЛlКf_, шо можуть переШКОAl1Т1І 11 

ефеrmвноJity викориСТ8НЮО. .., 
2.6. При зміні ( реорraнізаціТ) ОРЕНДАРЯ ДоroВIР ореНАИ но зБОРIrat: ЧИННІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доroвір укпааоно на 1 (ОДІІІІ) рік, терміНОАІ до 26.01.2008 року. ~iCnK закінчеНllJI cтpo~ a~roBO~y 
~II_ м." IUI Roro на НОВІІА ~OK У цьому рІЗІ ОРОНАВР ПОВІІНОН НО Пl3Нlше НІЖ -r-_,. -. переважне право цоновлен -. r • • 
312 Нlснцl до звкїнченlUI строку дії AOroBOpy повідОАIІтl nllCIoMOBO ОРОНАоаавWI про НВIlР ПРОДОВЖlml Поro 
lІЇІа. Прп BIIКOPIICТDIIHI зе~lenы�оіi дlл_IIКII Ilе 38 цілЬОВII"1 ПРll3llачеllllЯ"1 opell4ap втрачає переваЖllе 
орав0 ІІІ ПоновпеllllЯ договору opellдll. . 

4: Орендна плата 

4 І РІ 10 .J. від IIОР"IІІТlIВIIОТ грошовоТ oulllKl1 І СICll8дас 
• ~ ЧІІ. ореlЩllD плато с:таIlОВIIТЬ RТЬ сІ'" ІІВОНЬ 60 копіПои; • 

- 2 431,60 (двІ Тllсячl ЧОТllрllСТІ ТPIIДU ІІі ) Д~JlHKII АОРжавної або ка"'унan"коі влаСНОСТІ 
14іЬс 4.2. ОБЧIfCnОННR розміру ОРОНАНОЇ маТIІ за З0мел:оеФіцlєнтіВ індоксації, ВllзнаЧОНflХ законоааВСТВОА', 
31 ~m.c:. 3 УРахуванням іх цin .. oвaro Пр~t3наЧОННJI та шо ЗDПОВНЮЮТІоСJI під час YКnIUlDHHII або зміНIІ умов 
-'·ер.еними Кабінета"l Міністрів УкраІН" формаМІІ, 
~ ореНДІІ Чlf продовжеННІ Roro дії. 

• о іВНIІ"'" часткаА'" npoтaroM 30 кanoHlIDpHIIX анів, 
~ 4.3. Орендна MaТol BHOCIIТЬCA ОРОНдаРем ШОАflСIІЧН К:воro) міСJlWI ШЛІХОМ перорахуваННJI на рахунок 
ГуД;;'Х за останнім IC&IIOндapHItM днем ЗJітнОro (П04l;3511923 p/p 33211815100005 -liроварське УДІ(. 
Itoa КllІВСIoІсоІ області ,,1.Кllєва МФО 821018 код 

~.СIІФlкаQtt 13050500 - ореlща орОНАної MaТli ОФОРМЛRСІ1оCR відповjднll~IІIIIIC1DМII • 
.4. ПеРОlULча продукціі та HВДВHНR поcnyг. рахунок 
4.5. РОІllllр ОРIІЩllоr Пn8Т11 переГnЯJIаєrьс:в 1 разІ: ,. 
4.5.1. зміни ,.ІОВ roсподаРJОВВНfUl, породбачеНIІХ ДO~~O:A~:H~I розмІрІ- 30MenIoHoro ПОAJlТlC)', піАвllЩОННR 

ііі... ".5.2. РОЗllllр ореlЩllоі ппаТlI переГnЯJIаєтьсП 1 ра аавст_ОМ 3мІІІІоваТІІ орендну ма1У за земельні 
~:РIІ,lв, змін .. коофlцієнтів Індексації, ВI~наЧО~I~ З8:О::вот ОціНКI; З0Мель м. Бровар ... У ВIIПIAКУ _ідмОВIІ 

lIq ПICJIІІ 38ТВоражеННIІ НОВIІХ СТІВаК та nlCnIl 3.11" r1J 



ОРЕНДАРЯ 3r.fіНИТJІ орендну мату, договір оренди земельної діЛЯНКl1 Маже БУТ11 РО1ірваllllО 
r..iCLKOIO paдOIO в односторонньому порядку. ~i' 

4.5.3. в іНШ11Х ВІІПВДКJIX, передбачених законом; • 
4.5.4. У разі невнесеННІ орендної мати у С1рОКИ: Вlfзн~чеНI ЦІІМ Д?Г~BOPOM, пеНІ! нарахов 

податкового борry (ВКJI10чаI0ЧИ суму urrpа~них ~аНКЦІЯ за ІХ HВJlBHOCТI) ІЗ РОЗРахунку 120 B'>rnc., 
обnікової ставки HaцioНВJIЬHOГO банку УкраІНИ, дll0ЧОЇ на день аиникнення такого податк ~) 

• 080ro&... 
день ЙОГО (його чаСТІtmt) погашення, ЗВJIежно ВІД того, ІІКВ З величин таКIfХ ставок Є білL • .... І. 

• .WOIQ 11 
кanендарт.n день nPОС1рочеННI у його смаТ1. • ~ 

4.5.5. Орендна плата спраВnIlЄТЬСІ також і У випадках, якщо ОРЕНДАР З ПОВІЖНІІХ ПРІ"'"" : 
DIIKOPIICТOBYE земenьну ділІІНКУ за цим Договором. ~ 

5. }7I\IОВII ВІІКОРІІСТВІІІІЯ зсI\oIслы�оїї діЛЯRКl1 

5.1. Земельна ділянка передається JI оренду дІ"l оБСЛУГООУОВlІlІЯ кіоску; 
5.2. Цільове призначеННJlземельноі ділЯНКII- зсмлі комсрціАIІОГО використаННІ!. 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформлення у встаllооленому законодавством поршу 

цільове ПРІDначенНІІ земельноі ділllНКII. 

6. УМОВІІ і строки передачі зсI\Iслы�оі' діЛИRКl1 о opelrдy 

6.1. Передача земельноі ділянки в оренду здіЯСНIОЄТЬСЯ без розроблення проекту її відаюНИl. 
6.2. Інші умови передачі земельної діЛІІНКИ а оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а OPEHДAP~ 

оренду зеr..enьну ділкнку вільну від БУДЬ-IlКИХ маЯнооих прав і претензій третіх осіб, про І. І 
YКnIlдllHНII Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧI1 ОРЕНДАР не МОГЛІІ ЗІІВТ.І. 

6.3. Передача зеМenLноі ділІІНКИ ореНДВРІО здіЯСНIОЄТЬСЯ після держаоної реЄС1рааіі w.oro До .. 
за актом прніімання - передачі. 
6.4. ІІа ОСllооі ст.25 3aKOllY УКРDТІШ "Про ОрСIШУ землі" від 06.ІО.І998р Nt161-XIVO~1 

п'ПТJшеllllllП строк після деРЖВDllоі реєстраціі договору OPCllnl1 зсмсІ1ы�оіi ділЯIІКlI .e~ 
комунDnы�оіi влаСllостl зобоо'язаllllП HaдaТlI KonilO договору віДПОВШllОМУ opmllY держаlllоі n 
служБІ •• 

7. Умови повернеllllИ ЗСМСЛМІОУ діЛОlllСl1 

• 7.1. П~CJUI припинеННІ діі ДO~BOPY ОРЕНдАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВі земельну .їл.науу 
nршому noplBНJlHO з ТИМ, у якому ВІН одержав ії в оренду. _ nos 

• ОРЕНДОдАВЕЦЬ у разі П~гіршеННIІ корисних ВПВСТИООСТСП OPOIIJlOllDlloT 30мcnыlіi дїл,"К1I, 
Ь ЗМІНОЮ ії стану, має право на ВlдшкодуванНJI збитків у розмІрІ, 01l31111'IOIIOMY CТOPOIIOMII. Я!rШО 
AOCRГRyтo згоди про розмір відшкодування збитків, спір РОЗВ'язустьсп У судопому порядку. .IIDi • 

7.2. ЗдіЯснені орендарем без згоди opeIIдoдaвWl витрати 110 полl"IUUIІШI ОРСIІДОООIІОУ,с
ккі немoжnиaо відокремити без заподіЯННІ шкоди ціЯ діпкнці, 110 пlдnяrolОТЬ оlдшкоДУВВIІIІІО. ВOJO , •• 

7.3. ПотnшеННl стану земельноі ділянки, проводеІІІ ОРЕНДАРЕМ ,о ПllсьМD НІ " 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі, не niJurяraють відШКОДУВВRНJО. Умов.. оБСЛГIІ І СТРОКІІ оIДШКО:;;11. 
витрат 31 проведені ним поліпшення стану земельноі ділЯlfКl1 BII:III~'IOIOTI'CI1 OKPOMOIO yroAOIO D 

з06 ,7А. Орендар має право на відшкодування збитків, звподlПJJШС YllocnlAOIC IICUIIKOlla""' 
ов 131"11 , передбачених цим договором. , 

З611Т1CD1\1І1 DВВ1КDIОТЬСЯ: 1 .• ...-1 
7.5. ФllaИчні &тр ОР ЖIІIІ~IВllrDJI~"" .. 

дoroBDpy ОРЕН ПОДА ІТИ, яких ЕНДАР 313нав у ~B 'язку :І 1I00lllCOIIOlllll1M обо ІІСІІOJIС ІfПl JIII' • 
CBOro поруш' ~ ВЦЕМ а також витрат .. , які ОРЕНДАР здіПСІІІІD пбо "oollllCII здіПСIІ 

eHoro ПРІВІ' Q 
7.6. ДоходИ акі ОРЕНДА • JI ОРЄН)1 

УМОВ дoroBOPY. ' Р МІГ би реально отримати в разі IIOJICJKIIOГO OIlKOIIOIIII ",.-
7.7. Розмір Фактич . верРІС"''' 

них витрат орендаря визначається "а підставІ ДОКУМСІI'ПIJІЬІІО пlдт 

8. ОБМе2кення (оБТВ'lсеШIЯ) щодо ВlІІсорШ:ТПI11IР 
земелы�оіi діЛВlllСl1 ~ 

В.І.На Оренд0 ~ І 
ВІКу земельн . . • І права 1)'-' 

у ДІЛянку не встановлено обме>кеIIНЯ, оБТЯЖОIІНЯ тв ІІIU1 

З.сі ОРЄНДОААВєць 9.Іllші права та оБОВ'В3КII сторіІІ ""~ 
І ОРОIІОIO (apeIllТQ) rapDIIТYt, що зе • 'і "е • • rr' 
'lІАааа"" '1111І' прав м ,3IaCТltBOI0 110 пореб мenЬна дІЛянка є у ЙОГО власності, ІІікому illUlO:.o p.iII,lltf 

в, .'I3I1А'lаllі цим AOro уває і він має 3IКО.I"і поа.lоваЖОIIІІЯ поредавОТІі _ аором. 



. 
,.1.0, ••• о~еIIДОД~ВЦИ: 
,.1.1. переВIР1lТl1 цшь~ве BIIKOPIICТВHHJI .зс .. ельноі lIЇnRHKII; 
1І1з. дoc:rpoКOBO р031рваnl цеП ДОГОВІР у ВІІПЦЩ ПСРС1l6ач 
J' СНlnС ЧІІІІНІІ" ЗDXОНОlllШством та ШIloI 

~ »Іlнпnr розмір opellдНoi маПІ у ВIIПIIlIКIIX. ПСРС1I6аЧСШІХ '111ІІІІ11101 законо • 
• му napJWCY без зroДJI ОРЕНДАРЯ; lIIШством. а тому 'ІІІСВ' В 

~nмanПI від.ОРЕНДАРЯ своєчасного внсссННІ 0pcНlIНoi маПІ; 
'1.5. ВllМanmІ ВІД ОРЕНДАРЯ вілшкодуваННJI CYМII 0pcНlIНoi Mml з 

~.IA23.04.20004poкy ДО піДПllсанНJI цього Договору; часу ПРIIIburтnr рlШСlllUI 
'.2. Обов'IJJКlI opeIIДOADDQ~: 
',2.1. передавmlземельну ДШJIНКУ по aln)'. 
'30 Пр.ВІ ореllДDРП: • 
,3oL otpllМІПІ ПО акту ЗСМeJlЬН)' ДШJlНКУ у корш:туваННl; 
,J.2, попо~ваnl. AoroBip п1CJU1 закінчснНJI строку ПОГО діі В разі BЇlIcyrнocтi претензіR ЩОДО 

..... на прOТJl3I теРМІНУ оренди. • 
'.4.0бов'взко ОРСІІДDРИ: 
9.4.1. IІІдІІваПІ ОРЕНДОДАВЦЮ можливість 311іЙСНlOВDТlІ КОIIТpОЛЬ 'В BIIKOPIICТDHIIDI цієї 'С.lenьноі -'.4.2.BIIКOPIICТOBYBD111 зеl\ІeJlыІy ділИІІКУ 3В цІлЬОВІІІ'І OPII'IIIIIOIIIIBal; 
9.4.3. своєчасно смачувати орендну мату; 
9.4J. не lIOпусати хімічного чи БУДЬ-JlКОГО іншого ,a6pYllНeHHJI ,eМJIJI; 
9.4.4. nUnplUosyватн П В належному санітарному ствні; 
9.4.5. піш 'ШНЧСНIUI терміну діі Договору opeНlllI поверlfYПІ ,емenьну рнку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

ІІІІІІІІІІУ mнi по 8ХІ)'. 

10. РDЗНК ВОПDДкового звпщеинп або пошкоджеllНП 
об'єкта оренди чи Їlого чаСТПИ11 

10.1. Ризи BНII8Д1COBOro 3НJUЦeННJI або пошходжеНIUI 06'єкта OpOНlIН 'ІІІ йОГО 'IaCnnВlllcce ОРЕНДАР. 

11. Зміни умов договору і приппвеRIШ його діі 

ILl. зміна УМОВ Договору здіЙСНlOIОТІоСJl У письмовіR формі ,а ~aDIНOIO 'ГOllOIO СТОРін. 
Уразі RCДOCJlПlеННJIЗГОДИ ЩОllО зміни умов 1I0ГOBOPY СПІР PO'B'13)'101'ЬCJ1 У CYllOBOМY ПОРUXY· 

~~.2. дir 1I0ГOBDpy ПРIIПIIНRIОТЬCR У pul: 
.2.1·3IIdнчсlIНJI СТРОКУ. на JIКИЙ його БУJlО YКnIlllOHO; • 

::~ прид6аllНJl ОРЕНДАРЕМ земenьноі дїnJlНКII У вnacHIC'I'!"i • - нсобxillності відповilIНо 1!2 
~ оАЗ. примусового відчуженНJI земenьноі lIЇЛJlНКИ 3 аlO'l'llllВ СУСПIJlloНОI 

~IoRora кадеш УКРВУІІІІ; захОНО.1 
.1.4. ДoroBip ПРИПИНJIЄТЬСJl також В іНШ11Х виПIUUCllX. переllбаЧСНl1Х • 

~~Зо дir AoraBOPY ПрllПllllRIОТЬCR ШЛИХОІ\І ООГО розlРВІІІІІВ 31: 

1 Зоl· I3IЕМНDIO 3ГОДОЮ сторін; 
1~~ РШreнн.м суду відповідно до чниноГО законодавства У~=llяаl суду, вlдповlдпо до ст.141. 144 
~_ IlеВlIКОllDllНИ орсндареl\l 0.9.4.2. lIIIIOro lIOroBOpy 3А Р 

11,4. .;::-ексу YКPDrlln; і xat:ТloCJI. 
Уllав IPB~ Договору В односторонньому порJIдICY ДО~е8ПКО~IUUI OpeНдDpcM 0.4.3. n.9.4.3. 
IЦ O~ PD3IPBВННJI Доroвору в односторонньому пор~Е IDРІІДІІЧНУ або фЬ11'lll)' особу. а також 
~ epexlд права впасностІ на мвАно opeНдDP' II~ в: доro80РУ. 

IОрlfДJfЧНоt особи-орендаРJl Е підставОIO PJUI рОЗIР 

• веDиковаНIIJI а60 
12. Відповідальність cтopїJI за 

неналежне вПКОllаВIIJI доrовору 
111 з' 1111 HCcyrь відповiдanloніСТЬ BilInOBilIНo до 

,_. • He81110нaнНJI або неНВJlежне ВIIКОНанн. lIoroBOPY сторо 
11.~ro дoroBOPY. • BilI 8шповіll8JlЬНОcтl. JI!СШО вона 1I0BClIC. ЩО це 
~ СтоРОн .. Jlа ПОРУШНJIа з060В·138I1Н •• 'ВIЛЬНJlЄ'I'ЬCR 

C1'Inoca не з1і ВIIНИ. 



• 
13. ПРllкінцеві ПОJJожеllllЯ 

13.1. ЦсП Договір Ilобllрає ЧllННОсті піСЛJl піllПllсаннн СТОРОНіІАІІІ та його деРЖUНоі 
ЦсП договір yкnвдeHO У трьох nPllltlipНlIK~, що маю~ однакову ЮР1fJI1ІЧ/І)' ~ 

ЗНВХОДIIТЬСR В орендодавця, ДРУПln - в орендарн, трОТІn - в оргаНІ, НКІІА провів держав 1L1) •• 

/I)'~ 
Новlд'ЄАlllllаlll чаСТІlllааll1 ДОГОВОРУ є: 

КDдВC1pOBlln ПJlIН земem.ноі ділJlНКИ з відображенНRМ обмежень (ОбтRЖеНL)"-
• • І U 

BcтвнoвneHllx серВI1УПВ; 

акт про перенесеННR в натуру зовнішньоі межі земельноі ділННКІІ; 
акт nPllnomy-передвчі земельноі ділJlНКИ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
• ос06і заC'l)'llНlIКВ міського голови 
4411'РЄЄlІІ ВІІСІIЛR ОЛIlКСІІ"'РО.IІЧІІ 

Міс_нвходжеJЩIIIОРНдllЧноі особи 

07400 х"r.С6ИІІ 06ЛІІСІІІ6, 
JtLBpO.llplI, qл.ГlllllР/НІІ,l S 

JденrифікаціRmIЯ код 26376375 

14. Реквізптп сторіІІ 

ОРЕНДАР 

ПП ПРОСКУРКО ВIІЛIlНnI""" Ми.1 • 
НКВ діє на підставі c8iIlO~~.:J 
реєстрацію суб'єm nїJInpuщ 
дімьності. BlfДIHOro 8IIКOH~1IMO\l 
міської ради ./, /5.011997,., 
.Ni2 JSS 0170000 00/2/0 

Місце проживаннн фі:шчиоі особи 

юридична адреса: хur'С6Юl 06л.""," 
6УЛ.ІІ.НаQJIIlЖІІОClІІ/,12-1 " ... 1, 
IдеНТltфікаціЯtJиЯ номер /571411147 

lS.!ЦдПОСD сторів 

: 
" ОРСIIJ~ПР /' 

~ в.м.n~ -
МП (:ІВ IIU.,IDm n1'l8l1Cl1) 

.J 
AoroBip 31pert!'rnOB' JCIIIаі !IJIIICiI 

Pet:ctpIlUЇ до ;--.,. ана у ВІІКОНКОМІ Броварської міська! ради, про те ШО У 
roBOPIВ ореНДІІ ВЧинено 31П11С 

." .. Р,Р .. 
- tN.L tw-l 20 llJ' ро :ІІІ J(j I/~ ----------

-----------------~ 



II 

АІ(Т 

ПРИЙОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,,_-----.,;2008 року - м. Бровари 

Ми, що Підпис~ися нижче: Броварсыаa місы�аa рада, в особі 

заступника міського голови АIIДРССDlI 8аСІІЛЯ ОлексаНДРОВ!lча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року Н!!2-151149 з однієї сторони, та Приватний 

підприємець Проскурко ВалеllТИllа МIII(олаівна з другої сторони, склали 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllіі піДПРIIЄ~lець 

Проскурко Валентина МиколаіВllа прийняла земельну ділянку площею 

О,ОО37га по вул.черняховсы�ого,155 для обслуговування кіоску в 

а •• Броварп. Земельна дiJIJlНl(a надана рішенням сесії від 26.07.2007 року за 

1і396-24-05 на умовах оренди терміном на 1 (ОДІІН) рік до 26.07.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРоваРсь"а АІ;сьна рада 
ЮрИдиЧНа адреса: 
~з·Бровари, B~ • агарїна,15 
aC'rvn...__ '" 
-·І6'nЦ ького голови 

.О.АнДРєєв І 

. .... 

ПР:ийНЯJIA: 

ПП Прос~рко В.м. 
юридична адреса: м.Бровари 
бул.Незалежності,12-в кв.29 

СіІ І в.м.прocxyp1CD І 

мп ( 3В ИDJI8ИОСТЇ пеЧDті) 



АКТ 
про перенесення в натуру зовніШньоі ме · . . 

та передачІ межових знаків н 6" ~еl\lельноі ДІЛЯНКІІ 
а з еРІгання 

- д. '//. 
вул. ~oI-cAl".QТ.O І /6-

·16· ~. 200{р. 
Ми. нижчепідписані, представних ТОВ»Тєрмін» 

в присyrності землевnaсииха (землехористувача): 

/l n *ew/..o-. -~-. .P-.---

представних виховому Гордієнко т.в. 
діючи ка підставі Дозвопу=в=и=хо:'.:н=х~оИУ~~N!~!!::27=З:-----------
ради кародних дeпrrатів від 24 листопада 1992 роху 
перенесли в натуру межі ва підставі плану земenьноі дШlІНІСИ 

11 п ~e~ ~.,o. 
щознаХОДИТЬСJlза вдресою: 1&,.1. ~о/'/І.і.КО'С8I'&.О"Щ /tГ 
згідно рішеННJI місьхвихонхому Н!! ____ ~-Biд _____ _ 

Межові звВІСИ В кількості шт. передані в натурі представнику 
зІМОВItИ1Cа, ва вого і ивxnitдено відповідальність за іх збереженНJI. 

РОЗМіри та місцезвахоД)хенlUI межових знахів земельної дiJwrюr показані 
"а кроках. 
ЦеН attt є підставою для приAиaтnl рішСННJI по фахтичному користуванню З 

Rattynним ОФормлеВВJIМ документів що посвідчують право ВJlВCHOCTi або користуваННR 
зеатеlO. • І 

Arcт складений в двох примір~8Х. 

Пре.цставних 

ПРе.цставних ВD~lgw~ГА~~:::;~~~7~J..!{J!!~Ш=-:':= 

Представних bpC)BaJPCЬJ[(C)J:!;J,! 
ftllCIaKoro вїnn;"" "'''N[emtНJlIj~?" - L __ ... 'r І 
Р _.J ..... _J.a/~ 
С!СУрсів :t.~~~4~~~~--
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ПЛА'І 30111111illllx І\ІС)ІС 3СІ\tлек 
( IСОРО'I'IС"С'I'I'О1СОIIOl'О 110 УМовах O~:~8aIIIID 

~t\ {\"Ot'~\IPI~O P.J1\\\\\НТц'М1\ J"'UIIOnl\'(&HA 

вул. ~ е І) н Я~ctft~ b\~o ('о і 5 
.;;;; СЕ!. 

~ /ІН J.I о 1. .,., 

~ 311('.М 

U ~ro 
. :: .. . ' 
\\: і ' "~/' ,_, . t.,A. ,'; , 
•• v" 
~o.f' ," ' ~ ...... . ' \. 

"':' , I~\ : 
•• ,,' ., ". • ф 

'І .• , , , 

Акт перевесeJDUI в натуру ~Оlllllшпьоі МІВЇ 3е1lельпоі діJIJIПКlI: 

D З8I'8JIЬва площа: 3'1 f{ 6 • М 

ОбмежеlDlJl: 
( 
( 
( 

) 
) 
) 



ДоговlРКl1 

"ро ""~Ce""R 1.,,111 "о tJOlO'OPJ' opell"" Jt."tJI.II0r "Jтr",,,, 
ІІІ" 14 .6ераllЛ 1006 РОItJ' JШ0406JJ800096 

r."cтo БроваРIІ КІІТВСЬКОТ об."асті 

02JШh1111 двІ ТlIСRчl дев'нтоro року 

OPEHДO~BEЦЬ: Броварська міська рада КІІТВСЬКОТ області, IОРllДllчна особа 3В заКОIIО.lllllспоr.1 
УкраіНІ" IдеIП1IФlк~цIПНIlП код 3~ .llllIІІIМII ЄДРПОУ 26376375, IОIJIIДllЧllа адреса: КlIТВСЬка обn., м. 
&pOBBpll, вуn. rвraplHo. 15, ~ особ! ІIIКО."УIOЧОГО обов'13КII міського ron0111 _ секретарІ рад .. СВПО-ІККІ 
Irвp. DаСllnЬОDIIЧD, IKlln ДІЄ І.а ПІдстаВІ ст.42 3BKOIl)' УкраТНl1 "Про місцеве Car.loBpll!)'BaHНI І УкраТI.і», 
,OJIIIОI'O боку. та 

ОРЕНДАР: ПРlІва~IІП піД~IJIIЄ~lець TpillttBa Оnена 8аСlшіВIIа. 10РІІДІІЧllа адреса: м.Бровар", 
BYJl.lCJliBCIoкa.288 кв. 129 IдеНn.ФlкаЦIПНIIП код 2369412949, JlКlln діє ІІа підспві свідоцтва 
nblnpllDlllllЦIoKoi діяльності, ВІІ.ІІІІНОГО ВІІКОИКОМОМ БроварськоТ міськоТ радllза.N!2 355 0170000003469 
вш 18.03.2004 року, дапі -"ОРЕНДАР", з друго' сторо"", УКnІЛII цеП Договір про І.аступие: 

ДіЮЧl1 доБровїnы�оo І перебуааlО'1ІІ Прll здоровому розу,..і та ІСtlіП па,.. 'Іті, розумllОЧl1 Зllачеlllll 
своіх .ІіА, попередньо озиаПомnеllі 3 ПРllПllсаМl1 ЦllВЇЛЬНого зuїСОIIОдавстаа. ШО perynlOlOTIo yкnaдeHlln 
1U1М11 правОЧllИ (зокремо. 3 Вllмоraми ШОДО HeдinCIIOcтi праВОЧIШУ), вІдповідно до затвераженоТ ріwеНlшr.1 
Бровврськоі мlськоі ради від «зо» вереСІІІ 2008 року Н!883-46-О5 IlормаТІІВllОТ I1JOWOBoT оціНКIІ зсмепь 
місш БроваРl1, та рішенНІ БроварськоТ r.liCIoKoT Paдll від 16.10.2008 року N!898-47-05, від 20.11.2008 року 
Ка928-49-О5 та кеР)'lочнсь пonожеННlМl1 nyнlП'ів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору opeМlI земепы�отT ділlНК11 
вш 14 бсраНl 2006 року yкnaп.. цеП Договір NI І (надалІ - ДOl08ір) про виесеННІ 3Mill до ДоroВОРу 
opeНJUI,er.leпItHoi дїnIНКИ від 14 бера НІ 2006 року за Н!040633800095 (HlUllUli - ДOlOllір оренди) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ BllкnaCnI в наступніП редакціі:. • • • 
1123. HopMaТlIВHa rpошова оцінка земепьноі дinJlНКlI згідно довіДКl1 BUUWI)' земепьшlХ реСУРСІВ у МІсті 
Броварах Киівськоі області від 24.02.2009року N! 04-3/13-3/497 CТDIІО~ІПЬ : 

- 50191.00 (п'нтдеснт 11ІCRЧ сто деВ'IНОСТО сім) I1JIIВCНIo ОО КОПIЙОк. 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди BllкnaCТl1 в наступніП реоКЦlї: •• 
«3.1. ЦеА Договір yкnaдeHo строком на 1 (ОДІІН) рік, термІном до 20.11.2009 року. ПIClUl заКlнчеllНJI 
строку діі цього Договору ОРЕНДАР має псреважне право поновленНІ noro на НОВІІП строк. У цьому раі 
ОРЕНДАР повннен не пізніше ніж за 30 кaneНIIDpHl1X днів до за .. ~нченНІ строку Дl' цього ДоroВОРу 
nИс .... оВо повідоМИnI ОРЕНДОДАВЦЯ про ИDr.lір ПРОДОВ)JClml noro ДlIО. • 

ПапожеИНІ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не 3DCТOCOBYlOТЬCI У pal: 
- IlІІсорuстаині земc:nьноі дїJIІНКИ не за uinIoOBIlr.1 ПРll3начеННІМ; 
• noрушенНJI термінів CMaТlI орендноТ маТII; 
- допущенНІ погіршенНІ стану земепьноТ діJlІНКIО). 

І наступніП редакціі: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ BIIКn~CТlI • Ід. HOPMIТllВllOi I1JOWOBOT оціНКI' зеr.lепьноТ ділJlIІКl1 

«4.1. Орендна мата С'ПІИОВIIТЬ 10% (десІІТЬ) ВІДСОТКІВ в 
-50197.00 І'рlшеиь і складає: • 

- 5019,70 (п'нть ТlICJlЧ дев'ЯТИDдЦІІТЬ) I1JIIBeиr. 70 КОПІЙКІІ. 

У наступнlП редакЦІЇ: • 
1.4. Пункт 4.3 Договору ореНДІІ ВlucпаСТІI • ІЧІІО протяror.1 30 (ТPIIдWIТII) lCIUIеНIIDР1ІІ1Х ДНІв. 

«4.3. Орендна мата ВНОСИТЬСІ ріВ1І11М11 ча~111 шоr.~с :rtCOIOro) r.lісяWl бсз урахуваННІ пдв ~or.1 
НlcJynНlIX за OCТIIIHiм КIJIeНIIDpHl1М ДlIer.1 звmlОro (п i/UlN! 33210812700005 Y1J)< У KllТDcЬKin обnаcn r.1. 
~IIНI на РШРВХУИКОВIIП PВXYIIOK OpellдOдllВWI _ Броаарське Вдк. код кnаСllфіКDціі 13050500 -
КJIEВaa КОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач 
ореИАа зеr.ші». 

в наСТУПllіП редакціі: • 
1.5. ПУІІІСТ 4.5.2 Договору ореllДl1 вшcnаСТІlк о еНдноі MaТll, зміНIІ Hopr.taТlIBHoT l1Jowoaoi OЦlIIKII, 

«~.S.2. ЗміН11 розr.llрlв земепы�ого по~ .та СПІО uif Вll3наЧСНllХ заКОНОдDВСТ80М. 
Пl4lllщеllНJI цін, таРllфів, зміllll коефlWЄI",!В iНдe:c~нa'HY ма'!)' ІІа умовах, Вll3начеllllХ п.4.5 ДоrolОРУ, 
О у ВІІПадку віДМОВl1 ОреНдаРІ ЗМІНІ~ТІІ s:u.OCТOPOHlfbOAIY ПОрІДlC)'». 
рен.цо_ець "аЕ право розіРВDТlI цеП ДоrollР І о 

наСТУПllіП peдDKцii: • 
1.6. Пункт 4.5.4 Договору opCНДII BllкnaCТI~~11 Вll3начені ЦІ'" ДоroIОРОМ, сума заборroваllОСТI 

«4.SA. У раі lIeBHeceHНJI орендноТ MaТlI У С1Р ';"11Ir.1 пен~ шо нараховуєтьСЯ на суму по~вого 
11",Е1'ЬС. ПО.llllТКОВIIr.1 борror.. і curyЄТЬCJl3 нарВХ)'В і) І озрахvulC)' 120 відсотків ріЧНllХ обmковоТ 
бор ·п а Тх НIIRВНОСТ 3 Р ~ •. ry (3 ypaxYBaHHlr.. штрафНl1Х CDHKW з 



стаВКl1 HaЦЇOllMLllOГO банка У"1'аїНIІ, діючої на день ВIІНlІкнення такого подаТКОВОГО 6 
Пого (пого чаСТІІНі) погашення, змежно від ТОГО, яка 3 велllЧIІН таКІІХ стаВОК І: бin.~ry 160, 
кaneИдDplllln AellL прострочення у noro смвті». 010. 11 t; 

1.1. Пункт 6.4 Договору ореНДІІ Вlllcnаст" 8 наС1УпніП редакції: 
сс6.4. Орендар зоб08'Я381111П D п'IІТllдеННI'П термін після державної реєстраціТ цього ДОГО8Dpyn: 
ЯКІІХ додаТКОВІ ІХ угод Договорів про DнесеНltя 3Milt та ДОПОDнень до Договору тощо "taaтн ~I 
копію органу держввної податковоТ службll за місцем ,находження земельноТ ДЇЛ_НК"'.. lUItt 

1.8. ПУІІКТ 9 Договору ореllдll ДОПОВНlІТIІ Н08"М підпунктом 9.4.7 ItаСТУПllОГQ зміау: 
сс9.4.7. в п'mlдеННIIА тep~IiH після держа8110Т реєстрації цього Договору п/або БУ4lo-.kII~_ 
угод Договорів про Вllесення змін та доповнеltL до Договору ТОЩО НiIl1IIТJI віДПО8іАИУ ЬІЙ» 
деРЖВDltої подаТКОDО}' службll 311 місцем ЗllаходжеНIІR ,емельної діЛЯНКІІ». ~ 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди ДОПОВНИТІІ новим підпунктом 12.3.4. IlаС1}'пноro3Nіау..& 
iHiuiaТlIBOIO однієї із Сторін в ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку У випадках, передбачеНIfХ _~ 11 

Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореНДІІ вимаСТl1 в наС1УпніП редакції: 
ссI2.4. Розірввння Договору ореНДІІ землі ,в ініціативою Орендодавця в ОдНОСТОРОННWl\ly lIIt 
ДОПУСКІІЄТЬСЯ У разі невиконання Орендарем Вllt.lог пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 JlIllOro Дoro81!pJ. 

2. ЦеП Договір набlірає ЧІ,нності після піДПllсання сторонами та Аого реєстраціі 1'1 ЖI!XOJ! 
АО прввовіАНОСНН. ЩО 8ИНИМИ , 01.10.2008 року. 

3. Інші умови договору оренди ,емельної ділянки від 14 березня 2006 року 31 Кo0406ШJ 
3ВnllШВlOТЬСЯ без змін. 

РеквїЗllТl1 сторі .. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Кllївськоі обпасті 

ЮРIЦlиqН':JЧIP.~са: 
.. :і1(е.~\IФікаціПlїЙQ:~д 26376375 

i.~ ~.Иї!~ьrв ~~.,!'!; Бро~~ри, вул. ГarвpiHв, 15 
.~., ~ в ~~Об~ C~!!~ .! JZD~, ВlIеlІЛЬО"""1І , ... ., .. 
І': І о' -. І 
,'. ,. -. о' .' Ч 
),1· ; ,_ .... J 
,-' • l оо І :"/ LB.CllnO:Rtнol 
\\ • '.. І, • t:_/I 
\\ (: .... -. . .. .. :\.;, . . _-:- /; 

'\ .... 0 о;. • ~ .1 
. :, .. '. '.'. ..' .. . . :::.. ...... : .... -= : ... -;,-............ 

ОРЕНДАР 

ПриватниА підприємець 
Трінєєва Олена BacНJliBHII 
Юридична адреСІІ: 
м.Бровари, 

~Л'К;kU':&~ 
» 

мп 
(ПРІІ НlUIвності пеЧВТКJI) 

• Aep .. вtJO'~ 
Договір зареєстровано УВІІконкомі БроварськоТ міськоТ paдll. про що у Dll,i заПllСl8 
договорів ореНДІ! ВЧlІнено запис від ссВ!...» 1:"1' 200J'~oкy. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-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 Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та Приватний підПРИЄ~lець TpilleeBa ОлеІІа ВаСllлівна з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТІІПЙ підПРllємець 

Трінєєва Олена Василівна прийняла земельну ділянку площею 0,0085га, 

ДJIJI обслуговування павільйону по бульв.Незалежності,4-а в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.11.2008 року за N!!928-49-05 

на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 20.11.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРо,арсьиа Jf.;СЬИQ рада 
К"Ї'сьиої' області 
ЮРИДична адреса: 
,,~;:~~~"~.!Іj'л.Гагаріна, 1 ~ 

I!~~ оо ~~чиц,~ОВ'язки МІСЬКОГО 
~~7~1l ~~ ~fi<Pei'~ міської ради 

\

' =-( /[ . .' ')1 \)~ U";\ 
\,0 ~S:, : .~; І ,"j ~ О'U 
~ (\ \. ~ ;. -О Q 

~:\.:: ~ о" • .,.. ..... ' ,.,!, !JI.B.Cal103/CKO / 
... -- О J... /1 
".~~. u • ., 
~/ 1..1 с:: І) .~I 
~ С" 0"..-" 

1.,.. ~"'-_:'?'" 
6УЧl ....--....... 

ПРИЙНЯВ: 

ЛРIІВQIІІIl"'; II;дIJP"ЄJf'~'(Ь 
Тр;нєєва ОлеllQ BQCIUIIBHQ 

юридична адреса: м.Бровари, 
вул.Київська,288 кв.129 

/ О.В. ТР;Ilєєва / 

мп (за HIUlВHOC1'Ї ne'lllТlCll) 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВІІКОНУЮЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та Приватний підприємець TpillEEBa ОлеІІа ВаС11ліВ111І з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТllllЙ підпрllємець 

Трівєєва Олена Василівна прийняла земельну ділянку площею 0,0085га, 

ДJIJI обслуговування павільйону по бульв.Незалежності,4-а в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 20.11.2008 року за N!!928-49-0S 

на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 20.11.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
прийнЯВ: 

ПРlltJаlllНІІ1Ї ,,;d"PIIЄJfI~'(b 
Tp;lIeetJa ОЛЄllа ВаСIUllвна 
юридична адреса: м.Бровари, 
вул.Киівська,288 кв.129 

/ О.В. TpilleeBa / 

мп (3В НlUIlНОсті печаТХІI) 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноІ ДІЛЯНки 

м.&РОlаРII 

Броварська I'lісысІ.. Рада 11 I"l .. m LJe ~'.R .. 20 • 
""""вaДllleIIЬ: Броварська I'llсысa рааа в осоБІ nepworo ЗIІ~Пllllка ~liCb"oro~noi( К І О ~ 
vr-~ ... 3 У -.. -;-'J n ІІНІІІІЦ :nelCCDllapa 
All8ТOIIlnODI,~a, що ДІЄ llВ ПІдстаВІ вкону краlllll Про МІсцеве самовр,дуваНIII І Укрвіні" з OllIIOro боку 
1ІІІІЇрСІІОСТЇ ВІД 01.04.03 зв Н!2-БI29~ та оренаар: ПРIIВDТlIІІR пlдПРllОllЩЬ ТрlllССВIІ OnellD DDCllniDII~ 
IOJIUII1IЧНА lUlPeca: ltI.БроваРlf, By~.KIfI8c~кa.288.kII.129 illeJfТlI~.ilC~uinHlln код 2369412949 IKlln діє ІІа підставІ 
cвlaaЦ1lll про держвв~ реєстраШIО суб єкта ПlаПРllDlJIlЩЬКОI llIMbIIOCТЇ, 811llOIIOro IIIICOIIКDMOM БРО80рськоі 
мїс.lОіplllUlЗD N!9S77 ВІД 18.0з.20~р. здруroro, УМІЛІІ цеП ао говір про Нllжченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віДПОlідно до рі шен ІІІ сесіі Броворськоі мІської рад" КІІЇВСЬКОЇ області від 
19.11JOOS року ,м8б3-41-04 надає, в ОРЕНДАР npllnr.tac в СТРОКОlе мотне КОРllстуваНll1 земельну ділІНКУ 
\lllllщeJO 0,0085 ra ДnB обcnуrОВУВDНJIR павinьDОIIУ, НІСІІА ЗIІDХОДIIТЬСН ПО 6УnЬ8.Не3onежllості в раПО1l1 
ро1"іЩСIIНН буд.М4-а I\I.БроваРII. Згілно з маllОМ зеr.tлеКОРllctyВIНIII, ЩО С невіа"DIНОЮ ЧаСТІШОЮ ЦЬОГО 
ДоМlOру та ДОlідки виданої БроварсьКl.М міСЬКIІ'" відділом земелЬНllХ ресурсіl 8іа 01.03.2006 Н!246 та 
JМIЬИО-ICDдI1C'I'P080і документаціі Броварськоro MicltKOro відділу земenЬНl1Х ресурсі8 ЦІ зеr.Iслы�І� діл'НКІ 
J11XYCПaC118 ШUIIX KOMepцiAнoro використанНІ в меJШX БРОlарськоі міськоі paдlL 

2. Об"єкт ореllДП. 

2.l.B орен.цу передаєn.CJI земельна ділІнка загальною площею 0,0085 ra. 
2.2. на земельиіА ДЇЛ_нці BiДcyТJli об"ЄkТИ нерухомого ManHa. • • 
23.Норt.lаТlIВИI rpoшова оцінка земельноі ДЇЛІІНКlI згідно дoВlДKl1 GpoBapcbKoro ~IICЬKOГO lіl1l1iлу 

-w.н11X ресурсів Від 01.03.2006 N!247 стаНОІИТЬ 23047 (ДвaдцnТlo ТРII ТI~~ .. i СОрОIС сlІ'l) IpllleHb. 
2.5. Земельна ДЇUHкa. вкв передаєтьCJI В оренду, не МІЄ неДОЛІКІВ, що ",ожyn. переШКОl1lтl іі 

CФCrmвНОМУ. ВlIХОРНctaИlDO. • • 
1.6. ПРllзміні ( реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ ДОГОlір opeНl111 не збеРIІ'ІЄ Ч'ІННІСТІ.. 

3. CTPOIC діі договору 

3.1. дoroвip yкnaдeHO терміном ІІа 3 (ТPII) РОЮІДО 29.12.2008 року. ПїCIUI закінчеННІ cтpo~ ll~rolo~y 
lIJIeJUIIP "I8Є переважне право ПОНОlЛенНJI lІого на Н081111 ctpOlC. У ЦItO"IУ разі орендар ПОВI.lнеll не ПIЗНlшепНlЖ 
3І1l1Іеацl до захінченНІ С1'року діі договору повідО"'lml mICb"IOВO opeНl1oДIIIIЦl про Н"ІІР ПРОД0811С11Т11 ОГО 
.. Прп BIIICOPIICТDHIII зеl\lenы�оtt дlnНlllСl1 не 3В цInЬОВIIІ'1 ПРll3lш .. е'IІІНІ'1 ope.ll1Dp 8тра .. вє пере8DЖllе 
llpaва ІІа nOlloanellllB AoroBOpy opellДll. 

4. Орендна плата 

4 І О І .. OTllpll) rplllнi 70 JCOпіnоlС. 
" PeJlДHa мата СICJIDДає 2304-10 (ДвІ ТІІСВ" ТРІ!СТІІ стьса з ахуваНИlМ і'lдексіl інфnlцП. :.2. 06чl1С11еННR Р03"'їру орендноі MaТlI за 3CМJUO 3l11nCIUD І:ІІІІН 811І29.12.2005 РОКУ ЩОl'llc:n"но 

РІа"" .з.ОреIIДllа ппата ВIІОСIIТЬCn ПО"llllаlO"ll s ДІІВ npllRIUIТI1I : ОСТ8'IІІI1'1 lCIUIе'Il1Ір.lllа. Дllеаl 38іТІlОro 
(п-: частка, ... протпroМ 30 асалеllДаР"IIХ Д1l18, 11Dc:1)'~;; КlllllСЬaclП обnDnl І'І.КІІЄВВ МФО 811018 
"'" 23 IOro) ~llcнцв UШRхоat nepepaXYBallllR ІІа раХ)'IІОIС ІІСІІЦіУ 13050500 - ореllда 3Сr.sлї. 

~19U р/р 33210815600005 _ Броварське 8дк. КОД КЛDСІІ~ MaТlI офоРММСІ1оСІІ lідповіДIIII"'11 аК11lМИ • 
• 4. Передача про.цyкцli та HIIДIUIJIII послуг 8 рахУНОК оренди 
:.~ Po:sr.llp opellДllO' MaТlI переrлпдаєrьСR у рвзl : М' 
4• .1. зміЮI УМОВ rocnoдaplolDИНl, передбачеНl1Х ДОГО10іРО. Іфів У ТO~IY Чllслі ВІ18слідок і"фn"ціТ; 
.5.1 3t.!' ід ІІЩеЮІ1 Ц н, 'tIopl , 

4 5' .ІНІІ розмірів земельноro податку, П в • • 
4• с·3. В ІНШих Dlln.lllt8v ПllmедбачеНllХ ЗВIСОНО~lі • QII" договОРОМ, спраВnJlСТЬСI пеНІ у РОЗМІРІ 

...... ..,А У і '----' -r ...mnКII 8113Н8'1еНІ 
""ЧІhll і' ра HCВHeceHНJI орендноі мати У "'r-' ОС1РО'lеННlnлarreжу. 

40 ставIQI нaцiOHIJIIoHoro бllИКY Украіна за кожен де .... пр ОРЕНДАР 3 ПОВIUlCНIIХ прl!'1I!Н ТI!r.lчаСО80 не 
..... _ .5." О • 1!ПDl11C1Xt ІКIUO 
~1Itra' PeJtДНa nnата спрaвnяєтьCJI таКОЖ 1 У І 

8)'Є земмьну l1ЇJUIHкy 31 ЦІ!)І Доroвором. 
ІВ зеl\leJlьuоі ",imrBICII. \ . 

5. Умовп ВПКОРІІСТIUII ../<' 
5.1. ~. ""І обcnУГО1УВанИR nввШltnОНУ. 

enЬна ДЇnaHxa перe.uaєтьCJI І ope1UlY 1'/#' 



- ДЇЛRНКІІ- землі KOMepuinHoro ВIIКОРllстаНttя. 
5.2. Цільове ПРllзначенНR Збемenфо.НОр~шеННR у встановленому законодавством ПОРЯІКУ ]міню. ' '.3. ОреІIДІ1Р не МВЄ права ез О· аТIІ 1IJJt, ... 

ПРII3НDЧСIІІIR земenы�оіi дїЛRНКII. ~ 
6. УІ\ІОВІІ і СтрОЮI передачі зе~Iслы�оіi діЛЯllКl1 о ОРСІІДУ. 

- дш· ННКІІ В оренду здіАснюєтьсн без розробленннм проекту ії ві4вс:ас:нно 
б.l. Передвча зе.tenЬНОI •• 
6.2.1нші УМОВІІ передвчі земenьноі ДШННКІІ в оренду: OPEH~OДABE~b пер~.аас •. а ОРЕНдАР nPM~, 

І-нн,", в'шы�v від БУДЬ-ЯКIIХ маАНОВllХ прав І претеНЗІЯ треТІХ ОСІб. про ІКІІ' ..... ~ 
оренду земельну AUI"J ." -;: 

П. .\1 ОРЕНПОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР Не МОГЛІ! знати. 
YКJJВДВHHH ""оговор" ,... .' ~.~ 

б3. Передача зеМeJlьноі ДШRНКІІ орендарю ЗДlnСНЮЄТЬСН шслн державно І peEcтpaUl1 uLoro дОrolClp) 

за актом прltRМВllНН - передачі. 
6,4, На oalODI ст,25 3aKOIIY УкраУl1ІІ "Про opellAY ЗС~lnі" оід 06.IО.І998р N!J6J-XIV IIfJfIШII 

п'ПТllДеllllllR строк пlcnя держаDllОТ реєстрацl! догооору OPCIIAII. зеJ\lI!Jlы�оіi ділПIfК" lIс:ржа811Of' 
KO"I),IIВnLllot вnacllocтl зоБОD'ЯЗВlшR IlaдaТlI ІСОПІІа договору віДПОDIДIIО"IУ opnllY дер-.каВllоі RIIЗItIШ 
служб .. , 

7. УІ\ІОВІІ повернення земельної діЛЯIIКII. 

7.1. Піcnн npllnl!HeHHJI діі договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у mн~ JlCI1JIIt'''i 
поріВНJlНО з ТlI.I, У якому він одержав іТ в оренду. 

Орендодавець У разі погіршенНJI корисних властивостеА орендованої земельної дїЛIНКll, RОВ"ПІ!ІІІі 
зміною її стану, має прпо на відшкодуваннн збитків у розмірі, внзначеному сторонаМIt • .яКWО СТОРОIQll' 
АОCJIrиyтo ЗГОАІ! про розмір віАшкодуваннн збитків, спір розв"ЯЗУЄТЬСІІ у СУДОВОМУ ПОРІІДКУ. 

7.2. 3АіАснені орандарем без ЗГОАlі OpeНДOAlBЦR витрати на поліпшеннн ореНАованоі земельноіJiu:A 
ІІкі неМОЖllltво віАокреМIiТИ без ЗВПОАіJlННJI ШКОДІ! ціА Ашннці, не піМllгають вїАшкодуваJfНЮ. 

7.3. Поліпшення стану земenьноі ДШJlНКИ, проведені орендарем за письмовою ЗГО40Ю зореll.1OJ!!JI 
зeмnі, не піМІІI'ВІОТЬ вЩшкодуванню • 

. 7·4. ОреІІАІР має право на вщшкодуваиИJI збитків, заподіяних унаслідок неВllконаиНR Opelf.1O,1ll3l 
зобов IІзень І переАбачених цим АОГОВОРОМ. 

3611Т1CD"1II DважаlОТЬСВ: 
70S. фактичні втраТIІ, нких орендар зазнав у зв"нзку з невнконаННJlМ або неналеЖНІ!,.! 8I1Ь'OIfIII1II': 

АОГОВару ореНДОАаВUClМ, В також витраТlt, які орендар ЗАіАснив або повннен ЗАіitСНIІТlf ДІІ. BiJ1110вnc/llll 
порушеноro права; 

п. 7.б. АОХОАИ, Ікі ореlщар міг би реалЬНО отримати 8 разі нмежного виконанн. opelfJlOJlll.,v)" 
,...оговору. 

7.7. Розмір фвm!ЧlfИХ витрат орендаря визначаєтьCJI на підставі ДOКYMeHТ8JIЬHO підтверДЖІ:НІSXJDl" 

8. 06межеиив (о6тпссннв) щодо BIIKOPIIC111IIIIJ1 

земельної ділЯНКlI. 

8.1. Нв ореtЩоваllУ земель • • -ІІІ. 1)ICJЇJ ((І 
"у АШЯН&еу не встановлено обмеження, обтRженнн та іНШІ ""-

. 9,lllші права та ОРОВ"ВЗКlI сторін. І 
ОРЕНДОдАВЕЦЬ rapailty. • ІІІ: 8it1~ 

забороною (арештом),.... с. що земenьна ДШJlНка є у Вого власності нікому Iншо,.l)' .• "~"'.~)-
-С'ПІВОІО lІе переб " 'UJO .ІЛ " ИlAВВаТl! Illші праnn ВItЗНВ'lе • уває І 81Н має законні повноважаннн переДІВВТlI 

9 1 П ..... ІІІ Цltм АОГОво " раав ОРСII.цОДІІDЦП: ром. 
9.1. J перевІр_ТІ! ціпьове 8ИКо и "І 
9.1.2 .цOCТPOКDBO розі р cтaHНJ1 земenьної AЇJIJlНКИ' __ .r!fВO" 

Погово • рвати цеП Aoro • І "nJОИOJlll""" 
~ ром, ВІР У випадках, переАбаченнх ЧІІННІІ'" .... ~ 

9.1.3. змllllms роз • ,1011/ 
ОАНОСТО МІР opellДНoi ма c:rвO~' pOllllЬOMY ПОРJlАКу 683 ЗГО О nt У випВАКах, переАбачених чинним закоНОДав 

9.1.4. ВItМВПlТIt віА ОРЕНД:И РЕНДАРЯ; ~ 
або .9.I.S.BIIMBraТl! вlА ОРЕНДА:: ~ВОЕчасноro внесеННJI ореНАноі nnВТI"· • рі_СР"''' 

MI;";O~IIAII про "lIAallllll земenь":їА~КОА)'ваННJI суми орендної nnати з'часу ПРІ!ПIUlТ1• 
9'2'1 60D"П3КII ореIIДОДІІDЦЯ' АШIІНКIt до піДПIfCDИИJI цього Договору; 
• • • псрсдвытl� 3Смen ' 

9.3, ПраlUl opellД Iolty ДШIІН&еу по акту 
93 J аро: • 
9ЗЗ' OТpIIMIТIt ПО alCТy земель" • 

3060."_3811І. ~:':;=~ати .цоroвір nrc:.:п~:r у КОРистуванИJI; 
з термІну Орен.ци. нченНJ1 строку Aoro 



, .... ОбоВ"П:JКII ореllдарн: 
,.4.1.нaJUUl1Тl1 ОРЕНДОДАВЦЮ МOЖnllвіс:ть ЗдіRСllюваТl1 к 

• НJIJ;. ' О'lТроль за BIIKOPIICТDHHI .. цієТ зе"мь"оі 
JЇIII ,.4.2.ВIIКОРIІ&:товуваТl. :Je".enLIIY дinПIІІ~")' зD цIлLОВII"1 

,.4J.своєчаСIІО сnла~>:ваТlI орендну плату; ПРl1311ВЧСflllПЩ 
'4 4.не допускаТl1 ХІМІЧНОГО ЧІІ БУД"-IКОГО іншого заб ., • \':' . РУДІІСІІНІ зеМЛІ' 
'.4.5. Пlд1PllмуваТII.1 в належному СВШТВРІІОМУ CТDlli' ' 
'.4.6.піCn. закінчеllН. терміну діі Договору ореНДІІ п~верн,", • 

JIIIICJНOМ)' стані по акту. J .11 земел .... у ДІЛІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. РІІЗІІК ВllПадкового ЗІІІІЩСІІІІR або 
" ПОШКОДЖСІІІІR 

об Сlста ОРСІІДІІ ЧІІ ЙОГО чаСТIІІIІІ. 

10.1. РII3IIК ВІІПВДКОDОГО ЗНllщеННI або ПОШКОдЖеШIІ об"скта op·HAII n . .. 'ІІІ ого чаСТ11Н11 несе ореllдар • 

11.CтpaXYBaIIIIR об"ЄlСТа ЧІ. ЙОГО 'laCТIIIIII. 

1 1.l.3riдHO З WIM договора,.. об"єкт ореНДІІ не піДЛlгає страхува'IНЮ. 

12. ЗміН11 УІ\І08 ДОГОВОРУ і ПРППШІСІІІІJI ЙОГО діі 

12.1. Зміна ~OB договору здіЯснюкm.с. У пис"мовіП формі за взаОI.IОЮ згодою сторін. 
у рІЗІ недосягненн. згоди щодо зміНl1 у"ов договору спір РОЗ8"оyкm.СІ У судово"у ПОР'ДКУ. 

12.2. дп ДОГОВОРУ ПРІІПІІІІНІОТЬСR У разі: 
12.2.l.:Jакінченн. строку, на .КІІА його було укладено; 
12.2.2.nPllдбанНl орендарем земen"ноі ДЇЛ.НКІІ У власніCТlo; 

• 12.23. викупу земen"ної діл.НКII ДЛІІ СУСПЇЛ"НІІХ пcnpеб або npllМYCOBOГO відчуженНІ зе .. en"'lоі 
IIIImIIз M~lВiB суспільноТ необхідності в ПОРIl4КУ, 8CТDНовлено&,у ЗІКОНО.І; . 

12.2.4. Jlіхвідаціі фїЗІlЧноі особll-орендаРIl. 
ДoroBip ПрИПИНlЄТ"С. також в інших ВИПвдках, передбачеНl1Х законо&,. 
12.3. ~1 ДОГОВОРУ ПРІІПІІ'ІНШТЬCR ШnНХО'" Roro розіР8ВІІІІR зв: 
12.3.1. взаємною згодою сторін; 
12.3.2.рішенНJI'" суду на вимогу однієі із сторін у наслідок неВІІконанНІ ДРУГОЮ СТОРОНОЮ оБОВ"lІзків, 

~'IeHIIX договором, та внаслідок випвдкового знищеННІ, пошкоджеННІ орендованої зеAlМ"'НОТ ДЇЛІНК'І, 
-lC1OnIо перешкоджає ії використанню, а таКОЖ з іНШl1Х підстав, Вll3начеНl1Х законо ••• 

12.3.3. IleB.IKOHaIIHH opellДape". п.9.4.2. ADlloro aor080py ЗD рlшеll"R"1 суду. 8fдП08fд •• о до 
а.141.144 3ealenL.IOГO кодексу УкраІ'IІІ; 

}\ 12.4. РозірванНІ договору в ОДНОСТОРОНН"О&ІУ порядку ДОnYCкаЄI'ЬCJI; 
~PD3ірванu AOfOBOPY в односторонньому ПОРІДКУ Є HeBIIK~HaHНI Орендарем П .4.~, П. 9.4.3. 

• 1~.S. Перехід права впасності на маПно орендаРІ на ІНШУ ЮРIIдIIЧНУ або ФI3.IЧ.ty особу. В твкож 
~IЮРllДичноі особlf-орендаРJI є підстаВОЮ ДЛ. розірванНІ договору. 
a&r Право на орендовану земen .. ну ділJlНКУ у разі смерті фіЗllЧНОЇ особll - ореНдВРІІ, звсуmкeJfНIІ а60 
JaJ --. її аієздаТИості за рішеННJIМ суду переХОдltтlo до спадкоощів або іНШllХ ~сіб, IІкі BIIКOPIICТOBYIOТIo шо 

CIIWtY 4Ul8Н1ty РІЗом З орендарем, IIUUIXOM переукnаданНl договору ореНдІІ зеr.lЛl. 

13. Відповідальність сторін ЗD IICBIIKOIIDlIIIB або 
веналехше Вllковавив доГОВОРУ 

13 1 З ) Ilес"'"' відповiдan"ніCТlo відповідно до 
.... '. а невиконанНJI або неналежне виконанНІ договору СТОРОJIIІ 'J .-

--, та tUaoro 
І3.2,С AOfOBOPY· • • oBiдan"'IIOcтi, JlКЩО вона доведе, ЩО це 

lIopyg.енп. торонІ, ІІКВ порушипа зобов".заННIІ, звїлЬНІІЄТ"'СI ВI4 ВІДП 
CТlnoCII не з " винн. 

14. ПрUКЇllЦсві ПОJlоЖСВIIВ. 

14.1.Цеll • . ' ОН .. ІІІ тв noro державної реєcrpашТ. 
Ц 11 ~OroBIP набирає ЧlfННОсті ПІСЛІІ ПШПIIС8ННІ стор диакову ЮРIIдIIЧНУ СІШУ, OAl18 3 ІІКІІХ 
~ договір YКIJвдeHo У ТР"ОХ nPl"ІіРНlI~ що &1~.~ln провів державну реєстраціЮ. 

в орендодаВЦ дрyrиЯ _ В орендаРІ, тpeТIn - в opraнl• 

lІевlд" 
'tr IJpllnМ Qlllllащ ЧІІСТІІІІD"Ш aoroBopy є: 
'-~ анНІ-передачі об"єtaa ореНДllі 
·~eIlIUtOBIIIi Пnан земen"ноі ділJlНКI! :І 

CepBЇ'ryтjB 

(o6'nnКCH"') у іі' BIIKopl.CТII.llli та 
відобрВЖС:НН•М обмежен'" 



ПК'l'IІIЮ ""I'''Jlllllu 1111 '1С1"I,II'IІIІШIIIс,'111110ПЛСIІIIХ межових знаків вnacHII1CY (КОРlІстувачу)] , І" \' • e\lr.ll.lt\I' • 
пкт ІІІ''' "СІ"'''''':''І''''ІІ! ІІІІ'ІУІ'У :lnllllllllll.oi MC~I земельно. ДІЛЯНКJI. '.1UJ1 

. " 

I~, l'Сlсвl:ШТlI сторі.1 

ОI)UIЩСЩ"II""'1 
I)POI\l\I'&:I,I((1 мIQI,I((111(ЩIІ 
11 щю()1 
ІІСІ]І"""" ~"'U"),IIIIIII(" MIOI,ICOI'O голови 
І(шщ,щl ()JIUIСUШЩI1 ЛIІІ\"'ОJliftОВИtl 

МIСIIС'''ШХОЩIСUIIIІІIIОI1llItlll l''ОУ особll 

007,1 І(ІІУ"':МЩ 1)"11І101'1" 
t.I.81)(1ІІІІI'II. IIУJI.141"'''I''IШ. І S 

IДСIІТlІфllСlщl1111111\ ІС(Щ 26376375 

Орендар 

~ ТріНЄЄВ8 О.В., ЩО діє на підCJaвi 
СВІдоцтва про державну PCEC1paui1O 

суб"ЄКТ8 підприємницької llїtI1ЬBoai. 
виданого виконкомом БроваРСЬEDi 

міської Ради за 1(99577 
від 18.03.2004р. 

Місце проживаННR ФіЗlІчноі особи 

Київська область, м.БроваРIІ 
вул.Київська.288 КВ.129 

ІдентифікаціRНIІR номер 2369412949 

Підпиеи сторін 

~ ІСШІІІИЦR О.А. 
c~ 

op~elIADP _ 

о.в.тpiIIIJI 
~~~~---------

Р' . МП 
\. . . МП . ,,~ 

~. , 
' . 

...... . . .~ . 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200~poкy 
м. Бровари 

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

першого заступник МІСЬКОГО голови КllЯНllці ОлексаJJдра 

Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" відповідно до рішення сесії від 29.12.2005 року 

N286З-41-04 з однієї сторони, та ПриваТНІІіі піДПРllємець Трінєєва ОлеІІа 

ВаСllлівна ідентифікаційний код 2369412949. з другої сторони склали цей 

Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передалІ, а ПРllваТНllіі підПРllЄl\lець 

Трінєєва Олена Василівна прийняла земельну ділянку площею 0,0085 га 

по БУльв.Незалежності в р-ні розміщення буд . .N'!!4-а для обслуговуванНJI 

naвinьЙону. Земельна ділянка надана рішенцsм сесії B~ 29.12.2005 за 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЄЛJ.ноl ДІЛЯНКИ 

м. БроваРl1 

&РОВОРСIоКО I'llсlока. • Рада 11 -(9 .. tl/~f .. 20Q:...p. 
OpCНADJUllle~: &РОВОРСIоКОм 1'1!~loкa P~O В осоБІ МIСЬКОro rOnOB" ЛIIТОIIСIIКD BlnopD ОnеКCDIIlРОВIIЧD, що 
JJiC на підставІ ЗаКОIlУ YкpalHl1 Про МІсцеве саМОВРІдуваНIІІ в Україні" 3 OIllOro боку та орендар: ПРІІВВТІШП 
nlanpnOICUIo КРОСІІа ІРІШО ПстрlВІІD, ЮРlІдична IUlрсса: м.6роваРIІ вуn ОnlмпіПська 2-в кв 44 
Ї4CfП1JфjI8llЇRIIIIR код 2382716543, якиП ~iє на підставі свідоцтва про держав:ау pec~auilo Фі311~НОЇ особll
nianP'IDlWI, ВIШDНОro ВllконаВЧIІМ K~MlтeтOM 6роварської міської paдll за N!23SS0000000002276 від 
21.06.2005р. з IIpyroro. УКJIanll цеП ~oroBlp про НIІЖ'lеllаведене: 

1. ПРЕДМЕТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеННІ сесії 6роварської міської paдll КІІЇВСЬКОЇ області від 
19.1:z.2005 року .МІ 863-41-04 НВ4Вє. а ОРЕНДАР ПРIlПмає D строкове MaТlle КОРIІС:туваНIIЯ земел.,ну дlляшсу 
JШDщеІО 0,0035 ro ДЛR 06CnУГОВУВ81111В кіоску в cкnaдl ПВВШIoПоny очIКУВDlfIIR, ВКІ'" 31.аход •• тьсн по 
вyn .. fDI'DpiIIB,14 1'1.&РОВ8РІI. Згідно З маном землеКОРIIС1)'ВDНН', шо є невіД"ЕА'НОЮ чаСТIІНОЮ шоro Доroвору 
11 АОвіаІСІІ BllДlUloi 6роваРСЬКІІМ міС"КI'М аіддlлом земел"'IIfХ ресурсів від 13.01.2006 Х!!26 та земельно
DIIIC1PD80i документації Броварськоro міс.,коro ві.ддlлу ,е •• en.,'IIfХ ресурсів UR ,емел.,на дlл,нка рахуст.,с. в 
3СМІІІХ IШмерцШного використанн. в межах 6роварськоі' А.іської paдll. 

2. Об"єкт оре.IДlI. 

2.1.80реН4)' передається земельна ділянка зaranьною мошею 0,0035 га 
2.2. Нв земельніП ділянці відсутні об"єкти нерухомоro MBnHL 
2J.Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно довіДКl1 6роварс.,коro міс.,коro ві.ддlлу 

ХМWtJnIХ ресурсів від 13.01.2006 за.N!2S становить 7662 ( СІІ'І ТlICRЧ шістс~ шІстдесят двІ) rpll8Hi. _ 
2.5. Земельна ділянка, Яка передаЄТЬСІ в оренду, не має HeaOnIКlB, ШО АІОжyrь nepeWKDдlml I1 

CФCmI8ИО.'У 81IКОРI1СТ1ННЮ. • • 
2.6. ПРlІзміні ( реорганізації) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІІ не з6еРII'DE ЧІІННІСТЬ. 

3. Строк діі доrО80РУ 

3.1. Доroвір укладено терміном нв 1 (ОДІІІІ) рІк до 2'.12.2006 року. Піcnя закінчеННІ cтpo~ д~roBO~y 
lIJIeItUP має пере8вжне право поновnення Аоro на НОВІІ" строк. У цьому разі opeНJUlp ПОВ~lнен не ПIЗНlшепНIЖ 
312 І . ІСЬМО80 opeНдoДDВЦI про НlAllр ПРОДОВЖІІТІІ оro .1 енці до закіН'lення строку діі доroвору ПОВІДО"'ІІТІІ па • 
1ІЇІо. Про ВІІКОРІІСТОНН! зеl'lмы�оіi дinЯIІКl1 110 3В цlnЬОВllаl ПРIІ,"ачеlIllRаl opellдap втраЧDЄ персва.llе 
npаво ІІа nOlloanellllH договору opOIIДII. 

4. Орендоа плата 

4 • • есят шІсть) rpllBeHIo 20 копіПок. 
4.2 О .1. РІЧ"8 opellAl18 nnата CКJJDДBЄ 766.2р ( Сlаlеот Шlад уваННІ'" Індексів інфnlwl. 

• ~llcneHНR розміру орендної мвти зв земnю здIПСНЮЄТЬ: :'іШСIIІІН від 29.12.2005 року щоаlіеRЧIІО 
ріа" .3.0pOIIIIIB М8та ВIІОСIIТІоСВ ПОЧІІІІВІОЧІІ з AIIH ПРІІ П~JIIХ 38 OCТDlllli.1 кancндapHllal Дllсаl ЗВЇТlIОro 
(-':"0 чаnКВаlll np01'RГ01'1 зо кanellДapllllX ДІІІ., lІаС1)' у. К КIІТвськlП 06nam I'I.КlІєва МФО аlОIВ 
..,.u';;8DfO) I'llcnUR ЩnRХОМ nepepBXYBallllR ІІВ PB';l"OK ~IJкaulТ 13050500-оре11lВ зеаrnl. 

4 1923 р/р 33113815500005 - &ровврське ВДК. од ::::аНоі MaТlI офорr.ШJЄТЬcr відП08іДНIIr.ш актамll • 
• 4. Поредача продукції та надання послуг в рахунок р 

4.5. РОІl'llр OPCIIAHoi М8Т11 порогnядаєтьCJI У раІі : • 
4.5.1. зміНl1 умов roсподарювання. передбачеНl1Х ДОГОВuiОРО·':РllФіВ у тому Чllcnі внвcnідок Інфnluіії 
4.5.2 і • • П;".llшеННІ Н,... , • зм НІІ РОЗМІРІВ зе".ельноro податку. -
4.5З. в ІНШIfХ випадквх перед6аченJOС ЗDконоr.lі • WI ••• дoroBOPOM, спрaвnlСТЬСІ пеНІ у ро,,,,ірі 4 5А . , ІІІ ВlонаlfеНI ІІІ 

1IDJua' • • у pa:si ffе8несення орондної MaТlI У стро, n остроченНІ мвтасу. 
IhиDі ctaalOl націоиanьноro 6анку украінв за ко_ен день Р ОРЕНДАР 3 поаВЖНllХ ПР"ЧІІН Тltмчасово lІе 
~ 4.5.5. ОрендНа мата cnpll8JUlЄТЬCJI 11ІКОЖ і у ВIIПIlдКllX. ІІКШО 

"СТовує земельну діл_ику за цим доroвором. 



5. YJ\IOBII ВIIКОРIIС'І1ІIIIIП :Jеl\leJlы�оїї ДШПІІКІІ. 

5.1. 3СМCnI.ШI дlляшCl передається в opellДy Дnl Об~УГОВУВ~ННІІ кіоску в складі павіnloПОl1) очі 
5.2. Цlna.овс IIРIIЗllа'lеНIІIІ земenь .. оі ділlНКl1 - земЛІ кor..epUlnHoro вlкор"стаННI. k)~ 
5.3. 0PCIIДOP ІІС мас права без офорr.шенНJI у встановленому законодавством ПОР"дl\У 1t.1іНIО_ 1іІІІ 

ПРІІЗІІО'ІСІІІІ.І ЗСМCJlI.llоі дІлІНКІ'. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ передачі :Jеl\leJIы�оіi діЛНllІСl1 ВОРСІІІ)'. 

6.1. ПеРСJUl'IВ ']смenьноі дїЛІНКIІ в оренду здіПСНJОЄТЬСR без розроблеННRМ проекту її віJIВеаеиИl. 
6.2.lllшl УМОOlI передачі земen"ноі дїЛІНКIІ в оренду: OPEH~OДABE~b пер~дає •. а ОРЕНДАР ПР'" 

ОРСIIJlУ ЗСМCJlLIIУ nіЛRIІІСУ вільну від БУДЬ-ІКIIХ ManllOBllX прав І претеНЗІЯ тpmx ОСІб. про RItI\X • _ 

УКnIUU1I11IЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ OPEH~P lІе МОГЛlI ~HaТlI. _ ._ 
6.3. Псрсдо'lВ зсмen"ноі дlлIН~11 ореНдВР'О 3д,АСIІІОЄТЬСІІ ПIСЛR держаВНОI petcтpau" u"oro ДoI'Olapy 
зв октом nplll1AtBlIIlI - передаЧІ. 
6.4. Но ОСlІОвl cт.1S 3aKOIIY YKpail1ll "Про оре'IДУ :Jеаlлl" від 06.IО.1998р Х!І6І-ХIУ OPfIIDJ 

п'ЯТllДеllllllll СТРО\С пlслн держаВllоt ресс:траиlt ДОГОВОРУ ореlfДI' :Jемелlo'lоі дїnAIIKII aeJl1lll .... ~ 
\СОМУIІUЛlallоt впаСІ10m з060в'Н:Jа.IІІR IIDдaТl. \Сопl.о ДОГОВОРУ відповідllОАIУ OPrDllY дер'''''ІВIlОТ nll.1lnll 

елужбll. 

7. YJ\IOBD поверненна :Jемельноі ділаНКII. 

7.1. ПіМR ПР"ПllненНІ діі ДОГОВОРУ орендар повертає орендодавцеві :Jемельну ділІІНку У стані, не ripш 
поріВIІІІ'IО з ТІІМ. у якому він одержав П в ореНдУ. 

OpellAoдaBeUb у разі погіршенНІ КОрllСНИХ властивостей орендованоі земельноі .І1іn"НКIІ. no,"1IIII 
зм111010 П стану, мnє право на відшкодуванНR :JбllТків у розмірі, визна'lеному сторонаМІ'. Jlкшо CТDfICIIIIIII' 
дОСНПIУТО ЗГОДІІ про розr.lір BЇДWKOДYBВННR збитків. спір РО:Jв"IІЗУЄТЬСIІ у СУДОІОМУ ПОРІІДКУ. 

7.2. ЗдlRснені орендарем без ЗГОДІІ орендодавuя витрати на поліпшеНIІR opellAOBBHoi зе",enloиаіJЇЗl!l 
ІІкі lІе.ІОЖnllВО вшокреМlmf без З8ПодїНННR ШКОДІІ иіА дїЛRнuі, не піДnRгають відшкодуваННIО. 

7.3. ПоліпшеllНR стану земeJlЬНОЇ дimuпcи, проведені орендарем за письмовою згодою 3 opelQl1l3JlJ 
земnі. lІе піДnRnЮТЬ ВЇДWкодуванlПО. 

1.4. Орендар має право на відшкодуванНR збlатків. заподіRНИХ унаслідок неВIІКОНВННIІ ope~ 
з060в"lІзеll ... , передба'lеНIIХ ЦlІМ АОГОВОРОМ. 

3611Та"lІІ ВВАЖDЮТIoС:Н: 
7.5. фаlCТllчні aтpaТlI. _КІІХ орендар зазнав у зв"RЗКУ з невиконанням або "енanежн..,.1 B��"-ОИlNІІІIІ)J 

договору opeнaO.llDDueM. а також BtnpBТlI, RЮ орендар здіRснив або ПОВIІllен здіАСНIІТ" JUI" BiAHoвneJl\\101 
ПОРУШСІІОГО права; 

7.6. ДОХОДІІ. IІкі орендар .Ііг би реал"но отримати в разі належного виконанНІІ opellAoДIIIICII rt 
ДоroВОРУ. 

7.7. Розмір фаlCТllЧНl1Х Вllтрат орендари Вll3на'lаєтьсн на підставі ДOКYMeНТ8JIЬHO піJ1ТВерД1lCНIІХ-

8. 06McxceHНJI (о6та.енна) ЩОДО BHKopllcтaHllH 
:Jемельноі ДШИІІКІІ • 

;, 

. 8.1. На оре"АОВАНУ земельну АілRНку не встановлено обмежеННR, обтнжеННIІ та інші права 1JIC'f' ~ 

9.lпmі права та 060В"SI3К11 сторін. 

. ОРЕНДОДАВЕ ~' 
:sa60pOIIOIO (apewтo".)~~:;':; :ш земел .. ~а .дїnIIHICa є У ~oгo власності, нікому ІНШО.IУ II~ :~IIY' ar,CfI 
надаваТІІ інші правв 111311аченІ UIIo.'l еребуввє І ВІН Має заКОННІ повноважеННIІ передвваТIІ wo ДІЛ 

• n доroвором. 
9.1.Права аРСtlДодВВЦя: 

9 1 І n • • 
9'1'.2 ",ереВIРАТlІ lWlьове BllКOPIIC1DHНR зе.lельtlОТ ДЇnIHKII' __ 1111 1S' 
• "OC'l1JOKoBO PD3ipBml цеП п, .' .. !I.~"""" 

Доroвором; ""ОГОВІР у випадках. передбачеНl1Х ЧІІНІІІІМ заКОIІО-

9.1.3. зміНІ"" розмір орендНОЇ • 11OfAyr(fIJ 
одностороннloQМУ пор"l1КY 6а ЗГОДІІ o::~дIp~~nlUUC8X, передбачеНl1Х 'ІІІННІІІ'І законодавства'" .; 

9.1.4. allMarmlBiAOPEHДAPJI • 
9.1.5.BII"Iarml від ОРЕНДА сво~часного BHeceHНR opeНJUloї nлаТlI; НJI11I рі'" 

ВIlКОНКОМУ а60 міськаі РIUUI пра нада РJI ВІДШКодуваННІ CYI\III орендноТ nлаТlI з часу nplln 
9.2. О&ов"ЯJlfll apellДoдaBЦH~1UI земельної ДЇnIIHKII до піДПIlСВННR UЬOГO ДоговорУ; 
9.2.1. передnnаТІІ :sемельну діп' 

9.3. Права opellДapR: ІНКУ по а'"У. 



9.3.1. otp11MaT11 по аln}' зе~~enlo~ lIЇnIHk')' у KOPIIC'iyBaHHI' 
93.2 поновnюваТlI 1I0ГОВlР ПlCnI закіlfчеННI ' 

,a6a1"J3IIIIo на ПРОТІЗ! терміну ореНlIIІ.· строку Пого lIіТ в разі BillcyrHocтi претензіП, ЩОllО 
9.4. 060в"ЯЗКII ОРСllдаря: 
9.4.1.HDдВBaТ11 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвіcn зn'П 041 СНlОваТIІ КОНТРОЛL за • __ "lСІlі BllKOPIICТВtflflM UIEi зс .. enloноі 
9.4.2.ВIIКОРIІ&:товуваТIІ ЗСl\lСЛlolfУ дinяшсу зв цІП 
9.4.3.свосчаС'fО сnnа~>:ваТ1І opelfllHY мату; 1о0ВІІІ\І ПРIIЗlfВЧІlfIIRI\I; 
9.4.4.не допускаТl1 ХІМІЧНОГО ЧІІ БУДIo-ІКОГО іlfЩОГО З б 

9 А S 
• - • а pYДllelflfl зе"ЛІ' 

• • • ПIДТРllмуваТ11 11 в НМСЖІІОМУ СВtflтарному ствні' ' 
9.4.б.після закінчеlfНI термі.ІУ діі ДОГОВОРУ ореНДІІ п~в • 

1ІІІ00"0.IУ стані по акту. ср'tyrllЗСМenloНУ 1I1ЛІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

10. РПЗІІК ВI:,Падкового :JІІІІЩСІІІІR а60 ПОШКОДЖСІІІІR 
. об єкта ОРСІІДІІ ЧІІ його чаСТIIIIII. 

10.1. РІІЗІІК ВlfПВДКОВОГО ЗНllщеННI або ПОШкоджеННІ об"єкта Opcun n ._11 ЧІІ ого чаСТІIНl1 несе орс.UUlР • 

11.CтpaXYBaIIHD об"єкта ЧІІ його чаСТІIIIII. 

11.1.3Пдно З ШfМ договором об"єкт ореНДІІ не nilUlIГDI: страхуванню. 

12. Зміни УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПрППllllСllІІR його діі 

12.1. 3міна умов договору здіПСНlOЮТIoСІ У Пllс .... овіА фор .. і за IзаDIНОIО згодою сторін. 
У разі неДОСlгнеННIЗГОДl1 щодо зміНl1 УМОІ договору спір РОЗІ"I3УЮТЬСI У CYДOIO~IY пороку. 

11.1. ДІі договору ПрllПllllRЮТЬСR У разі: 
12.2.1.зDкlнчеННI строку, на IКllП Пого було yкnцeHo; 
12.2.2.ПРИ.l!банНІ орендарем земел"ноі дinlНКl1 у вnacHiCТlo; 

• 12.23. ІИКУПУ земел"ноі дinlНКИ lUIJI суспin"НIIХ потреб або npllMYCOIOГO lідчужеННJI земелloноі 
IWIIНIU з МOnlВів суспіт.ноі необхідності І порuкy, ICТВHoвneHoMY заКОНО~lі 

12.2.4. ліквідаЦІЇ фіЗIІчноі особи-орендаря. 
ДоГОlір ПРlfПИНlЄІ1оСI також І інших ІИnадках, передбвчеНl1Х законом. 
11.3. Діі договору ПРllОIІНRIОТЬея ШЛЯХОI\I ВОГО розlРDВllllЯ ЗD: 
12.3.1. взаємною згодою сторін; 
12.3.2.рішеННIМ суду на IHMOry однієі із сторін У наслідок HCIIIKOHaHНJI другою стороною оБОI"R3ків, 

~чеНlIХ договором, та внаслідок ВИПЦКОІОГО ЗНllщеННJI, ПОШКОДЖСННJI орендованОі зсмельноі дinlНКlІ, 
ІСТОТНО перешкоджає іТ ВИКОРІІСТВННІО, а також з іНШІІХ підстав, ІllзначеНllХ законом. 

tt.141 12.3.3. lІеВIІКОllаllllЯ opellДDpel\1 0.9.4.2. ДВІІОГО договору зв рlШlНIІRl\1 суду, вщоовІАIlО ДО 
• ,1443DIUIoIIOГO кодексу Украінщ 

У.. 12.4. РозіРІанНІ договору в односторонньому ПОрJlДКУ доnyскаЄПоCJI; 
01010 розіРlанНJI договору в односторонньому порІдку є HeIIIK~HDННJI ОреНlIDрем n .4.~, п. 9.4.3. 

• 1~.S. Перехід права власності на маАно opeНllDpJl .на ІНШУ ЮРІIJIIІЧНУ або ФІЗІІЧНУ особу, а також 
JIeop""I3IЦIR IОРlІllІІЧlfоі особи-орендаРI є піДC11ll0Ю lUIJI РОЗIРlанНJI ДОГОІОРУ· 
0Іі Право на ореНlIОВану земельну дinJlНКУ У разі смерті ФіЗllч~оі оС~бll - ~peнд~pI, засудженНJI або 
IІQеиНR П Airon"T •• 'nu переХОДІІТЬ до СПВдКОDЩIІ вбо ІНШІІХ ОСІб, ІКІ аIlКОР"СТОlУЮТlo цю 

Jeatenl..... - НОСТІза РlшеННI~1 cy#v • 
"·z дinlHкy разом 3 орендарем, UШJIXО~І nepeyКnDllDHНJI договору орем" зеМЛІ. 

13. ВiдnОВідаnLпість сторіо за IlеВllкоuаUПD або 
IlеUQЛCЖllе ВllконаПllR договору 

13.1 За nOГOBOp'v сторон" Hecyr .. lідПОlідвnьність віllПОlіllНО 110 
1Ika.... • неlиконанНІ або ненanеЖllе ІІІконаННJI ... CJ 

··z1'lIQ,OГQ 13,2 ста договору. • НJlЄПоСJI lід відПОlідanloНОСТЇ, ІКЩО Іона ДОІCllе, що це 
~e . ронІ, Іка порушила зобов"I3DННJI, ЗІШЬ 

"ІІІ cтanoc -І не 3 11 .IІНlI. 

14. Прпкiuцеві поnожепР. 
14 І Ц • сто 011ar.1II18 Поro lIеpжutlоі реєстраціі. 
'Це еА 1I0ГОlір нв611рає ЧIІННОсті піСЛI nllInllcaHHJI р ІІІОТІО ollНВКOBY ЮРIIllIІЧНУ СІШУ. ОАІIН 3 JlКИХ 

~.IIIn\C: n дOroBip yкnaдeHo у 'lpЬОХ npll~tipHIIIC~, що MraHi JlКIІП провів lIеpжuну реєстраШю. 
І І opeHlIOllВlЦI, дpyr"R _ D opeНllDpJl, ~СТІП - І ор , 



IIОIIIл"Сl\lllllаш чаСТІlllа"lll ltoroBopy є: 
акт IIPlll�malllln-псрсдачі об"єК11l ореНдІІ; ~. • І 
KnДUCТPOlllln МПІ( зе.leJlьиоі ділJlllКl1 з ВlдображеНИR.1 обr.lежень (Обтнженlо) у іі .ІІКор • 

DC1'DIIОIIЛСIIIIХ с:сроlтутів; • ~ 
акт про ncpCДnllY 110 зберіraННJI 8C1'DновnеИII~ межО811Х 'H~KIB вnаснш(у (КОРIІСТУвачу) ]e~Ie.'.lIOi . 
акт ІІІ ПСРСІІСССІІІІJI D натуру ,оаllіwиьоі меЖІ зеr.leJlьноі ДІЛЯНКІІ. ~ 

15. Рекві:JllШ сторін 

ОРСІІДОДDІІ&ЩЬ 

Бровврськu міська рада 
в особі міського голови 
Аllтоненка Віктора Олександровича 

Місце'llаходженИR ЮРlшичноі особи 

0074 Киі8ська область, 
м.Sровари, вул.Гaraріна, 15 

IдентифікаuіАішЯ код 26376375 

OpCllAap 
ПП Красна І.П., щО діс на пілспві 
свідоцтва про державну peєC1)JaJlїD 
фізичної особи - підприємЦІ, 
виданого виконкомом БРОDaJlC'IDЇ 

міської Ради за Н223550000 
від 21.06.2005 р. 

Micue проживаннn фіЗIІЧНОЇ особи 

Киівська область, м.БроваРIІ 
вул.ОлімпіАська,2-а КВ.44 

IдентифікаціАниR номер 2382716543 

Шдпиеll сторів 

,.=::=...o~~~--- В.О.Антоненко ).n.lCpacas 

t 

Доraаір j.pca:rpo.ПIID У K""CloкiR pCnoHВnIo .. in фlnіі Держа'llara niAnpllEМcna СЦСlnPУ _pIIIII'llora _CII.IID~ 
::U~llr;}tr@:pCMCII.III'M рсс:урсаа .. пра що у д .... IІО .. У pctC'IJJi ХМCnIo '''''''СІІО 1DПІІС llА" __ 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ІІЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

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

міського голови Антоненка Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до 

рішеВНJI сесії від 29.12.2005 року Н!!863-41-04 з однієї сторони, та 

ПриваТНІІіі підприємець Красна ІРІІна Петрівна ідентифікаційний код 

2382716543 з другої сторони схлали цей Акт про наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТНllЙ ПЇДПРllємець 

Красна Ірина Петрівна прийняла земельну ділянку площею 0,0035 га по 

вул •• Гагарін&, 14 ДJIJI обслуговування кіоску в схлці павільйону очікування. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 29.12.2005 за Н!!863-41-04 на 

УМОВаХ оренди терміном на 1 (один) рік до 29.12.2006 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

Б I1ЕРЕДАЛА: 
роварська міська рада 
toРИДИчва адреса: 
~ Бровари, вул.Гагаріна,15 

сьkИЙ голова 

ІІРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Красна Ірина Петрівна, 
яка проживає за адресою: 

вул.ОлімпіЙська,2-а кв.44 
м.Бровари 

обл.Київська 

rte4' І І.П.Красна І с;м
6 

"""~~--I 



АКТ 
пр~ перенес~ння в натуру ЗQвніwньоі межі зеl\lельноі діЛRНКl1 

- УІ·n. KpQc.lt.tf J. п. 
-
"J.fl.-" _--=-' O~ ___ 200.[ р. 

Ми, нижчепідписані. представник ТОВ "КОНСТАНТА" 

8 присyrності землевласників (землекористувачів): 

.,. ІО. 7< PQ~}cQ 1.0. 

представник виконкому q:~" t-иJGo с1і. ~ . 
діючи на підставі дозволу виконко! 273 
paдlІ народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
·перенесли в натуру межі на підставі плану земельної ділянки 

w. 11. ](pq, Hq J./). \. 

проживаючоr:о по вул. do cq J/,; JrJLJ~ _________ _ 
, І 

зriдно рішення міськвиконкому НІ! від _________ _ 

Межові знаки в кількості У шт. передані в натурі представнику 
замовник&. на якого і накладено відповідальність за їх збереження. 

Розміри та місцезна.'Содження межових знаків земельної ділянки показані 
на кроках. 

Цей акт є підставою дпя ПРИЙИJlТl'я рішення по ф8lП'Ичиому кориС1)'ВВННЮ. 

Акт скпадений в двох примірниках • 

. ~~ ... . .:. .. ., 
.е ...... -..:..... 

.0 'o~, 4:\ 

о П( редставник землевла9~и~аО '.0 '2: ~\; ; :І. /7. 
землекористувача) ,О, '''-::. \\t1a- ~;І.~"::.J-;.+-_-=t~~'F::'=~~ 

~ 1,,, О . 'ОЇ О О 

Представник тов "KokcTAH.ti :!~ii'~}',:::~.:::· А~~-щ~~~ы-l 
Представник виконкому '.,' ~.:O::: ~ -';;·::;7_~..",O :",..' _---....;iLwfi~4'1f2~'9jU/;-!· t....,;H;.;..;...~;;;::;;.... d" ~ О 

П~дставниJC 'Броварського 
МІСЬкого відділу земельних 
реСуРсів 



АБРИС 3ЕМE:J1ьно1 ДІЛЯНКИ 

.~ 

'. 

-

------------------------jО~П=и=с-М-сж--:------------~ 
1. BiдAдo~ - ~~. 2. ВідБ~В--~~~~~е~.~~~,~~~~~-:---------~ 
3 •. ВIaВАОГ ~ 
4. ВIaГАОД' ~ 
s. ВlaдАОЕ ~ 
6. ВIа Е АО А --------

Абрис ~кnaв: 



. . .. 
,АІ(Т оо;: , 

ІІРО Ilсредачу на зберігаИИJl 8стаllовnених r.1ежових 311Вків 
ВЛОСІІИКУ (користувачу) земелы�оїї ділЯllКИ 

... 

r • , ПП J(PQClt.9 1. п . 
І; _ 
..... (П. І. 5. фі:IІІЧНОі особи, Ha:J8. IDрк.анчиоі особн) . , 

11 межах ____ Б....ІР~О.....;;..6<....;;Il.Lе....;;с;.;:6:.:1ЦJ=.:..і.· _______ сільської (міської) ради 
, 

"~,І ____ ~~~~~r.~Q~r~~e~;пP~~I~~~4----------Pdo~ 
Київської області 

" 

'/0 "_---/:..:o~---_200 J-p. --
Ми, иижчепідписані: 

;рсАCТUI1ИК оргаиізац~ї, що виконала роботи по встановленню межових знаків земc:nьвої дїJlJUlки. 

lОН8АIИI.ище вказаному власнику (користувачу), 

~~ 10· 
(НIDИрraнЬ.wї, ПОCl4l. П. І. 5.) , 

, 
:маСIІІІСИИК (земпекористувач) __ ~И~.I1:.Lo'-="К...:....f:2.:;.:Q~С~и..Jl~~J.f-' .;,.o;... ___ ~~~ ____ _ 

(П. І. 6. фЬичноі особи. Н138. IDРIШІI'ІНОТ особи) 

~НИК сільської (сenиwної, міської) ради _---!rJ;;iU=!О'.j:.р~S~і. .!і~~И:!..!IЩ:!:::Soi!:.......Jck:~~'...Ів.:..с.. _____ _ 

lІоииоro (міського) віддіпу земельних ресурсів _~Ш~О~Ц1~...:::;Jt~..!І!~:;:':'~vI,!-:, _______ _ 
(П. І. 5.) 

-
апк цеІ акт про те, що межові зваІСИ земc:nьної ділянки встановлені (відновлені) ва мїсщс:вості в 

'1DCТi У )4 шт. і передані на зберіганНJI землевпаснику (зеr.шеКОРИС'І)'Вачу) 

....... "'.Н. J(f4eJt-'1 J. О, 
(П. І. 5. фі:JНЧНОі особи. Иa:J8. IDРIUUtЧНОТ особи) 

~, .... ~ . .. Arr '. . ., ". 
СИnIlДCНО В трьо)( прJiмір'вИхаХ:""~·.1~\ 

• і ""'::\ 

11__ І'" .,\\'t~ ~ '1, '} 
'-.rQн ~ ./ . ,''і 1.",. . 
"1Іаа НІС орrallЬаціі. ЩО . .' '~~"':"'. ..~ ... ; '" 
" а РОliотн по . \ ' __ ..:.' .:: ... ~ ... ,~. ~~·~=-~~::;;г....:...;~=~-,;...:.:-...----.... 
. 80ВnelllllO .'nCОВIIХ Зllllкі* .' • .•.• ..... ": . • :1./,-

" , ., •. , LI 17 
~'eн ....... ~ ..... :····~.і-::~-r.;?L __ t:::}~--"'_·:..:.;и.~I\~Р j_Qe_IUI_1:.-. "--:-" ....;. __ 

• НІС (землекористувач) _ "-

~~:"IC c1nа.СЬКОї . ,;; ,/e-IfIUJ cJ;. в. 
о '$ько!,) ради _____ --:,t;;~-_.:....-~----=.=J.:J!,,;...=.-------

~ A~ ~ ІС РаІіОВllОГО Ід: .и . 
~~ ... 'bu.lлу зеАlепьннх ___ j~[jJJ!:&~~~-~~4:"':"'-=----:;;"';"'---"""":' , 

ЗАТ -s,-.,w'" ,."",.-1tJDl ,. з- Jt J/II·IStJD 



.. 

МаСJuтаб J :20() 
опис МЕЖ~ 

п JI А 11. JUI~"illllli\ \І&.'Ж J&.'\I.rr&.'~(Jpllc· 'ІJПІІІІЯ 
'N""""'C' ""L:' І'''І\ІІ!'ІІІ 11 , ... \ \'11'"" "1'~1I I'~ ,\ \\ "\'~t.,,~ \. {\. . . 

"~·'·.l.1\rM\"\\ , ~a. _ ---_._----

А 

Віз Л за" - 1еr.ші 1aJ'U:JJ~lICm, JШJШ\: J·)"ІІШІІІМ 
Ah..,. II.enell&~~eIIIIH 11 1111 "'п)' JCllшіlllllьоі )Іfжі JI!)II!JILIIOi АілНIІІ~8І: 

, 
3т а:Іьна "Jluща: 3 ~a tt',M 

tв UGr.aСЖС:Нttl: 

( ~\\~t&\"~\'" \ ) ( ,,,ао про,', -;!S,Q •• М) 
( ) 

'0 



Договір N!!l 
"ро "IIecellllR З.";ІІ до ()Ol(I(lOnu оnе,,·\., з. _ .\' 

" ,',т " и. ...1Іел''''tIl и'Л''''"" 
"1() I~ С"ІІІН 2006 Р(ІА)' .NiJО406ЗЗ800008 

МІСТО БроваРIІ КlІїВСЬКОЇ області 

30 сі'IIIЯ дві ТIIСЯ'lі дев 'ЯТОГО POI(Y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОП~РСІ»К? MiCbl(~ рада K~IЇBCЬKOЇ області. 1с.1РIIДIІLШ3 
особа за законодавством Украши. 1дСНТllфIКаІ.1іЙНIІЙ код за даШIМl1 ЄДРПОУ 
26376375, JOРІІДІІЧІІ~ адреса.: I<tIЇBCI.Ka обл., м. БроваР~I. вул. rarclpiH3. 15, в особі 
ВItКОНУIОЧОГО обоп ~ЗІ(І~ MICЬKO~O ГO~OBI1 - секрстаря рад" СППО)IСI(П Ігоря 
ВПСІІЛЬОВІІ'ІП, ЯІСШІ ДІС на ПІдстаВІ СТ.42 Закону У країШI «Про місцеве 
самоврядування в Україні)), з ОДІІОГО БОI(У» та 

ОРЕНДАР: ПП КраСllа IРlша Петрівна, IОР"ДlІчна адреса: м.Бровар", 
вул.Олімпіііська,2-а кв.44, ідеНТllфікаціЙНIІЙ І(ОД 2382716543. далі -"ОРЕНДАР", 
1 другої сmОРОlІи, уклалll цеіі Договір про насryпне: 

ДіlОЧИ добровільно і перебуввlОЧИ Прll здоровому розумі та ясніП пам'яті, 
розуміlОЧИ значеНІІЯ своїх дій, попередньо ознайомлені з ПРИПllсаМIІ цlІвілы�огоo 
заКОllодавствв, що реГУЛIОIОТЬ укладений ними праВОЧ1ІІ1 (зокрема, з вимогаМIІ 

шодо недійсності праВОЧJiIlУ), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30)) вереСJlЯ 2008 року Н!!883-46-05 нормативної грошової 
оuінки земель міста Бровари, та рішеJlJlЯ Броварської місы�оїї ради від 16.10.2008 
року N!898-47-0S та керуlOЧИСЬ положеНJlЯМИ пунrrгів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної діЛЯJlКIІ від 19 січня 2006 року УІСЛВЛІІ цей Догопір Н!! 
1 ("одалі - Договір) про внесеНJlЯ зміJl до Договору оренди земсльної діЛЯJlКIІ від 
19 січня 2006 року за }(!040633800008 (1lвдвлі -Договір ОРЄllдll) про таке: 

1. Внести до дОГОВОРУ оренди наC'l)'пні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди внкласти в наC'l)'пніЙ.редакції:. .. 

еЙ.3. Нормативна грошова оцінка земельної діляНlСИ ЗГІДНО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ 
земельних ресурсів у місті Броварах Київської області від 22.12.2008 року Н!! 04-
3/13-3/2283 становить: ... 

- 22 291 (Двадцять дві тисячі двісті девяносто одна) ГРllвtlЯ ОО IСОПl.IОК.)) 

J.2.Пунrcт 3.1 Договору оренди викласт" в наC'l)'пній.редакці!: 
еЙ.l. Цей Договір укладено терміном до 24.04.2009 року. ПІСЛЯ заКI~lчення CТPOK~ 
дії ЦЬого ДОГОВОРУ ОРЕНДАР мас переважне прав~ поновлеlltlЯ .. ого tlа Н?ВНIl 
СТрок. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВllllеll не пізніше ~I)I( за 30 J(влеllдаРJIII~ ДІІІВ до 
'JDКі~чеIllIЯ строку дії Uboro Договору письмово ПОВІДОМІІТІІ ОРЕНДОДАВЦЯ про 
ІІаМІР продовжити його діlО. ева)Кllе право ОРЕНДАРЯ ІІС 

ПоложеJlНЯ ЦЬОГО дОГОВОРУ про пер 

'JDСТОСОUУІОТЬСЯ У разі: . ИЗН8чеНIIIІМ' 
- ВИкористаНІІі земелыlїї ділянк" не зп ЦІЛЬОВІІМ пр • 
- ПОРушеllllЯ терміllів спnати орендної плаТІІ; 

оо 'ЛЯНКІІ)) • ДОПУщеllНЯ погіршення стану зеt.lenЬНОI ДІ . 
КnDC'rll в наступнііі рсдаlщії: 

«4 1 1,3.Пунrrг 4.1 ДОГQВОРУ ope~д ... ВIІ .) відсотків від нормативної грошової 
: . Орендна плата стаНОВІІТЬ І О *' (деСЯ1 ь . ає' 

ОJ~IНКи земельної ділянки - 22 291,00 гривеиь І, C:)~11~eHb І О копіПок u рік)) 
- 2229,10 (Дві тисячі двісті двадцять дев я 



4 3 Д ору ОРСІІДИ викласти У наСТУПllій РС:НШl1ії: 
1.4.Пушст. огов , 

ВНОСІІТЬСЯ ріВНИМIІ частками ЩОМIСЯLfIlО IIГЮl Щ 0\1 31) 
(с4 3 OpellAlla плата . 

. .) ІІІІХ AlliB наc:ryпних за остаННІМ калеllдаРIIII\1 :1111:\1 111І 11111І0 
(ТРI111ЦЯТlІ календар , 
(податкового) місяця без урахування пдв wляхком пке~~рах~~аllБIIИ ІІа, rЮ'1Р"ХУIІ І\ІІН,," 

О ця ](а 33217815700005 УД У ІІІ ВСМCIJ І О лас."1 М, КIІ(ШI I\()~ 
рахУНОК рендодав - Б В rr К • • 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувоЧ - роваРСI.кс l-lo· код I\:ШСllфIК311IЇ 

13050500 - оренда землі)). .-

1.5. Пункт 4.5.2 Договору оренди Вllкласти в lІаСТУПllііі I'I:Ш1J(IIIЇ: 
«4.5.2. зміни розмірів земельного подаТIСУ та. ставщ( ~PCIIДI /ОЇ 11:13 ІІІ. ,l\lіll" 
IІОРМОТllвноі' грошової оціню", підвищення ЦІН, тарифш. 3МІІІІІ К()СФЩІСІІТIU 
illACKcauii. ВlfзначеНllХ законодавством. 

у випадку віДМОВIІ Орендаря змінити ореНДIlУ плату ЩІ у\шпах. 
ВІІЗllачеlШХ п.4.5 Договору, Орендодавець має право розіРl18ТІІ цеіі дOl'опір R 

ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку)). 

1.6. Пункт 4.5.4 Договору оренди ВИlсласти в lІаСТУПllііі реДnl\l1ії: 
«4.5.4. У разі неВllесеНIІЯ орендної плати у строки, ВIІЗJlаLfеJlі цим Договором. 
сума заборгованості вважасться податковим боргом і стягусться З lІарпхуваШIЯМ 
пені, що нараховусться на суму податкового боргу (3 урахуваНIІЯМ штрафlШХ 
callKuin за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків ріLIШIХ облікової ставк" 
НаціОliaJ1ЬНОГО банка ~країни, діlочоі на день виникнеНJlЯ такого ПОДПТІ(ОВОГО 
боргу або .. а день його (Аого частині) погашення, залежно від того, яка ') веШIЧllН 
таКІІХ. cтaBOIC Є біЛЬШОIО, за ко)книА календарний день прострочення У його 
сплаТІ». 

1.7. ПУНКТ б ДОГОВОРУ оренди ВИlсласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язаНІІЙ в п'ятиденний термін після державної peccтpa~iї 
цього Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення ЗМІ~ 
та доповнень дО ДОГОВОРУ тощо нвдати відповідну копіJO органу державно' 
податкової служби за місцем знаходження земельної ділянкИ), 

1.8. П~НІСТ 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.7 
наступного ЗМІСТУ: 

«9.4.7. в п'ЯТІ"денний те . . _.1 б 
б РМ'Н ПІсля державної реєстрації цього договору тwl О 
УДЬ-ЯКІІХ додаткових угод До . до 

Договору ТОЩО н .'. ГOBO~IB про внесення змін та доповнень 
місцем знаход>ке:аТlі в,дпов.~Д~у КОПІІО органу державної подаТlсовоі служБІ' за 

я земелЬНОI ДІЛЯНКИ». 

1.9. Пункт 123 Догов ? з4 
наСТУПIІОГО змісту' ;(12 з 4 .o~y. оренди доповнитн новим підпунктом 1-... 
порядку у випвдк' • . • IНlЦlаТИВQJО однісї із Сторін в ОДНОСТОРОlltlЬОМУ 

ах, передбачеНIJХ заКОIJОМ та цим Договором)). 
1.10. ПУНІ<Т 12.4 Догово 

«12.4. РозірваНIІЯ Догов РУ ореНДI1 викласти в lІаступній редаlщіі: 
OAHOCТOPOIIHbOMY Поряд ОРУ. ореllДИ землі за ініціаТИВОIО Орендодавuя D 
ПУIJКТУ 4, підпунктів 6.4 :; 9 Д;nyскасться у разі невш(онання Орендарем ВІІМОГ 

• даного Договору.) 
2. Цей Договір підп 

ягає державній реЄстрації. 



з. Цей Дoгo~.~p Jlабllрас '11І11І1Ості після піДПllсаШIЯ C'гopOlla~1II та "ого 
державної ресстраЦJI та заСТОСОВУСТhСЯ до правовідlІОСlІІ1 ЩО ВІІІІІІКЛІІ 3 01.10.2008 

~ 
4. Обов'язок ЩОДО подаJlНЯ цього Договору на державну peccтpauilO та 

Вllтрат"', пов'язані з ііого деРіКавноJO pcccтpauiclO. покладаlОТhСЯ на Орендодавuя. 

5. Інші умови договору opellnll ЗСМСЛМlОї діЛЯНКIІ від 19 сіЧlіЯ 2006 року зо 
t{!040633800008 залишаlОТЬСJI бсз змін. 

ОРЕнДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р,,'ДА 
КІІТвськоl ОБЛАСТІ 
ЮРlfдична адреса : 
м. Бровари, вуn.Гагаріна, 1 5 
в ос б.і Сапажка Ігоря 8аСllльаВII'1 

О"ЕНДЛ" 

ОРІІI10""""; "i()"pIIGlIe'(I, 
КРОСIIl,IРIІIIl, ПетріВIIl' 
IОРlІдична адреса: 

вул. Олімпіиеькв,2-а l(в.44 
М. БроваРIІ 
обл. Київська 

І. П.l(р"СlІlI 

мп 
( npllllalllll lClC1i 1ІІ:ІІІІтІІ 

• оо n о що у Кllllзі 311Пllсіп держаПIlОЇ 
До • • коУ МlсЬКОI pllд~ n IJ. 1'О81р зареєстроваllО у ВІІКОНКОМІ Броварсь. • ~~, 20"", року. 
P«c'rpaцaї доroворів OPCIIдII ВЧlшеllО заПllе ВІд c .. ~.!) -



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМFJlьноJ ДІЛЯНКИ 

м.&роваРII 

'. 
• liроварська Аlіська Р.д." а .. ~~ .. 20.Rlj, 

OpeJIJIOД8В~: liроварська.. Ali.~ЬKa p~дa в особі міс.кого ГОЛОВІІ AllТOllcII~"I'n'opa ОnСКСВllllРО811ча, Щ~ 
iJt па піАста&І Звкону Укриши Про ""сцсвс самовр_дуваllll_ в YI\-pailli" з OдllOro БОI\'У та ОРСІІлар: npl18aТlllln 
IIbUPllOICЦIo liугера АllДРіО 8іКТОРОВІІЧ МI1І8АilВВII", ЮРІІДІІЧна алрес:а: M.GpOBapll, вуn.Кllівс.ка,166, n.SI 
їscкntФіraшiRJIIIR • код 24~48015SI, _КІІА діє на підставі свідоцтва про держаВl1)' pCl:cтpaцilO суб"скта 
nianPllDlllllцькоі ДIМ.HO~, ВИДВІІОГО ОІІКО.,КОМОМ БроваРСloкоі міс.кої ралll за Н!3242 віл 30.09.1996р. з 
mrorv, УКІІDJlII цсП ДОГОВІР про НIIЖ'lеllавеДСtlе: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віДП:JвіЛIlО до ріше'IН_ сесіі БроварськоТ міської ралll Кllівськоі області 8іл 
19.1UOOS року »-863-41-04 надвс, а ОРЕНДАР пр .. П"lас в СТРОК08е платне корш:туваНIUI земcn."у ліл_lІl\'У 
IlllllщetO 0,0019 ra JlЛЯ обслуговуваlШЯ lCioc~"Y, ЯКl'П ЗН810ДltТ.ен ПО вуn.КОРDЛеll~" в Р-ІІІ Р03.IIЩСIIIIR 
6уа.Аі44 al.~pOBapll. Згідно з маНО"1 зсмnеКОРIIС1}'ВаlIНJI, що І: неDіД"QIІІОЮ чаmшою w.oro Доro80РУ та 
JIOIWш 811J11UIOi Gроварс.ким міС.КIIМ відділом земcn."их ресурсі8 від 10.02.2006 Nel71 та зеМCnLНО
IUllCТPDBoi документаЦІЇ Бровврс.коro міс.коro .ідділу зеМCn.НIIХ ресурсі. WI зеМCnloна ліл_ІІка рахустьс_ • 
nDIX XO.lepцinllOro ВllКОРИстанНJI в межах Броварс.коі міс.кої радІІ • 

• __ .. ~ І, .'~- __ ._, .. ';'.-, "_;: : ..•••.••. 2. O~~3!~op~IIД~~~ . "'~.'''- t=,"':r.:. __ ~..-• .:_ ,.~ ••• ~-:-,."'2I\C'.-:-:~~. 'r 
~ .-.... • ....:а-.... ,~ . 

• ; •• _ • # ~~. • • -r .... ;...~ J8';:;-:- оо 

2.1.8 орен.цу перёдастьс_ земen.на діл_нка заraJl.НОJО площею 0,0019 ra. 
2.2. На земenьніА ДЇJJJJHцi Biдcyrнi об"скти нерухомого MВnHL • 
2З.Норr.tmlВна rpowoBa оцінка земcn.ноі ділЯНКIJ згідно ловідКlI Бров.рс .... ого ~IJCЬКOro відділу • 

хмеnыІІхx ресурсів від 10.02.2006 з. N!172 станов.пlo 5141 (П"RТЬ ТJІCRЧ ~ ~UPOK одна) rpИІНJI. 
2.5. Земcnьн. дi.uнкa, _ка переДВСТ.еІ 8 ореНдУ. не має недОЛІКІВ, що можyrь переШКОДlтl ті 

eфrlilll8НОМУ ВllКоРItСТВНIUO. • • 
16. ПРllзміні ( реорганіз.uiі) ОРЕНДАРЯ Договір оренди не збеРll'DЄ ЧlmнIСТ •• . 

3. Строк діі договору 

3.1. Доroвір укладено терміном ІІа J (ОДІІІІ) рІк ло 29.12.2006 року. ПіCIIR ЗВКЇНЧСННJI cтpo~ д~ro80!,>, 
IIpfqap має переважне ОРНО ПОНОВJIенНJI його н. Н0811А отрок. У ЦIoor.l)' разі оренда: ::~IHeH :::':~:'Cп::: 
~ 2 "Ісвцl дО 3DКЇНЧСННJI строку діі договору повіДО"llтl т1С .. 1080 ~:=::=a: :Лор "':;':ає переВ:JЖllе 
іІІІо. ПРІІ BIIКOPIICТ811111 3eAIMLllot дinВllЮІ не за ЦШLОВІІАІ Прll3l Р 11_ НІ ПоновпеНllВ договору ОРСІІДІІ. 

4. Оревдва пnато 

4 • " IpHaдЦAТJo) rpивеllЬ 10 котАоІС. _ 
.1. РІЧІІ. opelIДII. ПЛ.ТІІ CICJIIIДBE 514-1 О «(І JlТCOT ~OТJ З ураху8анlUIМ індеа'СЇВ інфmrцil. 

4.2. 06ЧllcnеІПUI розміру орендноі rшаТlІ ЗІ зеМ111О ЗJlIЯ~IО..:нClрlwеUIIВ від 29.12.2005 року щоаlіс.чно 
РІаа 4.3.0рещ .... nлаТІІ BHOCIITIoCВ ПОЧllllllOЧІ1 3 ~IIB пр" ~111S З8 OC11lHHIM кanеIIДВР"ИМ днеМ звпноro 
(.-:"11 чаnКВl\lll ПРОТВГОМ 30 ICIUICIIДBPHItX ДНІв, II.~~ДI' У КIIІВС.кіІІ обпастІ АІ.Кllсва МФО 821018 
-.. 1'ІСоВОго) мIClЩ. wnпоаl перСр.ХУВ8 .. "Я н. рахунок Фlкацlt 13050500 - ареRJI. ЗеАшL 

23571923 р/р 33210815600005 _ &роварське вдк. KOДlCllaCl1 і JUlaТlI ОфОРМnIlCl'ЬCR BiдnoIЇJIНII1oIII.., ..... III. 
4.4. ПСpeJJaЧ. продукції та НlUUlllНJI nocnyr В рахунок ореJIJIНО 
:05. POJallp opellДllot nлаТl1 nepernвдaєrьcв у разІ: м' 
4
.5·1. зм11111 умов roсподарювання, передбачеНlfX договоро , Ilфі. У ТОI\I)' 'ІlІcnі 8НI1СІ,ідох інфn_WТ; 

4
.5.2. _їни розмірів зсмenьного ПОДl1тt.'У. пїДВllЩСННА ЦlII, тар • • 
.5 3 • • • 

4 • • • ІНШих .ltnaдк8X, передбачеІО1Х заковом, • Ф"" ДОГО80РОМ, спрllllPСІ'JoCR пеи. У розМІр' .5,4 У • м У '"'""'КlІ _изнаlfСНI 
no...іllJ • РІЗІ иевнесеННJI ореНДНОlrшатн "'r-' npОС1РОlfеНJUI JШI1ТСЖ)'. 

lоl С1'ав1CJ1 II8цiOIIВn.HOГO банl\'У Украіна За ко_ен ден. ОРЕНДАР з ПО_КlIIIХ прIIЧIП' nI1oIЧIІСО.О ІІІ: 
1 .. ..,:·5.5. OpeНlUl. nnата спрaвn_стЬCJI такОЖ і У ВIIПадК8Х, акщо 

cra.ye :set.ten.11)' діmанку за ЦІ'" ДОГОВОРО.І. Х 
встапив зеаleJIЬвоі дїJIJIВКП. 

5. УІІОВО ВВКОР 

5 І 3 б"-ГО'уваННJ хіосКУ. 
'. еМCn.ltа дШанка переД8Є1'laСJl В ореlЩУ ДIIJI о -01 



З."UlI· комерціАного 8IfKOP"CТa1II11J1 ої ДЇJUIIIКlI- .... 
5.2. Цшьопс ІІРІОІІАІІ&ШІІІ зеr.,en,," 11 у lC1DНoвneHoMY З81\1Jнодапстпnм IЮРНI'''1' ]\Iilflo8i1rll _І 

раВВ б- оформnеlll IJ ". ~ 5.3. ОРI:ІІJUlР ІІС r.'AC п... ~ , 
nPlOl'Bl'CllII1 зcr.,cnltIlОТ ДШR"КІІ. • _ • 

• ""'nOKII передаЧІ зеl\ІeJJЬІІОI ДІJІПІІКІІ R ореІІІ" 6. YalOBIH ... ·1· • •• 

ullV зд,·ПСluomCJI без розроблСlІlІЯМ ПРОС"-ІУ її ніI1ВС.1СIfНIІ 
сп "ої ДЇnIIlKII В орс.""ІІ . 

6.1. ПередаІІа зсм ". і дfmnlХlll opeltдY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псрсда(. а OI'Г:I IдАР nPIIR\Q( 
6.2.llІшl умов" ncpeдall зеМ~.I: ЯКlIХ ftlВnllOBl1X прав і претензіП третіх осіб, IIpt1 ""11\ 8 110 І 

ОрСl1JIY зсмen"ІI)' ДШRIІI\1' ВШ"ІІ)' ;~д УДЬ-ОРЕНДАР нс МОГЛІІ ЗllаТIІ. I(CIIr 

УКl1lUlВIШІ ДОI'DІОР), OPEHДO~ ць, ОЧР~ІІДІІРЮ здїnснюmCJI піСЛІ деРЖ88110Ї реєстраl,їj ньога 1(lIr08011) 
6.3, ПередаІІа ЗСМCn"IIОI ДUlЯII~ .. 
за almJM ПРIIПr.IВНIII - передаІІІ. " Ід 06 1 О 1998 
6.4. На oell081 а.25 ЗАКОІІУ УКРО'1ІІ1 "Про ОРСІІД)' ЗDlлl В •• ~ Х!! 161-Х І V oprlUlp 1 

N І R Д·ра8110' реестроцІ' договору ОрСllДl1 3CI\ICnblloi ДІЛ"'ІІ(ІІ іll!ржа8ноі.1Іо 
п'JlТlIДClIIIІІ строк псп... Ід • , • _ 
KOAIYIIВnLIIO' DJloellonl ЗОО08'.:l01Illn IIDдDТlI копllО договору в ПОВШIIОI\IУ ОРГВІІУ дср;кuы�щщ n0jJ8JI\1ILf 

cn,.-Оll. 

7. УаlОВП поверпеППJlзеМeJlьноі ділПНКII. 

7.1. ЛіСІІІ np"nllllCHIII діі ДОI'D80РУ орендар П08ертає opeMoдaвueBi земельну ділянку YCТllli, IfС ПРIllOllJ 
noріDНЯllО 3 ТI.r.I, у я"ому вІн ОДержав іі в ореJЩY. 

OpelfДOДIIDCЦIo у разі noripwellllJf КОР"СНІІХ вnaCТIIBocтeA орендованої земельної діЛЯIІКIІ. поn"IІ'IНIІІ ЇІ 
зr.tіllОIO іі CТllIІ)', .'к право на 8ЇДWкoдyвalllll збlmciв у розмірі, ВIі3наченому сторонаМIІ. ЯКЩО сторонаllИ. 
дOCJlПI)'ТO ЗI'DДlI про pDJMip BiДWKoдYВDНlII збlmdв, спір розв"tзyЄlDСН у судовому порядку. 

7.2. 3діnСІІеІІі opeltдapeM 6CJ ЗI'DДlI орендодавЦІ ВJl11Jати на поnіпшенНR орендоваllОЇ зсмелыІїї 11_ 
,кі lІеМОІШlllО Blдoкper."m. 6CJ 38ПDдїlIIИІ ШКОДІІ ціп дiтlHцi, не піД/UlnUОТЬ відшкодуванню . 

•• _. ?.3. !1onі~ше.!~~. c:тaJI)' .зсмenWlоі AWНКII, проведені орендарем за ШІСЬМО80Ю згодою З opelUSOJll8\l 
ЗСМnll'1inJІДJiЯnUOТli:ашwкодуваннlО .-.... - ..... _., . - - •• &mf:i оо:'" ••••••• , • • • •• 

7.4. Орёlщір-Мїєііраво на BЇдwКO~~II;' з61ІТКЇВ, зап:і~н.1Х уна~~~-~еВlІконаll;і~' opeНJIoJlllllC' 
зо60в"I:ІСIІІ, , псред6ачеlllІХ ЦlIМ договором. 

3611ткaalll вВDЖiaIОТЬея: 

. 7.5. фun",ні втpml, ЯКlIХ орендар зана у З8"нзку з невиконанНRМ або ненanеЖНIІМ BIIKOIIIНIUIM )_. 

АОI'DІОРУ opellДoД8DЦCM, а тако. ВlnPВТlI, нкі орондар здіliСН11В або повинен здіАСН1ІТІІ ДЛЯ віДllовnеИIІІ
порушеноl'D пра&1Іі 

7.6. ДОХОДІІ, акі opeltдap Mir 611 РОМІоно О1римаТlІ в разі належного ВlІконання OPOllnoДВIцe .. JIIII 
ДоroВОРУ. 

7.7. Розмір фlllm"'"11Х ВllТрат oРОlrдaРI ВllJначаЄТЬСI на підставі ДOКYMOJIТaJIЬHO підтверджеНI"'-!Хі 

8. 06аlежСllПП (о6тажеПUJl) щодо BDКopllcтaHIIJI 
зеl\leJlLuоі дiJUшкп. 

8.1. На opOIlДOВlUI)' зе"мIоНУ дin • сі! 
Яllку 110 встаноалоио 06межонм, обтJuкенНR та інші правв тpetSX о , 

• 

9. Іпші права та 060В"ЯЗКQ сторін. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapllll1yt:. ща зем • • ttIO l/Ї.1 

ЗВ60РОНОІО (арештом), ЗICТUОІО IІе n 6 MIo~IO .ДlЛlшса є у Пого власності нікому іНШОА'У '10 BJдIfY*C lf1/t 
IllADВaТlI інші прав. ВІUltaчоні IuIМ 1Фepf. ~вaє І ВІН мас заКОlщі П08НОВажен~н передаваТl1 wo ділАВІ,), D оре 

9.I.Право ореllДoдDВця: roВОРОМ. 
9.1.1 перовіpml ЦЇnIoOBO ВllХо 
9.1.2 1ФС1'рокоВQ розірвml 1!~In~ земenы�оіi дinІНКІ'· UJUI 

Доl'Dвор • ... ,",Оl'Dвір У ВІ' ство" 11 ОАІ, • ,падках. пеРОА6аЧОНІІХ ЧИННl'r., законодав 
9.1.3. 3АІІНlтІ розмір ореllДИ і 1CJIf' 

ОДИ~РОIІИIoOr.ry ПОРІДКУ 6CJ 31'DДI: o:Н~~тanкax. передбаЧОНIІХ Ч.fННИМ законодавствОМ, в тоМУ ІІІ 
.1.4. 811MlrDn, lід ОРЕНДАРя ; 

9.1.S.BII.18mJl від ОРЕНДАря ~ОЄЧВСllаro внесеННJI орендноі maTI'.-. .tIIIt 
або ",Іськоі PaдlI про 8IДЩКОцy&uqц , • tul11IJOII"--· 

" НІДІllНllземenloноі ДUta • C)'Nи ореНДНоі мати з часу приRttaтnl Рlшеll 
9.2. 060В Jl31(11 оре'lДодавця: НКИ да ПIДПнCIIIUDI IUoOго Договору; 
9.2.1. nopeдaВDn, зе.Il:ll1о11)' • 
9З. Права ОРеІlДllрВ: дtnaHКY по 1К1у. 
9.3.1. D1pIlMI1ТI. по lХ1У 3О"'мь • 
9.3.2 nOIlOlJllODIТII 1Фrolі "'t дuUlиtcy У XOPlSctyвaн .... 

зо60в"аЗDIIL 110 Протязі тepMl,1V Р ШCnн закїНЧОНIUI СТра 'n 
9 .. О .J оренд". ку оro 
•• 600"031(11 opellДllPH: 

діі в разі BїдcyrнOCТЇ npeтeJI:IIII, 
, 



9.4.1.HaдaвaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ t.lОЖJIlІвіc:n. 'п 
З.llI СНlOВВПI KOlnn 

IIi:JIIIКII; ",.ОЛIo за ВШСОРllстаlll .. М цісТ зе"'Cnloноі 
9.4.2.BIIKOPIICТOBYBaTII зе"lелыІy .ІІInНII 3В 
9.4.3.своєчаСIIО смачуваТlІ OpeIIДlI)' ма;: цIлЬОВII'" ПРII:1ІІ8чеIIIIR".; 
9.4.4.IІС доnyскаТl1 хіміЧllОГО ЧІ! бу.llЬ-RКО~ іIIШО"О б 

4 S • - • . за РУ.llllеШIR зсr.UlR' 9. • • П1А1'РIU.суваТlI 11 В 111U1С'А\110МУ calliтaplIOMY ста " ' 
4 6 .' • '. ІІІ, 9. • .ПІCJIR за1С1НЧСННR терМl1І)' ДІІ Договору о 

.'1~D~1)' С'І'ІІІЇ ПО акту. pelfJ111 nOBcplty1111er.ICJlIolty ДШRНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. РII:lIIК ВllПадкового " :lllDщеllllJl а60 ПОШКОдЖеllllJl 
06 скта ореlllЩ 'ІІІ його '1aCnIIIll. 

10.1. PII3IIK ВllПDдКОDОro ЗllllшеllllR або ПОШКО.ІІЖСННІІ 06""- n . .. ..... ОрСIIД" ЧІІ оro ЧВCТlIН" НССС орендар. 

J I.СтрахуваllJlВ 06"скта 'ІІІ його '1aCТIIIIJl. 

11.1.3riдtto з QIIM доroВОРОМ об"єкт ОрОНДl1 НС niДnRra.: страхувашlJO, 

12. ЗміllП умов договору і ПРlfПlfпеllllJl його діі 

12.1. 3"іїна ~IOB доroвору здіПсюоlOТЬCJl у ПllсьмовіП формі за взаємною згодою сторін. 
У разІ неДОСІІгнеННІІ зro.llll шодо З"lіНII У"ІОВ .ІІОГО80РУ спір Р038"lІ3уютr.СR У СУД080.ІУ nopRlI"'Y. 

12.2. діі договору ПрllПllНRIОТЬСR у раі: 
12.2.1.закінчеш .. строку, на JlКIIВ Воro було YКnIl.llОИО; 
12.2.2.прндбанНR оренарем зеМCJlьноі ДШRНЮІ у власністlo; 

• _ 12.2.3. 811кyny зе"ICJlьноі ДШJlНКН ДIIJI суспinьних ПОТРСб або npltмyC080ГO ВЇДЧУА(СШНR земcnьноі 
!~ml.3'MOY;lI8iB суспinЬНОі необхідності в ПОРІІДКУ, встановленому 38КОНОМ;- -- .... ,1;;' .......... '.. • •• "w.- -
1I_ 12.2.4. ліквідації фізНЧllоі особн-орендаРR, 

ДОГО8ір прllПlUlRєn.cв таКОЖ В іНШl1Х випa.qках. поредбаЧСНlfX заканОМ. 

12.3. дп договору ПРIIПIIIIJlЮТLСR WЛRхоаt Пого розіРВВllІІR зв: 
.-. 12.3.1. 83DЄМНОЮ зroдою сторін; - • 

12.3.2.рішеНIIDI суду на 81WOl')' однієі із сторін унаспідок неВllКОнанна другою СТОРОНОЮ оБОВ"R3ків, 
De)leA6aчсНlIХ доroВОРОМ, та внаспідок ВIIПa.qкового ЗНlIЩОIІІІІ, пошкоджеНІ" орендованої зеМCnloноі ДШJlНЮI, 
lІе icnmtо перешкоджає її ВIIКОрllC1'DНЮО, а також з іНШl1Х nїДC'l1l8, ВU3IШЧОНIIХ ЗРОНО.І. 

12.3.3. IleBllКOlllIllllR opellДBpeal п.9.4.2. ADHoro договору зв piwellllRal еуду, BiдnOBiдllO до 
СІ·'.'.144 Зеа,cnьного кодексу УкраlНII; 
у 12.4. Розірвання доroвору в односторонньому nopJfJ1lCY допускається; 
"'*»о PD:siPB8ННR доroвору в односторонньому порядку є неВIUtО!Ш"НR Орсндаре.1 n .4.~, П. 9.4.3. 

. I~.S. Перехід права масності на "ІвАно opCН.IIDPII ,на 11І11І)' ЮРІІДІІЧІІ)' або фlЗllЧIty ос06у, а 'I'IIКOW 
ptopraиыluloрJfдичноіi особll-ореНдВР. є niдCТВВOIO дпа рОЗIРвaнНR договору. 
lIh Право на орендовану земCJlЬНУ РНКУ У разі С&lерті фізlfЧ!lОI oc~611 • ~po~pa, 38cyoP'eHНR в60 

tкeннa. iF дієздатності за рішОIlНllМ суду персхоДІІТЬ до спa.qкoЄМЦ1В або ІНШІІХ .0Сlб, JlIСІ вшroр"стовують цю 
1eI&tm.пу ДUUUnCY разОМ з орендаРе&I, UUUlXOM перcyкnвданНR доroвору OPOIIДII ЗCМJIL , 

13. ВідповідальніСТЬ сторів за вевиковавВJI а60 
вевалamе BllКOHaBВJI договору 

13 І 3 і СТОРОНІІ НССУТЬ вїдповіДIIJIьність відповідно до 
__ " а НСВІІКонашra або ненмежне Bllкoнam18 доroвору 

Ity та ш.оro доroво 13.2 "- ру. • __ ,.. вїд BїдnoaїДIUIЬHOCТЇ, Jlщо вона доведе, ШО uc 
~,"lgPOH" ІКВ ПОРУШlUlа зобов"R38Нна, 3ВIЛЬна,.,.-

CТlnoCJI НО з 11 811ШI. 

14. Прикінцеві Dоло_еиUJI• 
14 1,ц оНIWII'І11 Іоro aepJlll8Hoi реєстр8Ц1Ї. 
'Цеnеn договір на611p8Є ЧllННОсті піCJJR пїДШIСаНІІа стор aJ01Ь однакову JOРIfJ1IIЧНУ СІШУ, OAIIH 3 IЮfX 'tnq доro8ір укпадено у трьох nPllAlіРЮI~ ЩО.І і, RIC1IІ провїв деpжuну ркстрвціЮ. 

І орендодаВlUI, дpynd1 • в ОРОJUUlрв. тpcmR • в opnur 

1І111д" Itt nPnn. Dlhll •• 11 чаCnlнааll1 доroвору є: 
~lаина.передаЧj об"єкта орснди; 
~e ...... lllІі ман зе.ICJlьноі дinaнки з 

',- cepBi'!yliB. 

б нь (оC5тlЖCнь) У іі BIIКOPIICТ8JIHi та 
відобр_енИJIМ о .. еже 



. . . . , .. ' 
' . . . 

. '! мп 

15. РеквЬПnI сторі.1 

ОрСlrДОДDОСЦЬ 

Броварська аІіська рада 
в особі 
аlіського ГОПОВlІ 
AlIТОIIСJlКВ Віктора Опексавдровича 

МіСЦС3I1ІХОДЖСIIIІІ ЮРlІдІІЧllоі особll 

0074 KIIТвcьКl облаm, 
••• GроваРI.,lул.Гшрінв, 15 

IДСlmlФlкаціlhlllR ход 26376375 

ОРlшдар 

пп Бугера А.В., щО ліс ІІа піДстаВі 
свідоцтва про лержаВIfУ peCCтpallilO 
суб"єкта підприємницької niIJ1LflOCri, 
виданого виконкомом БрпваРСм<оі 
міської РадИ за Н23242 від ЗО.О9.І 996р. 

Місце nPОЖlІваНIІR фіЗIІ'lItої особ" 

КІ.івська область, АІ.БроваРIf 
вул.КІ.івська, J 66 KB.S І 

Iде'ПliфікаціАНIІЯ номер 2434801551 

Підппcu старів 

. - ... - .. 

. ... -.... 
Антоненхо В.О. 

~. , 

мп 

p""" ... il. КIlРІІСІІIRJ JJ'ОЛМ.UІІІ 1-' 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200&:.року м. Бровари 

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

.Ііського голови Аllтоненка Віктора ОлексаНДРОВІІча, що діє на підставі 

Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", відповідно до 

рішеННJ[ сесії від 29.12.2005 року N286З-41-04 з однієї сторони, та 

. ·-пр.rватВиі ~ідприємець Бугера Аlщрій Вікторович ідеїпифікаційний . 

КОД 2434801551. з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

. Броварська міська Рада передала, а ПРI.ваТНI.Й піДПРIIЄ&lець 

Бугера Андрій Вікторович прийняв земельну ділянку площею 0,0019 га 

по вул.Короленка в р-ні розміщення буд.N!!64 для обслуговування кіоску. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 29.12.05 за N!!863-41-04 на 

умовах оренди терміном на] (один) рік до 29.12.2006 року. 

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

АОroвору оренди земельної ділянки. 

G ІІЕРЕДАЛА: 
Роварська міська рада 
IОРИдиЧва адреса: 
~ Бровари, вул.Гагаріна, 15 

CL10di ГОлова 
-'.-: ~, 

. .. 

~\ 
~1В.О.Аитоненкоl 

і: І 
.' і ._,. . І 

" :'/' 
'-':w:"'" 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Бугера Андрій Вікторович, 
який проживає за адресою: 

вул.Київськв, 166 кв.51 
м.Бровари 

обл. иївська 

--:::;.J.~'t:::"'::-r--I А.В.Бугера І 



-АКТ 

на переllесевВR в натуру зовніШllьоі l\fe-: зс .. . 
• : RЦ 1\tелы�оІ� ДІЛИІІКІІ 

-
;_ fфu.UИf4J оУ 
"ДІІ ,'dIJtAМd 200...,Lp. 

Ми, ВJDК'Iопідписані, представник Броварськоro міського :Jсмслы�о-nдастровоro бюро 

%Rt~ ~~ -
InPИСyrпості зомnовnасників (ЗeмJJСКОРШ:1'увачів): 

Ild ~ '#.1. 

.~Ч1tR ка підcnв1 Д~3BOnY ВИКОНJCому N! 273 1Іі8- = '.е. • • .......:,: .. _. .~- - :-.. -
, . , 

Р8АИ ВlРОД1lИX дoпyraтiв від 24 nистопвда 1992 року 
, , 

переиecnи в натуру мсхсі ва підставі плаву земельної дїJUlНКН .~. 

1111 ~~. "/·1. 
IIpODВIІО'ІОro по ВУJl. ____________ _ 

U'iдиорішеВIUI мїсыcвиkнкомуy N! _____ ВЇД __ -------------

Мсааі ЗНВКИ В кШькості ( 'І ) l1ерОД8llі в натурі преДСТІВllИКУ звмовlIИJCD. на поro і 
НlІЩеио відповiдaJu.віcm. за іх збережсии •. 

Panaіри та мїCцe3llIXoдzOВlUl мncсвнх зваків ЗeNCnЬИОЇ ДinRНКИ показані ІІа кроках. 

цса ІІТ є пїдставоJO до ПРIIЙВJI'mI рішсвВJI по фВПИЧІІому ItОРИСТУВВкmo. 
; 

ЛІТ ..' 
CllJВДeaкlB двох пРимірниках. 

::~ :ie~eu.CII_ 
-p~c:їP ••• ) 

hPlAna .... бlOРО 
ЬРІ!ІІ_ 
~·.B.IIK 8НК08КО 
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11 JI Л 11 ЗОIJIIJWIfIХ Меж землеКОРИСТуваННJf 
\КОРОТКОСТРОКОвого ІІа УМовах ореllДIІ \ 
11/11 Ву,осра АндріЯ 13ікторовн', . 

АКТ перенесеННІ 8 натуру З0внішньої' межі земельної' діл",ки 

• ЗО8ніWНJI межа 
3cMcnы�orr дїЛJl"КН. 
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AorOBOn .Ьіl 

Про '".СІ!''''' ЗА"" ,О 'ОІО,ОРУ ор."l>и J""и."оll>lлR 
Кl0406ЗЗВО0260 ""." 1111> J 2 mр""ш 2006ро,,'1 

• Місто БроваРIІ КIІЇВСької 06лвсті 
271JШ11Н1 дві ТlIСВЧI дев' aтoro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КIІЇВСЬКОї області 6 
_подавством УкраїНІІ, ідеlrrl'фікаціRНI,R ков за lIВllllMIf ЄДРПОУ 26376з~f1WlЧна осо а за 

. 1If._... БроваРІ' BY:n n . 15' , ЮРIWIЧllа a.upcca: 
КаОlсьа ОШІ., ... ,. anplHa. ,в осо61 ВIIКОI'Уючоra 060в'І3КІІ MicIoKora ranОВI' _ 
"!ртр. pllДll Сапожка .lropR ВаСIШЬОВIIЧа. ІКІІА віє на півставі СТ.42 ЗаКОI'У УкраїНІ' «Про місцеве 
caмolpJAYВlНIUI в УкраіНІ», 3 oAHora боку, та 

ОРЕНДАР: ПРlшаТlII,R піДПРI,о,еuь Буreра АІIlIріА віJrnJРОВl1Ч ЮРllllllЧllа щеса' 
uJiP08DPII, вуn.КIIЇDсьщI6.6, кв.5 І, ідеmlфікаuiRНllR ков 243480 І 55 І, lIВЛі' ·"ОРЕНДАР", J друго;' 
сторони, УКПВnII цеА ДоroВIР про наступне: 

ДЬоЧII добровільно і перебувmОЧIІ при зворовому розумі та ЯС'lіR пам'пї, розуміЮЧl1 3НlчеННR 
своіх дїА, попередньо 0311аRомлеllі 3 ПРIIПllса~ш UIIBinIo'loro 3IKOHOllВBCТВa. шо регулюють yкnueHllR 
НJIIII' nPDlОЧl1Н (зокрема. 3 ВI'МОгами щово невіАсності ПРІВО'ІІІНУ), вівповідно до 31твердженої 
рішеЮID' Бровврською міською pa.uOIO вів «30» вереСНІ 2008 року Н! 883-46·05 HOpManl8HOЇ rpошової 
оціНІВ земenь міста БроваРІІ, рішеННR від 20.11.2008pokyH!928-49-05 та рішеННR Броварськоі міськоі 
РІІІІІ від 26.03.2009 року Н!1072-59-05 та кеpytОЧllСЬ пonожеН'IRМII nyнJПiв 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Дoraвopy орeндllземenьноі Ai.nRнxн від 12 ТPHНR 2006 року укnаЛl' цеІ Доraвір не І (,,""алі -ДtRDtlір) 
про виесеНIIJI змін до ДоroвоРУ ореНllИ земельноі РНКІ' від 12 rpYJIНR 2006 року за Ne 040633800260 
(IІІАІІІІЇ-ДtRDtlq, ор.mдu) про таке: 

I.ВНCCТlI до Доraвору opeНlll1 наС1Упні 3MiНlI: 

•. : :-=':~'I:I~ пvir.io!.J .:а:.Поroвору оnеНДИ·ВИКП~CТRі1І~пніR·реll8КUЇЇ: '" &оо І і· ~~··~~!·lrit!W~ •• i\··tl' .... o}·J~OїI4bIR'n·j,icr .- <11., • ~'.J-_.~.t.:1.. '=r 4 ....... -::.--_··_~-:.- .4:···· .. ~ ... ·~';' -.~ . ..-.", .. fI!"'_.... • . ~ - -.--.. - . _..- -.- -... - ....... ---, ,--.-
12J. Нормативна q,ошова оціНхІ земельноі вЇJ1Rнки 3riднo BOBiJIКI' відділу деРЖКО~DСМУ-У МІСті :.: .-
1іроІарах ICJnвcькoi області від 10.04.2009роху N! 04-3/13-3/658 C18НOBIm.: 
·12 343 ~ІЩЦІПЬ ТИCRЧ триста сорок трн) IpIIВНЇ оо коniRок. -r.:-:. оо 

1.2.Пунп 3.1 Доroвору оренди ВИlCJIВCn' в НВС1УпніR ~CД8КUll: •• 
113.1. ЦеА Доraвір yк:naдeHo строком на 1 (один) рік, теРМІНОМ до 2б.03.201Ор. ПІСЛR заКlнченНR C1pO~ 
AiJ ~ro ДоroВОРУ ОРЕНДАР має переважне право ПОН~8JlенНR ~ora НІ НОВIIП С1рОК. У цьor.IY РIOI 
ОРЕНДАР повинен но пізніше ніж за 30 xaneНllВpHIIX ДНІВ 40 31К1I"!еННІ С1року діі uьora Доraвору 
lDICWово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОВОВ.lml Rora ВІЮ. '. 

ПonожснНR uьoro Доraвору про переважне право ОРЕНДАРЯ не З8СТОсовyнm.сн У РIOI. 
- Imcopncтaннi земепьноі дinRНХИ не за цілЬ08ИМ ПРИ3НlченНR~'; 
• lIOpyWeНIIJI'I'qJMiНЇB сnлаТlI орендиоі плати; 
- доnyщсНIIJI поriршеННR стану земельноі ДЇJUlHKIт. 

IЗ.Пункт 4.1 ДоroвоРУ ОрёНllI' ВIIКn8СТИ 8 наcnyпніR реllВКUП: • 
114 • ів від HopMaТlIBHoi Ірошової ОШНКlI земenьної 

•• 1. Орендна nЛl1ta стаНОВІІТЬ 1 О % (дecJIТЬ) ВІДСОТК істі трllДUПo ЧOnlpl') IpllBHi 30 копіПоlС 
IWIIНJCU - 12 343 IpllВeнь _ і CКnaдlє 1 234.30 (одна ТlIСRча lIВ 
Нlріх. 

1.4.Пунхт 4.3 Доroвору ореНДІІ B~acn' У нacnynнiR редакшl: • 
. • ЧІІО npoтнroM 30 (tpllДUllТll) lСІШеНдІІРНlIХ JIIuв. 

с4з. Opelrднa !Шата вносиn.CR рівНlIМИ ~II ЩО.'ІCR 801'0) MfcвWl без урахуванна пдв WJUIXOto, 

IIIctymnІх за 0C1'IUIJdМ капеНllВРНlUoI днем зві1'НОl'О (~3217815700005 УДК У КJtiвcькtA oбnacri мо 
~IUIВII на розрахункОВJdt рахунок OpeIfllOДllllWl Бровврське Вдк. код xnаСllфікaw1130S0S00 -
-........ ХОД зкпо 23S71923, МФО 821018, одержувач· 
Dpeндa зeмm». 

аС1)'пніR pellВKuIi: • 
l.s.пункт 4.5.2 Доra80ру ореНДІІ внxnаС111 8 н вок О eНllВOЇ маПІ, з~,fНII HopMmllHol rpошовоі 

11405.2. змію, розмірfв земenьноro ПОДаТКУ ~ ~ іНllе'::'шl, Вll3начеllllХ заКОНОllВВСТ80~'. 
OJdнxn, П!двllЩеННR цін, таРllфів, зміНІ' коефfWЄНn~1 МI1У ІІа yr.IOBax. Вll3начеНl1Х п.4.5 Доroвору, 

у IJmaдКy віамОВI' ОреНдара 3MiHlml opes;a : одноr:roрониьому порJlllКY»· 
ОрСИДодuеuь має право розірвати цеА Догов Р 

С1)'ПНfR реllВкuП: сті 
1.6.Пymcr4.s 4 Доraвору ореНДІІ ВJnШаСТІ' в на ачені ш'" ДOГOBOPO~" сума ЗlборraВIНО 

114.5.4. у раі Heв~eceHНR opeНllНoi плаТІ' У crrpOXl;' В:lаНIIRМ пені, що нврахов)'ЄТІоСН І!І cy~!y 
~a подаТКОВI'М боргом і CТRl)'t:ТIoCI З Kufn за ТХ ИВRвностf) із розрахунку 120 ВІдСОТКІВ 

Qrxo80ra борІ)' (з ypaxYBaнНDI wтpафllllХ СІН 



річНlIХ обnіковоі стаВКIf HBuioHВnLlloro банка УкраіНIf, діючоі на день ВIIНIІІ"'е"" 
борry вбо нв деllЬ Roro (Roro чвcnоо) поrвшенНJI, звnежно від ТОГО, Іка ] 8en~ 111(01'0 nOJh. , п· fЧlІ" 11ha. ~ 
більшою, зв КО)КІІІІА кaneндapHllA день ПРОС1роченНJI у ого сматш. ."" c!t 

1.1. Пункт 6.4. Договору ореНДІІ BllкnaCnI в lІаступніА редакції: 
«6.4. OpellДDp з060в'JlзаllllR В n'mIAe.HHIIR тер .. ін піcnа ~ержаВIІОї реєстраціі цього до 
6УДЬ-JlКІIХ ДOДDТКOBIIX yroA. ДоroВОРIВ про BHeCeHНJI 3МІН та ДОПОВllень до дОГОІ I'08!ttt 
відпОDідну коппо OprDIl)' державної ПОДDтковоі служ611 за .. ісце .. знаходжеННR земеmll~~ ~ 

I.В.Пункт 9 ДоroВОРУ ореНДІІ AOnOBНlml ІІОВІІМ підпунктом 9.4.7 наcryпного 3Mitty: 

«9.4.1. D n'mlДeRИIIR термін піcnа державноі реєстраціі ULoro Договору та/або бу.а".kJ 
угод. Доroворів про ВllесеНl1JI змін та доповнень до Доroвору тощо надаТl1 8ЇДПОlі.ану ІХ ~ 
деРlCIUIноі ПОДDТКОDоі службll за місцем ЗIІDXоджеllllJl зе .. enьноТ діnаIІКI!)). -" 

1.9.Пункт 12.3 ДоroDО{'У ореНДІІ ДОПОВIIНТIf ІІОВІІМ підпунктом 12.3.4. Ilаступ"огозмicty. 

«12.3.4. ініціаnШОIО однієі із Сторін в односторонньому ПОРRДку У випадках, переJlбачеlfl1l_ 
ЦІ"І Доroвором». 

1.10. Пункт 12.4 Доroвору opeндlI викnаCnI в такіА редакціТ: 

«12.4. РозірвВННJI ДоroВОРу ореНДІІ землі зв ініціаТIІВОЮ Орендодавца В oallOCТOPOIflllllOJly 11Іft 
допусКDЄТЬCJI у разі неВIІконаННІ Орендарем ВІІМОГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 lIDIIOro_ 
Доroвір вввжаЄТЬСJl розірваНIUI за ініціативою Орендодавца з моменту Ilабyml Чllнноm IЇIDaIi1! 
рішеВIIJI СУДУ, прldburroro на BIBIOry OpeндoдaDцa». 

2. Інші У'ІОВІІ AoroBOPY оренди земenьноТ ділJlнкlt від 12 травНJI 2095 року за 1<.а0406]]1'f 
ЗanJlШIUOТЬCR без з .. ін. 

... • '·1: .... ' .. ,.~. -.# .. ..;.....,. •..• :: ... ~.".~.:::~:..'- .. 
.•. . - e:';~ t -; = ...... І _. - " .. ': ~.E.: .' . 

PeICВl3lml старіІІ 

OpellДap 

-..... - .. ~~ . .... 

ФОЛ Бугора АндріП ВіКТОРО81fЧ, 
ІОрнднчнаадреса: 
вул. Київсьц 166, кв.5 , 

овнча к.Бровари 

