
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердженНJI договорів оренди землі 

та ДОГОВОРІВ про BHeCeHНJI змін до договорів 

оренди земельних ділянок 

РОЗГJDJНYВши по~ання земельно~о відділу від 06.10.2009 Н2 1959 ЩОДО 
затвер~енНJI ДОГОВОРІВ opeH~ зеМЛІ та договорів про внесення змін до 

дoгo~.opIB оренди земельних ДІЛЯНОК, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу 
Украши, ч.І п.43 ст.26, п.3 пп.16 ст.42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування В Україні"», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 
питань розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та інвестицій, міська рада 

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

договорів оренди земельних ділянок: 
1.1. Договір Н21 про внесення змів ДО договору оренди земельної 

дітппси від 17.11.2005р. Н2040533800206 укладений між Броварською міською 
радОЮ та приватним підприємцем Котенком Володимиром Григоровичем, 
зареєс'ІрОВаний у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИКонавчого комітету Броварської міської ради від 17.06.2009р.; 

1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Котенком Володимиром 
ГРИГоровичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
~и~ства <<Центр державного земельного кадастру ~И Державному 
КОМІТеТІ України по земельних ресурсах» за Н2040533800206 ВІД 17 .11.~0~6p.; 
. 1.3. Договір Н21 про внесення змів до ДO~BOPY оренди земе.пьНОl ДUIJIIIКИ 

ВІД 23.11.2005р. Н2040533800211 укладений МІЖ Броварською МІською радою 
та ПРИВаТНИМ підприємцем Іваницьким Миколою Григоровичем, 
зареЄСТрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИКонавчого комітету Броварської міської ради від 17 .06.2~09~.; 
. 1.4.Договір оренди земельної діляНКИ укладении МІЖ Броварською 

МІСЬкою радою та приваТНИМ підпри~ем Iв~~ Миколою 
Гриroровичем, зареєстрований у Київській реnональН1И фШ11 Державного , 
~иемства <<Центр державного зеМeJlЬНОГО кадастру ~и Державному 
kOМiтeтi Укр .. сурсах» за Н2040533800211 ВІД 23.11.2005р.; 

1 
81НИ по земельНИХ ре. о енди зеМeJIЬноі дimmки 

в' .5. Договір Н21 про BBeceННJI зМІВ до договору Р . 
ІД 22.06.2005р Ко040533800068 укладений Між Броварською МІ~Ьf,О~ радою 

"ra ФізИЧною ОС~БО~ _ підприємцем сидорqевко олександр~fdf~J}rиовичем, 



.' . 

. . 
000612 



~ . . 
зареєстровании ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого K~Mlтeтy Броварської міської ради від 17.06.2009р.; 

І.б.ДОГОВIР оренди земельної діЛJIНКИ V'II'nадений МІ·Ж Б 
• • JO-. роварськон> 

МІСЬКОЮ радою w та фIЗИЧНОН> особон> - підприємцем Сидорченко 
Олександром ~олаиовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного п~ри?,ства.. «Центр державного земельного кадастру при 
Державному КОМІтеТІ УкраІНИ по земельних ресурсаХ» за НиО40533800068 від 
22.06.2005р.; 

1.7. Договір Ни 1 про внесення змін до договору оренди земельної дimmки 
від 22.0б.2005р. НиО~0533800068 укладений між Броварськон> міськоН> радон> 
та приватним ПІдприємцем Писаренко Андрієм Миколайовичем .. . . , 
зареєстровании у КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 

виконавчого комітету Броварської міської ради від 06.08.2009р.; 
І.8.Договір оренди земельної дїЛJlнки укладений між Броварськон> 

міською радою та приватним підприємцем Писаренко Андрієм 
Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії Державного 
підприємства <<Центр державного земельного кадастру при Державному 
комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Ни040633800416 від 27.l1.2006p.; 

1.9. Договір Ниl про внесення змін до договору оренди земельної дimmки 
від 05.06.2006р. НиО40633800296 укладений між Броварськон> МЇськоН> радон> 
та фізичион> особою - підприємцем Сидорченко Олександром Миколайовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 17.06.2009р.; 

1.10.Договір оренди земельної дimmки укладений між Броварськон> 
міською радою та фізичною особон> - підприємцем Сидорченко 
Qпексавдром Миколайовичем, зареєстрований у Київській регіональній філії 
Державного підприємства <<Центр державного земельного кадастру ~И 
Державному комітеті Украіни по земельних ресурсах» за Ни040633800296 вІД 
OS.06.2006p.; . .. 
. 1.11. Договір Ни 1 про BHeceНIIJI ЗМІН дО д..o~BOPY оренди зе~ельНОІ 
дuumки від 28.08.2006р. Ни040633800359 укладении ~ Броварськон> ~CЬKOН> 
радою 'та ГРОМ8ДJIВКою Приходько AнaCТ~~IЄR) В?ЛОДRМИpІВНОН>: 
зареєctpов8НИЙ у книзі записів державної peЄ~aцII ДОГОВОРІВ оренди зеМJI1 

В1ПСонавчого комітету Броварської міської ради ВІД 19.06.2~09P:; 
112 Д. земельної ділянкИ укпадении МІЖ БроварськоН> · . ОГОВІР оренди . В • 

tdiСЬ1(ОЮ радою та гроМ8ДlНКОН> Пр~одь~о .~acтaCIЄR) ОЛО~ІВНОН>, 
зареєctpов8НИЙ Київській регіональній ф1Л1І ДержавноГ? ~и~ства 
«ЦеНТр державн;;'о земельного кадас1рУ при Державному KOМ1тen УкраІВИ по 
3еМeJIьних ресурсах» за Ни040633800359 від 28.08.2006р.; .. • 
. 1.13. Договір Nsl про BHeceННJI змін дО ДO~OBOPY оренди зеМ~НОl ДШJПII(И 

ВІД 07.12.2005 КоО40533800219 укладений мІЖ Бро~арськоН> М1ськон> р~ою 
та nPиватнимР;U - иємцем Концевич ІриноЮ ПетрІВНОЮ, з~реєстровании у 
fnh_· ДІ1Р ••• ворів оренди зеМЛІ вихонавчого 
-щs1 записів державної реЄС1рацl1 дого 
koМi~, Б ..... ади від 14 07.2009р.; 

--"J роваРСЬКОl МlСЬКОl р ...ітпП<И укладений між Броварськон> 

}.fЇcь, 1.14.ДОГОВір оренди земельВ:і~риємцем концевич Іриною Петрівнон>, 
ОЮ радою та приваТНИМ 



зареєстроВаний У Київській регіональній філії Державного підприємства 
«Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті У аїни по 
земельнИХ pecypc~) за Н!!040533800219 від 07. 12.2005р.; кр 
. 1.1~. ДОГОВІР Н!! 1 про внесеННJI змін до договору оренди земельної 

ДІJIJJНКИ ВІД 08.08.2006р. N!!0~063З800345 укладений між Броварською міською 
радою та приватни.м П1~риємцем Басарабом Олегом Івановичем, 
зареєстрований ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI~eтy Броварської міської ради від 24.07.2009р.; 
. 1.1~. ДОГОВІР Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 

ДiJIJDIКИ ВІД 10.05.2006р. Н!!040633800254 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Басарабом Олегом Івановичем 

v • • , 

зареєстровании ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого КОМІтету Броварської міської ради від 17.06.2009р.; 

1.17. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimIики від 10.05.2006р. Н!!040633800255 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Басараб Іриною Миколаївною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 17.06.2009р.; 

1.18. Договір Н!!2 про BHeceHНJI змін до договору оренди земельної 
дimIики від 11.07.2007р. Н!!25 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Бесараба Володимиром Миколайовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 19.06.2009р.; 

1.19. Договір Н!!2 про внесеИИJI змін до договору оренди земельної 
дimmки від 17.05.2006р. N!!040633800269 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Іваницьким Миколою Григоровичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
Виконавчого комітету Броварської міської ради від 17.06.2009р.; 

1.20. Договір Н!!2 про внесеИИJI змін до договору оренди земельної 
дimmки від 03.11.2005р. N!!040533800192 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Щербак ~ою Іллівною, з~реєстрований у 
КНИзі записів державної реєстрації договорІВ оренди зеМJI1 виконавчого 

КОмітету Броварської міської ради від оз.08.~009р.; .. 
. 1.21. Договір Н!!2 про внесеИИJI ЗМІн до ДO~BOPY оренди зе~ельНОІ 

ДUIJnucи від 04.10.2006р. N!!040633800372 укладений МІЖ Броварською .. МlСЬКО~ 
радою та ГРОМ8ДJIИИИом Дубовим Юрієм Петровиче~, зареєстровавии у z.cнизl 
записів державної реєстрації договорів оренди зеМJI1 виконавчого коМІтету 
Броварської міської ради від 03.08.2009р.; .. 

1 22 Д . 1I.r .. " несеИИJI змін до договору оренди земельНОІ . '. oroBlp .. ,!!І. про в . Б . 
AiJIJnUat від 01.02.2006 . Н!!040633800041 укладений МІЖ роварською МІською 
])аДою . Р б n;mmиємцем Котенком Володимиром 
r та фІЗИЧНОЮ осо ОЮ - &",",66r •• '" • 

PJtroPOB .. У киизі записів державНОl реєстрацll договорІВ 
ичем, зареєстровавии ..... ІД' 04 08 2009р . 

оре!JДи • • БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради в .. ., 
зеМJI1 виконавчого КОМІтету . ДOГOBOP~ оренди земельної 

1 23 Д . 1I.r .. " несення зМІН до .І 
~: ОГОВІР .. ,!!І. про В ениіі між Броварською міською радою та 
Фіз ВІД 16.08.2007р.' Н!!34 уклад ВолодимиРом Григоровичем, 

lІЧвою особою _ підприємцем Котенком 
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зареєстроВаний У книзі записів державної реєстр ... . • Б ацп ДОГОВОРІВ оренди землі 
виконавчого KOMl~eтy роварської міської ради від 04.08.2009р.; 
. I.2~. ДОГОВІР Н!!2. про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 

дinJППCИ ВІД 04.08.2005р. N!040533800116 Vfl'падении" Мl·Ж Б . 
Ф. J .-. роварською МІСЬКОЮ 

радою та lЗИЧИОЮ особою - підприємцем Котенком Володимиром 
Гриroрович~м, зареєс1рОВаниЙ. у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди зеМЛІ вик~навчого КОМІтету Броварської міської ради від 04.08.2009р.; 
. 1.2~. ДОГОВІР Н!!2. про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 

дiJIJUIКИ ВІД 28.04.2005р. Н!!040533800020 укладений між Броварською міською 
pвдo~ та ГР~МaдJlиином ~евнереви: .. Вікентієм Антоновичем, зареєстрований у 
КНИЗІ заПИСІВ державно 1 реєстрацl1 договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 04.08.2009р.; 

1.26. Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
дiлRвки від 20.07.2007р. Н!!2.8 укладений між Броварською міською радою та 
rpОМaдmином Задорожним Анатолієм Андрійовичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 05.08.2009р.; 

1.27. Договір Н!!2. про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
дiлRвки від 12.07.2005р . .N!!040533800089 укладений між Броварською міською 
радОЮ та відкритим акціонерним товариством <<Бровари - молоко». 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавЧОГО комітету Броварської міськоі ради від 10.08.2009р.; 

1.28. Договір Н!!2. про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimmxи від 23.05.2007р. Н!!5 укладений між Броварською міською радою та 
B~~ ВКIdонерним товариством <<Бровари - молоко», зареєстрований у 
ІСВИзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 10.08.2009р.; 

1.29. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дiJuппcи від 12.07.2005р. Н!!040533800086 укладений між Броварською міською 
радОЮ та відкритим акціонерним товариством ... <<Бровар~ - молоко»: 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрацl1 договорІВ оренди зеМJl1 

Виконавчого комітету Броварської міської p~ від 10.08.2009р.; .. 
1.30. Договір Н!!2 про внесення ЗМІн до ДO~BOPY оренди зе~ельНОІ 

дbuппcи від 17.08.2005р. Н!!040533800І26 укладений МІЖ Броварською ~ською 
радою та ~I піnnnиємцем Клоповою Ларисою Івашвною, 

прива:j,~.u".. .,...··r .... • 
зареєстрований у книзі записів держав~~ї peє~aцu ДOГOBOP~ оренди зеМJl1 
ВRIcoнавчого комітету Броварської міСЬКОІ ради ВІД І 0.08.2009р:, 

І.3І.Договір оренди земельної ДЇJIJJНКИ yкnадений фw:" Бр;:а~ською 
міСЬКОЮ радою та ГРОМ8ДJIНКою єгор~~вою ~ою ВИІВною: 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрацl1 ДO~BOPIВ оренди зеМJl1 
В-анав . Б оі міської ради за Н!!1865 ВІД 17.08.2009р.; 

І З~20ГО KOМ1~ роварськ e~CI' змін до договору оренди земельної 
. . дОГОВІР Н!!2 про внес DПA • Б . 

дbuuucи . ..." 040633800422 укладений МІЖ роварською МІською 

Р ВІД 29.Іl.2006р. ",2 . Тff2юбою Наталією Павлівною, 
адою та приватним mдпpиємЦем ~ .... . 
зареєстрований у книзі записів державної peє~aцu ДOГOBOP~ оренди зеМJl1 
ВI.І9#о .. . КО"І ради вІД 17.08.2009р., 
~ иав~ого комітету БроваРСЬКОl МІСЬ 



1.33. Договір ](!!2 про внесення . 
ДЇJIЯНКИ від 20.09.2006р. ](2040633800363 ЗМІН дО ДO~BOPY оренди зе~ельної 
радою та ГРОМ8ДJIнкою Бессарабовою в:::енпий ~ІЖ Броварською МІСЬ~ОЮ 
.... авлIВНОЮ, зареєС1рОВании У 

КИВ!І запиБ СІВ держ~~О1 ~~єcтpaцiї договорів оренди землі виконавчого 
КОМІтету роваРСЬ!<ОI МІСЬКОІ ради від 18.08.2009р.; 

. 1.3~. ДОГОВІР Н22 про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної 
~ ВІД 12.01.2005р. H25~7 (т) укладений між Броварською міською радою 
та фІЗИЧНОЮ ... особою. - П1~приємцем Семененком Сергієм Івановичем, 
зареєс'ІрОВании ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИКОНавчого KOMI~ Броварської міської ради від 18.08.2009р.; 
. 1.35: ДОГОВІР Н22 про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
Д~ ВІД 23:05.2007р. Н!!4 укладений між Броварською міською радою та 
В~ИТИМ ~Іонерним ;овариство~ «Бровар!' - МОЛОКО», зареЄС1рований у 
КНИЗІ запиСІВ державНО1 реєстраЦ11 ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого 

комітету Броварської міської ради від 10.08.2009р.; 
1.36. Договір Н22 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 

діЛJIНКИ від 13.07.2005р. Н2040533800093 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Христинченко Маєю Анатоліївною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 19.08.2009р.; 

1.37. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 12.06.2007р. Н216 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Іваницьким Миколою Григоровичем, зареєС1рОВаний 
у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 25.08.2009р.; 

1.38. Договір Н!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
ділинки від 18.0S.200Sp. N2040S338000З2 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Дутим Юрієм Григоровичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєС1рації договорів оренди землі 
ВИКонавчого комітету Броварської міської ради від 26.08.2009р.; 
· 1.39. Договір Х!2 про BHeceННJI змін до ДO~BOPY оренди зе~ельної 

дuuПucи від 31.08.200Sp. N204053380013S укладений МІЖ Бр?варською МІською 
радою та фізичною особою - підпри~ем ~ ЮРІЄМ. Григоровичем~ 
зареєстрований у книзі записів державНОІ peєc~aцu договорІВ оренди зеМJl1 

ВИКонавчого комітету Броварської міської p~ ВІД 26.08.2009р.; .. 
· 1.40. Договір Х!2 про BHeceННJI зМІН ДО ДO~BOPY оренди зе~ельНОІ 

д1JIJUucи від 13.03.2006р. Н2040633800094 укладений МІЖ Бро~арською МІ.СЬКОЮ 
радою та ~. mдпp. иємцем Станковою ГуЛІЄЮ Ісхаювною, 

прива ... пж.u".. .оо·· 
зареєстрований у книзі записів державної peє~aцll ДOГOBOP~ оренди зеМJI1 
ВИkонавчоro комітету Броварської міської p~ ВІД 31.08.2009р., .. 
· 1.41. Договір Х!2 про BHeceНВJI з~ до договору о~епди земельНОІ 

дuUnucи від 23.08.2007р. Н!!37 укладений МІЖ Броварською МІСЬКОЮ радою ~ 
Товариством з обмеженою відповідальністю <сАорт8»: зареєстровании у ~I 
записів .. ... говорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 
Б державНОІ peєcтpaцu до 
РОваРськоі міської ради від 01.09.2009Р·; 



1.42. Договір Н!!2 про BHeCeННJI . 
дїJIJППOl від 04.11.2005р. Н!!О40533800 І 9S ЗМІН дО ~oг~вopy оренди зе~ельної 

yкnадеиии МІЖ Броварською МІСЬКОЮ 
радою та товариством з обмеженою відповідальністю «А .. 

книзі записів державної е ... . Орта», зареєстровании 
у . ... р Єcтpaцtl ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого 
КОМІТету БроваРСЬКОl МІСЬКОЇ ради від 01.09.2009р.; 

1.43. Договір Н!!2 про внесен . . . НJI ЗМІН дО договору оренди земельної 
дUIJIВКИ ВІД 03.08.2005р. Н!!040533800144 уV'"адении" МІ·Ж Б . 

• A,l1 роварською МІСЬКОЮ 

радою та ~риватни~ П1~приємцем Іваніною Світланою Іванівною, 
зареєстровании ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI~eтy Броварської міської ради від 02.09.2009р.; 
. 1.~. ДОГОВІР Н!!1 про внесення змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної 

Д1JIJlВКИ ВІД 15.~3.2006p. Н!!О40633800097 укладений між Броварською міською 
радою та фІЗИЧНОЮ особою - підприємцем Криштофор Людмилою 
Миколаівно~, зареєстрований. у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди зеМЛІ ви~онавчого КОМІТету Броварської міської ради від 03.09.2009р.; 

1.45.ДОГОВlР оренди земельної ділянки укnадений між Броварською 
міською радою та громадянином Афанасовим Валерієм 
Володимировичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за 
N!18б6 від 03.09.2009р.; 

1.46. Договір Н!!2 про BHeceHНJI змін до договору оренди земельної 
дimmки від 23.11.2004р. Н!!759 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Арендарем Анатолієм Олексійовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 04.09.2009р.; 

1.47. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
дimппcи від 11.06.2007р. Н!!15 укладений між Броварською міською радою та 
фізичиою особою - підприємцем Онуфрієвим Вадимом Вікторовичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИКонавчого комітету Броварської міської p~ від 07.09.2009р.; оо 
· 1.48. Договір Н!!2 про внесення ЗМІН дО ~OГ~BOPY оренди зе~епьНОІ 

диIJПпaI від 24.07.2005р. Н!!040633800339 yкnадении МІЖ Б~оварсь~ою МІською 
радою та приватним підприємцем Бугерою .. ~IЄМ. Впаоровичем: 
зареєстрований у книзі записів державної реЄС'!'РВЦ11 договорІВ оренди зеМЛІ 
ВИКонавчого комітету Броварської міської p~ ВІД 07.09.2009р.; оо 
· 1.49. Договір Н!!2 про внесення ЗМІН до ~O~BOPY оренди зе~епьНОІ 

дuIJппcи від 31.08.2005р. N!!040533800139 укладеиии МІЖ Броварською МІською 
радою та фізичною особою - підприємцем Typ~~цeM В~~одимиро!'f 
Михайловичем зареєстрований У книзі записів державНОІ peє~aцu договорІВ 
opellnU зе . ' O",n'I'II!ТV Броварської міської ради ВІД 07.09.2009р.; 
.~ МЛІ виконавчого к ~"&&A'W6~ •• 

1 50 Д . 1I.r .. " про внесеНИЯ змін до договору оренди земельНОl · .• ОГОВІР "1~ • • 
дuIJппcи від 15.06.2007р. Н!!18 укладений МІЖ Броварською МІською р~ою та 
фізau-о б . L''''n'eM проскурко ВалентиноЮ Миколашною, 

Ч'"ЦІ ю осо ою - mдпрИ~,,&Ао\ •••• • 
За реєстр .. . . ",ер-авної реєстрВЦ11 ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

овании у КНИЗІ записІВ І'"і - • • 

ВIlIcОRавчоro комітету Броварської міської ради ВІД 09.09.2009р., 
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1.51. Договір Н! 1 про внесення . 
дЇJIJПП(И від 23.02.2006р. N20406ЗЗ800067ЗМІН ~o ~O~BOPY оренди зе~ельноі 
Радою та фізичною особою _ . уклад НИИ МІЖ Брова~ською МІСЬКОЮ 

... . . ПІДПриємцем Канавцем АнаТОЛІЄМ Савовичем 
зареєстровании ~ КНИЗІ запиСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого ком!тету Броварської міської ради від 10.09.2009р.; 

І.52.ДОГОВIР оренди земельної ділянки уклад ... . Б . ении МІЖ роварською 
МІСЬКОЮ радою та.. приватним підприємцем Канавцем Анатолієм 
С.авовичем, зареєстровании у Київській регіональній філії Державного 
п~ри~ства .. «Центр державного земельного кадастру при Державному 
1COMlтen Укрatни ~o земельних ресурсвх» за N20406ЗЗ800067 від 2З.02.2006р.; 
. 1.5~. ДОГОВІР Н22 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 

Д1JIJIIIКИ ВІД 26.10.2006р. ~20406ЗЗ800З91 УКJJадений між Броварською міською 
радою та ~иватним. П1дпр.иємцем Кулагою Петром Володимировичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого КОМІтету Броварської міської ради від 16.09.2009р.; 

1.54. Договір Н!2 про внесення змін до договору оренди земельної 
дiJIинки від 22.02.2006р. Ng0406ЗЗ800065 УКJJадений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Дущеико Іриною Василівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
вихонавчого комітету Броварської міської ради від 16.09.2009р.; 

1.55. Договір N!З про BHeCeHНJI змін до договору оренди земельної 
дiuнки від 17.05.2006р. N20406ЗЗ800269 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Іваницьким МикОЛОЮ Григоровичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИJ(онавчого комітету Броварської міської ради від 17.09.2009р.; 

1.56. Договір Н!2 про BHeceННJI змін до договору оренди земельної 
дітппси від 10.08.2005р. N!0405ЗЗ800122 YКJJадеиий між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Маринич Оксаною МикОЛаївною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
ВИJ(овавчого комітету Броварської міської ради від 24.06.2009р:; 

1.57.Договір оренди земельної дinmки YКJJадений МІЖ Броварською 
міською радою та спожив;им TOBap~CТВOM <~ооперат-2000»: 
зареєстрований у книзі записів державНОI peeCТPaцll ~OГOBOPIВ оренди зеМЛІ 
ВQовавчого комітету Броварської міськоі p~ за N!85 ВІД 10.07 .2009р.; .. 

1.58. Договір Н!l про внесеlПlЯ ЗМІН дО договору о~енди земельНОI 
дinивxи від 15.06.2007р. Н218 укладений між Броварсь~ою МІською радою ~ 
ПРиватним підприємцем Проскурко Валентино~ МикОЛаІВНОЮ, ~ареєстровавии 
у ХНИзі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого 
Комітету Броварської міської ради від 26.06.2009р.; ..' 

1 59 д . емельиої дїЛJПIКИ укладевии МІЖ Броварською 
. " ОГОВІР оренди з. В 

МіСЬКою прИВ"ТНИМ ПІдприємцем Проскурко алевтиною 
радою та 1& ..'.' 

МикОЛ!l~'в .. У книзі записів державНОI peєcтpaцu ДОГОВОрІВ 
цuaНОЮ, зареєстровавии ..... -..1:.18 . 

Ореа11Ь з • KOМl'Teтy БроваРСЬКОI МlCLKOI ради за .. ~ ВІД 
IS ~ еМЛі виконавчого 

.Об.2007р.; 
. 1.60. Договір Н!1 

АIJIJuncи від 02.08.2007р. 
ce-Ug змін до договору оренди земельноі 

про вне ппп • 
Н!!32 укладений між Броварською МІСЬКОЮ радою та 



IPOM~OM Б~~овським .. ~олодимиром Івановичем, зареєстрований у книзі 
записІВ державНО1 peectpaцll договорів оренди землі в . 
Броварської Micь~oi ради від 07.08.2009р.; иконавчого КОМІТету 

1.61.ДОГОВlР оренди земельної діJUlИКИ ~"aдeH" . Б 
• .J а-а ни МІЖ роварською 

МІСЬКОЮ рад~ю та . rpом~нином Білановським Володимиром Івановичем, 
зареєстровании ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого KOMI~eтy Броварської міської ради за N!!З2 від 02.08.2007р.; 

1.6~. ДОГОВІР Н!! 1 про внесення змін до договору оренди земельної 
д~ вІД 14.02.2008р.. Н!!66 укладений між Броварською міською радою та 
фІЗИЧНОЮ особою - ~lдnри~мцем Сирічевим Олександром Родіоновичем, 
зареєстрований ~ КНИЗІ запИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого ком!тету Броварської міської ради від 27.08.2009р.; 

1.6З.ДОГОВIР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та приватним підприємцем Сирічевим Олександром 
Родіоновичем, зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі виконавЧОГО комітету Броварської міської ради за N!!6S від 
14.02.2008р.; 

1.64. Договір Н!!1 про внесеИИJI змін до договору оренди земельноі 
дішппси від ОЗ.ОЗ.2009р. Н!!82 укладений між Броварською міською радою та 
фізичною особою - підприємцем Копитко Марією Володимирівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 02.07.2009р.; 

1.6S.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міською радою та фізичною особою - підприємцем Копитко Марією 
Володимирівною, зареєстрований у книзі записів державної peecnpaцii 
договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської ради за N!!82 
від ОЗ.ОЗ.2009р.; 

1.66. Договір Н!!2 про внесеИИJI змін до договору оренди земельної 
дimmки від 08.11.2006р. N!!О406ЗЗ80040З rкnадений між Бро~арською.міСЬко~ 
радою та приватним підприємством <<AniC8», зар~єcnpовании у КНИЗІ З~С1В 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 08.09.2009р.; .. . 
1.67.Договір оренди земельної дinявки yкnaдe~ МІЖ Броварськ.?ю 

міською радою та малим підприємством <<АпlС8», зареєcnpовавии у 
Київській регіональній філії Державного підприємства <<Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» 
за Н20406ЗЗ80040З від 08.11.2006р; оо 

1 68 Д . ",r .. " про внесеВИJI змін до договору оренди земельНОl . . ОГОВІР ",~ . Б . 
дinинки від 28.07.200Sp. N!!О40SЗЗ800107 укладений МІЖ роварською МІською 
РА "0-' • ИLO.птем Висоцьким Русланом Вanентиновичем, 
~ЦI та приватним mдпр ~Y6"" .оо· • 
зареєС1рОВaRИЙ у книзі записів держав~~ї peє~aцl1 ДOГOBOP~ оренди зеМЛІ 
ВlІІСонавчого комітету Броварської міСЬК01 ради ВІД 22.09.2009р., оо 

. ввесеИНJI змів до договору оренди земельН01 
. 1.6~. ДОГОВІР Н!!l r;o 6 адевий між Броварською міською радою та 

дuunncиф. ВІД ОЗ.12.2008р. Н!.184 укл Ю ·єю Петрівною зареєстрований 
13ИЧною особою _ підприємцем Незгодою 111 , 



у ~изі записів дe~~a~HOЇ .реєстрації договорів оренди землі виконавчого 
кОМІТету БроваР~ЬКОI МІСЬКОІ ради від 2З.09.2009р.; 

. 1.70.ДОГОВIР оренди ~емельної ділянки укладений між Броварською 
МІСЬКОЮ радою та фІЗИЧНОЮ особою - підприємцем Незгодою Юлією 
Петрівною, ~ареєстрований У ~изі записів державної реєстрації договорів 
оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету Броварської міської ради за Н!!76 від 
03.12.2008р.; 

1. 7~. Договір Н!!2 про BHeCeHНJI змін дО ДОГОВОРУ оренди земельної 
дїJUIНКИ ВІД 07.12.200Sp. N!!040SЗЗ800219 укладений між Броварською міською 
радою та фізичною особою - підприємцем Концевич Іриною Петрівною, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 24.09.2009р.; 

1.72. Договір Н!! 1 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
ділянки від 14.08.2007р. N!!ЗЗ укладений між Броварською міською радою та 
ГРОМВДJIНИном Мисах Вилем Федоровичем, зареєстрований у книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 28.09.2009р.; 

1.7З.Договір оренди земельної дimmки укладений між Броварською 
міською радою та ГРОМ8ДRнином Мисах Василем Федоровичем, 
зареєстрований у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі 
виконавчого комітету Броварської міської ради за N!!ЗЗ від 14.08.2007р; 

1.74. Договір Н!!2 про BHeCeННJI змін до договору оренди земельної 
ділянки від 14.09.200Sp. N!!040SЗЗ800142 укладений між Броварською міською 
радою та приватним підприємцем Аф~~ьким O~:KCaндpo~ Юрійовичем~ 
зареєстрований у книзі записів державНО1 реЄСтрац11 договорІВ оренди зеМJl1 

виконавчого комітету Броварської міськоі ради від 16.09.2009р. 

ВИІ(оиуючий обов'язки Micь~ 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від 1S жовТНJI 2009 року 
НІ 1.l65 - y(-Or 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

земельного відділу, за пропозицією 
·w.. .-.. 

ПОСПИНОI КОМІСII з питань 

розвитку та благоустрою територій. 
земельних відносин, архітектури. 
будівництва та інвестицій -
начальника земельного відцілу 

ПОГОДЖЕНО: 

Л.М.Гудименко 

Заступник міського голови В.О.АнДРЄЄВ 

J ~ 

НаЧIIПЬИИJC юридич:ноro відділу С ст LГ.Лавер 

Голова постійноі комісії з питань 
розвитку та благоусТРою територій. 
земельних відносин, архітектури. 
будівництва та інвестицій 

Н.1.Гнатюк 

С.В.ІІіддУБКJIIC 



Доrовlр ».2 
про ВllесеllllП 31\1111 до AOroBOpy OP~11дi11 JCAIMlollor дlлПIІІ"r 011І14 ВСрССllП 2005 ро .. ")' .м0405З3800142 

АІІСТО БроваРl1 КllіОСЬКОі обпасті 

01 веРССllП двІ ТlIСRчl дев'ятоrо року 

OPEНДOД~B~ЦЬ: Броварська міська pW Кllівськоі обпасті, IОрllдillЧlІО особа 30 заКОllОДDDCТDОАI 
УкраіНll, IдСlmIФI~1UПllldt код ~ да1111М11 ЄДРПОУ 26376375, ІОРІІДІІЧІІО upeco: Кllіоська обл., м. 
SPODDPII, вуn. rOrвplHD, 15, ~ особ! ВIIКО!'УIОЧОro обов'І3К1І MicIoKOro ronODII _ секретарІ PUII Сапожка 
IroPR ВІСllnЬОВllЧl, JlКlIП ДІЄ ІІа nllIeтaDI СТ.42 3aKOIIY УкраїШI «Про місцеве caMoopRд)'ВBIIНI D УкраУ1lі», 
:І OДlloro боку, та 

ОРЕНДАР: ПП. АфіЦЬ~IІП. OneKcalllIp ЮріПОВII'I, IОрllДllЧlrа адреса: м.БроваРII, 
вул.вопсднаННJI,!5 кв.56, IдеНТIІФlкаЦIПШIП код 2543112390, далі -"ОРЕНДАР", з dpyгor стОРОlІи, 
УКnIlЛII цеП ДоroВIР про 1І1~пне: 

ДіJOЧl1 добровільно І псребувmОЧIІ прll :ІДОРОВОМУ РОЗУАlі та ІСllіП пааІ'lІТі, ро:syarіlOЧII :lllDчеllНJI 
своіх діП, поперСДIІЬО 03I1BnOМnClli :І npllnllC8A111 UllBinIoHOro законодаВCТDа, що perynrOIOТЬ уклuеlШП 
IІ1IМІI правОЧІIН (З0КРСМа, з BIIMOrat.1II щодо IІедіПС1l0сті праВОЧIІІ'У), оідповідJlО ДО рішеllJlJl БроварськоУ 
міської Paдll від 30.07.2009 року N!1182-67-05 та керyroЧIІСЬ поnожеlllllМIІ nyшniв 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
ДoroooPY ореНДІІ земелloНОУ ДЇЛJIНКН від 14 всреСІIR 2005 року yкпanll цеЯ Доro8ір N!2 (1Il1dtllll - Дог"lр) 
про оиесенНJI змін до Доroвору ореJlДl1 земcnьної дinlllКИ від 14 вереСІIJI 2005 року 31 16040533800142 
(ИlAlШі - ДогOllір op,,,dl.> про таке: 

1. BHeCТJI до ДоrовоРУ орендІІ IlаС1)'Пllі зміНlI: 
1.1. Пункт 2.3 Доroвору ореНДJlВllклаCТJIВ IІВСТУПllіА редакції: 

«23. НОРАIВТlIВна rpошова оцінка земcnьної ділJlНКlI згіllllО довідки Billдiny деРЖКО~lзему У Аlісті Броварах 
КlIЇВСЬКОУ області від 18.08.2009 року Н!! 04-3/13-3/926 С'І1ІIІОDIП'L: 
-43037,00 (сорок три ТІІCJlЧі тpllllЦR1'Ь сім) rplfleIIЬ оо копійок. 

1.2. Пункт 3.1 Доroвору ореНДІІ 811клаСТІІ в наступніП редакції: 
«3.1. ЦеП Доroвір укладено строком ІІа 3 (тр") pOКII, терміном до 30.07.2012 року. ПіCnJl закінченн~ 
СІроку ДІЇ UIooro Доroвору ОРЕНДАР має переважне право ~oHoвneH~ Aoro на НОВІІЙ строк. У ЦЬO~IY разІ 
O~EHДAP повинен не пізніше ніж за 30 кane!llJDpHl1X ДНІВ до зв~нченНR строку діі цьoro Доroвору 
mlCIoMOBO повідОAlИТІІ ОРЕНДОДАВЦЯ про НВAlIР ПРОДОВЖlml Roro ДІЮ. • 

ПonожеННJI ЦIooro Доroвору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyкm.сн у разІ: 
- BllКOPllCТIНIIi земельної IIinJlНКII не З8 цілЬОВII.1 ПРll3нвчеНIIJIМ; 
- порушеННJI термінів сnлаТlI opeНlllloї nnаТlI; 
- ДOnyIЦeННJI погіршенНІ стану земет.ної дiпRнкИ». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору ореНlllr8икnаСТІІВ наступній pellВКцii: _ • 
4 1 Рі 1 Ои (дeCJIТЬ \ 8ідсотків вlІІ HopMmlBHol rpошовоУ OЦlНКII зе~!cn,ноr 11 " ІІНВ орендна плата становить 7D 'І 

діаНКlI-43 037,00 rpивень і складає: • 
-4303,70 (чompн ТІІснчі триста трн) rpивні 70 копіАок на рІК. 

811клаСТІІ У наступніП редакції: 1.4. Пункт 4.3 Доro80ру ореНДІ! • ПРOТJlror.1 30 (ТPIIllWlТlI) anен.аарюlХ дні .. 
143. OpellдiН8 плата ВНОСИТЬCJI рівНI1МИ часткамl1 ЩОМІСІЧИО .\ • WI без VnnYVIIIIIllOl ПДВ WJIRXO~І 
ІІІ-... • днем :lBЇТllol'O (noДllТКOBoroJ МІCJI Jr~"-"-' 
'-'J'''''IX за oc:munм lCВJIeн.aapHllAl 16 33217815700005 УДК У КllїВСЬкіП обnаcri м. КrIЄIIo 
lIepepaxyвatпur на розрахункОВIlП рахунок ОреНllОдaDWI ВДІС код клаСllфікації 13050500 - оренда 
104 ЗКПО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське , 
3eмni». 

І niдnylllO'OM 5.4. наступноro 3~Iicтy: 
I.S.Пункт 5 Доroвору орендІІ ДОП08НІІТJI HOBII·IIOI'O фоНllY права ореМl1 земcnьної дinRaкll 

cSA. Передача У заставу та BHeceHНJI до cтв1Yl' 
3a6opo1IRЄ1't.CJI.» 

• 'П p.nnKDiї· 1 6 IBIIКJlBCТlI В нВС1)'ПІII - • 
• • ПУІІКТ 6.4. Доroвору opeНlll і 5 (п'пь) днів за 8КТD~I ПРlfПАIDJlНJI-

І'А. Передача земельноУ дiпJlaкl1 OpellдiDplO 3lIїnCНlOЄТЬCJI на прom 
I1ередачі. 

• ЖDВllОТ peєetpllЦlї uIoOI'O Доroвору тalа60.6УДЬ-JIК!IХ 
OpelUUlp зоб08'аВlШП в п'JIТIlДеННllП термін nlCJUI дер ьдо Доroаору тощо Нaдaтll відповІДНУ КОПІЮ 
АОдаТхоВl1Х yroll. Доroворів про BllecellНJl :Вlін та доповнен . ; 
OP\"l1ly» 

Z. Цеп Доroвір niдnJlrac державllіП реєС1РВцП. _ 
. CТOPOlllAll1 та Rol'O деpжDВllОТ peєcтpaЦlI. 

3. ЦеП Доroвір на611рає '1IIIIНОСТЇ піCnI niдnllcaHНR 



4. llІІпі "10111 AOrolOpy ОрСllАІ1 зсмenьиоі дїJulИКIІ від 14 вересlUl 2005 POI\)' ]а N!040S" 
ЗВnIIWDIОТЬСR 6ез зміll. J:~I 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

1іI'ОВАРС/,КА МІС/,КА РАДА 
КJJІвс/,ко101ШАСТJ 
Юp)J}.lJI'ІJ~~~~. : • 

~(l. 'fDРIII;lул~,!ru:f!Iв.1 s 

ОРЕНДАР 

ПП А "1/'f6HII'; ОЛI!КСIІІІ"Р /Ор/"""" 
IОРIIJlIІІII'В аJlрсса : 
вуп. 8033 'ЄДtlащtR.1 5 КВ.56 
м. Бровари 
обл. КIІЇDська .~ ... ~ '\; ч ~.9PJ!!:~.If.'b\~ ВDСІШЬОDІІ'ІD 

{/~ ::;~ ... \ t: ~~;11 ~\~I") ~i о' 
11 ~···I " /.t,' 01 а 
,,'~~: .~, • \.. : La IIDJltHD ~ ~ 

.. " '" • • .'" .. СІа І ~ 
\... Ь І 
\~ '* -".- .-."" n 1/ t .~ І. • 1ІІоі'." __ ~ 

.. '~ .• ' Д9.гБDі~3,l1і~.єЬТрОIDIIО У ВIІКОlІкомі БР~ВDр~ькоj MiCЬKO~ РадІІ. про що r КНll3і ]ВПllсів JlqJDIJd 
реєc:rя.~..!!!.t:plfоріD opellДll ВЧJlНеllО 3DПІІС ІІД «tr» , '9 200.!року. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

« 07 » вересня 2009 року 
м. Бровари 

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

ВІІКОНУЮЧОГО оБОВ'Я3ІСИ міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 рОІСУ N9128 «Про виконання обов'язків міського голови» 3 однієї 

сторони, та Приватний підПРlfємець АфіЦЬКlfЙ Олександр ЮріЙОВllЧ 3 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРlfваТНlfЙ пjдпрlfємець 

АфіЦЬКlfЙ Олександр Юрійович прийняв земельну ділянку площею 

О.0122га, для обслуговування павільйону по Об'їзній дорозі в районі 

МРЕВ в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 30.07.2009 

року М1182-67-0S на yмqBВX оренди на 3 (три) роки, терміном до 

30.07.2012 року. 

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

Договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: ПРИЙRЯВ: 

Пр"tJаn",,,'; lIidllp"Є/flel(6 ... 
Аф;'(6К"'; ОлеКСallдр ЮРlllоtJ"" 
юридична адреса: м.Бровари 
вул.ВоЗЗЄДН8НВJJ,15 кв.56 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКИ 

М. &РОВОРІІ 

БроваР~Lка AII~ькa Рад~'' 1'1 .. (!eiA.1Ц.l. .. 20 O~ р. 
оРЕндОДАВЕЦЬ: БРО~ВР~LК:В AI!~Lкa роДВ В особі JllnYnllllKa AII~LKoro fcJJIОВl1 АІ'ДРССВВ ВО~llnН 
o,'�C,,-СВIUIРОВIІIIВ, що JIIC на ПІДСТВВІ ЗаКОl1)' Yкpaillll "Про місцеве caMOBpRДYBallllR в Украіlfі" ДOBipellocтi від 
10.06.2007 РОКУ зв Х!!2-1 5315 1 5 з ОдlfОГО боку. та 
ОРЕНДАР: rpoalDДHlII1II MII~K BD~lInL ФедОРОВІІІІ, ЮРIІДIІ'lfIа адреса: 07400 М. БроваРІІ. вул.Гаraріlfа.11 кв.48, 
IsclmIФі",.uіnlllln код 1113514190 з другого. УКЛ8Л11 цеП договір про ІIІІЖ'lеflавеДСflе: 

1. Пред~lет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеlltUl сссіі Броварської міськоі PUII КІІЇВСЬКОЇ області 
Ііа 14.06.2007 року .м3б9-22-05 надає, а ОРЕНДАР ПРIlПмас в строкове маТflе КОРlІстуваНШI зеМCnЬffУ діЛJIІІКУ 
nnOlUClO О,О034ПІ ДЛН оБСПУГОВУВВllІІН збlРIІО-РОJбіРllОГО I\leтanCBOГO гора3\-у по вуn.ГоraрllfП в РОПОІІІ 
РDJ\lIШСIШR 6YДIIIIКY Мll В м.БРОВDРIІ. 3riДffo З MallOM землеКОРllстуваfflUl, шо с ffсвіД'САIІІОЮ 'lаСТШIОIО цього 
Домвору 1u довіДКJI ВJlданої БроваРСЬКllМ міСЬКllМ відділом земелЬНIІХ ресурсів від 23.05.07 року за Н!!04-311 5-
Jl379111х .. епLIIО-КDJ18CТpовоі дoкyr.seffтauii Броварського міського відділу земелыfIхx ресурсів, земcnы�1І діЛІІIКІІ 
pi')tТLCI в зе.ШІХ трвнспор1)' в МС'АШ.'( Броварськоі міськоі рад ... 

2. Об'єкт opellДll 

2.1.8 opeНJIY передаЄТЬСlзеМCnLна діЛІНКІІЗВranьною мощею О,О034ПІ. 
2.2 Но земелLllіП ділІНці розміщеllі об'Є",11 неРУХО.lОГО .lаПнв, І"; ІВJlIЮТЬС' ВnIlСllістю орендаРІ; 
2.3. HopMmlBll1I I1JОШОВВ OuiH""D земельноі діл'НКII згіДffО ДовідКIІ Броварського I\lіського відділу 

ncn.Нl1Х ресурсів від 27.07.07 року 3В .m04-3/1 5-31554 CТDIIOBIIТЬ: 
- 6492 (шІсть ТlI~НЧ ЧОТlIРIІС:та дсв'НIІОСТО двІ) I1JIIBlli. 
2.4. ЗеМCJlьна діпlНКа, Іка передаЄТЬСІ в оренду, не має неДOJlіків, що можуть переШКОДllТ1І іі 

_І'НОМУ ВIIКОРIICТDНIIЮ. 
2.5. ПРllзміні ( реорганізаціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНДІІ не зберігає ЧlІнність. 

3. Строк діі договору 

І 3.1. Договір укладено ІІВ 2 ( два) POICJI ТСРАIIIІОI\I до 14.06.09 року. Піепя закіН'ІеНІUI ~o~~ договору 
-._. ' П У UЬO"IV разі орендар nOBIIHell не ПlЗlllше ніж за -r_p АІК переВDЖне право nOHOBJleHH' Пого ІІа НОВІІ С1РОК. .. • .1. • 

2111f1q1 АО ЗDкIН'ІеНIUI строку діі догопору nOBiдoM.ml nllCL.lOBO орендодавЦІ про lІаl\llР прОДОВЖllТ1І Пого .11110. 
ПРІІ BIIKop1lnВ11II1 :lСI\IСПLIІОТ дinНIІКl1 ІІС зв UInLOBIII\I np"JIIOllellllHI\I ореlШОР втрочвє переВОЖllе 

""о ІІІ nOlloanClIlIH договору ОРСІІДІІ. 

4. OpellДlla ПJlата 

4 І РІ оТ грошовоТ OUIIIKII І скпадає: " Чllа opellДlID плата CТDIIOBIIТЬ 1 % від 1І0РІ\ІаТІІВІІ 
~,91 ( шl~десRТ ЧОТІlр11 ) I1JIIBHi 92 копіnкщ • ЇnЯIIКII державноТ або КOMYHВnЬHOЇ вnacllocтi 

~1Ic1llo • 06ЧllcnеllНІ розміру opellДHoi ПJlВТIІ ЗD земenь;. ~ ІІТЇВ ill.llCKcauii. 811ЗІШ'lеНІІХ законодаВСТВО.l, за 
~:CJI з урахуваНIUlМ іх ціnьового ПРІІЗІІВ'ІСІІІІЯ та кое ЩІ:ВІІЮІОТЬС. під' ЧІІС YICIIDдDIIIUI або 3.Ііllll УAlОВ 
~ ІІІIМII КабіllСТОМ Міllістрів УкрвіНl1 форма.ш, що зап 

4.3 opellДl1 ЧІІ продовженн, noro Аіі; RнlІ'П1І рlwеllllП від 14.06.2007 року piBllllall1 
, ... OpCIIДIIO пnата ВIІО~IIТЬСП ПОЧІІІІОІОЧ11 :І ДІІП npll ІІІІН ІІВ paXYIIOIC УДК У КllіDСloкlП обnа~і 
"'l(hraa"~D 15 сеРПIlП І 15 nllстопадо, шnНlоаl п~~~~аХУ~~оварсIoICOТ I\llськоТ pUII. Код IСІІОСllфlкаuli 
I30SQso ФО 821018 код 23571923 р/р 3321781570 - . • 

4~.nopeIlДO ЗСl\rnl. ell.lllloi МIІТlI офор.ШЯЄТЬСI BiДnOBiJIИllft111 OtmlAlII. 
, 4 S. ередача продукціі та HDдDIIHI послуг В Рахунок ор 

4:' POJl\llp OPCIlДllot nлаТIІ переГnllДDЄПоСR у ра:.1 : • 
405.2·1. 3 .. іllll У.ІОВ гocnoдaplOBaHIUI. передбачеНl1Х noroBOPO". ш'll таРllфів ,міНl1 коефІцієнтів IндеКСВI!іі. 

11\) • 3. '. ку піДВllЩСllІІЯ, ' 
"'ЧСІІІІХ 111І11 розміРІВ земcnы�ого подат • 

405 заkОНОдавство.,· 
J 81' м' • НIUIIХ ВIIПадках, передба'lеllllХ З8КОIIО '. 



4.5.4. У разі IIСВllеССllllН ОРСllAllоі маПІ у СТРОКІІ, 811]НDчеllі UIIM AI1rOBOPOM. справлястl.С:Я nell" \ 
подВЇnllоі СТОВКІІ IIDuiollDJIIolloro 6ВІІКУ YKpaillB зв кожеш ДСIIIо прострочення матежу. . jII

l
lv; 

4.5.5. OpelllIllB мвта СПРВDJlRtТIoCя таКОЖ і у ВIIПадках, я,,-шо ОРЕНДАР] ПОRаЖIІІІХ прrrЧІІІI TII\I"~OItI 
BIIКOPIICТOBYC ЗС~lenloll)' діЛЯllКУ за UIIM Договором. ~ 

s. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllИ зсl\Iслы�оіi діЛИllКl1 

5.1. 3eMenlollB діляшеа передвtТIoCН 8 o~ellAY МН обc:nуroвуваШIЯ ?6iPHO-РО1біРIlОГО ме raлевого rapLt\. 
5.2. ЦілloОВС npll]IIB'ICIIIIR ЗСМCnloноі ДІЛRІІКІІ- ]еМЛI тpallCnOplY, . 
5.3. ОРСIlIUlР ІІС мвс првов без ОФОРМЛСІІІІЯ У 8CТDlfoВnClloMY ]aKOlloaaBCТOOM поряд",), l\1інюватu lІі1ІО 

ПРll3llа'lеШIR ЗСftlcnltllоі ділЯIIКII. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОК" передачі зс"Iслы�оіi діЛRllКl1 В opellny 

6.1. ПсреlUlча зсмcnltllоі ділRІIКIІ в ОРСНДУ здіПСIІІОtТloCя бс] розроблеllllЯI\f npoehї)' ЇЇ віЗПe.'ll:IІН11. 
6.2.lllші УМОВІІ псрсдачlЗСМCnlollоі ділЯНКIІ в ОРСlІд)': ОРЕНДОДАВЕЦЬ IІсредиr. а ОРЕJlЛАР npuilvl 

ореlШУ ЗСt.lcnltlfУ дinяшсу оілlt"У від будlt-ЯКІІХ ManlfoBIIX прав і преТСllзіП третіх осіб. "ро ЯІШ' • ., 
укnаlUllШЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР нс МОГЛІІ 311аТIІ. 

6.3. ПеpelUlча земелltноі ділЯIfКl1 OPCIlIUlPIO зді"СНIОєrIoСЯ піспя Дсржавної peccтpauiї' uhoro Договору 
за вктоt.l ПРllRмаШIЯ - передачі. 
6.4. На ОСІІовІ ст.25 ЗаКОllУ УкраТІІІІ «По OPCllay зсаІлі •• від 06. 10.1 998р • .N!!161-XIV орСІІЩ 

п'SIТIШСlllllln СТРОК піспА ДСРЖВВIIОТ рсестрацП договору OPClllIl1 зсl\lenы�оіi дinЯJlКIІ Ilnлатrr I.'Onl/O.1OIIIf 
вlдПОВШllОl\lУ oprвllY держаВllОТ податковоі enужбll. 

7. У"ІОВІІ повеРllеllllВ земслы�оіi дїЛВllКl1 

7.1. ПїCJUI ПРИПllнеllНЯ діТ доroвору ОРСlшар повертає ореНДОJШвuеві земель,!), ділllf",), у CТDlli. нсПF 
поріВI'IНО з ТІІМ, У якому він одержав її в оренду. 

ОреНДОlUIвеш. У 'разі погіршення КОРІІСНИХ вnaCТllBocтen орендованоі ]eMenIot'OЇ ДШЯНКІІ, nOl'", 

зміною її стану, має право на відшкодуванНІ збитків У розмірі, ВlІзначеному CТOPOHDtIt. ЯКWО сторо
ДОСІГНУТО ЗГОДІІ про розмір відшкодуваННІ збllтків, спір розв'ЯЗУЄТЬСR У судовому ПОРІД",),. 

7 .2. 3~nCHeHi ореНJШPем без ЗГОДІІ opeндoдaвuн BII11Janf на поліпшення ореНДованоі земелlollоі.
lfеМОЖnllВО Вlд~креftШТlt без заподіяння ШКОДІІ ціП ділянui, не пiдnІratOть відшкодуванню . 

• 7.3. ~ОJllпшеНIІ~ стану земельноі ділЯНКИ, проведені ореНlUlрем за ПІІСЬМОВОІО згодою зоpt-
зе.ШI, 110 ПlдnяrmоТlo ВlдшкодуваНIIІО. '0 

,7.4. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіЯНIІХ внаслідо!\ 8е8111\0Н81111Я o~ 
зо60в язаl'lо , передбачеНllХ ШІМ доroвором. 

З611Т1CD1\1ІІ вва.ВIОТЬСЯ: 

7.5. фаКnIЧlfі втpml, ЯКІІХ орендар зазнав в зв'язку з IlеВllконаНlfЯМ або ненanеЖНIІМ BII"Ofl3lllll'lP 
догооору орендодавцем, а таКО'''' BlrrpBnl, які ОРОНIUlР здіПСНIfВ вбо ПООllнеl1 здіПС1ІІ1Т11 ДП. ВЇАнов:1fIIIII" 
порушеного права; 

7.6. ДОХОДІІ, які орендар міг бll реапІоНО OТPIIMaТlf в разі нanежного BllКOHat"'. opellдoJIII"'! 
договору. 

7.7. Розмір ФаlrnlЧlfltХ alrrpaT орендаря ВІ13начвЄТІоСЯ ІІа підставі дoкyMeнтanыfo підтверJl1l.'С1І1L( ~ 

8. ОБJ\lежеllНJI (обтв.еIIllВ) ЩОДО ВllКОРllстаllllП 
зеJ\leJlы�оіi ділВ11К11 

8.1. На ореНДОВВIfУ земcnlollV • • ва 1JIC'Ї' rtJ. 
"J дlЛJlIІК)' Ilе OCТВlloaneHO обмежеlШR, обтяження та інШІ пра 

9.lllші права та 060в'ИЗКII сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaH • "І: .i.rI)~ забороноlO (арештом) за тує, що земcnыla дinянка є У "ого впасності l,іlС«'М), ІІІШОМ)' : •• JU.)" 
•• ,СТВВОIO не перебув • • • '8ІІТIІ UIO д ..... 

lІanDваТllllfШI право, Вll3l1вчеlll' ає І ВІІІ. має заКОННІ ПОВІІоважеllНЯ пегеJ1ll 
ПІП ЦІІМ договором 7.. рова ореllДОдD8ЦЯ' • 
9.1.1 перевірJIТII uinloOВ~ 811КО -
9.1.2 Дnt!'rnnKOBO """'І P"CТВtlНR зеМCnloноі ділВIІКIІ· _.~.r..,rI 

п.--·І"" r-~ pBaТlI цеП Д • , 31І"ОIIIПP"'-
""оговором; ОГОВІР У BlfnaдKax, передбачеlШХ '1ІІIIНIІ" _ 

9.1.3. ЗftllЩlТ1І розмір о СТІО'" • tt4 
ОAlІОСТОРОНIІЬОМУ ПОРЯДIN 6 pellДlcoi маТl1 У ВlіПВДКах передба'IОНIIХ ЧIfНШIМ закоНОдав 

"J ез ЗГОдІІ ОРЕНДАРЯ; , 



9.1.4. DIIr.lDraТII DШ ОРЕНДАРЯ CBOЄtIDclIOГO ВІІ _ 
9.1.5.BIlr.lDraTII віа ОРЕНДАРЯ віДWКОllУВDШIJIС="1J1 ОРСІIl11101 маТІІ; 

!І' • • _"АІІІ ореllДIІОЇ маТІ І • р3!11І про 111UIII1110I земcnыІ •• ДШRІІКІІ ДО ПІДПІІСDІІІIJI шого До. 3 часу npllnlfJIn. РІШСІІІІ. сесії міської 
9.2.060в'Я:lRII ореIQlОДВВЦЯ: говору, 
9.2.1. пеРСДDВВТ11 зсммы1y lIЇЛ.IІКУ по акту; 
9.3. Прввв ореIlДВРЯ: 
9.3.1. oтpllMBТII по вкту зсмелы�y дin."ку У KOPII~" • 

3
? • • -.,,_11111, 

9. • •• ПОIlОDJIIОВВТ11 аОГОВIР ПІСЛ. ЗDкіIJЧСIШ. стро n . . 
npoтai тepr.lil!)' ОрСНДIІ; КУ ого ДІЇ В разІ BiACYТIIOc:тi претеlаіП, ШОДО зо60В'13аIIЬ ІІа 

9.4. 060B'O:lRII ОРСIІДВРЯ: 
9.4.1.II_ааТ11 ОРЕНДОДАВЦЮ MOiКJIlIBicTЬ здіПСlnoваТlI к 
9.4.2.ВIКОР"СТОВУВВТII :lеМСЛLIIУ дlлЯll1t'V .в цlл ОlnPОЛЬ за ВІІКОРІІСТВШІ.М цісї зсмелыІїї дin.IIКІІ; 

•• " ~ ЬОВІІІ\І ПРIІ31IВ'lеIflIЯМ. 
9.4.3.СВОСЧВСII0 СПn~'~УВВТIІ opelllIllY пnвту; , 
9.4.4.11~ ДОnYСКВТl1 ХІАІІЧІІОГО 'ІІІ БУДL-.КОГО illworo заБРУДIІСШIІ зсмл.; 
9.4.5. nll1ТP11AtyBaT11 П В IlanСЖIІОМУ calliтaplloMY CТВllf; 

10. Pl1311K ВІІПDДКОВОГО 31111ЩСІІІІП або ПОШКОДЖСІІІІП 
об'єкта ОрСllДl1 ЧІІ "oro чаСТІIIIII. 

10.1. Pl1311K ВIІПDl1КОВОГО ЗllllшеlllfJI або поwкоджеlllfJI об' єкта OPCIIl1II ЧІІ Пого чаСТШIІІ ІІССС 0PClIl1ВP • 

11.СтрахуваllllП об"єкта ЧІІ "oro чаСТIІІIІІ. 

11.I.Згідно з ШІІ\І договором об"скт ореНДІІ не пім.ПlС cтpaxyBallHIO. 

12. 31\Iillll УI\IОВ AorOBOpy і ПРІІПІІІІСІІІІП ЙОГО дії 

12.1. Зміна YlolOB ДОГОВОРУ 3l1іПСНIОIОТЬС. У пIІсы\овіпn формі за 83асмноlO ЗГОДОЮ сторін. У разі HClIoarllCIIII. 
паШІ ЩОДО зміНIІ УМ08ДОГОВОРУ спір розв'IЗytоТЬС:. У СУДОВОМУ порuкy. 

12.2. ДП доroВОРУ ПРllПlfIIЯIOТLСЯ У раі: 
12.2.lзакінчснНJI СТРОКУ. на .КIlП Пого було УКПlll1ено; 
12.2.2.перСl1Вчі ореНJUlРIO земельної дinlНКИ У власність; 
!2.2.3. ВIІКУnY земельної дin.НКIIМ. суспinЬНl1Х потреб або ПРlfмусоаого віДЧУАСенНІ земельної aїМIIKII 3 

;On~IB сус:пinьної необхшнос:ті в пор.дку, встановленому :lаконом. відповідно ДО ст.147 Зсмельного кодексу 
.ІИІІ; ... 

12.2.4. Договір ПР"ПIІНJIЄТloС. також в інwих ВІІП8l1КDX, передбачеНl1Х :laKOIIOM. 
12.3. ДіІ ДОГОВОРУ ПРІІПІІІІЯІОТЬСЯ WnЯХОl\1 Пого РОJіРВВlflfЯ 3В: 
12.3.1. 83аОIНОIO згодою сторін; 
12.3.2 ріШСН1fJIМ суду на вимогу однієі Ь сторін У HвcniдOK неВlfконанн. другою стороною обов'l:lків, 

::::ачеНIIХ договором. та внаслідок 81IПIll1КОВОГО ЗНlfшеНIІ.. поwкодженНІ opelllIOBaHOЇ :lсмельноі дїЛ.IIКII, Jlке 
О перешкодЖаЄ П ВИКОРIIСТВНlnO. а також з іНШl1Х підстав, 81l3начеllllХ :lal\"OH~M. 
12.3.3.HeBIIKoHI"НJI 0pCНJUlpeM 0.9.4.2 даного lIOГOBOPY:la рішенНlМ суду. вшnовlдно до ст •• ".,.44 3е~IСЛLflОГО 

k1IAetcey УкраІІfII; 
12.4. РОJіРВВllllЯ доroВОРУ В OJlIIOCТOPOIIIILOAIY ООРЯl1ІСУ ДОПУСКВЄТЬСЯ ; 

YMOBOIO РOJіРВІННR ДОГОВОРУ D ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порllllКY є HeBIIKOllallНl 0pClllIВpe.1 о ... .3. п.9.4.2, п. 9 ... .3. 
I'OJ' 12.5. Перехід права влаСllОсті на ManllO орендар. на іllШУ 10рlll11ІЧІІУ або ФіЗllЧНУ особу Є піДСТВВОIО МІ 
n IpВIН"1 дОГОВОРУ. 
~ 118 opel1l10Baнy земмьну дїЛJIIІІСУ у разі Сl\lСртї фі'llчН~і осоБІІ. - O~CIIlIВPJl, засуджснНІ або оБМСЖСIІНJI П 
~oC'11 'а рішеНII.М су11У перехОДІ ІТЬ до СПВl1коємців або "~WIIX ОСІб, JlКІ BIIKOPllCТOBytOТlo 100 земелы�)' ainlllКY 

opellAВpe ... wnпом псреукnВllВННВ договоРУ ореlll1ll :lеАШI. 

13. 8ідповідвлы�ість стор іІІ :lа IICBllKOllallllR або 
IlеllВЛСЖllе ВllКОllаПllR AorOBOPY 

1а 13.1. За ИСВlІконаиНl вбо ежllе BllKollallНl договорУ СТОРОНІІ неcyn. BiдnoBiдanloHicтlo BЇДnOBЇДIIO до ,акону 
IILora АоГОВО HeHВn. .'-

nn.... 13.2.Cтop~ll·a б • заНlfJI 'BiniolIREТIoCR від відповідальності, JlКЩО вона доведе, шо це 
-1'111І0111 • вкв ПОРУWlша :10 ов В • 

IR CТВnOCB Ilе з П ВІІНІІ. 



І4. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСIIIIJl. 

14.I.цсА договір IІвбllpDС 1IIIIfllOcтi піCnJl nїJInlfcall1Ul СТОРОНDАШ та Пого державно; peCct}!au .• 

ЦсП договір yкna.ucl'o У трьох npllMipllIIKax, шо мають OД~BKOBY 'ОР'ІДІІІІНУ С'lЛу. 0.1'111 " 
Op&:IIAOAIIOWl, ДРУГІІА - D ОРСIIдllРJI, трстіА - а орпші. IІIШП пров,в державну РССС1раuію. 1 .~ 

Невщ'САfllllАfl1 чвmШDАШ ДОГОВОРУ с 
IItIlIlICТPOBlln МОІІ зсмcJlы�отT дїЛIІ""I' :І відобраЖСlfJfllМ обмежеш. (ОБТRжсmь, 
"- ~ іі fIt BCТВIIOMCIIIIX CCPOhyriB; 

акт ПРIІRому-пеРСАІІчf 3CA'CnLJfCli діЛІІ'''''; 
ВІСТ nCРСllСССlІІl1І а IІВ1)'РУ :JOOHiWllboi межі зсмелыlтT дinJlIІКIІ та переДО11 і меЖОВI!\ llfіІ(;В IQ Jic: 

Оре'lJIодввець 

Броварська А.іська РIUШ 
а особі ЗВС1)'ПIfIIКВ 
міського ranOBl1 

АllдРЕСва Ввеlша OnСКС:ВIІдРООI''Іа 

1 s. РсквіЗllТl1 сторіІІ 

МіСЦСЗlfDXО.ІІЖСНl'1І 'OpJfJ1If'lHoi особ,. 

07400 КJlївська Обnaсть, 
М. БроваРІІ, вул. Гагарінв, 15 

lДСllТllФікаціRИl,R код 26376275 

ПlдПI.СII сторін 
' .. 

М,ІСВ" ВаСІІЛЬ Фе.аОРО811'1 
паспорт сері" СМ х.....,52Iі, 
811дВlfllІі Брпварсь""" М8n\ 
У"раіНI! у К"Ї8СЬІ(;n а6ша 
від J 2 лютого 2002 РО.,), 

Місце ПРОЖІІО"". фiJll'll'Oi« 

м. Бровар", 
вул.ГагаР;f/IІ,J 1.,.8.4' 
IдеНТJJф;"аціil.шn /IOA'rp І11'і 

РІШДВР 

и.: C'Q lLВ.ФJflfCJJ 

МП 

Д . ~_.иliJl оговір зареєСТРовано. ):11І""": 
реєстраціТ Договорів opeflAl1 ВЧІІ'УІС 811КОНІ\ОА'і' БРОВ'IlСЬКОУ Аlіськоі ршщ про ЩО 210' IC~~/' IJ. )І))'; 

НО3ВПІІС D Д "...!L" t!ljtlд."'L '.Jt.;-

-----------------------------



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року М. Бровари 

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

30СТУПІІІІка міського ГОЛОВІІ Андрєєва ВаСllЛЯ ОJJексаllдрОВI.-.а, що діє 

на підставі Закону У І(раїни "Про місцеве самоврядування в У країні", 

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-5З/SI5, з однієї сторони, та 

rpОl\lВДЯНllН Мllсак ВаСllЛЬ ФеДОРОВllЧ з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ГРОltlаДЯllllН Мllсак ВаСllЛЬ 

ФедОРО811Ч прийняв земельну ділянку площею 0,0034га по 

вул. farapil18 в районі розміщення БУДІІНКУ ХІ!! для обслуговування 

збірно-розбірного металевого гаражу - землі транспорту. Земельна ділянка -. 
надана рішенням сесії Броварської міської ради від 14.06.2007 року за 

1f!369-22-0S та на умовах оренди терміном на 2 ( ОДІІН ) РОКІ! ДО 

14.06.2009 року. 

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

ltoroBOPY оренди земельної ділянки. 

Б I1EРЕДАЛА: 
:аварська міська рада 
&!~~liЧиа адреса: 
За:вари, вул.Гагаріна, 1 5 

nЛик міського голови 

ПРИЙНЯВ: 
М1ІСак Василь Федорович, 
який проживає за адресою: 

вул. Гагаріна, 11, кв.48, 
М. Бровари 

~; В.Ф. Мисак/ 
мп ('В НIІІІІIІОсті пеЧDтl) 



АКТ 
про переllесеНllЯ в натуру ЗО811Їш .. . 

та передачі меЖОВІІІЗ8 .ІІЬО' меЖІ. зеі\IСЛLНОЇ діЛЯНКl1 
.Itl 81(18 ІІа збеРIГПllІІП 

и.Сок А. Ф. 

~ 

8"11. t'2 9 -LO А ; JtД І ( 
~ fI І 

.. ._А. leCJ .. #ЦІ,"" - ~ии~p, 

Ми. ннжчспіАIІНСlІні. ПРСАСТU8НИК ТОВ ··КОНСТАНТА'. 

8 присутності 1СМІІСІІІІсннкіll (1СМІІСIСОРНt"Т)'llчі8): 

,,!tttC&< &. fP. 
п~е4ста8Н~К 8HK~HKOMy' еЩ D і EHKr:J rA;.iJ. 
JJІОЧИ на nlACTaBI дО110llУ BHKOtIICOM)' XIJ 273 
PL!1H HapO.:.lH":\ .1СП~ТlІті8 віА14 листопада 1992 РОК)' 
пс:рс:нс:сnн " "ІТ),,,), ... ежі Itn fli.'J~TQ"i Пllllt)' 'ICMCnl,Hnї "іnllНIСН 

прожнваю'Соrо '10 ВУЛ. • 

1rl~HO РІшення "'lca."IHKOH"\)"~' 11., ІІІ.!! _________ _ 

Мсжові 1накн 8 кіnltкості 'i~ UIT. ПСРСА_ні • н_турі ПРСАста8ННIС)' 
11~IOIHHKI. ІІІ aKuro і HIIKlla.1~tlO аі.uПОllі"WllІніСТIІ 11 Ї~ 1бсрсжснна. 

Р01МlРИ та міСUС1наХО;1Ж,SННR мсжовн~ 1НІків 1СМСllltної АіllанlСИ nOlCuaHi 

НІ КРОК_А. 

Uей акт r пілставоlO ДllJI приАНJlnJl ріWСНИJl по фактичиому користуванню •. . 
Акт СКІІIl1еннА 8 ДІОХ прнміРНИКІХ. 

Прсдставник тов "кан 

ПРСА~ І ;l1 .. "к Бронарсltкоrо 
MicIIKnro ~iд.'lill)· ,C~ICIII,II 
рес)'рсіl : 



АGРИС ЗЕМЕЛьноІ ДІЛЯНКИ 

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

'о 

.. 

-r1 " 
І 

Абр"': С:lСnilН: ------''~Ш;!~~Iг.:г 



:i,~ 

3,'1 +''t 

1,01 -' "1.7 

Масштаб 1 :2.00 

..... :- ~:' ...... . ....... ;. " .. ~; :, 
• 1'. ._ ... _--!; .. 