~~~-;~~~~~~--------------------~~----~-----------

П, .' ів ДCPJII' ",OI"OBlp зареєстровано у ВllКонко.Їі Броварськоі міськоі POДII, про що у КНll3і 3BrnlC J 

peєcrplЦJЇ aOI"OBopiB оренди вчинено запнс flld "~ .. tJii _ 10.R1 р-
в. -

4'· :: .•. ~.' 

. ' .. 

' . . ' 



... АКТ 
ПРИИОМУ-llEРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"~' _____ ~2009 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\ficIaKa 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 Україні", розпорядження Броварської міськоі 

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

однієї сторони, та ПриваТНІІЙ підПРllємець Бугера АllДРій Вікторович з 

другої сторони, склали цей Aкr про наступне: 

;: .:. ~ ... ':.'. :~рр.!!р~ька .... ~сьиа ... ра1J~ ... ,JIередала;.· а·, ПР .. I!~~:r~~Й~:oJJЇJ!..DjJ.!!~!~~-:~~' 
• : •• ,.; ••••• -... ::..:~' .. -.. .' _'-. • •••• - ••• &. і .. .!:~~:::.:'" _ .. _._ :- •••••• ;... .... •• - • - __ 1:. _. _,w. • ~ 

· -'Буг~ра 'А~дрій Вікт~рович ПРИЙНJIВ земельну ділянку пЛощею 0,0019га,-'-' 
'щ' обслуговування кіоску, по вул.Короленка в районі розміщения 

6уд.Не64 м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

26.03.2009 року за Nel072-S9-0S на умовах оре~ди ~a 1 (ОДІІН) рік, 

терміном до 26.03.201 Ороку. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: ІІРИЙ1ІЯВ: 

ПРllватний підприємець 
Бугера Андрій ВіКТОРОВllЧ 
юридична адреса: м.Бровари 
вул. Київська, 166 D.S 1 

,ь, А.В.Бугера І 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНІСИ 

м. &pOBapll 

IіРОDарськп Аllсы�пп Рпдп .. О І "KBiТlII "2009 
"llсloка рllAа, І особі ВllКОНУIОЧОro обої'13КП AliCIoKOro roлОРВI'1 OP~HДOДABEЦЬ: GРООПРСLКn 
~ •• і - секретаРІ "'Іськоі paдll Сапожкn lroря 
DасаІЛЬDDIІ'lа. що ДІЄ ІІа ПІДстав СТ •• 42 Закону Украі"" "П о м' ." 

... mIrt!lllII БроварськоТ міськоі радll від 24 07 200В Р Ісцеае саAlОВР"4УВаlllll в УкраТІII. 
pcdпо..-.. - " року Н! J 2В з OAI.Oro боку та 

• ОРЕНДАР: ГРОАІОДЯІІІІІІ Oтpo~elIKO IBal1 МDКСІІАІОВІІЧ, АІ.БРО~РІІ, вул.Корonеllка,47 кo.SJ 
іАeJl1ІlФlкацlnlUln код 07620001lB, IКlIА ДМІ -"ОРЕНДАР", :J dPYZOf сторо,,", yкnaJ1lI цеП Доroвір пр~ 
наcrynlll:: 

І. Пред~rет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIІО до ріШСlllrll сесіі Броварської міськоі Paдll Кllівськоі оБJ1встї 
вlА 26.01.2009 року 16 1 070-56-05 lІадає, D ОРЕНДАР ПРIlПмає в строкове маТІІе КОР"СІУваННI земenы�у 
РНІ)' мощеlО 0,ОО34rn, дnll обcnуroВУВDlflrlзбіРlrо-розбіРIlОro гаражу, ІКІІА 311axoдllТЬCII по вул.МJ1аl}'lrовоі 
в panOHi розміщеllНIІ буд.N! 17 в АІ.GРОПВРІІ. 3гіДІІО 3 MatlO", зеАmскор"c:ryваННI. шо є невід'ЄМІ'ОІО чвстшrоrо 
IUoOI'О AOroBOPY та довіДКІ1 Вllданоі відділом зс",елЬНIІХ ресурсів у місті БроварІ.' Кllівськоі оБJ1асті від 
17.03.2009 року за Н!О4-3ІІ 5-3/237 та зе",ельно-кадастрової ДOКYMeIrтaцii віддіпу земелы�llхx рссурсів У місті 
Броварах КllівськоТ області ця земельна діЛІНка раХУЄТЬСІ в зеМJ1IХ '11'ВIІСПОр1У в межах Броварськоі міськоі 
paAlL 

КадаСТРОВllВ IIОА.ер 32 10600000:00:029:0016. 

2. Об'єкт ОрСПДl1 

1.1. В оренду передаЄТLСІ земenloна дїJ1IHкa ЗDrDJ1ьноrо мощею 0,0034rn. 
1.2. На земenыlRR дїJ1I1Hцi BiAcyrHi об'єкти HepyxoMoro мвАІ.а. 
2.3. HopMaТlIВHa грошова оцінка земельноі діЛIНКlr згідно довіДКIІ відділу зе"ІenьrlllХ ресурсів у місті 

Броварах Кllівськоі області від J 7.03.2009 року за H-аО4-311 5-31236 СТ11110811ТЬ: 
В 032 (ВlсlАI ТIІCJlЧ ТрllДЦЯТЬ двІ) гривні ОО копі Аок. • • 
2.5. 3е.lельна дinllНЩ IІка пеРeдaЄТLСI в оренду, не ",ає такІІХ неДOnІКІ., що AlОЖУТЬ переШКОДllТІI 1і 

~феmrвно~ ВIIКОРИстанню. .., 
2.6. ПРJl,міні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Доro.lр ореНдІІ не зберrraє ЧІІННІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

3.1. Доroвір укладено на 2 (двв) РОКІІ, терміном ДО 26.02.201 І року. Піс:пl закінченн. строку д~ Aoro.o~y 
ореllJl8p має П еважне П аво поновлеННІ Aoro ІІа НО.ІІА строк. У цьому р831 орендар ПОВlІнен не ПI3f1іше ІІІ:" 
3130 КIUIеида::'11Х Дllів:О закінченНІІ строку діі ЦIooro Доroвору ПИСЬ"ІО.О ПОВІДО"ІІІТІІ opeНдoдuP про IIВllр 
"04DВЖnnI Roro Дію. с в OТLCA 031' 

ПоложеRllЯ QLoro Доroвору про перСВ~Жllе право ОРСНдврп ~Ie засто о :уа У р • 
- BllIOpllCТDHHi земельної дinllНКН не за ЦUlЬ0811'" ПРl13начеННllАІ, 
- порушенНІІ термінів CMaТlI ореНдНОТ маТІІ; 
• ДОпущеННIІ погіршеННIІ стану зеМeJlЬНОТ дімНКII. 

4. ОРСllДllа плата 
,\ Ід отак від IlopalaТlIBllor rpowo.or oqllllCll зсАlелы�оrr 

4.1. OpelfДllB плата CТnIIOBIIТL 1 % (ОДІІІІІ В С 
abtllllКlI _ 8 032,00 rpllBOllL і скnадпє: 

• ВО,32 (Dlсl.lДесят) ГPllBellL 32 копlRКl1 ІІа рІк. • 
. Іоllі дinllllCll державllОТ або комунмьноі масНОСТІ 

34111с: 4.1. 06ч1lCJ1енНІІ РОЗ.lіру орОНДllОТ MaТlI за ,емCn коефіuієнтї. іНдексаціТ, 11l3l1ачеНIIХ законо~,ством, 
11 IlJOтс:. 3 урахуваННIМ Тх ціЛЬОDОro ПРll3начеННI ТІ шо заПОВНlоrОТЬСR під час YКnIlдJ1IIHI або 3МІНІІ умов 
-еР_еНIIМII Кабінетом МініС1рів УкраіНIІ фор"'в"'"' 

-rolOpy ореНдІІ ЧІІ продовжеllНІІ Roro діі. 30 ('"'ІІДЦПТІІ) IC8J1CllДapllllx 
4.3 О RП"ІІІ IQОАIIСЯЧIIО протnro"l " r 

"І • pellДlla мата ОIlОСIIТЬСП рІВІІІ'.'" ЧDСТ (ПОДDТКОВОro) Аllсяця ба УРDХУВDІІІІЯ ПДВ 
.;: IIRerynllllX ЗD oCТnlllllAI ІСІІЛІШДВРІІІІАІ ДІІО'" 3BIт~O:lДoдaBЦR NeЗ3217815700005 УДК у КllТвськlВ 
оlbt 10м перераХУВПlІІlЯ ІІа розрПХУllКОВllR paXYllOK р_ Ііроварське Вдк. Код ICJ1DСllФlацlr 13050500 -
о Irrt"l. Кllєва МФО 821018 код 23571923 одеРЖУВВЧ 
(It,'Аа зе'шl. opOНдJloT MDТlI ОфОР"UlIІЕТІоCl BlдnoBiднll"IH 

4 4 n ocnyr в рахунок 
~и." ередача про.цукЦlї та надаНІІІІ п '. 

405. РОЗfl,lр ОРСllДllоІ nЛПТlI псреглядвtтloCR У РВЗ~:VВОРОAl' 
4.5.1. зміни у.IОВ roc:подарюванНІІ, передбач::к opellДlloT мвт", ,міЮI HOPMDТlIВHoi rpОШ080і oцiНКII. 

11_"...:·5.2. З",ІНІІ розмірів земenьноro податкУ та її ІІ1311В1lеllllХ заКОНOJUIВС1ВОAl. 
IIIIR цін, таРllфів, зміНl1 коефіцієtrrlв індексаUl , 



)' ОIlПIIJIК)' 0141"0011 OPCIIlIOPH :JI'.iIIIITII ope'I~")' ПЛО~ 110 )·\Io~a\. RIІ\lЩII&!1ІІ1\ П.-І ~ 
стаРОІІІІ РО:JРllвають договір opellAII. Якщо. С BillMOBa ВI.а ..аоБровIлы�огоo p011pna'fllJI .10гавор) Ja lг~з JO/t 
цеП договір Po:JpllBacтьCl У су..аовому пореку. 1І4Ос: 

4.5.3. D і11Ш11Х DІІПIIJIКDX, передбачсн"х заКОIІО"'; • 
4.5.4. У раі l.еаlfеССI'IIJI opelfAlfoi nлаТlI У СТРОК", ВI~зtlаllеНl Ц~I'" ДОГОВОРОМ. С)'\lіІ ]a~ 

ВВDЖаСТЬСJI ПО.IUIТКОВІІ~І БОРГО~1 і CТIIryCТЬCJI З IlаРDху~аll.НЯМ пеНІ. ЩО HapaxOBYCТIaC~ на суму nO.1i1nO 

(з ypa."YBaIIlfJlt.. ШtpафШIХ сашсціП ЗD іх IIIJIBHocn) ІЗ розрахунку 120 ВІДСОТКІ8 ріЧНIІХ 06.,іlll:1 

HDQIOlllUlbllOГO баlllСУ Yкpailfll. діючої ІІа ..аень ВlІІшкнеНtlЯ такого по.аа:кового борry або ІІа .аеll. nor: 
ЧDСТІІІІІІ) norawelflll, зanС~IfО від того, яка :J IJCJ1IIЧIIІІ таКІІХ ставок С БІЛЬШОЮ. 18 КОЖ"'ІR "1L,e~1 
прострочеlfllR у Аого сплаТІ. • 

4.5.5. ОреlfAllВ мата справлясться також І У ВIІПDllКDХ, якщо ОРЕНДАР 3 поваЖlІlІХ nPІІЧll1l1\1llt 
ІІС ВІІКОРІІСТОВУС зс~lenы�)' діЛJl11кy ЗD QII'" Договоро".. 

5. УІ\ІОВІІ ВІІКОРШ:ТDІІІІП зсl\leJlы�оіi діЛП'IКJI 

5.1. зсмenыfa ..аіЛJlllка псредвсться в оренду lIЛJI обслуговуваННR збіРIСО-РО'Jбірtlого гаража; 
5.2. Цільове ПР":JlfвчеШIЯ земenьної ділЯНКI1- землі транспорту. 
5.3. ОРЕНДАР Ilе має права без оформлення у встановлеllОМУ 'JаКОllолаоством пор • .а,,'У]_ 

цільове nPlDIІDчеlllfJI земenы�оїї ділЯНКII. 

б. УІ\ІОВІІ і CТPOI"I передачі зеlolсльноі діЛRJІКJJ В ОРСIfДУ 

6.1. ПередаЧD земenьної .аїЛJlНКИ В opeНllY з.аіПСНЮСТЬСJl без розроблеНlIR прое"їУ її ві.аlеденИІ. 
6.2. Illші УМОВІІ передачі земельної .аїЛянк" в OPCtIAY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає. а ОРЕНДАР apdr: 

ОрСlшУ :Jемелы�y AЇnЯIІКУ вільну від БУДЬ-ЯКIІХ маПНОВІІХ прав і претензіЯ трстіх осіб. про .ХІІХ ... 
YКnDДaНJfJI ДОГОІОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не могли знаТ.I. 

6.3. Передача зсr..ельної ДЇЛЯНКlI орендаРЮ здіllСНIОСТЬСJl після державної peCC1pauii ULOro ДОJVI1IJI1 
за aкro". ПРIIRr.tаННJl- передачі. 
6.4. Орендар зоБОI'138НIIR І п'ятидеННlfR термін після державної реєстрації цього ДоroIОРУ~t. 

ЯКІІХ додаТ1СОВ11Х угод0 Договорів про внссенtfJI змін та доповнень .ао Договору тошо ИВДІllllіДПОIUlll7It 
oprall)' дepallllоі ПОдDткової cnyжбll за MicUCM зноходжеННJI земельної діЛJlНКIІ. 

7. YalOBl1 повеРJlеllJlR зеlolельноі діЛRJIКJI 

7.1. ПїCJUI ПРlfп"ненJUI ДІЇ Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну діл.иК)'уcni 
riршо",у порівJUlНО 3 ТlI", У якому він одержав її в оренду. , 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі П~riршення KOPIICHIIX ВЛВСТllвостеR орендованої земельної діл,ИК", па • .: 
ІЗ 3".ІНОIO П CТlIІ)', має пр~во .на ІlДшкодуваНtfJI збllТків у розмірі. ВlІзначеному cтopOHar.lII. ЯкШО cropo 
досяrнyтo з~д" ПР~ РОЗМІР ВlДшкодуоаНl1І збlmciв, спір розв'JlЗУСТЬСJl У су.аовому порllдlC)'. і;. ... 

7.2. 3Д1АСІ!еНІ орендарем без ЗГОДІІ opeНДOдDBЦI BllтpaТJI на поліпшення орендованої :JeMCnWlO 

якlllеМOЖnИ80 ~lAокреМllТИ без заподіЯННI шкоди ціП діЛJlНці. не пімягають відшкодуваНIІІО. ,.
О 7.3. ПOn1пше1lНJI. СТВІІ)'. земельної ділllНКlf, провсдені ОРЕНДАРЕМ за ПlІсЬМОІОfO ~ 
РЕНДОДАВЦЕМ зеr.w, не ПIАІІЯI'lllOТЬ відшкодуванню. Умов" оБCJIГJI і СТРОКІІ ві.аWКОJlYllа~ИІ 

Ilпрат за проведені ним пonіпшснНJI CТВtty земельноі діл11fК11 ВIDн~чаIОТЬСR окре"ОIO yrollOIO СТОРIIf. , 
.7.4. Орендар "ає праао ІІа відшкодуванНJI збllтків, заподlЯНllХ YHaCJlillOK HeBIIKOllallНl оре 

з0608 оань, передбачеНІIХ цим договором. 
З61111С11"IIІ вваЖDIОТЬ&:н: • 

ДOГ080~·~;~=~~K.IX ОРЕНДАР :JaзHaB у зв'язку з не8l1конаНIІЯ" або ненanСЖllllfo1 B::~ 
СВОГО порушеllОГО право; а таКОЖ Вll1рати, які ОРЕНДАР здіЯснив або ПОВllне'І здіRСИllТ1І 

7.6. Доход", які ОРЕНДАР • б OPEНДO~ 
умов ДОГО80РУ. МIГ 11 рeanьно OТPIIMaТl. в раі нмежного 0llKOHa111111 

7.7. РОЗt.lір фаlСТllЧlIJ1Х Вltтр • ДЖСlfllJCaafIIII 
вт OpelfДВpJl ВIIЗНВ'lається на підста8і Aoкy"eНТDJILIIO ПІДТІСР 

8. Обl\lСЖСllllR (ОБТJlЖСIIНR) щодо BllKopllcтallllJl 
зсlo1елы�оіi діЛRllКl1 

8.1. НВ ореИДОDaIty зе"lель • 1JIC1ЇX orf. 
Ity ДШJIНКУ но ІСТВНовлеlfО обмежеИtfJI обтіжеиJUI та іНUlі права f 

, І 

9 І . 
• НІІІІ права та обов'ВЗJOI сторін Р 

6 ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyЄe що земеп • ро .iA"~~" 
~I OPOHOIO (8рештом), звставоlO lІе п е6 80 Ь~8 .ДIЛJlНка Є У Roro власностї, ІІІ кому іНUlО"І>, їл.1f1O' • u,- І 
адаІВТІl інші прна, ВllЗначені ШІ'" n~ у Є І ВІН має звконні ПОвноважеННІ передвваТlI шо Д і 

.. , ~orolOPO~I. .' І 



,.I.ПрD8D OPCIIдOlI~BUR: 

'.1.1. переВlрml цшь?ве BIIKOPIICТDHIIII земел.ної 4ЇЛІІНIШ' 
'.1.2. достроково рDЗlрваТl1 цеП Доroвір у ВIIПIl4КВХ пе' 
роМі ' ре4бачеНІІХ ЧІІННІІМ 3BKOIIOAIIBCТIOM та ЦІІМ 
~ , IJ. Зfo1іН11Т11 РОО"Іір opel14Hoi nлаТIІ у ВllПll4ках пс С4б 
~OHHЬOfolY ПОРНАКУ бсз зroДIІ ОРЕНДАРЯ; ,р ачеШIХ ЧІІНІ.І.". 3aKOI'04D8CТВOM, І тому Чllелі в 

'.1.4. BIIltIDI'DТlI Bi~ ОРЕНДАРЯ СІ~счаСffОro BHcceffHII OPCI'4110i MaТlI; 
9.1.5. BIIМDI'DТlI ВІД ОРЕНДАРЯ ВІ4ШК04УВВІІНІІ СУМІІ О ен і 

&pDIIрськоі .Ііськоі РIUUI до піДПllСВllНJI Ц.ОГО Договору; р 4НО MaТlI з часу npllnllm1l рішеш.. сс:сіТ 
,.2.0бов'UКlI ОРlшдодавци: 

'.2.1. перeдlШDТlf 3смс:лы�)' ділІІНКУ по arrry. 
9J. ПРDВІ ОРСllдари: 
903.1. O1pIIMDТlI по ІКТУ ЗСfof~Л.IІ?, 4іЛIІI.КУ у корш:туваIfНIІ: 
903.2. ПОI.ОВЛI?ваТII. ДОГОВІР ПІСЛІІ закіl.чеllllll строку Аого 4іі в раі віДСУПlості npeтell3iR, ЩОДО 

_.'ЮІ ... ІІВ ПРОТІІЗІ тер""ну ореl'ДII. 
'.4. Обов'ПЗКII opCIIAapH: 
9.4.1. нвдавВТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJlІІвісn 34іnСIIЮlаТIІ КОllтpОЛ. за BIIKOpIICТDHI'IIM цісТ зсмел.llОТ 

_Нl1lі 
9.4.2.BllкopIICТOBYBDTII ЗС"'МIо'IУ 4lnНІІІСУ ЗD цIпIoOBII". ПРІІЗІ.DЧС.ІІІН".; 
9.403. CBOCIIDCIIO сnлвчувати OPCНAlI)' nЛDТУ: 
9.403. І'С ДопускаТIІ хімічного ЧІІ буда.-ІІКОГО іншого заБРУ41.ення земля: 
9.4.4. nlдтpllMYBBТlI П в налСЖIІОМУ СВllітарному CТDI.i: 
9.4.5. післа звкіН'IСНlIIІ тсрміну діі Договору ореlf411 повеРНУТl1 земел.ну 4іЛІІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

lllllеааму стані по вкту; 
9.4.6. в п'IIТIfAСННlfА термін піСЛIІ держввноі реСС1рlціі ШОГО договору та/lбо БУД.-ІІК.1Х 40АаТІСОІІІХ 

)1'ІІІІ, AlJI'DВОРів про внссеИJUI змін та доповнень ДО ДОГОВОРУ тощо НIUIIIТІ' відповіlUlY копі.о орга'l)' деРЖВІI.ОТ 
IIIID1IOlOi c:nyжбll зв місцем знаходженНJI земельної 4ЇЛ11I.КII. 

10. РІІЗІІК ВІІПОДКОВОГО ЗllllщеllНJI або пошкоджеllПJl 
об'єкта ореllДl1 ЧІІ "ого чаСТІlПl1 

10.1. РIt3ик випадкового ЗНllщеННIІ вбо ПОШКО4ЖеННІІ об'єкта ореНДІІ ЧІІ noгo ЧІCТlIНII несе ОРЕНДАР. 

11. Зl\fіИII умов договору і ПРllпппеllllJl "ого діі 

11.1. 3"IIН8 умов Договору здіАСНЮIОТ.СIІ У пис.мовіn формі за ~IЄМIIO~ 3ГО4010 сторіІІ. 
У раі недОСІІгнеННIІ зroди Щ040 3"lіНIІ умов 40ГОВОРУ СПІР РОЗІ IІзуtoТ.СІІ У СУ40ВО"1)' ПОРІІЩ. 

11.2. ДІІ AOroBOpy ПРIIПIIІІИIOТІоCn У РDзі: 
11.2.1. закінчеllНIІ строку, нв ІІКІІЯ nOГD було YКnMelfoi '. 
11.2.2. nPlfAБВННIІ ОРЕНДАРЕМ земельної ділllНКIІ У влаСНІСТЬ, .' • 
11.2.3. примусового відчуженНJI земельної 4ЇЛ11НКІІ з MOТlIBil суспinЬflоі неоБХІдності 114001lAIIO ІІ!! 

Sl:М1ЗDIет.поro адексу Yкpaill'l; 
11.2.4. Доrolір ПРИПІІUЄТЬСІІ також в іНШl1Х випuквх, передбачеюlХ ЗlКOно"r. 
11.3. ДіУ AOroBOPY ПРlrПllllRIОТІоСR wлнхо"r noro розlРВDlflfR за: 
1103.1. ВЗ8ЄМНОЮ ЗГОДОІО сторін; 
~1.3.2. рішенНІІ'" суду відповідно до чинноro законодавства YКJ?::~II\f суду lідПОВідно 40 ст.141, 144 

3асеа 1.3.3. HeBllKOHDННJI орендврем п.9.4.2. AВIIOГD ДОГОІОРУ ЗВ РІ ' 
МIara кодексу Укрвїни; ІIIПD4JCDX, передбlчеl.11Х ЗIКOНОМ та 

.... 1103.4. ініціаТИВОIО однієі із Сторін І OAlfOCТOPOIfHIoO"CY порllдКY У 
~fOIOPOM. О ellJl04aDUn D ОДІІОСТОРОІІІІЬО".У ПОРЯАКУ 

.. n~·4. РОЗіРВDlІІlR ДоrовоРУ opellДll зеl\.nі за IlliqlDTIIBOI:iд р нктіl 6.4 111 9.4 ДВH~ГO 40ro~opy. Доroвір 
~ tn.en У РDзі HelllKOHaHHII ОреНАВрем BlIl\fOr nyнКІУ 4, :"'JI ЧІІННОСТЇ BЇJUloBIдHOГO РlшеНfIII суду, 
IIptjnн. • РОЗіРВІНllМ зв ініцlаТlIВОЮ OpeНAoдaBWI 3 МОl\fеlП'У на 

1~ ІІІ ІIIМОI)' OpeндoдDlЦII. ІІа ІІ.ШУ 10РIIДIfЧI.У або фIЗII'lIIУ особу, а також 
PIoPl1h:' Перехід праВD впаСІІасті І.а "IDnIIO OPCllBlpn розірваlfllН ДОГОВОРУ. 

'цlн ІОРІІДІІЧІІОУ особll-ореltдаро є nfдCТDDOIO ДnO 

• .....-L. сторіІІ ЗВ ІІСВІІКОПВІІІІJI або 
12 відповJдвлы�1•-&.. ру 

• РСllВJleжJlС BIIKOIIBIIPJI догово 
..vn. IЇJUloBiдDnЬHicть liдnoBЇдIIO до 

12,1 3 говору CТOPOIIII не .. ".-
1IraІІУ •• HelllkOHaHU або неllanежне ІІІІОНІІІІІІІ до 

1":." IUaoru ДОГОІОРУ. • єrьcJl lід відпоаiдanьності, JlКЩО ІОНІ доведе, шо це 
~ __ СтоРОНІ, Іка ПОРУШllnа зобов'JlЗВННІІ, 3ВШЬНІІ 

l1з ~oCII не з П ІІІНІІ. озі вВllllО ЗD: 
l1J'l~'ДDroBOPY npllnlrllRIcm.c:R WЛRХОl\' nоro р р 
12зЗ· ~CМHOIO зroДОЮ сторін; дaвCТ1l1 У"'РІТН1I • 

• РIIlleН_м суду відповідно ДО ЧllННОro закОНО 



12.3.3. ІІІ:ВІІКОІІОІІІІЯ OPCllAopcal п.9.4.2. AOlloro договору ]0 ріIU&!IIIIЯ\1 ~)'11)'. Di.!lllDBUllO ЗА It 
3еМ&!ЛLIIОГО кодексу УКРОТІІІІ; .1, 

12.3.4. 1IIIulOТlIBOIO OAllici і] СторіІІ В OAlloaoPOllllLoalY ПОРЯДКУ У Вllпаnка\, nrpr.1iia'lf'".\ 11 
та Qllal ДОГОВОРОМ. t 

13. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСШІП 

13.1. ЦСП Доroвір lІабllрас ЧlІІlності піcnя піДПllсаНlfЯ сторонаЩI та noro реестрації. 

HeBIд'calllllalll 'lотlllаАIІІ ДОГОВОРУ с: 

KaдoCТP0811n Mall ЗСМCJJьноі діЛЯllКl1 з відобраЖСНIІЯМ обмсжс"" (обтяжен,,) у її BII~apllCJat 
BCТDlloBnClIl1X сервітутів; 

ап про ПСРСІІСССІІІIJI в ІІатуру ЗОВllіWllьоі межі земельноі діЛЯIІКII; 
811Konll00BIIIII з топозПО.tКIІ м.БрооаРII м-б 1 :2000; 
ап ПРIIПому-передачі зе.IcJJы�оіi дїЛllfКIІ; 

14. РсквіЗllТl1 сторі!! 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРО8ВРСЬка .Ііська Радо 
І осоБІ 8I1KOlryI0"Oro оБОВ'ЯЗКIІ міського 
ronooll- секретарІ міськоі радll 
Cllno~ItItIlIIOP1l ВIІС'IЛ"Оll""" 

МісцезнаходжеllНl 10РІІДІІчноі особl'l 

07400 K"r,lC"1t1l омасп.", 
"".SpOllap", qЛ.ГlIZllрlllа,l S 

(ДСНnlфікаціПIШП код 26376375 

ОРЕНДАР 

lр~"адЛIІІ'" 
О"'РОIІ(~ІІIl0 1111111 kl"IlC'''''OllUI, 

Місце проживання ФіЗIІЧ.IОЇ особ .. 

IОРИДJlчна адресв: КОРОЛ~"ltn,47 " ... 51 

IдеНТJlфікаціПНIІА lІомер 07620001 18 

15. ПЇДПJfСl1 сторі!! 

OpellAap 

tfJrrL~Ф~іI.О"""". 

МП (3І llаа ... ості ПСЧllТlш) 

AoroBip зареЄстровано у Ol'lKOlfKOMi Броварськоі .Ііськоі радІ І 
РСЄС1раціі AOroOOpiB ореНАIІ вчltltено ЗВПIlС ІІlд "I'lt.. p!,att,t' 

, ... ""сі. P.rPP 
ПРО щО У КIІII3I ;ІІІІ' 

20~ Р. ЗIІА'і~ 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського гоnови - секретаря міськоі ради Сапожко 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської· міської ради від 

24.07.2008 року Ng128 «Про виконання обов'язків міського гоnови» з однієї 

сторони, та громадянин Отрощеlll(О Іван МаКСПМОВllЧ з другої сторони, 

СlOlaJIИ цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передanа, а громадянин ОтрощеllКО ІВ811 

МаКСllМОВRЧ прийняв земельну ділянку площею 0,00З4га, для 

обслуговування збірна-розбірного гаражу по вул.М.Лагунової В районі 

розміщення буд.Ng 17 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 26.02.2009 року МI070-56-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

роки, до 26.02.2011 року. 

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

договору оренди. 

IIEPEДAJIA: 
прИЙІІЯВ: 

ГРОl\f8ДЯНIIII 
отрощенко Іван МаКСDl\lОВllЧ 
юридична адреса: 

м.Бровари 
вуn.Короnенка,47 кo.S 1 

.В.Са"О3IСКО / 
~~LМoOIllPOlI(e"KO/ 



АКТ 
про переН2СЄІІІІЯ в натуру ЗОВJJішньо·· . 

J ~JеЖI земеnы�оіi діnВНК11 

OI'Н~9~Hk:o J. 4 
( п./. Б. фrзu"IІО' особl/. 1І0,ао юридl"lІІОl особи) 

3В aдpecoIo·_..s.~~.,~/Uг~411f~м(1e~~, .. -+-/ ...1./'..I..l~ ______ _ 

.. (~ "_--"()~З ___ 200~р. 

МІІ, Н}fжчепіДПlIсані. представник ТОВ І'КОНСТАНТА" 

D ЛРlfсутності землсвлаСШJків (зеМ:fеКОРНСТj'ВDчів): 

ОmроИtJl'JlIЮ :z. Д. 
лреДСТВВНіfI( вш\онкому т..и,(!,1t~о ,4Л 
діІОЧИ нв підставі ДОЗВО.1У ВИКОНІ(о~ У НІ! 273 
роди народних депутатів від 24 ШІстопuа 1992 року 
перенеСШІ в натуру межі на пі.::!ставі П.1DНУ земельної .]і.1ЯНІ(IІ 

, 
ПРОіКlfВаючого по вул. .J212"1~'''' (l 
зrідно Р"ш~"",, fptf! rI/,"'k. 'fl~NgltJМ-.r4 •• Jiі.] .16. tJ2. ~; 

Г' 

Межові звак}! в кількості У шт. передані в натурі представНJІКУ 
звмовниКа. на якого і накладено відповідальність за іх збере;кення. 

РозміРIІ та місцезнаходження меЖОВ}ІХ знаків зе)fельної ділянКІ( показані 
HaxpOKD."C. 

Цей Вf\ї Є підставою для прийнJtПя рішення по фwmf"НОМУ користуванню. 

Аn склвдеffі(Й в 2- х ПРІПt(іРНІІКВХ. 



-
А 

~\-~в~.-----~.----------------(О),П~11;С~~~I~=Ж=' .. -------------~ 
• іД АдорІ" - зе.цА,. r' lJA2"tmD~ 

2. Від D до В ~~. 71l i),..tb;..---~ З. Bi;t Bnor ==---------~~~===~ 
~. Від r до Д ---------

5. BiJ\AnoE ~ 
6. Bill F.ло А ~ 

Абрис С1CnОВ: -



в 11 ІС О n і ю в а 11 11 n 

3 топозйомки м.Бровари м-б 1: 2000 
по вул.М.Лагунової в районі розміщеННJI буд.N!!17 

ОтрощеllКО Іва!1 МаКСlll\ІОВllЧ 

ГребенюК я.п. 



КАДАСТРОВИй ПЛАН 
3210600000:00:029:00/6 
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ПА 

• 

4 

ОПИС МЕЖ 

11" А .аа А -3lма І 118r8Tana •• pxa.a, 3811у Аа.и 

ЕкспаlкаЦI~ а8М8Л~НИ. y~IA~ фар",а &-"8М 
авма' N ЗаllVАаванl . " Ваасники а8м"l. W За~а""на V т.'4 • , 

И п"аща авм"вкаристv.ачl та • "в",,,1 
"В"''' І AB~_BHa, 

ва.снаСТI І в наАанl р 
транспарт 

V в"асн СТ.. а6а 
~ 

та 
каристvванн~ Bc .. a~a "B·~"KY 

А 
к Bc .. a~a 
а 

34 45 

& 0.0034 0.0034 

'ван 

СТв .. IА 

ТОВ "Константа" 
еаа9 р. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... ІіРОВВРII 

SpoDapcL1C8 '-Іlська Рада 1& ~g.. P,J . /JD_ 
6рDlІРСloІСІІ ІllСloка рада, в особі BIIKOHYIO'loro оБОВ'nКIІ • .. 20,&р. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
II1ІР. 8ВСIIЛIoОВllча, що діє 110 підставі ст .. 42 Зокок ;~IC:_K0ro., ronoDlI. - сскретаРJl міськоі paдll СапО'.кка 
poJnoражсНIUI БровврськоТ міськоТ paдll від 24.07.2008 ~o ~a;I~~ 3 Про Мlсцсве самовроуваНtlJI в УкраіІІі", 

ОРЕНДАР: громаДИIIIII. СаВllЧ Мlllсonа ~ - OAНoro боку, та 
IaelП1lфіnuіRIПIR КОД 1497684314, JlКIІА дani _"ОРЕНДЛР~ОРОВ:Ч, м.БроваРIІ, вул.Королсtlка.S6-а ка.62. 
~C: ' J 'PJlZor стОРОІІU, УММІІ цсП AoroBip пра 

І. Предl\lет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДllО до ріШСІIНJI сссіТ Броварськоі мі Т К ~ Т • ііа 26.01.2009 року .NIII070-56-05 lІадас, а ОРЕНДАР n сько радll 11,8СЬКО облаСТІ 
О 0026 Прll має в строкове маТtlе КОР"С1)'8аtlНJI земепЬІI)' 

_НІ)' IШОl;Uею, ГО; А/1Я обслуговуваННJI ~біРНО-РОЗбіРI'Оro raражу, JlКlIА ЗllахОДllТІоСJI по вуn.КоpanСtlка в 
раІІоul РО3МІЩСІІIIJI бу~6-а D ftl.JjP.?B~pl~. ЗГІДНО З маНО"1 зе"rnеКОрllС1)'8аНIUI, що є He8ЇД'tr.IIIOIO чаСТllllОIО _1'0 ДoroBOPY та ДОВІДКИ ВJlдаНОI ВlДДrnом зе"ICnЬШIХ ресурсі8 у місті БР08арах КІІТ8СЬКОТ області від 

11.03.2009 року 3D N204-3/1.S-31222 та XM~ЬHo-кaдaCТPOBoT ДОКУМCllТІціТ 8іnдШу ЗСМCnЬНIIХ ресурсі8 у місті 
Ii~pax КlIТВСЬКОТ облОСТІ ця земепьна ДІЛЯНка рахУЄТЬСJl 8 зе,,1ЛJIX ПРО"IІІCJlО80СТЇ в МС1ІШХ БроварськоТ 

MI~кoI РIUUI. 
КадаСТРОВllП 1I0fttep 32 10600000:00:030:0010. 

2. Об'скт opellДll 

1.1. В оренду передаєn.ся земепьна ділянка заranьною мощею 0,0026га. 
1.2. На ,емcnьніН ділянці відсутні об'єкти HepyxoMoro маПкl. 
1.3. Hop"laТlIВHa ГРОШ08а оцінка земепьноТ дїЛJItlК11 згідно доаіДКl1 8inдiny зеМCnЬНllХ ресурсі8 у "Іісті 

liро.рах КlIТвськоl області від 17.03.2009 року за N!04-3/1S-31221 стаН081ІТІо: 
5593,00 (П'IIТL ТІІС:ИЧ П'ЯТСОТ дев'ЯIfОСТО Tpll) ГРllвиі ОО копіRок. 
2.5. Земcnьно ділянка, ЯКІ передається в оренду, не мвє таКllХ недоліків, що можуть ПСРСШКОдllТl1 іі 

сфеrrнвиому 8НКОРIIСТ8ННЮ. 
2.6. ПРllзміні ( реорганЬаціі ) ОРЕНДАРЯ Aoro8ip ореНдІІ не зберіraє Чllннfсть. 

3. СТРОІС діі договору 

3.1. AoroBip укладено на 2 ОІВО) РОКІ" терміном ДО 26.02.2011 року. Піс:пязвкїичеИIIJI etpoкy д~ lI~ro80~Y 
llpeJfJIIp "Іає переважне право поновлення 110ro на НОВIIП etpOK. У ЦIooftlY раl орсндар П0811нен не ПІЗНІше IInК 
_З0 КllЛеllДВРllllХ lIlllB до закінчення строку діі ЦIooro Доroвору ПIIСЬ,..080 повїДОftшrl1 opeНдoдaDlUI про НРIІр 
IIJIOJIol1llml loro дію. 

OM_CIIIIR UIooro Договору про переважне право ОРСІІДаря ІІС заСТОСОВУIОТЬен У разі: 
- ВllХОристанні зеИCJIьноі ділянкн не за цinьовиr.f nPll3llвчеНIIJIМї 
-порушення термінів сnnаТІІ орендноl nлаТllї 
- АОnyщсИIIJI погіршеНIIJI стану земeJIIoНОТ дinяНКII. 

4. ОреllДиа плата 
41 Ор 181- ( 11) вl·соТОК від Hopl\laТlIBlloT грошовоТ оцlllКl1 ЗСI\ІCn.IIОТ 

-'" • • еllДиа М8ТО CТВIIOBIIТL 7fI OДII "" 
.НІСІІ_ 5 593,00 гplIBIII. І CКnaдlє: 

- S5.g3 (П'птдес:ит п'ять) ГPIIOCIIL 93 копlПКIІ ІІВ рІК0 
4 2 Об leJlIoll1 ділJlllКIІ державноl а60 xo"ryllMIoHoi 8JlВCHocтi 

JJdRc~' Чllcnення розltfіру ~реИдНоі MaТlI за зе" косфіцієнтів іиаеltClUU1, ВII3НВЧСНIDC заКОН0ll!'встаОftl, 
3I3anI_~~ з урахуваННЯ"1 Іх ЦlЛьовоro ПРll3нвчеННJI та о 3Вn08Н10JQТЬCJI під час УКЛIlдllIIIUl або ЗМІНІІ УМ08 
IІоrD··"f'дIQИIIМ1I Кабінетом Міністрів УкраіН11 формlUoШ, Ш 

аору орендИ ЧIl ПРОДОВЖСНIIJI Ноro діі. 4.3 оаlICn'IIIО npoтnroftl 30 (ТPIIllQRТII) IC8JICIIДDPIIIIX 
IІІІIв .ОреИДllа пnато BllOCllТLeн plBllllftfl1 частка,,1ІІ ІЦ (noдaТh'OoOro) аllенця ба урахуваllllИ пдв 
...,..~ nlС1}ПIIIIХ за 0&:1'811111 •• кanellДapllllal lIll~f 3Blтlloro аоця »33217815700005 УДК У KlliBCЬкfn 
1ІОпа: перераХУВОllllП 118 розраХУllКООll11 раХУ'IОК ОР":;:варс.ке ВДК. КОД lСІІаСllфlкацlТ 13050500 -
~ ... КНєва МФО 821018 код 23511923 одсуАС)'вв'І-

43:МnI. НОК ореНдНоl nЛВТlI офор"mяЄ1'ltCll BfдnoBIJIHllft1ll 
-.... " Передача продукціІ та надВНIUI поCnYГ в раху 

11. 
Up .y~. 
4 • озаllр opellДlfoT плаТlI псрсглnдаєтloСЯ • во ом' 

4
.5.1. ЗміН11 умов госпоnnрювання, передбачеtlllХ доro рн і' MaТlI змін .. HOP"Ia.ТSlDкoi rpОШ080і ОШfllСІІо .s 2 3 - ставок ореНд о , 

~,,:,_. Miнll розr..ірів Xr.'CJlIoIIOro по~~ку 111 it Il3на'lОНІІХ звконодавСТВО"I • 
...... цін, таРllфів, зміНIІ коефіuіЄНТl8 IНдексВШ , в 



D R ,а"IIIIТII ОрСIШI'1 пnа"!у ІІа Y"lo~a~. ыl''Іі'lе,,,,,' II.~ с 
У 811Падl.-У 8шаl0811 Ореllд рл є від.Іова віддобровlЛЬНОГО р03IрВ8'1ІІ" nоговор\ 1а . J ~ 

договір opellдll. "ЩО, . 1ro~r;: сь 
C:ТOPOIIII PCnPIIltlllO'lЬ OBOl11 ПОpJlJlку. ) 
цеП договір po3pll8aЄТLCI 1 суд с ба'lеllllХ 3IIKOIIOM; 

4.5.3. І ІІІШІІХ ІІІПUІСІІХ, пер ~ ІОЇ nлаТIІ 1 СТРОКИ, ВIІЗllа·,е.,і 11ІІМ поговором С\'\lа • 

4.5.4. У раі HeBllccellll~ ОР;'Cl3 IІарахуваlflf"'" пені, що lIapa:<087CТ"C~ .'8 c):\f}= 110З~ 
lвaamcR ПОДІІТХОВІІМ боргом І цlC1'JIп а ~X IIВJlBIIOcтi) із розраХУIІКУ 120 ПIЛСОТКlВ рі'l'IІІ, обt"'А ~ 

""""фIllIХ санк 3 І. б' ""1Сі "" (з ypaxYIIllllIM -'r- .Іочоі ІІа де"" ВlIJflfКIІСIШJl такого пола'!'кового оргу абu ІІа зеlf'''' ч 
HBWOIIIUILIIOГO банку УкраіНII, f го ІІШ' ВСЛІІЧІШ таКІІХ стапок є БIЛ"ШОIO, за кож,щl! "Wltll'IJ~} 
чаСТІIНII) поraшеllllJl, зап_ІІа в д то • ..... ql 

прос:трочеllllJl у nого СМаті. npaan.тсн 'l'DКОЖ і У ВJlпвДках, JlКЩО ОРЕНДАР З 110011"'''", ПР'ІЧ""_ 
4.5.5. OpeUlla МВ11І с оroво м ... ~ 

ІІІ: І"КОР"С:ТОВУС зI:мcnы�)' ділНІІКУ зв ШlМ Д ро. 

s. УІ\ІОВІІ Вllкорш~таllllЯ ЗСІ\ІСЛЬІІОЇ діЛЯIIЮ. 

5.1. 3емcnьнв дiJurlllШ псредатСІ ВОРСІІдУ ДnJl обс~уroвуваlШJl збіРllо-розбіРllОГО гаража, 
5.2. ЦiJlLoaе nplDllачеllНlзеr.rCnLноі ДUlRИItII- зеМЛІ тpalfCnOpry. 
5.3. ОРВНДАР не має права без ОфОРllлеННJI у встановлеJlОМУ законодапством порwy_ 

цільове ПРIDIІВ'ІеIlНІ зеМCnLllоі ДЇnJIІІКlI. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ передачі ЗСІ\ІСЛЬІІОЇ діЛЯIІКl1 n ореllДУ 

6.1. Передача земельноі діл'НКІІ в оренду здіПСНЮСТ .. СJl без розроблеlН'JI проекту ії BiДBeJleнu. 
6.2. Інші Ylloall переаачі земельноі ділJlНКl1 в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ перелає. а OPEHДAP~ 

opellllY зеАlельну lIbulHКY вільну від БУДЬ-JlКIIХ маПнооих прав і претензіП трстіх осіб, про .пt І" 
УКПlJU\ння Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не МОГЛllзнати. 

6.3. Передача зCltlельноі ділЯНКl1 ореНдВР'О здіПСН.ОСТ .. СJl після державноі реєстраші uLoro ДО!Q&g 
за Шо .. ПРltJhlВlIII" - передачі. 
6.4. ОреНдаР зобоа'ЯЗВНIIR а п'ЯТJsдеННIIП термін після вержавної рсєстрації цього ДоroВОРУll"! 

ЯКlIХ додаткОВl1Х уroд. Договорів про внесенНІ змін 'I'D воповне .... до Договору тощо налаТl1 BiJlnoliJ1' 
opraнy державноі податковоі c:nyжбll за місцем знаходжеННJI земельної діЛJlНКII. 

7. УI\IОВП повернеllНЯ земельної діЛЯНКl1 

• 7.1. Піc:u ПРlmllнення діі Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земcnьну дїJIIIIIYyC15 
nршому порlВНJlIЮ 3 ТlIМ. У якому аін одержав іі D оренду. 
• • O~ДOДAВEЦЬ У разі поriршенНJI КОРІІСНІІХ впастивостеА орендованої' земельної' діл •• ~ 
13 ЗМІНОЮ (c:raнy. має право на відШКОдуВанНІ збllТків у розмірі ВlІзначеноr.rу СТОРОНВIJI. ЯКWО ~ 
Д~ :~~. ПIJC! розмір відшкодуваИНlзбllтхів. спір РОЗD'ІІЗУ~ЬСR У судовому ПОpRд"'У. ...JJ( 

• ~lcнeHI opelrдlpeAl без зroдJ. оренд • - _ел"""У 
lIКf НDМ03CJIИ80 відокреМlт б • OЦIB1UI витрати на ПОЛІпшеННІ орендоввНОI 

7.3. ПоліпшеННJI ~ ез заПОДIJIJlJIJI ШКОДІ. ціП ділJlНці. не піМJlrвJOТЬ відшкодуваlfНlO. 'Jf1J 
ОРЕНДОМВlМ". з...· ну. земenьноі ділJlНКIІ. проведені ОРЕНДАРЕМ 3В ПJlСЬ"ОВОІО J. 

"' ..... 1 ..... ЛІ. Не ПllUIJlralОТЬ аfдшко • .vВIJIIIII ut·-
ВІІТрDТза проведені ІІІІМ поліпше дуванню. Умови. оБСJlГl1 І СТРОКJI ВІДШКОДІ Ів. 

7.4. Орендар мвє праао І:"";:ану земельноr дІлянки В.l3начаЮТЬСJI окремою уговою CТOP~ 
з060а'I3ВНЬ, передCSaчеНIІХ IU'M до а ШКОДУВQННJI ЗбllТКів. заподіJlНИХ унаслідок нев""онІІІIlR 

З• говором. 
u.rncaаш ВDвжаlОТЬсв: 

7.5. ФamrчнІ l1'paтrI, ЯКІІХ ОРЕНДА ~ 
дoroBOpy ОРЕНДОДАВЦЕМ а та Р зазнаl у зв'I3JCy 3 невиконанням або неналеЖНIІМ ВІІ ~ 
CIOro поруwcноro права; !сож ВlnP~1 які ОРЕНДАР здіПСНJIВ або nOBJfHeH здіПСНlmllllf' 

7.6. ~OXOдJ" якІ ОРЕНДАР Mir бll ..... n~ 
yr.IOB дoI'OBOPY. реanьно ОТРlІмаТIІ 8 разі належного ВlІконаН"JI OpЄffДUl'-

7.7. Розмір фаtml'lllllХ al""'''' А 
.• _Т ореliдВря аll3нач • -11І'-11"" 

ається на підставі lIOКYAletmUJLHO п,_Р--

8. 06&lежеlОIП (, 6 
\0 ТSUlCеНIIП) щодо ВIIКОРIIСТ8.IIIЯ 
3сl\Іслы�оіi ДЇЛВІІКІІ 

8.1. На орендовану зеАICnЬну '. • td 
ДlЛJlнку не встан • ~ 

оanено обмеженНІ. обтяжеННІ 'I'D інШІ пра81 

9.IОlDі прав 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ а та 060в'ЯЗКII сторіІІ 

за60РОІІОЮ (арештом) з. rapвtrrye. що земельН. ділJl е 11A~ 
lIaдa.an. інші прав .. ~113'::°!D не переБУВас і він "I~ICa є У ~oro масності. нікому інШО~1)' dл.JJJ1 ' 

НІ IUr .. дorOlopOM. заКОННІ ПовноаажеНIІR передаВОТlI UJO 



,.I.Права opellAoaaBUn: 
,.1.1. ncpcBipml цільове ВIІКОРIІCТDІIНJlзев.lел" • , 
9 1.2. достроково ршірваТ11 цеП ДОговір У D 1101 АUlIIІІШ; 
• IIПIl4~1ІХ Пl'nедбач 

Ao"'80PO~li.. • -,. еШIХ ЧІІІІНІІМ заКОIІОАВDСТ80М та Цllr.l 
9.1.3. ,МІНІПІІ РОЗМІР OPCflAlloT маТIІ У ВIlПЦках 

oAIlOC'JOPDHHIoOMY порядку бсз ЗГОАІІ ОРЕНДАРЯ; • персдбаЧСlІІlХ ЧШШ"М заl\'ОtlОАаВС11ІОМ, D то"у ЧIІCnї В 
'.IА. alwal'8ТII від ОРЕНДАРЯ своєчасноro Вtlесеlllll оре і 
'.1.5. Вllмаnml від ОРЕНДАРЯ ВЇАшкодуваНJlJI с "11 HAIIO MaТlI; 

Iiроварс:.каl міса.коі радll до піДПJlсаtlНJI UIoоro Договору; 'і ореtlАtlоі MaТlI З часу ПРIІRИJI1ТJI ріWСШIJl сесіі 
,.2.0БОВ'ЯЗКlI ОР&ШДОАавця: 
'.2.1. псреАВваТІI земельtlУ АЇЛJltlку ПО аК'1)', 
9.3. Права ореlшаря: 
'.3.1. cnpll~laТII по 11К'ТУ зе.lел"t1у АіЛJlИКУ У КОРIІС1уваІItlІІ' 
9.3.2. ПОIlОВn~ВI1ТIІ. доroвір піСЛJl закіtlЧСШIJl CТPOItV nоro "іі в ... ·1 

_.'І3ІІІ" 1111 ПРОТ.,І теРМIІІУ ОрСtlАIІ. "J" р... lіАсynlОсті прпсшзіR, ЩОДО 
'.4.0БОВ'Я3КII ореlшарп: 

'.4.1. IIDДa8aTII ОРЕНДОДАВЦЮ r.lОЖJIlllість 3АіПСlnOlаТlІ коtltpол" за lllКOPllCТlltlНJI.1 цfєT зеr.lелы�оіi 
.. И""~ 

'.4.2.BlllcopllcтoayaOТlI зсl\le.nыІy дlЛІШКУ 3В цілЬОВІ"" np113118'IIIIIIIRI\I; 
9.4.3. СВОЄЧ8СНО смачуваТlt орендну ма1}'; 
9.4.3. не допускаТIІ хімічноro ЧІІ БУАЬ-~КОГО іишоro заБРУДllеlШR 3СМЛR; 
9АА. піДТРllМУвати 1ї в належно"у саштарному СТІІні; 
9.4.5. niCJIR закінчеНІIJI теР"lіиу Аії ДоroВОРУ оренд" ПОlеР'lyтtl земельну діЛJltlКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

tlllldIIОМУ стані по акту; 
9.4.6. в п'mщеН1ШП термін піСЛJl держаlноі peccтpauii QIoOГО АОГОІОРУ тalабо БУАЬ-IІКIIХ AOAВYКOIIIX 

уrol!, aofOlopil про внесенни змін та АОПОlне"" ДО Aorolopy тошо tlaдaТlI liJlnOli4l1Y копію oprall)' АеРЖВltlоі 
1ІОІІТІСО80Т cnужби за місцем знахо.аженни зсмen" .. ої діЛRНКIІ, 

10. РПЗІІК ВІІПDДКОВОГО 3НІІЩСІІІІВ обо ПОШКОДЖСІІІІВ 
об'єкта opellДll ЧІІ ЙОГО чаСТlllll1 

10.1. РІВІІК IlfПDдКОІОro ЗНllщення або пошtcOреиНJI об'ttra opeНдlllll1 Rol'D lIaCТIIHl1 несе ОРЕНДАР. 

11. ЗміllП умов AorOBOpy і ПрllПllllСlІІlВ ЙОГО ДІЇ 

11.1. З~lіиа умов Доroвору здійснюються У nllc .... loBiR формі за ~DDIIIОю 3I'DАОЮ сторін. 
У разі нодосяrненНІІ ЗI'DДИ ЩОАО 3.ІіНІІ )'110І01 АОroвору СПІР РО31'nyJ011oСЯ )' СУДОІО"У ПОРІІJIК)'. 

11.2. ДIr AOroBOPY ПрllПIІНRЮТLCR У разІ: 
11.2.1. закінченюr строку, на ІкнА Roro було rcnадено; '. 
11.2.2. придбаННІ ОРЕНДАРЕМ земenьноі JIUUIнки У ВЛDСНІСТЬ. • • 
11.1.3. примусовоro віДllужеННIІ земельної дїЛRНК" з МОТІІВЇІ суспіл"ноі необхіАиоcтl ВІJlПоltДНО 12 

$.1413DICnle110ro кодексу УКРОТІІІІ' 
11.2.4. Доrolір ПРIIПИНІІСТЬСЯ ';"кож І IНшtlХ ІJtПDJ1IС8Х, передбачеНllХ 3ВtcOIIОМ. 
11.3. ДІі AOroBOpy ПРIIПIIIIRIОТIeСR WЛRХОI\I Пого розіРDDlfllR за: 
11.3.1. 83ВЄr0tHOI0 зroдою сторін; іНІI 
11.3.2. рішенНІІМ суду відповідно до IIllHllOro ,ВКОНОJl8lCl1lВ У'1В eH~ CYIIY, відповідно АО ст.141, 144 

заа 11.3.3. НС8НКОНВННН орендарем п.9.4.2. JI1IНOro AOroBOpy 38 Р w 
Cn.1I0ro кодексу Украtиlt; IllnDJ1КIIX. передбаllеНl1Х заКОНО.1 та 

11.3.4. ініціатиlОЮ однієї із Сторін в OAtlOC:ТOPOllHЬOMY ПОРІІДКУ )' 
-Дoroвopo М. О еlІДОД88UП в ОДllОnОРОИllьоftlУ пораку 
!lаnу&: 11.4. Ро:аIРВОИIlП дОГОВОРУ opellДlI зеftlJ1l 30 1IIIuIOТlI:OI:iд':HtmB 6.4 та 9.4 JIIIНОro дorolOPY. AoroBip 
аа.-~ея У раl неlllКОИВННИ ОрендареАI IllМor п)'нК1У, бymr ІІІІНН0сті ImПОlіАиоro рішеНI" CYIIY. 
~ розІрваним за ініціативою ОреидоДDВWf з .IOMeln)' І. 
~ro на IllМory OpeндoдввЦII. ІІа ІІІШУ IOpllДlllIll)' або ф13III1IIУ ос06у, а ТDKo-,к 

PIoPI1 lь.5. Переllд права ВПОС110m ІІа I\IOnllO ОР'ІІДІІРВ розlРВ811Нn AOroBOPY. 
I1 IIц1q 1ОрЬДІІЧllОТ oeo61l-ореlJД8рn є пmСТ8ВОIО дnn 

• • сторіІІ за IlсвпкопаllllR або 
12 вIдповщnлыl1ть 

• Ilена.llСИUIС BIIICOIIIIIIIIII AorOBOPY 

. ' НІІ Ilесуть lianollJlanIollicть liAnОlідно до 
1Ira 12.1. За IlеВIІКDианнн або ненап_не IIIKOIIBIIH. AoroIOP)' с:торо 

ttyl~lUooroдoroIOPY. • и lід BmnOBlAIUIbHOcтi, IIКWO ІОНІ АОІ_. ШО це 
lInO.._. 01. СторОН, ика ПОР,Vlllиnа з060в'lІ3аНIII, ЗІІЛЬНІЄТЬС: 
~еllllR tnUJ J-

113 осн не 3 П ВIIНн. озlРDВllllR 38: 
12.3' AIТaor08oPY ПрllПllННIОТЬСR UlЛRXоftl noro р 
12.3 .1. Ьаа.IНОIO зroдою сторІн; а украТНtI. 

01. рішенНІ ... суду оіАПОlіАНО до ЧllННОro ЗDКОНОдавств 



12.3.3. IICDIIKOIIDIIIIO ОРСlIJlарсаl п.9.4.2. lIDIIOro ДОГОВОРУ зо ріlllСllllЯМ C~'Д~', Dil1'10ni.tllrl .10 rt.ЦII 
3calenLIIDro ICDдCKCY )'краТIIIІ; І q 

12.3.4. 1ІІІцlаТІІВОІО OJІІІІ,Т І] СторІІІ D OllIIO"OPOIIIILoatY порядку У ВItr1Вl1"I", lІереа6ЦІ,е,,,,, Ja 

та Qllal ADrODDpDal. ---

13. ПР.lкі.щеві положеllllЯ 

13.1. ЦеП Доrolір IІlбllраt '1ІІIШОсті пlCnJl nillnllClIlIlIJI СТОРОllаМIІ та "ого реестрації. 

HCDIlI'Dlllllalll ЧDCТllllDаlllllОГОDDРУ с: 

KDlIDCТPOllln ман зсмenьноі lIЇnKIIКlI 3 lідобраЖСlfIlJlМ обмежснь (обтяжеIlЬ) у її ВIІКОРІІСІаІIНі та 
DCТDIІОВnСШIIХ CCPlhyril; 

акт ПРО псрснеССllІІК І ІІатуру 301llішньоі межі зсмельноі діЛЯНКIІ та псреДОІ,і меЖОВIІХ :Jltad. 
зберlrallllJlі 11 

ІКТ про 8CТDІІОDЛСІІІUlІІІІ місцеІОсті та поroДЖСIШЯ 30ВllіШllЬОЇ МС"lКі зсмсльної діЛКIІКJI; 
акт ПРIlПО"'У-ПСРCllllчі зсмenыlтT lIЇnЯНКIІ; 

14. РеквіЗllТl1 сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОlарська r.licIoкa РDlID 
• осо6і llІКОНУЮЧОro 060В'ЯЗКII міського 
I'OJIODII- секретарк міськоТ Рaдll 
СllnОИIlІІ lіО/IR ВІІСІIЛ60ll""ІІ 

МіСЦCJН8ХОДЖСННКЮРlfДІІЧllоі ос0611 

07400 Kur'C6HII ОtiлllCl"6, 
.АIоIiJlОlltllШ, "Ул.ГllltlJlI,,",l S 

11It:НnIФікаціПIIllП код 26376375 

ОРЕНДАР 

lJlО."ІІt>л",,,, 

СІІ."" МІІнма ФеtJОРUІІІІЧ 

Місце ПРОЖlІвання фіЗIІ'1ІІ0Ї осо6 .. 

юридична адреса: Корилеllllа,S6-а Illl.62 

IДСНТИфікаціАНIlП номер 1497684314 

15. ПЇДПІІСІІ cтopil. 

м.Ф.Са,"Ч 

МЛ (3І IfgDlfOc:rf ПС111П1C11) 

ІЧІІІІСІІО 3DПІІС від" щ.. ~ про що 
-~~--__ 20 t!'..Y O.31N! __ * ......... _____ _ 

мп 



.... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянин Савич Мllкола ФеДОРОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянин СаВllЧ Мllкола 

Федорович прийняв земельну ділянку площею 0,0026га, для 

обслуговування збірно-розбірного гаражу по вул.Короленка в районі 

розміщення буд.N!!56-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 26.02.2009 року N!!1070-56-05 на умовах оренди терміном на 2 

(два) роки, до 26.02.2011 року. 

Цей Акт СЮlвдено у трьох примірниках і є невід'.ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРОЙНЯЛА: 

ГромадЯНІІН 

СаВllЧ Мllкола ФедОРОВllЧ 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Короленка,56-а кв.62 

(J1t-i.. . /м.Ф.СаВlIЧ/ 



АКТ 
про перенесе.IIIВ В натуру • оо • • ЗОВІІІWІІЬОІ I\lеЖl зеl\ІeJJЬІІОЇ діЛВНКl1 

та передаЧІ меЖОВllХ Зllаків ІІа зберігаllllВ 

&І \0 " r. :&.. ~ ___ '"'::::....=~:...--__ 200~ р. 

Ми, иихсчепідписані, представник ТОВ «ТєрміІI» 

в ПРІІСyrності землевласника (землекористувача): ------------------

представник виконкому ГYдuмeHKO лм. 
діЮЧІI на підставі дозвоny----в-=и ... коt.:нк~о~м~у!!:N!::!!:-=2~7::з~-----------
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенеспи в натуру межі на підставі плану земельної дimmки 

що знахОДИТЬСJl за адресою: ~~ \vo %'= Q ... c...<:;"v~ с.... (~ • k.. ~ 1'\. N s ~ - С""- ) 

згідно рішеННJI міськвиконкому Н!! \ 01-о - S G Q S від ~ G. о ~ . ., <> о 9 t . 
Межові знаки в кількості 1t Шl. передані в натурі представнику 

замовника, на вого і HвкnaдeHO відповідanьвість за іх збережеННJI. 

Розміри та місцезнаходжеННJI межових знаків земельної дimппcи показані 
на кроках. 

Цей акт є підставОІО ДJIJI приiнJrmI рішевНJI по фактичному користуванНIО з 
наступвим оформлеИВJIМ документів, що посвідчують право впасності або 
користувВIПIJI землею. 

Arr скnвдевиі в двох примірВИICllX. 

'J..::~~r' І ГудІIJtІенко лм.! 
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АКТ 
ро вCТSIllОDnСllПП 1111 I\lісцсвості та ПОГОдЖСlll1 • оо 

n . JI :SOBIIIDlIILOI ale"IКJ :sсаlелы�оіi діnJlllКl1 

t(,\,~ w'1.. "'~~~~~C.... ~!jtt МО 
- ~F~~ 
.. \ <t ,, ___ O~'-=~~-- 2009 р. -- м.БРОВВРll 

МJI, Иlf)кчепідписані, представник ТОВ)) ~ЄP. . . 
б• . ІІН» ДІЮЧИ на підставі ліцензіі на 

виконаннJl ро lТ В ПрИСУГНОСТI землевласника (зеl\шеКОРlrстувача): 

~ ~ ц,'\, \,~<. . ~,1 , 

ПРСДСТВВНIІка ВIІКОНКОМУ --__ ~лuМ~д!!u.м!:!!:!!!е:!!Н~КО~лЬ.м.l!'l:... _________ _ 

11 суміЖИlfX землевласників (землекористувачів): -----------------------
ЩО ~ред·JI~Иnи .СВОЇ поВн?в~еннJI, провели встановленНІ на місцевості та погоджеННJI 
3QВНlШИЬОl межі земелЬНОІ д1ЛJlНКН 

~ O\,~ \д. ~ ~(,. 5-? . 

ЩО~':" за "!Ч"'сою: е1;' \-\.v \W ... ..,;. ... ч;, а. ( ~. І< _ 'і ~. '" S Ь- ... ) 
ЗазначеНІ Межі на МІсцеВОСТІ прох дять по 

НUпmx претензій при встановленні зовнішньоі межі не З8JIВЛеио. Межі погоджені і Ilе 
ВІІХІПІКВІОТЬ спірних питань. Межові знаки, JlКlВIИ закріплена зеl\lельна дimrнкв в кількості 

~ шт. показані представником ТОВ «Тєрмін» на місцевості та передані на 
з6ерiraння землевласнику (землекористувачу). Розміри та місцезнахоДХ(еННJI зеl\lenьної 
дbwпcп показані на абрисі на звороті даного ахту. 
~ощаділянкн, наданоі \~~ Ob~~O~t.gм, \6~'1::: - ~,\CO\.\Y'A' '\д~ Qtn~ 
3nДИо земельно-кадастрової документвц " cкn ає о ,000Ez 1'8. 

Цей акт є підставою ДЛJI ПРИЙRJlТТJI рішеННІ по фактичному користуванню з наступним 
ОФОРМJJеННJIМ документів, що посвідчують право власності або корпстувВНВJI зе.\ШeJО. 

Ata СЮJвдеиий В 2-х примірниках. РА 

Представник землевласника 
(землекористувача) 

Представник ТОВ «ТерміН») 

Представник виконкому 

::""elfot" 
ot) 

Представник суміжних І 
3еt.uJевласників (землекористувачів) _---------------

1-----------
І ------
І -----
І 



-
-

.. ,. . 
o~ •• .,) ОО, 

.' 
ОО 

;'. . 

~ '(0 
• о 

.' 

-------------------------ооП;'ппс~:М:=mк:~-------------------
1. Від А ДО 'А ' ~_"гt~~U~~~'--~~~~~~~~~~~---2~ 

sм. Оу"," \. ~ \''-:9 ~ .., «6k. ~ . о • n 

2. Від Б до В ~т- QJ;;> '" \C'l.Ь ~ 
3. ВідВдаГ --

4. ВідГ до Д -----

S. Відд да В -----

6. ВідЕ до А -----~~~~-,~-o~-~i~/-,--------------~ 
~1~---------~ Абрис С1ШВВ8 . 
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Договір N!!l 
"ро 'lIfe~eНlUl '-'.';11 до договору opelldll :lел,ел"1І0r ділвlll(ІІ 

від OS .І(В""'UI 2006 P0Кj1.Ni!0406JJBOOIBO 
МІСТО Бровари Київської облаcri 

28 сі'IIIЯ дві 11IСЯ'Іі дев'птого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада КІІЇВСЬКОЇ облаcri IОРИДllчна 
особа за законодавством України, ідентифікаційний код за дaRШtl;1 єдрпоу 
26376375, IОРИДИЧIІ~ адреса.: Київська обл., М. Бровари, вул. Гагаріна, 15, в особі 
ВIIКОНYlОЧОГО обов язк~ MICЬKO~O го~ови - секретаря радll Сапожка Ігорн 
BDCIIJILOBII'I8, який ДІЄ ІІа ПІдставІ ст.42 Закону України «про місцеве 
самоврядування в Україні», з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Шарапова Наталія МИХDЙJlівн&, IОРИДІlчна адреС0: 
м.Бровари, бульв.Незвnежності,19-а кв. 1 52 ідентифікаційний код 2452402441, 
далі -"ОРЕНДАР", :І другоі" сторо"и, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваlOЧИ при здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознаііомnені з приписами цивільного 
законодавств&, що регулlOЮТЬ укладений НllftlИ правочин (зокремD, з вимогам'l 

щодо недійсності правочину), відповідно до затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від «30» вереСRJI 2008 року N!883-4б-05 нормативної грошової 
оцінки земель міста Бровари, та рішення Броварської міської paдll від 16.10.2008 
року N!898-47-0S та керуючись положеНRJlМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Договору оренди земельної ділянки від OS квiТRJI 2006 року уклали цей Договір 
N! 1 (надалі - Договір) про внесеНRJI змін до Договору оренди земельної ділянки 
від 05 квiТRJI2006 року за Н!040633800180 (надалі -Договір орЄllди) про таке: 

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

ес2.3. Нормативна грошова оцінка земеnьно~ д~. зПДRО ДОВІДКИ В~ШУ 
земельних ресурсів у місті Броварах КиїВСЬКОI облаСТІ ВІД 05.12.2008 року НІ 04-
3/13-312027 стаиовить: • 

_ 10869 (Десять тисяч вісімсот шістдесят дев'ЯТЬ) гривень оо копШок.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в настynніЙ.редакц~ї: 
ес3.1. Цей Договір укладено терміном до 23.02.2011 року. ПІCЛJI ЗВК1нчеВИJI строку 

•• НДАР пе еважие право поновnеRВJI ЙОГО на новий 
ДІІ цьоro Договору ОРЕ має Р •• іж за 30 кanендарн,1Х днів до 
строк. У цьому рвзі ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше ~ ця 
закінчеНRJI строку діі цього Договору ПІІСЬМОВО ПОВlДоltmти ОРЕНДОДАВ про 
Намір продовжити його дію. ажне право ОРЕНДАРЯ не 

ПоложеИИJI цього договору про перев 
заст • ОСОВYlоться у рВЗI: • им ПР'lзваченRJIltI· 
- ВИlCористанні земельної діЛJIRки не за Ц1ЛЬов ' 

··плати· - Порушено термінів сплати ореНДНОI .. WшКІІ)) 
ДОnyщеНRJI погіршення стану зеАleJJЬНОI Д . 

икnаСТИ в наступній peдaкniї: 
I.З.Пункт 4.1 договору оренди(дв ) відсоТІСЇВ від нормаmвиої грошової 

ес4.1. Орендна плата становИТЬ 1 0% e~ . 
• 1 О 869 гривень 1 складає. 

оЦlнхи земельної ДЇЛJIRКИ - •• .сть) гривень 90 копійок в рік» 
• 1 086,90 (одна тисяча BIC1ltfДeCJIТ ш1 



1.4.ПунlСТ 4.3 ДоroВОРУ ореНДІ' ВlfКЛВСТИ У наступній ~eдaкцiї: 
О ra вноситьСЯ ріВНlfМИ чвстхвми ЩОМІСЯЧНО протягом 30 

«4.3. Рlе)н:~.::НlIХ ДlIШ. наступвих за останнім календарним днем зві11lОro 
(ТPIIДЦJl1'l • ,.mla без vnJIyvanuнa rщв ШJUlXОМ перерахування на розрахУНКОВldi 
(noдaткoBoro) МІ_ J .. --J-"-' Ки..·.. б . К 
paxyrlOK ОреJІДОдавця N!! 33217815700005 УДК У Jвсьюи О лаcn м. И~ ~ 
ЗКПО 23571923, МФО 821018. одержувач - Броварське вдк, код клаСИфlJCaЦjl 
13050500 - оренда зеr.ші». 

1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореНДІ! викласти в Jlаступній редакції: 

«4.5.2. зміНІI розмірів зе~ельног~ податку T~ ставок ~peHД.~OЇ пnати~ ~Mi~1 
IIОРМВnШJIОЇ грошової ОЦІНЮf, ШдDJlщеНJIЯ ЦШ, тарифІВ, змши коефЩJЄRТ1В 
індексації. ВJfзнвчеНJIХ законодавством. 

У ВІІПВДКУ відмови Орендаря змінити орендну плату на умовах, 
В11ЗІlвчеН11Х п.4.5 ДОГОВОРУ, Орендодавець має право розірвати цей Договір В 
OДlIOCTOPOHHЬOMY порядку)). 

l.б. Пункт 4.5.4 Договору оренди викластИ в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором. 
сума заборгованості вважаєтьСЯ податковим боргом і стягується з HapaxYBIIВRJIМ 
пені, що нараховується на суму податкового боргу (з урахуванням штрафних 
санкцій за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ст8ВКП 
Національного банка України, діІочої на день виникнення такого податковоro 
борry або на день його (його частині) погашення, залежно від ТОГО, яка з вепичяи 
таких ставок є більшою, за кожний К8J1ендарний день прострочення У йоro 
сматі». 

1.7. Пункт 6 ДОГОВОРУ оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'язЕІИИЙ в п'srrидеlПlИЙ термін після державної реєстрВЦ1Ї 
цього Договору та/або будь-яких додаТКОВИХ угод, Договорів про внесення змін 
та допов~~нь дО ДO~BOPY ТОЩО надати відповідну копію органу державної 
подаТКОВ01 служби за ltllCueM ЗНQXодження земельної діJUtИки)). 

1.8. П~ 9 Договору оренди доповнити новим підпуптоМ 9.4.1 
наступного ЗМІСТУ: 

«9.4.7. в п'JlТНДеНItИЙ термін піcnя державної реєстрації цього Договору тalабо 
будь-JIКИХ додаткових yroд, Доroворів про внесення змін тв доповнень до 
Договору тощо надати В1ДІ1' OBJДВ' У • .. .. __ -"" • коmю opraвy державНОl подаТКОВ01 "",,_vB за 
МІсцем знаходжепня земem.ної дinявtcю). 

1.9. П~ 12.3 Доroвору орендИ доповнити новим підпунктом 12.3.4. 
наступноro ЗМІСТУ: ((12.3.4. іиіціаТИВОIО однієї із Сторін D односторонньому 
ПОРЯДІСУ у випадках, передбачених законом та цим Д 

оговором). 

1.10. Пунrc:r 12.4 Договору ор 
12 4 Р . еидИ викласти в наступній редакції: (( •• ОЗlРВВИ1UI ДоroВОРУ оре '. 

НдИ зеМЛІ за ІніціаТИВОIО ОреИДО"DаЦЯ в 
одИОСТОРОННЬОМУ порядку допу. ~ 
ПVJnl"IV 4 пі mnnпr-r;B 6 4 9 4 скається у разІ невиконання OpeHдaper.r вимог '-.1----.1 '--. .1........ . та • даноro Договору. 

2. Цей Доroвір пiдnяraє державній petc-rpaцiї. 



3. ~en Дoгo~.~p набирас чинності після підписання сторонами та його 
дерЖОВИО1 реєстраЦIJ та застосовується до правовідНОСJlН що ВIІНИlCJПf з 01.10.2008 

~ 
4. Обов 'язок щодо подання цього ДоroВОРу на державну реєстрацію та 

Вlrrpати, пов'язані з йоro державною реєстрацією, ПОКnaдalоться на Орендодавця. 

s. Інші умови договору оренди земenЬflОЇ ділянки від OS квjтиа 2006 року за 
NtQ40633800180 Зa1lишаtоться без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SЮВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІІlВСЬКО/ ОБЛАСТІ 
Юридичва адреса: 

) •• Бровари, вул.Гагарінl, 15 
Сапожка Ігора ВаС:ПJlЬО8IJЧ 

.: . . 
ОРЕНДАР 

Пр".а""",,; lІїдllРІІЄЛ.elСЬ 
Шараllо.а Ha"'lIJIЇn М'l%а.їлї."а 
ІОридична адреса : 
бульв. Незалежності, 19-а кв.152 
м. Бровари 

обn.Киівська 

в.м.Шараnо.а 
~~~-'---

.. коТ міськоі раАll. ~ ЩО У IСІlllзt :NUIIIСЇD держааиоі 
Доroвір зареєctpOВ&tlО у 811ІСОИJCомі Броваре. «tL..» tJ. 200.fp0кy. 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДІ-' ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

м. БроваРl1 

БРОВОРСLКО ",Ісмеп. РОllа" 0>- .. ~I('т~ .. 20 t't<·p. 
0рСIlAО4llВСЦЬ: БРОВО~СLКО ~'icь,,:, рада в ОСОб~ ПС~IIJОГО З~СТУПlfllка міського головlt КtlЯlllщl ОnсксоtlДРО 
AIIDТOJIlno~"·IO. шо ДІЄ ІІа ПІдстаВІ ЗаКОIlУ Yкpalllll Про Мlсцсве саМОВРЯllуваllll1l В Украіtlі" з оДtlого боку, 
.lіреИОСТI вll1 01.04.03 зо Н!!2-61299 та ОРСllllар: ПРtlВОТIШП IІIlIПРIІІ:аIIЩЬ Шарапова Натanlя МllхаПnіВllа, 
ІОРІІ/ІІІЧІІD DI1рсса: м.БроваРIІ, бульв.НезВnСЖllості, 19-а кв. І 52, іДСІІТIІФікаuіПllllП КОД 2 .. 52 .. 02 .... 1 ЯКllП діє ІІа 
піАС1ІІВі свіl10цтва про дсржавну pcccтpallilO суб"скта піДПРІІСМllllUькоі діяльtlості BllllallOГO ~IIKOIIKOMOM 
БРDlарськоі міськоі paдll за Н!!381 О від 18.11.1996 р. з другого, yкnanll цеП дОГОІір про ~llжчеtlавеllеIIС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віl1повіДIІО 110 рішеllНЯ сссіі Броварськоі міськоі РDIIІІ Кllівської області від 
23.02.2006 року »-923-44-04 І.адас, а ОРЕНДАР пр"Пмас в строкове маТllе кор"стуваНJlIІ земельну l1іЛJltfку 
МDШСIO 19,0 КВ.М. дnя 06cnуговувоtlllЯ кІоску, ЯІСІІП ЗІ.аХОДIIТLСR по вуn.КllіВСЬКIП ВР-ІІІ Р01",IЩСIШЯ 
61"'168 ІІІ.БРОВОРІІ. Згідно з маном землеКОР"СТУВіШНЯ, шо є lIeBin"CMIIOIO чаСТIІІІОЮ иього Договору то 
ааliJIКl1 ВІІДВНОЇ БроваРСЬКIІМ міським відllілом земелыІІхx ресурсів віll 17.03.2006 N!!3S6 та зсмелЬІIО
ааастровоі документоціі Броварського міського відділу зеМCnЬНIІХ ресурсів ця земелЬІІа lІіляtlка роху"ься n 
KМUX КDMepuinHoro ВІІКОР"CТDННЯ в мсжах Броварської міськоТ p8ll1l. 

2. Об"єкт opellДll. 

2.1.8 оренду переl1аЄТЬСIІ земельна l1ілянко заraлЬНОIО мощею 19,0 КВ.М .. 
2.2. На земельніЯ ділІІнці відсутні об"ЄКТIІ І.ерухомого Ma~Ha. • • 
2З.НормаТllвна грошова оиінка земельноі діЛЯНКl1 ЗГlдtlо ДОВІДКІІ Бровврського ~"CЬKOГO відllілу 

JCмen.ИIIХ ресурсів віА 17.03.200630 Н!!35' с:таНОВIІТЬ 3044 (ТРІІ Тllсячl COP?~ ЧOТllрtl) ГРIlВНI. 
2.5. 3емcnьна ділJlНко, JlКІ передається в ореНllУ, lІе має недОЛІКІВ, що MOih.'yтIo переШКОДllТІІ їі 

fфeml8ноr.IУ ВIІКОРIIс:таННIО. . • 
2.6. ПРllзміні (реорганізації) ОРЕНДАРЯ договір opellllll не збеРIПlЄ ЧІІННІСТЬ. 

3. CтPOI( дії договору 

31 Д • • 5 (п'ЯТЬ)Д pOlclB до 23.02.2011 року. ПіCnIl закінчеНІІIІ строку 
" ОГОВІР yкnaaeHo теРМІНОМ 110 n строк У ЦІоОМУ разі opeНIIDp ПОВlІнен lІе 

IIDrDaopy оренар має переважне право поновлення "ого на НОВІІ • • 
пыlшеe • ., ї договору повідоr.IІІТIІ ПІІСЬМОВО орендодавця про tlІМlр 
_._ НІЖ за 2 А!lсяц. до заКІнчеННІ строку ДІ ІІОУ дlлЯIІКl1 ІІІ 3В ulлЬОВllаl ПР"3Шlчеlll.яаl Орl!lllІВР 
··....-_ІІТІІ noгo I1IЮ. ПРІІ BIIKopl.CТn.II.1 ЗI!"ICnЬ 
l1раЧD': пеРІваЖІІІ ОРаВ0 110 ПОIІОВnIIIllП AOnBOpy opellДlI. 

4. OpellДlla плата 

4 1 (т ста '1OТ1lpll) ГPllBHi 40 копіDок • 
• ,РІЧІІІ OPCIIДIII плата скпадос 304-40 pll 'ПСIІ1ОЄТЬСІІ 3 урахуванням Індексів інфляuії. 

4.2. ОБЧllcnеННJI розміру ореНдНОУ МІТІІ зв земЛЮ ЗI1I ПllnТТЯ plWIllllR від 23.01.2006 року WОАІІІ!RЧІІО 
РІІІІІІ 4'з,Оре11Д11О пnата BIIOCllТЬCn 00'11111110'111 3 .ll1I~'::"IIIIX 30 осташ.lаl КOnIШlllрIlIlА' ДІІ І'" 3BmlOn 
(0_ "11 ЧlсткаАШ opOТnГOAI ЗО КВnC'IIIDPIIllX ДІІіВ, к УДК У КIlІвськіП обnDстl "І.КІІЄВО МФО 821018 

t1cBBOrO) Аllспцп WnЯХОАI nepcpOXYBOIII.R ІІВ рОХУllО КnDСllфlкацli 13050500 - ОРСllдll 31!"lnі. 
1f1IA23S71923 р/р 33210815600005 - Бровврськс ВДI~'I~О:о Сlllltlоі маПІ офОРМЛIІЄТЬСЯ відповіДІІІІ"'" акта" .... 

4.4. Переl1Dча продукціі та НІІДІІНІІJI послуГ В рахУ р 
4Sp сяураJ': '. OJAllp ОРСllllllоі nЛІТl1 ПСРСГnЯДОЄТЬ говором' 
4.5.1. змІ 11І1 умов rосподаРlовання, передбачеНIІХ до ш'н ';'РllфіВ У ТОМУ Чllслі Вtlаcnідок іllфnяuії: 
4,5 2 і піДВllшеllllЯ , ' • • З". 11І1 розмірів земельноГО подаТКУ, ,. • • 
4.5.3. в іНШllХ ВllПадКІХ переабачеНllХ 311KOHOI\, чені ЦІІМ договоро"" справлЯЄТЬСIІ пеНІ У р03"lІрl 
4,5 4 У , строКІІ, Вll3llа 

1ID.!aa' " разlllевнесеllНJI ореНІ1110і маТl1 у прострочеНI"1 МІ1тежу. 
ІАІІDТ ставк" HaцiOHВnЬHOГO банку укрвіна Зl1 ко)кен nel." ОРЕНДАР з поважШIХ прllЧIІІ. ТllfoIчасово lІе 
4 5,5 О і У BllnlJдlCllX, якщо 

ІІІІІа • • peНllНI1 мата СПРl1ВnJlЄТЬСIІ такоЖ 
РIІСТавус земcnьну діЛJlНКУ 311 QII"I договором. 



CТnIIIIB зс"Iслы�оіi діЛВIIКII. 
5. У"ІОВІІ ВJlJСОРII 

C"JI)' дnя обcnуговуваtlНЯ кіОСI\")'. 
S.I. зс",слы�аa IІInЯIІКl nCPCJUlCТЬ:o~ :tJlIIKII- зсмлі KOMcpuinlloro DI!Kop"CTallltM 
S.2. ЦInЬОlе пр.l3llаllСIІИЯ з6емCllф рr.tлеllllJl У ВCТDIfОВnСШОAlУ заКОН04авством поря.1"~ 1\1 і "юваТII • , 
S.3. 0PCltADP ІІС МІС праВІ с3 О О lIi.1IQ 

ПРІ1311а1lеШІJl зеМСЛLIlОТ IІInJlНКII. 

6. У"ІОВІІ і CТPOICII ПСРедО&lі зсl\Iслы�оїї діЛЯIІЮI R орСIIДУ. 

f'l In КІІ В ОРСІШV ЗllіПСJllОЄТЬСJl без розроблеllllЯМ npoehї)' і, ні.аве.аен", 
сі І ПСРCJUlЧI 3CMCnIoII0. Д ЯІІ 'J • 

•• • • ЗС',cnьиоі дinЯllkll І opellAY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псре4ас. а ОРЕІІМР "рllв._ 
6.2 IIIШI YMOIII перCJUlЧI .. "п "б ""11 • InЯIІК BlniolIY від БУДЬ-ЯКJJХ маПИОВIІХ прав І претеllЗI І треТІХ ОСІ . пр" ЯК"Х • _ 

OPCIIAY зеМCllt.IІУ д орін ОДАВЕЦЬ ЧJt ОРЕНДАР ІІе МОГЛI! ЗliаТIІ. 
YКnIlJlll~~~ ~:;=:: зеМСІІЬ~Оі дinЯlІкJt opeНдDplo здіRСIffОЄТЬСЯ після 4СРЖDВJlОЇ ресстраціl цього ДОrDlDpy 

3В ItmJ"f npll"MD.III. - пеРCJUlчі. ." • 
6 4 Н І -25 3DKOIIY Украі'lІІ "Про ОРIШдУ зеl\lЛl ВІ4 06.IО.1998р К!161-ХIУ Opell.D' •• а ОСІІОВ .... і . , n к пl""о дсржа8110і РСССТР8цlі ДОГОВОРУ ореlІ411 3CI\ICJILIIO ДІЛІІІІКІІ .аержаIНot. n RТІШСІІІІІІ стро .... • • 

КОllfУllDЛLllоі DЛІСllоm з0608'R381111П lIoдaТlI коп110 догооору Вlдпооl4110l\lУ oprallY дср-,каВllоі пoumt 
СІІужбll. 

7. У"ІОВП ПОВСРІІСІШИ зсмслы�оіi діЛИIIКII. 

7.1. ПіСЛJl ПРIlПllнення ДІЇ договору орендар повертає орендодавцеві земельну 4іляtlКУ у стані, иеripIIID 
поріВIІЯНО 3 ТlIМ, У ЯКОМУ він 04ержав ті в opellДY. ' 

Орен.аодавець у plDi погіршеllНЯ КОРІІСНІІХ 8ЛаСТliвостеR ореli40ваноі земельtlОЇ 4inЯНКІІ, пов"~ 
3r.tiHOIO ті cтalIY, має право на віДWКОДУВlltНЯ збllтків у розмірі, ВllЗliвченому сторонаМIІ. Якшо СТОРОIfIIll 
ДОСЯГІауто 'ГО4ІІ про розr.tіР. вІдшкодування зБJІТків, спір розв"ЯЗУЄТЬСЯ у СУ40ВО,.IУ ПОРЯ4КУ. ..J 

7.2. 3AinCHeHi орен.аарем бсз ЗГОДІІ opeн.aoдaBЦR BItтpaTl1 на поліпшення ореН40ваної земen"IIОТ JIUIIIII 
які неМОЖnllВО віаокреМllТl1 бсз заподіяння ШКО41t ціП 4ілянці, не підnяГDЮТЬ ві4ШК04уванню. J 

7.З. Пonіпшення стаНУ земсльноі ділЯНКIІ, прове.аені орендарем за ПІІСЬМОВОЮ ЗГ040Ю З opellJlOJlll. 

7.4. Орендар має право на віДШКО4уваШIR збllтків, ЗОП04іяних унаслі40К неВlІконання орс 
зобов"язеНL , пере.абвчеНltx ЦИМ договором. 

землі, не пiдnЯГDlOТЬ ВЇ4ШКО4уванню. ., 

361fТКllIIIII 8ввжаIОТLСП: І 

7.5. фаmlчні втраТII, ЯКИХ орен.аар заз~ав у зв"Язкr 3 неВlІконанням або IlеналеЖНllМ ~llкоиаии.")' 
договору opeн.aOдaDцeM, а тако. Вlітрати, ЯКІ оренар З41ПСНJlВ вбо повинен здіnСНIІТ11 дnя ВlаllОВJIсИIIR СІ! 
порушеного права; • 

7.6. аохоаl" які орендар Mir бlt реanьно отр"маТII в разі належного вltконання opcНДOJIIlueм ~ 
Договору. І 

7.7. Розмір фаmtЧНllХ Вlітрат оренаря визначається на підставі документально пі.атверджеНIІХJIIIIJIJ;, 

8. 06"IСИССIIIISl (О6ТИЖСIІІШ) щодо ВІІІСОРІІСТОІІІІSI 
зеl\lслы�оіi діJlSlНКП. 

І 
, 
і 

І 
І 

8.1. На opellaOBaHY земenьну дїnянку • -'х осіб 
не ВСТ8НовлеllО обмеження, оБТRження та іНШІ ПРВВІ тр .. " • 

І 

9.111ші право та 060В"ЯЗКlI сторіІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapatnyt ЩО земenь • • у;кска.1 
заБОРОllОIО (ареШто"t), заСТІШОto H~ пе еб В ~a .дIЛЯНка є У Пого влвсності, нікому іншому не ВІАЧ or;cl 
JIIUUlBaтtt інші право, Dll3начеllі цим a:roa~pac І ВІН має законні ПОВlІова.ення передаваТl1 шо ainllHКY І 1 

(10 1 П ом. ; 
~.. ра ва ОРСllдодавцп: І 

9.1.1 перевірml цїnьoae ВIIКОрИСТ8 
9. 1.2 достроково розіРВВтtl ЦСП Д НІІЯ ;емслы�оіi ДЇnЯНКJt; 111 і 

Договором; oroB р у ВІІПадках, передбачеНllХ ЧlІІlнJIt,1 заКОНОДDвCТlО~1 • 
9.1.З. зміlllml розмір орен.аноі М..... !ІІІ': .... І у ВllП8Дках П 6 1Oftl1 • 

ОДНОСТОРОНllbDМУ поряаку бсз ЗГОДІІ ОРЕНДАРя. ,аред ачеНJlХ ЧІІННІІМ заКОІІО4ВВСТВОІІІ, в ! 
9.1.4. ВIIr.tаraтtlвїдОРЕНДАР.я Сво ' . і 
9.1.S.BIIMaraтtf віа ОРЕНДАРЯ ~часноro Вllесення ореНДноі маТІ І· іше 

BIJKOIIКDMY або IІlіськоі радll про НадаНН. зВIAWКОАуваНIІЯ СУМІІ орендноі ~aTII 3 часv ПРJlпня11ІІ р ~ 
(10 2 06 " .. еМC:nьноі дїn. :І ~.. ов RЗІСIJ ОРСllДодІІВЦп: ЯІІКІІ до ПIДПllсання цього ДоговорУ; 
9.2.1. передаВDтtlземсльну а!nlНКУ по акту. і 

І 



9.3. Права ореlшарп: 
9.3.1. cnp11MaT11 по вкту зсмел .. ну діЛRІIКУ ук 

" OPIICТYBaHI.R' 9.3.2 ПОI.ОВnlоваТIІ AorOBlp ПIСЛR заКіl"ІСttt ' 
_."13all .. I.B ПРОТІІ,і TCPMil'Y opel'AII, 'ІІ строку Пого діі в разі відсутності преПllзіА, щодо 

9 .... 060в"Я'КII ореIШВРЯ: 
9.4.1.llадаВВТlI ОРЕНДОДАВЦЮ "'ОЖЛlІвість 'П 

аїnIIIIШ; 3Д. СІ'юват., КОІ'ТРОn" за вlкор"стаШ'ЯМ оісї ЗСМCnЬІ.ОЇ 
9.4.2.ВIIКОРIІ&:ТОВУВВТIІ ,е"lenьну дlnЯIІІСУ 3В оln 
9.4.3.своєчвсно CMa~'~BBТlI орендну мату; IоОВIІ"1 ПРI13I1DчеlfllЯАI; 
9.4.4.llе ДОПУСКВТІІ ХІМІЧІІОГО 'ІІІ БУДЬ-RКОГО іlllООГО 3 б 
9 4 S • - а РУДІ.еIШR 3СМЛR' 
••• ~IAТPIIM~BBTII 11 В IІanежному caHiтapIIOMY стаІІі' ' 

9.4.б.ПICnIl 'ВКІН'ІСІ"'ІІ терміl'У дії Договору ОРСІ,Д" п~вс • 
IШnСЖIIОМУ CТDlli ПО вкту. РI'УТ" зсмcnьну д'ЛІІІ'КУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. РІ1311К ВІIDІІДКОВОГО 31111ЩСІІІІП або ПОШКОДЖСІІІІП 
б" о [1(1'а орстщ ЧІІ Ііого чаСТIIIIІІ. 

10.1. РІІЗІІК ВllПадкового ЗІІІІЩСНІІR або ПОUJКОД)f(СШ'R об"[ктв OPCllA n 11 "11 ого 'ІаСТ'1tI1І "ссс орсндар , 

II.СтраХУВПIIJIП об"[I(1'а I111 "ого чаСТIІІIІІ. 

11.I.ЗгіДtiо З шІм договором об"скт ореНДІІ IІе підnягас страхуваl'ШО, 

12. З~lіllll YJ\IOB договору і ІІРІІПІІІІСІШП "ого діі 

12.1. Змінв умов договору здіПСНЮЮТ"СR у Пllс .. мовіП формі за вза[",но,о 3ГОДОЮ стор іІІ, 
У pD:Ji HCAOCllrHCHHII ЗГОДІІ щодо зміНІІ умов AorOBOpy спір розв"R'УЮТЬСR У судовому порядку. 

12.2. Діі договору Прl'Пll"ЯIОТЬСЯ У РDзі: 
12.2.I.звкіl.чеННR строку, на ІІКІІА ПОГО було укладсно; 
12.2.2.ПРllдбаННIІ орендарем зсмcnьноі ділRНКI' у власність; 

• 12.2.3. ВІІКУЛУ ЗСМСЛЬНОЇ ділRНК" дnll суспілЬНllХ потрсб або npIIMYCOBoro від"у.кСІІНІІ зсмcnы�оіi 
_11"113 МОТlІвів суспільної необхідності в ПОРІІДКУ, встановленому зако"ом; 

12.2.4. ліквідаuіі' фізичної особll-орендар", 
Договір ПРllПЮ'"ЄТЬС" також в іНШІІХ ВIlПадках, персдба"СІIІІХ законом, 
12.3. Діі договору ПрllПllІІЯIОТLСЯ ШЛЯХОАІ Пого розіРВDIШЯ 3В: 
12.3.1. взвємною ЗГОДОIО сторін; 
12.3.2.рішеННІІМ суду на вимогу однієї із сторін у наспідок HCBIIKOHaHНR другою стороною обов"lІзків, 

пер~ЧСНИХ договором. та внаслідок ВllПадкового ЗНІІЩСННІІ. пошкоджеННІІ орендоввної 3смcnы�отT ділRIІКIІ. 
-ке ІСТОТНО псрешкоджає 1і BI'KOPIICТDHHIO. В також З іНШІІХ підстав, ВІl3начеНІІХ звконом. 

12.3.3. IlеВIIКОIIDIІІ.Я OPCIIADPUI 0.9.4.2. ДВІІОГО договору 3В рIШСIIІІЯ"1 СУДУ. ВШПОВШІІО дО 
rr.l .. 1.1 .... 3ealenLI'OГO кодексу УКРDіllЩ 
у 12.4. РозіРВВННІІ договору В односторонньому ПОР"д"''У допускаЄТЬСR; 

"08010 розірваННІІ договору в OAHOCТOPOIIHbOMY ПОРRДку Є HeBIffC~I.aHIIII Орендарсм п .4.~. п. 9.4.3. 
12.5. Перехід оравв власності на мвПно орендар" на ІНШУ lОРllДlІЧНУ вбо фlЗІІЧlty особу. а також 

РеорraНізаUіll ЮРllдllчноі особll-орсндаРIl є ПШставою ~II РОЗ!РВ~ННІІ договору. 
D6 Право нв орендоввну зеа,епьну ділllllКУ У разІ смертІ Фf3l1,,~оі ОС~бll - ~PCI~PII. засудження або 
~e"IКeIIHR. її дієздатності 3В piwellНJIM суду переХОДІІТЬ до СПВДКОЄI\IUІВ або ItIШІІХ ~Сlб. ІІКІ ВІІКОР"СТОВУЮТЬ ою 

enІоIІУ ДІЛRНКУ разом 3 ореНдВрем. ШЛІІХОМ переукладаНI'" договору ореНДІІ зеl\Шl, 

13. відповідоnы�істьь сторіІІ зп ІІСВІІІСОІІПІІІІП або 
Ilеllоnежllе ВІІКОІІПІІІІП договору 

1IJCa 13.1. За HeBllKOllaHHII або неналежне ВllконаННІІ договору СТОРОНІІ НССУТЬ відповідальність відповіДllО до 
ну 'IU ЦЬоro ДОГОВОРУ. • ., '. 

13.2 Старо бов"1І30НІ.ІІ 30Ш' ЬІІНЄТЬСІІ ВІД ВІДПОВІдалЬНОСТІ. RКЩО вона доведе, що uc: 
/1ору1U' но. llка ПОРУШІШО 30 • 

еННІІ сталося І.е 3 1і ВІІНІІ. 

1 ... ПРlllсіlщсві ПОnОЖСIIIIП. 

14 1 Цеп' •• пі ПІІСОІІІІІІ СТОРОІІОМІІ та Аого державноі реєстраоіі. 
'Це ДОГОВІР нобllРОЄ ЧІІННОСТІ nlcпll .д Нllквх. що мають однакову 10Р'IДI'Чtty СІШУ. OAIIH 3 ІІКІІХ 

3'fllcoд,fТbc n договір УЮlвдено У ТРЬОХ прllа"р ornс:тіП _ в орпші. ІІКІІА провів держаВllУ рс[страоіIО. 
R в орендодавuя. ДРУГІІА - в ореНдВРІІ. 'r 



ВОР1 С' 
Н І·"ОІІІІІІ'ІІІ 'laC11l11afllll дОro • 

св.,. • б"Єh.-ra opCI.AII; 
ah.'" ПРllп",аШII-ПСРСl1ІІlfl о :3081lішньоі межі зсмельної ділlllКIІ; 
акт ІІа ПСРСllссеlШI 8 1181)'1'1 • діпlllКl1 :3 відображеННIМ оБМСЖСIfI. 
ar.шaСТРОВIlП nnal' :3CMcnItI,OI 

(оБТJlЖСIfI.) .' • 
1181\~ 

8CТDlloanCIIIIX ccpaiтyrl8. 

ОРСІІДОДОВСЦЬ 

Броварська міська рода 
в особі 

15. РСlсві:JllТlI стор іІІ 

першого заСТУПНlІка міського ГОЛОВІІ 
I<ІIЯНlщі Олександр Анатолійович 

МіСЦС31fа.~оджеlllll IОРllДllЧllоі особll 

0074 Кllівська область, 
",.Бровар", вул.Гаraріна, J 5 

JдеНТllфікаціПIШП код 26376275 

ОРСJlДIIР 
ПП Шарапова Н.М., щО діє IlапЩtn 
свідоцтва про державну peєc:tpa11Ї8 
суб"скта підrrРIІСМШЩЬКОЇ дішкоа 
ВІІДВНОГО ВИКОНКОМОМ Броварс,1Оі 

міської РаДIІ зо N~З8] О віл 18.1I.1~ 

Місце ПРОЖlІваННІ фіЗІІ1'НОї особ" 

Київська область, м.Бровар" 
бульв. Незалежності, 19-а I\В.152 

IдентифікаціRНlln номер 2452402441 

ПідПІIСl1 сторіІІ 

ІІНІЩІО.А. н.м.ШаpanoD 
~~~~~~~---------

" 

. 
" 

• ІІІ 
КаРПСIІ8Ш ЛIOдМ.UlD ppDlII • 

'ї 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006' року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська 1'IicbKa Рада, в особі 

Першого заступника 
. 

МІСЬКОГО голови КІІЯllllці ОлексаllДра 

Аllатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

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

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

сторони, та Приватний піДПРllємець Шарапова Наталія Мllхаіілівна 

ідентифікаційний код 2452402441 з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТНllіі підПРllЄl'lець 

Шарапова Наталія Михайлівна прийняла земельну ділянку площею 

19,0 kВ.M. по вул.КиївськіЙ, 168 для обслуговування кіоску. Земельна 

дinянxа надана рішенням сесії від 23.02.2006 за Н!!923-44-04 на умовах 

оренди терміном на 5 (п'ять) років до 23.02.2011 року. 

Цеи" А примірниках і є невід'ємною чаСТИНОJО 
кт складено у трьох 

ДОговору оренди земельної ділянки. 

ІІРийНЯJIA: 
Приватний підприємець 
Шарanова Наталія Михайлівна, 
яка проживає за адреСОIО : 
бульв.Незалежності , 19-а кв. 152 
м.Бровари 

аБЛ.КJївська 

.L / н.М.Шарanава / 



А І('Г 

ІНІ IIL'J)('IJCL"("IIII1' " llil. )'ру 101шіlllJll.I.Ї \H'il,'j H.·~I~'.;II.IН)Ї діJIІIІІЮ' 

.І, ".'. .. ., ..l.:.:r. /J' .. l/ .. .If ~'~i. -----..... ----
- ... - - ._---

МI,. IШіКЧLші~tI111С:;'I1І, IIJ1L'/I""ilІІШ'" IjJ1nltJlJ1~I,I"'111 \\I~'IIIII" II:МI.':IІ.I"'·ЮIІШС·'IЮllltГП б",р" 

__ . .....ifii.~tiu~7 ~f"-' .. tA/1...u.. ___ f!:. И .. .' _.. ______ __~~~ 
,ncyrllucтi зеМJJСЬJJПСШ11<іll ('jСМJI\:I\Оlшt:Ту"tIЧIІІ) 

_.(J..(I f,t~'6_(:"I/~~ .. lt1 ____ .1.1_11 
• -_._ .... _--

:J\mIBIIIII( JШКШIКt11о1У ._. t(~Jd::;j.('~i<:,(· 
1'II1nIIBnil1cтnoi J10:ШIJJIУ UIII\UIII,UM,,' Н!! 27] 

ВІ'ІIІРnІIIІІIХ IICllyrll;'il1 lІі}1 24 1ІІ1('11)IШJШ ")tJ~ 1'111" 

XllсtJШ В 1IИ1'УI'У м\:жі 111І піж:т.1ІІ1 JIJ'ШIУ ·IСМ\:JII.ІІ"'IІ!.IИt!l\ll 

- /1(.'- t!tcy'N/:( /(. rfl?c., ._ .. 11 __ "-І. ___ ,._ _ _______ . 
JlUIШIО'IЩU ІІО u)'л. 1(rJ-f.r~l''.'.~tYt·::",··.",,, '. ([:і" _~ ~,7.I'''~ __ 

DIII ріЩL'І'1IJ1 місм:1Н :КШII(UАI'" .to[.. 11І:1 

\сlі :IJIII~II І. кіJIа.ltш:гі Lд_) ш:рс:д.ші 11 1161 І \".'1 IIjII.'JIt: І "'ІІІ"',}, luм,tIIllЩ;U. 1101 "М)' L' І 
~,o DlJlIIObїJtWJblliCТh за іх :.берt:жеНШI. 

'РIІ1і1 "lіL:ЦС'IІШ:<UJlіК~JlIІІI МL:Жt:llшt 1l1u"ill :.stAl~f"IIIIЇ ;jl.,IIIII\II ІНІІ::' Шllі ша КРОI\ПХ. 

'atrr IIЩ\:r,шош JUІИ IІ(шііm""1І1 l'іlll~lІl1і1 1111 ФШНIІ'1ІІ11МУ '''''''''''1\'11:1111І1(1. 
'~ м "аllt h доох IIРlll\lіРЮtl\ilХ. 

t.\ttIUIIIIK ~. ,"-:" ~ 
\1tr(or. l\!МJII!UJIUСШlша ~ ...... -} 11 tllt:L-'А.{l ~,,~~!,' /і /1. 

1.lInYbU'IR) 4"" ... _!!.'!. _._.-"l'-~ :_._.-_.-
- "d~ €;' ') с-'.# ~aallllIC 6101)0 •• ' •. ,.. і. '. W1' .~~p~.:.(/B ---~ 

f.lrralllll ·.Н /-.:~,~p І/./'. '1.,/" ,~м.,"' р' ~I 
ІІС ІЩІ~(JІІІ~С)М)' ,.\'. '.:. __ ._.':..!..-І ... 





5. і; 

tl.аСШ'1'аб 1: 200 

опис МЕЖ 
-іаАаО А хмпі 38І'8ІІ.НОI'O кор"стуваНIСIІ 

з.61 

5,'т 

"~п~"-·'":"·I-.,~"~I:-' ••. :.-:-.::: :-.--:. ·7 ••. 
:1&.· •• '· ...... ···" •• 11 •• І' ... " ... .. ~.~: .• . ...а ......... ее ....... ее·. ., , ~~l"o .. 1- ." ~~I..',(~/~· І 'І I'ДUlIНIСИ ІИ3НІ" • ~oc: 11 .у.' •• t' ....••••.••. 

'!'cICAlPIO Р.; " ' .. , " І, .~.. • ••••••••••••••••••• 

.,,,С .... 1" 11"'1 ' ~ ..... '~.' ,'.". ~ 1 4,',,·,I,, 'І f b..~ _,. ~_ ..... ,. 
...... 11І[; ,~. ",Г .... '.~''''':: ... 
-.."" РО"РС"ko ':'~pгo;'I.iDЇ!ЇI'i''C ~" І , "і "("1:1;' .. 

"ItItXPCCypcil : ~:( '!fj)(j"/ ".~~.Z ........... . 
lI~a, •• Ї":: ' 
• ~ ..... ;' •• 4t .. " 4& '-' • .' 4-" , ... .... .... , " ,. .:.. 
~ " .. " " \"'.., . . ,.,. 
' .. 4-, ""'''~'il' і' 

.... ~\.~ 

-------

зоен j IІІЩі Щ.,.:: 
~~uсльнсJ ді~nн~~ 

І 

В.М. ЧСПУС:СНІ,.СО 



M.6pOIIPII . 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКИ , , 

• БроваРСLКОТ ~liCЬKoi ~IIIII" ІР . оо t:e,o~It'J .. 20й!,р. 
РРЕНДОДА8ЕЦЬ. ~pOBap~ЬKoT .мlськоі PDlIII_ В .. осоБІ . 31С1)'ПНIІК8 МІСЬКОГО ГОЛОВІІ В03111..... Сергія 
~llllаIlлОв!I'І~, ШО шє на ПІдстаВІ Звкону УкраІНІ І Про MlcueBe caMoBpll1)'IIHHI І Украіні" 3 ОIlНОГО бо .. ,),. 
aolipeHOCТJ Іlд О ~ .08.2006 року зв Н!2-15/1872, та ОРЕНДАР: ПРllваТНllА nlJJnpllOleUL Mepen АllатonlА 

• АIIlРЩОIIIЧ, ЮРIIl1lI'lНІ адреса: м.БРОІІРII. вул. Незалежності. 6 КІ.112. іllеlfТllфікаuіАНIІА KOII 1975717211. 
ІІІІВ liс иа підстаlі cBЇAouтвa про держаІНУ реЄСТРluiю ФіЗlІчноі особll - nillnplIOIWl. IIІ.lШНОГО ІІІІ(ОНКОМО\І 
6роlаРС"КОі міська' Рад" зв Н!!2 355 017 0000 ОО 1239 lill 18.11.2003року З аругого. укnалll оеА 110говір про 
IІI .... е_llIене: 

І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віllПОlіllНО 110 рішеННІ сесії Броварськоі міської PIllII КlІївськоі області ві.а 
20.07.1006 року ,мs8-06-05 надає. І ОРЕНДАР nplIAMIE в строкове платне KopllC1)'BaHHI земельн)' .аіЛIН") 
n'~Dщею 0,0025 га ДЛІІ оБСЛУГОlУlаННI "іос .. ')' І cКJIoi ПІвільАону очікуваННІ, 1 .. '1 зна:~ОIlIIТЬСІ по 
іуn. КIIІВСltкіА, в paAOlli розміщеННR БУІІ. ».224 в 1\1. БроваРІІ. 3гіllНО 3 nлвном землеКОРІIС1)'ВDННІ. шо є 
IItIbt'С"НОЮ' частиною ОЬОГО ДОГОІОРУ та lІовіДКl1 ВllДIНОЇ Броllрсы�мM міСЬКllМ віuїлом земелЬНIDС ресурсів 
Ііа 02.08.2006 POIC)' Не802-04-3/3 та земелЬНО-КМІСТРОВОЇ ДO .. ')'MelfТIoiї Броварського місь .. 'Ого віuілу 
1Смеп.НIРС ресурсів WI земельна аЇЛІНК. paxyєrьcI в зеМЛIА KOMepuiAHoro ПРlоначенНІ Броварської tliCIoKOi 
РІі'" 

2. Об"єкт ореНДІІ. 

2.1.8 opeНl1)' передвЄТЬСllземелloна JJЇJIIHкa загвnloНОЮ мошею 0,0025.n. • , • 
• 2.2:НІ земел"ні" ділllнuі відсутні об"єml нерухомого маАн&. а тa"'O~ ІНШІ 06' Є""'IIНфра~У"'1УРII.. • 
2.3.НОРМlТИВНI f1JОШОІІ ооіна земел"ноі дїЛІНКIІ згідно ~OBIIIKII Броварського МІСЬКОГО ВІJШШУ 

1аеtn"НIІХ ресурсіl від 02.08.2006 року ЗІ Не80 1-04-3/3 .с:таНОВIIТIо: 
- 6427 (шІсть ТІІСRЧ 'IOTIIPIICТD IIBDlIURТЬ сl!'1 ) rpIlBHI. • • • ._ 

2.5. 3e~len"HI дinllНЦ ІКВ пере.ааЕТЬСІ в оренду. не ~Ia[ таКІІХ НelIОЛIКIВ. шо можуть nepeWlCoallТ1I 11 

ctetntlНОМУ ВІІКОРІІСТВННЮ. • • 
• 2.5. ПРІІ зміні ( реорганізauіі) ОРЕНДАР JI Договір ореНДІІ не збеРlrlЄ ЧІІННІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

3 J д' . 20 07 2007 року. ПіСЛI закінчеННІ СТРО}\')' договору ореНдВр мас 
~H~ пОГОВІР укладено на І (ОДІІН) рік ДО •• У ·Оloо .. у РlІ3і орен.lШР ПОВlІнен не пізніше ніж ЗІ 2 I\lіспоlао 
1Iaittче_ РІВО ПОновnенНІІ Пого !lа HOIIIA строк. о еИдОIllВWI про Н"lір ПРОДО8',юml noгo lІію. 

n с:троку аіі договору ПОllдОМllТlI nllc .... OBO РIл ПРII3I'О'lеIIНІI\. opeНllop втрочоє перевожне 
_ РІ! lllКОРllстонні зе!'leJlLllОТ дlлЯllКIІ Ilе 3В u 10011111. ·,.10"1 n Ol108./lellHR договору ореНДІІ. 

4. OpellДlla плата 

4 J Рі І от сорок двІ) rpllBHi 70 .. 'ОпіRок; 
4" ЧIlО opellДllD плата CIClIIUUII: 642-70 (ш стс іRсtlЮЕТЬСIЗ урахуванНІМ iНlle .. 'CiB інфnluіі. 
4~' 06ЧllcnенНІІ роз .. іру орендноТ nnаТlI З8.зеr.tn!р ЗД ПIIЯТТІІ piwelll'R 811І 20.07.2006 раку ШОI'IIСІЧIІU 

PI81J11'"1·0pelllllla ПЛОТо BIIOCIITItCR nO'lIII.alO'Il. З ~I'A П~ПНІІХ ЗО OCТOI'Hil'l квлеНІІОРlllll\1 дне!'1 звIТIIОГО' 
'--''tICO Ч1nlCll!'1ІІ ПРОТЯГО.І 30 коnеlШОРІІІІS ДІІІВ, 110 УДК у КІІТ8ськіА 06лаc:тll'l.КIIСВО МФО 811018 
"US7:0ГO) мlСПUR ШnRХО!'1 ncpepOXYBOlIllR на раХУtlОК КЛОСllфlКDUIТ 13050500 - ареlша зеl\ші. 

4 5 ~ р/р 33210815600006 - Броворське ВДК. КОД ВИдноТ MaТlI ОФОР"ЛІЕТЬСІ відповідНIІМl1 а"lІІАlІІ. . 4:" р ереlllча npol1)'JCuiT та на.ааННІ послуг в paxyH~~ ор 
4 6 І 03!'llр opellДllor пnоТlI переГnRIIОtтЬСА У роз. о ОМ' 
4:6':J.: »tі!1ІІ умов госпо.ааРЮІВННR, перellба~еНIIХ 110":.1 ufH. ~РIlФів. У ТО"У Чllслі внаслідок інфnlUіТ; 
4 6 З· ~МІІЩ розмірІв земелЬНОГО податку, ПШВllшеНtI 
• '. В іНШl1Х ВIlПадках, перед6ачеИІІХ 3ІКОИОМ; 



І Вllзначені UIIM ЗОГОВОРО\t. справ.l1І""см 11tH, ) оУ маТl1 у СТРОКІ, l3і HeBHecell1Ul ореНJIИ аТна за KO"IКellBetlb прострочення п.'ІТ~"'1 • 
• 4.6.4. УІО Р • стаВК" lIaulol.ВnIalloro баllКУ Укр ках ІІ'ШО ОРЕНДАР 1 поваЖНIІ:\ пр"ч"н щ ... ·1аLuto lfC РО11'Іlрl ПОВІ .101 lтСІ таКОЖ І '1 випав • 

4.6.5. OpeНJIHa Ma~ спраз~ UIIM Доroвором. 
ВIIКОРШ:1ОВУС зеМeJlЬНУ .ІІШІНКУ 

5. Уа'ОВII ВllКОРllстаНIІЯ зс1'.eJlы�оїї діnПНКII. 

о е JJЛІІ обслуговуваННІ кіос",), І ск.,азі паIL'"Аон~ O'lill~aa"".: 
5.1. ЗеМeJlьtlа .ІІШІНка пере.llllтСІ ~ р шк:.І _ землі KOMepuiRHoro IIIKOpllC1a'IHI 
5.2. ЦШЬОВС ПРllІначеННІ ЗС"leJlЬИОI .ІІфШ ІН ннІ У BCТ8Hoвnc,'oMY 1аконоваВСТ80\' ПОрІзt .. ~ J\liНlOIIatJt 
5.3. ОРЕНДАР не має ~paaa БCJ о ормnе 

'ulnlooae ПРllJнаЧСll1UI зеМeJlЬНОЇ .ІІШІНКІІ. 

6. У1'.ОВII і СТРОКІІ передачі зсмсnы�оіi діЛПНh.'1 в opellд)·. 

•• а еМeJlЬНОЇ .ІІШІНКІІ в оренву звіRснюmСІ без розроблеННI прое,,~' її віЗІІСзенНІ. 
6.~. Перeuч 3 чі земcnьної .ІІШІНКІІ'В Оре'Нву: ОРЕНДОДАВЕЦЬ переЗilС 3 ОРЕНД.-\Р ПР'І •• 
6_.lншl УМОВ.ІІ пер~ ну в'l" БV"1о011ШХ маАНОВIІХ прав і претензіfi треті\ осіб про 8"'1\ • "O\ltlfJ' 

оренау земcnьну .11lnlНКУ вшь .." .. 
во ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ знаТIІ. '0 YКn~:.~~ ~;aa:: зсмcnьної aiпlH~1 оренаарю звіRСНЮЕТЬСІ піСЛІ лержаlноі ресстраllll uьoro .10ГO~ 

за alrl'OM npиОманНJI - перСI1llЧI. . . о 
6.4. На основІ CТ.~S Закону УкраіН'1 "Про ореІ'ВУ земЛІ" вІВ 06.lо.19!8р. o~!I61-XIV ореlUl:~ 

р"ЯТllвеllllflО строк nlmB вераВllоі peEcтpauiT воговору ореНВl1 зеlш~nыІІ� JlLl.HIaI .1~8HOT і 
КOlIlYllanIalloI в.naclloeтI З0608"Я3111110 IIDlIaТlI копІю ВОГО80РУ BlдnOBIBHOl'I)' opгaH~' зеpaatВНDI 00]8""010 
rлуа.'6II. 

7. Умови повернення земельної дШпнкu. 

'кс 7.1. ПіСЛІ ПРІІПІІНІННJI діі Договору ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ХМс.1"ну зїJUlн~ У С'І1НI, 
гіРШОМУ порівНJlНО 3 ТlI", У lКO~IY B~H оверав її в ОРlнау. _ • "101 

• QРЕНДОДАВЕЦЬ У РI3I попршенНR КОРИСНІІХ вnaCTIIBoCТIA оренаованої 1СКCЗWIОI ЗІІ,.Нкаl. П08 131" 
і, зміиою.П стану, .Іає прно НІ BЇJUDKoдyaaН1Ul збlатків У ро,мірі, ВИ3НІЧІНО~' сторонакн. Яauo CТOPOHaмl1 кс 
.II0C:lrнyro lГО41. про роза.ір ВШШI\'ОдуаанНR ,61П1Сів, спір роза"JI3ymСІ у CY.llOIO~· ~. _. І-

7.2. ЗвіПснені ОРІнаарем бе, 'ГОВІІ oplнaO,l1lBUR. allТpaTII на поліпшенНІІ ореЮ0ваної Х\leJ'IIоНОI .а1Я."~' 
Ікі неМОЖJIllВО вілокреМllТlI БCJ заповіlННJI ШКОВИ uin 4inlHUi, не піanlnUOТЬ вїШDEo.1'1І3НН!О. 

'.3. ПоліпшенНІ стану зс .. enьноі .ainIНКlI, nPОВІвені ОРЕНДАРЕМ ~ IUIСІо.\lОIОЮ 'ГО4OJD 1 
ОРЕtЩОДАВЦЕМ зеаuaі, не ПЇJШІI'DIOТЬ ВШWКОЛУВІННІО. Умов", оБСНПI і С1рОIDt вї1ШЕОJI)'88ІІНJI ореltJlllРIО 
ВII1раТ,34І nPоОВІ4ені НШ,І поліпwенНJI ~нy земenьноі Лinl~КII ВIIJН~ЧIllOТloCa O~OIO ~ТОЗОІО сторін. UIIOдaвUCМ' •• peн.up 1118Є орно на ВIЛШКОдylJDННR збlП1Сlа, 'ІПОЛIJIНІL'( yнa&:.'1UOE нe&llIOнaнНR оре.- , 
з060в"131НIо , перел6ачеНІІ)С ШІМ логоаором. 
. 3611TKal'111 88аЖІІIDТЬСЯ: 

'.5. фіКnlЧні B'!paТlI, ІКІІХ ОРЕНДАР 313но У ,в"I'КУ , HeBllKOIIaНIUDI або нeнa.'ICZНIL\I 8111'0нанНІМ )'1&108 
ВОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а "КОЖ ВИТРlТlI, Ікі ОРЕНДАР 3.11iOcнuв або DOВIIIIeR uiJicНlml .ІІІІ1 lіВНОlJ\е"И' 
С80ГО порушеного прнв; 

, .6. 40ХОВІІ, .Ікі ОРЕНДАР Mir 611 ремІоНО O1pII .. aТlI а Рl3ї IIaJIQНoro .1110_ ОРЕНДОДАВЦЕМ уаІОI 
.ІІ0ГО80РУ· • 

,.,. Р03мір фаmачнlUС ВlnpІТ opeн.upl Вll3начаєтьсн на niacтaвi АОКУКeнraш.во lIЇJmICp .. еИI~ 4аНІІІ 

8. 061"ехсення (о6ТRЖeIlllJl) щодо BBKOPBc:raв&II 
зе1'leJlы�отT дїЛПНКlI. 

8.1. На оренловану ,емenloНУ лinRНКУ НІ BcтaHoВnIHo 06 .. --...:.-.... о. -meтi" осіб. 
" ....... нlІІІ, uvI •• eHНII 'та ІНШІ права.r . 

. . . 9. Іuші права та 060В"шКІІ аорів • 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гapaнtyє, що земenьНl .ІІЇМнкі є R '" • ч....:f!На. I1ЇJ 
,а60РОНОЮ (8рештом) 3аc;ruою не пе-'liVlUO .. І' в' '1 ОГО ВnВCHocn, НІКОМУ ІНШОІІІУ не 11.11 1-- еllAY. 

•• '.. ...... ,,- ІН має законні поановаж .!IЇJUIИ"'У 8 ор HIlJUlllIтil ІНШІ правІ, 8113начеНІ ШlriI ЛОГОВОРОМ. еИIІІІ перeдuaТll шо 
. 9.I.Пра8а DpeUOUBuB: 

9.1. І' перевірпи UЇnЬOBI 81I1DP1ac:raн ... 311Мenloиоі л'ш 
9 І ., . . ІНКІІ; •• • _. 40СТРОКО80 pcnlpaanl аеп ДогоаlР у вIIП........ 11 U"" 

nDroBoppM; _п_, переА6lчеНIIХ ЧllНННм 'IКОИО.llllвствоr.1 



• зміНlтl розмір opeНllHoi маТl1 v ВIІПa.uках пере б 
.,.I:~IoDr.IY порJШI\')' без ЗГОlUl ОРЕНдАря; • .11 ачеНIІХ ЧІІННІІ~І заКОНО.11IIСТВом. І тому чш:nі І 

~9 І А 111r.llrlТlIBia ОРЕНдАРЯ своєчасного BHeCeHНJI ОР.Н" -
• • • • ОРЕНдАРЯ • .. .. НО І маТІІ' 

9 IJ 111r.larlТlI ВI.11 ВI.ilШКО~УlаННI СУ'І" о -' 
• ,~iA27.04.20004pOI\')'.110 пі.ilПllсаННI Оloого Д~ГOIOPY' peHJ!HOI маТIІ з ЧІСУ ПРIlПНIТТI рішеННІ 

,IOII~~. ОбоВ"R3КII ореНJIОllав~я: •• 
9З.І. ПСРСJluаТllземельн), .ilIЛIНI\')' по al\'1)', 

,З. Права ореНllаря: , 
9J.I.otpIIMaТlI по ВКТУ зем~ьнr ІІIЛІНI\1' у КОРНС")'lанн.; 

9JЗ. поновлю. BaТlI .1І0ГОВIР ПІСЛІ закінчеННІ CТPOI\'\. Пого 'і' . 
• .1 .ііІ І PIJI li.!lC)THocтi ПР·Т·НЗ·ІП. шозо JLioI".JlllIo на ПРОТl31 теРМІНУ ореН.!ІІІ .... 

' .... ОБDв"R31С1IореНllаря: 
9.4.I.НОIІІТII ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnlllістlо З.!lіПСНЮlаТIІ КОНТРОЛIо за. • _ 

IJIICOPIICТВHHIr.1 UIEI зеАlenloНОЇ ..... 1; 
j.1I ,:4.2.IIIКОР.llстовуваТII земельн)' IІlnЯIIК)' за UIJ'IoOBIIAI ПРIIJIІ8чеННRАI: 

9.4J.СІОЕЧасно смачуваТIІ opeн.llнy мату; 

9.4З.не .110пускаТlІ хімічного чи БУlIIo-ІКОro іншого ЗlБРУJlненНJI зеМЛІ' 
9.4.4. пШтрllr.IYваТlІ ії в напежному санітарному стані; • , 
9,4.s.пі~ закїнчеННIІ терміну .11іУ ДОГОІОРУ OpellJIII ПОlеРНУТI! земenloН)' lІinlНI\')' ОРЕНДОдАВЦЕВІ • 

."...)' тиl по акту. У 

10. Pll311K Вllпадкового ЗНllщення а60 пошкодження 
об"єкта bpeВJIl1 ЧІІ його чаСТIIНII. 

10.1. РІ!ЗІІК ВIIПa.uкового ЗНllшеННlllбо ПОШКОJlЖеННI об"ЄI\,.. opeНJIII ЧІІ Пого ЧІСТІІНІІ несе ОРЕНДАР • 

. 12. Зміво )'І'ІОВ договору і ПРllПllнення його діі 

12.1. ЗміНІ умов Договору З.11іАСНЮЮТIоСІ У ПIІСIoМОlіП формі ЗІ Ізаємною ,ГОJlОЮ сторін. 
У plJi не.110СllгненНІІ ЗГОJlІІ ШОJlО зміНl1 УМОІ JlOrOBOP> спір розв"I'УЮТloСІ У СУ.!ІОІОАІУ ПОР"JlI\')'. 

12.2. дп .110ГОВОРУ ПрllПllНЯIOТЬСЯ У разl: 
112.lзакікченtUI ctpOl\')'. на ,,,'НП його було УКnlШено; 
12l.2·nPllJlбанtUI ОРЕНдАРЕМ· ,емenloНОЇ lІinlНКIІ у ВnICHicТIo; 
12.2.3. nPllМYCOBOГO ВШЧУАСенНІІ земenloноі .11inlНК11 з МОТІІвів суспinloноі необхillності вЦіповіJlНО І!!! 

П:l.47]wtnIoНОГО КОllексу УкраіНII; • 
12.2.4. Договір ПРНПIIНІІЄТIoCJI також в іНШl1Х ВІІПIJII\'ІХ. перe.uбачеНIIХ 'ІКОНОМ. 
ІЦ дп .110ГОВОРУ ПрllПllНЯIOТЬСЯ wnяхоаl Пого pOJlpBaHHR за: 
113.t.IЗ_НОЮ 'ГО.110Ю сторін; 
12J.2 Н18llконання opeНll8peal п.9.4.2. ІІаного 110ГОВОРУ за р~шеННААI СУІІУ, вШпавШна.llа ст.141,144 
~ _еlСс:у УкраlИII' , ' 

12.3.з рішеННІ'" CY~ віllпові.!lНО .110 ЧllННОro ЗIКОНОJIIвстаа УкраіНII. • 
. ~2.4. РазіРІlНtUI Договору в О.11НОСТОРОННIоОМУ ПОР'Jll\')' .110ПУСI\'ІЄТIoСІ; :І :І 9 :І 3 

MOBOIO POJipBaHHII Договор'" в o.uнOCТOpOHHIoOMY ПОР'JlI\')'Є HelllKOHIHНJI OpeHJllp~M П. • • Пб' • •• .оо 
\2,S n ..1 • У ЮРIIAIIЧН)' Ібо фl'llЧНУ осо у. а таКО,К 

PIopraIl' '. epeXI.11 проа власності на МІОНО opeНJllp" H~ ІНШ • 
• I1ІШIІ IОР'IJIIIЧНОі ~соби-ореН.11аРI є ПШСТВВОЮ.llllІ pOJlpBaHHI .ІІ0roвору. 

13. ВідповідаnьніСТЬ сторін за неВJIIСОНDВВЯ або 
неналежне Вllконання договору 

\).\ З 11 несутlo lі.11ПОlШanloністlo lіJlПОlі.!lНО 40 
,~. І HeB~IKOHIHHI або ненапежне ВІІконаННI JlorOIOpy сторон 
, \),2 ~ro .110ГОIОРУ. ' • • • nOBiJl&nIoHOCТЇ "кwo ВОНІ .11080е. шо ое 
~~ ТОрон .. Іка ПОРУШlша зобов"IЗIНIUI, :lвinIoНIЕТЬСI ВІА ВІА • • • 

CТIJIOCJI не :І П ВИНІІ. 

· 14. ПРllківцеві поnоженн •• 
\41 е-вкоі petc:tpIUU'. . Це, n. СТОРОКІ.ІІІ та Вого а r"'- 'КІІХ 
Цеп ,",оroвір набllрає 'ІlІННОсті пісп. ПШПIIС8КtUI аРІКОІУ ЮРIIJlIІЧКУ СІШУ. ~JlIIH J • 

~~ .uorolip yкnцeHO у ТРloох ПРI"lіРНII~IІ(. шо "'Ію:"'.к"п провів nержавку реєc:tpIUIЮ. 
в opeн.uo.ua~UJI. nPYnlR _ в ореlШlPІІ, "ІРетІА - І оргаНІ. . . • 

• • teHIo) У ЇІ BIIKOPIICТDHHi 
уа 1іевl.u"ОIНllаlіl 'IDCТIIHPIН JlDFOВOPY Є,. бражеННІМ обr.lеженlо (оБТl\Ж 'an JCa.uaСТРовиR ман земen"воі JIЇJIIHICII :І 8ша • • 
. . ellllX сеРВі1}'Тів' • ноі .11ЇnIНIСІІ (КОПІВ) • 

. ' • іі меЖІ зсМCJlIо 'n НІ перенесенНІ! в нl1УРУ :JOВНIШНIоО • 
. 'ІСТ ПРIIRмаННJI-пере.uaчі 06"unt opeНl1II, 
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о, 
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15. PCICВbllТl1 сторіН 

OpellДOAIBCЦЬ 

&роаарська lІ,іська рlШl 
особі 31c:ryпи"ка 
мlськоro ron0811 
ВОЗlUlка Cepria МllхаRnО811'18 

МіСUе3НDXОJIЖеlllUl юрll.llllчноі особll 

074 ОО Кllїlська область, 
r.I,&РОlаРII, lyn,raraplHl, 15 

l.11еНnIФікаuіRНlln K~.I1 26376375 

Орендар 

ПП M~peгa ~HaTo~in АН.1ріRО8I1Ч 
НКІІА .аIЕ ІІа ПI.аCТDВI сві.поuтва пр , фо О 
реєстраUIЮ 1311ЧIIОЇ особ" -
пі.аПР"ЄМНlІUR 8і.а 18011.2003pOII'\' 
за Не2 ЗSS 017 0000001239 ' 

Місие "РОЖlІванн" фі311чноі осоБІ! 

КИЇ8ська область, МоБроваРIІ 
8УЛоНе3вnежності,б,кв,112 

l.аеНТllфікаuіП'IІІП номер 1975717211 

16. ПїдПlIСII сторін 

Ореlшар 

olJfj!:.-~. V ~~~~,,--_____ А.А.мерсri 

І/? 

мп 

" 



АКТ 

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

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

заступника міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 року за N!!2-15/1872, з однієї сторони, та ПП 

Мерега Анатолій АндріЙОВJIЧ 3 другої сторони склали цей Акт про 

~аступне: 

Броварсь~а міська Рада передала, а пп Мерега Анатолій 

Андрійович прийняв земельну ділянку площею O,002Sra по 

вул. Київській в районі розміщення буд.,N'!!224 ДЛЯ обслуговування 

кіоску в СІ9Іаді павільйоН}' очікування. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 20.07.2006 року N!!S8-06-05 на умовах оренди TepMiHO~ на 1 

( O~IIH ) рік до 20.07.2007 року. . . . , 
Цей Акт складено у трьох ПРИМІРНИКах І є неВІД ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки .. 

ІІЕРЕДАЛА: 
. БРоварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
~. Бровари, вул.Гагаріна,lS 
аСТ:УПНИI( 

місь го го-лови 

ІІРИЙНЯВ : 
ІП1 Мерега А.А .. 
який проживає за адресою: 

вул.Незanежності,6,кв.112 
м.Бровари 

~---- І А.А.Мерета І 



АКТ 

(П.l.Iї. фl1кчноtособи. ИUlllOРИ4кчиоіособн )~ ~ 

в межах ____ IJ~"it:...J.lш.tl:..J~~·lі!lіt~АА~."::Jt-~ .. фІ{,!!.#&-t)~іІ''-J~_ • ~ МІСЬКОЇ (сільськоі) рuи 

Іуч, ~';1f1,ftКLL рlЯону 
Київської області 

оо /l/.. че.~.? 200Ьр. 
Ми иижчепідписані: 

предстuник організаціі. що виконала роботи по встановлению межових знаків земельної 
4IЛIНКII. що надана вище вказаному власннку ( корнстувачу ). 

ТОВ" КОНСТАНТА" ____ ~Jfj..;....:f1 }7::~~~~~;:;7::-~-/'':'': _А/' .... ____ _ 
( ПОСІАІ. П.l.6.) 

1смлевласник (землекорнстувач) __ ::=-:,-=~~у?!~~у.~#;...;;~~(?l ___ If._ . .:..~!...:..... ____ _ 
(П.І. Іі. Фі1ичио'l' особи. иазll IОри.аичиаі осо«5и) 

пре4СТUНИК міської (сільсЬКОіl РIAН Го~ё/vt~ 7: Z. 

міського (районного) відділу земельнИХ ресурсів (А41) t;trf 4 /І. 
(П.I.Iї.) 

склали uей акт ПРО те. шо межові ,наки 1емельноі ділянки встановлені (відноanені) на 

місцевості в кількості __ .s.Y_- WT. і n~rellaнi!la зберігання зсмлеanасннху 

(ЗсмлеКОРНС1Увачу) vIA.l.f7/ ~ ~., ~ 
(П.l.5. фіSичноі особи. ИUlllOри.аИlfиоі особи) _...--- ... 

,.,. ", 
І --,' ..... 

Акт складено в трьох прИМіРН~Ках. - -.. W;:' -:_ \ ~ __ 
І І,.·' "",Т, 1-' > 

, ." - . 
Предстuник організвuії. di9 внконала-': О.:' ": -"/ ~~ tfи:' И~ ~ ~ 
роботи по встановленню межовНХ 3H~18:'~' __ --'7.:~~~--=~~~-p:.~=-=::......;. 

'-

Землевласник (,емлекористувач) 

Представник міської (CIJ"bCbKC;'~~==~ 

Представник міського (рalОННОГО) "<~~~~~~~~ 
вlд4іny земельиих ресурсів ;J:;~~~~;.L;----~~~~~ 

'-
\' -. о _ 

..... ;, . .•.. ,,'" 
'.- '~~ .... ' ... ' 

о • 

. -, ~ 



АКТ 

118 пе)енесеНIIП в натуру зовнішньої J\ІеЖ18 зе оо • 
J\leJlы�оI� ДJЛПНІ(ІІ 

,..- ~и1 Ir..t .. КА 
~_ ~/k.11 . __ 200--.fp. 

Ми, НIIЖ'lспіnПJlсані, представник _____ ....:;.;J:...:,:....!!:~~~:..~.:::.:~.~~("'.-.:...:::::~:.:.:",L...---

-
рС)1Ності земnевласників (землскорис-гувачів): 

_ \i·4tк"t~ ,4. /І. 

:J1I8ИИК ВИКОНКОМУ 

IUIЇI на підСТlІві ДОЗВОnУ IiИКОНКОМУ Н9 273 

.lHaPOAlIIIX депу, атів від 24 nистоrlвда 1992 року 

СНWlІІ 11 натуру межі но (lідставі пnwrу земenЬJІОЇ дїЛЯJlJGІ 

. vt·UfК14!l ~. "'. 
'ШIJOчоrо ПО вуn. -:..... _______________________ _ 

аорішеННJI міСЬКВІІКОНХОМУ НІ _____ від ________________ . 

1tIi ЗНIUUI U кількості ( V ) передані в натурі предстаВИИf'>' ЗОМОВИИКD, нп IІКОro 
-о 8ЇДnOBїдaslhHicTJ. за іх збереженНJI. 

Illpи11МісцезНlІХодхсеННJI межеВJIХ знаків земельної діnННЮІ показвш на кроках. 

\n. [ПІДставою Д1UJ при!!wLтrи рішеННІ по фвmfЧНОМУ IСОРlfС:ТУВnНtJЮ • 
• 1'· .. ·:.· ~, 

C1JJiI! .' .... 
'tеЩIЙ в ДUОXl1іl'Їиt.іірR.ікв~.. '.' ... 

( • • І " ~ 

~'8 і· ". .-', L1tJco НІІІС зеl'tlnе,влаСНJіКR "Та 11 та : ~ 
РиttyВl1ча). . _~~c.-~' ~~~.,---?qr.~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~H 
~п ,J,'It~ A..t' , 

,~.' 

J..T "6prttnpc"" "#'Н'" 1011J р. 1.". А) IJJ ·/Jtю 
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П л А Н зовнішніх меж зе~1ЛеIСОРИсТ)'вання 
( KOPU"!1.pC1 P0!WBOI·O 'Ij Y~Bax оренди) 
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Договір .Nil 
"ро ."есе",,,, ]."1,, t>o t>olO'OP1 ор d 

.,а 10 .С~Р"'IJI 2006 року .Iti:O:J~~::~;O' ,)lIIItllKII 

Mlc:ro Бровари Кllївськаї обпасті 

І' &еРCJIIЯ двІ ТJlсп .. 1 дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бровврська міська рца Київської обп • 
_HOДIIIICТВO.1 УкраіНII, ідеtmlфікаuіАНll11 кодза дalIllM" ЄДРПОУ 2:~6'37ЮsРIUUlЧна ос06а зв 

~- м БроваРl1 вvл r . 15' , ЮРIUUlЧllа а.арсса: 
ICIUвCЬкa 0""1., • , J" arapllla. ,в ОсоБІ ВIІКОIІ)'ІОЧОro 060в'IІ3КII MicItKOro ronOBl1 _ 
"КРІІІРІ РIlAlI Свпожка Ігоря ~BCllnLDBII"D, JlIСІIА діє на підставі СТ.42 3аКОlау УкрвіНl1 «Про 
мlСІІеВС c:ardOBPIUlYBUIIIUI а Украіlll», , OlIHOro боку, та 

ОРЕНДАР:. ПП M~гa AI!a~il1 АllдріАОВIІ'I, 10рІІДІІЧllа адреса: r.1.БР08lРIІ, 
6yJlb�.he:-nежнОСТІ~6 КD.112. Iдеlmlфlf(~WПНIlП код 1975717216, cBiдourвo про дсржаВlty 
pctC1PlWЮ фы�чlІоI� особll-ПIДПРIIСМ~ BI~ 18.11.2003 року за N!2 355 017 0000 001239 ВІІДІШС 
1І110НВІЧІІМ комІтетом Бро~арської МІСЬКО' ради Кllівськоі області, 4ІІІ1і -"ОРЕНДАР", J t>pyгor 
СтІРОН'" yJCJIlІІIll цеП. Догов!р про наC'l)'П1lе: 

ДіlO'lll доБР~IIJlLНО І переБУВIUОЧ11 при .,Доровому Р03умі та аСllіА пам'аті, Р03YltlіЮЧII 
3111'1еІІІІІ своіх ДІ", попередньо 03HaAoМJICHI 3 ПрlfПIfClМIІ UIfBЇJlItlloro ,aKolloдaDCТВa. ЩО 
peIY.IIIDICJТЬ yкnoдeHIIA НІІМІІ праВОЧІІІІ (зокрема. 3 ВlfМОПlr.fl1 щодо недіАсності правочшty), 
вlAnовідно до затверджеllОЇ рішеllнам Броварськоі міської РIUllІ від «30» BcpeC111 2008 року Кl883-
46-05 HopMaТlI8HoT rpошовоі оuіНЮI ,емеnь міста Броввр", та ріШС11ІІ1 Бровврськоі міської paдll від 
16.10.2008 року 1(!!898-47-0S, від 26.02.2009 року Н!!1068-56·05 та КСРУЮЧІІСЬ ПOnО'АССIІНIr.111 
nyнrriв 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земenьноТ дїJIlKK11 від 10 ССРПllа 2006 року YКnBnll 
_n ДoroBip Н!! 1 (lІадалl- ДOZOfl;р) про внесеККI змін 40 Договору 0PCНдlI земenыltt дїJIJIНЮI від 
10 с:ерпнк2006 року ,а JlLo040633800348 (НlUWlі - Дoгotl;p ор,нди) про т.ucc: 

1. Внести до Договору opelllIJI наступні заlіНIІ: 

1.1. Пункr 2.3 Договору ореНДІІ ВІІICJШ,:,," в каc:тrпніn pe~кuii: • • 
«2.3. HOPМDТIUIHa грошовв оцінка земenьної дmlККІI ,nДКO ДОВІДЮІ ВІДДIJI)' зеаlenы�ІІхx реСУРСІВ у 
мlcri Броварах ІСиівської області від 16.03.2009 року .N! 04-3113-3/~52 cтa~llт.: 

_ 15563,00 (П'ІІТНIIДWIТЬ ТИCJIЧ п'нтсот шістдеспТРIІ) rpllВKI оо коmRок.» 

ІЗ. Пункr 3.1 Договору ореНДІІ BIIКJIBCТ" В НВС1)'пкіR редакціі: 

• ()' 26 02.2010 року nїCnI3DкікчекИІ c:rpoкy 13.1. ЦеА Доroвір YКnlдeHo теРМІНОМ нв 1 0411К РІК ДО . • n '"'"'ОК У ш.оr.ty разі 
ІІі ЦIooro Договору ОРЕНДАР має переважне право ПОНО8JIеКНR Roro на нови ....... іі 
ОРЕНДАР ПОВlіКСН Не пі,кіше кіж ,а 30 кanеКДВРllІІХ днів до 3DкікчекИІ. строку ДІ uьoro 
Да О НДОДАВЦЯ про Kar.lip ПР040ВJClrrJІ Аого ДІЮ. 

roВару ПІІСЬМОІО повідомити РЕ ОРЕНДАРЯ Ilе застосов)'ІОТІоCl У разі: 
ПOnDlCеНIUI цього Договору про переважне право 

• IПІОрпстанні зеr.lenьноі ДЇnJlНJCИ не за цinЬOBl1М ПРllЗначеНllІМі 
• 11DpyШеНIIJI термінів смати орекдноі lUIa~li 
• JlDПyщенu поriршенНJI стану земenьноі lIUIJIKJCJI». 

наC'l)'Пllіd редакціі: іі 
ІЗ. Пункr 4.1 Договору ореНДІІ Bllкna~loткiB від KopMaТllВlloi rpошовоі оціНЮI 3CltlenIoHO 

14.1. Орендна мата становить 10% (дeCJIТЬ) Вlдс в 
Ain1tua1-15 563,00 гривень і cкnaдaє: і \ ФIІВСКЬ 30 коniRок В ріо 

- 1 SS6,30 (Одна ТИCJIЧа п'IІТСОТ п'JlТдесlТ ш СТЬ, 

C'l)'пніВ редвкЦіТ: 
1.4. Пункr 4.3 ДОГО80РУ ореНДІІ B"кnaCТII У ІІа 

30 (ТPI1JIWIТI1) JCIJICНДIIpldlX 
114'з' І шоміСIЧКО протагом бе:І ~alIIIR пдв 

• • OPCllДHa мата BHOCIIТIoCR ріВН11М1І чаcткar.1І • го (nO_ТlCDВОro) MlclWl удк_О# - КаlіаСькіА 
JUIi8, ШИ--НІІХ за останнім кaneunnnKllfo1 Дllем заmlО оо. uo 33217815700005 У ДІ<. 
1D .. -':=-'.111 '-r n-идо_В .... ~П Б рське В код 
;,~ DepepllXYJ8llнa НІ РОЗрах)'.IКОВIІR рахуНОК "821018 одержувач - рова 
..... ,.;(1 м. Києва. код зкпо 23571923, МФО ' 
1llacllфlІВціУ 13050S00 _ opelUU1 зсtolJlі)). 

І В иаC'l)'пиіП peдaкw1: 
1.5, пункт 4.6.2 Договору ореНДІІ BlIкnaCТJ • "Opr.laТlIBKOЇ rpошовоі 

і AТlI 'ftll"" 14 6 ОК oPCllдllO пп, закокодавcrвоr.l. 
оці .2~ змlНIІ Р03"lірll земenьного податкУ ~~ '8lКдексаціі, 1113качеКІІХ ах ІIDкачеН11Х п.4.6 

НКІІ, ПідВИщенlUI цін, таРllфів. ,міИlі коеФіl E'::IOPOltдКY ПJIII'І)' на ~,:, ~plдlCY». 
Aoro у 11ІП8JUCy IWIOBII Opeндap~ з"t ІІІ" R ДОГОlір в DдКOc:тopoНII 

IItру, OPoцoдueць має право РО31рвВТlІ це 
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1.6. ПУІІІСТ 4.6.4 AoroBOpy ОРСllдll BIIКIIOCТJI В IIОС'Т)'ПllіП penBKuiї: 

464 У PIl3IIICBIICCCIIIII ОРСllllllоі МОТІІ У СТРОКІІ. ВIІЗІІВ'lсmї UIIM Д~ГOBOPOM. СУ\li11вборговаIlОC1j 
« • • • тк ВІІ""І борroм і mrycrьcR з ІІВРОХУВDІІІІІМ ПСІІІ. ШО IIBpa'l;OB)'CТIoCR ІІа evan. 
ВВlІІСотся ПОДІІ О .. • м ') • -І"', 
noдancoBOro борry (з урахУВВllІІНМ wтpaфllllХ CDHKUln зв ІХ IID~BIIOCТI ІЗ РО1РОХУІІКУ 120 Biдcotкia 
рlЧІІІІХ обліковоТ стаВКIІ HoulolIOnlollOro БОIlКВ УКРОТІІІІ. ДІЮЧОЇ ".В де 11.1. nllllllKllellllR тakOra 
noдaTKoBoro борry в60 110 ДСIIIо Roro (noro ЧОСТІші) погаwеШIІ. залсжtlо Від ТО.ГО. RI\'D 1 ВМІІЧІІІІ 
таК11Х стаВОК С бlдLWОlо. 30 КОЖІІІІR КOnСIIJШРШIП ДС"Ь ПРОСТРО'IСIItIJl У Пого сплаТІ)). 

1.7. ПУНКТ 6 AOroBOPY ОРСІІДІІ BIIКnBCTII В l~а~ПНіП pCBDKuiї: . ... 
«6.4. 0PCIIдDP з060В'13011llП В П'IТllдеlllfll~ теРМІІІ ПIСЛІ дcp~aBIIOI PCCCTPOltll нього Договору 
тв/Dбо 6УДІо-IІКIІХ ДOДIIТKOBIIX yroдo AoroBO~IB про ВНСССІШІ ЗМItI та ~OnOnIlCIII. до Договору тощо 
IlaдaТlI відповІдІІ)' копіlО opnlllY ДСУdШВНОI податковоТ службll ,В MICUCM 1IfD:<ОДЖСШIJl зе~lenыfoi 
дїЛІIIКШІ. 

1.8. ПУІІКТ 9 ДОГОВОРУ ОрСIІДIІ ДОПОВІІІІТІІІІОВІІМ піДПУІІКТОМ 9.4.7 IІВСТУПIlОГО ,міС1)': 

«9.4.6. В п'IТlIДСШIllIП термін пlСЛІ ДсржввноТ реєстрвоіі ОЬОГО ДОГОВОРУ тalобо БУДЬ-RIСІIХ 
додаТКОВІІХ yroдo Доroворів про ВІІСССНІUI змі .. та ДОПОВНСНЬ ДО ДОГОВОРУ тощо IІВДВТlI відповідну 
коппо oprвll)' ДСРЖDВllоі податковоі службll ,В MicUCM знаходжеННJI зсмелыІїї діЛЯIІКIІ»). 

1.9. ПУІІКТ 12.3 ДОГОВОРУ ОРСНДІІ ДОПОВНІІТІІ НОВШ.t піДПУІІКТОМ 12.3.4. ІІВСТУПНОГО з .. іс:ту: 
«12.3.4. iHiuiBТlIBOIO од .. ієі із Сторін В ОДНОСТОРОІШЬОМУ ПОРІДКУ У Вtlпвдквх. псрсдбачаНIІХ 
зоко"ом 111 ШІМ ДОГОВОРОМ ••• 

1.10. ПУІІКТ 12.4 ДОГОВОРУ opelllIll ВИКnВСТІІ в HOCТYnllin peABKuii': 
«12.4. РозірвошUl ДОГОВОРУ ореllДИ землі 30 ініuіаТIІВОЮ Орендодввuя в односторонньому 
порядку допускаЄТЬСІ ~ разі неВИКОllаllНI Орсндарем ВІІМОГ ПУ"КТУ 4, підпунктів 6.41119.4 дaHora 
Договору.» 

2. ЦеП Договір IІОбltp~є ЧllІІності піСЛR підПllсаННJI СТОРОНВМІІ та його державноі pcєcтpawl 
111 звстосовymсв до npаВОВIДНОСIІН шо В"НIІКnИ 3 01.10.2008 РОКУ. 

3.lнwiYMOBII ~oroBoPY ореНДllзсмc:nьноі дімНКН від 05 ЖОВТНІ 2005 року зв .N'!040S33800161 
3DJ111ШDICJТЬСІ без 3"'ІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

IiPOBA~CЬКA. МІСЬКА РАДА 
. КІІІВС6коІОGЛАСТІ 
ЮРІІДІІЧІІВ aдpe6i"':~ 
м.tБроваРIІ, 'вул:І)іraР)IІD, 15 
В собі Сапожа Ііо'рв ВВСIUlЬDВllча . ' .. , ... '\ 

і \ ,І . ., ГоI І, , -.~:! 
І 'l'~ 11 .,..... ~';! 

+~~~:...-_ . -),1І.С"поJlr,," ... " ,~:" -. , ... ' .: .. .. -:..-.: . ., _ .. : .... ,. 

ОРЕНДАР 

ЛРІІ"ІІ"''''''; nit>IlpIIG"'!IC6 
JtIt!pt!zII А"",,,оnili А",Jрі';О"IІЧ 
ЮРlІдична адреса: 
бульв. Нсзмежності,6 кв. 1 12 
м. Бровари 

обn. ~ИіВСЬ 77 
,. ,/" 

-.&..U~C/I-':'="'_ A.A.Jtlt!pt!ZQ 

Договір звреєстровано у BIIKOIIKOMi G ов • 
ДСРЖВDноі реєстраціі договорів оренд" ВЧlІнеr.о арськоі ~ICo.Ь~Oi ради, пр~. ЩО У кшаі 3ІПllсів 

3BnllC від CC~» І-у 2001'РоКУ. 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I'lіська рада, в 

особі виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

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

місцеве самоврядування в Украіні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 року Х!!128 «Про виконання обов'язків міського 

roJIОВИ» з однієї сторони, та ПРllваТНllЙ піДПРllЄl'lець Мерега АllаТОJlііі 

Андрійович з другої сторони, склали цей A.rr про наступне: 

Брова рська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРllЄl'lець 

Мерега АнаТОJlій Андрійович прийняв земельну ділянку площею 

O,002Sra, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вуп. Київській в районі розміщення буд. Х!!224 в м.Бровари. Земельна 

дimmкa надана рішенням сесії від 26.02.2009 року за N!1068-56-05 на 

умовах оренди на 1 (однн) рік, терміном до 26.02.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і Є невід'ємною чаCnІНОЮ 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
прИЙІІЯВ: 

ПРllваТИllЙ пїДПРІІЄІ'Іець 
Мерега АllаТОJlііі АпдріЙОВllЧ 
юридична адреса: 

вул.Незanежності,6, кв. 1 12 
м.Бровари 

/ А.А.Мерега / 
~4&Ао,Aff-~-



Договір N!!l 
"ро "ІІесеllllЛ ]А,;" до догОIlО'Р.'" О'Ре,,'"' оо 

. ..\ 29 'от ull зе1lел""о, д/лл"НІІ 
tIIu л'~с",о"ада 2006 ронуМ0406ЗЗВО0422 

МІСТО БроваРlf Київської області 

18 .1110т0ro двІ тш:пчl дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська ",іська ра.аа Кllівськоі обпасті 6 
зUOllОдавCТDОМ України, ідеllТllфікаціПllllП код ЗВ даlfll",1І ЄДРПОУ 26376з;~РІIДIІчна осо В ,а 
Кllівська 06.11., м. БРОВВРІІ, вул. rarapiHa. 15, D особі ВІІКОІІУЮЧОГО ОБОВ'IІ3КII'~~:~:::Н~:'~~~ 
секртр. pllДll Сапожка Iгop~ ~аСllnLОВllча, НКIIП діс нв підc:raві СТ.42 Заl\'ОНУ УКРВТІІІІ «Про 
IlісцовО СDМОВрІДУВDIIIІІ В УкраІНШ, 'OДIIOГO боку, та 

ОРЕНДАР: пп Дзюба Натапія Пввлівна. ЮРIIдIIЧIІВ а.ареса: ",.БРОВВРІІ вул КllїВС.кв,290 
11І.16 ідОНТІI~ікаціПниП код 2422819622, свідоцтво про державну peєcтpaцi~ ФЬ~lЧноі осоБІ 1-
пlJщpllЄМWI ВІД 14.09.2001р. Н22 355 0170000004819 Вllдане ВІІКОІІВВЧІІ", комітето", Бровврс.коі 
.llс.коі pllДll Киіоської області, далі -"ОРЕНДАР", з dpyгor сторо,,", УКЛВnIl цеП Договір про 
нaCТYnlle: 

ДіЮЧl1 добровільно і переБУВВlОЧ11 прll здорово"'у розу",і та ясніП па",''';, РОЗРlіlОЧl1 
значеНІ" своіх діЯ, попередньо о,нвПомлеllі З ПР"ПІІ~ІІІ WIBiп.IIOГO ,вконодавствl, що 
pel1mOIOТlo уклвдеНIlП НІІМИ nPUОЧllН (зокрем0. , BIIMOI'IIMII щодо нсдіПсності npаВОЧIIНУ), 
відповідно до ,втвердженоі рішенням БроваРС.КОі ~liC.Koi paдll від сс30» вереСІІІ 2008 року N!883-
46-05 HopMaТlIBHOЇ грошової оціНКIІ земел. Mic:ra Бровари, та ріwеllllЯ Броварс.коі ~.ic.кoT Paдll від 
16.10.2008 року Нl898-47-05, від 21.02.2009 року Н2650-33-О5 та кеРУЮЧllСЬ поnожеНllІМl1 ПУllкrfв 
4.6.2,4.6.3 та 9.1.3 Договору оренди земелыІїї діпЯIІКIІ від 29 nllСТОПDдa 2006 року УКЛВnIl цеП 
AOI'OBip НІ 1 (110далі - Даговір) про внссення ,мін до ДоroВОРУ ореНДІІ зс",cnьноі діпЯНКIІ від 29 
Jlllстопада2006 року ,а Н!!040633800422 (надалі -ДOlOfllр optmdll) про таке: 

1. BHeCТII до Договору ореНДІІ наС1Упні '~liHII: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ аllклаСТІI в наС1)'пніR редакції: • • 
123. НормаТllВНВ грошова оцінка ,емельної дinRНК11 ,гідно довіДКIІ Bwuпy ,е~lелЬНIIХ ресУРСІВ у 
.llсті Броварах КІІівської області від 19.12.2008 року N! 04-3/13-3/2259 станОВIПЬ: 

_ 29 839 (ДвВДWIТЬ дев'ить ТИСЯЧ BiciMCOТ1p11дWlТЬ дев' ...... ) rpllВень ОО КОПIАок.» • 
НормВТllВна грошова оцінка ,емел.IIОЇ ділЯНКlI Згідно довідкll відділу ,омелы�ІІхx ресурсів у мlста 
Броварах КиТвСLкоі області від 19.12.2008 року N! 04-3113-3/2258 cтaнOBlrrь: • 

_ 49859 (СоРОК дeB'JI'I'Ь тисяч вісімсот п'ЯТДCCRТ дев'lТЬ) rpllВes ОО КОПIПоКо» 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІІ ВllклаСТІІ в II8С1)'ПніП редаКЦll: 
• () і до 2102.2009 року. Після ,акfllЧенНR строку 

«3.1. ЦеП Доroвір уклвдено теРМІНОМ на І ОДІІН Р К вn~ння Пого ІІа НОВIIП строк. у цьому разі 
діі IUooro Договору ОРЕНДАР має переважно npIDО ПОНОIХ Дllla до ,вкіllЧенНR строку діі UIooro 
ОРЕНДАР ПОВІІнен не пізніше ніж ,а 30 кaneНдDpH~li п ОДОВЖlml Аого дію. 
ДoroBOPY письмово повідОМІІТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про н ОР~Н~РЯ не ,астоСОВУЮТЬСЯ у разі: 

ПоложенНІ цього Договору про переважнс право • 
- allKDpllCТВннi земелLНОЇ ділRIІКl1 не ,а ціл.ОВIIМ npИ3llаченНRМ, 
- порушеННІ термінів смати ореНдНОЇ маТII; 

'І • НКІІ» - допущенНR погіршенНІ стану ,емельно, ДІЛЯ • 
ВСТІІВ нВС1)'пніА рсдаКЦll: • • 

1.3. Пункт 4.1 Договору opeUllBIIКn 3009.2008 рІк С11ІНОВIIТЬ 10% (десять) ВідСОТКІВ 
.4.1. Орендна мата за період з 21.02.2008 року по -'29 839 rplIВeHIo І ctcnDдDE: 
вїд нормативної грошовоТ оціНКlI ,емелЬ~~Ї дfnR11K11 ) IlВень 06 копїRок» ., 

- 1 818 Об (Одна ТИСRЧа віС31СОТ BICIr.IJIIIдWIТЬ rp 10% (десять) відСОТКІВ ВІД Ilop~lmlBHoi 
Орендна ма';' ПОЧІІНВІОЧІІ з 01.10.2008 року C11IIIO~=-є. 
lрошовоТ оцlНКІlземcnьноі дfлRllКII- 49 859 ~llВell. І 'ІТЬ) ~llВeHЬ 90 10піПок в ріК0» 

- 4 985,90 (ЧОТИРІІ ТlIСllчі дев'ятсот вlСlAlДОСЯТ п _. 
о ellДll B"кnaCТII У IIВС1)'пніП родаКЦlI. 

1.4. Пункт 4.3 договору Р 30 (1PIIДWIТII) IСВІІОlflUlPЮIХ ІІІ щоміСRЧНО пр011lror.1 • 6 DНIIR пдв 
fl43. Орендна мата ВНОСllтьСІ рIВНI ... 11 Ч=,вітНоro (noдвткoвoro) ;:І~.:ю: V;; КlsDlс.кіА 
ДНІВ, НIIC1ymuIX 3D ОС18ННЇ&І капеНдвРНII" ОреИдOJUlllWl14! 3321 Вдк. код 
1WIRx0М nepepaxyвIНIII на роз~ВI~:~ 821018, одержувач - Броварське 
o6nacтi t.L КtIЄВI, код зкпо 235719 , 
Кl8ВСllфікаціі 13050500 - ореНдВ ,омлі». П. 

нвС1)'пнlП редакиІ • 
1.5. Пункт 4.5.2 договору ореНдІІ allкnaCТII В 



23 
., зсмельного полаТК)' та стаВОК орендної плаТІІ. зміНІ! Н 

«4.6.2. 3"IIНII. PO:JMlpl~ .... ІШСІІІІ' uill, 11ІРllфів, зміНIІ коефіціснтів індексації OP"I11tI~ 
rpoWOBoi ОцlІlІll, nlPl • ВIПIlIЧ~ 

заКОIIDдll;С-:~;~ BWIOBII ОРlшдар~ 3folll.IПII OPCH~IIY nла'J}' на умова:<. ВI!]lІачеНI!\ n 

О C"L має право РОЗlрваТlI цеА ДОГОВІР В односторонньому ПОРJlДКУ" 4~ 
ДоralОРУ, реНДОДВІ -- . 

6 П 4 S 4 Доraвору opellдll IllкnaCТlI D I'DС1}'ПJlіR редаlщії: 1.. )'1''''1' • • 

«4.6.4. У РlОі ІІСІІ.СССІ,"І ОРСI,дноі МВТІІ )' СТРОКІІ. ВIIЗI.ачСt.і ЦІІМ Д~ГOBopOM. сума 1аборrОlaltaai 
ІвDЖlltтIoCR подаТКОІIІМ борraм І cтнryєr"CR З на~~ХУВ;lfflЯМ пеНІ:) ~o нара:<ОВУСТlaСН ІІа tJII) 
ПОдDТ"'Dаоro борry (з ypaxYBBltltRM wтрвфНIІХ санкц, з~ х Ha~BHO~TI ІЗ розраХУІІКУ 120 8i.1Conia 
рlЧІІІІХ обліковоТ CТlВКIІ HauiollВnl.lloro банка ~KPBIII11. AIIO'lol ІІа ден.1. ВІІІІІІКНСІІНН 11_ 
nOдDТKoBOro борry або на ДСІІ" Rora (ПОГО '.aCТIIIII) погашення, залСЖІІО ВІД TO~O. Jlка ] ВeJllІ'ІlІІ 
таК11Х С11Івок Є більшою, за КОЖІІІІR KвncндaplIIlR ден .. прострочеНJlЯ у Пого смаТI)). 

1.1. Пункт 6 Доraвор), opellдllBllкnaCТII в lІаС1}'пніR редакції: 
«6.4. 0PCIIДDP зобов'язаНlIR В П'mIдСНШI~ термін після дep~aBHOЇ реестрації цього Доroаару 
тalабо БУДI.-.КIIХ ДOдDТКOBllX yraдo ДОГОВОРІВ про внсссння ЗМІН та ДОЛОВllеllЬ до Договору_ 
HDдDТI' відповІДІ!)' копію OPrDlI)' ДсржавноТ ПОдDТКОВОЇ служби за місцсм 311аходжеНIІJlзеМt:II_ 
AWIIКlI». 

1.8. ПУ.ІКТ 9 Договору ОРС"ДИ ДОПОВНІПІІ НОВII1.1 лідпунктом 9.4.6 ІІаступного Зr.Jіcty: 

«9.4.6. в п'mIдСНИIIR термін піСЛІ державноі рсєстрації цього Договору тalабо бу.arlllll 
ДOдDТКOBl1X УГОд0 Доraворів про ВНСССННІ змін та доповнен .. до Договору ТОЩО надаТIІ відnовШну 
копію орnu!)' ДсржавноТ податковоТ службll за "Іісцем знаходження зсмcn"ної діЛRНКШ). 

1.9. ПУІІКТ 11.3 Договору OPCНAII ДОПОВІ'ІПІІ ІІОВІІМ підпунктом 11.3.4. наС1}'ПIlОГО З.lіщ. 
«113.4. il.iuiaТlIBOIO однієТ із Сторін В односторонн"ому порядку У випадках. переJ1баченНІ 
ЗНОНО.І та ШІ"І Договором». 

1.1~. Пункт 11.4 ДоraвоРУ oРСllдІ1ВИКnВСТІIВ наступніП редакції: 
"\1.4. РОЗІрванІ" Доraвору ореНДІІ ЗСfoші за ініuiативою Орендодавця в односторонИWlt!Y 
порlUUCY ДОnYСкat:'l'loCІ у Раз. НСВlІконаНИJI Орендарем вимог пункту 4 підпунктів 6.4 та 9.4 .aaиoro 
Доroвору.» ' 

2. ЦеП Доraвір нвбllpає ЧllННОсті після пІдписання сторонам .. та Пого держввноі peєc:tpaUll 
]'8 :lРСТОС08утся до правовідносин ШО BllHlfКnl1 :І О J ,10.2008 poкv. 

3. Інші У"ІОВІІ договору ОРСНДlI ЗС"IМІоноі ДЇnJlНКІI від 29 листопада 2006 РОКУ :11 
JiО406JJІОfИ22 ЗВJIIIWIІІОТІоCR без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Пр"'"",,,,,,; піdllрllє."гq. 
ДЗlо6а Н"ІІІl1ЛlR Паміll,а 
IОРllдllчна адреса: 
КIІївс"ка,290 кв. J 6 
м. Бровар .. 
обл. Кllівс"ка 

Доroвір 3Dpl!f'I!'I'n . 
ДeP;IIIUI іі --... 08ано у ВIІIСОнко.· Б • • 

но реЕС1раціТ дoro80pi8 ореНДІ 11 Р08ВРСЬкоТ міськоТ РІДІІ, про ЩО У IСlllоі ;ВnIICIB 

~ .... - ...... "'.~ і?'І 2IJ/J!po«Y. 



АКТ 

пРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬно І ДІЛЯнки 

, 18_"JIIOToro _2009 року 
, м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в 
-бі ВИКОН}'Jочого обов'язки міського голови - секретаря' .. ""V МІСЬКОІ ради 

Canожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону Украіни &ІПро 

місцеве самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської 

Pal(II від 24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з 

однієї сторони, та ПриваТНIІЙ підприємець Дзlоба Наталія ПавnіВllа з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТIШЙ піДПРllЄl\lець 

Д110ба Наталія Павлівна прийняла земельну ділянку площею 0,0172ra по 

вуп.Шевчевка в районі розміщення центральної лікаРІІі для 

обслуговування павільйонів та кіосків в СІтці ЗУПІІНКІІ очіКУВDllllЯ в 

lІ.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 21.02.2008 року за 

1t6S0-33-0S на умовах оренди терміном на 1 (ОДІІН) рік до 21.02.2009 року. 

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

AOJ'OBOpy оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

BP~BapC"Ka АІ;ська рада 
кІІ"сы(іi 06лаСnJі 
ЮРИДИчна адР,еса 
м.Б~~~~lРіна, 

ІІРийmШA: . .., 

ПРllоа",ІІ'"; lІідllр,іє.лlеі(ь 
ДЗ106а На",алю ЛавЛіВllа 
юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Киівська,290 кв.16 .. 

І Н.П.Дзюба І 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНки 

)І. &РОlаРII 

6роворсloКО ~IICIoКD Рад~ 11 ,J!l ""щ('ТОЛQ()(2" 20~ 
І\ІІl!IJnОДАВЕЦЬ: 6роворсloКО ~IICIoKO роаl І особі заСТУПllllІШ .. iCLKOro ro ее ,. І • 
ur"~ ." з У N • :110111 0311HКD ",ерг R 
І'ІІІІІ:ІІDІІІЧІ, ЩО ДІЄ на ПІдставІ аКОl1)' кp11H11 "Про місцеlе саAlОlРlаувllllUl І УкраіІІі". aOllpellOcтi Ііа 
01.01.2006 року за N!2-1511872 з oaHoro боку. та ОРЕНДАР: ПРІІВІТІШП ПШПРIІDlецlo ДJloOa HaтanlR 
1Іа .... 18118, ЮрІW1чна мреса: м. БРОlаРII. ІУЛ. КllіlСIока, буа.290. кв.16. іаеtmlфікаціnШln коа 2422819622 Іка 
• 811 підставІ свlаоцтва. про деРЖа811)' peCC'I)'aцi~ суб"акта піаПІJIIСAlНllUIoкоі аіМlоllОсті - фіЗllЧllОТ О~Обll. 
8UIНOПІ ІІІJ\'ОІІВDЧІІМ КОМІтетом БроварсloКОТ МIСIoКОI PDlIII за N!72SI IШI4.09.2001 року ЗllРУroro боку. YКnВnII 
IІІADПl8ір про Нllжченаведене: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віаПОlідно до ріwеlШІ сесіі БРОlарсlоКОТ міСlокоі PDlIII КllіlСloкоі області Ііа 
16.lі2006 року 16141-10-05 надає. а ОРЕНДАР ПРllnМає в строкове матне KopllCТYBaHIUI зе~ICnIoII)' аілlllКУ 
ШIIeJD 0,0172 ... Дnl встановлеННІ павілloАонів та кіосків І смці ЗУПIІНКlI очікуваНІІІ, ІІШ ЗIІDXоаllТloСI по 
ІУ& Шевчеlllса ( 6шн цеlІТРалloНОТ лІкаРІІІ ) в .1. &РОВlРII. ЗriJUlО 3 МІНО.І земnеКОРllcтy&llllll. шо є 
1Oit0000Ю ЧІШТІIIIОIO ЦIooro ДоroвоРУ та довшки BlllIDHOi БроваРСIoК11М .liCIoКlIM вімілом зеМCnIoНIDС ресурсІв 
Ііа 21.11.2006року N!12S7h04-313 та зеМCnloно-кадаСТРОlоі aoкyмeнтauli БроварсloКОro .. iCIoKOro вШlIiлy 
IІІС111оНIIХ ресурсів ЦІ земельна ділІнка paxyЄТloCI в зеМJUIX KOMepцinHoro BIIKopllcтaнlll в .lежІІХ БроваРСlокоі 
IIЇGIOЇpaдll. 

2. Об"єкт оренди. 

2.1.8 оренду передаЄТЬСІ земелІона ділІНІШ зDПUlЬНОЮ lUIошею 0,0172 .... 
2.2.На зеМCnloніА дiлJJнці вшсyrні об"єtml Hepyxo •• oro ManН .. а тахо. інші об"ЄКnI інфра~II.. • 
2З.НормаТJlВна rpошова оцінкв земелыlіi дiлRНКl1 зrillНО aOIЇllКlI БроварсloКОro MlcIoКOro ВШlIШУ 

ІІІ_ІХ ресурсів від 21.11.2006 року за N! 1256-04-313 cтaнOIIIТlo: 
-17566 (lIВІ,ІЩRТlo сІ •• ТІІСRЧ п"RТСОТ шістаlCRТ шіСТІ. ) I1JJ1ВIнь. -

2.5. Земельна ділІнка, JlКВ пnpедаЄТЬСI в оренду. не має таК11Х Hcдo:niKiB. ШО •• oжyno перешкоаlml I1 
CФtrmвному ВИКОРIІCJ'aIППO. • • 

2.S. OPII зміні ( реорraнізaцtї ) ОРЕНДАРЯ Доroвір opeНllII не збеРIПІЄ ЧIІННIсть, 

3. Строк діі договору 

з 1 Піспl зuінчеНІІІ c:rpoкy AOro80py opelfllllp •• ає 
~ Доroвір )'КІІадено НІІ 1 (oallll) рІк ао 26.10.2007 po~. р ПОВІІНСН не пізніше ніж Зll2 ~,icнцlao 
"'11'І е право ПОllовлеННR noro на НОВІІА СТРОК. У цьоаl)' раз ope~a .. ip npоаОВИClml noro аію. 

~IIIUJ СТроку діі AOroBOpy повіаОМНnI ПІІСЬМОВО ореlШОllDlWI ;'3111 .. ellll.11 ореlшар втра .. ає переВВИnIС 
Іра РІІ IIIКOPIICТ811111 ЗІ.ICnIoIIОТ ДЇЛНІІКІІ 110 за цілЬОВІІ.' пр 

10 Па ПОIlОВЛlllllП доroвору opOIIДII. . 

4. Оре.IДИIІ ПJJІІТІІ 

4 1I ...... ecRТ шlСТІ. ) rpll8CHIo 60 копіПок; 
.1 РІ О ( і Тllсвчl &:І.І&:ОТ n ...... •• • """.ш1 4 • ЧІІІ ОРІIЩllа плата СlCJlмаЕ 2756,6 ав • t:rЬCIIз урахуваННІ.1 IІшеКСl8 ан....... • 

4.2· 06ЧIІС:пенНR розміру opellДНoi мати Зllзе .. лЮ 3lI1nСНlO IШll1ll8 вilI 26.10.2006 року IЦО~lіСВЧIIО 
PlaIJIbr~·Opelllllla ПnlТl BllOCllТbCR ПОЧllllаlОЧl1 3 allR nPlln~~~: onalllli~1 калОНllаРНII~1 a:::~B::~: 
(~ частка"11 ПРОТRro.1 30 1CIIJI011ДlPIIIIX alllB, НаСТУ КIIIв&:ЬІСIП 06nаcтl.l.Кllсва 
110.\2357:::) .. ІСRЦЯ WЛRха.1 пеРlраХ)'ВIIIIIН ІІІ !:Xr:~:K'::':iICDUit 13050500 - opel::8~::"1I аJnDШ. 

4.S. О р/р 33210815600006 - 6роваРСІоІСl B~.- ОК oPClllIНoi nnaТJ' офор .. лаtтЬCl 8 

4.&, Р ередача продукціі та HDlIIННI nocnyr в P~I • 
4.& І ОЗ'~ір apCllДlloT nЛОТlI переГЛRllОЄТЬCR "І р ';'ІОРО"; і 8наспUlОК іНфJUluIi; _ 
4.6J.· -ІІНІІ умов rocnollllPIOBUIНl. персдбl~еНlIХ:81 цін. 11Ірllфіl, у ТО.І)' ЧltcЛ 
4.6 з' З"'І~ІІ розмІрів земелы�оrоo ПО.l18ТJCY. ПlдВIІW • 

'. а ІІІШІІХ виПauucax. переабllчеИl1Х 3DКOlloftl. 



іі' :тІ1 У c:tpOKII, _ll3начені UIIM ДОГОВОРОМ. СI1J1ОВЛЯПLСIІ q 

4.6.4. У раї IICOIICCCHIII OPCIUUIO пп. Ук 81118 З8 КоЖl:lІДl:ll1о ПРОСТРОЧl:lfIIЯ П."оте .. ,,, ек, , 
РО1.,lрl поанlАllоl етаН1С11 118UloIIOnlollOro БDII~"Уу BII:8J1Кax, JlКШО ОРЕНДАР З поваЖНIІХ ПР"'"'''' ;\І\lIIВСО8о 

4.6.5. OpelfAlllI ПnIlТО CnPlllllUlєrLCR ТDI\"ОЖ І не 
ІІIКОрШ:roвус зоIcnы1)' дїnIIIКY 'І ЦlUtI ДОГОВОРО •• 

5. YalOBl1 ВІІІСОРІІСТІІІІІІЯ зсаleJIы�оіi ділВIIКII. 

І . '''''--СІ І opCI'1IV ДlUI IстановлеНl'JI павіЛhRОlfіа та кіосків n clU1ani 3Vn,,_ 5. • 3eMcnItlla ДШІІІКІІ пере_.... -., ~ .. -
О'llJCyJlllІІlJlі . 

S.2. ЦЇnЬOBC ПРІІЗІІІЧОІІІ .. зсмenьноl ДЇnIHКI'- sе.rлі KOMepЦlnlfOro BJIKOp"cтatllll. 
5.з. ОРЕНДАР 110 "ІС прlВI беs офор.rлОНJIJI У ICТDHOВn0l10MY законодавством f10РІІПКУ ]міlllOlІ1И 

UЇlIЬOIC ПРllЗl,ачеlllll ,eMcnItllol ділRIІКlI. 

6. YalOBl1 і СТРОКІІ псредачі зсаlслы�оіi діЛВllКl1 о ореlfДУ. 

6.1. Передача ,емcnьноТ ділlllКl1 D оренду здіПСЮОЄТLСІ без розроблеНlfl ПРОСК1У ії віДВСДСН"IІ. 
6.2.lнші РІОІІІ передачі земелы�оїї дimnlKII І оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псредас, а ОРЕІІДЛР nPlIRMIE І 

ореlЩ)' ЗСМCJlLII)' дimrшсу ВШЬІІ)' ві" БУl1L-JlКІIХ маПНОВl1Х прав і претеtlsіR третіх осіб, про ІІКІІХ 8 .. o\lcнr 
yкlllUШНllJI ДОГОІОРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ ч.. ОРЕНДАР не МОГЛІІ знати. 

6.3. ПсредаЧI земcnьної ДЇМIlКlI оренаарІО здіПсlUОЄТItCR післн державної реестрації цього ДОГОВОРУ 
ЗІ ВІСТО.' ПРIIRr.IDIIIfII- передачі. 
6.4. На ОСІІОІ' ст.25 311СОlау УКРІ'НІІ "Про Орl:НДУ зеаrлі" вш 06.10.1998р .Nh161-XIV ореlшар J 

П"ЯТlIAI:IІIІІIR строк пlмя aCP-dШВIlОТ реєетраціУ договору opellДll зсаlenlo .. оі дlлНIІКIІ дер'.кавноі 1110 
КОМУIІВЛIoIIОТ DJl8СllОстІ зо60В"ЯSВlшR l'адаТIІ КОПЬо договору відповідному oprallY держаВllоі noдm'llllll 
му.-6I1. 

7. YalOBl1 ПОВСРВСІІВЯ зеаlсльвоі ділянки. 

• 7.1. Пі~ nPllПllllеllНR ДІЇ До!"'вору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ДЇЛІІнку у mкi,lIC 
пршому noplBНRНO З ТlIМ, У lКОМУ ІІН одержав ti в opeunv 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ • • '-J' 

і . У раl попршенНR КОРltСИИХ мастивостеR ореНДОlаної ,емельної дімНКlI пов"l3IfIJII 
3 ЗМIНОIO іі стаиу має l1рІІо IІВ ВЇДШКОIIVIIІН б' . . ' 

, •• ov u 11І3 ІІТКІВ У РОЗМІРІ, внзначеному СТОРОНВIfI • .якшо сторонааtllllC 
дocнruyтo ЗГОДІІ npo POSMIP 8UUDКDду8ВИ1IR збlmciа ni .. 

7.2. 3діRсиеld о еlUl8 е.1 ба Зro ... с Р р03В Jl3yєn.cв ~ судовому ПОРІДКУ. • 
lкі HeмoacnUlO BiдO~Mlтl ~ ЗlІПoдbr::.орсндода~WI.llnP~ТИ на ПОЛlПшенНJI орендованоТ 3С.lел,"ної AWmm. 

7.3. ПOJlіпшеНlIJI 3СМCn ШКOДlI ЦlА ДUIJIНЦI, не niдмraкm. відшкодуванню. 
ОРЕНДОДАВЦЕМ землі ~iarIJIra ьної. AimrlllCll, np0BelIelli ОРЕНДАРЕМ за "'IСЬМОВОIO зl'OJlo!D J 

81прат за ПРОВСАСНі НІ"'1 п~іпшенНR с::, ::ШКОдуВВ~IПО. УМОВІ" оБСIІПI і строкн відшкодуванНІ opelfJlllplO 
7.4. Орендар маЕ право на BЇДWкo ICnЬНОТ "'ШR~ІСИ ВИ3Н~ЧВlOТЬСІ oкpeMOIO yrolIOIO сторін. і 

зо60В"R3CИЬ , перед6ачеНlIХ ФІМ ДОГОВОРОМ~IUUIR ЗБIIТКlВ, ЗВПОl1UlИl1Х унвслідок HeBJlKOHaHНR opellAOJUI8UD1 
3611Т1CDMII 8111UК81OТЬCA: 

7.5. фunІЧні втpaтal, ІІСІІХ ОРЕНДАР зан " 
догоаору ОРЕНДОДАВЦЕМ а та1СDЖ Вlпр ~ У 3В Jl3КУ З НCBIIКOНВIIНRM або ненanеЖНII,.. ІI1КОНIНI1I1М ума. 
свого порушеноro права; aТlI, ІІСІ ОРЕНДАР здіRСИllВ або ПОВІІІІСН здіRСНIІТl1 ДІІІ BiднoВIICH'-

7.6. доходи. ІКЇ ОРЕНДАР lt'ir 611 р 
договору. eanьно O'rplfМaТlI в раі ИвneжtlОro _IIКОllаННIІ ОРЕНДОДАВЦЕМ умов 

7.7. Р03мір фаmlЧШIХ 1111рат 01\tO 
r-11Дap1 Вll3l1ачaєrLCJI ід • ... 

на n стаВІ ДОIСУМСlmшьно піАТВерджеlll1Х _ .. , 

8.1. НІ Opelll1DBaнy земcnы�y Ain 
мереж КOMYHiкaцlп' ІІІКУ ВCТlИомено бм .. ор 

82 Переаачв' в ореащу о СЖСНIfR IUIОЩСІО О,О118та - інженери"R ,",РІ 
IШСТІlнУ ,d,..ИКlI. 3Cl.1CnЬНОі ді.пн1l1Cl1 

не Е підстааоlO МІ ПРИП1lненНJI а60 заlіНl1 06,..е,",,'" кa llJCl 

8. 06а1ежСІІПИ (06 
ТJDКeПIIИ) щодо .IIКОРIІ&~таввв 
земельпоі AЇJmIIIClI. 



9. Illші права та 0600"8]10 • 
І СТОРШ. 

РЕНДОДАВЕЦЬ rвpamyE. що земеJII.на ділllllса є У noro впас " • • 
0101О (8PCWТOI\I). заставою І.е перебуває і він має законні ПОIН ~.oc:n. ІІ.КОМУ ItIШОМУ не аідl'УЖIШа, під 

І!І' Ь.ші правІ, ВIІЗllачені ШІ" договоро,... ОlllЖеlflUl передllаап. шо ділІНКУ В ope.fД)'. 
~.I.nPIBI opeIIДO~DQR: 

9.1.1 псрсвіРІПI QUlL~Be аIfКОРШ:nIllНl земельної ділlНКIf; 
11 1.2 ДОС1Роково РОЗlрваТlI цеП Доroвір у Blfnaдlmv І: 
7. • •• ..., передuачешlХ ІІІІН.ІІІ,.І заКОIІОдllаСТ80,.1 111 ш.r.1 

~~. ВlіНlтl розмір ореНдllоі маТIf у ВIfПадках. передбачеНlIХ '111І1111І,.. заКОIfОдll8СТ80,.. в тому ЧI.cnі а 
.... ННЬОМ)' nopJUUCY без ЗГОДIf ОРЕНДАРЯ; • 

9.1.4.IIIM8JUТ1I Bi~ ОРЕНДАРЯ сво~часноro ВllесеНIUI ореНДIІОЇ маПІ; 
9.1.5.IIIМВІ'ВТlI ВІД ОРЕН~РЯ ВІдшкодуваНІІІ Cyr.1II ореНдНОЇ мап. з часу nPllПl1JlТПl рішеНIUI 

~Jl'jliд27.04.20004poкy до ПIДПllсаННI ULoro Доroвору; 
'.2. 060В"RЗКІ' ореl.додавцп: 
'.2.1. передавВТlI зо,..ельну ділRНКУ ПО аrny. 
'J. Прввв оре,IДВРН: 
9З.I. O1plwaТlI по аК1)' земельну ділІНКУ у КОР'IС'І)'8I1IНI; 
'З.2. ПОllовnювати договір піCnI закінче'IНІ строку noro діі І раі відcyn.ості ПРСТОll3іП. шодо 

."OIНlt НІ ПРOТJl3і терміну opOIIдI •. 
'.4. 060В"НІКlI opellДBpR: 
9.4.l.надаваПf ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIlІвість здіПсНtOВВТl1 коtnpол .. зв BI.KOp"CТolННR,.1 цієї ,еr.lел"ної 

i1IIIIuj 
'.4.2.ВIllСОРIІ&:ТОDУВВТIІ зеl\.eJlыІy дlлRIfIСУ за цIлЬОВ"I\' ПР"ЗІ.вчеll.ПI\.; 
9.4З.СВОЕЧасно смачуваТlI орондну ма1}'; 
'АЗ.не допускати хімічноro 'ІІІ БУДЬ-IКОro іншого забруднонНR зеМЛІ; 
'А.4. niдrpltr.tyвати її в нможному санітарному стані; 

, '.4,s.niCJUI закіlІЧОННІ терміну діі Договору opoНдl' ПОlернynl земел .. 1І)' дinlHКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 
D1CIвoмy С1ІІIІі ПО 8lC1}'. 

10. РШDК ВllПадкового зипщеиOJl 860 пошкоджеllOJl 
06"ЄКТ8 ореИДII1fП ЙОГО 1f8СТППII. 

10.1. РII3ИJt випадкового ЗНlIЩОННІ вбо ПОШКОДЖОННR об"єК'l11 opoНдlI 'ІІІ noro IfВCТJIН" несе ОРЕНДАР. 

12. З.lівп УМОВ договору і прппппеПl1JI ЙОГО діі 

12.1. Зміна УМОВ Договору здіНСНlOюТltСI У Пllс .. мовіil фОР"lі З8 ~aOIHO~ ';:::' С;О::ІОАІУ порuкy. 
у разі НОДОCJlJ1l0ННІ ЗГОДІІ ЩОДО зміНl1 УМОІ доrolОРУ сп Р РОЗІ І] 

~~. ДІІ доrовору ПРІІОІІІІRЮТLCR у РІзІ: 
1 .2.1о31Кінчоннr СТРОКУ. на IКlIА Ного БУJlО укладено; • 
1~~·l1рltДбаннr ОРЕНДАРЕМ земельноі дiJulНКl1 У 8JlaCHic::.~ суспш"ноі необхідності BiдnOBiдllO І!! 

.3. I1pIIMYCOBOГO відчуженНІ зомел"ної дiJulНКlI з МОП 

\ 

I!IІМIоIIО 
12.2 4 Дог0 ко екс Ук вІIШ' передБВlfеНl1Х З8КО1Iоr.l. 
12.3" ro.lp ПРIШИНlEТltСI 'ПІкmк І іНШl1Х ВІШІІДІСІІХ. зв' 

~ 12.3' ДІІдоroВОРУ OPIIOIIIIRIOТLCR UJЛRХОI\I Roro розlРВDІІІІR • 
(І' lzЗ~ 13aEм11010 зroдою сторін; зв рlшеl'IIRr.. суду, відповідно до &:1'.141'1 .... 
' .... 1'1І IlеВllfCOlllll'IН opellДBpear 0.9.4.2. дa110ro доroвоРУ 
f lCaде.уу .. 
\ 12зз І !СрВ ..... ; стаа УкраіІlll• 
;. 12.4 р lUеllИDI cy1JY відповідно до ЧllllНОro законодав каЄТІоСІ ; 
\ \'"o~ РОЗірванlUl ДоroВОРу в ОДlІосторОI.Н .. ОМ)' nOP~"::eBIlКOHaнIUl Opellдllp~r.1 п.4.4. п:.4.3·,.кож 
\11.s °nlO РозІрванНІ Дoroaopy в односторонн .. ОАIУ nO ....... • ....... 1V lОРllДlllfИУ або ФIЗIlIfIl)' осо ~. В 
" • ерех' eНдDpl на Іп-" і 
~ щ пров 8JlaCHOCТЇ на r-IВnНО ор озіРIІl1ІІІ доrolОРУ. І 
:t· IОРllДИчноr особll-орондаРI є підСТВВОIO ДIUI Р ',' ! 

l' . . іІІ 38 пеВIIКО1181111. 8бо ) 
." 13. ВідПОВІД8ЛЬНІСТЬ ::S:~ОП8UU. договору , ~) 
\ 

uеllВЛeжD • • ДО '" 
" • 1:"lIn"HICТЬ lIДII01iДIIO ,І , н-- IjДIIO _. , І 

і З'lІе orolOPY сторОНII ... ,,·- "', 
~ro 1IIICOlIaНIUI або IІ0нanожнО BIIКOHIНJUI Д сті СШО ВОНІ дОlеде. ШО ue, .. 
~ .цoro.OPY. ід вlдПОIIдan .. на • ак :.' 
1'uраи ш .. НRt:ТftCJI І І '!ІІІ .. -ка ПОРУШlша ,0БОI"I]8ННR. зв . -,! 
': аса 110 з іі alIHII. - ~' 



14. Прикіицеві поnожеllllЯ• 

•• nї;UnIC8ННI стороНа .... 1І та Аого .uсржаВlfоі ресстраІІіі. . 
14.I.цсп Доroвір IlабllрК ЧIIННOCn nlCIII. ах. шо .11U011o оанакову Юр"ЗI'IІІУ CIL1Y. 041111 :І .~ 

ЦеП IIoroBip )'Кll1UlC110 У 'lp1oOX ПРIL\lIР'::'nп _ в opraнi, .КІІА провів .uержаВIf) percтpauilO. 
ЗIIDXОДlrn.c:. D OpCIfJIO.DDBUI, .upynln - в ореи.uaр .. 'r---

НСDIд"Оllllllolll'lаmlИUIII ~0~8:~: вшображСнНІ .... обмежень (оБТRжсt'ь) У п ІIIКОРIІІ:II11I1' 
IaUlDC1pOBlln ман зсмenЬНОI .IWIJI І 

та DC'l'DIIOВnCIIIIX cepBhyr18; • - 1сжі зе.Іcnьноі .uL'.HKII (КОІ1і.)· 
ІІа п-несеННІ R На1)'РУ ЗОВНІШНЬОІ" • - • 

акт -r- б СННІ .... ежОВIIХ зна~;в вnaCHII~"y (КОРIfСТ) ва',)') 1СМСnЬНОІ .uШІНКЩ 
DП про псрc.uaЧ)' на з срсж 
акт ПРllnМDllНl-перc.uчі а6"'n-.а ОРСндlІ; 

OpeIIДOADBeu. 

Броварська .Ііська рала 
особі заcrynНIІD 
"IicIoКOro ronов" 
ВО:ІНlка CcpriR МltxaJlnОВІІЧа 

15. Реквпrrm сторін 

Орендар 

ПП Дзюба Наталі. ПавnіВlfа, 
.а .аїє на пі.uС18ві cBi.uoUTBa про 
реєстраuiю суб"аl.-та піДnРIІЄМНIІ~КОЇ 
аі .. ,ьності - фіЗIl'ltlоі особll 
від 14.09.2001 року заN!!72SI 

МісuсзнDXО.DЖCННІ ЮРIШlIЧНОЇ особll Micue ПрОЖlІванн. фіЗIІЧНОЇ особll 

074 ОО КJIЇBcькa облacn.. 
м.БроваРII, вуn.Гaraріиа. IS 

ІДСНnlфікauiRmlП КОД 26376375 

КJIЇBcьa област ... м, БроваРIІ 
Byn,КJIЇBcь~-a..290, ~ .. ,16 

IАсНnlфі~-auiПНIІR номер 2422819622 

16. ІІЩпнш cтopil. 

Н.п.Дзюба 

мп 

Доroвір зарсЕС1рОвано у кJlївсыdR рспонanьніА ф'_ 
ЗС"ІCnЬНОro IaUlDстру прll ДСРЖUIIО"ty комітеті Y~'PaiHII по ШІІ Дср-.nвноro nїДnPIIDlcna "ЦСНТРУ дсржавllОro 
ВЧІІІІСНО заПIІС від .. .t8 ",.tf.i('TOn(')oa 2~~(HIIM PCCYPc;u,I" про ЩО у ДержавllОМУ РСЄС1рі :lС.ICn' 

о p.:lВN! е".{/t2.6&з~ооq,/~ 

. . " ',' _:~ , . 
{ 

. . . .. ~ 

. ',' І' :" .. ::' . е.. 

\ "п . " І :.:~ .М ...• ..; 
.... ~. " .# Ф .... , ... -, ;.~ :,....' ... ..; .. : . . . .. ..:,. ': ... :- .' 
'-.11,,- •••• .' 
~:·L:·I. '~,c' .. ~-=~ 

КаРПСНКО-ЛЮд1оllша РуcnаніВIІІ 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

З8е1)'ПВllка міеького ГОЛОВІІ Возняка Сергія МихаЙЛОВІІча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", 

довіреності від О 1.08.2006 року Н22-15/1872 з однієї сторони, та ПРІІваnlUЙ 

підприємець Дзюба Наталія Павлівна з другої сторони, склали цей дп 

. про наступне: 

Бровареька міеька рада передала, а пп Дзюба Ваталів ПавліВllа 

ПРИЙНЯЛа земельну ділянку площею 0,0172га по вул. Шевче.lка ( біли 

цептраJlьноі лікарні) для встановлення павільйонів та кіосків в складі 

3YJUtmcи очікування _ землі комерційного використання. Земельна ділянка 

Надана рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 26.10.2006 року 

N!141-10-0S на умовах оренди терміном на 1 ( ОДІІВ) рік до 26.10.2007 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках. 

G llEPEДAJIA: 
:оварська міська рада 

І1РийНЯJIA: 
ІПІ ДзІоба Наталія Павлівна, 
Jlка проживає за адресою: 

~ Р:ДlІЧна адреса : 
з;с!:.~~~и, вул.Гагаріна, 1 5 
~ ·,,&utИК 

• koro Голови 

м. Бровари 
вул.Киівська,290, кa.16 

\ 

rJМ~-J1 С.М.Возняк І 
~Н.ЩJ;noбaI -



, . 

АКТ 
про nсрснесення 8 натуру :аО8Нішна.оу ме.' 

Л 11 ~ N. 11 І'''Cn''НОТ AIn.H~" 
: 
І,Л ша~Q... 
.fA." ~eиц. ~ии.§p 
МИ. "ИІІСЧСПІАІІНСD"І. ПРСАСТUІ""ІС 

• ТОВ "КОНСТАНТА" $~Q...fU t:'. JI 
• ПРИСУТНОСТІ JСИЛСlnIСН"lСіl (1СМIlСIСОрНtrУIIЧIIJ: 

· /Іп ~tL 
ПРСАстаlНИIС IИIСОНIСОМу' ~fk.Q{ е-f.lIЦ:) 
JІID'СИ НІ nlACTlli 1I0110nУІИlСоJ~J(!: 27) 

({,Л 

Pu" "ІРО~""Л .2сп~rllті~ ІіА ~4 .'нстопа.!ll 1992 POIC)' 
"ере"ес,," " "IТ1(') ""C~I Itn "1.1~T;a"1 ""ІІІ)' leMCn8,"nї "і".",," 

, I1п 17юFfL Н. Л. 
ПРОЖИІІIDЧОГО 110 Ip. ___ • _________ ~ . ..:.,' _____ _ 

1rl:l"0 plwe""1 ~"c .. ~I""O"~~\I~· /'1'1 .I.!J _________ _ 

МСЖО_І 1НІІСИ _ lСіn"lСості UIТ. пеРСАI"і І натурі ПРСАеr"ниlС), 
1а~IОІ"ИlСіІ. IlіІ IICuro і ИI"nl.2~tIО li.unOllillUl~"icT .. 11 ЇХ 10ереllCе""I. 

• 
РОJИIРИ ТІ ~IСuс1"lхО.1жС"нl МСЖОІИ~ 1НllСі. 1CMC~"HOЇ .аіЛIНIС" ПОIСUlиі 

"а IСРОlСilА • • 

исА акт ( ПЇ.!1СТIIОЮ ~II приА"IІ"1І ріШ~Н"1І ПО фактнч"о~~ lСористуванНID'1 

АІСТ t~nl.асниА І .11101& ПР~!~lірА~іі~ 
.. ' ." --.:., .... \. 

, ~ 1\ 
.' \. <. 

{ ". 11 І :IIr:.···)·.'r', 
І .. ,.' .•.. '1 -. 

ПРС.!ІСТI'tIИ" 'J~M,'C_nl~H"lCiI • . ... ~ .. ' .. .: .• 
. ( JСИnС lСор"")'I. 'С. J ~~::::::1.1-':"--~7;;';"--:::-

ПРС-DСТ.ІННІС тов "КОНСТ'\:НТА .J;~'~і'L..1-_-1~~~~~~ 
ПРСАстаlННIС .нкОНIСОМ)'· 

, 

.' ., . 

І .. . 
ПРС-D': І :l1"ИIС &pOBlpc"lCqro ..•• 

. NICltlCnrO ni"/ajn)' 'JС~І~ЛІ,'І"~ • 

рес)'рсіl 

./11.1· 

.і 
І . 



.. , .. 
'. 

КІЗ ..... ,0 А 
, u\;! t; Jd' U -
. nl;! 11 .J\J І J, 

"sриС 'JємЄЛltНО! ДIЛЯНIСИ • 
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.' 
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АКТ 

про передачу на зберігання встанов 
власнику ( KopHrтv ) лених межОВIІХ знаків 

-"" вачу земельної ділянкн 

ПП (~-"~;"~""'НOI_"' -
u межах М. F1. "!Ja}u І , .., 

~ ~ IoIlC"I(O, (С'І,.,С,.к()ї) ри.!II' 

~='lf'H~' ..м:<bJJ;~~ .. ~11lШ!.~ .. ~t!tL~ ___ раliОIfУ 
, кнlвсы('' області 

. .(~ .. g~ 2006 р, 

МІІ Ilижчепідписані: 

преДСТDВllИК органі'3ації. що виконала роботн по встановлеlfl'Ю М"ЖОВИХ ')' .. 
, 1 -. HaКlB 'J&:toIeJ'bIfOI 

АlnIНКИ. що надана вище вказаному власнику ( користувачу ). 

ТОВ" КОНСТАНТА" ~~~l-rР:...:..· ~~к.J~tlai7( п=ос~. n~.I~.6,)~t.....:. • ....:,JJ~, ----
1еt.lnевnасник ('3емnекористувач) ......І.~~~'і.'Р~5't=fL~--!,.;Н~, П!...!-'_~-=-__ _ 

',.,0; особ ... НІ111 ЮРfl.llfl''''О; ОСnOlІ) 

IIРCJlС'I'UUIIИК міської (сільської) ради _________________ _ 

",іського (роАОIІІIОГО) відділу'земельних ресурсів .C:;nRJ'Ol[!-~. Л:~' , t--u- (П,',Б,J 
Склали цеЯ акт про те. що межові знаки з~мельної ліЛІIIК'1 встаНОВJllші (відноы�':lІі)) ІІа 

місцевості в кількості шт. і передані на зберігвtllll 1еtolЛС:W'UС"lfКУ ----
(1еlolлекористувачу) 'I?L 11· 11. 

. ~.~,. 
ЛКТ СКJІІЩС'Ю 11 "'рlo()Х IІриміРllнках. -- - '.... ~\ 

'~. ~ . ... . .. 

.' . , 
, " .. 

• . • 'іГ:' t .:' 
ПредстаВIІИК організації, що ~HKOHiiпa • '''::,:::: :.'7 j', 5f: 
роботи ПП встановnеиию межовиХ знаКІВ ~~""I t::!:::~--

. І' . ,,~,~ . . ....... 
Земnевnасник (земnекористувач) 

flpeДC:ТUBIIHK міськоТ (с:іnЬСЬК~90~!!lJlrI:: 
Представник міського (раЯО~ffОro) 
lІіJщіl'), "&:М&:JII.ІІНХ рссурсів f .' 

І : 

" . 

, 

j 
" ., 



. 
П л А Н зовнішніх меж зеМле 

1 KOPOTKOCТPOKOBOI'O на у КОР·ІС:ТУВВІІІІН "t\ !~\:Q Б \\ \-\ Мова" оренли) 
U)'J'. a&.~~H~" .0 

--- ~ " 9,'1 9.1 
".5 

G D J 1,.7 н 
6.7 1,.'1 

оо 1,.2 
В." " 2.t Н 

'.0 

\ 

Масштаб І :1..00 
ОПИС МЕЖ: 

4.0 5.0 

Віл А ло А - землі загanьного користуванНІ' 
Акт nepeHecel.HR в натуру 10ВI.Їшньоі Ме",кї ]емелы�оіi дїЛRНКШ 

ЗаГW'lона .u.оща: \ ~ 2. \t Ь. м . 
. ' 

о' 

О ОбмежеННІ: .':' 
('\\\.\\\\9a~\,., - gg "!..М) 
( \EJ\ - ~'} ~!a.\t\, ) 
( ) 

і . 
'і 

І 
І 
r 



Aoroalp .Nil 
І 

про '''I:С~~'':з ~"" 'О 'ОIО'ОРУ ope"iJ" :Jt.',en."or dlпR""" 
• .uf!PI!JIUI 2006 ро"., АіfИ06ЗЗВОО094 

Mlc:ro БроваРl1 КJ'ЇBCЬKOї облвсті 

16 nlnlR даІ 11IСRчі Jaco'нтoro року 

OPEНДO~B~ЦЬ: Броварська міська pua КJ'ЇBCЬKOЇ області, fOРllДllЧна особа ,а ,aКOllO С11ІО.1 
украію!' ідеКnlфl~RНIІR КОД З~ 4ІIІIIМII єдрпоу 26376375, fOрllДllЧна а.ареса: КаIЇВСЬка ~6Jr., м. 
'роВВРІ!, вул. farвplHa. 1 5, ~ особ! ВllКОRyIOЧОro оБОВ'l3К1I MicIoKOro roлОВl1 - секретарі ратІ СапоЖICD 
Irвp. ВIClШЬОВllча, JIКIIA ДІЄ на ПІДставі ст.42 Закону УкраїНl1 «про .Іісцсве cDМOBpqyвIНI .. в Украі'lі», 
3 0_01'0 боку, 18 

ОРЕНДАР: ryРlша1'"!IR niДnPIІСМСш. Станкова Гулil IсхвкіВIІІ, fOрllДllЧна а.ареса: .,.БроваРIf, 
.)'л.lCJlївсьn.2S2-А IдеllТlIФlквціR.шп КОД 1997100021, :J dpy..YJr cmOPOI,", уклалll цеП AoroBip про 
IlICtYJ1Нe: 

ДlюЧII добровinыІo і перебу~аlОЧII пр" здоровому розумі та IClliR naM'm, розуміfOЧl1 ,начення 
своіх діІ, попередньо ознаRомлеНI з nPllПllсаМl1 ЦlIBinIoHoro заКОIIОдавС11ІD, ЩО реryЛfOlОТІо укладеШIП 
11І ... 11 правО'llll1 (,окрема, , ВІІМОraми щодо недіЯсності npDBO'lIIlJY), відповІдно до ЗDтверmкeноТ рішеННIUoI 
&роваРСІІкоі міСІІкоі ради від «30» вересня 2008 року М883-46-05 НОРМВТlIВIІОЇ rpошовоТ оціНКlI зе.ICnIl 
.. іт БроваРll, 18 рішеННІІ БроваРСIІКОЇ міської РIUUI від 16.10.2008 року Н9898-47-О5, від 26.06.2008 року 
16774-38-OS та керуаочнсь положеННlМl1 пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.13 AOroBOPY ореНДІІ 'С.IСШllIIОТ РІІКІІ 
Ііа 13 берсзня 2006 року уклanи цеЯ Договір Н9 І ("Qdалl - ДогOfl;р) про внесеНІ" З&ІІІІ дО AOroBOPY 
орeидtlземcnьноі ділянки від 13 берсзня 2006 року ,а М040633800094 (надалі - Дого.ір ор",дu) про такс: 

1. Внести ДО Договору ореНДІІ НlС'І)'пні ,міни: 

1.1. Пyпr 2.3 Договору орендн ВИКnICТlI в Н8C1YnнiA редаКЦІЇ: 
«23. HopMЇ'mвHa грошова оцінка ,емсшьноі JIinRнкal ,гідно довідкаl вїддiny дераасомзе.'У У .Іісті Броварах 
КиТвськоі 06Jracti від 02.04.2009року Н9 04-3/13-3/634 станОВIП1t : 

_ 8882,00 (вісім тиснч вісімсот вісімдсснт двї) rpll8нi ОО ~пШок. •• ---::---. • 
HopМlТnВНl грошова оцінка ,смсшьноТ дimrнки ,пдно ДОВIДКlI ВІДДІЛ)' ,cмensнlDl .. pecypclВ у .llста 
іро.рах КaIiвCЬKoi області від 02.04.2009року N! 04-3/13-3/633 ~IОВIП1t : 

10714 (ДeCRТЬ 11IСНЧ сімсот ЧОТИР~) rpl_IIЬ оо кomnoIC. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІІ ВllІШасти В ~Hin рСД8КЦ1Ї: •• 
413.1. ЦеП Доroвір укладено СТРОКО.І НІ 1 (ОДІІН) рік, тep.IIHor.1 до 26.06.2009 року. ПІCIIJI 'DlClнчеllШ! 
CIJIoxy ДіІ цього Договору ОРЕНДАР має переважнс првво поновnен~ Roro на НОВІІА с::Рок. У ш.О.'У рІЗІ 
ОРЕНДАР повннен не пізніше ніж ,а 30 квneНlllpHНX днів до ,ак!нчсння строку ДІІ цьoro ДоroвоРУ 
ІІІІСІОМ • ОРЕНДОДАв"а про намір ПРОДОВIІCllТИ Roro lIllO. 

аво ПОВIДОМИnI A.V6 ОРЕНДАРЛ нс ,астосовyкm.ся у разі: 
ПonODННІІ цього Договору про пе~сважне првво • 

- BUXOPIIC1'lUlНЇ ,eMCnЬHoT дїJUlНКИ не ,а ЦІЛЬОВІ'" прlDНDченНІМ, 
- ПDpyшеllllJl термінів смати орендної 1Ш8~1: 
- доJIYЩeНIUI поriршеlUll СТІНУ ,еМСШІІноі ДUllНIII». 

1.3. Пункт 4.1 Договору opcНДII Вllкпаml в Н;~:'::6вС:::НОIIm. 10% (деCПlt) Biдccmdв від 
.4.1. Орсндна мата ,а період , 26.06.20~8 року ~o 882· ОО rpll8ellЬ і clCllaдllC 
IIDpuI1'lI8НОЇ rpoDloBoi oцїнкn ,емenllНОТ ДUllIIIII- .' 

- 235,40 (двісті 1рIШWIТЬ п'ать) rpиве~ 40 KO:O~o% (дCCJl1'Ь) відсотків від НОР&IВТll8ноі 11'0шовоТ 
Opeuднa мата ПО'lИllllO'І11 , 01.1 0.2008 року станов 
0_ зсмenьноt дinRвки -10 714 гpnвeнь і CКn_C40 niRок. 

- 1 071,40 (одна тиснча сімАеснт одна) rpl18НЯ ко 
НllC'l)'nнin редвкцП: • 

1.4. Пункт 4.3 Договору opCИlI11 BllкnaCТII У О&ІІCRЧНО прOТlro .. 30 (1PIIдUmI) lCIUIеНд8РНlIХ ДНІВ, 
.4З. ОРсндна ІШ818 BHOCIIТЬCI рlВНlIМl1 чв~'11 IQ BOro) MlcнJUI 6е:І урахуваННІ f!ДВ ~ 
lIIcJyпнgx 'а остаННЇ&1 кancндapНl_I ДНОІ 'BiТlloro (П~3210ІI2700005 Y1J)C у КlIТacIlКlA oбпвcri м. 
nepерахуванІІВ НІ розрахуНКОВII" рахунок OpcIIllOJl8ll:: _ &роварс"ке вдк. код кпаСllфlкаші 13050500 -
kuaї.. ІОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, одеp1lYll 
0JIЦДa 'CIUIЇ». . 

C1Ynнin рСД8кції: - іС· 
1.5. Пункт 4 5.2 Договору opcНдlI ВIIIСІІІІCТlI В на ИдІІоі MaТll, з&lіНII НОР.l8ТlIВНОI rpошово OЦlllllI, 

114.5.2. • : nr.y та С18ІОК орс нОДІІ8СТ110М. 
n. • ЗМIНlI PO'MIPIВ ,е&ICnЬНОГО подu: •• rдeкcaЦli, IlаНDЧСНl1Х 'ІКО НDчеНlIХ п.4.5 AOrolOPY, 
"IIЩeНIІВ цін. 1DРllфів, ,міНIІ косФіЦlєНnI І. ореНдНУ lUIa'l)' на умовох. ІІа 

n... У ВІШВДКУ відмОВ11 Opeндa~ 'MiНl~IB ОДНОСТОРОННЬО&!У поpUJCY»· 
"J":IЩоАІВець має ОРНО розірваТlI цсП Догов Р 



ІІІСТ 4.5.4 Доroвору ореНдІІ ~llкnaCТII в наС1)'ПніR p~дaKцiї: 
1.6. П{ ІНІ opeНдlloi MaТlI у СТРОКІІ, Вll3начеlll UIIM Договором, Сума 116 

.. 4.5.4. У ра IICDнecel борТОМ і ~ЄТЬC. , нарахУІВlllUIМ пені, що нараХОВУСТ1оСJl на СУА,\, opr~ 

..... cn.c. ::~: unpaфJП1Х caнкuiA за іх НIIJIВНОсті) із розрахунку 120 відсотків рjч·",:~ 
::'~I(~:OI:'.IIOro 611UC1 ~ICpBiHI" діюЧ~і на деl •• aIIHI.KHOIIHJI такого податкового борry a60~'" 
noro (noro ЧВCnlні) поraшСПlfl, 3IUIеж.IО B~ 'IOro, JlКВ , ВМSІЧSІН таюах ставок ( бinr.wоlO, 31 --

КIUIСIШlрm.П деа nPОCnPОЧСl1НJI У Itoro CMm». ... 

1.1. ПУlnCТ 6.4 Доro.ору OPCIUUI BIIКJI~I JJ HacтynHiII редакції: 'м 
«6.4. ОреlШlр ,обов'аВlшА JJ n'mlAClmllft тep~IIH П}СЛІІ державної рес:страЦIІ цього Договору тala6a~ 
IIОIХ до»11СОВIIХ yroд. Доroворів про ВJlCсеННІІ 3МIfI та доповнен. ДО Дoгo~o~y ТОЩО 'taAa'П •• ~ 
коnho орraиy дер1КІвпоі ПОДD11COвоі c:nyжбu 31 місцс •• знаходженНJI земельно. ДIЛIН.ШJl. 

1.8. Пункr 9 Дoroaopy opelUUl ДОПОВIIIІТИ НОВllМ піДПУпктом 9.4.7 наСІУПНОro з.,іcty: 
сс9.4.7. в n'mrдeJPUtlt термі.1 піCJUI державноТ peєcтpaцti цього Договору тalабо будr.-ІІСІІХ ~ 
yroд. Доroворів про ВНСССНИR змін ,. доповпса до Договору тощо надати відпові411)' 10niJD D{IIIIJ 
деРЖUllОУ ПОlU1тковоі с:ду1Ібl. за r.,icцeM З111ХоджеН1f1l земел.ної дimrHlClfJJ. 

1.9. Пункт 12.3 ДоroВОРУ OPCНAI' ДОПОВНІІТИ Н081ІМ підпунктом J 2.3.4. наСІУПНОro змісту. сlШ 
bduianl8OJO однієУ і, Сторін D одиоcroронньому ПОРJlAКУ у випадках, передбачеНI'Х ЗDXОНОМ 11 • 

AoralOpoMI. 

1.10. Пункт 12.4 AOI'OBDpy ОРСIUUI ВИКJIаCnt в Н8С'1)'ПНїR редакції: 
«12.4. РшірllННl ДоrolОРУ ореНДІІ зeмnі за ініuiативою ОрендодаВUII 8 OДHOCТOPOllHr.oмy lIaPIJJ 
дonycacn.ca у рвзі HOBIIКOНIННI Орендарем BItмoг пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 данОro Доroвору. 

2.1\еА ДO~8ip набttpaє ЧИJUtості nїCJUI пiдnиClUПUt сторонами та Аого pet~awi та :sac:rocmma 
до !JDUOВIДНОClІИ. шо вшп.1ШИ З 01.10,2008 року. . .::: -

3. Jнmi )'Моп доroвору орСІІАИ зсмcw.коt дiuики від 13 берсзНJI 2006 року за N-оО4063_ 
:sIШtШ1IUOТЬСІ ба змів. 

РеКВЬІтl сторін 

ОРЕНдОДАВЕЦЬ 

ВРОВарсив місцв рада КJIiaCЬKoi області 
IOpIl!!\'!~,!JIPoca: 
.IJ1eНnfфі . ..JIнd КОД 26376375 

./ КЯТВС. • ·",.lI:li,,~pl" вул. Гвrapiнa. 15 
в ас D)/t.lJ" Тт/»! B"ClUI6H""" 

/ ( -; .':' J ; 
. v . ',~ ,,~. '\ 

~ at о. ~~~' с"" ........ _" 
'і 0- \ І --
.'." .t.\ ' Ь .- . , -. ' 
,\,.,,,,~ .• , ' Q • 
~ '. - ~ 

• ". J .. І. • -G' • 
~., 

....... 

ОРЕНДАР 

Прнватниl підприємець 
C'l11НKOBa ryniJIlCX81CiBHa 
ЮРИДИЧНІ адреса: 
... Бровари, 
8уn.Киівсьц2S2-А 

---'I1'fi.-I--- IГ.LOnIl1lW.aI 

(при~ноc:ri ~) 

" 

Дoroвip .зареЄС1ро18ПО у ВJfКCJИkOмі Б ов • -_.-. 
дoralDpl1 ОРОIUUI ВЧtffiено ЗІПlfС lід d~lCor "'3!ipвдll. про ЩО У книзі записів дoPlCВllкo1fJC""·"-

, 2002 року • 

. ' 



. . :-

- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

11 16_"_квiТНJI_2009 року - м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада. в особі 
виконуючого обов' язки міського голови - секретаря міської ради Сапо)кка 

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

самоврядування в Україні". розпорядженНJI Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 <<Про виконанНJI обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПриваТНІІЙ підпрlfємець CTallKOBa Гулів IсхакіВlса з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРllЄl\lець 

Станкова Гулів Ісхаківка ПРИЙНJIла земельну ділвнку площею 0,0019га, 
.; ДJUI обслуговуваНWI кіоску по бульв.НезалежносТl,l О в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.06.2008 року за N!!774-38-05 

ва умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 26.06.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Вров"рсьна Jfl;C"Ha рада 
н";"сы(ї·· 06ласn,; 
ЮРИДИЧна адреса: 
м. Бровари, вуn.Гагаріна, 1 5 
В О&уІочий обов' язки міськоГо 
/. ВИ':=:сеtmетар міськоі ради 
" ,'fl r І' ,;-.:-t". 
'''::' " '(] ~~ 

~ 
" .. ,'t 1"'-"~~'''' , " ~ O~\\ 

:.:: ::, "\ '~!'!) ~J\В СаnО3IСНО/ 
~.I"\ \. 6\1· • 

і!. ~ • ,', )-4 "І ,І 

~
"~\ . ..,." - .11 .1 , , b~-Ij 

, ...... _/ t'J/1 
'1\' с 118' І { ... ~ '. . ... ",-
"~'" ,І І и 'С .... ~, 

ПРИЙНЯЛА: 

Пр"в"",,,"'; lI;dllp"Є/f,e,(tJ 
с",""НОВІІ Гулів lСХIІК;ВІІ" 
юридична адреса: м.Бровари, 

вул.Київська,252-А 

_~.w~~-
/ r.L С"'"11кова / 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

м.&РОООРII 

liроаарс"ка ".Іс .. а. Рада 1& ~.J .. tfi'~ .. 20t'G р. 
ОрСIІІD4IIСІІЬ: IipOBa~c .. 1C8 ~.Ic .. ~ рада в осоБІ nepworo 3ІІcтynlШка міськоrcГrQ)lОїїїКїIRllllцl ОnСКCllllдра 
АU81'DJlInОDllча, що ШЕ ІІІ ПІДCТDВІ ЗаКОlty Украї1І1' "Про місцс:вс самовр.дуваНIIІ В Україllі" 3 OIIHOro боку 
".Ірсності віа 01.04.03 за Н!!2-61299 та ОРСllдар: ПРIІDаТlIІІО nlдnpllbleq .. CтulllCOBa ГулlR IСlакlВllа: 
IDPIWI'IIII ІІІрсса: r.1.Sp~DaplI, вул.Б~кова. 7 і4Сlmlф!каціОIШn К041997100021 .КlIО діє ІІа підставі CBi40QТ8a 
npo дcpJCllВlIY pCЄC1pDЦIIO cy6"ЄКТD Пl4ПРІІОІІШQЬкоі 4IоыІсті,' BIIl1DIIOro BIIKOIIKOMO.I Броварської міськоі РМІІ 
_168269 віа24.10.2002р.:І дpyroro, У~1U1ІІ цсп дoroBip про IІШКЧСllаВС4СНС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШС1ІІ1І сосіі Броварської міської Рaдll КllїІськоі області від 
07.07.2005 року оМІ146-35-04 НВДlє. а ОРЕНДАР nPlIOMac І СТРОКОІС матнс КОРШ:ТУІІІІНR зе.lenыІy ДЇllRIIКY 
ІШОЩCJO 0,0019 ra дnп 06CnУГОВУВI.IІІА кІоску, RІСІІП 311аlОДUТЬСП по 6Yn.,B.HaananIOc:тl D раПО111 
ро1\1lЩeJll1R 6удА10 a •• lipOBaplI. Згідно 3 маllОМ 3CMnCKopllC1)'8aIIH., що є НСlід"ємноlO ЧDC1'IIIІОIO QЬoro 
ДоМIОРУ та ДOBiдкll BllДDHOi БроваРСЬКІІІ'І міСЬКllМ liДДЇnOM зсr.lелы�ІІх росурсів Ііа 25.08.05 К!І46 І та 
JCМCnЬИD-lCIIUCТPовоі ДOКYMeнтaЦli БРОІВРСЬКОro MicЬKOro lіддіпу ЗС.'CnЬНIIХ ресурсіl WI зеr.'cnыІ� діп.нка 
paxymcl І зе.ШІХ ICDмерціПного ІIIКОРI'СТ8НН. І межах БроварськоТ міськоі paдll. 