,: .. " .. '* , ......... . 
" ," ,... :,' .. \ 

: ' : '!і ІН', Т'І"Ї І ' 
.. ..' І' ... -

MQcї зсмсnыlіi Аіmlllіщ \"j'llіЬ'їсші 
• На Місцевості ТtI BKa]~lii '''!'~IIДaiP'O -. 
~ач~"ниlС GpOBapc"KO':~ '~;iC~KOГO 
"ЦІПУ 'Jсме:lltlЩХ реС)'(1сів Д~-=----;~-:\C 

,емелЬllоі діnЯНКIІ: 

3аhlnЬНІІ площа: .34. о -и" 

DОбt.tежеННlI: 
( 

.( ..•. 
, ... #" ( ) 

.~~~ __ ~. __ ~ ____________ J 

.' . ~ .,... ,.. \ -
; 'і Т" ІН -.' І 1,1 Г ' ; 

---'-- 30lHiWHII межа 
• " 1емел"ноТ дїлами" 

.' 
' . 



ДоrОВlр Хеl 
про ВІІСССІІІІН 31'1111 до договору оре • IIДI13СI\IМ .. llоІ ДШНІІКІІ від .4 ССрПIІЯ 2007 pOh")' .Nh.33 

І'ІІСТО liроваРIІ КllіВСloкоі області 

19 cepnllR двІ ТlIСRчl дсв'ятого року 

OPEHДOДAB~ЦЬ: liPOB~PC"~ .. ісloка рада Кllівс"коі області, IOPIIДlllflla особа за 
заКОНОДІШствоа. УкраШIІ, IДСlmlфlкаЦI~IIІІП код за lIDlІІl .. 11 єдрпоу 26376375, IОРIIJIIl'ша адреса: 
ICJlівська обл., 1'1. liроваРlІ, вуn. rarapllla, 15, в особі ІІІКОІI)'JОЧОГО оБОВ'nКIІ .. ic .. f(OГO ronОВIІ _ 
секртрв paдll Свпожкn lropn ~ОСllnЬОВII'IО, ІКIlП діє ІІа підставі ст.42 ЗаКОlty УкраіНl1 ((Про 
•• ісцсвс самОВРJЩYВВIfIUI в YКPBilll», 3 ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: rpOr.lвдRllllll МІІСВК ВаСIШIo ФеДОРОВIІЧ ЮрllДlІ'lllа адреса: ... liРОlаРIІ, 
Byn.ГarвpiHв,11 K~.48, іДСlmlфікаціПllllП код 1773514790, дani '-"ОРЕНДАР", з др)l201 сmоро"u, 
УКnDПII цсП ДОГОВІР про IIВС1)'ПIІС: 

ДіIО'111 добровілLllО і псребуваlОЧIІ прll здорово"у розу .. і та ІСflіП пам'ni, Р03)'folіЮЧІІ 
значснНJI своіх діп, ПОПСРСДIIIоО ОЗllаЯомлені 3 ПР'IПllса&ш wlвілы�ого заКОJlОllDВСТВD, ШО 
реrynЮIОТЬ yкnaдelllln НІІ"ІІ праПОЧl1ІІ (зокрема, з 1"&lоrиМIІ шодо недіПСllості правО'"IІІУ), 
відповідно до ріШСIІІUl liРОВВРСlокоі .. іСlокоі радll аід 28.05.2009 року К!!1133-63-05 111 керysо'шсlо 
ПOnОЖСIІІUlr.ш ПУllктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОІОРУ ореНДІІ земсльноі діnlllК" від 14 сеРПІІІ 2007 
року YКnВnII цсп Договір N! І ("одал; - ДOZOllір) про ІІІСССНІІІ 3&lін до ДОГОІОРУ ОРСНдll зеМСЛlollоі 
дІтІНКlI від 14 серпНR 2007 року зв Н!!32 (ІІадалі -ДOlOtlір ope"drt) про такс: 

1. ВНСС111 дО Договору ореНДІІ наС1)'Пllі зміЮI: 
1.1. Пункr 2.3 Договору ОРСllДlllllкnаСПI в наступніА реllDкції: • • 

сс2.3. Норr.lшшна rpошова оцінка зеr.lcn .. ноі ділlНКIІ згідно ДОВЇДК" відділу дср;кко~lзе .. у У &ІІСТІ 
Броварах Кllівськоі області від 31.07.2009 року N!! 04-3/15-31804 CТoIHOI'm.: 

- 10 160.00 (ДССІТІо ТИСІЧ сто шістдесат) rplшень ОО копіПок. 

1.2. Пункr 3.1 ДОГОІОРУ opellДll викnаСПI в наступніА редакції: • 
«3.1. ЦсН Доroвір yкnaдeHo строко .. на 2 (два) роц терміно,.. до 28.05.2011 року. ЛІСЛІ 
закінчеННR строку діі ЦЬОГО ДОГОІОРУ ОРЕНДАР має переlажне право nOlloвneHl1I ПОГО H~ НОВІІА 
.строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВllНен не пізніше ніж за 30 кaneндвpHIDC. днів дО ЗDКIНЧСННІ 
строку діі цьоro Договору пис"мово nOlїдoMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про НВIlР проДОIXl."Jml Пого 

nbo. ,n І У разі· ПonожеННJI цьоro Договору про переlDЖне праlО ОРЕНДАР п lІе застосовуютьс • 
- Вllкорнстанні земсл"ноі дiJUrнки не З8 цinЬ08ШІ ПРII3Н8чеIIНlМ; 
- порушеННR тepr.,iHiB сма111 орендноі Ma~ll; 
- доnyщенНJI погіршенНR стану земe.nьноі ДІЛІIIКШt. 

1.3. Пyнкr 4.1 Договору ореНДІІ В"КЛ8СТИ І на~пніА p~ii: - овоі оціНКlI 
«4.1. Річна орендна плата стаН081П .. 1% (ОДІІН) ВідСОТОК ВІД HopMmlDHol rpoUJ 
земenloноі aiJUrНКII- 1 О 160,00 rplшень і складає: 
-101.60 (сто одна) rplШНR 60 копіАок. 

1.4. Пункr 4.3 Договору ~pellДll ВIIКЛ8СП1 У Ha:::~" I:;;:::'':~: 30 (1pIIДlUlТlI) lIDIIеlWlРШIХ 
«4.3. Орендна плата BHOCIIТLCВ РІВНИМИ часткам". шом ( ~ТКOIOro) місв .. без ypa2'YD1НI1I пдв 
днів, IIIIC'IymПIХ 31 останнім капеlWlРШ.,.1 днем 31~ТИОroо=WI N!! 33217815700005 YlJ)< У ICJriacькin 
UlJUDcом nepерахуваННJI на розрахунковип PaxyнM:~ ~ro18 одержувач _ Броварс"ка ВДІ(, код 
aCinaCТi м. Ю,ЄDa, код ЗКПО 23571923, ' 
Кn8Сllфікаціі 13050500 - ореНдВземпіt). 

111 В HaCТYOlliR редакЦІЇ: _ 
1.5. Пункr 4.5.2 Доroвору ореНДІІ Bllкnac opellДlloi мати З.ІІНІІ Hop.lmlBtloi rpОШОВОI 

14.5.2. зміНl1 розмірів земenы�оro податку ~ cтaв~K illДeKcauii Вll3н~чеНIIХ законодавСТВО•I• 
oцїНКJI, підаlщенНR цін, таРllфів, з.,іНlI коефlціЄJmв ~a1)' 110 yaIOBOX, В1І31111 чеllllХ 0.4.5 

у ВIlПадlC)' BIдl\IODII OpellДapH 31\IIIIІІТlI ореllДlяlУ що с DIдl\'OBa від доБровшы�оro 
n, oroBlp ОРСIIдIl. ас • ~OroBOpy, cтapOl1II РОЗРIIDаIОТ.. Д І РОЗРIІDаcrьсн У CYAOBOl\'y порnJIКУ.»· 
РВJlрваllНП AOroBOpy за ЗПJДОIO стор ІІІ, цсп aorOB р 

СТІ' в IшступніП редаКЦІЇ: • 
1.6. Пункr 4.5.4 Доroвору ореНДІІ BIIКnB Il3начені ЦlI&1 Договором, СУ&lа заборгованоС11 

«4.5.4. У разі IICBHeceHНR орендноТ пnа111 У СТРОК'" І ВХУI8ННІ&1 пені, шо нараховустьСВ І!а cyr.!Y 
Вввжаm.св подаТКОВІІ,.. боргом і CТ8ryЄТIoC8 З Ila~n за іх НDlВНОсті) із pOJpaxyllКY 120 ВідСОТКІв 
ПОADТкового борry (3 ypaxyBaHНlr.. JD1pВфНIІХ санК;ІСР8іНII ДЇIОЧОТ на день IllHllКllaННR такоro 
річНlIХ обnіковоі ставЮI HaцїoHВnЬHOГO банка .) поraш' ellНl ЗВnOЖlIО від тоro, Іка з IСЛIl'11111 

СП ro .. 8CТIIHI ' • подаТКОвого борry або на день noro о простроченНІ У Поro спnа11». 
_ІХ ставок Є білЬWОIО, за КОЖНІIП кaneНдDpllllR деl'" • ........1 5 4 наступного зr.,Iсту: 

т' ноВI.,.1 ПІДІІ)'І· .. ·.. • - • НКlI 
1.7. Пункr 5 Договору ореНДІІ AonoB':ra оro фонду права opellДlI зе&lcnыlI� ДШІ 

-5.4. Передача У заставу та BHeceННJI до ~ 
Ja6oPOНlm.cв». 



2 
І.в. ПУІІКТ 6.4 ДОГО80РУ ОРСІШІІ ~IIКnICТII 8 НІС1)'ПllіП ~CДIKЦ!Ї 

«6.4. Переда'IВ зсr.Icnы�оїї AЇnIIIi\"l1 ОРСIIJlilРIО зnlnCHIOCТЬCR НІ ПРОТR:JІ 5 (п "ТІ.) Дltів 1а a~ll11c 
nPIIП .. IIІІIR-персда"і. • • " ... 

ОРСIIдaР з0600'R3II11IП о П'mIАСIІІIІІ~ ТСрМIІІ ПІСЛR дep~181101 РССС1рВНIІ ІІЬОГО дого 
1111160 6УА .. -ІКIIХ AoдaTKOOllX угод. ДOГ080~18 про OIIC~CHI'R 3МІІІ та ~ОПОВIІСIlIо до ДОговор} :.: 
IlaдaТlI вiAnовіАl1У копіlО oprallY АСрЖВВIІОI подаТКОВОI службll за Мlсием 11IвходжеlIIt1l 1С\Jr.1.11аі 
АШRІІКІІ». 

1.9. ПУІІКТ 9 дОГОВОРУ ореlШIІ доповшml НОВІІ'" піДПУІІКТО'" 9.4.6 IІВС1Уrщого 1r.til:'ly. 
сс9.4.6. в П'RТlIAСIІІШП тep",il' піСЛR державl.ОЇ ресстрвціі ЦЬОГО Договору тalвбо бу.іІ ... _ 
АодаТК0811Х угод. ДОГО80рів про ВІІСССІШR з",іll та АОП08не .... АО Договору ТОЩО надаТІ! віnпові.1ну 
KonilO ОрnUlУ АСpжDВllоі податковоі cny;кбll зв місцс", 3lJaxomкea.HI зе"'СЛloноі ділRIІІI!)). 

1.10. ПУlllа 12.3 ДОГО80РУ ореtШlI АОПО8НІІТІІІІОВІІМ підпункто", 12.3.4. НВС1)'ІIllОГОlміау. 
ссI2.3.4. illiuilТll8010 ОАllісі із СторіІІ В OAIIOCТOPOIIHItOMY ПОРRАtcy У ВIlПадквх, псрс.абачс:~ 
3BKOllor.1 та ШІ'" ДОГО80РО"'». 

1.11. ПУІІКТ 12.4 Договору ореНДІІ ВІІКЛ8СТ11 В Н8С1)'ПflіП рсдакціі: 
«12.4. РозірваllНЯ Договору ореНДІІ землі зв ініціВТИВОIО ОРСllдодаВIUI В ОДlrОСТОРОIЩWl"У 
ПОРЯДКУ .аоПУСКDСТЬСR У раі HCDIIKOllalJlIR Орсндаре", ВІІМОГ пуюпу 4. пілпуm"їіп 6.4 та 9.4 IаІІОro 
Договору. Договір DважвСТЬСR розіРВВНIІ'" зв iHiuiBTJIBOIO ОреНАодаВIUI 3 МОI'olСlnY IІа6)'111 
ЧllІІності віАП0віДl'ОГО рішеllНЯ суду. npllnHRTOrO ІІа ВІІМОГУ Орендодавця». 

1. ЦеП Договір niдмrac державніП ресстрвцаl. 

3. ЦеП Договір Нlбllрас ЧllННОсті після підШlсання CТOPOIlIlAIII та Пого державної PC[ctpaUli. 

4. Інші УМОВІІ договору ореНДІІ земcn"ноі ДШЯНКІІ від 14 серпня 2007 РО"'">, 1а JЮ] 
ЗDIIІІШ8l0Тl0СЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

LB.CII"O~t:RO 

ОРЕНДАР 

МІІСІІ" ВІІClІЛ6 Феdоро."ч 
ЮРИАична а.ареса : 
вуп. rarapiHa.ll кв.48 
М. БроваРIІ 

Договір зарca:rpоаlUlО у BlnCOIIКO.11 Врова і І . ~ 
догоаорlв ОРСІІДІІВЧІІІІСІІО 311111С від _ J-". PCIoL"W .1 C:IoкaTJlIIДI" про що У КIІІI3Ї 311111с:іа дср",,,ОI р 

~ _ .... ~ ...... _2002poxy. 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I'licы�аa рада, в особі 

виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сanожко 

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 Мисак ВаСllЛЬ ФеДОРОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а rpомадянин Мllсак ВаСllЛЬ 

Федорович прийняв земельну ділянку площею О,ОО34га, для 

обслуговування збірно-розбірного гаражу по вул.Гагаріна в районі 

розміщеВНJI буд.N!! 11 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 28.05.2009 року К!1133-63-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

роки, до 28.05.2011 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

міського 

кої ради 

прИЙІІЯВ: 

громаДЯНІІІ. 

Мllсак ВаСllЛЬ ФеДОРОВllЧ 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Гагаріна,11 кв.48 

/ В.Ф.МIIСnК / 
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"ІІСТО GpOBap11 КllїВської області -

03IСРССIIІ двІ ТІІСВ'ІІ дсв'ятого року 

ОРЕнДОДАВЕЦЬ: IipOBapcьКD I.licьКD рада Кllїаської об • 
'.СlmIФIJCJЩіRНIIR код за даНIІМl1 ЄДРПОУ 26376375 10PI :паСТІ, IОРII.llIIЧIfВ особа зв заКОНО.llаВСТ80М YкpaїIll1 
~ ---1:1 б'· ,I.ІІIІЧIfВ IIJIpcca· КlIЇВСІо 1:- ' 15, IIJIiUU ВlllСОll)'ІОЧОro о ов ЯЗКІІ I.IІСЬКОro ГО:ІІОВІІ _ сс ста. • ка ОШІ., м. GpOBBpll, ВУЛ. ГвraріШl, 
JIiAc1III1 ст.42 ЗакОl1)' УкраіНl1 с(Про ",ісцсво CBMOBP • .IIYBall: а: P~!I СDПОЖКD Ігоря 8аСllnЬОDllча, .КIIП діє ІІа 

ОРЕНДАР: ФОП КОllцеВIІЧ Ipll1lB ПетріВІІа КРВІІІІ», з Olll'OГO боку, та 
_IФіJCDwRIIІІR код 233481366 І, далі -"ОРЕНДАР" з д~ ~РllЛllllна IUIрсса: М.ІіРОВВРІІ, вулJIСllіlfа,I22-б 

ДЬочtl добровinыІo і перебува10Ч1l ПРII З.llоро~оr. \?О С?'ОРО"", .YКnВnIf цсП Договір про l'аступtlС: ' 
noncpCДDO 031lвRоr.шоні з ПРIIПllсаr.ш ЦlIBinLIIOГO зв~о::;r.1І та .сшП nBr.I'm, РОЗУ"lіIОЧII ЗllаЧСЩI. своіх .ІІіА, 
(JOIIICМв, з 11"'101'8)111 щодо недійсності ПРВВОЧІІНУ) ві.llпові.ll~~а, що pcrynSOIOТL YКnIUlCIШП НІІМІІ правОЧІІІІ 
FfIК'J N!1182-61-05 та кеР)'lОЧllСIo ПОЛОЖСIІНRМff ПУllrcriв 4 5.2 41~ ~IWО;I~'1з Ііроварськоі міськоі РIUIІ. ві.ll 30.07.2009 
01 rpyДНJI 2005 року YКnMII цеП Договір Н!2 (IІDдалі _ доа:." . та .. ДOГOB~PY ОРСIIllII зеr.lcnьtlОЇ .llїUIIKII ві.ll 
аімНКllllа 07 rpyД11JI 2005 року за Н!!040533800219 ( • 1) про ВIІСССЩf. ЗМІІІ .110 Договору ОрОIfllІІ зсмe:nы�оіi 

lІаllDЛl-/04OlOlір op~lIdll) про тако: 

І. BIICCnI до Доroвору opellДlI наступні зміНІІ: 
1.1. Пуша 2.3 Доroвору.ореН.ІІ11 BllкnaCТII в lІаступніА РОllDкціі: 

c2J. НОРіlаТ1IDНВ rpОШОВВ ОЦІНка зомe:nьної .IIЇn.HKII згі./ІНО .ІІоаі.llКIІ ВІ КпТвськоіо6nасті від 26.08.2009 року Nи 04-3/13-31956 стаНОВIП'L: lIlIrnу .ІІсржкомзсму у місті Ііроварах 
• 29817,00 (Дв1lДWП1o дев'lТІо ТИCRЧ вісімсот Ci~'HIUUIIIТIo) rpllBCtlb ОО копіАок.» 

1.2. Пун~ 3.1 Доroвору ореЦIf ВllклаСТІI в наСТУПllіП РСllDкції: 
13.1. Цей ДoroBIP укладено терміном ІІа 3 (ТPJI) POКlI .110 30.07.2012 року. Піел. закіlrчСI.НR строку діі цього 
nOrolОр)' ~PEНДAP має пореважне право поновnешUl Аого на tlовнА СТРОК. У цьому раі ОРЕНДАР ПОDIІI.сtl 110 
nbвlше Н1ІС за 30 кanellдapНltX днів .110 закіНIJСННR строку .ІІіі цЬОГО ДОГОВОРУ nIICIor.IOBO nOBi.llor.llml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖlml Поro .IIilO. 

ПOnODНIUI цьоro Договору про переважнс прпо ОРЕНДАРЯ но ЗDCТDсовyкm.с. У раі: 
• InXОРl1СІ'ІІННі ЗС"!Мlоноі дїJrrlHКlI не за цїnЬOBI"" ПРll3наченНRМ; 
• nopyшеННl терМІНів смати орецноі маТІ'; 
• ДопущеllllJl поriрmеННJI стану земельної ділянки)). 
с4 • 1.3. Пунп4.1 Доroвору орецн виклаСТlf в наступніА pCllВKцii: 
29.в1.IРАна ope~ мата станОВl1ТІо 10% (дeClТlo) ві.llсотків BЇlI Hopr.IIТIIBlloi грошової оціНКlI зоr..e:nьноі .IIЇn.HICII-

7,00 rpuвcНIo І cкnaдaє: 
• 2981,70 (ДВі ТИСl'lі дeB'JlТCOТ вісіМ.ІІескт o./IНa) rpllBНR 70 копіПоК» 

143 1.4. Пyпr 4.3 Доroвору ореНllИ-ВlfкnаCТlI У наступніА pellDКЦll: 
• • Ope!W'" мата ВНОСИТІоCJI ріВНІШlf частками щоr.tіс.чно npDТllror., ЗО (ТPIWUIТII) кanСIUШPIПIХ днів. IUIC1YJIНIIX 

lІСІІ8НіМ IllUlCIWIPНlIМ днем звітиоro (податковоro) r.ficкUR без ypDX)'В1IНIUI пдв ШlUlXоr.t пepepaxy8llНIUI на 
~IНn рахунок OpeндoдaвUR N! 33217815700005 УДК У КlІївськіА oбnасті М. КlIЄІІІІ, КО.ІІ ЗКПО 23571923, МФО 

01в. ОAepiltylач _ Броварське ВДК, код КJIасифіквціі 13050500 - оренда з.еr.шї)). 
SA пс 1.s.nyнкт 5 Доroвору оренди .ІІОПОВНlml НОВІІМ ПЇllnyнпом 5.4. наступного зr.IIСТУ: 

. ре.ЧІ У заставу та BHeceHНR до CТD1)'ТИОro фОНllУ права ореИlllІзсммьноі .ІІЇJUlНIШ забороНRЄТЬCJI. 
1.6. Пунп 6.4. Доroвору ореНllИ BIIкnaCТl1 в наступніП реllDкшl: 

6.4.n ____ .. ·5 (' , • n . 
• ... I'І'дІ,а зct.Iмы�оіi дiтrHKII Орендарю здіfiСНlOЄТЬСJI на npOТJl3I n JI1'LJ ДНІВ ЗD 1IJП'Or.1 прll r.IBHHR-пеРCllDЧI. 

~IfДaP зоБОВ'lІ3аНlfR В п'АТІ,деННI,fi тep~,iH nicmr державної peєcтpaЦll цьoro ДO~BOP~ тв/або БУ.lIIo-JllСl1Х 
....... _ mc YfDдo Доroворів про внесенР змін та доповнень до Доroвору тощо НВlIВТJI ВI.lIПОВI.lIНY копі.о oprallY 
~ноіпо і . JUlТКОвоі служБІ! зв місцем знаходжеllНІІ зе~le:nы�оo .ІІInRНКIІ. 

~ ~~ Дoraaip пiдmrraє деРжaDllіfi роєстрвціі. 1es1lliн. ІІІІІІІ уМоаll договору орендн земe:nьноТ дїnJlllКl1 BЇlI 07 ГРУ.ІІIUJ 2005 року за Nи0405З3800219 ЗВnIIWDIOТIoCJI 

ОРЕНДАР 

0,,,,0,,,""'; n'dn,,,e.,,~'C· 
KD"'C~'"'' Iр""О Omtpl,,,o 
JOРII.llIIЧНВ IIlIРСса : 
вул.1CJlіВtькв.190 
м. Бровар" 
оБJI. КJlїВСЬКВ 

фt;k, ~ I.O.KDII'C~'"'' 
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.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 03 " вересня 2009 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська 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", розпорядження Броварської міської 

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

однієї сторони, та ФОП КОllцеВllЧ Iplllla ПетріВІІа з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП КОllцеВllЧ ІРllllа 

Петрівна прийняв земельну ділянку площею 0,0089га, для обслуговування 

павільйону по ВУJJ.дllмитрова та вул.Короленка в м.БроваРII. Земельна 

дiJIJmкa надана ріmеШDIМ сесії від 30.07.2009 за МI182-67-05 на умовах 

оренди на 3 (три) роки те.рміном до 30.07.2012 року. 

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

договору оренди. 

I1EPEДAJIA: 

Вро,аРСllиа АtїС6иа рада 
КllїаСІІкоі 06ласn.і 
іОРидиЧиа адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
8ико чий обов'язки міського 

секретар міської ради 

?~~~_I LB.Can03ICKO / 

прИЙІІЯВ: 

ФОЛ КОН'(I!ВllЧ ІР'lІІа Пen'рівна 
юридична адреса: м.Бровари 

вул.Леніна, 122-б 
м.Бровари 

А ~ ІШ-КDНЦЄ8Uчl 

мп (3В IШІIИості печаті) 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКИ 

"І. &ровар" 

• Броворсько мlсько РОАВ 16 оІУ " .;/ .. 20"" 
оРЕнДОДАВЕЦЬ: БРОВПРСLка I\IІСІоIСП РОАО. о особі ОIIКОН)'ІОЧОГО обов" __ р. 
Міс:.коі palIll СаПОЖlса Ігоря 80СIIЛLОВII'IО, шо діє ІІа підставі ст 4~3Кзll ".IСЬКОуГО ~ОО!~П- ССК~Старя 

У оо." Б оо - акону Kpalllll ро ".ІСЦСОС 
са\lоврщоаlllUl в краІНІ ,РОЗПОРЯДЖСІШЯ рооарськоі ".іськоі paдll від 24.07.2008 року Н!128 з ОДІІОГО боку. 
111 
ОРЕНДАР: ФОП НезГОД0 'Onl~ nc~pIBIIO~ 10Pllllll'!11U одрссо: вул.ШСВ'IСlІка,4 кв.4 м.БроваРII обnооКllівська. 
t.IaoUТI0 про ДСРilсаВllУ pc[cтpaЦII~ ф~311'IН.?1 ОСОбll-~IДПРIIЄ"'WI вів 29.04.2004роН!2 355 017 0000 003066 OII.DDIIC 
lllконаО'IІІМ КОМІтетом БроваРСЬКОI МІСЬКОІ paдll КIІІОСIoКОТ області. як"А далі -"ОРЕНДАР". :І дру;'ОТ с",оро"". 
yJiJllIIIll ІеА Договір про lІаСТУПllе: 

І. Предмет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДІІа до ріШСIІНЯ сссіі Броварськоі ".іськоі рад" Кllівськоі області 
віа28.08.2008 року .N!!834-41-05, вІд 30.09.2008 року .N!!883-16-05 та вІд 16.10.2008 року .N!!898-47-05 HD.DDt, а 
ОРЕНДАР npllnMat в строкове платне КОРlfС'l)'ваllНЯ зе".enьну l1inянку плошеlО 0,0020го мя обcnугооуоаllllЯ 
~;ocкy в скпаді павільПону очікування, якв знаХОВllТЬСJl ІІа пеРСТІІІІі вул.ОСIІПОВD та вул.ПDППIІIIІD D 

~1.lipOBBpll. ЗгіДllО з манам зсмлеКОРIiС1)'ваННJI, ШО є невів'ємною чаСТIfНОЮ шого Договору та довіДКl1 
ІIUШllоі віlШЇnОМ земелЬНІІХ ресурсів у місті Броварах КlIТвськоі області від 21.10.2008 року за Н!!04-3/1 3-3/1 350 
18 зеIoICn.НО-кадастровоТ документаціі Брооарського ".іського вімілу 3CMenItIIIIX ресурсів WI зе".enыla ainJlIIKa 
paxym.cR в землях комерціАного ПРІІзначеННR о межах Броварськ01' міськоТ paдll. 

2. Об'єкт OPCIIДII 

2.1.8 ореНАУ пере.DDЄТЬСJlземельна діЛJlНКВ заranЬНОІО плошею 0,0.020ra. • 
2.2. На зёмenьніП ділянuі розміщені об'[I\.,.11 нерухомого. маПнD, Я.КІ ЯВn~IО~ЬСJl вnaCHICТJO OpeH.DD~JI. •• 
2.3. Нор".ативна грошооо оцінка земenы�оіi AinJlHK" ЗГІДНО АООІДКІІ ВІМІЛУ зсмenЬНllХ реСУРСІВ У ".ІСТІ 

&ра.арах Кllівськоі області віА 21.10.2008 року за N!04-З/I 3-3/1 349 становить: 
10070 (.nеснтІо ТlIСЯЧ сімдесят) гр"вень. • • _ 
2.5. Земenьна ділянк&, яка пере.DDcrЬСJl в оренду, tle має ТDKIIX недОЛІКІВ, ШО можуть пеРСШКОДl1Тl1 11 

~феlП1lвноr.IУ ВIІКОРllстанню. . • 
2.6. Пр" зміні ( реорганізаuіі) ОРЕНДАРЯ Договір ореllАl1 не збеРlгає Чl1ННIСТЬ. 

3. Строк діі договору 

31 УТ, • • мінам до 28 08.2009 року. ПіCnJlзакіН'ІеНIIЯ С1року діі Ао говору 
оре " ~oroBIP укладено на 1 (ОДІІІІ) рІК. тер П ~OK У цьо".у разІ opeН.DDp ПОВІІнен не пі311іше tlіж 
пза;:а!.~lає переважне право ~оновnення AOГOiiHaц:::::IДOГOBO~Y Пl1СЬ,..ООО повіАОМІІТІІ OpeHAO.DDBWI про намір 

...... eIIAapllllx Дllів до заКlнчеНllЯ строку д 
IІроJIQВЖIІТlI nor • 

О ДIІО. Ааря ІІС ЗDСТОСОВУІОТЬСЯ У pD3l: 
ПОnОЖСIШЯ цього Договору про псреВОЖllе право ОРСІІ 
-ВIIКОРIIСТПlfні земельноТ ділЯНКIІ не за uinЬОВII'" ПРl1значеllНЯМ; 
- ПОрушення термінів смати ореНдноі Ma~"; 
- 40ПУЩСІІНЯ погіршення стану земельноі АІЛJlНКIІ. 

4. ОРСІІДІІО ПnОТО 

і грошовоі oulllKII- 10 070 ГРIIВСIIIо та СICJIDдВЄ: 
І ОО 4.1. 0PClfДlll плота СТlІІІО811ТЬ І О % від 1І0РАІОТІІОІІО 

7,00 (0411n Т1ІСЯ'1R сім) ГРIIВСIIІо ОО IсопillОIС• б - • 
• AЇnIHKl1 Асржавноі а о коr.lунIІлы�оI� ВnDCIIOCТI 

34in 4.2. Об'IІІСЛСltНR розміру ореlШllоі маТI1 10 ЗСАleJlJ.ШФіцієtlтіО іНАексоціі. ОI13начеШIХ 30КOHO.DD0CТ80Af, 
11 І:ІІІОЕТЬСІІ З урахуоа1lНЯМ Тх uільового ПРllзна'IСlfllЯ та ко: 30ПОВІІІОІОТЬСJl піА чаС'УКJlвлаlIllЯ або зміН1І У.ІОВ 
.!ІІІ 3ІтвеРАЖСНIІМII Кабінетом МініС1рів Украіllll фОРМІАfII, Ш 

l'a80ру оре іТ НАІІ 'ІІІ продовжеllllJl noгo д • DТПГОІ\І 30 h"DЛСIIВDрII11Х ДІІІв, 
4.3 • ІВІІІІІ\ІІІ 'IOCТh'DAIII пр 

11 .Opelllllla пnап DІІОСІІТLСЯ ШОАIІСЯ'1ІІ0, Р кового) Аllсяця wnяхо", переРПХУ8DІІ11Я 110 

РааqyПІ1ІІ1 3В Ottnllllla, IСІІЛСIIllIРIIIII\I Дllе,,1 3BlтllOГO 0(n
I8

0IIBTn 22S71923 р/,р 33217815700005 - Броварське 
'УІІОІС УД МФО 821 lСО......-

Оді( ІС У кllівсы�іпn області 1\1. КІІЄВО • • 
.І(од tcлQСllфlквuli 13050500 - ОРСIfДI зеАlлl.. о' ахунок ОРСIШtlоі маТIІ ОФОРМЛJlЄТЬСJl ВIДnОВIАlшr.111 

а ...... _ 4.4. ПеРClШ'lа проДУкuії та наданНІ послуг р 
··• ..... 11. 



""ааЬСR v рязі : 4.5. РозмІр OPClllllloT пnаТl1 псрегn.- J • 

" 5 (' по'''nрюва'IНЯ передбачеНllХ договором. ... • • ЗМІІІІІ умов ГОС _ ' " 
• 4.5.2 •• З.fіШf ро,мірів зеltl~ы�огоo ~о!Шт~.та cтaB~~ opell~HOI пла~". змі .... Іlар\lilтIІы�оіi І).! . 

OUIIIKII, підВllщеНII. иін, таРllфів. ,.11І111 кое~IUIЄНТlВ IHAeKcaUII. ВIІ]на ІСШІІХ заКОIlОДIОCТRОМ ~ -:і 
у Оllпадку 01.111\10011 ОРСllдарп ЗІ""ІІІ,!," OPCII~"Y Пn8~ 118 YI\IO~I1', Вlltllпчrllll\ п.45 .10'(' 

СТОРО'ІІІ РО'РlшаlОТЬ договір ореНДІІ. ЯКЩО, с ВІДМОВ0 ВІД доБровIлыlгоo Р01'РЬПIІІIЯ llOI'OBOpy 101 1ГОЗО'll':~~ 
исП договІр ро'ривається у СУДОВОМУ ПОРЯДКУ. '. 

4.5.3. D інших ВIIПадкох, передбочеllllХ 1а,,01l0М; • 
4.5.4. У рвзі нсвнесення оренд.,оі МОТІІ У СТРОКІІ: р"зн~',еНl ОІІМ Д?Г~PopOM. 11СІІЯ lIapa'OB~I1ЬC, ItJ"t 

ПОдвтковоrо борry (ВКnIОЧВIО'1ІІ суму штрафlШХ ~OHKUln ']0 ІХ 110ЯВНОСТІ) І'] pO'JpaXYIIKY 120 RіЗСОТlіl ~ .. :~ 
обnіковоі стаВКl1 НвиіОНaJlЬНОГО баllКУ УкраіlШ. ~"очоТ на деllЬ Вlflil~КllеН8IЯ. та"ого nona~OBOГO бuр~ 150. 
день "ОГО ("ого ЧВСТІІІШ) погашеlfllЯ. зan~lfО ВІД того. яка'] ВСЛІІ"'" таКІІХ стапок r бlЛl'lIJОЮ 1а rr ... " 
Kanelfuplllln деlfЬ ПРОСТРО'ІС'ІІІЯ У Пого СМОТІ. • 

4.5.5. ОРСНДIlI1 Мвта СПРI1ВЛЯСТЬСЯ також І У Вllпадках. якщо ОРЕНДАР 1 ПОRаЖIІІI'( ПРІІ'ІІІІІ Т""'Ф.!; 
НС В"КОР"СТОВУЄ зсмenьну ділЯІІКУ зв UIIM Договором. 

5. Yt10BII ВllКОРllстаllllИ зеtlеЛЬІІОЇ діЛSIІІКl1 

5.1. ЗеМCJlIaНВ ділянка передається в ореllдУ дnя обслуговування кіоску о cКJlaдi павіm.1І0llУ очіh1U~" 
5.2. Цinьове ПРllзначеlfНЯ земenьної діЛЯНКІ1 -землі комериіПного вlкор"стаIlIlЯ. 
5.3. ОРЕНДАР не МВЄ права без оформлення у встановленому заКОIІОДВОСТООr.r ППРllа~у l"i~~ 

UinbOBC ПРll3начеНIUI земenьноі ділянки. 

6. УМОВІІ і CТPOI(II передачі ЗС~lельноі діЛИllКl1 в ореllДУ 

6.1. Передача земenЬJlоі ділЯНКIІ в орснду здіПснюється без розроблен"я проеkїУ їі оіЛ8е.11СННIІ. 

6.2. Інші УМОВІІ передачі земenьноТ діЛЯНКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ перепас. а ОРЕНдАР np"ЙIІ!I 
оренау зе~lenьну ділянку вільну від БУДЬ-ЯК.IХ маПНОВI1Х прав і прете .. зіП третіх осіб. про ."11\ • &IOV'~ 
УКJlaдDlfНЯ Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЩІ знаТIІ. 

6.3. Передача земenьноі дinянки орендаРІО здіПснюєтloСЯ піспя державної peccTpauii uLoro Дoro~ 
за актом ПРIІRмаНIfЯ - передачі. • _,. 
6.4. Орендар зобов'НЗВНIІЯ в п'ЯТllденниЯ термін після державної реєстраиії ULoro ДoroB~PY ~aoo:~ 

ЯК11Х додаткових угод Договорів про внесення змін та доповнень до Договору тошо надаТIІ ВIАПО8l.1~ 
органу дер',кввноі податковоі служби за місцем Зlfвходження земenьноТ ділянки. 

7. Yl\fOBl1 поверненнSI зеtlСЛЬНОЇ діЛИllКl1 

• v СІ3І'і' 
7.1. Після ПРllпинеlfНЯ діі Договору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну ЛІЛІІН"'У. 

riршому порівняно з ТlIМ, У якому віlf одержав ті В оренду. 'tJ:IO 
• ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі поriршеlfНЯ KopIICH.IX anaCТIIBocтeR орендованої земелыf;; ліл.""IІ, nOlllidiC 
ІЗ зміНОIО їі стану, має ПР~DО .на відшкодуваННR збllТків у розмірі. В.IЗНDченому cтopOllaMII • .я"шо с:торо 
досягнуто З~дll пр~ РОЗМІР ВІдшкодування збитків. спір розв'язується У СУДОВОМУ ПОРЯДk')'. ыlіi .1і.""-. 7·2. ЗДlпс~еНI орендарем без ЗГОДІІ орендодавUR ВllтраТIІ на пonіпшення ореНnОВlllfОЇ ]CMCJI 
ЯКІ неМОЖЛIІВО BlДoкpe~1I1Т11 6ез заподія"ня ШКОДІІ иіА ділпнuі. lІе піДnЯГВIОТЬ віДШ"ОnУ8аIllIlО. 3fOJ'" І 

7.3. Поліпшення. стану земenьнот діЛЯНКIІ. проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬМОВОЮ OFl~ 
ОРЕНДОДАВЦЕМ земЛІ. не підлягаlОТЬ відшкодуваlfНIО. УМОВІІ оБСЯГIІ і СТРОКІІ ОідШ"'ОJ1уваl~НІ 
ВJlтрат за проведенllІІlМ поліпшеllНІІ стаllУ земenы�оіi ділRltl'" ВlІзн~',аIOТbСR окреМОIО yrOAOIO сторІ". '" 

.'.4. ОреllДВР має праоо на відшкодування збllткlв, зоподіПНIІХ УIІаспідок 8IeOIlI(0810,,"1 оре 
зобов язань , передбачеШIХ UlIМ договором. 

ЗбllТIСОМIІ вваЖnIОТЬСЯ: 11) ... ., 

7.5. ФаlП1l'1ltі BтpaТlI ЯКIІХ ОРЕНДАР • І BII"'O,,aII"'_~ 
АОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ зазнвв у зв'язку з lіеВ.IКО8IВННІІМ або lІеllanеЖНIІ~ DJ1 •• ~tfOIo"r 
свого порушеного права; а також BllтpaТlI, які ОРЕНДАР здіПСIШВ або ПОВlІнен здіПСlІІlТ1І ~.JII.IE" 

7.6. ДОХОДІІ, ІІкі ОРЕНДАР • OPEHДO~ 
умов norOBOpy. МІГ 611 реМІоІІО ОТРl1маТIІ в разі НlUlежного ВІІКОНDНІІЯ 

7.7. Розмір фаКТIІ'IНІIХ ВIlТР • і/1і1''СІІ1ISР"'" 
ат ореllДВРЯ ВІІЗllа'IIІЄТЬСЯ на підставІ документально ПІдпер 

8. 061\IeacellllR (оБТИХССIIIIИ) щодо BIIKopIICTallllJ! 

зсl\lслы�оіi діЛИIII(11 

11.1. На opeltDOBallY земепьн діля • ва 1Рстї(.,сіО. 
у нку не остаllовлено оБМСЖСI"'Я. обтяжеНIІЯ та ІнШІ про 



9.lшuі прав б u Та о ОD'П]I~lt сторі.1 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гараlС1}'С. що Зсмельна .!Іі!lяltка • По .• • 

• nБОРОJlОIО (арсштом), заCТDООІО ІІС псрсбуваг і ві., "І У . го nnocltotт •• tIIІ\ОМУ lІІиІО"'У lІе ві.!l""'.ксщо п·.л 
~ .' . о. ar 1;11\Olttll пов.. . ,,. • 
IJ:lJlaDan. ІІІШІ ПРІва, 1113"1"011І ОІІ'" договором. ОDllжеш.я передоваТIІ ОІО ліЛJШКУ В ореllДУ. 

9.I.Праоо ОРСІІДОДПОUП: 

9.1.1. персвіРЯТIІ uіЛLОВС ВIІКОРIІCТllIIJIЯ зС .......... IО.. • • ~ IЛWltщ 
9.1.2. 110CТPOKOOO рО31рlаТІІ UCn Договір у ВІІП . 

ДoIV80POM; адкох. ПСРСllбв'.еIIJlХ '11111І11І'" заI(ОIlОЛОDCТDОJ.l та UIt'" 

9.1.3. зміНJm. розмір opCJJlIllOЇ мат" У 811Падкох пе е б 
О1I10ст0раНIlЬОМУ ПОРЯд~ без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ: . • р д В'ІС'ЩХ 'IІШtll.", ЗВКОІІОЛОВСТВО",. 8 ТО"'У ,,"слі D 

9.1.4. ОIl",агаТІІ 01.11 ОРЕНДАРЯ СООЄ'lасного ВIІССС'ltIЯ ор Т • О. сmЛIІО маТІ': 
9.1.5. OIlMaraТlI ВI.І1 РЕНДЛРЯ ВIДW""ЛУ8RІШЯ су"щ о II і 

&РОDарс"коТ міської ради ДО піДПIlСОІIІIЯ UhOгo Договору: ре ЛІІО ПnОТIІ з 'ІОСУ ПРIlПIlЯТТЯ ріwеllllЯ сссіТ 
9.2. 0600'I1ЗIСIІ ОРСШДОnППIIП: 
9.2 ••• пеРСДОВВТIІ 1смcnы�уy діЛЯJlКУ по акту. 
9.3. Правп орсшдорп: 
9.3.1. ОТР"МОТІІ ПО пкту зсмельну діnЯlfl\У у кор"стуво.шя: 
9.3.2. ПОltОВЛJOВDТІІ договір після зокінчеНIІЯ строку Пого ліі 8 разі віДСУТllості npcтetnin. ШОIlО 

ЗО0О8'ІІЗІІІЬ но протязі TepMillY оренд". 
9.4. 0600'П3КII ОРСІІДОР": 

• 9 .... 1. IIDдВBaTII ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIlІвість зліПСНЮ80ТІІ КОflТРОЛЬ за ВJlКОРIІCТllIfНЯМ иієТ зсl\lcnыfіi 
JUlIІIІКЩ 

9.4.2.0IllcopIICТOOYOOTII 3CMenbllY діnПIllСУ 3В oJпboBlla. ПРІІЗІІО'ІСШІІЯМ; 
9.4.3. своєчосно СПnО'lуваТIІ орсндну ПЛВ1У: 
9.4.3. не 110nYCKIlТII хімі'IНОГО 'ІІІ будь-якого іншого ЗlБРУАНСllflЯ земля: 
9.4.4. niaТPIIMYBOTII \ї в належному санітарному стані; 
9.4.5. після зокіН'lення терміну діі ДОГО80РУ OPCHJlII повеР.IУТIІ земcnьну АіляtlКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

llllleЖИО"У СТІні по акту. 
9.4.б. 8 п'ЯТllдеННIlП теР"Іін після дсржавноТ рсєстроціі цього договору тalабо будь-я"ш( .аодаТКОВIІХ 

УПIJI,доroворів про анесення змін та доповнень ло JIOroBOPY тошо HOlIaTIt вілnооіАНУ "опію ОРГОІ'У АержаоноТ 
nODlткоаої cnужбlt за місосм зна.холження зсмел"ноі лілянк". 

10. Рl1311К 81ІПадкового 311"ЩСJIIIП або ПОШlсоджеНI.JI 
об'єкта opelllIll Ч'І ЙОГО чаСТІ"'" ... 

10.1. РlІ'іІК ВJlПОДКОВОГО ЗНlfшення або ПОWКОАЖСІІІІЯ об'СI"та ореНАII'111 noгo чаСТ'fНl1 несе ОРЕНдАР. 

11. З~lіllll Y~108 договору і ПРIIПIIIIСIIIIJl його діі 

11.1. Зміна умов Договору 3.11іПснJOІОТЬСЯ У ПIІс .. мовіП формі 30 B30("1II010 ЗГОДОIO сторін. 
У разі Ilедосягнення ЗГОдll шодо З,.. і ІІІ І УМ08 JJoroBOpy спір розв'nуtоТЬСя у судовому ПОРЯАКУ. 

t 1.2. Діі догооору ПР.JПJJJІПІОТ .. СП У ра,і: 
І 1.2.1. закінчення строку, на ЯІШП Пого БУJlО УКЛDAеIIО; '. 
11.2.2. ПРlfдбаllНЯ ОРЕНДАРЕМ земельноТ діляtlКIІ у вnacIflCТЬ. ••• • 
" 13 r діля",," з МОТtl8ів суспілыlтT Hc06xaAIIOCТJ ВIJJповtДIІО l!!! 

n 147 '" ПРІІМУСОВОГО відчуження земельно 
~3е1\lелtollОro УТ' 11 IСОдсксу КРО 1111,. е едбочеНIІХ 301(01101\' • 

.2.4. Догоаір ПрltПIlНЯєrься також в IIIWItX ВІІПDAКВХ, n Р 
11.3. ДіІ догооору ПРIІПllІІЯIОТtoсП WnЯlоа. noгo po,iPP01l1l11 ,О: 
: І.3.І. взосt.tllОIО зrOAOIO сторін; ства у BЇIIII 
t ~~2. ріWСШfllМ СУДУ Bi.l1nOBilIHO ао "ІШНОГО звконода:ору 3І ~wсt;lІяа. суду, ВШПОВШІІО до ст. 14 1, 144 

3е'I." .3. ІІСВІІІСОІІОІШП opClllInpca. п.9.4.2. JJOlIoro дого 
""Іа"ого IСОА У б t І С!ССУ КРОТІІІІ; ПОРlдКУ У ВIIПOlIIWC, перen О"СіIllХ 1aКOIIOM та 

11І111 до .3.4. illiuiaTItBOIO однlсТ із Сторін О OAHocтopOIIH .. OMY 
1 raBOpOM. •• Оре.IдОДОРUЯ р одtlОСТОРОIШ .. О3IУ пора .. ")' 

4a1l)'~1C 1.4 •• РозіРВОlІllR Догооору ОРСtlдll зсаlnі 30 іllіUIDТI~О:дп)'нктlВ 6.4 та 9.4 4О1І0ro договору. AoroBip 
lвa-_Ittn.en У розі lІеВllКОIІОННЯ Орснларем ВІІМОГ ПУНктУ. б."""" ЧJllшості віАповіАНОro ріwеtШR СУДУ, 
~CJI ....... WI З MOMel11)' 110 7 .... 

"Phnllll ...... ІРВОІІІІМ зо ініuіОТIІВОЮ ОреНдОД88 
t7.sГD ІІа 81J"'~Г>' ОреIlДОдDВUЯ. а я 110 іншу 10РІШІІЧНУ або фіЗIІЧl1)' особу. а таКОЖ 

PtoPl'alli:sa' • ПереХІД права власності на ""~nHO ореНд : розіРВDIІНЯ АОГО80РУ. 
Цlя 1ОрllAІІЧІІОЇ особll-орендоря є ПIАС'l1180tо дп 



12. відповідалы�істьь сторіІІ за ІІСІІІІКОІIQЩІП або 
IICllaJJC~KIIC ВllКОllаllШI договору 

12.1. Заl.СВIIКОНОННЯ обо НСI'ВnСЖНС ВI.КОIfВIШЯ договору С:ТОРОІIll несут .. Відповілanь",'с 
1 T~ .'ЗІІІ!!. 

заКОIlУ та цього договору. ~ 
12.2. Сторона яка ПОРУWІІЛО зобов'я,аlfНЯ, звільняється від відповідальності Н"ІЦО ван 

t , i1JOI(:r .. 
ПОРУШСIfНЯ сталося І'С :І N' ВІІНІІ. ... 

13. Прш,і,щсві ПОJJОЖСІIJIR 

13.1. цсп Договір нобllрає '1ltIшості після піДПI.спtШR CTOPOtlDMII та ііого держаВlfоїрrrcтраці. 
ЦеП договір укладено у трьох npIIMipHItKIlX. шо МВІОТЬ однакову IОРЩlllllllУ CIL1\ ОЗ" 

311ОХОДlіТЬСЯ в орендодавWI. ApYflln - в орендаря. третіП - в орга.lі. JlКlln провіп державн)' prr~au,1O н І. 

НевIД'Єl\IIIIIIШI 'IDCТlIШII\1II договору с: 

KIUU1CТPOBlln план ,емельної діЛЯНКІI :І відображенням обмежень (оБТRЖСIІІ.) у jj 811~Оpпm.-! 
встаНОDлеlШХ ссрвітутів; 

акт про перснесення в натуру ,овнішньоі межі ,смenьноТ ділЯНКIІ тв пеРСnlЧУ на 1Iit;': 
встановлених мсжових знаків власнику (користувачу) ,смenьноТ діЛЯНКIІ; 

вкт ПРIlПому-передачі земельної ділянки; 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська радВ 
" особі ВlfКОНУЮЧОГО обов'.ЗКJI MicbKoro 
ronОВIІ- секретар. міської радlі 

CallO:Jltlta Jzорл ВаСIІЛ"О'''',а 

МісцсзноходженНJI ЮРIШJlЧНОТ особи 

01400 К"Т,с"иа облас",,,, 
_".6po,apII, ,ул.Гоzарlllо,lS 

lдентифіквціПниП код 26376375 

14. РСI,вїЗIIТII cтopil. 

ОРЕНДАР 

ФОЛ НОІО{)n /О.'l/л Пе",р;""" 

Місце ПРОЖJlваННR фі:JIIчноі «об" 

ЮР"ДlІчна адреса: tJJtJI.Ше,чtlllill,4 КІоI 
.".Бровnр" 

fдеНТlіфікаціRНJIП номер 2684216;.15 

15. ПідПllСl1 сторі.1 

. , . . 
І' 

" 

• -'_О ... ' .:...:.~~ ____ І.В.СnnоJltно 

мп 

МП ---
---- .. -... ----

... -/ 
'''---'' ------~ 



'" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"J,r " ___ а....;./.1_--.:2008 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

ВИlсонуючого обов'язки місы�огоo голови - секретаря міської ради СаПОЖI(О 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н2128 з однієї сторони, з однієї сторони, та ПРІІваТllllіі 

піДПРllємець Незгода Юлія ПетріВІІа з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllіі піДПРllємець 

Незгода Юлія Петрівна прийняла земельну ділянку площею 0,0020га, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на перетині 

ВУЛ.ОСllпова та вул.Папаніна в ~1.БроваРII. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 28.0~.08 за N!!834-42-0S, від 30.09.2008 року N!!883-46-

OS та від 16.10.2008 року N!!898-47-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік 

терміном до 28.08.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Бровnрсыlаa J11icbKa рада 
кІІ;всыlо;; області 
lОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИІ<ОнуІQЧИЙ обов' ЯЗІСИ MiC~ICOГO 
ГОЛО И - секретаря міської ради 

--r-.~~-- / LB.Ca1l031ClCO / 

ПРИЙНЯВ: 

Приватний підприємець 

Незzода ю.п. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.ШевчеНІса,4 кв.4 

, r::g:}(tl / Ю.П.Незzодnl (··'Lt.. . 
- І 



АКТ 
про переllесеНllЯ в ІІатуру ЗОВIJіWIJ ОО • 

то переда1lУ 110 збсрігаllllП ЬО' ~le)KI зе~lелы�оіi діЛЯJIКl1 
вnаСНIIІ()' (І(ОРІІСТУ вст)аJfОВЛСIIІJХ меЖОВllХ 31181(ів 

ПП .1t вачу земелы�оіi діЛЯJJJ(11 
. г) іОс9 9 lOcliJ Olln1bi І'и 

"/8 11 09 _~~ ___ 20011 р. 

М}І, НJI)І~ІеrtjдrtисаlJі, rtредстаВIfШ( тов "КонстаІІта" 

В присутності зсмлевлаСIIJoIf(ів (землеr(ористувачів): 

па JleJZ'W Q 7(). /l. 

представІІ~ ВНІ(?НІ(ому :J3~у,.ч (Цr142 с/).,н. 
дuочи на пщставr дозволу ВНКОНК МУ Ng 273 
ради народних депутатів від 24 ЛJlстопада 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану земельної діЛЯНIGІ 

проживаlOЧОГО по вул. Ot'Д~ -Лq п4Іе ,'kJl 

згідно рішення "'lіСЬКВ.ІКОНКОМУ N!!ll,,-р~t1J(fiд И ref'HIц./! ~rp 

lVlежові знаки в кілЬКОСті У шт. передані В натурі преДСТ8ВЮІІ<у 
ЗВl\tIОВНИІ(в, на ЯКОГО і наклаДено відповідальність за ЇХ збереження. 

Розміри та місцеЗН8."Содження межових знаків зеl\tlельної дїЛЯН1G1 показані 
кв кроках. 
Цей акт є підставоІО ДЛЯ пр.ІЙнJJТТЯ рішеfІНЯ по фnКnІЧНОi'tty КОР·ІстуванНlО. 
Акт скnадеНіІЙ в двох прпмірню(а."(. 

ПредставННІС зеl\tшеВЛВСНІіІ(а 
( землеІСОРJoІСТУВВtlВ ) 

ПредстаВllfII( ТОВ "KoIlCтmrra" 

ПредставнІП( ВJoIкош(ому 
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ДоговlРНl1 
про ВllесеlШЯ ЗАІІІІ ДО aoroooPY opellДll зеl'le.n т Іп 

• r LIIO Д ЯІІКІІ Від 03 rpYlIlIR 2008 року .Nit846 
,.ІІСТО upoвapll Кllївськоі області 

07 ВСРССІІЯ двІ Тllсячl aeB'nтoro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLка ",іська р К - • 
У _. •. ада IllВСЬКоі облаСТІ, IОРllДllЧllа особа за 

ЗIIКDIIОДDВCТDОr.l кpalllll, IДСlmlФlкаЦIПllllП КОД 1а даНIІ,.1ІІ Єдрпоу 26376375 
бп Б Г·. , ЮРllJIllЧllа адрсса: 

КtliBcLкa о ., М. ровари, вул. arapllla, І 5, в осоБІ BIIKOIIYlO'IOГO обов'lЗКl1 ",іського голови _ секретаРІ 
pllдll СВПОЖКD Ігоря ВаСIIЛLОВllча, ІКИП діє ІІа підставі ст 42 З У - П • 
WlоврJЩYDаНIUI в YкpaїI.i», з ОДІІОГО боку, та . aKOl1)' Kpalllll« ро ,.ІІСЦСВС 

ОРЕНДАР: ~ОП ~сзг~да Юліl ПстріВIlа, 10Рllдll'ша адрсса: обл .. КlIЇВСЬка ,.І.БРОВІ 11 
ВУn.ШСВЧСI.ка,4 кв.4 IДСIIТIIФIКlЦlПIIllП КОД 26842 І 6545, далі -"ОРЕНДАР", :J tJpyгor стаРОІІ" yкnaпll u:n 
Доroвlр про lІаСТУПIIС: ' 

ДіЮЧl1 доБРОВЇЛLI'О і псрсБУВШОЧIІ ПРІІ здоровому розу",і та ICllin па",'яті розу",іlОЧII ЗlllчеlШI 
своіх ain, попсрсд .. ьо ОЗllаПОМЛСllі з ПРIПIIСl~" UllвinІоIІОГО заКОllодаRCТUа, шо ~сryлюlOТL yкnaдelllln 
НlI'IІІ ПРВВО'ІІІІІ (зокрсма, З BIfMoraMl1 шодо IIClIlRCHocтi праВОЧIІІI)'), відповіДІІа до ріШСШIІ БроваРСLкоі 
міськоі радll від 27.08.2009 року Н!!1210-68-05 та КСРУЮЧIfСЬ ПОЛОЖСIІІІІl'fII nYlllrПв 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
ДоroвоРУ орснди ЗСМCnLНОЇ дїЛянки від 03 ГРУДІІЯ 2008 року yкnaпll цсп Договір Н!! І (IІЙ()an; - ДOZQ(Jір) 
про ВНСССНІ" змін до Договору ОРСІІДИ зсмельноі дїЛІllКlI від 03 ГРУДНІ 2008 року за N!1846 (1lвдani _ 
ДOlOlllр opelld,,) про такс: 

1. ВНСCТlI до Договору ОРСНД" наступні З"lіНIІ: 
1.1. Пункт 1.1. Договору ореНДІІвикnаСТІIВ наступніR рсдвкціі: 

« 0pCllДoдaвcЦIo відповіДІІа до рішснНІ сссіі Броварськоі міської Paдll Киівської області від 28.08.2008 
року N!834-42-05, від 30.09.2008 року Н!883-46-05 та від 16.10.2008 року N!898-47-05 НВДlє, аОРЕНДАР 
ПРllПмає в строкове nлаТlIС користування зсмcnьну ділянку rшОЩСIО 0,00324 ra, з ІІІІХ 0,00250 ra - зс"ml 
06мс:жеllОГО ВllКОРИстанНІ - iНX'CHcpНlln KOPIIДOP "Іереж КОМУllікаціR,дІІЯ обслуговуввнНІ кіоску в скпаді 
aaвlm.noнy очікуванНІ, яКІ ЗН8ХОДІІТІоСJl на ПСРСТШlі вул.Осіпова та ПапаІІіІІа в "..БроваРIІ. 3riднo з
маном ЗСМnСКОРIIСТУВВННІ, ЩО Є нсвШr.lіНIIОIО ЧВСТІІНОІО цього Договору та довіДКIІ ВllДВllоі відділО"1 
дерІСКОмзсму У місті Броварах КИЇВСЬКОЇ області від 03.09.2009 року N!04-3/13-31976 та ЗС"ICnЬНО
КlJШС1'ровоі дoкyr.lcНТDцii Відділу держкомзсму У місті Броварах Кllівськоі області ця ЗС,.lcnьна ділlllка 
paxyєn.cя в зсмлях KOMcpцiRHoro признаЧСННІ в межах Броварської міської PIIДII». 

1.2. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ викnасти ~ наС1)'ПН~Й pcдaK~ii: •• • • 
а2З. HopMaТlIBHa грошова оці"ка зсмcnьної ДШIНКIІ ЗПДНО ДОВІДКІІ ВІДДІЛ)' держко"I3С"1)' у "ІІСТІ 
Ііроварах КlIЇВСЬКОЇ області від 03.09.2009 року N! 04-3/13-31975 СТВIIОВIПЬ: 

11 600,00 (OДНHIIДЦRТIo ТИСЯЧ шістсот) ГРИВСНЬ оо копіАок.» 

1.3. Пункт 3.1 Договору ОРСНД" BllкnaCТJI В наС1)'ПllіR рс:двкші: 
«3.1. ЦеП Доroвір yкnaдeHo терміном до 27.08.2010 року. Після закіllЧСННЯ ~oкy діі цього ДоroвоРУ 
ОРЕНДАР має переважне право поновлення Пого на НОВІІІІ С1рОК. У ЦЬО"ІУ рІЗІ ОРЕНДАР ПОВІІнен не 
пізніше ніж за 30 календарних днів ДО звкінченНІ строку діі цього Договору mICIt"'OBO повlдО"lІml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дilо. • 

Положення цього ДоговоРУ про персважне право ОРЕНДАРЯ ІІС застосовУІОТІоСЯ у РІЗІ: 
- l"кoplII:raннi зеМCnLноі дinяНКl1 не за цілЬОВI"'1 ПРll3наЧСIlНЯ"lі 
- ПDpyшСIUUl термінів сnлаТlI орендної nna-r:'li 
- АОnYЩCllІІІ погіршенНІ стану земельноі ДUIIIІІКШ). 

1 4 П 4 1 Д Bllкnacт" в IIВС1)'ПllіП редакціі: 
«4 1 Р· •• УМІСТ. оговору OPCНAIIDL ( ) відсотків від lІор",аТIІВllоі ГРОШОВОТ оціНКIІ зсr.Icnы�оїї 
." 1'ІН8 орсндна плата станОВIlТЬ 10711 ДССЯТЬ 

JUlUJНIСІI- гривеНL і складає:' •• 
- 1160,00 (OДlla ТlIСЯlfа сто шістдесят) ГPIIBCHIo оо КОПIПок в pllO) 

СТ" У IIВС1)'пніП рс:двкші: 
1С4.3 1.5. ПУІIКТ 4.3 Договору o.peНДII Bllкna оr.lісячно протяго", 30 (ТРIIJlЦЯТlI) кanclUUlpHl1X дlОВ, 
І • ОРСндна плата ВНОСІІТЬСЯ plBIIIIMII If~Ш Ш oдaткoaoro) "Іісяця без урахувШIНR ПДВ IWIIXО"І 
IIctymПIХ за OCТВIIHIм кaneндap"11М дllСМ ЗВI1110ro (п Ха 33217815700005 Y11J.< У Кlпвсьюп області ,.1. 
~epaxyвaHIUI на розрахунКОВllП рахунок ОРСIЩО_ЦЯ _ Бровврське ОДІ(. код кnaСllфікаші 13050500 -

rtaa. ІІОД зкпо 23571923, МФО 821018, одсржувач 
оре-Зс"mі». 

І в IIВС1)'пніП редакціТ: 
«4 1.6. ПytlКТ 4.5.2 Договору ореНДІІ BlllcnaCТJ Ндноі nnа11l, з",іllllllор",mlвноі грошової oцlllKII, 
п~.2· З.lіНII РОЗ"lірів зеr.ICnЬНОГО подаТКУ ~ C11UIOK О&,С ВII3IIВ'ІеНIIХ законодаВСТВО"I. 

Іrщc:m .. цін. таРllфів, з .. іlUІ косфіціЄlmв iIIACKcaц~ nnа1)' ІІа УМОВВХе Вll3наЧСlll1Х п.4.5 Договору, 
Ор у Вlтадку вШr.IОВII ОрендаРІ З,.lіюml І OP;HOCТOPOIIIIltOr.ry порядку». 

&!lfДoдIВCЦIt має право розірваТlI цеп доroв Р в о 



J. 
1.7. ПУIІІСТ 4.5.4 AOroBOPY ОРСIIАІI BllкnaCТII в I'ОС1}'пніА РОllllкціl: 

«4.5.4. У разі HCOIICCCIIIIJI opcНJ1l1oi Mml У строки, OIDI'O"Clli ЦII~I Договором, сума ]аборговаlfotn 
ООIlЖDЄТЬСВ ПОАВТКОВІІ" борro .. і cтarycrьcR 3 нарахуваl.I.ВІ ПОІІі, що нарахОВУСТЬСІ на СУАІУ nonanOBOI1l 
борІ')' (3 YPВXYODIIIIJI" штрафllllХ СВІІкціА за іх IlанВIІОсті) із розрахУffКУ 120 відсотків ріЧШІХ облі"ової 
C'I1UIKII HaцiOllDJIL110ro баllКВ Yкpaillll, діЮlJоі 110 ДСІІ. В.ffШКI'СНlfl такого подоткового борry або 110 лен. 
noro (nOI'O чаСТІl1lі) погаШСІІІIJI, ЗDJIСЖІІО від ТОГО, ІКВ З вenllЧШІ таКItХ ставок t бinЬJUОІО, зв КОЖ"НR 
кanСIU1DРIШП ДОІІL npOC1pOIJCIIIIB У Rol'O смоті». 

1.8. ПУІІІСТ 5 AOroBOpy ОРОНД" ДОПОВllllТJlllОВffМ підпунктом 5.4. tlаС1)'ПІІОГО зміС1)': 
«5.4. ПСРCADча У заставу та ВllеССIІIІI до статутного Фонду прова оренд" земслыІїї діЛIІИl11l 
з060РОllRcrьсп.)) 

1.9. ПУІІІСТ 6 AOI'OBOPY OPCHlIl1 BIIКnBCТII В наступніА реllllкціі: 
«6.4. ПОРОADЧО зомen.lfоі ділRI'Кff 0POI'UPIO здіПсlttоЄТloСЯ ІІа протязі S (п'ять) 1111ів зо OllїO\I 

nPIIПмаIIIIR-псродвчl. 

0PCIIдDP з060в'13011ll" в п'mIДСIIНIIП термін після держаВlіоі peCCТPOlliї цього Договору та/а60 
6УДЬ-ВКIIХ ДОДВТКОВ'ІХ yroa, Договорів про внесеНl1R зміlf та доповнень до Договору тощо IІDлm 
BIдnOBЇAIIY копі.о opralty державноі ПОllllтковоі служби ЗD місцем знаходження земельноі діЛІIІК".)). 

1.10. ПУНКТ 9 AOI'OBOPY opellДlI ДОПОВНlmlНОВИМ підпунктом 9.4.7 НDС1)'ПlfОГО змісту: 
«9.4.7. в n'BТlJДClfHII" термін післв державноі реєстроціl цього Договору тв/або БУДЬ-І"'ІХ JlОДОТКО811Х 
угод. Договорів про BllecellllR 3"lін та допов нен. до Договору тощо надатн відповіДІ!), копію opraнy 
дер_вноі подвтковоі службl130 місцем знаходжеННІ земen.ноl ainlIlKIO). 

1.11. Пункт 11.3 AOI'OBOPY оренд" ДОПОВНlml НОВИМ підпунктом 11.3.S. HaCТYnllOГO зміау: 
«11.3.5. іиіц(аТlIВОIО OДllici із Сторін в односторонньому порпдку У випадКDХ, передбачеНІ ІХ законом 11 
ЦІ .. І AOI'OBOPoJ.I». 

1.12. Пункт 11.4 Договору ореНДІІ BIIкnaCТII в наступніJl редакЦІЇ: 
«11.4. РозірвDИИJI Договору ореНДІ І землі 30 ініціаТlIВОЮ ОрендодавЦІ в ОДНОСТОРОННЬОМУ порllllY 
допускаєтьCR У разі IlевиконDНИJI Орендарем вимог ПУІІКТУ 4, підпунктів 6.4 та 9.4 даного Договору. 

2. ЦеП Договір набирає чинності niслк підписаннк сторонами та Аого державноі реєстраціУ. 

3: Інші УМОВІІ lIOroBOpy орендн зеr.ten.ноі дїЛRНКlI від 03 ГРУДИJI 2008 року за Н!! 1846 ЗВnIIUJВJOТloCl 
603З .. III. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BPOllAPC~КA MIC~КA РАДА 
ICНIBC~Kol ОSJ1АСТI 
(QРllДІlЧна адреса: 
... Б aapll, вул.ГaraріllD,l S 
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ОРЕНДАР 

ФО11 Нf!Jlоt>1І10лiR 11ВllР/'"11 
(QРIІДlIЧНО адреса: 
вул. Шевченка,4 кв.4 
... БроваРII 
обл. Кllівс.ка 

ДоговІр зареЄСТРОDаllО У 8l1KOlnco .. i Б ОВа с • 
РСЄСТРIUUЇ договорів ОРСІІДІІ В'lІІllено ~anll~ ~KO~ ~iЬKOT PDДII~ про ЩО У КНllЗі ЗОПllсів державкоУ 

ВІД 'I'J.; » 1<9 200ІРоку. 



.. АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 07 " вересня 2009 року м. Бровари 

Ми, ЩО підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

ВIiКОнуІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року N2128 з однієї сторони, з однієї сторони, та ФОП Незгода 

Юлія Петрівна з другої сторони, склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Незгода Юліи ПетріВІІа 

ПРИЙНJJJlа земельну ділянку площею 0,00324га, ДЛЯ обслуговування кіоску 

В спаді павільйову очікування на перетині вул.ОСllпова та вул.ПаП81lіl18 

. в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 27.08.2009 року 

за Ne1210-68-05 на умовах оренди на 1 (один) рік терміном до 27.08.2010 

року. .. 
Цей Arr СЮІадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВРОВllРС61(а АІ;С6I(а рада 
1(,.іВС6I(О; 06ласn,; 
ЮРИДИчна адреса: 
:. Бровари, вул.Гагаріна,15 
-о ЧИЙ обов' язки міського 

tonoB секретаря місы�оіi ради 
" ~~ ., :;і • : • , 

'O-.f'J\\ас J ...... . 
І ~ ~~:A: 1- <")\~\ • 

i~ ~ . :/.~-:-. -)О~~~Lв.СаIlО~IСI(О/ 
1\" !;': . ) ом \\ 
/... І" . о ~ ." '., 

~ ... .:.;:- І.:' ш 11 ~.l~ , .. t..o 't."Ytll' . ~. /. 
:. •• '..... • "t .~ '': 'І '\" _ . ., ,'.І '0::.,' О , .\. ~ ~ '),,/ 

.~ r'I .... '" •• # 'о. ;, ЕІ ., -., /;,.. 
",~,;~.:, 

ПРИЙНЯВ: 

ПРІІ(JаnIllUІЇ "id"pIlЄlflelf6 
Незгода Юлія Пеnrp;(JНtI 
юридична адреса: м.Бровари 

вул.Шевченка,4 кв.4 

.-Й/ ю.плe:mЮal 
д/І/ 

мп (за НМВllОсті печ.ті) 



І Договlр Х·2 
про ІІІІ!ССІІІІА 311 І' дО договору opellДll :leI\ICIIL 'Іл· • 110" Яlllrll від 28 

~IICТO БроваРl1 КllіВС"КОі обпасті ЛlIПIIЯ 2005 року »-040533800107 

07 IrpCCI11 ДІІ Тllспчl дев 'ятого року 

О'ЕІІДОДАВЕЦЬ: Броварська ~Iicькa рааа КllіВСЬКОі обпасті 
1 •• ""IФіJlWRIПIR код за даШВll1 єдрпоу 26316315 І ' ЮРIІ"llЧllа особа :lа заКОIІО.llDВCТ8ом Yкpaillll 
Іа"'... 6· б ' ' ОР"""'lllа а"реса· KII~ бп ' ГlllPIна. І', в ОСО І ВIІКОНУЮЧОro о оо ОЮІ міс"коro ГОЛОВІІ _ се ста . .ВС"ка О ., м. БроваРІІ, вуn. 
aadI діє ІІІ niaC11lDI ст.42 ЗаКОIJy УкраТ1111 «про ~licцeBe самов ." К:НІІ Р· PD4I~ <:апо-,ка Ігоря Ва&ШnLОВIІЧП, 
оРЕНДАР: пп BllcOIЖЬКlIR Руслан Вanе11Т1tIIОВ11Ч ю 114 Р ув • в УкраlllШ, 3 О.IUIОro боку, та 
IacnnlФікauіRlІІlR код 2569604615, далі ."ОРЕНДАР" 'з д~ I~Ha аареса: ~,.БроваРIІ. вуn.м.лаryllовоі,1 ка.21, 

ДlюЧII д06роаlnыІ~ і nepe6yвaIO'1II Прll :lДOPOBO~'y Р03 I?~'i :о:о,!", yкn;urI.1 цсВ Д~roвір про lІаСТУПllе: 
JJIICPCд,,,o 03110AoмneHI 3 ПрllПllСВМl1 цнвілLllОro :laKOIIO~ВCТВ СІІІА пам m, Р03УМІІОЧІІ :llІаченНJI своіх діА, 
(JOIJ!CМa. з IIBlorвMl1 щодо недіАсності правочшry) ві"поnі а, що ~erynlOIOТL yкnaaellllR ШВ'ІІ праnОЧlІІ1 
]0.07.2009 року КеI182-67-05 та ксруаочltСL ПОnОЖ~lІІlJIl\fII :;~~~: :1~~IIIf. Броварс"коі ~,ic .. кo' рааll під 
__ ноТ дШJlНКl1 від 09 беРСЗllЯ 2006 року yкnвn" цеП Догові Н!!2 .';' • 4.5.3 та. 9.1.3 Договору OPCII4I1 
ДоМIОРУ ореUllземen .. ноі ділЯНКl1 від 28 ЛltПIІЯ 2005 року за ~D040~;;8:;~/(I(0Z0fJ'P) про ВllесеНl1R зміll "О 
_ - IІD4DnI - ДoztJtI/р ор."дІІ) про 

1. ВІІССТІІ до Доroвору ореНДІІ наступні :lміНIІ: 
1.1. ПуаІКТ 2.3 Доroоорr оренаll BllкnaCnI в наСТУПllіА реавкціі: 

113. НОР.IDТlШIIО rpошова ОЦІнка земen"ноі ділЯНКIІ згі"но довіВIІ віааinу "сржкомзеl\,У у • . Б 
КнilcLКDіo6nасті оїд28.082009 року Не 04-3/13.31965 стаНОВIIТІо: . I\flСТІ роварах 

10 820,00 (ДecпL ТlIСЯЧ вісімсот Д8IIlUUIТIt) rpll&еНЬ оо копіВок.» 
1.2. Пункт 3.1 Доroвору opellДlI викласти в наступніА реавкціТ: 

13.1. ЦеП Доroвір укладено терміном до 30.0720 І О року. Пісп. звкіllЧеllН. строку діі ЦІоого ДоroвоРУ 
~PEНДAP мвє переввжне .право по.новлення "оro Н~_"08I1Я строк. У ЦIoOl\ry разі ОРЕНДАР П0811J1СІІ lІе пізніше 
IIIZ 3130 nnендарних диш ~o ЗаКІнчення строку ДІІ u .. oro ДОГ080ру ПIІС".'080 nOBi"ol\flml ОРЕНДОДАВЦЯ 
DPD _ір nPОДОIІІCllТИ Аоro ДІю. 
ПСІІІаСВВІ ЦIIoro Доroвору про переважне право ОРЕНДАРЯ не застосовyкm.ся у разі: 
• IUOРllстанні земсшьноі дinRнки не за цільовим призначенtUlltI; 
• nopyшеllНJl термінів СIUIВТlI оренаноі lUIати; 
• АОDyЩeНВJI погіршення ствну земenьноТ діляНКИ». 

. • 1.3. Пункт 4.1 Доroвору ореНДІІ ВlfклаCnI В наступніА peдaКЦJ1: 
14.1. РіЧІ" орендна IUIвта cтaнOBlrrь 10% (дecRТlo) відсотків ві" нормаТlІвноі грошовоі оціНЮI зеl\'CnLllоі діл.IIКII 
-10820,00 IpllВeH .. і складає: 

·1 012.00 (Однв ТlIСЯЧВ вісімдесят дві) rpивні оо копійок арію) 
1.4. Пункт 4.3 Доroвору оренди виклаСТIf у НВСТУПllіR реавКЦll: 

I4З. Орек.цна !Швта ВНОСИТЬСЯ ріВНllМІI частками ЩО~lіCJIЧНО протяroм 30 (ТРIШwrrн) кaneндapНlIX днів, 
IIICIymnIX за оcmПІЇМ кaneН4DpНlIМ днем звітноro (noaвткoвoro) I\liCJIWI без YPaXYВaННR пдв WJUlXом 
~ на розрахунковий рахунок ОреН40давWl ке 33217815700005 УДК У КlUвcwcїn обnacтi .1. Кlаа. код 
3kП023571923, МФО 821018, одержувач _ Броварське вдк, код кnаСІІФіКDЦI113050S00 - o~eН4D зеl\ші •• 
1504 l.5.Пункт 5 Доroвору оренаи ДОПОВНlmlllОВ11М підпунктом 5.4. Ha~oro З"Icty: 

• Ilepeдaча у заставу та внесеННІ до cтa-.yrнoro фонду правв ореІШl1 земcn"ноі lIUlRHKII звбороtUlE1'ЬCR.» 
1.6. пункт 6.4. Доroвору оренди ВIIКЛВCТlI в наc:ryпніR редвкщl: 

"А. Передача земen"ноі дinRики OpeН4Dplo здіnснюЄI'ItCJI на npomi 5 (п'RТIo) "нів за DКТO~I ПРllnМDННJI
IleJleaчL 

о,е.,..р ЗО60в'аВНlln D п'ятиденний тep~liH піСЛІ деРЖВВllОТ реєстрації шоro ДоroвоРУ ~вбо. БУ4lo-JlК!DC 
:::ВІІХ yroдe Доroворів про внесеННІ змін та "оПООНІІІІ" до Договору ТОШО НD4DТlI ВIДПОВШJry КОПІЮ 

~. Цеп ДоraВір пiдnяrвє державніЯ реєстраціТ. DUll 4:: Доraвір набllpає ЧlІнності піспя піда:lІІсаIlН. CТOPOIIDМII ~O~~~::::::C;;~O І 07 звnиwаюТloС. 
itJ 311ін. уМОВl1 доroвору ореНДІІ зе"CnLllоі ДlЛЯНКIІ від 28 nIlПtUI 

ОРЕНДАР 

О,ІІ'IІ""'ІІn n/dn'"DIf!q6 
ВUСО'(6""'Ї РуСЛIІ" BfIIIf!"n"III0'"'' 
ІОРIIдІIЧIIВ адреса: 
вул. МJlaryновоі,Іо21 
М. БРОВВРІІ 
обл. КllіВс .... 

~ Р.В.ВUСО'С6ru,n 
.".. 

Per...._ Доro • і pllдll про ШО У КНll3і ЗВПllсів "еРЖВВllоі 

~ ... -'PIIdll&a:Р зареєстровано У ВІІКОНКОМ! БроварськоТ ;; .. ко 200!року •• 
Ворів opeН41I ВЧlІнено ЗDПІІС ВІД ~» -_!:.-~----

-~-



... 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 Украі"ни "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської PaдJl від 

24.07.2008 N2128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та Приватний підпрlІємець ВИСОЦЬКІІЇІ Русла І. ВалеllТlІllОВIІЧ 

з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПриваТlllfїl пjдпрlІЄ~lець 

ВІІСОЦЬКІІЙ Руслан ВалеНТІІНОВllЧ прийняв земельну діЛJППCY площеJО 

0,0030 га на перетині вулиць Постишева та Грушевського для 

обслуговування кіоску в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенИJIМ 

сесії від від 30.07.2009 року Н!!1182-67-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) 

рік, терміном до 30.07.201 Ороку. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

~~8apcы(І АІ;с"на рада 
~'8cы(іi 06ласті 
11. ~lfдRЧна адреса: 
а РОвари, вул.Гагаріна, 15 
tn~Q~ обов'язки міського 
:r:~ и.і~ 'ОО ~\i !> 6" ,етаря МlСЬКО1 ради 

- ".І ~ ~'" 

~ 'V "~\~ ~~. ~ 01 
,': .. -ІІІ) 

\ ". -І» 

.' 'ь 'it LB. Can03lCHO / 
'" Ф. .,.Со // 
~?' 

ПРИЙRЯВ: 

ПРІІваnlllllй "ib"PIIЄlflel(" 
ВlIСОI(Ь/(IІЙ Руслан 
ВtlЛЄНІІ,,"10ВIІЧ 

ЮРИД}lчна адреса: 

м. Бровари 
вул.лагунОВОї,l кв.21 

~ /Р.в.вUCIJЦ."U;;/ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНО' ДІЛЯНКИ 

Броварська міська Рала" о.1 .. . 1't'~t"n."'~J?{f}~· .. 2001' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:: Брооа~е .. ~ alleL~ роnо в особі 1DС1}'ПIIIIКО allcLKoro ГОЛООІІ 00111АІ(0 СерГІя МlltОПnОDIII:О: 
Ji pl\ЇJ1CТlllll 30"011Y УКРВІІІІІ • Про Мlсцсве CDMOBpIIДYBall~1I в. Y~ailfi", довіРСllості від 01.08.2006 POI\1' зв No-2-1 5/1872 
І o,t1IOl'D боку. та ОРЕНДАР. M~e niдnpllcalCТDO AпICO ЮРIІДIf'lllа ВJ1pcca: м.Бровар", вул.Гвгаріlfо. 23-0. 
_IФіduinlllln КОД 13705742 в. осоБІ rellcpВnLIIO~ ~"pc~pa Агабекової CBГClliї CcpriiBllII, ІІКВ діє 118 підставі cтaтyry, 
J1PКCIPOIIIIHoro BIIKOIIDB'IIIr.1 КОМІТСТОМ БроваРСЬКОI МІСЬКО' ралll З8 Н!! 18S8 від І 0.09.1997 року з друroro боку, YКnВnIf цеП 
""" npo lІІокчеIIВВСДСIfС: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОООРУ 

І.І.ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIfО до piUIClllf1l сесії Броварської міської ралll Кllівськоі області від 26.10.2006 
PaIf Ai141-10-05 Ilодає. D ОРЕНДАР ПРIlПмає в СЧJоковс M811fe KopllCТYBaJfll1l зсмелLI!)' ділlllfКУ мощеlО 0,0016rn, дnl 
IlIIRDL'IeHIII кіоску, яка ЗllаХОДIIТ .. СН ПО вуn. ДllаllггрОВD В РОПОІІІ JBnbl1ll1llloro BO~"Jany в "І. IiponoplI. 3riДIIO з 
l1IItIIII 3емnеКОРIIC1)'llВННЯ, шо є lІевід"ємною чаСТlllfОЮ Uiooro ДоroВОРу та довіДКIІ Bllaalloi БроваРСLКllМ міСЬКIfМ 
Iiuboм зеМCnLllllХ ресурсів ЗD Н!!1189-04-3/3 від 03.11.2006 року та земелLIІО-КВJ1астровоі докумеlПіlUіі БроваРСLКОro 
IIЇМDro віJШЇІІу земелЬНl1Х ресурсів ЦІ зеМCnLffа ділlНI\"D рахуЄТЬСІ В землях комерuіПного ВIІКОРlfстаllffЯ в "'C"IICa.~ 

Іраарс.коі мlськоі paдlf. 

2. Об"єкт opellДll. 

2;1. В оренду передаЄТLСЯ земельна ділlllКВ заranLНОIО мощеlО 0,0016rn. 
22. На земелltніR ділянці розміщені об"ЄКТIf HepyxoMoro ",аПнІ. I~i ЯВЛІІІОТЬСІ ВЛ8сніC'J"!O ореlfда~я; • 
2З. НормаТlIВИD грошова оцінка земельноТ діЛltlКIІ згіДtlО ДOBIAКII БроваРСLКОro "IICItKOro BIJUUJI)' зе"'CnЬtIIІХ 

JI)~ Ііа 03.11.2006 р. ЗD Не 1190-04-3/3 становить : 
- 1950 ( одна ТltCRча дев"ятсот п"ятдеСJlТ) rpIfBeHL; 

2.4. Земе.пltна ділJlНка. яка передаЄТЬСJl·О оренду Ilе має tlедonіків, що можyrь переЩКОДlml іТ ефеКТIIВffО"'У 
~. 

2.5.0РII зміні (реорганізації) ОРЕНДАРЯ Доroвір ореНДІІ не зберігає Чllнніm.. 

3. Строк діі договору 

3. Дoro • • о 26.10.2007 року. Піспя звкінчеllНІ CТPOI\"Y дoroBOPY ОРЕНДАР 
_1lCPeВ 81pyкnaдeHo 1101 (ОДІІІІ) рІк, Topalllloal .11 • ОРЕНДАР ПОВllllеl1 lІе піЗllіwо lІіж за 2 "llснцl до 
bit...~ .. _ -1Іе право поновлення Поro на IІОВIIП строк. у цьо .. у разІ. • П .. '110 
~~ ~ іі' ВЦІІ про ІІ8Мlр ПРОДОВЖlml oro '" • 

lї .. OI\)' ДІ дoroBOPY nOBlдor.IIIТ1I ПlIСЬr.lОВО opellДOдa Я"І opellДBp втрачає поревlUIСІІО право ІІа 
" РІІ вIІкорIIcтDIІІIIзс"Icnы�оіi дїnHIIKl1 110 за цlnЬ0811аl ПРІІЗllачеlШ 

11І1 договору opellДII. 

4. ОреllДllО плота 
41 РІ " п"пть) rpllBCHIt оо KoninoK; 
4З.' Чllа ореllJ",а пnата cкnaдac 195,00 (сто ДОВ • ЯІІОСТО СІ З ахУВВННЯ" iIIДel\'CiB іНфлlUіТ. 
4J,~6ЧIIC1Jеlllll розміру opellДlloT МВТІІ зв зе"ЛIО ЗДIПСIІІОЄТЬ П~IПlltrП1l рішеllllП сееіТ від 26.10.2006 року 

~ .. ,,~ pellДlla мата ВІІОСІІТЬСЯ opellдape"l по'"l11аIОЧIІ 3 .11110 п~шr за Oc:тDIIIIЇ"1 кancllДapllIIl\I .11110.' J8iТlIOro 
~8a~)IBIIIIAIII чаCТJCaаlll протягоаl 30 IСІІnеllДВРllІІХ ДIII:O~:O~ДK у КllУвськlП 06nacтlal.KIICDB МФО 821018 
~U5719''I' Illсяця Шnнхоаl перераХУВВllІІН ІІа plр 33213812u Л·І 

601 - Вр іі 13050200 - opellДa ЗО"І • •• 4.4 О Оьвреько ВДІС. Код кnаСllфlКОUI і ml офораtЛЯЄТЬСI BlДnOBIДIIII .. 11 а"lІІАlІІ. 
4J' Р еР_ЧВ продукціі та HaдallllJl поcnуг в рахунок ОРСІІДІІО М • 
405'1 OJ"!ip ореlllщоі пnаТlI переглRдВСТЬСЯ У розІ: • 

, 4,sj: 3МІІІІІ Умов roсподаРlОВВIІНЯ, передбвчеllllХ доroв~рО.I. ф'в у то .. у 'lІІспі внаспїдОК іІІфлІші; 
40503' ~'!IIIII POJMipia земелы�оro податку. пїДВllшеИИI шн, тар" І • 

...... 4.$.4' ~"1U11X ВIІПадках, передбачеllllХ законО": І цlІ"l договороаl, enpaвnocn.cR nellR у роз".lрl 
~lIo' • разі lІеВllесеlШО opellДlloi пnаТlI уСТРОКIІ, DIІ]IIDчеll po....-nочеllИО пnотежу lІесмачеllОТ суа ... за 
~lIb etaB1CI1 Н кО',кIlIIП дell .. n -'r 

~I" аціОllвл .... оrо БОllКУ Украіllll за 

" 

4.5. nРОnрочеllllЯ. . _ ОРЕНДАР з поважllllХ npll'llIIl ТІІ"'ЧВСОВО 110 
1ttn... .... Opo"... • Ilп .... ках, яКШО 
."ІІУС "",,18 Мата справлJlЄТLСЯ також І У в -

-мenЬIІУ дinllllКУ за QII .. Доroворо",. 



41111 OCTDIfOIlJlCl�l�l�kioc,,-у: 
5.1.3СМШІ""D аlnllf"і IfсрсnаСТЬС1 ь O~CII~ 3С\lЛі KOMCpuiAlcnro OIll,opl.CTUIIIIII: 
5.2oЦlnl.ooc npI1311al ll:IIIII Зl:rolелl.IIОТ аlЛlІl.l'" - ОCТD,.оВЛI:IIО\')' 1UKnlIC'.IUIICTnt1 \1 

5.3. ОI'ЕIIДЛР ІІІ: .. ас праnll БС1 офоР\IЛСIIIIІ у 
""r" /І" "11"' •• , ... , .. 1.i.1LAo •• 

-і( 

IlpI11I,aIICIIICII1Cr.tCJILlIOT nIЛlШ'''': 
• '11 ПСРС/lаl,і 1с\.е •• J.lШЇ :Іі.ІІІ 111i1' І' IJJ1CII.I'. 6. УIt'ОПII І строк • 

• б"1 Р01роб:1С""" 11""1:"'\ іі lІі.IІІ&:.'I.'IIІІIІ. 
In _Ifnv 1_,АСIIIОСТIoСІ .. • ' ''. 

6.1. ПСр&!.DDIID зСr.tелIoIIОТ _ ІІІКІ' О о,.. - Сlса . ОРЕІ fДOI1ABEI {І, ІІI:РС;Щf • U О," "J1Л" IІІщіі"", R 

6.2. 1'Іші )'foIОВIIIІСРС.DDI,IЗСllfелh!,оі _Inlllll'" ПОРп у. n по і ПРС:ТСIІ1іА TJ'lCTi~ nсі". Щ,СІ "1\11\ 11 \1(1\'&:11' ~ ""11.1І_ 
ОРСlfnУ Зl:llfелlo"У _lnlllКУ оInЬ"У Під буаЬ-IІКШС "Іа "ов"" Р 

Договору ОРЕНДОДЛВЕttЬ 111І ОРЕНДАІ' "І: моrЛIf ~lп,аТIІ. І.СІІ піСЛIІ ncrт",aBlln'i регс rpulIЇI IlIdll 11 "IIIIII"'f'I~ .а "";0\1 1і 
6.3. ПС:РС.DDІ'D ЗСllfелl.lfоі ninlllfKIf ОРСІІЛПР'О 3_' СІІІОСТ 

прIfА"'О"""-IІІ:ре.DD,.I. ." І' 0610 199Нр .N'!161-XIV "".m.'I',' , 1I"1I"t.1'''.'' 6.. 11 І 25]' , YKpnill1f "Про ОРСllnУ 3С:\IЛІ П.І • • • • 
•• а1 ОСІІОВ ст. 01\011'" ІД" 3CMMLlloi дlЛSlІ'КIІ ЛСр'~о",mі llб" ~"") '1ІІ.1І.'lІІі n'1aClIDcII 

npnK 1I1c.rIR nер'''''ІІВIlОі РС:ССТpDlІ nогоnору ореl "і сл\жli" 
Jо60n"НJDIШП штRТIІ KOIIIIO noronopy BlnllonIAIIO"f), орr.шу ДСРЖОРllоі поnо' ~On • • 

7. YItIOBII ПОВСРІІСІІІІЯ ]смслы�оі ді':IЯIIКII. 

7.1. ПіCJIIІ ПР"ПIIllСIIІІIІ nіі Договору ОРЕНДАР повсртас ОРЕIІДОДАВЦЕI3I 1СМС!IІ.IІУ :Ji.ll1l1"1 '! ЩІІ 
гіршо",у поріВlІlІlІО з ТІ''''. У ІІКО"'У віll ОДСржап її В орс,сау. . ..' 

7.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ У розі погіР'ОСIІIІIІ КОРJII:НШ( anаСТIІВОСТСП ОРС'lдоввнаї 1С\l&::IІ.IЮЇ .!1'.1 11 11 1\11. П08'JaНaВ 
з",111010 її cтall)" ",ос право ІІВ віашкодуваllllll збllтків У роз",ірі, ВIІ3I1В'.СIІ0"'У cтopOIIBMII. Я"' .. N Crclf'I"lIlI\lI' lІе lI0aJll)1І 
3ГОДІІ про роз",ір uiA.UKO.llYnB.III11 зб.cncів. спір P03B"1I3ytтЬClI У судовому ПОРІІДКУ. • • 

7.3. 3_ЇnCllc,ci ОРЕНДАРЕМ бсз ЗГОДІІ ОРЕІІДОДАВЦЯ В"ТРОТІІ ІІа 1І0ліПU'СIІIІЯ C1f'1Cttno"ulltli Jt:\le.1hIlOI АІІ ....... 
11"; IІС".ОЖnIlВО aiAoKpc,,"rrll без заподіllllllll ШКОДІІ ціП _Inllнці. ІІС під.nIlГВ'ОТЬ віnШКОДУnО'fНЮ. 

7.4. ПоліПШС'ClCI c:тaIlY 3C"'CJlIoII01 _іЛIІІІКIІ. ПРОВСnСlfі ОРЕНДАРЕМ за ""CIoMOBOIO ЗГОnОIО з O"EIfДOДl\BЦfJI 
зсмлі, ІІС nianllralOТ .. ві.llШКОДУВВIІІС.О. 

7.5.0РЕНДАР мас прооо ІІа віДШIСОДУВО.ClCIІ збllтків. заподіlllClCХ Уllаслідо" IICBII"OIlUIIIIII О"ЕНДОДАВЦЗІ 
зобоа"1І3СIlIо, псрсд611'1""ІІХ UII"I ДОГОВОРО".. 

3611Т1Са"1ІІ DDОи.'D'Оn'СП: 
7.5.фвl'ТІІЧllі атрот,с. ІІК"'( ОРЕНДАР зазlІІВ У 38"113"1' 3 HCBIIKOHalllllM або ІІСІІМСЖІІІІМ 8111\01l811111\1)VCII 

Договору ОРЕНДОДАВЦЕМ, о також ВllтраТIІ. IІкі ОРЕНДАР зainCIIIIB вбо nOBltllCII зnіПсtlllТIІ Ш'" BiJlIIOIJICH'1I "'" 
ПОРУШСІІОГО права; 

7.6.40,"ОДIІ. IІкі ОРЕНДАР ",іг 611 рсалlollО OТPII".aTII 8 разі налеЖIІОГО BICKOIIBHIIJI ОРЕНДОДАВЦЕМ) .... 
nоговору. • (, 

7.7. Р03""Р фаКТIІЧlІlІХ Вllтрат ОРЕІІДАРЯ 81l3l1ачаtrloСJI ІІа пі_ставі _окумс.rraл .. 1І0 підтвсрnЖ&:IІIІ'( JШНІL~ 

8.06МСЖСIIIIЯ (О6ТЯЖСIIIIИ) щодо ВІІКОРІІСТВІІІІІІ 
]сItIслы�оіi ділЯIIКII. 

8.1. 110 OPCIIAOBOIIY ЗСro.en,,"у nlnllllКY ІІС BC11IlIoвne , б • 'б 
8.2.ПсреlШ"О о ореЩlУ 3CI'oICnlolloi .IIInJlIIKII ! О О меЖСIІІСJI, обпже",," та іllші права трет,х аС,; ~ 

_Inllll"". ІІС С ПlдстаВОIO .мll ПРІІп,,"еШIІ або 31'o1illll обl'olС'",СIІЬ 1111 IJIO 

9.lllші права та 060в"Я]КІI сторіІІ. 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ rapOtttyr. що 'СА'enlo"а пІпІІІІ А • ,.~ 
(арсшто",). 'OCТnBO'O ІІІ: персбуває і віll "'0(' ,ако.ші ка (' у ого ВnOClloc:тi, ІІікому іllШОI'olУ lІе віn"У"'I:IІО. nll1. ІІІі ..... 
B.13110'.elll ШІА. договоро",. ПОВIІ08_СIІIІIІ персnaваТIІ ШО _1n11ll\1' в opellДY, ICaI1U8an• lI' 

9.I.Права ОРСIІД040ВЦН: 

9.1.1. псревіРIІТIІ IІlnьовс BIIKOPIICТIIIIICII з".I.... м In 
9 , ., . ' .. -'''1101_ ІІІКІІ' • _. nостроково p03IpaOТlI цеП Договір У 811 ' DJ'P1fo 
9.'.3.3/1.i.lllnl розмір ОРС'1l1110і маТIІ У B:~ICIUt. пер"дбаЧСlfIIХ ЧІІІІІІІІ". за"ОllО.DDвс:таОAl та ЦIlI'оІ доro8 ЧIJCII\f 

OAIIOC:ТOPOIII ... O"'y ПОРIlДIС)' без 3ГОДІ! ОРЕlіДАРJI' аа",.х. передбачеllllХ '11І1ІНІІМ заКОIІО.DDВСТІІОМ. в тo~l'I • 
9.1.4. ВIІAlаl'DТІ' в;_ ОРЕНДАРЯ C:BOC:'laC:lI~ . 
9.1.5.BII"laraTII віа ОРЕНДАРЯ oin'ut .. ol1'J

ro IlІесеlflfll ОРСIlДllоі MaТlI; r.OtII ~ 
fo\iChKOi РIIl1IС про 1ІDl1DIЩIІ зе".enlolсаі nlnКIІКIІ до n~OIIllIl СУ"ІІІ ОРСІІДІІОЇ моп. З 'Іасу ПРllnшrrтя ріШl:lfllR 811"'О'С 

IІса",," UIoora ДОГОВОРУ; 



9.2. ОбоВ"ПJКlI ОРlшдодвацп: 
9.2.1. переАаваТlI земелы�)" ДЇЛІНКУ ПО ОК1У. 

~ 9З. ПРІва ОРІШАВРВ: 
9З.I. О1РJlftllТlI ПО ОК1)' зе~lел~IIУ ДЇЛІІ.ІКУ у KOPJlC1yIOIIllJl; 
9З.2. nOJlOOnIOBaТlI ДОГОВІР Пlелl ЗОКІІІ'ІІІІІІJI c:тp0~1' ПОГО 4іТ D " • • 

~i 1CJI.lill)' ор,ШАII. PI1J· B'4cyrII0CТ1 претенз,п. Ш040 з060В"ОВIIЬ ІІВ 
9 .... 0бов"nЗКII OPCIl4BPB: 
9.4.1. JlIUlDBaТll ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJшвіс:ть 34іПСІІІОВВТІІ КОІ 
9.4.2. ВIІКОРJlстовуваТIІ зІмелы�)' ДЇЛJlIIКУ 3В цinьовш.1 nPII3I'B'.e7."OJI~ 3В BIIKopIICТDI.IIJI'" цієї зе",enы�оїї 4ілJlIІІШ; 
9.4З. СВО['ІІСІІО CMa~~BТlI opel1411)' мв1)'; 11""'. 
9.4.4. ІІІ ~опускаТlI XI~I'IIIOГO 'ІІІ БУ4Ь-"К~ГО іІІШОГО звБРУ411еlllll землі' 
9.4.5. Пl./l11шмуаВТlІ 11 в IlалеЖllОМУ CBIIIТIPIIOMY CТDlli; , 

10. РІІЗІІІ( ВllПадкового ЗІІІІЩСІІІІ. 8бо ПОUІ"ОДЖСІШ. 
об"СКТ8 ОРСllдl1 -ІІІ ііого Ч8СТIIIIII. 

10.1. Р'IJJlК ВllПrшкового ЗIIІІЩСIІІIJl вбо ПОШКОJIЖеНllJI об"єктв 0pCIIR'1 ЧІ' n О .. ого ЧВСТII.llll1есе РЕНДАР. 

11. СтраХУВ81111. об"ЄКТ8 чп ііого Ч8СТ1III11. 

11.lЗriд110 з ЦІІ.І договором об"єкт ореНДllllе підn"гає страхУВІНIIЮ. 

12. 31\ІіНІІ УІ\ІОВ договору і ПРІІПІІНСІІІІ. ііого діі 

12.1. ЗМіl!1 умов договору здіПСllЮЮТЬСI у ПllсьмовіП формі З8 взаDIНО'О 'Г040Ю сторіІІ. 
У pl3llleAOCJIrнeIIH. ЗГ0411 щодо зміllll УМОІ ДОГОІОРУ спір Р03В".зуютьс:. У судовому ПОР.4КУ. 

12.1 ДIt ДОГОІОРУ ПРIIПIШИЮТЬСИ у розІ: 
12.2.1. закінченНІ строку, на JlKlln Пого було укладено; 
12.2.2. nPllДбlНII. орендарем земельної діл.НКIі у ВЛ8сність; 

.... 12.2.з.. ВІІКУПУ земельної ділJlНК'1 дn" суспільних потреб або пр"мусоаого lідчу&еIIН. земелы�оіi 4ілJlІІКІІ з 
І. суспulыІїї необхідності І ПОРJl4КУ, Істановленому законом; 
:2.2.4. ліквідації ЮРІІДІІ'ІНОЇ особll-орендаРJl. 
I~.s· Доroвір ПРIIПlllfJlЄТЬС:Н також В іІІШИХ ВІІПIUIКВX, передбачешlХ З8КОНОМ. 
12J' д., договору ПРIIПIIIIИЮТЬСИ WЛRІО"І ПОГО розlрваllllR за: , і: .1. взаЄМIІОЮ 3ГОДОЮ сторін' 

1~2J:J.. piWellHJlM суд.у Н8 ВIІ.;ОI")' 0411ієї із сторін у Ilаenї40К HeBllKOHallНl ДРУГОЮ СТОРОНОЮ оБОI".зкіl, 
bon.o чеНIJX aoroooPOM, та ВНlcnідоІС' IlІпадКОІОro ЗНllшеllНl, ПОШКОJIЖеlllfJl opellдOBaHoi земельноі 4ілJlІІКІІ, Jlке 

l;jeWКOдXCDE П BIIKOPIICТВHHIO, а також 3 і11Ш11Х пї4став, Вll3llвчеllllХ 38KOIIOM. 
''''Н J. IlеВllКОllВllllП opellДope"l п.9.4.2. 40110ГO 40ГОВОРУ зв рlшеllllR"1 СУ4У, вfдповfдllО 40 с:т.141,14.& 

12:0 кодексу УКРОТІІІІ; 
YIIaIoJo • ~DJlрваllllП Договору в OДIIOCТOPOIIIILO~IY пороку допускаєтltС:Н: 

1~.pвa"ll. Договору в OДlIOCТOPOНlIIoOMY пор.дку Є Ilell.I\'OIIDHH. ОРЕНДАРЕМ п. 4.3., п. 9.4.3. 
"'РІ1а Перехід прова вnaCIIOc:тi ІІа "IOnIIO opellДapR ІІа ІІІШУ IDРIIДIІЧIIУ а60 фы�чllуy ос06у, а такО'. 

n baUIB IОРIIДIIЧIIОТ ocoOII-орСll4арR є пfдCТDВОIО апН розlрваllllR Договору; 
~~ ІІІ ~PCIIДOBIII)' земельну 4inJlIЇкy У разі смерті фіЗllЧllоі OCO~II - ~реlIд8РЯ, ЗDСУ4ЖСIIНJI а60 06MC'~IIIIJI її 
~ 3 Dcri за РIШСIIНJlМ суд.у перехоДІІТЬ до спадкосмців або іНШІІХ ОСІб, .КІ ВIIКОР.IСТОІYlОТЬ цю земелы�уy ДIЛJlIIКУ 
"""" a~"apeM, .кі lllКOPllCТOBYlOТЬ шо земельну ділянку рвзом з opellдopCM, шл.хом переуКЛ8дDIIН. ДОГОІОРУ 

3f.n'" 

13. відповідRлы�іетьь сторіІІ З8 IIOBIIKOI181111. або 
IlеllUJlСЖІIС BIIK0118011. ДОГОВОРУ 

а.. 131 з . . '. І • ~ 11_" а неВllКОI ОР'" СТОРОНІІ lІеcyn. ІIдповIдвnы�Ість в ДПОВІДНО 40 З8КОllУ та 
'\llra....... ІВIIJІ" обо Ilеllвnежне lIIКOllallH. 40ГОІ ~ 
13,2:"1'1· ~ .CтOPOIIII • lід BiдnOBIДВnIollocтi. ЯКШО BOl18 доведе, ШО це ПОРУШСНІUI 
1Je31і. ... "КВ ПОРУШІШВ зоБОВ".З8НII., зІшы�llєrьс •• 

11'111. 



14. ПРllкіlщсві ПОЛОЖСІІІІП. 

14.1.ЦеП договір t.об.IРПС ЧІІІШОСТЇ піСЛІ піДПIІСОШ'І СТОРОІ'ОМІІ та Пого ДСРЖDВ"ОЇ РСГСТРlщі •. 
ЦсП ДоговІр yкnвдeHo у ТРЬОХ npllMip1lIIKOx. шо мо!оть ОДІсакову 'OPIIJ1I1~\IIY СIІ1I)'. 0:11І11 І ""'1\ '"3\IIllfТl(, 

орендодавця, друг .. " - в орендоря, третІІІ - D оргаflі, ЯКІ'П ПроВІВ державttу peccтpal1ll0. , 
НеDIn"С:~IІI11"Ш чаСТIШD"'" ДОГОВОРУ с: .•. 
КDдOCТPOBlln МОfl зеМCnLноі дїЛЯflКI' 3 відоброжеtftfАМ обмежеflЬ (оБТ"ЖСIІІ.) )' 11 RIІІЩРIІСНlllllj Ііі NЩІI\II1СР; 

• • j! 
CCPDlтyrID; 

акт ПРО персда'IУ 110 зберігаllШI BCТDtfOВJIClIlIX МСЖОВІІХ 311аків RЛDСflll~ (KOPItCryIlU"Y) l&:\ІС:IІ.If(1і ,і.l1lllКІЩl1n1t 
Ohї 110 ПСРСШСС:Сltllя В ІІатуру 30BtfiultlLai мсжі земельної діЛІІ"КIІ (КОПІІІ): 
окт 11РItПОМУ-ПСРСДО'lі зсмcnыІїї дїЛА"КII; 

15. Рскві111ТІІ сторіІІ 

ОРСllдодаВСЦl8 

Броварська міська рада в 
особі заступника 
ВОЗІІЯК Сергin Михайлович 

місцезнахОД)lсеlШЯІ0РИДИЧІ10Ї особ1-! 

07400 Київська область, 
м. Бровари, вул. Гагарі!!&, 15 

ідСltТllфікаціііниіі код 26376375 

Оре.адар 

МП "Аліса", яке діє на підставі СПl'Г} I~. 
зареєстрованого виконавчим ком і, с П'~І 

Броварської міської ради 
за Н! 1858 від 10.09 .0997року 
ГенерanЬНJIЙ директор 
Агабекова Євгенія Сергіївна 

місцезнв.'СоджеНШI ІОридичної особи 

м. Бровари, 

вул. Гагарін&, 23-а 

jдентифікаційний код 13705742 

ПЇДПlIСII сторіІІ 

'---------~'fI_ __ С.М.В03f1RК 

Договір зарссстроваllО у КlІївс:ькіП • tf. ~ 
Держа8ltому ресс:трі земель 8ЧЩlеflО заПIlС від .!'e:'lrtllUJlt~!in Ф~~ цeItтpy ДеРЖDВflОГО земелыtгоo .. ~c. '.;,.: 

мп 

. ((O~;'.!i):(,~;" 20LL-P' JltІе~ 

рcлJ' Карпенко ЛIОll~IІU1I1 ) 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче Броварська міська рада, в особі 

заСТУПІІІІка міського ГОЛОВlf ВОЗІІяка Сергія МllхаііЛОВII&lа, що 

діє на підставі Закону у країни "Про місцеве самоврядування в 

Украіні ", довіреності від О 1.08.2006 року Н!!2-15/1872, з однієї 

СТОРОНИ, та Мале підПРllЄМСТВО "Аліса" в особі генерального 

директора Агабекової Євгенії Сергіївни з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Мале підПРllЄМСТВО 

"Аліса" прийняло земельну ділянку площею 0,0016а по 

вул. ДИМllтрова в районі залізничного вокзалу для встановлення 

кіоску - землі комерційного використання. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 26.10.2006 року за Н!141-10-05 на умовах оренди, 

терміном на l(один) рік до 26.10.2007 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Заступник 
Міського голови 

===---~.J-- ~. с.м.возняк / 

ПРИЙНЯЛО: 

1VIП "Аліса" 
Юридична адреса: 

м. Бровари 

вул. Гагаріна, 2З-а, 
Генеральний директор 



П л А Н ЗОВllіWllіх меж землеКОРИСТУВ811НR 
( КОРОТКОСТРОКОвого ІІа УМовах оренди) 

. J.t1I1 o~" 
UYJI.-..3J ".и.ите ае" '--------

' .. '.. ...,,' r:' _~. .• • ~ :"" . ,-, ..... "... '''-' ~.... - .. ':. ~ " ' ,-. ~ .. ... . . . . ,. .., . ." .••• ··с - ,". /..,~ '.r." '",. . .,.." -' І· .... · е •• ' • -... .' ,'. • ':.'" /., """'1 .... ,..,~,. 

'О.':'" .';'':, "~ ',_'.. <> ...• '.(,1. .~o /;/ , 
• .,. '\"'''' ~ '., , ~ • ~ ., • ff 

"" ,( •• ' 06 .,," со ',...., ~ ~'. 
, 4 • ..V о .' • .... .' о Г~ ,.-. 

• ..-'\. V о ' ,. 
о ., :--'.' r . .,....,р ~ о/. ~ '. , .. . " . 
4,' • • .. .". . . 'J' ",'1' 

.~, .~, .,.,. с •••• '.' .... 7./.~ 4 • , , ~ " .. ,. е.. • СІ •• ' т' 8. .:.. 

:/..*--:~:"'.' ,4'~ .~., w о' • 

• . . }і' ~: І: ... " ". f~o,,~ .' 
o~, ... :. '. .~, і . . ~ 
• • • о О "'.. ~'Т ,/ / • ,. 

): • ., < • • ~'-. 4.';f;r~'дA ~ ~ .<., ":':. ~ .~,"; 
., .h @~o" .# о' • ~.) 

... ~--... ; - '{f~;o//.o'· ,/'.'{~ o./{'~,· 

" • "...1 ~6-4 • ., tt ~ ~. ~ 
• ~:. ~ -) ~". ~I.'O ',о .• " ,.,o/'~'," .~\,;:/~ 

..... /.. ." ... ~ ,.0 " ,,', ;.. ., ... ~.,) ~',' I~ r"'" 
Масштаб 1:2.00 4'!) А'::І І:" "'"11' ',O~~'. O~#.t'''~) ... 0 • j.o ~"~.н>;~ o.~t.~ 2 Л~· .~ 
оп и СМЕ Ж glO uD 50) ~~MI\' ('Q~ .,,' • .,O':~ • "о • 

.. Б .: n\.,ae ..... D ~~.iaHOi 3AI\\~H .. ~;. І :;'.~./.o Ol~ о ~.,.,~,~ .. ~~"' ... " ........ , •• , 

Вщ. до А - )СМЛІ '3ага:Iыlгоo KoplicтyualfHJI . . ... 
Akeт перСШСССllІІЯ в 118ЛОУ 10ВІІЇШНLоі I\lежі ]смелLноі ділЯI'КJr: 

- 0 _____ •• : ",.. 

Заranьна моща: іС ,(JOJt" 

DОбмежеННI: 
( '''Оlе.:zm,н '., 
( 
( ) 

НачanllНИК Броварського \lіського 
відділу 1eMe:ShllltX ресурсів ~~:;::.:~...;::~-: . 
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АКТ 
про перенесення в натуру 10внішна.от і . 

МСЖ 1смельно1 4IЛ8Н(СН 

,А IJ •. IiА/СС с -

вул, r:iJLI~""~" 
, о ~ "Ю ~ии" р 

Ми. НИЖЧСПI,QIIИСlиі. ПРС,QСТІІІННІС 
• ТОВ "КОНСТАНТА" 

в ПРИСУТНОСТІ )СМЛС:ІЛIСНИlСіu (1СМIІСIСОРНС:Т)'IIЧIВ): 

,Р О • 4",. еС" 
ПРС,QстаIНИIС ВИКОНІСОМУ. ,7іА,і t;hli'O vi 13 
зіючн На ПI,Qс:таві ,Q01ВОЛ)' ВИIСОt~)' H'J 2;:7;';);-=-.ac;,::;~.::::._------
pl.!1H "apO..)"H~ ЗСПУТlІтіl lіоа 24 .'HC:Tona.!Ja 1992 рок)' 
перс"ес" .. " "aTyr) ~.:жі ICn fI;.'J~Ta", nnallY ICMCnt,"nї Ainll"IC'" 

проживаю'Соrо 180 вр,' ~ P;lt~~1f!." .. 
1rl:!Ho plweHHI "'1с: .. ~IИКОН"~'I~ Ny ~ 1І1!1 -------------------

Межові 1наtCи І tCіл .. tCості 1/ к UtT псрс.аані І натурі ПРСАстаIНИtс)' 
1a~IOIH"ICII, 1111 IKuro і HIKnl.2~tIO lІі.uПОllіАWI"ніс:т .. 11 їх 1БСРСЖСН"I, 

РО1МlРН та міСUС1наХО.1ЖСННJI мсжовн~ 1ИІків )смсл .. но', ,QіЛJlНIСИ ПОlСuані 
НІ асРОКilА, 

исА акт r пі.!lставою м. ПрИЙН.n. рішенн. по фактичному 1С0ристуванню. 
, "І 

Акт С:~IІа.асниА І J1BOX приміРНИlСlХ, 

ПРСJ1стаВt'И" 'JCM.'1CBnlC:"".";.it 

( 1С:МnСIСОРИС:Т)'llча ': . .; 
• 

_ ..... .. . '. , 

. ' 

" о' 

а· 

ПРСJlСТ.IННIС ТОВ "~OHCTA 

ПРС,QстаIННК8НIСОН:!IСО~'М~"~~~~~1~~~::~~~~~~~~ 
ПРСІІ",,;а.tlНIС &PORlpc .. ~tc.r:;:;;~v" .,:' 'і ,~" ,_ 
MiC"Kn~O niA,'aill)' ,c~'CII . , \" \і LL Lt:~~ ~I( .и~ 
РСС),РСІВ j , '/ 



• 

А6РИС 'JЕМЕЛЬНQI ДІЛЯнки 
, 

.. ...... ,-

. -' 

-
ОПIl'" ,.,.~Ж: , 

І А '42 Б - зеі- 1-.' Л.'t",,1.&О Зt::".і,Ч,о," 1AAt"JUk't,.. __ 

Н.~];~оJ\ __ ~~з~е~с~с~._~_~~~~~~-~=~~~~~'~.~C~~~-~7~~~~---------------
~ 13 • .-] D .Ju' ~ _______ ---:" ___________ ---- ----

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

----оа 1\.:. І' ~и 1\ ___ ~--------__:_----------

----s t3'/l Д .'10 ~ ______ ~ _____________ -----

tt 11", І: ,'" 1\ ________ __~~~~~----------

Абр"" с"л •• : ~ - г -

-



АКТ -6'-

про передачу ІІа ЗберігаllllЯ BCТBllOBnellllX мса(ОВІIХ ЗllDків 
. влаСllllJCy ( КОРllстувачу ) 3CI\ICnbllOЇ діnПllКl1 

eIJl о." ,АА" cq • 
( П.І.Б. фіЗIІ'rноТ особ .. , 11130а IОРIІАIІ'lt10Т осоБІ І ) 

D межах --.... ,щl:9nlli==:~О:..;~L!q"Р~С6:fU!ЦJi::!L'!... .. _____ міської (сільської) pOДlI 

~~"ЩI(~r9J~~/(~.цIS!!Wс..:~~-~ktй~~!..!'-___ рапОllУ 
/ КИЇВСЬКОЇ 6БJШсті 

1& W " __ ~.:....:::;f) ____ 200~p. 

МІ! IlижчепіДПИС8Jlі: 

предCТDDIІJfК організаціі, що виконала роботи по ВСТОIІовлеlШIО МСЖОВИХ ЗJlоків земелы�оїї 
~imпIКI!, що надана вище ВКDЗМІОМУ влаСНIIJСУ ( користувачу ), 

( ПОСDAD, П.l.Б.) 

земnевласИJП( (землекористувач) __ --:/!~~/)~-..... 4_.c;o.4 ..... ,. .... c~c'--.. ----~-:=_:_---
(П.І.Б. фізll'IНОТ особll, назвв ЮРIІАIІЧIlОТ особll) 

представник M~oi (сільс~коі) ради _-"-,еА~:=Оil1l~F;,,.~.:...і~f~IІ'-СJ«J::>С...--,С ... ;t.-....., В-=-_____ _ 

міського (районного) відділу земельних ресурсів IJ1дщ/t .lI ~ 
fТ (І1.I.Б.) 

скnanи цей акт про те, що межові знаки земелЬНОЇ дітrнЮI встановлені (відновлені) 110 

місцевості в хількості v у шт. і передані на зберіraння зе~lЛевnасниху 
І 

(земnекорис;тувачу) ____ J.rb~~О~'!:-" Д~А~/~"С::'/.f='і::""'::::' ==;:;:;;;;:r"=;м-----
СП.І.Б. ФіЗlfЧ.,ОТ осоБІ', "азов ЮР'WІЧ"О' осоБІ') 

Arr складено в трьох ПРIIМіР1f~~~:~~.t\ 
і' ' <:' +:' r/ _;-.. • ':.,;,с. 

/. . // . І'):' \\~ ~' :, ",.'Л .::, іТ'І 
Предcтuuик організаціі, піD::Іі~ОJjanh~'О' ~, ~ 6і': 
роботи по встановnеНИІО JеіісЬ'вІіХ зн~' :.,.' .!..,;;~.:.~; ~;-L----'-T";";;';;;"";;;;"-"""'..L...;;---

" .~, \ •• / .":,t ••• 
• • •• ....... #4" 

.. І·; 

"~III"I''''' 

ЗeмnеВnасиик (землекорищувач) 
\ 

. ... 

ПрсдставНl1К міської {сіnLсLк:fItJ:ра:~~~~~~:::::~--1~~~~~~~~і... -
~ре~ставиик міського (райокк~ 
вІДДілу земenы�L~~ ресурсів 



дОГОВlрNе2 

l1J"o ,,,~С~"'IR 3."'11 до дОIО'ОРУ О'РІ!ІІдu 
• JI!."MbIIOr "/длll"" ,І') 01 RIICIIIO"""" 2006 РО"'JI.lti0406JJIОfИОJ 

МІСТО ІіРОВlРl1 к.ІЇВС"КОї області 

04ICPCCНJI дві Тlfсвчі дев'lІТОro року 

O~EHДOДA8EЦЬ: Іїровврс"ка міс"ка РIIJIII Кllівс"коі області, 10РІІ.ІІІІчна особа за заКОllОllDDСТВОМ Украіllll, 
IAclmlФI~цlnlllln код ЗІ даНIІ,.:IІ ЄДP~OY 26376375, IOpll.llll'IHa upecI: КJliBc"Ka обл., ,... ІіроваРll, DУЛ. Гarвpilla, 
15, D осоБІ BllKOll)'lOllOro обов 13КІІ ~IC"KOГO ГОЛОВІІ - сскретаРI PUII Сапожка ІГОРІ 8аСІШ"ОDIIЧа, IKlln діє на 
ПШC'I'DІІ ст.42 Закону УкраїНIІ «Про МІсцеве caмolpIllYD1HHI в УКРІЇllі», :І ОЮІОГО боку, та 

• ОРЕНДАР: ПРII~аТlIС піДnPIІЄМС1'1ІО ((Апіса», 10Р.JllIJIЧIII upeca: 07400, ,... GpOBapII, вуn. 
ГШРIllа,23-а. lдеlmlФlкацlnНlln код 137705742 D осоБІ ГCllcpan .. IIOГO 4J1peкropa Агабекової Євгснії СерпіВНlІ, 
Іка дІє ІІВ підставі статуту, заРСССТРОВВIІОro .ІІсржаВНJlМ рссстраторо'" ВllКОflаВIІОГО ко",1тету BЇlI І 0.09.1997 року 
заN!1858, далі -"ОРЕНДАР", 3 друго' С"'ОРОІІІІ, УКnІЛJI цсП Договір про наСТУПflе: 

ДіIОЧII добровільно і пс:реБУВВIОЧIt ПРJl 3.110РОВОМУ розумі 1'8 JlсніП паМ'JlТЇ, розу",іlОЧJl 311ачеllНІ своЇХ .IIin, 
noncpCДII"O ознвnомnені З ПРI,ПIIСВМII Цllвin .. IIОГО законодавства, що рС~ЛIOIОТЬ yкnucl1iln 11І1,..11 ПРDВОЧІІІІ 
(зокрема. З BllМOnМl1 щодо HeДЇnCHOcтi праВОЧІІНУ), ві.llпові.llНО .110 ріШСlllUl Іїроварс .. кої міс .. кої PUII від 
30.07.2009 року N!11 82-67-051'8 керуючнс" положеННlМl1 пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореllllllзеМCn .. IIОЇ 
РИКlI від 08 листопада 2006 року укnІЛИ цей Договір N! 2 (ІІtЮQRі - Договlр) про BIICCCIIНl 3,.lін до Договору 
ОРСllД1lземcn .. ноі ДШІНКИ від 08 листопада 2006 року за рЯ! 040633800403 (шшanі - Договір орендІІ) про таке: 

1. Внести до Доroвору оренди нвступні зміНII: 

1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІ' викnаСТІI в IlвступніП редакції: 

«2.3. НормаТlшна Ірошова оцінка земел"ної .ІІinJlНКl1 згіllНО .IIOBi.llKII віllllinу дсржкомзему у Micn Ііроварах 
КІІЇВС"КОЇ облвcn від 19.08.2009 року N! 04-3/13-31943 становить : 

-5 360,00 ( П'JIТЬ ТІІCJIЧ 1риста шіСТ4СCJП') грllВеlllo оо kOпіПок. 

1.2.пункт 3.1 Договору оренди викластн в наступніП редакції: 

«3.1. Цей AoroBip yкnвдeHo строком на 1 (OllНH) рік, терміном до 30.07.2010 року. ПіCnI ЗакінчеН~1 строку да1 
цьoro AOroBOPY ОРЕНДАР має переважне право ПОНОІЛенНІ Itoro ІІа •• HOBlln строк. У ЦЬО"'У разІ ОР.ЕНДАР 
ПО81ІНСИ не пізніше ніж за 30 календарlUlХ днів до закінченНІ строку ДІІ ЦЬОГО ДоroВОРУ шlс .... IОвО ПОDІДО,.ІІІТІІ 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжИТІІ noro діlO. 

ПапоженНІ ЦЬОГО дОГОВОРУ про персважнс право ОРЕНДАРЯ не застосовуаотьСI у разі: 

- ВllКОристаннlземen .. ноі дiпlнки не за цin .. OBIIМ призначеННІ"I; 

- ПОРУЩСНІІІ термінів CMaТII орендної маТII; 

- ДОПУЩСННІ погіршенНІ стану земcn"ної дiлlнк"». 

lJ.Пункт4.1 Договору ореНДІ' ВИКnВСТIІ в наступніВ редакції: •• 
114 1 Р' О DL ед ) BЇlIcoткiB Bi.ll Hop ... aТlIBHOЇ грошової OЦlHICII зе .. ICn .. НОI дімНКl1 
'. IЧна opeIIДlla nnaта станОВIlТЬ 1 711 еCJП''' 

- 5 360,00 rpllBCHb - і cкnaдaє: 

·536,00 ( П'JlТCОТ 1рIІДЦЯТЬ шість) Іривен .. ОО копіВок. 
'n едаКЦlї: 1.4.ПУlllrr 4.3 Договору ореНДІІ 811КnВСТИ УІІВСТУПІІІ Р • • 

4 іCJIЧIІО ПРOТJlro .. , 30 (ТPIIДЦIIТII) кanеJUШРЮIХ lIНlв. НIC'IyJ1HIIX 
11 .3. ОреНДНІ мата ВIIОСIIТЬСН piBHIlr.t11 чвСТІСІІМIІ ЩО... • IUI без урахуванlUI ПДВ WМXO"I перерахувDlOUl на 

31 OCI'IlIIdм КIUIсндврним lIНCftf 3Bimoro (податковоro) ":"33210812700005 УДК У КtIЇBC .. кin облвсті .... КJIЄВa, код 
~BIIR рахунок OpeндoдDВlUI 8Д1<, код кnаСllфікації 13050200 - opellдD зсмлі». 
"'11023571923, МФО 821018, одержувач - Ііроварс"ке 

1 наСТУПllіВ редакції: 
«5 .5. ПУНКТ 5.4. AOroBOPY ореНдІІ BIIКnBCTII 8 фому прDВа ореМIІЗС .. lcnьноі дinJlIІКllзаБОРОНlЄl1oСJI ••• 

• 4. ПСрсдаlll у Зlставу 1'8 внссенНІ до cтaтyntoro _ . 
І 'n eдDКЦlI' .,6. ПуНlС!' 6.4. AOI'OBOpy ореНДІІ BIIКnBCТlI в IIІСТУПII~~CJlIIВ ПР0ТR3і 5 (П'ІТЬ) lIНi8 за aкro ... ПРIlП .. IВННІ-

.4. Псредача земcn"ної дlnlHKII ОреНдВРІО здіПсНlO 
передачі. 



0PCIUlDP зо60В))1І31111IП в П~IІТ1lдеННIIП тepMi~ піcnн державноі petC'll'auii цього Договору та!або б 
AOДl1TKOUIIX уroд, ДоroВОРIВ про внесенНІ 31\11Н та ДОПОВНСІІЬ до Договору тощо Ha.llBTII ВШпо.' )~'1", 
ДСРЖІuноі ПОДl1тковоі CnУlКбll за місцем знаходжеННR ']смenЬНОТ .ІІinННКIІ.)) '4Н)' ~onilo~ 

2,цеП Доroвір niдlUlrat державніП petC'll'auii. 

з,цеП Договір IllбllpВЄ ЧllННОсті піCJIН піДПllСВНllR сторонаt.ш та Ьоro деРЖВВllоі реСС1раlll'і. 

4.Ьпui УМОВІ! AorOBOpy ОрСllдl1 зеМeJlьноі дinННКIt від 08 Лllстопа.аа 2006 року за 

N!040б33800403 ЗDJIllШalOТloСR бе'] ']мін. 

PCKDblml сторіІІ 

OPCIIдOABBCQL 

.. 

ОРСІІ.ІІВР 

ПП ((Аліса» 

IОРІІДична адреса: 



"" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

11 04 " вересня 2009 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa ~liCЬKa рада, в особі 

ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

ІГОРJl Васильовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самОВРJlдування в Україні", з однісї сторони, та Мале пц.ПРIIЄМСТВО 

«Аліса» в особі генерального директора Агабекової Євгеllії СергіїВІІІ. з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а Мале підприємство «Аліса» 

ПРИЙНJШо земельну діЛJlНКУ площею 0,0016га по вул. ДИМІІТрова в районі 

за~ізничного вокзалу для обслуговування кіоску в м. Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 30.07.2009 року за Н!!1182-67-05 на 

умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 30.07.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська Jllіська рада 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки міського 
Гопо - секретар міської ради 

.В.СаПО3IСКО / 

ПРИЙНЯЛО: 

МП «АліСlI» 
Юридична адреса: 

м. Бровари 

вул.Блока,2 
Генеральний директор 

~~~&?_ / є.С.А.га6єкова / 



/r/.1>W 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноі ДІЛЯІІІ(И 

м. БроваРl1 

GРОВПР&:Lка AlI~hlca Рода .. elР" ,и .. Р.# 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСЬКІ Alі~L\СП рад б' • '. 20~. 
'ІСЬКОЇ n:'nll Сапожко Ігоря Ва&:IIЛLОВ П, В. ОСО І. ВI'ИОІ~ytO'IОГО обов .. 3ИIІ МІСЬКОГО ГОЛОВІІ - ССКретар .. 

м .. - ІI'lа, що alC ІІа ПІдстаВІ 3аИОІІУ у і"П . 
ymaТta1" РО:JпоряджеlflfЯ Броварської' -. кра 11" ро МІсцсве caMoBp"aYBallll" а 

РІ" ' ОРЕН АР' ФОП Ко МІСЬКОІ рад .. ВІД 24.07.2008 року Н!!1281 ОДІІОГО боку. та 
Д • ПІІТКО Морlп ВОЛОДIІМllрlВllП, IОРIIДIІ'.I.П адреса' вул.лСllіllа І О І 

м.ВроваРII, свідоцтво про держаВIfУ pcc~тp~uilO фі311'IНОЇ оспбll-піllПРIІЄМUJ\ від 26.11.1996р:Н!!2 зss 017 0000 
004360 BllдDllC BIIKOIIKOMO~' БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ раllll Кllїаської області. "КllП дмі -"ОРЕНДАР", ,()PJ .... ul 
старо,,,,, YlCJlaJllI uen ДОГОВІР про ІІаСТУПIfС: 

І. ПРСДl'lет договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО ріШСНlІ" ссс" Броварської міської раllll К"ївс"коі області 
віа 26.06.200В POICY .N!!77 4-3В-05, вІд 30.09.2008 року .N!!B83-46-05 ТІІ Від 16.1 0.2008 року »'898-47-05 lfадаЄ. а 
ОРЕНДАР npllnMac в С1рокоое платне KOPIlCТYBOIIIIJl зсмельну діЛJlНКУ плошеlО 0,0021 m ДПА обcnугоауваШІJl 
кіоску В СICJlІШі павіJlЬПону О'lікуваНIfJl, JlКВ знахОДIІТ .. С .. ПО вул.КРО~ОВС"IСОГО в роПО111 РD1~.IШС"'IП буд.27 в 
аl.БроваРIІ. ЗгіДIfО 3 маном зеМJlекор"стуваННJI, ШО є нсвід'ємноlO 'laCТIIHOIO цього Догоаору та доаіДКІІ 
lluuшоі аlдділом земепЬНIІХ рссурсіа у місті Броварах КІІЇВСLИОЇ області від І 0.02.2009 року за N!!О4-ЗIJ 3-3/368 
111 :Jeмenьио-кuастровоі lIOКYMellтauiї відділу земenЬНІІХ ресурсів у місті Броаарах КІІївськоі області UJ\ 
:SCMenIaHa діJlJlНКВ рахУЄТЬСJI в зеМJlJlХ комерціпного ПР"3I1а'lенНJI В межах Броварськоі міської радІІ. 

2. Об'єкт opellДll 

2.1. В оренду пере:ааєтьсJlземепыl8 діл"нка заranЬНОІО мошею 0,0.02Im. • 
2.2. На ,емепьні" AiпJlHui розмішені об'єкт" нерухомоro •• ,аАна. ~KI JlВn~IO~Ьc. вnaC.IICТlO ореllлар", .• 
2.3. НормаТlівна грошовв ouiHкa зсмenыlіi діЛJlНКIІ 3r1ЛНО ЛОВІДКІІ ВІДДІЛУ зсмenЬШIХ реСУРСІВ У МІСТІ 

liроварах КІІївськоі області від 10.02.2009 року за N!04-311 3-31366 стаНОВІІТЬ: 
3619 (ТР" тш:пчі шІстсот :aCB'nТ.laдURТЬ) rpllBeHb. ., • • .• 

НормаТlІвна грошова ouiHKa земenьноі діпJlНК\\ зrідно ДОВІДК\\ ~ІДДІЛУ ,емenЬНIІХ реСУРСІВ у МІСТІ 
liроварах Кllівськоі області від 10.02.2009 року за N!04-3/13-31367 cтaIlOBIITb. 

8 770 (BI~lal ТlIСПЧ сіаlСОТ сlмдсеят) rpllBelIIa. 

2 5 З · 'naeтLCJl а оренду не має таКІІХ недоліків, шо МОЖУТЬ переШКОД'IТIІ ЇІ •• емепьна ДШJlНка, якв псре... • 
СфеlCТ1lВНОМУ ВIІИОРIfCТDННЮ. • • 

2 6 П •• ( • ._) ОРЕНДАРЯ Договір opeН./l" ІІе збер'гає ЧІІННІСТ". " рl' ЗМІНІ реоргаНlзаUl1 

3. Строк діі договору 

• ом до 26 06 2009 року. ПіCnJl закінчеlllll строку договору 
3.1. Договір yкnaдeHo на І (ОДІІІІ) рік теРМІН n ~K' У UbOMY разі opelllIap ПОВІІнеll 'Іе пі311іше нг'" 

Dpe1lAap має переаажllе право nOHoanellllJl Пого на .НОВІІ C::IC~Moao орендоДDВUЯ про 1ІІІАlір ПрОДОВіКllТ1І noгo 
1~ 1 мlспцl до закінчеНИJl строку діі договорУ noalaOM~TI~Bllal np1l31101.I:IIIIHal ореlfдОР ВТРIl'lає переВІІ'КІІС 
4110. ПРІІ ВIІІСОРIІСТВlшl зсаlслы�отT дJлЯllІСIІ ІІС за Ц ь 
право ІІа ПОIlОВЛСlfllЯ договору opClIlIlI. 

4. Оре.IД.,а плата 

ВIIОТ грошовоТ oullllClI та складає 110 перІод з 
4.1. OpCllДlIO плата СТlIІІОВIІТЬ 10 % від 1I0palaТlI 

16.06.1008 по 30.09 2008 - 95,91 гр"8СІІЬ: 110'" грошовоТ oulllKII та cкnallOC ПОЧІІІІОІО'ІІІ з 
Р•• 10 % від lІораlОТIІВ '. . о IЧllа OPClllIll1 плата СТlIІІОВIIТL 

ЦО.1ОО8 В77 О • • -' РОКУ - ,О гp"PCIIL. • ДмwrDBHoi або комуналЬНОІ вnaClloCТI 
земепь .. 1 ДШJlНКlI -r"'-

• 4.2. ОБЧllcnеllllR розміру ореНдкоі маТl1 за та иоефіціЄlniВ illдeкca~ii, 1ІІзначеНІІХ ,aKOII~BCТ80A\. 
14IRclllOєn.CR з урвхуваИИJlМ іх UiпIaoBoro ПРllзначеККJI ОВКІОІОТЬСЯ ПІД 'Іас УКЛaдlННR або ЗМlIIІІ умоа 
1а 3Ітв ... формааІІІ, шо зап 
Ао epJUкeHIIMl1 КабіІІетом МіністрІв Укра.КIІ 

I'ОВОру opellДll 'ІІІ продоажеННJI Поro діі. -"ІІІ npOТnГ01\1 30 калСllдаРIШХ ДІІІв, 
РIВ",lаlll ча .. , р .... 11 4.з.ОРСIIДШ\ плата DIІОСIIТЬCЯ ,"оаIIСПЧIІО, ОДОТІСОВОГО) allCnQH wлпхоаl псрерахува'IІІП 110 

~:'Ynlllll 3В ОnВlшlаl калСllДаРlшаl lI11C1\1 3BIтIf0~1~~8 код 23571923 р/р 33217815700005 -ІірОВIlРСЬIСС 
iJЛk"DIС УДІ( У КIІТвськlП областІ al. І(ІІЄВВ МФО 

.1(О4IfnП&ШФllСацП 13050500 - ОРСll4а зсаlлl. • 



4.4. ПеРСJШ'IВ продукціі та НОUІІІІЯ поcnуг В рахунок OPCIIBIIOЇ плаТIІ ОфОРМЛJlnЬСI1 . 
ОКТОМІІ. ВIЗпоьі.1ItII,," 

4.5. РО31\Іір OPCI'lIIIOi плаnl псрсглпдпсться у разі : 
4.5.1. зміlll' УМОВ roСПОJIDР'ОВD"'lJI, псрсдБО'IСНItХ ДОГОВОРОМ; 
4.5.2. Зміllll розмірів ЗСftleJJЬJIОro ПОJШТКУ, піДВlIШСННIІ иіll таРllфів зміНІІ kосфіu· . . 

0113110'ICIIIIX 3DKOIIOADBCТDOM. ЗміlllОDDТIІ ОРСllдllУ мату 30 зсмелЬffі дi~IIIlKll пі~IІЗ0твсрвжеННJllсtlТIВ II/JC:~"CaUt~ 
п,'cnя 3 • "іІ '. ІІОВІІ\ tТalOr МІ'ІІІ IIОРМОnlВНОІ грошово оиlІІКIt. У ОIIПОВКУ ВIШtIОВІІ ОРЕНДАРЯ зміНIІТIІ OPCtlBIIY 11 
OPCltAl1 і . б' • rLlan. ВОГ08·'Р зсмелLI'~ ДІЛЯІІКІІ може yrll РОЗIРВDIШП 6POBOPCLKOIO I\IICIoKOIO POBOIO n OBIIOCТOPOlltll,o"y по •• 

4.5.3. в IІІШItХ ВllпадКDХ, передба'IСIІІ'Х заКОІІОМ; раму. 
4.5.4, У роі неВllссе'lНIІ ОРСШДІІОЇ маТIІ У СТРОКІ'. ВffЗJlа'IСllі UIIM договором. ПСІІІІ lІараховустьс 

ПОADТКОВОГО борry (ВКnIОЧDIОЧII CY~IY urтрафll11Х саllкиіП за їх ІІDЯвності) із розраХУIІКУ 120 Bi.1COTK~ IID.tylly 

обпікової стаВКІІ Ноціонanьного 6аll"1' УкраїШІ, BiIO"OЇ ІІа день ВIIШIКНСНIІIІ такого подаТf\ОВОro бор~ P~IIII' 
ДС"Ь nOГO (noro 'IDCТlIІШ) поraWСll11Я, ЗaJ1СЖIfО від ТОГО. яко з ВСЛII'111ІІ таК"Х ставок с більиlОIО 11 а ІІІ 
KanClIupllIIA дснь прострочення у Пого сплаті. • IІОЖиlln 

4.5.5. ОреllДНО MO~ СПРОВЛЯСТ1ося таКОЖ і У ВIIПDJIках. ЯКШО ОРЕНДАР З поваЖlІІlХ ПРІІ''' ... ТIІ\lЧасоlO 
ІІС BIIKOPIICТOBYE зсмельну ДlnЯНКУ за UIIM Договором. 

5. УМООІІ DШСОРllСТnllllП зс&lслы�оїї діЛПIІІСl1 

5. І. ЗемелЬНI1 дlnllНКІ1 передається в opellay Дnll обслуговуваННІ кіоску В склаві павільnоtlУ О'lі"11a1lJ1І; 
5.2. Цlnьове ПРll3ночеН'l1І зсмелыlіi дїJ1ЯІІКII- зс.,nі KOMepuinfforo ВIІКОР"Стання. 
5.3. ОРЕНДАР не М8Є права без ОфОРМnСIІНЯ у встановлсному законовавCТDОМ пороку 3\1інІОІШ 

иіnьовс ПРllзначеllНIІ зе~lельної дШЯНКIІ. 

6. Yl\IOBII і CTPOICII персдnчі зсl\Iслы�оїї діJlПllКl1 В ОРСIIl!У 

6. І. Передача земельної дїJ1I1HKII в оренду здіRСНIОЄТЬСЯ без розроблення проекту ті відведе,," •• 
6.1. Інші УМОВ1І персдачі зсмельно·і діЛЯIІКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР ПРlln. а 

оренду зсмельну діпllИКУ віпьну від БУДЬ-ПКIIХ 1\188110ВІІХ прав і претензіn третіх осіб, про ККІІХ І АlоаІCIIf 
YКnDAl1HIfIl Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР не могnн знаТIІ. 

6.3. Переuча земельної дinИНКIІ opct.дapl0 здіЯСНIОЄТЬСIІ піCJ1Я державної реєстраиії цього Доroвору 
за I1КТОМ ПРllnмання - псредачі. ві 
6.4. Передача зсl\leJ1ы�отT ділПI'КІI OPC'IДRPIO здіПСIІІОcn.с:п 118 протпзі 5 (п'ЯТЬ) Jlllio після аср1ІІІІВ. 

рсстраціТ цього Договору ЗD акто", ті ПРIIПМПllllп-псредDчl. 
В п'lІТllденниА термін піCJ1J1 держаВIІОЇ реєстраиії цього Договору тalабо БУВЬ-JlК"" ДОJUlПО111Х : 

Договорів про внесення змін та ДОПОВІІСІІІ. ДО Договору ТОЩО HDAI1T~' відповідну копіІа орПІНУ АСpAID 
податкової cJ1ужби за місцем знахОДЖСНIІЯ '3смеnьноі дlnllНКII. 

7. УI\IОUlI повсрІІсІІІІJl3смслы�оіi діЛПНКl1 

. "" у C1UfI~1IC 
7.1. Піcnя ПРІІП.ІНСННR діі ДоговоРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВlземельну дSЛК"РJ 

гіршому порівнино з ТІІМ, у ЯКОМУ оін одеРЖDВ ЇЇ воренву. • ПОI',-IІ' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погіршеllllJl КОРІІСНІІХ ВJ18СТИВОстеn орендованої земельної дІЛ"""'" 1fII.\1I1 JIC 

із з.-іНОIО її стану, М8Є право 1111 відШКОДУUUlІІlН збllтків У розмірі, Вll3на'lеному cтopOllal\lII. я"шо c:ropO 
восягнуто ЗГОДІІ про розмір відшкодуваllНН зGlІтків, спір розв'nУЄТЬСR у СУДОВОМУ поркдку. _ 10Т JlїJIIII~ 

7.1. ЗдіАснені ореНJШрем без згоДІ' ореllдодавuя ВІlТраТl1 118 ПOJJіпшення орендовано, земеп.1 

які неМОЖJ1IIВО відокреМІІТИ без заподіяtllш Шl\ОДIІ ціП діnllнці, не піДnЯI'DIОТЬ вlдшкодуваНIІІО. ,roJOIO ' 
7.3. ПOJJіпwеННR стану земелыІїї ДЇJ1ИIIК5І, проведеtlі ОРЕНДАРЕМ ЗD ПIlС"МО80~. орс.-.о 

ОРЕНДОДАВЦЕМ земnі, Ilе піДnЯI'DIОТ" uіДWl\одуваlfНЮ. УМОВІІ, оБСRГl1 і СТРОКІІ вIДШКОI1У8DI:1І ВIIТрВТ за проведені ІІІІМ ПOJJіПШСtШR CТDIlY '3~мслыlіi діпЯНКl1 ВllзнаЧDIОТЬСR OКPCI\IOIO YГOAOIO C:ТOPop~HJloJIIIвot" 
7.4. OpellДDp має право на віДШКО;I~'ІI:ІІ1І11І збllтків, '3I1П0діIlIIllХ унаслідок lIeBllКOll1tltlJl 

'30бов'RЗВIІЬ • псредБВ'lеНIIХ UlIМ договором. 
ЗОIІТICDJ\lII ВВП)lСDIОТЬСП: IWHIH ..... ),.ot 
7.5. ФаКТІІчнІ втрати, ІІКІІХ ОРЕНДАР 3"311t1В У зв'язку з неВllКОНВНJlИМ або HeHan~*"II~1 B~JI віАlІоJIIС"'" 

ВОГОВОРУ ОРЕНДОДАВЦЕМ D також BIITI)UTII, які ОРЕНДАР здіnСНllВ обо ПОВІІНСН 3АlПСІІІІТІІ е' 
СВОГО порушеного првва; . ЕНДОДЛВU 

7.6. ДоХОДІІ, Jlкі ОРЕНДАР міг б/l 1'::1.'11."0 OТPllMaTl1 в разі Ilмежного BIIKOIIIHIIII ОР 
УІ\ІОВ договору. • • ;ellll. JlllIII~ 

7.7. РОЗМІР фаКТІI'IНIIХ Вllтрат opell.DDI'·1 IЩ3I1а'IОЄТЬСЯ на підставІ JIOКYMelfТaJ1bHO ПIДтверAili 

8. Обl\lС)l;СШШ (обтп)кеIIНП) щодо ВIIКОРIICТnIIIIП 
3UhJCJlLIIOi ДЇJIПІІКІІ 

•• оеіб: 
8.1. На opellAOBOHY земenы�уy діпИIІI\)'IІС BCТDlloвneHo обмеження, обтяжеНlfЯ1'D itlwi прl81 -rpeт! ОА 



9.Іllші пра ва та 060В'В:lКII cтopill 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapDlrtyc, ЩО зе"IМ"llа Аіпllниа с '" 

3116ороною (арештом), ЗDСТВВОІО ІІС псребуває і аін "Іа у ~oro DJlaCIIOCТI. fIIиоr.IУ ІІІШОМУ 110 аіА'IУ""СIIВ, піА 
_Bml інші прово. Dll3l1DЧСllі ЦІІ'" AoroBOpOM. є 'ОКОІІІІ ПОВІІОВDЖСЩІІІ перСАDВDТIІ ШО АіJIIШКУ В ОРСІІАУ. 

9.I.Правв ОРСIIДОД8ВIІП: 

9.1.1. nepcaipml цілЬОВС ВIIИОРІ'CТlЩIIІ 3сМ ..... 110:: 11' • 

І 2 . -. ' ... ІЛІІІІКІІ. 
9. • • достроково РОЗlрваТIt цеП Договір У ВllПЦ б 

До(ОВОРОМі ках. пеРСА аЧСIШХ ЧІШІШМ 3ОКОІІОАІВСТВОМ та ЦІІ'" 
9.1.3. зміllllТll розмір ОРСIlДIlОТ маТІI У ВІІПЦКІХ пс спб 

DAIIOIiI'OPOHllbOt.IY nopJlJI!'Y без ,rolIII ОРЕНДАРЯ; • р ІЧСІШХ ЧІІІІІІІІ'" 'ІКОНОАІВСТВО"'. D ТО"'У Чllcnі D 

9.1.4. DIIr.laraТlI BI~ ОРЕНДАРЯ CB~tllDclloro ВІІСССІІІІІІ ОРСIІАllоі мат,,; 
9.1.5. BIlt.laraТlI ВІА ОРЕНДАРЯ DІАШkО4уваНІІІІ СУМІІ О • •• ,,'''' рСIІАІІОI маТIІ , часу пр"ПJJЯ'lТR рlШСllfIR СССІЇ 

&роворсько. МІСІоКО. рашІДО ПIАПIlСI1I1II11 u .. oro Доroвору; 
9.2. Обов'П3КII ОР&ШДОА8ВЦП: 
9.2.1. пеРCAl1ВDТlI зсмenыІy АіЛRНКУ по акту. 
9.3. Права ор&шдарп: 
9.3.1. DТpII"'I1Т11 по акту ,смсл"ну ділJlIІКУ У kОРЩ:ТУВDШIIІ; 
9.3.2. ПОIIОDJIIОВОТIІ lIoroDip піCnIl ,акіНllе'IІІІІ строку Аого АіТ в РІзі відсутності претен,іП. щодо 

30608'11301110 ІІа протязі тер",іну 0PCItJ1II. 
9.4. ОБОВ'Я3КII ОРСllДарп: 
9 .... 1. надаваТl1 ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖJIlІвість 'АіПСlІlОВDТlІ КОНТРОЛЬ 'І ВIІКОРlІстаlІІllІ'" цієї ,c",enbIIOЇ 

aїUIIKlli 
9.4.2.DIIKopIICТOBYBaTII 3сІ\.cnыІy ділПІІКУ 30 цlлЬОDlІl\1 ПРII'IIDчсtlIIПl\.; 
9 .... 3. своєчаСllО смаЧУВDТIІ ореНАНУ мату; 
9.4.3. не ДОПУСК8Т11 XiMi'IHOro 'ІІІ БУАЬ-RКОГО іншоro ,аБРУАНСННR ,еМЛR; 
9.4 .... підтрll",уват" П в нвnежному санітарному стані; 
9.4.5. піcnа закінчсння терміну діі Доroвору ОРСllдll поверНУТІ! 'с"'cnыІy ділЯНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

Н1119СНОМУ стані ПО 100')'. 

10. Pl1311K ВІІПDДКОВОГО :lllllщеннв або ПОШКОДЖСШІВ 
об'єкта ope'JДII ЧІІ ЙОГО 'IOCТIIIIII 

10.1. РІІ'ІІК BJlnaдKoBoro ЗНllщення або пошкоджсння об'єкта оре'ШIІ ЧІІ noro чаСТIІНl1 нссе ОРЕНДАР. 

11. 3&lill;1 умов договору і ПРІІПІІІІСНІІВ ЙОГО діі 

11.1. Зміна УМОВ Доroвору здіАсtllоютьса У nllclo .. OBin формі ,а ~aєt.lHOI~ ,rOAOIO сторін. 
у разі HOДOCIIгнeHКJI зroАИ шодо зміНI! УМОВ АОroвору СПІР РОЗ8 nylO1'loCR у СУДОВО.,У ПОРJl.llку· 

11.2. дп договору ПРІІПІІІІRІОТЬСЯ У разі: 
11.2.1. 'Ікі"'lенн. строку, на Jlкиn Аоro було умоено; • 
11.1.1. ПРlшбаННI ОРЕНДАРЕМ зсмenЬНОТ.АЇJ!ЯНКIІ У anICI:I:~~ суспіл .. ної tlеобхідності віАповіАtlо s2 
11.2.3. ПрltfolУСОDОro відчужеНIfЯ зе.ICnIoНОI ДIJUlНКII 3 .10 

SL.147 3eJ\tелы�оro КОПСКСУ УКРD1'ІШі пс едба'lеНIІХ законо"'. 
11.2.4. Доroвір ПРllпltНIЄТІоСЯ також В іншшс BllnOКDX. Р 
11.3. Діі договору ПРІІПІІІІПІОТLСЯ wnnXOl\1 noro ро,ІРРDtltlП 3П: 
11.3.1. В:JaCfotною зroАОІ0 сторін; ства УКРІТНІІ. 
11.3.2. рішеННlt.t суду DЇАповіАНО АО ЧI!ННОГО ,IIOHO./lllB ру 3В рlwсttttЯl\' &:уАУ, DI.ІІПDDUltlо до ст.141, 144 

3t 11.3.3. IІІ!ВІ1КОll81111П ОрСIIДВрС.' п.9.4.2. ДDllOro доroво 
"fJJLIIOro КОАСІССУ УКРПТІІ", АОП кастloСВ; 

11.4. РОЗірваина ДоroвоРУ в ОДflОСТОРОflНIоОМУ ПОРНАІС)' IдICY!:CBIIKOIIIHHI OpCНADpeM п.4.3, п.9.4.3. 
'УМОВОІО ро,ірвання Доroвору в ОАНОСТОРОННЬО.'У пор 'ншу IОрIШIІ'IНУ або фі311Чlty особу, D також 

Ptop~~.s •• nepexiA права власності на .. аАІIО орС~Яр~:Р~DIІІIЯ AoroDOpy. 
l3aUIJlIOpIIДlI'IHoT особll-ОРСН.IUIРЯ Е підC1ilВОЮ 

• • -ор.·н за IleBlllCOllOllllB або 
В' ідаJlы�Ість''.. 

12. IдП:~llnЛСЖІ.С BllKOllOfJIlJl договору 
роtllІ несут .. ріАповї.llIuIыlстlo piдnOBilIlIO до 

~ 11.1. За lIeBllKOHBIfНJI або ІlснanсЖl18 ВIІКОIfIIIНІІ доroвоРУ сто 
lIy,.UЬoro lIorolOPY • B'I"n08il1lUllolIocтi, ЯКШО IОIІа ДОВСАС, ШО це 

12 2' inьняється 81А .... 
~II~' Стороно. яко ЛОРУШlша зобов'язаllНЯ!. 3В 

11 C'I'IUIOCR не з іТ 811НIІ. 



13. ПРlllсіllцсві полоа,СIІІIП 

13.1. ЦсП ДоговІр Ilвбllрає '1lІІlностl після піАПlfсаНllЯ cтopOltaMIf та "oro дсржаВllоі рссстраllії 
ЦсП AorOBip yкnucllo у трьох ПРllміРlІІlках, що маlОТЬ Одllакову 10Р"ЛIІ'ІІІУ CII.1)" ОЛІІН 1 

:lIІDXОДІІТЬСЯ В ОРСIfДОДDВUЯ. друrllП - в oРСIІJ1IIРЯ, тpcтin - в оргаlfі. ЯКIlП провів держав"у pcccтpallilO -а., 

НСDIД'СI''''"I'IІІ'IОСТIIІІПI'''' договору с: 

КDJ1DСТРОВIlП МО" :lCMCUlblloi дlДЯІІIСІІ :І підображеllllЯМ обмежеllЬ (оБТJlЖСIfI.) У іі ВIІ"ОРIІС1анні 11 

ІCТDІІОІЛСІІІІХ CepBi1Yfio; 
вкт про ІCТDІІОВЛСІІІІЯ ІІа місцевості та ппгоджеllllЯ 30Dllішньоі межі 3СМCJlI.ІІОЇ ліЛЯIІ"" та nepr.u,i 

меЖОІIІХ 3110ків ІІВ зберігаЮІЯ; 
акт прIlПому-псрCJ1ll'lі земелыlіi АілJlIfКIІ; 
Схема розмlщеНllЯ земcJlыІїї АіЛЯIIКIІ. 

14. РСlсвіЗ11Т11 сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Бровврська міська РIUШ 
11 осоБІ ІІІКОНУІОЧОГО обов'ЯЗКII міського 
ГОЛОВІІ- секретаря міськоі PUII 

С""О31I:К" Іzорл ВllеllЛ"О"""ІІ 

МісцсзнаХО.DЖeIIНЯ IОРllАllЧllоі особlf 

07400 K"r"e""a 06лае1ll6, 
,1І.6ро,,"р,,, "J'л.ГаZllрlllа.l S 

IдеlmlфікаuinНItА код 2б37б37S 

ОРЕНДАР 

ФОЛ KOIII"""U МарІІІ Воло,)".""рl""" 

Місце ПРОЖlІвання фі311чноі особll 

IОРIІДlІчна адреса: Леllіllа,IОI 

АІ.6Р08I1Р" 

IдеНТllфікоuіRНlIП номер 23699041 бб 

15. ПідПllСl1 сторів 

OPCIIДOP 

~'f::.ц./J;J M.B.KoII"IIII\D 

МП (за ІІІІІОІІОС:Т; ПСЧD11ClI) 

roJopil 
Договір зореССТРОВОIІО у BIIKOIIKOM' ровврськоі а.іськоі PDllII, про ЩО у КНllЗі ЗВПlісів державноі реєстрашї 1J.O 
opellДll ВЧllllсltо ЗВПIIС вІд ссШJ) 't-lt 20091)0"-У •• ,/I/jot . 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

МІІ, що підписалися нижче: Броварсы�аa ~liCЬKa рада, в особі 

ВИКОНУIOЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!!128 «Про виконання оБОВ'Jlзків міського голови» з однієї 

сторони, та ФОП КОПІІТКО Марія ВОЛОДllМllріВllа з другої сторони, 

склали цей A.JCr про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ФОП КОПІІТКО Марія 

B~J10AIIMllpiBHa прийняла земельну ділянку площею 0,0021 га. ДЛJl 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по вул. 

Красовського в районі розміщення буд.27 в м.Бровари. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 26.06.2008 року за N!!774-38-05, від 30.09.2008 

року N!!883-46-05 та від 16.10.2008 року N!!898-47-05 на умовах оренди на 

1 (ОДІІН) рік, терміном до 26.06.2009 року. 

Цей Alcr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
прИЙНЯВ: 

фол КОlJl,,"КО м.В. 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 

вул.Леніна,l О 1 

.. 

I~Jt!rf7 м.В.КО"'''"КО 



. 
оо 

. АКТ 
о вСТВllООЛСНШI 118 ~Іісц(шuс:ті ТП rrOrOD'l'CI ' 

пР . та ncpCДnl.Ji I\ICj(OB1IX З;І~ I,ШI30ВIІІ~IIJ)ОЇ мсжі 3смсnы10її діЛЯJlКl1 
"'7fl • І(ІВ ІІа з6еРІГПШІП 

- VZDO,umNQ д, в, 

1'.J/2.'1 тр a.s ~ 200.!.р. 

Ми. иltжчепіДПИt!ні, преДС'rапню( 

.тов "I<OHCTAHтtA·,· 

дiJоч.r НІ підставі nіцензі! на ВJ1'СОШ\JIf1і1j)о6іт 
вПР.Ісутності зеМJrеот.Dе:.ни;"j;" (}щ .. m::'J(L'РИС-;УОD'Jіп): .}(on.y, IO.l(Q .д. 8 

м,Бровар .. 

прсдстаВШll(ів ВИlСОJl1(ОМУ _---Jl:ie;.~c "1~~D'-l;lJu;і.J:е:J.Jt~к.о~-,с~/;j:~'LВ2.. __________ _ 

та суміжних ЗСМJ1евлаСJlИl(ів ('JсмлеJШРlІстуuа'lіо): __ О ....:1Ц:..-.-=0U.4=~~~ ______ _ 

ЩО преД·ЯВИЛ.l свої повноваження, провели встановлення на MicueBocTj та поroджеtrня 
зовнішньої І\fежї земел;)пої ділs/ю<и 

A4~--m-~-~--~~,~~~.------------------------

що знаходиться за адресою ~и АЬа со tfcs J,Ц}и;J • ,/1 
Зазна~еliі межі на i\(icU~lJoCTi пj16ходять'fiо .rbf ко Х ' . ~~~~~.~-------------------------

Ніяких претеlJзНl пр" встановленні зовнішньої межі не заявлено. Meil'Ї погоджені і не 
ВllxnикаJОТЬ спірних Пl-fтань. М':ЖОDі 3ШІК"', JШИМИ з:uсріплеJlа зеАоlсльна діЛЯНIСО в кількості 

't шт, показані преДС1'аВНИКQМ відділу на місиевості та передані на зберігання 
земnевnиCl,ШКУ (ЗСМЛ~і«(jркС'r/аа1[}'). Р(',з,\ІіРIІ Т3 місцезнаходження земельної дinянкн 
ПОJшзані Ііа нбрксі на З.iJораті дшїОr'l) "'\Ту. . 
~ощаділянки,КDДакої 2A~mco Д. ~,9~. __________ _ 
ЗГIДНО земельво-,свдастрової ДОI<УМР.llїацїj І,:клодає tJ, ()(),/.'" га. 

Цей ВІСТ є підстаВОіСІ для ЛjшАнnття ріWСIJtНІ по фаКТ}ІЧНО~tУ І\ористуваНRЮ з HocтynНJIM 
оФОрмленням докумеll'rів, що поспіДЧУ10ТЬ право власності або користування зеl\шеІО. 

Акт складений в 2-~: r/JjиміРНIІІСО'С..· . 

ПРедСТЕ1ВІJИlt зеlvІЛf:алаСrIИКі.1 ! dL' ~/ А, ~ 
(зсмnеКОРИС'Іувачаj • '. •• .~ tЛ.Dlr.uml(fJ JI. JЗ. 

nprдtтавиІІХТОП •. КОНСТЛНТ~ -:.-- .!J. 
ПредстnвюП( виконкому . . ........ ~:.._.:-.~Т:::r;:~::::::s::~~~~..:..:..L.!.:~~:::.L::..:...:~ 
nреДС1ilDІІИlt c)'l\li )І.:шrх 
ЗСМnсвлаСlІнкіiJ (З'~l\І/lСІ<ОРИСїіDі1'lіD) 

< --



АБРИС ЗЕМЕльноJ ДIЛS,lНКИ 

... 

--------------~--~ .. --~----~~ 
ОПltС меж: 

\. Від АД0А.' - J - ~"н.ч 2/k'-' ~AI"Y" ё&,~. JC!и(Lt;4~ 
2. ВідБдо8 ~ ------------~--------~ 
3. ВіА 8до r ------------------------~ 
4. Від r доД -----------------------~ 
5. 8ідДдо Е ------~~------~~ 

. 6.' ВідЕдо А АБР)lС-CK-л-аВ-:----t::::s;:;:::=ї""----......:.-..,4.::::;;;~---
----,~~::::::::===/ 



П л А Н зовніWllіх • 
(KOPOТJCOCТPo • ~Іезс зеJ\lлеКОРllСТУВQllllR 

:J{L КОВОro на УМовах ореНДІІ) 
йl'24mJt:D ,д.в 

l,2 +,.2 

3.D 

.5,0 

Масштаб 1 :200 
ОПИС 1\'ІЕ Ж: 

~ ... ....... .... 

. ..... ... , Загальна МОЩО: 21 К8. м 
n . 

... " ' ......... .. :1,. ! 
....... '!J' ............... ~ 

........ ~ г-:ї Обмеження: 8 К8.М 
~ ~~ .... ..... --Спідземний кабель ЛЕП - 8 кв.М) 
...:.. " '" .... 
~ , 

-

ернов І.П.) 

(ГаЄ8СЬКИП І.В.) 
~~i8:.'fN/"-

'. 



Догооlр 161 
про '"f!C~""~f)~;~"IJ,)O ')ОIО'ОРу OPI!IIf)" ,е,'Іen.ll01 f)/ллll"" 

~ ~PI!J'IR 2009 pOIfJI АіВ2 
МІСТО БроваРIІ КlIТвськоі області 

d.- РВ .tt'll!J доІ nlсячl дев'ятого року 
OPEHДO~B~ЦЬ: Броварська міська рма КllівськоТ 06ластl, ЮРllДllчна особа ЗD заКОІIО.llllDСТ80", 

украТНII, IдСlmlФIКl!wПНIlП КОД ЗD .ІІІІНІІ",ІІ єдрпоу 26376375 ЮРlІдІl'Іна адреса· КIІТІСЬка обл •• 
&poвapll, вул. raraplHn' lS, ~ особ! ІIІКО."ytOчоro 0601'IІЗКII "'icь~oro ronОВl1 _ CCКP~PII paдll Сап~~IС~ 
IropR ВаСIUlЬООIIЧD, IКII" ДІЄ ІІа ПІдстаВІ ст.42 ЗаКОI'У YкpDi11ll «про ",ісцсвс caMOBpIIДYBBHl1JI І УкраТIІI», 
3 OJUIOro боку, та 
• «?PE~ДAP: ФОП КОПIlТКО Mapi~ ~~ЛОДIІМllрі~~fа, ЮР"дIЧIIВ мресв: ... БРОlаРIІ, lулJlснlна,1 О І, 
IAClmlФlквwПНllП КОД 2369904166, далІ - ОРЕНДАР, J dpyгor старо"", УКЛМІІ цеП Доrolір про 
НDС1)'ПIIС: 

Відповідно до ріШСНIІR ~eciї БРОВDрськоі .. іської РМІІ від 28.05.2009 року НеІ 13 1-63-05 та 
керуІОЧllСЬ ПОЛОЖСІІІIJIМІІ ПУНКТІВ 4.5.2, 4.5.3 тв 9.1.3 ДоroВОРУ OPCHAII земелыІїї діЛІІНКl1 від 03 БСРС311J1 
2009 року УКЛllJlll цсП Договір не І ("одалі - ДогOfl;р) про внесеШІІІ змlll до Договору OPCllal1 зе",enы�отT 
дlмllКlI від 03 бсрсзН1 2009 року ЗD Н!!82 (НlJIDЛі - ДогOflір ор."д") про таке: 

1, ВнеCnl до ДоroВОРу OPCHAII наступні зміНІІ: 

1.1. ПунКl" 2.3 ДоroВОРу ореНДІ! ВIІКЛВCТlI В наступніА редакціТ: 
«2.3. HopMaТlIВHa грошова оцінка земельноТ ainllHKII згїДIІО довідк" відділу держко",зему у ",істі 
liРОDlРах КнТвськоі області від 15.06.2009 року не 04-3113-3n71 CТDНОВJП'Ь: 

-8 770.00 (вісім ТИCJIЧ сімст CiMДCCJIТ) rpllВeНIo ОО копinОК.tt 

1.2. ПУНКІ" 3.1 ДоroвоРУ OPCIlAI' ВIIКЛВCТlI в наступніА редакції: 
аЗ.l. Цеlt Доroвір укладено С1роком нв І (ОДІІН) рік, терміном до 28.09.2010 року. ПіCJIJI ЗDкінчеНID! 
С1року діі цього ДоroвоРУ ОРЕНДАР має перевlІЖНО право nOHoanellНJI noro ІІВ HOBlln строк. У ЦЬО.ІУ раl 
ОРЕНДАР ПООllllен не пізнішо ніж зв 30 кanСНДВРНIІХ днів до закінчонНJI строку діі uьoro Доroаору 
mlCIoMOBO повідоМlтl ОРЕНДОДАВЦЯ про намір nPОДОВЖllТ1І noro дію. • 

ПОЛОЖОННІ ЦIooro Догооору про ПОРСlажllе npDВО ОРЕНДАРЯ не звстосоауаОТЬСIІ У РІЗІ: 
- IIIKOPllCТIНHi земenьноі дinJlНКИ не за цinЬОВІIМ nPlf3НВЧОННJlМ; 
- порушоННІ термінів смати орендноі маТІ'; 
- IDnyщеНIIJI поriршенНІ стану зсмельноі aїnIlHKII». 

1.3. Пyнкr 4.1 Доroвору оренди ВllклаСТІI в lІаСТУП~іП ~eдaкUii: • • 
14 1 Р· І ODL ("ecJIТЬ) відсОТКІВ ВІД НОРМВТllВноі rpowoloi ОЦІІІКІІ зеr.'Cn.llоі •• Ічна орендна мата становить 711 ... 

AinRmnI- 8 770,00 rpllВeH. і складає: • • 
-877,00 (Іісімст ciмдecRТ сім) rplloel ... ОО КОПlПОК в РІК.» 

1 4 П клаСТІІ У IIВС1)'ПllіП редакціі: •• yнкr 4.3 Доroвору оренди ви • о nPOТRro.1 30 (ТPIIД1UlТlI) кanСНJUlРlП1Х ДІІів, 
143. Орендна мата ВНОСИТЬCJI ріВНIІ.'И чвCТICIDll1 ШО •• ICJlЧН :\ ·СІІ". без UnnYVIIDННJI ПДВ 1WIJIX0м 
~". ом звітноro (nOДВТКOBoro/ мІ.... п--"-
--'"ІІП.ІХ за остаННІМ кaneНдapHIIМ ди Ne 332 І 78 І 5700005 УДК У КllівськіП обnac'li ",. КIІЕВа, 
llepcpaxyвaНIIJI на розрахункоВllЯ рахунок ОрОllдDдllВБUII врсЬке 8ДК код КЛВСllфіквціі 13050500 - ореНда 
lІаА ЗКПО 23571923 МФО 821018, одержувач - ров , 
:set.tni». ' 

CТlI І IlвступtlіП редакціі: • 
4 1.5. ПУНКІ" 4.S.2 ДОГОВОРУ opellДlI Вlllcnа Ндноі MaТlI з",іНII НОР.ІВТllвноі rpowoBoi OЦlaкl1, 

11 •• 5.2. змін .. розміріо земen.IIОro ПО.llllтку "!'1. ставок ~~eBIf3I1BaleHIIX ;DКoHoдaICТВO.I. 
ПUIВIIЩeНIІR цill, тарифів, змlІІІI коефіціє~в ІндексаЦІ, мвТУ нв у.IОВІХ, Вll3НDчеНl1Х п.4.5 ДоroВОРУ, 

У ІIIПDдкy відмОВIІ ОРСІІ.ІІІІРІІ ЗМІІІІ,:"І орендну оННЬО.'У порuкy». 
Оре __ ець має право розlРВВТIІ цоП ДоroВIР в OAIIOCТOP 

В IIВСТУПllіП родаКЦІЇ: • 
1.6. Пушст 4.S.4 Договору OPCIIAII BIIКIIBCТI~KII ВIf3нвченl ЦІ'" Доroвором, сума заборrolаноСТІ 

14.5.4. У раі IlевнесеННI ореНдllоі мВТIІ у. стр, n0111 "'О нарахОВУЄТЬСІІ ІІВ ср'у податковоro 
.---- • IlврnVVИВIІІIJI.', - •• откі' 11:-' ~ -.... ОЦ;nOCІІ ПодаТКОВІ'" борro •• 1 CТIr:YЄТIoCR 3 мое,,- і) і розрахУНКУ 120 ВIдС В РІЧНІІХ ОшаlКОВОI 
борІ')' (з )'pIlYVIIBНlIIМ wтрВфНl1Х CВHKцin зв іх HIIJIBIIOCТI КИЗ еНІIІ тaкoro nO.llllYКOBOro борІ)' вбо на день 
!!Іов_ ~".. • \" НВ пень ВІІІШ бі n 
-'''ІСІІ HaцioHDJlЬtloro бвнка УКРВТНІІ, ДIЮЧОа... enlІЧІІН таК11Х С11ІВОК є шьwою, за КОЖИІІ 
horo (11 • тоro ІІКВ з В Oro чаСТІtНі) поrишеНlll, запежно B~ , 
lIIIIellAaPHlln день ПРОС1рОЧСННJI У Аоro cMaТl». 



1.'7. ПУlllсr 9 Доroвору ope'lДJl ДОПОВНIПIf HOOIIM підпунктом 9.4.6 lIaCТYnHoro ]~( . 
((9.4.6. D n'mlдcHllIIR тcpallll пlСЛlI держаВflоі реєс:траціі цього Договору ТDlабо буд".:;' 
yroI!. ДоroDоріо про 811CCCIIIIII заlіfl та ДОПОВІІС". ДО ДOГOIO~Y. ТОЩО налат" ВіДПОВід : ~~ 
дсржаВllоі податковоі cnужбllза .. іецем ЗНDXоджеllНІІ зсt.SCnЬНОI ДIЛIІНkIШ. ну _ ~ 

1.8. П)'lIICl' 11.3 Договору opellДll ДОПООНllnl ІІОВІІМ підпунктом 11.3.4. flOC:ТYnнoro] . 
(( 11.3.4. flliцianlDolO ОДllієf із Сторі.. в ОДІ.ОСТОРОИНЬОМУ ПОР"дk)' У 8I1ПIl1l"" \f'tJ) 

З8КОІІОМ та ШВІ Доroвороаs». Х. ~ 

1.9. П)'lIICl' 11.4 Доroвору opelfдl' BIIICn8Cnf в иаступиіR редакції': 
ссll.4. РозірваИJlR Доroвору ореllДI. землі З8 іиіціОТlfВОIО OPCtlДOдlBIII В О 

порядІ)' доnyскатCJI у разі IICBIIKOII8JIIIR Ореllдарем ВIfМОГ пункту 4, ninnYflniD б :ttocropo,v" 
ДОfOВОРу. . та 94 ~ 

2. ЦсП ДОfOвlр niДnRrae деРЖВВlfіВ ресстраціі. 

3. ЦеП ДОfOвjр IlвбllРВС Ilшшості пfСЛІІ піДПIIСО"lf" стороиаМIf та Яого дсржовноірссctpаш'і. 

4. Iнrui УМОВІІ доroвору ОРСІІ.!!ІІ зсмenы�оіf ДWИКІІ від 03 береЗНR 2009 poltV 31 N!82 ]ІО. , 
змІ... ",І - 1."НIUUIIIa 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

вро/Мрст,КА MICJ.КA P~A 
JШ/ВС&КО/ОВJ1АСТl 
IОрIIДlIЧІІІ адреса: . 
м. Броварll, в)'л.Гагаріиа.1S 
D ас і Сапожка Іroря 8аСllnЬОВІІЧО 

'СОnО;nCНО 
. . ' 

ОРЕНДАР 

ФОЛ KOIII""HO МорlR 1Ор111111l 
IОРlrдlrчffа адреса : 
в),лЛеніна,1 О І 
м. Бровари 
обл. Киівська 

if~ м.Ю.КDllIІRlКD 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

I~I_-.---I~~~~ __ o2009 року м. Бровари 

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

ВlІКОнytочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапо:иска 

Іrори Васильовича, що діє па підставі ст.42 Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Ng128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

СТОРОНИ, та ФОП Копитко Марія ВОЛОДИМllрівна з другої сторони, 

скnали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП КОПІІТКО Марів 

ВОJlодимирівно прийняла земельну ділянку площею 0,0021га, ДJIJI 

обcnyговування кіоску в складі павільйону очікування по вул. 

Красовськоro в районі розміщення буд.27 в м.Бровари. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 28.05.2009 року за Nel131-63-05 на умовах 

оренди на 1 (одип) рік, терміном до 28.(f2010 року. .,. . 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є неВІД ЄМНОІО частиною 

доroвору оренди. 

DEРЕДАЛА: 
прИЙНЯЛА: 

фол KOII"mKO м.В. 
юридична адреса: 

м.Бровари, 

вул.Леніна,1 О 1 

ОО 

. t/:IJIrJ / м.в.Коnunuю 
/ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКИ 

"І. SPOBBP" 

liроварська ~.lcыcR Радо .. IIt .. ,и(}lt,о,о .. 20(1'/ 
НДОnАВЕЦЬ: liроварсыcR ~IICЬKa рада в ас б·. ~. 

оРЕ w' ..' о І заСТУП'1ІІ1Ш м,ського гоnов" Аflдрссва ВаС'IЛП ОЛСh"СDIIAРОВllча, що дlіsє,ІІ14В9ПІдCТDВІ ЗВКОflУ У ... "аїШI "Про місцеве саМОВРJl.аУ.ОНІІJI • У ... "аїJlі" .ао.іреJlОсті 
·ш2S 01.2008 року N!2- :І о.аного боку, 'nІ ' 8 • • 
ЕНДАР' ПРllваТlШП ПI4ПрIIС~IСI'Ь Сllрl',"В О ОР· ..... ~СКСПJl.ар Po.aIOIlOBII'I. ЮРII4I1'lffа а.ареса: 

II.SpDDDPII, D~л.КIР~Dа,б кв.3, Iде!mIФlкаЦIП.IllП ко.а 2З85602З50, JlKlln .аіс ІІа пі.аcтuві сві.аоцтва про .аержав,1)' 
pccctplUЇJO фlЗIPlllОI особ.. - ПI.аПРIІСМЦІ, BII~I'OГO BIIKOllaB'IIIM комітетом Броварської міської pв.all 
ІІА 23.0,.I,9бр. 3В .N!!2 355 017 0000 000823, .аалl -"ОРЕНДАР", з rJpYZOI старо,,". УКЛВЛlI цеП Договір про 
JIIC1YIIIIC: 

1. ПРСДI\IСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ві.апо.і.аJlО .ао рішеllffJl сесії Броварс"кої міс"кої ра.аJl КIІЇос ..... -ОЇ обпасті 
814 20.12.2007 року ,мs60-30-05 f1l14Dt, в ОРЕНДАР npllnMBE в строкове пnаТJlе кор"стуваШIJl земелЬJlУ .аіnJlJlКУ 
ПJJDЩСЮ О,0018га, дnя 06CnУГОВУВВІШП кІоску в склцl пп.іпьПОJlУ О'IIКУВПIllIП, ІК'IП Зffахо.аIIТЬСJl по 
1)·JI.KIITBCЬKln D panOll1 РО:lмlЩСflflЯ бу.а • .N!!149 в ~I. БРОВПРІІ. Згі.ано з маJlОМ земnеКОРIІС:тува.IffJl, ШО є 
.14'DIНОЮ ЧВCТlIНОIО цього Договору 'nІ .ao.i.aКlI ВII4DНОЇ БроваРСLКШ,1 міСЬКIІМ .і.а.аinом земелLI'IIХ рссурсів 
814 24.01.2008 року 3В Н!04-3/13-3/112 'nІ земcnьно-ка.аастрової .a0КYMcН1Uцii Броварського міс .. кого ві.а.аinу 
1tМCII.IIIIX рссурсів ЦІ зе.lcnьна .аілJlНn рахУЄТ"СJl в зеМnJlХ комериіПного ПРllЗJlаче'lfIJI в MC-dCах БРОDарської 
мlс.коі РIUUI. . 

2. Об'ЄIСТ ОрСllДl1 

2.1. В ореlfJl)' пере.ааt:ТЬсн земcnьна .аілJl.flШ звran .. JlОIО мошеlО О,ООI8га. • 
2.2. На зе.lельніR ділннці розміщеJlі об'єml нерухомого мвАна, Jlкі JI.nJlЮТЬСJl вnacHICТ10 орен.ааРJl. 
2.3. НОРМІТlIВНI IlJОШОВВ оцінка земcnьної .аinJlНКII зn.aно .аО.ШКIІ Броварського міс"кого .і.а.аілу 

-en.НIIХ ресурсів від 24.01.2008 року 30 МО4-3'13-31111 стаНО.IП": 
- 3 440 (Tpll Тllсячі ЧOТllрllCТD сорок) IlJIIBeHЬ. • • _ 
2.5. ЗемелЬІІІ дiтrНIШ, JlКВ пере.ааt:ТЬСJl в орен.ау, Ilе .ІВЄ таКllХ Jlе.аОЛIКI., шо .10;куп. перешко.аlml 11 

CФCmIВНО.1)' ВIIКОРИCТ8ННlO. ••• 
2.6. ПРllзміні (реорraнізаціі) ОРЕНДАРЯ Дого. Ір opeн.aJllle збеРIІ'ВЄ "JlIIIIICТЬ. 

3. Строк діі договору 

3 1 Д • • 20 04 2008 року ПіCnJl звкіll1lеННJI строку .аого.ору ОРЕНДАР .. ає 
" оroВIР укладено теРМ1НОМ.ао • • •. ОРЕНДАР ПО.llllен не пізніше ніж за :1 ~IICAцi 

nepeвa:ale пра.о пономеННJI noгo НІ H~Blln строк. у ""O~IY р831 П О JlDJoli о.аО8ЖІПII Вого дію. 
• 311іllЧеНIUI строку діі договору ПО.lДо.tJtТlf ПІІСЬМО.О ОРЕНДОДАВЦЯ Р Р пр 
ПРІІ ІIІКОРlleтnПll1 зсаlenьіlоі дinЯ11К11 ІІС 3В цiпЬOBII~1 ПРIIЗI.а'lеlll'П~1 ОРЕНДАР втрачає переВПЖllе 
nраlО ІІІ ПОllовпеllllЯ договору ОРСІІДІІ. 

4. ОРСllДllа плата 

4 оТ грошовоі oull'KII І сrcnцпє: 
.1. OPCll4lla плота CТDIIOBIIТЬ 10 % від II0palaТlIBII lо.а:l 20 12.2007 року по 20.04.2008 року; 

-115,60 (сто п'ЯТlIR4ЦnТЬ) IlJIIBeH. 60 копinок 30 пе~ .аinJlНК;1 .аеРЖD8110і або КО~lунan"ноі вnacJlocтi 
J.IIinc 4.1. ОБЧllcnеНIШ p03~Iipy орендноі MaТlI 3В земen::ФlціЄlпіВ ін.аексаиіі, .ll3начеНIIХ заКОIIО4DВСТ.ОМ, 
11 ~t:n.C:R З YPВXYBOIIHJlM іх цinЬOBOГO nPll3нвчеШIR 111 к заПО.НЮЮТЬСJI пі.а час УКЛВ4DНIIJI або '.11111І умо • 
.;;·-"дЖеI0l .. 11 Кабінетом Міністрів УкраіНIІ форма.щ шо 

Dopy opel14l1 ЧІІ npодо.жеllНJI noгo .аііі n nття ріШСllllЯ ві.а 20.12.2007 року ЩО~ІІСЯ'ІІ'О 
рІ 4.3.0peIIДIIO плвта ВIIОСIIТItСЯ ПОЧllllаIО"" 3 .аIlП ПРІІ 11 х ЗВ ОСТІІlшl~1 lСanСII4ПРIШ~1 .аl.еаl звinlОro 
(n::: 'lаСТlCRаш npoтnroal 30 ICIUIСI • .аОРIШХ ДІІІв, I'ПnY;д~( у КllівськlП облпcтl аl. КІІЄВП МФО 821018 
... BDro) аllсяцп WЛПХО~І псрерохуваllllЯ 118. pOXYllOIC Ilфlкаuіі 13050500 _ РРСII.ап зе~IЛL : 

23571923 р/р 33217815700005 - Броварсысс ВДК. Ко.а rcn:lоі MaТlI офораSnJlЄТЬСJl ві.апові.аН"~1ІІ aКТllJoIII. 4.4. ПередаЧІ проnvкціі 111 HI14DHНJI поcnуг в рахунок ореl 
405 р "v • разІ' 

• 03~!lp OPCII.alloi ПЛОТlI псрсгля.ааєтьсП у о:.о.ОРО"і ." • 
4.5.1. ЗМІНІІ У.ІО. госпо.ааРlо.аJlНJI пере.абаче'IIIХ д ulll таРllфі. '''1111І коефlUlЄНn. 1'l4ексвціі, 
4 5 ". .' пlдВllшеНIІJI, • ' 8IJJ..... . 06. 3"111І1 роз .. ірі. земельного по.ааТКУ, ні .аілJlНЮI ПICnJl звтвер.ажеJlНJI ІІО.ІІХ ста.ок 111 

nt... elllnC законодаВСТВом. З.lіНIОВIТlI ореll4llУ МВ'І')' за зе::::О•11 ОРСII4ПРП зміНIП11 орен.аll)' мату, .аоговір no...lI.~11111 rpОшовоі оціНК11 земель м БрО.Врll. У ВІІПDJUCY • L"'Ю pa.aOIO • о.аIlОСТОРО.IН .. ОМУ порІД"'")'. -1'І:'''ІІIІе •• • r BpC"KOIO .. IC .... v 
"eJI"HoT .аілНIIКII .. оже БУТІI РО:lIР.ВIШП ррО. 



баЧСllІІХ 3DKOIIOAli 
4.5.3. І '"ШІІХ IIIПIUlКDX. ncpcJI і аТІІ), cтpoКJI, вrонаЧСIІ; ЦІІМ lI~r~80pOAJ, 1ICflJI "ара\оп~ (T"C~ ІІОІ С\ 
4.5.4. У раї ІІСІІІСІ:С",ІІ ОРСlllIIlО пп ШІХ санкціЯ 3В їХ 1f1JR8НОСТ') ,] ро]рач "І\} 120 Ri.lcnТllia РІЧ "> 

nOJlвn"Oaoro борІ')' (IКnIDЧDlОЧII СУАІ)' 7~ 11 ДЇIO'lor IIIІДI:IІЬ l.шш",еm'JI такого ПО!lат"оnnгn бnр" а- "'" 
06ліliоаоТ CТDIIICII HDuloIIвnы�oro баllh')' кp~ 11 '1Ї4 тог0, "ІШ ] ВМ"''''Н TaK"~ станок r бі ''''''",0. lа· ~o оо Jq 

ДСІІЬ nora (nora чаСТШIІІ) ПОI"llШСIІІI", 3ВnСЖ!10 ."". 
ICIUICIUUlplllln АСІІ" ПРОс:1рО'IСШIІ), Roro I:":':~ ; У ІІІПDJIІСІХ, "КШО ОРЕНДАР 1 попаЖIІ"~ пРIІ'IІІ" ТIІ\"'асоlO 

4.5.5. OpclllIIla Мlта СПРІВnlc:тr.r.R ом 1ft 
ВIІІ,ОРllстоаУI: ЗСМCJI""У АlnllllСУ за ц"А' Доroвор • 

5. YalOOl1 ОIIКОРIIСТ:lIIIIП ]саIСЛLIIОЇ діЛПIІКlI 

5 І 3 AlnlllVfl ПСРС41аІоСІ в ОрСIШУ дlllІ обс:луroпупаlllfJl кіоску n СКЛ&lді nani.lI.nOIl~ IІI,і"уваlllll: •• смcnыІD n.. ..П • 
502. Ц1n"oBC ПРI13III'IСШІІ ЗСМCJI""оТ 4іЛJlIІКIІ- ]СМЛІ КОМСРЦ' ІІОГО BIIKOP"C'&lIfIlJl. . 
5.3. ОРЕНДАР ІІС МІЄ права без ОфОрМЛСllІІ1І У ВCТDllоanеllОМУ ]аКОlfодаПСТІІОМ ПОРІІ;JІ\У l\1IHIOUq 

цlnLОВС ПР'13IIIЧСШІІ 3сАІcnы�отT 41n1l11KII. 

6. YalOOl1 і CТPOIClI ПСРедО'lі зсаlСЛLІІОЇ діЛSIІІКl1 о ОРСІІДУ 

6.1.l1арcuча земcnы�от дln'ШКIІ в оренду здіАСНIОЄТLCЯ бс] ро]роблеlllfJl проекту їі піЛВСnС/llIIІ. 

602. Illші )'1110111 ПСРС4Dчі з0мcJlы�отT 4inllНКІІ в ОРСН4У: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере4ас, а ОРЕНДАР ПР"n"КI 
ор&шАУ 3CMMIoI'Y АInJlIІІСУ аlnLI'У ві4 БУ4Ь-JlКIІХ Mln,IOBIIX прlВ і претеlf]іП третіх осіб, про ЯК"Х 8 Ma\ICIIJ 

YКnIlJUlII"1 Доraаору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР но МОГЛІІ ]нат". 
6.3.l1еРCUЧІ 3CMMIolloT д1nIl"KII ОРЕНДАРЮ ]4іПСНЮЄТLСJI піCnJlдержаПIlОЇ реєстраціі І(LОГО Дота.ару 
за ІКТОМ nPllRr.IIIIHI- поредачі. 
6.4. ІІІ ОСІІовІ cт.2S ЗаКОllУ УІСраТlll1 "Пра ОрСllЛУ зеlllЛі" від 06. 10. І 998р N!!lбl-ХJУорс,wPl 

п'RТlшеllllllП строІС пІсля 4ер_аВII0' peєcтpaцlТ ДОГОВОРУ opellAIl ]СAlСЛЬJlоі дїJJЯІІК"1І деРЖВDUоі 160 
КОІІ'УIIDЛLIIОТ впаС110m з060в'RзаШIП Iloдanl К"опllО ДОГОВОРУ вїдповіДIІОAlУ ОрГОllУ леРЖRВJlоі 'IОЛOn'Оlar 
taуи;6l1. 

7. Y~IOOB ПООСРІІСІІНП ЗС~ІСЛLІІОЇ діЛИlfКl1 

• 7.1. Пf~ ПР"ПllllенНА ДІЇ ДO~BOPY ОРЕНДАР повортаЄ ОРЕНДОДАВЦЕВІ ]омельну діЛJlIІКУ У mIIi, не 
ПРШОІІІУ ПОР'ВНJlНО 3 ТІ.,.І, У "кому 8111 040ржав 1т в оронду. 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У раі погіршеННJI КОРІІСІІИХ вnaCТIIBocтeA орендованої ]eMenItllo1· дinJlIІІШ, ПОI'IJIII1IS 
13 311ШІОЮ 1т C1'IIJI)'. МВЄ право.на вїДWкодуваиНR збlmів у розмірі, ВИ3Нlченому сторонам" . .якщо стороltlL\lП ІІС 
40Clnty1'D зraДlI про розмір ..... ~JlVBaHu. збl· • , -_AV_ ПА тав, СПІР ро]в Jlзyєn.СJI У судовому ПОРIIl1КУ 

702. ЗдlПсиені OPEUТI А 'ОВМ б- .... 00. О'nЕНДО •. - ..... rroi 
ln • :'~ .... 3._1 r ДАВЦЯ Вll1раТl1 на ПОЛіпшенНІ! opeНAOBaHOI3cu,.... 

4 .ню" "kI HOMOICIIIIBO ВШОКРОIІПrru без 3DП • •••• • 
7.3. l10nіпшеННJI DДI~HНR ШКОДН ЦlА ДlЛJlНЦІ. не nlAIIJlralOTL BIДWKOДYBaН1llO. 

ОРЕН"ОДАВЦЕМ 30А ... ·, craнy"e п' зеI\lМЬНО~ l1WНXII, проведені ОРЕНДАРЕМ ]1 ПlIСLIІІОВОЮ 3roJ10111рю3 ( І"і "', 14IIJlI'IIDТL ВI4ШКОlnllll-ИНJО У б· • ОРЕНДА 
ВlnPВТЗI ПРОВОДОІІ' НІІМ пonfnШОllНJI --: • • МОВ.', О СІІГІІ І СТРОКІІ ВlдшкоnyванНІІ. 

7. 4 ОРЕНДАР О'ІВ. пра c:ruкy З0МCnЬІІОІ дlЛІНКl' ВI13начаЮТLCR окре"IОІО yrDlIOIO старш. 
І • п.. во ІІІ ВЩWlСодуваННІ з6 І .. JUlOJIPUC'J 

зо60в'JI3DIIL, поред6ачаНІІХ DIIAI "огово IIТk в, ЗІПОЛ'JlНI'Х унаСЛІДОК неВIІ/(онаННI оре 
3 

... рОМ. 
61mcalllll вва_JDТьея: 

7.5. ФаlmlЧJJI BтpaТlI, ІІСІІХ ОРЕНДАР , ...mI 
договору ОРЕНДОДАВЦЕМ а також занав у 38 оку 3 наВllІОНВ'ШJlМ вбо нонanежtJIllІІ ВІІ"О'ІІННІ"_ 
C80ro поруwаlJоra прав8; ВII1р8ТІІ, JlКЇ ОРЕНДАР :щіПСНИD а60 ПОВІІНОН здіRС11ІІТ11 Дnl .iДlfOIll 

7.6. ДоХОдІІ, Ікі ОРЕНДАР Mir 611 еаяь "ААЦЕМ 
УІІІОВ договору. Р .10 ОТРИ"'ml D разі нanежноro В.,ІонаНIIIІ OPEHДO.цr-

7.7. Р031111р ФlllmlЧШIХ 11І1ратОРЕНДАРЯ ІХ 
Вll3Нlчаєn.СІ на пlдстааі ДOКYMeНtМЬHO підтворJ1ЖCJJIJXJIIIII' 

8. 06а1nCСІІІІП (о6т 
П'КСІІІІП) щодо ОIIКОРIIСТОIIIIИ 

зе~lenLllоі діЛИllКl1 
8.1. На ОРОIШОВ8Jty зеМCnLIN 4· . 

• .1 UUlIIКУ Ilе Bc:тafloвn 6 • сі&; 
еJlО о "'сжеНflR. 06тнжеННIІ та інші права ТРеТІХ о 

9.IIIШі Права та 06 ' 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ оо И3f(11 сторіІІ '. 

за60РОНОІ0 (Ірештом) I'Ipa'nYt; ЩD зеlllМLНІ AUuIllQ • еlfllo n" 
.llIДIIвanr '"шl прав .. ~,~ac:raвoilD ІІа пере6УDає • він мвс 31 С У ~oro впаСІІості, Н'КОАІУ іНШОIІ'У II~ ВI4ЧУ21 оре",," 

начеll ЦlIАІ AOI'DBOPDМ. КОН.,І ПОВИОВl1ЖеНl1JI передаватн шо ДIЛІИlC)' • 



9.1.Права ОРЕНДОДАВЦЯ: 
9.1.1. nepeBipml ціnьове ВIIКОРI'СТ'аНI'Я зем ~. 
9.1.2. AoetpOKOBO розірваТ11 цеП Договір уелЬІІОI ДІЛЯІІКІІ; 

ВIІПlІДка" персдба 
Доro80рОАI; • м • , ЧСШІХ ЧIІJfJfIIМ заКОllодаВСТ80М та QIIM 

9.1.з. З.lіJllml р03.IIР opel'AHOI маТ1. у ВІІПІІД 
DA1JOC'(OpOIllI .. O.1)' ПОР.А!,>, 603 ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; ках, передба"IШІІХ ЧIfIIІІIІМ заКОllОдавCТDОМ, в тor.,y 'щcnі в 

9.1.4. ВIІ.IВrиnl ВІА ОРЕНДАРЯ свосчаСІІОГО ВІ 
915 ВlІмanml віА ОРЕНДАРЯ' .сссш.я opelllIlloi мат,,' 
• • • ВIДШКодуваНIfЯ СУМІІ оре -' 

IIIICOlnCOМY &роворськоі міськоі радll до піДПllсаlff.Я ULO Д ІІДІ.ОІ маТIІ 3 '.асу ПРllАшrrrя ріШСШfll 
9.2.0бов'lDlСІl ОРЕНДОДАВЦЯ: ro oroBopy; 
9.2.1. nep0,llllDanl зомелы�y діляшсу по аJny. 
9.3. Права ОРЕНДАРЯ: 
9.3.1. отр'''IВnl по акту 3с"Icnыly ділЯJfКУ У KopIlI"nlBa.. . 
11.3.2 • . -." ІІЯ, 
7 • поновm~ВВТIІ. AoroB'p ПІСЛЯ звкіlf1.СIІНЯ стро ... '" Пого .~ 

1О608'138П" ІІІ ПРOТJl3I ТСрМIІІУ opOlllIll. ." дІІ В разі BiACYТIIOcтi ПРСТО.f3іn, ЩОДО 
9.4. Обов'ЯЗКII ОРЕНДАРЯ: 
9.4.1. IIDдIIBBnl ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛlІвість здіП _IПnlj СІІюваТIІ КОІІТРОЛЬ за ВIІКОРIIC1UІІІІЯМ цієі земелЬJfоі 

9.4.2. ВІІКОР"СТОВУООТ.І ЗСІ\ІCnL.IУ ділЯIfКУ З8 uInLOBllft. ПРIf3IfО'.Сffllяftl' 
9 ... .з. своєчасно смаЧУВОТIІ оренд,ІУ мату; , 
9.4 .... 110 ДОПУСКВТІІ xi",i"Horo ЧІІ буДь-якого іншого заБРУДІІСIff.яземл • 
9.4.5. піДТРlfМУВВТ11 Ті в Ifвnежноr.fУ CBHiтaplIOMY СТОllі' Я, 
9.4.б. пl~ звкінчення терміну діі Договору ореНДІІ 'повеР'1}'ТІ1 земелыly діЛJШКУ ОРЕНДОПАВЦЕВІ 

ВІІІIJIIІО.ІУ CТDIII по акту. мп У 

10. РІІЗІІК ВІІПDДКОВОГО ЗІІІІЩСІІІІП або ПОШІСОДЖС'ІІІ. 
об'єктв ОРСllдl1 ЧІІ його ЧВCТlIIIII 

10.1. PIf3IIK випадковоro ЗНllщення або пошкодження об'єкта ореНд" ЧІІ noгo чаСТfflfff несе ОРЕНДАР. 

11. 3&lillll У&ІОВ ДОГОВОРУ і ПРllDllпеllllП ііого діі 

11.1. Змінв умов Доroвору 3діПСНIОIОТЬСЯ у Пllсьмовій Фор",і за В38ЄМною зroдою сторі". 
у разі недоCJIПfОННЯ зroди ЩОДО змі".1 умов договору спір розв'nУЮТЬcJI у судово"іУ порядку. 

11.2. ДІІ norOBOpy ПРllПllllПIОТЬСЯ у розІ: 
11.2.1. закінчеННІ строку, на якип його буnо укладено; 
11.2.2. приабвння ОРЕНДАРЕМ земел"ноі дinRНК11 У влвсність; 
11.2.3. npw.tyCOBOro відчужеННІ земельної дїnЯНКIІ з r.fonfВiB суспільноі необхід •• ості відповідно 12 

srJ..4., 3еatел .. поro кодексу УКРОТ'Ші 
11.2.4. Доroвір ПРllпиняєrьса також в іНШIfХ ВIIПадках. перСдбаЧеff .... ( заКОНО.I. 
11.3. ДІІ AOroDOPY ПРІІПІ.ІІП.ОТLСП WnПХОft' Doro розlРВ8ІІІІВ за: 
11.3.1. взаСМНОIО зroДОIО сторін; _ 
11.3.2. рішенНRМ суду відповідно до ЧIІННОro законодавства Yкpa'HIL 
11.4. РозіРlанНR Доroвору D ОДНОСТОРОflНЬОМУ порадку допускаЄТЬСЯ; 

n'
9
.cJ.MOIOJO розірввнНR Доroвору в односторонньо&ІУ порядкує иеВllкоиаffНЯ ОРЕНДАРЕМ 0.4.3, п.9.4.2, 

~.s. Перехід права влвсностї І.а маПио ОРЕНДАРЯ на іишу .0РlfДIIЧНУ або фїЗllЧНУ особу, а також 
3aцbr JOРllДJfЧноі особи-ОРЕНДАРЯ є підставою дпа розіРВDlIНJI АОГОВОРУ· 

12. відповідалы�ість crоріп зв IleBUKOllBllllJI вбо 
непвлежuе BIIKOIIBIIII. договорУ 

1Ь..._.12.1. 3в flCBIIKOllaHlfII вбо ffенanежtlС ВIIКОI.аНflЯ доroвору СТОРОНІІ flесуть відповiдвnьнlсть відповідно до 
~"1 '" ЦЬОГО 12.2 СтоДОГОВОРУ. • ЄТЬСЯ від oiдnoBiдanЬHocтi, ЯКЩО вона доведо, ЩО це 

napy.qeh_ ронв, ака ПОРУWІІЛВ зобов'ЯЗВНlfII,.звan .. 8Я ; 
CТlnОcJI не з 1і ВІІНІІ. .' 

13. ПРllldlщеві положеllllJl 

13.1 це СТО 080,,11І та Аоro держаВffоі peЄC1paЦlT. 
Цеп n Доr:oВір Ilабllрає Чllнності після ."іДПllсаН.IJlо .. :.а,... однакову ЮРlfДlfЧ.ty с,rnу, OlIlll. з ~KIfX '''''n.c AoroBIP YКllвдeHO у трьох ПР"ftllрНIIКIХ, Ш 'А _ в ОРПlні, яКf'П провів державну реЄС1раUIЮ. 

11 в ОРЕНДОДАВЦЯ, npYMln _ в ОРЕНДАРЯ; тpCТI 



ІІсаlА'оlllll •••• Illmllll.111 IIOfDDOP), с: 
~ "·UlIIIIICII :І вfдо6раЖСIIIIІ" об"СЖСIlЬ (обтнжсщ.) )' 11 в )о КІІдІІС1рОllln МІІІ :lCMenLIIO' #4 1Ilil1PIICT311J1j 11 

8СТ1110ВnСІІІІХ ccpal"'na; • 
...... .vnV :loalliWIILoi "Ісжі :lсмenЬІІОТ J1lnЯIІКII; 
, аlП' ІІІ ПСРСIIСССIllIЯ в ІІІ.",." , ; 

б"рlrallшr 8CТDlloвncIIIIX r.tСЖООIІХ знаКІВ RЛПСlflfКУ (I\OrllCY) BaOI\. J 1 ... fh .... ). акт про псреда'l)' ІІІ :І .. ~"' ....... 

J1ШIIІКIІі 
)о ОIП' ПРllnо",),-псрсдачі :lcr.tCnLlloT дїn_IIKII. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BpOBlpcьКD MlcьКD Рада 
" or:061:11C1)'111111КD MiCLКOI'O I'OJIOOII 

А"'рт" в"t:lтл ОЛСIlt:""'РD"ІІЧ" 

МIСЦС:IІІIХОд1R11111Я 10РІWІЧllОТ особll 

01400 Kllr,t:61l" Dfiл"t:/I,,,, 
АІ.8РО'''РІІ, "J'Л.Гllltlрl"t1,lS 

IДСlmlФікаulnШln код 26376375 
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14. PCICBi311Т11 сторі •• 

ОРЕНДАР 

ПП О'рl"СIІ ОлеКСIІІІІ)Р I'Ot);"""""'" 

Місце ПРОЖІІВВШІЯ фіЗlІ'lІІОї особll 

01400 K"r'C6Ka n6.'1., 
.". 8PO'"PII, 'J'л.Кlр""".6 "".) 

111СНТllфікаuіRНlln номер 1З85602З50 

15. ПідПllСl1 сторіп 

(38"_" 

ДoroBip заРСlrnv\ва 
-.,... 110 У 811101110 •• i G аа _ _dI. 

pcєcтpauir 1101'О80ріо ОРСIIJU. "IIШс" ро f1L101 місы�іi РЦІІ,' про що у Кlllоі ЗРПI.сі• P>Cr-
о ЗI1ПIІС "Іа "'У " U't1Л.ln"-, А, 

---;;;;;;':.;;. ..... .:.:~~~ 20'" р. 111 Лі" --
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'"' АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2008 року 
М. Бровари 

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

заступника міського голови Аllдрссва ВаСIІЛЯ ОЛСIс:саIIДРОВllча, що діє на 

підставі 3шсону Уlсраїни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 

довіреності від 25.01.2008 року N!!2-15/149 з однієї сторони, та ПРllваТllllїІ 

підПРllємець СIJрічев ОлексаlЩР РодіОllОВllЧ з другої сторони, склали 

цеіі Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllllїІ піДПРllЄJ\IСЦЬ 

Сllрічев ОлеJссандр Родіонович прийняв земельну ділянку площею 

О,ООI8га, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

ВУЛ.КІІЇВСЬКЇЙ В районі РОЗJ\lіЩСННJI буд. N!!149 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 20.12.2007 року за N!!560-30-05 на 

умовах оренди терміном до 20.04.2008 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
ЮРИдична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ЗаступНИХ міського голови 

, " . .' ;;:' .' 
• і 

І • 

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

ПРИЙRЯВ: 

Приватний підприємець 
С"рі.,ЄВ ОЛЄКСal.др РодіОllОВІІЧ, 
Іоридичиа адреса: 

м.Бровари, 

вул.Кірова,6 !св.з 

/ О.Р. С"рі.,єв / 
~--Т--=::::==-
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J .IОDlfЩШLОI меЖІ )e~IeIlbIlOЇ ліоrШШ,JI 

ВУЛ. vм rl~~~ __ ;j'~"-';f.(~..L.~ ___________ . 

"~" ~FI'=(A _200~ 1'. 

і' 

МІІ, НIJЖtlепідпt[сані, прс:дстаонш( Броварського ,.,jсltlшго зе.\lеЛЬfJо-кадпстроsого бlОРО 

-------"'(Д~~9<' A~ -
D ПРllсyrності зеl\шевnаСНl-IКЇ в (:JемлеКОРJlС'ГУВDчjJJ): 

'.' . /1 ( 
~tt.R.,Jb О.р. 

ОА ( ~ 
представник BHKOHKOltlY І C>(Xf' ~ '( .. 6 
діючий на підставі дозволу виконкому Н!! 273 

paдll наРОД}IІІХ депутатіВ.llід 24 Шlстопада 1992 року І 

і 

. переНССlІl1 в натуру r.[сЖі на підставі nnа~ІУ з.;-мсльної дin~НlaI 

&~.~~4 о.е· 
прОЖИDаючогопоВупо __________ ~ ________________________________ ~~-----------

~ згідно рішеННJlI\[іСЬКВltКОНКОМУ НІ! ______ під _______ . __________ _ 

. . . .. -
'Межсві знаки в кількості ( 6. ) передані в натурі преДСТnIJJfЮ:У ЗRМОВНJІJ:а, нп "КОГО 
: иаlCRадено вїдповідQлыlістьь за їх збережеНfUJ. 

: РОЗМірн та місцезнаходжеJ1Нll меЖСВIІХ 311ахїв зсмелЬJlоі діЛИНЮJ показаll: на крока."(о 

• е. '.-' 
. -.. ~ і 
. - .. : 

1., r "6/."""l"""'" OP,' ... "I",,.··10t)J р. 30.11. JU 8JJ·/Joo 



А 



АІ(Т 

пр? Ilередачу ІІа збсрjгаlJJJЯ ВСТDIJОВЛСШJХ межових ЗІІОЮВ 
вnаСIІІІІСУ (l~opIIC"'YBO'IY) зеl\JСЛLJIОЇ діnЯJfКIJ 

.-: Cц(V'~ Ол.е'"--.:~ {'~К<Qf4.y'k" 
(П. 1. Б. фі3lfч.fOiOCOfJfaзва ЮРІ NНOiOсоби) с 

8 межах м. 'Ero ,(EM(::a~ сільської (,.,іської) рад. І 
~A ~, J ::~ ~«=6L "'ц! раnону 

КЮ8СLІ\О1 області 

200~p. 

(Н а організації. посвла. П. 1. Б.) 

І 
Г (землекористувач) 

г 
rcrUH1Ut CUJLCLICoi (сеЛJIШНОЇ. t.1icLxo'J) ради __________________ _ 

r-иorо (r.licLKoro) відділу земельних ресурсів ЩtQ~Ц І-с М ,4 
! С' (П. І. Б.) 
, 
L '0 

~ цеП акт про те, що межові знаЮf зеАrельної діляНКИ вставовлені (відновлені) ~a ~ic~eB~cтi в 
~ " ШТ. і передаІІі на зберігання ЗСА-lJJевлаСИJIХУ (землекористувачу) 
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Масштаб 1: 1 ОО 
ОПИС МЕЖ 
Від А до А зе~lЛі загnnьного КОРJfСТ}'DШIІІ~я--l~-~l.l.,j,.."",===::j~::U~......1I..-~:1=....J...:.:.:;:L!!r::;:]J 

Ah. .... псреllесеШIЯ меж о Шl1)'Р)' 30DпіUJІІJ.lJЇ ~Іежі 3сщ.',lыІїї дїЛJШIi •• 

І
-О ".,., . . - .. -.. 

.. , ',' т ", -. t: ... .... .-....-....... ---._. ----
'---::>-O~'.II І.:: 



Доrовlр,мl 
про BllecellllH за. ІІІ до доroвор 

• у opellДl! зеаlМLllОТ дlnНllКIІ Від 1".02.2008 .мбб 
allCТO БроваРIІ КIІІВСЬКОї області 

17 tcрПlIR двІ Тllсичl дев'итаro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLка .. іська рада КlІїВСЬКОї обла • 
аін fдСlmlФікаціnlШn код зв дallll .. 1I ЄДРПОУ 2637637 СТІ, ЮрІІДІІЧllа особа за заКОllодаастао .. 

Укр ~:.. illD. IS, в особі ВIІКОНУЮЧОro обов' '. 5, ЮРІІДІІЧІІІ адреса: КIІЇВСЬка обл., ~I. БроаlРII, 
1'/11. ІІІІ"Р '" nКIІ "ICIo"oro ronоаll - сскретар. paдll Сапожка Iropn 
DаСllЛЬОВllllа, ІКlln ДІЄ ІІВ пшстаВI ст.42 3аКОІl)' Украї1ІІ1 «Про .. ісцсвс самоаР.ДУВIШI. а Україні», з ОДIІОro 
6011)',111 • 

OPE~P: ФОП ~1:!,llleB One~~aндp РодіОНОВIІ'I, 10PIIДII'!HI адРССІ: ... БРОВlРII, вул .. Кірова.б кв.3, ЇlClmlФікаWnlllln ~д , ~I - ОРЕНДАР , з dpyzol старо,,,,, YКnВnII цсП Доroаір про IIIC1)'nIlC: 
ДіlОЧIІ доБРОВIЛLII~ І переБУОВIОЧIІ npl.1 здорово"у розу .. і ТІ "сніП ПIМ'.ті, розуміЮ'1ІІ ЗІІІЧСІІІІ. своїх діП, 

noпсрСАlІІоО 03HBnOalneHI з nPllnl!CB~1II ~IIDIЛLllоrо ЗВКОIIОдавстаа. що реryЛIОIOТL укладСШIR НІВІІІ ПРІВО'''ІІІ 
(JOКPCMa. , BllalOrDМl1 щодо НСДIПСНОСТI праВО'IIfII)'), оідпооіДIІО до ріWСIШ. Броварської місІоКОЇ радll від 
25.06.2009 року NиI157-64-05 та КСРYlОЧIIСЬ ПОnОжСIII .... 11 nYllктіа 4.5.2, 4.5.3 ТІ 9.1.3 Доroоору ОРСIIДI' 
юlспыlіi дimlнKIJ від 14.02:2008 РО.ІСУ уклвn .. цсП Доroвір N! І (".аdQЛі - ДOZOllір) про aIICCCHH. З~lіll ДО 
Доroвору OPCMII ,емenІоllоі ДIЛJlНКIІ ВІД 14.02.2008 року ЗІ К!!66 (ІІIUIDЛІ - ДOZOllір ОРlmдu) про таКС: 

І, BIICC'l1I до ДоroВОРУ ореllдll Ilвступні зміllll: 
1.1. Пункт 2.3 ДоroвоРУ ореНДІІВІІКЛВСТІІв НІС1)'ПllіR редакції: 

I2З. НормаТlШІІВ rpоШоВВ oцillкa зе .. ельної дin.IIКII зriДlIО довіДИl1 аідділу ДСРЖКО~I3С~1)' у місті Броварах 
КtIi8C1tKoi облвсті від 17.07.2009 року N!! 04-3/13-3/879 CТlHOBIIТL: 

12 522 (ДoвнaдцJIТЬ ТlIСRЧ П'RТCОТ двадwrп. даі) '1JIIBlli оо копіАок.» 

1.2. Пункт 3.1 ДоroвоРУ ореНДІ І ВllклаСТІI в HIC1)'nlliA редакції: 
13.1. ЦеП Доroвір yкпaдellO С1рОКОМ нв 1 (ОДІІН) рік, терміном до 25.06.2010 року. ПіCJIJIЗІкіIlЧСШ!. строку діі 
ш.оro ДоroвDpу ОРЕНДАР мвє переважне право ПОНОВЛСНН. noro ІІа IІОВIIП строк. У цьо .. у разІ ОР.ЕНДАР 
ПО81ІНІІИ не пізніше Ilіж за 30 кaneндapНlIX днів ДО ЗІкіllченНR строку дії цього ДоroвоРУ nllCIoMOBO ПОВIДО .. lml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про HDМip ПРОДОВЖlml fioro дію. • 

ПOnО_СIIНJI цьoro ДоroВОРУ про переваЖllе проо ОРЕНДАРЯ не застосовуlOТLCR у разІ: 
о 8ПКОРllстанні земельної ділянкн не зв цілЬОВIІМ ПРll3наЧСIІНRМ; 
- ПОРУШСНIIR термінів сnлаТlI ореНдНОЇ плаТІ!; 
- АОnyщellllR поriршенНJI стану земелLНОЇ дinRНКlт. 

1.3. ПYlIКТ 4 1 ДоroВОРУ оренди ВІІКЛІСТІІ в наС1)'ПнiJl редакції: ._ 
мА 1 р.' 10DL (necJIТL) відсотків від Hop~laТlIBJIOЇ rpошової ОЦlНЮI ЗСМСЛЬІІОІ ..... ІЧІІІ орендна плата СТІІНОВIIТІо 711 ... 

дітанкп- 12 522,00 rpИDнi і CКJI8дDЄ: . • 
1252,20 (Одна ТИСАа двісті п'JlтдесJIТ дві) '1J1шні 20 КОПIRоlС.» 

1 4 П CТlI У наС1)'пніП рсдакції: " ункт 4.3 ДоroВОРУ ореНдІ! ВІІКЛІ • OТJIro~1 30 (1pIIДWlТII) кanеНдDpШIХ днів. 
мз. орсндна плата BHOCIIТloCJI ріВНllМl1 ча~111 ЩОМICJlЧНО пр) '.... без VnllVVllaНJIR ПДВ UUUIXO~І 
ІІІІ-.. . днем звmюго (податкового МІСН_ ,11'-0.1-
-',,lІІulХ за ОCТ8lПIIМ квnеlUUlрннм N!! 33217815700005 УДК У КlІЇвськіП оБJпк:ri м. КІа .. ІСОД 
~ВIIНJI на розрах.ункоВl1R рахунОК OpeIIдOдaBWI ~ДII' КОД КПDСllфіквціі 13050500 - оренда ЗСАші». 
oЦUI02]571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ,n, 

ИІС1)'пиіR редакції: • 
1.5. Пункт 4.5.2 ДоroвоРУ ореllДllВllкласти в .nuOЇ MaТlI з .. іllll ИОР~IDТlIВllоі rpошової ОЦІІІЮІ, «4.5,2 :І • • • дaorvv 18 ставок opel __ • , 

• МIНlI РОЗМІРІВ земсльноro ~o. . .... .1 • іі Вll3llачеllllХ заКОJlодавстаО~I. 
nbwtщeНIIR qlll, тарифів, зміНІ' коефІЦІЄНТІВ !ндeкcaЦl , мв'І)' ІІа УМОвах. аll3ИlчеНl1Х п.4.5 Доroаору, 

У DllПадку відмОВ11 Орендвря ЗМI~lml OP:a~IIII.O~1)' порRдКY». 
ОрендодаВllЦЬ має првво розіРВIТlI цеП ДоroВIР В 04110 Р 

IlаС1)'пиіR редакції: • 
l.б. Пункт 4.5.4 Доrовору ОРСНД" BlllcnaCТJI В IlЗиачеllі ЦlВ! ДOГOBOPO~I, cyall ЗlборговаllОСТІ вважаєrьСR 

14.5.4. У разlllеВllссеlUUl орендиоі nлаТIІ у СТРОКІ" в • О HapaxoBYєrьcн на суму noдaТICoBoro борІ)' (з 
IIOдaТКOIIIМ борroм і СТJlI)'ЄТІоCJI з нарахуваиНllr.! П~ІІІ, O~ ВXYlnCY 120 відсотків ріЧНIІХ облікової ставlCJl 
~allНllМ urrpафНlIХ санкціП за їХ ІІUВИОCТJ) ІЗ р р кого noдaТКOBoro борry Ібо ІІа день Roro (noro 
lfaцioнanIolloro баllКВ УкрвіНIІ діlочоі ІІВ деllЬ ВIIНlllCJlеИI .. тв ставок Є білЬWОIО, за коаошП кanеllдaРИllП деllЬ 
'lacnl і) , • вСЛI"IIIН тaкllX Н noraweHIUI, змеЖlIО вш тoro, JlКВ з 
lIpocqJочеlU .. у loro сnлвті».. . • • 

ідnYllltТО~1 5 4. IIВС1)'ПНОГО З~IIС1)'. 
1.7 ПУІІКТ 5 "OroBOPY opellДlI ДОПОВНlml HOBII~I n ава opellJl;1 ЗІІ~ІСЛLИОЇ aimlllKII забороНRЄnOC •• » 

tI5.4 п' "" "",,",ого фОIU1)' пр • ерeдl1ча у звставу та ВllесенНІІ до С'І1І." .. -



J. 

1.8. ПУІІІСТ 6.4 Договору oРСндll BllкnaCnI в lІаступніП рсдакції: 
«6.4. ПСРСда'IВ земcnы�оіi aїJulllКlI OPCIIдaPIO здіПСIІІОСТЬСІ ІІа протизі S (п'ить) Jlllia 1а аll"ТО" 

псреда'lі. np 

oРСIUUlР з060В'1301llIП о n'mrдelllllln тep~lill піСЛІ ДСРЖВВІІОЇ peccтpalliї шого Договору ТaJ бо 
додаТКОВІІХ УГО'" AoroBopio про ВІІІ:ССІІІIR змін та ДОПОВНС"Ь до Договору ТОЩО lfадаТІ, Bi4nOBiJlII).a ; 
дсржаВllоі податковоі служ611ЗВ місцем ЗІІІІХОДЖСІІІІІ зсмcnь .. оі діЛRНКIf.)). 10_ 

1.9. ПУllln' 9 Договору ОрСllДІ1 ДОПООlllfТlІ ІІООІІМ піДПУIfКТОМ 9.4.6 наСТУПIІОГО 1Mit1y: 

«9.4.6. о n'mrдcl.lllln терміІІ піСЛІ дсржаОllоі реестрації цього Договору тalабо БУЛh-lІkll, JlOi11Т1a8 
AOl'Ooopio про ВІ.СССІІІ'!' зміll та ДОПООІІСІІ .. ДО Дo.."'~oPY тощо налаТIІ вілпооіЛIfУ копію oprall)' .. 
подnтковоі службll :sa МІСЦСМ знахОДЖСIІНІ земелы�оI� ДІЛИІІКШ). 

1.10. ПУllln' 11.3 AOI'OBOPY ОрСНДl1 ДОПООНIIТІі IIOOIIM підпунктом 11.3.3. lІаС1)'ПlIОГО 1Micty. І 
UliцiaTII.OIO однієі із СторіІІ В OДlIOCТOPOIIIILOMY порвдку У Оllпадках, псрс:дба'IСIІIIХ 'Іаконо,; ~ 
AOI'OOOPOM». 

1.11. ПУllln' 11.4 ДОГОООРУ opCHдll .... cnaCnI в наступніП рсдакції: 
«11.4. Po:sip.allllR ДОГОООРУ opellДll ЗС~lnі за іІlіціаТJlВОIО Орендодавця в ОДJlОС:ТОРОННЬСІ"У 
доnycкатса У разі IIС.llконаllНЯ ОреНдарем OllMor пунny 4, підпунктів 6.4 та 9.4 1ШIIОГО ДОГО8Ору. 
ВВDЖDtтЬСR розірваllll~1 за illiцiaTI10010 Орендодавм з ~ІО~IСlnY набутти '1ІІIІНОсті відпоаі.вJlОГО рішCIU 
nP11П1UlТ01'О ІІа OIIМOI}' OpCНДOДl1BЦR)). • 

2. ЦсП AOl'Ooip niДIIRrae держвніR реєстрації. 

3. ЦеП дого.ір набllpає ІІІІНН0сті післи підписання сторонаМIІ та Яого державної реєстрації. 

4. tнwi УМО.ІІ ДOI'OBOpy opelfДl1 зсмел"ної ділИ11К11 від 14 ЛІОТОГО 2008 року за N!!бб 3MIIWIl1011oCl6aJII 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ФОЛ С"рl"еfI ОЛf!I(СIІІІ()Р POtJlOIIO"If 

ІОРlІдичнаадреса: 
вул.Кірова,6 кв.3 
м. Бро.арrt 
обл. Киї.ська 

,~-- О.Р.Сllрl"" 
--~'11"1'"-----

Aoroalp ~DРСЄСТРОlаио У 11lконко .. і Броварс .. кої .. ісько' Paдll про ЩО У КНllЗі заПllсіl лсри,ВВl1оі ~ 
ДOroDOPIB OPCIIДII .ІІІІНОІІО заПІІС .ід .. 1-/,» ~ , ;. А 

~ ---~:..::..... ___ 20~poкy. 



... АКТ 
.ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в особі 

викоН)'JОЧОГО обов'язки міСЬІСОГО голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 N!!l28 <<Про виконання обов'язків міського головИ» з однієї 

сторони, та ФОП Сирічев Олександр РодіОIIОВII&1 з другої сторони, 

склали цей Alcr про наступне: 

БроваРСЬІС8 міська рада передала, а ФОП Сllрічев Олександр 

Родіонович прийняв земельну ділянку площею 0,0019га, для 

обслуговування кіОСІСУ по вул.Кірова, в районі розміщеllllЯ буд.Мl в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.06.2009 року за 

N!!11S7-64-05 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 25.06.2010 

року. 

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

AoroBOpy оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 
прИЙІІЯВ: 

фОН Сll]1ічев Олексаlfдр РодіОlfОВ"Ч, 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 

вул.Кірова,6 кв.з 

~~=--~---

І 

(3IIIDlDllom nC'llllllll) 

/ О.Р.Сll]1ічев / 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯНКИ 

M.SPOBBPII 

БроваРСLКD "llcLlCa Рада" f,."r.t .. C'r;/'l.I"t. .. 20(,:' 
(fEIfДOДABEЦЬ: Бро~аРСLlса. I'11~LlCa рада в особі заnYПllll1С8 "llchкoro ГОЛОВІІ Аllllрссва B~ 
OJcIIdllJlрОВIIЧО, ЩО ДІЄ ІІа ПІдстаВІ Закону Укрвіllll "Про Micueoe СИМОВРI./lУВИIШI в YКPlilli", AOBipellocтi від 
J062007рОk'Узв1ё2-153/515 3 oДlloro боку, та 
IEНдAР: rpOl'laдRIIIIII БlnаllОВСLlСlln BOnOДIIl'IIIP 100110011", 10рIlАII'ШИ IUIреси: М. GРООИРІІ, оуп. Klliochk1l,288, 
.16, IaclmlФlkllціПllllП КОД 2378809535 3 дpyroro, УКЛИЛІ' uen договір про 1.JГ,I\"lelllBeдelle: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно до рішеНIІЯ сесії Іірооарськоі міСЬКОі PIUIII КaIЇBCIoKoi облисті від .4.06.2007 
р) »36'.22-~S Ilадає, а ОРЕНДАР ПРI.Пмвє в строкове МВТllе КОРІІС'І)'ВИІІІІІ земcnыly ділlllКУ мощеlО 0,0035па 
ІІІ 06r.nyraByaollllR збlРllо-розбіРIlОГО I'1I!твneBOrO raражу по вуn. KIITBChlCin в pOnOlli роз".іщеIlIIЯ 6YДI ••• h")' 

_ •• 1. GpOBapll. Згідно 3 ІШВНОМ земnеКОРIIС'І)'ВВНIIЯ, ЩО є lIeBi./l'CMIIOIO чаСТlІІlОIО uьoro Договору та ./ІовіДКl1 
lІ1ІІІІІі &POBBPCЬКlIM міСIoК1IМ відділом земcnьних ресурсів ЗІ N!04-3I1S-3/SI9 oi./l 17.07.2007 ро",), та зе"'cnы�о-
IШCI'JIOlDі документації GpOBBPCIoKOro MicloKOro відділу зеМCnЬНl1Х ресурсіо, земcnыІ� ділЯНk,. рахується в земnях 
.,.aopty в "1еж8Х БРОВВРСloкоі міСlокоі paдll. 

2. Об"єкт оре.lДll. 

2.1.8 ореlШУ передвЄТЬСI земcnloНВ ділІНка ЗІranloНОIО мощеlO 0,0035ra. 
2.2 Н_ ПММlоніП ДЇnЯlщі розміщені об'ЄКТII нерухомого маПни, які явnяються вnисНіС:ПО opc~p~; 
23. НОР"IВТllвна грошова оцінка земcnьноі ділЯНК11 згі.ано ./IOBi./IКII Gровирського МІСЬКОГО ВUUlШУ земcnыІІх 

JII)~ ІіА 17.07.2007 року 3В N!04-3/1 5-3/5 18 СТВІІОВІІТЬ: 
- 3846 (ТРІ' ТІ'СRчі Blcil'ICOT СОРОІС ~J&:ТЬ) ГРIIВСНЬ; 
2.4. 3е"lenьнв ділянn. яка передається в opeHl1Y, Ilе моє нсдоліків, шо можуть пеРСЩКОДlm. іТ ефеmIВI'О"IУ 

QlapиmнlllO. 
2.5. ПРIІЗ"lіні ( peopraHi3BЦlї) ОРЕНДАР.я Договір ОРСIIАІI не збсріraє ЧIIНllість. 

3. Строк діі договору 

31 до . І І до 1406 2oD,1 року. Після зи,,;нчеНIIЯ строку договору 
~ ~ ГО_ІР Укладено ІІВ 2 ( ДВВ ) РОІСІІ, Tepl" 1101' у' ~MY раl ОРСI'JlDР ПОВllllен lІе пізніше ніж зв 2 
~qJ є переВDЖllе право поновnеllНЯ noгo на HOBlln строк. UI про І.амір ПРО./lОВЖlml Пого дію 

~1:ВkінчеНIIІ С1року діі дorOBOpy повіДОМlтl ПIlСЬМОВО OP~=:="AI'I оре'lдар втрачвє nepeBB2k'l.e ~paBO ІІа 
ІІІІО BIIICDPIICТ811111 зІ"Icnыlіi дlnНlІlС1І ІІІ за цlnьов,.І" ПР' 

""11111 AorOBOpy оре'lДll. 

4. OpCIIДlla плата 

4.1.'IЧllа OPIIlДlla мата eтa'IOBIITL І % від lIopI'.aТlIBlloi грошовоТ OUIIlKI' І cкnaдac 
4,2. 38,46 (ТРІІДЦПТЬ Bicll") rpllBeHIo 46 KoninOK; .' ІІКІІ держаВНОі вбо KO"'YIIВnIoHoi вnaclloCТЇ 

~~llc:neIIНl розміру ореl'дllоі маТIІ за зе"'еІІы�::llтівB illдcкcauii, ВII3НВ'lеl'llХ заКОIІО~ВСТ80"1, 
,__ З УРахуВВIІНЯ" іх цільовоro ПРll3начеllllЯ то КО .ІОЮТЬСЯ під чис ytCIII1JIDIIIUI або 3"'IНII у"'ов 
~Pmlrен""щ КабіІІето .. MillicтplB Yкpaillll фор",а"'ll, ЩО зоПОВІ 

4.3.0 DpeIIДlI ЧІІ ПРОДОВЖСІ.НІ noгo дії;. n R1Т1I plWClIlIR від 14.06.2007 року рlВIІIІІ'1ІІ 
~... pellД.la мата BIIOCIITbCR ПОЧІІІІВІОЧІІ 'з ДIIR пр .. " раХ)'1І01С УДК у КIІТвськІА 06nасті "І. KlltBa 
&'IJIQ ~~ до 15 сеРПIlН І 15 nllcтonoдa, WnАхоаl перерахува'IfI:~~':сот РадІІ. Код кnаСI.ФIIC8UIТ .3050500 - ОРС'lДа 
..... 'L 018 IСОд 23571923 р/р 33217815700005 - SpoDapcblCOT І' 

4 .. 'І! ТlI оформпяЄТЬСR BiДnOBi./lIllI"'I.aКТll1\III • 
.... П- І'ОК opellдllOI ма 4.5. ,; .... дачв ПРОДУКЦІЇ та HI1JIDI.IUI послуг В раху • 

405 І JII!lp opellAlloT маТIІ nepernllдBt:ТIoCR У разl • О"'. •• • • 
405' .; 3"IНII yr.IOB roсподаРIОВВННЯ передбачешlХ дого,ор , іІІ таРllфів з",іllll коефlQlЄlmв шдексвuіі, 

~. З' • 'пlJIDllщеllllЯ Ц , ' 
ІlIJJlaЧ "ІІН.. розмірів зе"'cnы�ого подаТКУ, 

еltltl( ЗD 
IСОIІОдВВСТВо .. ; 



".5.3. о іllШllХ ОllПlUIКах, псредБОllСlll1Х ЗОКОІІОМ; 
4.5.4. у разі ІІСОІІСССІІІIJI ОРСIШllоі MOТlI У стрОIШ, ОllЗIІDllСllі UIIM договором. СПРnn'1I1fТl.СIІ І • 

'П - • б У - ІСІІ, , DaIIO~ ПОАО' 1101 стаОКIІ II0wollanIolloro ОIllСУ кро",а за каЖСIІ ДСІІ" ПРОСТРО'ІСІІІІЯ nлатсit.1'. • .~; 
4.5.5. ОРСІІАІІО MBm спраanJlCТloСJI таКОЖ І У ВIlПадка.~, ЯКШО ОРЕНДАР 1 ПОВnЖlfll~ П"ІІ'ІІІН т .' . д " II\fЧ-.. 

OIlKOP"CТOOYC зсмелыІy АШJlIІКУ зо ШІМ ОГОВОРОМ. --., 

5. YalOBl1 BllKopllaallllO :JС~IСЛLllоі діЛОIIКII. 

5. І. Зсмелlo"О АіЛЯIІКВ ПСРСАІ1СТ1оСJI о opCllдy дnJl оБСЛУГОВУВВllІІЯ збіРllо-розбіРIlОГО МL"Та.1I:ИОГО гаражу; 
5.2. Цшьоос ПР"ЗIIВ"СIІІIJl земелыlіi АіЛJlIІКIІ - зсмлі ТРВІІСПОРТУ: • 
5.3. oРСllдар ІІС мвс прова бсз офОРМЛСllІІJI У встаlfОDЛСIІОМУ 3BKOllOAaBCТBOM ПОРІІД",,), 1міllЮRаТ11 ~ 

ПРІІ'"ВІІС""" зсмелlollоі' АШЯІІКІІ. 

6. YalOBl1 і арОК11 псрсда-Іі :JСl\IСЛLllоі діЛ11ІІК11 В 0PCII11Y. 

6. І. Псредо"о зсмелlollоі АШЯІІКІІ в ореllду ,діПСIІІОСТ .. СЯ без ро'роблеllllЯМ проеКIУ її BillBl:llCIIIIII. 
6.2.tllшl УМОВІІ персда"і земелloноі ДШЯIfКIІ в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псредас, а ОРЕНДЛР nplIJ!q1 

opCllдy земелlollУ АШЯІІКУ ВШlону віА БУАIо-ЯКllХ мвПНОВIІХ прав і претензіП третіх осіб, про 111\11:< в ".O\lCIIТ yк.'W!q 
Aorooopy ОРЕНДОДАВЕЦЬ "11 ОРЕНДАР не МОГЛІІ ,наТIІ. 

б.3. ПсреАа"в земел"llоі ДШЯНКІІ орендаРІО 3J1іПСIІЮЄТloСЯ після держаВIІОЇ peccтpauii ULoro Договору 
за актом ПРIlПмаIlIUl- персда"і. 
б.4. На ОСlІові cт.2S 3aKOIIY YKpailll1 "Про ореlШУ зеаlлl" від Об.IО.1998р N!!161-XIV ОРI!IIJIIН 

n"nnIAclIIlII" строк пІсля деРЖUВllоі реєстрацli договору opellAIl зеl\lenLllоі дlnИIfКIІ ІІВДІТІІ "опіlО JlОГО_О" 
BlдnODIдIlOI\.Y OPralIY деРЖnВllоі податковоі служБІІ. 

7. YalOBl1 ПОВСРІІСІІВП зсаlСЛLllоі діЛПВКII. 

7.1. Після пр"пlнеНIIJI діі договору opellдDp повертає ореlшодавцеві земельну ділян",,), У стані, НІ! пр .. 
поріВНЯІІО З ТІ'М, У ЯКОМУ він одержав іТ в оренду. • • 

OpeHДOдDBeЦlo У разі погіршеНl1R КОР"СН"Х ВЛВСТ1lвостеА орендованоі земельної ділЯНКIІ, пов'naНIIХ D ,. 

іТ стану, має право на відшкодування збlmcів У розмірі, Вllзна"еному СТОРОНОМІІ. ЯКЩО cтopOHa~lIIl1e llOCIlI1l)'lO"" 
про розмір відшкодування збllТків, спір розв'язуєт .. ся У судовому порядку. . 

72. 3діАснені opellдDpeM без ЗГОДІІ орендодавЦІ BI!тpaТlI на поліпшення орендованої зс".enыlїї .,iIIJIIIII,-
нсмо;к,шво відокреМllТl1 без заподіянн., ШКОДІІ ціП ділянці, не пімяГВІОТlo відшкодуванНIО. . 

7.3. ПоліпшеНl1R стану земел"ноі ДШЯНКlI, проведені орендарем ЗI1 ПIlС .. МОВОЮ згодою з ОРСI1l10ДІІІІІС"
не піМRП1ЮТ" BiДWKOДYBBHНJO. 

7.4. Орендар мвє првво на відшкодуваНl1R збитків, заподіЯНIІХ внаслідок lIe811KOllallHII ope~ 
зобов'язвн" , передбв"еШIХ QIII\' договором. 

30llткааlll вваЖІІIDТL~Я: ., 
7.5. фвml"ні втраТІІ, ЯКlIХ opellдDp зазнн в зв'JlЗКУ з неВIІКОIІВНllЯМ вбо ненвnеЖНIIf.1 8111\0"1""1" ~ 

договору орендодавцем, а також BllТpaТ1l, які орендар здіПСНIІВ або ПОВlІнен здіПСН11Т1І для віДН08lll!НІІІ 
порушеного права; aOVJ 

7 .б. ДOXO~", які opellдap міг бll peВn .. llo ОТРІІмати в разі нanежного ВlІконання opellAoДnBueM умов JIOI'O . 
7.7. РОЗМІР фаКТIІ""IІХ BltтpaT ореllдaря ВII3I1В"ВЄТІоСЯ ІІа підставі ДOКYMeHтan .. llo niAТIepA;I,eIIllX дa"'L' 

8. Обl\lСЖСllllП (оБТПЖСIІІIП) щодо Вllкорш:таlШО 
:JсаlСЛLllоі діЛПIIКII. 

PIIJ1DPIA~ В.l. На ореllДовану земельну ділЯIІКУ ВCТDllовлено оБМС"АСеllНЯ площею 0,001 Sгa _ ilrIКeHepHlln "''О 
nініі електропеРCAl1"і; 

9. Illші права та оБОВ'П:JКII сторіІІ. 
rJ 

ОДАЕ' .~ ОРЕНД В ЦЬ гараН1)'t, шо зсмел"на ділянка суПого власності нікому іllШОМУ lІе ВIJI , 
ЗВБОРОНОI~ (~рештом), ЗВCТDВ~ІО не перебуває і він мас заКОНІІі ПОВlІоважен~я перeдDваТlI UID дinІ""''У • 
lІадаВВТlI ІІІШІ Прl1ва. ВIІЗllачеlll QIIM договором. 

9.1.ПраDU opellДoдaBQn: 

9. 1.1 nepeBipml цільове ВIІКОРIІСТВIlНЯ земenloноі ділЯIІКIІ' ,а , 
9 І? AOC'lpOKOBO розірваТlI n n, .' IInBC1ID" • -: це ""oгoalp У ВIlПадкаХ, передба"еllllХ "ІІІ1111ІМ ЗВI\ОIlО-

Договором, ЧІ,) 
9.1.3. зміllllТlІ розмір opellДlloi nлаТIІ У ВІІП 8СТВО" В 1'О"У 

ОДlIОСТОРОIІІIЬОМУ порядку без ЗГОДІІ ОРЕНДАРЯ; адках, пеРеАбачеНIІХ "111111І11\1 ЗВКОIІОДn , 



9.1.4. DII"'DI'DТlI віА ОРЕНДАРя СDOсчас"ого 
9.I.S.DIlr.tDI'DТlI віА ОРЕНДЛР JI DiAUIKOInI ВllеССlltfJl ореlfllllоі MaТlI; 

• • -J ва""" CY~III ОРСІІІІ -pUll про 11_111І. 'с"Ic:nыІІ� АUlJlIІІШ ДО підп"саllllJl цьо Д 110. маТIf 3 '.асу nPlln"JI1ТJI ріWСЩIJI сссіі міськоТ 
9.2. 060в'Я3КII ОРСllДодавця: го oroDopy; 
9.2.1. псрсдаDаТlI ЗС"'CnLlty дinJlIfКУ ПО В""1)'; 
9.3. Права ОРСllДари: 
93.1. 01JШ"lаТII по Btay ЗС"'СЛLIfУ ainJllf1rV У ..... р 

3 2. ". "J .... "С'І)'DВШIJl; 
9.. ПОIIОDЛIОDВТlI ДОГОВIР ПIСЛJl заКIІІ'IСIlIfJl n _ .. 

apcnпlтсрМіl1)' OPCIIAII; С1рОКУ ОГО ДІІ R раз. В'IІСУТllості претСllзіП, шодо зоБОl'Jl3ВІІЬ ІІВ 
9.4. 060В'А3КII ОРСllдарп: 
9.4.1.llадаВВТlI ОРЕНДОДАВЦІО МОЖnIfDість 3l1іПс. 
9.4.2.Вllкорш:товуваТlI ЗСАIМI.IIУ ДШRIlIrV ]0 ІІШ "о ваТІ' КО'l1pOJIь зв ВlІкор",:таШIJI'" цісї зсмcJlыІїї ділJlIІКІІ; 

4.3 '"J LOBII~I ПРIІ]'lаЧСfllfll~l' 9. .еDосчаСIIО епn~~уваТl' ОРС"ДIfУ пnвту; • , 
9.4.4.IІС допускаТIІ ХI"'I'fIIОГО 'ІІІ БVІІЬ-JIКОГО illworo забnv 

4 S • J "JIIIICllIfJl 3СМЛJl; 
9. • • Пl4ТР"МУВВТIІ іі І ІІВЛСЖІІОМУ СВІІітаРIІОМУ СТ8l1і; 

10. РІІЗІІК ВІІПІДКОВОГО :ІIIIIЩСШIП або ПОШІСОДЖСІШП 
об'єкта ОРСІІДІІ ЧІІ Гroro ЧОСТІШІІ. 

10.1. Р.fЗ1IК ІІІПВЛКОВОГО 'НІІШСННJI або ПОWКО4ЖСt"'1І об'сln'l1 ОРСtШIІ ЧІІ Пого ЧВСТ.IНJf ІІССС ОРСНllар • 

11.СТРОХУВОШIП об"єкто 8111 iioro ЧОСТІІІІІІ. 

11.I.ЗГЇЛIІО З ШІІ\! договором об"єкт ОРС'ШІІ НС піДnJlгає с:трахуВВtftfю. 

12. Зl\lіllll УІ\ІОВ ДОГОВОру і ПРIIПlIIIСIIIIП Boro діі 

12.1. 3"'і.llll УМОІ ДОГОІОРУ ,діПСНIОІОТЬСJI у nllCbMOlin формі ,В 13ВЄМНОЮ 3ГОІІОЮ сторін. У разі НСДОСJlГIfСІШJl 
31'ОАІlІЦОДО ЗМІНІІ умов ДОГОІОРУ спір РО'I'JI3УІОТЬСJl У СУДОІОМУ ПОРJШJC}'. 

12.2. Діі договору Прl'ПIflIRЮТЬСR у ра]l: 
12.2.1.,акіНЧСНIUI СТРОКУ. на JlЮIВ Вого було УКnІШСНО; 
12.2.2.псредачі орсндврю ,емсльноі діЛJlНКI. У власність; 
!2.23. ІIІКУnY :sс",сльноі ділJlНКl1 ДnJl суспілЬНl1Х ПО1рсб вбо npllMYCOBOГO відЧУ&СШIJI ,сI\ІслыlтT ділJlНЮIЗ 

УIІOnl~ІI суспілЬНОі IІсобхіДllості І ПОрJlДку;" встанОВЛСНОМУ 'ВКОНОІ\І. віДПОlіllНО 110 cт.l47 3С&IСЛЬНОГО КОДСКСУ 
кpalHII; 

12.2.4. Договір ПРIIПIIНJIЄТЬСJl також І іНШl1Х ВllПадkIL~. псрсдбаЧСНl1Х ,а,,'Оном. 
12.3. Діі договору ПрllПІІІIRIОТЬСЯ ШnАХОАI Вого розіРВDІІІІR 30: 
12.3.1. I'Вємною згодою сторіІ'; 
123.2 piWCHHJlM суду на ІIІJ\lОІ)' однієі і, cтopil' У нвслідок HeBllКOHBHllJI другою стороною оБОВ'JlЗків. 

~чеНIIХ ДОГОІОРОМ, та внаслідок ІIIПВдКОІОГО 'НІІШСІІНJI. ПОWКQJlЖCIІІIJI ОРСlшоввноі ,с&rсльноі ainJlIIICll, JlKC 
'tranlO переWкоджає іі BIIKOPIIcт&IIHIO а також, i11W11X підстав, Вll3начеНl1Х 3ВКОНО&I. 

12.33.HCIIIKOHaHIIJI орсндарем ';'9.4.2 ДІ1I'ОГО ДОГОІОРУ 3D ріШСІIНJI" cY/JY, відповіДllО до ст.141.1 .... 3е~lел.IIDгО 
lСоаекеу у ЩJаТIIII; 

12.4. PO:tїPDDIIIIR договору D ОДIІОСТОрОIШЬОАIУ ПОРJIJIКУ допусlCDєrьC1l ; 
У'ІОІОЮ розіРlаНl1JI договору в ОДНОСТОРОНIIЬО&ІУ ПОРJlДК)'.Є HClllКOllBHНJI ОРСН4В]'е .. n .... 3. п.9 ... з •. п. 9 ... .3. 

• 12.5. Персхід првва власноСТЇ ІІа J\lanHO oрСЩUlрJl на IJIШУ 10рІШІІЧНУ вбо фl311ЧІl)' особу є ПІДставою дnJl r-DlIIIJI договору. 
II~ на O]'CIIAOBall)' зсмсльtty дinJlIІК)' у рвзі СJ\lерті ~ыlн~її особ". - О~lшаРR. ,aCYд;ItCIIНJI вбо ОБМ~IfНJI іі 
;;;:aТROCТI 3В ріШСНllJI1\І суду пеРСХОДІІТЬ ДО спадкоємЦІВ або ІІ!ШІІХ ОСІб, JlIСI lllкoplrCТOBytOТЬ ШО зсмсльну ДШJlIIКУ 

.. 3 ОРснаарем. WnJlXO., псрсукnадаННІІ доroвору ОРСtШl1 3С&ШI. 

13. відповідалы�істьь сторіІІ зо IIСВIIКОIIОIIПИ обо 
IIСllолежllС ВIIКОIIОIIIIП ДОГОВОРУ 

13 І 3 . 10PIV СТОрОl1ІІ Ilесуть liдnoBi4IIJIblIЇCТЬ ВЇДПОВЇДІІО до 3DКOUV 
'" u ........ •• а неlllКОllDIШJl або IIСIIВnСЖIIС BIIKOllalll1Jl ДОГО 'J • OOJ 

....... ,lJ ДОГОвору 

~.2.CтoPOt;a, JlИВ ПОРУWІШІ зобов'JlзаllНJI. ЗDіль.IJIЄТЬСJl від BiдnollдanfollOcтf. JlКШО 801'B доведс. ШО це 
1111І CТlnOca ІІС 3 іі вшш. 



'4. ПРllкіlщспі ПОJlОЖСIIІІR. 

14.I.ЦсП 1I0гопір IlвбllРВС ІІІІІІІІОСТ; після піllПllСВllllЯ cтopOHa\l1l та по, о l1ержаВltої P~I стра'llІ 
ЦсП 1I0гооір YКnDllCllo у трьох прrlміРIIІІКDХ. шо МВIОТIо 011110КОВУ Юрlll1l1'IІІУ С'I.ч. n.11111 • 11~ . . n . . It\ ІІЩС ОРСlІllОllапuя. npYflln - п ОрСЩIllР". тpeтln - в ОРГВІІІ. ЯКІІ ПРОВІВ дсржав,,)' РСССТРПІІІЮ. 

НС01.ll'[I\ІІIII"'11 IIOCТl1ll8AIII догооору [: 
КIUIIIС1рОПIIП nnall зсмcnыlіi lIілЯllКIІ :J віllоБРВЖСlflfЯ\І оБМСЖСIІІ. (оБТ"ЖСIІІ.) ~ ,; 

DCТDІІОDJIІШІІХ ссрпітyrів; H"~ 

ВКТ ПРIIПому-псреl1Dllі зсмcnыlіi lIіnЯIІКII; 
акт ПСРСІІСССІІІІЯ D IІВ1)'РУ ЗОВІlіШllьоі мсжі ]смеnь"оі l1іЛЯIІІШ (кпrlія) 

окт ПРО псредачу 110 :J6еріГВШIЯ UCТDllоnnеШIХ МСЖОПІІХ :J"акіп nлаСЮ.I\-У ( KOPIIC1) иа'.~) 1C',~.1"'1OЇ ~ 

Ор&шдодаВ&ЩL 

БРОВВРСЬКІ міська РМІ 
в особі :JВСТУПllІІка 
міського ГОnОВIІ 
АII.DpССВІ ВI1СllnЯ ОnеКСВНl1РОВIІЧІ 

МіСЦC:JIІОХОl1жеIIНЯ ~Рlll1l1Чllоі особll 

07400 КlIТВСЬка обnlСТIt, 
м. Бровар", вул. Г8гарі.lа, 15 

111СIПIІФікаціП.шп код 26376275 

15. Рскві111ТІІ сторіІІ 

ПlдПllСl1 сторіІІ 

()РСІМВР 

Біла"ОUСI.Кllri Bu:.o.III'III,,11a1lOU\ 
паспорт сері" СМ Х!!387768. 
BlIl1alllln БроваРСIoКlІ\І МО ГУ \11 
УкраїШI у КIІЇОС"І\іІі об.lааі 
вів О 1.11.200 І POI\)'. 

MiCllC ПРОЖlІваllll1l фі111'1ноі I'IJЇJ 

м. БроваРІІ. 
вул.КlІївська,288.І\8.76 

IдеНТllфікаціПIll'П HO\lep П7'-

ОРСШl1ар , 

~ ее= 8.1. 6iлaJ101C'1" 
І 

мп 

-



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року м. Бровари 

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

ЗОСТУПllllка міського ГОЛОВІ! Андрєєва ВаСllЛЯ ОлсксаllДРОВllча, що діє 

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

довіреності від 20.06.2007 року N!!2-53/515, з однієї сторони, та 

rРО&lадЯIIIIII БілаllОВСЬКllЙ ВОЛОДИI\IIIР ІваНОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громаДЯНІІІІ БілаllОВСЬКllЙ 

ВОЛОДIIМIIР ІваНОВllЧ прийняв земельну ділянку площею О,ООЗSга по 

вул. Кllівській В раЙОllі розміщення БУДllll1C)' Х!!288 дЛЯ обслуговування 

Збірно-розбірного металевого гаражу - землі транспорту. Земельна ділянка ... 
надана рішенням сесії Броварської міської ради від 14.06.2007 року за 

N!369-22-0S та на умовах оренди терміном на 2 ( ОДІІН ) pil( до 

14.06.2009 року. 

Цей Акт складено у трьох приміРНИК8Х і і є невід'ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
IОРИДИЧНа адреса: 
~I. БРовари, вул.Гагаріна,15 
аctyпник міського голови 

дрєєв/ 

ІІРИЙНЯВ: 
Білановський Володимирович 

ІвановиЧ, 

який проживає за адресою : 
вул. Київська,288, кв.76, 
м. Бровари 

~I В.І.Бfлaновськиіі І 

1VII1 (3В IIDIІllОсті ПОЧDТll 



.,3 

П л А Н ЗОВllіШllіх I'tIСЖ ЗСМЛСlСорш:туваllllR 
( KOPOTKO~OKOBOГO tlO умовах opetlAJi) 

м;('.J..А Q ItJl~K'; 8, 10 
UYJI. ~;·'uп,} " ~~~~~~~~~-

',оо 
-т-

t,o 

',ОО 

3,00 

о· ... 

Масшraб 1 :2.00 
ОПИС МЕЖ: Від А до А _ :sс:мпі''зога:Iыlгоo КОРИСТУВа1і1~~~~.....&JШ4~ШШQ~...-J~-----=~ 

, Ak-r ПСDСllеССlІІlИ в IIOТVPY ЗОВllіШIІЬОЇ межі 3СМСЛЬ110Ї АіЛRIІІСJI: 