2. 06"єкт ореllДП. 

2.1.D оренду передвєтьсн зе.,en.,на .uiпRHкa зaranьноlO мощеlO 0,00191'1. 
2.2. На земu.,ніR дinRнці відсутні 06"єкn. HOPYXOMoro M~HL • ..• • 
2.3.HopMaТlI8Ha rpОШОВІ оцінка земельноі ain.IIКII 3Пl1НО AOIloIКl1 БРО8аРСЬКОI'O~іськоro ІШдШУ 

3СМCnЬИIIХ рссурсів від 22.08.2005 N!455 стаНОВІІТЬ 4967 ( ЧОТІIРII ТlIСRчі дe~'~cDТ шl~~т. cl~1 ) rJ'llle~,:: -
2.5. Земел.,на ДЇJUIHкв. нка передаєтьс:. в оренду, не має недОПІКІВ, ЩО можуть nepewКOIIlmr П 

ефеmlаиому 1IIKOPIICТDНIIIO. • • 
2.6. При зміні ( РООРІ'Інізаціі) ОРЕНДАРЯ ДоrollР opeндlllle з6еріraє ЧІІИНІСТЬ. 

3. СтрОК діі договору 

3.1. Доrolір yкпв.ueHO терміном ДО 07.07.2008 року. Післ. 31кінченНR стро" ~OroB~PY Opelfдlp має 
__ ._.. П НОІІІП строк У •• LO.fV разі орендар ПОВІІНОН но ПІЗІІІWО НІ. за 2 аllащl до ···r"·_O прно поновnенНR 01'0 1111 • ......J . . П 
"''':'-0 - • Мlтl nIICL"'SOIO 0PCНl10l1ВBWI про наМІР npOIIOB.lml Поro ДІЮ. pll 
-'І ИНR строку ШІ ДОI'OIОРУ ПОIIДО .... 
81IКOPIICТD.IIII зе.Icnы�о1' дlnВН1СІ1 Ilе 30 цілЬОВII"1 ПРIIЗllаЧСllllяа. ореllДВР втрачає перевоапІС право ІІа 
nОllовпОШIЯ договору opellДlI. 

'. 
4. OpellДlla пnата 

. . 
4 4n~ '70 (ЧОТІlрllCТD дов'яноnо wlC11o) rpllВellЬ 70 копіОок. 

.1. РІЧІІІ ОРСIIД'lа nnата CКnВДOE 7'" І 'n POt:ТЬCR 3 ypaxyвaННR.' іНдексіl інфnlш1 
4.2. Об.. і ОНдНоі MaТlI 311 зе.ШIО 3ДІ СІ • 

І IІCnОJlIUI р03М РУ ор ІІЯ n IІПlfПТ1'R рlше'IІІВ від 07.07.2005 року щоа.IСRЧIІО 
ріа 4.3.0pIllДlla nnата BIIOCIIТItCВ ПОЧllllаlОЧIІ з ~ IIO:"'nlllll 30 oc:тallllla. кanellДapllII'" ДllеАI 31tnl01'O 
( IІlІа"l чаCТICDall1 npoтnro .. 30 кanlllДaplllll ДІІ, к УДК у КllівськlП о&nасті "1.Кllєва МФО 811018 
n-ТКОВОГО) .llсвця uшпхо .. перерахува'IIIВ ІІа ~~: IСІІОСllфfJCDцif 13050500 - apellДO 3efoшL 
ka4 23571923 р/р 33213815500005 _liроварсысс од уно" оре'lдноі nnall офор.шаcrьсн IlдnOBiAНII.'I' OКТDr.III. 

4.4. ПОРОl1Dча продукЦІЇ та HDдDlIH. послуг І рах 1131' 
4.5. Po:ar..lp OPIIIДII01' MOТlI ПlРОГnRдllЕТЬСВ у р ;"ІОРО'" 
4.5.1. 3Мі1Іи УМОВ I'ОсподаР'О88ИНR. перед6а~ОНI':::р цін. ~РllфіВ. У 101'1)' Чllслl ІIІВСЛідок інфnацit; 
4.5.2. зміНIІ розмірів земельноl'O поl1ВТІСУ, Пlдall 

аконоаl' 4.5.3. І іНШl1Х ІІІПВДКDX. передбlчеНl1Х 3 , ВllЗНlчені ШІМ aorolOpO.I, сnpaвn.crьcJI пер У РОЗІ'fірі 
4.5.4. у разі 1I0BHCCOlfHR ОРОНдноі MOТlI У C1]JOK~~1 деllЬ ПРОC1]JоченНR nna1'Ul)'. 

nOавіЬиоі С'11І8КІІ націоlllUlЬНОI'O банку Укра'на за кож адках. ,"ШО ОРЕНДАР :І ПОIВЖІIІIХ nPllЧIІН ТllаlЧIСОIО 110 
4.5.5. ОРОllдиа Мlта cnpD8JUIt:1'ЬCI 'I'ВJCD1IC і У ІІІП 

811КОРІІСТОВУЕ земenы�y діпннку за ЦlIr.1 Доroвором. 
_11118 ,саlсІІы�оіi ДЇЛDIIКlI. , 

S. У&ІОВІІ ВІІКОР .... • .. 

дп' обcnyralуваНl1І кіосКУ. 
5.1. ЗомелЬНІ ДШRНка передаЄТЬСІІІ opellдY 



r JIIJIIIIKII - зсмnі ко",срцшного ВItКОРllстаННJI. 
'\.' І (1'11,11111' IIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 1~~",ml,I~'I~MJI\:111IJ1 у встановленому законодавством nopJll1h1' 1\1іttю 
'\ І 1'111'11'1.111 ІІІ' "ІІІ 111111111' .,"1 НІ " , &ат" ~ 

11111111111'11'1111" 1.1"111",11'" 1,11,",,11", • • 

'І, )'АIО811.' С'І'РОКІІ псредачі зсаlслы�оіi ділП11К11 в ореllДУ. 

, III/I"I'KIIIIII18UIII'Y :адIIIСIllОЄТЬСІ без розробnеННRМ npoeh'Y її Ві118еАенн. і 
І, І 11"1"'11"'111 I""III'~IIII " ЕЦ' 
І •• 111І111 \,""'''' 1II'lltlllll'111\IM\'1II1110T ІІІ"'ІІІКІІ D ОРСІІДУ: OPEH~OДAB 'п Ь пеР~l1ае, .аб ОРЕНдАР nPllЙlatl • , IIIIII~ 111/. d)'111 .ІІІ(ІІХ .tDnIIOOIIX прао І претеН31 ТРСТІх ОСІ • "ро IІlСІІх • 

"11L'1I11~' "''''''11.11'' 11111"1111" 11 ~11'11"'1 І 'ОI'ПИДАР не МОГЛIf знаТІI. ..-. 
)'''11І11111111111 Jtlllllllllll~' І )'1111 ЩІ '"n , ІІІ • - і 
• І. , 11"/'''111'''1' 'II~I,II".IIIII ",,,""КIІIІI'ІІI"18I)10 здlnСlflоmСR nlCn. державно! реестраЦІ ЦЬОГО Договору 

'І' Ilk І.'" IIIIIIII~I"I"'~ "'~I'(tlll\lll. " 
'1,,8, 1111 11І11111І11 t'I,J~ 'І"І\ІІІІУ )'IСIIІ'УIIll "Про opellДY :lемлі ВШ 06.IО.1998р N!16J-XIV opeQlpl 

11'11111І11'11111111 "1111111 111"/11І ІІІ'І'МІІІІІІ"'У І'СС&! rpnqlТ договору opellAII. :lc".e.nialloi дlлН11К11 l1ержа8Нot ... 
"""1'.1111111,11І1' ''''''1'11'1\'1 І IIIn""I,, '"111І11 """І'ТІІ IrUl1110 ДОГОВОРУ ВШПОВIJIІІО".У орп ... у 4еРЖВВllоі п __ 
"JI,',I'nll, 

'1. )'АШІШ ... ШСР.ІСІІНП земельної ділJl'IКII. 

'І 111"11" IІllІІtII""'ІІІIIIIIIУ IIЩЩIIII'f IIIJUIIlUlp повертає орендодавцеві земельну діЛJlНКУ у стакі, ке ripllJO\lJ 
111111/1111І1111' , "''І, ~ "hllМ~ "ІІІ "'І"I)lIItА \У 18 OIJUlIJay. 

'JIIІ'II/IIІ'II"lіIШI У 111"11 ІІСІІ li'III!!"'," КОІІІІСШІХ DЛВCТllвостеR орендованої земельної ділJlНК". П08".]1ІІІІІ Ь 
, .. 1"11'" \\ ""111\', ~IIII ill"''''1 11" 1IIIІШI\О/'УIIІШIІІІ :l01ITK18 У розмірі, Вltзначеному сторонами. Якщо сторонами ІС 
1111111111\'111 1111І11І 111'11111' 1'111' 1111'11І""")'111)11І111 :SOIlTKlo, спір РОЗ8".зустьс. у судовому пор.дку. 

,) '1/1111\'11"111 'ІІІ\'ІІ/ШІ"'М d~, 'ІІ"'І'" "I'OIl1&OдDOIII Вltтpати на поліпшенн, орендованої :lемenькоі АЇІІІЩ 
"hl"І"I"""ЩІІIІ "IIlllhl','~111II16~ І 11111І01,1111І11І1 ІІІКОДІІ ціП ДЇJUlHЦЇ, не піМRrвютlo ВЇДШКО4Уванню • 

." 11"11111І111'111І" 1'1'\11)1 '~hl(1J111110Y nlmlllKII; проведені орендарем за ПlfСIoМОВОЮ зroдою :І ореИАOJIIIIIR 
11, .. ,,1. 11" 111'111І11І11,11" 1t1'IШН"'I)'IІI"IІІIО. 

'·1, «)111'111І"1' ~"II ІІІІІШО "" IІІІШІКОJІ)'1І01lllR збитків, заподі_них YHВCJtiДOK невиконанНІ ореИАOJIIIIІСІІ 
",І}ІІІІ"" "'ІІІ, • І\"І'\"І"ІІ'І'ІШ~ IIII~I 111II'UII0l1ll", ом· 

Inll t 1(I'АIІІIШIШіl\1111 11\'111 --.. -
,'\ '1'"hIllIIllIIЩtRIII, "ІШ~ "l'dIlJIItII :ІО:ІІІ"Ь у :lв"аку :І невиконанИІМ або неналежним аllКОИІНJfIМ р8оа 

1111І1111111')' "І"'ІІІ\ІІІІІІІІІІР,'І, 11 ІІІНОН( IІІЩIIt'fll, ІІкl 0PCllдDP здіАснив або повинен здіRСНИТlt МІ Bi.lllloвneННl CIDI'D 
111111"11І1'''11І'' 11111"'''' 

., ,11 1111І''''11І1 ниl l'II~IIIt1111 мll' 011 "ІІJulыІo отримаТlf в разі нanежноrо ВIIКОН8НИІ Dpeн.ao,/lll8цeN YJIIII 
ДIllIll'ІІ/ І)', 

І ." 111I1illl' '111th III'IIIII~ 11111111І t ОРCllIJtIIl"l I111311вчаЄТЬСІ на підставі документально підтверджеНl1Х ДllНlIХ; 

11, ОnAttЖОllllП (o6TJDКeBНSI) щодо Вllкорис:таОВR 
зеаle.nJ.ооі ділJlНКИ. 

н І 1111 11111'111111І11"')' '"",I""'lr ItlllllllKY 1111 встаНовлено об"fеженНІ, oбтJIжeнНJI та інші права третіх осі6. 

11,1111811111)188'0 та 060В"JlЗIОІ сторін. 

""ІІЩ' ЩЛШЩІІ "'I'IIIII~I, ЩО 'tUMWlhll • t • на. ріа 
'",lі"I"'''''I'' 1111''''''111'')1 11""11111І'" "" IIOllUnYlIIlC І n IДIЛІІНка Е у ~oro lUIaCHOCТ~ нікому іншому H~ аJДЧyжt КІІ)', 
1111І11І'11І ІІІ 111І"1111'11111І. "" ""І'І\'ІІІІІІІМ ,,'" 1t1l1)'''1M. D I1 має заКОННІ ПОвноваженн, передаваТIІ шо ДIЛJlНКУ В оре 

' •• 1.11'11"111 11І1"1111"'''''''11І1 
:' І І 11"1"'111'1" 1ІІ111'"'ШltlllttlШI1llU ПІІІІІІІ 31tt.tCnIoHoї • , 
, І J 1IIIIIIIIIIhllllll 18",1/111111І1 Ilоll 1ІІІП8 І ДІЛІНJQІ, J&IDI 

ДІІ'"""І""', ' 11 Р У ВIІПадках, передбачених ЧІIННI1М законодавСТВОМ 11 
" І І , .. 1111І111 181"'11"1111('11/11І11' 11І""1'11 h"П lСІІі' 

"1111"'·1111"1111І1,''''\' 1I11111111h\' ПІІ, 11111111 ()I'НI'I~IISI' ОАkIX, пс:редбачеИltХ ЧJІННl1М :laKOHoдlUlcтвo~I, втоІІІ), ". 
11 "І 11"'1111/11 11 11'1111111(1 ЩЛІ'JІ ""11І"11' ' 
., І , 11""111 "ІІІ 11111 , '1IIIIЩЛI'JI"'lllJJlf~~"Оro а'lесенНІІ орендної плаТНі ",у 

"(11. 11І11 l.hlll ІІІІ'IJI "1"1 111"'1"'11" I"~I,IIIIIIIIY ',11 уоаllІІІ. СУМ" ореНДНоі nлаТlI з час:у ПРllВНl1ТІ рішеННІ 811КОНІО 
., ' С 'n " І ,І""ІСІІ до ПlдПИсан , .~' 11І1 11 "," '11111І'1""""111І11 НllЦIooro Дoro80PYi 
'. І 11"11"'1'''',1111 I"illlll"'I)' 1'11'"111\)' 1111 

11 .. \. "1111111111І""""'11111 IIIny • 
• , І І 1ІІ1'1""I11I1I11'I" І" 1"'1"'" 11 І 
.:' І.' 11111111І1111І'1111 ІІІ ,illllllll l ~I~:~ "',IIJІСУ у КОРIІС:1уваНIIR; 

:sоfiЩI "1"11І'11'/111'''11/111111'''111'' 1I1~"IIII1I. 11 'nKIII'leIlНJI C'lpоку Roro діІ в разі Biдcyrнocтi претензіn, JIIOIIO 
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10. РІ1311К 81ІПВДК080ГО 31111щеllllП в6 " о пошкоджеllПИ 
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10.1. РІ13111 ВІІПUІОВОГО ЗІІІІЩСНН. або ПОШКОJIЖеНIІІ об"єкта n 
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11.I.Згідно з WIM .ІІ0ГОВОРОМ об"єкт орснтl не пім.гає стрвхуваНIIІО. 

12. Зміни УІ\І08 договору і ПРІІПОllеоои його діі 

12.1. Зміна ~OB АОГОВОРУ З.ІІіDсIООIОТЬС. У ПIlСLмовіП формі за ВJaCМHOID 3ГО.llОID сторіІІ. 
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ОрСllдар 

пп Станкова Г.І., щО діє на підставі 
свідоцтва про державну реєстрацію 
суб"єкта підприємницької діJUIЬНОЩ 
виданого виконкомом Бровврсьхоі 
міської Ради за Не8269 

від 24.1 О.2002р. 

Місце ПРОЖllваННI! фізичної особll 

Київська область, м.БРОВВРIІ 
вул.Бузкова, 7 

11IентифікаціЯНlfЯ номер 199710002. 

ПідпlleJI сторін 

. . . 
Opellllap 't:.., 
__ -=в::..~:....2~е.А-___ 'Г.J.с1UlO. 
мп 

КарnClІІса Jhoдм.u18 PycnIIII .... 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО! ДІЛЯНКИ 

200..Q:poкy м. Бровари 

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

Першого заступника міського гоnови IUIЯllllці Олександра 

Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

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

відповідно до рішення сесії від 07.07.2005 року Н!!746-35-04 з однієї· 

сторони, та Приватний піДПРІlємець Станкова Гулів Ісхаківна 

ідентифікаційний код 1997100021, з другої сторони СКJIми цей Arr про 

наступне: 

Броварська міська Рада передма, а ПРllваТНllЙ підПРllємець 

Craикова Гулів lехаківиа прИЙВJШа земельну дimппcy площею 0,0019 га 

по бульв.Незалежності в р-ні розміщеНИJI буд. 1 О Д1Ul обcnyговуванНJI 

кіоску. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесіі від 07.07.2005 року Nи746-

35-04 на умовах оренди терміном на 3 (три) рош до 07.07.2008 року. 
• • • t 

Цей Arr складено у трьох ПРИМІРниках 1 є невІД ємною частиною 

договору оренди земельної дїЛJПIКИ. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
JOpидиЧна адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 

~,~ий заступвик 
,. 'r~"" 1IICbJ.<g~ голови 
./ \)У. о 1 ~. ~. 
(,~ ~~\ Іс. ... 

" І·' ... 
':, р.' 

ІІРИЙНЯЛА: 
Приватний підприємець 
Станкова Гулія Ісхаківна, 
па проживає за адресою: 

вул.Бузкова, 7 
м.Бровари 

обл.Київ ька 

І Г.І.Станкова / 
-~~-+-



АКТ 
про переllесеllllЯ В натуру ЗОВllіwньоі межі земелЬ.IОЇ діЛИ.IКII 

--
ь..т , 

ay~. cS)п6 І _ ReJ.!!..~~~ ~ ___ ,. ________ _ 

"--11-" _--=:.0-=,:...-____ 200J-р . 

• МІІ. ~Ііж~елідпис~.ні •. ~.~дсТавник Броварського міського відділу 
КІІІВСЬКОІ реГlоналЬНОI фlЛl1 Державного піДПриємства" Центр державноro 
:sсмельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 
ресурсах" 

8 ПРllсутності землевласників (землекористувачів): 

_______________ ~n~ Cт.~ 'hHo8Q r..J. - - ---------. ч- q-o 
представник виконкому tL()~,i. ~11/GO V!'tL. А 
діючи на підставі дозволу виконlГому Н!! 273 
ради народних депутатів від 24 листопana 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної ділянки 

N. (J, r. J .. 

прожнваЮЧОГQ по вул. ___________________ _ 

згідно рішення міськвиконкому Н!! від __________ _ 

Межові знаки в кількості f' шт. передані в на1УРі представнику 
ЗlІМовник&. ІІа якого і накладено відповідальність за іх збереження. 

Розміри та місцезнаходження межовиХ знаків земельної ділянки показані 
на кроках. 
ЦеЯ акт є підставою для приЯнRПЯ рішення по фактичному КОРИС1)'ВlНню. 
Акт складеllИЯ в двох приміРIIИКDХ. 

Пр~ставнИкземлевnасника 
(зcмnекористувача) 

Пр~ставник віддіnу 

Представник ВИКО'ІКОМ 
.с:::;;;;"-'-::і 

ПредстаВНИК Броварсько,.о,~=с? 
Міського віддіnу земельн, :' і 
ресурсів . \\ ,'. -\" 11' ОО. ' , 'о ' 

\\,,)«<. • ".. \; '. • 
\ Іі'" ',." 1;;,;. •. ,:., ,,.. 
~:'1' . , -- - ". -: .... 

' .... \. .. 



л,И8"С ЗF.М.ЕЛьноі ДІЛЯНКИ -

S, І]. 

-------------------------ОО;III=lс~~~I=~ж=.:~-------------------
,. 11і;І Л ;", А- - lЄ& 1 А ___ " 1(..4 jJlJlftfJt. щі 1:. ~~' --
2. Ош G д,,11 .,.-1' J:t. -~ - --

3. '1311113 ж'" ------------------~---~---~ 
4. ВІд 1·:\0 JL ------------------------.---' 

5. Ві:! Д J\t1 Н -_ .. -------~-:-----------------
6. 131J1 Н І'" Л ~.~= .... -... ---:----------------~ 

ла",,~ ~ІСШ:Ш~: -·-:-----~15:;------~===-~ -4·~~'C~f2~---~ 



АКТ 

ІІРО передачу на зберіГ81111Я BcтaHOBnellllX меЖОВllХ Зl18ків 
влаСНІІКУ (КОРистувачу) зеl\lenьноі діnЯНК11 

n. С fl7..QHI(O~ r.:J 
( П.І.Б. Фі311Чllоі ОСОбll, 11138' toРIUUlчноі особll ) 

в межах __ ...;;Б~Р--=о::..::е...:Q:JР~С~Ь~А'~('J~С:". ____ • 
- ~ї (сіпьськоі) рм!! 

11 11 "_--.,;()~f' ____ 200Г р. -
Ми Нllжчепідписані: 

представник організаціі, що виконала роботи по встановлеННIО межових знаків земельної 
дlВIJIIСlt, що нвдана вище вказаному власнику ( користувачу ), 
&РОDDРСЬкиіі міський відділ Київської регіональної філії Державного підприємства 
11 ЦСІІТР державного земельного кадастру при Державному комітеті УкраіНІI по 
зсмenьних ресурсах" 

( пос:адв, п.1.G.) 

шшс~асник (землекористувач) _.Jn'~1 ~n~.~~::::.:m~Q~Н~'I~t::.::D:.!і~~9--=г.:....;.:...!)~. --:-:-__ _ 
(П.І.&. cJl1311'lllоі осоБІІ, Н8388toРllдllЧиоі особll) 

представник мicыc~ (сільськоі) Р.!!Ш'І c.z;1't2'" е- tН k о ~ в. 

міського (рвйовного) ві1ш!9 земеJJl.ІІІIХ рссурсів ~H,д."",< 
~ (Л.І.S.) 
скnaпи цей акт про те, що межові 311ОКІІ ЗСМWlllllоі ділянки BcтaнoвneНЇ (BїднoвneНl1 на 

місцевості в хількості 't У 1111', І IICPCДOlli ІІа зберiraвllи зeмnевnаснику 

(зeмnскористувачу) ___ ~I'L~n~~С~WI~Q~I1~I<~О~~~9'~J~~~:Jiid'іаСОі5іі)---
(fl,I,li, 1111:lIІIIІІОУ осоБІІ, 1113 .. IОРllдІlЧиоі особll) 

Акт СКЛвдено в трьох ПРllміРIIIII(ОХ, , ; 
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роботи по BcтaнOВJIeHIIJO МC)lСООIIХ :lІІlІІсlll _-Irj '~;i!~~~~!!!!iL.""::'.:.!.!!:~-

ЗCМnСlUlасник (землекорИСТУIIl1II) 
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• Ід 01 • ору Op,,,tJII1e."M.II0r tJlлвllllU 
'!юmОltll006 P0 Il.Y JtiD406JJBOOfUl 

МІСТО БРОlаРIІ КllіlСIoКОі обпacri 

25 беРc:lПR двІ Тllcnчl дев 'отого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОlарсьКl місьКІ РI4ІІ КllїВСIоКОї області 6 
3IКOHoдucтвot.1 УкраіНII, ідеlП1lфіКlціRНIІR коа за ааНllМl1 ЄДРПОУ 26376з~РIUUlЧна осо а за 
J(JlilCItlD обл., М. БРОlаРIІ, вул. Гаraріиа. ", І особі ВllКОНУЮчоro 0601'IОКII' ,,~:~:::I~в.:.~:~ 
cupтр. Paдll Сапожка ІГОРА ~аеl.Л"ОDI.ча, ІICJІА аіс на піаставі СТ.42 Закону Україн •• «Про 
місцеве CDIОВрJШYIIВННІІ І Украінщ, з ОАНОro боку, та 

ОРЕНДАР: ~ KO!"H~K ВОЛОlUlМl1р ГрltropОII.Ч, IОРIUUlЧllа IUIреса: t.1.Бровар ... 
lуn.Котовського,14: laCln:-IФIКlW.RIIIIR коа 18 ~ 14~2897, ІICJІА аіс на піаставі СIШОQТВ8 про 
держаІНУ ресстраwю су6 скт,а ПJаDpIfСМНIЩIoКОI аlМIоНОсті, BItAlllOro ІІІКОНКОМО.. БРОlаРСlокоі 
міСloкоіРUllза ~ 3550170000000710 віа 25.10.1996 РОКУ, аапі -"ОРЕНДАР", з r)PJIltI1cmopollu, 
)'ICIIDJlII цеІ ДОГОВІР про IlаС1}'пне: 

ДlюЧl1 д06ровілloНО і пере6УВВlOЧІІ npll ЦОРОВОМУ розyr.lі та IClliR ПО.'JIТЇ, розyr.rіlOlfll 
значеННІ своіх .ІіА, попередньо ОЗllаRомnеllі з ПРІІПІІСВМІІ IUI8ЇnIoHOro 38КОНОAl8C"ПU1o що 
рсryЛlOIО1'Ь yxnвдеНllА НИМJl ПрООlfllН (зокре.lа. з BllМOnWl1 ЩОДО неalАСllості правОЧІІНУ), 
відповідно ДО затвер.шкеноі рішеННІМ БРОІВРСIоКОЇ міСlокоі PWI віа «30. вереСІ" 2008 року 'м883-
46-05 НОРМВТ1lВноі rpowoBoi оцінки земель .Ііста БроваРІІ, та рішею .. БРОlаРСlокоr .lісlоКОЇ PIlUI віа 
16.10.2008 року Н!898-47-О5, від 26.02.2009 року 'м1068-56-О5 та керyrОЧІІСIо положеНИUIІІ 
nyнrriв 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОІОРУ ореНАIІ земелloноr аїnIНЮI віа 01 тотоro 2006 року yкпanll 
ЦeJI Доrolір N! 1 (надаі - Дагosір) про BHeceНJUI змін ао Доroвору opeНAlI земельної MНКII віа 
01 JП01'Oro 2006 року за Н!040633800041 (нaaani - ДoгtJflip oр",,)и) про таке: 

1. 8НССТ1І дО Договору ореНДІІ наС1)'nиі зміНII: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ ВIIКllаСТ11 в нacтrnиіR pe~1: • • 
«2.3. НормаТ1ШНl ..рошова оціна земельної аШОКl1 ЗПАНО аОВIAJClI ВІААІЛУ ~OM~mlX ресурСІВ у -t' 

місті Броварах КиіВСloкоі області віа 17.03.2009 року ,м 04-3/13-315~6 С1'ІІи~m.. ~ _._ _ ...... _ 
-::..::-:-. 14674 (ЧотирнlIl1UII'Пo Т1fCJIЧ шістсот cit.raecJIТ ЧОПlpll) rplIВНI ОО КОПIАок.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНАИ ВИКllаСТІIВ наcrynиїR peaaкwl: 

• 26 08 2009 року Піcmr ЗШНЧОНU С1року lU1 цr.oro «3.1. ЦеЯ Договір YICllIДeHO теРМІНОМ до • . n'оro на НОВІІЙ С1рОк. У цьому разі 
ДoroBDpy ОРЕНДАР має пероважне прао ПОНОВnОН-: .Інів ао закfнчонlUI С1року lUl цioOro 
ОРЕНДАР ПОВІlНен не пізніше lliж за 30 квnеНJUlРЮ І оаОВЖlml Roro ailO. 
ДorolOPY ПИСЬМОВО повїАОМИТlf ОРЕНДОДАВЦЯ про на;:ВЙДАРJI не ЗIlCТOСОВyиmc:JI у Рll3і: 

Положевва цього Договору про перОВВЖIІО право • 
- 8UКOp1lC'l'lUlНi земельвоі дiJunпaf НО З~ цinьO~11М ПРIОН8'1оШUlt.I, 
• ПОрушенна термінів СJUlВТИ opeнaHOIIUlA~, 
• допущенна поriршеННІІ СТІІН)' зомельноі ДUUlНXlI». 

І В НlcryПllіR реаахціі: • r 
1.3. Пункт4.J Договору оренаи BlfКII~ 'В віа HOpt.IBТJI8HOr Ірошовоr ОWНКІIЗемCllloНО 

«4.1. Орендна !Шата станОВIІТЬ 10% (aCCIIТЬ) ВIAСОТІСІ 
AbwnciI-14 674,00 !'рІшень і cкnaaaє: • сім) Ipll8eHIo ОО копійок В ріа 

. І 467,00 (ОАНа тисnа ЧОТИРІIC11l ш~стаеCJIТ 

IlJШ'IYПніR реааКЦІ1: 
1.4. Пункт 4.3 ДОГОВОРУ ореНДІІ BllкnaCТII У І lСІІІІе ШІХ 

щоаlіCJIЧНО прOТJlroаl 30 (1РIUPWП ) uar.дa 
С4з. OpeRдНВ мата BHOCIIТloCJI ріВН1.11І lfВC11CDfllітиОro (nOJUlТlCOBOro) МіСН= ~liвcIoкiJI 

JUtia. НlClymuIX за останнім кaneНдВPHIDI ДИОІ ЗІ О ИADдllВWI N! 3321181S7 ВДІ(. коа 
IIIIIQoM перерахувlllllUl на P03PВXYНКOBIIA23~:~ :1018, оаержуваq • Бро .. рс.ке 
o6nвcri м. КІІЕІІІ, вод ЗЮІО 235~19 , 
ICIIacnФlкaцt113050500 - оренда зеМnI». 

nнШ peaaкw1: І ВIUCIIIIС111 В Hac:ry 
1.5. Пункт 4.5.2 Доroвору ореНДІ 'НlI НОР.IВТ1l8ноl rpошовоl 

r 1ІІІВТ1" заfl «4 та craвOK ореНдНО _ .. еюос 3IКOHDJ&I8CDOM. :':J.. зміпи розмірів земem.ного подa'l1CY фfuit:НТЇD іНдоlCClШll, BIOНl ,ОВІХ. IІl0начеИl1Х 0.4.5 
ОIliRtcи. nїДВIUUCввa цін, таРllфів. змООI КO: .. iHlml opellдН)' IІІІВ1)' Н8ро:'оа'У порJUUtY». Да У ІІІПВДІС)' відмОВ11 ОреlUUlР~ І цеА доroвір в одиоcro 

ro8Dpy, Орендодавець мас прно р03IРВВТ1 
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1.6. ПУIІІ,14.5.4 ДоrolОРУ ОРОIШlі ІIIМІCТlI І JllступніП родакції: 

4 5 4 У аі IIOIHOOOIIIII ОРОIШllоі МІПІ У СТРОКІІ. 81Dначеllі QII,.. Д~ГOIOPOM. Сума заборГDВIИocti 
:~~ ПОДDТКОВІІМ 60pro.1 і curym.cJI 3 HlpaxYlallJUl.1 пеНI~ ~o HapaxolYCТLc:1I на суму 
nOДD1КDDoro 60pry (3 УРIX)'IIIIНІМ шrplфНl1Х санкціП 3~ іх H~DJlO:n) ІЗ розрахУII~1' 120 liдcancq 
ріЧlll1Х 06nіКОlоі CТDIКJI HIцїolllulы�oro 611ІІІІ ~кpalНll. ДІЮЧОІ ~B дeH~ ВlltIllКllеll1lJl тахо", 
nOдDТКODOro 60pry 160 НІ ael .. noro (noro чаСТІІНІ) ПОRшеННJI. змежно ВІД тo~, Jlка З ветlЧlnJ 
ТВКІІХ стаВОК С 6inЬШОІО, 31 КОЖIПIП кaneндвpHlln день ПРОС1рочеIIIIJl У Пого сnлатш. 

1.7. Пункт 6.4 ДоroDОРУ opellДll ІIIКЛВCТlI 8 наступніП редакції: 

«6.4. ОРОІШВР з0601'JI3lшlR І п'mlДеННIIП тepr.liH піCnJl дep~BBHOЇ реестрації цього Доroвору 
тalІ60 6уДІо-IJCIІХ aOдDТICOIl1X yroa, Доrolоріl про 8несенJUI 3МІН та ДОПОІнеJlЬ до ДОГОІОРУ ТОЩО 
IIIIДD11I відповіді!), копЬо 0PJ"ВII)' деpICDlноі подаТКОlоі CJl)'Ж611 за місце,.. знаХОдЖеНІІІІ зсмет.ноl 
abulllКJI». 

1.8. Пункт 9 ДОfOlОРУ opellДll ДОПОІНlml НОВІІМ підпунктом 9.4.7 наС1)'ПНОГО зміC'l)': 

«9.4.7. І n'mlДeHHlln термін піcmJ державноі реЄС1раціі цього Договору тalа60 6у.&-_ 
дDдDТКDIl1X yroa, ДОfOворіl про ІнеоонJUI змін тв доповнень до Договору тощо надаПI lімовШну 
копію opraнy ДepICIUIноі nOдDТКОlоі cnyж6113В місцем знаходжеННJI земельної ділJlНКII». 

1.9. Пункт 123 ДОfOlОРУ оренди ДОПОlшml НОІИМ підпунктом 12.3.4. наступного зміcty. 
«123.4. іиіціаП180Ю однієі із Сторін І односторонньому ПОРJlдКУ У IИПадках, перед6ачсm 
3~OHOM тв ШІМ ДОfOlороr.I». 

1.10. П~ 12.4 ДОfOlОРУ оренди ВllклаСПI І наступній редвкціі: 
«12.4. РозіРІDННII ДОfOlОРУ ореНДІІ земnї за ініціаmlОЮ Opeндoдa8ЦJ1 І oДHocтapDвmoмy -
поpqкy доnyc:квЄ1'ЬС8 у раі иеllUШНIНIUI Орендарем Ilfr.lor nyнК1У 4, підпунmil 6.4 та·9,. даноl'D 
ДОfOIОРУ'» .~: .• 

2. ЦеП ДОfOlір H~611p1E ЧlfННостї піCЛJI niдnИСВНJUI сторонами та noro peєctplQl1 D 
31CТQCOlyтa до npaв08lAHOClIН шо I.Пl8КЛИ :І 01.10.2008 року. 

5. Інші У.ІОІИ ~fOIOPY ореНДІlзеr.leJlьноі дімнки від О 1 лютого 2006 року за N9040633800041 
31UП11D8КJ1'1aCJ 603 3.IІН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Ори'''''",иil """PIIЄ/f,г,C. 
Коmгllоlt ВОЛО'ШІ"'Р ГРUZDро."ч 
Юридична адреса: 
ІУЛ. KocolcItKoro,14 
м.IiРОlари 
ом. КИівська 

H~-в.г .коmгllоlt 

ДОl'Dвір :lIРСЄС'ІрОIIНО УІІІконкомі G 011 •. • 
дepDIIHoi peЄC'lpaцlї aOl'Dlopiв opelUUl ВЧllНе: РСЬКОі МIСltкоі ради, про що у КНlаі 3Вnllcil 

о 31ПИС lід «/t» Р? 20о[РolC)'. 

'. 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I'lіська рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та Приватний підПРllємець Котенок ВОЛОДIIМIIР ГРІІГОРОВІІЧ З 

другої сторони, склали цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllватвий підПРllємецЬr.:.iO 
..., • ._._.. .-.n.:;.,.:.::. 

о І(отенок Володимир ГРИГОРОВІІЧ прииняв земen~ну ~ площею 
~o_ _ ____ о-

о О,ОО20га, ДЛJI обслуговування кіоску по :"вул;Гагаріна В раіІ().іl 

розміщення буд.N!!2 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

.: " ~iд" 26.02.2009 року за .NH 068-56-05 на умовах оренди терміном до 
: , 
26.08.2009 року. 

Ц ... А__ трьох примірниках і є невід'ємною частиною еи .nAІо: складено у 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 
прИЙІІЯВ: 

ПРU(JQІІІНUІЇ nidl;PUЄlflel(6 
KOlIIelIOK ВолоdlUfll'Р ГРll20рови'l, 
Юридична адреса: . 
м.Бровари, . 
вул.Котовського, 1 4 

~- /B.r.KOlIIeHOK/ 
с;. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМF.JIьноl ДІЛЯНКИ 

м.&роВВРII 

БРОDарс~КD ~llc.lCD. Рада .. N .. ~~ .. 20../!Qp. 
OpCIUIOIIJIOIllo: IipOBa~C.Ka ~IIC.K~ рада в осоБІ першого :lаc:tyПlша міського ГОЛОВІІ КІІВllllцl OnCКCВIIДpa 
АIIIJOIIIIІОDI~ча, що ДІЄ ІІа ~lдcтaBI ЗDКОІ'У Y~aYHII "Про місцеве caMOBpllJlyllallJIJI в Україні" :І OДIIOГO боку, 
,otірсиOCn ВІД 01.04.03 за N!2-61299 та opellДllp. ПРIІDаТlIІІП пIдПРIІС:аIСЦ. КОТСІІОК DOnOДII~IIIP ГРІІГОРОВІІЧ 
JDPIIIIII'I1ID ВllPОCl: .І.ВРОВВРІІ, D~л.Кото~сько~,14 ідеНnlфіаuiRНІIR КОД 1811402897, ІКІІА діє на підставі 
aIJOUIII про державну реєС1рВЦlЮ суб' єкта ПІ./ІПРIIСМIIIIUЬКОЇ діlUlЬНОсті, ВІІДІІІІОГО BIIКOIIКOMor.1 Броварської 
_ipaдll:la N!3388 від 25.1 0.1996р. ~ дpyгoro, YКnВnII цеА ./Іоговір про JIIГАСЧенаве./lеllе: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ві./lповідно до рішеlllll сесії Броварської міської радll Кllївськоі оБJlаc:ri віа 
27.10.2005 року оМ805-З8-04 надає. в ОРЕНДАР ПРIІRмас в строкове MaТJle Kop"c:tyBaIIJIJI :lеммьну ./IЇnIIIКY 
аощelO 0,0020 IU ДnB обслуговуваllllR кІоску, ВКІ,П :lllаIОДIIТІоСВ по Byn.farapllla в раПОІ" РО:lаllЩСllІIR 
DJд.М2 м.ВроваР'I. Згідно з МВІІОМ землеКОРIIС1)'ВDНlur, шо с иеві./l"DIНОЮ ЧІCТJІНОЮ UЬOГO Договору та 
lОІiDп ВIIAllНОТ БРОВВРСЬКІІМ міСЬКІIМ відділом зеММЬНl1Х ресурсів ві./l 08.12.2005 Н!64 І та земмьtlD
IUlCJPDlоі документації Броварськоro міського віJlділу земenЬІlllХ ресурсів ЦІ зе.lenloИI ./ІілІІІа рахУf:l'ЬСІ в 
3CJUIIX комерцlnноro ВИКОРlfСТВННR в межах Броварської міської paдll. 

2. 06"єкт ореПДII • 
. 

2.1.8 Орен.цу передаf:l'loCJI земельна ДЇn_I~ ЗВnШ&НОЮ мощею 0,0020 ra. .. ::;;;; -. . .-
2.2. На земem.нїR дітпщі BiдcyrHi об"єml нерухомого M~нв.. • • • • 
2З.н0рм8ТНВна l]Jошова оцінка земenьноТ дiлRНКlI зnдио ./IOB~I Броварс&lСОГО МІС&КОГО B.UUUJlY 

JCIIСт.JIIIХ ресурсів від 08.12.2005 за Ю642 станОВIП'Ь 3962 ( Tpll Тllсвчl ./Ісв .~OТ шlст./lеевт авІ) IрtlВtll. 
2.5. Земельна дiлRнц _ка nepeJl8f:I'ЬCl в 0PC:НlIY, не МІІЕ иедOnIКlВ, ЩО можyn. переШkO./ІIІТJI 11 

ефсапвному IlIКОрИСТВИНІО. • 
2.6. ПРllзміні ( реорганізаціТ) ОРЕНДАРЯ Договір ореНдІІ не :lберіraє ЧІІННІСТЬ. 

З. Строк діі доrовору 

• • 0.2006 ПіCJUI закінчснНІ строку ./ІОГОВОРУ орсндар .Іає ,_.:!: AOI'OBIP ухпадено терМІНОМ ДОП 27.1 к У UЬ::;'~83i орсндар ПОВІІНСН не пЬніше ніж за 2 •• Ісвцl ао 
~e npпо поновnеННl Воro на НОВІІ стро. О нar.ii npoдоnnт. Вого діЮ. Пр .. 
1ІІіичеННІІ строку ДІЇ "аroвору повіДО.fJml ПIlСЬМОВО OpcН./IOДl8UН пр Р '" .. оренаар втрачає переввЖІ'С право на 
IllКОРIІ~пшнl 3С.lenьноТ ділRН1СІ1 ІІІ за цln"OB"~' ПРllJ1І8чен .. в 
IІОпавnСІІНВ договору opCIIДII. 

4. Оревдва пnатв 

СВ'ВІІОСТО шlcn.) 1р.I8СНЬ 20 копіАок. 
4.1. РІчна 0pllfДlla мата СIСІІDдаЕ З96-20 rrpllCТВ а 'nCЮОЄl1oCR3 ypaxyвDJIIIJUII індексів іифnlшl. 
4.2. ОбчнcnенНJI розміру орендноі пnаТlI :lа зо.uпo ЗДІ ПнRТПI рlшеlll .. від 27.10.2005 року ЩО~І'СВЧІІО 

Рів 4,з.ОрetlДна плата BHOCIIТLCR ПОЧllllаlOЧ11 3 ДІIJI Прll ПІІІІІ за OCТВIIHbl кaneIUl8p"lla. Д'lе •• 38mlOГO 
( lIJJ"и чаnкa~1ІІ пр011lГО~' ЗО fClLllеидВР11111 a1118, ІІІСТ)' УДК У К'lrвс.кlП 06nаcтl.I.Кllєва МФО 821018 
"-'І1совоro) I'llсвцв WЛRSО~І ncpcp8XY8allllR ІІа раlУІІОК CllфlкаulJ 13050500 - opcllДD зе~шL 
kaд 23571923 plр 33213815500005 - Бровврокс ВДК. :О': :::.а.IОї MaТlI офор.UUJЄІ1оС- віДnOВЇдНI"Ш ІІІСТІМІ'. 

4.4. Передача npollVltl'iїтa НaДIIIfНII пOC:nYГ в раху р 
4.5. ov -- св у ра:ll • POJ~llp аРІIІДI.ОТ пnаТl. ПlРlгnвааєr• • ВОРО'" 
405.1. зміНlI умов roсподаРЮ8ВlIНІ, передба~ен~:::: цін, ~РIlФів, у тому "llслl внаcnі.аок інфnlш1; 
405.2. зміни РО:lмірів земenьноГО податку, ПIJI8 
4.503. _ іНШ11Х ВIIПІІДІСВХа передбачеНl1Х ЗDКОНОМі чені ЦІ'" договором, спрD8JIJIЄl1oCR пеНІ У роз •• ірl 
405 4 У • r ТlI у CТPOКlI, ВІІ:ІНІ ііа' " раl HeвHeceнu оренднОI Пnll НЬ проc:rpо .. еННlмаteЖ)'. 

IUlllІнот CТlВКlI націонanьного банку украіна за KCnКCH де оРЕН" А Р з пов .... 11Х ПРI!ЧIIН ТІ .. fЧ8СОВО не 
4 5 • У ВIIПllдICllXt _кщо РІ" 
• .5. OpeНДIII пnатв СПР88JIІЄl1oCJI твКCnК І . 

~BYE ЗОІМЬНУ ділІНКУ за ЦІ'" ДоroВОРО.I. > 
5. УІІОВП ВПIСОрl1 

CТDJlJIJI зеаleJIьооі діл.ОКО. 

обслуго_уваllНl кіоску. 
5.1. Земen.на дiлRНIВ перeдat:rЬCfll opellдY ДJUI 



· . 
IоноТ дїJUlHKII- :se.ani кo •• epUIRHOГO ВІІКОРІІСПІІІІЯ 

~,2, І tllll.llll&: IIРII:lIІОIIСНIUI36е.ICnфор.anенНJ1 у BCТDHoвneHOtolY 38конодавством ПОРЯДКУ lмі.IЮ • '.J. ОІ'''"ІІОР 110 •• ОС правО e:s О BIТJt.IIi., 
11І11І11111'1"111111 :І&:мenМIОТ лІпІІІІІ', ~ 

бо YalOBl1 і СТРОЮІ передачі зеJ\lелы�оіi діЛЯllКl1 в ореlfДУо 
\~ 

" 1nlllJCII В opel'nV :sліRСIПОЄТЬСI бе:s ро:sроблеННJlr.t npoctrry ії aiABeU"U8 
(" ,. 11"1'''110'10 зсмcnы�оI� Л -., "'" 
6.2.11111І1 УМООІІ псрслачі :seMenIIlloi дімНJClI в оре.шу: OPEH~OДABE~Ь пер~дос •. а ОРЕНДАР nPhlluat 

іІІ""''''! 'I"М"nlllІ,! дlnНІІІІУ DШIoII)' від 6УДJr-JlIІIХ маП.IОВIІХ прав І ПРСТСІОІА 11ІетІХ ОСІб. про ІІКІІХ І M~ 
да,n .6.ВЕЦЬ ЧІ' ОРЕНДАР не моглlt :SHaTIt. )'1(111111111І11І1 Дш'Опору ОРЕН w- ....~ 

6.3. 11СI'IЩО'IО зсмcnыlтT nlnJlII~11 opelUlllplO :sліRСНlоtтloСI ПІСЛІ держаВIІО' рссс:траЦІІ ЦЬОГО ДоrolОРУ 
'1ІІ11ІС І &ІМ ІІРІІІІМОІІІІJI- передаЧІ. ." 
б •• '. I11I ОСllооl ст.25 ЗаКОllУ УкраТІІІІ "Про ОрСIШУ :ІСАІЛІ Від 06.ІО.І998р NeI61-XIV aptllJllp, 

11'11111'&1'11111І11 , .. трок nlcпR ДСРICDВIIОТ pcc:cтpoulТ договору ОрСIШI' :lCA.e.nIolloi дlлЯlІlС1І ДСРОAl8ВПО' 160 
ItllАlflllШІІІІІІУ IUIIICllom :loOOB'R301IllQ IIDдDТlI кonilO договору вlдповlдJlОА'У OPгalIY дсро.каВIIО! пааlТКОIOl 
tJI)'жdll, 

70 УаlОВИ повернення земельної діЛJlIIКII. 

1.1. 111cuIH ІІРІІПІІІІСННІ дії договору ОрСllд8р повсртає орендодавцеві земельну діпlНКУ у стані. не ПРШО\l) 
11111111111І1110 :1 ТІІМ, УІІКОМУ оІн одержав П в орснду. і 

OllOllAOAOIIOQb У раї погіршеllНl кopIICНnX вnacnlВocтen орендованої земельноі дїЛJlНКII. пов"1DIНI1Х Ь 
:lмIЩ)J(J n' 01'1111),. МОС право на BiдwкoдyIIIIIIНI збllТКів у розмірі. Вlоначсному cтopoнaмll. Якщо сторонами 111 
1'01:111'11)'1&1 :l1'ОIШ ІІРО pO:lMlp вiдwlОдylВННJIз51lТКЇВ. спір РО:SВ"ІЗУЄТЬСR у судовому ПОРІДКУ. 

1.2. :111111111І0111 0PCHдDPCM 5сз ЗГОді' opeндoДIIUl Вll1ратн на поліпшенНІ орсндованої земельної_щ 
ІІІ(ІІІ"МШІСІІІІІІО IllnoКPCMlml 5сз :SІПодiJlННІ ШКОДlt иіА діпнниі. не піДnlnUOТЬ відшкодуванню. • .... р. 

1,3. 11CUIIIIIIICIIIII стану :SCMenloHot дШIНКI'. провсдені орсндврем за ПІІСЬМОВОЮ згодою з opeНAoдllUN 
'Ї&:~Їlil: '11" illMnnUOТla аідшкодyllНН1О. 

7.11. OI'CIIMP має право на BЇДWKOДYBBHНJI :sБIIТКЇВ. заподіlНИХ унаслідок неаиконан"" opeндoдllЦCJJ 
'ltlбі11,"Н:І"IІI. І I1срод61\'IСIШХ ЦlIМ договоро... • • .. 

Зn""IСI'.111 uпаЖОIOТloСЯ: 
7.5. фПIn'IІ'IIIIIІ1рIТн. ІІІІХ орсндар :S83Н88 у ЗВ"ПКУ З невиконаННRМ або неналсжннм в"конанНАМ умав 

"UI't1ni11')' ОРОІІДОМОЦСМ, а Т8ICOJC Вlпратн. Jlкі ОрСllд8р здіАснив або ПОВІІНСН 3АіАСНИТIІ АЛІ відновnсиНl СlDnJ 
ЩIР)'IІІIШОI'O Ilрооа: 

7,6. АОХОІЩ нкі opcНДllp •• ir 511 ревльно отримати в разі нвлежного виконаННІ OPCНДOдDBЦCM УМОІ 
ДЩ'ОІІСІІ'У, 

,. " I·СI:1М Ір "'О1CТl111І1ИХ ВlI1рВТ орендар. ВlанаЧlІЄТІаС1 на підставі документвльно підтвеРДЖСНIІХ дDHIIX; 

8. Обаlеасенпв (оБТJDКення) щодо ВПКОРllстання 
земельноі дїЛВRlCJlо 

Н,І. 1111 "РСllДоааllУ земмьну AЇJIRику не встановлено 05m--нНІ 6:- •• -: .. осіб _.. ,ОUI'RЖeННІ та ІНШІ права 'Ір...... . 

9. Інші права та обов"взJOJ сторін. 

ОllllllJ\ОДЛDЕЦЬ ВРIUПYє, що ЗСММlaна дШRН І ••••• 
',nб"РUIIІІIІІ (1IРО11IТОМ). заставою нс персбуває і він м кв Є У ~oгo влаСНОСТІ, НІКОМУ ІНШОАІУ H~ ВІДЧужена. ПUl 
11І1111"11І" 1lllІlІІllІрооа. DlІ:lllачсні ЦlIМ договором ає ЗIКOННI ПовноважСННІ передаваПІ шо ДІЛІНК)' в ореНдУ. 

,.I.ІIIIIIІІООРСIIДОдDВЦЯ: • 
9,1, І IIСРСIlIРПТlI UinЬ08C ВllКОРllC'I'IИНJIзСМмьноі діта • 
9, І ,2 ІІОСТРОКОІО розіРВВТlI цеП Догові в НXJI. 

Дш'tIIlClI'ClМ: р у ИnIlAlCllX. передбачених ЧІІННІІМ законодавСТВО.І 1'1 Ш'" 
1).1,3, :IMllllml РO:S"lір оренднаІ MaТlI у 81 • 

ОIШОU11'IШIІІIІ.ому ПОРІАКУ без ЗI'OДlI ОРЕНДАРЯ~ ПСРСдбачених ЧИНним з&Конодавством, в тому ЧIICnI І 
І), 1 •• 1, 1І11А1R111Т11 alд ОРЕНДАРЯ своєчасно";' 
І), I.S.IIIIAlClmT" вІд ОРЕНДАРЯ BЇДWКOДYB8Н внесснНІ орендно, MaТlI: 

"По АIIС:I.Кі'У IlІІlіll "РО IlI1ДОИНlзсммьноі _ИХІІ до"=' СУМ" орендно, MaТlI з часу прнАНI1Т1 рішеННІ ВllконКО.1У 
9.2. Оnсш""'ln' аРСllДодавuя: ЩПІІСВНIIJI UIoого Договору: 
1J,2, І. ІІОІЮІLIIІІDТIІ 'СММЬНУ Aiuику ПО cuny 
".J. Щ,,,,,,, IІРІIIДUрЯ: • 
",3,1, \ІІIIIIМОТІI ПО акту ЗСММlaНУ AЇJIRH 
IJ,3,1 II&1II0IUIIOBaТlI договір піCnI 3:';; КOPIICJyBallНR: 

'І\IC\t","И'ЩIІІ. ІІІ' IІРІlТlзl термІну ореНДІІ. еНIІІ &:'Іраку Пого АІі в разі відсутності претеи:sіR. шодо 



9.4. 060В"Н:lКlI Орl:IШlрR: 
9.4.1.IIDJIIIJID111 ОРЕНДОДАВЦlО "IОЖІІlllіc:n. :l4іПСЮОI 

J,IIIIHIII; ml КОНТРOnIo :lІ IlnCOPIICТDIIII."1 цієі 3С"ICn.llоі 
9.4.2.ВlllсаРIІ&~мауаIТlI 31:"IМ.IIУ 41nИI" J In 
9.4.3.СІОЕЧІСНО СМІЧУII111 ОРСІIJIІІ)' ма:;' І q .011111 ПРIIJIIІЧI:IIІІRІI; 
9.4.4.нс ДОnYСКІТl1 хімічного ЧІІ БУ4Iо-JlКО";' іllШ 
9.4.5. niJlтpllMYla111 ОІ IIВnСЖНОМУ саllітарно_,уОстаГО 3~~PY41ICIIIII ЗС~ІЛJI; 
n 46 •• • .. ІІІ, 
7. • .nlCJII 3UШЧСНІІJI теРМІНУ 4іі ДОГОІОРУ 

1IIIIdll0MY С11Іні по ІК1)'. ОРСI1411 ПОlсрнyrIlЗСМCn.11)' 4Їn.HКY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. РII:lIIК ВІІПОДКОВОГО :lllllщеllllR або п " ошкоджеПllR 
об єкта opellДll 'ІІІ ііого 'ІаСТПIIII. 

10.1. РІІ:ІІІК DIIПD4КОІОГО 3НІІЩСННJI або ПОШКОlDКСllllJI 06"""'" В 
..... 8 ОРСI1411 ЧІІ ого чаCnlНllllесс ОРСIШlР. 

11.CтpaXYBaIIIIR об "єкта 'ІІІ ЙОГО чаСТIIIIII. 

11.I.ЗriдlIО 3 QIIM 40ГОІОРО .. 06"єJCТ 0РСМІІ НС nilUlJlraa: страхуваНIІІО. 

12. 31\ІіlІП УІ\ІОВ договору і ПрllПllпеllПR ііого діі 

12.1. ЗміНІ ?МОІ 40ГОІОРУ 34inCIOOкm.c:1 у ПlIС.МОlіП формі за 83aOIHOIO 3ГО401O сторін. 
УразІ HC40CJIrиCHHJl3Г0411 ЩО40 зміНl1 У"ОI 40ГОІОРУ спір P03I"Oyкm.CJl У СУ4010 .. У ПОР"4КУ. 

12.2. діі 40roBOpy ПРIIПIIIIRЮТЬСR у рвзl: 
12.2.1.звкінчснНJI С1року, ІІВ "КІІІ Пого було укпмсно; 
12.2.2.ПРНJlБIННJI ОРСН4Врсм зсмcn.ноі 4іпІІНКІІ У ВnlcHicn.; 

• 12.2.з: IIIКY~ зсмcn.но! 4ЇnJlHIOI lUIJI СУСПЇn.НIIХ потреб або прll"УСОІОГО lі4ЧУЖСННІ ЗСМCn.llоі 
11Ш1111І13 МО11IВIВ СУСПlJlloНоі нсоБХlJIності І nopJUUCY, ICТВHoвnelloMY закоНО"I; • _ОО О О • 

12.2.4. лікві4Вldї фізllЧноі осоБИ-ОРСН4llРJI. • . 
ДОГОlір ПРllПИНlєrьcJl тако. І іНШ11Х IIІПuквx. псреабаЧСНl1Х законом. 
12.3. діі 40roBOPY npllnllllRIOТЬCR ШЛRХО"І Поro розlРВІІІІІR 3В: _ .. 
12.3.1. 83IЄМНОIO ЗГО4010 сторін; 
12.3.2.рішенНJlМ СУ4У НВ BllМOry 04нієі із сторін У НlСЛідок НСlllконаНl1І 4РУГОlO стороною обов"окfв, 

JJepeд6ачсНlІХ 40ГОВОРОМ, та внаслідок випмкового ЗНІІЩСННJI, ПОШКО_СННJI oРСМОlаноі 3С"ICn.НОЇ 4iтrHIOI, 
.. icтorнo ПСРСШКОJIЖIє ti ВИКОрИСТВНlllO, В тако. 3 іНШl1Х підстав, В113НlчеН11Х законом. 

12.3.3. IIСВIIКОНВННН opel14Bpeal п.9.4.2. 4ВНОГО 40roвору 3D plwellнnal суау, BlдnOBlдllO 40 
".141,144 3еаlМ.ІІОro КО4ексу УкрвYllllі 

12А. РозірвUПUI ДОГОВОРУ В ОДИОСТОРОНIIIoDМУ nOPJUUCY доnycкаЄ'l'loCJI; 
Умавою разірвІНІІІ 40roBOPY в одиосторони.ому порцку є неВІІКОНІННІ ОРСН4llрс .. n .4.4, п. 9.4.3. 

12.5. Перехіа проа власності на MaltHO opeНlUlP" ІІІ іншу ЮРIIдІPlНУ або фi:llPlНУ особу, а тахож 
JlCDpl'lНbaцiJlЮРИJIIIЧНОЇ особи-ореН4ВРI є niдcтaвOIO lUIJI розірваННJI дDгoвopy. 

Право на OpeНJIOlaнy зсмen.ну JlinJlНКУ У pl3i смерті фi:llPl~Оі ОС~бll - ~pe~pJI, звсу4JtенНІ або 
116м_иНJI ti 4ЇЄ3JIВтнocтї ЗІ рішенНJlМ СУ4У ncpexolUlТIt 40 спадкООЩIВ або IНWIIX ОСIб, IICIIIUCOPIICТOIyкm. IUO 
-Clll.ну AЇnJlHКY разоМ s оренаарем, ШЛJIXом ncpeylClllllUlHHJI договору 0PCНlUI зс"ші. 

13. ВідПОВідальniсть сторіп за uеВllкопаппв або 
uепалeacuе впкопаППR договору 

, 1-- 1___' . . 
13.1. ЗІ неВІІКОНIІІНJIlбо неиапежие ВlucoиаииJl 40ГОВОРУ стаРОIПl Hec:yn. BIlUIOBIДIIoII.Hlcn. ВIJIПОІIJIНО 40 

-ву 11 ЦIooro 40rolOPY. • ., • 
13.2.Сторона, ІІКВ порywaШІ 30БОВ"J13ан .... 3Вin .... єn.c. 114 ВlдІІОIШВn.НОCТl, 'ІСІЦО вона 401еае. що це 

lIOpywеиНJI CТIUIOCJI не З ti ВИНlI. 

14. Прикінцеві поло.епР. 

14.1.Цсn Д • б ості nlCllJI niдnllC8HНI стаРО ....... та Вого асрааноіреєстрaщlї. 
Ц ОГОВIР на IIpDЄ ЧIIНИ • МІІІОТЬ oJlНВК08Y 1DpllJllІЧНУ СІШУ, 04IIН З _ІОІХ 

~en aoroli~ )'lCllIlACНО у 'І1'.ОХ nPІIМIР=I::ї _~ орrвиi. Jlкsdl провів аср ... ну реєстрацію • 
• І opCQ04UIUI, друпdl - В орендар., "r 

BtcrllellA"Ealllllalll ЧВCТllllваl1l 40roворУ с 
nP11AmlHH�-передвчl об"єкта opeНlUli 

1et..~OIISn МІН земcn.ноі діРlllОl 3 
~· .... Ul.ltelnlX CepBhyriв; 

відобрDЖCННІ"1 06"IClCCИJo (06тDce11.) у ti BIlКOPIICТIHHi та 



РІ В на'!УРУ зовнішньої ~Іежі земельної ділJlIIКII; 
IIKr 1tIlIIеl"Ш=~=:llуl на зберіraнНJI8cm1НОВnОНІDC ~fеЖОВlDt знаків вnасншсу (КОРIIм..1 
'IKr 11110 ІІСР_ ~ -'1 1'I»1tI.!:, 

15. РеКВDП111 сторі.1 

()lt"IЩОДIІвець 
НРШШI)сr.кп міська рада 
,\ nсоОі 
lI"I)lIInl'O зоступиика міського голови 
1(llяшщl Олександр Аи~толіііович 

МІСІІ":JIIОХОДЖСІІІIJI ЮРlfAll'lllоі осоБІ' 

007~ 1(IІТОСЬка область, 
М,ЩШППРІІ, uул.Гаraріна, 15 

IJ,,,,mIФlкоuіnttиR код 

Орендар 
nf! Котенок В.Г., щО діє на п~ 
CBI~?цтвa ~po державну Peє~ 
суб єкта ШДПРИЄМНИЦЬkОЇ дц.~ 
B~Дaн~гo виконкомом БроваJlCLtd 

МІСЬКО1 Ради за ,М~ЗЗ88 від 25.l0.1~ 

Місце проживаННJI фіЗllчноі особи 

Київська область, м.БРОUРIІ 
вул.Котовськоro,14 

IдентифікаuiRНIІП номер 1811402191 

. . Шдппсп сторін 

-11. 
Opeaдa~ -

~~::{Y- В.Г.КО18 
І' 

мп 

1"111101" '",'11(1&11,"011110 У К"І'С1оldn рcriaИUloldll фiniJ • 
'WI'lІІІІhlи,.~у~pcn .. tII ... JICC:YP\:IIU =-.ІОМ nW1plICllCrla аЦеиrpу дcplnltlоraзсм~ .. "о~ ~~ .... лd 
ІІІ на ~ IГ~ "І''Г У Дс .... цаму petcтpi 3СМСІПо 8'СIIJIСtIO 3IUIIJC 814 c.!!!.~--

"" 

. '.. , 
'. "0' .; ., • .... *' 

.. \\~e. . ... . : ,~.,.,. 

.. І,'а 
Іс 

" о' 
\ . 

.,f/ . KapnCl11CO ЛКWllln' PycJIIIIi'" 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари 

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

Першого заступника міського голови КІІЯllllці 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 рішення сесії від 27.10.2005 року N!!805-38-04 з однієї 

сторони, та Приватний підприємець Котенок ВОЛОА!~~ІР ГР~ГОРОВІІЧ .. :::~ 

ідентифікаційний код 1811402897, з другої сторони склали цей Ап про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а Приватний підПРllєtlець 

І(отенок ВОJlОДИМИР ГРИГОРОВІІЧ прийняв земельну дїJDlНXy площею 

0,0020. га по вул.Гагаріна в районі розміщення буд.N!!2 ДЛJI обслуговування 

Юоску. Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 27.10.05 за N!!805-38-

04 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 27.10.2006 року. 
• • • t 

Цей Arr складено у трьох прИМІрниках 1 Є невІД ємною частиною 

Договору оренди земельної ДЇJIJIНkИ. 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Котенок Володимир Григорович, 
ЯКИЙ проживає за адресою: 

вул.Котовського ,14 
м.Бровари 

обл.Київська 

,Nд~~~I.KoTeHoK/ 



АКТ , 
І.а пеРЄllесеllllЯ в ІІатуру зовніw .. • 

ІІЬОІ I'tfeiКl зеl\lenЬJlоі ділЯIII(11 

нп ~"" ~".'k І./: --
вул. 1~"НAl! L 
.. (І" &#tJ&/ _ 200 -.:.L.11. -

Ми, НИЖ'lеПЇl1писані, представник Броварськото MichKoro земельно-кадастрового бюро 
p~ ~./I{ 

• ПРltсУТИоСТЇ землевласникjв (землекористувачів): 

11 rI Кo'~d'(/c и. r. 

представник BlfKOHKor.ty _ r ~.&"Щс2 Т-Іі. 

АЇlочиR на lІідставі дозволу виконкому .N'!! 273 

ради народних 'деп~тів від 24 листопада 1992 року 

перенесли в ~aтypy межі на підставі плану земельної ДЇnIНКИ..wо'о:" .• ,_ 

n 11 J1.J ~ h,-fJl< (J r. 
_.~.,.- .. 

nрожиааlОЧОГО по вул. __________________________ _ 

зrlдио рішення Micькв"KoKIcoыy НІ _ від ________________ _ 
ОО 

Межеві :Ш8КИ D кількості ( 11) передані в натурі представиису замовника. на нкого 

о, 8l1Свад.Сltо відповідальність за їх збережеНJUо 

РОЗМіри 'ГІ місцезнаходження межеВJIХ знаків земenьної ДШRНКSІ показаllї на кроках. 
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. лп, 
про rrередачу ІІа з6срігаllll 

влаСІІІІКУ (КОРІ я ВСТ8110вnеllИХ r.tеЖО81IХ Зllаків 
rСТУВQЧУ) зсмenЬJrОЇ діЛRllКl1 

1117 Кo~< в, 
(П J Б Фі:lltчt.оі ОСОБІ': НІ:І •• toРlWfЧноr ОСОБІ') 

в межах 4""& Lи~?(;r 
-----=:7~~lt:.~;z::=~~~------- сільської (міської) РадИ 

",:I..v. ~ 'J...t,Q, -t.. ~--~~~tК~If~IВ:с~ь:~Оsї~О~б~n~аст~і~~~---__ раАоНу 

МІІ, нижчепідписані: 

ІІРCnСТОDIfИК організації. ЩО ВIІКОШlJlИ роБUТIf по встановnенню межових знаків зсмельної діл.нк 

11І0 ІІОДВІІВ вище вказаному влаСIfIlКУ (КUJ1истувачу), 

Jf~~6~ - ~,., ~ЛfМ~ ~ .",,,. ,oAW.,"q~'C4"7 
(fl13DI n,;raifhauii, посqaЛiS.) 

~~ I!h, 
~СМnСВnВСНlіК (зсмлекористувач) ___ .-..;.;d;;-I17-;~,е;,~Г=~~~~........;I::::-:.;'Г:..:.,_---:!_~ ____ _ 

(П. І. Б. фіЗIІЧJlоі особи, наз •• IОРIUU.чиоf особн) 

1I 
1 

________________________________________________ 'І 

.. ..: 
"PUДCТOBHIIK сільської (селищної, міської) ратІ ___ .....;..ri:.-=~:;с~~..:...,_='~::...;...~.....;..=_..::То ..... ...:Q~.-----
IЇnnoillloro (мІського) відділу земе.,ы�хx ресурсів _____ :;д_...;.().:;;/~~~'#~~,;..~.;..~к.:.:....:.... ___ _ 

(П. І. 5.) 

-, ' 

CКnIUIII цеА акт про ТС, щО мсжові знаки земеnhНОЇ діn.НКI! Bcтalloвnclli (відновлсні) на місцсвості u 

Ісlnысстіi ___ Ч-=--_ шт. і ПСр&::1П1fI 1111 'lберіГВШIJl зсftfлевлаСIШКУ (зсмлскористуваIIУ) 

dll ~r~ 4·Го 
(П.І, Б, фі'ШЧIІРI осоБН,I'.'D. toР·llшчноrособt.) 

~. /~,.L 
-
-

_

_ о • . ~ . 

:UT -6pwIlpt ... tIJ1Yfl'III'II''' !ІІІ'//, Io&".\t ІIIІ·IІои 

----



.. 

2,90 

• 20К8." 
2,16 . 

Масштаб 1: 1 ОО 

ОПИС МЕЖ 
. ІІА л АО А ,cмnl :r:aran.Horo ICOPllcrylllfll" 

" 
і. 
, " , ' 

~...... 8 ,: ;. . ...... ....... іУд r. " - _....... . 8~aoib 
- А q8 --- --....:.., 

" 

' .. 

, 

-- .. 

зовнішн.R меаа 
земельної Діл.RНИ 

, 
ШокУН І!..А. 



Договір НеІ 
"ро ",!гсг",1R ЗА';" 'до дОіО'ОРУ ОРЄllд" ]e.JI,en""oi ділвllНІІ 

1I,t) 22 ЛІ~С"'О"nда 2005 polt,Y .Ni0405JJ800208 
МІСТО Бровари Київської області 

І3траВІІН двІ ТlIСRчII1СD'нтоrо року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рсь~ міська Ран КIІТвськоі області, IОРIUUlЧна осоБІ за 
3ІІ0НОДВВСТВОМ Украіни, 1110IПltФlкаЦI~НIlП КОА 31 АІНІІМІІ ЄДРПОУ 26376375, IОрlUl1lЧна а.ареса: 
КпівCloIІ обл., м. Бровар .. , вуn. ГагаРIІІ" 15, в особі ВIІКОltylOЧОfD оБОВ'131П1 .licIoKOfD raJlOBII _ 
секретар. PWI Сапожка Іrоря ~аСllnьоаllча, "КIlП Аіс на піАставі СТ.42 Закону УкраіШI «Про 
міСІІеВО самОВР.l1уваНIUI в УкраіНІ», з OllllOfD боку, та 

ОРЕНДАР: ФОП БOJIlIIlрtв KoCТJIКnIН ОnексіПОВIIЧ, IОрlUUIЧНІ IAреса: .1.БроваРII 
&уn.ЧеРIIRXОDськоro,21-а ~.81 іАОlmlФікаціПНlIП КОА 1790005735, дani -"ОРЕНДАР", з dpyгo;' 
t:IIIDpDIIU, YКnВnII ЦОП Доroаlр про наступно: 

Дlюч" добровinьно і поребуваюЧl1 прll 3lIDРОІОМУ розу.tі та JlСllіП пам'пі, розу.lіlOЧII 
зиаlfОННR своіх Ain, попередньо 03HanOМnOHi з ПР"ПІІСВМІІ UllВЇnIoHOfD ЗlКОНОlllВета.. що 
perymolOТЬ УIUlІШеНIІА НIIМIІ ПРІвочJtН (зокрема, 3 ВІІМОПІМІІ ЩОАО IIOAinCllOcтi правО'IІU1У), 
ІіАповi.IUm до 3DТвердженоТ рішеНllJlМ БРОВ8рськоі міськоі РІА" віА «30» вересн" 2008 року Не883-
46-05 иорма'nlВиоі грошовоі оцінки земель міста БроваРII, та рішеННІ &роварськоТ міськоі PDlUI Ііа 
16.10.2008 року N!898-47-0S, від 26.03.2009 року N!1072-59-05 та кepylOlflIC' nOnOJCOIIJIDll1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Доroвору ореНАIІ земм,ноі АЇЛJIНКІІ віА 22 nllCТOnlllll 2005 року ухпаnl' 
uen AOfDBip N! 1 (Hadanl - ДOZOflір) про BHeCellНJl змін Ао Договору OPOНДII 30мen,ноі дinJllІlПl 8іА 
22 JlJtстоnвдa 2005 року за НеМ0533800208 (H8ДlJli - ДогOflір оре"ди) про 'IUO: 

1. Внести до Договору ОРОНАИ наступні зміНII: 

::::' -;~,~ __ , -1.1. Пункт 2.3 Доroвору ОРОНАИ ВІІКІІІСТІІВ H8Ctynнin peoкqii:. -_ .. ,- " ;',. - .:n:'-' .&:&..: .... "I~- І І 
«2З. Нормативна грошова оцінка 30МenьноТ aїJWIКlI зriAно AOBillКll B~1ny АОр'АСІСо.аему У МІСТІ 
'Броварах КИівськоі області від 29.04.2009 року N! 04-3113-3~6 С'І1ІНОВIП'Ь. 

- 13 601 (ТрИНlll11UlТЬ ТlICJIЧ шістсот сім) ірll80НІо оо котАоJC.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНАИ В"КІІІСТІІ в НІС1)'ПніП pOUКЦll: 

сс3.1. Цen Доroвір YКJ1цeHO терміном до 26.06.2009 po~o~iC:: ::1a:;:e:o::;КYu:.sy uь;: 
ДofDBOPY ОРВНДАР має ПОРОВажно право nOHoUOHH. АНіl ДО заХЇнчеJIНII С1року .1111 ЦЬOfD 
OPI!НДAP повинен не пізнішо ніж 31 30 К8J1еИlIIРНIІХ. ПРОllOВІС1ml Поro ДЇІО. 
AOfDBOPY письмово повідОМlfТИ ОРЕНДОДАВЦЯ про н~~~нДАРЯ но 38CТOC08yкm.CJI У разі: 

ПonmкеlПUl UЬOГO дОГОВОРУ про перев"но право • 
• .. -.t-ьовим ПРlаНDЧОНtuIМ, - ВШШРИстанні З0мenьноі ДIJIJIНКIІ не 3 .. uu. • 

- nOPYШОНIUI1Срмінів СМІТИ ореНАНОТ Пnan:'l, 
- ADDyЩОНIIJI поriРШО11IUI стану зомenьноТ ДIJIJIHКlI». 

CТlI В НlІС1)'пніR редаКЦl1: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ОРОfIAIІ BIIКnB. отхів ІІА HopManlВHoT ірошовоТ оціИІПI земenьноТ 

«4.1. Орендна IUlВтa C1UHOBlfrЬ 10% (ДОCJl11o) вlдС 
АімIПСП - 13 607,00 IрIIВОИЬ і CКJ1Dl11C і ,,,_rr) rpl18eHIo 70 копіПоК в ріа 

- 1 360,70 (Одна тисача тpllCТD ш ст __ • 

, у Н8С1)'ПніП peдaкwl: 
1.4. Пункт 4.3 Доroвору ореИAlI ВllКІІВcnr 

MiC8lfJ'O npОТІІro.1 30 (1PIUIU11I) IlllПllUlllрНlIХ 
«4З ор BHOCIIТloCl' piвНlIМ11 lfactJClUtlll що (J1DAВТIIOВOГO) •• iCll!UI &а ypllX)'llНllll пдв _ .. .;::та QCТIIНIIЇМ кaneндJlpНllII1 дне •• 3B=:"вu 1& 33217815700005 УДК У КlIi8cltlCiJl 
lІІІІІІХаМ nepepахувlUlНJl на ~Bldt paxyн:~ 821018, одеpJCYIlЧ - Броварське BДКW КОД 
o6пacri мо КиєвІ, ІШД ЗКПО 23571923, М 
lIW:иФЬсаЦlї 13050500 - орондвзашl». 

.'"'""'ніП рeдlUCшl: 
НАlІ IIIКnICТII В В-·І·-

1,5. Пункт 4.5.2 Доroвору оре заlіНIІ HopMmlBHoi ірошовоі 
o-НАноТ пnат", ... 

_ТКУ 111 c:r1IBOK r- ЧОВІІХ 3lUШНDlII8ct80М. 
«4.5.2. зміни роз.tlрів зомenltН:U П~НІІ коефіцієнтів iIUleкc:aцii. 81Он:. умовах, IIОНDчеНl1Х п.4.5 
оldнщ підвnщeИНJI цін, 1ВРllф о' ::'РJI зміНlml ope~ n.:':а~роииьому nopJUUCY». 

У Вlшвдку відмОВ11 Р • Bml цеП доroВIР в о,... 
Дoroвopy, ОРОИДOДlUlОЦЬ має право рOS'Р , 

" ї 



... : 

2 
1.6. ПУ'ІКТ 4.5.4 Доroво~у ореМl1 В11клаСТ11 n IІПСТУlшіlt редакції: 

У і· ВllеСОНl1І ореlUUlоі nnаПI у С1рОКII, Bll3llal lClli UIIM Д~I·OPOPOM. сума заборraьа-.· 
сс4.5.4. ра Ilе ІІІ." борroм і CТlГYЄ'l'1oCH :І нарахуваllllЯМ ПСШ. що IІвраховустьса на~--Ч 
IDalcn.ca подвТКО ... 'П ~ .) . ~ 
nOДIТXODoro боргу (3 урахуА1111JІМ unpафНl1Х С8I1КЦI З~ ІХ 1II1IЯDIІО~1 13 розрахунІС)' 120 8~ 
рlЧlІІ1Х 06nіковоі CТD8111 HauioHВn.lloro бана Yкpallfll, д 101101 110 nСIІ.Ь DІltfllкненНІІ 'llraro 
nOДIuoBoro боргу вбо ІІа ден. noro (noro чаСТlІні) погашсння. ЗDJlСЖIІО ПІД TO~O. RJCa:l веа ..... 
ТlI1IХ С'І'ІІВОК С бln.WОIО, ,а КОЖИІІ" КIUIеllдaРНИП ден .. прострочеllllЯ у 110ГО сплаТІ)). 

1.1. Пункт 6 ДоroВОРУ ореМl1 ДОПОВНlтl Н08ИМ ninnYHtn'OM 6.4 НUСТУПIlОГО 3Micty: 

«6.4. Opellдap 3D6oB'83aHlln D п'8ПlДеННIІ~ терм іІІ пlcnя дe~aBHOY реєстраціі цього Дoraвopy 
'І'ІІа60 буД1t-8111Х ДOДD1КOBIIX yron. ДоroВDpIВ про OHe~eIII18 ЗМІН та ~оповнен" ДО договору ТОIIID 
II1UU1Т1I відповідну копію Opl'Dll)' державноі ПОДВТКОВОІ cnyжБИ ЗІ МІсцем знаХОдЖеНllR ИМШllOі 
дin811111». 

1.8. Пункт 9 Доroвору opellдll ДОПО8Нlтl НОВІВІ підпунtn'OМ 9.4.7 наступного з&,іcty: 

«9.4.7. D п'mrдеНlпdt тер.Іlн niCJIII деplC88ноі реєстрації цьоro дОГОВОРУ твlабо буAЬ-llmx 
ДoдaТlCOBl1X yroдe ДОl'080рів про внесення змін та доповнень до ДоroВОРУ ТОЩО Haдanl вinnовiJIНy 
коnho opraнy держІІІноі ПОД8тковоі спуж6II,а місцем 'HIXomкeHНR земел.ної дinянкю). 

1.9. Пункт 12.3 ДоroІОРУ ореНДІІ ДОПОDН1fТИ новим піДПУНХТОAl 12.3.4. наСТУПНОro змlCJy. 
«12.3.4. ініціmf80Ю однієі і, Сторін в односторонн.ому порядку У ВIlПВДКах, передбl'lеRIJX 
,ооном та ШІМ ДОI'OВОРОМ». 

1.10. Пурц12.4 ДоroВОРУ OpellДJI DlfКJI&СП1 В наступніЯ редвкції: _. -_ .. --:;іІ:!PIDf 
«12.4. РозірвВННR Доroвору ореНДІІ ]Cмni 3В ініціативою Орендодавця в односторонньому 
порядку доnyclC8ЄТ1tCJ1 У раl HeBIIКOHaННR ОреНдарем внмог пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 двноro 
Дoroвopy.» 

3. ЦеП Доroвір набllp~Є Чllнності піcnя mдШІС8ННJl сторонами тв Яоro державноі petC1plUii 
та iIВC'I'OCQ'VЄТIoC! до np8ВОІ'дRОСПН шо ВПНИКIIJІ 3 01,1 ОЗООІ РОКУ. 

s. ЇншіУМОІII ~oroBOPY oРeJlдllземмьноі AЇJUIНІСИ від 20 nЮТOro 2007 року зв .м040633800435 
3IUI11Ш1UO'I'IoC8 без 3.IIН. . 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Доroвір 3BpeECtpoвaнo у ІІІ 
дeplClВHoT peECtpВIdТ і' конкамі IiроваРС.КОі • 

. дorolOp в ореlfJUlВЧIUlено 3lUnlC lі 'IIC~i ради, про ~Y книзі :lВПIlСів 
д «О!..» _ p~ 2009року. 



... 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 Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання обов'язків міського головИ» з однієї 

сторони, та Приватний підприємець БОЛдllРЄВ І(ОСТЯІІТІІН ОлексійОВllЧ 

з другої сторони, склали цей Aк-r про наступне: _. :..... ., .... ".! - ~ 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllіі оідорllЄl'lець 

БоJJДИРЄВ Костянтин ОлексіЙОВІІЧ прийняв земельну ділянку ІШощею 

О,О023га, ДЛJI обслуговування кіоску в складі павільйону очікування оо 

вул.l(ороленка в районі розміщення буд.N!!52 в м.Бровари. Земельна 

дїлинка надана рішенням сесії від 26.03.2009 року за Н!!1072-59-05 на 

УМовах оренди терміном до 26.06.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

. І.Роварська міська рада 
',; 1(IIУВСЬКОі області 
~~.IОРlfдична адреса: 
,:' МІ J)PoB..J.J:Iff.jiXЦ!J~!pm[a,lS 

~qИjih ~'IiC~~ .. ~.Ynf міськоГо 
~~,~mun~~~~.~mP~ 

прj,tйWm: 
- .... 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКИ 

м. іРОlаР11 І';' ( l 

Ііроварс:ька 1І.Iс:ька Рада" J,К, .. ,L~(~tf?1t!Q1eiM .. tl!I-
"""1111_011Іо: Ііроварська 1І.Iс:ька рада в особі псршоrо :lar!'IVnllllKa MI'CItKOro roлов; К • І О 20Нl.jJ • 
....- •.• З У - . -'І І "."'IU :nIКCВIIДPO 
АРntnIRОDllча. що ДІЄ ІІа ПІдстаВІ aKOl1)' краllfll "Про ІІllСЦСlе CВIOlpl.ayвaHIII в Yкpailli" 3 OAlloro боку 

..... ,...; аіА 01.04.03 за Н!2-61299 та орс.IJШР· П ' .. IJIC ...... •• • • Рllва.ТIІІIП пlдПРllОllЩL &O:n.llIIPCB KOIТRlmlll 
o.1C1.-dIIDDIIЧ, ~РIIДІ~иа .адреса. IІІ.БроваРJl, БУ:nLв.НІ:lапСЖIIОСТІ,9_. КВ.84 іАСlІТІlФіаціПIШП код 1790005735, 
_8 аlс: ІІІ ПІДстаВІ CB~дo~a про ДСРЖIUIІІУ pec:~aцiIO суб"єКТІ пlдnPlІDlІlІщькоі ДЇJUlLlIocri, BllДDlIOro 
__ МОМ БроваРСЬКОI Мlськоі PDD:II за Н!321' ВІД 12.09. І 996р. :І .IIpyroro, yкnaп" цеП aoroBip про 
_eнueдoHe: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеНtll сесіі Броварської міської Plдll КlІївськоі оБJlаcrі віА 
27.IOJОО5 РОКУ oM80S-38-04 Надає, а ОРЕНДАР JlРurJI.lIJЬ~CnP.Р."RlI!.'WВ'J~Р"~'~~~~~~ дiJIlНКУ 
IL1IIII1CIO 0,0023 ra ДnB оБC::nУГОВУВD'IИR кlос:куУн.иlп-mdi'iJli1т ... srіili'lіУh:КВР~I'IЬ"':52cr.:SPоварї? Зrі.llllО з 
lI!IImI зешекор"C1)'llВННІІ, що є иевід"ємиою чаcrllНОЮ цьaro ДоroВОРУ та AOBIдкII BllДDHOi БРОВВРСЬКlIIIt 
JticшIМ ІШдinом зсмc:m.ИltX ресурсів lід 07.10.2003 N!!З04 та ЗСІІlenЬНD-IСІІДІІСІрОlоі АОКУ.,СІІТІШЇ БРОlарськоro 
IliмDra liJudny земельних ресурсів WI ЗСlllenьиа дiJllИКВ paxyCI'ЬCJI В зеllШIХ КOlllepцinHoro BIIKOPJlCТIIIIIR в 
lIfIIX IiРОIВРСltкоі міськоі радІІ. 

-""о ..... _ • . .... . 
'. 

2.1.8 оренду пеРСдаЄТЬСІ зсмельна ДЇJUIIIКВ ЗDl'llJUoIІОЮ мощею 0,0023 ra. 
2.2. На ЗСІІlenltиіП дiJIJIиці відсутні об"єml иерухомоro Ma~нa. • __ • • . _ . ..-.:...-. 
и.HopMaТlIDНВ f1Jошова оцінка земenьноі дїJUlHКlI зnдно AOlUUCJI Броварськоro IIllC.КOro ВIJUUJIY 

JCIIrnнllX ресурсів від 26.01.05 за'мs6 cтaHOBltтЬ 6013 ( Шість ТlIСВЧ ТPIIII'!JIUIIТЬ ) f1Jlllеи •• 
2.5. 3смenьнв дinllНКll, вкв передаЄТltCl в оренду, НС .111: недОЛІкіа, ЩО ІІІОЖУТЬ переШКОДІтІ 11' 

CФnnIlНОМУ IlfКОРIIСТІНИIО. • 
2.6. ПРlІзміиі (реорraиізаціі) ОРЕНДАРЯ Доrolір ореНАl1 НС зберіral: ЧIIННIСТІо. 

3. СтрОК діі договору 

• 31 д' '. () Ік до 27102006 року. ПіCIIJI закінчеННl СІроку AOro80py 
lIPeIfIII '. oroBIP УJCllвдсио терr.IІИОМ ІІа 1 ОДІІІІ Р • • У OIlIY разі ОрОllАІІР ПОIШIОН НС пЬніше ніж 
.2 ІР має .переважис ПРНО ПОИОDJIСИНl Roro на HOBlln строк. UЬo opollAOADВЦII про IІlІl\Іір ПРОАОІІЖІІТІІ Поro .. Clщl АО закі ді- 01"080py повїАО.llтl РІІС.МОІ 
.IЇJO n НЧСИНl С1року ІД. in ОВІІІІ' ПРІIJІІDЧІ.ІІІ.ІІ. opellДap втрачає персваа.'IС 

• РІІ ІIIКОРПСТ811111 зІІІ.enы�оff JII:IIRIIКlI ІІІ ЗD Ц Ь 
'РІІа На nOHOвпlllllR договору oplllДll. 

4. OpellДllB плата 

4 1 ( wl от OДIID ) f1J1I111I30 копі Пок. 
• • РІЧІІа ОРlІlДНа маТА с:кладає 601.30 стс. ЄТІОСІ з урахуваННІМ і.шоксів іифJllціі. 

4.2, ОБЧllСЛСll1f8 РОЗІІ.іру ОРСllдиоr МІТlI ЗllзеlltJllО 3AlA~ ІІТІ'ІІ рlше'IН" Btд 27.10.2005 року ЩОІІ.ІС:НЧІІО 
РІаа 4'з.ОреllДuа плата ВIIОС:II11оС:Н ПОЧIIIШ'О'l11 з А'І. npll 11 3D O&m!II'lb. кanc'I.IIIpIIIIII' ДІІС_І звlтІlОro 
(n~ ЧDСТКВr.1ІІ npoтвroll. 30 калlllДDРllІІХ Дlllв, lIaC1)';д~ У КIІ'fllСЬJCfП 06nam м.К,IЄВО МФО 821018 
110.123 IOro) 1І"СВцв ОШRХОІІ' ПlРlрахуваНllЯ ІІа раХУ.IОК Фікацlf 13050500 - opellдa ЗСllшL 

571923 plр 33213815500005 _ ВроварСЬКІ ВДК. КОД К::С::Оі МІТlI ОФОРІІIJIIЄ11оСІ ВЇАповіlUfllll1ll alCТВlII. 
4.4. Псредача ПРОдукції та НаданНІ nocnyr І рахуНОК ор Ш 
405. РО:'_llр opellДlloI nлаТlI ПlРlГЛRдDcrьсв у РDзl: 10 0111' 
4.5.1. зміНlI умов roсподарюВDННІ псредбачеllllХ AOro ~ 'Рllфll У тому lІ"cnl ІНIlCnїАОК інфnlціі; 
4.5.2. 3111iНlI РОЗІ111рів ЗСІІІМltиоl"O ~OДВTКY' ПЇАВІІ~ОННІ ЦІН, 1'11 , • 
4.S.3. в іllЩl1Х ВІІПІІДІСІІХ псредбачсНJIХ ЗОКОНОІІ', • ЦlIМ .IIOrolOPOM, СПРIIВJIJIЄfЬС. ПОНl У розмІРІ 
4.5 4 у.' CТPOКlI 1113lfаЧСНІ 

~1Іио' •. раl не8ИСССІІНІІ орендиоі MaТlI У , прОСТРОЧОНIІІМатеж)'. 
4 'С1'аа1С11 иаціоиanьиоro бllllКY украіНА ЗD кожеН ДСІІ·ІКШО ОРЕНДАР з ПОIIlЖlШК пр"IІIIН ТllмчаСОІО 110 

IIJtap .5.5. ОрендНа мата спрllllМЄТltCl 'J'IUCOЖ і У IIIIJIIAICIКo 
"С1'оаує ЗСММltну діпlИКУ за ЦJIМ ДОl"OворО.I. ~ 



5. УІ'ОВІІ ВllКОРllстаllllП зеа.ШIМlоі діJIIIIIКII. 

орсНдУ JUlR обcnуговуваlШЯ кіоску. 
5.1. зсмcnыfa діл'НIШ пср_=~ ДЇnIHKIf _ ЗС.lЛі комерціПIlОГО IIІІКОР"СТіIllIIЯ, 
5.2. ЦIлЬОВС ПРllЗllачснНІ З:. ф р.lЛеНIIІ у BCТ8110вneHOMY заКОlfоnаПС1'flОАf rlОРЯnКу ]~iHI08 ' 
5.3. ОРСІІДІІР ІІС M~E права е3 о о ІТІІ lU3q 

npll3llal lCllll1 зсмcnы�отT дШRНКII. 

6. Уа,овп і CТPOКlI передачі земелы�оіi діЛИIII'11 n opellIlY. 

- 'UUlHКlI В ореиlnl здіRСНJOЄТltСR без розробnСlflf"Af проекту ії ain8elleHIq G І Псредача З~lenЬНОIД .~ . 
". • ... ч·1 зсмen"ноі дinІНКl1 в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псреnnс, а ОРЕНдАР приR .... 

6 2 •• ,IШI УМОВІІ пср_ • 'П" ~I • Іл ку вin .. ну від 6YJUo-RКlІХ мafllІОВl1Х прав І преТtЩЗI третІХ ОСІб ... ро ІІІ(ІІХ • ~ 
ОрСl1ІІУ зсмщlы�уy д о'lрl ЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРВНДАР lІе МОГЛlI знати. 
YКnIlдDIIIII AOI'OBOPY . ' оо '00 

І!. 3 П ча З~lenьноі дlnІНКl1 ореllД8РІО ЗДlПСНІОЄТЬСН ПІСЛЯ держаВIІОI реестраІ'" lІІ.ого Доroвару u.. epCДII • 
за aкroM npllRMaHHI - псредаЧI. 
6.4. На ОСІІовІ ст.25 3aKOIIY Украlllll "Про ореlшУ зеА,nі" від 06.10.19981' .Ni161-XIV ОРr8tЩ, 

n'AТIIДellllllR crpOK пlenн держаВllоІ реєстрацil договору opellДll зеА,enlollоі дinПIІІ(11 IIcpa.'I81IaJ .. 
Koa'YIIВnlollol ВnDCHom зобов'ВЗDIШО IlцaТlI копіІа договору BiдnOBiдIIOA'Y opГnllY ДСРЖВDllоі ОQIПDIrI 
enужОll. 

7. Уа,овп повеРllевви земenьвоі ділИВКII. 

7.1. Пісм ПРllПllНеНIIR діі IIOI'OIOPY opeНJUlp ПОlертає орендодаlцеві земельну діпНllКУ у С1'аllі,lllніpшotq 
поріlllRНО з ТlIМ, У lасаму він одержав П воренау • 

Орендодавець У разі погіРШCННJJ КОрlІСНИХ вnаСТИ80стеЯ орендованої земельної діnНИКlf, оов"l3ІІІІІІа 
зміНОIО.П стану, мас пр .. о на liдшtcoду8DНIIR з61mciв У розмірі,'визначеному сторонаМIf: ЯКЩОlСТОpaнau. 
доcнrиyro ЗI'OДlI про роз •• ір BЇДWКOдy8DНН1 з6итків, спір розв"ЯЗУЄТltCI У судовому порадку. .- . 

7.2. 3діАснені орсндаре.1 6ез зroДlI орендодавЦІ BlttpaTH на пonіnшенНJJ орендованої земenьноі AЇIW\D, 
Ікі нсr.10ЖJI1180 liIIoкpeMlml 6ез заподUrRНR ШКОДІ' ціН дinlиці, не підJUl1'81ОТЬ відшкодуванню. 

• 7.3. ~bninшеНIIR. стану зсмсш"ноУ дinlНКll, проведені орендарем за ПIIСЬМОВОІО зroдою :І 0PIНJIOJIIIIIII 
зеШl, не пwаnкm. IIДIDJCO~НIO. 

7.4. Opeнup має право на відшкодувDННJJ з61ІТКЇВ, заподіяних унаспідок неВlІконаННIІ OpeНAo.aJIIIII 
з0601"lІ3ен .. , персд6ачеНІІХ IUIМ ДОI'OIОром. 

3б11ТlCllА'11 вважаnm.св: 

705. фaJmlчні втраТІ" ІКІІХ орендар зазн" у зв"аку з невиконDННJJt.r а60 неналеЖНIІМ lllКOHIHНlMytII 
дoroloPY орендоД88ЦСМ, І ТІКО. Вlnpати, вкі орендар здіЯснив 060 ПОВIІнен здіЯснити Дnl IЇдHoвneHНI
пopywеноro пр .. а; 

7.6. ДОХОДІІ, ІИЇ аренаар міг 6н pean"но отрнмати в разі належного виконаННІ opeНдOДll8ЦCM yмra 
ДоroIОРУ· 

7.7. Розмір фlКТlІЧНИХ 111трат орендаРІ визначаm.СІ на підставі документально підтверwкeНl1Х 11І11І": 

8. 06межеllВJI (о6ти*евви) ЩОДО використавни 
земелы�оїї ділИВКII. 

8.1. На ореНДОlllІ)' зсмenьну діа 'х асі6. 
нку не ICТDНoвneHO 06межеННІ, о6тJlжеННІ та інші прааа 1JICТ1 

9. Інші права та 060в"И:JКU старів. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapamye. що з • YareJIIO рі: 

забороною Сарешro.I), заставоlO не пеРс6смenь~а .дlnlНка с У Яоro впасності. нікому іншому не ВII1Ч ope"J1 
IІІІДІШаТlI інші права. 1113нвченї ЦlUoI до ,вІЄ І ВІН має законні ПОIНОlаження передаваТl1 цю дlnНИКУ І 

9.1'nрвВ8 ope'fД_BЦВ: roвором. 
9.1.1 переlірRТИ цinЬOIO IIІICO 1I 
9.1.2 ДОСТРОКОІО розіРlаТlI ~JlстанНJJ ~eмenЬHoT дlnннки; 111 ~ 

ДоroIОРОМ; ДОI"OIIР У BltnaдкDx, передбачеНl1Х ЧІІННІІМ ЗDКОllОдавСТВОМ 
9.1.3. :lміНlпll розмір ОРОндИоУ пп ЧІ""І 

OдllOCТOPOHHЬOMY noр~ку 6ез зroДlІ OP:~ДAPI у BII~IUUCIIX, передбачених ЧІІННІІМ законодавствО.', В ТОМУ 
9.1.4. ІllмаraТlIВIД ОРЕНДАРЯ 'І. 
9.I.S.altMaraTII ІIд ОРЕНДАРЯ ~осчасноro Інесення оренднот плаТlI' иJOI" 

а60 міСІоКОТРВДl1 про надаНІІІ земr:nLн:тn:InК:ДУlаl.НЯ• cyr.1II орендноТ nnати ; часу ПРІІАIIRТТR рішенНІ lІІКО 
9.2. ОСіОВ"В3КII opaIIДDДDBQB: НКИ до ПIДnllсаННI IUooro Договору; 
9.2.1. паpcдDDlТІ. земr:n.,ну д' 

шанку по акту. 



-,f-

'.3. ПраDа ОРlшдаря: 
93.1. atpllМl1nl по 8к1)' зсмenьну J1iтtl.l\)' у ко 
9З.2 nOIIOВnJOBanl· доroвір піc:n. 'IJdtIЧСШ PllctyDIIIIIR; 

_1"І3ІІІ" НІ nP011l3i тсрмі.ІУ 0PCНJIII. н" етро",у Пого .Ііі 8 раі 8іacyn,ості прctet"іП, ШОАО 
9.4. 060D"ЯЗIСІI ОРСILllаря: 
9.4.l.IIIIJIIIDanl OPEHДOДABЦJO MOXCnllBiCТL 'П 

_НІІІ; ЗАІ СИlOВІТlI КОII1pОЛIo ЗІ ВIIКОРШ:ТIUIIІ.", ціс:і ЗСМClllоllоі 
J.4.2.DIllCOPII&mJDYDDТII зсаlenlollУ АInЯIІІС)' 3В In 
9.4J.СD0tЧ8сно СМl1чуваПl OPClllUl)' мату. ц L0811al ПРIl3I1DЧСIIІІЯI'I; 
9.4.4.IIС J10nYСICDТlI кімі·шого ЧІІ б)'АЬ-JlКО";' ·ІІІШО ~_.: 
n 4 S • W 1'0 .oaupYAIICIIII" ЗСМЛJl· 
='4'6' nilJl1Pllal~I1Т1I 11 D ІІІUI~"ОМ), саllітаРIІОМ)' CТDlli; , 
7. • .п CJUI ,аКIНЧСНIІ. 11:раllll)' .Ііі ДоГОВОРУ О"" 

JIjIII_ОМУ СТІІllі по aкry. ,._IIAІІ ПОВСРII)'1'1IЗСМCllIоII)' АЇЛJlIІІСУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. Р.ІЗІІК BllDDДKOBor о 31111ЩСІІІІЯ або ПОШКОДЖСІІІІП 
об"аста oрСllДl1 'ІІІ lioro 'ІаnИllll. 

10.1. PlI3IIК ВIIПIIJIКОВОI'O :JНIІЩСШIJl або ПОWКО,ІІЖСIШJl об"єm " 
0pCНJIII 'ІІІ •• ого 'ІаСТІltш ІІССС ОрСlІlIIIР • 

11.СтрахуВВIIІІП об"єкта 'ІІІ iioro 'ІВСТІШІІ. 

І 1.I.ЗriJlно 3 ЦlIМ J101'080POM об"ЄIСТ орснаll ІІС підn"гає страхуванlUО. 

12. За.ЇВII умов доrовору і ПРВПВНСІІІІR йоrо діі 

12. І. Зt.lіна ~08 J10ГО80РУ ціПСИlOIОТІоСIІ у пltс .. мовіА формі за l3аОIllОIO ЗГОll010 сторін • 
. -.. - у р831 1І0000~гненИJI ЗГОJIIІ ЩОАО З.lіНIІ умов ~roBqpy спір РОЗВ"JI3)'1О11оСJI У СУАОВОМУ ПОРІАКУ. 
. 11.2. ДІІ J10roаору ОРІІОІІІІЯІОТLСЯ У рвз': .-.. • 
12.2.1.зІКЇНЧСННІІ строку, на "юdllJого було укладено; 
12.2.2.ПрlfJIбuНІІ opeНJIDpeal 'eAlСІІьноі J1ЇЛ"НКIІ у IIJIIIСність; 

• • 12.2.3. 811К)'11)' ,емenьноі JIimlнкn IUIR сус:niлЬІІIIХ оотреб або DpIWy!=080ГO 8Ї4ЧуженlUI 'СМСІІьноі 
A1IWWI з "ОТІI8ЇВ суспillloНОі необхіllНОсті 8 порцху, BCТ8HoвneIIOMY законом; __ о 

12.2.4. лікаi.uuii фі:JIIЧНОf особll-оренаар •• 
Доroвір npunНИJlєrьc" також 8 інWlIХ ВIIП8АХІІХо псредбачених закоНО.I. 
12.3. дп ДОГОDОру OPIIOIIIIRIOTIoCR wляхоаl Вого PO:JiPD81I11R 38: 
J2.3.J. 83ВDfНОЮ 'І'ОДОЮ сторін; 
12.3.2.рішеННJUІ суду на ВIВІОI')' оанієі із сторі .. 'у IfВСЛідок lfеВllконанlUI ApyrolO стороною оБОВ"":Jків. 

~чеНIIХ JIOГОВОРОМ. 1'8 внаслїl10К BIIIWIKOBOГO 'НllщенlUI. nowKoaxretIНJI орена08аноі 'емельноі АіІІ.НIШ, 
- u:rorнo перешкоджає 11' 81IКОРIIСТВНЮО, в токож , illWlIX піllСТВв, Вll3начеюlХ ЗІКоноаl. 

11.3.3. IlеВIІJCO.ІВНIIА орендвреаl 0.9.4.1. ADtloro договору 'в рlwеl"'Я.1 суду, 8U1пові4'IО АО 
~.141,144 3ea1MIo .. Oro кодексу Укроі"'lї 

УІ 12.4. РозірвВННІІ J101'080py D OJIIIOCТOPOIIHItO,.IY порадку 110nYСкааьс:я; 
1101010 розірВIUIНJI J101'080РУ 8 односторонньому nopцtcy с: не8ІПСОианu Оренааре" n .4.4, n. 9.43. 

12.5. ПеРехіа права власності на .Шnно opeНllllp' на іншу 10РІJJUІЧІІ)' вбо фїЗ11Ч11)' особу, а 'ПІКОЖ 
J1eOJи'aиbаціа ЮРlfJIIfЧНоі особll-ОРеидар. є підставоlO.дmI розірваННlll0ГОВОРУ· 

Право на DpeJIJIОВаиу ,емельну J1ЇUНXY У разі С.lерті фїзllЧ~Оі оС~бll - ~pe~p., засуджснlUI 8бо 
аІм_НIIІІ1і ldє:шатноCТ'l,а рішеННDІ суду перехОАl1ТЬ Ао СПlAК00ІЦ1В а60 lНШllХ ~lб. ІКІ BllКOpllCТOВYIO'nt шо -e,n..., 4ЇnRнкy разОМ' ореидарем, 1ІІЛІІХ0аl переукладаи'lJIll0roвору opeнan ЗС.ІЛІ. 

13. Відповідальність сторін 3В IIСВВКОПВllnВ вбо 
ПСІІВЛСЖІІС воКоОВIUIJI доrовору 

J3.1. За невпlСОНIННІІ або HeнaneJCНe 811кoнaНn.ll0roBOPY СТОРОНІІ нecyn. 8iдnовJдaпloиість віАповідно ДО 
-..,,. цЬОГО J101'080P),. • • • 

13.2 сто б "-анн" 'BЇnЬНJIC1'laC" ВІА вfАп08I1u111ы�оcn,' "КЩО вона доведо. що це 
~ • рона. .ка ПОР)'ШIUl8 ,о ОВ .... • 

СИІІІІ cтanOCJI не , 1і 811НII. 

14. ПРВКЇlщеві воложеllUв. 

14 • nJдmlClH11JI сторо18Ш то ІІого державноі peєcтpaцir • 
• 1.Цей JIOговір набltpВЄ Ч1ІННості mела • що MIUOТЬ Ol1НllКOBY ЮРІJДUЧИ)' CIUIY, 0.1111І , "ЮІХ 

~ Цe~ JIOro8ір укпвдено у ~ьоJC ПРIDIIРНІ: • 8 opraH), шlR прові8 АеРЖUl1)' реЄС11'аШIO. 
\!Urn.c. 8 ореlfJlOlIIIВUI.арynlR • 8 opelUl1lP". 'Ір 



І.СП"'"С""ІІІ"ІІІ чаnИlІІ."111 ДОfOВОру с , 
чі o6"cкra ореl'ДIІі . _ 

ІКТ ПРIIIІМІIIІІ.-ncреАІ r ШІІІКІІ 3 віда6ражеННIМ обмажеш. (обтнжсщь) у 11 ВIlКОРIІІ:'І1Н' 
кaдaCТPOBI'n nnан 3DМMJaIIOI Д Н' 11 

ucтallounel/ll~ ccpaltyriB; 6 і BC1'DHOIJJCIIIIX r.fСЖDВIIХ знаків ВnВСIШКУ (l(opIICТYUnl'Y) 1емельної 4ЇЛ.нno Ц 
ВІСТ пра псредачу ІІІ 3 ер rDIIH. • • lenJaHof діл.'IКIf. ..... 
акт ІІІ nepOllccelll1R В Ilа1)'РУ 30ВІІІШllьоі r.fСЖІ зеr. 

15. РСКВЬJfПJ сторі'l 

ОРCllДодавсць 
Броварська міська рада 
в особі 
першоro заступника міського голови 
Кюrниці Олександр АватоniАОВJI1I 

МіСЦС3НDXОДЖОIІІIІ IОРІІДІІЧноі особll 

0074 Кllїаська 06пасть, 
",.БроваРII, &ул.Гarapінв, 15 

• о О о •• : • ііі~~фікаціПНldі КОД 

ОРСlfдар 
пп Болдирєв К.О., щО діс на підставі 
свідоцтва про держав .. ,у реестрацію 
суб"єкта підприємницької діJJЛЬІIОСТЇ, 
виданого виконкомом Броварської 

міської Ради за N!!З21 S від 12.09.1996р. 

Місце nPОЖ.lванн. фіЗlІчноі особ" 

КJIЇBcькa област .. , м.БроваРIІ 
бульв.Незалежності, 9-а I(в.84 

lдеНТJrфікаціJlНиЯ номер 1790005735 

IliAппсп сторів 

J 

'о 

. '.' 
о. 

КllpnClflСО ЛКWlIIЛІІ PycIIItlillll 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200Lpoкy м. Бровари 

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

Першого заступника міського голови КІІЯllllці Олександра 

Аlllтолііовича, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

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

відповідно до рішення сесії від 27.10.2005 .. :р.оку .. N!!80S-38_-04 з однієї . - .. -
сторони, та Приватниі підприємець БОЛДIIРЄВ КОСТЯІІТІІН ОлексіііОВllЧ 

ідеитифікаційний код 1790005735. з другої сторони склали-цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПриваТНІІЙ підПРllЄl\lець 

БоJJДUРЄВ Костянтин ОлексііОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 

0,0023 га по вул.Короленка,52 ДJIJI обслуговування кіоску. Земельна 

дinиика надана рішенням сесії від 27.10.05 за N!!80S-38-04 на умовах 

оренди терміном на 1 (один) рік до 27.10.2006 року. 

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

договору оренди земельної діJIJlНКИ. 

ІІРийНЯВ: 
Приватний підприємець 
БолдирЄВ Костянтин Олексійович, 

.....-;:::. який рроживає за адресою: 
І' /' вул.в' 8JJежнос

z
ті' 9-а кв.84 

м.Бров 

. обл. ї, 

( . І .о.Болдирєв J 



АКТ 
про передачу ІІа зберіrаНl1JI BcтaHOBnellbV меж . 

-- ОВП Зl18ЮВ BnaCllllКY (КОРIIМ"Vвачу) земenь ОО • - • .т 1101 ДlnВllКlI 

/7/1 ,0-0"" ,;Jt.;tAr../ ,f: d. 
, (П. І. Б. фі:lllчиоі особи, Иl3lllОРlUUlЧиоl особи) 

в мСЖІХ lЗftи.tifJl4~~ 
-----.;.~.::..!=:....=;~~~::.:.::=:::::::.-.-_____ сільської (міськоі2 ради 

~--------~~~~--~ __________ рdОНу 
Київської області 

·!1."_..:;/t~~_~~~_200....zp. 

МlI. НllЖЧепідписані: 
вprдcruнrlK орnurізвціі, що виконава роботи по встанОВЛСННIО межових знаків зсr.rcnьної дітuпcи, 

ІІОІІДІІІІ вище вказаному вnаснику (користувачу), 

J~L.ц.I',АІ.~ -~l'*,6 ~H 
(И&388 орrвиbвцll, поClдВ, П. І. Б.) 

~~~ (".~ 
IDIIC8/J8CНИIС (землекористувач) ___ ~~.;/1.~'/1;.;-----:::~4i.:..:t~f 4..;;..::..)7...,,~,-h~f'!l~--="~~r~.,~, __ ---=-

(П. І. Б. фЬ'lЧноі особи, Нl3і. IОРIWlЧиоі осоБІ') 

trImвнпx CЇnЬCЬKOЇ (ссшищної, міської) ради _____________ :-___ _ 

-01'0 (міського) відділу земельних ресурсів ___ ---!rі......:..(J..:.. .. I:;:f.~~~~::..;;..--u_. _N __ 
(П.І. Б.) 

-
- ЦеЙ ІКТ про те, що межові знаки земельної дiтnucИ вставовпсні (відновпсні) на місцевості 8 

Ї\JaCri 'І шт. і передані на зберіraнвя землсвласнику (зсмлекористувачу) 
__ /1// Ь;А t7v Ь tLI' R. t? 

(П. І. Б. фЬичноі особи, Ш81 IОр.WlЧиоі особи) 

~ /'vA, ~M ~_~s-.-,"Z ___ ------

Axr ClCJJадеио в трьох примірНИJCllX. 

ЗАТ .. ~.,...."1DD1 ро з-. ~SJU.IS(J(J 
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~.;.:.'" .~_. '. ~ ---"'" :=.I7..i~ 



Договір .N'!1 
"ро IІl1есеllllЛ ЗА';" до догОIlОnО ~ 

• r" оре"Ull 31!А,ел."оі ділв""" 
~ll) 08 чеРlІllВ 2007 рону }(j14 

МІСТО БроваРIІ Київської області 

11 бераllВ дві Тlll:ячі дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська рада Київської області 10Рllдична 
особа за законодавством України, ідентифікаційний код за ДВНIIM~ єдрпоу 
26376375, IОРИДИЧН~ адреса.: Київська обл., м. Бровари. вул. Гагаріна, 15. в особі 
ВJІКОН)'ІОЧОГО обов язк~ MICЬKO~O ГO~OB" - секретаря paдll Сапожка Ігоря 
ВаСDJlЬОВllча. який ~I~ на ПІдстаВІ ст.42 Закону України ((Про місцеве 
самоврядування в УКРВІНІ)). з одного боку, та 

ОРЕНДАР: гpoMaдRНKa Хіміч Гапина Броніславівно, юридична адреса: 
м.Бровари, вуn.l<иpпоноса,7-а кв.122. ідентифікаційний код 1852415068. дапі -
"ОРЕНДАР". 3 другое старо,,". уклапи цей Договір про наступне: 

ДiJочи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та JJсній пвr'пі, 
розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами ЦlIВinьного 
звконодавства, що регулюють укладений ними правочин (зокреr.rа, з вимогами 

щодо недійсності правочину).:~відповідно до затверджено~ рішаннJIМ БроваРС'kОЇ' 
міської ради від «30)) BepeCВJJ 2008 року Н!!883-46-05 нормативної rpошової . 
оцінки земель міста Бровари. та рішенВJJ Броварської міської ради від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 29.05.2008 року Н!!746-37-05 та керуючись положеННJJМl1 
пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділянки від 08 черВНJJ 2007 
року уклanи цей Договір Н!! 1 (надалі - Договір) про внесеннв змін д~ ДOГOBO~Y 
орендИ земельної дішІвки від 08 червВJJ 2007 року за Я!!14 (надалІ - Договір 
ор,"дu) про таке: 

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

2 3 Н . земельної ділянки зnдно довІДКИ вІДДІЛУ 
ес •• ормативна грошова ОЦІнка оо оо б •• 1 О 02 2009 року ](.D 04-
ЗСМсшьвих ресурсів у місті Броварах КиїВСЬКОІ о nВСТ1 вІД .. -
3/15-3n4 craвовить: • ОО копійок. 

_ 10394 (ДeCJJТЬ 1'ИCJIЧ ТРИC'l'Вдев'JlВОСТО чотири) rpПВНІ 
виклаСТІI в наступній редакції: 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренди . 2905.2011 року 
а 3 (три) роки. теРМІНОМ ДО . . 

ес3.1. Цей Договір укладено строком н ОРЕНДАР моє переввжне право 
ПіCJIJJ закінчення строку діі цього ДOГOBOP~ ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж 
ПОВовnеНВJJ ЙОГО на новий строк. ~ цьому раз~ діі цього Договору Пllсьr.rово 
За 30 календарних днів до зах1ВЧе~ стр ку ЙОГО дію. 
повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про намІР ПРОДОВЖИ:Ве право ОРЕНДАРЯ не 

ПоложеНВJJ цього Договору про перев 
застосовуються у разі: оо. • nьoBIIM призночеННJJltI; 
- використанні земельНОl ДiJJJlНКИ не з! :ати. 
- порymенВJI термінів сплати ореИДНОlноі ~!). 

ДопущеНВJJ погіршевня ставу земель .й едакціі: 
ИКJIасти в HacтynН1 Р -

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди в 1 % (один) відсоток від норr.rаТИВНОl 
«4.1. Річна орендна пл~~ СТВИ~:З94 гривень і скл_є: 
!'роIПОВОЇ оцінки земельнО1 дinJIВКИ 



- 103,94 (сто ТРІІ) rplшні 94 копійки на рік. 

П 4 3 Договору оренди ВJlхласти у наступній редакції: 1.4. ункт • . 
4 3 О а плата BHOCllnCJl рівними чаCТJ(~И ЩОМІСJlЧНО ПРОТЯГ~Аf 30 

« •• ~~еВДDРlПfX днів, наступних за OC'1'8НJl1М халендарним днем 3BIТIIOro 
(тридцm) ~ МЇCJIJVI без ypaxyвВННJI пдв ШJDIXом перерахуванНJJ на розрахУНКОВJdi 
(по~:r:;:евдодввцR НІ! 33217815700005 УДК У Київській області м. Києв~ КОд = 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код клаСИфfl'ІЦЇЇ 
13050500 - оренда землі)) •. 

1.5. Пунп 4.5.2 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4.S.2. зміни розмірів з~ельно~ податку ~ ставок ~peHД~OЇ плати~ ~Ali~ 
нормативної rpomoBoї ОЦ1НКИ, ПJДВищеННJJ ЦІн, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIЄJП'1В 
індексації, визначеНlfX законодавством. 

у ВІІПDДКУ відаlОВП Орендарп змllllml ореНДІІ)' плату ІІа )'І'ІОВ81, 
впзпачеllПХ п.4.5 ДоrовоРУ, СТОрОВl1 розрпваlОТЬ доrовlр OpellДll. Якщо, с 
вЩаlова від до6ровілы�оrоo розірваннп AoroBopy за зrОДОIО стор іІІ, цеП договір 
розрпваєтьсв У суДовоаІ)' ворвдку.)). 

1.6. Пувп 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 

«4:5.4. У разі йёввесеїпui -ореНДної -плати у строки, ~изначен,і .. ;IЩhf.., ~9j!JJIJ'p;oA~I 
сума заборгованості вввжаєтьCJI податковим боргом і стягується з нараХУвВJЇиJIм 
пені, що нарахОВУЄТЬСІ на суму податкового боргу (з ypaxYВВНHJIМ штрафних 
camщiA за іх HВJJBHOcтi) із розрахунку 120 відсотків річних обліковоі CТ8ВJQ1 
HaцioBВnЬHoгo бamca Украіни, діючої на день виникнеННІ такого податковоro 
боргу або на день ЙОГО (його частині) погашенНІ, залежно від того, JIXa З вeJIИ1IИН 
таких. ставок є більшою, за кожний кanендарний день простроченНJJ у йоro 
сплаn)). 

1.7. Пунп 6.4 Договору оренди ВИXJIасти в наступній редакції: 
«6.4. Орендар зобов'взаний в п'втиденвий термін піCJUI державної peє~ 
цього Договору тalабо будь-пих додвncових угод, Договорів про внесеННІ зм~ 
та Доповв:вь дО ДOГ~BOPY тощо відаТИ відповідну копію органу державНО1 
подаТКОВОI служби за МІСЦем знаходжеННJJ земельної дimппcи)). 

1.8. П~ 9 Договору оренди доповнити новим підпунктом 9.4.6 
наступного ЗМІСТУ: 

«9.4.6. в п'JJТИДенRИЙ термін піCJIJJ rr, оо. _lабо 
б ~ержавНОl реєстращі цього договору 'llII' 
УДЬ-JJICИX ДОДВnCОВИХ угод Д Г . 
Д . '. о OBOPIВ про BHeCeRНJJ змін та доповнень ДО 
оговору ТОЩО Нlдaти ВlДПов1ДВу коппо О оо оо • ...,,;п за 

місцем 3Haxo~eННJJ зем .... ,. оо. praнy державН01 подаТКОВОI СЛll1'V 
~ .... &анОl ДJJUIНta!)). 

1.9. Пункт 12.3 Договору о 33 
наступного змісту' «1233 •.. рендИ доповнити новим підпунктом 12. · • 
ПОPJIдICY у ВИП~ пер~6~ч::~ТИВОJО однієі із Сторін в односторонньо.q 

&КОНом та цим Договором». 
1.10. Пункт 12.4 Договору о 

«12.4. РозірвlIИWI Договору о ренди виxn~сти В наступній редакції: 
односторонньому порJJДtCy допу:К~: зеМЛі .за ініціативою ОрендодавЦІ 8 
пункту 4, підпувхтів 6.4 та 9 4 ДаВ CJI У разІ невиконанНІ Орендарем B~or 
за ініціативою ОрендодавЦІ '3 момоro Договору. ДОГОВір ВВ8жаєтьCJI розірВaJ{IDI 
суду, пpийшrroго на вимогу OpeRДO~ набyтrl ЧИННості відповідного piJIreJIIII 

ЦІ». 
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2. Цей Договір піДJJJIгає державній реєстрації. 

3. Цей Договір набирає ЧИIІНОсті піCJUI підписаНШІ сторонами та Воro 
державної реєстрації та застосовується до правовідносин шо ВІІНІІКЛИ З 01.10.2008 

~ 
4. Обов'язок щодо подання цього ДОГОВОРУ на державllУ реєстрацію та 

витраТІ!, пов'язані з його державНОIО реєстрацією, покnадarоться ІІа Орендодавця. 

5. Інші умови ДОГОВОРУ оренди земельної дїJulHКJI від 08 червlUI 2007 року за 
Н!!14 ЗВnИШВlоться без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOIМPCЬКA МІСЬКА РАДА 
КlllвськоІОSnАСТI 
Юридичиа адреса: 

М. Б вари, вул.Гвraріва, 15 
в ос 61 вавожка IrОР. ВаспльовП't 

I.В.СаllОЖКО 

ОРЕНДАР 

ХІА.;., Гал'ІІІа SРОІІ;сла.;.ІІа 
Юридична адреса: 

ВУЛ. Кирпоноса,7-а кв.122 
М. Киів ... ..::.. _____ ... -

.~:Г~:.' • _ - , .. са -

мп 
( прll H_.IIDm ncчm) 

ша '11СН1аl 38ПllсІІ ДСpaDиоі pcmpaw1 
011 Сlоlоі .IIСlокоі J!1Iд1l. про 

Дorolip 3IРСa:rpоIDИО У 1111011_11 S1" І) р ()~ _ 200.Jll01C)'. 

41roвopil OPCtlдJl ІЧІІИСИО ЗВnIlС від "- -



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

... БроваРII 

5роварсІока ~llcIoкa PIIlI8" ()і .. ~ -- - .. 01.-
• S ова CIoКD I'11сІока D • rиe.u. 20.,. р. QPElщоДАВJЩЬ. рр.. ~IIJI а осоБІ ~llcIoКOro гапОВl1 АIIТОIIСllwlї:-rора ОnСh"tIIllДРОRIIIІD 

аіс: ІІІ niдl:nШі 3aКOlty Yкpaїlll1 ПРО Мlсцсве caMOBpRByвa1111l в УкраіІІі" '3 ОJIIIОro бо . . , 
_Р: ~POI"IIARIIKD ХII',іч rВnllllD ВРОllіenавlВllа, IDРIIJI!lЧtlа IUIреса: ... БроваРІ" :~~IIРПОllоса.7-В 1CD.122, 
~lфі5ll1lПIIllП КОД 1851415068 '3 ДРУfОro, УКnШIІІ цсП воroВIР про IШЖЧСIІUСВClIС: • 

1. ПредаlСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно во ріШСltltR сссії БроваРСloкоі MICIoKoi РIJIІІ К"Твськоі oбnвстl 
11124.05.2007 року 16337-11-05 lІавас, а ОРЕНДАР ПРIIRr.lас в С1рОК08С MmlC КОРЩ:ТУlllllllзеAlCnIoIIУ вїЛRlІ1С)' 
JL1DIIICID 0.00441'8 ДJ111 обелуrОDУDDllllЯ :J6iPllo-розОіРIlОro ~leтaneDOro mрвжу по вуn.КllрПОIIОСD,7-а D 

мо SpoUPII. Зriдно З мана", ЗСWlехор"стуваIlНJI, що є нсвїЛ'САIJIОID ЧI1CТlIИОID uьoro ДоfOВОРУ 18 довіВКlI 
waнoi Броварськuм l'!іСЬКI'" відділоr.. зеМCJlЬНIІХ ресурсів вів 05.06.07 рОIC)' за НІО4-3/15-3/419 18 зеr.ICnloltо
asapDBoT AoкyмellТ8Dii БроварсloКОro •• ісIоКОro вїUЇЛУ зеМCnЬНl1Х ресурсів, :JCMMIolla ДЇЛJlIІКD рахуаьса І 
XlLШ tpaHCnop1)' в межах Броварськоі міськоі РІІВІ'. 

2. Об'єкт ореJIДИ 

2.1.В орснцу передаєп.св земсшыаa дїЛJlНIШ ,аranЬНОID мощеlO O,0'!44ra• • 
_ _2.1 НаЗОIМlопіЯ AЇnJlHцi розміщеllі об'ЄКТІI нерУХОМОro !!!n,нa..IIКI "lIJIJIIo~lf.8JIaall!cmo oРСI,вара;'" .- = 
~23: - Но~,іііТішна rpowoвa оцінка земenьноі вїлаНХIІ зriдllО АоііВКIІ 8J'Dfaрі:ьRttі'о міськоro BЇДВUlY 
_НlIХ ресурсів від 05.06.07 року за He04-3/1 5-3/418 CТlfIOIIm.: 

.• 8001 (Bieil" ТlI&:ІІЧ OAlla) rpItBНJI. • • .# 

2.4. 3сммьна дїJUlHК8, IUCII переваєn.св в оренду, не .'ІЄ НCJIOJUКlв, ЩО •• ОІІ)'ТЬ псреШКОДlrrll іі 
cфcmllllОМУ 81IKOPIICТВHHIO. • • 

205. ПРІІ зміні (реорraнiзauij) ОРЕНДАРЯ Доrolір ореНДІІ не збеРIПlЄ ЧIIlfIIlСТЬ. 

3. Строк діі договору 
і 24 05.08 року ПіCnJl закіllченlUI стрОIC)' доrolОРУ 

3.1. Доroвір yкnaдeHO ІІа 1 (OВIIII ) рік, Tep~IIIOI\I до. у 011 разі'opcnввр ПОlllllен не пізнішс ніж ЗD 
~ Має переважне право ПОНDвnенНJI Roro на H081'n C'J1'oКo ЦІО нв:вuцн про намір nP0ВОІЖlml Поro BiIO. 
~ldС1ЩIАОзакінченНJI строку діі AorolOpy nOBiAoM.rrll ПlIСIo&I080 ~ Іlзначенl18.1 OpC'tJlВP lІ'(раll8Є ПСРСВ8ЖІІС 

Про .IIКOPIICТlllllli зе.lenьно1 діл_КП не за цInь08"M Р 
lIfUO ІІа nO"08./le11118 AoroBoPY opellДll. 

4. ОреJІДиа плата 
111101 rpowoBOY ouifflClll СIСІІВдас 

4.I.РіЧfll opeIIДlla плата &:'І'8IIОВIIТЬ 1 % Від 'ІОР·ІІТІ _ • 
10,01 (Віеіащссят) I1Jlшень 01 копіПка; • їлаll .. '1 дepшDl,оі вбо "'OI\I)'IIВn.IIOI MICIIOCТI 

• 4.2. 06чm:nеНIIJI розміру ореНдНоі маТIІ зD ,смenы�фl� tutcнт iнвcкcaufi. ІlаНВIfСНl1Х ЗDкои~r.І, за 
~ з )'p8XyВaННJIM іх цim.oBOro ПРIDНlчеННl '111 ICDC,вnol11JOJ011tCl під час ~otl вбо 'МІІІІІ УМОІ 
~"І"'Ш Кабінетом Міllістрів УкраїНIІ формаМІ" ШО 
~ opellДlI 1111 продовжеННІ Roro Аіі; 118 ПРllnllR'М1l рlшеl'I'. Вів 24.0S.2:~f:C::n p~~::: 
~ 4.3.0pllfДII8 nnата BlloeltТЬ&:II ПОЧІІ'ІDІОЧІІ 3 Д рсраХУРИI.. 118 pasy1101C УДК У Код КnDСllфіасаціі 
11.. "11 АО 15 ееРПllЯ І 15 ЛІІСТОПВД8, ULIIяхо"І ncOOS 1ірО88рськоІ .ІlсьІСОУ рВдI'. 
~1IrВa МФО РІ 33117815700 -Uos05Oo 811018 КОА 235119%3 Р ЄТIOCJI ІЇДnОIЇJIIIІІАІIІ І~Ш. 

4 - opellДD зеаmі. IIОК opeНJllfoi nnВТІІ офорМJIJI 
404. Передача npо.цукші та H8ДIIIIНJI nocnyr в раху asl • 
4~lPOJa~iP opellДllOY nлаТlI переглвдаєr.::аа YI~ ДD~IOpDft!; • ф' SМїнll коефіuіЄlnil ilfДC"'C1Iuii, 
4 • ; 3М1НІІ УМО8 rocnoдaplOB8НIUIt переАuol(еи IІшеНlIІ ЦІН, 11Ipll. 11, 

___ .. 05.2. Змін .. Р0'3мірів зеа.сшЬНОro податкУ, nіді 
:"ІІІС ЗВІсоНОдJIIством' СПp88ll'ЄПoCJI ПСltI у розмірі 
4~.з· а іНШllХ .ІІПІД~ перСАбачеНl1Х закоIIО"; IIОНlЧСнІ ЦІ'" ВOfOB;::Y 

IID.1ailbrai4• У раї Ile~lleCeHНJf opettдHoi маТІ! У ~; ден. проС1РО'ІIНltI nn~ по';'ІIlIХ пр"Чltl ТlІАІlfасоРО не 
4 C1bКlI 118Ц10НUЬHOro баНКУ укратиа:J8lС _A .. _tf_ .КШО оРЕНДАР 

~
o505 о . і У 8111----

• реНДИІ мата cnpaвnJlЕТЬCJI11ІКОЖ 
3I'ММ.НУ дїJUlнкy ЗІ ЦfIM Доroвороl", • 

: 



S. УІ\ІСІПІІ ПІІКОРІІС'ПІІІІІП зеаlcJIы�оіi діЛПllКl1 

JI обcnyroвуваtlНJI збіРllо-розбірного r.tt.'ТUJJenoro • Ip;Ij1'Y' 
~.I. :J,''''&!/ІІ,'Ш 1111ІІ1І'1f1l lІ&!реДIlС1'I,ся В О!'С:tl~:'1 ~зе.Ші транспорту; , 
'.2. І ,lm."I'" 11111І'11І11118:11І111 :lCMCnIolIOT ДІЛІІ' У BCТDlloВnCIIOMY заКОIlОдавствоr.t ПОРJlЛ""у 1міlllОВІТlІ QЇnWJIe ; С 
,.~. (11'''1111111' "" .. "І' 11111"111 бl:'J О'ІЮРМЛОІІIIJI 

. 

11І1111111І'1"111І11 '"М''/ІІІІІ''' ItIJIIIIIKII. 

6. )'1\101111 і СТРОКІІ передачі зе~IcJlы�оіi ділЯ11К11 в ореlЩУ 

'П ЄТЬCJlбсз розробnОIfIfJl1о' проеtny П відвеДСIІIІR. 
(. І. IIClI'''/IIІ'1ІІ ·IІІМCl/IМIС.Т 1ІІ/ІJlІІКІІ U ореlЩУ 3д1 СШО ':2 1111111 U"'''IIII 11І:1'''110'11 ·.С:МШIІ.1l0і дїnIIIKII в ОРС,ІДУ: OPEHДOдABE~Ь пеР~lJас •• а ОРЕIIДАР npllnM8t. 
\'. • , • II3IН треТІХ ОСІб про ІКlIХ в ореІІІІ)' ·І".ІС/ІІ,ІІ), JІІШІІІК)' 11111І.11)' пІд 6УДЬ-ІКIIХ •• аАIІОВIІХ прав І прете • Mo.\leнr 

УК/JII/IJІІІІІІІ ДШ С1ІІІІI')' ()І.НІ ЩОДЛІJІЩЬ 111І ОРЕНдАР .10 МОГЛІІ ~"aTIf. м 
б.3. ІІ"І'&!/ІІІ'ІІІ'І':МС:/ІІ,ІІІ'Т I,IJ"IIIKII ОрОllДllРЮ здіАСIІЮЄТЬСR ПICnJl доржаВllОІ реєстраціТ Цloрго Доroвору 
'Ш ІІКН'''' IІІшll.ІІІ111111 - II&:PO/I01Ii. 

7. УІ\ІОВІІ повернеllllП ]е~IcJlы�оіi діЛЯllКl1 

7.1. 111&:111І 111"'11І111':11"" IlIі доroвору ОрСШДВр повортає орондодавцсві ЗСМСЛIоНУ ДЇnJlHК)' у стані, не ripWIlJlY 
ш.рIIІIІIІIIС' '1 '11І"'1 )' IІIШ"'), 11111 "/~С:PЖnП П в ОРСнду. 

O'Il"'/tO}IIIII"III, )' 1'11'11 IІОlіРIUСIfШ. КОРIІСН.1Х ВJlaCТJIBOcтeA орсндованоТ зсмелloНОТ ДЇnJlHKI.. пов'JDaIIIIХ Ь 
'1 .. 111І111) yr &.'11811)', МІІС' ІІІ"ІІІС. 11І1 IlіЛШКОДУВDlI'" зБJmcів у розмірі, ВJl3наченому сторонаМIІ. ЯКЩО CТOPOIIIIМII не 
1'''1:11111)' lIt ." СІ/Ш 11J1I1IШ'lм11' 1І1/'lІІкопуваННJlзбllТlCЇВ, спір розв'nyєn.СJI у СУДОВОМУ порJIДК)'. 

7 .2. ~I/IШс:шщl СIIJClIIJIІІIJClМ 6&.'3 зroДl1 opeuoдuwr Bltтpanl на поліпwеННJI орсндоваllоі зсмелlollоі дiлJlllОl, Ііі 
·IІUМСI1ІШIСIICt 111/tClKIJO~IIL111 ОС'" :UlllодіR!~IR.w,cОДIІ ціП дїJullrці, НС піДnRraкm. відwкодуваНIIЮ. 

7.3. IIclJJllllliullilJl 9'1111І)' ~ii~tiJJibl:Oi~ дiiuritісіl,. проводсні ореlUUlрвu.аа.ПIJСIoМОQPIQм3ГОД0{О. з ОрсЩlОJljl8J1e" 
10"шl, ІІС II1/UIJI1111m І, IIІШlllсОпуUUIIІІIО.· " ........ Іі.ц'· •.•• l~!.'!f(iii:i_;':":· 

7.4. ОI'UII/ШР ""ІС' 111'11І10 ІІВ відшкодуванНІ збlПЮВ, заподіаНJtх внаcnідок НСВІІКО.ІВНІІІ opelJДOJIIIIP 
'ш(іШI''':1І11111 , ""I"'/а(1II'I&l11111& 1111М доroвором. . • 

'IClIІ1""I\ІІ1 IIIlIImllllll'I,CSI: _""І. .. __ оо ....... _ 

7.5. "'lllcrll'llll 11'11'''111, ІІКІІХ OPCIIДIp зазнав В ЗВ'JI3IС)' З НСВІІКонаННJlМ або иоиanСЖНІIМ ВlсконаНlIJIlІ1 yuoї 
Jtщ'ЩШРУ СII'UIІ/'OlШIЩ&lМ, 11 111КОЖ ПIПРВТlI, акі opellДllP здіПСНlfВ або ПОВІІНСН здіПСНИТJI ДnJl віДllовnенlUI СВО", 
Щ'І'УІІІUІІС'І'(ІІІІ"ІІІЩ 

7.б. Itl'f((1/01, IІкl "І'СІІ/"'І' ",ir б&l реanЬІIО 01римати в разі НlU1сжноro виконаННJI орсндодавоем УМ. 
I~CtI'tЩ"I')' • 

7.7. IIСI'lмl" "'"ІІ'І'ІІ'"ІІІХ IІIІТРClТ OPCIIДllPR визначаєn.cR нв підставі ДOКYMcнтanloHo піДТВСРДЖСllІІХ даИ11Х 

Н. 06аlсжеввя (О6тmкенвя) щодо вuкорuетапвя 
зеаlСЛLпоі ділЯПКП 

К.І. 1111 "І'''ІІІІСІІІІ'''), 'ІОІІІ&:JIІ,ІІУ діда НІС)' нс аCl'aИОВJIСНО 06.fСЖСННJI 6 •• • '6"~ 
,О ТJlЖСJlIUI тв ІНШС права 1ptmX ОСІ. 'і 

9. Інші права та 060В'язlС11 сторін 

ОIIIЮД(ЩЛШЩIJ nll'IIIIТYc, ЩО зсмem.на дїnIHI8 ....:, 
'1ІIСі"IIІІIІ"'" (1І1'СІIІІIClМ). '1IIC:nIllOIO 110 псребуває і 81н • е У ~OI'O ВJlaCHOCТI, НІКОМУ ІНШОМУ НС ВІДЧужена. ІІІ; 
III1/U"III'111 11111І111/111І11І, Illr&lЩ'IСIІII~&І" доroвором. ШЕ зlUШннt ПО8НОВажсиНJI ncpCДВBanr цю дїnIHКY В o~ 

').1.111'1'1'" 1tf'1!&l/Ш/'''IІІI11: 
С).І.І 11"1'''1111111''11 IllшtOISС IIIIKOPItCl'aIIНJI ЗСМСШIoНОТ ДiJIJI • 
1'.1.2 I~ClI:'II"'КШI" l"I'IIРШlr&l цеП AOl'08i 8 ІІЮІ, 

ДШ "'1(11'СII'о1: р у ППaДtCaX. передбаЧСНІIХ ЧІIІІНlllot законодавство" 111 ~ 
').1.3. 'lмllІІlІlІ IICI"~llp ClPCIlДlloi nпanl у ВІIПDД .~. 

СI/ШСIL'1I1I"ШIІІ,I1"'), 1І111'J1J1К)' ОСЗ :l1'Одll ОРЕНДАРЯ; кох. персдбачсюlХ "ІОІІПІ'" законодавСТВО.f, 8 том)' Чltcal 
').1.'1. 1111"'1\111 ІІІ III/~ ОIIВIIДЛРЯ СВОЄЧВсноro в 

• ".1.'.111І"'11111111 1.lд ОIIВIIДЛРJJ BIДWКOДY8all:CCННII оренднот пnaТlf; 
"ІІ:І.І((ІТ рll/Ш "I1fIIlIl/IIllIll" :.J&:MWII.IIOT дідІllКIІ до niДnIICIJII::"JI ОРСІlДllоі lUIати з часу ПРІІRІІ,.".. рішенНІ : 

".2. Оn"'I'" щrr 181.,IІ/"./ ... IЩО: ЦLOro AOI'080PY; 
".2.1. 1І&:РС:/ШIІІІIІІ·IСfIIWIІ.IІУ дідЯIІlC)' по акту' 
').J. 11І11І11І1 ttl.UII/UIPU: ' 

').З.І. СIІІЩ"'"11111С111n')' зем&шыfy дімн 
').:1.2. IІltJJ&8I1lIlШIІІIII ltOI'OlIip піCnIl 3:: КОРІІСТ)'8IНна; • 

• .. 8ГNIII'Н·IІІI11.IІІII11'ЩJl·.I·I&:РfIIlrrу ОР&ЩДЩ ЧСНІІІ С1року Roro діі 8 разі вїдcynlОс1і npOТCI13fll. . 
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9 .... ОБОD'IDКII ореIШDРИ: 
.J,.I.I.IIIIдIUIОПI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnllвіm. uiOcmoвa 

_1",\lIiЩ ТlI КОlПponь 311 BIIKOPIICТDIIIUlAI ціеі зеАIсды�отT 
9 .... 2.DII .. -арllстОDуDDТJI зеММlоllУ діпАIIИ)' 30 ціп 
9 ... .3.сDОсчDсII0 СПn~~УВІТII ореlШIІУ ПnD1)'; IоОВIIА' npIIJIID'I&:IIIIRAI; 
9 .... 4.нС доnycкаПІ ХІМІЧНОГО ЧІІ БУдlo-ІКОГО іl'ШОГО ."6 

.. S • - • .- руднеНIUI 3САШІ' 
9. • • nlд1Pl .. lyoaТlI 11 в Ilмеашому саlllтарному СТІI.і; , 

10. PIOIIK ВІІ?ВДКОВОГО :lllllщеllllR або пошкоджеllllП 
Об cкra ореllдll 'ІІІ ііого чаСТІШ11 

10.1. Pl1311K ВIlПадкового 31111ЩСІІІUI або ПОШКОдЖСlll1І об'екта n 
ОРСНДІІ ЧІІ ого ЧВCТlIНII нссе ОРСIШВр. 

11.CтpaXYBaIIIIR об'єКПІ ЧІІ ііого чаСТІIIIII. 

11.1.3riдIf0 3 ЦІІМ ДОГОВОРО" об'єкт OPCIIдIIIIC niДnlrac с:трахувOlIIПО. 

12. 31\ІіНІІ УI\IОВ договору і ПрІІПllпеllllR його діі 

12.1. з .. іllО умов договору здіnсmoЮТЬСІ у nllCbMOBin формі 3В 83ВDІIIОЮ 3ГОДОЮ сторі... У рші 
1lflllICHI'IIcIIIII :SГOДII щодо зміllll умов договору спір p03B'aytOТьcн у судовому пор.дку. 

12,2. ДІі ДОГОВОРУ npllnIIHR.OTIoCR у разї: 
12.2.I.зокіllченНІ С1року. на 'КІІО nого буnо укпадсно; 

. 1~:.2~jП~рCJ.U1Чі орендарю :sеАlельноі дin'НКltyа,всніc:rЬі' оо .... '.' •• -_. .. • _ ..... , ..... " ..... -_, о. 
о ·n'2.2!~~іlкУПу земельної ДЇЛІНКlІ дu'CYC'&НlIX пmpСб або ПРIIА.~іііrёUіДЧужеННllзеАІcn,"оі дin;i1lifl~':";I;'~ 

'у""11ІІ111І суспlnы�Dіi необхідності в ПОРІДКУ, Bc:raHoвneHoMY 3ІКоном. BiдnoBЇДJlo до ст.147 3eAICnbIЇoгo кодёксу-=-
КІІО'ШІ; 

12.2.4. Договір {lPllmlНlЄПoCll також в і11Ш11Х ВIIПIІдІСІІХ. псрсдБВЧСНllХо~ВКОНОАI. 
12.3. ДІІ договору П'РIIПIIIlИIOТloСR WnАХО'" Пого POJIPВIIIIHR за: ' 

_о. . . .. , ... " 

12.3.1. Dзаємною :sгодою сторін; 
12.3.2 plWCHННM суду на ВI"IОI}' однієі із c:ropiH у HllCJliдOK HeBIIKOНDIIНR другою c:roроною 060В'l3ків, 

1
11'po/tallllllllllX договором. та внаслідок випадкового 3НllщеНIIІ. ПОШКОДJCСНІUI opCIlдOBaHoi 3САІcnьноі РІІІШ, "КС 
UllІlllllІIСРСWКОджає п ВIUШрllС1'ВНIDO. а'l'llКOЖ з iНW11X niдc:ra8. ВIDНВЧСНlIХ 3ВКОНОАI. 

, 12.3.3.IICOIIКOHDННН ореlшарсм п.9.4.2 даного договору 3В ріШСННUI суду. відповідно до ст.141,144 
t\1"lhIIOI'O кодексу Yкpallll1i 
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~.: 
;~: 13. Відповідальність сторіІІ 3В IlеDllКОllанПJI або 
.1 • :~I о Ilеllалежве BUKOllallllR договору 
-. 

• I~II. 311 ІІІШІІКОІІВННН обо нснвnсжаlС BIIКOНВННJI договору c:roPOlII1 НССУТЬ BїдnoBiдanыlcть відповідно до 
І n 111111І'0 І'ОГОВОРУ. • c:ri 
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"11111I1С" ІІС :І іі ВІІИІІ. 

14. Прuкінцеві ПОnО_ВІІR 

І, •• підпllС8Н111 стаРОII ... 111 та Пого .llCржавноТ pcєc:тpawї. 
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• 8 ОРСндар .. 1pc:тlO • в opnНl." І 
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11&''1IШОIUI&ШIІХ ccplll1)"1in; 
~ IIIrr I�PII��OMY-IIСРСlиllll зеМCn .. 1l0і дinJlІІК8І; • • 
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'l(іс,,1111111111. 

15. PeK8Dlml сторі •• 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ 

1.'plllllll'I:""" ."Іс",," І'''')'' 
" 1ІС • .,,(іІ М'СІ.К&'І'" І'ШІ&ІІІІІ 
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ОРЕНДАР 

zp. XL"i., Гал""" liр""ісл".і."", 
паспорт серіJl СК N!S2333S. 
BlllIIIНlln БроваРС"КIІМ МВ ГУ МВС YкpaiНlI 
У КІ,ївс .. кіП 06nасті 12 бере:lНJI 1997 року 

Місце ПРОЖlІванНJI фїЗllЧноі особи . 
-"'~~"'::_ .. -=-::~-. ..... - .. " :. ..... - ~-~-:-:: ... -
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IдеитuфікоtdЯНllП HO'I!p'1BS24150fI 
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~ ~ r.1i.xt"',, 
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... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська &Ііська рада, в особі 

міського голови Антоненка Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на підставі 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 3 однієї сторони, 

та громадянка Хіміч ГаЛІІна БРОllіславіВllа 3 другої сторони, склали цей 

Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громаДЯllка Хіміч ГаЛІІІ18 

БРО~lіСJl8ві~_на.- -:прийнящ~;::~t~em;нy' ~~"~-В:щtіО·~. "'О:U(JФr'гі·;;::іі~:~Ё: 

. ВУЛ.К~I~Dон~са,7-а для обслуговування збірно-р.rз1іIРнОгО~ &Іеталевоrо'" 
• --... - • .--:0.... --.: •• 

гаражу в м.Бровари. 3ёмельна дшянка надана РІшенням сеСll 

від 24.05.2007 року за Н!!337-21-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) ріх, 

терміном до 24.05.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВроваРС61(а А';С6I(а рада 
IОРИДИЧна адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Міський голова 

ПРИЙIIЯJIA: 

гр. ХіА,;ч Гал,,,,а БроніслаВ;Вllа 
юридична адреса: 

м.Бровари 
вул. Кирпоноса, 7-а кв. 122 

~ г.Б.Хwї.,/ 
мп (:ІВ 1ІІІІІІІІОсті псчаті) 



про псреllссеJIfJЯ в .ІОТУІ)У 3~B ~ Т. оо • 

• ra пе' ІІІШІІЬОІ J\ole'KI зеJ\i •• • рсдаЧI меЖОIЩ t з' lеЛЬНОI ДIЛЯНlСII 
_ _ --_I.OIj'V'~ 11:11(18 на збсрігання . 

'Lц.~.lLL..Г --5 ----- - . 

Вул •. _ .... ;tЧ~ /!'}иQhDrR ~ • 

II~" _j_О;:;...OoL.г_ .... -~_-~_~_-Z:..:-о~-Р-. -----------

ми, нюКчепіл .... Нl;'аНі. "l,rrr.ranНlrK Б . 
киїDсы�оїї регіОl1anьчої фі:tіj' п,.і,. . ~OBBPCЬKOГO МІСЬКОГО відАinу 
земельного кадастру ПР.: ДCP~(:~:::I ,о П1Д~РИ~СТ8а .:' Центр державного 
ресурсах" • ) КОМІтеТІ УкраІНИ п~ земельюrх 

в присyrності землевласників (землеКОРJtстувачів): 

_____ --L.с..&.~.~иr г.lі 
~~---------

ПР!=~С1Uвю~к DИIС~Нltому ~a i.L~ :'р Ji:"8 
-.А~ОЧ!~ ~~_~If1crnBI ДІ.НОU:І} E~Ii;(I;lf,; .. )· N!! 27;;:З~---'::~~~-------
р'~lrН:lро;tI1ИХ деп )'I'a'3'iJtjїj( ~~іі. .. jбffiЩа 4'99.2 poRy :~"'.:. •. ~:.~.;" -.-: ..•• . -. - -. . _.. .• _. • ••• _.,._ .1)(.. • .. !:: .. _ .. - • ."..,.,~~'t.j'" 

перенесли в натуру меж: на підtтii:Jі I1jlatiy земельної ділянки' . __ а .. : -::. '-:(::::i:~ ...-- _._; .-

ПРОЖИВalОЧОГО по [~ул. -п,-~~ьр~_сд.ж..:...: ,.,.....,'---'------
згіД1І0 рішення міськвикоНl(ОМУ N!lI~1-2"'JJlіll At. 01- ЧN2 7 • 

Межові знаІСИ в l\іль~аС'l і У)' шт. передані в натурі предстаВНI11СУ 
ЗІМОВНИКt1, на ІІІ\ОГО і H&i1U1.lДCII" Llіllпоl\ід!ulыlсть ЗІ їХ збереження. 

Розміри та мїеllезнахОllжеНlfЯ межовИХ знаків земельної ДЇJUlККИ показані -на кроках. . • 
Цей'акт є піl1стаВОIО ДnЯ 11РІJЙН:ПТЯ рішення по фактичному користуванню. 

AICТ складений 9 ДПОХ ПI)иміРJlИlсах. 

ПредстаВllИК зеfdлеО:lllCllJlка 
( зсмлекарИС'1)ВЗЧВ ) 

ПредстаВН11К віllділу 

ПредставК.ІК БрпввРСЬК 
MicLKoro ВЇJ1ділу ,u~sr:.~ К:'С 
ресурсів .;:: 
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( короткострокоього ІІЬ умовах ореН~JI) 
сХи.и..& jl. Га..,t.ltс.1;!,в /ір й" l(чІ Q ,;,,~ 'І 
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. : Договір N!!l 
"ро lI11ecellllR ЗJI';ІІ до '" 

• uОіОВОРJI opelldll зе.",m,,,оl dілвllКIl 
~,() 19 ·,еРIІІIЛ 2007 P0КJ1.N!19 

МІСТО БроваРlf КlІЇВСЬКОЇ області 

О" кatnln двІ тш:пчl дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рсlо~ місlоКВ рвав КllїВСIоКОї облвсті, 10РІІДІІЧІІВ особа 3В 
311КD110дaвct1l0M VXPBillll, IдеlmIФIКВЦl~IІІIR КОД 3В даНllМl1 ЄДРПОУ 26376375, 10рІІДІІЧНВ IUlPССВ: 
Юlівсloка обп., .1. Броввр", вул. ГвrвРIllв. 15, в особі BIIKOltylO'IOro обов'''КII MicloКOro І'ОЛОВІІ _ 
CC~1JCТDp. рвд.. Сапожка lгорн ВаСIIЛLОВII'II, ІКІІА дІє НІ півставі c:r.42 311KOIl)' УКРllіНl1 «Про 
місцеве caмOBpRдYВallHI І УкраіІІі •• , 3 ОДIlОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ГPOMвдRlfКВ КIllUOК Раїса ОлексіїВII" IОрllДllЧllа аврссв: M.6pOBapl" 
6УЛIo •• НсзвлеЖllості,ll-в ~.94 ідеlmlфіквціRllllR КОД 1461058448, двJIi -"ОРЕНДАР", :І dpyгor 
t:nI0POIIU, )'ICJIВЛІІ цеП ДОГОВІР про IIBC'I)'nlle: 

ДіюЧl1 добровілlollО і псрсБУВВlO'І1І при здоровому розумі та ІсніА П_I'ІПі, розyr.lіlO'Іll 
3НІ'Іеlllll своіх дїА, попередІІІоО ознаRо.шеllі :І ПРlm11CDI11 WIІШIoИОro :lВlCOIIOдaвcтaa. щО 
РСI1Л1ОIО1'Ь yкnaдellllR 111110111 праВО'lIIН (:lОКРСМв. 3 BllMOrDll1 ЩОДО нсдіАСІIОсті ПРВВО'llltry), 
відповідно до затвердженої рішеННІМ 6роварсІоКОЇ міської Paдll від «30. вереСІIR 2008 року Нl883-
46-05 НОРМВ11Шtlої грошової ouillКlI земелlo ~Iicтa 6роввр", та ріШСІІНІ 6ровврсІоКОЇ міСlокоі Paдll вІд 
16.10.2008 року Нl898-47-0S, 24.04.2008 року N!717-36-0S та керуtОЧltСЬ ПОЛОЖСННRМІІ nyаактів 
4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ОрСНдI! 3СММІоної ВШІНКІІ від 19 '1СрІНІ 2007 року УКnIШІI цсА 
Доroвір N! 1 ("adll1l; - ДогОflір) про ВНСССННІ змін до Доroвору ОрСНДlI :lеММlоноі дlnRllКIІ від 19 
червНІ 2007 року 3В .N! 19 (HВДlUli - ДOZOfIір оренди) про таке: 

U • і."""'· ... - . 1. BHeCТII до Договору.оре!WJ.JIвcnyntIЇ~і!UJ;;А-:'·.· -:.,:.~:.:-~ .• ~~::.::: '.' '-':I!~. '''!'-:J.~'':'''~~~ 
ll ..... 1W.,'\!:':',z.·:.\ • • •. : "-.:,t-,.... ..,.'-t~.и~".':~'.:' ~.::. . е. .-пе ~ . 
~.'~~. .. .... - ... ... - -
. - ... :;-.:.- 1.1. Пункт 2.3 Доroвору ореНДІІ BIIКnIC11I В HBcтynнiA pe~ii:. • -. • -

12.3. Нормативна грошова оцінка земмlоНОЇ ДШІНКlI :lгідно ДОВІВКІІ ВlдІІШУ держкомзс~1)' у Mlm •• 
~OB!p'ВX 1CJliвCloKoi облвсті від 24.10.2008 року НІ 04:3/15-31992 становиn.:- - .- -- -', --
-4088 (ЧОТИРII11ICR'1і BiciмдeCllт вісім) гривень оо коniRoк. 

1.2. Пункт 3.1 Договору opeНдlI ВIItcnВСТИ в нвcтynнiA peдвкWї: 

. • ОКОМ нв 2 (двв) РОКІ" тcpMillO'f до 24.04.2010 року. ПіCIUI 
ІЗ.!. ЦсП ДОГОВІР yкnвдeHдo стр ОРЕНДАР МІЄ персввжнс првво поновnеНl1R Аоro на НОВІІВ 
3111W1Чеlllll строку дії ЦІооro OroBOpy Не пі311ішс ніж 3В 30 кмetlДlpHIIX дlПВ до закінченНІ 
строк. У ЦІоому раі ОРЕНДАР ПОВІІнен • ОРЕНДОДАВЦЯ про нвмір ПРОДО_lml Roro 
строку дії ЦIooro Доroвору nllCIoMOBO ПОВІДОМІІТІІ 

дію. персввжне првво ОРЕНДАРЯ не застосовую"'CR у раї: 
ПоложеННІ ЦІоОro ДоroвоРУ про • 

• • ,,;"Onnnl не за ЦЇnIoDBIIМ ПРIDНlЧСННIJoI, - BIIXOPIlC1'8llН1 зеМCnЬНОl _ ..... - • 
- порушеННІ термінів СІШВТИ орендної Пnвт.'I, 
допущеННІ погіршеННІ CТatI)' зеММlоноі ДUUlНКII». 

1.3. Пункт 4.1 доroвору ВIШУЧlmf. 
• В НlC1YJ1IIЇn редакшї: 

1.4. Пункт 4.2 Доroвору ореНдІІ Вшr::"' К від HOPMBmDHOi грошовоі оціПКІІ :lсмenьноі 
«4.2. ОрсндНв lШатв CТlНOBlnЬ 1% (ОдІІН) СОТО 
дbroxП - 4 088,00 rpllВeD і cкnВДВЄ: • 
- 40,88 (сорок) rpllВeD 88 копїRок нв рІК. 

CТlI У IIBcnynHiD рсдакціі: 
1.5. Пункт 4.4 Доroвору ореНдІІ ВlnCnВ 

ІІІ щоміСIЧІІО прOТRroм 30 (1PIIДЦIIt1I) lIUIeJWlpНlIX 
«4.4. Opctlдlla пnвтв BHOCIIТЬCI ріВШDШ ЧI1CТICD inlDro (noдl1ТК01oro) .. ICRЦ/I 6C:J ypaxyввнtIR пдв 
ДИіВ. ttacrylDDlХ 31 oCDНIdм квnel.,..pНl'" днем зв OpeНДDДВIIUl14! 33217815700005 У11)( У ICJliвcькin 
lIUIaaМ IIННR НІ розplXYllКC!ВISn pDXY1'ОК 821 О 18 одерхсуввЧ - Броварське ВДІ(. код 
oбnвcri ~t= код ЗКnО 235~1923. МФО , 
IllacJІфіlCВЦ1113050500 - оренда :lDUlI». 

о ореНдИ Вlncn8СТ111 нвcnyJlніА PCIIВlCЦ1ї: 
1.5. Пункт 4.5.2 ДоroD ру ноі МВТlI, :lміНII НОРМВТlІвноі грошовоі 

_тку та ставоК ореНд .. еНIIХ 3IIXOHOДВIcтaor.l. 
«405.2. зміНlI pm..ipiв зСМCnlollОro n фlцiєнrів IНдСКСВЦ1Ї, ІІОНІІ 
Оldнкп, підвищеННІ цін, ТВРllфів. змінllкое 



J. 

У OllnllllC)' 011І.10011 OpelIllDP~ 3.IIIIIПII ОРІШІІІІУ пла1)' ІІа УАІООІХ, ,0113111'lelllll 1 ••• I.а 
01'000 ето '0111І РОЗРllоаlОТЬ 1I0roDlp Opellllll. Якшо, І: оillАIООВ 011І IIoOPOllllllt'.IIII, 

:03IPD:'r.;n AOr:OOPY за зrollОIО сторІІІ, цеП 1I0roolp РОЗРІІDаcrьсн У СУІІОООАІУ порядку.... ' 

1.6. ПУllкт4.5.4 ДоroвоРУ ореlШl1 ІIIМІCТlIВ НDС1)'ПllіR редвкпіі: 

«4.5.4. У раі IlеВllеССIUUI ОРСlUщоі MaТlI У СТРОКІІ, ВIDІІDчені ЦlIМ Д~ГOBOPOM, СУМВ ЗВборroВlllОСТI 
BBIUlCDC'I'ItCJI ПОIlВТКОВIВI борroаl і CТll)'єn.CI З HB~axyaaHI"'1 ПСНІ~ ~O l,apaxoByєn.CI на СУМу 
nDAlТКOBoro борІ)' (3 урахуваНІllа. unpaфНl1Х саlllсшА 3~ іх II~BJlO~I) 13 розрахунку 120 відСОТКІв 
ріЧlІІ1Х 06nіковоі С11ІІІХІI НвціОНlШ.llОГО банка УкраlНIІ, АІЮЧОІ на Дснь ВИJlllkНеННl тaxoro 
nOllВТКoBoro борІ)' або ІІа день noro (noro чаСТІlllі) погаШСНJlJI, 3ІШСЖНО від TO~, Іка З ВМlАIIII 
ТВКІІХ С11ІІІОК Є бinltWОIО, за КОЖІІІIR кanСIШВРJlllП ІІСН. ПРОСТРОЧСННJI У Пого СМВТІ». 

1.7. Пункт 6 ДоroВОРУ OPCMlllIOnOBHlml НОВІВІ пillnyнктом 6.4 НВС1)'ПНОГО змісту: 

«6.4. ОРСIIllllР зоБОВ'l3DllІІR в п'АТІIllСIІНIIR термін піСЛI IІсржввноі рсєстрації ш.ого Доraвору 
тalабо БУ .... IКlIХ 1I0llВТКOBIIX угод. Доroворів про внеССНII. змін та доповнснь .110 Договору ТОЩО 
IIIUU1Т1I вlllповіmlУ KonilO oprвнy дсржавної ПОllВтковоі службll 3В місцем 3НDХОАЖенНJI зсмcm.ноі 
дImrJlКII». 

1.8. Пункт 9 Доroвору ОРСІІІІІІ ДОПОВНІІТІІ новим підпунктом 9.4.6 наступного зміспу: 

«9.4.6. в П'AТlШСВJulR термін піCЛJI дсржавної рсєстраціі ЦІоОГО Договору тalабо будrlXUX 
ДOIIВТКOBIIX yroдe Договорів про BHCCCВIII 3Мін та доповнень .110 Договору ТОЩО НІІІІІТlI відповідну 
копію оргаІІУ Дсржавноі податкової службllза місцсм знахОАЖСННJI зсмел.ної дїnJlНКН». 

- •• ... UA .. І • • -

1.10. Пункт 12.4 Доroвору орсн.цп ВШШВСТІІ В нacтynнiA редащіі: 
«12.4. РозірвВВІІІ Доroвору ореми зeмni за ініціативою OpeMOAВDIUI -Ї~AНOCТOPOннr.OМ)'· 
порІАКУ доnyc~СІ У раl иеВllКОНDВIII ОреНАВрем вимог пункту 4, niдnyHmB 6.4 18 9.4 даноro 
ДоroвоPr' • ДO~B1P BB~єn.CR розірваним за ініціативою OpeНAOAВDЦН 3 MOMell1)' Иl6ym 
ЧlfВllоm ВІІІПОВІАІІОГО РlшеВIIR суду, ПРIlПНRТOГО на ВIIМОI)' ОреНАОДВВЦН», 

2. ЦеП Доroвір Нlбир~є ЧIІННОсті піcnн niДnlfCВННJI сторонами та Аого державllоі реЄC1plш1 
18 3lСТОсовутс. до ПРавОВідносин шо ВIІНИКnII 3 01.10.2008 року. 

3. Iнwi УМОВІІ договору орен.цп земельної Aiтrнки ВІА 19 червНJI 2007 року зв МІ9 
3DJПUDВ1Dt1oC11 без 3Мін. • 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Ки,(IОН Р"Іс" Олгнсl1."" 
ЮРНАІІ'ПІВ адреса : 
буm.в. Нсзвnежності,ll-а кв." 
м. БроваРl1 
обл. Кllівська 

,-// ,.: і, ". 
___ VLL_с..1;:ц,~~J.JIt;:s.СЦ:~_ р.О:;С'ЩIOН 

Доroвір 31реЄСТРОВВІІ0 У ВIІКОНКом' S . 
aцit Ів І РОllРСltКОі м' т коТ 

реєстр дorolOP ореНДІ. ВЧllНе'IО 3ІПІІС ВІІІ «iI:..:"КO"l~' про lЦO У кal13Ї 3ВПllСів дор_ 
, 20оіроку. . 



... АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалиси НИЖЧе: Броварська I\lіська рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського гоnови - секретари міської ради Сапожко 

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

самоврядування в Україні", розпоридження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н!!128 «Про виконанни обов'язків міського гоnови» з однієї 

сторони, та громадянка КІІЦІОК Раїса ОлексііВllа з другої сторони, 

склали цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада ~epe~~~~".a ;.~~~~~~ян~ K~~~~-:!!!~~"':"I .. '': 
-- • •• ..~ ао" _. ,. ... , • ... ~:L'.1·:. • -... _ __ _ .- .::-.. t •• .-

~:,". O~eKciiB~a " -пР6iiiuїl~:::зёмеnьну дDuiнiY~~ШіОщею O,004'fP.· длJi'!~:'!.; 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу........ по 

бульв.Незалежності,11-а в м.Бровари. Земельна дinявка надана рішеНВJIМ 
сесії від 24.04.2008 року за .N!717-36-0S на умовах оренди терміном на 2 

(ДВа) роки, до 24.04.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 
ПРИЙIIЯJIA: 

Громадянка " 
ICJІЦІОК РаУса Олексіівва 
ЮридиЧна адреса: "м.Бровари 
бульв.Незалежності,11-а кв.94 

_'JG~Щ:<.tc.81=~:L.=~ __ / Р.О.Кlll(ЮR / 

'. 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

~I. Bp~BaplI .· 
· /. • ..... ".~ . • .1іровар&:ька .11&:ьа Рода" /! ..~ .. 20 rдr р 
· .• • 1і ова &:ыс8 1'11&:ыс8 • -- • OPEHДOДAВE~. Р Р _" ~oдa В о&:Обl I'llсысга ranОВl1 AIIТOllcIIКDїїn'OPїїOnCIC&:8llДpOBII'la, 
/IIOJJc ІІІ підставІ ЗаКОl1У Yкpal1ll1 Про МІсцеве саМОВРI4УваНIUI в Y~"aїIli" з oJIIIOro БО~'УІ та 
орЕНдАР: Г~ОМ~ЯIІIС8 КІІЦІОК Раіса ОnсксliВllа. 10рІШІІЧllа адреса: ... БРОlаРll, буnьв.Нe:шnСЖllості,II.А 
...м. iAelml~lкaU1nlllln код 1461058448 з apyroro, YКnВnII цсП Aorolip про IllnКЧСllаlСДСIIС: 

. 1. ПРСДI\IСТ доrОDОру 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДlIО до pilUCIIНI сесії БРОlарської міської pDДtI КІІТІСЬКОЇ області 
1ia26.04.2007 року ».307-20-05 Ilада&:. в ОРЕНДАР ПРllnмас В С1рОКОlе IШDТlIС кop"C1)'Вatllll земcnы�)' діпlШСУ 
1UIII\І1СІО 0,00471'8 дпя 06CnУl'OвуваllllЯ збlРllо-роз61РllОга I'ICТlUlCaOгa raражу по 6YnLB.HCJВnC'dCllocтl,1 І-А в 
110 &роваРlі. ЗriдJlО 3 MallOM ЗС"nСКОРIІС1)'IIIІНJI, ЩО є lІеlїд'ОIНОIO ЧDCТIІІІОІО uьoro Доroвору та доаіДКl1 
llU/llНoї GРОDарсьюlМ .. іСЬКII" відділо .. зе .. cnьНlIХ ресурсіl lід 05.06.07 року 31 Не04-3/15-3/416 та зс"Icnы�о
II/IIC1)XJIOЇ AOIC)'aIOlrrauii Броварськоro Micькoro lіддіпу зеМCnЬІШХ ресурсіl, зсмcnыla дinlШШ рахуаЬСJl І 
JCIIIIIX 1рІІІIСПОр1)' В .. ежах Броварської міської радІІ. 

2. Об'єкт орепдп 
. · · 

2.1.8 ОРСІІЦУ персівЄТloCJI ЗО"lcnьна ділІНКВ зIu'вJIыІІо ІШОЩІ:ІО 0,0047ra. • 
• ... 2.2 .На·:lСММьніП ділввці РОЗ"lіщоні об'EJCI'II Hepyxo .. oro маПІ'" Jlкі.JlВnIlOТloCI!.fJlаСШC'l!l.СШ~lда'р"; ....... ;;,~':'. ОО: 
~W'2З~" HopMaтilBHI . ."ошовВ" оЦїllїШ -;i:ifi~ ~дUiiiiiiі-'зriдїl~довідКlI Iiр1і~!tcif:q"':l~іСіws9r9".:JIідllfЛУ:U)~":j·:~іr 
3aI~1U1X jй:cypсів від 05:06.07 року за N!04-3/1 5-3/41 5 станОВIІТЬ: 

: - 8546 (вісl.1 ТlIСЯ'l п'RТCCIТ СОРОК шість) ."lІвень. 
2.4. Зе"cnьна дinвнщ JllCI псредаcn.c:JI В ОРСнду, НО має HeдOJlIКls, ЩО "ІОЖУТЬ перСWКОДllТ1І Ji -.-. 

cфmuвному 811КOp1lC'l'8ННlO. .., 
2.5. ПРІІ зміні ( реорraнізawі) ОРЕНДАРЯ ДоroВlР ОрСИДIІ не зберlП1Є ЧШІІІIC1'lt. 

3. Строк ДІЇ доrовору 

3 ІД' 1 ( ) і теРI'IIIІО"1 ДО 26.04.08 року. ПіCnJl закіllЧОННІ С1року aorolOpy 
•• ОООВІР yкnaдoHo ІІВ OДIIII Р К, у Р і орсндар П081111СІІ ІІС пыlwсc ІІІ. зв 

IIJICIIAIIP Має переважнс право ПОНОВnСННІ Поro на H0811n С1р0к. цьому ІЗ. • 
2 мlащl до закі .... оlПUl С1року діі aoroBOpy повіДОМlml тlСЬМОВО opelIДOдD8UК про IlIII'ollp ПРОДОDClml Поro ДlIО. 

N І • Д:nЯIIКII 110 ЗВ ЦЇnЬOBIII'I ПРII:lIIВЧОIІІI.аl opellДBp втра'lВЄ пороаа.'IС 
ро BIIKOPIICТ81111 :lеАlenы�о.. ... 

араво НІ DOIIOВnOIIIIR aoraвopy opOIIДII. 

4. Орендоа DJlаТ8 · · 
Ід aТIIBHoI rpОШ0801 OQIIlKII І cкnaдac 

4.1.РIЧllа opOllДlla мат0 nВlloBllТЬ 1 % !І ~IOP"I 
85,46 ( вісlalДОСЯТ п'~ ) .,,1180НЬ 46 КОПIПок, зс"IсІ1ы�іi дiпJlllКIl дcpDВHoi або КO"IYIIВnLlloi вnacllocтi 

• 4.2. Об'lllCnОННІ РОЗМІРУ орСНдноі MaТlI 31 коефіціЄНТ індексаUl' ВllЗllаЧОПIІХ законодD8СТВОМ, ЗВ 
-mot:l'LCJl :І ypaxyв8ННla1 іх цinЬOBOI'O ПРІІЗІІВЧО~НІ 18 ЩО ЗIПОВlllОlОТІоСI nu{ час YКnвдaнllR або зміllll )'10108 
1І1ІсрдЖоlUІМІІ Кабінетом Міністрів YкpaiНlI форМ"'IIІ, 
АОl'aаору ореНДІІ ЧІІ продовженНJI 001'0 ДІї; ПРIІПIІRТl'R рlшеllll. Від 26.04.2007 року рlВlllll'1ІІ 

4.3.0penДIIB мат0 .110CIIТЬCR ПО'lIlIlВIО'І1І :І ДІІЯ paxyвallll• ІІВ PBsyJlOK У JJ)( у КІІІ8СloкlП 06пвстІ 
"nмaMII ДО 15 сеРПІІ. І 15 ЛlIСТОПIlAll, wn.xo"517:~::S _ 1іроваРСloкоІ "llськоl pOДII. Код ICJIВСllфіh"Dцli 
... l(lItвa МФО 821018 код 23571923 р/р 3321781 
13050$00 - ОРСIIДа зо"шl. 10K ОРСІІДноі МDТII офорr.uurЄl1oCJl відповідНII"I" аlП1lМll. 

4.4. Перодача ПРОдукції та III1Д1UIIUI поcnуr в pВX)'l І' 
4.5. РОЗ.llр OPOllДlloI МВТlI DcpcrnllДllЄ'l1tCR ~1~o:.aaopO.li .' •• _ 

. 4.5.1. змінll )'10108 I'ОСПОДDРIОВВННl, передбаЧСI • щенНІ иін. таРllфll, ЗМІН.І КОсфluiЄIП18 IIIJICKcaQII. 
4.5.2. ЗI.іШI розмірів земCllloНОro податку, ПIД8I1 • 

·~" .. e!"1X 3IUCoHOДUCТВOMi І' • 
. 4.5.3. 8 iJJшllX ВIШВДICВXa передбаЧОlІl1Х законо., IЗнаЧСllі ЦІ'" дoroaopOM1 сарaвnJl .. СПоCJI ПСІІІІ У РОЗМІрІ 

• 4.5.4. У разі НСВІІСССННІ орСНдlIОЇ MaТlI У cтpo~~ ;ІІЬ прострочеllНlМIIТUCY. • 
IІодвlltиої CТВIКlI нвціоllВnЬНоro баlllСУ Укра'на зв кmкe ІСІЦО ОРЕНДАР з ПО .... llх ПР"ЧІІН ТlI"lчаСОIО 110 

4.5 ко. І у BIIIIDдICDX. JI 
• .5. ОреИДIІІ мвта спраВnJlЄПoCR та 
IlkOpllC1'aIYC ЗеАlCnЬНУ ДЇJUIIIIC)' за ЦІ"" доroВОРО"I. 



Уа'''ВII DIIKopllC"ralIUJI :Jеаlелы�оіi дїЛJlllКl1 5. 
IJJY ДnI обcnуroвуваНIІR збірно-розбірного мсталСRnГn 'ара' , 

5.1. ЗСAlWlleШlllUlІlІlКlllІСРWUlcrLCR ~ 01:11111_ зс~tnі 'І1'аllСПОР1)'; ііі). І 
5.2. l'UIІ,сшс 1ІІ'IГIШI1IСIІІIН 1Сб'МCnIe~IО :'леllllR У BCТDllOвnetlOMY заКОllодапство,.. ПОРМЛk) 1\1illk)IIaTII 'Ііл 
5.3. OPI:IIIUII'ІІІ: 11111(' ІІРВ"'І С:І О'І'ОР "'1ІІс 

npIl1t1011C:IIIIR '1I:МШIІ.I",і дlllllllltll. 

6. УІ\.ОВІІ і строки передачі земелы�оіi діЛВllКl1 в opellдy 

6.1. ПСpcnlllll1 1СAlШIІ.llоі діnІIІК11 в ореlЩ)' здіПСIUОЄТЬСJl без розробленням просlП)' П вілвсnеllllll. 
6.2.llІІlІі УМ&ІІІІІ IIl:pcJUI'li 10Alcnыlіi дїJI.HKII в ОрСIІДУ: OPEH~OДABE~Ь I1cp~nac •. а ОРЕНДЛР "риА_ І 

ОРСIlItУ ·II:AlШIІ.IIУ дlІIНIІКУ lІіІlLIІУ під, БУДIo-RКl1Х ManllOBIIX прав І ПРСТСНЗІП ТРСТІХ ОСІб. про """~ В \lOUCIQ 

YКnnnOllllA ItOI1J11&1py ()І'Ш ІДОД~ВІЩЬ ЧІІ OPEH~P не моглlt ~"aTII. _ ._ 
6.3. IIСРЩUl'111 'IСМШIІ.llоі ІІUlАIІКII орендарю ЗДIПСJlЮЄТЬСR ПIСЛR nсржаВffОI pcccтpallll цього Договору 
1" IІIС11)АІ ІІРІІІІІІ"ІІІІІ" - IIcpcltII·li. 

7. УаlОВИ иовеРllеНllВ зеаlcJIы�оіi діЛВllКl1 

7.1. I1іWIИ IIplllllllll:llIIR І,іі ДОГОВОРУ орендар повертає орендодавцеві земельну nіляику у стаlfі. Ifе riPW1N7 
порlаlІlІlІІІ 3111М. у IІК&1МУ lІіll одсржав іі в оренду. 

ОРСЩІ&1І1ПІІСIІl. у РІІ'lі lIoripluellHI KOPHCIII1X ВЛlCТltвОстеП орендованої земельної nіЛJlIІКlІ, ЛОВ'ІІ3ІІНJIS iJ 
311,i1lOIO іі С1111IУ. AlIІ(' I1рllllО 11" оідшкопуванНR збlпків У розмірі, Вflзначеtlому СТОРОllаМIІ. ЯКЩО cтopoltl\lU ІІС 
AOClnl)'ТO ЗI1JДІІ 11рО pQ'JMip uiJ~wкодуваНllJlзБJrrкiв, спір розв'JlЗУСТЬСJl У судовому поряnку. 

7З.3дlll&:IІІ:ІІ1 0(10111\llPCI\1 без згоди ореНДО4IDUJI ВfПPаТIІ на поліпшеННІ ореflnоваllоі зсмелltlfоl дinJlln'ni 
, IIСIІІОЖnllllо.вiJ'ОКРСt.1ІІ1'11 бсз,заl10ДЇJlН'" ШКОI!!I ціп ДЇJIRHцi, не піДnRгають відшкодуваflllЮ. 

-:- .~g.,':3~.'I"'Ullllіііі!іііі.ti.;uіlу •• ЗСАісіlll:kОF''iiir~іііі .. 'пРоведені ореЙ8!Р'іМ'.!'!І'а!.Yt'jі~ЬМОвОtO:зroДОі8":і·:Оn_· 
ЗСIІUlі, ІІІ: liWIHllIlOrl, "IДlllкаАУпаIIНfO~ ~. •••• ~ '.- ~lЩ'fl ... 'rl'" ••• ; '~:"':r? .. ;(ijt!~,J i4JJ.'b:t!:t. 

7.4. ОРСIlJUlI' ІІІІІС Ilрапо ІІа BЇДWКOAYJl8H'" зБJmdв, заподїRннх внаслідок невиконаНl1JI opetf,lOJlllllN 
3060,,'11011І. , IIcpUI~GIIIICIIIIX І"ІМ договором. 

3611тКullШ RIІІIЖlIІО11.с:н: . .. " 
7.5. фUtn'lІll111 1I1'J111ТII. НКІІХ opellДlP 313Нав в зв'IЗКУ 3 невиконаННJlМ або lІеналежm.м ВIІКОН8111Wf)1ІІІ 

ДОГОВОРУ ОрОIIДОІШIЩСМ. птакож ВltтраТIІ. Ікі opellДlP здіDСНflВ або ПОВlІнен зnіАСНflТl1 Дnl віnlfовnеиНl
ПОРУШСllОro I1рапа; 

7.6. ДОХОДІІ, АкІ 0PUIIIU1P Mir бlt реап"но OТPllМaTII в разі нмежноro виконаННJI ореНn04llВІІСal"'" 
ДОГОВОРУ· 

7.7. Розмір фllК11I'"IІІХ НllтраторендаPl BII3Ha"aЄ1'ЬCR на підставі ДOКYMCI"тanЬHO піптверджеШIХДIUIl1Х 

8. 06межеlШИ (О6тяжепни) ЩОДО ВllКОРllстаНllВ 
зеl\lCJlьноі ДШЯІІКП 

8.1. 1111 "РСІІД(JIІІІІІУ 'IСI\1I:1ILIІУ ДШІН • '6' ~ 
ку ИСІ встаНовлено ОбмеженНR, 06тlженн. та інші права третіХ ОСІ • 

9.1nші права та 060в'аlС1l сторіІІ 
ОI'Ш ЩОJtлlШI '11 11IPUIIТYc. що земеп.. • • 11Іо ОіІ 

386&'1''''1'''0 (lIpUlln"~')' '1І1СТ1111&110 110 пе сб І!' .AUUUtKa є У noro ВnICHocтi, нікому іншоr.fу ІІСІ ІIдЧy;ttC opcdo 
IIOl1llllllTII illllli 11І'11111І, 1ІІ11ІІ"'I&:lІі 1111М ДO~OB::t.l ВІІІ ІІІВЄ законні nOBllOBlUКCltlHR передаваТI1 шо AinJlIIКY В 

9.1.111)1111І118"&:11111'1'111"''': 
9.1.1 IIcpo"lpll111 l,иIL(JI'С UIIKOPIICТ8HНJI 3 • 
9.1.2 ДI1С1 рок",", po'JipnUnl цоП До • емen"ноі ДІЛ.НКІІ; 11 ~ 

ДоmпррОIІІ; ГОВІР У IISnВДЩ передбачеllllХ 'ІІІННІІМ заКОИОJ,UlВСТ80fo' 
9.1.3. :lMlllllrll ptJ'JMip "РСllДllоі nлаnl .,реаі' 

ОДIIОС1UРШIІІI"'МУ ""I'''ll"У GlrJ ~mAII ОРЕн~~~IПIlAКlUc. передб.чеНIIХ ЧIllIfIНМ заКОІ,одавСТВDІІІ, в то"11 
9.1.4. ""МІ"'І rll 11111 ОI'IIIIДЛРJI св • 
1).1.5.111111І11І1111І Illд OI.j711/1 Ара ~єчасного ІнесеНІ .. ореНДflоі матн' J 

• Т • У" 11 BlДwкanv· .. ·,1 ' І сК'" ~ •• 
МIСІ.к" J'lІІI1I1I1РtlIІІIJUIІІIIІI'IСМI:1I1110іJ,'ШJl ov- н. СУМІІ opellAНoi маТIІ з 'ІІСУ ПРIlПIlRТПІ Р UI 

1):1 (Jб • • ІІІСІ' ДО підПllC8t1l1R Д 
І •• ІР" "1КII "1"ШJtctJ''''щн: цього OroBOPY; 
/.2.1. ІІІ:РСЮІІІІІ 1II'IСIІІCn"'IУ I'ШIIІІСу ПО • 
!).3 ....... " ...... еl''''II'''. акту. 
І).З.І. CIIt1llM"IIIIII'''~'CI\1CnLlIY • 
1).З,2, 11111І1111111111111111 ДЩ'Щlір ІІі ДІЛІІІ~ У КОРИI:1yВ8ІIНJI; lJIf. 

зо6оп'Н'ЩIІI. 1111 Ilpen1f·.1 'І'.'рмllІу OPCIlAI': Cnl зак "ченн. строку nОГО діТ в разі відсутності претсll3іll. 



' .... ОБDВ'R3К11 ОРСШЛОРП: 

.. . 

9.4.1.111LIUIIШТ11 ОРЕНДОДАВЦIQ МОЖJшвіc:n. здіПСIІІОDa 
Ji,1IdlЩ N. ~1J'npOntl :JI BIIKOPIICТIUIlIlr.. цісТ :JCMCnblIoT 

,.4.2.DllкopllnOByaoТlI зс,.,enLIIУ дlnПllh")' 3В In 
,.4J.свосчаСIIО сnл~ч?ваТlI OPCII4.IY пnа1)'; ц 1о0ВI.,.. ПРIl3I1а'.СШIR,.'; 

• 9.4.4.110 доnyоКDТ1' ХIr.tIЧI.Оro ЧІ' БУДЬ-RКОro іl'Ш 
9.4.5. піД1р.Ir.IУВВ11. її в ІІМСЖІІОМУ CBlli1'llpIIOMY O::~~PYAHCIIIII 3CМJII; 

10. РІІ:JIIК ~:?aдKOBOГO 31111щеllllR або ПОШкоджеllllR 
cкra opellДll ЧІІ ііого чаmlllll 

10.1. PJOIIК ВllПВДКОDОro ЗІІІІЩСІІІІR або ПОШКОДЖСIfIfR об' . 
скта ОрСIIД" ЧІІ Поro '.amllllll.CCC 0pCIlДOp. 

11.CTpaXYBaIIIIR об'єnа ЧІІ ЙОГО чаmlllll. 

11.1.3"ДIІО З ЦІІМ доroвором об'єкт ореlfДIІ ІІе піДnRraс стрвхуваШnOо 

12. 3&lillll У"ІОВ ДОГОВОРУ і ПРllПllllеllllП ЙОГО діі 
• 

12.1. Зміна умов доroвору здіRСНЮIOТЬCR у ПlІсьмовіli формі за 8311011І010 зroдою сторіІІ. У разі 
_ClПlСIUIIЗroди щодо зміНІ' умов доroВОРУ спір розв'R3УЮТЬСR у CYДOBO~'Y ПОрRДКУо 

12.2. ДІІ доroвору ПРІІПІІ •• R.ОТLСR у разі: 
12.2J:~J':!~И~ ~OКY. на JIICI'П n~"! буn.I!.~~ено; ." .. __ . ____ . __ ...... _ _ ._. 
12ПqередаЧlорендврюзеМCJПoI.01.JIi.8JIIКl'УAJI8Сllість: .•• ~~-..'.:" ': ........ - .. о оо •. _ •• ..;:: .:::;,~ ... 
12.2.3. Вlltcyпу земельної дШRНКlI ДІІІ суспіПЬНlїХ ПО1рёб або np~;;;Усовоf.О'.f~ё·lіlll зе,і~,~:~:іiif.i.7з-;-<-;С::~ 

1І1m •• ів суспілloної необхідності в порадку, BCТDH08JIeHOMY ЗDКоном, відповідно до СТо147 ЗеМCnЬ'lОro кодексу 
УкраіНIІ; 

12.2.4. Доroвір прllПlllUlЄТЬCR також в іНШІІХ ВIlПадках, персдбачеНl1Х 3DКOHOMo 
12.3. ДІІ доroвору ПРIIПIIIIИJOТJoСІІ WnИХО,.. Вого розірваll'IR за: 
12.3.1. 83aWнOIO зroДОIО сторін; 
12.3.2 рішеННRr.' суду на BllМOry ОДllієї із сторін у lІаcnідок IICBIIKOHDНIII другою CТUPOIfOIO 060В'RЗків, 

llepeA6ачсюlХ доroвором, та внаспідок випадковоro 3Н1lщеННR, пошкоджеННR ореНДО_IОТ зсмcnы�оїї діпІIIКI', JlКС 
Immtо перешкоджає іі ВИКОРІІCТDННІО, а також 3 іНШІІХ niAC11Ul, Вll3наЧСlІІ1Х заКОIIОІІI. о 

12.3'з.ие8I1конанНJI орендарем 0.9.4.2 ДDHOI'O доroвору за рішеннar.1 суду, BїдnoїiдllO ДО' ет.141,1"" 
JеurлlollОГО кодексу Yкpaillll; 

12.4. РпїрваИl1R логоаору в OAllOCТOPOllllloOllty порядку ДОПУСIС8С1'1оСА ; 
УМОВОIO розірвана договору В ОДИОСТОРОНIIЬОМУ порад~ с IIСВllконанНІ Ope!lдDpe.. n .4.3, п. !.4.3. 

• 12.5. Перехід права власності на MВnHO ope'lДDpa на ІНшу ІОРІІДІІЧІ'У або фl3l'ЧНУ особу є nlДC11UIOIO ДnI 
PhIpВВННa ДОГОВОру. 
Право І.а орсндовану земельну ділJlІІКУ У разі смерті ФіЗllЧНОЇ особ .. - OP~IIдDPI, засуДl\ОСННR або 06~IC'tlCCIIIII іі 
lllaantocri за • до спадкоємців або ЇІІШІІХ ОСІб, акі BIIКOPIICТOByнm. шо зеlllcnыly 
Ain' РlшеИlUІМ суду перехоДІІТЬ • 

• "ІСУ разом з орендврем, DШJlXОIІI персукпВД8ННR AOI'OBOPY ОрСНДІI3С'ШI. 

13. Відповідальuiеть сторів за певпкопаПDJI або 
певалеznе впкопаппп доrовору 

13 СТОРОНІІ нсcyn. відповідапloНЇСТЬ BЇДnOBiДlIO до 
_ .1. За HeBllICOНlHНR або неllмеЖllе BllКOHallНR AOI'OBOpy 

IІуlТ: цього доro.ору. іп ЄТЬCJI від BїдnoBЇДIUIbllocтi, ІІКЩО BOlla доведе, що це 
lIDpyщ З.Сторон" JlICa ПОРУШlша зобов'R3ВIIНR, 3В ЬІIR 

CJIНR.C1'InOCR не 3 іі 811НII. 

14. прпкы�евіi поло.евlUI 

СТО OIlDIII та nOI'O дер_Вllоі ресстрашТ. 
ІІ-n 14.1.ЦсП доroвір набllрає ЧJІІІНОСТЇ піcnR пїДПllсаlllUl Р .у IOPIIдII'lI'Y СІШУ. oдllН З JlКIIХ 311вxoдalТЬCI в 
.,: ADroB' • о мШОТЬ OДlIDlCOB" • 

llpelln .. ___ Ір YКJJaдeHo у 1рЬОХ ПР.lllIIРНIІІСах, IQ • n провів дepxcul'Y ресстрацllO. 
---дІІ8ц., ДРУПIА _ • opeндapJl. 1рстїВ - в opralll, JlKII 



lIenlA'nlllll"lII '111С'11111U"111 noroBOPY C~ 
)о KIUUIC1PUIIIIII IUlnll. зс,,~~"IIОі дUurHKI' 3 вїдображеl'НJI'" обмежень (обпжеIlЬ) у її BIIKOP~ 

IІС'ПIllПIUILШIІХ ССРIlI1УПО, 
, lIIC'r IІрIІII""'у·ш:рсJтII13смcnы�оіi дlnIlIIКIІ;. r І 

ніШllьоі А.ежі земenыlіi ДІЛІІІІКІІ ; 
, ПІСТ 111"1 Ш:РСІІ&:ССІІІІИ 1IIIО1УРУ 30В • 

~ OICТ 111'0 Ш:Р&:ДnIIУ 11І1 збсрlrallllll BCТ8110вnellllX меЖОВIfХ знаКІВ вnaCIIIIl\"y (КОРIІС:туваIfУ) ПЧf.1ll 

nlmlllКIІ. 

15. РеквЬптп сторін 

О.8ЕIIДОДАIІЕЦI) 

6Р""ІІРС""""I/С:"1l1' plldll 
"ncntil Mfcl,Kom nIJIOl1II 

A"",,,,,~""" 81""""f'I' ОлеNttllldpD'U'l1l 

МіСЦС3110ХПІl11ССIІІIН Inrllnlllllloi особll 

01400 КU"С"Il11 IІt1nIlС"", 
. • "".IlJlll!"PII, 'Jw,r",·"plllll,IS _ .. _ ... :....t'r-;=",.:.-.~.., ....... :. _ .. :.. .. ~ ..,._ 

•• "t .. •• __ ...:z., ~- ••• 
. . • ::"і1Ді:іітllфlкііlllnllllll КОД l6J7637S·····~ -_о 

ОРЕНДАР 

lJIO Кицюк PIIICII Ол~ксl1'"I1, 
паспорт серіІІ СМ N!ЗО4884, 
ВиданltЯ Броварським МВ ГУ МВС УкраіlUl 
У КJlівськіА області 24 ЖОВТІІІІ 2000 року 

Місце ПРОЖІІВ811НІІ фі'ІІЧIІОі особll 

ЮРlfДlfчна а.ареса: Киl'С'НІІ ОМ., A"SPDlfIPlI 
6УЛ'''Нf!3l1ЛаСІІОСІІ.I,II-А ,,-~!4 

.:.:"-iia:.":~ •• :."# -:-~ .. .:.. .. -.~~..:... ._... .. ... 
- . Jденm4іікацUln.,Я номер 14.61PA.в.~ ~~ 

Підпвш. сторів 

OpellДap 

~ 4J,!&4К" P.O.bq" 
• 

МП 

ДОI'08Irl ЗІІІІСС:С'ІІІОІІОІІО У ВIІКОНКОі,і & 
І роварськоі' міська· про що у :"Киll3і ЗВnllсіl р.ерІ' IIccC'rpnll Т I1ОI'ОII'1рllІ '11'&1111111 81111180110 3111111С ./~ .. L!" ~I. 
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~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯВIm 

2007 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 
міського голови AllTOllCllKa Віктора ОлексаllДРОВllча, що діє на підставі 

Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

та громадянка КИЦЮК Раїса Олексіївна з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громаДЯllка КІІЦІОК Раїса 

.~OneKciiBBa ПРИЙНJШа __ ;Je!d~" ,:-ДЇЛJlнкf.~:.:,ппощею,.;;~,О041~а .. :~~І'::; 
;..i'.-::'~ -.. :.. ..... :........ ., . _-_~ .'~_ - . ...- -- ....... ..:&_ '-:- .. -

6уnьв.НезаJIежвості,11-А для обслуговування збірно-розбіРIIОГО 

I\leтaJJ~BOrO гаражу в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 26.04.2007 року за N!307-20-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 26.04.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броаарс,на А.іс,на рада 
IОРИДИЧна адреса: 
М. Бровари, вул.Гагарін&, 15 
Міський голова 

ПРИЙВЯJIA: 

гр. К"'(ЮК Раїса ОлеКСІЇ.llа 
юридична адреса: 

м.Бровари 
бульв.Незалежності,11-А кв.94 

~,&{!'!; / Р.О.Киl(IОН/ 

мп ('І НlllllОсті пеЧlnl 
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НаЧlllltииlС Броварського міського ~~!!t~~~~ 
ві.цдinУ'JСМt.11,IЩХ р.ес)·рсіа . ~ 

Заhlnltна маща: f l. О ""І. . 

DОбмежСНИR: 
( '&I;f!.IJm.1tti • 
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АКТ 
про перенесення 8 натуру .0 ' • 8НIШНа.о'" м ' еЖI 1СМСЛЬНО'f АIЛ8И~" 

-l' ;}{ 2t. r:s ю 7t! Р, О, -

МИ, ннж .. еПIIl~lнса"і, ПРСІІСТІІІНИК ТОВ "КонеТАНТА" 

• ПРИСУТНОСТІ 1СМnСlnас""кіll (1с ... nСlСорНСТу .... I.): 

~. 2Gаю~ е о, 
,,-т-

ПРСІІста8ННІС 8НIС0"КОМу' і/%!, і Еlt~ CJ;~: 
ЗІЮЧН на nl,Q~TI8i 1І0110n)' IHICOII~)' H~ 273 
PUH Hapo.:J"":\ зспутмті. lіл 24 ,1HCTona.!JI 1991 РОК)' 
псрСНСС"" " "IT)'fI) ~сжі ІІ" lIi,':I~T;a1l1 nnlllY IC"'Cnl,Hnl uіnllНIС" 

1rl:1"o PIWCHHJI ""Cb"IH"OH""'I~' /'І., 1І1!1 __________ _ 

МеЖ08і lHIJCH • lCifl~KOC:Ti І()С UIT. ПСРСЛlні • натурі предста.ннlС), 
11~'O'"HKU, ІІ" .~uro і HII"nl.:l\:IIO lIi.unOlli"Wlb"iC:Tb 11 їх 1БСрСЖС""I. 

РО1МlРН ТІ міСUС1НIХО;1ЖСННІ ... еЖ08"~ ]Нlкі. 1CMen~HOЇ ліn,нlС" nOJClJlHi 

"І .срок .. ", 

иеА акт с піJlставою ~II ПРНАНІТТІ ріШС:ННІ ПО фахтнчно~~ ХОРНС:ТУ8&ННЮ'1 

Акт . ~п"~C"HA І nox примірник.х. 

, 

Пред\: , :а."НІС 6PORlpo"Koro 
Mic"tenro nіД.'lіn)' 'C~'CII,,'I"~ 
рсс),рсі. 
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про переда-ІУ на зберігаllRЯ 

.,.-.--- . - 'В1ІаСНllіСу ( КОРІІ встаllовлеllllХ МСЖОВІІХ знаків 
стувачу) ЗСI\ІСЛьної ;ціЛЯIIКII'-'--_ . __ .. _ 

z6 %~~к. р. О 
Тл.І.G. фіЗllЧноі особ", назва IОРIUUlЧllоі особ .. ) 

міської (сUп.ськоі) Paдll 

ми RlDКЧепідписані: 

~едCТ8DВИJ( організаціі. що вихоиanа роботи по встановnенню ltIеЖОВl1Х знаків земельної 
~. що вадана вище вказаному ВJlВСНИКУ ( КОрНСТ)'В1А)' ), 

:;':-":'::Af ... jtf.!#t •• ; .. •• • .......... - - - ,-_ ... _(~~~ П.І.Б:)-:--" .:.. .-' 
~""~''"~.:~' -~'._.. '~:,.t:."",,:~: ,е .. , .~'': ::·i~·_ "" '# ~:. 

зс.~еВJlВCИИI( (землекористувач) IJ:, юи::. Р. (; 

. 
пред~КИІ< міської (сільської) ради е70"'р., і. t!1t1CO rJ;: .R. 

M~KO!.O (р8ЙОlІВого) відділу земельних ресурсіа l/I.tUrJ It до...;/ о •• 
(ПоJоli;) •• 

CIJIami цей axr про те, що межові знDICИ земельної дimппcи всТановлені (Bjднoвneнi) на 

Місцевості в IdnьKOCТЇ lt )t1 ПІТ. і передані на зберiraнu 3ewIевnаснmcy 

ЗемлeвnасВJПC (землекористувач) 

Представвп міськоі (сЇJIьСЬЖ -І 

ПредстввВВl міського (раіо 
ВЇДЦілу земепьвих ресурсів 

. -. 



Догові v. "ро ""есеllllЛ ЗJI.і" do d Р .. ,21 
.~ ОіОtlОРJI opelldl 

1І1u 07 ЛІІСIJIОllаdа 2008 'І 31!11.елыlll dilиrll"" 
місто Бровари К. оо ~OКJI М74 

ІІВСЬКОІ обпасті 

14кalnlR двІ ТlICllчl JaCB'nтoro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварс.ка • 
3~IIOДВВCТВO.1 YкpaiНlI, ідеJmIФікаціRIII:С::- Рада КllіВСЬХОі 06nam, ЮРIIдІIЧIID особа 
КJIIВС.ка обп., М. БроваРII, вуп. rarapiHa. 15 : 31 дa~I"111 єдрпоу 26376375, ЮРIUUlЧна ааре: 
секретаРІ p8ДI1 Сапожка IroPR ВDеlU1ЬОDII~D ОСО:І ~IIJCОlryюIfОro 060В'1І3111 місьхоra I'DJIDDII -
місцеве car.lOBpJlдYIВНIUl в Украіні», 3 OдllOro б~~ЮI IIC на підставі СТ.42 3aKOIl)' Yкpaillll «Про 

ОРЕНДАР: ФОП IваllЧСНJCО HII1'IUIЇI ' ~. 'і 
6у_в.нсзвnежності,4-а кв. 1 96 ідеlmlфікаціRНllП IТInI ВI'1. ЮРlІдІІЧна lІІІреCl: r.,.lipoBapl" 
CIIIOPOH~, YJCmulII цеА.Договір про Ilаступие: код 2174923843, дапі -"ОРЕНДАР", ~ другоС 

ДіюЧII добровur.ио і перебуваюЧIІ прll 3ДО 3Н1чеНІІІІ своіх діВ, попереДlI.О 03Hanoмnelli 3 POBOr.1)' розyr.lі та Існіn 1W,'пі, ршуміЮ'І11 
peIYmoкm. укnuеlПlR НІІМІІ ПРUОЧІІИ (30 ем ПРІІПІІСВМІІ ШIDШ.ИОro 31ХОІІОдавC11lllo що 
8ЇДn08iд11o до затвердженоі рішеННIМ GроваР:JCоі.lі~Ь:::'Оrat.ш. щодо педіПспост1 правОIfIllI)'~, 
46-05 норr.lаТlшноі 11'0шовоі оціНКIІ земель ",іста G p~, вІД «30» вересНІ 2008 року М813-
16.10.2008 раху Nи898-47-05 вщ 26 02 2009 POB,:~,oтa6 РlшеННlliроварськоі r.liCbKOT PIUIII від 
П)'RПЇВ 4 5.2, 4 5 3 9 1 3 Д , •• року D 8-56-05 та кеРУЮIfIIС. пonожеllJllМll 
цen доra~1р N! '1 • ( ~ '.' _ ДІ oroB~1f! ореНДІІ зеr.,ел.И~і РНЮІ від 07 ЛllСТОDада 2008 року УММІІ 
07 JIIIС1'ОПІІдІІ2008 'p'~xyQII~a Nи;:О(8 rp І ~O в:,есен,НІ 3МІН дО Доroвору opellдll :lемc:nьиоі РIІКlI від 

НВДIUII - ,..DZ08lp op,ur)u) про таке: 

1. Внести до дОГОВОРУ opellдll IIDС1)'пиі зміЮI: 

1.1. ПуJm' 2.3 дОГОВОРУ ореНДІІ ВlfклаСТІI в ивступиіn рCДlllЩlі: 
~З. НормативНD rpошовв оцінка земc:n.иоі рИЮI зriдно довїДКІI .iддiJJy :lемc:n.юlХ ресурсів У 
МІсті Броварах Кн1'вCloКoi облВсті від 20.03.2009 року N! 04-3/13-3/585 C'J'DIIOIIm.: 
. _ 17 126 (Ciмнaдцlmo ТИСА сто ДJIIUUUI'IЬ шїсп. ) IрllВеш. ОО коniRoк. 

1.2. Пункт 3.1 дОГОВОРУ ОРОRдlIВИКJIВСТІI в Н8c:tyПиіn peдaкw1: 

«3.1. ЦеН Доro.ір YКnMeHo терміна .. на 1 (OIIIH~ рік до 26.02.2010 року. ПїClllзаJdнченНІ С1року 
діі цr.oro дОГОВОРУ ОРЕНДАР МВЄ пероважне прно DОИО8JIеИИIІ noro на НОВІІА С1рОК. У цьоаl)' раї 
ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж :ІВ 30 К8JIОНДВРИIIХ днів до звкіИlfеиНl С1року ті uьora 
Доroвору пис •• ,ово повїДОМlml ОРЕНДОДАВЦЯ про нвмlр ПРОДОВЖІml Aoro дію. 

ПonожоНIUI ЦJ.oгo дОГОВОРУ про перев_не право ОРЕНДАРЯ не 31CТOCOByкm.c:I У раі: 
_ вuxoрllC'l'ВНlli земenьноі дiJwпm не ЗВ рОВl1М ПРШIIDlJеННDI; 
- порушеНIUI терміні. смати ОРОИдноі nлаТlI; 
- доnyщеНИІІ поriршенlUI стану зеr.fел.ноі ДЇJUIНКlI». 

1.3. Пункт 4.1 Доro.ору .lucnaCТII в НВC'I)'nнiA peдa~i: • • 
«4.1. Річна орендна nmsТD становить 10% (,qeClТlt) BiдcOТ1Oll ВІД Hop .. aТlI8Hoi Ірошовоі ОШНlDI 
-ет.ноі дbwnш - 17 126 rplllOD і cКlllдllC • 

_ 1 712,60 (Одна 11lcnа сімсот двaнвдuть) Ipll8eнь 60 КOnlRox. 

1.4. Пункт 4.3 Д~ГOBOPY ОРВRдllв\nшаСТІI У JIIC1)'nнin peдuцii: 
«4 • ЩО"lfсIЧНО прOТllror.1 30 (1PIIдWIТII~ ICJUICIUUIPIIII 

:3. Орендна !Швта ВВОСІIТ1оСІІ р18И1IМIІ чВCТJCllldllі ro (noдaткoBoro~ ltlїCIU бе:І yp8X)'IDННI пдв 
Д1ІіІ, ІІІСІ)'ПНІІХ за 0C'I'IIИIdм JC8JIeJUUIPНI'" днer., 3В ~ НADДJlllUII.N!I3321711S70000S Уру. У Кlliвclddn 
11IIIIxo~ nepepахувllННJl на p03~Bldt JJ8X?::~ :1018 ОАІІРlC)'llач - liровврське вДІ<. код 
oБJIICti мо Кlп:ва, код зкпО 23571923, &У& ' 

IJJacИфiкaцJі 13050500 - ороНдВ ,е .. пі». 
. IІІС1У11иіR peдDJCЦl1: 

1.5. Пункт 6.4 Доroвору ореНдІ' 811JШacrn~н niCJIJI дeplCВllHoi peєctPвw1 w.oro Дoro80PY 
'6.4. Орендар зобов'138И1ln • п'JI11lАоНИlIR 'ІСР сенНІ :lмін 18 допо.нень до Доro80РУ 1ОЩО 
'1'1/160 будь-1JК11Х ДOДВТJCO.IIX yroдo ДоroворіВ про впе і c:nyжбll :10 r.licueM :lИВХОДЖСИИJI ,CМCIIЬHoi 
IllДaUI відпо.1дну копію opJ"llll)' дер2I8JIноі по_тково 
дш.lІІІl». • :._IrIIJM 9 4 7 НlC'I)'IIН0ro :lаlІС:1У: 

.юml новІІМ ПW".1°--- .' 

1.8. Пункт 9 Доro.ор)' opeНдll1l0nO 



2 
«9.4.7. в п'ПlшеНIПIR тер •• ін піщ державноі реєстраЦІЇ цього Договору та/або б 
додаткаВ11Х yroд. Доroворів про внесенНІ з&.lн ~ доповнень до Договору тощо HaдaТlI в' )'4f,.11Jq 

коnbo opraнy держаВllоі подаТК080і c:nyжбll за МІсце •• 3Н8ХоджеНJUI земельної ДЇnJlН"ШI. \JIn08'-1 
1.9. Пункт 11.3 Доroвору ореlWl ДОПОВНІтl НОВІІМ підпунктом 11.3.3. наступно 

есll.3.3. іldцlmШОIО OДJIlєi із Сторін І OДJIOCТOPOHHЬOMY ПОРJlДКУ у ВllпадКВХ, пе ~~fCI): 
ЗlКOном 1'1 ЦІІМ Доroворо.,». pe" ... 'fIJoQ 

1.10. Пункт 11.4 ДоrolОРУ ореlWl ВlПшаCnl1 наступній редакції: 
«11.4. РозІрвІІННІ ДоrolOру ореIW1 земnі за ініціаnlВОЮ Орендодuци ВОдка 
порцку доnycквЄI'ЬCJI у разі He811КOH8I1НJ1 OpellДllpeM ВІІМОГ пунlС1)' 4, підпунктів 6.4 Cn::IIJ&cuiy 
Доro8ОРУ.» та ..... 

2. ЦеП ДоroDір на61lpВЄ ЧllННОсті піCJtJI підписания сторонами та його держа r 
D застосовymcJI АО rшаDовіДНОClfН шо 8ИНlfКnlJ 3 01.10.2008 року. вно PetCJPIai' 

3. IJDUI YMOIII aoroaopy оренди земельної ділЯНКl1 від 07 ЛIJстопада 2008 • 
3ІШJIШIIIOТIoCJI 6а змін. РО,,>, 31 »14 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

nри.IІIІІ"",; n/дnpиa'~II6 
1.II""~,,lto НIІRlIІ/І/л Bblllllll1lll11 
Юридична адреса : 
бульв. Незалежності,4-а кa.J96 
М. Бровари-· .... ·... -_.~-

обл. Київська - -~ 

H.B./'tlN'1IUlI 

Доra8ір 3ВреЄС1рОввно У allКOНXO • Б 
дepJIaIIHoi POЄC'I'p8IUl AoroBopiв оренди МІ РО8арськоі міськоі ради, про що У КНll3і ЗаППСіІ 

Вчинено ЗВШІС від ес ~ JJI 200іроау. 



'" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

особі ВИКОНYlочого обов'язки міського голови - секретаря міськоі ради 

Свпожка Ігоря Васильовичв, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про 

місцеве свмоврядуванНJI в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 Н!!128 «Про виконанНJI обов'язків міського голови» з 

однієї сторони, та ФіЗІIЧllа особа - підПРllЄl\lець lваІlllе'IКО Наталія 

Віталіівна з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФіЗllЧllа особа - підПРllємець . 
lваllчеllКО Наталія ВіталііВllа ПРИЙНJIЛа земельну ділянку площеlО 

0,0029га по вул.М.ЛаГУllовоі в раЙОllі розміщеllllЯ .буд • .N!7 для 

обслуговування кіоску в м.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням 

ceqiї від 26.02.2009 року за Ns�068-56-05 на умовах оренди терміном на 1 

(ОДИІІ) рік до 26.02.2010 року. 
Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

.Сапожко/ 

ПРИЙIIЯJIA: 

ФЇЗllЧllа особа - підПРllЄl\lець 
lваllчеllКО Наталія ВіталііВllа 
ІОридичнв адреса: 

буп.Незолежності,4-а кв.19б 
м.Бровари 

~ І Н.В.Іванченко І 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКИ 

м. БроваРІ' 

&ровареысІІ "llеыcll РОДа 1& (); "tЩlШОl<4Й .. 2rr:'J' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: &ровареысІІ ",lеысІІ рода, в особі ВllКОlryJOЧОГО обов»ою, ",icloкonrraJlOBII _ ce~~ 
MicwcaT РIUII' Сапоиско Ігоря ВаеIIЛLоаll'lа, що діє на підставі 3aKOIl)' Украіlll' "Про "Ііс""ве CDaIOlp.nvaaнlUl І 
У l'Ill" та рОЗПОрRдЖСllНІ Бров _. - • .... ._" IJW , аРСЬКОI МІСЬКО' Paдl, ВІД 24.07.2008 року N!128 «Про B.IКOIIIIII .. обов»оків 
мlськоro roJIOBII» 3 одного боку, та 
ОРЕНДАР: ~PIIBaTlllln ~lдnplIt~leu~ IDаllЧСllКО Натanlя Blтanlillla, ЮРIШllЧllа DlIреса: "І. БроваРII, ВУЛ" 
Не3l11еж~оcn,4-А,КD.19б, IAelml~IICawRIIIIR код 2174923843, IІСа діє на підставі CBlдourвa про держаВl1)' 
рсєс:1Раwю Фі311Чllоі особll - ПlдПрllCloIЦl, Вllданого 811КОllавЧІІМ КОlolітето"l GpoBapcIoKoi міськоі PDllII Від 
28.03.2005р. за .м2 З55 017 0000 ООР65, дaJli ·"ОРЕНДАР", J ()руго' сторо,,", YКnDnII цеА Договір про 
11I1:1)'011e: 

1. ПРСДI\IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lіДПОlідно до рішеННІ сссіі GpolapcIoKoi "Ііськоі Рaдll КllіlСloкоі області 
lід 28.08.2008 року .N!!834-42-05 та від 30.09.2008.року N!883-4б-ОS IIDl1Dt:, а ОРЕНДАР ПРIІR"lає І СТРОКОlе 
nnаТ1IС корш:туваННI земелІоНУ ділІНКУ площею 0,0029га, ДnA оБCnУГОВУDаllllR Kloeh.-Y, ІЮІR 'знахОДlIТloСІ ПО 
вул. м.лаI)'НОВОТ в panOll1 РОJ",lщеIIllR будА7 в "І. БроваРІІ. ЗгідНО з пnаНО.1 землекор"стуваllНl, що є 

. ВCJїд'о,ною частиною ЦЬОГО Договору 1'8 ДOliдКJl ІllД8Іlоі GpolapcloКlIМ ",іСIoКII'" Biддino"l ЗС"IСІІІоНIIХ рссурсіl 
від 18.09.2008року 3D N!04-3/13-3/1182 1'8 ЗС"'Мlоllо-кадас:тровоі AOКYMCIIТDWЇ GpoвapcloKoгo "lісloКОГО Biдд[ny 
зсмenЬЮIХ ресурсів WI зомельна ділІнка paxyt:тloCI в 3С"IJIIХ KO"lcpцinHoгo ПРll3наЧОННІ в "ІСЖІІХ GpoBapcloкoi 
міськаі PIUIIL . -=-..-

2. Об' єкr орепдп 

2.1. В оренду псрсдаєn.СI зомелloна ділІНка заranloНОЮ ПnОЩСIО 0,~029гa. • 
2.2. На зомельніn ділянці роз",іщсні об'ЄКТІI нсрухомого M~Ha, ІКІ ~8JIIIO~ вnaCHICТ10 ОРСІШВРІ. • 
2.3. HOPMaТlIBHa грошова оцінка 3СММІоної ділlНКIІ 3nДIIO ДОІІДІ'" ІІДДШУ 3С"IМIоШIХ РССУРСІВ У 

м. Броварах lід 13.10.2008 року за N!04-3/13-3/1228 cтaHOIIIТlo: 
- 14 866 ( ЧОТІIР'IОДЦНТIo Тllепч віеі"IСОТ шln-дееят шіn-ь) 11'"lен". •• _ 
2.5. Зсмелloна ділlНкв, Іка псрсдаt:тloСІ І орсНдУ, ІІС має таКІІХ "СДОЛlКIІ, ЩО можуть ПСРСШКОДlIТIІ 11 

СФСlС'ПlІНОlol)' ВИКОРІІCТDННЮ. ." 
2.6. ПРllз",іні ( реорraніЗ8Ц1Ї) ОРЕНДАРЯ ДОГОllР 0PCIIдIIIIO зБСРlгає ЧIUlНIСТІо. 

3. Строк діі доrовору 

• • о 28 І І 2008 року. ПІМІ закіllЧСННR строку ДОГОІОРУ ОРСІШВР "lаЕ 
3.1. ДОГОВІР УlCJJвдоно тep"flHO~1 д В ~o; У QЬo,,1)' раі ОРСIШDР OOlllllel. НО оіЗllішс ніж за 2 I\llсяul до 

пере8UШС орав0 OOHOВnOHНI Аого на 110111 • pCM"nn_UН про 11ar.,ip праnоuoml Аого ailO ПРІІ 3 • • т' OIlCIoloIOBO О _ м • 

ІКlНЧСНІ.. строку ДІЇ ДОГОВОРУ ПОВІдО"" Іл OBII~I ПР"311IчеНIIР"1 ореlшар втрачає пеРСв .... lе право ІІа 
llIlCOPIICТDllII1 ЗСl\lenlollОТ дlлПllКlI І'С за U • 
ПОllовпСllRR договору ОРСІІДІІ. 

4, ОреПДllа плата 

Ід о "IIТlIВIlОТ грошовоТ оціНКl1 І еICllОДІЄ: 
4.1. ОРСllДllа плата n-IIIOBIIТL І О % в І''::' копіВ"'1 _ за nenloa вl4 28.08.08110 28. І 1.2008по!С)'. 

-377.74 (TPlln-l ci"rдceнт еіl\l) 11'"IОНIо а 3C~IMIoHi ділlllКIІ дсpжuноі або ко"унan"ноі впасності 
4.2. ОБЧIІМОННІ Р03"lіру орСНдноі маТIІ 3 ІІІ та l\"Осфіцlєнтіl індексаціі. В113НDче1ll1Х 38КOHOAВIc:r&0"', 

:udRcHlDєn.c:н :І урахУВВННІ"1 іх цілloОIОГО ОРll3llаф.,СII 1ar.1II ЩО :lаПОIНtotOТЬС1 під час YКn8дaHIII або 3Millll У"'08 
3131'1110Рдженl"," КаБІнето", Міністрів УКРІіІІІІ ор. , 
AOrolOPY OPCIIДII ЧІІ ПРОДОlженНІ Аоro діі: ІН ПРI'n"RТПI ріШСlflfR від 28.08.2008 року ЩО"lіСЯЧIIО 

ОЧIІІ.аIОЧII 3 ДІ І І-
4'з.0РСllДllа плата DI.оеllТLея n І 1ІІ&:І')'ПlflfХ за 0&:1111111 1\1 fCIIJIСIIДIР'Ш'" ДІІС"І 3ВІІІІОГО 

Рlаllll"lІІ чаn-кa"lll прОТВГО"1 30 квлеlІДІРІІІІХ ДІІ В'ХУІІОК УДК У KIIТDCIoKIB 06nln-i 1\1. Кllєва МФО 821018 
(ПодВТlСОDОГО) І\,ІСЯЦR WnПХО'" ncpcpIXYBallllP на РІ Код КJJІСIІФlквцlТ 13050500 - ореlша зсмnl. 
код 23571923 plр 33217815700005 - Бровареloке ВДК'НОК OPOllдHoi MaТlI офОР"'ЛlaloCR liдnolfдн'II'1II atmlltlll • 

... поМУТ І раху 4.4. Передача продукціі та Haдall .... 



ГЛЯlаcn.СR У pa:ll : ".5. rCJ:lal'p upellAlloT nnanl пере е бачеllllХ 10ГОВОРОМ; 
4.5.'. :lмlllІІ умов roеПОIDРIОВВIІІIJI, пер 11 пїJIlllшеНIІJI цін, таРllфів, :lміНIІ косфіuіСlІтів iltneKCIIU'i,. 
4.5.2. Змlllll pO:lMipiB :lсмcnы�оro ПОIDТІ\'У, мcnы�іi ділJlIІКl1 піСЛJl :lатвсрджеННJI ІІОВІІ:< стаВок 11 .: 

ЗПКОІІОДВВCТDОМ. ЗмlШОDDТlI opelllllY MB~i:I~:11 ОРЕНДАРЯ :lміШIТIІ орендну плату. договір ореllJlJlза 
IІ0РМЬТІIDllОТ rpowoBoT oulllKII. У ВІІПUКУ • 1010 рuою В OIIIOCТOPOIIIIЬOMY порядку. nll.,.IIKII може БУТІI POOipDDJIIln 6PODDPCЬКOIO ,..ІСЬ • 

ередБDчеНllХ заКОIІО"', 
".5.3. в ІІІШІІХ ВІІПМКDX, П r СТРОКIІ ІIDllочеlfі UIIM договором, пеня lfapaxoByєn,ClIIIC)! 
... 5 .... у рnзlllеОllссеllllJl opelllllO MBT:I~X call1uin :lа їх HВJlIHOcтi) із розраху"ку 120 відсО11сів pi'llr 

IIOДnTKoPOro бор., (РIUIІОІІDІОІШ ':lMY W1B'H,1 діlОЧОЇ ІІа aellЬ BIIHIIKHCНlIJl такого податкового бор!} а60 
обnlкової СТРРКІІ HDulol'вnыlгo аllКУ кро , Рід того JlКО З BCnIl'IIII' таКІІ" ставок с біЛLШОIО, за ~_ 
І&СІІІ, 1І0ГО (1І0ГО 'ІDСТІШІ') ПОГDшеlll'JI, :lвnеж!,о , 
квnelll1Rplllln llell .. прострочеllНJI у "ого СПтаЛDкТоl·ж і у РIlПDдКD" ЯКШО ОРЕНДАР З ПО ВОЖІ"''' ПР"''''" nlМЧICOlo 4.5.5. OpelIДIID мата СПРВВnIEТloСІ , 
ІІІІКОРІІСТОВУС ЗСМCn .. IІУ ділlllИУ за UII.' Договором. 

5. УІ\ІОВІІ ВІІКОРІІСТОІІІІВ зеl\lслы�оїї діЛВllКl1 

5.1. земcnыІD ділJlНКD nepeдaCТIoCJI в оренду дІІl обс:'УГОВУВD~НI кіоску; 
5.2. Цlnьове ПРIІЗIІDченНJI земcnloНОЇ дinJlНКIІ- зеМЛІ KOMepUlnHOfO Вlfкор"стання. • 
5.3. ОРЕНДАР не має права без оформnеllНJI у BCТDlloвneHoMY законодавством порцку 3АIIНІОIІІ 

цlл"ове npll:llla'leIlIlJl земcnьноТ ДШЯНКІІ. 

6. УІ\ІОDП і CТPOКlI передОІІі зеl\lслы�оіi діnЯВК11 D opellдy 

6.1. ПередаЧ0 земcnьноТ ділJlНКlf В оренду ЗlіПСНlOЕТІоСJl без розробnенНJI проеlrl'Y П BiдaeaellHR. 

б.2. 'н;"і УМОВІ' передачі земenьної aїJUJIIКlf в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПРІ •. 
opeltдy земcnьну ДШІНИУ вільну ІіІ БУДЬ-JlКIІХ ManHOBIfX прп і претензіЯ третіх осіб. про ЯКlIХ в макСІ 
YКn_IIHJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІ' ОРЕНДАР не МОГЛlf :lнаТIІ. . .... ,ш .... :!' • 

б.3. Передача земenьної діЛІНКl1 ореlШВРЮ 3діRСНЮСТЬСІ після державної peCO'Jlpauiї·uboгo Договору"-:." 
за актом npllnMaHHI - передачі. 

б.4. 110 Оl:llовl с:т.25 30КOIIY УКРОУІІІІ "Про OPClIay землІ" оід 06.IО.1998р .Ni161-ХIVDреlfJlllр) 
п'ЯnIДСIllIllП строк піСЛR деР"'''ІІВIlОТ рссс:троціУ доroвору opellДlI зеl\lcnыlіi ainOIlKII держаВllоr.& 
KoalYIIOnblloT вnal:lloc:тi з0600'ОЗОllllП IIЦOТlI копію договору BiдnOOiдllOl\lY OPI"IIIlY держаВIlОТ подm .. оeal 
СЛужОlІ. 

7. УІ\ІОDП повеРllеllНВ земсльвоі дinИНIСl1 

• 7.1. ПІ~ ПРllПllнення діі До,:"вору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земenыly ділlllКУ У C'IIH~ вс 
ПРШОl'fУ noplBНJlHO з ТІІМ, у НКОМУ ВІН одержав 1т в opeltдy. 

• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погіршенНJI КOPIICHIIX вnacтнвocтeB орендованої земсл .. tlоі дlлIIlКIІ, noo'.u, 
ІЗ ЗМІНОІО 1т стану, має пр~во .на BiдwKOдy8aнНJI збllТків у розмірі, визначеному стороtlом". Якщо C:ТOPOll8MIII/C' 
ДОClntyro згоди про РОЗМІР ВІДШКОДУВання з611Тків спір роов'ЯЗУЄТLСЯ У 

72 ЗдіRсн н' 6 ' судовому ПОРЯДКУ. .. .... 
І • • • е І opeHдapel'1 ез Зr:"11І орендоlUЦЯ ВllТраТІІ на поліошеННR opellaODDllOЇ :lемen .. 1l0Т діл ..... ~ 

ІК неМОЖJIІІВО ВlдокреМlтІ без заПОдl.ННR ШКОдІІ uin дШJlнuі не • • 
7.3 Полlпше IIЯ .' ПllUlJlГВЮТL ВIДШКОДУВDtlIІІО. J 

OPEHnO~BЦEM ~Mni с::~~:~enЮЬТLНОі. ЩІНКІІ, провеlені ОРЕНДАРЕМ 3В Ollc .. MoaOIO ЗГОІІ~~ІІІО 
'"' , IІlшкодуваНIfIО УМОВІІ обс' • nvunllllJl opel.,......-

allТpaT за проаедені НІІМ поліпшеllНІ стану ЗСМen Тіл' ,ІГИ І СТРОКІІ OIIIllKO...,-
7.4. Орендар мас праао на оIДШКDдуваНI~:~б~т:.ИКIIВIDнаЧDЮТЬСЯ OKpeMOIO УГОДОІО сторІІІ. .IJCII 

зобоа'язань , перед6ачеНІІХ ЦlI .. договором. ІВ. заподlянш( унослідок 110011І(011011"'1 opctUlOJlll 
3611Т1CDаlll вво1кDIоты::: 

7.5. ФаКТІlчиі II1pDnl, НІІІХ ОРЕНДАР занав у , YtIJI 
ДОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а також BllТpan .. lкі О::~ДАЗКУ з He~IIKOHaHHIM або ненмеЖllІІМ aIlКOII~H"~""",,, 
свого порушеного првва; Р ЗІІRСНІІВ або nOBJIHeH здіRСllИТIІ ДІІІ Вlд""""-

7.6. ДОХОдІІ, ІкІ ОРЕНДАР міг бll реanЬно о вцеі 
умоа договору. ТPIIManf В раі напсжного ВIІКОllаННJI ОРЕНДОДЛ 

7.7. Розмір фаКТІIЧНl1Х ВIІТрат ореllдDРIВIDllачастlo • • uc 
СІ на ПЩСТВВІ ДOКYMeHтanЬHO підтверджеНIІХ-

8. 061\Іежеuпв (06TJDКell ) 
з вв щодо 8111СОРПСТОUІІИ 

el\lCJlLlloi ДЇnBIIKII 

. 8.1. На ореllдоDDнуземenы�у ІШ.Н'"' не 
"J встановпено обм • осіб: 

еженНJI. ОБТJlжеННR та інші права 'lpCТIX 

,. 
" 



~.lllші права та 060в'Я3КII еторіll 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyc, що 1емел"на дin.llка є У noro '. 

-.~рОIIОIO (apewтo")' заСТВВОIО не перебуває і він має .. в • uaCIIOCТr. ІІІ КОМУ ІІІШОМУ не вlдчужсшв. пІд 
JIIU" • • • .. КОННІ ПОВIІОВDЖеllll1 • 
_ТlIIНШI права, DІІ311DЧСІІІ ЦІІМ дorOBopOM. перелаваТlI шо .ІІШІІІКУ І ореlШ)', 

9.I.Права ОРІШАодавця: 

'.1.1. nepeBipml цілЬОІС вIIкорIIствIІIІ.земenы�оід'. • Ш.ІІКІІ; 
9.1.2. достроково p031pBaТlI цсП Доroвір у ОIlПад 

ДorDOOPOM;.. каХ, передбвчеllllХ ЧІІНІІІІМ З8КОIІОДВІСТІОМ та ЦІІМ 
'.1.3. ЗМIНlml РОЗМІР ореНДllоі MaТlI у ВIlПа.ащ передб 

IIJIIIOcтapOIIHIoOMY поряд!'>' без зroДIІ ОРЕНДАРЯ: вчеllllХ ЧІІННІІМ заКОНОJJll8СТ10М, І ТОМУ Чllcnі в 
9.1.4. BI'MaraТJI ВІд ОРЕНДАРЯ своєчасноro IlIecellНl ореЩUlоі • 
9.1.5. ВlІмагаnl від ОРЕНДАРЯ BЇAWKoдyвallНl су~ш opellДr:'~;I, • 

811XDHICOM)' від 23.04.20004року до піАПllсанНR шоro ДоroIОРУ; о МВТlI З Часу ПРlln11JlТПl РIШСНIIR 
'.2. Обов'ЯЗКl1 ОРIШАодавця: 
9.2.1. переАВВаТJI земелыІy АілЯIІКУ по Brny. 
9.3. Права ореllАаря: 
'.3.1. OТPllМaТlI по акту земельну ділянку у KOPIIC1)'BBHНI: 
9.3.2. ПОНОВnlовати доroвір піcn. звкінчеllН' С1рОІС)' Aoro діі І разі lїдcyrнom npетеlаіП, ЩОДО 

3C!601'nВНlo на npотнзі терміну ореНДІІ. 
9.4.0бов'ЯЗКIІ ореlшаря: • 
9.4.1. HaдDBaТJI ОРЕНДОДАВЦЮ MO'dUllllicтa. здіnСНlOlаТlI контрол" 38 I1IKOP"CТDHIIRM цієі земenьноі 

_НКІІ; 

9.4.2. BIIKOPIII:ToBYBanl земелы�уy ДШRІІІС)' за ЦШЬОDІІІ'І ПР"ЗllаЧI!llIlRІ'I; 
'.4.3. своєчасно смаЧУlаТIІ орендну мату; 
9.4.4. не допускаТIІ хімічного ЧІІ БУд .... КОro іншоro забрудненНІ зеМJlI; 
9.4.5. nlmpимуваТIt П В НlJlеЖflОМУ санітарному стані; -о:. 
9.4.6. niCJIR закінчення терміну діі Доroвору ореНДІІ nOBepttynl земen .. Н)' Ain.нку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У -

вanежноr.ty стані по акту • • -##. . 

10. Ризик випадковоrо зпищеllПJI або пошкоджеllllЯ 
об'єкта ореllДП 8111 itoro чаmlllП 

10 1 Р НІ "'бо поШК· .. ·-нн. об'єtml орендlІ ЧІІ Воro ЧВСТ1IНtI несе ОРЕНДАР. •• изик випадковоro знищен.. _ .. 

11. Змінll УІ\ІОВ AoroBopy і ПРППllПеllПЯ itoro діі 

• 101іІ' формі за вЗ8DIНОIO ЗГОДОIO сторіІІ. 
11.1. Зміна умов Договору здіЯсНtOЮТЬС. У ~"c"~ договору спір розв'ауютьс' У СУДОВОМУ ПОР.nКУ. 

V разі HCAOCRrHeHНR 3ГОДІІ шодо ЗМ 1111 умов 
11.2. Діі АОГОВОРУ ПР"ПIIIІRlотItСR У роl: . 
11.2.1. закінчеННR строку, на ЯКIlП поro БУJlО ~Кn::"О~иіm; 
11.2.2. nPlшбаllН. ОРЕНДАРЕМ земen"ноі дu!8 tlKI~ З r.tOТlIBio cyCnїnIolloi ие06хідноm lідП08іаио І!! 
11.2.3. I1plwycoвoro віАч)'ЖІнНR земen"ноі ДІЛІ 

П.141 Земenьного кодексу YKpafll1li • _ .. _., передбвчеНl1Х заКОНО.I. 
11 • також В ІNШІІХ 111._ .... 

• 2.4. ДОf08IР npипиНlЄТloС. XOl'1 noro РО11рваНІІІ 1а: 
11.3. ДП дorOBOpy ПРIIПlII1ЯIО""ея UJJ1Я 
11.3.1. ВЗDЄМНОІО ЗГОДОЮ сторін; го законоДІІІства УкраіНII. 
11.3 2' МІ'І\' відпОВідНО до ЧІІННО nycIClЄ1JoСІ; 

•• РІшеННІМ -JІЧ ДIIOCТOPOltНьuftlY порlJ1КY до HellllCOH8HtUI ОреlUlllре.1 п.4.3, 0.9.4.2, 
11.4. РозірванНІ договору в Q сторонИ1oDМ)' порRд~')'Є 
У.'ОВОIO розірвlUIIUI Договору В ОДНО І'ІН)' або фы�чи)' особу, а також 

0.9.4.3, +.&:2. о .шар. на iltw)' IOpllДl 
11.5. Перехід права масності НІ M~:I:': ДJUI pcniPllUtН. доГОВОРУ· 

)1eopl'aНbaцbt ЮРItДllЧноі особll-ореlUlDР. є ntд 

• • І 3В IleBllKOJlallllP або 
ід ПІСТЬ aopll 

12. Відпов аль IIКОllаllllЯ AoroBOPY 
IІСІІDлсИU1е В . . . 

..vn. віДП08iдaRІоИlm 81Дn08UZНO А' 
МІ c;ropoHII He"J'-

"ІКОНВНН' ДОГОІО,." 
12.1. За HeBHKOHaННR або ненВnежие 81д IЇJ1I108iд8llloHocтf. .кщо ваИ8 ДОВС.ІІС, шо u. 

:lакопу та m.oro аоговору. бов'R3анtUI, 3Iїn .. II'CТЬC' 
12.2. Сторона. якв порУШIUlа зо 

nOРУШенНІ CТIU10CI не 3 ЇlIIІНII. 



13. ПРIІІСЇlщсві ПОЛО)КСІІІІR 

13.8. ЦсП ДОl'Oвір І.абl.рає ЧIIНI'Ості niMI.niдnllcaHIIII СТОРОНВr.ш та Пого державної реЄСтрацїт, 
ЦсП AOl'Oaip yкnaдello у трьох nPIIМIPHJIIC~n. що MВlO~Ь oд:aКOB~ ЮРІ'Д"ІІНУ СIШу. Одll" 3 _ 

311aXOAIIТItCR а Ope1140дaBWI, ApyrllR - в opellдDpa, 1pm - в оргвш, ІКІІ ПРОВІВ державну реЄстрацію, "_ 

Нсвlд'САIІШАIІІ ЧІСТІІІ.ІАІІІ AorOBOpy є: 

)о ICIIдIICТPOBlln МІН земenыlff дinIIHKl1 3 відображенНRМ обмежеllЬ (ОБТJlжень) у іТ BIIXOP1fCТalllli 11 
аСТ8110вле1ll1Х cepaiтyтfB; 

)о акт ПРI.Rому-персдачі зсr.lcnьноі AЇnJlIIКlI. 

14. РсквїЗ11Т11 cтopil. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броаарська міська рада 
fJ осо61 ВltконуlOЧОI'O обоа))Jl3КII MicIoKOI'O 
I'OJIОВIt - ceкpmpJl міськоі Paдll 

CII"O:NCKO І.В. 

МісцаНІХоджсіННJlIОРllДltчноі особll . 

07400 кurfJСЬИІІ Оl1лllt:llіь. 
AI·!iPOfJllPII, fJJ'л.Гaz"рl,,".1 S 

IдеНТЇrФікauiRНIІR код 26376375 

ОРЕНДАР 

ПП /fJ""ЧI!ІІ"О Н.В., 

Місце ПРОЖИВІ"'ІR Фі3.lчtlОТ особ.1 

юридична адреса: K"rfJC""" of!n.. АІ. !іРО'IІР" 
.уп.НаIlЛI!JІСІІОСІІІI.4-А,КfJ.196 

lдеНТИфікаціАниR номер 2174923843-

15. ПідПИСl1 сторін 

--tp.~v-;~_Lв.СоnОЖКD 
І "/?it· 

at'1 
Н.В./.""",,"" 

МП (:на ІІlІІІаlloc:rj nCIfIlJ1CII) 

Договір зареЄC'lpовано у в • 
ИХОНКОМІ Броварської і ..,rtJ4 

PCЄC1paЦl' Договорів ореНДІ. ВЧlfнено заПJIС "" " Л.'і.. М Ської paдll, про що у книзі запltСів дер 

мп 

• ..L2:. t.ШЩщ~ 20;'~ ~ ~ р. :111М Т, _ 

----------------~ 
l 
4 
J 

~'~ .. 
" ," 

.' 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_"------.2008 року м. Бровари 

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

ВllКОltyJОЧОГО 060В»83КIІ міського голово - секретаря I\lіської раДl1 

Сапожка Ігоря ВаСlfЛЬОВllча, що діє на підставі Закону Украіни "Про 

місцеве самоврядування в У країні" та розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 року Н!!128 «Про виконання обов))язків міського 

голови» з однієї сторони, та ПРllваТВllti підПРllЄl\lець ІваllчеllКО 

Наталія Віталіївна з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllti підПРIJємець 

Іванченко Наталія Віталіївна прийняла земельну ділянку площею -
О,ОО29га, для обслуговування кіоску - землі KOMePJl.!.@HorO використання по ..-

вул. М.Лагунової В районі розміщення буд. Н9.7 в м.Бровари. Земельна 

ділянка H~aHa рішенням сесії Броварської міськоі ради від 28.08.2008року 

за N!834-42-0S на умовах оренди терміном до 28.11.2009 року. . . . , 
Цей Arr складено У трьох прИМІРНИКах 1 є невІД ємною частинОІО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада . 
EDридичнаццреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріиа,lS 
Викон чий обов»язКИ 

голови - секретар 

ади 

/ J.B.C(ll'03ICI(O! 
-t-..,н..f--І---

мп 

ПРИЙRяв: 

Приватний підприємець 
lВRIІЧЄНI(О н.В. 
ЮРИдична адреса: м.Бровари 
вуп.Незалежності,4-А, кв.196, 

/ н.В.ІваllЧЄIІI(О / 
-~Mr-

мп (за ..... иастї печатки) 
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-І земenыlіi діnJlНКИ .qзнаЧiilr.:-о_ 

н. МісцеВОСТі та вказані орендарю 

В. О. lfачanьн •• 1CD аідділу земепьНИ" 
Рес"" • ~I~!~~~ " .. СІВ У м. Броварах • 

, ОбмежеННІ: 
ff.o .,,1. 

К4J1Оtl ,"0 мІ .R 

І.В.), 



ДОГОВірNеl 
"ро lІ11есеlllUl 3111;11 до д 

.'" Q,r OlOflOpy opelldll :JеАlел."оr дiлRІІRll 
?'U .І .,еР",1R 2001 pORJ1 МІІ 

МІСТО Бровари КJIЇBCЬKOЇ області 

15 квlnlЯ двІ Тllсячl дев 'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бро~рсь~ міська РIUIII Кllіlськоі області, 10РlUUІЧна особа за 
3D1OHOдaвCТDO~1 УкраіНII, IдеlП1lфlКlW~Нlln КОА за даНllМl1 ЄДРПОУ 26376375, IОрllAllЧl,а мреса: 
J(JIУвсьп обл., ". БроваРII, ауn. Гаraрща. 15, І осоБІ IllКOll)'lOllOro оБОI'JDКJI ,.,іс.коro ronOBl1 _ 
секретаРІ paдll Свпожка lrop~ ~асnпЬОВllча, IКJ'n діє на пїАcnші ст.42 3DКOПУ Yкpatllll «Про 
міецеве caмoBpJLЦ)'8ВННlB УкраІІІІ», 3 одноro боку, та 

ОРЕНДАР: ФО~ Пасі~m,к. BMeНnIНl BiкropiBHa. 1ОрllAlІЧна адреса: м.БроваРI" 
вуп.Корапенка,б8 кв.129 lДеmlФIКlUlnlllln КОД 22586ISS23, CliAoцrвo про державну реєcrpauiш 
фЬ1ІЧноі особll-піДnPl10lЦll від 06.07.1999р Я!!2 3" 017 0000 000560 ВllдlНе ВІІКОІІUЧІІМ 
Ko .. i1eтo~1 Броварськоі міськоі Paдl' Кllівс.коі області дani -"ОРЕНДАР", J ,)pyгor сmоро"и, 
УКnIUlII цеП Договір про наС1)'Пне: 

ДіаОЧl1 добровшьно і переБУВВlОЧIІ ПРІІ 3доровому ршумі та _сніП nUl'm, ршумllОЧl1 
,начеННІ своІх дій, попередньо ознвRомnені 3 ПРlmllСІМIІ Шl8in.I'Оro 3DКOHOдDICТВa. що 
pel)'JllOlOТЬ укпадеНllА НІІМІІ ПРПОЧІІН (зокрема. 3 BIDIOI'DII' щодо HeдlncHOcтi ПРПОЧIUlУ), 
відповідно до затвердженої рішенlUIМ Броварс.коі міс.коі Paдl' від «30» вересНІ 2008 року М883-
46.CJ5 нормативної l1Jошовоі оціНКIІ земеп. міста БРОlаРI', та рішеННІ БРОlарс.коі ~liC.Koi Paдll від 
16.10.2008 року N!898-47-05, від 26.03.2009 року Ml072-59.CJ5 та керУЮЧІ". пможсНl .. ,. ... 
пунктів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Доroвору ореНДІІ земen~ноі дin_IIКlI від 05 черв,,_ 20071'O~ YКnIl1!" 
цеП Договір N! 1 (ІІадQЛ; - Догrжір) про внесенНІ 3МІН до ДоroВОРУ оре.lДІ' зе.lеп.НОI ДUUlHКJI ІІД 

05 червНІ 2007 року за N! 11 (HllДВJli - догО8ір орен,)и) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ НІІС'І)'ПНЇ змїЮI: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІIlIкnaCТIIІ H~nНin p~ii: . • 
сс2з. HopMamвHa l1Jошова оцінка зеМCJlЬноі РНКІІ 3ГІдНО ДOBIДКJI BUUUnY ~eMcJlы�lx реСУРСІВ у 
місті Броварах Кllівс.коі обпасті від 28.01.2009 року М 04-3/13-31232 станоВIIТІо. 

_ 35709 (rРIIдlUП1o n'JJ'I1t ТИСІЧ сімсот дев'пь) ірll8ClІЬ оо коniRoк.» 

1.2. Пункт 3.1 ДОГОВОРУ ореНдІІ BIIКJIICТlI в Н8С'І)'ІПlіJl Редакції: 

) • міном до 26 03.2010 року. ПіClUlзакінчеННl С1року 
«3.1. ЦеП Договір укладено на 1 (одаш рІК тер О повоВR~Ю" nоro на НОВІІІІ С1рОІС. У lUoому pa:lі 
діі ЦІоого Договору OPBH~ має ~epeBu:e ::Нд8РНlIХ днів до закінченНІ СІроку діі lUoоro 
ОРШІДАР ПОВ.lнен не ПI3НШ1е НІЖ ,а ця о _lір nPОДО8ЖІml noro ДЇID. 
AOroDOPY пнсьмово повідОМlтІ ОРЕНДОДАВ :.ао ОРЕНДАРЯ не 3ICТDCOIyкm.c:J У раі: 

ПапоженНІ w.oro Доroвору про п~еВ~:1 nPlоначеНI .. М; 
_ BlrкopHcтaннi земen.ноі ДЇJUIНІСИ не 31 цшьо 
- порушеННІ термінів ClUJ8m ореНдНоі ІІІІ1':'1; 
допущеННІ погіршенНІ стану зсмem.воі ДUIIIНIII». . 

DCТI' в 1'DC1)'nнїJl pCДIIКUIЇ: • 
1.3. Пункт 4.1 ДоroВОРУ ореНДІІ IIIКJI відсотхів від HOPMIТll8Boi ірОIDОlоі OUIНКJI земепьноі 

«4.1. Орендна Пnlта становить 10% (ДeCI'nO) 
дімнкн - 35 709 rpивень і C!",~C: iМДCCIТ) ірlшень 90 копіnоlС в рік» 

_ 3 570.90 (ТPII ТlfСІЧI n JТCDТ с І . ·n .... КlІ.кпіі: 
еНДІ' 8J11C1JaCТI' У JIDC1YПНI r---· 

1.4. Пункт 4.3 ДоroВОРУ ор crma •• 30 (tpllДЦa1l) IlUJCIUlllPНlIХ 
• IC'I1IIWIllЦDМicAНO пр МІ ба JIXYIIIIIНII пдв 

~з. Орендна пnата BHOCIIТlo:::' "днем 3BЇ'I1IDI'D (na::;:~7B=OOOS VДIC У ICJliвcwdR 
Ц1dВ. НВСІ)'ПНІІХ 3D ~~lldI ~K "= одеркувач _ &РОВIРС.ке вдк. код 
IWUIXOМ nepерахув з""0 23571923, МФО , 
OCinВCТi мо КltєВa. код '1'1. 

klJ8Сllфікaцli 13050500 - ореНда зомnі». nнiII pcдuuii: 
НДІ' IlucnDCТII В нвС'І)' 

1.5. Пункт 4.5.2 ДоroвоРУ оре і ruпm .. 3МЇНlI нарМШllпоі rpolDoвoi 
fJIDffКY 1u С18ІОК ореНдНО іі. нвчеНІIХ 3D1COHOДUImIOM. 

«4.5~ 3мЬш розмірів ,e~len.Horo :'іl.1І коефіuicиriв інАекса':,;:; на УМОlах. ІІОНІЧСНІІХ n.4.5 
OцiНКJ" ПЇДВlrщенНІ цi~, таРllфоlв, eНдlP. '.IЇJllт. ореНдНУ, ДHOCТOPOIIНЬO~IY порuкy». 

у в.шадку вІДМОВ1І Р • • ..... 1 цеП AOI'D8 Р І О 
право РО3IР-" 

Доroвору. орендодавець ~Iaє ПJlіn реJUllЩii: 
еНдІ' BIUCnICТI, 1 нlІС1У 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 ДоroВОРУ ор 



«4.5.4. У Рll3і ІІСІІІСССІОIJI ОРСIШllоі ма111 у С1рОICJI, IIОllаЧСllі ШВІ Д~roIOPOM, сума заборroваноCli 
DDIIICIIC110CJI nOJU1ТICODllM борro.1 і CТlryЄ'l"loC8 3 IlapaxYlallllJlM ПСНІ, що Ilараховуcn.СJl на суму 

nOдa11COBoro борry (3 урахуваННJlМ штрафНllХ CllfкuiA за іх IIIJIІІІОсті) із розрахунку 120 вlдСО1Іі 
ріЧlІІ1Х 06nіковоі CТlDKII HaцiollВnIolloro банка YI\-paillll, діючоТ ІІа ДСІІЬ ВlfJfltКНСllllJI 'I3Xa~ 
nOдa11COloro борry а60 ІІа ДСІІЬ noro (noro чаС11l11і) погаШСНIІJI, ЗВnСЖНО від тo~, Jlка 3 ІCJlllЧlт 
таК11Х стаlОК Є білЬШОIО, за КОЖlIllП кancндapllIIR ДСНЬ nPОС1рОЧСIfIIJI У noгo сnла11)). 

1.1. ПуаІКТ 6.4 ДоrolОРУ 0pclfДlllllкnaC11IB IlaC'l)'nHiR pcдвкuiT: 

«6.4. ОРСIIдlР зоБОI'ааlШП І п'mШСIIIllIП терміІІ піСЛJl ДсржаВJlОУ реєстрашї цьоro Доroвору 
тalа60 будr.-JlКIIХ додаТКОВllХ уroдо Доrolорів про внеССНIІJI змін та доповнснь до ДоroВОРУ ТОЩо 
IlадаТ11 BЇДnOBIдIIY копіlО oprвнy державllоі податкової службll 3В місцсм 3J1аходжсНIIJI ЗСММьноТ 
дlnяlIКlIІ. 

1.8. Пуаrкт 9 ДоroвоРУ ОрСНДlI ДОПОВНlml НОВІІМ підпунктом 9.4.6 наC'l)'ПllОro зміcny: 

«9.4.6. • п'mШСННlIR теР"lіlf піСЛJl державноТ рсєстраціТ w.oro ДоroВОРУ тalабо буДlrIXJlX 
додаТКОВl1Х yroдo Доroворів про внеССН11JI 3.lін та доповнснь ДО Договору тощо нада111 відповідну 
KonilO oprвнy ДсржаВllОЇ податковоТ службll 3В місцсм знаходжсння зсмельноТ ділJlНКIIІ. 

1.9. Пyarкт 11.3 ДоroВОРУ ОрСНДlI ДОПОВНН111 НОВИМ підпунктом 11.3.4. наС'І)'ПНОro зміСІу: 
«11.3.4. ініціа11ШОЮ однієі Ь Сторін в односторонньому nopJUUCY у BНnaтcax. ncpCA6allcmIX 
3IКОНО.1 та ШІМ ДоroВОРО"I». 

1.10. Пyarкт 11.4 Доroвору орснди BIIКnBC111 в НIC'l)'nнin РСдaкцlї: 
«11.4. РозірванНJI ДоroВО~У ОрСIfДИ зс"ші за ініціВТІІВОЮ 0pCIfДOдaBЦJI в односторонньому 
порядку допусквЄ'l"loС8 у РIl3I НСВJlконаННJI Орсндарсм вимог пунК1)' 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даиоro 
Доroвору.!t . 

2. ЦсП Доroвір набир~є ЧllННості nicnя підписання сторонами та Яоro дсржавноі рсєстраш1 
та застрсовymС8 до npавОВIДНОСIІН ЩО ВИНІIICJIИ 3 01.10.2008 ООКУ. 

3. lJaOi УМОВІІ дoroBOPY ореНДІІ 3СМCJПoноі дimrнки від 05 ІІСРВНЯ 2007 року 3В N!11 
311111Ш1II011oCJI ба змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

При."n",,,,; IIIInp"ЄJlII!I(. 
П"сl.,,,иlt ВІІЛІ!""""''' ВlюnDрl."" 
ЮРlш"на адрССВ : 
вуn. КОРOnСlfЦ68 кв.129 
м.Бровври 
обn. Київська 

~ В.В.Л"сl""и/t 

Домвір зврсєстровано УВІІКОНКОмі БРОВВРСЬКОі • 
ACpJIIIIIHoi pcєcтpвцli домворів oРСНДlI ВЧІІНСНО 3ВПJІС від М:C~i РІДІІ, np~що У КНlоі 3ВП11сів 

_» p~ 20alроку. 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІлянки 

м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ".іська рада, в особі 

виконуючого обов'язКи міського голови - секретаря міськоі ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпоряджеННJI Броварської міської ради від 

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

сторони, та фізична особа .. ПЇДПРllємець ПасіЧІІІІК ВалеllТllllа 

Вікторівна з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а фіЗllчна особа .. ПЇДПРIIЄl\.ець 

Пасічник Валентина BiкropiBHa прийняла земельну ділянку площею 

O,OOSlra на розі вул.Грушевськоrо та вул.Возз'єднання для 

обcлyrовування кіоску в СlCJJаді павільйову очікування в " •• БроваРII. 

Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 26.03.2009 року за Ne1072-59-

05 на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 26.03.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська ",.;ська рада 
к;'увсы(іi 06ласп,; 
Юридична адреса: 
м. БРС!;Вliри;-~ул~~ріна,1,5 
ВJlКо~.gп .::, ~~ обов язки 

•. ~J.". . .' .. '~ 
М • ic0tP/ голЬіїи оо -:-' секретар 

",' , '.,.tj) 
МІ ., '- " 

.1 КО ~ ,-" ','G'\ ." 
'. (' ,:' ~~ 'І" \' \ ' ... ,... ... 
'. . \ ...... -;L ~(.B~ пожко І 
'\; ........ , і, \ ." A~ 

•• " .n "';1 

''':-''' & ): СІ {І 0;7 
""~~ 

ПРИЙНЯЛА: 

фь".,,,а осо6а -lІіdIlР,,Є/JІВIfЬ 
ПасіО.,""« Валєн",,,"а ВіЮ110ріВllа 
юридична адреса: м. Бровари 
вул.Короленка,68 кв.129 



ДОГОВІР 
_ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДlJJЯНКИ 

... БрОlаРII 

Ііровареька аlіеьа P8lI8 "05.. 'ttJ4ucJ.- .. 20 ,11-1 -
orEНДO·nADEЦЬ: liровареьа аllеьа РЦІ в осоБІ· м· ~ ~. 
~ • _...' ICL"-oro roлоаll АIIТОIIСIІК8 ВІКТОРІ ОnСКС8lrдР081Iча, 

ІІІІІ ЮС ІІІ ПідставІ ЗаКОl1)' Yкpalllll Про "ІІСЦСІС самОВpllДylаlП .. І Yxpaїнr' 3 OДlIOro боку '18 

ОРЕНДАР: ПРІlваТ1I11R підПРllОIСЦЬ ПlеlЧІІІІК Banclmllll Biктoplll;a ІОРІWІЧІІ& upc:ca' • 
8I.6pDlDpll, IYJl.KO~OJ1CI~кa.68 К8.124 іпс!mlФіквuiПIIllR код 1258615523, 1ІК1IП діІ: ІІа пі~С11І8і CIЇДOЦnB пр~ 
.... 11)' рСCC'lpаЦIЮ фl31tчllоі ос0611 - nIAnp"DIUII, BIIДIllOro IllКОltaВЧl1М коміптом Броварськоt "lіськоі РІШІІ 
• *355 017 0000 000560 від 06.07',1999р., дanі -"ОРЕНДАР", з друго' сторон", yкJIВI111 ucR Доraвlр про 
lШC1YJIНе: 

1. Предl\ІСТ доrОDОру 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віппОВlдно до ріШ&:11НR сесіТ Броварської місьпі Plдll Кllївсьпі o6JIас:ті 
Ііа 26.04.1007 року .к1lЗ05-20-05 IUUIВЄ, а ОРЕНДАР I1plln"'BE В С1рОКОВІ IIJImll Kopll&:JYllaнl.. 3&:"ІIІІы�)' 
_ику IIJIОЩСІІО 0,0051ГІ дnJl обcnyroвув8ННJI кіоску В cкnlUlї naвїnLn011)' очіXYВ;UIНJI па розl 

IІ)"n.Грушсвеькоro та вул.Вов'r.дпаНIІR в аl.БроваРIІ. 3пдно 3 IIJIIНOt.1 зеt.rnСIСОРllcnyваНIIJI, що є IІсвід'ОlНОIО 
'ІІСІІІИОІО w.oro Договору та довїДКl1 BIIДIUIOЇ БроваРСЬКlIМ міСЬКlI.І BiддlnoM зеМІІІLНlIХ рссурсів від 23.05.2007 
раlt)' 3в N!04-3/1з-зm6 та 31мenьно-кадастровоі ДОКУМСlmЩll Броварськоro Micькora BЇJVIЇJIy зе.ІIІІLIІІIХ 
ресурсів u земcnьна ДiJUUIКa pax.yEТLCH В 31WUIX КOMepuinНOro I1рIDнаЧСНIIJI в t.ІСЖ8Х 6роварськаї міськаі ратІ. 

2. Об'єкт оревдп 
. . .. 

, 2.1. ВОРІндУ псредаЄТЬСІІ зеМCnLна рнка 381'1U1LHOIO lIJIощеlO 0,~051ra. • 
U На 3Clt.ICnLHiA дinJlнпі Р03міЩІні об'tml нерухо •• оro M~a, IIКlII.ВIUII011oCJI 8IIaCHIC1tO oРlнлаРIІ. • 
2.3. HopMaТlIBHa rpОШОВВ оцінка 31 .. IIILIIOЇ ДUwml 3ПД110 ДОВІДІСІІ &poBapcLKoro аlіськоro Biддfny 

3еІІen.юlХ ресурсів від 23.05.2007 року за НІО4-3/13-3n25 СТ8НОВIIТЬ: 
15485 (n'R11laдЦRТL ТlIСІІЧ ЧОТllрll&:ТІІ Bldarдecвт п'нт.) ipllВCIНL. 
2.5. 3e'ICnЬнa дiru&нкa, па передaEТLCII в ореНАУ. не має 1'8КІ1Х нeдoniкїв, ЩО "Icr.кy1'L ПlреШКОДlml іі 

cфermnому &ШСОРИCТ8ННlO. ,;.... • 
2.&. Прп 3міні (peopraнiuцJl) ОРВНДАРЯ ДoroBip oplНДII НІ 3 ...... 1П1Є ЧIІННIcm.. 

3. Строк діі доrОDОРУ 

• • • 0.1 до 2&.04.1008 року. mCJUI 3lUCЇнченна ctpOкy доroвору 
3.1. AOI'OBIP YJQJВACHO вв 1 (ОДІІП) рос. tept.11Н It у U1ODМ)' раї оренаар по.,IНСН нс пїзuішс ІІЇЖ 

I\JIIJWIP має nepевааснс право ПОИО8ІІСНIIJI Поro ІІа .НОВИ ~""OВD ореНдDдавWl про нвмlр продоnaml Поro 
~ 1 мацІ до 3!pdичсНlUf строку діі доroвору nOBUIOМI':~Bllal ПРll3начеНURаl oplIlДap втра .. ає ПlревDЖ111 
дІІО. ПРІІ ВllкористаНII. :lеаleJIыlІt дinВlllСІ1 ІІІ 31 Ц Ь 
араво на поновnеllUR AOroBOPY ОРlидlL • 

4. орепдпа плата 

! laТIIBlloI rpoWOBot oullllCU І cкnaдac 
4.1. OpellДlla пnата &:ТllIIOBIIТL 10 % від Ilора II8СІIL 50 копШоJC; • 

- 1548,50 ( OДII. ТІІСВЧ8 п'ятсот сорок aICla~:enьнi дinllНICII державно і або кafotylllJlLНDi IUlВCHOCТI 
4.1. 06чIIСПIННВ рооміру opluднoi IIJIВТlI 3& коефluiаrriа індектщіТ, ВIDнвчеНlIХ 3ВICOH~C'lВO'" 

--єn.ca 3 ypaxyвDНlUlftI іх цinЬOBOro npJdНВЧeJJНI та 3ВII08нaoкmca під час ytCIIaд8IIНJI а60 ЗМІШІ умов 
• 3I'nIeplOleНIIМII Кабінетом Міllістрів YкpaiНII фОР"'''''''' що 
Aal'a80py орCIJfДП 'ІІІ продовжоНIIJI Поro діі; nllR1ТR рlШІlІllН в .. 16.04.1007 року щомlСВЧIІО 

4.3.Ореидпа п.nата BlloeuтьCII 00 .. 11111&0 .... :І ДІІН ПР" OIIlIS 38 остаШII.1 кaneuдaРllІІИ ",нем звtnlОro 
Ріаоl", .. "aeтlCUlII n oтвroa' 30 lCIUIeJlдllpl'IIX ДІІ." ІІа::? УДК 1 J(пiDСЬкlП o6mI&:rI ... КІ.СВ8 МФО 821018 
:~AlТИовоro) "liCIIЦRP UШВSOal оерераХУВІНI" ":];.~aд tcn8аlфlкDцП,t30S0S00 -ОР::ІІ uraмlL 
~ 23571923 р/р 33217815700005 - БРОВ8РСЬке рахУНОК opelIДНDi nnаТlI офораU1lf:'l'loCll 

4.4. Переді ... продYJЩii та НDдllНIIJI nocnyr в 131 : 
44.5· Розаllр ореlllщоt nлаТlI оереrл~::~ AoroBOPOМi. ф'в 3t.,IНlI коефіuiarrfa індексапіі, 
, .5.1. зміl"1 умов rocnoJUlplOBaннa, .-,.~ _,UЦCННII ЦІн. тарll І , 

• 4.5.1. 3Jo1ЇНII Р03мірі& зсмenьиоro по_ткУ, -\ 
IыlllенlІх 3ВКОНОдDIJС'ПІом; 



псрсА6аЧСIІІIХ :шКОНОI\I; 4.5.3. n ІІІІІІШС РШIDдICDХ, І ТІ' 1 'nPОIC1I, ВІІ]ІІDЧСІІІ ЦIІI\. ДOГOBOPO~", спраDJ1ЯСТЬ~R nell. у 
4.5.4. У 11U:JIIІСПIІСССIІІ1Н ОРСІІІІІІО ма Ук аТllа 3В КО",кс1l ДСІІ. ПРОC"rpОЧСIIІІR ПЛІте-","у. 

po]atlplllUJ&"II'IIU' СТОВК" IІІщlОIlDЛLIІОro 6аlllе1. У :ІІПІШICDX, JlКШО ОРЕНДАР :І ПОВИЖНJlХ ПрllЧIШ ТlІмчасово 
4 5 5 ОРСIIJtIlО 10101'0 СПРОМІCТЬCR 11ІКОЖ 1 

••• • n, ром ІІІ: UIlKOPIIC101IYC земелыІy дlnЯIІІСУ за ЦІІМ ~oroDO • 

5. YalOBl1 BUKopllcтallllR зеаleJIы�оіi ділR11К11 

діл СІ В opcunv ..... обcnyroвуваНlIJI кіоску D складі павїn"Пону очі~')'8I11f1111; 
5.1. 3eMCJII,lIa JI"КВ персдат '..-у ,....... • 

5 2 ЦіпІ onc ПРIІЗllаllСШIJI зсмcnыlіi IIinlllKl1 - ЗСI\ШI КОI\.СРЦIПIІОro BIIKopIICТDHIUI. • 
53: ОРЕНДЛР 110 мас права без ОфОРl\шеll1Ul У встановленому законодавством ПОрJlДКУ ЗМIШОватк 

цільоuо ПРIIЗIІО'IСllіll ЗСМCnLllоі дlnIIIКlI. 

б. YalOBl1 і СТРОЮІ передачі зеаleJIы�оїї ділR11К11 В оренду 

Сі.I. ПСРеда'lа зсмcnыlіi IIinRHКlIB орен.цу здіRсlDOЄТЬCJI без РОЗРОблСНIUI проекту П відведенlUI. 
Сі.2. Illшl YI\IOOII псредачі земcnьноі дinRнКl.B оренцу: OPE~ДOДAB~Цb пер.едає,.а ОРЕНДАР ПРllnМаЄI 

OPCIIЦY ЗСМCn"IIУ ДЬОІІІКУ віл"l!)' від буДЬ-JlХІIХ ManнOBl1X прав І претеНЗIR тpmx ОСІб, про JlКIIХ В момент 
YMoдallll1 ДоroвоРУ ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не могm! знаnl. м • 

б.3. Псреда'lа земenьноі дinIHКI. ореНдаРЮ здіRсlDOЄТЬCJI nlCJUI держаВНОI реєстраЦlі ЦIooro ДоroвDpУ 
за ВІСТОМ npllnMallHI - передачі. 
б.4. ІІІ 0&:11081 ст.25 ЗDКОІІУ Укрв'нп "Про ОРСІІІІУ зеl\алі" від Об.l0.1998р Мlбl-ХIVорtlWlР У 

П'ЯnIllСIIIIIIR строк пlел. держаВІІа' реєстрацП IIOnBopy ореllll" зсаseJIыlіi дlлRlІlС11 деУ_Вllоі аllо 
КО"ІУIІВЛ.1І0f ВnICllom з060в'R3аIlIIR l18ДaТII копію ДОГОВОРУ відповідllОl\IУ ОРПIllУ ДСУАС8Вllоl податковоі 
елужОll. 

7. УаlОВП повериенВJI земельиої дiлRНКlI 

1.1. ПіCnI ПРllПIІнеНlIJI Дl1 Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дїJUlНКY У стані, ВІ! 
riршо .. у поріаНIНО з ТИI\" У JlКОМУ він oдep1lD П воренцу. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погірше1DlJl КОРІІСННХ вnacтнвocтeA ореНд088Ноі земел .. ноі дїJUlНJC11, пов'оlllПlХ 
із зміноlO П стану, ~.aє прно на 8ЇДШКОДУВІІІІІІІ збитків У розмірі. 8изначеному сторонами. ,Якщо CТDpО1DІО не 
ДOCJIrнyтD зroДl1 про розмір 8iдuпcoАУВllНJUlзбиткїв. спір розв'пуЄl1oCJl у судовому ПОРRдкy. 

1.2. 3діПснені ореНдарем без зroди ореНдОДВВц. Вlпраnl на поліnwенlUI ореНдованоі зеМlШЬноі ДЇJIIВКIfe 
акі IІС1\IOЖJIІIВО 8їдокреМlтІ без звnоДЇl1DlR ШJCОДІІ UUt дiJuпщi, не ПЇAIIRraкm. відшкоду88НН1О. 

13. ПоліпшенlUI стану земмьноі дiuнки. проведенІ ОРЕНДАРЕМ за nИС .. ІОВОIO зroдCllO 3 
ОРЕНДОДАВЦЕМ земnі. не niдnmuoть BЇДWКOДYВ8НlDO. Умовн, оБСJlГlt і строки aїдwкo.цyвaННR ope1UU1P1D 

ВlпрИ за ПР08едені IUIМ пonimuе1DlJl ~ зеМlШЬноt дUuпual ВIІ3IIВЧ8lcm.c:1 окремоlO угодоlO сторін. 
1.4. Opellдap МІЄ ОРНО НІ 8IДWКOAYВ8НIUI збитків, ЗВnОДЇJIннх унacnідок невиконанlUl орендодовцеаІ 

з060в'13ВII .. , передбачеюlХ ШІМ доroвором. 
З611Т1С8аlll 8ваасаlОТЬСВ: І 
1.5. Фаm,чні 81p1Т1" JlЮIХ ОРЕНДАР 3І3НВ8 У зв'l3КУ З невикоН8ННRМ або неНВЛCЖllИltI BIIКOII8IIJIIIМ ума. 

IIOroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ a'nlКOlt 8111р8Т11, JUCi ОРЕНДАР здіRсНlIВ або повинен :sдіRСНИТJI ДIUI вlдноanе-
caal'O порушеноl'O пров; 

7.б. ДОХОДІІ. _кі ОРЕНДАР міг БJf реат.но 01p11М1Т11 в разі нвпежноro викоНDНIUI ОРЕНДОДАВЦЕМ 
умов дorooopy. 

7.7. Розмір фаmlЧНІIХ аlпрlТ арендар. ВИЗI.kЧІЄТЬCJI на підставі дoкyмeНТ8ll .. HO підтверджеllllХ дallllX 

8. 06межCIIНJI (О6ТJDКевИR) ЩОАО ВDКорпстаПВJI 
земem.uоУ Аimnпcп 

8.1. На ореllДОDD1l)' земмы�)' ДiJWOCY не 8CI'8НoвneHo обм-ен 1:..-_ • f -Iv осІб' - ... , о"&_ен,,, та ІНШ права тр...... , 
9. Інші права та 060В'ИКD еторін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтye; що зсмет.на дiuнкa є R пlll 
заБОРОIJОIО (арештом). 'SIIC'I'a801O не перебуває і він МІЄ звк: .01'0 вnacH~. нiкo~1)' іншоr.IУ н! відчужеll~IІдУ, 
1ІIUШІІІ1ТІІ Ішul правв, ВIОIIВ'lені ЦlIМ доroвором. ННІ П08НОВDlCенIUI передаваПІ шо ДIJIJ1IJК)' 8 ор 



,.ІЛраВI ореЩIОДDDUН: 

9.1.1. ncpclipml uinьоас BIIKOPIIC'l1UhIl зе - • 
9.1.2. доСІРОКОВО розірваТlI цеП доroв' M:enIoII014UU111К11; 

• Ір У Вlll1IJU.ц пер б ~, е4 аЧСНl1Х ЧІІІІШІМ 31KOII 
9.1.3. sміlПml розr.lір ОРСIШІlоі JШІТІІ У ВIIП одаlСТВОМ 10 Wlftl 

_.-mpDIIНЬDU)' порllJ1К)' бсз зroдll ОРЕНДАра. в.nц ПСРС4баЧСІІІІХ ЧІІННІІМ 3ІКОНD""ВСТ1ІО"'1 а • ."......-, J 4 • ОРЕН п, - .. , тor.IY ЧIICnI а 
9 ••• Bllftlonml ІІА ДАР" своtчОСllОro 
9.1.5. IIIМIrDТIl віа ОРЕНДАР" ашшко внесеНІІІ 0pCНJUloi Mlnl; 

_-му вШ23.04.20004року 40 пі4П1IСllfIll шо 4)'11ад 1111. &:yr.Ш ОРСJШIlоі Mml 3 часу nPlllllUl1ТJl ріШС!1І11І • 
9.2. 060в'Н3КII ОРIШ404аDUЯ: го OroBOpy; 
9.2.1. nCPCДOBOТlI3Cr.lenIoНY ДЇЛ.НКУ по ІК1)'. 
9.3. Правв ОРСlщаРR: 
9.3.1. O1pIlr.IOТlI по ВК1)' 3Cr.lenIoIJy 4in.шсу У КОРІІ • 
9.3.2. nOlloвmoaaТlI 4oroaip niCJUI 3DкіНЧСIIІІ. С'ІуІIНIIJI, 

.'JDIIIIO но nPОТR3і терміну ОРСIIдІI. . строку noгo юї а разі li4c:yrнocтї npm:IDin. ШО40 
9.4. ОБОВ'R3КII ореllдаря: 
9.4.1. НIШВВОТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJlІІві 'п IIЇJIIНIU: сть 341 снюваПІ КОlnPOn" за BIIКopllcтaнНlM оіа зе)ICn"llоі 

9.4.2.BllкopIICТOByвaТlI 3Cl\IM .. I'Y ДШЯІІ- 31 оlnьо 9.4.3 саоєчасно СJШІUVD '-J alll\1 ПРIIЗllачеIlIIЯМ; 
• "J_DТlI орснану МІ'!)" 

9.4.3. H~ ДОПУСICaТlI хіміЧIІОro ЧІІ БУ4 .... КО..:, іllWОГО заБРУДНСllНІ 3Cмmr. 
9.4.4. П!д1J'IОI)'ІІ8Т11 П а напежнОМУ caнmpHoMY стані' 
9.4.5. ПІ~ зuiнчСННJI терміну 4іі ДОГОВОРУ ореJWI'повсрнynIЗС.IСІІ .. НУ ainRику OPEHnOnABЦEBI 

... ому станІ ПО аК1)'. "'" ~ У 

10. РІПВК ВВПDДкового :lllllщеПIШ або ПОlDкоджеВllВ 
об'єкта opellДO 'ІВ його 'IaCТIIOO 

10.1. РІОІІК аlпшдкоаоro ЗНІІЩСННR Ібо пошкоджеННІ об'єna ореНДІІ 'ІІІ ІІого чicmlllllllССС ОРЕНДАР. 

11. 3аІЇВВ умов договору і прnпвпеоов його діі 

11.1. Зміна умоа Доroаору ЗдillсlDO~ у ШIСIoМОВЇn фОР.lі 'І В3at:МHOIO 3ГОМІО сторін. 
У раї НСДОClПІеННR ЗГОдИ щодо 3 •• 001 умо. 40ГО.ОРУ спір ршв'ayкm.c:a У СУ40.0.1)' ООpJIаку. 

11.2. Да' AOrDBOPY ПРIIПIIURIOТItCR У раї: 
11.2.1. ЗІІСЇНЧСНIUI строку, на JlXlIII Аого було YКnI4CHO; 
11.2.2. npпдБВННR ОРЕНДАРЕМ зеМCllЬноі aiлJIllКlIУ масність; 
11.2.3. npllМ)'COaoro аідчужеННJI зеМCllЬноі aiмнКJI , МОПlВі. сусnimoноі Ilеобхідностї .ідпо.ідно l!! 

.ЕІ:147 :JmenIoIIOrD КОдсиу YKpalнll; 
11.2.4. Доro.ір npllПUlUlЄ1'ЬCll '1'8ІСШК а іишllХ .lтВДКВХО nepeд6ачеlDIХ 3ВКDИО.I. 
11.3. ДiJ AOrDBOPY ПРІIПnnВlOТloCR wnвхоа' nora pOJlpвaHIIB ,а: 
11.3.1. ааємноlO зroдOlO сторін; 
11.3.2. рішСНJUW суду аianоаідно 40 'IIOJНOГO ,аконодавСТВI Y"'Paiml• • 

3at 11.3.3 ••• eBllкo.rall •• R opelIДapel\1 0.9.4.2. aaHora 40ra.opy 3D рlшеllllВ.1 суду. 01д0081д1l0 40 ст.141, 1 .... 
fЛLllоra кодексу Украl'lІІ' 

11.4. PD3ip.ВНIUI Дoгoao~ • 04l10cт0pollНloD.1)' ооpJШК)' доnyclCllЄ1'ЬCll: 
YMOBOIO розіраam .. Доraаору • одиОС:ТОРОЩПoDr.I)' oop~ НС.IUtOНDIIIIII Opc.lдDpeм п.4.3, п.9.4.3. 
1~.!. Псрq праа масності нв мanнo 'OPClf4lpJI ~ іНІІІ)' IOPII4II'1Н)' вбо фы�чну особу, 8 1'IUCDЖ 

)Іеорl'lИi3aцIR top'lдІlЧНоt осоБИ-ОРендаРІ t: oїДCТВlOID ДІІІІ poJlpвllНlUl4DRJ.OPY. 

12. Відповідальпіеть старів :lа певвкопаППJI або 
uenал .... е ввкооаоШl договору 

12.1. За He&.IКOНIННR або HellВnUCНC .IIКD ........ 40ro80PY С:ТОРОІПІ Hecyn. .i.IIno.iaIuпoніcn. .ЇдПоаWIО до 
-ну 1'1 IUoOro 40ГО.Ору .' • 12.2. Стор' lSob'-ВНО. SIiJu,ИR~ ВJa .aдn08UUUUoНОCТJ, ІХЩО .она 40веае, що це 
110-- он .. вкв оорУШIШI ,О ....... • 
rJ_1НJI C1'IJIОCJI не 3 іі 81ІІІІ1. 



... 

13. ПРllКЇlщеві ПОJlожеllllR 

сті піCJUI nUunlcaHIUI СТОрОIІІUШ та Roro державної реестрації. 
13.1. Цеll Доroulр IІо611РОЄ 1111І1110 IІМі Нllквх, ШО ~IDlOТЬ однакову ЮРllдllЧНУ CIUI)', OAIIH 3 НКІ 

Цсll Aoroulp YКnDдCIIO УА 'lpIoOХ (IJUIРІ Р omетіА _ в opl'Dlli, 11\"lIА провів державну peecтpauilO. ІІІ 
:lIIВХОДIIТI.СП 1I 0PCIIдOдDUWl. ДРУМІ - D оре • 'r 

IlепlA'СІ'IIIIIІ'1ІІ 'IOCТIIIIO~III AOroBOpy С: 

KaдaCТPOPlll1 MOII :lСМc:JI .. ноі ДЇJUIIIКlI :І відобрвжеНIIR~1 обмС'IКСН" (обтRжеll") у jj' ВIІI\'ОРIІС:Тlннl 11 

РСТОІІОІІЛСІІІІХ ccplll1YТ111i • м·. 
ОКТ ІІРО ІІІ:РСІІСССІІІІІ о IIО1)'РУ :lОВI~іШIІ .. оі МС'ІКІ :lеМCn"IIОI ДІЛЯНКІІ, 
окт ПРІІІІОМУ-ПСРСДВ'ІІ зсмen"llоі ДIЛRIIКlI. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

6рооорс .. ка мlс .. ка рада 
• осоБІ MiC"KOro ronODl1 

A,m'Ollf!II"II BIIlIIIopII ОЛf!'''СІІІІ'РО'''''ІІ 

МІсцезнаходження ЮРllдІlЧноі особll 

07400 K"r"C6"" 06лllt:ln6. 
"I.ВРО.llР". "J'л.Гtиорl"о.І5 

ІДСНТІlфікаціnНllR код 26376375 

14. PeKBDlml сторі •• 

ОРЕНДАР 

ЛЛ Лllсl.,,,,,,, ВIІЛf!""""'" ВIЮІ.орl.ІІ11. 
Іка діє на підставі свідоцтва про державІ!)' 
реєстрацію суб'єкта піДПРllDIНlllUtКОТ 
дiКnЬHOcтi. ВIIдІНОГО ВІІКОНКОМОМ 6роварсltкоТ 

міськоі paдll "" 06.07.1999 РО'''' 31 
J(j2355 0170000000560 

МІсце ПРОЖllВання фisичноі особи 

ЮРІІДІI'tна адреса: K"r.C6"" ом, _,,,Вро,"р,, 
lул.Короле,,"",68 " •• 124 

lдеНТІlфікаціЯНlIА номер 2258615523 

lS.~eJI cтopїIJ 

Орендар 

.~-~ 
~,.c..---__ -_'_ В.В.Лllсl.,ІІ"'" 

мп (:Іа НUlИОС1Ї ПСЧID1ClI) 

Доro81р :lapeєcтpo88Jlo у 811Конкомі Броварськаі • 
peєcтpoЦlї дoro80pi8 opellДll 8'1ll11ено :lВnIlC." ".JlL" ~PIдI" про що У. lСНІаі :laПllсі8 дерр 

~..-.-=z~=--_ 2012L. ро :ІІІ J(j /1 -

мп 

------------------------~ 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІJI.ЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

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

міського голови AHTOllellKa Віктора ОJJексаНДРОВllча, що діє на підставі 

Закову Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні" з однієї сторони, 

та Приватний підприємець ПасіЧІІІІК BanellТllHa ВікторіВllа з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТНІІіі niдnplltl\leQL 

Пасічник Валентпна Вікторівна ПРИЙВJlJIа земельну ділявку площею 

0,0051 га на розі ВУJJ.Грушевського та ВУJJ.Возз'єднаIIНВ ДJlВ 

обслуговуваннв кіоску в складі павіJJьііону очікуваннв в &1.Бро~аРD. 

Земельна діJIJПU(а надана рішенвям сесії від 26.04.2007 року за Х!305-20-05 

ва умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 26.04.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська л,;ська рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
~сьJCИЙ голова . 

.Антоненко І 

ПРИЙНЯЛА: 

пл ЛІІС;ЧН"" В.В. 
юридична адреса: м.Бровари 
ВУJI.Короленка,68 кв.124 

~ І В.В.Пасічник І 

мп (:sa І_ності печ. то 
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АІ<:Т 
п JJO rrеРСШСССllllП о ІІІІТУ • 

• Р)' ЗОDШUЩLоі А" оо • 

ГІІ Щ~РС:Д;I'I)' 118 збсРI· .. .:1 ІСМ ЗСМСЛLІІОІ ДІJІІІІІІ~ІІ 
І І. ШП ОС:ТПІІОО 

IlnПСIIIJI()' ('(ОРІІСТУ ) nСJIIIХ ІШ~)І~ОDІІХ ЗІІПlсіD 
ПQСі. 'l./(k те В . (іП'lУ ЗСAlCnLllоїдіnпшщ 

-- -- --

-
оо jL'·_...:;.O-L~ ___ 200[. р, 

м.БРОВОРII 

МІІ, НIІЖ'lепіДПllспні, предстпвник ТОП "конеТАНТА" 

n ПРJlсутноС'гі земл;влаСНИКіВ (землекористуваЧів) 

!1QCi 2.he;:K В. в. 

ПРСАСТ8ВIІІ!l\ів OIl,I(OIll(OMY ~,t' e~1(;q cA.~ 
.!ІІІОЧІІ1І8 ПІдстаВІ ДОЗВОЛУ DIіІ(ОНКОМУ Н2273 

рМIІ Ш'РnЛIІИХ дспугатів від 24 ЛIIС'Гопада J 992 року 
ПСРСІІССЛІІ R lІа'гуру Аlежі ІІа підстпві плану земельної діЛJlНI(И 

'Jгідl!С) pilUCHIIJJ ~lichKnlll\OIlKOMY Н!!:.-___ від 

Мсжові ЗШ11Ш n l(iJlbKOCTi у ]І шт .. переДВIJЇ в нnтурі npeдCТnD1IIlk1' 
ЗаМОIІІІШ,П. ІІП ІІІ\ОГО і 1181cnпдено відповідальність за іх збережеННJI. 

РозміРIІ та місuезН8."(оджеН1lJ1 межовИХ ЗН81сів земельної дimrНКlI показані 
нп "роко.'\( 

Цсп аlСТ є підставОIО ДЛJI ПРИЙUJl'lїJl рішеННJI по ФarmIЧНОМУ КОРІІС:'[УВDНН~. 

Акт СlcnanСШIЙ 112-х приміРНJlКах, 

ПРСдСТВВИ НІ( ~,"~"~".".''''''. 
(зсмлеIСОРllступа\lа) 

ПРe.l1С'I'UПIIllI\ ТОО ·:конет 

ПРС1\СТt\ВIІІIК ВIII(ОIlКОМУ 

ПредстаВIІИК БРIООIiIРСIЬJt,f1l'!': 
MiCLI(Oro відділу зеl\,lenьjJ.:,~ес:Мf1Il 



ьноІ ДІЛЯНКИ АSРИС :JЕМЕЛ ~ . 
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8; ;. r// /JO oif - ~-.,,' .s-r. -,...-.~ ("7" &з3g~lt.I'" 
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П л А Н зо .. . . . 
ВІІІШІІІХ ме)к зе 

( КОРОТКОСТРОКОВОГО н млеКОРllttyВ81111Я 
Пq, c~~~---a ~ ~OBax оренди) 

НД/Ю~,; ~ч.л СІ -~-""'-"""-::----
~ --@с!е rR 8"" 'f!JIvlItH JI 

Масштаб 1 :~OO 
ОПИС МЕЖ: 
Від А до А - землі зaranьного користування 

Акт перенесеНllН в натуру зовнішньоі Аlежі земenьноі ДШRНІСІІ: ... .: -. 

Заranьна моща:51,ОwЬ.М 

) 

. Меасі :seMCnbIIO'i ді:IJlIІК:. 'Ш:lIID'lсні 
• На ы�сцевості та UКІІЗІІ І і І'рсtlдарю _1.4~~-:---:::; 

~аЧ~"НИk GpoDapc"Kol'O міс"коro 
ВІДДІЛУ 11:"'1::11,111І:< рес)'рсів ~l':ь,:!:.~';;'-П~ 

} 
) 



15 h"lllnlR двІ тш:пчl дсв'втого року 

OP~НДOДAB~Цb: Броварська міська рааа Кllі8ськоі області, ЮР"Дllчна особа за законодaDС1'8О.' 
YКPlnll" ~сm.ФlкаWПIIllП .КОДЗІ дa1111M11 єдрпоу 26376375, ЮрlUUlЧна аарсса: Кllівська обn., .1. БроваРІ" 
вул. ГВnРI1ш. 15, В осоБІ. ВIІКОI~ЧОro обов'R3КIf .Ііськоro ronОВl1 - сскрстаРI Paдl' СВПОЖІСІІ Ігоря 
ВІСІШЬОВІІЧВ, JlКІ'П діє на ПІдставІ СТ.42 Закону Yкpaillll «Про .Іісосвс ClМOBPJlдyDDll1II В Україні», з oДlloro 
боку,ТІ 

OPE~P: ФО!:, Б.аР~IIО~СЬКIlП АнатоліR 8іJmJР0811Ч, ЮРІІ.ІІІІЧна аареса: ••• БРОlаРIІ, 
IУЛ.з.Космодс., Jlнськоі,3 IДСlm'фlкаwПНIІR код 1807612599, далі -"ОРЕНДАР", ~ tJpyгor сторо"и, УМІЛІІ цсВ 
ДОrDвір про нвступнс: 

ДіюЧІ' добровільно і псрсбуваюЧIІ ПР"ЗДОРОІО .. У розу.lі та JlСJlіА П"I'JПi, РDJу.lіЮЧIIЗJlаЧСIIIIJI своіх дів. 
попсредньо mнВnо.шснl з ПРНПIlС_1ІІ цlI8їnы�ого заКОllОдaвc:Т1llo що реrynюкm. укпадеНІІА ІОВ"І npaвDЧ11Н 
(зокрема. 3 BIlМoraмl. щодо недіПсності ПРUОЧltнy), відповідно до затверджсної ріШСllІІІАI Броварськоі і.іськоі 
РаДІІ від tcЗ0. BepCCНJI 2008 року N!883-46-05 IIОРАlаПI8НОЇ f1JOWOBOЇ oцiНКII зсмcnь міста БроваРІ" 18 piwellНJl 
IiРОВ8рськоі міськоі PWI від 16.10.2008 року 1&898-47-05, від 26.02.2009 року N!1068-56-05 18 керytОЧllСЬ 
пanОВННJlМ11 пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоrolОРУ ореllДlIЗО.Cnlaноі діанКІ. від 11 БСре31112008 року УМІЛІІ 
цеП Доroвір не 1 (надалі - Дazа.ір) про внесеННІ змін до ДОГОІОРУ ореНдІ' зеАlcnьноі дімНКlI від 
11 беРСЗlUl2008 року за N!67 (HllД8Jli - ДDZIМip ор,нди) про 18КС: 

1. ВнеСТІІдо ДоroВОРУ ореНдІІ НВС'І)'пні зміНII: 

1.1. Пункт 2.3 дОГОВОРУ ореНдІІ ВІІМІСТІІ в НІІстуП~іR peдa~l: • • ~ • • 
«2.3. HopмвТJIВНI Ірошова оцінка зсмcnьноі дinJlІОШ зпдно ДОВIдКII ВWШУ зеАIcnы�l1х pecypciГ-Y~liCТI 
Броварах Київськоі області від 16.03.2009 року 1& 04-3/13-3/549 стано81П'Ь: 

. _ 6599,00 (шість ТНCJIЧ П'JIТCOТ ДCB'IHOCТD ДС8'.-п.) f1JН8eНIo оо коniRок.» _.~ • --

1.2. Пункт 3.1 ДоroВОРУ ореНДІІ ВІ1КІ18СПІІ нвступніn редІІкоіі: 

) • ін до 26 02.2010 року. ПЇcnlзDJCiнчеНIІІ С1року дії 
«3.1. ЦеВ Доroвір yкnвдeHo С1рОКОАI на 1 (OДIIН РІК :.:е: Вого 'нв Н08пR С1рОк, У IUoОМУ раї ОРЕНДАР 
QЬDГO Доroвору ОРВНДАР має псреВlDКllе право П:"НЧеННl строку ДJllDoDro ДОroDОрУ DJlСЬМО80 П08ідОМlm. ПОlПИ'Н во пізніше ніж ,а 30 КВПСНдlрНlIХ ДНUI ~o з 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖ1m. Boro ДІЮпр' но ОРЕНДАРЯ ІІС з8СТОСОIyкm.c:a У раі: 

ПOJlО3КeRНII ЦIooro Доroвору про перС811ЖНС • 
• \' ,,; n.1IIrU не за цinьo811М ПРll3llвчеННІМ, - ВUIOр8IСТ1НН1ЗСМem.но. "" ...... -. • 

- порушсНIUI термінів сппаТl. орСНднОЇ ППІ,?І, 
- ДОПУЩСНIUI поriршсННІ стану ЗСМCnЬНОЇ ДUUlНКlI». 

. СПІ В НІІC'l)'ПНЇВ peдaxwl: 1 __ ..... 

1.3. Пункт 4.1 Договору оренди ВlnШВ в' ccmdв lід нор .. аПI8НОЇ f1Jow080i oЦЇНКII зсмcnьноі Дuuuuu' -
«4.1. OpClfДlla ппата cтaнOBl1ТIr 10% (дeCJIТЬ) ІД 
6 599,00 Ipll8eНIo і cКnIlдlЄ: ,) Iрll8ень ОО кonїBOK.» 

_ 659.90 (шістсот п'IІТДСCRТ дев JIТЬ 
НlІС'І)'пнln редвкоіі: 

1.4. Пункт 4.3 ДоroВОРУ ореНДІІ 111if'ВCnI У 
І но прD1'llJ"Dм 30 (ТPIIдUIII) IDIICIlдllPНlIX ДНІВ. 

• iвНl1М11 чвc:nowи ЩОМ СІЧ мiCIWI бс3 УРаХУ88НІІІІ пдв 1WUIXCa' 
«4.3. оревдна nПІ'І'І. BHOCIIТIrCJI ~IМ днем 3ItnrOrD (ПЩUI'IXOIоr:~О5 Y1IJ.C У КllillcwdII oбna&:тi і •• КlIЕІ" код 
lIIШIynннx за 0С'І1ІННІМ JCIJIC~VVIIOK OpeНДOДlll~ к! 332178157 фікawї 13050500 _ ОРСНдІІЗ0шl». 
nepepвxyвDIIНI на pDJpllXYНК0l.ul ...--" •. - Б оварське Вдк. код КJl8CII 
ЗКnО23S71923 МФО 821018, одepжyllач - р 

• іВ eдuцl1: о eНДII 811КnBCТlI в наC1)'llИ Р 
1.5. Пункт 4.5.2 ДоговорУ Р за.ЇІОI НОРМІІТІl8ноі f1JОШОlоі oцiнxn. 

_вак opeНдlloi ппm .. 
го подamcY '1'1І ... - ІІХ 3UDII0Д8ICТ80M. 

«4.5.2. змЇНJ. ршмірів ,емenьНО фіцісвтів lидeJCCIЦ1ї. 8113Н11чен yмoВDX. 81I3Н11.СІОIХ п.4.5 ДОГО80РУ, 
nlдDІІЩСНIUI цін. тарифів. змьш ко. , .. iНlт. оренднУ IUIAt)' на 

у Blmaдкy відмови ОреНдІрІІ DrDBip 8 ОДllоcroрониьОМ)' поpRдXY»· 
Орендодавсць має прно розірвtml цen Д • ____ .rr. 

_,""dnp~" 
.llntJlВCТll8 нa~.1""-· 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 ДоrolОРУ ореНдІ • AOrDIOPOM, суАІ8 звБОРГО8DIIоm I8I11C1E'ПaCJ1 
OКlI 1113Н.llеНI ОІIІоI Crt.CII на r.'JМ'I noдaТICDIOrD борІ)' (3 

114.5.4. У раі не8несенНІІ орСНдноі JUI=~:~ пенІ, шо нвр8ХО8)' 
помrкОlS1М боргом і CТIIryЄТЬCI , • 



caнкцin 3В іх НUВHocтi) із розрахунку 120 відсотків ріЧНІ'" обл' 
ypllX)'DlJ'НlM ~IФН;СКРВіН" діючоі на день ВІ.НІlКНеНИJI такого податкового боргу або ІІа 4 IК080і ~ 
HllldolIlllLI.Oro 11118 '-"0 ~iд тoro .ка 3: ВIШIIlfIIН тaКJIX ставок Є більшою, за КОХШІ.R кanен• lioro ('" 
ЧІСТІ •• ІІ) ПОПlDlеl.НІ, 3М ...... " , elf.aapIIJt8 
ПРОС1РочеIU .. у noro сrшIП». .tIt 

1.7. Пункт 6.4 Доroвору ореНД'1 BIIКnICТII в НВС'І)'пніn редакції: 

'. «6.4. OpellДDP зобов'авш.n в п'mrдешшn тepr.!iH піCnI державної реєстрації цього Договору 11І8606у. 
ДОда1'КОВІIХ yraд. Доroворів про внесеННІ зr.IIН та ДОПОВI.еl.Ь ДО До..ГО.ВОРУ тощо IlцаТІ' віМО8' --
opl'DНY ДepD8ноі податковоі cnyжбllза r.licцeм знаходжеННІ земелЬНОI ДІЛІНКШ). IJUJY .. 

1.8. П)'l'КТ 9 Доroвору ореНДІІ ДОПОВНlml НОВІ'М підпунктом 9.4.7 наступного зміC'l)': 

«9.4.7. в п'mlДенн.IR тepr.liH піCnI державної реЄС1рації цього Договору .та/аб? БУДЬ-НІШ" IO.Da1l0811X) 
ДоговорІв про BHeceH~ зr.lін тв доповнень дО ДO~~OPY тощо надаТJI ВІДПОВІДНУ копію oprallY ~ 
податковоі cnyжбl13В MICцer.1 знаходженНІ зеr.lenЬНОI ДlЛI"КИ». 

1.9. Пункт 11.3 ДоroВОРУ ореНДІІ доповшml новим підпунктом 11.3.3. наСТУПI.ОГО Зl\.іcty: ІllЗз 
iнiЦЇmlDolO однієі Ь Сторін в односторонньому порqкy У випадках, передбачеНlIХ законом 11 ІІІІ 
Договором». 

1.10. Пункт 11.4 Договору ореНДUВIUCJIIШТIIВ наступній редакції: 
«11.4. РозlрвDННI Договору оренди землі за ініціаПf80Ю OpeHдoдaBЦR В OДHOCТOPOHНLOМY lIIIJIa: 
доnycквaьcl У раі неВIUCOНВННІ Орендарем вимоr nYНК1Y 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного ДОГОВОРУ'» . 

2. ЦеП Договір набирає чиннoc:ri піСІІІ підписанні сторонам.. та Пого державної рШ1pllD1! 
:lВС:ТОСОВутсн АО npaвОВШНОClIН ШО вmmкnH:I 01.10.2008 рОКУ. 

3. ЬІІІІі УМОВІІ договору ореНДІІ зеr.fenьноі дїJIJIHKH від 11 березНІ 2008 року за N!67 зamrmaнmcJ Іі 
зr.lін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ФЬ"""11 OC0611-lІlдllрllа,гlС6 
B.p.II •• C6Itll;; Аllllmолl,; Вlюnоро,,," 
Юридична адреса: 
ВУЛ. З.Космодем'IІНСЬКОЇ,3 
м.Бровари 
обл. Київська 

~ A~ ___ 

Договір :lBpeєc:rpoBBHO У ВllХОНКОмl Б 
peєctpaцi'i договорів орендllВчннено :llПlfС :~Ba~КOi міськоу рІД", про що l' кннзlЗDПlfсів дepжaDноі 

ІД«» R.r 200~oкy.·..· 
.. ,. 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl дmЯНIcи 

м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська міська рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського гоnови - секретара міської ради Сапожка 
Iropa ВаСllльовича, що діє на підставі СТо42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.04.2008 року Н!! 128 З однієї сторони, та фізИЧllа особа-підПРllємець 

Барановський Анатолій ВіКТОРОВllЧ з другої сторони, склали цей Aкr 

про наступне: 

.:2I-o-~ Броварська Mi~ЬoKa рада П~р'~дllJI~ а_ фізична .ОCJJ~-:а=-П~"р'~lємець.-
-4' __ , •• 

,Барановський Анатолій Вікторович прийняв земельну дimппty.:..площею 

О,ОО19в, ДJDI обслуговування кіоску по вуn.Шевченка -В раііОllі 

розміщеННJI буд. N!27 в МоБроварио Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 26.02.2009 року за МI068-56-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, 
, о 

терміном до 26.02.2010 рокуо 'о ОО О оо. 
О никах і є невід'ємною частиною Цей Arr складено у трьох прИМlр о 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
І(Иівськоl UUol' .... 

Т'"" ____ •• jI>а IS 

• 1Ф~~~I"~sб()В'JJЗКИ міського 
fЛ..СJ.f.l~1м==-еl:!tm~)Ь1 міської ради 

пр}ІЙНЯВ: 

Фізична особа-підПРllємець 
БараllОВСЬКllіі АоВ. 
юридична адреса: 

м Бровари, оо 3 
• З космодем'JlНСЬКОl, 

вул .. 



. ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНКІf 

... &роваРII 

lipoaap~ькa ".I~ .. ICII Рада .. 11 .. ~~ .. 
орендОДАВЕЦЬ: Iipaaap~ЬKB ",I~ькa рада, в особі 3а • ,-lf!"t. 20611 р. 
QnCJ.-саIUlРОВllча, що діє на підставі Зако,ty Украі"'l "П ~ПlПlка r.I'CIoКOro roлОВl1 АIІДРЕСаа Ва~IIЛR 
.1125.01.2008 року N!2-1S/149 з од"оro боку, та ро М'сцеве саМОВРlШува"'1JI D УкраіІІі", ДОІіРСllОСТЇ 
орЕНдАР: ПРllааТJIIIR пIдПРIІІ:"IСЦЬ G8paIIOB~LКlIR АllатолlR ВІ 
ррDDlРII, вул.З.КОСМОДСМ'JlIІСЬКОі,3, іДСИТ1lфікаwRlllln КОІІ 1807612599 ImJ~ОВIІЧ, IOpl~ll'I~a адреса: 

11'/ PetCtPaWlO фїЗllЧllоі особ" _ під ІІСМ ' .Кlln ДІЄ на підmшl СВІДоцтва про 
::05.1998Р. за »-2355017 0000 0002{, ':,_~~~I~а:АВ;~КОНD~ЧIW комітетоМ Броварськоі "lісысіi paдl' 
JIIC1YПIIе: 'W' , , rJpyгtJr сmОРОІІU, YXnВnII цеП ДоroDlр про 

1. ПредJ\IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до piwellll. сесіі Броварськоі аlіськоТ PDlDI КllТВськоі області 
.1129.11.2007 року ».540-29-05 надає, а ОРЕНДАР ПРlllbolає в строковс матнс КОРIfI:ТУВIІПIJl зеаlCnЬНУ дin.ШСУ 
апоЩCID 0,00191'8, дJlH оБСІІуговуваllllR кІоску, Пlln ЗНIХОДlmск по вуn.Шевчеll"" D РІАОІІІ роз".IщСIІІIR 
6уа..7 D ••• lipOBapll. Згідно з ІШаном ЗlaШОIСОРIІС:1УВDmIJI, що Є IICBia'DIIIOIO "1С1111101O uьoro Доroвору та 
aniJUm ВlUUUlоі Броварським міським відділом зомenыІІх ресурсів від 12.02.2008 року ЗD М04-3/13-31246 та 
3Welllolla.КIIДICТPOBOT ДОКУМОНТІЩІЇ Броварськоro MiciolCOro BiJudny зеr.lenыІІх ресурсів ШІ зcr.cenьна діп.11КІ 
раутся в зeAUUIX коморціЯноro nPl13Н8ЧОНИR в МС1ІІХ БРОlарськоі міськоі paдll. 

. ~~ .. ' . 2. Об'єкт оренди _ .. 
. ._--а.. • 

.. ' .. -
2.1. В ороtЩY передаєn.СJl зеr..мьНl діл.на звnшы�оІоo мощеlO 0,0.0191'8. о 

. 2.2. На зомельній ДЇnJlHцi розміщоні об'ЄКТІI HCPYXO"'Oro маАна, JlICI II8JIIIOТIoCR вnасИlС'ПО ореи.аар... • 
2.3. НормативНІ rpОШОВ8 оцінка ЗIа.enьноі дinlНIШ зrfдио довідкll Броварс.ко~ MICIoКOro ВIдІІIJI)' 

_IIIUoНlIX рссурсів від 12.02.2008 року за N!04-3113-3124S c:rIIIОВIП1о: 
- 3 75S (ТPII Тllенчl c:1a1C:OT п'ятдесят п'нть) rpll8eHIo. о • 
2.s. Земельна дinJlикв. JIК8 перрдаЄI'ЬCJ в оренду, не аlК ТІІКІІХ недОЛllСІВ, щО ,.ІОЖУТЬ aepewКOДlml іТ 

eфermвному ВИКОРНстаивю. • • 
2.6. Прп зміні ( роорraиiзаціі) ОРЕНдАРЯ Доroвір ОРСНДІІ НС Зб~РU'DЄ 'ІІIНIIIСТЬо. 

3. СтрОК діі договору 

• 29 11 2008 ро",),. тCIIJI Ш;НЧСННJI строку доroвору 
3.1. Доroвір yкnaдеио на 1 (ОАПп) рік., теРМlноа. до n • о'к. У ЦІоому разі ОРЕНДАР ПОВllНеи не пізнішо 

. ~РШfДAP мас псреВIUКИе право ПОИО8JIенн •• nora на HOBI~o:aМ1тl mlCJoaIOBO ОРЕНДОДАВЦЯ про ИDr.lір 
.- • 2 мlенцl до закіичеиu c:rpoкy ДlТ доrolОР: IлRНКII 110 38 цIлЬОВII"1 ПРIПllачеllll."1 ОРЕНДАР 
DpIЩolnlarrп йоro дію. ПРІІ ВI,корПc:тD1І1І1 :lеаICnЬПО : 11 
1І1р.'ІВI: nepeBlUlCllo право ІІа nOllOВnOlll18 ДОl'080ру ор нд о 

4. Ореnдпа плата 

. \ 8 110 r.laТl18110T rРОШОDоt oulllK" І CКnMaє: 
4.1. РІЧІІа ОРСllДllа мвта СТІІIIОВIIТЬ 10 % ід Ро" к: • 

_ 375.50 (ТPIICТII clatДeCRТ п'ять) rpllВeaь So кот о d дїJUlHlI1 деplCllDноі 060 кoмyнanЬHoi масиоС11 
4.2. ОбчПCJIОНJUI розміру ОРСllДНоі MaТlI 3D ,оаlе:~ФіuiЕlniВ Illдel\'CВW'i. Вlово"СВIIХ 'a:"~C11Ioal, 

-НIOtтьcк :І урахувlНИJlМ іх цільовоro npпзна'lеlUUl та 3lUШВНІОІC)1'IoCR під '1вс yктuuuпlR а заl НІІ уаlОВ 
3& 'ІТІ • мі" yкpaiНlI формDМII, шо 
_ ер,lOleНIІМН КаБІНета.. НIС1р1D ід 29 11.2007 року IQО"llенЧIІО 

аору opolfAН ЧІІ nPОд,DВ1КОИIUI Воro дliі І з ДІІН ПРllRllrrrrя рlшеllНR 8 ~IIIUI 11111'1 lIlle". з.fnlОro 
Р.... 4.3.0реllДпа мата BHOCIIТloCA ПОЧІІІІОІО:І ДІІІ., 110er)'П111І1 зо oeтa::~crI ••• P КІІСВВ МФО 821018 

..... 1 Ч8етка.IIJ np011lгoal зв калеllДOРII.. ІІа aJ)'lIOIC У# у КllТаСІо 0500 _ оренда ЗIJurL 
~oдI'nco80ro) а.lенцн шnнxоа. nepepaxyaallll.. ВДк. [(од КІІОСllфlкаu~ 1~05 Шlt:ПoCR aїдnoBfднllМlIlIImМll. 

23571923 plр 33217815700005 - sроворСЬІСО рахунок ореН4Ноі MOТlI о ор" 
4.4. Передача npоА')'КЦіі '111 НIlДlUlIUI поCЛ)'l' в у раl: 
4.5. роз •• lр OPOQllot IIJIDТlI пероrnядоа;.:НIDC aoroBOpoM~ Ilфll, заlіlПl коефіuiєнтів індСКС8Ц1Ї, 
4.5.1. ЗМЇRIІ УМ08 rocnoдаРЮВIННІ, поред • підВIIЩС- ,:"H~ '11І:1 niC:nIl 'lтвepД1lCllН1 HOIIIX ~oк. У 
4.5.2. зміни розмірів зоммьиоro податкУ '"' за зсмCnЬ111 ДUlIІII r .. ;nDИIСІI ,..оже 6УТ11 POSlPB8НlIR 

81bJra рсНдИ)' ІІІІ11." .... '1 'IJ'СІІЬІІО _... ~ 
~еИJIХ 3Ікоиода8СТВОМ. Зr..іЮОВВТlI о доroвір орс.-

8~ • • opeJUIII'/IIIIBt)'. 
8р ІІДМОВІІ OpOIIДapR 3МIИJall ry nopRдIt)'· • 

D'арCloJtoIO міською радою 8 односторонНЬО. 



бачеНl1Х законОМ; І 
4.5.3. а і11Ш11Х ВllПІІАкох, перед і у строкаl В1пна'lені ЦІІ'" договором, псни HOpa.\:08Yєnc. 
4.5.4. у раі IlеаНСССllІІІ орСНдlIО IUI:~~ІХ санкцій за іх НlUIвності) із розрахунку 120 8iдcorкia ІІІ,; 

податкового борІ')' (IКnlоЧDlOЧII су .. у ~ ~IIII AilO'loi на день ВIІНlІкненlUI такого noJlaTkOBOro бор ~ 
обnіковоі стаВКl1 HBQiollanIollOro банку з:е:а.о· від тoro, Іка з велlPlllН таКІІХ ставок Є бїnьшоlO. _'У ІІІ 
ACII" Пого (Пого чаСТІIIIII) поraшеlllll. • lDt 
квnclUUlplIIlR Aell .. npострочеНJII у Roro Сп;.:~ і у ВIІПадках. JlКЩО ОРЕНДАР з поваЖНIІХ ПРІІЧІІН~ 

4 5 S. ОРСllДllа nnа111 СnPlllUlJlтCJI ---ЧIQI · . д roBOPOr.1 IIIKOPIICТDIYE Зllr.IМLII)' дїJUlHКY за ЦIПd О • 

s. Yl\IOBIIBIIKopllcтaIIIUl :Jеl\lслы�оіi діЛИIIК.1 

5.1. 3eMMltlla дiпnКD персд.."тCJI І ореlШ)' ДІІІ Обс:п>'roВУВ~ННI кіоску; 
5 2 Ціп е ПРIПllаЧСlll1І ЗС"Мltноі дiJUlHкal - зеМЛІ комеРЦIАного ВlfкористаНIІЯ. 
5:з. O;:~ДAP не .. ає права без офОРМЛСНIІІ У встановлсному законодавством ПОРІШКУ _ 

цinltoBC ПРIDначеШIІ ЗСММltllоі дinJIIIКІI. 

6. YalOBO і строКІІ переда .. і :Jеl\lслы�оіi ділИ11К11 в opellдy 

6.1. Псредача Зllr.llШЬНоі дimaнки в ОрСIШ)' здіRсmomса без розроблеННІ проскту її відВсде .. 
6.2. Інші У"ОВІІ псредачі зсr.llШЬНоі дimaнкн В ореlШ)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ персдає. а ОРЕНДАР nPВIВ 

ОрСIЩУ зеММltНУ дinJlнкy вЬп.ну від БУДЬ-IКІIХ маАНОВl1Х прав і претензіR третіх осіб, про .ких ... 
YКnIlДllllПJl Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧИ ОРЕНДАР не МОГЛИ знатн. 

6.3. Передача ЗCr.lм .. ноі дimaнки ОРЕНДАРЮ здіllСНlОЕТЬСJl піСЛI дсржавної рсєстраоіі ШОro ДoruapJ 
.. _. =: .. за вкror.1 ПРldlr.aВНIІІ- передачі; . .. ..... '" ",. :'" ~'I' 

6.4. ІІа OCII~Di &:'1'.25 Закону YKpail1ll "Про opellдy зсаfлі" від 06.10.1998р .N!161-XIVоpcDf 
n'RТllДelIHIIR строк пlCnА держаВIIО' реєстраціі AOroDOPY opellJll1 земenьноі ділRНКl1 ДCplllllвar І 
коаауаlвлы�оff вnаспостІ зобов'нзаllllR HaдaТlI копІю AOroBOpy BlдnOBlдlloalY ОРПlНУ державuоl:Dо.1І1ІІ 
cnyadill. 

7. YalOBO поверпевВR земельвоі ділЯВКl1 

• 7.1. Піепl ПРИПIIНОНIІІ діі ДO~BOPY ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земелы�)' AЇJU1I111YCIIIi. 
nршоr.ty поріВIІІНО з ТlIМ. у I~МY в!н одер_ав іі в оренду. , 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У рІЗІ п~nршеННІІ КOPIICНlIX аластивостеЯ орендованоі земельної ДЇnIHКlI., noвll! 
13 ЗМІНОЮ іі стану, має "~o .на ВІАШКОЦУВIНIUI збиrкiв У розмірі визначеному сторонar.ш. Якщо стороJIIIII 
JlOCll1l)'1'O згоДl« про розr.tsр ВIДШКОIN18--· з61......;..· .' • ...,-....... • ....... стр рОЗВ Jl3УЕТЬСI у СУДОВОМУ поркдку 
• 7.2. ~дiACHOHI OPB~~ВМ баз ЗrDДН ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на поліпшенНІ opcuoBвнofJC)lCJ! 

ДIJIIНЩ ІІСІ нс •• оamшо в"",кремнти без зanодUnuur шко 'й' , 
7.3 ПoлinшОIllll зо • ди ЦІ дlЛJlНщ не піДIUIJ'8lOТЬ відшкоJlYВllllllO-

ОРЕНДОдАвЦЕМ зомnі =~H~i AUIIНКИ, проведеш ОРЕНДАРЕМ за пнсьмовОЮ 3_ 
Вlnpaтза ПРОВClДсні НІІМ ~оnіnwеlllll ~~~. VltIОВи. обсJII'И і строки ВідШКОДУВlUIIfII,ОРSfДAl' 

7.4. ОРЕНДАР має право на вїдшко em.Hoi ~ визначlllOТloса окремою yroAOIO СТОРІН, 
зо60В'131Н1t • перодбаЧОНl1Х цим догоаором. дyaaННl зБНТК1В. з8ПОдisних унаслідок невиконанНІ opclfAOJJl' 

З61rncaаlll вважаlOТloСП: 
7.5. Фaxrнчні BlpaТlfe JlКИХ ОРЕНДАР з~наа • ~ 

дoraвopy ОРЕНДОДАВЦЕМ а 1'DКO_ Вlпращ JJXi БР зв ику З не~нконанlUlМ або неналежннаl BIIJ(O~~ 
свого порушоноro права; ЕНДАР ЗДІЙСНlIВ або повинен здіПСНlml JJ1I. I~ 

7.6. ДохоДІ" Jlкі ОРЕНДАР Mir би р ... allQ 
умов ДОГОВОРУ. СМltНО 01)JИМDТIІ 8 разі Ilалежноro виконаННІ OPEHA0WU""" 

7.7. Розмір фактичНl1Х витрат ОРЕНДАРя , 
аИЗначаE'I'ItCJJ на підставі документально підтв~ВlIХ 

8. 06аl_евПJI (06TmкeB 
заl-'" ~п~ щодо Вllкористання 

-а.ПО. дUblВКD 

8.1. На ОРСllДовану ЗС.IUltну дiu 
ику не BCJaнoaneнo 06 • rtIO 

межеННІ, обтасеННJI та iНJDi права 1РетіХ 



9.lllші пра~а та 060в'П3КII &:ТоріІІ 
ОI'I!IIДОДАВЕЦЬ rapalnYc, ЩО земen.11D дinlllКD є 

р8(ЧМ)IIРIО (RpCWТOr..). зоставОIO не перебуває Ilіll .'ІЄ У ~01'O anaCIIOcri. l.iKor.IY ilIWOr.ry НС lідчужеllа. під 
IIAA"_n1111I11ul прав .. ВlІ3llDченї ЦІ". ДОI'OIОРОМ. заКОННІ ПОIНОIIlЖeН ... nepeдuml шо дiuнxy І ореlЩУ. 

9.I.ПРОDа ОРЕНДОДАВЦЯ: 
9.1.1. nepc81pml цinьoBe IIIKOPIICТIII ... зем .... I.О,.· • 
9 І 2 

. -. 'І ДШІНКlI. 
• • • ДОСТРОКОВО РОЗlрlа'Пl цсп Договір У ВllПад б 

Д"IІШРРОr..; Щ перед IчеюlХ ЧІІІІІІІ"І ЗlКОНОдавстаом та ЦІ .. І 
9.1.3. 3Mllllm. розмір орсндНО' МІ'ПІ У IllПадках пе е б 

1IJIllllclCtPUIIIIhOMY ПОРІД!'>' без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; • р д ачеНl1Х ЧІІІ.ІІІ.М ЗІКОllодавстаоr.l. в то.ау Чllмі І 
9.1 .... ОIIМОI'O'ПlllД ОРЕНДАРЯ СІОЄЧІСIІОI'O ІІІесеІІІ" opellдl.oi • 
9.1.5. 0""101'O'П1 в.ід ОРЕНДАРЯ. вiдwКОДУВІIП" СУМІІ opeIUUlMo~,:n'M' "':n. з 

G " , .. часу nPl.nlUПТІ piwell'" 
.11.СIІІК(lМУ РОВВРСIoКО. МІСІоКО радll до nIДn.ICIIIIII llЬoro Договору; 

9.2.0СїОD'ПЗКlI ОРЕНДОДАВЦЯ: 
9.2.1. псрсдаВО'ПIЗСММlоlry дinllllСУ ПО Iкty. 
9J. ПРВDа ОРЕНДАРЯ: 
9.3.1. ОТРІІМО'ПІ ПО ОКТУ ЗС"ICn.НУ дinllllСУ У KOPllctyBIHI"; 
9.3.2. OOllOOnlOlaTH ДОl'OІір піМІ закінченн. строку noro дії в разі вlдcy'Пlоcri npетензіn, ЩОДО 

'11ІІ11ІІ'Н:lІIIЬ ІІа оротаї терміну ОрСНДIІ. 
9.4. ОСїОD'ПКlI ОРЕНДАРЯ: 
9.4.1. IllIдIUIа'П. ОРЕНДОДАВЦЮ "IОЖІІlllість здіnСIOOIІ'П1 КОIП'pOn. ЗІ IIIKOPIICТDННDI цієТ зе"lм.ноі 

AlnllllKII; 
9.4.2. DIIКOPIICТOBYBDТlI зе"lелloll)' дinRИКУ зв uin.OII'''1 ПРll3l1вчеIIIIR"I; 
9.4.3. своєчасно сnnачувати орендну МІ'!)'; 
9.4.4. ІІС ДОПУСкати хімічноl'O ЧІІ будь-JIКOro iHWOro забрудненн земтr; 
9 •• 1,5. оUnpнмувати іі І належНОМУ санітарному стані; 
?4.б. Ill~ закінчснu теР"lіну діі ДоrolОРУ ореНдИ повернynl зеr.ICn.НУ ._ІПСУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ Y..zr 

118ІІО*110"У СТІІІІ ПО ВК1)'. 

10. РUЗUК BUDDДKOBoro знuщеlllШ або DошкоджеllllВ 
об'єкта орепдо чо поro чаетпПl1 

10.1. PII3IIK 1IUIIIДICOI0ro ЗНlsщенu або пошкодженн. об'єкта ореНдІ' ЧІІ noro ЧІСТІІІDІ несе ОРЕНДАР. 

11. 3міоо )'&108 доr080ру і ПРОDппеJIIIВ йоro діі 

• mlcьr.lolin формі за взаємною зroДОЮ старіІІ. 
11.1. ЗмІна умов ДоrolОРУ 3ДЇAC8IOJOТЬCII. У ору спір рОЗВ'R3)'1OТЬCJ1 У судовому ПОpJlдlC)'. 

У разі недОC8ПlCнu зroдn щодо ЗМIНlI умов доroв 
11.2. ДІІ доroвору npllnllllRloтьetl У разІ: • 

... " .. 

11.2.1. зDКЇнчеН118 СТРОКУ. на RICIIn nОI'O було ~HO;"'ICHiCТlo' 
11.2.2. ОРІlДбlUlНR ОРЕНДАРЕМ земenьнoі~I'~ 3 МОТІІВП: CYCniпьHoY необхідності відповідно І!!! 
11.2.3. примусовоro відчужеННІ зомМЬНО АІІ"'Н 

~M47 31!DlMhlloro кодекеу YкpatlllU .... _., передбlчеНlIХ ЗІКОНОМ. 
11 2 4 п, • також І інШllХ 1110-",_ • • • ",О1'011Р приm .... crьсн n ro розlРВІІІН8 зв: 
11.3. ДІІ доrовору npllnllllRlOТIoetl ш.nRSоаl о 
11.3.1. взаємноlO 31'ОДОlO сторін: ! аконодавства yкpatsUL 
Ilі3.2. рlшсн",м суду відп08ідно ДО чпнноro з оо .-у дonycкat'l1oCli . 
11 4 РозіРІан ... ДОI'OIОРУ І oдnoc:тopoНllfoOr.ry р _....vc неВIIКО'IDIПІІ ОРЕНДАРЕМ п.4.3. п.9.4.2, 

• • c:тoPOHИhoalY ПОР_І 
YMOUOIO розіРІаННІ ДОI'OIОРУ 8 одно • 

11.'1,4.З. НДАРЯ на іншУ ЮРІІДІІЧНУ Ібо фl3'IЧІІУ особу. а ТDICOJIt 
11.5. Перехід права мвсності на Manнo • ОРЕ 010 ДIUI розіРВІНІ" доroвору. 

1""I)I'RIIIЗПI&lп 10РІІДІІЧноі особll-ОРЕНДАРЯ є ПIдc:тD8 
• СТО ЇJlЗD невокопаппп або 

12. ВідповідllJlЬНIСТЬоко:аопв доrовору 
певаnежпе в 

НlI Hecyn. BiдooBIдan.Hicть lідповідно ДО 
fXOIIDIIId ДОro.оРУ с:торо 

l"k 12.1. ЗІ IICBIIKOHВНU вбо нeНDJIOlCJlO 81 ідо iдan.IIOCТЇ 8КЩО вона доведе, що це 
II/If 'ІІІ '&1.01'0 ДОI'OIОРУ. • ННІІО 3Iіл .... єтьCJI IIд • ов • 

12.2. СтаРОІ'" ІІІСІ поpyшtUlI зобов JI3II 
11111)r1llUIIIIII c:тnпoca не 3 іі 811Н11. 



13. Прпкіпцсві ПОЛОЖСІІІІЯ , , 
, • 'CJIJI nUmllC8НJUI СТОрОНІІАfII 1'1 nоro державної реЄстрації. 

13.1. ЦсП Доraаір Ilвбlspає ЧІІНllоm ~llМipIOIКIX, що мають однакову ЮРllдllЧН)' CllJly, 041111 3 

ЦсП aorallp YКnaдellO у трьохn ОРЕНДАРЯ тperin - в органі. _Кlln провів державну petan-:.~ І 31'lХод.тса І ОРЕНДОДАВця. JlPynl - в , _'I"'IUIQ. 

Н"IIа'см,ш.", Чlmlllll\lll ДОГОВОРУ с: 

НоУ aimunal З відображенJUlМ обмежен" (ОБТJlжен .. ) у ії 811XOPIIl!baoJ > КIAIIC1'pOllln ман земcnь _'_І '11 
ІCI'D.IОDЛеIllIХ cepвityТiai • м , І 

) нШІ І НI1)'РУ зоаНЇШJu.oі меЖІ земелЬНОI ДІЛ_НКІ' та передачу ІІа 3берinнJ. і ::'.::':;'e::~C=:oallX Зlшків вnacHIOCY (КОРIIC1YDачу) земельноr діЛ_НКII; 
) акт ПРIIRО.lу-передачі зеr.lcnьноі дШанки. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броаарська r.licькa рада 
" осо61 ЗDC'I)'nНIIКВ MicЬKora ranоаll 
Аlllрта ВаCIIЛR ОЛl!ItCаll~РDlІІ.,а 

МісцсзнаходженНR IОРllдІlЧноі особll 

01400 К.'.ська Оlласть, 
".liро.ар., 'J'л.ГlWlрlllа,JS 

IдesmlФікаціRНlln код 26376375 .. ~. 

14. РеквЬптп сторів 

ОРЕНДАР 

l111 БараllОВСЬ""'; АІІ"ІІІолh; В/"",оро."", 

Місце ПРОЖИDВННJI фізичноі особи 

01400 Кu'всь"а ОМ., 
А'. Броварu"вул.J.КО~dl!A' ""сь"оl,] 

Ідентифікаційний номер 1801612599 

15.ІЦдПDСD СТОРbl 

Дaraalp .реєстровано у ВIfJcoИkoмі Б ... 
раварсьхаі міськаі .... 01ІІІІ 

"-'d!_pla ___ '" '//. Я~~ ар .... у _ 3ІІІІІІСІ.-
- ~, _200(р. заJ(j І" _ 

мп ----------------------' 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

"L" ftJ~"l- 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 
заступника міського голови Андрєєва ВаСllЛИ ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року N!!2-1S/149 з однієї сторони, та ПРllваТНllЙ 

підприємець БараНОВСЬКllЙ Аllатолій ВіКТОРОВllЧ з другої сторони, 

сЮlали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підПРllємець 

..: Б!lрановський Анатолій Вікторович прийнц:земельну ділянку ПЛОlДаІО.'о·::tо ... 

О,ООI9га, для обслуговування кіоску по вул.Шевчеllка в раЙОllі 

. розміщеВВD буд. ХІ27 в м.Бровари. Земельна ділянка надана ріriiённям. 
сесії від 29.11.2007 року за NgS40-29-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, 

терміном до 29.11.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріва,15 
ЗастyIlИИIc мі ького голови 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

ВIlРIІIІО'СЬ""'Ї А.В. 
юридична адреса: 

м.Бровари, 
вул.З.КосмодеМ'JlНськоі,З 



АІ\Т 
П'10 ПСРСШСССІШЯ О IIПт.vр " 

" "~ у ЗОDIIIUlllr.о"" "" ГІ. ІІСРСЩІ"І)' rrп збеРІ"ГП І мек. 3сАІenы�оіi діЛЯllt~1t 
IlІІя ОСТПІІОО ІІЛПСІІІІІ(У (І(ОРІ ЛСІІІІХ AICJr(OOltX 311nl(10 

liq ~ 9 ~ ІСТ)'ОП'ІУ) зсAJenы�оіi діляrrКІI 
r ь'р C61;;ut.,,- 4. 6. 

-
II)'~I. 1де.А2АИlt*с о;1lIL 
I'.J..L"· О t 2001. ро 

lvIlІ, НИЖ'lепіДПIlСПJJі, п~сдстаD.ШI( ТОВ "КОНСТАНТА"' 

О присутнбё:ri ;смлеВЛПСIІИlсjп (землекористувачів) 
. :.

о' 

-. 
Бqромнft;A/ЦГц:J ~~" 

ПРСДС';IАI/І~l\іо nИ,КОIШОМУ ~:}I' (у,1Ср t4': 13 . 
.!1J10ЧII ІІа ПІдстаВІ дозволу ВIІІ(ОIll(ОМУ N!!27З 

рп.:1ІІ ІІПРПЛІІН:< дспутатів 'iJtд 24 ли~пада 1992 року 
ПС:рСІІССЛlI n ІІаогуру межі на підставі плану земель ноУ діЛЯНК.J 

..... 

м,БРОDарн 

ПРО;КІІВКІО\ІОГО по ВУЛо._-=-~~~~-=Щ~'&=Р~:z:....",-.J!:/.:..~L.-________ -_·-_-_'_-_'_-__ 
. 

'JгіДIЮ rішеllllЯ місы\ІІкоІІкомуy N2s'tD-J9,,''{від 19 ..J,I.&eilcoч.:t!. ~ 

Мсжпві 31101\1-1 n І,ількості r,t' ШТ,о передані в натурі предстаDНIJ~"у 
ЗIIМОIШ"'rn. на Ю\ОГО І иаl\лnдеJJО відповідальність за їх збереження. 

РОЗ~lіРН'l1 Місцезна:<ОД;lсеJJlIП меЖОВJrx знаків земельноУ діnmю{ показані 
ІІа крокnx 

11е" акт с піДСТf1ПОJО для прніішгrrя рішення ПО фактичному КОРІІстуваННІО, 

д",. СІСЛОД~ШІА в 2-х ПРlІміРllИIСn'Х. 

npcllcтaRHНlC земле 
(ЗСAlлеКОРI tСТУllпча) 

111')еДСТППIIИI( ОIJl'ОIl·"""''''JOiь. ~;:;;;;~ ...... 



АGРИС :JЄМЕЛ:ЬНОУ ДІЛSJНКИ 

: 

А 

-
ОПІІС меж: 

.' '. 



П л А Н ЗОВJlішніх ~IC 
• ( КОРОТКОСТРОКОООГО Ж ЗСI\IЛСI(ОРllс-ryваЮIЯ 

В Q. . А на ~MOOax. ореНДІі) 
--.lfu'" PCUt.oJL" ~.JI.4 .А, В 
UYJJ ~e (~.ft..lU(. ~ -- -' 

. . ,/,' 
'5,2 

'. 

Масштаб 1 :2.06 
ОПИС М.ЕЖ: $ 

Від А ДО А - :sемлї'зага:'ыlгоo користуваН/ІІ • 
• • • Аh.ї ПСРСШСССШІІП B.1IBТVDV 30ВІІЇШllьоі межі :JсмеЛЬJlоі діЛНJlJСIІ: 

Заl"anі.на ппоща: 1.0 ОО..," , 

• МежІ :scr-scnb"o'j Ai:llIlIKIJ~~~IJ~~~i:~~I"' (Чернов І.П.) 
• НІ місцсвостl тl\ ::?.,I,;~-'--

ООБAfежеННJI: . ( "',,,т'-Ї 
( 
( 

Начanьш,lС БDС'DПlрс:ькct~:О_~I!с;.ь! 
lіJЩіnу 'JeAle:"IJIf'~ nec:}~~~~ 

(ШОКУН М.А.) .:.a=:s.::::::..--

оо' 

) 

# • 

і.1 



Договlрт 
про IlItCt"',,: 1..,111 do dtШI.ору oP'''du 1~"tII."о, dlлR"КІІ 

~,,, 04 ~'PI!C'1R 2007 РО'" ШВ 
МІСТО liРОlаРIf І(ІІТІС'КОТ 06пlсті 

07 .с,IПI двІ ТlIСА'ІI дса'ятого ро",,), 

ОРЕ!!ДОДАВЕЦЬ: Броварська "lіС'I\"І PIUII I(IIТlС."ОТ 06пlсті, IОРIUUIЧНI особа 'І '1КOIIOJIIIIICТ80M УКРІТІІІІ, 
f#II11lфlllllURИllR код за aaHII~1II єдр,пОУ 2637637S, ІОРІIJIІІЧНІ в.арес:а: I(IІЇВС'ка обл., М. БРОlаРIf, ІУЛ. rarapil'" 
J5, І асо6і IIIКOIryJO'Iora ~БОВ ІЗКlI "~IC'KOГO ronОllf - секртРІ PIUIII СапоЖІСІІ lгорн ВаСIШЬОDllча, Шln діс на 
JlїAClUi cr.42 Закону YкpalHII «Про МIСЦСlе Car.!OIPJlJlyBlIfНl в УкраТні», , OJIНoro боку, та 

~PEНДAP: пп Вonкcnpуб З~JI .. ПаВnIIНв. ЮРIIЛIIЧJr. орсс:а: аl.БРОВВРJr, бул,в.Незвnnrності,12-1 кв.з, 
IІІсІІІІIФllllцШИlln КО!, 25 1 ~70 1988, ДІЛІ - ОРЕНДАР", 1 df1Ylor сторо,,", YКnВnIl цеп Доroвір про HBc:tynHe: 

ДiloЧl1 ДОбровш,н~ І переБУВIlOЧIІ ПРІ! здоровому розумі 111 ICHin пвм'RТi, РОзy?tlіIOЧII 'lfвчеНI'" своіх діn' 
nonCPeJlllЬO озиaRо"rnеНI , ПР"ПIlСar.ш WIІШ'НОro заКОИОJIIIIIСТ8в. ЩО реryлlОlОТЬ укnв.аеИlln НlIМIf ПРUОЧІПІ 
(3DКPC"" 3 11lr.IОI1lr.Ш шодо HeдinCIIOCТЇ ПРUОЧІІІІУ), відповітlО до 38тuсрджсноТ рішеllНlМ Бровврс,кої міськаі Paдll 
ііа .зо. BepeCНJI 2008 року H!883~6-0' иормmlВНОТ rpошовоі оuiНlШ земenь міста БРОВВРІІ, 18 рІшенНІ 
&poupcы\Jii міс,коі plДll ВЇА 16.10.2008 року 14'!898~7-OS, lід 28.05.2009 року 14'!1І31-63-О5 18 кеРУЮЧIIС' 
DD/lODИНlМIf П)'ІIкт1в 4.5.2, 4.5.3 18 9.1.3 ДоroвоРУ ореllДIf земen'llоі ділJlИХIІ від 04 Ісресl'" 2007 року YКnВnIf цеП 
Дol1llip Ne2 (нQt)QЛі - ДогOlір) про IнссеННІ змін ДО Доroвору 0PCIIJIII ,емcnьноТ дlлlИКl1 lід 04 lереСI'" 2007 року 
311638 (1WUUIі -ДогOlір opeHdu) про 18ке: 

І, BHeCnI ДО Договору ореНДІІ наступні зміНII: 
1.1. Пункт 2.3 ДоraвоРУ opeнaIIIIIКnBCnI І Hac:tynHin peдвкuii: • • 

I2З. HopMВnIlНВ rpowoBa оцінка земел,ноТ дїЛJIНКІI зПдно ДOliДКlI lіддіпу дср;помзсму у MICn БРОІВРах 
кtlilcыоi обnвс:ті від 29.04.2009 року Н! 04-3/13-3nЗ9 C18IIOIIm.: 

17157 (Сir.11IIIдIUП1o 'I1ICRЧ сто п'JП"Десп сім) ірІ_НЬ оо IОniRок.р 

1.2. Пункт 3.1 ДоralОРУ ореНДІІIlrкnlCТJIв наступніn peдвlCUiТ: •• 
-" І ц-" ДoroB·lp vvn .... HO '"'"'оком на 1 (одат) рік. терміном до 28.05.2010 року. nlCJUI 3ІІІСІllЧенНJI СІроку даl -~, .. 
IIoJ •• !ІіІ1 J_.- ··r ... ~ ."'р83іеР~Оlllнеll.-•.• ' 

... IlWlro ДОl'Oвору ОРЕНДАР має переlажне прuо поновленНІ nOntHa H~IIIII СІрОК. or..J mr--.. .. _=-_.' 
-аіё nbнііІІе ніж за 30 кaneндapHl1X дніl до ЗакінчеННJl СІроку діі ЦIooro AOroBOPY OIIC'MOI ~ОВlдоМlml 
ОРЕНДОДАВЦІ про намір ПРОДОllCJml Яоro дію. аі. 

ПМODННІ цього ДОГОІОРУ про персвunrе npоо ОРЕНДАРЯ не застоСОВyкm.c:JI у р • 
- IВXOpllC11Ulllї 3et.lenьHoi дiпJlнки не за ЦЇnЬOIIIМ ПРll3нвчеНIUIМ; 

- napyшеlOUl тер"lінів CMaТlI ореНДИОі ~ar:и; 
- ADnyщeННJI ооriршеННJI стану земел'НОI ДlЛJlИХII». 

1.3. Пункт 4.1 ДОГОІОРУ opeНДSlllrкnВCТ")1 ~aC1)'n~i~te:~~IIHOi rpошовоt oцiНКII ,смen,ноі дimunn, _ 
14.1. PiwllIa орендна мата cтaнOBlrfЬ 10% (дecJI1'Ь ВIдСОТКІІІ 

17157 Ipll8eИL і CКIIIДIIC 70 ninOK» 
- 1 715,70 (Оана mсача сімсот п'JIТIIIIдWIТIt) rpllleH. ко • 

у l18С'1)'ПНіn редакціі: • 
1.4. П)'НП 4.3 Доraвору ореНДІІ IlrкnaCТJI .CRЧно прOТlro.1 30 (ТPI~I) кanеНдlPЮIХ ДІІІІе IfIICIYIIНIIX 

I4З. Орендна мата IHOClrfЬCJI pїВНllМl1 часткам" щоа'l .СІWI бе:І ypaxyвDIIНII пдв IIШJIXOМ nepepaxyll1Нl'" НІ 
• lІСІ'ІНВіМ lIJJендаРIDDI днer.1 Зlі11lOro (пода1'КОВОI'o~; IСІlівсьrcin olimll:Тi м. 1СІ1ева. код ЗКПО 23571923, МФО 
~IIIR рахунок OpeНДOДUЦII не 332178157ф~:; 13056500 _ opeНдl1,eмпi». 
821018, одер.увач _ Бро.врс,ке вдк. коа МІСІІ 

2. ЦеП Доroвір nialllraє дер .... ніn.реa:rpawl. OIIIМII18 noro держааноі pet:C1}'DW~. 
3. ЦеП Доrolір нвБJtpас чинності mCЛJI пlJUll't:':=иу petc1PВUЇID 18 Blпpвn .. пов IDDНI , noro дерІС8ІІною 
4. Обов'аок ЩОДО поДl1ННJI .... ого ДоrolОру • 

Jlea:lpaqjr:io nolCll8ДlUOТЬCJI НІ OpeНдOДIIWl. Ід 04 lenl!.l!НI 2007 року за.N!38 'OnIWlIllOТЬCR без з ... н • 
• ' ."'llоі дїnJlHКlI в r--5.IншiУМОIИ догоаору оренди зе"I .... 

• OPE~ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ПП BOIIllOnlpyfl 3011 П"м/'ІІ" 
ЮрІІдІІЧНІ адрсса : 
БУJlьв.НсзonасиоCn,12-в кв.] 
м. Бровар .. 
обn. Кllівс,ка 

~'.J-II.'-=----
J.11.BOIIltonlpy6 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

виконуючого обов'пп міського голови - секретаря міської ради СапоЖka 

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

самоврядуванИJI в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП Волкотруб Зоя Павлівна з другої сторони, склали цей 

Акт про наступне: 

_ ... :._. . .Броварська ~ic~~~:: рада передала, а ФФIJS-:';;ВОJIКот.Jjуб.::Зо~ 
• •• ...... - • -*- ....... . -_. ~ 

Павлівна прИйвяла земельну ділянку ІШощею 0,0029га по вrmКоролеВD ~ 

в районі розміщення буд.N!54 для обслуговувавви,,«іatкув ·м;БроваfJii' 

Земельна дiшmкa надана рішеННJIМ сесії від 28.05.2009 року за К!!1131-63-

OS на умовах оренди на 1 (оДнн) рік, терміном до 28.05.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Вроварсьна ЛІ;сьна pada 
КUlвсьноlо6ласп,; 

. ІОрИдична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,lS 
Виконуючий обов' ЯЗКИ міського 

1; ёі ~ міської ради 
$ 