~~~ 
~ee 

~ач~ьник Броварського "іськоГО 
IlМIПУ '3сме.,,,,"'Х pec)oJ1CiR . 'Ю.~~~1І'-~~ 

ЗаhlJ1ЬНD ппоща: 8 &; о ~ ~ 

DОбмежсtlНR: 

(Jlen 

,. 

) 



, . 

про ПСРСІІСССННН 8 н_тур, 108HiwH" і 
. .' о MQci 1СМСЛЬИОУ АUa8Иt(Н 

hjdqJG61Щs r /).:1. : 

1,/1 , • l'n._J,Ан;.:::а..L.;· ... ~=ц;аleA~-т....,jII!t.l:';s6~ ___________ _ 
- ' 

оо (,1'. 7'J;'u(" 2uul р, 
, \ 

Мн. Ннж~сПіА~'нС.ні. ПРСАстаlННIС ТОВ "конст АНТ А" 

І ПРИСYlності 1СМnСlnlсннкі. (1CMnClCopHC:ТYI.'Iil): 

fi',;,qNpt(t!I/с.Щ," І! . :J. 
ПрСАСТIIН~1С ІНIС~ИКОМl • • cfНЦ 'e!S 
.111О'ІН на nlACTa81 АО180n, ІНКОІІІСОМ If 273 
PL!lH наро:.анм:& .1Cn~T'Til ІіА 24 nНС:ТОПІАІ 1992 РОІС)' 
псрсмссnн .. "IТур)' межі IIn 'lіI1«:ТІllі Пnl">, 1СМСnI.нnі діn,н.м 

І 

, . 

• 

, ,. ~ 
прожtClllО'Іоrо "О B'I,,: __ ~,'J!I/.~~;~.:::;;*,,:w:::z-• ..::;.2.::'.::':-_..:.o..:.. _____ _ 

.І 

1rr:aHO PIWCMHI MIC~tC'MICO"K"M~' I'l., __ 1І1.!1 _________ _ 

Мсжові 1наІСН І кііІ"косТі ' О/)С UIT, ПСРСllані І натурі npcAcT.IHHICY 
".'ОIН"IСІІ. 1111 IlCuro і "8"nll.2':IIO lIiJ&nOlilllUl"HicT" 11 їх 1аерс*с"н., 

РО1МlРИ ТІ міСUС1НI~о:а*сии. меЖОIИ! '"11Сів 1СМСn""ОЇ АЇnl"IСИ пока8ні 
МІ .сРОlСах, ,: 

исА акт ( ПЇАставоlO ~. ПРИАИ'тr. рішеННІ по фаIП'ИЧИО~~ lСористуаанНIО., 

Акт с"nuсниА • .!ІІОХ ПРИ"lіРМИIСІХ. 

ПРСJJСТ"'ІИК ',eM:tC 
( 'JcMnclCopHCтy ..... J 

ПРСАСТІІННІС уов . . 
• 

ПРСАс'.іННIС IHICOHJI:OMJ2!t 
.. : 

ПРСІІ«: ;:'111"11 &p08apc1tKOrO 

иїсltllоrо niwain)' 
ресурсів 

" 
',' 

О' , 

~ ... 



• 
• 

r. о. 

. .... .. . 
~. . 

Абрис СМВВ: оо:· о -.т.=--~",:",Ш~~ 
.' .' ;\', :',' . .' .: ... ~. : ~ \\.-;.,' 

~ ;., 
о •• 

о· 

~I 

,. 

• , 

t 

" 



ра 

-" -
про Ilередачу на зоеРlгаllllВ В&:ТаНОВJlеИИJL межUIІИJL :lН8КIIІ 

.вnаСI.ИКУ ( корпnyвачу ) земenьвоі ділввкп 

( П.І.В. фізИ'1НОТ особн, 111388 IDРИJUІЧНОТ особи) 

в,межах І G jJ o(J.~ ~61U:J,. •• міської (сільської) ради 

'. +" ~'(ЦЧ '/Р3 
І Кllївськоі обпасті 

• раАону 

: 

ми НИ)К'lспїдписauі: 
ПРСДСТODИИІС ОРrDIllзвції. що виконмв роботи по dcтaвoвncНВJO межових знаків земeJIЬної 
~JUlIIIОІ. що П8ДIUIВ вищс BKaВIIOМY ВnІСIIИКУ ( користувачу ) • 

. . 

'. 

прсд~ник .міської (сільської) р8ДИ :;-УІ" MJt5Q .I'U ·13 . 
міськоro (palOIIIIOro) відділу земenьRИX ресурсів tt&,,,,,, .b.L. 

- "" (0.1.&.) 
СММИ цей акт про те. що межові ЗНВlCИ зсмсшьної дimпucи BCТlRoвncBЇ (BїдвoвncBi) ва . . . . . 
МІсцевоСТІ в ICIJlLKOCТI ~ )t' шт. І передані на Зберifaнu зeмnсвnаCJUПC}t 

(ЗCМJIскориC1YllВЧУ) ___ ~bj~IJ,--4~9~.If.~Ю~~~'~I'~«::.:-':=eJ~::::, ;;;:Z:;:-;;т;.;;;«.;;r--"--
(П.І.&. фы�чноіi особ .. , Нl38а IDРIUIIІ"ИОТ особи) 

ПРСДСТІШІІИІС .коl (сіпьсько\) родН:::=:;;: 

ПредСТІШllИIС мІСЬ1СОro (рIlЙОВIIОro) 
відділу 3СМCJlЬ1IUХ рссурсlв • • . 



про BllfCfllllH ЗI\.111 дО доroво Доввlр ХІІ 
"'i~ ':РС'ІД'І 3CA'~lollor 4JпИllk" вщ 02 сеРПІІЯ 2007 РОКУ .м31 

ороваРIІ КШ8с.коі OMBc:тf 

05 сеРПllН двІ ТІІСН'ІІ дев'нтоro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ІіР08Врс.ка місьКІ _ 
законодавством Украі'lІІ Iде.m,ФікаціП n ран КllіВС.КОI обпастІ, Юрl'ДI'Чllа особо за 
lCJ.і8С.ка обл., М. БР08аРІІ вул rarapi 11І1 1;04 за aa!flfMII ЄДРПОУ 26376375, .0P'f4'I'I'la ореса: 
секретар. POДII Свпожкв irop~ D ІІІ, ,8 осоБІ 81.КОНУIОЧОГО обов '13КІІ Аlіс.коro ronOOI. -
•• ЇСЦС8С саМОВРІДУ8а.1ІІ1 в Украі •• I· ОСIІЛIoОВIІ'.О, .Klln діє ІІа пі4ста8і СТ.42 ЗаКОIfУ УкраіНІ І «Про 

», 3 04110ro боку та 
ОРЕНДАР: rpOMlI,IIJIlIlII1 GinallOBCIo n в ' 

вул КI.ЇВСIoка.288 кв 76 іде.m.ф· 'n nKII ОnОДlfАЩР 18аll0811Ч, ЮР"4J1Чllа оресо: м.ІіРОВОРJl, 
. n Д .' І IКlQI'1II код 2378809535, aanі -"ОРЕНДАР" :І ,)pyгor сторо"и 

УКПВnI. це ОГОВІР про lІаСТУПIlС: " 

ДіЮЧІ' добр~вinыІo і псреБУ8D101111 прl' здоровому розумі та .cHln пам'JIТЇ Р03УАlіIО'1ІІ 
знаЧС"11R своіх ДIП, ПОПСРС4І'ЬО 03f1аПомnеfll 3 ПР"ПllсаАfIf ШІвinЬflОro заКОflО~ОВCТDа що 
p~l)'mo.oть укл~е"I'П '11І"'11 праВО'1ІІ1І (зокремl, 3 BIIMoraAfIf щодо 'lедlПсності прuо':шl)') 
ащповlдllО до plwe'~"1 Ііроварськоі міської РОJl від 28.05.2009 року НІ 1133-63-05 та кePYlO"IIC~ 
папожеllllD.l. ПУlllm8 ~.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroООРУ ope'f4J1 земen.ної ninlllKII від 02 ссрп ... 2007 
p~кy YКn~1II цеП ДОГО81Р НІ І ("а,)алі - ДOZOflір) про ВllесеlШI зміll 40 Доro80РУ 0pc'f4l1 зсмen.llоі 
4Ш1НК.1 81Д 02 серп ... 2007 року за N!32 (I.anмi - Договір ор,,,,)и) про таке: 

1. BI.eCТII ДО ДоroВОРУ opell4l1 l.aC1)'nlli 3Аlі.ш: 
1.1. Пункт 2.З Доro80РУ ope'f411 BllкnaCТJI в IIIC1)'nllin рсаакції: 

«2.З. Нормативна f1Jow08a оцінка зеАfenьної 4in11lKI. згідно Д08іДКJI віnninу держкомзеАry у місті 
Ііроварах IСІlі8Сloкоі оБЛlсті 8ід 07.07.2009 року НІ 04-3/15-3n48 CТD'IOBJm.: 

9095,00 (Дe8'JIТIo ТlfСІЧ дев'.нос:то П'ІТЬ) ГРJlВСНЬ оо копіАок. 

1.1. Пункт З.І Доro80РУ ореНДІІ BJlкnaCТJI в ІІІС1)'пніП реаакції: 
«З.1. ЦеН Доro8ір укладено строком ІІІ 2 (ДВІ) РОКІІ, тepAlillOM до 28.05.2011 року. Пісп. 
закІнчеННІ строку дії цьоro Доroвору ОРЕНДАР мвє переважне право nOlloвneH.1I Ноro нв НОВIlП 
строк. У ц.ому разі ОРЕНДАР ПОВІІнен не пізніше ніж 30 30 lCIUIellUp.1I1X 41.ів до ЗlкінчеНIIR 
С1року діі цьоro Доro80РУ ПИС.МОВО повідом.rr'l ОРЕНДОДАВЦЯ про НІмір ПРОДОВЖJml noro 
ДЇJo. 

ПапожеНIIR ЦЬОГО Доro80ру про переважне право ОРЕНДАРЯ не звстосовyкm.СI у разі: 
- Вllкористанні зеАlел.ноі дin.нк" не 31 ціn.ОВ'ІАІ ПРIf3начеННlАf; 
- порушеllllR термінів CMaТlI opeнnнoї MaТlI; 

допущеНIIR погіршеНIIR стану з.емen.ноі аіuнки». 

1.3. Пункт 4.1 Доro80РУ ореНДІІ BIIКnBCТII в IШС1)'пніП p~двкцiї: _ 
«4.1. Річна орендна мата CТlHOBlrr. 1% (OДIf1f) віасоток ВІД HOPMDТlfВHOi f1JОШОВОІ оціНІСІІ 
зсмen.ноі ДЇUНICII- 9 095,00 f1Jlf8CI'. і cкnaaaє: 
- 90,95 (деВ'IНОСТО) f1JlfBeH. 95 копіПок. 

1.4. Пункт 4.З Доro80РУ ореНДІІ BI,КnICТfl У 1І0~пНіП реаакшї: 
«4.З. Орендна nnата BHOCIIТloCJl ріВНllМIІ чвстками. ШОМІСІЧНО ПРOТJlroм ~o (1plf4lUfТ1l) ICIUIСІW1ІШІІХ 
411Ї8, НlС'І)'ПІПІХ за остаННЇАI кanеlf4ВРИIIМ днем 3BfТlfOro (noдaткoвoro) MIClLUI без ypaxyвlННl пдв 

IКО811П рахунок OpeIfДOДDВLUI НІ 3З217815700005 УДК У КJliвcЬКЇn =' ~:е:.:ан::аЗ~~~З571923, МФО 821018, ОДСРЖУВlЧ - Ііроварс.ке ВДІ(. КОД 
кnacflфікації 13050500 - оренда зеАті». 

4 5.2 Д ,v ореНДІ' BIIКnBC111 в НВС1)'пиіП редакціі: 
1.5. ПytIКТ. OroBOP" та С11ІВОК OPClf4Hoi МПІI, 311111111 ИОРАlаТlIВllоі f1Jошовоі 

«4.5.2. 3MiНlI Р031111рів земел.ноro податку і' 'ІВ IндекС8Шіі. Вlf3110чешlХ законоаавстаОАf. " • фіа 3АtіШІ коеф ШЄlrr , 
OЦtIIКlI. ПIДDllщеННI ЦІНІ таРІ', ЗА,іlll1ТIІ opelf4l" пnа1)' ІІа уа,овах, В.13l1аЧСIІIІХ п ... о5 

у ВІ1Падку від"IОВIІ Opell4apn plp Opelf411• ЯКЩО, Е РЩАlова ВЩ добровJпIo'IОro 
ДОВ80РУ, C:ТOPOIIII РОЗРllваlОТЬ 1.1101'0 n дoroplp РОЗРllDаCl10aJ ,СУДОВОАІУ порnдку.». 
розlР8аllllR доroвору за зroДО10 с:тор 11, це 

II BIIКnBC111 В наСТУПllіП редакшї: 
l.б. ПytllСТ 4.5.4 Доroвору орена ОКІІ, Вlf3Нllчеlll QIIIII ДоroВОРОМ, СУМВ зоборroВІIІОсті 

«4.5.4. у разі IlевнесеНIIR оренано! MaТlI у С1Р 3 I.BPIIX)'DIНJWf пеllі, що IШРаховуєn.c. на cyJtry 
aBlUКlєn.CH подаТКОВ11М борroм І С'ПІryєn.cl С8нкuiR зв іх HIIBHOCТJl із P03PIIX)'I'кy 120 віасотхів 

НRM WТPlфШIХ nOaanoBoro боргу (3 ypaxyВDН б ка YКPIIЇl.II діючоі НВ день ВllншснеНIIR тaкoro 
річшlХ 06nіКО80і стаВІСІI Иaцlонвn.иоro Ін lІІі) пога':'еНIIІ, звnежllО llіа тaro, .ка 3 BenlflfllH 
n04DTКOBOro борІ)' або нв ден. ПОI'O (ПОI'O ~І~~деllf. ПРОС1РочеШIІ у Поro спnоті». • 
'І1ІК11Х ставОК Є біЛЬШОIО, 30 КОЖlllfП кanelf48P І НОВІІМ підпУНКТОМ 5.4 ІІВС1)'ПІІОro 3I1flC1)': 

1.7. Пункт 5 Доroвору opeнall ДОП:ВI:'tyтноro фо.UI)' права ope'f4ll зе"enьноі дinllllCll 
«SA. Передача у 3Вставу та ВlІесеНl1І Д 
заБОРОII1ЄТ1оCl)). 



1.& ПУJlJn' 6 ДОI'ODОРУ 0PCIUlII AOnOBlllml ІІОВІІ'" піДПУIfКТОМ 6.4 1/1C1)'nllol
o 

І 
зміС1)': .' , . 
«6.4. ПСРеда'lа зсr.Icnы�оіi AimrllКlI ОРСlшарю 3дIПСIПОCТloС. на прОТ.ЗI S (п JIТL) 111/18 ]а ."'0" 
прlJlы�IIIul-передачl.. • • • . 

ОРСlшар з060l'ІІ3аllllR а n'mlACIIIIII~ ТСРМJJI Пlел. ДСР?КВВllоі petC1pDUIT 11ЬОГО ДогоВОру 
тula60 6У»-.КIIХ додаТКОІllХ УІ'ОД, AOI'ODOPID про ВIfСССI'Н. 311ШI та ~ОПОВl/еlfL 110 Догово!') ТОЩо 
IIDдDnl IЇДnOBIдII)' копІю орrпllУ ДСРЖD8110і податковоі елуж611 311 MICUCM ЗНDХОЛіКеlff'JI ]С:МС:"""оі 
AimlIIKII». 

1.9. ПУIllП' 9 Дol'OaoPY ОрСllДIІ ДОПОllШfllllОВIІМ підпушстом 9.4.6 "аС1)'IIІ\ОГО ]місту. 
«9.4.6. D п'mшешшR терміІІ піCnI дсржаВlfоі pCtCТPlluii UIooro Договору та/або б)nh-1l1i11X 
додаТКОІ11Х УI'Од, AOl'OIoplD про ІІІСССІІІІІ зміll та ДОПОlltСIІЬ до Договору тощо \lалаТI/ ВіЛIІОDі41'У 
копІю орrпll)' дep1КllIIIOЇ ПОДDТlCОlоі cnужбllЗВ 1Іlісое,.. ЗJfа.~ОДЖСIffIЯ зе",елLIfОТ ДЇЛЯ\lIСIШ. 

1.10. ПУІІКТ 12.3 AOI'OIOPY ОРСIIдI. ДОПОВIIIIТIIIfОВIІ'" пі'nПУJlКТОМ 12.3.4. lfаС1)'ПlfОГО ]r.tic:ty; 
«12.3.4. IlliцianlDolo ОДlllсї із СторіІІ І ОДІІОСТОРОНIJЬОМУ порядку У о Jfпадках, переnба'lС:НlfX 
законоr.1 та 01"" AOI'OIOPOr.,». 

1.11. ПуаІКТ 12.4 Договору ОРСIIдІI BIIКnIlCТIJ В JlDС1)'пніR редакоіТ: 
«12.4. PO:JipaalJllI ДОI'OIОРУ ореllДIJ зсr.шl 3D IllіціdТIІВОЮ ОреlfДОдавUIf в OlIflOCТOPOflll"DMY 
порRДК)' AonycКDE'I'LCJI У pD3i l.eBIJKOIIIIIIIUl ОреlfдареАІ BII",or ПУIfК1)' 4, підпунктів 6.4 та 9.4 nallOro 
AOl'OooPY. AOI'OBip lаDЖастьCl розіРlаlll.,.f 3В iHiuiDnfDOIO OpellAOADIUIf з MOMCfl1)' набym 
ЧІІІllІОсті IЇДnOlUuIOI'O рішеНIІН суду, ПРIIПННТОI'O на Blfr.IOry ОрендодавUIf». 

2. ЦеА AOl'OIip пІдпнrпє держаlllіП реєстраціі. 

3. ЦеП AOl'Ollp IlвбllРВЄ чннності піcmr піДПllсання сторонаr.ш та Яого держаВІ/ОТ реєстраuіі. 

4. Ilаиі УМОВJI AOI'OBOpy ореНДІ' земелЬJlоf дїЛЯНКIJ від 08 'lеРІIJЯ 2007 року ]а .Nt!4 
:JDllIІШIІОТЬCl бe:s зr.lін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРО&4РСЬКА МІСЬКА РАДА 
. "':''кЙ!ВСЇ1сОlОВnАСТl 

/.,,:" •.. іОрщUіч.~в: 
,.;.' І • М:Бровар~.вуп~~fПlрінв.lS 
,і ,':' і в о і СВПDЖlP.'.1r\DРИ ВВ&:lІnЬD811ча 
'{ •••• • ':, .J '1 . . )' ~ І ... ' 
і\" ;.41 - " "І .' ... • • '_І '.1,/' 
.~ • ", ...... -.. J 

'\~:.:. ." !,J/I I.в.С""ожIt.УІ 
',", • • !І 

'~'. І','" '. " ~ ,~, '.',. .-,~ ........ -.!.. .: І ..... ' .. 
-"'::"'--::': .. -.. ' ., 

ОРЕНДАР 

Slл""о.ськr,,; ВОЛО()&'",р 1.""о.и'l 
ЮРlfДНЧна адреса: 
вуn. КиіDська,288 кв.76 
АІ. Бровари 

__ --;~~~..---_- В.І.SIл""DІСЬ"";; 

ДОl'Oвlр звросстра"'ІО У ВIllСОllкомl lipОPl СIоІСОі мІ 
дol'OaOplB оро,lд" а'lIПIОIIО 3ВПllС від CClг[b р о! ~~~lp~. про що у IСІllоl 3ВnllclB дсрааноі pcccтpвwT 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДlЛЯШ(И 

м. Бровари 

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

ВИIСОнуІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради СanОЖIСО 

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 БілаllОВСЬКIІU БОЛОДIIМIIР IваllОВllЧ з другої 

сторони СЮІали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громаДЯНlfl1 БілаНОВСЬКllU 

Воnодимнр ІваНОВlfЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0035га по 

вул.Київській В районі розміщення буд. N!!288 дЛЯ обслуговування збірно

розбірного металевого гаражу. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

Броварської міської ради від 28.05.2009 року .Ni!1133-63-05 

на умовах оренди терміном на 2 (два) РОКIf до 28.05.2011 року. 

о Цей Акт СЮІадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

IIEPEДAJIA: 
ВРО8арська міська рада 
1(11Ї8СЬКОЇ області 
ЮРИдиЧна адреса: 
М. Бровар~,.вуn.Гагаріна, 1 5 
ВИІ(онуЮчиї обdв' язки міського 
ro~ ,0:' ~ :. секретар' M~~ыIоїї ради 
,:" ,. .' \ \ ., - ... . 
.; ,.. • • . . ',ї 

~ LI' f '~. І' 
'" .• і: • і' 
\ ' . ) І І:в.Сапожко І 
\\ • 0_, ",_:0, '1 
~, ,~ 40> •• ; •• _/ 

, .. ~ • о' " 

~:" - " .. ~ .-";-... ,-.:,,- .;.' .• "' 
• •• .: # •••• 

-.'::;'.::---::-. ,10-

прИЙНЯВ : 
БілаllОВСЬКllU БОЛОДIIМIIР ІваНОВIIЧ, 
який проживає за адресою: 

вул.Київська,288 
м.Бровар .. 
обл .. Київська 

_--,бr--L----- І Б.І.БілаоовеЬКIIU І 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3ЕМЕЛьноJ ДІЛЯНки 

1\1. GpoDapl1 

Брооар&:ька 1\11&:ьКD Рада .. /f .. ~ -А,6 
енnОДАВЕЦЬ: GpOBupCLlca 3lі&:ька D В' • ~ lt."L .. 200)!р. ОР ~ '" 3 Р д. о осоБІ заС:ТУПllІ/а МІСЬКОГО ГОnОВl1 B03llnICa Ceprln 1І.11sаnЛО811ча шо ДІЄ 1111 ПІдстаВІ аКОI'У YКPlli/.11 "П . 

І' І , и_", 1 S '640 бо ро І\І/сисос caMOBpJlaYBal/l/Jl в Украіl.і" .&ooipellocтi ві.& 04.04.2007 року ,,~- І' 3 о.&ного ку. та ' 
ОРЕНДАР: ПРIІВQТIllIП пlДПРIJЄ31СІІL Пр В 

• 'осасурко IІЛСllТllllа МlllсonаТВllа IОРН.&I/ЧI.а ІШрсса' м.ІіроваРIІ, БУЛЬD.Н.езan~Жllо~,12-D /(о.2? l.&е/IТltфіаuіn/шn код 1577412247. JlKHn діє ІІа пl~стаоі CO;.&OUТBA пр~ 
АСpЖllDllУ реєстраЦllО Фl311ЧНОІ особlJ - ПIДПРIІЄfoI~, BItJlilffOro BIJKO/IDB'IIIM I«JfoIiтeтoM GpoBapcLкoi .. іськоі раАll 
1I.NU355017 0000 001210 від 15.05.1997р., JlilJJI -"ОРЕНДЛР", J друюr сторо"", УIUIМIJ цеП Догооір про 
IIІС1УПШ:: 

1. ПреДl\fСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ві.&пов;.&но .&0 ріШСt/l/" сесії &роваРСЬКОї міськоі PWI KIIЇBCItI«Ji оБJtвсті 
ІІА 26.04.2007 року .NI!305-20-05 HIUIIIE, в ОРЕIIДАР npltnMDE в строкове МВТl/е корш:rУВВJfНІІ зеr.leJJLIIУ 
аіа."I\'У ПJlощею 0,0023гn l1nJl обспуговуваJf"JI кіоску в CКJIlAi naBЇnItnOHY очіКУВDllНJI по 6уnьв.НаалежJfост',7 
• ... &рооаРII. Згідно з мвно" землекорltС:ТУВDffl/Jl, шо є HeBia'CMHOIO част"ною цього ДОГОВОРУ та .&ові.&КIІ 
I'Шlllоі &роваРСЬКII" міським від.аілом земельш,х ресурсів &і.& 16.05.2007 року за Н!!О4-3/13-3/690 та зеМeJJЬНО
ааастроаоі документаціі Броварського міського відділу '3емелLIIJIХ ресурсів UJI зсмелы�вB .&Їnllнка РВХУЄТ'СК а 
3ОUIIX ко"ерціПного ПРllзна'lеННJI в межа.~ &ро&арської міСЬКОі РIAII. 

2. Об'єкт оре'lДl' 

2.1. В opell.ay пере.ааЄТЬСІІ зеМeJJЬНВ діЛRна 3BranbHOIO мошею 0,00231'8. 
2.2. Нв зеr.tельніП ділJlнці Р031\/ішені об'ЄКТІ! lІерухомого ManHD, IІкі JlIЛJlIОТ.СJl власністю ореIШВРJl. 
2.3. НОРМВТlІвна грошова оцінка земельної дїnKHK" згідно .&ові.&к" &РОllре."ого міс,кого Ifд.ainy 

1eJCUIoIIIIX ресурсів від 16.05.2007 року 3В .N!04-3113-3/69 І СТ8110&11'І'а.: 
10456 (.&ееять ТlIСЯЧ ЧOТllрllста п'nт.&есят шІсть) rpllвеl/Ь. • • 
2.5. ЗеfoteJJьна ділянка, Іка пере.ааЄТItCJI в оренду, не МІЄ ТIКlIX недОЛIК/І, шо 'IОжyn. переШКОДlІ'І'1І іі 

CФCtmIlНОМУ ВIIКОРШ:n1ННIО. .,. 
1.6. ПР_І зміні ( реорганізвції ) ОРЕНДАРЯ ДОГОl/Р ореll.&1І не збеР/ГDЄ ЧІІННІСТЬ. 

З. Строк діі договору 

3.1. Доroвір УIUlІІАено нв І (o.allll) ріК0 терміном .&0 26.04.2008 ро .. ")'. ~iCnIl звкінчеНlIJ1 cтpo~ .&~roBO~Y 
IIJIeItJIIp •• n на HOB"n строк У ца.ому разІ ореlШВР nOlllHeH не ПІЗНІше НІЖ ... ає переllDКне право поновлеННR ого· • о ЖІІ'І"І Пого 
Ч 1 .. I~ol до закінчеННJI строку .&іі .&ого&ору nO&i,&O&l11'l'11 п .. е'.IО&О opeн.aoдaBUJI про Н8І\ІlР про.а І 
•• ПРІІ ВlllСОРIІСТІІlшl 3eA1enIolloT .&ШЯІІКІІ Ilе 3В цln.ОВlІl\1 ПР.l3llаЧClIІIIR&І opellДDp втрачає перев.апlС 
lраво ІІІ ПОllовпеllllЯ AorOBOpy opCIIДII. 

4. OpellДlllI ПЛІІТІІ 

41 , грошовоТ oulllKl1 І СIСІІDдIlС • • OpelIДIIB nnата C111110011Т. І О % від IlopalmlBII.o • 
4 - 1045 ( OAIIQ ТlIСЯЧD сорок п'ять) rpll&ellb 60 КОПIП~К. ілJlllКl1 держаlноf вбо КО.lунм.ноі маСІlості 

~II .1. 06ЧllcnеllНІІ розміру орен.аноі пnаТl1 за зе&lenь~ fUiEНТЇB ;Hдeкcauii. ВІ13начеJШХ 3DКОJI0л:а&СТ80r.I, 
Ja 1atвe IOtn.CJI З ypaxYBaIIHJI"1 іх цільового ПР11311вчеШ/1І тв ко Ф IIIОЮТItCJI під час уаа.а&НIIК або зr.шш уаlОI 
~-HIIMI/ l<aбіlIСТОМ MillicтpiB УкрвіНl1 форМ8І\ІІІ, що звпов 

4.3 opellДlI ЧІІ про.&овжеНIІR Пого діі; n lI1ТR рlшеJШR від 26.04.2007 року ЩОАІ'СRЧІІО 
PlaIlIl\/II·OpellДlI. пnатn BlloellТЬCn ПОЧІІІІQІОЧІІ 3 .&ІІЯ прll ~:IIII 30 OCТDIllllal IC1UIСllJlаРIIІІ~~ I.&lleA~: 38trJIOГO 
~:atткqalll npoтnrol\l 30 IcanеIfД.РІIІІХ A1118, II~:' удк У Кllтвс.кlП o~~cтl .. !. ~llfBa ~ФО:~!О~~':іо" \:~ 
"-1 US'7 Oro) I\llсаця WnRXOl\1 псрераХУ8аllllЯ ІІа раІУI фl .... ulТ 13050500 - opell.&. зеаrn'. . .:і, 

4 }923 р/р 33217815700005 _ &роварсысс ВДК. КО.& lСІІаСl1 \' МВТlI офорr.IJIJlЄТІоCJI вiJmОВід."ііАш ВIС·niМI.I. ' .. оо • .... n.... рахУIІОК орен.аIIОI . . .,'.' . " 4 S. -,.едача про.аукції та нв.ааННJI ПОCJJуг &. ' . ',' .'. . . '. 'ОО і 
• POJ"II сяуразl. 1 ,.,." ,. 4.5,1 ". Р opellAllof nnаТlI ncpernMlltТЬ ГОВО 0"1; :". • ..• ; .'. " .. ~. , 

4 5 • 31оllНІІ У"О& госпо .... рIОВВНIІ" пере.абачеНIІХ до р. І 1UРllфі& 31\Ііllll коефll;lltl,n:tВ, 1,~e~O!I, • 01 і --. ЇJ1ВllшеНlfll ШІ, ' • , . , • . • -' • 
1IaJ' .... el • з" 111І Р0'3мlрів зе.leJJЬНОГО податку. n • , .~: ' '., \' 1 .' .': ,., ,і, 

11", зqКОIIО...... ." ' . "о. • 
-СТВО'І; 



4.5.3. 8 illWllX ВIlПВАICDХ, псредбаЧСlfllХ законом; , 
4.5.4. У ра]' IІС811ссеllllЯ opellIllloT ппаПI 1 СТРОКІІ, 81111111 "ші UIIM lIorOB~PO\l, СIlРIІ1L1Я"'''tll ІІ", 

І І 10110' c:тDOKII IlaulOllnnIollOГO 6аlll(1 укрпrllП ]11 кО",кIШ дсш. простро ІСІІІІП 11.1атс-","У. J 
РО]"І Р пода • о ОРЕНДАР 1 попа" 4.5.5. OpOIlIlI.a мата спраВЛRСТЬСR також І У ВIІПВАках, JlКШ Ж""~ ПР"'''''' Тl1\ltt1Ctto 
110 8I1КОР"СТОВУС ]смenыІy діЛRIІКУ ]а UIIM Договором. 