~~~ 
ер-о 

аа 
ar 

.В. СаnО3/СI(О / 

ПРИЙнЯЛА: 

ФОЛ ВОЛl(отру6 з.л. 
Юридична адреса: 
м. Бровари 
бульв.Незалежності, 12-в кв.3 

1/J/Т"1f--- / з.п.ВОЛl(оn'ру6 / 

мп 
(за llUВиості початі) 



nро 'ІІгсгllllR 1."1" Іо forOBlpoNil 
.11 04 "PR~::;':J':' орг"',, ,е."",."о' 11лR"IlU 
мі Б РОIlJ' А'іЗВ 

сто РОlаРl1 Кllіlсь .. оі облlсті 

05 чеРВllВ двІ ТlIСВЧ. дсв'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварсы�a міська -
уJlPl1'И11, ~mlфіlВціRНlln .10.11 за даЩI .. 1t єДРh~ ~:~;~;к;: області, IОРIWІЧllа особа ЗІ 3110llDдllllCТDOM 
.уп. fвrвplH8, lS, в осоБІ .В"ІОІ~ІОЧОГО 0601'ПІІI місь ,ІОРІШІІЧ"І мреса: КIІТІСЬка обл., м. БроваРІІ, 
ВІСIUl.ОВНЧD, 'КlIА діс на ПІДстаВІ ст.42 ЗІІОII)' У аіНIІ« кого ~Olll - секретаРІ РIUUI Свпmккa Ігор. 
&оКУ. та кр Про Мlсаеlе самОIРlдуllНl1І І УКРІТні», 3 oMoro 

ОРЕНДАР: ПП ВОnlО1руб ЗОІ Паапівнl, 
іАеНnIФікаціRНllR код 2S 19701988, дani _"OPEHДA~~II.I1I~"a anpеса: м.БРОllРIt, буnьв.НСЗDllCilшості,12-1 кв,] 

ДЬоЧII добровШ.но і перебувшоч .. ПРІІ ЗnDpОIО' J ~'. cmOPO~U, УКn;ШI! uen Доrolір про ІІаступне: ' 
noпepcJUlЬО 03IIIАомnсні З ПРllПlfсамll Wllільноro З::О зyr.tl та ІСНln пам m, розумiroЧl1 зна'lенНІ СIОіх дlА, 
(30IpCМв, з IIU.tОПІМIІ ЩОДО не.l1іАсності npаlOЧШ ) lі nuс:твl, 010 реrynlOlО'По yкпueHlln НІІ.ІІІ ПРНО'lIIl' 
p8JIIlllд «30» BcpecНl 2008 року Н!883-46-05 НО I)'M~n:::;iJlllo .110 3DТ8ершкеноТ рішеllНlМ БРО.lРСЬКОТ міськаТ 
&РОlарськоТ міс.коТ Paдl' від 16.10.2008 року ~.898-47-O?0~0~; OQlllll1 зе.ICn. міста БРОlаРIІ, 18 рішенНІ 
пanDЖeННІМIІ nyнкriB 4.5.2, 4.5.3 18 9.1.3 ДОГОІО - ,11.11 :0~.2008 p~кy N!807-40-05 18 керуаоЧIIС. 
цей ДОl"OІір НІ 1 (надалі _ Дozа.;р) про Iнесен,:з::Н:~1 'Д.ICn.НОI дaпllllll 11.11 04 lерСС11І 2007 року YКnIllIl 
2007 року ЗІ НеЗ8 (HllДlUli _ ДaгatJip аРІ!1lдu) про таке: ОГОІОРУ opeН41I зсмcnьноТ дinRНІІI lід 04 ІСрССIUI 

1. ВНСCnI до Доroвору ореН.І1l1 НlС'І)'Пні зміНІІ: 

1.1. Пункт 2.З Доroвору ореНДІІ викnаCnI в наступніn реnaкціі: 
«23. HOPMlnfI~ !1'ошова оцінка зсмcn.ноТ .І1ЇЛ1нк" 3ПnНО ДОlі.l1111 BinnїJly .І1ержко.аему У місті БРОlарах 

_ -КnТвсLКоТо6nacn ВІД 29.04.2009 року N! 04-3/13-3/1740 стаиОllnЬ: --,--," _. -' 
_ 13 557 CГp~ 'ПІCJIЧ П'ІП'СОТ П'IТ.І1СС1П' сім) Iрll8ень оо коniАок.» 

1C2~. HOPMD1'IUI~ rpошова оцінка земcnьноТ nїnlНКII зriдно nOliдКJl Biпдiny держка.аему У місті Броварах 
КniвcькoT 06пacn від 29.04.2009 року N..0D4-3/1З-3/1738 стаиОlиn.: 

-14893 (ЧОТНРIl8ДlUl'l1o 'ПІCJIЧ вісімсот nCВ'RНOCТO 'ІрІІ) IрII8НЇ оо копіnок.» 

1.2. Пункт З.l Доroвору оренди BllкnaCnI в наступніR PClUlKцfi: 

13.1. ЦеА Доroвір yкnвдcHo С1роком на 1 (ОДІІ") рік, терміНОМ.І10 26.07.2009 року. ПіClllзвКЇJlllеНl1І С1рОку ДІЇ 
u.oro Доraвору ОРЕНДАР має перев .... е право поиовnеlllll Аого на НОВlln строк. у u.oMY раі ОРЕНДАР 
ПОlllllен не ni3нішс ніж за ЗО капенnaРНl1Х nнiB .110 закінчеННl строку .І1іі цього ДОГОІОРУ ПІІСЬМОІО ПОІЇnО.llml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖ1m! lIoro дію. • 

ПonожсНIUI ЦІоОro Доroвору про перев"не орНО ОРЕНДАРЯ не заСТОСОlуаоnCl У pal: 
• аlllOpиствниі зсмem.иоТ ДЇJUIHKII не за цinьoBl1М nPlDнвчеllНlМ; 
- порущеlllUl термінів сnла'ПІ орендноТ маПІ; 
• допущеННІ погіРШСННІ стану зсмcn.ноТ ділIНІIІ». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору орендн BllкnВCТII І НІІС1)'пніR редакціі: • • 
«4.1. Opeнnнa плата на період 3 26.06.2008 року по зо.09.200~ рік ~HOIIIТlo 10% (nCCllТlo) IInc:cmdв ВІД 
8OpMaТl18Hoi rpошовоТ оціНКllземел.ноТ дinRНКII- 13 557 Ірlllень І CКnIUlDC 

- 248,06 ~icтi сорок вісім) rpl180НЬ 06 копіПок.» 
«41 Оре 0110.2008 pol"" C'IIHOIIIТlo 10% (.I1eCIТЬ) liдcon.;B lід HopManl8HOT rpошовоТ 

: • IUUIВ плата ПОЧlfНDIDЧН 3. -І 
OЦlHII! зсмen.ноТ ДЇJUIНJCII-14 893 rpllВeH. і CXJIВlUIC 'П іКо» 
-1489.30 (Одна 'ПIClЧа чотириста вісімдесlТ .І1ев'т) rpll8ell. зо каПІ 01 В Р 

. n CIДIIICIdt. 

1.4. Пункт 4.З Доroвору ореНДІІ BIlКnВCТII У JIIC1YIIHI Р • 
«4' 'СІІ'ІНО npOТlroM 30 ('lpIIДUТlI) К8ІІендарнІІХ пиів. 

.3. Орендна плата вносиncR рівНllМ1І 'IIIC'J'ICDIII ШО·~воro) MiClIUI 6e:J YPaXYВaUatI пдв WIUIXOМ 
llaclymuас 38 останнім кaneНlUlPНlIМ nнeм 3Iiтнoro N!(;321781S70000S УДК)' КlrТвc:wciII a6nDCti м. Кlн:ва. код 
~epвxyвllННl на р03p8XYlUCOвиn рахунок ОреИдOJUlВIUI Вдк. КО.l1кnаСІІФіlCllw1130S0500 - ореlШl земпі •• 
IЧIО23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське 

. C'l)'ПнiR рe,lUllШl1: 
1.5. Пункт 4.S.2 Доroвору ореНДІІ BllкnaCТII в на . • ... uoT nnll1ll 'MiНlI ИОРМIТll8ноі IрОШОIОТ oцbuaIe 

«4.5.2 3 '. """' 1'11 с:тавоК оре-· ' м niдв • МІНИ РОЗМIР\В зсмел.ноro по~. ОО! • w1 ІIDиачеН11Х звкоНOnВВC11lО ' . 
ИlUIUUI цін, таРllфів, зміНIІ коефіwсНnВ IИдеJCCI , 



2 
• ВІІ ОрендаРІ 3.liHlml ореНдНУ МІТУ на умовах, ВlІзначенш( п.4.5 ДОГО8ору, 

Opelw.o:.::: ::: розірD8ТI1 цеА ДОf'Oвір в одноСТОРОННЬОМУ ПОР'ДКУ»· 

1.6. ПУНКТ 4.S.4 ДоrolОРУ ореНдІІ IlncnаС111 в l,вступніП редвкціТ: 

«4.s.4. У pui IleBllecelll1l opeНдlloT пnml у СТРОКІІ, ВІl:Jн~чені UJIM Доroвором, СУМІ звБОРГОВDlfос:ті BB_r:na 4 
ПОІІІІТКОВІ .. І борroм і cтaryc:rьCl 3 HapaxyaaнНJW пеНІ, шо нараХ08УЄТЬс:" на .CYM~ nOPT"o~6ro борІ')' (І 
урахуваННІМ ШТРlфllllХ CВllKIIiR 30 Тх I.ВІlllості) із розрахунку 120 ВІДСОТКІВ РІЧН"Х оБЛlkовоі C'IIQa 
HlulOIUUlIollOro банка УкраіНll, д110чоі на де& ВllНllкнеННI такоro подв:",овоro борry або на день ЙОГО (&Iaro 
IIICnIII!) norawellllJl, :nшсжно від тоro, Іка 3 8МІІЧІІН таКllХ ставок Є БJЛЬШОЮ, за КОЖНІІR КlUlеНJ1IIрюdt де .. 
прострочеlllll у Roro спnатї». 

1.1. ПYSlкr 6.4 Aoroaopy OpeНдlIIIIКIIDC11IB НВС1')'пніА peJ1DКцii: 
сс6.4. OpellДllp зо60в'JDаНIIR в п'JIПsдеННllА теР.lін nic:JUI державної pecctpaцїT ц.оro Доroвору тallбо 6yдr..1IIII 
додаТКОВІІХ yroJl, AoroBopiв про внесенllJl змін тв доповнень до ~Г080PY тошо HDJ1DTII відповідну копіJO DPI1НY 
державно! податкової c:nyжбll 311 місцем знаходжеННI зсмenьноТ ДJЛ.нкн». 

1.8. П)'lIlC1' 9 ДОГОІОРУ ореНДІІ AonoBHlml новим підпунктом 9.4.6 наступного змісту: 

«9.4.6. 8 n'mlJ1OHHlln термін nicn. держаlНОТ peєcтpawl цього Договору твlабо будЬ-ЯКИХ дoaТlCOBl1X YI'OJI, 
ДоГОІОРів про 811eCeннJI змін тв ДОП08не& до Договору тошо надаТl1 відповідну копію opraнy деравиоі 
ПОдaтlCOlОТ cnyжбllза .Іісцем знаходжеННl земельноі ДЇJuJнюu). 

1.9. Пункт 11.3 ДоrolОРУ ореНДІІ доповнити новим niдпунrrroм 11.3.3. наступноro зuіery. «1133. 
ініцlmlВОЮ однієі із СторІн І односторонньому порядку У випаАКВХ, передбачених законом та IIIDI 

ДоГОІОРОМ». 

1.10. Пункт 11.4 Доroвору ореН./1И ВИКJIDCТlI В наступній редакції: 
«11.4. РозіРIВНIUI ДОГОІОРУ opeНAlI зеМJIі за ініціОТІІВОIO ОреНдодавЦІ в одностороmому ·riop;їq. 
дonycкama у разі неlпк~нан!1І ОРСЩU1pем BIlМor nYНК1)' 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даноro Доroвору. ДOJ'DIfp 
BB~CI розірlllНИttl :sa ІніЦІативою OpeIIд0дa81U1 з МОМСИ1')' набymJ чийності відпоііїїноrP рішсннї!:1Р>1 
nPld\lUIТOro на BIIМOry OpeНДOДUЦl». .. .i'iIU1O:' .'.!СІ • ~ 'J 

2. ЦеП Дoroвір пiдмraє державні" peЄClpautї. 

3. Цс&\ ДoroBip н.абирає чинності піcnя nїдпllСІІИНІ сторонами та "oro державно! реєc:rpaшТ 11 
застрса_ymcв АО ІШU08!I1НОС1JИ шр -umngrи 3 01.10.2008 ррку. 

4. Обо_'аок щодо падІННІ Шаоra Доroвору на деpжDВlIV ~I • , • III11'D 
деРІСІІною реєстраціао, по1CJllUUllD1'ЬСІ на OpeHaoдIВц.. "J .. --С1р1ЩUO тв витраnl, пов lІ3ІНІ 3 

S. haui умо_и доroвору ореиаи земenьноt діанки ІіА 21 nИП1lJl2006 ___ ..-l'f 
ба змін. року за 1(2040633800331ЗDJDUIIIIIV'-

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ПП BOJU(QRlpy6 3м ЛlltllllllНIl 
ЮридиЧна адреса: 
6уnьв.НСІ3вnежності,12_в КВ.3 
м.Sровари 
ом. КuiвcьКI 

-т;,~~--- 3.n'Волitоnrpy6 

.: 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підпи~алиси нижче: Броварська міська рада, в особі 

виконуючого обов' изки міського голови - секретари міської ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", розпоридженни Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 <<Про виконанни обов'изків міського голови)) з однієї 

сторони, та Приватний підприємець ВОJJкотруб Зоя ПаВJJіВllа з другої 

сторони, склали цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передanа, а ПРІІВRТІІІІЙ -підПРПSlець. ., .. 

ВОJJкотруб Зоя Павлівна прийниnа земельну ділинку площею 0,0029га по 

вуп.КОРОJlенка в районі розміщення буд.,N"е54 ДЛВ оБСЛУГОВУВRНRJI 

кіоску в м.Бровари. Земельна ділинка надана рішеНЮІМ сесіі від 25.07.2008 

року З8 Ne807-40-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном 

до 25.07.2009 року. . . . , 
Цей Aкr складено У трьох прИМІрниках 1 є неВІД ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
ПРИЙIIЯJIA: 

ПП ВОЛRОnlру6 3.0. , ..... . 
Юридична адреса: 

м.Бровари . 
бульв.Незалежності,12-В кв.з 

, .. , 

1I0~/tНO/ -.I-JI~~- /3.о.ВОЛRоmру6 / 
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І 

. ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3Емr.лlaноl ДІЛЯНКИ 

.,. БроваРl1 

liроварсьn ",'~ьК8 Рва8 .. ()~ ОО &JШ4l!. .. 20()~ 
ОIll:UДОnАQВЦJ.: IiPODDP~Lh" "Ii~ьn РВІІВ • особ' ...- ~. 

I"JOn ~ '" ' • ,ас:тупш,,,'11 r.IICIoКOГO ronОВl1 Аlfllра:аа ВаСlfЛП 
OЛth'tlIUlРОDIІ'ID, що ДІС ІІа П'lІстаВI 3ако,1)' Yкpaillll "Про місос.с CDr.IOBPUy&aIllUl • У"'JШіlll" Qo.lpCIIOcтi 
.1.120.06.2007 року N!!2-S3/S1S з OДlIOГO боку, та ' 

OPBH~P: nplI~8ТIlt1n ~1lI~РІIСМIЩЬ Dолкотру6 ]ОА П81L1tіDllа, ЮРIWfЧllа 8lIpсса: r.1.GpoBaplf, 
буJlьв.Нe:lanСіК."ОСТ1,~2-D КВ.3 ІIІСI~lІф.каЦlПIIllR КОІІ 251970'98', 1ІК110 IІlс ІІа підставІ свідоцтва npо дсржавll)' 
pccc1PDuIю Ф.ЗIІЧ.fОI особll - Пlдnp"сr.ЩIІ, ІllдаlfОГО ІIfКОlfаlЧIІМ комітетом GpolapcIolCoT міськоТ Раді' 
аІД 13.11.1996р. за ».2 355 017 0000 003350, дani -"ОРЕНДАР", J iJpyгor сторо"", укnаJШ осО ДОГОlір про 
НIC1)'nIlC: 

1. Предl\ІСТ доrовоРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ liДnOliДIIO ДО рішс •• НІІ сссіі GpolapcIoKoi r.liCIoKoi Раді' Кllіlськоі області 
вl.І 26.07.2007 року .м396-24-0S "DдDCo а ОРЕНДАР nplfRr.rac І СТРОКОІС nnаПfС KOPIIC1)'8lffHII зсr.IcnыІy 
_ІІІ)' МОЩСІО O,0029ra, з IfIIХ O,00136ra - зсr.ші обr.lnrсного ІIІКОРШ:тан ... - і."СНСРШIR КОРІIJIОР r.ICpe;к 
ШМ)'ІІікаuiП, МІ обcnyroвуванНJI кіоску по вул.КоролеllК8 8 раПОIІ' РШI',IЩСIIІIА 6YIIooМsa D 1',.liР08аРIІ. 
Зrlдно з lШаlfОМ земnеКОРШ:1уваtflfll, що Е нсвід'О'НОЮ чаСТІШОЮ uьoгo ДоГОІОРУ 111 дo.iдКlI ІIUlDНОТ 
GpOBBpCIoКlIM MICIoКllftl віддіпом зсмcnьtfllХ ресурсіl від 28.08.2007 року за N!04-3/13-3/1236 та зсмcnыf-
lІІІІІС1ровоТ докумснтацlі Броварського r.,icIoКOГO Biддiny зсr.lenыІІх ресурсі. UII зсмеп'l" lIiпllllfCD рахУСТІоСIІ • 
3СМІІІХ кor.'epцiRHoro nPll3наЧСtflUl • r.'еж8Х GpO.8pc'KOi r.liC'KoT раді' • 

-~. 
.. - . - ._. -~- .. _.-. _... --- .. 

. .-- 2:-06'єкr ореПДl1 
---~:. ... _-~:;:;..- .. "~i • ::. ... -_ ..... - _. 

-, • --..і •• 

іl. В орснду передаєт,сн зсr.'Cn'Н8I1ЇЛRllfCD зanш'НОЮ МОЩСЮ 0,00Z9ra. • _ _. 
ZЗ: НіїзеМcnьніR діпllНці розміщені Об'anrнерУ?'ОМОГО r.1~ пі ~1OТIoCII 8Jl8C11ICТIO ОрClUUlрІ=.: • -_ ....... 
2.3. НОРМ.ТllВна l1'ошова оцінка зсмenьноі ДUUШКІІ ЗПДІІО ДОВІДКlI Gp08apcIoКOГO МІС'КОГО ВІДДШУ 

зсаlCDЬН11Х рссурсів від 28.08.2007 року 38 N!04-3/13-3/1237 ~OBIIТIo: 
- 13 183 (ТP11l18llqRТЬ ТIIСЯЧ сто вlсl'IІІИВТ трll ) 11'11811І. • • 
2.5. зсмcnы�аa QUutH1CВ, ака псрсдаСТЬСІІ в oPCJUl)', не М8Є 1UКI1X недОЛІКІ., що можyn. персшхаДlml іі 

сфеКn18110МУ ВI'КОРI'С11ІНИЮ. .., 
2.6. ПРlІ:lмІнІ ( рсорrвнїз8ЦІЇ) ОРЕНДАРЯ AOГOllP opelWI не збеРIrat: ЧIIИНIСТЬ. 

3. Строк діі доrовору 

• 11) і міном до 26.07.2008 року. ПіCJUI заКЇИЧСИIUI СІроку ДОГО80РУ 
3.1. ДОГОВІР укпВДСНО на І (ОДІІ Р ко тер " у WoOt.1V разі OPCIUUlP ПОВІІІІСІІ НС пізніше ні. 

орендар має перевucне nPВО поновnеИIUI Пого на HOIII" СІрок. -.І • 

31 2 міаці З8кінчсНIUI о діі 1І0ГО.ОРУ nOBїдor.llml ПІІС .. ІОІО ореll.llОд8ВUII nPО 1Iar.IlP nPOД08.,тl ~oгo 
";10 П до І С'ІР ку .. Іл ІІІСІІ не З8 ц1лЬ0811"1 ПРII3118чеНIІ.I" opellД8p ВТРІІЧІІЄ переаа.'Іlе .... РІІ 8111COpll&!l'llllH .".enыІ •• Д R 
Право ІІа nOHoвnellllR 1I0ro80py оре'IІІ'I• 

4, Орепдпа плата 

Ід 1І'ПІ8І101 rpошовоТ oqlllКlI І cкnaд.l:: 
4.1.0peIIllI18 М8Т8 СТ8Н0811Т1о 10 % 8 1І0р"l IІlс ... 30 коnїПок; 

- 1318,30 (ОДIІ8 Т1IСRЧD тpllCТ8 8IcIмIlIДQRТЬ!..r:.'Hi дlмШШ держаноТ 860 ,,-ОмyиaJUollоі вnacHocrf 
4.2. ОБЧllcnенlUI po,r..ipy OPCIUlНoi М8Т1' 3D З 18 коефіцієнтll Ill.ІІсксаціі, 81DІІІЧСНІІХ 3DКOIIOДD8CТВOr." 

3ДlnclUOЄrьc8 :І урахуваННІ" іх qїnIoOBOro nPll3НlфЧСШUI ІІІ що зanОВllЮlO1'ЬCJI під час )'lCll1UIIU"UI а60 змlllІІ 1"0. 
3а затаердЖеllllМIІ Кабінетом Millic:tpIB yxpaillll ораl'" , 
AorolOpy ореНДІІ ЧІІ nPОДОlженlUI ВОГО ДІЇ;. n "nlIВТn рIШСНII. від 26.07.2007 ро ... ")' щоа"СЯЧIІО 

4.3.0pIIIДH8 М8Т8 8110СllТЬСЯ nO'llllllllO'l1l з rllR ~nllll& ЗІІ oc:rallllla. кaпel_pH .. al Дllеl'l 3Blnlora 
pI81111 •• " Чllсткваш протnra". 30 tnUlellllllPIIII& 1111 В, 118 АК УДК у Klllвcьtdn 06n1lc:r1 " •• КIII:8I1 МФО 821018 
(nDllIIТICOBora) ",'сяця wnuо". переРIІХ)'881111Н 118 P8~:m КnIlСIІФlкацП 13050500 - opell.llll зеаUlL 
ІСОД 23571923 р/р 33217815700005 _IiP08I1PCЬK~ ВДК. ок орСИдНоТ мaТlI офораwmoCJl lідn08іДИIlr."IIIImIМIІ. 

4.4. Передача продукціі 111 HaдaнlUl nO~ь=ЗІ : 
4.5. Роза.lр 0PIIIДIIOI МIІТlI перегляд сдбаЧСІІl1Х ДOI'080POr..;. •• • • 
4.5.1. зr.,IНIІ УМ08 господарювDННІ, пер ПЇДІІISЩСIUfII цін. 18Рllфll, змlЮI коефlWDmв IИДСксаЦl', 
4.5.2. :sr.,iНlI розмірів :lСМeJlЬНОГО податкУ, 

1113начеНІІХ законодавство"; . ~ 



• аБВ'ІСНIIХ ЗІКОНОМ; 4,5.3. D іllUlIІХ DIIПIllllШXt перс 8nl CТPOh .. l, 811:1118'1&:111 ПІІІ\І 1I0ГOBOPOI\I, rпрпannrт .. nr пек, 
4.5.4, у pasllleDllCCClIllR ОРСlllIllоl :.. ~lCJIafll8 '8 КОЖСlllIСllЬ проtТРО'IІ!11I1А мате ... ),. f 

pO:SMlpIIIOADII'llot стааКlI IIDпlоlllulыІra ':: і у ВIІПaJl1<llX, ІІКШО ОРЕНДАР З поваЖIШХ ПР"'ІІІІІ ТIІ'4ЧIlCtl8o 
4.5.5 ОрСIШІ'В маТІ СnPl8JIJlcrьc:a тако , • , і .... ЦlОI ПоговорОМ. , 

110 ВIIКОР"СТО8УЄ зсмcnы�)' А JIIIІІІ\'У - ,... 

5, YJ\JODII DIIКОРIJет&ППJI :Jе~Jелы�оJJ діЛSIІІКl1 

• CJI В OPCIUl)' ДnJl обc.nyroВУВВlltI1І кіоску; 
5.1. 391CnWIIAUlIIIIXD псрсдаєть іІ ДЇJUIIIКII зсмлі комерціПного ВIІКОРlfстання. 
5.2. ЦШLоас ПР.II3I.IЧСННJI зсмсш~~ форr.IЛС:~ПUl У ВСТ&llоВЛС:IІОМУ законодавство,.. парапку ]міиlOUnt 
5.3. ОРЕНДАР ІІС МІС права ~ О 

цШI.OВС ПРII3J1ачсИlUl зеМeJlL"ОЇ дШаlllСlІ. 

6. УаІОВl1 і CТPOКlI передачі земелы�оїї діnЯІІКJI ВОРСІІДУ 

6.1. Передача зсмсшыІtt ДШIНIСI' в оренду здіRСИ10ЄТЬСІ без розробленн. проекту їі відведе""н. 
6.2. IlІші УМОВІ. пер_чі зсt.tмьноі дїJIIIHКlI в opoн.uy: OPEH~OДABE.ЦЬ пор~дає,.а ОРЕНДАР 11)"' __ 

оре.uay 3СМСШЬ.'У ДШJlIІІСУ вшыty від БУДl.-JIIСIIХ маliНОВIІХ праВ J npетОНЗJП тpeТtX ОСІб, про НКІІХ І alo.ucнr 
YКnlUU1HH1 Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЛІ! знаТtI. ... 

6.3. Передача зсr.tcnьноі діпянКІ' ореНllDРЮ здїRсlПОЄТЬCR ПICnR державної petcтpaUll uboro Доroвору 
з. актом nPlllb,aHНJI - пер_чі. . 
6.4. ІІа O~IIOBI ст.25 Закаа.у УкраТн .. "Про opalny зеr.ml" від 06.ІО.1998р .Ni!161-ХIVореllJllр 7 

п'RТllДеlшпR строк піспА дер-,иаВIІО1' реєстрапП ДОn80ру ореlШI. зеl\.eJlы�о1' дlлRНКl1 деР_Вllоі. 
ка.'УI'ІЛьа.о1' вnacнocтi зоСіов'я:sаПdR Ilaдanl KonilD ДОГО80РУ 8ідповіаноftlУ opralfY lIеРЖlвtlD! '!~ .... • • _У8Оі_ .;;~.:-: ... 4.. __ .8 ..• _. • ... _ .. _ .......... " . _':.I.~ .. .' . - ... - S)'.J~. !!. • 
eJI 11 -. 11' ••• - - ........ ~ .' ---- ~ :w- ....... ~ •• -..... . _ ...... ..::~ . • ._- •. '.,; ..... 1'.,.... - .... .,.а.:" :і .. ::"'-t 

7. У&ІОВВ Dоверпеиии земenьвоі ділЯПКlI 

. ·7.і. ПїCJIя nP"ШlнеНIІІ Дl1 ДоговОру-орЕндАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну діJIIIН~ У ~ 
гіРШО.'У порівмно з ТlШ, У RKOt.tY аін одержав П в ореИl1Y. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршенНJI КОРНСlПtX властивoc:reЯ орендованоі земельноі ДШRНКlI, noв'J3IIII1I 
із зatіною П стану, має право на відШКОдyllllllll з61mdв у розмірі, визначеному СТОРОНIt.IІІ. Якwо cтopolWlP вс 
AOCНntyТO Зl"C:!дtl вІ"! розмір вiдwКОду8l1ПU1з6нткїв, спір ро3В'JI3УЄТЬСІ У судовому порJlдКУ. • 

7.2. ЗДlПснон, ОРОllдарем без ЗГОДІ' орендодuuи витраТl1 на пonїпшенн" орендованої земельної дiлIIJIIIe 
акі неМОЖnl1ВO linO~I,тI бс:3 ЗIПOАЇlННR шкоди шА дiJuuщi, не під,lUlnUOТЬ вїnшкодуванню. 

7.3. Псшіпшеl.НI. стану. земem.ної. дimnuol, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОЮ 3fOACIIII J 

OPEHДOДABЦE~ земn" не ПlдlUlnUОТЬ вJЛШКOпуванню. Умов.., оБClU'lі і СТРОКІІ відшlСОпуuнНR орсмаара 
IІnpaт за nPОВUOНI НІІМ псшinwеИIUI.r:raиy зсмenloноі ДШIИXJI ВIDНlЧIUOТЬC" окремою утодою сторіН. 

7.4. OpelflUtp має право на BIДWКOдy81НН11 збнткїв, заподiJНJtX унаслідок неВIIКОНан'UI ореИАО~ 
зо6ОВ'13I11Ь • передбачсн,tX Ultм договорам. • 

З61ІТКВАltl вважаJOТьсн: 

7.5. ФllmlЧllі втpaТlI, JIXIІХ ОРЕНДАР 3I3НU У зв'13КУ 3 иеВНІСонанНJlМ або ненanеЖНllМ BIIKOha"'-'
АОroвору ОРЕНДОДАВЦВМ а також BlпpaТl .. lХі ОРЕНДАР здїАСНI" або повинен здіRСНlml ДІІІ аіАИOВВfIIНI 
CDoro порушеиоro права; 

7.6. ДОХОДІІ, пі ОРЕНДАР Mir бll реаш.но OТP'SМDТII D разі ОРЕНПОДА8~ 
умов AOroBOPY. ) напежноro виконання ~ 

7.7. Роза,ір фаml'lНl1Х Вlпрат орендар« ВI13НВЧ8ЄТftCJt на' І • dl'" _ІІХ ПlAСТ88 дoкyмeнтanЬHo ПIДТВСРДЖС ... 

8. 061\Iе.еппи (О6тасеппв) ЩОАО впкорпстапвв 
t зеМlЩьноі AЇJIИ11КD . 