5. УІ\ІОВІІ ВllКОРllстаllllП ]с~Iслы�оіi діЛПJII(11 

5.1. 3смcnыla ділRIІІ\'І1 псрсдаСТЬСR В оре "ду для обс:'уroаува~1І1JI кіос:ку u с:к.1nді павіЛ"nОIlУ ОЧі"'У1aJI1ІІ; 
5.2. ЦілЬОВО ПРl1311аЧСІІІІJl ]eMCnIolloi діЛЯIІКIІ- 1еМЛІ КОМСРU'ПІІОГО BIIKop"cтaIltIJl. 
5.3. ОРЕНДАР lІе мас прааа бе3 оформлеllllЯ у Bc:тalloВnOlloMY заКОlfодавством ПОР"411)' 1 .. iНlOln 

uільове ПРll3l1аЧОlІІlR ,смenыlтT діЛRIІКIf. 

6. УІ\ІОВІІ і CТPOICII псредачі ]С1\lСЛLIIОЇ ді.'1ПIIIСІI В ореllДУ 

6.1. ПСРСда'lа 1CMCnIolloT ділRIІКIІ в оренду ,діПсн,оється без розробле""я проекту її вілвслс"н". 
6.2. IlІші УМОВІІ псpcдuчі З0МCnЬНОТ ділЯ"КIf В оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передае, а ОРЕНДЛР np,ІІЬаІ, 

opellдy ,емenыly ділRНКУ вільну від БУДЬ-ЯКIfХ маПНОВІІХ прав і претоюіП третіх ос:іб, про "КІІХ 8 МІМі' 
yкnaдallllR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР не МОГЛІІ ,наТIІ. 

6.3. Поредача ,емcnьноТ ділRНКIІ орендаРІО ,діАСНЮСТЬСR піСЛR державної реестраиії иього Доro8Dpy 
зв актом ПРllПмаННR - передачі. 
6.4. ІІа ОСІІовІ ет.25 3aKOIIY YKpail1ll "Про ОРСІІДУ землі" від 06.IО.1998р .Nh161-ХIVОРС/Шff 

п'ПТlsдеllllllО строк пІсля держаВllОТ peєeтpaцlТ договору ОРСІІІІІІ ЗСl\lenLIlОТ дinЯIІКIІ ДСРЖll8uоf" 
КО"IУllan .... оі anВСIlОсті з060в'язаllllО Ilвдап, копі,о договору DiдnOBiдIIO~JY ОРгану ДСРЖDВllоі по 
слу.к611. 

7. УІ\ІОВІІ повеРllеllllИ земеЛLllоі діЛИНКl1 

• 7.1. Пі~А ПРIІПlІнеННR діі ДO~BOPY ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну l1in"Иl\'УУc:nai.· 
пршому ПОРІВНЯНО' ТІІМ, У АКОМУ ВІН одержаа її вореНАУ • 
• • ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі п~гіршення КОР"СНИХ властиаостеА орендованої ,емельної діл,,"к'!' 110І'-: 
13 ЗМІНОЮ її стану, має праlО нв в'дшкодуваННI ,биткіl у розмірі, ВlІзна',еному сторонаМII . .якщо старо'-
АОСJlГНУТО 3~AII пр~ ро,мір відшкодування ,бllткіа, спір розв'Я'УЄТЬСJl у СУДО80МУ порядку. • 

• 7.2. ЗА,ПСI~еНI орендарем бсз згоДI, opeHдoдaBЦR BltтpBTII на поліпшення ореllдоваиої земельноі id:JIII 
ЯКІ иеМОЖJШІО 81докреМІІТИ бе3 3ВПОАіRННЯ ШКОДІІ ціп ділRнці, не niMRl'aIOTIo відшкодуваНIfIО. 

7.3. ПоnіпшеНIІR. стану. ,емc:nькоі ділRНКlІ, проведені ОРЕНДАРЕМ ,а ПIlс: .... О8ОIO 3fD,1IIIII 
OPEHДOДABЦE~ ,eMnl, н.е ПIJUlIraкm. ВЇДШkо.цуlаННJО. УМОВІІ, оБСЯГIІ і СТРОКІІ аіДWКОI1У88IП .. 
Вlпрат7з: пьовсдеlll НІІМ ПОЛlпшеllJ1R .стану ЗСМc:nьиоТ діЛRНКИ Іизначаються окремою угодою сторін. 'ОБОВ''';а~IЬ ,Р:=:б':':IІ~:В~:1 ::Г:~~::~Dання Збитків, ,вподіЯНllХ унаслідок HeIIIKOH8I1I11 ope~ 

З61111CDаш Dвая.'І1JOТLСП: , 
7.5. ФаКТIIЧН' втраТll, АКІІХ ОРЕНДАР , , JIIIIIII"'> 

AOroBOPY ОРЕНДОДАВЦЕМ ЗD3нав У'В оку, не811конаННАМ або .,енanежнШ,' 811КО • 
свого порушеного права; а також ВllтраТIІ, які ОРЕНДАР ,діАСНIІВ або ПОВlІнен 3lIinC:IIIIТI' діі" І 

7.6. ДОХОДІІ, які ОРЕНДАР міг бll е HДOp.AВIP 
умов AOroBOPY. р anыІo DТpIlMaTl1 І pD3i напежного ВlІконаННI оРЕ 

7.7. Розмір фаКnI'ItIIІХ alJТpI __ 
:r орендаря ВІ13начаЄl1oСR на підстаlі ДOКYMeHтanЬHo піДТ8ерджеНI~ 

8. 061\1С)ке1111П (06 
тп)кеШIП) щодо DllКОРllстаllllЯ 

зеМCJlLllоі дinИ11К11 

.~ орендоваllУ земenьну іл dI 
07400, кmие,п. Д ЯІІКУ ВCТDlІовлеllО Обмеження площею O,OD23rв - інжеllерНI 
М. Бровари, ВУЛ. Гaraріи ~~ 
Броварська мі .. ' 9.lllші права та 060В'яз' 'і 
УпрaвnіvuD; ь КІІ СТОР'" ",," 

•

0 011 Ц rвpaН1yc, що земenьна • е ІіА""'" До Е ), застаВОIO lІе перебуває і ві'WIЯНка Є У noro власності, нікому інШО"I)' ". 11"18" 
І<'од за ПО~З44IDllачеlfl UIIM ДОГОВОРом. 11 має заКОнні ПОВllоважеllНR псредаваТlI шо ДiJIJ 
It....; .. ~,... .. ~ 



9.I.Право ор,шдодввцп: 

9.1.1. псрсвірml ціJlьове ВIIКОрш:ra'IIIR ЗСМcnь - • 
9 І 2 достроково ршірваТlI цеП Д • 1101 .11IJ1ІIІКI'; 
• • • oroBIP у Il'ПЦках перс б 

ДorD80POMi. ' А аЧСlІl'Х ЧIfI'НII'" :laKOHO.lllOCТDO". та иІ'М 
9.1.3. зміlllПl1 PO,r.IlP ОРСll.llllоі MaТII у ВffПЦках 

_OCI'DPOHHЬOr.IY ПОРІД!'>' бe:J зroДIІ ОРЕНДАРЯ; , псре.llбаЧСllІІХ ЧІІІ'Н"", заКОІІО.lllІCТ1l0ftf, в тому Чllспі І 
9.1.4. IllMarDТIl ВІД ОРЕНДАРЯ CBOC'laCIIOГO ІІІСССІ'НІ _ 

І 5 • ОРЕНДАР • ОрСll.ІІllОI маПІ' 9. • • BllMaгaТlI ВІД Я Вl.ІІШКО.llУlаНlІ1 С ' 
11ІІ1І11ІіОМУ від 23.04.20004року ДО піДПllсаНIІR иього ДОГОIО:;Ш ОРСllАllоі маТl1 :І часу ПРIIПШПТI ріШСllІІR 

9.2.0БОВ'П'КlI ОРСIІДО.llавuп: ' 
9.2.1. псрсдвваТlI зсмenьну .ІІіЛRНКУ ПО atny. 
9.3. Права ОРСlшарп: 
9.3.1. OТPllMaТlI ПО акту зсftfenыly .ІІіЛJIІІКУ у КОРIIС1)'ааIIНI' 
9.3.2. ПОIIОDJII~ааТII • .IIoroBip піспя закіll'IСIIffЯ строку "ого Аії 8 разі lідсугності претеlСзіП, ШО.llО 

1О6оl'ID8НЬ ІІа ПрОТІ'1 терМІНУ ореlС.ІІll. 

9.4. Обов'П'К11 ОрСIIДОрП: 
9.4.1. IlIUUIBaТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖnlllість :llIinCHlolanl КОНТРОЛЬ ЗІ ІIІКОРIIСТВIftIJlМ иісі земcnьноі 

ainlИIШі 
9.4.2.BffKOPIICТOBYBoТtI зсмелы�уy .ІІInПIIКУ за иInЬОВII:\1 ПРI131IВЧСIІIIНАІ; 
9.4.3. СlоєчаСllО смачуваТl1 орендну мату; 
9.4.3. lІе AOnYCKml хімічноro чи БУДЬ-ІКОГО іІІШОГО заБРУ.llненНІ ЗСМЛJl' 
9.4.4. пі.uтpllr.tyваТlI \і в налеЖНОl\fУ санітарному СТВІІі; , 
9.4.5. ПіС?1 закінчеННІ терміну .ІІії ДОГОІОРУ ореМIІ ПОIСрlСyтt. земельну дinJlIСКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ у 

IIIIDIIОМУ СТІНІ ПО акту. 

10. Рl1311К ВІІПDДКОВОГО :JІШЩСІІНR вбо ПОШКОДЖСІІІ18 
об'єктв ОРСllдl1 ЧІІ ііого ЧВCТlIIIII 

10.1. РІI:JИК ВJIПВДКОВОro знищеННІ або ПОШКОДЖСННJI об'єкта ореНАIІ ЧІІ Пого чаСТІIНff несс ОРЕНДАР. 

11. 31\ІіНІІ УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПрІІПІІІІСПП8 ііого діі 

11.1. Зміна умов ДоroвоРУ здіАСНIОЮТЬСJI У ПlfСЬМОlіП формі за І~асмною ЗГОДОЮ сторіІІ. 
У разі HeДOCIrнeHНJI згодlt щодо зміНІ' УМОІ ДОГОВОРУ спір РОЗІ'JlЗУЮТЬCJI У СУ.llОІОМУ ПОРJlДКУ· 

11.2. ДІІ ДOfOBOpy ПрllПIІННЮТЬСП У рвзі: 
11.2.1. закінчеННІ С1року, на ІКИЯ lІого було yкnв.ueHo; 
11.2.2. ПРlfДбанНJI ОРЕНДАРЕМ зсмельної .IIЇl!JlHKII У вnacHi~; •• ••• 
11.2.3. примусового відчужеННІ земельної .ІІІЛІНКИ з МОТІІВІІ суспIлы�оІ� необхідl'ОCn ВIдПОВIдНО 4!! 

ttJ.473u,enIoIIOfO кодсксу УКОПТІ"'; 
11.2.4. ДoroBip Прl'ПllНІЄТЬСВ також В іНШllХ ВІ'ПІІ.ІІICDX, передбачеНl1Х законом. 
11.3. ДІІ договору ПрllПllllПIОТЬСП WnПХОАI Пого розіРВВІІІІП зп: 
11.3.1. Ізаємною ЗГОДОЮ сторін' 
11.3.2. рlшенНJlМ суау BiдnoBiд~o .110 ч,,"ного заКОН04Dlства УкраїlІІl. 

3t\1fЛ 11.3.3. IIСВI'КОIlПIlIlП ОрСIШВрСАI п.9.4.2 • .ІІВlіого .ІІ0roворУ 3В рішеllllНАІ суду, DlдповlдllО до ст.141, 144 
.1101'0 ІСО.ІІСКСУ УlсраУIIІІ' 
11.4. POJipaallHI Догово;у в О.llНОСТОРОННЬОI\lУ ПОРJlаку АопускатСJl; 
УМО80t0 розІ Д нньомУ ПОРJlАКУЄ неlllконаННI Opeн.uapel\l п.4.3, п.9.4.3. 

рваННІ оговору в О.llносторо б ф' б 1I.s п- . . n орсн.uаря на іllШУ ЮРIIдIIЧI&у а о ІЗІІЧНУ ОСО у, а також 
lІеОР • -І"СХІД права DJlaCHocn ІІа ма но 

ІІIІыldlIoр.lдllчноіi особll-орен.ІІІРЯ є пі.llСТІВОIО.llll1 розіРІВIIНJI.ІІОГОВОРУ· 

.. : .... 
12. відповідвJJы�ість сторі.1 38 ПСОІІКОІІВПl18 вбо . . . 

IIСllвпе,КIIС BIIKOl1811118 дОГОВОРУ • ., ." . 
. . ..• ,* .'.; ,:: 

12 1 З СТОРОІІІІ нссуть lіanОliдanьність Вlдпоаі.lll'О .110 
~.... '. а Ilса.ІконаНIII або неналежне ВІІКОНВННІ AOroBOpy ,.;'. . ,І .' •• І'" 

"1 'llЦЬoro . .;.. .• :.. . 
12.2. .ІІОГОВОРУ. ся від відповідanьності, І!КШ~ BOH!1.11~aeдc, 'шо ue 

l!apyщеllНR СторОНІ, Іка ПОРУШlша зобов'lзаННR, зв!n.НRm . - : "1 ~ . •. '1. 
~OCI Не з П ВІІНІІ. 

. : .. ,. •. : . . - і , . 



13. ПРlllсіllЦсві ПОЛОЖСІІІІП 

13.1. ЦсП Доroвlр IІвбllРВС '11111110cтl пlCnR піДПllСDlll1R cтopOHa~1II та Вого .асржаВІІОЇ реСс:траиіі. 
ЦсП доroвір yкnaдcllo У ТРЬОХ ПРII.IIРНIІІС~. ШО Ma~ o.aIIaKOB~ IOpl • .aIf'flfY CIUlY. 0.11101 J 11 

:ІІІDXОДІП'ЬСR в 0PCIIAOдDBM, ДРУМIП - в ОрСIШlрR. тpmn - о ОРГВІІІ. НКIlП ПРОВІВ .аержаВIІУ PCCcтpauilO. 

HCDIд'C.lllllalll 'IВCТllllваlll дorODOpy с: 

KaдaCТPOOI~n ~Oll :lCMenIolloi ДШНIIКlI :І ві.аобраЖСIІIIНМ обмеЖСlfЬ (обтНЖСIІЬ) У її DllkOPIIC1'llQd 
ВCТDIIОВnСШIХ CCpOI'JYl10; 

окт про ПСРСІІСССІШН В ІІатуру ЗОВIIIWIlЬОТ межі земельної .аіЛЯНКIt; 
акт прIIПому-псрСдD'll зсмenы�отT .аШНIIКIІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броаарськв мІська Рада 
fI осоБІ заct)'ПНIІКВ •• іськоro roлООl1 
BOJlIJIHfI С~Рllл ЛІ'lХllnЛОfl"ЧIІ 

Місцe:sНDXО4ЖСIІІIR ЮРllДllЧllоі особll 

01400 КllТ'С6НIІ 06лllсm6, 
• ."!іро,"р,,, 'J'л.ГlllllрIІІIІ,15 

IдеlmlфіквцlRНIІR код 26376375 

--:-==---44 __ см.ВО'JIIЛН 

. \ , 
о ,1\ мп" І . " ,. , .... 

~ О. 

" 

,О' 

14. РСІсві311ТІІ сторіІІ 

ОРЕНДАР 

пп ПРОІЖУРНО ВІІЛІ!""'''''ІІ МІІ"ОЛlll."", 
яка .аіє на пі.аставі сві.аоцтвв про держuну 
реєстраціlО суб'єкта піДnPlІСМНІІШui 
діяльності, ВIШlНОГО BItKOHkOfotOM Броварс •• і 
міськоТ радll "ід 15.05.1991 РОКІ ]І 
.NiJ2355 0110000001210 

Місце проживання фізичної осоБІ! 

ЮРllДична адреса: К"Т.е6"" ом., . ."Бр"."р" 
6УЛ6 •• НОIІЛf!JlСllое"",12 •• " •• 29 

l.аентифікаціАниП номер 1511412241 

15. Підппсо сторіІІ 

=:б(.r. 
cI!'~ с;,' J" .... ,.;' ф' • • ',.$ ., .... 

А' ,J,' ... .tt ,. 
1''- *"'" ",,' .-..... ~."" .4.. ~ 
І" • 8, "!'. ,.",,,' :'" 
1,·1 I~' ,,~._ • • '#4J ."..~ .. ,~ , .... " --- \ ~ , 
І} ~. .~.l. МІ!.· ~ia l~iiнa'IOi:'1~ ЧIl11Ш) 
I'~ . - • -, . . .. , 
\\" ., ::. ;. .V/ 
~" .., ~, 
,'о." :- " :': .4:~~ .. 

• ~ - о ' •• ,0;:' :' .,' 

B.M.npoclo'''КO 

,~ .f, •• :'~\. :,-І- ~ 

~~ 
~:"'''~':..!!!:~~ .,J 

\00 о у BllKOllKOMi Броварськоі міської paдll про те шо У Кllllзі ЗВПllсів АС'" 
• В~оваРИt B)2L J)ц:aP!Jf,}s, ЧllllеllО заПIІС ' 

Bpoвapct~~~b'tct. 20..!2.!. р. 'JII.NI ІІ 
Упрaвniнu СJ(DВОміки .~.;:;....---

0ЗВїш.виі ЦCкrp 
ЄWпПОУ 2647344 

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



-.. АКт 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2007 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\licLKa рада, в особі 

заступника міського голови Возняка Сергія МllхаЙЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 04.04.2007 року Н!!2-15/640 з однієї сторони, та Приватний 

підприємець Проскурко ВалеНТІІна Миколаївна з другої сторони, склали 

цей Arr про наступне: 

Броварська ~liCЬKa рада передала, а ПРllваТllПЙ підпрllЄ~lець 

Проскурко Валентина Миколаївна прийняла земельну ділянку площею 

О,ОО23га по бульв.Незалежності,7 ДЛЯ обслуговуваНllЯ кіоску в складі 

павіJJЬЙОНУ очікування в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 26.04.2007 року за N!!30S-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. 

IIEРЕДАЛА: 

Вроварс,/(а Jfl;Cb/(a рада 
lОРИдична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Застуц их міського голови 

прИЙНЯЛА:' 

пп ПрОСКУРН0 в.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 
бул.Незалежності,12-в кв.29 



)11(РА!нА 

07400, І<ИІвСЬКА ОБЛАСТЬ 
М. Бровари, вyn. rarapiвa,lS 
БроваРСЬQ міська рада 
Уnpавniиu економіки 

Д03Binьвнli центр 
КОА за єдрпоу 2647344 

~r .. Є:го. ~ 



r;.- •• J 

. 
. '.! -

Масштаб 1 :2.00 
ОПИС МЕЖ: 

-3." 

Від А.до А - зс:млї''ЗаГIL'JЬJJОГО КОРИСТУDаНIІJI~ • 

Ah.ї 11СDСІІСССІШИ D IIBТVOy 30DJlіWI • .:.I"::.О~Ї~I\:;.:I~сж=і..:.:==::.:.:.:~::а::.:=== 

ЗаhlлltНD площа: .2~o"ц.A. 

DОбмежеННIІ: 
(~1І;.;.:.:n.:.:.;.r:е~Щ~к,~!:.::IrJI=А",:; 3r--.-..::..2 З, () ІІІ 
(uli~4!";'a.:D~,,;:..k!=l0IlIEo'L.,' ,. ...... _' __ ---::;.2-:9, о.", 
( І ) 

. . ' 



· Договір НеІ 
"ро ІIllЄСЄIІІIR :U"" ,)0 ,)OlOIlOP.U о ,) 

і') 1 S 'от 'Ре" " Jf!JIreJlb"oi dілЛІІНІІ 
~ чеРlІl1R 2007 рону .N!J18 

МІСТО Бровари КIІївськоі області 

01 ЧСРВІІН двІ ТlIСН'11 ДСВ'ятого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpOB~pCIt~a місltка Рала КІІЇВСLКОЇ області, 'ОР'IЛIІЧllа особа ЗD 
3IKOIIO./IDBCТDOM УкраіНIІ. IДСllТlІФlкаЦIПllllП код за даШIМl1 ЄДРПОУ 26376375 
КllіВСltка обл •• М. GpoBapl', вул. rarapilla, 15, в особі ВllКОllУIОЧОro обов'IЗКII ',.~~:~::I~:"~~~ 
CCкpcmtpI РІШІІ СапоЖlm 'горо ~ІСІІЛ"ОВІІЧІ, IKlln діє ІІа підcтuві ст.42 3ако,1У Україlf1' "Про 
мІсцеве caMoBpRдyalllHR в Україн!», з OAlloro боку, та 

ОРЕндАР:. ПП Прос~рко B~CI~III.a МlІколаїВI'О, ЮРllДIІЧJfа адреса: M.GpOBOpll, 
бульв.НСЗВnСЖНОСТI.12-в кв.29. IдеllТllФIКDwПIШП код 1577412247, cBiдOUТIIO про дсржаВIІУ 
pcєcтpaullo фіЗllЧllоі особll-ПІДПРІІЄМWI від 15.05.1997р. Н!2 355 017 0000 001210 BllдollC 
ІllКОНDВЧlf&l комітетом Gpo~apcLKor міської радll КJIЇBCltKOЇ області, дDIIi -"ОРЕНДАР", :J dpJ'zor 
старо,,". УКЛВnIl цсП ДОГОВIР про IlаСТУПllе: 

ДіЮЧIІ добровілыІо і псреБУВОIО'1ІІ ПРІІ здоровому розумі та ICllin пвм'нтl, РОЗYfolіIО'111 
ЗИlчеlll1l своіх дlП, nonepeAJflto ОЗllаПомлеlfі з ПрllПIfCDМl1 Цllвілltиоro ЗВКОllодавств8, шо 
рСl)'nЮlОТЬ укладеНllП НІІМІІ праВОЧllН (зокрема, з ВllмогаМl1 щодо lІІ:діПсності правочшlУ), 
відповідно до затверджсної рішеННІМ GpoBBPCltKOЇ місltКОЇ Радll від «30» вереСІ" 2008 року Н!883-
46-05 HopManlBHoi грошової оціНКI' земелlt Micтu GpOBOpll, та ріШСllІІІ GpOBOPCltкoї міської paдll від 
16.10.2008 року N!89847-05. від 16.04.2009 року Ке1101-6I-О5 та кеРУЮЧІIСЬ положеllНlМl1 
пунктіВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroвоРУ оренди земcnьної ділlНКfl від 15 чеРВI'1 2007 року УКЛІЛІІ 
ЦеІІ Договір N! 1 (ІІадan; - ДOZOflір) про внесеНl1Н з.,ін до Доroвору Opellдl! земcnы�оїї діл.'1111 від 
15 черВIfI 2007 року за Н! 18 (надалі - ДDZOflір орендІІ) про таке: 

1. ВНCCТlI до Договору ореНДІІ наступні зміНII: 

1.1. Пунarr 2.3 Договору ореНДІІ BlllcnaCТII в наступніА редакШЇ: 
саз. Нормаnшна грошова ouitlКD земелы�оїї дinlНКl1 згідно довіДІІІ віддІлу держкомзему у місті 
Броварах КиівськоТ області від 25.05.2009 року ке 04-3113-3n87 станОВlт: 

- 14941 (ЧOnIpНaдWIТЬ ТlIСІ'1 дев'IТСОТ сорок одна) ГPIIBНI ОО кoninolC.» 

1.2. Пунarr 3.1 Договору ореНДІ І Вllкластн в наступніП редакції: 

«3.J. ЦеП Договір укладено термІном до 16.07.2009 року. Піелl закінчеНl1Н C'rpoкy ДІЇ ЦLO~ 
Доroвору ОРЕНДАР має переважне право поноаленНІ ПО!" на HOBHn C'rpoIc. У ЦLO.,y раl 
ОРЕНДАР повинен не пізніше tlіж за 30 кaneндвpHIIX. ДНІВ до закіНЧСtlНl. C'rpoкy ДІЇ ЦLoro 
Д • ОРЕНДОДАВЦЯ про наМІР nPОДОВЖlml noro ДІЮ. 

Oro80PY ПIІСЬМОВО nOB'AOMlml ОРЕНДАРЯ Ilе застосовyкm.СІ у раі: 
ПOnDЖeННJI цього Договору про пе~еважне првво • 

- ВllКористанні земcnьноі ділІНКИ не за WпltOBII •• ПР'l3начеllНЯМ, 
- порущеНIfI термінів CManl орендноі маТ!I; 
- ADnyщeНlfl погіршеНIfI стану земenьноі ДJЛІНКІІ». 

luaCТl1 в IlаСТУПllіR редакЦІЇ: 
1.3. Пунarr 4.1 Договору opellдll ~ ( \ відсотків від HOPMaТJlBHOi rpошовоі оціНЮI 

«4.1. Річна оендна мата становить 10711 дeCIIТLI 

зеМeJlьноі діЛІНКМ -14941,00 rpивень і СІШ~Є: сто 'IOТIlpll) rpllBHi 10 копіПок в рік» 
- 1 494.1 О (Одна ТllСRча ЧOТllрl!ста дев ІІНО 

lаступніR редакції: 1.4. Пунarr 4.3 Договору ope.fДll BIIICllDCТII у t 
І щоміСRЧllО прcmJro.1 30 (1p'IдIUlТlI) кanеlUUlРНl1Х 

«4З. Орендна мата BHOCIIТLCI рIВНI"Ш чDCТКDIIIІ ого (податковоro) Mlc:aLUI без урахуванНІ пдв 
ДJIЇB. IШС1)'ПНIIХ 3D остаIlН"" кaпellдDpHI ... днсм 3Вgи НдОдІШLUI не 33217815700005 УДК У КllівськіЬ 
IWJIIXOM перерахуваНIfI ІІа розраХУllКОВIІR paxyI:~ ~ І О 18 одержувач - Броварс.ке вдк. код 
oбnвcri м. KIIЄВD, код ЗЮ10 235~1923, М - , 
kIIlСflфlкв1UЇ )3050500 - ope.tAD зеr.tJIl». 

CТlI в IlaCТYnlllR редакції: 
1.5. Пунarr 4.5.2 Договору ореНДІІ ВІІІШВ • _ 

pellдlloT MaТlI, З1оIlНII HOPMaТJlBHOi rpОШОВОI ,А Т'"' ТІ mвoK о « ... 5.2. змІН11 розмірів земельнОГО ПО./ID оо" ці ni Індексаш1 Вll3начеНl1Х заКОII0ДD8СТ8О.I. 
oцillКl. підвищеШI. цін. таРllфів. зміllll коефl ЄІ в .nUV ~a'I'V на УМОВ8.'. Вll3начеНl1Х п.4.5 , зміНllТl1 ОрСІ_."·,, 

У Blmaдкy віДМОВl1 Opell./IDP~ еП договір в односторонньому порадку». 
ДoroBOPY Орендодовець має праВО РОЗlрDаТlI u 

, І а IfвступнlП редакціі: 
1.6. Пунarr 4.5.4 договору ореНДІІ BIIIC/lВCn 



((4.5 .... У раі J1е81.СССJlJlJl opeltДlloi МІТlI У C'11JOКlI, Вll3наl,ен; иlІМ Д~ГOBopOM. сума 1абор 
ввшкаєтьCJI подаТКОВII~' борroм f CТllryCТЬCII З нарахуваllllЯМ ПСНІ, що Ifпра\ов\СТ1,с " 
no,uaтxoBoro борry (3 урахуваННJlМ WТРВфllllХ СВlІкціП за іх IІвявності) ;1 p01pa'\YIIJ~1' 12; ~ CI~ 

• б УМ' .• II.}ton-. 
ріЧІІІІХ обnікової CТDDKII HaUlollВnLlloro allKB КРОIllIf, ДIЮ"ОI 110 деlfЬ ВllllllкнеНIІ 
податковоro борry або ІІІ ДСІІЬ noro (Roro ЧІСТllllі) погаWСШ'R, залежно ві,а того. llІІ"а 11.:1fto 
таК11Х СТІІІОК І: біпЬШОIО, 3В КОЖlшR кanсш,аВРШIП деflЬ прострочеНIІR у Пого смат;)). """ 

1.7. ПYlIКТ б Договору opellAIl IlІкnасти І IfDС1)'ПlfіП редакціТ: 
«6А. OpellдDP зоБОI'1І3ВIIllП в п'JlТIIдСlfllIlП терм іІІ після ДсржаВIlОТ pcrcтpalliТ ULoro Д 
тalабо БУДЬ-ЯКIIХ додаТКОВllХ угод, Договорів про BI,eceff"" зміfl та ДОПnВIfСllЬ ЛО ДoroBO~ 
II:w'TII відповідІІ}' кonilO opml'Y ДСРЖDВflоі подвтковоі служБІ! зо ,..іСllСМ ЗIl8:со,ажеl/l/lІ ]C:~: 
дlЛЯIІКIІ». 

1.8. ПУІІКТ 9 AOroBOpy OPCIlAII ДОПОВШІТІІ ІІОВІІМ піДПУНJrrО'" 9.4.6 lIaCТYnlforo 1Міау 

((9.4.6. В п'ЯТllдеlllШП терміІІ піСЛJl ДСРЖlВIІОЇ рссстраиіі ЦЬОГО ДОГОВОРУ та/або бу~1ІІІ 
додаткОВl1Х Угод. Договорів про ВIІСССIШJl змін та доповнснь до ДОГОВОРУ ТОЩО 118.118ТIІ 8i;rnOlUv 
копіІа opmllY держаВllоі податкової службll за АІісцсм зна:~ОАЖСНJllf земсльної ,аіЛRlllill». 

1.9. ПУІІКТ 11.3 Договору ореllд" ДОПОВllffТl! ІІОВ.І,.. підпункто,.. 11.3.4. Н8С1У"НОro 1\1iny 
есll.3.4. ініuiаТlIВОЮ OAllIl:i із Сторін В OAllocтopaHIILOMY ПОРІІДку У ВIlПадках, переАба'lflCl1 
3IКОIIО.І та ЦlІМ Договором». 

1.10. ПYJIКТ 11.4 Договору ореflдll ВllКЛlСТІI в наС1)'пніП редакції: 
«11.4. РозіРВDННJI Договору ореНДІ І землі зв іflіцівтивою ОрендодаВЦІ В oa.,ot1OPO~ 
порJJAКY допускається У разі невиконання Ореllдарем ВІ!МОГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 jIDO/Q 

Договору.» 

2. Цеп Договір ивбllрає чиниості після піДПllсання сторонам І! та Пого реєстрації. 

3. Інші УМОВІІ AoroBoPY оренДІ І зе~lельиої діЛЯИКl1 від І S червня 2007 pOh)' ]8 А!JI 
ЗМIІШВlОТЬСЯ 6сз змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОIJAPСIlКА It'ICIlКA РАДА 
кнІВСІІкоІ0SnАСТl 
ЮРllдИЧна адреса : 
m.-БроваРIl, 8ул.гaraріна, J S 
в о\:tJбі Сапа·' Іnря ВаеїUl"ОВII'lа 

\
. 

. " 

'\ 

.. .. 
I.B.CanDil.rlto ; • 

ОРЕНДАР 

ПРU"ІІm""іі "/dnpIIC""f6 
проснурltO Валеllnlllllll МІІЯDіfllr,,,. 
ЮРJJДJJчна DJlреса : 
б6ульв.Нсзвnежності, J 2-в 1(1.29 
АІ. Бровар" 
ом. Кllівська 

Договір 38РСССТРОВІІІО У ВІІКО • Б і. 
ДСУ_Вllоі рссстраціТ Договорів О"" ІІКОМІ Р08ВрСЬКОЇ міськоі paдll про що 'І J(HJDi,,~nltC 

r-IfДlI 8Чlщеll0 заПllС від c't!4.» '1If _ 20uz pol9" 



.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~licыаa рада, в особі 

ВИКОНУІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та Приватний підприємець Проскурко ВалеllТllllа МllколаїВllа 

з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі підПРIIЄ~lець 

Проскурко Валентина Миколаївна прийняла земельну ділянку площею 

О,О023га по бульв.Незалежності,7 для обcnyговуваllllЯ кіоску в складі 

павіnьйону очікування в м.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 16.04.2009 року за .N"!1101-61-0S на умовах оренди терміном до 

16.07.2009 року. 

Цей Aкr cI(JJaдeHo У трьох при~ірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІ;ська рада 
КІІ;'СЬКО; 06ласn,; 
IOp~!i адреса: 
м. БроваРИ;'Вуn.Гагаріна,15 

.. ВИХО яий -:t",~. обов' яЗКИ 
,'МЇськ '7"\ Г~OB~ '. - секретар 

'!fiCLK' ' \ \}':: ~'" р, .' \', І' 
\ _.- . \'''' с-·:; 

І:: • " . \ • ' .• ~,f~в.Сапожко І 

прИЙllЯЛА: 

ПП ПРОСКУРКО в.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 
бул.Незалежності,12-В кв.29 



ДОГООІР 

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНІ(И 
М. БРОВВРІІ 

SpOBapCLlca I\llська Раllа . Д' . . /'_ _ 
".lIL-» U~~ 2009 року 

J 
ОРЕНДО~DЕl;,tь: GpOBUpCLKO "llсмев ралв, о особі ВІІКОІІУЮ'ІОГО оБОВ'ЯЗК11 "Ііського ГОЛООІІ _ 
C .. .mmpJI "'ІСЬКО' pallll СППОЖlса Ігоря ОП"ІІЛ" '" • 
• .. ·r _ 'ОО .. Dnll'IB, що .ІІІС 110 ПI.llCТDВI 3aKOIIY Украї1111 "Про Мlсцсое 
СUIООРJlдyDОlІІlЯ в Yкpallll та Р03ПОРR.ІІЖСIIІІЯ Броварської міської POIIII оіll 24.07.2008 року Х9128 з 
QJlIIOro боку, та 
ОРЕНДАР: СІІОЖІІВ'~С TO~OP"CТ~O (~КDопсратор-1000», ЮР".llII'IIIО мрсса: Броворськ"П pOnOIl, 
с.ШСОЧСlfКОВО, uул.~КtnЬ!IО, 11І~IIТI!ФlkОЦIПIIllП код 31129435 R особі ГОnОВIІ товар"СТ8В Пр""'оКD СергІя 
БорIІСОВIIІIIІ,_ ЯКIlП IІIЄ 1111 ПlлстаВI СПlлоцтпа про дсржаОIfУ PCCCТPOI&iIO суб'єкта піllllРIІСМIІІЩЬКОЇ lІіЯnLllості 
- ЮРIIд"lllfОI особ .. , nllllOlloro БроваРСhКОIО panOlfJIOIO деРЖООJfОIО мміllістраціСIО від 11.10.2000 року зо 
1&04054820 І ООО І О 195, lІапі -"ОРЕНДАР", з iJp)',or старо"", YКnDJIII цсп Договір про IlaCТYnlIC: 

1. ПРСД~ІСТ доrОDОру 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповіДIІО до ріwеlfJfЯ сесії Броворської міськоі РМІІ К"ївської облості 
від 26.03.2009 рОIСУ .NI!1072-59-05 lІадає, о ОРЕНДАР пр"Пмає в строкове МОТllе кор"стуваlltlR земenы�)' 
дinНl1ку мощеlО 0,0048гв дnя оБCnУГОВУВВIІНЯ повільПОIfУ - зсмлі KOMepцinllOГO ВIКОр"СТВIІШI по 
6УЛloв.НезОЛСЖllості в роПОllі РО3"lіщеllllЯ буд • .N!!7 в "І. БРОВПРІІ. 3гiIIIIO з МОІІОМ зсмлеКОР"СТУООIІНJI, 
ШО с HeBia'C"IIfOIO 'IBCТIIHOIO цього Договору та IIOBi.llKII Вllданої пімілом ДСр'.ккомзе"IУ У "Іісті Брооарах 
Кllівськоі області оід 22.04.2009 P0h.')' за Н!!04-3/13-3n23 та зсмелыІ-кD.IIDстровоіi ДOКYMellТDцiї ЦR 
3C'ICnIoII0 ділянка рахУСТІося в землях комерціПного ВIfКОР"CТDНIfЯ D межах Броварської міськоі РМІІ. 

2. Об'ЄIСТ ОРСІІДІІ 

2.1.В оренду передаЄТЬСJl земельно діЛЯIfКD зоranЬНОIО мощеlО 0,0048m. • 
2.2.Нв земелыlАA ділянці розміщеНIlП об'єкт нерухомого мDil1І1, ~КВ JI~JlЄW:ЬCJl ВnОСIІІС'ПО opellДDp~, • 
2.3.Нормвтивна грошово oцilfКD зсмельноі ділЯНКIf згідно ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ Держкомзему У МІСТІ 

Броворах КllівсloКОЇ області від 22.04.2009 року зв .N'!04-3/13-3nn стаНОВІІТЬ: 
_ 28 347 (двадцять вlсl"l ТІІСЯЧ TpllCТВ сорок cll\l) '1'"вень. 

2.5. 3емелloна ділянка. якв переДВЄТЬСJl в opell./IY, не мвс таКІ ІХ недоліків. що можyn. ПСРСШКОДІІТІІ її 
СФСkТllВIІОМУ BIIKOP"CТВIIHIO. • • 

2.5. Пр .. зміні ( реорганізоціі) ОРЕНДАРЯ Договір opellдlllle збеРІгас ЧІІННІСТЬ. 

3. Строк діі доrОDОру 

. • • о 2603.2010 року. ПїcnJI ,вкіllЧеШIJl строку 
3.1. Договір укладено на 1 (ОДІІІІ) рІК, теР"ШIОМ,: го H~ НОВIlЬ СТРОІс. У цьому разі ОРЕНДАР 

Договору ОРЕНДАР мвє переважне П~ОВО. поновле~н: ~JI строку діі договору повідо,"ml ПIlСЬМОВО 
ПОВІшен не пізніше ніж 30 2 (два) МІСЯЦІ до ЗВКІН lеНI 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПрОДОВЖllТ1І noгo дію. ОРЕНДАРЯ lІе звстосовуcrься У разІ: 

Положення цього Договору про переважне ПРОВО • 
- DIlКОРIІCТDlші земелloНОЇ ділJlIfКlі не зв цілЬОВIІМ ПРll3начеНIIRМ. 
- ПОРywеНIІЯ термінів сплаТIІ ореНдноі ПЛВ~І; 
-ДОПущеНIІЯ погіршеНIІJI стану земслыlіi ДІЛЯНКІІ. 

4. ОреllДllП ПnПТІІ 

D Ід 110 alBТlIBlloT грошовоТ oullllCll. 
4.1 ОРСІІДІІВ плВта c:тaIlOBIIТL 10 И. В Р 

РІЧІІВ ОрСlllІlІВ плата складає: 11 ) грllВlІ1 70 IСОПlOок; _. 
-1 834,70 ( двІ ТlIСП'11 вісімсот тр"ДЦПТЬ 'IDТllp 1I ділJl11К11 держаВIІОЇ або "'омунDJlыІІ� ВnВСIІОС'П 

42 Об'lllcnеННJI розміру ореНдllоі МВТlI зв земcnы�lllJl 1'R косфіuiЄIІТЇВ іllдекcnш1, ВII3I1В'lешlХ 
""'" " - • оВО[О npll3HB'le ІД' 'ІВ -І СЩоєn.СJl 3 УРВХУВВШIJlМ ІХ цІЛЬ М MilllcтpiB УКРОїl1ІІ фораl""II, ЧlО ЗОПОВНІОIОТІоCJI П С 
заКОIlОдавством, зо Зlтверджон .. м.. IСабlllСТО .ІІ00_IIІІЯ nOГO діі; 
YкnaдallHJI вбо зміllll УМОВ договору opellдll ЧІІ пр~ з ДІІ. ПРllntlЯТТЯ ріwеlШП від 26.03.2009 po~"Y 

4.3.0РСIІДllа плата BIIOCllТloCn поЧlІІlВIО ::IДВРtltlХ .1111Ів, IІВСТУПIIllХ 3В ОСТВlшlаl каЛСllДВрllllАI 
ІЧОI\,IС:ЯЧIІО рlВІІІІІ\Ш 'laCТICnI\III протягоаl 30 ,,-ал ПДО шл.хоа, псрераl)'DВIШП ІІВ рОХ)'IІОК УДІ( У 
411С", 30mloro (податкового) I\llеяця БР ypBXYBatllln 

'0 



1(IIToeIoKln 06лаетl 1\1. 1(llсоа МФО 821018 IСОд23571923 p/p 33210811700005 - IipnoaPC"'~I! ПДI\.I\~ 
IcnаСllфllCDult 13050200 - ОРСllllа 3Сl\ln'. . . 

4.4. ПСРСIІІ1'lа ПРОlІУКиіі 1D IІІUIllIIIIЯ послуг 8 рахУ"ОК OPCllIIlloi МІІТІІ ОфОРМЛИСТI.СJl ВIДlІові:UЩlq 
актам ... 

4.5. Розмlр OPCllIIlloT ПnВТlI псреГnПДDtтьсп у pD3I : 
4.5.1. 3Аlіllll РІОВ ГОСПОIll1РIО801IllЯ, псрсаба'IСIІІ'Х 1I0ГОВОрОМ; " • 
4.5.2. змі .... Р03міріl зе~'cnыІго податку та стаоок O~CIfДIfOI МІІТІІ. ЗМІІШ IfОР\·IІТlIВIІОЇ FJЮtиoaar 

оціlІКIІ. піаlllШСllІІ1 цill. таРllфіl, змlш. коефіціЄlІтів i.IIICKcaQII, ВІІЗІІІІ'ІСІІІІХ lI1КОlfодаВСГВО\I. 
у IllПадку li~IOIII ОРЕНДАРЯ З~fіlfl~1f ОРl:lfll!IУ .1Л1І1)' .llа умовах, .81111111'II:IIІІХ п.4.5 ДОroаару, 

СТОРОІІІІ РШР"8ОIОТЬ договІр ОРСIIJІІІ • .якшо, с ВlаМ0811 ВІД доБРОВIЛІ.IfОГО РОЗIРIIІIIIІJl договору 111 11'0.

сторІІІ, ЦСП аогооір рОЗРIІВОСТЬСIІ У СУДОВОМУ ПОРІІДКУ. 
4.5.3. D illWIIX Ollnaaквx, псрсдБDllсm.х 'OKOIIOM; 
4.5.4. у разі ІІСDІІСССІІІІЯ opCllalloi МОТІІ У СТРОКІІ, В1131111'IСllі ІІІ1М Договором. сума 311БОРГОВІІНDCJi 

DDUCОСТЬСЯ подаТКОВIІМ боргом і стяryс:ться , lІораХУВlІlІІlЯМ псні. ЩО IfIlPIIXOIYCТLCII ІІа суму ПОJJІІТIЮ8ara 
борry ( з ураХУDОllІІЯМ WТРОфllllХ СІІІкиіП 'І ЇХ IIОЯDllості) із РОЗРIlХУНКУ 120 відсотків рі'IІІIІХ обnіll'OlOl 
СТОВКІІ ноuіоIllшыІго бllllКУ УКРІІіІІІІ, аіlОЧОТ "о дснь BII.IIIKIICIIIIII такого ПОДІІТКОВОГО боргу або на.1С .. 
пого (пого ЧDСТІІІІІІ) ПОГІІWСІШЯ. ,вnеЖІІО від того, я"'О з ВCnIf'IІІН таКІІХ ставок с більшою. за Kwd 
кanellдapllIIR ДСНЬ прострочеННJI у noгo смоті. 

4.5.5. ОРСllІІна Мllта СПРОІЛЯСТЬСJI також і у ІІІПІІДКІІХ, ЯКШО ОРElіДАР з поваЖlІІlХ nPНЧІІ 
ТlIМ'IОСОВО НС ВІІКОРІІСТООУС зсмелыly аілЯIІКУ ,а UIIM ДOГOBopO~I. 

S. Y~IOBII BlIIcopllCТnllllR ЗСМCJІLІІОЇ діЛЯlllСl1 

5.1. ЗемелЬІІО ділІІНка переаається в ореlfау дІІЯ оБCnYГОВУlаШl1І павілLПОIfУ. 
5.2. Цільоое ПРll3начеlfНJI земелыlтT aїJUlIIKII - 'С~lЛі комсриіПНОГО R"KOP"CТIIIIHII. 
5.3. ОРЕНДАР не має правв без оформлеННIІ у BcтaHoвneHOMY ЗІІКОНОДІІВСТВОМ nopJll1"'Y з .. іlllOUII 

uільовс ПР"311111IСНIІЯ земельноі аілЯНКII. 

б. YalOBl1 і СТРОКІІ псредачі зсаlслы�оїї діЛRllКl1 ВОРСІІДУ 

6.1. ПередаЧ0 земельноі аїЛЯНКl1 в оренду заіПсНlОЄТЬСЯ без розроблеННIІ просК1)' П відведена. 
6.2.Jншl УМОВII передачі земельноТ діЛIІНКlf в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псрсаає. 11 0,_ 

npllnMac В оренду земелы�у ділянку вільну від БУДЬ-ЯКlIХ маПНОВIІХ ПРІІВ і претеll,іП третіХ осіб. про ІІІІ 
в MO~leнт УКnDдlНIIJI Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧIl ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ ЗНІІТ". 

6:3. Передача зе.lелы�оіi ділllНКII·орендарю здіПснюєтьCR піспя ДСРЖа&tlоі реєстраиіТ цього ДoroJtlf1l 
за актом ПРIlАман"я - передачі. 

6.4. Передвча ЗСl\ІCnLІ10Т аlnПI1КIІ OpellДBplO здIП&:IIIОЄТLСП 118 ПРO'Пlзі 5 (п'нть) .111118 alc.1l 
держа8110і ресстрацli Ц"ОГО ДОГ080РУ зв BIn'OI\1 ПРIIОl\lаl.llп-псрс:двчl. 

OpellДВp 'O&o8'H'OIllI0 о п'ЯТllДеllllllD тераlіll пlc:nп деРЖПВllоі ресстроцlі Цlооro До""" 
тalобо БУД .. -ПКIIІ IIOAOТlCOOIIX угод, ДоговорІв про Вllе&:СlfflП ЗI\IIІІ та lIOn0811ell .. до ДоroВОР)' 18ІІІІ 
IlвдаТl1 8IдnOBIдllY копІІа oprallY аеРЖООllОТ ПОдвтковоТ C:nYdCUl1 3В І\lі&:ЦСІ\. ЗIfВХОДЖfllllJl :l1\lСо ...... 
ДШПІІІСІІ. 

7. YalOBl1 ПОВСРПСИІІЯ зсаlслы�оіi діЛПИКl1 

7.1 •• П!cnя ПРIlПIIllСIIНЯ діі ДОГОВОРУ ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ,смельНУ АiлJJIt/)' 
СТВІІІ, ІІС ГІРШОМУ поріВНЯIІО з ТlIМ. у якому віll оаерЖІІВ її о ор 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ • • ellA)'. ..; •• _ 
, •• у разІ ПОГlршеН11JI КОРІІСНІІХ вnaCТlloocтen ореНДОВllllоі земenыlіi --

ПлОкшВ "03llстоНIIХ ІЗ ЗМІІІОІО 11 стану, МВЄ право НІІ вlаШКОДУВlІlІІ1JI ЗВllТків у розмІрі Вll3llачеllоr.IУ ~ 
pollBMII lІе ДОСЯГІІУТО згод .. про РО' І • 'у C'/p.Ol/II~ 

порядку. М Р ЩltwкоауваllllR ЗВ1Ітків, спір ро,в'IІЗУtfЬCII 

7.2. ЗаіПСIІСllі opellдapCM без ЗГОДІІ оТ 'Jc"~ 
дinЯIІКll, які IIСМOЖnIlВО ofдOКPCAIIlТl1 Вез 311 ОР~"дОдllВUЯ ВI":рВТII 110 пonіПWСIІНЯ opc~o~~aJllllOo 

7.3. ПапlпшенНJI СТВІ П~ДІЯІІІІЯ ШКОДІІ ЦIП alпIlHQi. не піДnJlI'DIОТЬ BI4JIIK rt*" І 
ОРЕНДОДАВЦЕМ зе~lЛl' ІУ з~r.lелы�оіi ДІЛЯНКІІ, проведеІІі ОРЕНДАРЕМ ,в ПllсьмоаоlO :І. ~.'IIIfI. 

.. , lІе ПlдllЯГІІIОТЬ вlдшк • BЇJIUI~:,...a 
оре11411РIО ВllТрат за провеаСI.і 111І.1 папІ oaYВ1l11l1l0. УМОВІІ. оБСЯГl1 І СТРОІ". 010 11-
cтopll'. пшеНIІЯ стану ЗСАlельноі ДЇnJlHKII 8I1ЗНIІ'IIІОТЬСЯ окрсаl 

7.4. Opellдap МІІЄ право н • • е81f-' 
ореНДОAllllцем зобов'оа", передбач о ВІДШКОДУВІІ"ІUI ЗбllТкlв. заподіЯНl1Х УНDсліаок 11 

, еНIІХ UlIМ ДОГОВОРОМ. 



З611ТКDАІІІ DDU"'''Вlотьея: 

7.S. фаmPlllї втраТІІ, ІКІІХ ОРЕНДАР 313111В зв' 
умов доroворУ ОРЕНДОДАВЦЕМ а також BlnPВ1. JI ~3~ 3 1I0BIIKOIII!fНJlM Ібо 1101ШJIСЖIllIr.1 llIКOIllIllIJlM 
.iAНoВnCIIIII CIOJ'O nopywclloro ПРІВІ; ,КІ ЕНДАР 3ДIПСIІІIВ вбо nOlllllOl1 здіПсшml ДllIІ 

7.6. АОХОАІІ, IІкі ОРЕНДАР Mir бll ОМЬІ 
ОРЕнДОДАВЦЕМ умоа Aoroaopy. Р 10 01рIfМIТlI І раі I�MC-АШОro ВIlКОIІIIІІIIІ 

7.7. Розмір фIКnI'IНIIХ ВIIТрIТ ОРl:tllllРJl ВII3IfI'IIСТЬС '. • 
11 на ПІдстаВІ доІсуА.оII11ulы�оo ПlДТаСРlIiКОlІІ1Х 

_"ІХ 

8. Обl\lСЖСllllП (оБТПЖСIІІIІІ) щодо Пlllсорщ:таllllП 
:JCJ\lCoIfLIIOi діЛПIІІСl1 

8.1. На ОРСllдоааllУ зсмелыfy діЛJllftcy 110 DСТ;1ІІ0ОЛСIІО оБМСЖОIfЬ. обтJlЖОIІЬ та іllШ.1Х ПРlа третіх 
осіб. 

9. IlІші прапа та оБОП'П3IСII сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ raplll1YC, ШО зсмелыІ� lІіЛlІlІКІ с У Поro ВЛІСllості, lfіКОAlУ іllШОМУ ІІС відЧУЖСIfD, 
піАзвБОРОIІОIО (I~СШ~ОAl), ЗІCТDВОІО 110. поребувас і він Alас заКОlші ПОВlІоваЖОlІlІJl персдаВІТIІ ШО діЛlllltcy в 
ОРС'Iду, IllдDBITl1 ІІІШІ праВІ, ВII3НІ"СIІІ QIIM договором. 

9.I.Право ОРСllдодавця: 

9.1.1 поревіРJlТIІ цільово BJIKop"CТDHHJI 30AlСЛЬІІОЇ aїnJlIIKII; 
9.1.2. достроково розіРВВТlI цеП Договір У ВIIПDlJКDX, персдбаЧОНlIХ 'ІШІІІІІМ ЗІКОlfодаВCТDОА. та 

ШІ" AoroBOPOM; 
9.1.3. зміНlml розмір орендної ПЛІТІ' У ВIlПDIJКВХ, перодбl"С'ШХ 'ІШІІІІІМ ЗІКОlfодаВCТDОАl, в ТОАІУ 

чш:nі в OlIllOCТOPOIfHLOMY ПОРJlДКУ без ЗГОДIf ОРЕНДАРЯ; 
9.1.4. IllMaгaТlI від ОРЕНДАРЯ СІОСЧВСIІОro ВНОСО""ІІ OPOIlIlIfOЇ ПЛІТІ'; 
9.1.S.ВlIMlraTII від ОРЕНДАРЯ віДШКОДУВІННІ СУА'" opelllIHOЇ nлатll з 'ІІСУ ПРIlПIIIl'П'JI рішеlfllJl 

сесії БРОВlрськоі міської радll про lfадаНlf1l в ОРОIfДУ зомельної дїnIlHKII до піДПlIСВШIІІ Uboro AoroBOPY: 
9.2. Обов'ЯЗКII ОРСllдодавця: 
9.2.1. порeдrшlТIІ зомельну ДЇnIlHICY по ІКТУ. 
9.3. Права ОРСІІДОРЯ: 
9.3.1. отр"маТIІ по акту земельну дinllHIcy У KOPIIC1)'BOHIIII;. •• • • 
9.3.2. ПОНОВЛlоааТIІ aorolip піСЛIІ закіНЧОННIІ С1рОІсу noro ІІІЇ в раl ВІДСУТНОСТІ ПРСТС.I3IП, шодо 

зоБОВ'JlЗВIІЬ ІІІ протязі тept.,iHY ОРОНДІІ. 
9.4. 060в'ЯЗКII ОРСllдаря: .. 
9.4.1.IIDдaBITII ОРЕНДОДАВЦЮ MOiIUIIIВieтL здіПСIIІОВІТI' КОН1роль ЗІ BI.KOpl.CТ8IIНJlAI цієї 

3CMMLIIOЇ aїnIlHKII; 
9.4.2.Вllкорщ:товуваТII зеАlелыfy ділЯllКУ 30 цIлLОВIІІ\' ПРIf3IfачеIIIIЯІ\,; 
9.4.3. евоєчаеllО еплачуваnl ОРСІІДІІУ nЛlІ~; • 
9.4.4. не доnyскат" хімічноro 'ІІІ БУДЬ-IІКОro IНШОro з~БРУДIIОIIНJI ,el\uur, 
9.4.S. піДТРИМУlaтJl П І HancrlКHOМY санітарному стаІІІ; • 
9.4.6. піСЛJl закіН'ІеНIIJI тep.,ilty діі AoroBOPY ореНДІІ ПОВОрltyТll земельну ДU1I1ИИУ 

ОРЕНДОДАВЦЕВІ У IlвлеЖНОАIУ стані по акту. _ Д 
947 б' n п'lІТІlДешшП терм іІІ піСЛIІ доржаВllоі РОЄС1рВЦІI qLOro OroBOpy 

-'Вбо б' • • opellllDp 3О 01 Я'ІНІІ дlroВОРI'В про ВllесеННIІ ,міll та доповнень до Доroвору ТОШО HaдaТlI 
'lIfi УАЬ-ІІКІІХ lIoдaТICOIIIX yroдe о • '" • 
81-- '. ",. ї служб .. 'І МІСЦОМ ,"DXоджеНllllзеА,елЬНОI ДШI1IIК1I. 
IДІIОВIДIty КОПlIО органу державНОI подаТКОІО 

10. РІІЗІІК ВllПnДКОООГО ЗІІІІЩСІІІІJI або ПОШКОДЖСІІНJI 
об'ЄJCТn ОрСllДl1 I1I1 Boro ЧВе'П11111 

б wКОДЖОНllІІ об'єtml OPOIIДII 'ІІІ noro чаСТІllll1 IІ0се 
10.1. РII3I1К ВllПадковоro 3ІJJlШОНIІIІ І О по 

ОРЕНДАР. 

• Aorooopy і IIРIIПlIIIСIIIIJI Boro діі 11. 31\111111 УІ\ІОО 

• IсьмовіП формі ,а 838ОIIIОI0 зroДОIО сторін. 
11.1. ЗМіll~ У"'ОI ДоroВОру ЗlIinCIIIOIOTLC~ ~I ПIAlов aoroBOPY спір PO:JB'JI'YIOТЬCII У СУДОВОМУ ПОРIIДtcy· 

у раl НСДОСllгнеllИJl ЗГОДІІ шодО ЗМ~~ У 
11.2. ДіУ договору ПРllПllllЯlотьея У рІ". tcnIдCIIO' 
11.2.1.звкінчеIIllJl строку, ІІІ IIKlln Поro було ~ КІІ ~IICllicть; 
11.2.2.ПРllДБIННІІ ОРЕНДАРЕМ ,омелЬН~і ~:~~JI ;І\IОТІlвів суспinьнОі необхідності відповідно І!! 
11.23. npllAlYCOBOro віД'lУЖСННJI,емельно Д 

n:!!7 3ы�ьІІого Iсоде"1 YKpBillllj . 



ТОКОЖ В ІІІШІІХ ВIIПадК8Х, персдба'lеНIIХ 38KOIIO,... 
11.2.4. ДОrDвір npllnllll.mCR сп ШЛИІОМ noro розlРDDІІІІИ за: 
11.3 AlТaOrDDOP)' ПРIlПIllIЯIОТ .. 

• ріll' 
11.3.1. 1]1011І010 :lrollo~ C::Billl;O до '1111II10ro ЗІКОНОДlвства Украіllll. 
11.3.2. plWClllllr.1 суа)' IDil1Пу. СторіІІ в OДlIOCТOPOIl1IIoOt.l)' ПОР"дК)' у ВlІпааках, передбачсн", 1110 
11 JJ.illiulaTIIDolO OДlI t: ІЗ IIOV 

111 ШІ" AOrD80poM. Д У opc"ДlI зсr.ші за іllіціВТIІВОIО OPCHДOДlBЦII В ОДIІОСТОРОIШЬому lIOJIUa) 
11.4. РозlРВВlІІ1І OrDBObPEHMPEM BII",or nYlІІСТУ 4, піДnYIllст1в 6.4 та 9.4 Ш1ll0rо ДоrовDpy 

аопускаСТЬСІІ у раі ІІСВІІКОІІВІІІІІІІ'РВВІІІІМ зв illiuiaТlIDolO ОРЕНДОДАВЦЯ :І МОМСlnY Jfабутц Чии-: 
ДОrDlір DDIIЖOmc:1І р03 НДОДАВЦЯ ··-п IInllllТOro ІІа ІIІМОI)' ОРЕ • 

DillnoDiaJlOrD рIШСIІІI~_СУАУ, nPВnIСllОСТЇ ІІа "'BnIlO oРСlІДІРIІ на іllШУ ІОРИДІІЧІІУ або Фі]"""у особу а 'n_ 
11.5. ncpexlд првва .' • .-
• • - особll-ОРСІІIIDР' Є ПIl1С'1'8DОIO IUIІІ РОЗlрваIlНIІДОГОВОРУ· 

реоРl'DlІDВUllІlОРlllІlІЧIІОІ 

12, BiдnOOЇДOJJbllieть стор іІІ ЗІІ IICBIIKOlllllll18 або 
ІІСІІОЛСЖІІС 0111(0111111118 договору 

12.1. 31 IICIIIKOIIIIIIIII або IІСllвnежне ВIІКОJlання ДОГОВОРУ СТОРОНІ! "есуть вівповіJIL'.нim 
aiдnOlїAIIO ао ЗlКОIlУ 111 ЦЬOrD ДOrDDOPY· •••• 

12.2.CтopOIIII, ІІКВ ПОРYWlша зобов'lІ3аНІIIІ, звіnЬНJlЄТt.СIІ ВІД ВідПОВІДальноСТІ, JlКШО во"а iIOIQ,lIiI 

ue ПОРУШСІІІІІІ CТIUIOCIIIIC з іі IIIHIL 

13. ПРllldllЦсві ПОJlОЖСIIIID 

13.1. ЦсІі ДOrDBip niJllurraє державніR реєстр;щlі. 
tзз,цсR ДorDDip lІабtlpає ЧIІННОcтl піспя підписаllllJl cтopollar,1II та noro aepiКalllOЇ pcєc:тpauii. 

ЦеА llOrDBip умвдеНО у трьох ПРllміРIШrcax, ЩО маlOТЬ однакову ІОРІІДІІЧНУ CIUlY, ОДІШJIID 
31ШХОДlm.clll ОРСlIАОIIDВWI, APYГIIR - в ОРСИllDРIІ, третіП - в органі, JlКИn провів acpiКJIltlY petc'lJlauilo. 

НсвіА'DIІІIІІ\ІІ1 ЧВСТІІІІваш аоговору є: 
> КDдIIC1p0811n ман зсмenыlіi ainJlHКlI з відображеННJlМ обмежеllЬ (о6nlЖСИ.) 1 і 

BllКOPIICТВlllli та BCТВHOВnCHМX ccpliтyriB; 

> Кіп' на ПСРСllеССllНIІ І нв1УРУ З0внішньоі межі земельної дїnJlHIOI; 
> аln' nPl�Romy-псредачі зсмenЬ1l0Ї аїnЯІІКlt • 

.... 
15. Рсквізl1Тll сторіІІ 

ОреllДОДІІвець 
IiровврсlоКВ r,ticIoICl раав 
в особі 

ОРСІІДОР ", 

СПOЖlIDче ТODBPIICТBO «коопсратоР' 
11 осо6і zoлotlll товариства 

ПРIІ."ОIlО Серzlл Бор"СОВllчtf 

МісцезнахОДЖСННJlIОРІІ.ІІІІчноі осo6n 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

18 ',еРВIІН дві '''''CRЧ; дев'лтого року 
'/11. Бровар" 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa I\lіська рада, в особі 

ВИКОнуІочого обов'язки міСЬІСОГО голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та СПОЖllВllе TOBapllCTBO 

<d(ооператор-2000» в особі голови товариства ПРllмаlса Сергія 

БОРllСОВllча з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а СПОЖllвче товаРІІСТВО 

<d(ооператор-2000» прийняло земельну ділянку площею 0,0048га, для 

обслуговування павільііону - землі КО~lерціііllОГО ВllКОРllстаllНЯ по 

. бульв.Незалежності в раЙОllі РОЗ~lіщеННR буд.N!!7 в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 року N!!1072-S9-0S на умовах 

оренди на 1 (ОДІ.Н) рік, тер'міном до 26.03.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: ПРИЙНЯЛО: 

СТ «KOOllepamop-2000» 
Юридична адреса: 

с.Шевченково, вул.llIкiльна 
Голова товариства 



АКТ 
ІІа перенесеllllП в ІІатуру • оо 

ЗОВНІWІІЬОІ I\Іе",кі земелы�оіi дlлЯ11К11 

/ - , . 
-
1)'.1. &.!JA 6 (/ • 

- 30 .. 01 -

ст '. }(O(J4epqmQp-;'J.чJD· 

7іQQ~еЩttD~mі J 1 
. _2ooLJ', 

. 

Ми, нижчепіДПllсані, представник Броварськоro міськоro '.'8' UI'J. ~ ,-ttulЧJ'" 

/J..tJDIt,u.oltfJl ~"",.,., 2Jл 14"",1" SJЗk tteplcD <.7. n. 
І присутності зе.шевnасників (землскористувачіu): 

ст .J(tJDItYD'I?'I#fг~ .. 

представник ВИКОНkОl\tУ __ 9Dp 8 6 ~HKQ rJгr.L..:.... ~,g.ІС-ІО _____________ _ 

ДЇlOчиіі на підставі дозвоny виконкому НІ 273 

ради народних депутатів від 24 листопада 1 !~92 POI\)' 

псрснеCJ1И в натуру межі на Іlідстапі плану з,~мenыlїї дїл.нки 

е.т " 7(gDnёрq~-huJo" 
ПРОЖИВl1Очого по вул. 9м4 · .. Hf.JIII c.ft.lН.DpfМ;' , , 

зrЩно рішеННJlміСЬКВJtКОНХОМУ НІ від ________________ _ 

М • ~ If' ) . ' ежеВI знахи в кількості ( ~ передаН1 в наТУРІ представнм,оу заr.IОВJIИJ\а. на .. кого і 
иaкnадено ВЇДПОВЇДOJlькість за іх зберсжеиНJI. 

Розміри та місцезнаходженнн межеВllХ 311ахів зеМCnЬJIОЇ AiJJ_'I!'S! показВНl на кроках, 

ЦеА акт є пjдставою ДIUI приПНJln'и},іWСJIНR 110 ФО11СТ11'1НОМУ КОРJsстуваиню. 

Акт сtenадеJIИЙ в двох примірниках, 

ПредCnВНJІК землевnаСНllКR 
~Je.\lлеIСОриttyDаЧ8) ет. ,; ~e&~LfZ!~t:i!~ ~~":",,:,,,~~~1"""Y-

ПPfДCn81111К (i.',~: ~~ 

:IilQcтa8HIIK 811ICOIIKOMY 

ЗdТ "Sf108'l'C-" 'PJ'IШрнА оо 2tJO) Р. Зcu •• А) 'SS.ISDD 



АБРИС ЗЕМFJIЬноІ ДІЛянки ---

'о 

------------------------------------~ 
Опис меж: 

1.BiдAAO,A"ae.a.U Ja-z.~~ Ц4и~~ 
2.ВідБдОВ ________________________ --------~ 

3.ВідВАОг_· ________________________ -------~ 
, ,4;ВідгдОд ____________ ---~ 

S.BiAAAOE ____________ --~-

;t;.c~ 
• • ЗАТ .SpOIIpP" ". 