8.1. На орендовану земельну дinlИКУ встан _ .... 
мереис комунікаціАі омено ОбмеженНJI ПltощеlО 0,001361'8 _ інженер.1111І t:CIl""'""' 

9.ІІІІІІі прав. та 060В'R3КП сторіІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyc. що зс.,ельна дinu . • 1110 ri' 

:aaCiOPOIIOIO (арсunoм), застаВОIО 110 перебуває і він Ііа є У ~oro масності, нікому Іншому не віД'Іуже IJPC"'" 
.~~~_~~I і~IШі права, Dlr.ша'lеиі ШІМ ADroaopOM. має закОННI поановаженн" перeдalJВТlI шо дїJIJIИ!СУ • 



9.1.Права OpeI140.llllBЦR: • 
9.1.1. ncpc8ipml цШьоас 8I11СОР"С1іШІІІ :lC~eJI.1 , • 
9.1~. дострокоао розіраml uen Доro.ір у .II~~ аШ.IІІЩ; 

ДorDIOPOM,.. Щ псредбаЧСllІІХ ЧШІІІІІМ за~"ОIІОJIIIIIСТ80., та цlІМ 
9.1.3. ЗМllllml рО3Мlр ОРСllДllоі rшаПI у .ІІП 

QIIJocroРОIПILOМУ порJlдlC)' без 3fDдlI ОРЕНДАРЯ. a.uax, перса6аЧСНIIХ ЧIIННllAlза~"ОIIОJIIIIIСТ80М, • ТО.ІУ Чllcnі D 
9.1.4. DIІ.IIlfDПI віа ОРЕНДАРЯ с.оtЧасно~ .1 _ 
9.1.5. DIIAIIlfDПI від ОРЕНДАРЯ .ідшко ІСССНІІІ ОРСIШIІОlnпап.; 

8111О1ІІОМУ від 23.04.20004року до niДnIIC8I1111 ШQ:Д~:.оСУ~11 ОРСllДllОТ nnаТІІ :І 'Іасу nplIRlmт. ріШСllІІІ 
902. ООов'Я3КI. ореIIДОДDDUЯ: ру, 
9.2.1. ПСРcдDlаП.3СМeJI.l'У діл.IІКУ по аКІ)'. 
9.3. Права opCllaapR: 
9.3.1. otpllмаПI ПО аКІ)' :lсмcnы�у діл.IІХУ у KOPIII!YVIO" • 
n .. 2 n . .. •. ,,_НІІІ, 7"'.. OIlO8J1IOBaTII aoro.lp ПICn. закіllЧСIШ. I"'I'I\OVV n іТ 

з06о8'U1ll.lІа ПРОТRЗі тepMil'Y ОРСІШІІ. ..,. .. " oro ДІ • plDi .iacynlOcтi прсmШ:lіП. ЩОДО 
9.4. ОООВ'Я3К11 opellaapR: 
9.4.1. IlIUUIВIПI ОРЕНДОДАВЦЮ мОЖІІIІ.і .... - 'п дInIH~'I; ..... :ІДІ Сl1lO8аПІ контрол. за 81IKOPIIC1UIIIIDI цісі :lcr.leJlLlloT 

9.4.2.Вlllсорш:товуваnl зеr.lc.nыІy дlnАIlКУ 31 UInIoOlllr.1 ПрI1311IЧСIIIIRМ. 
9.4.3. с.оєчасllО сrшачуваПI ОрСl1дНУ rшату; , 
9.4.3. 110 ДОnYСКDТIІ хіміЧIІОro ЧІІ будь-.коro iHworo заБРУдllСIIІІ. :lCМn.· 
9.4.4. nfдтpll •• yoaTII \т • 1І0СЖlІО.ІУ СІІlітарно"'У стаllі' ' 
9.4.5. Пі~ звкіllЧОНIІІ тepMil'Y діі Aol"O.Opy ОрСIШIІ 'П08ерltyn, земenы�у дin.IІХУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ 

нвne"IO.'Y СТІНІ по аКІ)'. у 

-. -. • І"-" •• - ... 
10. PII~I!~J}~~~KOBOrO зппщеПI .. або поmкоджеllПВ .. __ ..... . 

·:::=Ьі'!ёіаа орендп чп'йоrо ~іііёіпіш- .-:-'~~~"~."';~~ : ~ --- .~\:.: .. ,;':. = '7/' 
- - _.=-.-.t.: _ _ • ----.. • '~ •• ~""'_"'''': - .. __ .... 

10~1. РI1311К BllnaдK0801"O 3НІІЩСННR або ПОШКОДJCСІІІІІ об'єlnU opcqlI ЧІІ nOI"O часті""1 нСсо ОРЕНЩm; 

... 4"'" - •. - ......... - :' -.7. .... -. .... ........-.. '. __ 

11. 31\lіПII У1\IОВ договору і прппппепнв його діі 

11.1. ЗміІІа yr.IOB Aoroaopy здіПсНlOIОТЬС. у Пllсьмо.іП фОР"lі за I38ОIІІОIO 31"ОДОlO стор іІІ. 
У раі HoдocarнCHII. Зl"Oдll ЩОДО зміНl1 умов ltOl"080PY спір p038'.3YIOТЬCJl у CYlt080r.IY порqкy. 

11.2. Дir договору ПрІIПllІІRIОТЬСІІ У ра': 
1102.1. закїнчоННJI строку, нallКlIR nOI"O було yкJIaдoHo; 
1102.2. nPltд6D11НR ОРЕНДАРЕМ зсммьноl ДЇUИКlІ У вnacHicть; 
11.2.3. ПРИМУСО.ОI"O відчужеНJIII 3СlІмьноі ДЇUИКlI 3 "IОТІI8ЇВ суспin.llоі необхідllОcri Bїдn08iдllo І!! 

9'.147 3c",en .... oro КОдсксу Yкp.ill.l; 
11.2.4. AoroBip прllПННRЄТЬCR також. інШlIХ 81JП11дJC8X, передбаЧОНl1Х 3llконом. 
11.3. ДІІ AOroBOpy ПРIIПIIIIRIОТltСЯ 1UЛЯX0а. Jloro pOJ'pвall'" ,а: 
11.3.1. ВЗI1QIНОIO ЗI"OДОIО сторін; 
11.302. рішонНRМ суду BiдnoBiдllO ДО Чlmноl"O 381COIIOдaвCТ18 YкpaiНlI. 
11.4. РmірааиНR ДоroВОРУ в oднocтopoНlIЬOМY ПОРIІдІСУ доnycxaЄТЬCJl; 
УМО.ОIO ршір.анНR Доroвору в ОДlIОСТОРОИIIЬОr.ty пармкує JlCВllКОнаН11І 0pcllдDpe.1 0.4.3, п.9.4.2, 

n.9.4.3. І 
11.5. Перехід права оасності ІІа ManНO ОРСIШlР. на іншу IОРlfДllЧ"У або фы�ч''у ос06у, а також 

fJCOpraиЬацї. JОРlІдІІЧноі особll-ОрендDpR t підстаВОIO ДІІІІ ршірВIIJIНR ДOI"OВOPY. 

12. ВідповідвnьпіС"І'Ь сторін З8 l.еВllкопап ... або 
пепвnеиспе ВI.копаппв доroвору 

12.1. За HC.IIКOllaHНR а60 НСIІВnСЖJIО BIIКOIIDНl18 ltol"O.Opy СТОРОІО' Hccyn. відП08Uuшьність .iдnOBЇAHO до 
31КО"У та ШQІ"О дo1"080PY• •• 1 ___ • сті 

12.2. Сторона,.ка ПОРУШllЛа з060. ',.,.ІІІІІ, з.inЬНІЄТlocR ВІД 81ДП081AW"НО , .ЩО 80111 ДО8еде, шо це 

DoРУшенНR C11UIOcR 110 З іі ВІІНІІ. 



13. ПРІІКЇІІЦсві ПОЛО.СІІІІ. 

• іCnJl niДnllCBННR СТОРОНВАІІІ та nого державної РССстраціТ 
13.1. ЦеП Договір на511РВЄ ЧІІІІІІОС'П П. ІalОТЬ однакову ЮРIflIJlЧIІУ СllЛу . 

ЦсП ДОГОlір yкnaдcllo у трьох nPІIМIР= -Ш: o;raHi 'Хlln провів дсржавну pec~a:~1If 3 ... 
311DXОДІІТlaCІ8 0PC:IIДOДIBWI, дрУПln - І оРСIUШРI, "r-'" • 

Нев1д'ОIШlа111 'lаCnlllааlll договору є: 

). 1C1UШCtpОllln МІІІ зсаfМ.IIОЇ ДШІНКІІ з вїдображСllНlаl оБМСЖСII. (обтяжсн.) у її ВIІКОРIІС'ІІНніт 
IC1UlloВnCllIIX cepBi'JY'liB; • м • • 

). акт про пеРСllСССllllЯ в НI1УРУ зовніШII.ОЇ МСЖІ земел.НОI ДІЛЯІІКІІ та псредаЧI меЖОВlfX 31111Ї1а 
зБеріганНR; 

). акт ПРllnому-псрсда'lі зса,М.IIОЇ діл'IIКlI. 

14. РеквЬпm сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварс.ка міс.ка РIUID 
" особ/заСТУПНllка Mic.KOro roJIОВl1 
AIIt)pata ВаеllЛR Оласаlll)ро.u.,а 

....... ,. ~ ., ...... , .. :.::~.. . . . ... -. - ' ..: _.,,' - . ".'"' .. r' ..... :..;.:. .:' о. .... .' . • __ ':0:-'._ ..... ~ ..•••• -'.--:"' .. _..:.. ' ..... , ••• :-:1,. •••• r- • 

МіСцe:JнаходжеННІІIОРlfДllЧllоі особll 
...а: •• _ 

07400 К"'ее,,," 06лllCln6, 
JI.SjiїieiijJ'ii; "J'II.rllZflp/lla,15 • W: о 

1АеlП1lфікаuіnНlІn код 26376375 

ОРЕНДАР 

ПП вол"о",р,6 30В ЛаtlЛі.llа, 
яка діє на підставі cBiaoUTBB про держану 
рсєстрauiю суб'єкта піДПРllєatНIIDIШ' 
дЬш.ності, виданого ВJlКОНКОМОМ Броварс.lШ' 
міс.кої paдll .ід /З.//./996 ро", 31 

ltt1 355 0170000 00ЗЗ50 
.. , ..... :~::i.~:~- :." -~i:'~'~::··· ... 
МісЦе'проживання ·фізЙЧйоr·особlг.~":.:t :~. О; 

~'\.~. 

Ku'.e6Н1l обл., АI.Вро"аРIІ 
tlJ'Л6"НI!J~"ое"'і,/2 .. «".3 

..,,,~.; -. :··".""пі,:·· 

L i:~)l1 

.. ' ........... . 
IдентифікauіАНJIЯ номер 2519701988 

15·IUADD~ сторін 

мп (38 ,Ia."om ПСЧImCII) 

мп 

--------~----~~ 
, 
і 

ої 



"" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

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

заступника міського голови Аllдрєєва ВаСIІЛЯ ОлексаllДРОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-5З/515 3 однієї сторони, та ПРlІваТНIІU 

ПЇДПРllємець ВОJlкотруб Зоя ПавліВІІа 3 другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНIІU підПРIІЄl\lець 
....... ... ...... ; .. :- ~~...-., • tt\ • -.:-;.. • " • --1'" ... ,.,..,." ..... . .... -- #. ".. _ '. -:. - •• ' ....... " :- • ~~. • 

~~ЙЬпіёОт-руб зОИ·'Павлівна "ПРИЙНJlЛа зеМeJiвн}fiДiutИНКJ:~Ьщею~~оо!gra'~О:I~:':r. 

ВУЛ.КОРОJlенка в районі розміщення буд.N!54~Ля 06слуговуваНІІЯ ~ 

кіоеку в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішеННJIМ сесії від 26.07.2007 

року за N!!396-24-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном 

до 26.07.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська А.;ська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Заступник міського голови 

ПРИЙІІЯЛА: 

ІІ11 ВОЛКОlllру6 з.н. 
юридична адреса: 

М. Бровари 
бульв.Незалежності,12-в кв.з 

,.- / з.н.Волкоmру6 / 
~~t-t---

мп 
(,. НDl8иоcn пс:auni) 



: 

про переllесення в нату А ~ T~ • • ру 30ВІІІШІІЬОЇ • 
ra передаЧІ меЖОВll1 знUI . меЖІ земельної діЛJlНКl1 

ао. 8о.лmmрчtГ .3 СІВ ІІа зберіГОllllJl 
., . v - QJI cfrq/I,t;IY 

~n •. ~~~~~~'~'8~k~L9~~SUY~~ __________ ~~ ______ __ 

1& 3р" _-..=.0 ______ 200~ р. 

о МІІ, Rижчепіlt~пr..a'Ііl "рrrr.таПНlrк Б киїDсы�оїї регіональної філії U"'J'» о ровврського міськоro Birrninv .. каВНОI о ПІДПРИЄМ " Ц --.-,,# 
земenьного кадастру Прll Дсржuному .. ства.. еитр державного 
ресурсах" " КОМІТСТІ УкраІНИ ПО земenьJPIX 

в присутності землевласииків (землекористувачів): 

8DLlIUJA1/'fj ('і З. Il. 

ПРО)J(ИВВІОЧОro по вул. ХоРОА е.нlЩ J"''' f , 
згідно рішенця міСЬDИКОНIСОМУ Н!! від ----------

Межові знаки в кількості У')" шт. передані в натурі представНlrку 
замовника, на ЯКОГО і НUКJ1ЗДСflй оідпопід:шьність за іх збережеНШІ. 

Розміри та місцезнаходжеНlfJ1 межоВИХ знаків земenьноі дї1UlНlOl показані ... 
ва кроках. о • Uс;й'акт є іїідставою ДІІІ ПРІІЙНЗ1ТЯ рішення по фаtaИЧНОМУ хорпстуваиню. 

Акт скnвдеl'ШЙ в двОХ лриr.rіРIIИХ&Х' оо 



··ємілЬНОl ДJЛSJНКИ '. АSРИС ~ 
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Р: .. LJ. Абр,і.: Сltn"Н: ______ ~~~:::::::::::~=. _________ -
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П л А Н ЗОВІІЇWІІЇХ меж зеl\lлеlСОРllttyваllНR 
( KOPOТKOCТPOKoBoro на умовах ореНДIf) 

. , 

n.п. 8CМKO!~ Зо: QO'At'4f 

---------------------..~.-------._~---------

• 
Обмean:ННJI: ) 
(,дед - -13. GfJlIA.N. 
l_~ ___ - _ ) ) 
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ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3Еі\JЕЛьноі ДІЛЯІІЮ1 

М. ІіРОВІРII 

GроварtLКП \llська r.a." -(.? .. /Л/ІІ2ІМt .. ~p 
""" "'o""BCW.: GРОВОРСLКП І',lсько раllа в ос:обі ~1'ICIo - С 20~p. v,..И" ,:",. , _... • кого ГОnОВIІ АІIТОІІI!IІICD Blt.oтopa О.1I!ксаIllIРООIIIIІ, ЩО 
.1їt ІІІ ПІІСТІВІ Закоtlу Украlllll Про Mlc~eBC Сit\lОИРЯD) ваtftfя D У""Раїllі" 1 ОДtlОГО бо,,"), та ореttзар: ПрttВIІ Тtlll'. 
abnpllcaII!U." ПасlЧtt'ltC ВП.1еtfТllttп BltCТopl~III. ЮРtfllll',на DlIpl!ca: &І.броварtf. ву.1.КОРОnСІІко.68 кв.119 
іхИtIlФіК4ЦIПIШ~ • KO~l 12~8615513. ЯК"" .illt І,а піЛС1IВЇ сві.аоцтва про дl!ржаВttу ресстрацію С)Б'·Сh.їD 
ni:lnр"ОIНIЩЬКОI lllJ1.'ЬНОСТ'. ВЮJІІІОГО ВIІКОІІКОМО\І БроваРl:hkоі місloКОЇ PIU" 1а N!!2355D170000000S60 віз 
06.07.1999р. з ДР)'ГОГО. УКJJD.Щ IJСП :toroBip про fffl"'Ч~ffIRе.DС"С: 

І. ПРК.1МЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно .!ІО ріиІСННJI сесії &:-:JоварсLКоЇ місІоКОЇ РІІ&:ІІ K~,i!clo"OЇ uo:,uc,i RI.t 

11.03,2006 РОIC)' .NI!955-.а6-D4 НlДЗС. а ОfJfliДЛ" ПРIfА\lIС в ClJ:~KOBI: ПJ,атн&: КОРIfС.t)8I1НI'Я 1~\Ie.'M'\ зі~IЯII"} 
1І.1DшеlO 0,003 І га для обt.lугон)·ваIIНП ~iOCKY, ЯІСІІА 11111'(01lflтьrя по ву.1.М..І1ІІГ) Ішвоі,19 ~І.БРО"ІІР", ], i..t"" 
1 n.,аиом зеr.L,tКОРflсryВIННJI. що є невіз"С\lНUЮ час:тиною ЦЬОГО ДОГ080РУ та .10Ilі11КІІ ПШlаноі Броаарса.КIІ\1 
"і"ы�'І ві11Аілом земельн",( ресурсів ві.:1 2704.2006 /11,,590·04·313 та '3CMI:.'1loho-Кil.18СТР0ltоі .:Jr~,,) \M'ТUIIЇI 
&POUPC:Io"oro міського відділу земе~'ЬНII" рес:урсів J.UI зеl\,е.'lона ділІІН"" рахуcrься 8 '3С\lЛЯХ 1\0\lepqil!flnr,') 
1ПIIDJ111СТ1НtlJI в межах БРОВlРСЬКОЇ \liCbI\OЇ PDllII, 

2. Об"Єk"Т орещщ. 

2.1.8 оренду передає rbcJI земе.,ьна ді!IJ1Н"Іі 3іПL'1Ь"ОЮ "",10ще10 0.003 J r:t. 
2.2. На 1еме.1ьніП .1inянuі BiIcl'THi 06"Є"'ТІІ нерусомого МIJАfl8. • 
2.3.НОРМІтивна грошова OUiH". JeMC.'bHOЇ .1ілJlН".' ']fi.(rlO .108:.0'\11 БроituрсloКОГn ,t • .: ...... 'lr!l d~.uщ:. 

1t\tе,'IоИIt'( реl:)'рсів 8і1127.04.2006 за .1\"!!589.04-3·3 ~тaH081fТЬ 8389 ( Вісі\І Тtt~Я" lРШ~ТО !!ї.:l',дс:а: ,J':O f&t:. ~ 
'Р1І1І:"1о. 

2.5., Земельна ділJlНКа, ""11 передаСТЬСJl 8 орензу. НС \Іас HC.!l0.1iKie. шо "о_уть :J=~~H/.:!Ji;11 .Ї 
."ТlIВНОМУ ВІІкоРtlстаННIО. • • 

, 6' П • • ( .._. ОРЕНДАР Я Договір оренди нс збер'гає '111І0;11:'''. -" ри ЗМІНІ реоргаlllзаult) • 

3. СТРОІ\: діі договору 

• • ) Olnl:ao 23.03.2009 РОIC)'. ПіСЛIІ зuін',еННJI c.-rpОh')· .:IoroBOP~ 
3.1. ДОГОВІР укладено теРМІНОМ но 3 (ТРtl Р , У ЦЬОМ\ p:ni o~ндыі ПОUlftf;--f Ні: lIi1'liblC: Н.І: 

Dpe/lJllp має персааЖJ,е право nOHOL1CHlfll Аоro 11:1. НОВІІіі CТPO~&lOBO орёН.1&)За&ив ПР" н.lt.1іі' npuдов;r:.IТIІ HItН) 
~ 11111ащlll0 закінчення строку діі договору ПОПIдО'I~fТ.1 :::"1 пр"зttllЧI!Нllпаl ореflЗ:lР ВТРSЧ3Є ttС:рl!uзше 
.11'10. ПР" BtltCopllcтaJIHI зе~,ел"ноі aL'IIIHtnl не 3:1 U :lЬО 
"раво НІІ ПОJІОВЛС.ІНR договору ореидtl. 

4. ОреИДR:1 п..'Ізта 

tAulI'ra. Bltl'" ) гt'tle::lfb 90 /toniI101\. 
4 І РІ •• n .. - 83" 1'10 ( Blrfr.tcoт Трl '. """.1"':" ·II"L_ ... ц:~ •• ЧІІ. ореІтна 1 ..... оТа CКll_L 0-7 •• n -.... ". -а: ... 3&1"'::1\ -..-- ...... '1' 'п •. 

-е'':1!О ') ,11 СrlЮI_.;>~ •• -. t' • 6 • 
4.2. ОБЧJlCn:lflіЯ РО::"lір" орещltlоі n'1I!Т~~ ]11 ,> , • • '" 11 '-'П рlwе,ш& иш :!3.0З.200 1101;У ШО'Ш,':Я1"": 
"З.ОреНДІI. плата BII~CtlThe8 ПО'аtlнЗJQЧ!1 1 ,!ІtI!ІІ ":;~~I:f: 12 OL'11tIl!f!M Ш'.:1:!'fЛlІ?Юt'. ;atfe\~ ·.п.T·I~I!. 

PI8""1I1I1 часткаМIІ nРОТЯГОl\1 30 K!l.IJeIII1D!JJfJI'( днІв, і.і • УДК У KIIT8c .. ~ln об.:,sn·ї ~t.I(IIC8:S МФО 811018 
(B-ТtcOBDГO) міСАЦП w. .. яхо!'tl n~pf'p!!XYB8I1H9 Ні Р~ХУ~~~ .. асtlфltalUіТ 13050500 - OpCJ!":t З~\І.'!і. 
k'O.t23S719n РІ 3321081-600005 - Броварське вдк. JC , Т n.-аТl' аdiормляєтьса 8I.11П051.1"_:М.: 1,":1\11І. 

р ~ В D:1.'·у'I.Ж OPC/UilO' • 
4.4. Передача fIPO.!lYKUii та tlадаtlН:! послуг , ." '. 
4.5, РОЗ~lір opCItдHoI плаТ.f ПСРI!Г"ISiд2єr .. ~ ) ри]' '~8зро~t: ...., 
4 5 І • НІ переАБI1Ч:НIt~ ;JIJ~ .' ф' зо ". TO~I)' .. 11&:.'1: !ltl:1C.1'.1Q~ шф.IЯШ'; 
• • • ЗМІНfJ умов ГОСПО11&РЮDl1It. _ •• , ni.1DflWetfH" иІН. Г,*lі , І 

01.5.2. змін" розміріе 1еr.lСЛЬИОro ПОllЬ.~, • • • 
4s з·' еn'б.'lе'і·~ 31!1:ortCi\'; • І'\; JIoros>JP&)'.' СПРl1а:lli~іі т:l''' у ;'ОІ-.е,р. . . • а І,ІUІИ!( 8I1nIDItI.'(, пер ... - 'Оо "'-ПК:!, 1:"зt:!чt'l! '" .... -v 
45,4 У • eНnHoi rJ!~" У ..... ~ СТDU'lеИ!l1l nSl:1te-l • 

nO.'l8in· • РАЗІ He~HeCetlHjI ор • у " BЇhl1 1a 'iO;r.:fi ,t::Jth .ІРО ОРЕНДАР:І По)8:1Жtitf,. nрИ'ШН 111IJЧШ:ОIІС': ІІС 
11І01 став" .. 11I1UІОШUlЬНОro баШtУ"Р : .... п .. n5l1X Я':ШCl ' 
.. 5 ТІІ"О'!( , \ "'" ...... а • .5. ОреНдна мате справnпєть:.'! ... • . 

І'КОРІ __ П'О!"СllоРО'I. І 
tw,ull)'t земела.lfУ uinJlHI;Y за ц"М 1"1 • 



5. У)ІО&ІІ BIII~opllC:TaIIHD ]е~lе.1ы�оіi зї.1ЯlfЮf. 

JUlII обслvговуваННIІ кіос,\)' 
5.1. 3еМC:nloна AЇnIlIIICl1 передаСТ!оС1І ! ope~:'1 _ землі ~o",epuinHOro Вllі\ОРІІС r .1I1НJI 
5.2. ЦіЛloавс ПРllзltачеllНR земелloНОlдL'ІЯ v OCТВllOLleHO\lY ззконо.аавспю'" ІІUРЯ.ІІ\~ ,\\ І ... •• .. ,. . .. II~ 
5.3. ОреllАВР не МІС 11Равв бе] афорМ:lеllllR • 

прlt1tfа'II:ІІШI земе.'11о110і ;1ЇnIHKII. 

6 У . ··ТPOL·.I переДDчі ]e~Ie.1ЬHoi .1і:'ЯIIЮI n oPt:Jf 1\. 
• 1\10&11 І .. " • 

• іАснюсться без РОJрuБШ:1І ня \01 III:~'~"'" І. 1.1 ;".: •• ;. ,'t. 
6 І ПередаЧІ зе\lenloноі ДIЛRнкаl в оренду 3д .,. • І) • 
•• • • і ілЯНКIІ В оренду: ОРЕНДОДАВП1Ь п.:рсд::.! .• : П: І 11.1 \. l:r".I\I.tt о 

6.:!.IНШI умов." перед:~~:еМ:f:Н:VД~ЯI"'Х маАtlовш( прав і прстеlt1ііі "ре1;' "'"І". 11[1(1 ""І' !І \",\ІС:ІІТ 
ореllиу .земenlollУ ДІЛRІІКУ ХВЕЦЬ 'ЧІІ ОРЕНДАР ІІС МОГ.'ІІ '3llаТIІ. 
)'ЮlUВIІІIЯ Договору ОРЕНДО"д. НlIврю здіАСIІЮСТЬСЯ після державної ресс гр.suїі НIаІII LI Д~;i (ІВОР) 

6.3. Передача зсмenlollОI ДІЛІІІКІІ оре 
за актом ПРIIПмаНIІI- переllВчі. .., • ( ,. 
6 4 Н I "S 3ІІКОllо.· YKpailll1 "Про opellДY ]С"ІЛІ ВІВ 06. J О.1998р Х І f І-Х 1\ ОІII!IІ.1I1Р)· •• а ОСІІОВ ст.. ~ _ • .• :І 

• R • В"Р"'-ВІІОУ pcccтpnuii BOГOBOpv ореllДl1 JС\l&:.lЬИПI .J1.IПIl!і'I: .((:(),І,ІІВІІО, 111/1J 11 НТIIJlСIІIIІІ строк ПІСЛЯ оо.... 11 J • • .. 

t:O"IYIIUnLlloi Во'1аСllостl з060В'0381111П "ІдаТIІ копію воговор)' ВШПОВl.1но)t)· ОРПІНУ .lеРЖUDJI(I' ІІО.13. ~nBIIi 
слу",'6I1. 

7. Y~IOBII по&ернеНIІSl зе~lе;IЬНОЇ ді.1ЯІIКlf • 
. 

7.1. Після ПРIlПlшеННJlвії воговор)' орендар повертає ореНДО1l8вuеві зе\lе.rJЬНУ .:1i.'1J1h~·~ ~ Сlaні. II~ прwо"у 
поріВlllНО 3 ТItМ, У II\-O~IY він одержав 1і в ореНlIУ. . . 

OpelllIonaBeUlo У ра3і погіршеННІ KOPIICHIIX 8:taCТIIBocreA ореtl.10ваної 1:\1e.ll.tILIЇ .1і 111';1\11 І,;" 'і'Ш ... 11'І І) 
зміltОЮ ії стану, мвє право на ві.1IUКО.1У8ВННЯ з61JТків }' розмірі. 8изначеНО\l~ (. T"P~)t4d .. t:! Л '\I.!~: : r ~Г"I,!I··I" ,j~ 
.!10CIfHyro ЗГОJlIІ про Р01мір відшкодуваННІ з6lm.;в, спір розв"А3УСТЬСЯ у С)'ЛО80МУ nt'pil.]f.)· 

7.2. 3DinCHelli OpeHlI8peM без ЗГОnl1 орендодавuя ВltтраТIt на поліпшення ореНllовсноі зе\lе..l",н"і зL11Н:Щ 
""і НСМОіЮШВО BiJ1OKpeftllJТl1 без звповіRННIІ ШКОВІІ uiR ділянuі, не пімягають віЗIUI\О.J)'8сіНIі:О 

7.3. ПоліпшеННІ етану земельної ділянки. провевені орендарем за письмовою 1rO.:JOK' 1 optHJ\'JaUI1~\f 
зеt.L'Іі. Itе IlімяraIOТІо віВШКО4Уванню. 

7.4. OpeHlIВp має право на віВШkOдуваНІIЯ збlJТків, заподіllНIІХ унаслідок неВllКОНВННЯ OPCli.1(1;tasUl:M 

1060в"lзень , перед6аченшс ШІМ ВОГОВОРОМ. 
3611ТК8!\tII Bвa~"DIOT"CR: 

7.5. ф81\ї1lчні втраТІ', ІКItХ орендар зазнав у 3В"131\1' з невиконанням або неН8.1еіКlІИМ В:1J\ОН.аНШШ ,",1&18 

договору opeHдoll8ВиeM, а також Вltтpати. ІІІ.; орендар здіliснив або повинен здіliснит", JlJ1Я BiДHoB.leHНJI своro 
порушеного првва; 

7.6. ДОХОдІІ, Ікі OpeHlI8p міг бll реanьно отримати в разі нanежного ВllКОllания ореНо10дааuсм умов 
Договору. 

7.7. Розмір фаh.ї1'ЧНISX BltтpaT ореНlI8РЯ ВltЗначаЄТIoCR на підставі AOh.1'AleнтanbHO підтверджеНІ І" даНІІХ; 

8. Об1\lеаreннSI (обтяження) щодо 8ИRористаННR 
зеМeJlьноі ділянки. 

8.1. На ореНАОВВНУ земenloНУ nіЛІНКУ не Вета об . 'б 
HoвneHo меження,06тяження та інші прваВ 1реТI" ОСІ. 

9. Інші права та 060В"IІ3IС6 сторіи. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує. що зеМfllЬна дїn . 
забороною (арештом), застввою lІе пере6ув;є і він :нка є У ~oгo вnatHocтi, Hil:OMY іншому не віJ1'Iyжt:Ilв, РІП 
нплвваТl1 іllшl прав&. Вll3начені ШІМ ВОГОВОРОМ. ає 3ЗКОНН! повноважеННR переВl1вати UЮ діЛltll\') В opclU1Y· 

9.1.ПРВ811 ореl'ВОВВВЦЯ: 
9.1.1 перевіРІТІІ uіЛloOве ВIІIСОРItСТВНIIЯ зе" оо • 

9. І.2 nостроково розІрвати цсП ДОГО8ір "МЬНОІ ДIЛJlН"И; 
Договором;.. )' 8ИПцh.1SХ, передбачених ЧІІННИМ законодавствОМ та 1111" 

9.1.3. 3МIНIІТ" РОЗМІР ореfЩної o.1a111 у 
ОВI1ОСТОРОННЬОМУ порп~,,1' без зronJt OPEHДA:~~ЦKa.~ передбачених ЧИННІІМ ЗDКОНОдав(.їuом. в тому ЧIІCJ1і • 

9.1.4. в"мarпtl Вlа ОРЕНДАРя С:воtчасн 
9.1.5.вимагати від ОРЕНдАРя віn~ко'" ого 91іесенна opeн.uнoi о.'J8ТИ. 

або місlo оо ра:ш про ... УІІВІІНJI C~1It OIVo оо ' 'І\' КОІ ". нцанна земе.'1ьноі aL'IIIII"11DO пім' .. -НДНОІ nnаl1l 3 час)' ПРIІЙIIJlТТ:t ріwе!It1Я ,ltIc~H;:O •• 
9.1. 060В 8:1КI' орендо.цавця: исаНItR цього Доroвору' 
9.2.1. передаваТIt земельну AL1RHJCy ї:с. " , 
9.3. ПраВА opellllBpH: "'.' 
'>.3. І. ОТРJІМDТИ по аа.-ту земе.'1ЬНV лі;'!JI' _ 

• • К"} У t:ористувIUtНІІ' , 



9.3.2 nOllOIL11OBI1TII договір піс.1" закінчеflНJI С'1рО,,'У NOГO •• 
to6o,",o:JH" на ПРОТJlзі терм іІІ)' ореНДIt. .111 в piDi Bi~YТllotтi npeTI:IIJin. щозо 

9.4. 060В"ПJКІ' оре'шар": 
9 .... I.tllшаватlІ ОРЕllДОдАВцю \lо;r.-:щві--- • 

~ .... 3.1IПСнюваТIІ KOI""" 
J111"'CIf; •• ,. .. :1" 1а BIIKOplIC:тalllL1M иі,і зС!мс.1Lllоі 

9.4.1.ВIІІ~ОРIІІ:ТОВУВОТIІ ]e~se..1hll)· nL1RIIW .] 
9.4.3.С80СЧI1СIІО спnа'lуваТIf npeH'1If), пла~~ n IIL1hOBIt"I ПРIl1ЩIЧIЩIІR~І; 
9.4.4.IІС .ІІ0пускаТІІ хіміЧIlОГО 'ІІІ БVЛL-IІI\О~~ iffw _ 
9.4.5. niJl1JJIIMyuaTII її 8 IlanеЖІІО\l~ cal'.lтapIIO' ого 1~~PY.1lfeHHII1':Mn": 
9 

.• і&. •• .І .. lV стат 
.... u.nICn. 31!КllfЧСІІІІJl термі.!), дії дОГОВОРV О • • 

1IL1C-""IOAIY С1ані по atny. • pellJlII ПООСРНУТIf земе.1hНУ .1і.'''If''")· ОРЕІІДОДЛUЦЕШ } 

10. РІІЗІІК Blllla.1~OBOГO 
1ЩІЩСІІІІR або ПОW~оджеlIIIЯ 

об"ск-го орещщ 'ІІІ Пого чаmlllll. 

10.1. P1l311!\ Ollnl1OlKoooro ЗНllщстfl! або nOllIKO;J,.·ett 'І! об·· ... 
• І СК •• ореН_ііі ЧІ' ЛС'Г(, 'laCТIIH" Ifесе ор~щшр. 

11.СТРОХУВОIІІIЯ об"r", а ЧІІ іого ЧD"IІІI11. 

11.I.Згі.ilIIО 1 UIIM .1nrOBOpO\1 06··с .. ї ореН.111 Ifе піз.1ЯГІІ( crpa'~.BaHII",. 

12. З~lіllll Y~IOB .10ГОВОРУ і ПрllПllllСШIЯ іого .1" 
12.1. Зміfll1 ~M08 ЛО говору 1.1іПСІІЮЮТЬСЯ ) nIfCL\fOBiR формі 1В 8засмнuю JГ).10Ю с.uрі ... 

У разІ нелос.гнеНffJlЗГОЛIІ шоло ]мін" Y~'08110r080py спір p03B·'1I3)'JorLclI у СУДОІОМУ ПОР"!1":У. 
11.1. діі ДОГОВОР)' ПРIlПIllIRIОТЬСR у ра1і: . 
1:!.2.1.3I1кіН'lеННІІ СТРОКУ. ІІВ 118(110 Horo було Ykol:uello; 
12.2.2.ПРIlЛбаННIІ ореНЛlJреAf земе.,ьноі :жі.lII1К" у LlacHicтIo; 

• 12.2.3. 8J1КУПУ земельної ліп"НКIІ 4ЛJI суспinІоНIІХ пotpеб або ПР"ІІІУС:080ГО аіЛ'IУJiе,,,," 3t\le.1bHO·1 
Д11Нkll'Мaтt,вів суспіпьноі .. еобхі.n .. ості в поряз")'. 8CТ&HOL'IeHO\l)' JaKOHOM; 

12.2.4. ліквілаuіі фі311чноі особll-орен.1ІІР". 
Доroвір ПР"ПННІІЄТЬСІІ також 8 інших 8l1ПlЩках. перелба',еНIІХ ]aKOHO\l. 
11.3. Діі ЛО говору ПР"ПІІІІRІОТЬСЯ W.1S1ХОзl Вого розіРUIIJ'JI 30: 
12.3.1. взасмною зroлою сторін; 
12.3.2.рішеННІІМ сулу •• а 8ltMOry оДнісї із сторін У нас:..1і.а0" не8l,,,онаННIІ другою стороною обоо'·R1КЇВ. 

IІІ!РI!46ачеНIІХ ДОГОВОРОМ. та внас:ліло~ 8lfnll4"OOoro 1ш,шен,,", пошкоджеННІ ореН.1088НО; ']ещ~.1ЬНО; !JіЛIІ""". 
ІІІ! Ьотно переШКО.llжає ті 8і'КОРl'CТDННЮ. а тако", 3 іНШІІ); підста8. 811]начеНIf:< .ш"ОНОМ. 

12.3.3. lІеВ.,КО.IВНIlП оренларе)t п.9.4.2. ДВІІОГО ЛОГО.ОРУ 3В рl.uеllllпаl І:).ДУ. ВUШОВШІІО 110 
а.141,144 3el\II!.IIblloro Ko~eICCY УкраіНIІ; 
~ 12.4. РозіРВl1lfНR логоворv 8 ОЛНОСТОРОНІІLОМУ ПОРЯ.!1t.'}' ДОnYС""lЕТЬСЯ; 

10101010 розіРDl1ІfНJI .II0ro80py 8 OДH~CTOPOHflIoOMY ПОрR~1' Є lІ.:аико.наНhJl OPl:H4I1PCM ~ A.~. п. 9.4.3. 
12.5. Перехід права власності на маЯно ореlшвра на ІНШУ ЮРНДIIЧНУ аОО ФІЗІІЧНУ оеоб)·. а таl\ОЖ 

PtoРl1ніJauillOРИ4l1lfноі особlt-оренларll є підставою lI1I11 розірвання логовору. 
Право на opeНADВIIHY земе. .. .,н)' діл.нку У розі c~.epтi ФіЗIIЧ~О; О~б'l • ~pe.~pn. 33СJ~",еIЩR :Юt1 

06\1!!" .. е"НІІ її лісз4ВТНОсті за рішеННIІ~t суду переходить до СПlШlСоєr.tW8 або ІНШ"" .0Сlб, Rltl Rllltорttстоауюгь 11;0 

1І!\Іельну дinlНКУ разом 3 орен.аарем. WnIХОМ nepeYКIIII4IHHI JIOrOBOp) оре'l4l1 зсr.fJI •• 

13. Відповідальність сторін З8 неВІІКОJІ8JJВП а60 
IlеН8Ле)ое 811XOHallllJl ДОГО80РУ 

13.1. За flе811конаflНJI вбо tlеllмежне ВlІконан.1Я ЛОГО80РУ CТOPOНlI Hecyn. 8іЛПО8iдanьніcn. DІлповідно ло 
1іІКО.,., 

··1 та 1Uo0го логовору. •• • 
13"' Сб" анНІ! 3BЇnЬHAєn.CII 8Ш ВlаПОВIла.'ьноСТІ. ""ШО вона пО8е.nе. шо о.: 

па • .::;. ТOPOIIa. ака ПОРУWІІЛD зо 08 JlЗ • 
РУlllенНІІ c:тanOCJI не 3 її 811 НІІ. 

14. ПР'Jкінцевї поnоже"IІJI. 

14 • ". сторонами та пого лерma.tlої РС:!стр:1иіі • 
• 1.Цеп логовір Ifl1бllрає " .. нності niCJ111 ПI:'ПIІСан шо ,.ають одна"О8У ЮрSf.!1llЧНУ CIL1Y. ОдlІ" 3 ІІКІІХ 

~04 Цеп AoroBip УlCllвдеtlо у трЬОХ ПРІІ!\ІІРНІІ~. Іі opraHi. ІІКІІІІ провів державну ресстроuiю. 
IfТLc" 8 орендолавWI, ЛРУГIlIi • 8 орен4ВР". треті 



НеDI4"t"IІІII)Ш Ч.СТІІІІВ)Ш 40ro80py с: 
111., ПРllnмаШIJl-пеРСJJl1чі об"t~;а ~~::~::; :І ві.:Jображемн,,,, об'tеж~нь t u3 і9 ."\~I'·.I • І. S:' .-
КlШllctp0811n n.,аи земеоlЬНОI ДІ; • :' '. il 

RC1'3110BJleHII" с:ервітутїВ: 11 30Вllішньоі межі зе)Iе.'1Ьtlої діляJftШ; 
ОІ,Т 1111 ПС:РСllсс:сtШJl 8 б~Рraнry НІІ 8стаНОВnСIIlt2' "'СЖОВІІ~ 1нз"ів 8.'13СН"1-; ( .. • .. ч"'~,; ,,) .. ~ j '~\I.: ахт про пtРСД8ЧУ ІІа 3 СР' .'. , 'I'~I':;II 

15. Рен:вїЗltТII сторі •• 

ОРСllдодавець 

Броварська місы�аa рода 
D особі 
MicLKoro голови 

Орсш.tар 

АlІтоненко Віктора ОлексаНДРОВJlча 

ПП Пасічник В.В .. Ш, .1 і с Ііа 11: L\. Г1Щ 
свідоцтва про .1СРЖ:lRН; r~Ct: r l":щіJ(І 
суб"єкта підприrМЮfJJЬ1CГJЇ .:1ія.1ЬНОСlі. 
внданого вш:оt!!\()\f;\'( f,ГОЗ.1Р:':І.J:оі 
міської Ра.:m 1.і .,,":!~ ,551 .. J 7()1 ")ІІIІІ)()56'} 

від 06.07.1999р. 

MiCUC:lHIUCOJJiKeHH" IОРlІ.!шчноі особ., 

0074 Кllівс."" обnасть, 
м.БРОВВР.I, ВУ:І.Гагаріна. І' 

J.:JеНnlфікаuіі1НlfА 1\04 '26316275 

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

/ ~~~:~a8e {t. ~., 

ПідПIІС:И сторів 

КlIЇBC:""1t об.18СіЬ. \І SI"C'Inpll 
вуn.КОРО,1енка.68 .іВ ! 1Lj 

JлеНТtlфіl\вuіЯНhЛ HO'I~P 115861;513 

OpeНllap 
І І .~;\ 
\ .' І о. ., : 

\.:<: .. :У 
В.О.Антоненко q'2 ~ .8.В.fIl&січtllllt 

МП 

l(арпеlUф JJю~lIt:ш f1'Jc-'at'ЇПlt:l 



-:1-

АКТ 

ПРИ Й OiVIY -ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200~poh.-Y м.Бровар .. 

IvІи, що піДЛИС8ЛJlСЯ нижче: Броварrька )Іісы�аa Pa;ta, n особі 

міського голови Антоненка Віктора Олекса'IДРОВJlча, шо діє на підставі 

Закону України '~Про місцеве са~lОврядування в У,,:раїнї', відповідно до 

рішення сесії від 23.03.1006 року N!!955-46-04 з однієї сторони. та 

Приватний піДПРJJсмець ПасіЧИJJК ВалеllТJJJJD Віk.'"ТоріВJ(Я 

ідентифікаційний код 1811402897. 3 другої сторони склали цей АJo:Т про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРІlваТJIИЙ підПРІJЄ~Jеuь 

ПасіЧНllК ВалеНТІІна Вікторівна прийняв земельну дL1ЯН1\1' площею 

0,0031 га ПО вул.М.Лагунової,19 для обслуговування кіоску. Земелька 

ділянка надана рішенням сесії від 23.03.2006 за N!!955-46-04 на умова.'( 

ореНДІ[ TepMiHO~1 на 3 (три) РОА'І ДО 23.03.2009 року. 

Цей AA-r складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 

~~ыс.ий голова '. . . ..... -', ' ... '~ 
··--....,rl· . r---., ......... · ; y~\ 
. І,.' _ IВ.О.Антоненкоl "...- . ....... І' ... 

.... ...... .. -.... . 

.~ 

прИЙНЯВ: 
ПР11ваТН}lіі підприєме~ь . 
ПасїtlНИIС Валентина ВІКТОРІвна, 
яка проживає за адресою: 

вул.Короленко,68 кв.129 
м.Бровар .. 
обл.Киїеська 



АКТ 

про передачу на :а6ерігаННА вет 
. власннку ( KOPHPnlBa а)новленнх межовнх :анаlСів 

fl 
-. от чу земеЛlaноі' діЛRНlСl1 

. n Qa&~ .8 .d 
( П.І.&. фі:аИЧНОі ОС0С5Н, НUlllОРИIlНЧиоі 0:015" ) • -

Ми иижчепідписані: 

предСТUНИК організаціі, що викоиала роботи по встановлеиню межових знахів земельиої 
I1lnIНКИ, шо надана више вказаному власнику ( КОРИС1')'8ачу ), 

TOB"KOHCTAHTA"f"fJ~hиfJ- $иc~и~,,д. 
(/ ( noca.al. П.l.&.) 

земnевласник (землекористувач) !1f/ с7і"Од,' ~ ,8. ~ . 
(П.l.&. фі'ИЧНОі осоl5и, наlllOРИІІичноі осol5и) 

ПРСДcтuник міської (сільської) ради _________________ _ 

MicLKoro (раЯонного) відділу земельних ресурсів 7iJppc~...o JFZ. ~ . rr;-- (П.l.&.) 
СМІЛи цеА акт про те, шо межові знахи земельної діЛІНКИ BCТ8HoвneHi (BiДHoвneHi) иа 

місцевості в кількості ::f шт. і п'!гс:дані ~a зберіганНI земпевnаснику 
-~--

(зсмnеКОРИС1Увачу) ___ ~JJ,~I1~~:;~;.:::'CJ..,U~~'~:::;::~-::-::::=~=.::~:;:::. :;м----
(П.І.&. фі,ичиоі осоl5и, иаlllOРИІІичноі особи) 

ЗсМлевпасиик (землекористувач) 

Представник міської (сіЛЬСЬКОI ~~-. 



А&РИС 'JEMEJlbHOI ~ІЛЯНКИ 

t1lJ li!J. OIJ . .JаЛ/lI-Юlo;·, /9 

-, 

-
ОПI'~ меж: 

, ВіJ~~uВ __________ ~ ________________________ --------

--j, Ві!! І) ~u Г _____________________________ -~-----

.а. Ш;, r' ;1О 1\ _----------------__ --:-____________ ------

---S. ВіnдАоЕ ________________________________ ------

h Аі;! I~ ,." л ----,---
Абр"': СКЛІ": 

--...... -,-----------------



n л А Н З0В· • ІІІШІІІХ меж :JеМлек 
( KOPOTKC.1L"'rPOKOOO!'O ІІа у ОРI'СУуВОI'.'И 

О n n \\ е. іч н U І( В вовах ореllдlІ) 

2..06 

Масштаб І: І ии 

ОПИС МЕЖ: 

0)'11, МІ 1\"r~НQЬQї 'i~' 
J 

Від А ДО А -1смлі 1BrWIbHoro КОРШ:ТУН8ННJI 
Ah.-r перенесе •• ня в наппу ]овнішньоі "1е"АСі ]емельноі ділЯНКIІ: 

Межі ]емелы�оіi діЛRНК.' В.''JtfачеНI 
НІ місцевості та IIKB'JBHi орендарю 

~IЧ~"ниlС БРОВВРСЬІСОІ'О місьКОГО 
11д4lnу земе.'''IIИ~ ресурсів 

"' .. Загап.,на моша: 3/1 01/8. М • 

ОбмежеННІ: 

( ьi~~YTHi ) 
(---------') (, _______________ -J) 

І 

1 



. Договір Н!!І 
"ро "ІІЄСI!ІІ11В :1."'11 до догово .\ 

"ід 01' 2 'РУ ореllи" '1!.."ед'"0і ділвllllll 
."В"ІІІІЛ 006 РОК1' МD4D633ВDD116 .. ~ о' • 

МІСТО БроваРIf Кllївськоі області ! .:: 

13 берc:JIIП доІ тш:пчlдеа'ятого ро",,), 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpOBlpcLкa .. іська К • 
У _. " рада ІІТВСЬКОТ 06nlm, IОрlUU1Ч111 осоБІ 31 

3DКOHOlIDDCТ80,.t кpllllll, IдеlmlФIКIЦIАНIІА код 31 .ІІІІ.111 .. 11 ЄДРПОУ 26376375 
1CI1івська обп., м. GpoBaplI, вуn. rarapillD, І5, І особі IIIKOflYJO'IOro ОБОВ'JI3КII,~~:~::::I~:,::~ 
секртря РМIІ Свпожка Ігоря ~аСflЛLОDllча, ІКІІА діс ІІа підставі c:r.42 ЗаКОlty УкраТІІІІ «Про 
"IIСl1Cве самоврядуваНIІЯ в Украіfll)), 3 O./1f1Oro боку, ТІ 

ОРЕНДАР: ПП. Пасі'IІІ."К • ВanСІІТllllа Ві"їОріВllа. IOPIlAII'IHI адреСІ: "1.GpoBlplI, 
вул.Королеlfка,68 .кв.129 ІДСІІТІ!ФІКІUІА.ІІІА код 2258615523, CBi./101lТ1l0 про ./1СрЖ8ВllУ РССС1раціlO 
Фі311Чlfоі особll-ПІДПРIIСМЦЯ ВІД 06.07.1999р Я!2 355 О J 7 0000 000560 ВJI.ІІІІІІС ВIlКОllаВЧIІ .. 
комітетом GpoBa~CLKoї міської paдll КIІЇВСЬКої обпасті 4Мі -"ОРЕНдАР", J dpY«Jr сmоptJl,и, 
yкnanll цеП ДОГОВlр про lІаС1)'Пflе: 

ДіlОЧl1 добровїJlыfo і переБУВІIОЧl1 Прll 3.І10РОВО"IУ розу .. і та IСflіП nar.I'JIТi, розyr.lіlO'lll 
311ачеШIJI своїх діА, попередньо 0311аАомпеflі 3 npllnllCI .. 1I ШlвfnЬflОro заКО.IОдD8СТВD, що 
реryЛlOlОТL укnадеlшR НІІМІІ праВО'IІІ" (зокрема, 3 B" .. orafolll щодо flсдіПСllості ПРІВОЧllfty), 
відповідно до затвердженої рішеНІІIМ БРОВlРСЬКОТ міської paдll від «30» BcpCCII. 2008 року Н!883-
46-05 нормаТІІВНОЇ rpowoBoi оціНКIІ земcnь міста БроваРІІ, та рішснн. БРОDарської follCIoKoT paдll від 
16.10.2008 року .N'!898-47-0S, від 26.02.2009 року N!1068-56-0S та КСРУІО'ІІІСЬ ПOnОЖСIIНIМIІ 
пунктів 4.5.2,4.5.3 та 9.1.3 Доroвору ОРСН4l1земcnьноі ./1fnIНКIІ ві./1 J 7 ТРIВfI. 2006 року yкnanll цсА 
ДоroвірН! І ("адал; - Дozrм;p) про внеССН11JI зміll до AoroвoPY ОРСН4ІI зс"cnьноі ДЇnIIlKII від 17 
травня 2006 РОКУ за .N'!040633800272 (надалі -Дoгrм;p оренди) про такс: 

1. BHeCТII до Доroвору opell./111 НІСТУПflі зміНIІ: 

1.1. Пункт 2.3 Доroвору ореН411 B11кnaCТ11 в наСТ?'пніП p~Kцii: • 
«2.3. НормаТllВlІ1 ГРОШОВІ оцінка зсмcnыlіi діЛ_НКII 3ПДНО ./10114К11 8144ШУ ~cfoIcnыІІхx ресурсІ8 у 
",істі Бровврах КlIЇВСЬКОЇ області 8Ш 28.0І .2009 року N! ~3113-3~ J СПІНОВIIТЬ. 

_ 20 134 (Дa1l4W1ТL ТlіСЯЧ С1О трll./1WП'Ь ЧOТl8рII) IpIIBHI оо КОПIRок.» 

1.2. nYIIКY 3. J Доroвору ОРСНДIl BIIКnICТII в наС1)'пніП PC.IIIIKDIТ: 
• 26 02 20 І О року Пісп. 3DKiH .. CIIIIR С1року дП w.oro 

аЗ.І. ЦеП Доroвір укладено теРМIНОМ./10 • 'овnсння Boro НІ 1І0811П С1рОIС. У w.ofolY раl 
AoroBOPY ОРЕНДАР має. п~рев~"е пр: ПО:Н4DРНIІХ днів ./10 3DKiH"CHH. С1року дП шоro 
ОРЕНДАР ПОВІшен не ПlзtllWС НІЖ 3В кап О нвмір ПРОДОВЖlml Roro дію. 
Доroвору ПIlСЬМОВО повlдОfoШТlt ОРЕНДОДАВЦЯ пр ОРЕНДАРЯ lІе 3BCТDC08YIOТЬC. У разі: 

Положення uьoro ДоroВОРУ про псрсважне ПрІВО • 
• І цілЬОВllfo1 ПРl1311DЧСННlfoI, _ ВИХОРllСТІнні земельної ДIЛRІІКІІ НС з 

_ порушення термінів сnлаТlI орендної nnа~l; 
допущенНІ погіршенНІ стану земcnьнОЇ дт.НКlI». 

Ів IlаС1)'ПllіП pC.IIIIKDii: if' 
1 3 Пункт 4 І Доroвору ореН411 ВІІJCЛВСТІ • Ід НОРМІТllвноі rpОШ080і ОЦЇНК" зсаlCn.НО 

«4.1. Ope~1 плата 'стаНОВIIТЬ 10% (дссять) вшсоn1В 8 

AЇnIHКlI- 20 134,00 rplIBeH~ і cКnDдDє: ) rpllBCllIo 40 копіПОК в рік» 
- 2 013 40 І .... і ТИCRЧI'lpIIНIIдUJIТЬ , ~ ·п редакціі· 

CHlIll 811кnaCТII У flDС1)'ПIl1 • 
1.4. Пункт 4.3 доroвору ор • го'" ]0 (тpIllUIIIТlI) кanСluшрlll1Х 

• ІМІІ чаCТlCllfoll1 ЩОМІСІЧІІО nPD11I ~ alicaWl БС::І урахуванНІ пдв 
C(~.3. Орендна плата ВНОС!ІТЬСJI РIВJlIIІI"'1 днс" 'BiТllorD (ПОJJllТl\'О~~11ВІ510000' УДК У КllівськіА 
АН... наС1)'Пllltх 311 OCТIIIHI,.. кaneНдВPBlln рахуlІОК OpcllдOJlllllWl Н! ВІ" _ БРОВDРС.ке ВДІ<. код 
1WUlX0fol перерахування на pmрахУНзКО57192], МФО 821018, О./1СРЖУ 
oблacri ,.1. КlіЄОа, код ЗКПО 2 
IСІІ8СllФіlCD.Цlї 13050500 - оренда землі». пніП pC.llllкwi: 

11 ВIІІCJlВСТI' в НІС1)' _ 
1.5. Пункт 4.5.2 ДоroВОРУ ОРСIIА ноі IШDТlI, 3folillll HOpMm"IIOi rpoШОВОІ 

та С11ІВОК орсlІд II3НDЧСIІIIХ 3IКOII0дa8C'1110M. 
«4.5.2. змін .. розмірів зеtolелыlro п~да:СфіuiЄнтіВ illACKcaW1, 8 на YfoIOBDX, ВIDlllчеlll1Х п.4.' 
ОціНКll, піДВllщеНIІR оін, таРIІФ~, 3":;. ,міНllТІ1 ope~НY :':оРОIІН.ОМУ порllдlCY»· 

у ВIIПВДКУ BWtOBII реl .pвlТlI осП ДоroВIР в 
AOroBOPY, OpeндoдaBeuь має право Р031 . ступніП pCДU1Ui: 

11 ВIІJCIIВCТlI в на 
1.6. Пункт 4.5.4 ДоroвоРУ ореlUl 



..... 

«4.S.4. У pll3ll.CBI.ecel.I.JI ОРСI.АI.оі маТІ І у СТРОКІІ, BII'I.a'lelli UIIM Д~ГOBopOM. СУ\lа 1аборговаltоcrt\ 
вввжааьСJI ПОАВТКОВІ'М боргом І СТJlгуаьСJl , l.a~aXYBaltllJlM пеНI~ ~O IшраХОВУЄТI.СIІ І!а C)'J.sy 
ПОАВткового боргу (з ypaXYBal.I.JlM wтрафШIХ caHKUln ,а іх HaJlBHOCТI) І' розраху"ку 120 ВIДС011Cf.1 
ріЧllltx обnlковоі СТВВКІ' HBWOI.an.I.OГO башCl Украіltll, Ailo'.oi на АСІІ.. ВlltIIIКIІСЩ.Я тaКOro \ 
ПОАВткового боргу або ІІа Ael •• Пого (Пого чаСТІші) погаwеl'НЯ, звnсжно ВІД TO~O, яка, ВCnIIЧНIt 
ТВКІІХ СТВВОК Є бln.WОIО, за КОЖІІІ'П кanСltдаРIШП ДСІ'. прострочеНI'JI у Пого смаТI)). і 

1.7. Пушrr 6.4 Договору ОРСІ'Д'І ВlІlCItаСТI' В I.BCТYnl.in peaaKuiї: . 

«6.4. ОРСIIдllР зобов'Я3ВI.IIП в П'ЯТІШСІ'І'ІІ~ терміl' після дcp~aBlloi рсєстраl1ії Uboro Договору 
11ІІабо БУАЬ-JlКI.Х АОАВТКОВІІХ угоа. ДОГОВОРІВ про ВІ.есеlIIIЯ 3МІН та AOnOBllellb до Договору ТОЩО 
ІІІUШТJІ вІаповіАllУ KonilO opral'Y держаВllоі ПОАВткової службll 3В MicueM знаходжеНIІЯ ,eMMr.HOi 
АШIІIIКlI». 

1.8. ПУІІКТ 9 Договору ореltдll ДОПОВtIIIТIlItОВI'М піДПУІІКТОМ 9.4.7 наступного змісту: 

«9.4.7. В п'JlТlшеlIIШП терміl' після АСРЖВВllоі peEcтpauiї UbOГO Договору та/або будь-яких 
АОАВТКОВІ'Х угоа. Договорів про внссеllН. змін та доповнень до Договору тощо надаТIІ відПОВіАНу 
копіlО opral'Y АержаВllоі ПОАатковоі служБІ І за місцем ,находженн. ,eMenbllo'l' діn.IІКIJ)). 

1.9. Пункт 12.3 ДОГОВОРУ opellAl1 ДОПОВІІІІТІІ ІІОВІІМ підпунктом 12.3.4. ІІаступного змісту: 
ес 12.3.4. II.іuіат"вою однієі із Сторін В ОДltосторонньому пор.дку У Вllпадках, передбачеНl1Х 
3BKOIIOM тв ШІМ ДОГОВОРОМ». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореНАl1 ВIІlCltаСТ'І В HaCТYnHin редакції: 
ес 12.4. Розірванн. ДOГOBO~Y ореНАl1 землі за ініuіаТIІВОЮ Орендодавця в ОАНОСТОрОННЬОМУ 
порядку допускаєтьс. У рll3' неВІІконаНІ'. ОреНАВрем ВІІМОГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 много 
Договору.» 

2. ЦеП Договір набllР~Є ЧllНllості післ. пїАПJfсанн. сторонаr.ш та яого державної реєстраші 
ІВ застосовуєтьс. до ПРВВОВІДНОС.ІН що BltHltКnI' 3 01.10.2008 року. 

З. hпuiУМОВIt ~OГOBOPY ореНАИ земельноі Аin.НКIІ віА 17 травня 2006 року ,а N!040633800272 
зanllЩШОТЬСЯ без 3МIН. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Лр""аlll""й ,,1t>"PIII4t1elf6 
Лас/"",,« Валг"ІІІ11"а В/ЮlIDР/'ІІа 
IОРНАlіЧна аареса : 
вул. КОРолонка.68 кв.129 
М. Броварн 
обл. КИівська 

~~ В.В.ПаС/"""R 

Договір 3BpetC1pOBa110 у ВllКОНКомl Бр 
Аержавноі peєcтpвцIТ Аоговорlв opelUUI ВЧllнен:~:~~~К:! MiC~i РВАН, про що у КНll3і запllсів 

ІА ес..-, »Д, 20qfpoкy. J 
І 

! • ,. 
і 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рвда, в 

особі ВИКОIIУIOЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діє на підставі СТ.42 Закону Українн "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 .N'!! 128 «Про виконання обов' язків міського головю) з 

однієї сторони, та Приватний підприємець ПасіЧІІІІК ВаJJеllТlша 

ВікторіВІІВ з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ПРllваТlшіі підПРllЄl\lець 

ПвсіЧНllК ВалеНТИllа ВіlП'орівна прийняла земельну ділянку площеlО 

0,0031га по вул.М.Лагунової,19 для обслуговування кіоску в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.02.2009 року за Nel068-56-

OS на умовах оренди на 1 (ОДJШ) рік, терміном до 26.02.2010 року. 

Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська Jfl;C6Ka рада 
К"'tJськоl06лаCllJі 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки 
міс .QГ~ГОЛОВИ - секретар 

~tdl: ь ~i p~ii~ .. 
r ~.. ,\..' ~ \, .. ' ... ( ._- -' .. . 
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ПРИЙНЯЛА: 

ПРllваll"""; n;iJnpllЄi"e'(b 
Пас;'''' ІІІ( ВОЛЄlllllllllа В;ЮІІОР;Вllа 
EDридичнацдреса:м.Бровари 
вул.Короленка,68 кв.129 

P(:~ І В.В.Пасічник І ---



ДОГОВІР 
ОРЕНДIt ]ЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

м.ВраваРII 

ІіроварсьКІІ "І'ська Рада .. ot{) .. r.t~M~11L .. 200,)" 
Ь: S ова ськв І\І'СЬКВ .• '.E:LJ'. орЕНдОДАВЕЦ рр. • ра48, в ОсоБІ ,аСТУПIШка MICькora ranoDII АlllIрссоа ВаСlfnП 

();1Сh'СІIUlРОВIІЧО, ШО діє ІІІ ПІдстаВІ ЗВКОІІУ УКРВЇШІ "Про міСЦСВІ: самовр.nvв У _ .. , • • 
820.06.2007 року N!2-S3/S 1 S , ОДІІОГО боку, та -І аlllll в краlШ, ДОВІРІІІаСТІ 

ОРЕНДАР: ПРllвапшП П!дПРIІОІСIIЬ Пan,,''''К Любов МlllСОЛа1іаl • 
К 49 23 ' ф.. 18, ЮРll41ІЧна мреса. 

І. 5poUPII, вуn. ?ponС11Ка. н КВ. ,14~НТII IKBQlnHlln коп 1451605048, Іка діє ІІа пlдc:raві C8!дOЦТlla про 
ACJI8I8'1)' petcтpIЦl'O фі"IЧНО' особ" - П,ДПРIJСМшr, DIІПlJоra ВIІКОllаВЧJJМ комітетом Ііроварської міської рм" 
ііа 06.12.2000р. 38 162 355 017 0000 005174, дапі -"ОРЕНДАР", :J другат сторони, УІСІІanll цеп Доroвір про 
RКlY'ше: 

1. ПРСДl'lет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ 8іДП08іДI.О до ріWІШIІ сесії Броварської •• іськоі paдll Кllівськоі обпаc:ri 
lia25.10.2007 року ,м483-28-05 надає, а ОРЕНДАР npllnMac в строкове Mmre кopl'CТYBalflll'C"lenЬ1'Y ділlшеу 
lIIIO\I1CtO O.oo34ra, дnп ol)cnyrOBYDllllln кіоску, яка 'l'ахОДІIТЬСІ по оуп. ГlІl'8ріllll,1 а " •• 5РОВIlРII. 3ПдllО :І 
IIUНOМ 3OМnlKopIICТYBDHlfll, ЩО Є не8ід'ЄМI.ОЮ част"кою цього Договору та довіДКl1 D'UШI.оі БроваРСЬКІІА' 
MblllМ 8ідділом ,емелЬНltх ресурсів від 08.11.2007 року за N!04-3/13-3/1497 та 3lмenЬНОека.аас:тровоі 
.-yмemuli Броварського міського віддіnу 'І:lоІenьк,1Х ресурсів ЦІ 'IМenька дfnЯlІка paxycn.c:a в 'IАШIХ 
аомерціnиоro прsaначеННIІ D межах Броварської міської радІІ. 

2. Об'єЮ' ОрСllДП 

2.1. В оренду передВЄТЬСIІ земельнв ділІНка 'araJlЬНОЮ МОЩІЮ 0,0.0341'8. • 
2.2. На земелы�пn ділІІнці розміщені об'єtmt flCPYXOMoro MВnкa, ЯКІ ~ЮТЬСІ вnaCHIC110 ОРС·ШВРІ. • 
2.3. НОРМВТlIВна flJOwoBa оцінка ЗІМenьноТ діЛЯНКl1 'ПДНО Д081ДК" БРОDарськоro A"CЬКOro IШдfnу 

-W,НJIX ресурсів від 08.11.2007 року зв N!04-3/13-3/1496 CТlК0811ТЬ:. 
- 14 683 (чon.рнадцRТL ТlIСВЧ шІстсот olciAIДCCRТ ТPII) '1J118НI• • • 
2.5. Земenьна ainllHICВ, llка передаЄТЬСІ в ореНДУ, ІІІ МАЄ таКІІХ кедОЛІКІв. ЩО ftlОжyrь переШКОдlтl іТ 

сФЦmвUQ&1)' ВIIКОРИстанlUO. • • 
2 (j П • • ( "ї) ОРЕНДАР' d Доroвір ОРlнда. не збlРIПlЄ ЧІІНІІІСТЬ. •• pl13MIHI реоргаЮ38W п 

3. Строк ДІЇ договору 

• 025102009 року. Піспl ,аtdНЧІllНJI строку AOro80PY 
3.1. Доroвір yкnaдeHo на 2 (два) РОК". теР·IIНОМ : "у цьому Р83і ОРІІШВР ПОВІІІІІН НІ ПЇ3'lіше ніж 

орендар має переD8lCне право поновnеНIІІ Яоro Н8 Н0811 строк. М080 орендодавЦІ про ""Іір ПРОДОВ.ІПІІ nora 
~ 1 lllса,,1 до закіllЧенНІІ строку діі договору ПОВідОА';:" ПІІС~ ПРlпн ... еl •••• аl opellдap втрачає перевасllе 
11Іо. Прп BIlКOPII&!ТIIIII.1 ,еа.СЛLJlОТ ділПIlКIІ 110 38 Ц "08111' . 
nР'ВО пв ПОIIОD.lleJ.IIИ AOroBOpy оре'lДll. 

4. OpeUДIl11 ПJlI1ТI1 

ІІОТ rpошо_оr oullllCll І СlСІІмає: 
..а 1 І ІО % 81д .JOpAlaТll8 'n •• • Р ЧІІІ opellAlla nnата CТDIIODIIТ" ІсІ •• ) f1JJIBlIfЬ 30 КОПІ ОК; • 

- 1 468,30 (04.10 ТlIСИЧО ЧОТІ'РI'ста шІстдесят в іонІ ДЇJIIIIKII державноі вбо h'O.tyJ.an...,oi впасноСТІ 
4.2. ОбчиcnенНІІ po3ltIipy орендноі nлаТlI З8 3~leп фіцfЄнтfВ Illдlкc:auii, ВII3I1АЧІ.ІІIХ 3UOIIO~BC1'80M. 

3Jd1lc1llcJtnc:JJ 3 ІІІНІІМ іх цільовоro прll3Н&'.еl'НІІ та КОІ ВnOB.UOIOТЬCJI під час yкnaдaнНII або 3.IІНlI умов 
3а 3І1в урахув. • і ів украr,ш фор.I".I', що 3 
_ epJDкeИllМJI Кабшото", МІН стр Ід 25.102007 ро .. ")' що •• IСВЧIІО 

I'ОІору орендІІ ча. продо_.еIIНІІ Пого діі: n JI'П1I рlшеllllА D • 
4.3 О поЧ.lllаIОЧ•1 3 AIIA пр.. •• OCТIIIIII.. JCIUIеllдар.lllаl ltlIO)I ,oln.ora 

РІ • PIllДlla пnата D'IOCIIТLCJI ltll18 lIanynllllX 38 • ..tп -И-аeтf А' Кllсва МФО 811018 
1111'1111 части 30 И8ЛeJlДар"IІ • Y'nK v ((IІТае"к. _. • 

(11 01\11І протиroа. .ІІІА І.а раху"ОК ,.. J 13050500 - opeIlдD ,еАШ'. 
kЦta~80ro) 1І.lenцn WJlЯlоа' Пlрераsyва ІСС вДК. КОд ttЛаСI.фIКDUП Ф p.WЄТЬCI .їдnoBЇДt""111 BК'l'UIII. 

571923 р/р 33217815700005 - SpoBapclo &ХуКОК opellдHot MaТlI о о 
4.4. ПІредаЧІ продукwї та HDд8III11 послУr 8: у ра3' : 
4.5. Роза.lр opeIIДI.or nnаТlI nepernRдa~~IHlfX ДOГ080POM~ J.фі.. змІШI КОlфіuiєнтів іllдlКСlщіі. 
4.5.1. 311іНІІ "108 roсподаРlоваНIІІ. Пlред ку пfдDlІЩО'J11І WfI, тар піСІІІ затаер.ФІСlІНI "О.,ІХ c:raвoк. У 

1I 4.5.2. 3&11НІІ розмlрі8 зеМCn"IЮro подат ~aтy за земельні дUtR'1K11 ...,оТ дfnlНКIІ може бyn. розlрваJII'П 
Ь"lчешlХ 38КО110JUШСТВОМ З"'ЇНlОDIТІI OpCI.1д11)' доroвір OPCIIдII земеп 

11ІІІІІ...... I~.. • і 1114'1)' плату, '. 
);р---3 IщмОВl1 ОреllДОРЯ зм НІІТІІ ор rJ поРЯДКУ· і ... · 

OllpcLkOIQ міською радою 8 ОДНОСТОРОНIIЬО. 



JCDX. псредба'IСIІIIХ ,аКОIІОМ; 
4.5.3. в іНШl1Х BllnDJI і nлаТlI у C1POI\11, Вll:Jначоні UIII\I ДОГОВОРОМ, пеня Hapa~oByrт"clI на 
.. .5 .... у ра! ІІСВІІСССІІІІІ ОрСНАНО афllllХ caHKuin :ІВ іх н&Явності) із розрахунку 120 віДСОТКів .~ 

ПОADТJCOВОГО борІ)' (DКJlючаЮЧII : .. ~ ~aillll діючої на ДСН" ВIІІІІІкнеlfJІJl такого податкового боРІ')' :~-'4 
обnіковоі C'lDBКlI HauїollВnLlloгo all ЗВnСЖНО' від того, Іка , ВСЛІІЧІ ... таКІІХ ставок С більUJОЮ, за ко " 
ДСІІ" noгo (noro 'laCТIIIIII) ПОI'DШСНІІІ, • -. 
ICDJICllAIIPlllln aellL ПРОСТРО'ІСІІІІІ У nl~~':':~ і у ВIIПВАках, якшо ОРЕНДАР З поваЖНJlХ ПРJlЧIЩ ТI",час:о. 

4.5.5. OPClUU1a плата справn ..... о lІе 
DIIKOPIICТODYC зе.leJlы�)' ділlllКУ за UII.I ДОГОВОРО.І. 

5. У"ІОВІІ ВllКОРllстаllllЯ :Jс"Iслы�оіi діЛRIІКIІ 

5.1. 3CMCnLlla ділІнка пеРСАВЕТЬСI ВОрСІІДУ дnп об~уroВУВ~"ІІЯ кіоску; 
5.2. ЦілЬОВС ПРll:JllаЧСll1ІІ зсмcnьноі діЛJlIfКІІ - ЗСМЛІ KOMOpUlnlfOrO ВlІкор"стаІIllJl. • 
5.3. ОРЕНДАР 110 має права бсз ОФОРМЛСІІНJI У встановлоному заКОllодавством порядку 3.IIНIOh11I 

ufлЬОВС ПРІDІІВЧОШІІ ЗС.ICnЬНОЇ ділJlНКII. 

6. У"ІОВІІ і СТРОЮІ псредачі :Jе~Iслы�оіi діЛSlllКl1 ВОРСІІДУ 

6.1. Передача земcnы�оіi АЇЛJlНКlf в оренду здіПсНlOЕТІоCJI без розроблення проекту ЇЇ відведеННІ. 
6.2. ІllШі УМОВІІ пероавчі зомcnьноі ділlНКН в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР npиlbrвcв 

ореlЩУ земcnьну АЇЛJlIІІСУ вільну від БУAL-ЯКlIХ маАнових прав і npетеюіП третіх осіб, про ІКІІХ в MOMeнr 
УКJlllA11If11l Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС могли знати. 

6.3. Передача зсмcnьноі ділJlНКl1 орснаврю здіЯСНIОЕТЬСJI після державної peccтpauiї ULOГO Договору 
за актом npllJh.raHHJI- передачі. 
6.4. ІІа ОеІlовl ст.25 3aKOIIY YKpailll1 "Про opellдy ЗСl\lлі" від 06.10.1998р Хе 1 б I-ХrVорсfUlllР J 

п'nТlщеllllllП строк пlело державно' peEcтpauii ДОГОВОРУ opellnll зе~rелLIІОЇ діЛОllКl1 державноі 860 
коаIуIIвлы�о'' влвеноm :'060в'R3ВIIІІП IIВAaТlI KonilO ДОГОВОРУ BiдnOBiдllOl\lY OprllllY держпвної податковоі 
елужб", 

7. У"ІОВП nOBepBellBR :Jемсльвоі діЛЯВКl1 

7.1. NЇCU nP"ПllненНJI діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ділянку у стані, не 
гіршому nopiBIUlHO з ТlІМ, У ІКОМУ Bill одержав 1ї воренау • 
• • ОРЕ!,ДОДАВЕЦЬ У разі П~гіршенНJI КОРІІСНИХ властивостеА орендованоі земельної ділЯНКII, ПОВ'JI3ІНIIХ 
l' ',""НОIO 11 стану, має пр~о .НІ В1ДшкодуванНJI збllТків У розмірі, визначеному сторонаМІІ. Якщо стаРОIlUІІІ не 
ДOCJImyтo ЗГОДІІ пр~ РОЗМІР ВrдшКОДУВDННJI'бlІТКЇВ, спір рО3в'НЗУEТloСI У судовому порядку. 

7.2. 3АіЯСI!ОНI ореНАВРем боз зr:oAlI ореНАОАІВШ витрати на поліnшенНJI орендованоі земcnьиоі ДЇJIIJIIOIO 
які неМОlШllВО В.1ДокреМIIТИ боз ЗВnОДIІННJI ШКОАИ ціп ділJlнuі, не піДІІЯraJOТЬ відшкодуванню. 
OPEH1~~~ц=eННJI і стану. земепЬНОі. АЇЛІНКІІ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПlIСЬМОВОЮ зroДОIO 3 

BlпplТ за проведені := ;a:I~~:::'I'8IOТL Вlдшкодува~НІО. Умови, оБСЯГІI і СТРОКJI відшкодува~ИR ореlUlЩllO 
7 4 Ор .стану земепы�оіi ДШЯНКИ визначВlOТЬСЯ окреМОIО угодою СТОРІН. 
•• eНAllp має право НІ В1ДШКОАУВан б· • ueм 

зобов'язань, передбачеНl1Х ЦlIМ AoroBOPOM. НJI , І!ТКІВ, заПОДІЯНИХ унаслідок HeBllKoHaHНJI opeIIдOJ1llB 
3бlnкаl\ІІІ DDDЖJIІОТЬСП: 
7.5. ФlК11lЧнl rnpml, ЯКИХ ОРЕНДАР заз ' 01 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також Ha~ У ЗВ JlЗКУ З неВІlконанням або неналежним ВIIКОllаиtul.1 ум 
CBOro порушеного права; BlnpaTlf, ІКІ ОРЕНДАР ЗДЇnСНlfВ або ПОВllllен здіЯСНІlТl1 длJl ainlloвnettlll 

7.6. ДОХОAlІ, Ікі ОРЕНДАР міг би .n:aA 
умов AOI'UBOPY. реаяЬІІО ОТРИМВТІІ а разі належного виконаННІ ОРЕНДОДАВЦІ"'" 

7.7. Розмір фаКnIЧНl1Х ВllТрат ореНАаРI ВIDlІвча • 
ЄТЬСІ на підставІ документально підтверДЖОНІІХ _1111Х 

8. 06межеllhSl (о6т 
вже111ІВ) щодо ВllкористаВllВ 

зеJ\leJlЬhоі дinUllKII 
8.1. На OPOllДOBaнy зеr.lепьну • 

AIЛJIнку не встановлено б 'б' 
о .lоженНІ, обтlжеННI тв інші правВ1рeтfХ оСІ , 



9.lllші права та обов'П:lКlI &:ТоріІІ 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapDlnYC, що 3СМcnьнв дinllllка є • 

,s6oPOIIOIO (арешто",), ЗDстааОIО 110 перебуває і lіll МАЄ 30К У ~oro DnOCIIOc:r1, IliKOr.ay iHWOr.ay 110 Іfдчужсша. під 
IIJIIIIIP1I ІІIWІ nplUШ. 111311DЧОllі Ullr., JIOroOOpOM. ОНІІ ПОII'ОIВ_I.IIІІ переНІОТlI IUO JIinllllКY в ореlШУ, 

,.I.Прово 0PCIIJIolloBUn: 
,.1.1. nepelipml uinь~ac IIIKOPI'C1'DIII'II 3СМСЛLноі лinlll'К'" 
'.1.2. достроково Р031РВОТIf цеА Доrolір у IІІпцках. перСдБОЧСlff1Х ЧIfIffШr.t 3BKOflO4DICТ80r., та Wlr., 

дon'8opor.'i 
, 1.3. з",IНlml розмір ope'fДlloi MOТlI У IflnUКDX б 

DAlfOCIO;OIllILOMY ПОРІІ~ без ,rollll ОРЕНдАРЯ; • персл О'IСШ,х 'ШІШІІМ 30KOII04DICТ80M, І тому Чllcnl в 
'.1.4. BllМaraТlI ВІД ОРЕНДАРЯ СІОCl'ОСІІОro IflCCCIIHII ОрСllДllоі маТІ" 
'.1.5. IllМaraТl' Bill ОРЕНДАРЯ ВЇlIШКОДУІОIІІ .. СУ.Ш OpcII.IU.oi ';"ml 3 часу np,.AI.JI1ТII ріШОflНR 

ІUJCOНІОМУ 6РОВОРСЬКОі міськоі PDJIlIllO піДПIfСОIІІ'" шоro ДОГОIОРУ; 
'.2. Обов'R3ЮI 0PClllIOllBBQR: 
'.2.1. nepCJUlBDТlI зоftfСЛLНУ lIinllflКY по акту. 
'.3. Првво 0PCI'lIBpn: 
'.3.1. oтpllftfDТlI по DIn')' 'ОМСЛLflУ діЛllflКУ У КОРIІС1УВОIІІ .. ; 
'.3.2. ПОНОВЛІОВDТJІ доroвір піМJI З0кіf.ЧСlfffll строку noro ліТ І разі lіДсу1'ІІОсті прстсюіn, шодо 

J06oI'1D8I1L на ПРОТlІ,і терміну 0pOНllII. '.4. Обов'R3КI' opel'lIBpR: 
'.4.1. IID4DDDТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnlflісТL здіnСllю.аТl. КО'IТрOnЬ 30 IIfКOPlfmlH.IIIM цієі ,е.'СЛLноі 

-ІІІ; 
'.4.2. II'КОРIIе'ТОВУВВТІ' земелы�уy lIinЯIffСУ 3І цinЬОВfI'" ПР"3f1DЧС'fI'Я"'і 
9.4.3. СВОЄЧDСНО СМІчуваТ11 орендну мату; 
9.4.4. ІІС 1I0nYСКВТН хімічноro ЧІІ БУДL-JlКОГО iHWOro зоБРУДНСIІІ .. 3C"W; 
9.4.5. niД1pIIl\IYBDТlI Гі в належному санітарному стаІІі; 
9.4.б. niCJIJI закінченlUI тер",іну діі ДоrolОРУ ОРСllдll по.срнyn. 3СМСЛ.flУ JIiпllllICY ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

JIIIIanIому стані по aК'l)'. 

10. Pl1311K ВІІПDДКОВОГО 31111щеllllИ вбо ПОШКОДЖСІІІІИ 
об'єктв 0PCOДII ЧІІ його '1встппп 

10.1. РII3IIК ІJlПадковоro 'Н'lшеНlUllбо поwкодженНІІ об'єкта ореНДІІ ЧІ' noro ЧОСТІІНІІ несе ОРЕНДАР. 

11. З&.іПII УМОВ дОГОВОРУ і прппппеПl1ІІ його діі 

. • . nl.c ••• oBin формі 30 83IЄМflОЮ зroдо.о сторін. 
11.1. ЗМIНD умов Доroвору зд.DСRЮ.OТLСIІ У • roвору спір P03B'II3YIOТLCII у судовому ПОРIIJIКУ. 

у раі неДОCRПlеННIІ 3roди шодо З.'ІНІІ умов ДО 

11.2. AiJ 1I0rDBOPY npl'nllllRloncn У pul: 
11.2 1 заКf'нченlUI ~oкy на ІІКІ'Я noro було yкnaдCI.O; • 

• • -'r' м • У 8JlOCIIICТL' 
11.2.2. ПРIIJ~б8НIUI ОРЕНДАРЕМ зеМCn.НОIДIJ!"НКI. &ІОТІ •• ·ІВ' суспіп.НОТ неоБХЇJUIОсті ВШПОIЇJUfо ІІ!! 
1 • &'CnbHO-1 ДIЛІІНКff 3 р 1.2.3. ПРllМ)'СОВОro ВlДчуженlUI 30р 

srJ473eMe.n.,IIOrD кодексу УКРВУНIfj. ...... передбачеНI'Х 31КО.10 ••• 
11.2 4 Д • також в ІІІШІ'Х ВI'ПD.IIn-. 

" OI'DBlp ПРlmНIUIЄПоСIІ Аоro cnIРВВ'II'А 38: 
1103. ДІ' 1I0rDBOpy npllnl.llnlonCR ШJlRХОJ\I р 
1103.1. В3ІЄМНОЮ згодою сторІн; ІКОН0давства Украіl'I'. 
1103.2. plweНlIIIM суду вilInовідно до ЧlІІlІІОro 3 доnyскacТLC1; 
11.4 Рo:sіРlОНIUI Доroвору в односторонн.ому порllJlК)' .nln/E; lfеВIIКОIfDl'НІІ OpeIUUlper.. п ... .3. п.9 .... 2. 

• cтopOI.H.OMY пор-·" YMOIOIO рo:sіРВВНIІІІ Доroвору в одно 
0.9.4.3. І wy ЮРlfJI11Ч11)' або фіз.1Ч1f)' особу, а тако. n peНдDPJl НІ ff 

11.5. Перехід прпа власності на 1\.0 1.0 О дlllІ рcnіР.DlIІIll доroВОРУ. 
J!eoprallbaцill ЮРlfДflЧноі особll-орендвр" с п1ДСТ810!О 

• Ь СТО РІ зв IICBIIKOIIBIIIIJI або 
12. відповlдвлыІІт ВІІКО:ВІІПП догоВОРУ 

IIСllвЛСЖlIС • • 
І ..vn. ІlдповіДВn.НICТL .!дnOBI.IU'O дО 
J р'" СТОРОIШ не .. "..-1 1 ВI'КОlfоННJI ДОI'O.О " 
JIaa 2.1. За неВlІlШнаНIІІІ або ненмане • • oIЇдIUI.HOCТЇ, ІІКШО ІОНО ДОІСДе. шо ue 
\ ІІУ '1'1 ЦIooro ДOI'DBOpy .11n.НlЄТІоСIІ ВІд вlJIII 

1"" сто' бов'1І30ННJI, • ~ «"«.. рона. JlКВ порУWIШD 30 , е_ C'I1UJoCR не з 1т ІІІНІІ. 

\ 



13. ПРJJкіJ.цеві положеJIІ'R 

13.1. ЦсП ДОrDвір наб'lpає ЧJlJIІІОСТЇ пісп. ,підп •• С8ННJI сторонаМJI та nого держаВflО; ресС1рllU! 
ЦсП JIOrD8ip укnадеllО у трьох nPll&lIPJlIIK~, що Ma~ OДHaKOB~ ЮРIІДIІЧflУ С'rny, O.IIJIJI 

:IIIOXOJIIm.c:в 8 0PCIIД0дD8IV1, JIPYГlln - 8 орендар., треТln - 8 ортНІ, .кнЯ ПРОВІВ держаВIІУ реСС1рацїlO, 11 

Нсвщ'Dlllllаш .. аmlllааш договору с 

> КllдDC1pOBlln nnall :lе.Ісшы�оіi дln.IIКIІ :І відображеНIІЯМ обмежень (обтяжеflЬ) у іі 811kOpllCllrati 
IICТDIIODJ1CII.1X серві1)'ТіВі 

> аКІ' про перенесе'lll. в натуру :lОВIIIШIlIoOЇ r.lсжі :lемenь.,ої ділянки та передачі MIrAf0811JC 311а1іа 
:lберіl'DlІllІІ ( копіа)і 

> аКІ' ПРllnОАfу-передачі :lеr.fсшы�оіi діл."к •• , 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
" Qсо61застуПlllfКn міськоro ronО81І 
АІІ,)рта ВаеllЛR ОЛ~ltCа"')ро"""а 

Мlсцезнаходжеи .... ІОр'fДlfЧиоі особи 

07400 К"',е.,,а омаСІ"" 
.".Bpo,apII, 'J'lI.rtlltlpl"a.l s , 
lдеllТl.ФікаціnИIІЯ КОД 26376375 

14. Реквізuт" сторі .. 

ОРЕНДАР 

пп Пал,,,,,к Любо, М"КОЛfll'lІа, 

Місце проживаИИJl фізичної осоБІ' 

юридична адреса: К"У'С'КIl ом., .11, Еро,.,,, 
'ул.КОРОЛЄllltll,49 КІІ.23 

IдеНnfфікаціifннЯ номер 1458605048 

15. ПідПJIСl1 сторін 

. ' 
'І, 

1.' {' ':} : 

{Ї: о :;~ , 

", ' " 
\',' '-, ': ..... 

\'. 
.,~ .... 

." 0- , 
'о 

-s.: n:м.Пал • .,,,,, 

, мп (311 .ru8"oC1i ПСЧIl1XІІ) 

Доroвір зареЄстровано у ВІІКОНКомі G 
'Т' РоваРСЬКоі Аlісысо' , рl\lllиаі реестраш доroВОРIВ OpelrдН ВЧJlнено запис ,1,) ".t(j РІди, про що у КНllзі заПJfС,В де 

- " L ___ 't!_С'С:_1А,_'(1;;...It..;;.;(;:;.;~fX!t=-.. 20 "., 1~ І" 
6-- оо!::!: р. з" J(j ., у 

мп 

-------------------------



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

заступника міського голови АllДрєєва ВаСllЛИ ОлеКСВIIДРОВllllа, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядуванНJl в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 року Н!!2-53/515 з однієї сторони, та ПР.ІВВТІІІІ" 

підпрllємець Пальчик Лlобов МllколаіВllа з другої сторони, склали цеіі 

Ап про наступне: 

Броварська міська рада передanа, а ПРІІВВТІІІІ~ підпрІІЄl'ІСЦЬ 

ПаJJЬЧИК Любов Мllкопаівна прийняnа земельну ділянку площею 

О,ОО34га, для обслуговування кіоску по вул. raгapilla,1 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.10.2007 року за N!!483-28-05 

ва умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 25.10.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник міс 6го голови 

. . .... ..: 
6;' 1/·' . . ... I/::J ' 'І: о" '\ 

{{/і': ,=' , ',:' ~ ~:().AHдPЄЄB / 

~t:': \і' '" '~,,'\ 
..І, :-МП' ,: І : !J 
~I .. \~.&. ',:._ -:'~/I ,:. .. .. .. " 
\ • " :' ',1.,1 \~ .. ~, .. 
",' "'" : .~~', "і ...... , ... :.~:....-"" . ... """--. . _- .. 

ПРИЙНЯЛА: 

Приватниіі підприємець 
ПалЬ"ІІI( Лю60В МІІl(олаівна, 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Короленка,49 кв.23 

мп 
( 3І НВlІностl пеllаТXlI) 



АІ\Т 
про переllесеJlfJЯ 8 IЩТУру ,. . .. ОВIJlШIІЬО·Ї 1\ • • 

та передачі меіКОІЩ ( з • ІІСІІ(І зсмenhllОЇ діЛSlJJКll 
С ОД m ШtltlВ ІІа збсріГОlІІ1П 

. q '" ( .., ес '1t! .А. &. 

" (' " о ~ __ .-:;....J~E--___ 200.i!p. 

МІІ, нижчепід::аса}lі, nрС'rг.rаПЮf Б . 
}(иїВСЬІСОЇ' penOHВJ1bliOЇ ,І'іill"!' n [С роварського МІСЬКОТО відділу 

І' І r.J1Ж<1вноr о пщприє .. Ц 
земельного кадастр}, при дсржаыІм'' .. мства оо еитр держа,ноro 
ресурсах" • ) Kor.HTeTl УкраІНИ по зеМeJ1ЬИIIХ 

в приcyrиості землевпасників (земпекористувачів): 

с n Д nQ '" І ~ Ц~ .І;.,А . 

. представИ}~IС ВИК?R(СОМУ Fop В' ~HKo tJ}. /J . 
ДІЮЧИ на ПІДСТnВІ Д.1):1ВО:Г,) r.~ll;('(U<C.:.tY J(g 273 
р:Щll народних деП}'1 aTil) Еід 2~· ,1t1':ТОПё'да 1992 роасу 
перенесли в натуру межі нп підс.тnві ппану земепыtіi дinкнки 

е.П. ,д. Па,." ЧЦ}С ,/) • .Р. 

проживаючоrо по BYn. 2t:t ИАр;ltEi. , 

зriдио рimеиЮl міСЬКВИКОНІСОМУ N!! ___ від __ -.-----. 
Ме)1(ові знаки в ldлы�ос:тіi ~ )r шт. передані в Hat)'pi представиmcy 

за.'40ВИИКа., ип ЯКОГО і ltU1<.llздсr[~ відПОl\і.дальність за іх збережеиик. 

Розміри та tflїсцезнаходжеНJfЯ межових знаків ЗеЬ1eJ1ЬИОЇ дімики ПD?Wаиї 
на кроках. . 
Цей акт є tїiдCTВВOIO ДIUI ПР11RнЯТТR рішення по фаmtЧКОМУ корнстувв.иию. 
Ап скпадений :в ДВО:< npl>lМїplutКl1X. . 

Предста'вІВІК Брnварського 
міСЬІСОro відділУ 'JсмenьНи:« 
ресурсів 

/7411І' ~CI~ VP. 4. 

~ ~.п. 

;FhlЮ J;:/3 
~~-~~I---



ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНJ(~J 
______ ____ ~ __ ~А:Б:Р~и~с~ ________ ~------------_____ __ 

---
- --

J 5]{Ж 
.,,3 , 

-------------І ---- А -- -- -----"'- -- -. --- -
-------

- Ol'Iи~ _~~ __ _ 

АБРlіС склав: --:-_-""'~~:-:.-7"" __ P_~ ___ ~_.L ____ _ 



........ 
.......... 

',0 
J.D 

6.О 

".0 

n л А Н ЗООllіw • ІІІХ мсж 3СМЛСКОРІІСТУООlllfЯ 
С ( КОРОТКОС·ГРОІСОООГО ІІВ умоввх ореШДІі) 
од ntl t4'~~11( ",. ~. 

О)':І. 2q 2е'р ~. k9 .t 
) . '/ 

'І ' .. 
,о' 

Масштаб 1 :2.00 

OfJ.,~' 

Г 
і'" 

-. ---- - - -- -
., 

• І.. • • 

Межі :JCMl:n.il"T ді:IJlIIКIІ 1&ІІ'III:&'ll:tII 
. на fI,icucloCTi та I&КІ1Іllі '~I\~IIAap 

- -. -

~~~ 

:JCMenIolloi діnИIIКI': 

Заhulьна моща: Л * " 
DОбr.tСЖСННJI: 
(Віде"тн; 
( со. 

(Чернов І.П.) 

1іfA!~~~(Шокун М.А.) 



Договір .NH 
"ро tlllесеlll'В з.1Іі" до дого. -

tlід 20 л"с",0"аd:~УооО7'РС!lfd" Je."t!II'"01 dlnл"'lII 
. року М44 

МІСТО БроваРl1 КllїВської області 

13 БСРС:IІІR дві ТІІСЯ'ІІ дев 'нтoro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 6роварс.,ка міс.,ка pau К. - -
зDJtOIIOдaBCТВOM Україflll, ідсtrrllфікаuiП.шп код за 411 "~Cдp"KOI області, IОрlШllЧна особа за 
КІІТВСЬІСІ обл., м. Бровар". вул. Гаrиріlfа, 15 в ОСобl~If"'1f ПОУ 26376373. 1ОрllJlІІЧllа lUlpее&: 

С • ВIfКОllYlОЧОro обоа'QКIІ м' секретаря paдll апожка Ігоря ВВСllnЬОВllча IКlfn діе '. IС.,КОro ronOBII -
мІсцеве свtotоврядува.IІІJ1 в Україflі», з 04l10ГО &КУ. та ІІВ ПIАCТlВI ст.42 Закону УкраіНl1 «Про 

ОРЕНДАР: ПП ПМ.,ЧІІК ЛlОбов М11кonаїВ11D, 10 11.QIIЧllа 
вул.КОРОЛСIIКD.49 кв.23 іДСllТИФікаuinllиR КОА 1458605048 CB'IJIO~'" а.ареса: M.GpoaD~11, 
Ф• - б' . о • ..... 0 про аер;кавну рсccтpautю 
131!"IIОI 06СО I�-ПIАпр~.lсм.WI ~I.II 6. 12.2000p.N!2 355 017 0000 005174 DllJIDHe ІІІІСОІІDВЧІІМ 

КО"lтетом роваРСЬКОI МІСЬКО' РІА" КІ,івськоі області JIIIIi "ОРЕНДАР" d r 
YXnВnIl uen Доroвір про .. аступне: '-, J 'PYlO старо,,", 

ДlЮЧII ~оБР~DЇnЬНО і перебуваючи Прll ?110POIO"IY pO:JYMi та Існіn пв,·ктl. розуміЮЧIf 
ЗIІDчеtlНl СВОІХ .11ln, попере.llНЬО 03lfаnомлеlll :І ПР"ПІІСВМ" W'BЇnbIIOro :lBkOHOADВCТ8B. що 
pl:l)'mоють УlCJlадеНIІА н"ми праВОЧllН (зокрем0, 3 IIJr.IOrDr.1II ЩОДО 'lсдїАСIІОсті прааОЧIIІІУ). 
вl.aповідНО до затвердженої рішеННІМ GpolapCbKoї ",Іської ра.lШ ІіА «30» вересНІ 2008 року Кl883-
46-05 нормаТІІВНОї грошової OUiHKII земель міста БроваРII. та рішеlfНl GpoBapcькof міської PDllII від 
16.10.2008 року М898-47-05 та кеРУЮЧllСЬ положеНIІI"1ІІ RYHtn'il 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroвоРУ 
ареНА" земельної .ІІїn,шхlt ві.ll 20 ЛJIСТОПа.аа 2007 року УКЛВnIl иеА Договір КІ І ("lltJtIлі - ДfRfJtJlр) 
про ВllесенНІ змін .110 ДоrolОРУ ореНАlі зс",cnьноі дїnKHKII віа 20 ЛІІСТОПW 2007 року за К!!44 
(НlJДlUJi -Договір ореllдll) про таке: 

1. ВнеСТIt до Доroвору ореНАIІ наступні '''Іін .. : 

1.1. Пункт 2.3 Доroвору ореНАl1ВllклаCnIІ НВC'l)'Пнin редакці1': • 
«2.3. Нор.tDТивна грошова OUiHD земcnьної ділlНlСl1 3rfднo .ІІ0lіАКІІ BЇAAЇny 3~MCnЬНJIX ресурСІВ У 
"Iicтf 6роварах КlIЇВСЬКОЇ облвсті віА 18.02.2009 року Н! 04-3/13-3/449 С11ІНОВIrп.: 

- 22 087 (ДвВJIIVIТЬ .ІІві ТИСlчі вісіМАесІТ сім ) 'Р"вень ОО копlnок.» 

1.2. Пункт З.І Договору ореНДІІ ВltклаСТIІ І наступніR PCl1DK"ii: 

5 102009 оку ПіCnI закінчеНll1 С1Року діі 1lЬ0ro 
«3.1. Цей Доroвір укладено терміном ДО 2.. Р noro на НОIІ,а С1Роlt. У w.or.IY plDi 
AOroBOPY ОРЕНДАР має переважне ПРВІО ПОllовnенНІ днІв .110 :lllкінченНІ С1РОIC)' діі w.oro 
ОРЕНДАР ПОВlІнен 'Іе пізніше ніж за 30 lCIUIеНдJР,:,~р прОДОВЖlmlltoro дftO. 
AoroBOPY письмово повідомити ОРЕНДОДАВЦЯ про ОРЕНДАРЯ не застоСОВУЮТЬС- У pui: 

Папоженнв uboro Догоаору про переважне ПР:~аченtll"" 
- BIIKOPllCТIHHi земельноі .ІІіпlНК11 не за цІлЬОВІІ" пр • 
- порушеННІ термінів сnлаТIІ ореНАllоі nла~ll; 
- допущеННІ погіршенНІ CТDJI)' земc:nы�оїї ДiJIJIНIСІI». 

IІІС1)'пніR peдlUC"ii: • і 
1.3. Пункт 4.1 Доroвору opeНJI" B"кn:""~iB вlа HopMaТlIВHOЇ rpОШОВОТ OЦlH ... 1 зе",enьно 

«4.1. Орендна мата стаНОВІІТЬ 10% (дeCJТЬ) IJIC: 
-'ІКП - 22 087.00 rpllBeHIo і C~lI;.IIa~. НIо 10 копfRоlС В ріІС)) 

- 2 208 70 (Дві ТlICJlчі .ІІВ1СТ1 ВІСІМ) 11'ІІІе 
• н~пнln реДІІК"П: 

1.4. Пункт 4.3 ДоroВОРУ opeНJIl1 Bllкnl1CТ11 У го'" 30 (1PlfДIIIТI1) ICIUICIUlllplnlX 
чac:rкat.Ш WО"lіСIЧНО пpoТl iClWl ба урахуваі!НІ пдв 

«4.3. Opellдlll мата BHOC~" pIBH"M~1 ДlСС" "fтtlOI'O (nOlJll1l\'OB;:~:S15700003 УІ$. У КtlївcькїR 
ІНІв, НDcrynниx 31 OC'l11I1I11M кanеtUJaPИІ R paxYllОIС Opef(4OJJllВWl1& ач _ іроварське аДІ<. код 
1WJJDcor.f перерахуванНІ на РОЗpDXYltкOВl9

1

23 МФО 821018. Ol1Oрж)'І 
області м. КІІЄВІ, код зКПО 2351.1 • 
XnIСllфtквціТ 13050500 - орен./ІІІ зеМЛI». Іn реДІІКuIi: 

КІІаСТ11 І 1",~ПIl і 
1.5. ПУllкт4.5.2 ДоroворУ opellJllI ВІІ НОУ PJlDTII. 3.lіНIІIІОР"IВnIВНОТо~ШОВО 

rtCY та с:тавОIt ореІІА іі. ВIІ:ІIІDIlСИIIХ заt.'OНОдавC11l • n 4.5 
«4.5.2. зміНl1 розмірів зсr.teJIы�оro no./lll ефluіСНТЇВ illAefCCIIUI 'атУ на уаIОВвх, ВIІ:ІивчСНIIХ • 
оцїиКtI, ПЇДВllЩенНJI цін. таРllфів. зміНl1 JtO'MiHll111 opellдllY :IОстоРОIІНЬО"'У noplUllC)'It. 

у ulmaдкy відмОВІ! OpeНJIII~ 11111 иеА ДОl'Oвір І 
AOroBOPY. OpellдO./lllBeuь .ІІЄ право ро3lРІ ....vnHiR pcJlllкuП: 

.... ac:тtl І ІІа .. '" 
PelUIII вll ... • 

1.6. Пункт 4.5.4 ДоговОРУ о 



.. s 4 У рulllеВllесеНШI ореШlllоf МВТlI У СТРОКІІ, Вll3начені ЦІІМ Д~roBOPOM, сума ]8БОРГОВІНОClj 
" , • • ТКОВІІ"" борго", і CТIIryєrIoc. з нарахуванн.м пеНІ, ШО lIapaxoBYCТLl:1I НІ eva... 
вважастьс. поаа n 'м ') , _""'1 
поааТК080ГО борry (з ypaXYBallll.M штрафНIІХ саlfКуЦIП з~ ІХ lIa~Bffo:r1 І] po]pa~YIIKY 120 ВідсОТКів 
ріЧШIХ облlковоі СТВВКІ' націоllалыІго банка • KpalHlI, ДІІОЧОІ н.а ден.ь ВItIЩКIІСНIfIl тa~'Oro 
поааткового борry або ІІа nellЬ Пого (Аого чаСТІШІ) погашеllН., звnеЖІІО ВІД TO~O, 1I~1I ] ВС/IІІЧнн 
таК11Х ставок Е бinЬWОIО. за КОЖІІІІА календаРІІІІ" день прострочеfllfJl у Аого спnаТI)). 

1.7. Пункт 6 Договору ореlШl1 BllкnaCТII в ~а~пніП редакції: оо • 

«6.4. OpelUUlp зобов'.заIllIА D n'm,neIIHII~ теР.IllІ ПIСЛ. дep~aBHOI реєстраЦІЇ цього Доl'OВDpy 
тalабо БУДЬ-.КIІХ додаТКО811Х угод, ДОГО80РІD про Blle~.eIlH. ЗМІН та ~оповнень до Договору 1'ОЩа 
lІадаТl1 віАповіДl1У копіІа 0pI'DIIY дсржаВflоі поааТКОВОI слу,кбll за МІСЦСМ ЗfiОХОДЖСffff. ]емen'НОі 
дїЛ.IIКIІ». 

1.8. ПУІІКТ 9 Договору ОРСllдll ДОПОDНІІТІІНОВІІМ підпунктом 9.4.7 ffаС1)'ПffОГО ]місту: 

«9.4.7. 8 п'.ТlШСlІн •• А терміІІ післ. державноі рсєстраціТ цього Договору пlабо бу .... 
доааТК0811Х угод, ДОГО80рі8 про 8несенНІ З.lін та доповнснь до Договору ТОЩО надаТIІ відПОВЇJIнy 
копІю Opl'DlIY держаВllоі поаатковоі службll за місцем ЗНВХОДЖСННІ! земельної діп.НКIІ». 

1.9. Пункт 11.3 Договору ореНДІІ ДОПОВНIІТIІ'НОВIiМ підпунктом 11.3.3. наС1)'ПffОГО зміС1у. 
"11.3.3. iffiuiaTIIBOIO однієї із Сторін В ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У Вllпадках, передбачених 
заКОlfОМ та QIIM ДОГОВОРОМ». 

1.10. Пункт 11.4 Договору ОРСНAlI BlIlCJlaCТII В наступніА рсдакції: 
«11.4. РозірванНІ Договору ореНДІІ земnі за ініціативою ОрсндодаВЦІ в одностороииr.oмy 
порllAlCY доnyскаЄ1'ЬСІ У разі НСВIІКОнанн. Орсндарем ВIІМОГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 _от 
Доroвору.» 

2. ЦеП Договір IfабllР~С ЧlІнності післ. піДПllсаННJI сторонами та Аого державної peЄC1pвwi 
та ЗDСТОСОВУCТloCl до праВ081ДНОСІІН що 8ИНІІICJIІІ з 01.10.2008 року. 

3.lJuuiyr.IOBII ~OГ080PY ореНДІІ зеft,мьноі діляНКИ від 05 жоВТНJI 2005 року за N!040S33800161 
3DDlfШlUOТЬC. без 3ft11H. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ПРlIllln"''''; "ід"РIIЄА,г'.6 
П1lЛ6"1I1t Л/DОD' М"ItDЛIІ1'ІІI1 
lОРІlДlІчна адрсса : 
вул, Короленка,49 КВ.23 
м. Бровари 
обл, Кllівська 

Доroвір зареЄСТроаано у ВIІКОНко",і Б 
держuноі реСС1раuli noro80piB opelfДll 8чіl" роварсько! міСЬКОі рад", про що у КНll3і зanllсів 

ено заПIІС ВІД сеВ» ЛІ 20o!POh'Y. 



... &роваРII 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИЗЕМЕЛЬНОlдLЛЯНКИ 

liроварська ~llcыcD РIІ4В 11 15".. еіu, 
орЕНдОДАВЕЦЬ: liроварська "llська Рll48 В осоБІ 31 • ,і .. 20 РІ р. 
о.1CJC1IU1РОDIIЧІ, ЩО діє ІІа піАставі ЗDКОНУ Y~IIHII "ПРО :ПНІІКВ МІС"КОЮ ronODl1 ЛІШРССВD DDСІШR 
.,,20.06.2007 року N!2-S3/S 1 S з ОАНОГО боку, та цевс c:ar.sOBPIJIyIDHIIII В Украіl.і", AOBipcl'ocтJ 

ОРЕНДАР: ПРllваТlШО пlдПРllDIІЩЬ О""'ООСІока Н І О 
6 Н 116 13 ' ,-',., OТDll R вnеlmllllопо, IDРIUUIЧНD nnncco: 

.. rpDDlp", ,nьв. e:JвnежIIО&:Т, -а КІ. 4, IАСlm.ФIКВUIОIШО коп зо."З'/7.'.'о. О І ід і;:-" 
IIOU • ф' і б ' м 01 4, 1111 .11 С ІІа п С11Ів CBIДOUТDB 

• ~~1~=Dз~~ ~~~I~~o ~~Oo~lo~~~i='~:;;~HIДAIOIO .~I'КОllавЧllfol комітетом &РОВlрс .. коІ ~liC"KoT 
pI!IR-v. • ,І Р , :J друго, стОРОІІ", YКnlиlІІ цео Доювір про 
IICIYDIІС: 

1. ПРWІСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до ріШСННI сес:іі &РОВlрс"коі folic .. кoi РIUIІ' КIIТвс .. коі обnacтJ 
.. 20.12.2007 роlC)' ~.560-30-05 надвСо в ОРЕНДАР nPlIRMIE в строковс МВ'ПІС КОР"c:tyIIIННlЗI!~ICn"lry ДШІНКУ 
_еІО 0.00251'8, дnп обenУГОВУВ81111R кіоску в скпадІ пввlnЬООIlУ очIКУОDIIIIR, ІКІІО 3HIXOДllТЬCI по 
I)'n ... НаanаснОСТI в РІПОІІі розмlЩСllІІR 6уд. ~.21 в ~I. ВроваРll, 3riJu.0 3 МІНО"І 31!"ШI!КОРllc:tyIIВНIIІ, ШО С 
.'ЕМНОID ЧDCТlIНОID IUooro Договору та довідКl1 BllдDНoi &РОВВРС"КІІМ foliC"1I1fo1 BiДДЇnOM 3I!foICn"HIIX ресурсів 
Ііа 08.01.2008 року за ХІ04-3/13-3n та Зl!мcn"но-кадас:тровоt докумеlmщii &РОВlРС"КОІО міс"коІО вUшiny 
XllШИlIХ ресурсів WI земельна дimlнкв РВХУЄТЬСІ в зеfoШIХ KOMCpuiOllOrD nPlDНDЧСННІ І межах &РОllРС"КОТ 
llicшаt PIIIJL 

2. Об'єкт оре.IДИ 

2.1. В ореНА)' перeдlЄI'IoCJI земельна дinJlHкa 3Bran .. HOID nnОІЦСIО 0,O,025ra. 
2.2. На земел"ній дinJlHцi розміщені об'єml нepYX0fofOrD "IIОна. .11 .lJIIIDТЬCllUl8Cніmo ОРСІШВРІ.. • 
2.3. Нормативна грошова оцінка земеп"ноі РНІІІ зl'ЇДllО ДOBfдкll &РОВВРС"КОІО мlс"коІО Buuuпy 

ИJICnIuIХ РI!СУРСів від 08.01.2008 року зв Н204-3/13-3/6 CТDНOBlnЬ: 
- 11365 (ОДПlIDдЦllТlo ТlIСЯЧ тpllCТD шlстдеСІІТ п'JIТIo) rpll8l!Н" іків ЩО"І ПI!Рl!lDКOдaml П 2.5. Земem.на дШпка. _ка пере.дваьсl в ореНдУ, не .ІІЄ 'I1IIQ1X НСДОJl, oжyn. 

CФCmaиoму BIIКOPIIC:DHНIO. .' і 
2.6. Прп зміні ( реорraнїзВЦ1Ї) ОРЕНДАРЯ ДОЮВIР ОРI!НдI! не збl!РU1lС ЧІUIН m.. 

3. Строк діі договору 

• 20 12 2008 року niCIUI зaкfJlllеНІІІ С1року ДОЮ80РУ 
3.1. Доювір )'ICJIадеио на 1 (0.11111І) рік, терМllІОМ .1100 • • у uьoму'разі ОРЕНДАР П081!нен ІІІ! пЬнlше 

ОРВНДАР має переважне право ПОНОВJIеНІІІІ йоro на HOBllno:::'mr "'ICJoМOBO ОРЕНДОДАВЦЯ про Н"'lір 
lIbr 31 2 мІсяцІ АО зuїнченНІІ строку діі ДОЮВОр[ InАIIКII ІІІ! 3В цInЬOBII~1 ПРII3I18ченН •• 1 ОРЕНДАР 
~I йОГО діlO ПРІІ BllКOPIICТI1II111 ЗlaIUЬ"О .11 
I1раЧІЄ пере ..... lе ~PIBO 118 nOlloвnellllR АОГОВОРУ ОрI!IШII. 

4. OpellДВB ВnВТn 

. оl!' грошовоі OUlllKfl І CКnIlдBE: 
10 % від Ilop~lmlDII 11 

4.1. Річиа орендна nлатв CТDIIOB.IТЬ Ість) rplIlI!H" 50 копіПОК: і 60 кor.ryнan .. lloi IІІШСності 
-1136,50 (0.11111 ТlIСЯЧD сто ТРІІДЦЯТЬ Ш :па ,емеп"ні ДШIНКlI ДI!~ ~на"I!ЮIХ зDКOНDAUС'ПІОМ, 

3aIn ..... ~~ 06'11lспенНІІ розміру ореНдНоі nmml чеННJI '111 КОl!фіuiЄlrriв Інде" • ~:C yкп8Д8ННI в60 »ІіЮI ~IOB 
~ з урахуваННІМ ух цin .. ODOro nplOHa РІІІ що зan08111010ncR під 
- 3І1ІерA1lеНІІМН Кабінетом MillicтpiB yкpailfll форм , Ід 20 12.2007 року щоаllСЯЧІІО 
__ ору ОРI!НAlI чн ПРОАовжеННl йоro діТі І З ДІІ. npllnlllJТl'll рIUlI!IIIІ~I:' 1CIUI~IIдIIPHII.1 Дllе"l 38mloJV 
Ів 4З.ОреllДUl nлатв ВПОСIIТЬСR ПОЧlll1810ЧІ нlв 118c:rynHUS 38 Оmlll1

lп olinam .1. КОСІІІ МФО 821018 
: 110"11 ЧІ&mcaаlll ПрОТЯГО"1 30 кanel1Д8PIIIIX ~ ~IYIIOK удк У КIІТІІСЬ;050500 _ ореllдllзе.шf. 
"--101'8) '1lенця wлпхоtl псрерВХ)'В81lНН IlвХк код Кn8СІІФІКlulr J Ф fowЄl1oCI BЇДnOBfднIIМIIIIIC11IМII. 

lC1JA 23571923 р/р 33217815700005 _ БРОВ8РСЬке .хУкок ОРI!НдНоі MaТlI о ор 
4.4. Передача продукціі та HaдaнНII noCJl)'l' ~ у разІ: it 
4.5. P03~llp opeQlloT пnаТlI nepernIlД8~'1eIIlDC дoroBopoa~ 'ІІІРllфів. З.lіllll КОl!фfulЕНТЇ8 IНдCкc:aw. 
4.5.1. змlЮI умов господарlO8DННII. пер D'I пfдв.llІ1еННl 

1.0 4.5.2. зміЮI розмірів земеп .. ноro поДІІ • 
вачених законодавством. 



срСАбаЧСН11Х ,аконом; 
4.5.3. І ill~11X IIIПIUlКDX. n 10Т маТl1 У С1рОКII. ІllЗllачсні ШІМ Д~Г~BOPOM, пеfUl HapB:~oBYtт"C:JI на аа... 
4.5.4. у РlDlllСlllеССНIUI орсНдІ афНl1Х санкціП ,В Тх IIВJlBIIOCТI) ІЗ розрахунку 120 віДСОТХів річ"'"І 

податкового борІ)' (В!Ш'ОЧВlОЧII :МУ ~BTIIII. дnочоТ ІІВ ДСІІЬ BllIIllKflCllНJI такого податкового боргу або lf1rJ. 
06nіКОlоі стаВКlI HawollВn'Hoгo анку ,вnежно від того, ЯКВ З ВCnIIЧIIН таКИХ ставок с більшою, ]В kcrACII~ 
ДСІІЬ Пого (noгo чаСТIIНII) norawCHIIII. "" 

N I!'mОЧСIIНIІ У noгo смвтl. 
кancllДlpHl1 ДСІІ' ПРО··r CJI також і У ВllПадках, ІІКЩО ОРЕНДАР З поваЖflИХ Прll'lІІll ТIlr.tЧDС:ОВО ііа 

4.s.S. ОРСIШlIВ мВта спрввnяєть '''; 
BIIКOPIICТOBYC ,СМI:JIЬІІУ AinllllКY ,в ШIld Договором. 

5. YJ\IOBII DllкорuстаllllЯ зе~lелЬJlОЇ діЛЯllКl1 

5 1 3 ·'''''ІІКВ перодаєтьCJI в 0PCltдY ДІІ,І обслуговуваНІ ІЯ кіоску в складі павільRОIІУ о"іХУВВIІІІІ; •• е"II:JI'IIВ WI'" • • А 
5.2. Ціл'ОIС ПРllЗнаЧСll1UI 'О"lcn,ноі діЛІІllКIІ - 'СМЛІ КОМСРЦІ flОГО ВIiКОР"СТВflНЯ. • 
5.3. ОРЕНДАР не ,.Іає правВ без оформпСIІІUI У встаНОВЛСIlОМУ законодавством порядку ]r.lIНIOВI1J 

ЦЇJIьoBe ПРll3llаЧСНIUI 'ОМI:JIЬНОТ ділllНКlI. 

6. YJ\IODU і СТРОЮІ передачі земельної діЛВIІКIІ в оренду 

6.1. Передвчв ,емcnьноТ ділЯНКlI в оренду ,діАсlDOЄТЬСЯ без розробленlUI проеК1)' її відведення. 
6.2. ІншІ yr.tOBII передачі ,емcnьноі ділянкн в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР PPIrllмat:1 

оренду ,or.tCn'НY ділянку віл,ну від буДІо-ЯКlIХ мвПНОВl1Х првв і претензіЯ третіх осіб, про ЯКІІХ в r.lOMCвr 
YКJlDдDIIIUI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР но МОГЛIf знати. 

6.3. Передвчв ,смcn,ноі ділЯНКIf ОРЕНДАРЮ здіЯсlDOЄТЬСЯ після державноі реєстрвціі цього Договору 
,в aкro,.1 npld1r.tBHIUI - передачі. 
6.4. ІІа ОСІІовІ ст.25 3aKOIIY YKpaYllI1 "Про opellAY зе.tnl" від 06.IО.1998р .N!!161-ХIVореИД8Р 1 

n'nТllДelllllln строк niCIIA' державно' peєeтpBЦIТ ДОГОВОРУ opellДll зе.,enы�оіi ділАllЮI дсржаВIIО' 810 
Kor.'YlIВnL.IO' ВЛВСllОсті зобов'язаllllП IlадВТlI копію ДОГОВОРУ BiдnOBiдIIO •• Y оргаНУ держаВllоі податкова' 
СІІуж6II. 

7. Y~IOBB повероенов земельної ділвнки 

• 7.1. Пі~ nPlПnПlеНIUI ДІЇ ДO~BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земcnьну ділІІНку у mнi. ВІ 
nршоr.ay noplBНlHO , тим, У якому ВІН одержав її в оренду • 

• ОРЕ,!ІДОДАВЕЦЬ У разі П~гіршеНIUI КOPIICHIIX властнвостеЯ орендованоі земcnьноі ділllНкн. пов'юlllJlX 
Ь ЗМІІІОЮ 1I стану, має np~о на BIДWKoдyвaHНJI ,бlIТКЇD У розмірі, Вll3начено .. у сторонами. Якщо стороlШМll ВІ 
дocвrнyтo '~ДlI np~ РОЗМІР BiдwKOДYВIНIUI збнтків, спір розв'JI3УЄТЬСЯ У СУДОВОМУ порвдку. 

7.2. ~ДlnCHeRI OPE~ДAPEМ без ,ГОДИ ОРЕНДОДАВЦЯ витрати на noninweHIUI орендоввної зеМlJIЬноJ 
дiuНКJ" ІІІ немОlШJlВО ВlДокреМИnI без ,аПОДЇІІНIUI шкоди ціЯ діJlJllщі не пiдmJraют" відШКОДУІDlIНЮ. 

7.3. ПonlnwеНIUI. стану земеп .. ноТ дinяНКlI, проведені ОРЕНДАРЕМ за mlc .... OBOIO зl'OДОIO 3 

OPВНДOДAВЦE~ 'CftШl, H~ niдnяruoть вiдwкодуванюо. Умови, оБСllГИ і строки відшкодуванНІ ОРЕНДАРЮ 
Вlпрат ,в npовеДС:НIIllIftI ПОЛlпшенНJI стану зеr.ICJlLноі nln-НЮІ В • 

7 4 opeuДAp • _... нзначlUOТLCJI окре .. ою угодою СТОРІН. 
•• ~ має право на BIДWКOДYBaHНJI збllТкі ііі' oдaвЦC)l 

,обов'1І38Н .. , передбачеНIDС ЦlIМ договором. .. 'ВnOД них унаСЛІДОК невнконання opeНl 
3бllТlC8.111 DважаlОТЬСЯ: 

7.5. ФВКТІlЧні втратн, ЯКlIХ ОРЕНДАР 'взн ' ""'01 
договору ОРЕНДОДАВЦЕМ 8 також Ilпратн 11:' б зв Jl3ку, He~HKOHaHНJlM або неналежни .. BIIKOH~НIIfoI ~ 
свого порушеного правВі ' РЕНДАР 3діЯснИD або ПОВІІнен здіЯСНlml ДІІІІ BIДНOВn 

7.6. ДОХОДІІ, які ОРЕНДАР Mir бн реально ,ПАЯЦ6М 
умов договору. OТP11М8Т11 В разІ нмежного виконвННJI ОРЕНДОw-

7.7. Розмір фаКТІIЧНl1Х Вlnpат ОРЕНДАРЯ визна _ .. dIIt 
чаm.СІІ на підставі ДOКYMeНТВnЬHo підтвердхсеНJIХ 1»"""--

8. 06меженоя (О6твж ) 
еооя щодо ВI.коростаннв 

земелы�оіi дїnИОlСІ1 

8.1. На орендовану 3ОМcJlLНУ _нку н 
е встаНовлено ОбмеженНJI, ОБТJDКенНJI тв інші права тpmx осіб; 



9.lllші права 6 та о ов'В3КІІ сторі.1 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ raрІН1)'Є, що 'смепЬНІ AЇlurH 
~паlO (apCwтa~I), звстаао!о ІІС псреБУІІЄ і lill МІС ~I~ У ~ora ВnICIIOcтi, ІІікаму іншому 110 li.uчу.СIIа. ПіА 
""""1111101 пров, ВІDНІЧОНІ ШІМ AoroBOpOM. OIIHI ПОІІІОВІІЖСНІІІ персДlllВ111 шо aiтrll 

,.I.ПРDва ОРЕНДОДАВЦЯ: ку І OPCIIдY, 
'.1.1. ncpolipml цinЬОІС ІІІКОРІІІ:ПШНІ земen _. 
'.1.2. достроково розіРlml цсА Доrolір 1~1~01 АШІНКІІ; 

ДonJIDJ!aMi. У адках, ПСРСАбаЧСНl1Х ЧІІННІІМ 3IKOHOдaDCТ1IO.1 та WЩ 
'.1.3. :Jміlпml р03Мlр ОРСНдНОЇ МІТlI У IIІПад 

IUIJIOCI'OpallHIoOMY ПОрІАКУ без ,roalI ОРЕНДАРЯ; ках, персдбlЧСlІІlХ ЧІІННІЩ ЗlкаНОДВIСТІІО.I, І таму Чllcnі І 
'.1.4. IllМBrDТIlliд ОРЕНДАРЯ CBOCtllcllora ІНСС -
'1.5. DllМDraТlI ІіА ОРЕНДАРЯ • СШІІ opellдНOI MaТlI; 
• ВІДШКОдуВаННІ СУМІІ ОРСIIдІI і _-му БРОlарськоі міської Paдll АО піМIІСІllllІ IUdJro До • о Mml 3 ЧІСУ nPllRIUnТR piwelllll 
9.2.0бов'R3КII ОРЕНДОДАВЦЯ: говору, 
'.2.1. порсдавВТlІ30МCnЬНУ AiтrHКY ПО ІКТУ. '.3. Права ОРЕНДАРЯ: 
'03.1. 01pIIMIТlI по lUn)' ,смcnьну ділІНКУ У KOPIICТYBIIIIII' 
'03.2. ПОН01lJllOВВТlІ AorOlip піCnI ЗІкіНЧСННІ С1року ПОГО - •• • JD6oв'паш. на nPОТ13і терміну ореНдИ. ДІІ в рІЗІ BlДcyТIIOCТI npстсшіn, ЩОАО 
9.4. Обов'аКII ОРЕНДАРЯ: 

...:.4.1. HaдaвlТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnlllіста. 3АіRСНЮВІТlІ КОН1рOnЬ 'І lIIКOPIIC1DHIIIM аієї 3C.IMIolloT 

9.4.2. ВIIКОР"СТОВУВВТlI ,e •• MIoIIY дlлRIІКУ 3В цІлЬОВІІ.' ПРII3I1DчеIIlIR •• ; 
9.4.3. своєчасно смаЧУВВТlI ОРОНдIІУ МІТУ; 
9.4.4. H~ .uonyскати хімічноro Ч'І БУАt.-ІКОГО іншого заБРУДИСIІИІ 3С.ШR; 
9.4.5. IIUL1'PИМУВlТИ уі В НІШОЖНОМУ СІнітаРIІОМУ стані; 
9.4.6. ni~ звкінчснНІІ терміну діі ДОГОВОРУ ореНДІІ поВСрltyТl1 ,емелыty ділІНку ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

..... аму СТІНІ ПО 1Un)'. 

10. Ршок випадКОВОГО 3ВDщеВRJI в60 пошкоджевпв 
06'єктв орендв чи ЙОГО чвстивп 

10.1. Ршнк ВІІПВДКОІОГО 3ННЩСНIUI вбо ПОШКОДЖСІІІІІ об'ЄJmI ореНДІІ 11" noгo ЧDCТIIИlI несо ОРЕНДАР. 

11. ЗміllО У!'ІОВ договору і ПРОПИllеввв ЙОГО діі 

11.1. Зміна умов Договору здіRснюкm.СІ У тlС •• lовіА фор •• і ,в 83IDIНОЮ ЗГОДОЮ сторін. 
У РІЗі недОCJIПIОННІІ3ГОДИ щодо З.lіНII умов договорУ спір po3B'13YJOТЬCI У СУДОІОМУ ПОpaдJCy. 

11.2. ДІІ ДOfOBOpy ПР"П'ІІІRІОТЬСВ У раl: 
11.2.1. 38ХЇичсННR строку, НІ RКИn Аого було ~адеио; • 

. 11.2.2., nPllДбаlПlJl ОРЕНДАРЕМ земел.ноі ДIJUIHКI' У вnaCHIC1'!";. • • k47 11.2.3. npm.ryCOIOI'O відчужеННR земел.ної дinlНКІ' , •• ОТІІІІІ суспш.ноt IIco6xlдНOcтi вlДПОВідио І!!! 
, 3eмenIonoJ'O кодексу Украfllllі 
\ .11.2.4. Доrolір nPlШllНІІЄТЬСR 1DkQЖ в i11W11X IIIПІІдКІІХо передбl~сmlХ 3UOHOM. 
'1 11.3. ДІІ ДOfOBOPY ПРIIПIІIІRIОТJoСН WЛRХО.' Аоro ро,lрааllllВ за. 

t 11.3.1. DЗВСМНОIO 3ГOДOlO сторіНі 

\ 
11.3.2. рішоНIUIМ mlnV B;"nOB1"'IO дО ЧІПІІІОГО 3l11СОно_lmIа УкрatИII • 

• 11.4 -J"V __ о - оnycкаЄТЬСІІ' 
\ ум~РоDЗіРІDННRі Доroвору в ОДНОСТОРОНИ.ОМУНI::'~у no~n.w: неlll~НDIIИR ОРЕНДАРЕМ 0.4.3, п.9.4.2, 
.4.3., ю роз РlанlUI Доroвору в ОДІІостаро .......... -
'і 11.5 n . an орЕНдАРЯ на ЇIWl)' 10РlІдІІЧІІ)' або фізllЧll)' асабу, а 1DkOЖ 
'J'ub' OPOXIД прUD власності на.' 110 азі 1811І" договору. 
',.. aubllОРНДІlЧноі особll-ОРЕНДАРJI Е ni.uCТDВOIO JUIR р Р , ~ • .~ ..... орів 311 вевuкОВВIІІШ вбо 

. 12 ВщuОВJДDJlьвl ........ • 
\ • IlеВDJleжllе BIIKOIIBIIB. ДОГОВОРУ 
'2.1 rolOpY староЮI нССУТЬ BїдnOBЇдIUIЬНЇcm. Ilдповідно ДО 
• • 3а НСІИКОНDНIUI або нонanежнс IIIКо .... 1НІ до t. Цьora дoralopy. іл mc:1 від liдnОliдaJlЬИОс:ті. ІІСІЦО 10ИD ДОlедс. 1U0 це 
і. CraPOHa. Іка порУШМD з060в'1381I111, 3В .1" 
І CТlAос:а НО з П ІІІНН. 
~. 



13. ПРllldlщсві DОЛОЖСІІІІВ 

• 6 с .. ІІНІ10стІ піCnJl niДnllcaHIUI сторонами та Аого державної реєстрації. 
lЗ·J·е~е::U~711~:~:~ у 1PЬDX nPlІІ~lіРНIІІСах, що !"вють OДHa~OIY ЮРІШІ!ЧІ!)' СIUlУ. ОДІІ" 3 ._ 

ЗІІDXОДІ~JI І орвн,hОДАВЦИ, llpynln - в ОРЕНДАРЯ, 1PeтtA - в ОрПlНI, ЯКІІЯ ПРОВІВ держаВІ!)' peєC1paцho. 

НсвlА'аlllll"lll '1Imllll"lll llOroDOpy с: 
> КllДВC1pOIIIR IUIDlI зeJdenы�оіi lliтrllKl1 з IшображснlUIМ обмежень (обтяжень) у П IIIКОРІICТlIІІІI ... 

ICТDIIOВJ1CIIIIX серв(1)'ТЇВ; 
> ІКТ про nepCHccellllJl в натуру ЗОltlіWllьоі мсжі зсмельної діпЯНКlі та передачі МСОАСОВІІХ зl11Jjа ііа 

:l6epil'DllllJI; 

> акт ПРIIRому-псредачі :lсмenы�оіi ділlНКII. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада 
fI осо6і заС'І)'ІІНllка міськоro ГОЛОВІІ 
AlldpЄnIl ВІІСШIR ОлrКСlllldРDІІІІ"а 

МісцсзнахОДЖСll1UI ЮРIUUlЧИоі особ .. 

01400 КU'"С6ка 06ласm6, 
А •• ВРО.IlР", .,л.ГlllllрllІlІ,lS 

IAСНТІlфікаціRНllR код 26376375 

14. PCKBOlml сторін 

ОРЕНДАР 

ПП ОСlllРОflС6КІІ Нlllllалlя Валr"""""'"I1, 

Місце проживаННІ фіз"чноі особи 

01400 Ки'"С6КІІ 06л., 
м. Бровари, 6ул"в.Наалr:нrllОСІІ.і,l6-lІк •• JJ4 

IдСlmlфікаціЯниЯ номер JOJJB112BO 

15.ІЦдписп сторін 

OPClllllP 
~k/~/' 

__ .:::::q;;..:'-~:..:::::.;;...т~.,,:...-___ н.в.Ot:"'J1DIС61l11 
;:с: 

мп 
(38 иаВtlоcm ПСЧІПІСІІ) 

Доroвір зареєC'lpОВано у 811XOНkOMi Б 
її • роввреькоі міСЬХОі про що у книзі заШlсів р.ер'ІІ" 

20 t;f р. :ІІІ J(iJ Є (' -
реєстраш доra80рl8 ореНДІІ 8'111ИОИО :І ., 1.' A~ • Раді!, 

ВПНе "'d -і!.... " ~ ,. (." "~ 

мп 

--------~-----------~~ 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬної Д1J1Я1Пm 

11 /, "_~c,=-' t=';.:;.;tt1=-__ 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська J\licLKa рада, в особі 
заступника міського гоnови Аllдрєєва ВаСllЛЯ ОлексаllДРОВllча, що діє на 
підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 20.06.2007 року Н!!2-53/515 з однієї сторони, та ПРllваТПllЙ 

підприємець Островська Наталія ВалеllТllllіВllа з другої сторони, склали 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підпрllЄJ\lець 

Островська Наталів ВалеНТІlнівна ПРИЙНJlЛа земельну ділянку Шlощею 

О,ОО25гв, для обслуговування кіоску в складі павinЬЙОНУ очікування по 

бульв.Незалежності в районі розміщення буд.Nе21 в м.Бровари. Земельна 

дimmкa надана рішенНJIМ сесії від 20.12.2007 року за N!SБО-30-05 на 

умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 20.12.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРИдична адреса: 
М. Бровари, вуn.Гагаріна,15 
З8СТУПВИК міського гоnови 

ПРИЙІІЯЛА: 

Приватний підприємець 
Островська н.В. 
юридична адреса: 

м.Бровари, 
буnьв.Незвлежностї,16-а кв.134 

(' .... 
~f' / н.В.ОClІlJIовська / 

;;tJ 

мп 
(JI , ... IIfIICIiIlC'lIlllll) 



про переllссеJНIП в ІЩТУІ)У А ~ Т 
"С • ЗОВЩWІІLОЇ' а переда '11 l\JежOlЩ.( ЗШlltів I\IC)к~ земслыоїї діЛПIII~11 

~ n Д Ос т 110 збеРIГПШIП . 
ро,с t: )::=9 1-1 В 

11 __ ---____ 200.l.p. 

МІ1, Jfижчепід:;псані: прrrг.тапю 
киїDсы�оіi регіонanьчоі філії ПеРЖ:tВ::1 о :~OBBPCЬKOГO 1~liCЬKOГO відділу . 
земельного Ісвдастр)' при ДержааНОМ к JД~pII?lcтвa оо Центр держа;ноro 
ресурсах" .' у ОМІтетІ УкраІНИ по зеltleJIЬНШС 

в присутності земnеплаСНИlсів (землекористувачів): 

с ОД ОстРОЄС6К" 1{8 

, представн}?< ВИК~НІ(Q~ІУ ;;;;'-0 і tfHK" rIt;. в 
ДIЮЧl~ ва ПІДстаВІ д,l\:JВО:I)' DШ~(І~IКі:t}' N! 273 . 
P:JДlI народних деп)'татіа оід 2~, іt}t';тошща 1992 РОІСУ 
перенесли в нат)'ру межі на nilt'TBai плану зеМeJlЬНОЇ дinЯНКlI 

згідно рішеВ!IJI міськвиконкому N! ___ від __ -.----,-

Мех(ові знаки в кількості 1 шт. передані в натурі представнику 
заa\lОВНиха, на якого і Jtdlu11ЩСШ) відповідальність за їх зберехССНIIJI. 

Розміри та lvІісцезиаходжеиня межов}ІХ знаків земельної дimnuGl п~азані 
ва кроках. ' 
Цей акт є ІЇідставОIО ДJUI пр}tЙИЗ1ТЯ рішення по фвtcmЧИоr.1У корucтyDВШПО. 

Arr складеіЮIЙ 13 двох приr.rіРІПI1CDX. ' 

ПредстоВЮIК Брпварськ :J міського відділу 'Jе~lель({~ />})II~~~~~~yJLJL 
ресурсів с../ . 
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. Договір N!l 
"ро BllecellllB ]А"" до dOlOBOP] оn д 

'д lS І І"'ЄІІ "зе.1ІeJlыlrr дlлв",,,, 
• В, с 'IIlЛ 2008 РО")' М60 

МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 
13 6еРCJІІП двІ ТІІСЯІІІ дсв'нтого ро ... ., 

OPEHДOДAn~Цb: Бров~рсь~ міська РІІЛа КIІЇОСI.КОТ області, IОР"Аlllllа особа зо 
30KOIIOДDICТIOM УКРВІІІІІ, IАСІIТItФIКВЦIПIIIIП КОА за .11І11..,,111 ЄДРПОУ 26376375 
КІІЇІСЬКВ обл., м. БроваРll, вул. rarвpilla, 15, І особі ВIIКОІ'УIОЧОro оБОВ'l3Кl1 ',.~:~::::I~:'~~~ 
секретаРІ PUII СапожlCD Iгop~ ~aCllnLOBIIIID, НКItП Аіс ІІа піАставі ст.42 ЗОКОНУ УкраТІІІІ «Про 
•• іСЦСІС CD.OBpRAYBaНlUl в УкраlIШ., з OJllloro боку, та 

ОРЕНДАР:. ПП OCТPOB~Ькa H~тan!H BOnClmltliDlla, 10РІІАІІЧllа ІІЛрсса: м.БРОІОРII, 
БУЛLО.НС~ВnСЖ!IОСТI,I.~-о KI.13~ IдеIIТItФltcD~IПIllIП КОД 3033817280, cBiaoU11lo про АСPЖnВI'У 
реСС:ТРВЦIIО фIЗIt'IIIОI особll-ПIАпрltСМUR OIJI 20.04.2007рЯ!!2 355 ООО 0000 005329 ІІIJIIІІС 
81110IlBI'III,.. комітетом БРОDОРСloко·j міськоТ раДIІ КІІЇОСЬКОЇ області дonі -"ОРЕНДАР", J r}fJJIНJr 
старо" •• , YMвnlt цеП Договір про "аступне: 

ДіЮЧl1 АобровіЛt.IIО і перебуваЮЧIІ ПР" здоровому розуft.і та нснlП пам'RТi, розуміЮ'І1І 
3110'lelllll Сlоіх .ІіА, ПОПСРСАНЬО 0311аПОМЛСllі з npHnllCOMII ulІвілыІro законо.lllВСТВа, шо 
рсryЛIОЮТЬ УМВАеНllА ІІІІМІІ праВОЧltн (зокрема, з BllMorвMII ШОАО IIСАіПСtlості npаООЧlllry), 
lімовіАНО до ЗВТВСРАженоі рішеННRМ БроварськоТ міської РІІЛIt віА сс30» ІСрССIІІ 2008 року Ке883-
46-05 tlОРМВТlIВНОЇ грошової оціНКIІ земель міста БроваРІІ, та ріШСНllН Броварської мІсl.КОТ РІдIІ ІіА 
16.10.2008 року Н!898-47-05 та кеРУЮЧIІСЬ положеННRftШ П)'lІктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоrolОру 
opellAl1 зсмельної АіЛRІІКIt ІіА 15 сі'lНН 2008 po~ YКnOnIl. цеП Д~ГOBip Н! І (,,0"ІІІІ1 - ДfRQtllр) ~po 
8НСССННІ змін до Договору oРСНАIІ зсмелl.llоі ДІЛRНКІІ ВІА 15 CI'l11R 2008 року 31 КеБО (lІадOnI -
ДfRQtlїр орг""IІ) про такс: 

1. ВНСCТlI Ао Договору ОРСНАllllаСТУПllі 3Millll: 

1.1. Пункт 2.3 Договору opellAII BllкnaCТII В наc:тrпніП pc~КWЇ: • 
«2.3. HopMaТlIIHa грошова оцінІСО земcnьноі АinRНКIt ЗГІАНО АОВІАКІІ ІЇJlдШУ з~мcnыІІх ресурсів у 
місті Броварах КIІЇВСІоКОЇ облості віА 12.03.2009 року ке 04-3/13-3/532 ~ОВlпto. 

_ 14 790 (ЧотItРНIIJIWIТЬ ТlICRЧ сімсот дев'нноста ) ГРItВСНЬ ОО КОПIПок.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНАIt BIIКnOCТII в НВС1)'ПllіП РCJIIкціі: 
• 26 08 2009 року ПіСЛR закіНЧСННR строку Аії w.oro 

сс3.1. ЦеП Договір YКnIlJlCHO TCpftllHOM АО . • вneHtlH n~ro но ІІОВІІА СТРО". У ЦЬО.ІУ разі 
ДоroвоРУ ОРЕНДАР мас. п~рев~нс пр;~о =:~PHIIX .Інів Ао зокінчснНR стро .. ")' .ІІІЇ uьoro 
ОРЕНДАР ПОВІІнен нс ПІЗНІше НІЖ за ця о намір ПРОАОВЖlml Roro дію. 
ДоrolОРУ ПИСЬ.'ОВО повіАОМllТlI ОРЕНДОДАВ пр ОРЕНДАРЯ не ЗВСТОСОlуІОТЬСН У разі: 

ПоложенНІ цього Договору про переВІЖllе право • 
• uілЬОВIІ.1 ПРll:ІlІDчеННJlМ, - IIІКОРИСТ8нні земельної АШRНКІІ не 30 

- порушенНІ термінів CMaТlI орСНАНОі Ma~l: 
АОпущенНІ погіршенНІ стану земcnыlіi АIIUIIІКlт. 

HВC1)'nнiA PCJIIКWЇ: 
1.3 Пункт 4 І ДОГОІОРУ ореНАIІ BllкпaCТ1I1 • • IlopMaТllllloi грошової oцilllCll зсмсшьноі 

• • І 01lL '''ecRТЬ) BiACOТICIB alA 
«4.1. OpellДHa мат0 CТllIIOII'.'"" 711 ~ • • 

JlїмIIЮI- 14 790,00 ГРltвенІо І CКn_Є. І еснт ACB'RТЬ) ГPIIBCII .. ОО КОПIПок в РІа 
- 1 479 ОО (Одно ТlіСRча ЧОТllрllСТВ С МД 

, Idn pCJIIKUiТ: 
о cНJIII ІllКЛоСТl1 У НОС1)'п 

1,4. ПУІІКТ 4.3 Договору Р _~. 30 ('"'IUUUlТII) кanеlшарНl1Х 
IІIQО.lіСНЧIIО npOТl...... .·r ПДВ 

рІвн""" чоc:ткar.1 вorv) .IICRWI ба урахуваlПUI "~.3. OpeНJIHB мат0 BHOC~ITЬCJI СІIJIIIРИІІ .. AНCftl звї'ПIОro (п~ 33217815700005 УДК У КtITBcIotdn 
.11І110, нac:ryПIШХ за ОC'l1lИИI.1 кап В"П рахуно" OpeIfJlOJlll.UII 0'1 _ Ііроворс"ке ВДК, КОА 
IIUUIХОМ перерахуваllНl ІІІ розр8ХУIІ;;1923 МФО 821018, QJlСРіІ)'В 
обпасті м. КIIСВа, КОА ЗКПО 23 •• ' 
КnОСllфіквціі 13050500 - opeHJII зе .. лі • пнlА pCJIIKuii: 

11 IlllCIIaCТII 8 наС1У 
1.5, Пункт 4.5.2 ДоговорУ ореllJl 10Т nnml, зftllИIІ Hopr.tmlBlloi грошовоТ 

01J6fl'Y та c:nшок орсlIJII Вll:lllачеНl1Х ЗОКОIIOJlDВСТВОМ. 
«4.5.2. зміЮI РОЗ.llрlв земcn"и~ГО п. 11 коефluїСtrП. IІIJIексош7, ~ но умовах, ВІОНDЧСНІІХ п.4.5 
ОціНЮl, підаllщеllНJI цill, таРlІф~, з·:рJl зr.tIНltтll OPCI~НY S;:':'CТOPOHHIoOMY nopllJllC)'». 

У ВIIПDJlК)' вl»lОВIІ реl IPIOТlI uen доrvв Р в о 
Доro80РУ, OpeНAoДlBeuь МОЄ прово роз C1)'nllin pCJllКUiТ: 

еНА11 811К110CТI' в на 
1,6, Пункт 4.5.4 ДоговоРУ ор 



«4.5.4. У pD3f ІІСВІІСССІІІІН ОРСIІАllоі МОПІ У С1рОКII, ВІ1311очсні ЦІІМ Д~ГOBOPOM, СУМО зоборгованоc:тj 
ВDожвcrЬСIІ ПОJIIIТКОВІІМ борroм f CТIIryCТЬCR 3 tlOPOXYDOHllJtM псш, ЩО tlораховустьс" Ifа СУ.ІУ 
поаDТКОВОro борry (з УРDХУВDІІІІЯМ WТРDфlfllХ СВІІкціП зо їх НlUIвності) із розраХУIfКУ 120 віасоткїв 
рfЧШIХ 06ліКОDоі стаВКl1 HBuiolllUlLlforo баllКВ ~країlш. аіючої ІІВ аси.ь ВJlIfJlкненн. ТlKOro 
nDJIIITKoBoro борry обо ІІВ аСllЬ Пого (noro ЧОCnIШ) погаWСlttfJt, 31U1сжtlО Вlа TO~O, "ка з велll'lllll 
1UKIIX ставок Е бfnЬWОIО, 3В КОЖІШ" КlUlеlшаРIШ" aellL ПРОС1рОЧСННR у Пого сплаТІ)). 

1.1. ПУ.ІКТ 6 ДоroВОру opellllll BIIICIIDCnI в tlОС1)'пніП РСJIIIКції: 
((6.4. ОРСIШОР зоБОВ'IІ3ВIШ" В n'mlaeHlllln термі'l післJt аержаВtlОЇ рсестрації цього Договору 
тоІвбо буаЬ-RКIIХ аОJIIIТКОВllХ УГОll. ДоroDорів про внесенн" змін та аоповнснь ао Договору тощо 
tIIШDТl1 DlаповlаllУ копіlО органу асржаDtfоі поааткової службll за місцем ЗІlвхоажснtfJt земельної 
аinRIIКIШ. 

1.8. ПУІІКТ 9 Догоаору орсtlаllаОПОВIШТlllІОВllМ піапушrrОAf 9.4.7 ІlаС1)'пtlого змісту: 

«9.4.7. в п'RТllаСIIIIllП термін після асржаDtfоі реестрації цього ДОГОВОРУ тalабо буаЬ-JtКJIХ 
аОJIIIТКОВllХ УГОll. Доroворів про ВІІСССІІН. зміll тв aOnOBHellIo ао Договору тощо IfMaTII BianoBialfY 
KonilO 0PI'DII)' аержаВlfоі поавткової служБІ І зо місцем 3J1вхоажеllНJt земелЬtfоі діЛJtНКIШ. 

1.9. ПУІІКТ 11.3 ДоroвоРУ opelflIllaonoBlfIITl1 НОВІІМ підпунктом 11.3.3. НОС1)'пного зміC'l)': 
есll.3.3. іllіціаТІІВОIО оанієі із СторіІІ В односторонньому nopJtJIKY У ВllпаДI\'ВХ. персдбочсн",с 
30КОIIО.1 тв UIIM ДоroвоРОМ»). 

1.10. Пункт 1 1.4 ДоroвоРУ ОРСIfAII ВllклаСТIІ в наступніЯ редакції: 
"І 1.4. РозіРВОllНR Доroвору ореlfAlІ землі 30 ініціОТІІВОЮ OpelfAOдaBUJt в оаносторонньому 
nopJtllкy аопускваьс" у PD31 неВllконаНIШ Оренаарем ВІІМОГ пушпу 4, підпунктів 6.4 тв 9.4 ДОНОГО 
Договору.». 

2. ЦеП Доroвір наб~р~є ЧlІнності післJt піДПllсаllНJt сторонами тв "ого державноі реєстрації 
тв 30СІОСОВУЄТЬС. до npOBOBlдllOCtlH що ВIІНIIКЛIf 3 01.10.2008 рокУ. 

З. l.tші УМОВІІ аоговору ореlfAlІ земельної аілJtНКl1 від І 5 січня 2008 року 3В НеБО 
31U111wаlOПtСJt без змін. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІ. 'ВСЬКО/О1ШАСТI 
10 . ШІ'.:!!!]. QВP.eca : 
м. Б oвapll, вуЛ:Гвrpріна,IS 
,В бі «;апО'.кка lгор" ВаеlІЛЬОDllча 

; .. ' -.. ' '. ,;:\~ / . .' -'-' -\ \~\ 
1; . ':.' :~;\1 
• : • ,I.B.C';II0JlCНO 
\. (.~ І:, іl 
.. ,... , ... 'ЇІ'/ 
'~'o !. ,.. І" 
"'0 : .' iJ ... ., . ." 

:~. 
о •• 

ОРЕНДАР 

Пр"""""",,; ІІlдllРllс.1IfЩ6 
ОСlllРО'С6КІІ НаlllllЛlR Валгll""",I"ІІ" 
ЮРlІдична адреса : 
бульв. Незалежності, І б-а КВ. 134 
М. БроваРl1 
обл. КІlівська 

н.В.ОстРО'С6на 

Доroвlр зареєстровано У BIIKOIIKOMi Броварської мІ " 
дсржаВllоі peєcтpaцlТ aoroaopiB ОРСIfAII ВЧtlнсно заПllС • :;'КJ}I РМІІ, про ЩО У КН ІІЗ і 3!уlІІсів 

вІд а» /J:] 20oЕ"Року. 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - секретара міської ради Сапожка 

Ігора ВаСIIЛЬОВII'lа, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Уlсраїні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.04.2008 року N!! 128 з однієї СТОРОНИ, та П РllваТlшіі підпрllЄl\lСЦЬ 

Островська Наталія ВаЛСllТlшівна з другої сторони, склалИ цей Акт про 

наступне: 

Броварська ~liCЬKa рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРllЄl\lСЦЬ 

Островська Наталія ВалеНТllнівна ПРИЙНJJла земельну ділянку площеlО 

0,0025га, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

6ульв.Незал~жності в районі розміщеllНЯ буд.N!!2І в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 26.02.2009 року за He�068-56-05 на 

умовах оренди терміном до 26.08.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
IUliBCLKOi області 
Юридична адреса: 
м. Бровари, Byn.ГaгapiHa,l~ 
Виконуючий обов'язки МІСЬКОГО 
гОлови ....... секяетар міської ради 

~_. n~-, ... . 
, ..... .!. '1 .• 4 • І ... '·." 

, СІ і ., .... 
І: ~·"-~(I,, '(:\\. 
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tt'to..; ;0.. ,! '.;) "о ~ 
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ПРИЙIIЯJIA: -

ПРІІВ&ТІІІІЇІ підПРllЄl\lець 
Островська Наталія ВалеВТllllіВII& 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 
бульв. Незалежності, 16-а кв.1З4 

~ -- / н.В.Осmровська / 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКІІ 

,. •• БроваРІ' 

І • 
: І . -'. . 

IipoBopeьКD Аllеькп Рада"" J .. ~eY" .. 20 d.r . 
OpCIIIO./UIBOUL: IipoBo~eьКD ~lleь~ радо в особі першого заС1)'Пllllка міського ГОЛОІІІ IСllЯlllщl олек~ 
AIIDтonlnO.BII:II, ЩО ДІЄ І.а nl~cтaBI 3аКОllУ Украіllll "Про місцс:ве CaAlOlplДYBallН1 в Украіllі" з OQIIOГO боку, 
,ODIPCIIOC11 ВІД 01.04.03 за Н!2-61299 та ОРСllаар: ПРIIОІТIllIП ПШПРllЄАlець ШАlllТОК CтolllenOB IBIIIOOII'I, 
!ОРIIІIIЧI.а адреса: ",.БРОВОРІІ, аул:м.ла7,IIОІоі,! кв.41 іДСllТllфікаціПllllП код 2392501675, ІКIIП діє ІІа пlдстааі 
CllAOЦ11la про дсржаОIl>: реєстраЦІІа суб єкта ПIДПРIІЄМIIIЩЬКО; aiMLllocтi, lllaallOГO ВIIКОI.КО&lО,.. Броварськоі 
мlськоі paдll за NеЗ 123 ВІД 09.09. 1996р. З другого. YКnMII цсП ДОГОlір про IIІІЖ"СllаВСДСIІС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відпооіДI'О до ріШСlІlІІ сссії БРОlарськоі ,..іської Радll Кllівськоі облвсті оід 
27.10.2005 року Ке805-38-04 lІадІІЄ. а ОРЕНДАР ПРІІПмає І строковс MaТl.C КОР"С1)'ваl'I'1 зс,..enы�уy ділllllКУ 
МОЩСІО 0,0034 га для 06enуговуоаlllIR кІоску, ЯКIIП 311аХОДІІТЬСЯ ПО вул.дIIАlllТрова,18 АІ.ІіроваРI'. 3гiQIIO з 
МІІ'О.І зсмлеКОРIIС1УВВННІ, що є l.eBia"C,..I.OIO чаСТIII.ОЮ цього ДОГОІОРУ та ДОВШКІІ ВIШІI.оі БРОВОРСЬКІ'А' 
мІСЬКІ'.' віддІло,.. зсмenЬНIІХ рссурсів від 16.03.2005 Не140 та зс,..cnьно-каааСТРОІОЇ ДOКYMCIIТDиii Броварського 
міського оідділу земcnьш.х рссурсів 111І 3с,..cnыІB діЛllflка РаХУСТЬСІ І зеАШRX KOA.epuinflOГO ВIІІСОР"СТ811111 в 
межах БРОІОРСЬКОЇ міської радІ'. 

2. Об"єкт оре.lДll. 

2.I.В opetlJ1)' переДВЄТЬСІ земcnьно ділRНКО ,оranЬflОЮ мощеlО 0,0034 га. 
2.2. На З0мcnьніО ділянці BiдCyТJti об"єm. нерухомого МОПІІа. • •• • 
2.3.HopMaТlIBHB грошова оцішса зе,..ельної ділЯНКІ' згідно ДОВІДКІІ Броаорського МІСЬКОГО • ВіддІЛУ 

зсмenЬНIІХ ресурсів від 16.03.05 за Н! 141 СТ8НОВIГГЬ 4872 ( Чатl'РI. Тllсвчі BI~i~ICOТ еіАшсеnт двІ) гplIBIII. 
2.5. Земельна ділянк" якn передаСТЬСІ в оренду, І.е має III:QOnIKIB, що ,..ОЖУТЬ псреШКОДIIТI. ЇІ 

ефеmlВНОМУ BIIKop"CТDHH.O. • • 
2.6. Пр •• зміні ( рсоргвrrізації) ОРЕНДАРЯ Договір ореlшr' не збеРІгає ЧIШНIСТІо. 

3. Строк діі договору 

• 3 ( І) РОКІІ ДО 27 10.2008 року. ПіCnI ,акіllчеНlІ1 стро"'"), договору 
3.1. Договір УlCllвдено теРМІІІОМ ІІІ :rJJ1 а НОВІІО c:тp~к. У ЦЬОМУ разі орендар повш.ен не пЬніше lІіж 

ОРСIШDР має перов:ажне право поно~еНIIR Оого н і О,..IIТlI nllCIoMOBO ореlШОдавца про на.llр ПРОДОВ.ІІТІІ Пого 
~ :1 Аllеяцl до заКIНЧСННІ ctpoкy ДІі договору пов д IлЬОВIIАI ПРl13110ЧСІІІІЯАІ ОРСІШОР втрачас ПСРСDІІЖІІІ 
АIIО. ПРІІ ВІІКОРІІ&:ТІІІІІІІ зІАlе.ІІыlіi дlлН11К11 ІІІ за Ц 
npaao ІІа nOIlOВnCllIIH договору opCНIIIl. 

4. Оре.IД.lа пnата 

Ч IICТD віеіАшсеllТ сіАI ) ГP"BeIIIo 20 копіПок. 
4.1. РІЧІІІ ОрСllДlІВ мата сКЛIІДОС 487,20 ( ОТІlр 'InCIIIDCТЬCR з урахуВОНllRАI іtшексів інфnlшl. 
4 • оТ nЛІІТlI 30 ЗСАШІО ЗД 7 10 "005 і .2. ОБЧIІCnСlІl1R РОЗА"РУ орендн ОIlЯТТn ріWСIІІІЯ від 2..... року ЩОА' СВЧІІО 
4'з.ОреIIДIIІ мата DlloellТЬCn ПОЧlІlІІІlоЧIІ з f"Я n:nlllll ЗІІ OCТDlllliAI кanеlШОРllІІАI QIICAI ЗDіт'IОГО 

рlВllІІАIІІ ЧІ&:тtCІІ"1ІІ ПРОТnГОАI зо КDЛСІІДDРІІІІІ ДІІ В. 1111 УДК у КIІТвськlО 06nо&:ТIА •• КIІСВО МФО 821018 
(nDADТICOBoro) "llенця WnПIОАI пСрСрВlуВВ .... Н 1111 рD~"0:nаеllфllCDuli 13050500 - opel~a зе~UlI. 
код 23571923 р/р 33213815500005 - Ііровореьке ВД:. ноС:орендноі МІТlI офОРАШRСТЬСІ ІIДnОВIДIШАIII OКТDAIII. 

4 4 Передача продукцІі та HDдDIIIIR поелуг р Р у І 
• • nдаtТloСЯ У раз : 

4.5. РОЗАllр ОРСllДllоІ MaТlI псрсгл еllllХ догоВОРОМ; '. 
4.5.1. ЗАlі1ll1 1"lоа гocnoдapl08BHIIR, перСдБО~даllщеlll'R ціl" 'ПІР\lфі8, У 'І'Ому ""cnl DнacnlДOK Інфnluii. 
4.5.2 змі'llІ розмірІв земелыІro податку, n • • • 
4.5.3: в iHWIIX ВllПUкnx, персдбочеНl1Х ЗІК=С::~;r. ВІ13110чеllі ЦІІАІ договороМ. СПРІIШRСТЬCR пеНІ у рОЗАIlРI 
4.5 4 У І lесенНІ орендноі nЛОТlI у "'r прострочеНl1R IШDтеж)'. 

nOQ'n іі" ра неВІ баllКУ УкрІЇНа за коасен денЬ ОРЕНДАР 3 ПОВIIJICІІІІХ ПР"ЧІІІІ ТlIАlчасово не 
І но стаВКIІ lІаuiошшЬНОro І у в"падках. HКWO 

4.5.5. Орендна плата СПРОDJIЯCТЬCR 'ПІКО·О"І 
•• , ... ,,_ ....... ну AЇJJJIИ&У" ШІМ д- . J 



У IIKopllcтallllJl :Jс~Iслы�оіi діЛИIIКII. 5. І\ІОВІІ В \ 
РСН.ІІУ дnя обслуговуваlftlЯ кіоску. . 

5.1. 3CMCnIolla .IIinlllкa ПСРClIаCТloC~; :ШІШШ _ зсмлі комсрціПНОГО вlкор"стаlfllЯ. 
5.2. ЦinЬОІС прІ1311аЧСІІІІІ зсмcnфы� СНІІЯ у вCТDІIОВЛСllОМУ заКОІ.О.llаВСТВОI\І поряnку]міlllОВIТIІ UUt'oa 
5.]. ОРСІІРР ІІС має правв бсз о ор,..л І 

ПРll3llачеllll. 3C~ICnIoI.oT .ІІШ.ІІКІІ. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОКІІ псредачі :JСІ\ІСЛЬІІОЇ діЛИllКl1 D ореllДУ. 

• Ш в орснду :sдіПСНIОЄТloС. бсз розробленням проеК1}' її Bi.llBe.llellll •• 
6 1 ПСРCllD'ID 3CMCnIoII01 Д ІНКІІ 
• • і зсмcnьноТ .ІІin.I'КIІ в ОРСІІ.ІІУ: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передае, а ОРЕНДАР "PIIRMItI 

6.2.lllші УМОВІІ nep~~IoII ві.ll БУДЬ-ЯКІІХ ManIIOBI.X прав і прстеlfЗіП трстіх осіб, про ЯКІІХ в MOMt\fr 
opellll)' 3СМCnlollУ .ІІШRІІКУ у ЕЦЬ ОРЕНДАР не МОГЛІІ знаТIІ. 
УКnIШllIIII. Договору ОРЕНД~ДАДШ.ВНКІІ орсЧII,I.IIDРЮ 3.11іПСШОЄТЬСR після .ІІсржаВIІОЇ реестрації uьoro ДОГОВОРУ 

6.3. ПСРCllDЧD земcnьно. • 
3В акто,.. npllnMaHI •• - псрСРЧI. " • 
6 4 Н І 2! ЗаКОllУ УкраТ'111 "Про ОРС'ІДУ ЗСАІлі О'д 06.IО.1998р N!!lбl-ХIV ОРСШlllр, ., а OCIIOO ет. і • 

, " І .... п ДСРЖDВIIОТ рсєс:траціі догооору ОРС'ІД'І ЗС"'CnL'IО ЛІЛЯ.ІКІІ .ІІСРЖВlllоr llіа n ЯТІ'ДСІІІІ'І етрок п .... . 
KoAIyllвnыlTT onаС:ІІоетl зобов'nза'lll" IIDдaТlI KonilO договору відповідllОАIУ OPГUIIY ДСРЖІО.lоі "ОIIТ""lоl 
cnужОll. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСРllенни ЗСМСЛЬНОЇ діЛИIIКII. 

7.1. Піспя ПРllПllненНІ діі договору ореl.ДВр повертає OpeH.IIOlIaBueBi земельну ділянку у стані, не пршому 
поріll.ЯI.О 3 ТІІІ'.І, У якому lін одержав П в оренду. 

OpeMOдaBcuIo у разі погірwеllНЯ KOPIICHIIX влаСТlІвостеП ореН.ІІованоі земельноі діЛЯНКll, "ов".3IНIIХ Ь 
3MillOlO П стану, ~Iaє право на ві.llшкодуванНІ збllТків у розмірі, ВlІзначеному сторонаМIІ. Якщо СТОРОН.ІІІІІС 
досягнуто згод .. про розмір lідшкодуваННlзбllТків, спір розв"RЗУЄТЬСЯ у судовому порядку. 

7.2. 3діПснсні opell.llapeM ба 3ГОДІІ opeндoдa8UН витраТIІ на поліпшенНІ орендованої зе .... cnьНої дinRНЩ 
які HeM01КJ11IBO в1докреМIIТИ ба заподіяння ШКОДІІ uin ділянuі, не підпягають відшкодуванню. 

7.3. ПonіпшенНІ стану зеМCnЬІ.оі діл.НКII, проведені орендарем 31 Пllсьr.IОВОЮ ЗГОДОІО з opelllOJ18lueu 
зе,..nі, не підlllгають ВЇlIшкодуванню. 

7.4. Орендар має прпо на відшкодування збllтків, заподіяних унаслідок неВlІконання opetf.lloJ18luell 
зобов"язень , передбачених QIIM lIOГOBopoltl. 

ЗбllТКDАll1 ВОDжaIОТЬC:n: 

7.S. фаmlчні 81paТlI, ЯКІІХ орендар Зl3нав у зв"язку 3 невиконанням або ненanеЖНIІМ ВllконаНН.1І1 УМОІ 
договору орендодаВЦCltl, а таКОЖ Вll1рати, які орендар здіRснив або повинен здіАсн.lТ'" дпя відновлеlШ. СІОI1l 
порушеного права; 

7.6. доходи, які opellдap ltlir бll peВnЬHo отримати в разі Ilanежного виконання ореНДОДВ8ЦСІІІ УМОІ 
Договору. 

7.7. Розмір фаmlЧНIІХ витрат орендар. Вlізначається на підставі документально підтвеР.llжеНIІХ .llDНШС; 

8. ОбмежеllВИ (Обтижеввв) ЩОДО ВlllСОРllстаllllИ 
3с~lелы�оїї ділИIIКII. 

8.1. На орендовану земельну ділІНКУ не вета б . 'б 
. Новлено о меження, обтяження та інші права третІХ ОСІ . 

9. Illші права та оБОВ"ПЗКII сторін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гapalf1:YE що земельна • ііі 
забороною (арешто ... ), заCТUОIО II~ перебуває і .дlJlЯНка є У ~oгo власності, нікому іншому не lідчужСНа. n 
HDдaBaTII інші правв. Вll3начеl.і QIIM договоро .... ВІІ. має законНІ ПОвноважеНIІЯ передаваТlI цю ділянку 8 opctlll)', 

9.I.ПРDва OPCIIДO.llDBUn: 
9.1.1 перевіРЯТІI uinIo08e BIIКOPIICТВHHI 3 
9.1.2 достроково РO:Jірвати цеА догов.е ... елЬНОі ділЯНКIІ; 

Договоро ... ; Ір У ВllПадках, переАбачеНllХ ЧIІНIfИМ законодаВСТВОlІ1 11 ІІІР' 
9.1.3. зміНlтl розмір ореНАноі маТl1 у • 

"ІІОСТО Ь ВllПадках "ередба .Cn' • О... ронн ому пор.дку БC:J ЗГОАІІ ОРЕНДАРЯ. • чеНІІХ ЧІІННІІМ заКОНО,IIDвством. в тor.IY ЧІ 
9.1.4.BHMaгaТl'BiA ОРЕНДАРЯ СВоєчасн ' 
9.1.S.BHMaraTII віА ОРЕНДАРЯ ві" ого внесення opellAНoT мат .. ' 

або ... іськоі ад .. ШКОдуваННІ СУМІІ орен" ' :0"'1 Р 11 про надання зе",ельнот ділlНКIІ до і дНоl nпати 3 часу ПРllПняття рішення ІІІКОН" . 
9.2. 060в"а1С1І ореllАОДВВци: n дписання цьоro Договору; 
9.2.1. ~epeдaBaТlI 3CltlCnЬHY ділІНКУ по акту. 



9.3. Права ор&шдарп: .... _-
9.3.1. 0ТPIIAlanl по а .. ї)' зсмenыІy ділllllСУ У КОРІІСТ)' • 
9.3.2 nOlloanlO~lnl ~oroDip піCIUI 3DкіllЧСІІІІІІ 0:11І111, 

_,"ІОВІІЬ ІІІ ПрОТl31 теРМIІІУ ОРСllдll. с1р ку noro ДіТ І р83і 8lдсуrшJC:ті прс:теlоln, ЩОIlO 
9.4. 060В"Я3КII ОРСIIДВРН: 
9.4.1.IIDIII8ml ОРЕНДОДАВЦІО можпttвіСТЬ1 Іп 

"""11111; JI СItIОВІТIt КОIl1pОЛЬ за IItKOPIIC1aHHII"1 цісі 3C"ICnLlloi 
9.4.1.BIIKopIICТOBYODTII 3с"IсІІы�уy JlIлНIІІСУ ]В Іл 
9.4.3.СВОСЧDСIІО смачуваТIІ ОРСIІJlІI'J мвту' q bOBII~1 ПРII]lІа'IСllllяаl; 
9.4.4.111: ДОПУСКВТІІ хlміЧIІОro ЧІІ БУJlЬ-IІКО"; illIOO" І: 
9 4 S • - , О 1DUРУJlIІСІШJl1С"SnIl' 
• • • ПfJl1lJllМУВDТIІ 11 В ІІМС'АСІІОМУ СВltітаРIІО"ІУ _І '. ' 946 • І' ..... 11, 
• • .П.ICJlI зак ІІЧСІІІІІІ ТСРМIltУ Jlіі ДоroВОРУ ОРСІІJI" nOBepIIYТll1eMMLII'J JlіЛJlttlN ОРЕНДОДАВЦЕВІ У ttI/IacllOMY СТІІІІ по ІК1У. оо" 

10. РІІ:ШК ВllПадкового :JІІІІЩСІІІІП 060 ПОWКОдЖСllІIП 
06"єкто ОРСІІДІІ ЧІІ ііого IIOCТIIIIII. 

10.1. PII3I1K BllnaJIKoBoro 311l1щеlШJl вбо ПОWКОдЖСНIІJI об"скта ОРІ:ІІД n 
11 ЧІІ oro 'IBCnIHII ІІесс opellUp • 

11.СТРОХУВОIIIIП 06"CICТO IIII ііого IIOCТIII .... 

11.I.ЗriJlно 3 UII"IIIOroBOPOM об"скт opellJlII не піМIІ~Є cтpa.'ltYBatttIlO. 

12. ЗI\IЇIIII УІ\ІОО ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІІСІІІІП ііого дії 

12.1. ЗміНІ rMOB IIOroBOpy uiRCHIOIOТЬCJl r nllcbMOBin формі за B3Bt"1II010 зroдо~ сторіІІ. 
у PIl3I HCДOCJlrнCHHJI зroJlIІ ШОДО 3"IІНIІ УМОВ JIOro80PY спір РО3О"Jl3ytOТЬСIІ у СУДОВОМУ noplI.llКY. 

11.1. ДІі ДОГОВОРУ ПР"ПIIttНІОТЬСЯ У рв]l: 
12.2.I.звкіНЧСННI строку, нв ІКIIП noro було yкnaaeIIO; 
12.2.2·ПРlmбанНJI ОРСllааре'" ]е"ICnЬНОЇ ділJlН"JI у ВnBCHicть; 

• 12.2.3. ВllКУnY зсмcnьноі ділllИКIІ МІ суспілЬНІIХ потреб вбо npIIMyc080ro 8lдчуженНJI 3CMenLlloi 
AUUlНКlI3 MOnIBiB суспільиоі нсобхідності в ПОРJIJIК'j, 8С1аНОВnСИОМУ 3BKOIIOM; 

12.2.4. niквiдaцJl фы�чноіi особи-ореllUРIІ. 
Доroвір ПРІІПІІНІІСТЬСІ також 8 іНШl1Х 8l1Падках, персдБВЧСИIІХ законом. 
12.3. Діі ДОГО80РУ ПРllПllllНlотьar WЛRхоаl lIoro ршIРD8II'IЯ за: 
12.3.1. 83atMHOIO зroдоlO сторін; 

. 12.3.2.рішснНJlМ суду на BIIMory однієі і] сторіІІ У ttаслідок иеВllконаННІ apyrofO СТОРОНО'О 0608"lз"і8, 
Depeдба'lСНJІХ IIOro80PO"f, та 8Н8Cnідок ВIlПадковоro 3НIІШСНІІIІ, ПОWКОдЖСІІНJI ореидоааиоі зе".cn.иоі ділІНКІІ, 

-ІІе іс:татно ПСРсшкотас іТ 81IКOPJlCТ8.IHIO, а ТDKO. 3 illWl1X nllIC1U, ВII3ИВЧСШIХ 38КОНО"I. 
: 12.3.3. IІСDllКОl1811НЯ OpCIIllDpca. п.9.4.2. Д8.IОГО JIOroDOpy 3В ріше'IІІН"1 СУДУ, 8111П08111110 .110 
, 11'.141,144 Зс".enIoIlОГО кодсксу),краіllll; 
• 12.4. РозірвDНН8 доroвору в ОДІІОСТОРОНИЬОМУ ПОрJIJIК'J доnycквстьс, і 
',УМО80Ю розірвlННR ДОГОВОРУ в ОДНОСТОРОНІІЬОМУ ПОРJlДКУ С HeBIIK~H8ННJI Ореидаper.1 n .4.~. п. 9.4.3. 

12.S. Перехід права власності на маАно ОрСIІаарl ІІа ІІІШУ toР11д11Ч1I'j а60 фl311ЧII'j ос06у, а також 
• реорraиьauiJI toРllllllЧноі особll-орсидаРI є ni.llCТ880fO JUIII розіРВltlНI .ІІ0roвору. 
• Право на орсидоваlty земcnьtlУ JIЇnlltlIC)' У p/IJI С"Іерті фы�чtlоіi ос0611 - орснаар", 3BcymкcHIIII або 
І :6мCl(eИНІІ іТ ДЇE3ДIIТllom 38 ріWСИНIІМ СУДУ nepeXOIIl1Тlt до СП8llКOC"щі8 або іНШIІХ ~сіб, акі 8t1кopIICТOBYroт. шо 
\ емСІІьну д1nIHКY рао". 3 орендарем, WnIlXOM ncpCYКnDaalll1Jl JIOroDOpy ореНДІІ зеаrnl. 

t ' 13. відповідnлы�істьь сторіІІ 30 UСВІІКОІІОІІПП 060 

uеllОnСЖІlе ОIIКОIIОIIIIП доrооору 

" ~ 
~, 13.1. За IIСВllКОtlаНll1І або IICllвncacHe ВІІКОtlаШIJlДОroвору CТOPOIIII несуть відповіaanЬtlість відповідно до 
і, -ну та ЦЬоro IIOro80PY. 
"по 13.2.СтаРОIІа, ІICD ПОРУШlrnа зобоа"JI3аIlНJI, 3BЇnbtlJltтЬCI від BianoBiдanLtlom, ІКЩО ВОtlа .ІІ08С.ІІС, шо це 
L PYlucItНII СТМОCJI НС 3 \і ВІІІІІІ. ", 

І 
't '4. ПРllКЇlщеої ПОnОЖСIIIIП. 
і 

t 14.1.ЦеА доroвір ив611рає ""нності піМIІ nfдnllCDHtll стороtlВМtI,. Аоro держа.'IО' реєстрацli. 
, ' Цеп доroвір yкnaдcHo У трьох пр"мlр.шквх, ШО follllD!'" OJllla"'OB~ toPltдll'lI'y с.rnу, 0111111 3 аКІІХ 
rJltttьclI в 0PCIIДOдaв1Ul, IIPYMln _ в ОРСIІааР", третіА - в opralll, IK"n ПРОВІВ .ІІержаВІІУ реа:трIЦІfO. 

" ' 

\ 



HCDIA"C~IIII11 ... r '18аі"' •• '" aor080py С: 
акт ПРIIПМDIIIII-ПСРСAll'lі 06"є .. '11І ~PCIUUl; віаображСНJlIМ обмсжень (обтяжень) у її 0111\0 
KDдDC1pDllln ПnDI. 3CI\ICnblloT ДШ"llh1' :І Рllста''',і 1\ 

BCТDIIODJICIIIIX ссрвітутіа; б' IICТIIIIOВnCJlIIX І\ІС"ІКОВІІХ Зlfоків ВnOClfllKY (коРltстувачу) 3С\lелl. .. о; J.IinllJt 
ІІСТ про псpc.uачу 111І 'нСа!::::::ВllіШlIЬОі межі 3Ct.ccnItHO; діл'ШКII. ІСІІ; 
акт ІІВ ПСРСІІСССІІІIJI в 'ІІ"І 

15. РСI(віЗIIТlI сторіfl 

OPCIIДOДBBCЦЬ 
Броварська місы�аa рада 
в особі 
першого заступншш міського голови 
КиJIНlщі Олександр AlfDтоліііОВІІЧ 

МіСЦС3lfаХОДЖСIfJII ЮР"д"'IНОТ особ" 

0074 КІ.івсlolСІІ область, 
I\I.БроаОРII, Byn.rarapjHI, 15 

1I1еНТIІФікаціПНI.П КOI1 

ОРСlщар 
ПП Шматок C.l., щО діє на підставі 
свідоцтва про державну ресстрацію 
суб"єкта піДПРИСМIІИЦЬКОЇ діяльності, 
виданого виконкомом Броварської 

міської Ради за Н!!3 123 від 09.09. 1996р. 

Місце ПРОЖlІвання фіЗІІ''''О)' особ" 

КlІТВСЬка область, м.БроваРII 
вуn.М.Лаryновоr, 7 кв.41 

lдеНТJfфікаЦ;ЯНllП номер 239250'675 

ПідПIIСI. сторін 

\ 
\ 

. ,.,) 
, '; 

.' ' .-/ 
." : ... ч , ••• _~ ...... ~ ~

.,.,. 

----'...:::::..-. ____ ~с.l.шl\.аТОJ( 

мп 

-. . . : . ." 
карncщко лlOJW";" )i~lilli~1I11 . .. . ; 



__ АКТ 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200 ~ року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa Рада, в особі 

Першого заступника міського голови КІІЯllllці ОЛСlссаllДра 

АJJатоліііовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

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

відповідно до рішення сесії від 27.10.2005 року N!!805-38-04 з однієї 

сторони, та Приватний піДПРIJЄ~lець Шматок Станіслав ІваllОВllЧ 

ідентифікаційний код 1790005735, з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРIIЄ~lець 

Шматок Станіслав lваНОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0034 

га по вул.Димитрова, 18 для обслуговування кіоску. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 27.10.05 за N!!805-38-04 на умовах оренди 

терміном на 3 (три) роки до 27.10.2006 року. 
• • • І 

Цей Ап складено у трьох прИМ1рНИках 1 Є невІД ЄМНОІ0 чаСТіrною 

договору оренди земельної ділянки. 

ІІРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
ІІІматок Станіслав Іванович, 
який проживає за адреСОІ0 : 
вул.М.Лагунової в.41 
м.Бровари 

обл. 

_.=.._~~ / С.І.ІІІматок / 
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АКТ 

118 переllесеllllП D IIВТУрУ ЗОВllіШIIЬО"1 I'tIСЖIО 3 ОО О 
• смenЬІІОI ДІЛПІІКІІ 

11/1 -

МІІ. ЮDКчепіДПlJсаиі. предстаВІIИК Броварського міського земеnЬJlо-кадастрового бюро 
1=~ t. Ivt. - О 

Dpпсynlості зсмnевnаt'ииків (зеr.ШСКОР~lстувачів): 

1/ /1 ІІІ t,A.<,f.( ~~< (~ " 

JpeдСТІВНИк ВІІКОНКОМУ lU~.e&/«' 11. #. 
~ на підставі дозволу ВИКОНКО"І)' Н! 273 

~ народних депyrатів від 24 nистопада 1992 року 
І 

1"еиecnJI в натуру межі на підставі ману земenьuої дinЯНКl1 • 

L 1111 W vЦ./'/ J(,f.~ r: І, 
~в~чогоповуn, __________________________ ~:-__ ~--~~-:---:~~~---

_о рішення місыcDконкомуy .N'!! Vf,fJ.1-1У від _~.!-=O:-...:~y~~~~· __ Ц7...:;...~o~г,.c:~::..-. 

Масові Знаки В JdnькоСТЇ ( 'І ) передані В НО1урі представнику заМОВIJIIJCa, на ЯКОГО 
~lДeHO вїдповідanЬJJість за іх збереженНJI. 

РІ" • • ноУ діJ1JlНКИ показані І.а кроках. 
v~"IРИ та місцезнаходження межевих знакіВ ЗСМClJЬ 

цеа • • фактичвоltlУ КОРJlСТУВВ!11110. 
lkТ Є підставою ДJUI ПРИЙНJIтrя РІшення по 

Atr CJaJВДений в ДВОХ ПРllміРНlIК8Х. 

" 

11/1 (и ~~J'f!kc 

у/; tR. ~/4'tC 
Y~"'~ ~L~~ 

ЗАТ"~ ""'Тlflllll
oo

1lJll1 Р ... It) ІІІІ·ІІOU 
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П.Л л Іі зовнішніх меж землекористування 
\КОРОТКОСТРОКОВОГО ІІа умовах ОР&ШЛІІ \ 
пІп Шматок Стаlfіслав IВ8ІIОВII'1 • 

~,17 Г 

.-
;.1,5 

З,68 

,,' 34,00.11. 
~, І 

А 
о 

масштаб І :200 .. 
ОГlИС МЕЖ 

.iJI Л до А 3СМ,'1і 1:1.'anIolloro КОрllС1)'В8'IffЯ, 

І 

~ 
\ 
t 
1 

,,~r:r IІІ:РСllссеНt.я D ІІатуру 30ВllіШ"Ьt1Ї \І&:жі зсмелыІїї д;nя"'''' 

~"'i 1смелыlіi Д;nJlIІКlt UI.3I1D'.ell; ІІа м;сцевост; U~=~rr.rJ7.ifF-';';";;~---'" 
"111\1 ' 
~ • П ... ОРСItДВР'О • 

~'Іо'l&tк Бровврса.кого міського віддіnу 
\ 1еА'ела..щ" ресурсів 
• \. 
t 

t 
і 

\ 
\ 

, 

.. 

---ЗОВff;WНЯ межа 
земельної діпянки, 

В.М. ЧепусеtlkО 



Договір Н!!1 
"ро ,,,есе,,,,л :ІЛ';" до dOlOBOP' ОРlmд" зе."ел""оr дlлл""" 

,;д 23 ЛІ!СІІІОllада 2005 ро,9' .N!040533B00212 
МІСТО БроваРІ! КІІЇВСЬКОЇ області 

13 баРC:Slln доІ ТIIСn'll дсо'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бровврсloка міс К • 
м. " Іокв рвДВ lІіВСloкоі облаСТІ, IОР"АIІЧllа ос06а за 

3BKOIfOДDBCТDO'" YKpalllll, 14аIlТIlФIКВЦI~ltllП кол 1а .аВltIIМII ЄДРПОУ 26376375, IОРllAІІЧllа мраса: 
КJITBcloкa обл., М. БроваРІІ, вул. ГагаРIІІВ, І 5, а особі BIIKOltylOllOro 060в'А:І"11 Alic ... oro ronОВІI _ 
секретаРІ рад .. Сапожка Ігоря ~аСllnIoОDIIЧD, IKlln 4іс ІІа ПЇJIствві СТ.42 ЗаКОlау Yкpaillll .Про 
місцсве са.IОВРIДУ8а1ll1l в УкраіІІІ», 3 o4110ro боку, та 

OPE~P: ПП. Шмат~к • CтalliCnBB fВВIІОВlfЧ, IОРIIAIІЧIfВ ореса: AI.SPODapIl, 
l~л.м.л~1)'1І0ВОI.7. кв.41, 14СlfТl!ФlkВЦIПIflIП КОА 2392501675 CliJloЦТIIO про 4сржаВlау pca:rpBцilO 
ф1311111fОI особll-ПIДПРIfСМЦR ВІ4 09.09. І 996рЯ!2 355 017 0000 000570 ВIUUlIІС ІIfКОIfIВЧIIАI 
комітето", Броварс."оі міСlокоі РIAIІ КllіВСloкоі області, 4IUIi -"ОРЕНДАР", :І друго' сторони, 
YКJlDJlII цеП Договір про IІВСТУПlІС: 

ДІІОЧІІ добровілІоНО і псрсБУІDIOЧIІ пр" 3АОРОВОМУ РО:lумі та ІСlІіП паА"пІ, РО:lу",іIОЧII 
311вчеlfНІ своіх діn, ПОПСРС411.0 03l1вПОМЛСllі :І ПРIfПllсаАШ W'ВШlolfОro заКОllоаавства, ШО 
реryЛIОIOТlo укладеНIlП НIІМIf праВОЧlllf (:lОкрема, :І IllMOnu.lII ШОАО нсдІПСIІОсті ПРВIОЧШау), 
liдnOBfдtlO до ,втвеР4ЖeJlоі рішеllНІМ БроваРСloкоі ftlicloKoi РIAIf lід «30» ІСРССІІІ 2008 року Ке883-
46-05 НОРМВТllвноі ГРОШОlоі оцінки :lСМenlo "Ііста БроваРIІ, та ріWСІШ. SpoBapc.KoT міСlокоі РDAlllід 
16.10.2008 року Н2898-47-05, від 26.02.2009 року Н21068-56-05 та КСР)'ІОЧІІС. ПОЛО'dfCIІН.МII 
ПУНктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОІОРУ OPCHAll3CMenloHoi ДШІ"КІІ від 23 JltICТOnвaa 2005 року умanll 
цсП Договір НІ! І (ІІ0далі - ДогOllір) про ВІІСССННІ :ІМ ін до Доroвору ОРСІІАІІ зсмenьtlоі ДШllfklf Ilд 
23 ЛІІСТОПІШВ 2005 року 3В Н20405338002 J 2 (наамі - ДOlOlJір ОР'ІІ()и) про такс: • 

1. ВНССТИ до Договору ореНАIІ tlВС1)'пні 3ft111III: 

1.1. Пуша 2.3 Договору ОрСНАl1 ВІІМВСТІІ І IIВС1)'ПllіП peAВkЦlї: • • 
«2.3. НОРМI1ТIІВНВ срошова оцінка зсмen.ноі ділlНКtI :lПдНО ДOIЇJIKII Іfаашу з~мen.'fIIХ реСурсІВ У 
місті Броварах КІІЇIСloкоі області Ііа 10.03.2009 року N! 04-3113-3/530 ~ОВlПІо. 

_ 11 391 (OAIIHDдwrrь ТlICJIЧ tpllCТ8 дсв'lllОСТО OДlII) f1JIIBHI ОО КОПIПок.» 

1.2. Пункт 3.1 ДОГОІОРУ ОрСllAl1 BIIMaCТIl1 наСТУПllіП реавкціі: 

• оком НІ І (ОДІІН) рік. теР.lіНОI.I до 26.02.2010 року. ПfCJUI 
«3.1. ЦеП ДОГОВІР • укnuеио стр ОРЕНДАР має переважнс право ПОIlОlJlеНl1І Пого НІ НОВІІА 
закінчеННІ С1року ДІі ЦІоОГО AOrolOpy їзніwс нЬк за 30 кanelUUlpHl1X дніl ДО 381Сінчснн. 
строк. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВlІнен .не ~IТII ОРЕНДОДАВЦЯ про ІlDмІр ПРОДОВЖlml noro 
строку діі цього ДОГОІОРУ nllCIoMODO ПОIIAОМ 

дьо. IDЖllе право ОРЕНДАРЯ не ЗІСТОСОI)'lOТloCI У plDi: 
ПоложенlUI цього Договору про пе~с .011lM ПРII3IIDЧСtlНIАI; 

_ Illкорltствині зе .. lenloНОЇ дlмHKII не 31 WЛ 
порушеННl термініВ сnmml ореНдНоі МВТlI; 

• Са ..... Ноі дІлІНКIІ». 
ДОnYШОll1UI попршенlUI ствlty з ...... • 

аСТIІ В HBCТYnllin редвкціі: 
1.3. ПУlfКТ 4.1 договору opellAl~ ~~ (ДCCRТЬ) вшсоткll ІШ HOpftlmllllOT сроwовоі оціНКl1 

«4 1 Річна оренднв МВТІ cтatlOll11'lt 
• • 1 391 оо rpllВСllЬ і СМодв&: І земenr.ноі ainllHKII-1, ДСІ'ЯТ.) rpIlBCII. 10 коп Пок» 

_ 1 139 1 О (Однв ТlIСIІЧВ сто 11)11аШІТ. 
• , НlUI ВlІмаСТIІ У HaCТYnllin peдвKw1: 

1 4 Пункт 4.3 договору оре 
• • ІІІ щоміс.чно прОТІго ... зо (ТPlrдuТll) IIIUICIUUlPIIIIX 

43 О ата ВНОСIIТ10СЯ ріlНІІАIIf чаC'l'lCllfl • (ПDJUIТКOвоro) NiClWl 6e:J YPaXYВ8НIUI ПДВ 
~I~ ·1=:I".х n:. ocтallll~1 lCIIIIelUUlPIIIu., Дln:l.І :B~c:aдaвWl N! 33217815700005 Y1J)< У КllilClolCin 
~I псрсрахувШl1UI ІІа po:spaXYllКOBlln ~:o 82 J 018, одсржувач - SpolBpc.кe ВДІ(. КОД 
області .1. КlIЄва, код ЗКПО 235~1923, 
КJlаСllфікаwї 13050500 - ОРСlIдІІ3е.ш ». . 'П kЦI'i: 

у ОрСllA1І BllкnaCТII І tlас:туПШ редв • 
1.5. П)'lIКТ 4.5.2 ДоговоР 1'lIuoi Mml з ... іНІI Hop ... mllHoi ІРОШОlоі 

"" 1'8 СТВІОК оре ...... , 
• f зе'lenы�ого подат .. " • • і ексвш1 ВlI3НВЧСIIIIХ заКОIІОдalСТІОМ. 

«4.5.2. зміllll РОЗМІР В фів :lMillll коефіWСНТIВ ІІА 'ату НІ РІОВІІХ. ІІDНІЧСІІІІХ п.4.5 
оцlНЮI, піДВIІШСtltllІ ціl" 1'8рl! оРсндар. ЗАlі11l1Т11 ОРСНAl1 'У ш:.ОСТОРОIIН.ОМУ ПОРRAку». 

У ІIIПІАК)' 8W,OBtI О:lіРВІТ11 uen ДОГОІ р І ОД 
Договору, ОреНАодаlСЦЬ мвС првво Р І В IIаС1)'пніП редвкціі: 

4 5 4 ПОrDаорУ ОРСtlдl' allMICТI 
1.6. ПyJlКТ • • ,... 



І CllJIllOi МВТlI У СТРОКІ' В1І311В'lеllі ЦІ'''' Договором. сума заборгова"оc:тj 
«4.S.4. У раз IlсаllеССlflfllБОоРргоа. І СТІІгутСIІ з l;враХУВВ.ІНIІ,.. пені, що нараХОВУСТlaСН ІІа су .. " 
DDожаcn.СІІ ПОllllТКОВI'~' "' '"') • • І . І 
ПОllllТКОВОГО боргу (з урахуваllllllМ штрафНllХ СВІІІ(UІЛ з~ ІХ Ha~BHo:r1 ІЗ розрахунку 20 ВIДСОТКі. 
• б • " КІ' HauiOIlВnIoIIOГO БВIІI\'D YKpalltll. ДІІО'ІО' на nCllb RIІНIІКIІСЩfН ТDKOro 

рl"Ш'Х о :ІІІКОВО' СТІВ • .' 
подаТКОВОГО боргу вбо ІІа де"ь Лого (Лого 'IВCТlIІІI) погаWС'ШIІ, залеЖIfО ВІД ТО:О. "кв ] ОeJIllЧІІИ 
таКllХ CТDBOK С бїЛЬWОIО, за КОЖІШЛ КDJlеllДОРШ,П день ПРОСТРО'ІСІШН у Пого сплаТІ)). 

1.7. ПУIfIСТ 6 Договору opellAII ВIІК:llастl, в IIВС1)'ПllіЛ редакції: 

116.4. ОРСІIJIDР зобов'lІзаШIЛ в п'IІТllдеШIllП термін niCnIl дep~BDIIOЇ peccтpalliї ЦЬОГО Доroвору 
тalвбо БУДЬ-ІІКIIХ ДOдllTKOBIIX угод Договорів про OHe~CHHII Зr.llll та ~ОПОНIfСНЬ ДО ДОГОВОРУ тощо 
lIaдaТl' відповіДllУ копію оргаllУ деРЖВВIlОТ подаТКОВОI С:llужбll зв МІСЦСМ знаходжеННIІ зеr.teJIlo"оі 
діЛПНКIIJ'. 

1.8. ПУІІІСТ 9 Договору ореllДIІ ДОПОВІІІІТІІ НОВІІМ піДПУІІКТОМ 9.4.7 нвступного зміС1У: 

«9.4.7. в п'IІТllде .. НIIЛ термін піCnIl ДСРЖDВНОТ реєстрації цього Договору тalабо БУДЬ-.КIIХ 
додаТКОВIІХ угод, Договорів про BllccellНl змі., та доповнень до Договору ТОЩО надати віДПОВі.ану 
KonilO оргаllУ державної податковоТ cnужбllза місцем 3.fаходжеННIІ земелыІїї дїЛIІНКИ». 

1.9. ПУІІІСТ 12.3 Договору орендн ДОПОВНІІТІІ НОВlltoI піДПУlfКТОМ 12.3.4. наСТУПJlОro 3Mic:ry: 
«12.3.4. i'lluiaTIIBOIO однlєТ із Сторін В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРНДКУ у В 11 падках, передбачеlfllХ 
,оконом та ЦІ,м Договоро"ш, 

1.10. ПУІІІСТ 12.4 Договору ореНДІІ ВНК:llаСТIІ в IІDС1)'ПJlіЛ редакціТ: 
ccI2.4. РозірваllНJI Договору ореНДIІ земnі 3В iHiuiaTIIBOIO ОрендодавUII В OAHOCТOPOHHIoOIIIY 
ПОрllдку допускаЄТЬСJl У разі неВlІконаННJI OpellnapeM ВІІМОГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даНОro 
ДоговоPr' • ДOГ~Bip 88~жаєтloСІІ розіР8аНIІ~1 30 ініціаТIІВОЮ Орендодавшr :І момеН1)' набym 
ЧIIНJlОСТІ ВІДПОВІДНОГО РlшеННJI суду, ПРIfАJlJlТОГО на OlfMOI)' ОрендодавUII)). 

3. ЦеП Договір набllР~Є ЧlІнності піCnIl підПllсаННIІ сторонаМIІ та ПОГО державної реЄC1pёlші 
та ,acтocoBYЄТЬCR до правОВІДНОСІІН шо BIfHIfКnlI 3 О 1.1 0.2008 року. 

4. Інші УМОВІІ догоаору ореНдІІ ,емenЬ.IОТ діЛJlНКИ від 23 Jlllстопада 2005 року за 
Ns040S33800212 3DJ1"шаютЬСІІ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SPOBAPCIJКA МІСЬКА РАДА 
КIІТвськоlОSЛАСТI 
IQ І . IІчші адреса: .• 
м G овар"; BYJl.rarapiHi:·1 S 
а с 5і Сапожкв ігоря 'Ва~'IJI"ОВ"'IВ 

• f •••• \., \ 

. , : ~ .: ~, , '...", 
! • С' іІ 
і ; •• ,: ./ 

~~C~::::=- , r.B;~a;'~:Jlr"o ... ' : .. :; .' '~:;;.. 

". . .... 

ОРЕНДАР 

с.r.Ш"IІI11DN 

ДоговІр ,вресстроваІIО у ВllКОНКОАlі Б . 
держаВ'lоі реєстраціі договорів ореНДІІ вч"не::~:~~LКО! Mi~~lOi POДII, про ЩО У КН.I,і :I~nllciB 

ІС ВІД fI~II l!~ 200[року. 
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АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1& 13 "березня 2009 ____ року 

м. Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міськоі 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 ПРllваТllllїІ піДПРllЄl\lець Шматок Стаllіслав lваllОВІІЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТIШЇl піДПРllЄl\lець 

Шматок Станіслав lваНОВllЧ прийняв земельну ділянку площеlО 

0,0034га, ДJIJI обcnyrовування кіоску по ВУЛ.ДIIМllТрова,18 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.02.2009 року за N!!1068-Sб

OS на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 26.02.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,;ська рада 
Київської області 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 ~ 
Виконуючий обов'язки МІСЬКОГО 
ГОлови - С етар міської ради 

ПРийнЯв: 

ПРllва",,,,,,; lI;d"pllЄJlle'(6 
ШJf,аmок С",а,,;слав lва"ОВllЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.М.Лагуновоі,7 кв.41 

. .. ::'. 
, \ ' . .:\ . . --., 

мп (за НIUIВIІОс:іі пё~аті) ...... .. , 
.'~ ••• "=:' 

.."",, . :", - .. 
• ',', І' .. : -;. ~. 

..-.... --_.. .. . 



ДОГОВІР 
ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛЬНо, ДIЛSIНКIі 

... &РОІІРІІ 

GpODBP&:IoICB all&:loIca Р 11 ",~- . ~ • 

орЕНдОДАВЕЦЬ: GpODBP&:LKB all&:LКD рвав 8 о б.аав , .. К~:lЛl~lU' .. 20 ДІ Р " ,&:О І 3ІІС1уПll\lка 1.' • 
Qлfh'СІIUlРОDIIІIВ, ЩО ДІЄ ІІВ ПІдставі 3aKOlty Y .. -раЇIIІІ "П' IICIoКOro ron011l АIIllРССВВ ВВ&:lтп 
,ia25.01.2008 РОКУ Х22-1 51149 з OДIIOro боку, та РО Мlсцсве caM08pJUlYlalllll І YкpaїIII", довіРСIІОсті 
орЕНдАР: ПРІІDВТІІІІП ПЩПРllсаlСЦL l(opIIICIIKO В 
JL6pOIDpll, Dу.n.~IIНЖ~IЦLКВI19, іДСIІТllфіКlціАІІІІА коа 144:~~r;;;;IB Фf4~рIОIlD,. IОрllІІlІЧllа адресв: 
acpJIUllY peEC1paUIIO ф1ЗIІ'1ІІ0і особll _ niдnplICMUII 811 ' ІКІІА alC ІІа Пlастаll cBIДOUТIIB про 
11ІІ31.03.2008р. за »-1355001 0001 001147 lIIUIі' "оа;~~roдАВ~~ОllаВЧIІМ комітетом Броварської aliCLKoi РМІІ 
IІІС1УПIІС: '-, :J d~or сторо"и, YКnDIII' цсП Доralір про 

1. Прсдмет договору 

• 1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ віДП08іано .110 рішеlllll сесіі БРОlарськоі місІоКОТ РМІІ Кllіlськоі області 
11121.02.2008 POICY .Ni6S0-33-05 нааас, а ОРЕНДАР npllAMac 8 строкове МВТІІС KopllC1yBalltll земепLJIY ДШІНКУ 
nnoщею О,ООI5ra,.IIJIЯ 06C11YГOBYOOIIII~ ~lo&:кy,IKIIA 311ВXOIIIIТLCI по оул.I(ОРОЛСIIКВ.54 о 1'1. liроваРII. 3ПllllО 3 
IIJ!IHOM зеl.mе!"2РlrСТУ8ВНIII, що є НСВ!ІІ С,,!"ОIO чаСТIШОIO ULOro ДоraвоРУ та 1І0віllКІІ ВIІ.ааtlоі БРОВВРСЬКІІМ 
MIC.КlItoI віддшом ЗСМCnЬНIIХ ресУРСІВ 8111 20.03.2008 року за N!04-3/13-31370 та земепь"о-кааастровоі 
IІІкумеиrawі Броварського міського lімшу земелLНlrx ресурсів ЦІ земепьна ІІШllllка РВХУЄТЬСІІ В зсr.ШIІХ 
a)lcpuinHOro ПРll3l1ачеllНR І межах Броварської міськоі РIІ4ІI. 

2. Об'єкт opellДll 

'2.1. В оренду пеРС4ІІЄТLСІІ зсмельна ІІШІІІІICD заnur .. ною МОШСЮ O,OOISra. 
2.2. На зсмcnьніn ділянці розмішені об'ЄlП'1І Hepyxo..,ora а.аn,,1, IІкі ІВЛІІЮТЬСІІ власністю opeНJUlpl. 
U. HopMaТlIBHa грошова оцінка зсмепьної ІІШІНКІ. зrillllО довіДКl1 Gpolapc.Kora alicIoKora BiMЇnY 

ВИМ.lllrx ресурсів від 20.03.2008 року 31 N!04-3/13-31369 станОВIIТ": 
- 10 870 (Дe&:nтIo ТІ!СRЧ оісlаlСОТ сіаI4С&:ЯТ) rpIlBCHIt. 
1.5. 3СI.,cn .. на дinlнка, _ха пеРсдаЄТЬСI в оренду, НС має таКIfХ ІІСllonіків. ШО "10жyтt. пеРСШКОlllmr іТ 

сфекnшиоr.,у ВItКОРІІстанНІО. 
2.6. ПРlІзміні ( peopraHbauii) ОРЕНДАРЯ Доraвір ОРСНllIІ не збсріrвє ЧIІНllіст •• 

3. Строк діі доrовору 

3.1. Доroвір YКJIueHO на 1 (ОДІШ) рік. терміном 110 21.01.1009 року. ПіCnIl закінчсиНІІ строку 4OroBOpy 
ОРЕНДАР овленНR nora НІ НDB .. A ..-rnnк. У uьo..,y разІ ОРЕНДАР ПОВІІІІСІІ нс пЬнlшс 

"Іає псрсважнс прllО по.. -:r- О Иn'ОДАвrrа • 
• за 1 аllспці до звхінчС8НR строку llіі 1I0raBopy ПОВIІІОМlml ПlIС .... IОвО РЕ ~ "",,, про llaallp 
""" .... _ n . п ...... 11111 зео.lCnLIlОТ 1І1n .... КlI ІІС 3В ulnIoOOllal ПРII3I10чеIlIlЯ"1 ОРЕНДАР 
·· ............. Ітl ого ДUO. Р" ВIІКор....... n 

втрачос пеРС8ажllе ПРОВО ІІа ПОIlОВnСIШR 1I0raBopy ОРСІІІІІІ. 

4. ОРСІІДІІА плата 

10 % 814 .. ораlаТlIОllотrpОШ080тоцIIlК ... CКnDдac 
4.1. Рlч .. а opclJДlla плата CТDIIOBIIТL ОО копіАоtc: 

-1 087,00 (ОДІІа ТIlСЯЧD olclalДccRТ сl"l) rplla:~len"fll ainlll;KII IІсржавноі 060 КOMYllвn .. "oT вnacllocтi 
• 4.2. ОБЧИСЛСНlfll розмІру opellдlloi МВТlI З~ІІІ та косфіuiЄlniв illllc .. 'Couii, ВІ13110чеlllІХ ,aКOH04DBcтвoal, 

34lnСНюєn.ся з урахуDОННЯ"! іх цinLOBOI'O ПРll3НDфЧСIІ ІІІ ШО 3IU101llю\ОТЬСІІ пill час YКnIUllUIIIII або 3Аіін" 1"108 
за 311'111еРдЖСНlrМІІ Кабінетаа, Міністрів УКРІіІІІІ ормаа , 
:lШroвору opellllll ЧІІ ПРОІІ08ЖСІІНR Jloro діі; R ПРIІJlIІАТІ1І рlШСIШЯ вl4 21.02.2008 року ЩОАlіСЯЧIІО 

4'з.0РСllДllа плата BIIOCIIТLCR ПОЧІШDІОЧІІ 3 rll IIDC1)'nIlIIJC за ОC1'Dlшіаl кaпcllIIDpl"'AI IIIICAI 38mloro 
рlВIІІI"1ІІ чвсткааlll npoтnroal 30 IСІІЛСlllllрlІІlХ 1111 а, ок удк У КllТаСЬІСIJl 06nастl 1'1. КIІЄ8В МФО 821018 
(ПDQТlCОВОro) "llспцп ШППJCоа! перервХУ8ВІІІІН ЩІ Р-JC~:Ш IСІІIІСllфlk'ВЦIТ 13050500 - ОРСІІІІО зсатl. 
КОд 23571923 р/р 33211815100005 - БР080РСЬКС вдк. к оре.lдllоі MaТlI офор.wЄТЬСІІ віапові4lшаш _1П'Da1lf. 

4.4. ПеРC4llча продукціі'ПІ нlIIIDн.ІІІ поеп:;..::аху::і : 
4.5. Розаllр opel14110T nЛDТlI пеРСГЛIІІІD боче~lrx Aoralopo"'; • • 
4.5.1. 3ft111III уаlОВ raсподаРЮВDННІІ, перса пlaВllшеllНІІ цін, таРllфlв, змlНIІ КОСфlЦІсНТІВ Індсксашї, 
4.5.2. зміНlI розаlірlв зеftlCnLНОГО noдaт~aтy за зсмеп"ні дinllllКl1 пlеп .. з.втаСРДЖСНIІІІ ІІОВІІХ ставок та 

В~l3начеНIIХ 30КOII04llDCТВOM. змІШОD8Тl1 OPeIlдllY ку _І,.."ОВІІ ОРСІІІІDРЯ ЗЩlllml оренану Ma'l)', 4Oro_Ip 
ПICnIl 3.ІіНІІ rpошоооі OцlHKl1 земCn" al.&pOBaPI~~ ~ :::~ЬKOIO .liCIoКOIO радою в 04l10СТОРОIІ .... ОаІУ nopllllC)'. 
opell4lt земcnыlіi дinІІIІКlI може бynl ро3lрван Р 



передбl'IСIfIIХ ЗІКОНОМ; 
4.5.3. D іllШ.1Х ВIlПIlAfCllX, if І У СТРОКIf ВIfЗffачеflі ЦІІАІ аоговоро"'. ПСflЯ flараХОПУЄТЬСllltа 
4.5.4. у разі IІСВIІСССIfIf' ОРСIIlII'О Maтl ... 

X 
СІlІки!П за іх IlDЯВllості) і] розра.ХУ"КУ 120 віасотків i~ 

nDllDТKoD .. oro борІ)' (D~1II0чmО'1ІІ ':"11 ~~~II~ аіlO',оі на АСІ'Ь ВIІІШКlfеШI. такого поааткового БОРІ} :~.,.. 
оБJ1іКОDОI стаВК" HOQloIIIUILI.Oro ВІ'КУ 'А ТОГО ЯКВ з велJf'IJIН так"" ставо" с біJІЬWО'О ]а K~ 
АСJlЬ nOro (noro чаСТIІІШ) ПОrDШСIIf'., ЗМСЖ!.О ВІ , , --""11 

КDJIC'lДIIplllln АСІ'Ь ПРОСТРОЧСІІІ'Я У n~ .. ~П::~~ і У 8I1ПDAка.'ІС .кшо ОРЕНДАР] ПОПОЖ.fIIХ ПРІІ'//ІІІ ТІІМЧІІ"",,-
4.5.5. ОР&ШAlIО мата СпраВnIl.......... .....' -..., Ite 

8I1КОР"СТОВУС зе",cJlы�у аlJlJlнку за ЦІІ'" Доroвором, 

5. УІ\ІОВІІ ВІІКОРІІСТОІІІІП :JсI\Iслы�оїї діЛПllКl1 

5.1. 3C"'CJlbIlBAin."кa пеРСADЄТЬСR В opellAY МІІ об~nуговув~",,,, кіоску; 
5.2. Ціпьове ПР'I3I1ВСIСlllfl зс"'cnы�оіi аіn""КIf - земЛІ КОAlери.l1ного OIIKopl/cтaIIfI.. , 
5.3. ОРЕНДАР .,е має ПРВВВ без офОРМЛС'IІІ. У встановлеllОМУ зако//одавство,., порядку З"""1О1I1It 

ціnьове ПРII3I.о'lеl.,.,1 земcnьної діп."КІI. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОЮІ псредачі 3сI\Iслы�о'іi ділП11К11 ВОРСІІДУ 

6.1. Переаача ЗCfolcnьноі діп.I'КІ' в opellay здіRСНIОЄТЬСR без розробленн. проекту її відведенн,. 
6.2. ll1ші УМОВІІ переADчі зсмcnьноі діп.нк" в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, о ОРЕНДАР nPІ'n.'КІ 

ореНАУ земcnь,fY АіпЯI'КУ вільну віА БУДЬ-ЯКIIХ маАНОВІіХ прав і претензіn третіх осіб, про 'КІ'Х В .'DMeкr 
yкnaдal.HII Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не МОГnll знаТI/. 

6.3. Передачв зе",cnьної ділЯНК.1 ОРЕНДАРЮ зАіnснюється після Аержавної pecc1l'ouiї цього ДоroворуJa 
актом ПРIІПманНR - персдачі. 

6.4 ••• а ОСlІовl с:т.25 3а"'''О1І1 Украі'lІІ "Про opel'AY зеl\.лі" від Об.IО.1998р .N!!lБJ-ХIVореl/JlllР J 
П'RТlIAСШIІІВ с:трок піtля ДСРЖnВJlоі реєстрвціі аоговору ОРС'1A1І зеl\.eJlЬflоі діпЯIІК'1І держаВIlОТ 180 
1CO"'YI'OnLlloi вла&:llоm зобов'нзаllllП .laдaТl. Ісопlю договору BiдnOBIдJlOl\lY oprallY ДСР)h-аВ'IОі поааТlClllOl 
cnужбl'. 

7. УJ\ІОВП ПОВСРНСНПП ЗСJ\lсnьноі ділПНIСl1 

. 7.І. Пі~1І пр"пннення діі ДO~BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну аin,нку У cnнi. не 
ПрШО"'У ПОРІВНЯНО з ТНМ, У ІКОМУ ВІН одержав і1 В оренду. 

• , ОРЕ.!ІДОДАВЕЦЬ У разі п~гіршення КОРІІСНИХ вnaCТJl80cтen орендованої земcnьної дїлянк.r, пов'ЮUIIS 
13 3Io1lHOlO 11 стану, "Іає ~BO ,на IlдwкoayaaHH" збитків У розмірі, ВlІзнвченому сторонаМII • .якшо CТOPOHUIII не 
дoc"rнyтD 3~AlI пр~ РОЗ"ІІР BIДWKOДYBIН .. " збlJТків, спір pD3u'"зується ':І СУАОВОМУ порядку. _ 

• 7.2. ~АIПснеНI ОРЕ!'ІДАРЕМ без ЗГОДІІ ОРЕНДОДАВЦЯ ВllТрат., на поліпшеНlІ1І ореllдоваflО; зеАlenJdlOl 
Ат"НКII, ЯКІ неМОЖJIІІВО ВIДОКРСАIllТИ без заПОАіЯНfI" ШКОДІІ ц'ln д:"янw" • ю І 7.3 П • .... ,не ПIAnRгають ВlашкоАУванн • 

• ОЛlnшеННIІ ,cтaH~ зе",мьно! ДІМИКІІ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПlIСЬfolОВОIО згодою J 
ОРЕНДОДАВЦЕМ ЗС"ШІ, не ПlдnЯгакm. ВІдшкодуванню УМОВИ об' • ОРЕНДАРЮ 
DllТратза ПРОВСАені НІІМ поліпшеНІ" зеАI .' ,СІІ"' • СТРОКІІ ВІАШКОАУВОНН". 

7 4 ОРЕНДАР ",ає право на вcтattyl'дшко елr."оТ дБШRНКl1 DнзнаЧDJОТЬCR окреМОIО YГOДOIO СТОРІН. . .... 
• • дуванн. з IlТJ(iB зап '. tШOJIDI-

зоБОВ'JDань , передбачеНIІХ ЦlIМ АОГО80РО"" ' Од''1НIIХ унаСЛІАОК неВlІконання оре 
ЗБIПRa.II. вважо,оТLСН: 

705. Фаmlчні втраТІ І, IІК1IХ ОРЕНДАР зазна ' ViII)J 

договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а такоЖ ВИТраТIІ які б::~ЗДАКУ 3 НС~ИКОllанням або ненanеЖНllМ BIIKOII~H"'M;.. 
свого порушеного права; ,р 3ДIПСННІ або ПОDШfеfl 3AincНlml ДJI" ВIДllоJIJI 

7.6. ДОХОдlt, які ОРЕНДАР ",іг 611 рсanЬІIО цEJrf о 
)'IoIoB договору. O1pllMaTII в разі належного ВІІконаННIІ ОРЕНДОДАВ 

7.7. Розмір фаrmlЧНІІХ ВllТрат ОРЕНДАРя В о 
Il3lfDчаєтr.ся на підставі AOКYMeHТDJIЬHO піАТвср.джеtIllХ,IID1fIIX 

8. ОБJ\IСЖСllllП (оБТJlЖС ) 
ВІІП щодо ВIIІСОРIІс:таlll.И 

3еАlелы�оіi ділаllКl1 
8.1. На ореНдовану зеt.lenьну Аіпянку fI 

С ВCТllfовлено оБАIС • 'в' 
ження, ОБТІІження та інші право тper"t ОСІ , 



9.lllші права та 06 ' ов П:lh.'1 порі 

ОРЕнДОДАВЕЦЬ rapIlnYC. ЩО 3СММ""І 4Їn1 11 
JIiopDIIOIO (ІРСШТОМ). 31СТВІОІО ІІС псрСб в •• ніса С У Поro вnaCIIOcтi' • 
__ І іllші ПРІlа. 1113111ЧСllі UIIM ДOГOB~Pac І 811І 'Іас 3ВКОІІні ПОВIІ08ВЖСIІІ:llllkOІІІУ ІІІШОМУ "~ lідЧУЖСIlв. під 

9.I.ПРІВІ ~РЕНДОдАВЦЯ: ом. ПСРСДВВВТlI шо ДUIJшку І ОРСІUIY. 
9.1.1. ПСРСllРWnI uілЬО8С 811КОРІІСТВ 
9.1.2. ДОСТРОК080 розіР8DТlІ ucR дІІІІІ ,зсмenыlтT Ilїnlllkll; 

rr" • оro81р у BllnaдICD ,.,roIОРО'" х. псреl16аЧСIIІІХ ЧІШІІІІ 
9.1.3. :lміШIТIІ розмір ОРСIІЛIlОТ nЛВТІ ІІІ 3BKOIIOl1DBCТВOM та UI,м 

І У 811Пlll1КВХ пср б UИomJРОIІІI"О"У ПОРІДКУ бc:s 3ГОl111 ОРЕНДАРЯ' • СI1 В'ІСНІІХ ЧІІІІІІІІМ 3BkOIIOдDB 
9.1.4. IIIMIгaТlI lід ОРЕНДАРЯ С8ОС ' СТВОМ, В ТОМУ Ч\lcnі І 
9.1.5. IIIMIrDТIl під ОРЕНДАРЯ ~BCltoгo 811СССtllll орендної nлаТll' 

ІПІОІІІО .. У БР081РСЬКОТ міськоТ радll до під~~~с~::I1)'ВВIІІІІ СУМІІ ОРСlll1110Ї ~ml 9.2.0бов'Н:І.rll ОРЕНДОДАВЦЯ: І UЬOГO Договору; :І ЧВСУ ПРllnllJl1ТI рlШСlІІlІ 
9.2.1. псрсдаВІТIІ 3СМСЛЬІl)' дїЛІ""У по В 
9.3. ПРІВІ ОРЕНДАРЯ: tny, 

9.3.1. О1рll"аТlI по ІIС1)' зсм~ьну дїЛRIІК)' У КОР" вatllll' 
, 9.3.2. ПОНОDЛІ~ІІТІІ ДОГОВІр піCnІ звкіllЧСtIItl ~кy па .11 ' .1 пан" НІ ПРОТRЗI терміну ОрСНДlІ, го АІ D разІ Bi.uc:yrllom ПРСТСlоіn, ЩОI10 

9.4. Обов'Н3КII ОРЕНДАРЯ: 
9.4.1. нaдaDIТlI ОРЕНДОДАВЦЮ М ' ' , -11111; ОЖnIlВIСТЬ 3IllnClnOBBТlI КОll1рОnЬ зв BIIKOPIICТDIIHR'" шєі :SCMenIolloT 

:.:~. ВIIКОРШ:ТОВУВІТIІ :JС~IСЛIoIІУ AInRlllry 3В цinЬОВI1:\1 ПРІІ:JІІDЧСШІR~І' 
• • СВОЄЧасно СМІЧУВІТlI ОРСНДНУ nnа1)" ' 

9.4.4. H~ доnycкаТI' хімічного ЧІІ БУI1Ь-ІКОГ~ іншого звБРУДlIСllІІ1 ЗС"'nl; , 
9.4.5. П!JПP"МУ~ІТlI ті В наважному санітаРIІО"'У CТDHi; 

",,-..!.4.6. Пl~ 31К1нчеННIІ термі"у діі Договору ОРСНд\l повсрнynl :JCMenio11)' ДЇnIHКY ОРЕНnОДАВЦЕВI -~~~~ ~ у 
10. Pl1311K ВllПадкового 3ИllщеllllП або ПОШКОДЖСІІІІП 

06'єкта ОРСНАІІ ЧІІ його чаСТlllll1 

10.1. РII3IIК ВllПадкового 3Н"ЩСННIІ або пошкоажСННІІ об'єtm1 ОРСIIд" 'ІІІ noro 'ІIІС11IIШ нссе ОРЕНДАР. 

11. 3&IUIII yalOB дОГОВОРУ і ПРUПІІІІСІІІІП його діі 

11.1. Зr.tіна УМОІ Доroвору :JДiПСНlOIОТЬСІ У nllCIoMOBin фоР'lі 3В аВDIНОЮ зroдою cтopilL 
у раі недоснтнснНІ згоди щодо змІl1ІІ УМОВ I1Оговору спір P03B'Oytcm.c:R У CYI1OIOr.IY ПОPJIIlК)'. 

11.2. ДlJ ДОГОВОРУ ПРIlПllllНIОТltСН У ро': 
11.2.1. звкіНЧСІІНR СТРОКУ. ІІІ IІКlIА Аого було УКЛIll1СIІО; 
11.2.2. nPltдБDНl1ІІ ОРЕНДАРЕМ зсмenьноі ДЇJUIHXII у вnacHicть; 
11.2.3. npltмycoBoro відЧУЖСННІІ зсr.IСІІІокоі _IIКlI 3 McmlBiB cycninIolloT IlсобхlдalОcтl lilInoвідно l!!! 

П.t., З •• СЛIoIІОro кодексу УкраТllllі 
11.2.4. Договір ПРІІПІІНІІЄТЬСІІ таКОЖ В і11Ш11Х ВІІПIUIICDХ, передба'lеНllХ заКОIIО,I. 
llЗ. Діі AorOBOpy ПРIlПIlIlЯIOТloСЯ WЛRsо,,1 nого РОJlрваШIR 3В: 
11.3.1. ааЄМНОIО 3ГОДОІ0 сторІн; 
11.3.2. рішеllНIМ суду відповідно до 'IIIIIHOro заХОIІОДDВСТ8В Yкpaillll, 
11.4. PO:JiPDDHНI Договору В ОДIIОС1'ОРОНtlЬОМУ порІдКУ 110П)'СICDЄТЬCR: 
YMOBOIO розlРВІllНI ДоroDОРУ в OIlHOCТOPOIIHЬOMY пораДІС)'Є нсв"КОНВIIНІІ ОРЕНДАРЕМ п.4З, п.9.4.2, 

п.9.4З. 
t 1.5. Перехід праВІ власності на .,ВnHO ОРЕНДАРЯ на ItlШ)' ЮРIIдIIЧНУ або фl3l1Ч11)' особу. D також 

Рсорra11bauillОРІІДІІЧltої особll-ОРЕНДАРЯ с пlдСТ8ВОЮ ДІІ" розlр_11І1І AOroDOPY· 

12. відповідnлы�ість c:тopїlI 3В IІСВІІКОUОІ111П обо 
IIСIID.IIС',кJIС ВІІКОІІОІІІІП AorOBOPY 

11.1. За IІС811КОНDНИR Ібо IІСНDJlClжне BIIКOIIDHНII AoroBOpY стаРОІІІІ нсС)'1'Ь lідповїлвnьніc:n. вilInовідИо до 
_011)І та цього договору .' • 12.2 Сто' 6 • 101" 3BinIoIIIЄТЬCII від BiдIIoBiдDJIыIcn.. "кщо ІОна доведе. шо це 
n • РОІ" "КВ ПОРУШІШІ 30 ОВ JI!8 
ОРУШСІІНІІ cтanocl НС :І ті 1111111. 



13. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСIIfIR 

13.1. ЦеП Доroвір IІвбllрас: ЧШlllОсті після пfДПІІСDtIIlЯ СТОрОIІUr.ш та nого держаВtfої реССТраціТ 
ЦсП lJoroBlp yкnoдeHo у 1рLOХ ПРIIr.,іРШIКUX, ЩО мають однакову IOPlllJll'lHY СІІЛУ • 

ЗIІDXОДIIТЬСЯ В ОРЕНДОДАВЦЯ, ЛРУГJln - в ОРЕНДАРЯ, 1ретіn - в органі, ЯКlln провів держаВІ;" 0.1111" 3 ... 
І PI!ЄCtpa" 

Нсвlд'О'lшаш 'Iomlflaalll логовору є: 

~ ICIUIIIС1рОВ'ln nлаll зсr.lenы�оff лілЯНКIІ з відображеlfl'ЯМ обмежень (обтяже" .. ) у її В'' . . ~~ 
ВС11ІlІоалСllІІХ сера'Т)'ТІВі .... , 1 

> oкr про пере.lесеШIЯ в ІІатуру ЗОDflіWllьоf межі земельної діЛЯНКIІ та переда'.у ІІа з6 • 
ВС11ІIIОалс •••• х межОDrrх Зllоків МОСИШСУ (корш:тувочу) земельної діЛЯНКIІ; ерІ,.."" 

~ oкr ПРI,nому-переда'lі земелы�оіi ділJlIIКIf. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броворська міська рада 
fI особі ЗОСТУПIIIIКО MicLKOro ГОЛОВІІ 
AlldptOla Вае,1ЛЛ One«e""dpo,,,.,a 

МіСUC3IIDXоджеННJlIОРIЩlІчноі особll 

07400 КllІ'С6«а 06лаCl"6, 
" .. Gpo,apII, ІІJ'л.ГаzаР;ІІа,15 

IдеНnlфlкаціnlШn код 26376375 

Договір зареЄСТровано 
у BItKOHKOMi 

Роєстраціі доroворів ореНДІІ ВЧІІН 
0110 3~nlfC 

мп 

14. PCKBbllТlI сторі •• 

ОРЕНДАР 

ПП KopII;'''«O B,Ulelll"""" Федорl'ІІа, 

Місце ПРОЖlІван"я фіЗIІЧНОЇ особll 

07400 К"У'С6«n оlл., 
АІ. GpOllnp", .ул.КІІЛJIС"'С6нn,19 

IдеНТlfфікаціhНllh номер 2445511708 

15. ПідПllСU сторін 

ОреllдОР 

----::Sr::....~iL~·I-/ __ В.ф.КОРll;єtl''О J, 
- Q 

МП 
(31 ІІIІІІI.1ОСІі nC'llП'КlІ) 

БР0811РСЬКОf IIficbKOi ' 
ІІІ' .. ,'l.[" .... РВJЩ про ЩО У КНllзі зопнеі. АСРЖ8J!lO 

- O;/J.'( t. " -- це t _20 .... .t.,d р. Зn.N8~,~'I/~ __ 

-----~-----------------~ 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" /1''' di/?1J{~L· ---- 2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БРОВОРСLІСО I\lіська рода, в особі 
заступника міського голови АІЩРЄЄВО 80СІІЛП ОЛСКСОIIДРОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 25.01.2008 року Н!!2-15/149 з однієї сторони, та ПР'lваТllllіі 

підПРllЄМСЦЬ KOPllitHKO ВаЛСllТllllО Федорівна з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рода передала, о ПРllВОТlшіі підПРllЄl\lець 

KOPllitllKO ВалеНТІІна ФедоріВllО прийняла земельну ділянку площею 

О,ОО15га, для обслуговування кіоску по вул.Короленка,54 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 21.02.2008 року зо Х!650-33-05 

на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 21.02.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ІОРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Заступник міського голови 

ПРИЙНЯЛА: 

Приватний підприємець 
KOPII;eII«O Вnлеll""",а Федорів"а, 
юридична адреса: 

м.Бровари, вул.Княжицька, 19 

.. :;,~fr',' і і; 'f.:. • ./ В.Ф.КОРllіЄІІ«О / 
• iJ ~ 
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АІ(Т 
Про ПСРСШСССllllП в IIПТУру • 

'rll IІСРСДІ1'1)' ІІП З6СРіГ:ЩІ::DIІІUШLОі I"C~'. ЗСl\ІСЛLllоі Ainnlll~11 
ІІnПСlІІlІСУ (ICOPIICТY OCТn)IIODnCIIIIX І\ІСЩОВІІХ ЗllПlсіо 

С од ](D.ptt" f 11/(0 8:IУ ~CI\lCnJoIIOi діnПШСІI --
.;..!, .'_-=:I:..I!I~ ____ 200.к р. 

м.БропаРIІ 

МІІ, 1ІІІЖ1lспіДПllСПllі, ПРСДСТ80JlИI( ТОВ "КОНСТАНТА" 
.. ..,- --:--'. 

В прНСУТПОС'rl зсмлеВЛПСlllllсів (земnеJ(ОРllстувачів) 

" 1:' __ ---..;:;с....:;.П..:..tдc:::z..~.7(;~Dt:!.Р'О.ItLі~fJJ.Jt~I~~Q2_...l:82,;.~i:J:!:. ________ _ 

ПРСnС11\ВIІІ!кіп BI~ICOIII(OMY ~!} 1.' eJfIer2 ~8 
.!ІІІОЧІІІІВ ПІдстаВІ дозволу ВІІКОНКОМ)' Н!!273 
раЗІI Ш\РПДШІ~ дспугnтіо htд 24 листопада 1992 POI(Y 
ПСрСIІССЛIІ n Ш\'Г)'РУ межі .,Іа підставі плану земельної діЛЯНКІI 

, 

сад ~ОZJhіЕИIeO 13. 56 r 

ПРОіКIІОИIО'IОГО ПО В)'л._...!.8J:.....L..!очр:!:.JQIlU!А.!=е~It~JO:=:;fI ________________ _ 

.' 
1гіЛІl\') ріlllеllllЯ Michl\nllJ\olll,OI\lY Н!! ____ від 

t.1' • . IJ У ., 
.,' ~ЖООІ 3I1al~~1 R КIJtЬКОСТI 7 ШТ .. передаю в наТУРІ преДСТПВJШКУ 

ЗUМОI\llIII\U. ІІа )1 1\0 ГО і Ш\l\ладеJlО відповідальність за їх збереженн". 

РО3~lіри та ~lісцезнаХОД;J(еJІНJt межов"х знаків земельної дinЯНКl1 показані 

г-
110 кроко." .. 

\ 

І: 
t 
і 
r 

( 

tten акт є пі.!1стаООІО для прИЙНSJТТR рішення по фактичноМУ корпстуваННІО. 

дІ\!' СlСnnД~lІиА в 2,х ПРlІміРНlІках. 

ПРСДСТDОIІJ1l\ зеl\lле~лаСШ11Са 
(зсмлеКОРІ ItТYI1aLJaJ 

. -
-- . . , .. . 

. l' 
• І 

1 П('l~.!\С'I·Ш\11І\IС ТОО "КОНСТАНТА" , . . 
; 
і 
І : 
і 
І , 
і , , 
і . 
\ 
І , 
І • . 

ПI')~1\~ТnI\ШIК IIJ1ICOIIKOMY 

.. ., 

Гlрс.астаПШIІС Броворського 
I\JIСIaКОГО lІїдділу зе~lenьtШХ ne4:1IDJlI 
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ОО 

А6РИС 'JЕМЄЛЬНОУ ДІЛSJНКИ 

, 
о' 

ОШІС меж: 

...... 

7 
І 

f 

-
. 10 Від А до А - V&И" • . 

2, В~Б~в~~,~~n~'~_~2_._~_~ __ ~~.~q_h_;_~~~(~~~_~~'~~~~I~~~~.=~~~~)~-
3. Ві.l1 В до r _ 
4, Від r до Д ====-------.:------=======-
·S. Від Ддо Е====:---:'-:-' -------========-
. 6'OB~E~A=~~~~~~~~~=;~;~===;::~;:=:===~~~~~~~~~~~~~~-=-Абрис смав: ~;---2' ~1l1':--'" ~ ~ := 
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3.2 О 

l.~ 

-1." .-, 

n л д н ЗОВllішніх мсж 3СМnСl\:ОРІІСТУОПІІІІЯ 
( KOPOTKO~iOKOBOГO ІІа умовах ореНА,і) 

___ c~n ~_ll!llLHjEH/(O_~ ... ..,Lф __ _ 

j у:I·...АІ.~;&:н.lIU::О.!.~~~іа;r;::::::=;::::::;:iir:~-_..,...-nТ""-;:-:--~ 

( 

о. 

Масштаб 1 :2.00 
ОПИС МЕЖ: 
Від А до А - землі ')вI'а:Iы\гоo ОО 

А ... -т ПСРСIІССС11\151 о l1аТVПУ :І 

3al'MbHa маша: із .. 2. 

". ООбмеженнн: 

tIc"J .,_Jи' .... ' 
O'tJ .' ..... 

,І.а-:-. ' 
", . )L'L:::::::::::=> 

................ 
... ~,... : , ..... , ......... , 

" .#- .-... -...... 
:) -.... , . . . 

..:tJ ... , І' ''----':' •• 
a....,;l ... ,.... ' •• ~." •• 

f'$;JJ ., /. ... 

'+ СІ. ..... --.... І': 1:'1 "'1'"I'~ ~ \ 

" .......... !IJ - ,""- .. , - . І 
.... \'~ \ • • І . . 

'. ' .. 
30at,iw"" мсжа РР r О 
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ДОГОВIРНll 
ПРО '''есе",,,, ~"," do doz, 

,І') І S ' О,ОРУ oprJldu Jt."t!II'"0r dlллllllll . Il""",,, 2008 ро",' Аі69 
""сто БРО81РІІ КІІТ8сьхоі 06nlсті 

18 бераllЯ двІ Тllсячl дев'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроаlРСЬка .. icьКl рапl Кllі8СltКОТ облlCn' _11: 

IIOДDBCТDO'" Укра-'ІІІ' " ф"п ' ЮР'fД.PfIfD OCuvD 31 заlО .. , де'lТlІ .КlЦІ. Hlln код за .111.11І",11 ЄДРПОУ 26376375, ЮР'f4IPfIfI адрс:са: 
Кlllаська 06n •• ••• БроваРІІ, вуn. Гаraршl, 15 D особі 8"КО"VlnЧОro _11:_ , • 

С • '1'- uuu8 I3КIІ allcltxoro ronOIIl-
секрC1'llРI рад.. ппо_кв lгop~ ~ВСІІЛ"ОВІІЧD, "КІІА діє "І підставі СТ.42 ЗВКО'І)' Украі'lІІ «Про 
мІсцеве самоврядуввю,я в Yкpallll», 3 oJIlloro боху, та 

ОРЕНДАР: .ФОП ~op'.'icItKO ВDJlе'IТІІІ'1 ФедоріВІІІ, ЮР"дIIЧ"1 адреса: ",.БроваРI', 
в~n.К'IІЖlщька,19, ,.деНТltФIКlЩПlIllП код 2445511708, С8ідоцтво про держаDІI)' реєстрацІІа 
фl3ll'lllоl ос0611 - ПIДПРIIСМЦR BllДDlloro ВIIКОltаВЧI." ко".ітето". БР081РСЬКОЇ .. іськоі радІ' вІд 
31.03.2008 року 14'112 35' 001 0002 002147, дапі -"ОРЕНДАР", ,другот сmорm"" YКnDJII. цеП 
ДоговІр про HDCТYnIIC: 

ДІЮЧІІ добровіпы�оo і псрсБУВIIОЧI' прl' 3дорово .. у РO:Jу",і та яс"IП па".'ятІ, РO:JуаlіЮЧIІ 
значеШIІ своіх діП, попередньо О:lНIПОМЛСllі :І np"nIICI.IJ. UJIВШЬНОro :lIХОJlОдавствl, шо 
регуnюють укnадСIІІ'П НІ'.'І' прIDОЧШ' (30КРСМI, :І 8IIMorв .. 11 ШОДО l,cдinCHOcтi npаВО"IІІI)'), 
вlдповідно до затверджсноТ рішеННJlМ Броварської місltКОЇ рапlІ від ((30» 8epeCIIJl 2008 року Не883-
46,()5 HOp •• DТI.BIfOi rpOWOBOЇ оаіНКI' зсмель міста БроваРІ', та ріШСlItIJI БРОВlРСЬКОЇ міської Раді' від 
16.10.2008 року N!898-47-OS, 26.02.2009 роху N!1068-56-05 та кеРУЮЧllСL ПОЛО_НІ"'МІ. пунктів 
4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ :lемелltноі ДШІНЮ. 8ід І 5 квіТНІ 2008 року YКnDJII. цеП Доro8ір 
1& 1 (нadал/- ДOlOtlір) про внесеНІІ' »,і" до Доro80РУ opel'JII' зеММLIІОЇ ДШІНКІІ від 15 квіТНІ 
2008 року 3В М69 (HllДlUli - ДDlOflір opeнdu) про таке: 

1. Внести до ДоroвоРУ оренд" наСТУПІІі з",іНII: 

1 1 Пункт 2 3 Доroвору ореНДІІ II,кnaCТI' в HВC'1)'nHin редакції: 
сс2.3. HOP~~ТlIBН8 тр'ошова оцінка 3с"'МЬНОЇ ДШІНКІ' зriДI'О довідю. віддlny ~e"ICJlItIllIX ресурсів у 
.. істі Броварах Киівсltкоі обпасті від 29.01.2009 року Не 04;3/13-3~61 cmut08lrrь. 

_ 8874 (Вісі .. тисяч вісімсот CiMДCCRТ чantpll) rpllll'l оо котnок.» 

1.2. Пункт 3.1 Доroвор)' ореНДІ' IIIКnICТI' в наступніП редакції: 
• 26 02.20 І О року Піелl :llкіlfче'fНI строху дії UltQro 

сс3.1. ЦеЯ Доroвір yкnaдeHo тераllНО,., до • OHoвnel.HJI Boro на Н081.П строК. У UItOМy ра3і 
Договору ОРЕНДАР мвє. "~pe~He пр;~о ':ncндapHltX Дllів до зaxfJPfСНJIJI строку ДІЇ UltQro 
ОРЕНДАР повинен не Пl3н.wе НІЖ 3В ВЦЯ n ОНІмір nPОДОІЖllТl1 noro дію. 
Договору ппс,.rОDО повідом.тІ ОРЕНДОДА раво ОРЕНДАРЯ не застосовytOТЬCJI у pD3l: 

Д onv про псреважнс пр 
ПonожеlfНJI цr.oгo Orol rl • L0811М nPll3наЧСI.НJlftl; 

_ BIlXOPllCТDHHi земenltноі діл"НКII не 31 ЦIJI 
• маТII' - порушеННJI термінів сnлаТlI opellДlIOI _І .. ' 

• СА •• "ьноі """,ІІІКІІ». доnyщенНJI попршеНl1І CТDН)' З ...... • . 
ОСТІІІ IfllCТYПніП редакції: 

1.3. Пункт 4.1 .цоroВОРУ ореНдІІ IIIКn BiдccmciB від Hopмaтt'BIIOi rpОШОlоі оціНЮI зе"'cJlыlіi 
«4.1. ОреНДІШ nnата CТDHOBU1'Io 10% .(дeCRТlt) 
дUurНКII - 8 874.00 rplшен~ і. cкnвдaЄ'. ) rplIВeHIt 40 копІАок І ріа 

_ 887 40 (вісімсот DICIMAeCJIТ СІМ 

• ІШІ" opellДlI BIIJ(JIaCТII )' HICТYnl.in реда • 
1.4. ЛУJIIСТ 4.З Доroвору зо (""IIдWIТI') talllClШllрНlIХ 

о .. IСRЧI'О протаror.l ,"r ДВ 
ІВНІІ .. ІІ ЧIc:ткDA1ІІ Ш вoro) .. iCJlIUI 6eJ урахуванНІ П 

«4.3. Орендна nпaтa DІІОС~ІТЬСЯ р UUlpllll .. днем 3BiТllOro (подат;: 3З?1781570000S удк)' Кlli8CIttcin 
.ІІНіВ, DaC1)llПlIIХ 3D oc:тallll"" ~':"КOBlln рІХУlfОК OpellдOJlllBIUI РжУ;IЧ _ Бровврське ВДК. ход 
WIIIIXoм перерахуваннА ІІВ po:s ...... "··s71923. МФО 821018, оде 
_сті м КІІЄВІІ, код ЗКПО 23 і 

• 0500 рСllдазе"m ». кnаСIІФіквЦlї lЗ05 -о nllfn peдaкwї: 
ІДІ' 8I11CnICТI' в 1І1С1У 

1.5. Лун,", 4.5.2 ДоroВОРУ оре' ,. мАТ11 з",іllll HOpr.'aтtIBHOT rpОШО80Т 
-.ок ореIШНО" ство'" подвтку та ... - it 1113начеНltX ЗlКОНОДІВ • 

«4.5.2. зміНIІ роз .. ірів 3с,.,Ішы�оroзаrінII� косф.іціЄllТі8 IНдСкcau~1П)' на умовах, 8lDначеl.ltX п.4.5 
ОціНІШ. пlдвllшеllНI цін. таРIIФоіВ, НДВpl з,,"111ТІ1 opc~ OДIIOC'l'OPOIUILOr.IY nopuкy». 

у ВIІП8дКУ вl»,оВIІ ре 'р811Т11 цеП доroВIР в 
np_ОрO:J1 ДоroВОРу. OpeНдoдввcцr. мвє 



І.б. ПУlllrr 4.5.4 Доroвору ореНДІІ ВllклаСТl1 в IІОС1)'ПllіП редакції: 

4 4 У І ОРСIІАllоі маТIІ У СТРОКІІ. ВIIЗllа'IСllі ЦІ ІМ Договором. сума заБОРговаllО"": « .5.. рDЗ IIСВllеССllllН • . -., 
ВВDЖlСТЬСR ПОДDТКОВІІМ борroм і CТRryCТIoCR З нвраХУВ~IІІIЯМ пеlfl~ ~o IІвраховуста.ся ~a СУму 
nOдDTKoBoro борry (з ypaXYBallllRM wтpафlfllХ санкцlП З1~ ІХ ІІО~ВІІО:ГІ) ІЗ розраХУIІКУ 120 ВІДСоткІв 
рі'IIIIIХ обnlкової СТОВКІІ Houiol'OnIoIIOro банко ~KPO 111І. ДІЮЧОІ ІІа ДС"." ВІІНІІКНСННЯ ТlKOro 
nOдDTKoBoro борry або ІІВ nellIo Поro (Поro Ч8СТ1IШ) погаWСIIIIR. зonеЖIІО ВІД TO~O. яка З ВМІІЧІІІІ 
таКІ ІХ СТОВОК С біnЬWОIО. за КОЖIllIП кonеl,ДОРIШП ДСІІЬ простро',еllllЯ у Пого спnатНІ. 

1.7. ПУІІКТ 6.4 ДоroвоРУ ОРС:tlДII ВlfклаСТlі В l,аС1)'ПllіП рсдакції: 

116.4. ОРСIlADР зобов'RзаllllП В П'RТllдеНIfII~ терміІІ піСЛR дep~aBlloi реестрації цього ДОГОВОРУ 
тalабо 6УДЬ-НКIIХ ДOдDTKOBllX уroд, ДоroВОРIВ про Вl,есення ЗМІІІ та доповнень до ДОГОВОРУ тощо 
IIIIДDТlI відповlДIІУ копію оргаНУ деРЖВВllОЇ податКОВОЇ сnужбll за місцем Зllаходжсння зеr.tмьноі 
дinЯIIКIШ. 

1.8. ПУІІКТ 9 Доroвору ОрСl'Дl1 ДОПОВІ'ІІТІІ НОВІІМ підпунктом 9.4.7 нас1)'ПНОГО зміc-ry: 

«9.4.7. в п'ЯТlfДеIIНИП терм іІІ після державноі реєстрації цього Договору тalабо БУДЬ-ЯКIIХ 
ДOдDТКOBllX уroд, Доroворів про внесеНIІН змін та доповнень до Договору ТОЩО надаТIІ відповіДНу 
кonllO оргаlау держаDllОЇ ПОдDткової службll зв місцем знаходження земельної діЛЯНКJШ. 

1.9. ПУІІКТ 1 1.3 Договору ореНДІІ ДОПОВІІИТІІ новим підпунктом 11.3.3. наС1)'ПНОГО змісту: 
«11.3.3. ініuіВТІІВОЮ однієї із Сторін в односторонньому порядку у Вllпадквх. передбачеНIІХ 
ЗВКОllоr.1 та ЦИМ Доroвором». 

1.10. Пункт 1 1.4 Доroвору ореНДІІ ВllклаСТІI в наступніП редакції: 
«11.4. Розірвання Доroвору ореНДІІ землі за ініціаТIІВОIО ОрендодавЦІ в ОДНОСТОРОННЬОМУ 
порядку допусквстltся у рDЗI неВllКОНВННЯ OpellДВpeM вимог пунК1)' 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного 
Доroвору.» 

2. ЦеП Договір НВБJIР~Є Чllнності після підписання сторонаМIІ та 1101'0 державної peєcтpaЦll 
та застосовується до праВОВlдl'ОСJIН що ВИНИКЛИ з 01.10.2008 року. 

3DJ1I'Щ~= 1=~:~H.ДOГOBOPY ореНДІІ земельної ділЯНКИ від 15 KBiTНR 2008 року за Н!69 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОШРС'КА МІС'КА РАДА 
КІI/ВС'КО/ОIШАСТI 
IOpl. . !! IІ!Іреса : 

•• :M;·~ О. арІ" ~ЛoI:al'DpiHa,lS 
,/.: в o~ б ~Dninккaolropn ВаСllnЬОВllча :. *. --.0·. .::~\ 
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ОРЕНДАР 

Ор",а""""ї IIldllplla.e'C6 
КОРІІІЄІІ"О Валеll"""'" Феdорl,"а 
ЮРllДllчна адреса: 
вуn. КНЯЖIЩЬкв, 19 
м.Gровари 
обл. КИівськв 

_,.m",Lri ___ В.Ф.КОРІІІЄІІ"О ~vfF-, 

Договір зареєстровано У ВІIКОНКо" • G . 
деРЖlаної реєстраціі договорів 1I роварської міСЬКОі 

ореНДІІ ВЧllнено заПllС від ('JII» радІІ, ':Іро що у К"'lзі ЗDПllсів 
rм- _ 11.'1 20оіроку. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯнки 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 
ВИКОНУ10ЧОГО обов' язки міського голови - секретар ради Сапожка Ігора 

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

самоврядування в Україні» з однієї сторони, та ПРllваТlшіі піДПРllЄl\lець 

KOPllieHKO ВаJIеllтина ФедоріВІІа з другої сторони, СКJIали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТlшіі підПРllЄl\lець 

Корнієнко ВаяеНТllllа Федорівна прийняnа земельну ділянку пnощеlО 

О,ООI5га, для обслуговування кіоску по BYJl.KopoJleHK8,54 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.02.2009 року за Nel068-56-

05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 26.02.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 
ІІРИЙВЯЛА: 

ПрuваТJшіі підПРIJЄl\lець 
КорніЄІІКО B8J1eJITIJ~18 ФедоріВJJа, 
юридична адреса: , 
м.Бровари, вул.І~няжицька, 19 

. h / В.Ф.КОРН;ЄНltо / 
-----..:~~T-::;--.., 

мп 
(2а ...... Iac:n nС'ІІІІІСI') 
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