б. Від'ЕдоА 

Абрис CКJI.B: 
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AoroBlp -h'i2 
про .,,~~e~o,ur ~"," "0 "ОІО'ОРJI OP~H"" 1е.',en'"0' d/лnllllll 

11 .ceplllur100S Po,.yJti040SJJBOOI12 
МІСТО БроваРl1 КllіВСIoКОі області 

10 lfepOllH двІ ТІ.СП'ІІ дев'ятого POICY 

.. 
ОРЕІ!ДОДАВЕЦЬ: Броварська ~liCIoKa рала К"івськоі області, 10PlllIlf1llla особа 1а 1aKOlloдaBCТ80~1 УкраТIШ, 

IAclmlФіJCDЦlnlllln код за АІ1I:"МIt Є~РПОУ 26376375, IOP"lIll'lIIa upeca: Кllіас"ка обл., м. Броварlt. вул. rarapillllo 15, 
• особі ВllКОll)'ЮЧОro обо~ RЗКІІ Mlc~Koro roЛОВIt - секретар.. Род" Сапcr,ккn Ігорп DаСIIЛЬОDII',а, ІКІІ" діє ІІа 
nlAC1IDI ст.42 Закону УкраlllJllСПРО r."cqene саМОlРllІУlаlflll І УкраіІІі", 1 OlIIIOro боку, та 

ОРЕНДАР: ФОП МаРIIltIt'1 Оксана МI,колаїIНВ. ЮрlШllЧIІВ ВJlpeca: м.БроваРIІ. вул.Гаraріllа,2 кв.65. 
іАсlmlФіJCDціnlllln KO~ 2699.302286, даЛі -"ОРЕНДАР", J dpJ'lOr старо,,,,, УКЛМІІ цеП Договір про lIaeтynlle: 

ДitoЧIІ ДОбровIЛЬН~ І персбуваЮ'1JI ПРІІ 1110РОІОМУ РО1У,.lі та IClliR ПВМ'Jlті, РО1уміЮЧIІ 311ВЧСШIJI своїх дin, 
nоncредиьо 03llаnомnеlll з n~ltnllcaMII w'вшыІro 1аКОllодаастаа, ШО РСГУЛЮЮТЬ УКЛВJIеШI" IІIfМIf праВОЧІІІІ 
(:шкрсмв, 1 BIIMoraMl1 щодо lІеДIПСlfості npano'IIIIfY). nillnOBillllO 110 3ВТВСРІІЖСІІОЇ ріWСШIЯМ БроварсloКОТ місloКОЇ pllДlI 
Ііа сс30» вересня 2008 року .N9883-46-05 IlopMaTllnllOЇ f1JowOloi oqillKII ,емел .. міста БРОlаРlІ, та ріШСlІlІJI БРОВDРСloкоі 
MIC.KOЇpoдll від 16.10.2008 року .N!!898-47-05, віll 16.04.2009 року N!1101-61-05 та кеРУЮЧIIС .. положеllllJlМIf nYllктіо 
4.5.2, 4.S.3 та 9.1.3 Договору opelllIll 'смелloноі lІіЛllІКIІ від І О сеРП"JI 2005 року УКЛМІІ цеП Доroвір .N!2 (ІІаdалі _ 
ДfJlOfllp) про внесеllНJI змін до ДоroвоРУ opellJII' ,смелыlїї діЛІIІКl1 від 10 сеРПНІ 2005 року 1В 
N!040533800122 (1ІІ1ДІUlі - Дazоtf;р оре"дІІ) про таке: 

1. OHeCТII до ДоroDОРУ ореНДІІ наступні зміШI: 
1.1. Пункт 2.3 Доroвору OPClllIlt ВltКЛВСТІI в lІаступ"іn редакції: 

112J. Hop .. anlBlla Ірошова оцінка земелыІїї ДШRНКІІ згіllllО довіДКIf вімшу держкомзсму у місті БРОІВРах КlІївськоі 
о6пасті від 07.05.2009 РОКУ НІ 04-3113-3n49 CТDIIOIIIТIt: 

- 30532 (ТpНдWIТЬ ТИCJIЧ П'JlТCОТ ТPllJUUIТIt діЇ) ГР"lні оо копіRoК.IJ 

1.2. Пункт 3.1 Договору орснд" II'КnBCТ'1 І наетуПllіD редакції: 

«31 ЦеП Aorolip yкnaдeHo строком на І (ОДІШ) рік терміном до 16.04.2010 року. ПіCЛJI1акіНЧСІІНJI строку ДІЇ ШОГО 
~~80PY ОРЕНДАР має переlажне право поновлеІІНІ Пого на HOBlln строк. У IIЬO~fY разі ОРЕНДАР пов!шен ІІІ: 
nblliше ніж 3В 30 кaneHдapHliX днів ДО звкіН'lеНIІI строку дії цього ДоrolОРУ ПIIСIoМОІО nOlllIoa"ml 
ОРВНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖІІТІІ Пого дію. • 

ПОnО1КI:ННJI moro Договору про Пl:реважllе ПРВІО ОРЕНДАРЯ не заСТОСОІ)'ЮТltСIІ у POI: 
- lІІКОРIІCТlнні земenьної дїЛJlНКIІ не за ціЛIoОВІІМ nPll3начеlllflМ; 
- ПopywенНJI тep~liHiB CMaТli ореНДІІоі Ma~l; 
- ADnYUU:Hl1JI погіршенНJI стану 3l:мen"ноі ДІЛЯНКІШ . 

• КЛOCТlIВ наступніВ редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДі' ВІІ ) • тків від НОРМВТllвноі rpoшовоі оціНКl1 земелыlтT дiлJlНКIІ _ «4.1. OpellдН8 мата станОВИТЬ 10% (дсспь ВІДСО 

30532,00 f1JIIВCНL і CКJlIIДВЄ: • 

- 3053,20 (Трн ТltCRчі п'JlТдеСJlТ ТРі') I'pIlBHi 20 КОПІАок.» 

'П к ії' 1.4. Пункт 4.3 дОГОВОРУ ореНДІІ ВІІКЛВСТІІ Y"DC1)'nlll реда ц • • 

• ЧІІО np01'RГO" 30 (ТPIIдWIТII) калl:н.ааРНIIХ ДmIIO НВС1)'ПНIIХ за с4з. Орендна мата DHOCIIТ .. CJl ріВIIII"11 ЧI1C1'КIDIII ШОМІСІ • без Y)JDX)'IВЮІR ПДВ wmrxoм перерахуванlШ 118 

ClCtlниім кaneн.aapllilМ днем звіnшro (noJU1ТКOlo:'5 ;;~ КtIЇlcIoкїD області м. КtIЄ8ll, код ЗЮ10 23571923, МФО 
~82 КOIIIA рахунок ОРI:НДOJUШWI N! 33217815ф7f цП 13050500 -оренда 31:~Uli». 

1018, одержувач _ Броварське ОДІ<. код кnacll ка 

2. Цеп Aor08ip niдlUlrat державніП. реєстрації. сторонlUtШ та Пого державної реєстрації. 
3. Цеп Aoroaip набирає IfHflHOcтl ПІСЛЯ nlnnllCDHl1I страцію 
4. ОБОl'пок щодо подаННJI цього Договору ІІа дep~BBHY рсє 2005 'ро"" за N!040533800122 3ВnllШВlОТІоCJI ба 3Mill. 
5.1нwi ~ • ІІКІІ ВІД І О серпня "І >"ІОВ" AoroBOPY ореНДІІ земельно, ДlЛJI 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~'&tPCilG4 МІСЬКА РАдА 
кі:. ~'KO!9~ACTI 

~fl~ff~a ЦP~~Ii.~ 
~ o.~ !lВр,I" By",.rIlJllP'1!t.a. 1 5 

~ 
\.0. 1 CaliOiiкai~ In~d 'ВаеffnЬОВIIЧ8 

~. • • -о ,~ ..... ~ ~\\. 
::а "/ І І_ • ; \ \ ОО)" 
'-:... \ ; '. " ; ~ () о І 
~,?, , ~. о#, m l 
~ • • - r. , 

ОРЕНДАР 

ПП М"р"""" O"'t:"II" лrlllСtIЛ"'"'''' 
ЮРIІДlІчна адреса: 

ВУЛ. rarapilla.2 кв.б5 
м. БРОІВРІІ 
обл. КIIТвс ...... 

О.М.ЛІ"р"""" 

~ .. '. / I.B.f:"IIo;"clCo 
'\ ~ ·vl.' 
\~\ ~ • '-" І' 1". ,/ ро ШО у КНІl3і заПllсів державної реєстрації 
\. . ... 1-' ,,~o • lарс;ьКОЇ "І іської рОДІІ, n 
lVJ~its~~·ip за!Ь;.єCiJ,овано У BII~OHK~t!1 Бра і'! _ 20~POI\')'. . 

РIІ"Ьроїщи вчинеио заПIlС ВІА "'l:-» -~:.I&---



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська MiCLI(a рада, в особі 
8ИКОНytочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПОЖI(а 

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 ФОП МаРllНJIЧ OKcalla МllколаіВllа з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Mapllllll&. OI(caHa 

Миколаівна прийняла земельну ділянку площеJO 0,0047га по 

вул.Короленка в районі розміщення БУДІІНКУ Ne65 для обслуrовуваllНЯ 

кіоску в складі павільйону очікуваllНЯ в м.Бровари. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 16.04.2009 року за N!1101-61-0S на умовах 

оренди на 1 (ОДИН) рік, терміном до 16.04.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсь/(а А,;сь/(а рада 
Ки;всь/(оі 06лаСIІ'; 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
ВИКОНУЮЧИЙ обов'язки 

,. :~лови секретар 
r' СЬК«;'l.РЦЦИ' 

f:
:I:" '. -,\,~ 

• .' ','" "І .-\\ 

ttt {.; r: '. \ :r:, "J \ , 
tТ • ~ ! ",. . . ~ \ \ ~ О \1 

\\~~.-:.. І.. .", ,І ~~ :7 '/.В.СаllО:НС/(О / 
~ ~ .... ", ... / b/j 
'\ ~. '. ".", .. !. • --_ _ J., , <" •. ·.1 
~79 .• і' ~#. 
,~~ О ,... -е .. -7 '.... ..'1 ",jI 

ПРийнялА: 

ФОН Мар"н"ч О.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул.Гагаріна,2 KB.6S 

/ О.м.Мnр",,"ч / 



Доraоlр~ 
"ра tI'~~~;1II 1.,,111 да даIОВО» ОРIU,ди :J1t.,en.II0r дlлRІІIlІІ 

?lpОtI'lІІ 2006 ро", A'i0406JJВ002fj9 
"'11m) БроваРІ( КІІЇВСької області 11 ССРПІІЯ доІ ТlIСRЧ' ДСВ'птоro року 

OPEHДOДAB~ЦЬ: Броварська "llська РIUUI КІІТВСltкоі 06ласті, 10РІІДІІчна ос06а 3В заКОIІОШlВCТDО'" 
Yкpaїllll, ~СlmlфIКDЦlRlJldI. код за даІІІІ"''' ЄДРПОУ 26376375, IОРIIдIIЧI.D а.арсса: Кllівськв 06n., М. Spoaapll, 
В'ІЛ• raraplllD, J 5, В. осоБІ .ВІІКОІ!У'ОЧОГО 060B'nKII міського ГОЛОВІІ _ сскретар" ра.аll СапО"AnCD Iropn 
DаСIШЬОD.ІЧD, IІКlIВ ДІЄ ІІа ПІдстаВІ ст.42 30КО"У Укроі"" ((Про MiCIICDC са.ІО8р".аУВОIІIІ" в YкpaiJlitt, 3 OдllOГO 
боlC)',ТD 

ОРЕНДАР: ПП luallllWoKlln МlІкоnа ГРJlГОРОВIIЧ, 10РJlДІІЧllа а.арсса: M.Spoвapll, 
I'JJI.ЧСРІIRXОDськоro,23-а КD.16, іДСlmlФікаціПIШП "о.а 1570813916, ШlЛі -"ОРЕНДАР", :J другаІ сmОРОlІи, 
YКnВnII цсВ ДоговІр ?ро Ilа~ПIfС: 

ДІJОЧІІ доБровшы�оo І переБУВВЮЧIІ ПРJI здоровому РО1умі та "сніП пвм'"ті, розуміЮЧl1 ЗI.аЧСIIIUl своїх 
ДЇN. попередllЬО ОЗllаRОМЛСIІІ 3 ПРIIПJlсам.. WIВЇЛIt"ОГО ЗОКОIlОдавствв, що pcrynlolOТlo YКnDдclIIIR І'ІІАІІІ 
nPUОЧllН (зокрсмо. З BltМoгaMl1 щодо .,cninCIIOcтi ПРОВО'Шlty), згіДIІО рішеНIUI SPOBOPCItKoi міСltкоі paдll від 
27.08.2009року N!1210-68-0S та кеРУІО'IIIСIt пonожеll"""" пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ 
зсмenыlіi дinllНКlI від 17 трав"" 2006 року yкnanll цеП Договір Н! 3 (ІІ0далі - ДОlO#llр) про внсссш,,, З.ІІІ' до 
Доroвору ОРС"ДІІ зсмenltноі д!п"I'КIІ від 17 'lpаВIІ" 2006 року за N!040633800269 (ШlДlші _ ДtROlllр ОРllllдu) 
npoТDКС: 

1. ВІІССТ" дО Доroвору орснди IІОС1)'пні ,міІІІ': 

1.1. Пункт 2.3 Доroвору OPCIIДII BIfКnBCТJI 8 HBC'I)'mlin редакції: 
43. НОРМВnl8на rpОШОВD оцінка зсмenltноі .аїЛ"НКJI згідно дові.аКII відділу зсмenЬІIllХ ресурсІв у місті 
Броварах Кllівськоі обпасті від 20.03.2009 року N! 04-3113-3/577 CТlUIOBIIТIo: 

- 14499 (ЧОТІlpfllUllUIТЬ ntснч ЧОТІIpИCТD 4Св'"носто 4CB'II1ft) ІрІІ8СІІЬ оо копіПок.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору oРСНДIІВllкnасти в ІІВС'І)'пніR редакції: 

«3.1. ЦСЙ AoroBip укладсно терміном до 27.08.201 Ороку. Піc:n" 3DкIИЧСfIНJI cтp~кy діі w.oro Договору 
ОРЕНДАР мвє псреважllе прно поновnенНJI Пого ІІа НОВІІВ строк. У w.oMY ра31 ОРЕНДАР ПО8f11.01f не 
пі:іиішо ніж за 30 калсндарних днів до закіНЧОННJI строку діі Цltoro Договору nllCItM080 повfдО"llтl 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖJnИ Вого дію. 

ПапОЖСII"" цьoro Договору про переВажнс право ОРЕНДАРЯ не ,aCТOCOBytcm.C. у ра3і: 
- IIIXOplК:Taннl зсмenltноі дinRнкl, нс за цілЬОВІ'" ПРll3ноченмм; 
- ПOPYWСНJUI термінів СМІТИ орсндиоі ма1?l; 
- допущеННІ погіршенНІ стану зсмenьноі ДIЛRИlщt •• 

4 І Д сиДи ВИКn8СТІ1 В НВС1)'пиfВ рсдакціі: 
• 1.3. Пункт. OroBOPY ор 10DL ( ecwn.) відсотхів від flopMamBHoi rpoшовоі оціШClI зсмenЬ110і «4.1. Рі ..... рсндна мата станОВІІТЬ 7v Д 

дімнки - 14 499 IpнвeНlt і СКnD./ШЄ: , 90 коniВок В ріат 
- 1 449,90 (одна ТlIСНЧВ ЧОТИРІ'СТВ сорок ДСВ 1IТ1t) rpll8CHIo 

1.4. Пункт 4.3 AoroBOpy орснди BllкnaCТII у IІВС1)'ПllіR реllllкціі: 

• омlCJlЧIІО nPOТJlГОМ 30 (ТPIIДЦllТlI) IСІІІСftдllP.пlХ днів, 
14.3. OpeНдllB мата ВНОСІIТЬС" plBHJtМlI ча~tII w Пoдl1ТlCOвоro) місАЦІІ без YPВXYВ8НJ1R пдв lWUlXоаl 
IIIcJ)IJuПIХ за останнім кanСИШІРIUlМ ДНеАl звmюro ~ 33217815700005 УД)С У Кllівськіn обnacтi м. КJ.щ 
l1СрерахуаашlR на розрахуИКОDlfn рахунОК QpeRдQS·ЦII ськс вдк. код КnВСllфіwцr1130S0S00 - ОРСИШІ зcмnі». 
КDд3І(ПО23S71923 МФО 821018, одср-,кyaDЧ - ровар , , 

• • ПllсаШI. СТОрОIШМIІ та Воro рсєстраЦІ • 2. ЦеП AoroBip наБJlpDЄ ЧИІ'llості ПlcnR Під 

• І від 17 травНІ 2006 року за 1ёQ40633800269 
3. Інші УМОВІІ доroвору ОРСНдlI ,емenь"оТ ДІЛ"ІІКІ 

31U1111U1.roтьc:a без змін. 

ОРЕНДАР 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в 
особі ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сanох(ка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 Н9128 «Про виконання обов'язків міського голови» з 

однієї сторони, та ФОП ІваНllЦЬКllЙ Микола ГРІІГОРОВІІЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а ФОП ІваНllЦЬКllЙ Микола 

ГРllrороввч прийняв земельну ділянку площею 0,0022ra, ДЛJI 

обcnyrовування кіоску, по вул.КиївськіЙ в районі розміщення буд. Х!168 

в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 27.08.2009 року за 

N!!1210-68-0S на умовах оренди терміном на 1 (один) рік, терміном до 

27.08.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварс,ка А,;с,ка рада 
Х"іВС'I(Оі 06ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
~Иl5~~ оБОВ'ЯЗКИ .. міського 

~
~n'? .- - _ J<P~~p місько! ради 

~ -l- ~'>"'\ • 

rffJ$ ~"(""'\ ~ -::'. "~)t':::-'.~"'\\ 
_ d1 \ .. -. го),' " .- І 

~~\:~.,~o ", ".'І ~'1.в.саllО:lIСКО / 
~ ~ . 
~,!. 

прИЙІІЯВ: 

фыlllаa осо6а - nidnpuЄlt'BI(' 
111(111111('1(11;; м.г. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Черняховського,2З-а кв.16 
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про ІІІССС.,ІІІІ 'Mill до AOroDOpy OpelfJUl зе ... ~О~DI.р 1Q2 
• ... •• НО. дlЛllІКIІ вЇ4 22 

І ' ~flCТO liроваРIІ КllіВС.КОіоб • JllОТОго 2006 року N!040633800065 
Iссрnd.JlIIТlICnЧ дев ятого року ІІI1СТ1 . 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: Бровврська міська рааа КllіlСЬКОі обл • 
.-."'і.ціnIПIR код ,. AВIIIIMII ЄДРпоу 26376375 10 ІСТІ, IОР'I4.lЧlfD особа 3І заКОНО4DВСТ80 .. Ylmailll' JII'..... 6" , Р'I4IfЧНD аарсса' КІ( б .... , t І аСО6і BIlICOIIJIO'IOro о 08 113К11 МIС.Кого ronО11l _ СС . ,вська О 11., м. БроваРІІ. вуn. rarapillll, 

bClU1 ~.42 ЗlІІОну УкраіН11 ((Про місцеве ca"OBPIlAYBDII:~1 P~I Сапо.ка Ігорн DаеlIЛLОDllча, IКlIП діє ІІа 
ОРЕНДАР: ФОП Дущенко ІРІІІІВ BacllJliDJl1I, 10 кра НІ», 3 О.lllIОГО боку, та 

_ФlаціnmlR КОД 2264918923, 4DRi -"ОРЕНдАР" :І d PII4~'llla &ареса: ~ •. БРОDaРI', DУJI.ПОСТІlwеВIІ,I-в кв.114, 
ДПо'l11 до6ровinьно і rшре6УВIUО'1ІІ ПРІІ здоро;ом 'P)WI С?'ОРОІІU, укпlJll. цеП Договір про lІаСТУПllе: 

аасредІlW OJl18nO~melli , ПРlmllсаМl1 шIвїnы�ого 3I~o::]Y"I' та IСllіп па~I'I1і, РO:JуміlOЧIІ 311ачеllllJl своіх діп, 
lDIJICIIIa :І ІІІМОІ'ІМІІЩОДО IlсдіПСIІОсті праВОЧlllry) вілповід::ВСТВD: що РСІУnlO,ОТЬ укпадСНIІА ІШ~ІІІ ПРDВОЧІІН 
oq МI157-64-05 та кеpyrОЧllСЬ ПОJlожеННlМl1 nYН~. 4 5 2 4;; Р'Ш;ІІІІІ Броварської міськоі Радll від 25.06.2009 
1_1'0 2006 року УКnПJIІІ цеП Договір N!2 ("odалі _ д~.' . та . J.З ДOГOB~PY ОрСl1411 зсмenы�оіi діл'IІК'1 від 
1_ від 22 тотого 2006 року за N!040633800065 ( • ІР) ~ ВІІССОІІІІІ 3~ШI дО Договору OPOII4I1 зсмenLllоі 
......- llaaan. - дtJlOtllР op~IIдu) про тако: 

І, ВIIСС11I дО ДоroВОРУ ОРОНдll IШС1УПllі 3"lіНIІ: 
1.1. Пункт 2.3 ДоroвоРУ. ореНДІІ BIIКnB~1 ~ IІВСТУПllіА рспкціі: 

13. НормmШІІВ l1JowoBa ОЦІНка земenЬНОI AIJllIIКlI згілllО довіДКIІ відаілу де • • 
:.їIWDіo6nасті lід 06.08.2009 року N!! 04-3/15-3I9І2 СП11.0Вlrrь: р'.ккомзему у ~IICТI Броварах 

• 17392 (СімIllШWl1'L ТlIСІЧ трш:ra дсв'IIІDC1'O дВі) ГР.I8I.і оо копіnок.» 
1.2. Пункт 3.1 ДоroDОРУ ореНдИ ВИМDСТIf в IІВСТУПl.іn рсдакціі: 

3.1. ЦеІ Доroвір укпадено терміном до 25.06.20 І О року. ПіСJII звкіН"СIІНR строку аіі ЦIoОГО Договору ОРЕНДАР 
ІІЕ ..... О право по~овnеlltUl Ного на. НОВІІА строк. У ЦЬО",У разі ОРЕНДАР ПОВJШОІІ 110 пізніше ніж З8 ЗО 
IICJIIIIIНIIIX днів ~O ЗDКIІІЧОННИ строку д.і цього Договору ПІІСЬМОВО повіДО~flm. ОРЕНДОДАВЦЯ про нa~lip 
fOAOIU11I noro дuo. 

ПIlllOZeННl ULoro Договору про переважне првво ОРЕНДАРЯ 110 звстосовyкm.c:. У разі: 
IВІІІрllCllпі зомenьноі дinИНКН не за цinЬOBllM nPll3наЧОНIIІМ; 
lІІІруІІІеlDll термінів CMaТlI ореНдНОЇ маТII; 
JllllylleННl поriрwенНJI стану земenьноі діпІІНКIІ» . 

• 103. Пункт 4.1 Доro80РУ ореНДІІ ВIIМВCТlI в наСТУПI.іП реакції: 
• .1. '11fR1 ореНДІШ IUlDта стан0811Т1о 10% (дecJIТIo) відсотків від tJормвтивноі грошовоі oUЇllКlI земenloноі ділRШШ -
13ЦОО 1plll0НL і cкnaдaє: 

• 1139,20 (Ода ТИCRа сімсот ТРИдЦЯТЬ дев 'ІТЬ) l1Jивень 20 копіПоК» 
1.4. Пункт 4.3 Доroвору оренди BIIMaCТII у НDС1УпніА рсnкш1: 

IU. ОревднІШJата 8НОСИТЬСЯ рівНІWИ частками щомісячно ПРОТИГОМ 30 (ТPIIд1UlТlI) кaneндарfПlХ днів. IШc:ryпш1Х 
1-... .:.. 
-'- IIIIIIClIдlpIDlМ днем ,вітного (податкового) місяця бe:s урахуван ... пдв IWIRXO"І nepepaxyвlUfllI на 
~ldI рахунок Орендодавця N!! 332І 78 І57ОООО5 УД)< У КllіВСlокіА області м. Кllєва. код ЗКПО 2357 J 923, МФО 
1018.0Аерауввч _ liроварсьа вДІ(. код МВСlіфіквціі J 3050500 - оренда землі». 

J.4 1.5. ПУІПСТ 5.4. ДоroВОРУ оренди вимаСТІI в НВС1УпніА рсдаКUl1: 
• ПерeдlЧ. у 3ICТUy та BHeceHНJlДO статутного фОIU1)' прDВІ ореНДІІ зсмenloноі РНКІІ заБОРОIІIЄТЬСI.» 

t4. 1.7. ПУІІКТ 6.4 Договору opeН.IUI BliКJl8CТ1I в наС1УпніП редакці!: , • • 
1JrPeДi ... 3емм.ноТ дinянкн ОрендаРІО здіRсн.OЄТLС. на ПРОТR31 5 (п .ть) .11І1ІВ зв акто". nPll~lанНl-псреаЧI. 
Ореи.ар зобов'язаннR в п'нтидеННIIП термін піCnI деРЖUllоі pC:CCТPQЦI1 цього ДO~BO~ 11ІІабо БУДЬ-IКІIХ 

:::ьх УІ'О.а. ДoroBopiD про 8HeCeHНJI змін та JJOnOBHOl1L до. Договору тощо НВДВТlI ВідпОВІДну копіlO oPГDIIY 
r ВaдlnовоТ cnyжбll 3D місцем ЗНQXоджеllН. земenы�отT ДIJIIИКІІ.» 

~ ~~ ДoroBip піДnlгає державній реєстраціі. n ...wmRHOI' peE"""'nll,:<r 
"'~IIДoro • 6 .., ННІІ cтopOHDfolllтa ОГОдl.. .. _1 -. ..--'1. • 4.1нrai ВІР на IІрВІ: '1IIНHOCТI ПICn' ПIдll~СВ. • 2006 року за НI04063380006S 31J111ШlllOТloCl 

tl1IIia. УМов" AOroDOPY ореНдИ земenы�оff ДIJIJIНКII ВІД 22 JUOТOro 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

~~ . 
1'1l ... ~IGFiiiEl1Gf.D.A ".А 

llIg,J{jjr blitA оо .. ~~ 
• ~ __ ~_\I FТII/ ::-~ 

4. І. ~:'.... с,l .~. 
h • " ..... r; .,' 

І . "'}yJI.r,rapiHa;·IS' .!: ~~ 

r ::9111r1ci(!.~~p~ ва':ПJl~сі~II.,а 
~I; ! . t J;: т.:1 

• і ~;I - J.B' "оо \ .... -..І , ~ '·ї І . .,.."ЩfU'RО 
• ::- • ~C';/)IЇ~7"'(c , 
~(,' '. o~h -. ~~ ".,.~'':'.~ .. 
~.,.~~ ці1' ... _ .Aara ~.;:::;r • і 841" про що у IНlаі 31U111Сів держаВllоі реЕстрВ 

-чupja вІр З8реа:троваll0 У ВlІконкомі &роварськоі MICL:JpOКY. 
'PeIuu1 вчинено заmlС від сс//і'» i1J - , 



~ АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

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

виконуючого обов'язки міського голови - сеkl'етаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Украіні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

СТОРОНИ, та ФОП Дущенко Ірина ВаСllлівна з другої сторони, склали цей 

An про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Дущенко Iplllla 

Васіlлівна прийняла земельну ділянку площею О,ОО31га, для 

обcnyrовування кіоску по вул.М.Лагунової в районі розміщення 

6удоН!!19 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

25.06.2009 за К!!1157-64-05 на умовах оренди на 1 (ОДИІІ) рік терміном до 

25.06.2010 року. 
Цей Arr складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська л.іс"ка рада 
КUУВС"КОі 06лае",; 
ЮРидична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, IS 
Виконуючий обов 'язки міського 

~:~"~~·~"кpeтap міської ради 
'І. '.: t 1 . '1 ~:" .. ~ • . , " ." (' J, .... '- .. І:) ,.\~ 

;( (. ~.\.~:~ І Lв.СIІRОЖІ«1I 
:L \ І.' , .: ,;, ~~" 
, '.~- )-' ~ І 
0). '~" .... l.J ~ 

~~ bW ~ , o.o.~'" 

ПРИЙНЯВ: 

Пр"ва,,"''''; "iд"p"Є/f,e,(ь 
ДуЩЄIІКО Ір,,,,а Вае,ur;Вllа 
юридична адреса: м.Бровари 
вул.Постишева,l-в кв.114 

l\I1I1 ( 38 tuUlвності ПС:llаті) 



Договір Н!!2 
"ро tlllесеll'lЛ 3/t,ill до dOlOtlOnu ~ 

·d 26 "" ор,muІІ Зe.JI.ел"lfоf дlллlfНІІ 
or ~'СОtl""1Л 2006 рону М0406ЗЗВООЗ91 

МІСТО БроваРІ! Київської області 

11 ВСРССDИ дві Тllсичі дсв'итого року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:. Бро~арська .міська рада Київської області, юридична особа 
за законодавство~ УооІСрmни, ЩСfmfФlкаціЯШfЙ код за даJ.ИltfJ.f єдрпоу 26376375, 
10Рllдичиа адреса. КИJВська обл., м. Бровари, вул. ГагаріlІВ 15 в особі ВИКОНVlочого 
б ' • , , ~. 

О. 08 JI3~ МІСЬКОГО ГОЛОВlf.-: ceKpeтap~ радИ Сапожка Ігоря ВаСIIJlЬОDllча, якиR діє ІІа 
ПІДставІ ст.42 Закону Укрmни «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні», з ОДflОГО боку, 
та 

OPEНД~: ПП. Ky~aгa Петро Володимирович, IОРИДИЧllа адреса: м.Бровври, 
вул.Лугова, 14, ІДентифІкацІЙНИЙ код 242941 0114, дani -"ОРЕНДАР", :І друго" cnropOIIII, 
ytШВJШ цей Договір про наступне: • 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ЯСflій пвм'яті, 
розуміl0ЧИ значенНJI своїх дій, попередньо ознаАомлені з ПРИПJ.fС8МИ цивільиого 
законодавСТВІ, що реryЛІ0І0ТЬ yюrадений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо 

недіЙСНОсті правочину). відповідно до рішення Броварської міської ради від 
30.07.2009 року Н!!1182-67-05 та керУІОЧИСЬ положенНJlМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
ДОІ'Овору оренди земельної ділянки від 26 жовтии 2006 року уклали цей Доroвір Н!! 2 
(надаяі - Договір) про BHeceHНJI змін до Дотовору оренди земcnьної дinRнки від 26 
ЖОВТИJl200б року за Н!!040633800391 (надалі -Договір ОРЄllдll) про таке: 

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

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельно! .дїJ1JПlКИ зnдно ДОВІДКИ B1ДДUIy 
держкомзему у місТі Бровар~ Київської обласn вІД 03.09.2009 POI\]' Н!! 04-3/13-3/977 
craвовиrь: 

- 10208 (деспь ТИCRЧ двісті вісім) rpИDень ОО коnїЙОJ(.» 

1.2.Пункт З.l Договору оренди викласти D наступній p~двкцii:. 'оо 
«3.1. Цей Договір укладено терміном до 30.01.2010 року. ШCJUI З8ІСІНЧенНJI строку Дlуl 

еввжве право поновленНJI його на новиR строк. 
ЦЬоro Договору ОРЕНДАР має пер.. . ЗО календарних днів до зшнчення 
цьому разі ОРЕНДАР повинен не П1Зшше H~ за ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
строку дії ЦЬОГО Договору письмово пОВІДОМИТИ 

Dpoдовхсити ЙОГО дUo. е право ОРЕНДАРЯ не звстосовуються 
ПоложеlПlJl цього Договору про переввжн 

у разі: • изначенНJIМ' 
- використавві земельної ДЇJIJIR1CИ не за цUlЬОВИМ пр • 
• ПОРуШеИJUI термінів сплати орендної 11J!a~i КИ». 
- ДОl1yЩе1UUl погіршеШUI етапу земCnЬНОl ДiЛJIR • 'оо 

, СТИ D наступШЙ peдDJCЦll: 
113.Пункт 4.1 Договору ореНДІІ в:п(дв ять) відсотків від нормативної rpошової 

«4.1.Річна орендна плата становИТЬ 10 .ес . 
о • 08 ень 1 смадає. 
ЦіНІси земельної дimmки - 10 2 грив ень 80 копійою) 

- 1020,80 (одна ТИCJIЧадвВДЦJIТЬ) rpив '. 
аСТИ У наступній редакц11: 

114.Пувкт 4.З Договору оренди вИICJI щомїCJIЧНО npoтJlТOM ЗО (трuдцRТИ) 
«4.З. Орендна плата вноситьСЯ ріп~ ~ днем звітного (податковоro) "ПCRЦR 
kВnендарвих днів вїШтynииx за oC'l'8ВJl1М капендар 03 ахунковиR рахунок OpeндOдaвцJI Н!! 
без yPlXylJaвнв пдв ШJШXОМ п~рерахув~ :~a,PKOД зкпО 2357192~, МФО 821018, 
33217815700005 YТW У Київській оБJIaCn .М. '.13050500- 0рендазеМЛ1». 
Oд~ ~" вСИфlJ(IЩIІ 

-.-)Кувач - Броварське ВДК, ход кп ' 



~ 

1.5. ПУJIIСТ 4.5.2 Доroвору ореНДІІ DJlкласти в наступ~!й peдaKцi~: 
«4.5.2. З)lіllll РОЗ)lірів зeltlелы�огоo пода~ та C~OK ope~Д!IOI ?n~TII, Зl\fIIfll IIOPMa~ 
rpошовоі ouillКll, підВJlщеllНJI цін, тарифІВ, ЗМІНИ коефЩIСНТIВ Індексації, ВІ1311аЧfQ 
ЗDКОІІОДDВCТDОМ. • 

У ВIIПDДlC)' віДМОВІI Ореrlдаря ЗМJНИТlI. орендну плату н.а Умовах, B11111a'ff!t 

п.4.5 Договору, Ореододввець має право рОЗІрвати цей ДОГОВІР в OДIIOCТOPO~ 
порядку». ' 

1.6. Пуокт 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У разі IICBOeCeIIНJI орендної плати у с~оки, визначені цим Договором, q. 
заборгованості ВВІЖаєтьCJI поДDТКОВИМ боргом І стягується З нарахуваНflJlМ ПЩ а 
нараховується на суму податковоro боргу (З урахуванням штрафних саlllсцій заї 
HDRDHOcтi) із розрахуоку 120 відсотків річних облікової ставки націона.1ыІro Iiar 
УкраіПІl, дЬочої на день виникнення Taкoro податкового боргу або на день йоrа (Ь 
ЧВСТІUlі) погашення, залежно від TOro, якв з вenlіЧИН таких ставок Є білыDDц І 
кожоиіі квnендврний день прострочення у його. сплаті». · 

1.7. Пуокт 6.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«6.4. Оревдар зобов'язаний в п'пиденний термін після державllОЇ реєстрВІІІЇ. 
Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесення змін та ДОDО_ 
до Договору тощо надати відповідну копію органу державної податкової сnyDІ 
місцем знаходжеННR земельної дimппaD). 

2. Цей Договір підлягає державній реєстрації. 

3. ~ей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його дcpDlli 
реЄстрВЦ11. 

, 4. ?БОВ'ЯЗок щодо подання цього Договору на дерх(авну реєстрацію та вmpIII 
пов ЯЗВJl1з його державВОIО реєстрацією, покладarоться на ОрендодавЦІ. 

S. Інші умови договору" оренди земельної ділянки від '6 жовТНЯ 2006 ро11' 
Х!!О40633800391 зaлиmаються без змін. -

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SPOlJA1'aКA АІIСЬКА Р444 
КlllвcЬKO! OSJUCТI 
ІОридичиа адреса: 
м. Бровари, вул.Гагарін&, 1 S 
в с бі Сапожка IrОРJI ВаС:ПJlЬОDПч. 

LВ.СаIlО:НСI(О 

ОРЕНДАР 

Пр".ап",,,,ї n;bllp"ЄA.el(6 
Кулага Петро волоы�AІІ'рDlu" 
Юридична адреса: 
вул. Лугова, 14 
м.Бровари 
обл. Київська 

л.В.Кулtlll 

мп 
( nрll ..... llос:т1 ncчаті) 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в 
особі ВИІСОНУЮЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

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

~IicцeBe самоврядування в Україні", розпорядження БроваРСf4Коі міської 

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

однієї сторони, та ПРllваТllllЙ підприємець Кулага Петро 

Володимирович з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllllЙ піДПРIIЄ~lець 

КУJlага Петро ВОЛОДІІМИРОВИЧ прийняв земельну ділянку площею 

O,OOZOra, ДJIЯ обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

BYJl.Kipoba-Грушевського в м.Бровари. Земельна діЛJIНКа надана 

РЇШевням сесії від 30.07.2009 року за .NH182-67-05 на умовах оренди 

терміном до 30.01.2010 року. 

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

доroвору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

5роварська міська рада 
КllіВСЬКОі області 
~P~~~eca: . 
~·~(РО'іРИ~1~n.гaraрша,lS 
b,,~ n ,-,>t . 

~ 
n~)І~'dб~'ЯЗКИ МІСЬКОГО 

q . ов ~ c~ .. ~ l11\ іської ради 

~~ i~! і AP~n ~o' • . . . .. :., 
I.\.~ " ~i' _., ~ 
.. .' 'lU 

~:~ ь 
". - ~ ~ LB. Cano:JIC"O / 

пр}JЙНЯВ: 

ПрпваТИІІЙ підпрпємець 
:Кулага Петро ВОЛОДПМIIРОВIIЧ 
юридична адреса: м.Бровари 

вул.Лугова, 14 
м.Бровари 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноr ДІЛЯНКИ 

N.Sp08DPII 

IiроваРСЬffII "IIСLlса РВ.ІІВ 1& J.3.. - .. .,4 
CUЬ'IiPOBIPCЬffII J\licLffII раnа І ос:об' ~t'~~O .. 20~. 

ОрС'IAОJIIIВ' _І • • з І nepworo заС1)'Пlfllка міського ГОЛОВ/І КІІЯllllцl Олекс:аlfJIра 
-IIIROIII'ID що АІС ІІа ПІДстав. аКОIfУ Ytmai,.,. "П . _ . АН ..... • , .... ро м,сцеве саМОВРIІJlуваlfl.JI в Укра",," 3 ОДІІОГО БОI\"'" 
• ......; віа 01.04.03 за Н!2-61299 та ореlf""Р' П '1' JOI'peflu.... _ _. РllваТ.1ІІ11 IllnnplIC~ICIIL КВllаВСIIІ. АІІUТОЛ'П СаВОВII'1 

ІІІІІ'ІІІІ1111І1 аарсса: 06n •• КlІІвська Р-ІІ Броварськ"П с РОЖ"ІІ B·V:n Старе с .... о'5· ф"П n 
"f ••• • • І' • _. ,- I.IIC'fТ" Ih"DU' ІІІ' КОД 
1ВQ.I1t1110, ІІСІІА ДIC ІІа ПІДстав. CIIДOUТID про деРіКПВIІУ peCCТPBIUIO суб"СtmI пі.llПРIІЄМІІІщькоі діR:nыlстіi 
_юro 6РОВDРСЬКОЮ panOlltlOIO держаВIfО'О I1ІІміlfістрашсlО 3В N-.J4-ф від 11.04.1997р. 3 .ІІругого, YКnMI' це,і 
ІІІІІІІвір про IІІIЖ1IСIІDВСДСIfС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ li.llnOBiДllo .110 piuJCIIII. сесіі БроваРСLкоі міськоі рад" КllіВСhlсоі оБJ1асті ІіА 
19.IUOOS року .N!!863-41-04 "має. а ОРЕНДАР ПРІІАмас в строкове маТIfС КОР"С1)'паlltlll 'CMe:nbIIY АЇЛJl""">, 
PlШЮ 0.0067 га дnп 06слуговуваlШR ппвільПОIIУ, ПКІІА 3lfaXO.llIITЬCn по вул.КОРОЛСllка D Р-ІІІ РОJ~lіЩСIIІІЯ 
1)1оАі68 аl.БРОВDРIf. ЗгіДIfО з MallOM зеМJ1екор"стуааlflfJl, що є lfeBi.ll"CMIfO'O 'laCТIfIfOIO цього Договору та 
.ilае ВIUШlfоі 8роваРСЬКІІМ міСЬКIІМ віlШіJ10М земелы�lfхx рссурсів рі.ll 08.02.2006 N!!'S9 та 3CMe:nbIIO
lI8C1JI08oi докумеlfташі Броварського міського віlШіJ1У зсмe:nLШ.Х рссурсів UII зсмe:nыfa .ІІілlllfка рв."СУЄТЬСJl в 
ХІІІІІХ 111JMepuinIIOro BIIKOPIICr.1HIfJl в межах Броварської r.lїськоі paalI. 

2. 06"[1('1' opellДll. 

11.8 оренау передаЄТЬСJlземельна АілJlНка заnurыІІо мошеlO 0,0067 га. 
2.2. На земельиіn дinІнці віАсутні об"ЄКТlI нерухомого ",вАна. • ., • 
1J.HopMaТlIBHa ГPOWOBa оцінка зе,.,ельної АЇЛJl"'''' згіАIІО АОВІ.ІІК" Броварського МІСЬКОГО В'lШlJ1У 

JrIIen.ИIІХ ресурсів від 08.02.2006 за Н!! І 58 стаНОВІІТЬ 17214 ( Ci""llI.IIцRТЬ ТІІСПЧ .ІІвlсті ABMЦnТЬ ЧОТllрll ) 
"НІІІі. 

2.5. ЗсмелЬНІ АinІНка, яка переааЄТЬСJl в оренJI)', но має HO.llOJliKiB, ШО r.lОжyrь ПСРОШКОАlfТlІ іі 
tфetmtlНОМУ ВІІКОРІІСТВНИЮ. _ • 

2.6. ПРllз,..іні ( реорганіЗlUії) ОРЕНДАРЯ Договір ореНА" не зберігає Ч"НІІІСТЬ. 

3. Строк діі договору 

31' • ) 029122008 року. ПіСЛJl звкіНЧОНIІJI строку АОГОВОРУ 
1IIIfII •• ~ • ДОГОВІР YКnl1llello теРМ І НО'" ІІа З (ТРIl РОКІІ .11 • У ому pll3i ОРОIIUР ПОВІІНО" 110 ni311iwo lІіж 
.ї""'" має переважне право nOH08J1eIIHJI noгo на НОВІІА СТРОК. ць ОРСНАоаавUII про 1IIJ\Iip ПРОДОВіКllТ1І Аого 
Ііа МпlblЧI до закінчення строку дії д~roBOPY ПОВіАОМlnllТ1І Пllс~r.~ОР~:lІвчеIIllП"1 ОРСIf.llар втрачає пере8аЖІІС 

• 1'" ВIlКОРIІСТ8ll11і зс"IcJlы�оіi ДІЛІІІІКІІ ІІІ' 30 Ц 100811" 
ара ... па ПОIlОВЛСIlIIП доroвору opellAII. 

4. OpCIIДlla плата 
Cil'lCDТ ДDІІ.ІІЦЯТЬ двІ) flJlIBlli .. О копіПок. 

4.1. РІЧІІВ ореІІАІІа плата cКnlдaє 1722-40 ( ОАllа Т~len'lа ЄТЬСJl 3 урахуВВН"JI'" ЇІf.IIОКСЇВ іtlфnJlUії. 
4.2.0БЧIІCnОIlIlJl розміру opellWloi nлаТIІ 3В зе,.,JlIО ЗJIIАСIІ~nnn IШСIIllП від 29.12.2005 року ШО"lіСПЧIІО 

"'" 4.3.0pCIIДIII nлвта BllOCllTLCn ПОЧIІIIІIО'l" 3 АІІЯ ПРІІАІ : OC11lIlIlI"1 IСРЛСlfJlвр"II"1 .11111'''1 3BmlOro 
~\l1I ЧDетка"lІІ npoтnro"l 30 калеll.llаРllІІХ .1111Ів. lIaeтy~д~; КIІТвськіП областІ "І.к ... :ва МФО 821018 
1ID.t2,1'11raDOro) ",Іспцп шляхо .. переРІхуваlШЯ ІІа paXYllOK iкaцlТ 13050500 - ОРСІI.llI 3САшl. f19U plр 33210815600005 _ spoBopcысo &ДК. Код ІСЛВСІІ~ nЛВnl офорr.fJllІЄТЬСJl віАПОВЇJ1НtlМII аtrnl"Ш • 

• 4. ПсредаЧІ ПРОАУкції та надаlfllЯ послуг в рахунок opelf.llllOI 

:~ РО)"'ір ОРСIІАlІоі nЛОТlI переГЛRАОcrься У рв,l : .,. . 
.1. ",illll У"ОВ гocnoaaplOBallHJI передбвчеlllfХ АОroворо, фів У ТО.'У ,шслі ВlІвсліАОК іllфnJlUlї; 

4.5.2 • '. ІІЩСІІІІЯ ЦІІІ, "nIрll , 
4.5 • 3"'111І1 розмірів зо",e:nLIfОГО ПОааТКУ. Пlаа • • 

4 З. в illWIIX ВIІПn n .... v переАбачеllflХ 3DKOIIOM; • Ц'I~' договором, спраВnІаЬСIІ nCIIJl у р03Мlрl 
.SA у. -. КlI ВIDIІІ'lеш ... 

~b • РІЗІ неВllес:еШIR ореlfАIlОТ nЛВТlI У arpo. • oCТPO'lel",JI Maтn.")'. 
411оТ &:ІааКІ' lIaцiOJlвnьtloгo БВIІ'"' украТна ,а кожен АСНЬ пр ОРЕНДАР 3 поВІЖIШХ прl""1І ТlI",часово 110 .... .5.s о "І і падках. ЯКЩО 

....,.~ • pellAlla мат0 спра8J1J1ЄТ"СЯ ТОКОЖ У ВІІ 
оаус: 3С.'e.n""у ділJlIfКУ за ШІ" Договоро"" . 



Y
aIOBI. BIIKopllcтalll.B :Jе~Iслы�оіi діЛВIIКII. 

5. 

.lUlJI обcnyroвуваlllll павіЛIoПОlfУ. 
'.І. зс",елыІD АілJlIІКD ncpCAllmCJI ~ OPC~:I_ землі KOMcpuinllOro BIIKop"cтalllll. . '.2. Цільово прIDIІDчсlflulзомелыІІАІл вCТDIІОВЛСIІОМУ за"ОllодавCТDОМ ПОРІЛ"), lМllflOlІЦТIІ Ili"""B~ '.3. ОРIШIUlР 110 "Іас права бc::s офОР"IЛСIIIUI У 

ПР"ЗllаЧОIIІІJl зомелыlтT nInJlIIKII. 

б. YaIOOI. ї СТРОКІІ передаllї :Jеаlслы�оіi діЛИllКl1 ВОрСІІД)' • 

., • СІ14У здіПСIІІОСТЬСІ бсз розроБЛСlllflМ просІ\-ry ЇЇ ві"ПСЗСIІIІ". 6 І ПСРСIUI'lа зсмелыІ •• АIЛJlIІКIІ в ор • 
• • • І ., Д·IЛJlIIКIІ а OpCllnv: ОРЕНДОДАВЕЦЬ псрслаr. а ОРЕІ ІЛЛІJ ПJ'lllііМD[ 8 6 ?llІшl УМОВІІ ПСРОIUI'ІІ зсмелы� о. -І...·б .- In • • б'V:дЬ ІКШС ManllOBIIX прав І протеllЗIП ТРСТІХ ОСІ • про ""ПХ D \lO\l1:11Т 

ОрСIІДУ зсмелыІy А ІІІІСУ ВІЛЬІІУ ВІД 'J' • 

КllDlUlIIIII AOroBOpy ОРЕНДОДАВЕЦЬ 'ІІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ ~"aТlI. _ '" 
У 6.3. Псрсдача зсмелыlтT aInJllf~" ОРОIIlUlРIО здіПСlflОСТЬСI ПІСЛЯ доржаПllОI рССстрВ11І1 ЦІ,ОГО Догопору 

3В al\-roм nplln,..alllll - ПСРCIUI'ІІ. 
6 .... Нп 01:11001 ст.25 ]aKOIIY УкраТІ'" "Про ОрСlІlІУ зса,nl" під 06.IО.1998р N1!161-XIV npCII.10p у 

п'ПТIIAIШI",1І строк nlt.llll ДCp-,кnOlIoT РСССТРВIIIі ДОГОООРУ ОРСIІ411. ЗСAlI!ЛI.llоі nlnИІІКIІ ,1СРЖОВlші оliо 
коа'),IIonыlтT ВЛПСllостl з0600'R3011llП lІадОТIІ копllО ДОГОООРУ оlдПОnlllllОAlУ ОрГОIІУ IJСРЖПВlші 11nап r"nBoi 
t.IIYJh"6I1. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСрllСllllВ :JСІ\ІСЛЬІІОЇ діЛПIIКII. 

7.1. Пlспl ПР"ПlllfIШIІЯ діі AOroBOPY орсндар повсртає орсндодавцсві зсмепlollУ діЛІІІ"), У стапі. ІІе гіршо~1)' 
порівн,,"о 3 ТItМ, У ІКОМУ віll одсржвв її В 0POlfay. 

ОРІШДОIUIUСUЬ У разІ погіРШСlllf" КОр"СIІIХ влаСТІ,воасП орсндованоі ЗСМСЛlоlfОЇ діЛІ ІІІ"'. nOB··"10llIlX і1 
зміНОIО її С'Пшу, мас право IfB відшкодуванн" збllтків У розмірі. ВIІЗНВ"IСНОr.lУ C:ТOPOIIBMII. ЯКЩО CTOPOlfO\1I1 не 
ДOClIrlIYТO зroдlt про розмір віДШКОДУВВllІІІ збllтків, спір Р03В"JlЗУСТЬС" У СУдОВО .... У nOpJllIKY. 

7.2. 3aincHoHi ОрСllADРСМ бc::s ЗГОДІІ орондодавця ВlnPОТIІ на поліпшснн" орендованої зсмслыlіi лілlНКI" 
JlKi IІСМОЖnIlВО відокреМIІТIt без ,onoaillf"1 ШКОДІІ ціП ділllщі, не піДЛJlГnIОТЬ відшкодуваllНЮ. 

7.3. ПоліПШСlfIIl CТDHY зсмелloноі ділІНК", провсдсні орсндврем за ПIlСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ] opeHAO.!1Ollue .. 
зомлі, 110 підnяnuoть 8ідшкодуваНIІЮ. 

7.4. ОРСIlIUlР мас право ІІа 8іДШКОДУ8D1l1fJ1 збllТків, заподіJlНIІХ унаслідок неВIІКО'ІВ'IН" орен.аОJ1ll8цем 
зобов"IЗСIlIo , передбаЧСНIІХ QIIM AOroBOpOM. 

3611ткааlll оважвIоты!:: 

7.5. фОКТІІЧllі втраТІІ, ІКІІХ ОрСllADР зазнав У 3B"Jl3КY :І He811KOHaHHJlM або неналежнш., ВltКОlfан.tяr.l УАІО8 
Aoro80py ОРСІІДОIUIВЦСМ, а тако. BlnPDТII, JlKi орендар здїІІСНI'В або nOBIIHelf ]діПС"'ГГll МІ відновлеНІІІ C80rD 
порушеноro пра8В; 

7.6. ДОХОДІІ, Ікl ОрСlllUlР мlг 611 рОDЛLlfО OТP"MaТlI в разі налсжного BIIKo.taltltJl ope"дoдaBиe~1 УМО8 
AOroBOpy. 

7.7. Розмір фаm'ЧlfllХ Вllтрат oрондаРJl Вll3начаСТIoСІ Ifa підставі докумснталlollО підтверджеНІІХ лаlfllХ; 

8. 061\ІежСІІІІВ (о6твжеIIllИ) щодо ВllКОРllстаНllИ 
зсаlслы�оіi ДШИІІКІІ. 

8.1. На opC11ДOBa11)' зомелlolfУ ділlНtnI НС BCТD б • ·б 
.''J IІ0влеll0 о межеННJI, обтllЖСlfltl та інші права ТРСТІХ ОСІ • 

9. Illші права та 060в"ЯЗКII cтopill. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapalnYc, ЩО зсмелLllа • IJI 
3860pOII0IO (врештом), заCТDВОIО 110 перебувас і вlДlЛllfка є у ~oro ВЛІСllості, IfiKoMY іllЩОМУ lІе віД"IУЖОllа, n 
1ID1U18aТl' іlfші правв, BI131111110lli ЦlIМ aoroBOPOM. I1 має заКО11ІІ1 ПОВllоваЖСllІІJl ПСРСдDваТlI шо ділJlIІКУ в opetUl)', 

9.1.Првоа ОРСllдодаоцн: 

9.1.1 персвіРЯТІІ цільовс ВIІКОРIІСТІllltJlзомелLllоі ді • 
9.1.2 ДОСТРОКОВО розlРВIІТlI ЦСП AoroBi ЛlltКІІ, 

AOroBopoM; р У ВIlПЦка:~, псрсдбl1llСШ'Х ЧlllfНllftI заКОllОдавствоМ 1D UlDI 
9.1.3. 3Miltlml розмір OPOIIДltoi MDТlI У • • 

OAIIOCТOPOlllt .. o",y ПОРІДКУ без зroДIІ OPEHДA::~Цкax, персдбачеllllХ ЧIІНllllftI заКОIІОдDВСТВО,.., в то"у ЧІІCJIІ 8 
9.1.4. B"MaI'DTlt від ОРЕНДАРJI СВОєчаСІ ' 
9.I.S.BIIMaгnТl' від ОРЕНДАРJI BlдwКO~ro BllcCelllfJl 0pelfAIIOi МаТII; 

або міськоі роді' про 1&аааIЩЯ '30"'елы�оіi ділlllКІІ а:lll• СУ"ІІІ ОрСllДllОТ nЛDТI' 3 'Іасу прllПlflТТJl ріШСlflfl BIIKOlfICO)&Y 
9.2. 0600"RЗКII ОРСIIДодаоцп: Д ПIДnllсаlШJl UЬoro AoroBOPY; 
9.2.1. порсдвваТlI зс",елы�)' дїЛІIІІСУ ПО а 
9.3. ПраВD ОРlшдарн: Iny. 

9.3.1. Oтpll.'BТlI по аlny зе",ел,,"у дlлJlI • 
fКY У KOPIICТYDDIlIfI; 



9.3.1. oтpllMDTl1 по ВК1')' Зl:мелЬІІУ AInJlIII\")' У ко 
9.3.2 nOllOВnIOBDTl1 Аоговір піCnJl ЗDкіl'ЧСIlt~IIС'1УВDIltIJl; 

)1160 .... 3111 .. 111 ПРOТJlзі терміllУ ореНАII. JI строку Пого діі в разі oiaCYТllocтi прmmзіП. щодо 
9.4. ОБОD"Я:lКII ОРСIIАDрЯ: 
9.4.1.IID4DBIТlI ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖЛllоість 'п 

:р'11111С11: 3дl СІІЮDaТIІ kОll1рОЛЬ за RIІКОРllстаltltЯАІ цісї 1емель"оі 
9 .... 2.Вш(орllстОDуDDТII :lСАlсла.IIУ дIлIIIIКУ:l8 Іл 
9.4.3.CBOC'IICIIO СМІ'ІУОІТІІ ОРСI'дl'У пnату' 11 IoOBII~1 ПРІІJІІІІ'ІL!ІІІІП~І; 
9.4.4.11І: АОПУСКВТІІ хімі'lItого 'ІІІ БУДIa-ЯkОГ~ іllШО 
9.4.S. nlAТPllMYBDTl1 Ті в IlanСЖIІОМУ calliтaplIOMY го 3~~РУДllеIIltЯ земля; 
9 4 6 ". стаІІІ. 
• • .nlCnIl ЗІКІІІ'ІІ:ІІІІІІ теРМ"'У діі Договору О 

~IIОr.IУ стаІІі ПО aК'IY. pellAIl повеРIІУТIІ зеМCnhllУ діЛЯІІКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. Рl13111С ВIIIIПДIСОВОГО . 
" 31111ЩСІІІІІІ пбо 1ІОІІІІСОЩІ\СІІІІІІ 

об сктп ОрСllДl1 'ІІІ ЙОГО 'Inallllll. 

10.1. РІІЗІІІС ВIIПDдКОВОГО ЗlщшеllllЯ Ібо ПnШКОДЖСІІI.Я об"СImI 
OPCIlAIl 'ІІІ Аого "OCТI •• III IІссе opellAOp • 

11.СТРПХУВПIIІІП об"СIСТII 'ІІІ ЙОГО 'Inallllll. 

11.I.ЗгіДIIО з ЦІІМ АОГОВОРОМ об"скт opeIlA', не підnягас СТРО:<УООІІІ'Ю. 

12. 3i'lillll Y~IOB договору і ПРІІПІIIJСІІІІП "ого діі 

12.1. ЗміНІ rMOB ДОГОООРУ здіПСН.О.ОТhСЯ r nllCbMOBin формі 10 030[1'0111010 1ГOAOIO сторіІ'. 
У Раз. неАосягнення ЗГОДІІ шодо 3М.НІ. у\.ов ДОГОВОРУ Сllір Р03U"Я3УIОТIaСJI У CYBUUUM)' 'IOPIf.!":Y. 

12.2. Діі договору IlрllПllllПIОТЬСП У pOJi: 
12.2.1.ЗІкіllчеННR строку. на НКIlП Пого було уклодеllО; 
12.2.2.ПРllдбаННR ореНДІрем земельної діпЯНКIІ У власність; 

• 12.2.3. ВІІКУПУ 1eMenIoJtoi діпННКl1 ДnЯ суспіпЬНIІХ потреб або ПР"М),СОВОГО оід',)"..кеЩIЯ 1смелыlіi 
ШR"К'ІЗ МО:Пlвів суспільної І,собхідності о порядку. встаноonеному З0КОНОМ; 

12.2.4. ліквідаuіі ФіЗllчJtоі особl.-орендоря. 
Договір ПРIIПIIНJlЄТЬСЯ також В іJtш •• х ВllпадКDХ, передБО'lеllllХ законом. 
12.3. Діі договору ПРІІПІІІ'ЩОТЬСП WЛП'ОI\I Пого розіРВОІІІІП 311: 
12.3.1. ВЗІСМІІОІО згодо.о сторін; 
12.3.2.рішеННRМ суду НІ В"МОГУ оАllієі із сторін У наслідок неВlІконанн. другою стороною обов"язкіо. 

пе~lчеllllХ договором. та внаслідок ВltnDдКОВОГО ,н •• шення. пошкоджеllНЯ opellAOBOHOЇ земельноі діпЯНКIJ • 
• ~ 'СІОТНО перешкоАЖВЄ Ті IIIKOPIICТIHHIO. о також з іНШІІХ підстав, ВlІзно'.ен"х заКОІІОМ. 

12.3.3. IICBIII(011811110 0pcJtAI1PCAl п.9.4.2. Д81.0ro договору З8 ріWСllllПl\1 суду, ВЩПОВШІІО до 
rr.14I,I.,4 зс"leJlы�огоo КОАСКСУ Укроіllll; 
~ 12.4. РозіРІИН.,JI АО ГОВОРУ В ОАНОСТОРОІІ •• ЬОМУ порядку попускається ; 
ІІІІ1010 розіРВОННJI АОГОВОРУ В ОДНОСТОРОІІНЬОМУ порядку С l.еВIІК~IІОННЯ Орендарем n .4.~. п. 9.4.3. 

. \~S. Перехіп праВІ МІсності на r.tИnНО ореllдаря .но 'НШУ 'OP"AII'IIIY обо ф'111"IІУ особу. а rIIKtli!\ 

!ІеОрraIll3IU.Я ЮРIІДІІчноі особll-орендвря Є піДCТDВОIО ~Я Р03l'рВО.IІІIЯ до"гоoору. .._ 
Право 1.0 орендовану земелыІу ділянку У РОЗІ смерт' ф'ЗIІЧ~ОI ОС~бll - ~реl,~РИ. заСУДЖС.IІІЯ OOU 

~"''еIlI'Я 1і aiC3JU1Tltocтi 311 рішеllНЯМ суду переХОДІІТЬ до спавкоємц,о обо ІІІШІІХ ~Сlб. ЯІСІ ВІІКОРШ:ТОВУІОТ .. шо 
сп., .. )' дїnЯІIК)' разом з opeltnвpeM. ШЛІХОМ переУКJlОДОfl •• Я ДОГОВОРУ орем •• земЛІ. 

13. BiдnOBiдnnblliab aopill зп IIСВIIIСОШIIllIП обо 
IIСllоnСЖllС ВІІКОШІІШП договору 

13 І 30 Ilаl,.11 "огооору CТOPOIIII несуть відпооідonы�істьb оідпооіДIІО до 
1a'D '. НІ:ІІІКОНІІІІІН або не"вnежне OIlKO р' 

lІу 11 и.,ого договору .' • 
13 2 С • б .. зо'IЛIaIlЯЄТЬСI від в,дпоо'дonьНОСТ'. ЯкЩО Botla дООС4е. шо це 

lІаРУШ '. ТОронІ, ІІКВ ПОРУШІІЛО 30 ОВ JlЗОIІІII. 
tlll'я cтaпOCJI І'С 3 \Т ВІ'Н.'. 

14. Пршсіlщсві ПОnОilССIIIIП. 

14 І .' . ІІЯ СТОРОІІО"'" 1'11 Пого державної реєстраиіі • 
• ц.цеп договІр 1'lбl.рас '1ІІІIItОСТІ п.сля П~ДПI'СОIІ шо МО,ОТЬ ОДІІОКОВУ .0p"BI"'IIY сtlлу. ОД'ІІІ 3 ПКІ.:< 

~OAII сп договІр укладено У ТРЬОХ ПРIІМ'РIІІ'Кі _ в органі. ЯКІІП провів держаОIlУ ресстраиі.о. 
ТLcя в оре"дОnВІWl, ДРУГ"П _ о оре11Д8РЯ. трст. 



11 In"C~IIIII!\'11 ІIIІС111110ЩlllоrОDОРУ с: 
еР , , б"с"ТоІ ОРСІІІІІІ: 

акт прIlПМОIllIIl-ПСрСJJI'I1 о ,. • ІІІІКІІ ] відоБРОіКСІIІІJI\1 обм&:iliС ІІІ, (06 І А;І\&:ІІІ.) ~ 11 1II1~··,\"."o,: t 
КОllаСТРОРIlП МІІІ 3Cr.lCnIoII0, IІtn ...... 

РCТDІІОРЛСІІІІХ с:срРітутіВі lІіШllьоі мсж; 3сr.lcnыtїї l1iJlllltKII; 
акт ІІа ПСРСІІСС:СІІІІА D III~PY ]ОР CТDІІОDЛСІІІІХ r.lСЖОВIІХ ]lІакіР ПЛОСІІІІКУ (I\OPIICIYII"'I~) І\:\І\: 11.11111 • 
РКТ про псрС1Ю1ІУ ІІІ ]БСРIІ'ІIIІІR в ЗL1І11Q 

ОРСllдодпоець 

БРОВІ1РСЬ1Сl1 міСЬКI1 РОДI1 
В особі 

.. 
, . 

15. РскuіЗllТl1 сторіІІ 

першого 311СТУПll111Сl1 міського ГОЛОВlі 
КІІЯ1l1щі ОлеКСI1НДР АlІl1толіnович 

МіС:UC3I1аХОl1ЖСIІІIJlI0РIIДIІІlноі особll 

0074 I<ІlіРська область, 
м,БроваРlІ, вул,Гагаріllа, 15 

IдеltТIlФікаuіПllllП КОД 

ОРСIl1ШР 
ПП J(аШ1ВС11l. Л.Соо. Щ~1 дl( Шll1ідcтaвj 

свідоцтва про держшшу Р\:f.сrраuію 
суб"Сlста піДПРНСМJllIІ1I.кої діЯ:IЬJJOCJi, 
Вllда.,ого БроваРСf.к("ІJ('I раііПЩIOJО 
державноlO адміШL:траllіr ю 
за Н!! 34-ф від 21 ,04.1 997р. 

Місцс ПрОіКlІВUlІlІЯ фіll1'1ІІ0Ї особll 

КllіВС:ЬК8 область. р-Н БроваРСhКll1і 
С,РОЖНІІ рул.Стnре село 

IдеllТllфікаuіПНllіі lІомер 1804711110 

. - . .:: .. ПідПllСl1 сторіІІ 

. 1,-
....::::::;J 

••• ' о, ::obpel~O~Д~O~~~2~~ 
..• 0, ,." r--, . . . .. 

-. '. І ЮIJlНIІUR О.А, 
. .1 
.. ' .. . \ 
І'··' '" .. ,'. '-_ ...... ..... ""'- , . . .. ' . ... : ..... 

'- ;-.-=.: 

' •• 101 
KUPIII:IIKU JI.tlll\1I1.111 1')1: 1.1111 



200LpOKY М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa місы�аa Рада, в особі 

Першого заступника міського голови КllИlfllці ОЛСI(саIЩРП 

АllатоліЙОВllча, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

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

відповідно до рішення сесії від 29.12.2005 року Н!!863-41-04 з однісї 

сторони, та ПРllваТНJfїl піДПРJJЄА-Jець КIIІ18вець Аllптоліfi СаВОВIІ&( 

ідентифікаційний код 1804711110, з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРJlваТllllfi підПРJІЄ~IСЦЬ 

І(анавець Анатолій СаВОВІIЧ прийняв земельну ділянку площеl0 0,0067 

га по вул.Короленка В районі розміщення буд.N!!68 для обслуговування 
"'!6,'..і.,;, f)1l~ • ••• • 29 І? 05 11.І: 863-41 iGBSKY. Земельна ділянка надана РІшенням сеСll вІД . _. за J,!! -

04 на умовах оренди терміном на 3 (три) роки до 29.12.2008 року. 

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

ДОговору оренди земельної діляНlСИ. 

прИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Канавець Анатолій Савович, 
який проживає за адресоlO : 
вул.Старе сепо;25 
с.Рожни р-н ~~ape кий 
обл.Київська ~ 

., 

І А.С.Канавець І 
~e-:::::;::::;;'"-

'. 
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АКТ 
ІІа переllесеllllП D ІІатуру ЗОDніwнь оо О· ОО • 

01 alCiКl 3~lелы�оІ� ДІЛЯІІКІІ 

JI: е. 

Ми, Нltж'.епіДПJlсані, предct-авни(( ТОВ 1& Константа'_' -_..е.а~.!:а~,:..:~~z.!:'4~;--'.qL~Q.!'::... ,-/~'7.~':"'-' 

lap1ICYtКOCТЇ землевласників (зеМПСКОРШ:'гувачів): 

/1.11. !Erь kL tL В е. 'г= ь Jl. r.. 

DprACТВBHIIK ВИКОНКОМУ ro /J ;; И ~ H~,1 О ;: d. 
І 

8чиП на підставі дозволу виконкому Н! 273 

р3ІІl народtlИХ депутатів від 24 nJ·ILOТOrJaAB 1992 року 

арснеСаI, в Ha~py J.sС?жі на Ilідствпі МІШУ зо::мenЬІsоі ДШJrИ1U1 

-".0 . . lfа,иn,gtilh . 
с 

~~.аю~оroпоауло __________________ . ____________ --__ ----__ ----____ ----_ 

lliaио рішеННІ MЇCbUJIKOHKOMY Н!! _____ від ______________________ _ 

jL\taeBi знuки D кількості ( Jl ) перС:ДВllі а натурі представни"" ЗDІОDКПВ. на якоro 
,l!IQцc"o відпові,цanьиість зв ї:< збережеННІ. 

. " , 

./І .~ . 

J..T -ІрмIpC'' .fWt'I"'." lIЮJ ро "" .. ні IJJ.lJDIJ . 
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· АКТ 
"РО JJередачу Ilа ЗБСфkUIIІ'JJ 

влаС1111ІСУ (I\OfJllc'r UСТ)8ааОВЛСIIIIХ І\ІСЖОВІІХ ]IIПI~іu 
~ УЬUЧУ 3CMenbIIO'{ діJ'lІ"КIІ 

~_~n~,п~.~~~а~~~а~8~ет~~Ь~~~.l~.~~~~ ________ __ 
(п. І. GфГJ"'1ІІ0t ос0611 111121110 "'.... і 
Б / · Р_ЧІІО ОСОби) 

R межах М. ~Ot:JCJ( ри 
J) '. ~ ,- сільської (міської) рОДН 

..::O=:AI;"c.Ia~~ • ..4ІІІ~~~-,:О;&~~О~А~t'::~1~~~~~nL-~6.~&2-___ _ 7 к pafiu .. y 
, .. , нської області 

.. _"--------- 200 __ р 

МІІ. НIIЖЧlшїдписані: 

uрелCТnllllllК орrаиїзації. щО ІШКОІІWШ рuБОТIІ по встанОВnСННIО мсжових ЗJlакїв зсмcnьноі ДЇJIJIHKII. 
ШIlII3.'1і1111 Вllще вказаному ВJІUСШІКУ (КJ,uрltс·ryОDЧУ), 

ТО/!) (. І( Ol-Ie 7 еХ J-IЇ~ 
('~'3~.U:I,~\:,p~ru~lI~i]=.q~ii:.="O=C~a4=.~.n~.~J'.G~.)~---------------------------------

_'СІ' •• (зем.аехорнстувач) * А"а.І! cz. B~ qt.:--=:II;.:...--:.~~_c .=---~--=-~ ___ _ 
(п. І. 5. фыlllоtt ос0611. IIа3ВІ IOP'WNHOi о(0611) 

nptAtr.1BIIIIK CiJlbCJtKOi (ССJШWJlUI. MICLKOI) роли _....:Іё;....;:;0-JF?~;;.f)...:/....:·~~Н,;..;.;;К~D _____ Т...;; • ..:В:::::..:... _______________ _ 

JI.IЇIUJIIIUI"O (міського) відділу ']СМС!ІЬІШ:< p~cypciB ____________ -~-------------
(Л. І. Іі.) 

- ------------ -
ctJiLlII 11с:А u.К'I· IlpU ТС, щО М&:ЖUIJі JIIUKII H:M~J/bIIOi діJlJIНКИ 8С"rаllовnсші (віДНUDJI&:ні) на r..ісцовос:rі u 

IiвLliщ:ті l? шт. і m:I'~;IПIll .... lucpiJ-аlШJl зсr.snсвnаСIШКУ (зсr.snскориСТ)'ва'IУ) 

_ п.п .. lfCu-tа&{!'l~Ь JI ,е. 
(11 6. ф'"""'!)' 0'0611. 11.:llа IОРН4/I"НОЇ ос:обll) 

--_.--



ДоroВlр "'іl 
про ВІІССІШІІП 31'1111 до доroвору opellДll зеAlМIоI.ОТ ,аInRШn І.а 23 

І'lісто БроваРl1 КI.івськоі o~acтi Лlотого 2006 року ".1040633800067 

21 eёpnlll двІ ТІІСВЧ. дев'ятоro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська р К -
У jj • ф" ааа IlіВСЬКОI області IOpll4ll1llla особа за 

_IIIUIIICТDOM кра 1111, IДСlm. IкaUlnlllln ка,а за ,ааIIIIМIІ Єдрпоу 26376375 
ІсІlі"ыІІІ 06n., м. БроваРll, вул. Гагарі,,&. 15, в особі аIlКОI'YlOЧОro обов' • ' 10Рl14111111а а.арсса: 

СвпDЖICII lroрп DВСllnloОВ.lча RKlln' • . 13КІІ МІСЬКОГО ronoBII - CClCpcmlpR 
IdIIII , ,all: ІІа nll1cтaBI ст 4' 3а1(01'" у - п . 
;-DlpцyDBIIIIR в УкраіІІі», з o,aIIOГO боку, та • - 'J lСраlffll ес ро Mlcucac 

ОРЕНДАР: ФОП КaI!aBCUt. ~lla~in СаВОВII1., IОРll4llЧllа мрсса: обn •. Кllівська р-н БроваРСЬКllП 
с.РDIIIПI оуn.Старе сenо,25 IДСlmlФlкаЦIПllllП ко,а 1804711110, 111U1і -"ОРЕНДАР" з d r 
)'11І11І11 цсП Доroвір ~o Ila~nIIC: ' 'PJIZO СnJОРОІІ", 

ДЬоЧII,аоброашьно І персБУВDlОЧ11 ПРІІ з,аоровому Р03умі та RCllin пам'JIТЇ P03YMilO'lII 311a'ICIIIUl 
ооіх дш, попередньо 0311anOМJIelli 3 ПРIIПllса~'1 ulІвїлыlro заКОIIОl1Dвства, шо ~CryJlIOкm. YMDl1Clllln 
_11 правО"IIН (зокрема, з ВllМогаМ'1 шо,ао IICДlncllocтi правочшlУ), BiдnOBi,aIlO ,ао ріШСllllR Броварськаі 
мlСІокоі РІІдІI від 26.02.2009 р.оку Н2 1 068-56-05 та кеРYlО'IIIСЬ ПОnОЖСIIII.МII nYllктїa 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
ДorolOPY ОРСIIдІI земenlollоі ДШRIIКlI ві,а 23 JllOТOro 2006 року УММІІ ucR Доroвір Н2 І (IIodQ/l/ - ДWQfl/р) 
прD ІНСС:СІ'ІUI З~lіll до Договору ореllдИ 3сммы�оіi ,аїЛIНКlI ві,а 23 JlIOТOro 2006 року за Н2040633800067 
(Jllllllli-ДfJltJllp ореllдu) про таке: 

І. ВнеСТІ' до Договору оренди иаС'І)'Пні зміllll: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІ! B.lкnaCТII в наСТУПl.іП pcllDКUiї: 

43. HopMmlBlfa грошова оцінка земельноі ,аілRНКIІ згі.ано ,aOBi4КII BЇUЇnY зсмелЬНIІХ рссурсів у місті 
liJlDllpIX КlliBcIoКO! області від 06.03.2009 року Н2 04-3/13-3/527 C'ПUIОВ'm.: 

- 39638 (ТрИДWIТЬ ,аев'пь ТИCJIII шістсот 1pIIl1ЦIIТЬ вісї.l) IpIlDCIIЬ ОО копіПок.» 

1.2. Пункт 3.1 Доroвору ореНД'1 B.,кnaCТII в IlаступніП pCllDКuii: 
«3.1. ЦеП Доroвір yкnaдcHo терміном ,ао 26.02.2010 року. ПіспR 3.Kill1leHIII строку ,аіі uьoro Дого.ору 
ОРЕНДАР має переважне право поновленНІ Пого на НОВIIП СТРОК. У UЬOMY Рll3і ОРЕНДАР ПОВ!ІНСІІ Ilе 
nbніше нЬк за 30 КIJIеllдарних ,alfiB до закінченНІ строку ,аіі ULOГO Договору П.ІСЬ,..ОВО nOBlдor.llml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір про,аОВЖlml Aoro дilO. • 

ПоложеННІ цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОСОВУІОТЬСR у РIl3I: 
- llIIOpnCnUlНi зеМCJlЬноі ,aїJUlHКlI не за uілЬОВllA1 призн.чеННІМ; 
- порушеНIUI1ермінів смати орендноі rшaПI; 
- допущенlUI погіршеНIUI стану земельно! ,аїЛ.НIСІР). 

1.3. Пункт 4 1 Договору opellдll BllкnaCТI' • HacтynHin peдaкuii: • 
14.1. Рі ... opellДНa ~тa СТІІНОВIIТЬ 10% (,аесять) відсоткі. від HopMaТlIBHOЇ Ірошовоі ОUIНIС.lзеr.lельноТ 
JIia_-39 638 гривень і cкnaдaє: • 

- 3963,80 (Три Пlсячі дев'ятсот шіст,ассат 1р.I) rplШні 80 IСОПIПок в рік» 

'П іі· 
1.4. Пункт 4.3 Договору о?еНДII BllКnlCТl1 У на~п:" p~~~ 30 (1pIUIWIТII) ICDJICНllIIPНlIX.aнia. 

«4З. Opeнmla ПJllТІ ВНОСIIТЬСЯ РІВІПІМИ часткам'l ЩОМІС. ІНО пр) • WI бc:J vnnYVIIIIR11R пдв 1WUlX0r.1 
IIIcJymasx' М 3BЇТНOro (ПОl1DТlCDВОro r.'ICR Jr--J-. 

за ocтaннl~1 lCIJIен.аарним дис Ха 33217815700005 удк У КlIЇаськіП області ~I. 
~ на розрахунКОВllR рахунок OpCIIl104DВWI Броварське ВДк. ко,а lСІІаСllфікawї 13050500 -
......... КОД зкпо 23571923, МФО 821018, о,аержувач -
DpcIUla зeмnl». 

І S. CТlI В наc:ryпніП pe.aDICuii: • 
«4.5 : Пункт ~.5.2 Договору ореНДІІ 811ма CIUUIOi MaТll, З~ІІНІІ Ilop,..aТlIBlloi rpошовоі ОUlНК'" 
rdJa "'. ЗМIНlI P03MipIB земельного податку та .ставок О&, ВIDначеlll1Х ЗDICОНОДІІВС1Воr.l. 

IJЩeIIlUl цін, таР'lфів, змІН11 коефlцієнт!В Ill4eKCDUI , мату 118 )'ltIOBвx. D.l3начеНIIХ п.4.5 Договору, 
n._ у ВІІПЦКУ віДМОВl1 OpellДВp. ЗМІН~І opelUU~ OHIIЬO~I)' пормку». 
VJII:lI4oдaВcuь має право розlрваТlI цеП ДОГОВІР в 04110 Р 

IIDc:rynHin рсдакціі: • 
с4 1.6. Пункт 4.5.4 Договору opeMl1811КJ1DCТlI в І ВII3НВ'lсні UlIAI Доroвороftl, СУМ. заборroВDНОСТІ 

.5.4. у разі HeBHeceНIUI opell.QHoi MaТlI У CnPOICI, І псні ЩО IIВРаховуєтьСІ ІІа C)'ltIY податкового 
IIS-_ ... .. З IIDpnVVBDlIIUlr., . ' і бл' в і 
~CI По.ааткОВIIМ борroм І CТll)'єть.... -J СТІ) із розрахунку 120 ВідСОТКІВ Р ЧНІІХ О IКО О 
--.,11 (3 YPIXyBIНIUIМ штрафНlrx санкцій за іх IIDRВHO IKllelllUl11lКOro податкового борry або на ,аень 
~lQllJlцioнanЬHOГO банка YкpaiНll, дiIO'l~! на ,аеН:':I:1 веІ1ll11llН ТDICIIX стаВОК Є більшоlO, за КОЖНIlП 
.... , (nora ЧICТlIIJі) поraшенНR, звле*но Від тoro, 

IUaplndl день прострочеНllR У noro сматі». • • 
:"nVIIКТO'" 5 4 HacтynHoro зr.IIСТУ. 

11 НОВIIAI n_·J • • lоі :"·НКlI IISA 1.7. ПуаІКТ 5 Договору opell.Q.I,aOnOBHIIТ 10ro фоНJ1)' права OPCl1411 земепы� ,aw ... 
~ Передача у заставу та ВllесеНIUI ,ао ста1')"П 
--l'oНRl:rЬeн.» 



ІДІІ II'КnBCТJI D наС1)'ПніR редакції: 
J.8.П)lllхт6 AOI'ODOP1;pe:"'JIJCJI OpelIДDPIO здіRСIІJDCТЬCJJ 110 'ІРОТJI]і S (П·I1І.) Лllіп 1а Irr\bt 

«6.4. Переда"В зсмenЬНО .11 

ПРIIIbIВIПIl-ПСРСдD'lі. • ~ •• 
, ІІІП D п'ПJUlСllНllА термі .. ПICnJl !,СРЖОВІІО' pcecтpaЦlI 11"~ГO Догопору 111160 

Opelaдap 3Обовll3lll Дol'Olopi. про IIICC:CIfICJI ]"11І1 тв ДОПОВІІСЩЬ ло дОІ опору ТОЩО "1IItи 
БУlIЬ-lІlС11Х A~OI'IX yro~lllof ПОАІТКО80і CnYlІСбllЗВ міс:цсм 3J1а~ОДЖС:fItlR ]&:МСЛМfОЇ ,1i.'RfJKII.II. 
DlдnOllдlty КОПІЮ ОРПІ'ty Д"r"'-

11 n 9 ДОI'ODОРУ OPCIUIII ДОПОВІСІІТІІІІОВІІМ підПУНКТОМ 9.4.7 flаС:ТУПIlОГО 1місту: 
1.7. >,ІІХТ і іТ Д -І б б «94 7 'mWnllllln терміІІ пlсп. АерЖІІllО рсєстраЦI ULoro OroBOP),1 ша О ),Лh-RІШХ ЛОдlТК081Q 

• ~ Д~::'IDpiI про DНССІШ'IJI з,.,Їн та ДОПОltlСIІЬ ДО Доroвор! :roшо нвдати відповіл,,), копію ОРIIIty 
:ржаВIІОf ПОДDТXОlоі cnyжбll:Ш .. 1С:ЦСІоІ знахОДЖСIІНR зеМCnЬJlоr ДIЛJlIІКJI». 

1.10. Пута 12.3 AOrolOPY ОРСІІДІІ ДОПОВШІТ" 110811'" niдnymrroM 12.3.4. IIOCТYnllOro ]Mlcry: 
«12.3.4. '"fulmJDOlo OJUllєi 1з Сторі" D OJIJlOCТOPOIIIILOМY пор.дку У РIlПМКОХ, псрслба'lСlJIlХ 301(0110&1 11 
Wlr.1 AoroBopollr». 

1.1 І. ПУlrкт 12.4 ДоroВОРу opeIfДl' BIfКnICТJ' D ивстуrшіn редокції: 
«12.4. РозіРDl1lll1J1 Aoroвopy OPCIIДI' зсмлі 3В iJliuim'Bolo ОРСІІДОДВВWI D OAHOCTopofltlLOMY nopцk)' 
АОI1)'CIСІС1'ЬС:ІІ У разlllСВlllСОllВJl1IJI OpellдlpeM ВІІМОГ пушсту 4, підПУНктів 6.4 та 9.4 аоного Доroвору. 

2. ЦсП Доrouір flllбllрас ЧJfИНОсті mCJIJJ піДПllсаШ{JI сторонаllШ тв nого державної реестрації. 

3. IIІШі )'1110111 дoroaopy OpelfДll зе"leJlы�отT дїМJJtш вів 23 ЛfОТОГО 2006 року за N!040633800067 
3МflШllOТЬCJl без з",j'l. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ФОЛ KII"II'~(' АІСІІІІІОЛ/'Ї СІІ'О.ІІЧ 
ЮРИДflчна адреса : 
ВУЛ. Старе СCnО,2' 
с:.РО1ККИ р-н БроваРСЬКllЯ 
обл. КИівська 

Доroвір зареЄС1рОIIJIО у UIІКоикоr.sі Броварськоі' _ 
peЄC1pllЦll дoroaopїB ореНАl1 ВЧІІІІСJІО 38тІС' ;РЬКОІ Paдl~!!pO що У Кlшзі .. 30Пllсів державної 

ВІД ес» Ри 200~'PoКY. 



'"' АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО І ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I'lіська 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 Броварщ,кої міської 

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

однієї сторони, та ФОН Канавець Анатолііі СаВОВllЧ з другої сторони, 

склали цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передал&, а ФОП Каllавець Аllатолій 

Савович прийняв земельну ділянку площею 0,0067га, для обслуговування 

павільйону, по вул.Короленка в районі розміщеНllЯ буд.,N"и68 м.БроваРII. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.02.2009 року за ~иl 068-56-

OS ва умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 26.02.201~ року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

вро,арсы(Q А.ісы(a рада 
кlllвсы(іi 06ласnr; 
ЮРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
J}Jt~LVRiItI1fЙ" обов' язки 
iii~ Ьro ст - секретар 

Io~ оо О 

':1r;=f0J6f_~ 
LB.Can03ICI(O / 

прИЙНЯВ: 

ФОЛ КанаВЄI(Ь АнатОЛ;I; Савов"ч 
юридична адреса: 

Київська обл., 
Броварський р-н., с.Рожни 
вул.Старе сеЛО,25 

~ .."..-_ .... 

~ 
~ /А.СКаllаВЄI(Ь/ 

~ е;::::;-



про В11есеН11JI зміll дО AOI'DBOP'V "",urOBlp N!!2 
• І ореllJulзе"Icnыlіi д' • 

• ІІСТО liроваРl1 КllТвськоі =~: ВІД 15 чеРВIUI 2007 року N!! 18 

06 серПІІІІ двІ Тllсячl дсв 'ятоro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 8роварська .Ііська рааа К • 
'''JIIIIФіаwПIIllП код за дD1111M11 єдрпоу 26376375 1ІІІаСloКОі Облаm, IОРI.ДIIЧllа особв зв ЗDКО.IОдD8CТUОr.l УкрвіШI 
.... 1101"0 060В'ОК • , ОР"дlчиа адреса' К 1і бл ' осо6і ІIIКОI.ую.. І! .ІІСЬКОI'D I'DЛОВІІ _ секретаРІ aдll . 11 вська О ., r.I. liроваРIІ, вуп. rarapi •• D, 15, D 
СІ.42311О11)' УкраіІ'" «Про МІсцеве car.tOBPНДYBaIlIUl В У 11 Р. С8ПD'dCICD Ігоря DОСІІЛЬОDІІ"О, IКІ'n діс ІІВ підcтuві 

ОРЕНДАР: фопп Проскурко 8anеlmшв МІ' кр.в '1St), З ОДІІОГО боку, та 
g,29 іАсlmlФікаWПllllП код 1577412247 свідоuтa:ОЛВIВIfIl, .0РIІД.IЧIfВ адресв: M.lipOBBplI. БУПloв.НC3DJIСЖllоm 12-8 
15.05.1997р. Ne2 ЗSS 017 0000 001210 ВIIД8;.е BIIKOIfIB'III~i:o ~СРЖВВ'&у Pca:тpBui.o. ФіЗ~Чllоі особll-піДПР.IСI\IUII' від 
."О,ЕНдАР", :І друго' сторо"", укnаЛlI цеП Поговір пр r.lIТСТОМ liРОВВРСIоКОі "IІСIoКОI рад" КllіВСloкоі облвсті двni 

• 6' f ~ о I'B~nlle' ' 
ДUOЧІІ дО РОВШЬІІО перебуваЮЧIІ ПРІІ ЗДОРОВО" . . • 

noncpeдllloo 03l18noмneHi з npllnllcaMl1 wшіЛlollОГО законо~ РОЗУМІ та IС"ln п ..... 'IІТі. розу..іlO'lІІ ЗIІВЧСIІІUl своіх діn, 
J _ОПlМ11 щодо IleAЇnCIIOcтi nPВВОЧIІІ'У), відповіДIІО дoB~1I, що peгyn.olOТlo yкn~ell"n ІІІІМІІ ?рВВОЧIШ (зокрема, 
11182-67-OS ТІ кеРУЮЧllСЬ ПОПОЖСІІІІІ"ІІІ nYlllniв 452 4 ~ :СІІІ: liРОВВРСlокоі r.lIСlокоі рад •• ВІД 30.07.2009 року 
.11І 2007 року УКЛВnlt цсП Доroвір Не 2 ("ar)Q!,i' _. '~. ТІ .1.3 Договору. opcндl' зсr.lcnыlіi ДЇnIIlКl. ВіА 15 
.1'.НIІIВід 15 чеРВIIR 2007 року за Ха 18 (а.вдапі n. :д OlJip) про ВНСССНІUl З"ІІІ' до Договору OPCIIДII зеr.lМlоf.оt 
а- - - MOZOfllp оре",),,) про таке: 

І. Вllecтll до Доroвору opeIIДl' НІСТУПllі Зr.lіНIІ: 
1.1. ПYlIКТ 2.3 Договору ореllДIІ BllкnaCТII І І'В~Пllіn pcдaкuii: • 

~0:=8~::;~:ro;~:: ~~~~/~~~~~a;o:,::~:::: зПдf'О довіДКIІ віддіпу дсржкомзсму у місті liровврах КI.іВСloкоі 
- 14941 (ЧО'Пlpfl8ДUll1'Ь ПfClЧ дев'ятсот сорок OДl.B) rpll8fUl оо копіІІок.» 

1.2. ПYl!КТ 3.1 Доroвору ?реНД.І BIfКnBCТlI D нв~па.іn peдaкuii: 
13.1. ЦсП ДОГОВІР укладено теРМІНОМ до 30.07.2010 року. ЛіCnI звкіf"lеf'I'1 строку діі шого Договору ОРЕНДАР ".вс 
ncpcallЖие прав? ПОНОВn~ННR Ного на HO~'n строк. У шо".у рвзі ОРЕНДАР ПОDШIСf. не пы�ішсc ніж за 30 
anc .... pllllX ДНІВ .до ЗВКlнчеflНR строку ДІІ шого Договору nllCIoMOBO nOBiaor.l.ml ОРЕНДОДАВЦЯ про IІ .... ІіР 
IIJICIAIDIrm Вого ДІЮ. 

ПanожсНJIJI цьоro Доroвору про перевlІЖНС право ОРЕНДАРЯ нс звстосовyroТЬСI У рвзі: 
- llIIDpпстанні земельноТ дinнНКH не за цілЬОВIІМ ПРIDf.вченfUlМ; 
- nopyшешUl термінів СnnВПІ орендноі nnаТII; 
- АОnyщeRIUI поriршенНR стану земельноі дinRнкш). 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору оренд" Вlfкnасти в нвступніn peдaкuii: 
14.1. Pi'1118 oeНAIIВ nnата станОВIІТЬ 10% (дeCRТlo) відсотків від НОРr.lа11.Вllоі грошовоі оuіf.Кllзеr.lenьноі дinнHКI'- 14 
941,00 rplшень і CКn8д8Є: 

• 1494,10 (oД118 тиснча ЧотирИста дев'вносто ЧО'ПIpIl) гривні 10 копіnок в рік» 
1.4. Пункт 4.3 Доroвору ореНДІІ ВИКJIВСТІІ у HвcтynнiIi редаКЦІї: 

143. ~ревдиа ШІ8ТІ BHOCIIТЬCJI piBHlfМH Чlсткамlf щоміснчно npотнroм 30 (ТP'IДWIТJ') квnендарюlХ ДlПв. IШС1УПЮIХ за 
lІСІ'ІНВіМ lC8IIettдapНlIМ днем звітного (податкового) MiCRUII бe:J YPaXYDIIНIUI ПДВ lWUIXOr.r персрахувВІIНl на Р03JJllXYlIКOВ.rП 
JIIXYIIoк OpeffAOдaDUII N! 33217815700005 УДК у КltівсьКЇЯ обnam м. Киtвв. .. 'ОД ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
\ІІерІсува'l- БРОІВрське вд[(. код кnаСlfфікаuiі 13050500 -: оренда зcмnі». • 

1.5. Пуаucт 5 Доroвору opeilдll ДОПОВНIІ11. ІIОВІІМ ПlдПУНКТОr.l 5.4. нвступного ЗМІСТУ: 
tSA. ПерW'lа у заставу та внесенНІ ДО cтa'I)'ТНOro фонду правв оренд .. зс"rCnloноі ділJJНКl1 звБОРОIUlEТloCI.» 

1.6. ПYlIКТ 6 Доroвору оренд .. ВІІКІІВСТІ' В НВСТУПНШ peдaКЦI~:, • • 
I6А. ПередаЧІ земcnьноТ дinRНКlI Орендарю здіnСfllOЄТІоСJJ нв npOТJl3I 5 (п JIТIo) ДІІІВ 3В ВКТОr.l nPlrlbrBHIUI-передаЧI. 

OJ!eиaр з0601'I3ВНИП в П'тlдеННIІП терміН піМI деРЖВВflоі peєcтpauii шоro Дo~aop~ тalабо ~yдlo-IКlIX дoдaтxoal~ 
JI1IJI, Договорів про внесеННІ змін та доповнень ДО договору тощо НІІДВТІ' BIДnOBIДI&y KOnllO opraf&y дерЖВВІІОI 
~ВОі c:nyжбllза місцеr.r знаходжеННІ зer.ICnloиоі РНКІІ.» 

2. Цеп N. • 6 •• підпllСВННІ cтapOfID"." та nоro реєстраціі. 
3 T.-t ""ОГОВІР на IІрІЄ ЧІтноСТІ ПIМ.. • 15 2007 року за N! 18 ЗВnIlШВlОТЬCl без зr.rіl'. 
"'IІШyr.IОВIІ доroвору ореНДllзе"SCnЬflоі ДIЛJlIІКIІ ВІД чеРВIUI 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

nр"'IІ",,,иіі IIid"puf:JI,e'(6 
npDCIo'J'PItD ВlІЛеll"""''' Л/Ullол"r,,,,, 
ЮРIIдIIЧIID ВАреса : 
ббУПloв.Нcnanежноm,12-в кв.29 
,,1. liрОВlР" 
обл. к .. іасlока ~ ",.-

~_. B.lrLnpDC'"'Yp"D 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада. в особі 
виконуючого обов' ЯЗІСИ 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 N!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ФОП Проскурко ВаЛСllТlfна МllколаіВllа з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Проскурко ВалеllТllllа 

МИКОJlаївна прийняла земельну ділянку площею 0,0023га по 

БУJlьв.НезаJlежності в районі розміщення буд.N!!7 для обслуговуваllllЯ 

кіоску в складі павільйону очікування в м.Бровари. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 30.07.2009 року за N!1182-67-05 на умовах 

оренди терміном на 1 (один) рік до 30.07.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

сnnоз/ско 

ПРИЙНЯ.1ІА: 

ФОЛ Лроскурко в.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 

бул.Незалежності.12-в кв.29 

~/'/' 
v7 ~ / в.м.Лроскурко / 



про DllecellllR 31'1'11 до IIOrDBOPY ореІІа ДоroВlр ~'i2 
• II зе~lелLIIО' аlлНl1 

МІСТО БроваРl1 KlliBcы�i~~~1� сеРПllН 2005 року oМ040533800139 
03 всреСllП дв' Тllenч' IICB'nтarD року 

OPEНДO~BEЦЬ: БРОDарська міська РlUlа КllіВСЬКОі обла • 
IAelmlфl1CВU1RІІІІR код 3D дalll""" ЄДРПОУ 26376375 cn, ЮРllAltЧl1В особа за заIСОIІОAIUIC11JО~' Yкpail'l' 
Г8l1lрlllа. lS, в oco~1 DllКОll)'ІОЧОro обов'R3111 міСЬІОГО ..;,n::::41IЧflа а4реса: КllіlСЬка обл., М. БроваРІІ, вуn: 
IIIIln дІІ: ІІа пІдстаВІ ст.42 Закону УкраіНIІ "Про місц - ceкperapa РВІІІІ сllпcr .... КIІ Іrорп ВIlС'tnЬОВIІ'lа 
ОРЕНДАР: ФОП Туроаець ВOnОlU~шр МшсаRnо еlе caмOapJlДYlallll. І УКРlіні», 3 04НОГО боку 111 ' 
IAelmlфіхаwRlІ1lR код 2108801855, аапі -"ОРЕНДА;~ІЧ , :Рlf4lrща мреса: м.БроваРIІ, OYn.KopOn~IIкa.64 lСа.55, 

ДіJOЧl1 доБроDїnы�оo і перебуваlОЧI' npl' 340РОВ ' J 1')'10'. старо,!", УКnІЛII цсП Договір про Ilac:rynflC: 
попередньо 03l1вRо,шсні 3 ПР"П"СІМІІ WIBinIollOГO о]му РОЗУМІ 111 .СШn па",'IІТі, розуміЮЧIІ знаЧСІІІUI своіх діn, 

• aKofl04aBCТDa ЩО РСryлю n (ИlСрсма. 3 D11MonМ11 ЩОДО IIC41RcIIOCТЇ праВО'IIIIfУ) ві .' • ЮТ1t УКnМСШI ІІІІМІІ праВОЧ1ІІ1 
30.07.2009 року N!!1182-67-05 та lеРYlО'IIIСЬ ПOnОЖ~III:=:ВIДIIО ~O РІЩСІІНR Броварськоі міськоі РВІІІІ віА 
хмcnьноі ДШІІІІСІІ ві4 ЗІ сеРПШI 2005 року УКnІЛII цсП ~IIКТlB 4.5.2, 4.5.3 111 9.1.3 Доroвору ОрСll4l1 
Домвору opellДll земcnы�оіi 4inHIIКJI від 31 cepnll. 2005 ДОГОВІР Н!!2 (ІІQt)QJlі - дОlosір) про IllссеНIІІ зміl' ДО 
1UC: року за H!!040533800139 (.ID4Мi -ДогO#Jір оре,,",,) про 

1. BIICCnI до ДоroВОРУ opCllal1 HaC'l)'nHi зміШI: 
1.1. Пункт 2.З Доroво~ OPCIlДII BlfкnaCnI в Ilаступніn рсдакції: 

«2З. HopManlBHa rpошова ошнка земe.nьноі 4іЛ.НКII згі4110 дові4КІІ ві4.llinу і • Б 
Кпівс.""іо6JJвсті ВЇ4 18.08.2009 року Ne 04-3/13-31930 cтaНOBIIТ1t. дсржкоr.13С.IУ У ~I СТІ роварвх 

·7 934,00 (Сім ТlICJIЧ АСВ 'JlТCOТ тpllдWlТ1t ЧOnIpII) Ірlшні ОО копіnок.» 
1,2. Пункт 3.1 Доroвору ореНДІІ IHкnaCТl1В lIac:J)'nHin РСIIDКЦії: 

13.1. ЦсП Доroвір УКЛl4ено тepMillOM до 30.07.2010 року. Післ. закінчсн,,, строку дії цьoro AOJ'OBOpy 
~PВНДAP має переважне .право ПО.НОВnСIIНІ nOJ'O на HOllln строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІнен ІІС пы�ішеe 
... 31 3.0 кanендаршrx ДНІВ ~O 38КlнчеННІ строку дії цього ДОГОІОРУ ПІІСЬМОВО повiJaоr."ml ОРЕНДОДАВЦЯ 
ара _llр nPОДОВЖИТlI Roro 41Ю. 
ПDllDDНlIR ЦЬOJ'O Доroвору про переважнс право ОРЕНДАРЯ нс заСТОСОВУЮТ1tСІ У разі: 
• 8IIКOpncтaннi зеМCJlLноі 4inRНКІІ не за цinЬОВІIМ ПРlоначснНlМ; 
• порушеННІ термінів CMaТlI орендної МВТlI; 
• ADnYщенНR погіршенНІ стану зе.,e.nьної дinJlНКIІ». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору ореНДlllllклаСТІI в наступніn pC4DКцiї: 
14.1. РІчна opellДВa мата CТlНOBliТL 10% (дecRТ1t) BiJacoТICiB від HopMaТlIBHoi Ірошовоі оціНКlI зсмe.nьноі дinRНК11 
-7934,00 rpDCIIЬ і складає: 

·793,40 (сімсот дев'нносто ТPII) rpивні 40 копіRок» 
1.4. Пунхт 4.З ДоrolОРУ ОРСН411 ВІІКЛDCТIІ У НDС'І)'пніП редакції: 

I4З. Орендна мата BHOCliТLCН рівними чаc:ткar.nr ЩО.lіCRЧНО ПРOТJlJ'OМ 30 (1PII4IU1Т1I) кален.аарНІIХ ДНіВ. 
IIICIyDmIX 31 0С'1аННЇМ квnендарним АНем звіТlIОro (податковоro) .,іCIПUI бсз ypDXYlllIIIIUI пдв WIUIXOм 
~ на РО3р8ХУНКОВlfЙ рахунок OpcндoдaвlVl Н! 3321781S700005 УДК У КtliвcькIR o6nacтi "І. КtIElDo код 
3КПО23571923, МФО 821018, 04ержувач - Бровврське B~ КО41CJ1DClІфіКВЦl11305050.0 - OpcН4D 3СМЛЇ». 

I.S.ПYlIКТ 5 Доroвору оренди 40ПОВНlml НОВІІМ ПIДП)'НIСТОМ 5.4. наС'І)'ПН~~ ЗМІС'І)': 
5А. Пс)le4aча У заставу та внесенНІ до C11Jтyтнoro фонду права opel1411 зсr.lenЬНОI ДIЛRНКJІ звБОРОIUlЄТЬCR. 

1.6. Пункт 6.4. Доroвору ореНдН ВIІІСJШCТlI в HaC'l)'nHin редакції: 
БА. ПередаЧВ земCJILноі дinlIIКII Орендарю здіПснюєтьCR на nP0ТR3і 5 (п'RТIo) днів 3D aктor.1 ПРllnМUIНН
IIeJIeAa'lL 

Орсндар з060В'R3ІНнR в п'lІТll4еННIIП термін піСЛІ дсржВВІІОЇ рсєстршl цьоro AOr:oBO~ ТJIIабо ~YД"'HKIIX 
ADдаПоВl1Х УІ"Од. Доroворів про внесенНІ змін 111 ДОПОВІІСІІЬ до д~roBOPY ТОЩО HIUIDТII В!4ПОllдНУ КОПІЮ орntну 
~lІоі поаатковоі службllза місцем знвходжеllНl зсr.,enьноі ./WIIHKII. 

1. Цсп Aorolip піДIIRflЄ 4ержавніП peccтpaUЇЇ. .,,11І 111 Поro дсржавllоі рсєстрш1 

4
3. Цеп ДОJ'Olір набирвє ЧIUlності піСЛІ niJanIlC8111!. cтapOII. 31 cepnlUl 2005 року 31 .мсиО533800139 
• hlDli умови ДOJ'OBOpy opellдll земenы�оїї 4ІЛ.НКlI від 

~1IOrr.C:Jr бсз 3Mill. 
ОРЕНДАР 

п,,,.,,,,,,,,,,1 "II>"puolel(. 
7)РО'''(. Волоl>, .. ,,,,р ЛI,lХІІilло."" 
lОРIJдllЧl1D адрсса : 
вул.Королснка.64 кв.55 
м. Ііровар" 
обn. Кllів 111 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 03 11 вересня 2009 року м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa рада, в 

особі ВИКОиyJочого обов'язки міського голови - секретаря міськоі рад}! 

Свпожка 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 ФОП Туровець ВОnОДОМllР МllхаЙJJОВОЧ з другої 

сторони, склали цей Aкr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Туровець ВОnОДII~IIIР 

Михайлович прийняв земельну ділянку площею 0,0019га по 

ВУJl.ОJJімпіЙськіЙ,2 для обcnyговуваНllR кіоску у м.БроваРII. Земельна 

ділянка надана рішенням сесіі від 30.07.2009 РОКУ за NeI182-67-0S на 

умовах оренди на 1 (одии) рік, терміном до 30.07.2010 року. 

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

AorOBOpy оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы(a АІ;сы(a рада 
ІОридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОнуІочий обов'язки 

. ви - секретар 

апожкоl 

ПРИЙВЯВ: 

ФОЛ Туровєць В.м. 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул.Короленка,64 кв.55 



пра DIII~celllln з".111 ДО доrОDар), ОРСІІ"І допвІр Х!2 
м І зе"'І!ЛLIlОТ ІІШНІІ ІІІ ,,«p

OII
• двІ ТlICRчl ДСD'ятоro раку місто ІіРОВВРIІ КНЇВСloкої ~~BcJ4 nllПІІП 1006 року ~040633B00339 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСloа "'lіСloа рада К -
IaCИnIФікацlnН1І1І КОД за даН11М11 єдрпоу 26376375111ВСloКОї області, ІОРІШІІЧІІD особа 3В заКОНОUВСТ80 .. Украї1ІІ1 

61 КОllVInЧОro об" ' IОРНІІ.IЧ.fD IIJIресв' К - б ' 15, • ОСВ ІІІ '1'- 08 13ЮІ МІСІоКОП ronORJI _ се ста. . ШВСІІка оп., ... ІіроваРlJ, ІУП. raгapillD. 
JIЇACТIII ст.42 ЗВКОІ'У Украї11ІІ ссПро місцевс са""ОПРIІДУВ кр р paд~. Сапоanca IropR 8аС"ЛLОDIІ"D, 'КІІВ діє ІІа 

OPEun.Ap: пп Б""'ра АІІ"РІ'П В' аllШI в УКР·У'Ш),1 OlIlloro бо"" та .~ І'" .. IlП'ОрОВІ"1 IОрlШ "І' 
IaCИnlфlквцїllllll1l КОД 2434801551, даІІі ."ОРЕНДАР" ~ d о,"чна IIJIреса: ... Ііровар", Byn.Кt'ЇBcllкa,166 кв.5l, 

ДlJOЧIІ доБровїnы�оo І псрсб)'ВDlОЧIІ ПРJl 3ДOPO~O"" 1'':з C?'OPOIIII,.YКnMI! ~n Доroвір про IІВС1)'Пllе: 
DOJICPeдllloO 0311вnомлснІ 3 nPlІПllсаМl1 UJlBinlot.oro 3B~:0::':1 та .c",n па .. ІТІ, розу.,і,о'ш 31.ачеш.. Сlоіх діВ, 
(J11I1J1C .... 3 BIIМOIUIII ЩОДО неIlIАс •• ості праlО'IШty) відпо' ~II. що pcrynlOloТlo YКnIlJlCHIIB tJI'''" правОЧIШ 
роКУ N!1068-S6.CJS та КСРYSОЧІІСЬ ПОПОЖСШІІІМ.І ПУІІ';';В 4 5 ~~'~ ~lше;"1І ІіРОlарськоі ""іськоі рад" lіll 26.02.2009 
24 JlIIJ11III 2006 року YКnВJIII цеП Доroвір Н!! І ("оdQЛі _ ''';'';'1.'' та .1.3 Доrol~РУ ОРСllдІ' 3cMcnыІїї дinllllКJI віа 
_таlВIд 24 ЛІІПІІІ 2006 року 31 Н!!040633800339 ( Д~ n.l') про ВllеССllНIІ 3""11І до Договору ОрСІШIІ 3C .. CnIlIIOЇ 

IІвдапl -/-4OZ08ір oplmdll) про таке: 

І, ВIIСCnI до Доroвору ореНДІІ ІІаступні з .. іllll: 
1.1. ПУllln' 2.З Доroвору o~eHДIl ВИКnВCТlI в IlаСТУПllіП ревкші: 

:;Зkc~:~::; B~0~~;;;0~;::~~~;:I;~:5~:I~Г::~~~~8iДKII lіддiny зе""CJlьtJI'Х pecYPfi, у .. істі ІіРОІВРах 
- 14194 (ЧanlplllUllUlТЬ 111CJ1Ч С1О деВ'lІНОСТО чonqJII) Ір,шні оо копіnOк,)) 
1.2. П)'lПC1' з .. 1 Договору ореНДJl ВИКnВCТlI І наступніП PC4DKWЇ: 

«3.1. ЦеА ДоroВIР yкnвдеио строком на І (ОДШІ) рік, Tepr.tiIlOr.t 110 28.0S.2010 року. Піспа звкінчеllllll строку діі 
UIoO,,! Д~roво~ ОРЕНДАР має переlажне право поновпеНIІІІ noгo ІІа HOBlln строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВJI"еll 
не naНlше НІЖ за зо кanеНJUlР"ИХ днів 110 закіllчснна строку діі цього ДОГОІОРУ ПIІСЬ.,ОIО повllІОЩlТ1І 
ОРЕНДОДАвця про намір ПРОІІОDЖlml Аого діlO. 

ПonожеНl1R цьoro дОГОВОРУ про переlажне право ОРЕНДАРЯ lІе 3ВС1ОсовуаОТЬСІІ У разі: 
- ІПКОРllстанні земenьноі дїЛJIНКIІ не 3В цinЬ08l1М ПРll3начеНIlllr.t; 
- napyшеНІІІІ термінів СПnlnl ореНIІНОЇ ПnВТlI; 
- АОnyщeКIIR погіршеННl с:твну земельної ділIНКШ •• 

1.3. Пyккr4.1 Доroвору ореНдІІ BllкnaCТII І наСТУПllіП редвкціі: 
14.1. Річна ореН4На пnата становить 10% (дecRТЬ) віllсотків віа HopMamlHoi rpoшовоі оцІ"КІ' зеА.Cnllноі дinllllCll -
14 194 rpllВeIIЬ І CКnIl4lЄ: 

- 1419,40 (одна ТИСАВ ЧОТИРltСТІ дeB'IIТНВдЦllТlo) f1JIIBet.ь 40 копіПоam 
1.4. Пункт 4.3 Доroвор)' оренди викnаСТІІ у наступній рс_ціі: 

I4З. Opcliдlll lШата вносИТЬСІІ рівЮіМJt чаcncaми щоr.tіСIІЧНО прcmtro.1 зо (ТР'rдWП1.) JaI1IelUlllPНlIX днів, IfКIYПIIllХ 
11 CIC'IIIIRiМ кanендарюlМ днем 31iтнoro (ПО4DТlC080ro) .lіС.... без УРаХУааННІІ пдв ШJUIXO.І nepерахувашlll ІІа 
fIIIJPIxyнвoвnЯ рахунОК OpeндoДIIIIWl N!! 33217815700005 y~ У КJIilcькiA обnacтi "'І. IUІЄВа, КОІІ зmо 23571923, МФО 
121018, одержувач _ Броварське вдк. кодкnаСllфіКDWЇ 13050S00 - оренда зе.ші)). 

1.5.Пункт 5 Договору ореНДІІ ДОПОВlIJml новим пianyнКТО"'f 5.4. наС1)'ПJlОro ,!"i~ 
5.4. Псрсдвча у ЗІC't8llУ та внесенНІ до CТВТ)'Тl'oro фо.utY права ореll4l1 зеr.tCnЬНО' ДШІІІІКІІ зв60РОIІІІЄТЬС •• 

1.6. Пункт б.4. Доroвору оренди BIIКnICТII І НDС1)'пніА рeд8lШіі: 
6.4. Передача земem.ноі дїnIНКJl ОреН.llllРЮ здіВСIDОЄТЬСIІ НІ прomі S (п'RТЬ) днів за актом ПРJlR"lаllllll-пеРC4Dчі. 

Орендар зобов'13IНIIП в п'mUU:ННJlR термін піCJII державної реєстрвціі цього ДO~IOP~ тalвбо ~YДlo-.КlIX 
аодатхо.nx yroa. ДОГОlорів про внесенНІ з .. ін та ДОПОІнень до. ДОГОІОРУ ТОЩО надаТІ' ІШПОlwry 100110 органу 
AepaculloT податхової службll 3В місцем 311DXоджеННІІ зе .. cnьНОТ lItnllHКI •• 

2. ЦеП Д • .' . СВIJНІІ СТОРОІІDШ та noro ДСРЖІІІІ.JOі рсєстрашї. 
3 Інші oroBIP наб,IpВЄ ІІІІННОСТІ П1CJ111 П~П~НКІІ вІд 24 ЛJlП.,ІІ 2006 року ЗІ .N90406З3800339 ЗМIІШDlОТЬСІІ без 

3111' умовн договору ореНдІІ земcnЬНО Д 
11. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

пр""ln.ІІІІ.Ї IІIІ"р"є., ••• (. 
ВУНР" Аlllрlіі Вlкп.DРDtluч 
Юр.WPlна lШРесв : 
ІУП. КJIЇDcьJCВ, 166 кв.51 
.1. &РОlа 11 
обn. КJ llка 

~
Ib • і ііоіі11 про ЩО У IС11ll3і ЗІПllсів держаІНОЇ рсєстрашї 

. -1'0 ВІР .3I1PCЄC1pOBDНO У Вllкоикомі &ровврсыстT М"О Р 20ОіРоКУ. 
ВОР .. DpeНдllвчннено 3DПІІС від ес ~ _ - • 



.... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1~10~'_сеРПНЯ __ 2009року м. Бровари 

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

ВИКОнуІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міськрї ради від 

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

сторони, та Приватний піДПРllємець Бугера Аllдрій ВіКТОРОВllЧ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ піДПРllємець 

Бугера Андрій ВіКТОРОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0019га, 

ДJUI обслуговування кіоску по вул. Гагаріна та вул.М.ЛаГУllовоі в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 28.05.2009 року за 

N!1131-63-05 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 28.05.2010 

року. 

Цей Aкr ,складено У трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 
ІІРИЙRЯЛА: 

ЛРІІваmНІІ'; II;dllp"ЄJf,e'f" 
Буzера Андр;'; В;ЮІІОРОВІІ'І, 
юридична адреса: м.Бровари 
вул. Київська,166 кв.51 

(~_,, __ / А.В.Буzера / 



про ВІІСССІІІІН 31\1111 до AorODOPY opel'''1 AOfODlp ха 
і Б он IзеаlenLIІОТ ./Іlпп І. м сто pOBDpl1 КIІТВСЬКоТ ОблDc:ri ІІІСІІ В," 11 IIСРВIlП 2007 po~")' »'15 

.lrpCCIIB двІ ТlleRчl ACB'нтoro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОВDРСЬ1CD місьКІ pau К ~ 
фі ціJl JI 1118ськоі облаc:ri y~l. ІАе.т. ха 111І КОД 311 дD11I1М1I ЄДРПОУ 26376375 ' ІОРІІ.ІІІІЧІІD особа 3В 3DКOIIO.IID8CТ80.1 

fIIIрl.ш. 15, В особі BIlКOll)'JOllOfD обов'ОКII "lіського ron ' IOPIIJII11IHa 84реса: КlIЇВС"КВ обл., .1. БроваРIІ ВУЛ 
_alс ІІІ niдC1DBi ст.42 Закону Украі'll' _Про "lісце8С св 0811 - сскретаРІ Р8411 Сапо-","ІСІІ lropn ВаСIIЛЬО~II'lа' 

ОРЕНДАР: ФОП Оll)'фрісв BD.IIIIM ВіКТОР0811Ч r.r08PI./lyвalllll в УКРВЇllі)), 3 О./lIIОГО боку, 18 ' 
_.Фlкаціlllllln кодlб8S401S19, аалі -"ОРЕНДАР" з;' ІОРІ~./ІІІЧІІВ IUIреса: r.r.БРОВВРIІ, вуn.Кlарпоноса,5 КD.25, 

ДіЮЧII добровільно і переБУВDIОЧl1 ПРІІ 3./10PO~OM 'Ру:о С!"ОРОІІи: УКnDЛIІ цсп Договір про IIВСТУПIlС: 
..тсреАІ1ЬО D3l1аRомnсиі з ПРIІПI!саМII ullвinыІго 3BK~I~0::~Т: JlСЩП пвм'lІТі. розуr.rіlO'Щ 3I1В'IСIІІIІ своїх ./ІіА, 
(1D1JICМ" :І IIIMOrDМl1 щодо IIC./Ilnclloc:ri прввочшl}') ві./l • • що ~erynlOlOТL УКnlUlеlЩП ІІІІМІІ nPВВОЧlІІ1 
30.07.2009 року N! І J 82-67-05 18 кеРYlОЧIІСЬ ПОnОЖСIІІIІ~1ІІ П;І~:'::Н: 5д; :~П;ІІІІJI Бровврської "llської РIUIІІ ві./l 
_І вlА 11 чеРВII! 2007 року УКnDЛIІ цеп Договір Н!2 д в • •• . • .18 9.1.3 ДОГОВОРУ O~CIIДII зсмcnыІїї 
_mIЗ~'eJI.lloi дinlНКIІ від 11 червня 2007 року 3В НІ' 15 ( (ІІа .anі - ДtROfJlр) про ВllеССIШI 3,.11І1 ДО ДОГОВОРУ 
.,.- - IlIUIDЛI - ДtROllір opelliJ,,) про 18КС: 

І. BHCCТII дО Доroвору opel'./IH HaC1)'l1Hi зміНIІ: 
1.1. Пункт 2.3 ДoroBO~ ореН./І1І BllкnaCТII в lІаступній ре.IIDкціі: 

113. НормаnШllа rpОШОВD ОЦlІІка зеМCnLllОЇ діnЯIІКIІ :lгіДIІО дові./lКIІ віадiny ./Іер'АСКОМ3С"IУ У • і • Б 
КнilcUDіо6nасті від 19.08.2009 року Н!!04-3/1 3-3194 І cтaнOBIm.: МСТІ ровврах 

• 33130,00 (ТpIIДЦRТЬ 'lpll ТlJCячі сто 1р11.ll1UП1o) rp11ВC11h оо кoninoK. 
1.2. Пункт 3.1 Доroвору оренди BllкnaCТII в наступніП редакціі: 

d.l. ЦеП Договір укладено С1рОКОМ на 1 (O./lIlH) рік, терміно., ДО 30.07.2010 року. Піепа зВКЇllЧСНl1І С1року ./Ііі 
lІіІІПІ Доro8ОРУ ОРЕНДАР має переВDЖllе право поновлення Пого НВ Hoalln С1рОК. У ЦЬОМУ раі ОРЕНДАР 
IІІІІОІеВ не пЬніше ніж за 30 кanеН4ВРНIIХ днів ДО закінчення С1року діі ЦЬОГО ДОГОВОРУ ПІІСLМОВО nOaї./lOMlml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір nPОДОВЖlП11 Вого ./IilO. 

ПOnDЖeння цьоro Доroвору про переважне npаво ОРЕНДАРЯ не звстосовyкm.c:я У раї: 
• 1IIIDJIІІС1ІНllі зеlolenьноі ділаllКlI не за цілЬОВІІМ nPllзначеНIIІМ; 
• lІІІруШеlUUl термінів CMaТlI орендноі мат,,; 
• AlllJYЩCННІ поriршенНR стану земen"ної ./ІinяНКIІ» . 

• 1.3. Пункт 4.1 Доroвору ореНДІІ Dllкnасти в HBCТYnHin редакції: 
14.1. '1_ орендна мата становить 10% (./IecJJТh) відсотків від HOPMBТlfВllOЇ rpOWOBOЇ ОШНКІІ зе.'CnLНОЇ ./ІЇnЯНКlI-
» 130.00 apllВeнь і CКnВ./IDЄ: 

• 3 313,00 (ГРІІ ntскчі 'lpIfСТВ 'lpIIHaдwrrь) rplIВeHIo оо копійок. 
1.4. Пункт 4.3 Доroвору оренди ВlfКJIасти у наступній редаКЦІї: 

14J. 0pe1UUJD мата ВНОСИТЬCR ріВНI"'11 часткамll щоміСRЧНО npотяroм 30 (1pII.llWIТII) кaneвдapНlIX .ІІІІіВ. наcrymnІХ 
811C11tatiм lllUJеидllРШIМ днем звїтноro (noдвткoвoro) місяUII ба урахуваН1Ш пдв 1WUlXDr.1 nepepахувВНІIІ на 
~lldI рахунок OpeНДOдaв1Ul N! 33217815700005 Y11J< У Київській облвсті М. ~Iєвa, код ЗКПО 23571923, 
МФО 121018, одержувач -Броварське вдк. КО./l кnаСllфікаціі 13050500 - OPCН4D :lеr.ШI»: 
d l.s.пунхт 5 Доroвору ореНДІ' доповmml НОВІ"І піаnYНКТОМ 5.4. Hacтynнo~ :lМIСТУ: 

... ПqlCJa'll у заставу та внесеННІ до C1UтyrIlOГO фонду правв opellдll зсмen"llоі ДШЯllКІlзвБОРОIІІЄТЬСЯ.» 
1.6. Пункт 6.4. Доroвору OpellДJl BllкnaCТII в наС'І)'ПніП peaaкЦlї: 

"-4. ІІереда .. азсмen"ноі ділRНКlI Opell.llDplO здіПСНlOЄТЬСІ на прOТJl3і 5 (п'JJТh) Дllів за актом nPllh'BHII�-передачі. 
0flCU.up зобов'язаllllЯ в п'RТlUlеННІІВ теР.lін піcnя державної реєС1рВЦlї ЦЬОГО ДO~IO~ тulабо ~yд .. aKIIX 

--ІІІХ YI'Q ТІ,' • ДОПОІне .... до ДоrolОРУ ТОЩО IIВ.IIDТlI IІ.ІІП081.1111}' KOnllO орnul}' 
.,.. де ""ОГОВОРІВ про внесенНІ ЗМІН та • 

ІІОТ податкової cnyжБJl за місцем знаходженНІ :leMenIoIIOЇ ДШRІІКІІ.» 

2.ЦеnДо • І . 'У 3. Цеп ГОВІР П дпяraє держаD~IR .peє~aЦl • сто онаМII1'8 nOГO дсржавllОЇ peЄC1paЦlї. 
4.' ...... Договір набllрає ЧІІННОСТІ ПІСЛІ nlДnJlcaHIII. 1 ~ еРВl1І 2007 року за N! І 5 зanllWIUOТIoСR бо з".ін. 

ІІІІІІІ УМОВІ' договору Opelf.lll' ЗСМCnLноі ділlllКlI 11.11 Ч 

/' 

ОРЕНДАР 

фол О,,)'фрIЄl В.ІІ'-'І ВIШІІDрD'UЧ. 
ЮРll.ІІllЧна адрсса : 
м.БРОІDРIf, 
DуnJ(lарпоносв,5 КІ.25 

~~--



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 02 " вересня 2009 року м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�:аa "Ііська рада, в особі 

DИКОнуІОЧОГО 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 N!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієі 

сторони, та ФОП Онуфрієв ВаДllМ ВіКТОРОВllЧ з другої сторони, склали 

цей Ап про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Онуфрієв ВаДIIl\. 

Вікторович прийняв земельну ділянку площеlO 0,0056га по 

ВУJJ.Короленка,52 ДЛЯ обслуговування павіJJЬЙОllУ в м.БроваРII. 

Земельна дїJIJlНКa надана рішенням сесії від 30.07.2009 року за N!1182-67-

05 на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 30.07.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

~~~_голови 

ПРиЙВЯВ: 

ФОЛ О"уфрієв ВадlІАI 
ВіЮІІОРОВІІ" 
юридична адреса: м.Бровари 
вул.Кирпоноса,S кa.2S 

мп (31111U1ВНОсті печаті) 

------- -.. ------



AoroDlpN!2 
"ро '''~C~'''IR ~"'II do d 

"d 2З дllСn O~tlopy 0pf!IIdll Jе."ел."оr dlлл"ll11 
• 'Оnllиll 2004 рОК)' Ai7S' 

~IICТO ІіроваРl1 КllіВСЬКОі аблості 
02 IсРССllА двІ ТlIСП'11 ACB'nтoro раку 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бровврська .. іс ...... р ...... К - -
Ф• ·n n .... - JIIВСЬ"ОІ обл • IAСlтl ІКІШІ НІІ код зв даНllМl1 єдрпоу 26376375 ОСТі, IОРIІДllЧlfО особо 30 30КOIIOДIIJCТВO,.. УкрВіШf 

І особі. ІllКОltylочоro 060~'1I3К11 ~lic"Koro І'ОЛОВІІ ~ 1::Iт:": адреса: KlliBCЬКl обл.,,,,, БРОВОРІІ, вул. rarapillD, 15: 
пlACnВI ст.42 ЗВКОІІУ УКРВIНIf сспро .. ісцеве CDr.IOIP" кр Р p~". Сапожкn lrapn 8ВСIIЛЬОВIІ'ID, "Klln діє ІІВ 

ОРЕНДАР: фоп АРСI'дар АlfотоліП Олок ~Balllll в Укращш, 3 OlIIIOГO боку, та 
11.131, ідеlmlФікаціnШln код 2143503717 CBiдo~ ОВІІ", IОРIIЛIІ'"18 влрссо: ,...БРОПОРІІ, вул.ЧСРІIІІХОВСЬКОГО 21-0 
30.1 1.1999 року N!2 35501! 0000 000689, ~i -"OPE;M~~ Л:РіК8Вlty pcccтpouilO Фі31f11110і особll-піДnРIІDI"'; вІд 

ДІЮЧІІ до6ровin"IIО І пср06УВDtО'1ІІ nplI 3ДОРОВО '''I!YZOJ ст?ро"и, YКnВnIl ucn Договір про 1I0C1Ynlle: 
nOncpe.!ll'ЬO 03IIВnо1tшеl.і :І прIIПIIС~'I' цJ'Dілыlгоo :a~o::3~1 та "Cllln no,..'m, розу,..іIО'111 3110'IСІІІII своіх діП, 
(3DIIJIC.ID, :І ВII~lоmш щодо lIeainCIIOcтi праВО'IШty) ~ ~a. що. РСГУЛIOІОТЬ укпадСІШП HI~III npOBO'1II11 
30.07.2009року 14'еl 182-67-05 та КСРYlО'IІІС" ПOnОЖСШI",..I; ВІДП~ВІ:І~О Plwolltll Броварськоі ,..іськоі paдll від 
,Iolml від 23 JlllСТОПада 2004 року УКЛВnIl цеП Догов' :1;mB • ,~, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ОрСІШIІ 3C~'CJlLlloi 
орсІUIIlзеаlcn .. ноі діл_НКII від 23 ЛlfСТОПIJlD 2004 po~ ~75e9 ( ("oд~' - ДOl~/р) про ВНССОІІІІІ з,..ін до Договору 

.. ~ 30 - IIIIJWII-ДOZQtJ'Р оре,,"и) про такс: 

1. BlleCТII до ДоroВОРУ opelllIll IfОС1УШfі з,..іllll: 
1.1, пункr 2.3 ДоroВ~РУ opellДlI викnаСТІI в H8CТYnHin рсдакціі: 

~O:~D~~~~rio~~:: ~~~;:;~;:~:~:~~:~гiДHO довіДКIІ відділу lICp'AfKO,..3Cr.sy У ,..істі Броварах Кllівськоі 
·14790 (ЧOnlpllllДlUlТЬ ТlIСІЧ сімсот дсв'IІНОСТО) rpll8CНIo ОО коniПок. 

1.2. п~кr 3.1 ДоroВОРУ ОРСНДlf Bllкnacт" в ноступніn рсдакціі: 
13.1. ЦсП ДоroВIР укладено строком на 1 (ОДІІН) рік. тcpMiHO~' до 30.07.2010 року. ПіCnlзакіllЧСIІНl строку діі цього 
~"!.opy ~PBHДAP 1tlat переважне право поновnеlllfl його 118 HOBlln строк. У цьо",у раі ОРЕНДАР nOlllllCII 110 
naJOше НІЖ за 30 кanендарних днів до звкінчеННI строку діі цього Договору ПІІСЬ~ІОВО nOBiao~lIml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про H~lip ПРОДОВЖlml noro дію. 

ПonоженНІ цьоro ДоroВОРУ про пеРСВD'НС право ОРЕНДАРЯ нс 30СТОСОВYlОТЬСІ У раі: 
• IІІІСОРIІCТlнні земenьноі дїJIRнки не за ЦЇnЬOBIIМ прtОНВ'IСННІ"': 
• nopywеШIІІ термінів CMaТlI орендноі МВТlі: 
• аоnyщeШIІІ погіршеlПUI стану :lемenьноі ділIНКН)) • 

• 1.3. пyнкr 4.1 Доroвору орснди Вllкnасти в наС1)'пніn редакціі: 
14.1. РI'ІІІа орендна МВТІ cтaHOBlfТЬ 10% (дссять) відсотків від НОРМВТllвноі rpowoBoi oUЇIIKII 3смспы�оіi дїJIJIllKII -
14790,00 rpивснь і CКJIВДIє: 
·1479,00 (Одна Тllсвча ЧОТltplfста ciMдecRТ дев'"ть) rpllBCHIo оо кoninoK ІІВ рік. 

1.4. пункт 4.3 ДоroВОРУ opeНдl! ВlІlUl8СТ11 У наС1)'пніЯ редакціі: 
143. Орсндно ПJI8ТВ ВНОСИТloСІІ ріВННМIІ часткамll шо,..іСIЧIIО ПРOТJlГОМ 30 (ТРІШUIТIІ) кanСн.авр1U1Х ДНІВ. IШСТУПIUIХ за 
СІСІ1ННіМ кanСНlUlРIПI.. днем 3BiТlIOГO (податкового) ~ВCJIWI бсз ypaxytlDtIIfI пдв DllUlXoltl nePCPaXYВaНIUI на 
PlJJpaxynIlDIIIR рахунок OpeндoДIIJWI Не 332178 І 5700005 YТJJ< У KttїВcIoКЇn області М. Кllсва, "'Од ЗКПО 23571923, МФО 
821018. одеРlCytlач _ Броварське ВДІ<. код КnВСІІФікашl130S0500 -ОРСІШВ 3С~fЛі)). 

l.s.Пункr 5 Доroвору ореНДlf доповНИТIІ HOBI~I ПЇДnYIІІ"ОМ 5.4. IIDc:тynIIO~ змІС1)': 
5А. Передача у заставу ТІ внесенНІ до C1U'l)'ТНOro фОIUl)' права ОРСНдlI 3CMCJlIolloi ДIJIIНІШ 3IБОРОНlEТloСI. 

1.6. пуll1П' 6.4. Доroвору оренди ВllкnаС'П1 в НВС1)'пніn редакшl: 
6.4. Передача зсмen"ноі дiJulOК11 Орендарю WnCНlOЄТIoCIIIID ПРOТl3і 5 (п'ять) д •• іа 3D актом ПРllnМDlIIll-псрсдачі. 

ОрСIIДІР з06ов'R3анtln в п'RТИдеННltll тcp~liH піCnI державноі pCЄCТPDЦIl цього ДO~BOP~ тalабо ~yДЬ-IIКlIX 
4DAanc0811X угода ДoroBopiB про внесеНІІІІ 3~lill та ДОПОВІІСНЬ "Д~ ДоroвоРУ тощо IIDдIIТII ВIДПОВWty КОПІЮ opraнy 
"""КОі ПОдвТКОDоі cnyжбlf 31 .Іісцем знаходжеНl1ІІ ,CMCJlIoIIOI ДlЛlIІКIІ. 

2. Цеп Договір пiдnяraє дерЖDDніП pcєcтpDЦI1. :.. 3 ЦСП Д • І' • ПllсаШl1І CТOPOII8MII та noгo Дсржавноі рсєстраШ1• 
4' І,м • .! ОГОВІР IІа611рає ЧІІІПІОСТ ПІCJI" ПШ. • 23 СТОПaДD 2004 року 3В N!759 3DЛІІШDlOТЬСІ без 3~liH • 
........ ~IOBII договору ОрСНдlI земenы�оіi lIUlIIHКlI ВІД JlIІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 02 tt вересня 2009 року м. Бровари 

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

ВІІКОнуІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПО>ІСка 

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

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міСЬ1<ОЇ ради від 

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

сторони, та ФОП Ареlщар Анатолій ОлексіЙО811Ч з другої сторони, 

СЮІaJIИ цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Арендар Анатолій 

ОJlексійович прийняв земельну ділянку площею 0,0025га, для 

обслуговування павільйону по ВУJl.Короленка,68 в м.Бровари. Земельна 

діляика надана рішенням сесії від 30.07.2009 року за МI182-67-05 на 

умовах оренди на 1 (одни) рік, терміном до 30.07.2010 року. 

Цей Axr смадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська АІісьна рада 
Юридична адреса : 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Бп ЧИЙ обов'язки міського 

екретарміськоїради 

І.В. Call031CKO / 

ПРИЙНЯВ: 

ФОН Ареllдар Аllа",олііі 
Олексї,ЇОВllЧ 
юридична адреса: м.Бровари 
вул.ЧеРНJIXовського,21-а кв.ІЗІ 

-«-~ t W.fr:::! /А.О.Арендар/ 



ОР ДОГОВІ Р 
ЕНДІІ ЗЕМЕЛЬНо' ДІЛЯНКІІ 

.1. БРОDDРІІ 

Iiроварсы�вD Аllськв Ро,.о 11 11 .. ~~ 
&ровврсыcD АllсыcD радо, D особі DIIКОII)'IОЧОГО об ,.~e. .. 20~. ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 
lrapn DОСІІЛЬОDІІ'ІD, що ,.іє ІІа пі,.ставі ст 42 зОВ ІІЗ І r.tIC"KOГO ГОЛОВІІ - ccкpeтaplf міс .. "оі радІ І СопожlCD 

ro " • оо ІКОНУ УlmlіІIll "П . 
pDJПОРIІ4ЖСllНR uPOBOPCbKOI МІСЬКОЇ Радll ві424.012008 о .... а ро r.tICUCBC Clr.tOBPIf4YBlflfllf в УКРlіІlі", 

ОРЕНДАР: ГРОМD,.Пlflflf АфПl1 • D Р ку H~128 з 04НОГО боку. та 
... 135, IaСlmlФікаціПIШП КО,. 2206 113111, ЯКI~:О:anі ~~~~H BOn~~II"IIIPOOII'I. r.t.БРОВІРIІ. вул.КОРОЛСIІКІ,56-в 
JIIC1YIIIІС: ДАР • J rJ~or cтOPOII". yкnanll цсп ДоговІр про 

1. П РСдАIСТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ві,.пові,.но 40 рішсн 'м Б . 
вlа 18.09.2008 рок)' .N!!874-45-05 11140С І OPEllдAH~ СССІІ РОООРС"КОТ Мlськоі РМІІ Кllівськоі облвсті 
• О 0035 • npllnMlr R строковс МВТІІС КОРIІС1УВОflfIЯ ЗСМCnЬНУ au:H? MO~CIO 'б- ~;:пя вста~IОВЛСIlfIЯ Збірно-рОЗбірного гаражу. ЯКllП ЗНОХ041IТLСЯ по ВУЛ КОРОЛСНКО В 

ра он Р03.llщеIlНl Y~': -о о A"IaP.?o~pI~. Згі4НО ЗМІН0". ЗСr.tЛСКОРІIС1)'ВІШIЯ. шо с IICBI4'Er.tII~IO ЧІСТШІОІО 
QIoDra ДОГОВОРУ та ДООІДКІІ ВIІ4ІІНОI ВI44IЛОr.t ЗСr.tCn"IІІIХ рссурсів У місті Броворах Кllівс"коі області ві,. 
23.10.2008 року 3В Н!04-3/1.5-31986 та 3CM~"J10-КD4DCТPOBOi 40КYMCIIТDцii ві44iny ЗС".Cn .. НIDc рссурсів у "Іісті 
liровврах Кllівськоі облаСТІ ця ,еМCn .. 1І1 41ЛЯІІКІ paxYCТЬCIf в ЗСr.tЛЯХ npOI .... ICnOBocтi в r.tcr.кax БроваРСLкоі 
Мlськоі paдll. 

2. 06'СIП' ОРСllдl1 

2.1. В оренду передається земcn"на ,.inЯlllса ЗОГВn"НОЮ МОШСІО 0,0035га. 
2.2. На зе.,cnьніR ділянці ві4сутні об'ЄКТIІ flCpyxo".oгo моПна. 
2.3. HopManlBHa грошооа оцінка зс".cn .. ної 4inЯНКІІ згі4НО 40ві4ИІІ ві44іnу ЗС".Cn .. IIІІХ рссурсів У місті 

Ііраварах КІІЇВСЬКОЇ області ві,. 23.10.2008 року за N!04-3/13-3198S CТRHOBIГГЬ: 
7190 (СІ", ТlIСRЧ &:ТО дсв'ПIІО&:ТО) гр"веІIЬ ОО копіПок. 
2.5. Зсмельна ділянка. яка псрс4ВЄТЬСЯ в ОРСН4У. не ".ІЄ таКІІХ не40ліків. ЩО можуть пеРСШКО411ТІІ і1 

сфеКТІIВНОМУ ВIІКОРltCТDННЮ. 
2.6. ПРll,міні ( реоргані,аціі) ОРЕНДАРЯ Договір ореНАIІ не збсрігає ЧlІнніст ... 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір укладено ІІа 2 (аво) РОК". теРl\lіНОI\І 40 18.09.2010 року. Піс:пя закінчення строку ДІ! 4~ГOBO~Y 
Dpeидар має переважне право ПОНОВnСНIІЯ noгo на HOB"n С1рОк. У цьому plDl o~ellДllp ПОВІlнен не ПIЗНIШС НІ!К 
3130 КВnl!ll4apllllx Дllів до ,акіН'lення строку 4іі цього Договору ПIlС .... ОвО nOB1401\llml ореН4048В1UI про IIDI\IIP 
ПрDAClllikпnt його діlО. 

ПOnО'dCСIІllR ЦЬОГО Договору про пеРl!оаЖll1! право ОРСII4ВРЯ ІІІ! застосооуlOТЬСЯ у рвзі: 
- BItKOPllCТDltНi земcnьноі дinЯНКl1 не за цinЬОВ1І1І1 ПРll3начснням; 
- порушенНІ термінів сматн opellДНoi Ma~l; 
- допущеННІ погіршення стану 'С.lcn .. ноі ДІЛІІІКІІ. 

4. ОРСllдllа плата 

4 1 О 1 D,L ( 1111) вl4сОТОК вl4 II0p,.IBnIBlloT грошоооі оцlllКl1 ІI!,..eJlыlіi 
" ре'I4IIВ пnата СТІІІІОВІІТЬ 7D од 

41пnlllCll_7 190,00 ГPIIBellb І скпадає: 
-71,90 ( CIA'''l!cRТ 0,.110) ГРІ~ВІІЯ 90 копlПОК ІІа ріК. • 

зеlllCn .. llі 4ЇnlfllKII 4сржаВllОТ або КОІ\Іунan .. llоі DЛосtlОСТI 
34і11c 4.2. ОБЧllcnенНІ РО'.Іlру opellДlloi маТIІ ЗІ та косфіціЄlггіа іll4сксаціі, ВlІзнаЧСН11Х 31КО11048ВСТВОІ\І, 
313 IІІОcn.ся, урахуваllНЯМ іх цільового ПРll3нафчеННllІl1І ЩО ,аПОDllЮIОТЬСЯ пl4 час УКnD4DIШЯ або '1І1іІlll УІ\ІОВ 

l1ІердЖеНlIМl1 Кабінетом МllІістрів УкраіНІ І ор",а , 
4Dra80PY opell,.11 ЧІІ ПРО,.ОВЖСНlIЯ ПоГО ,.іі. 

ІІІ шо,..IСЯ'ІIIО прOТnГО,.1 30 (TpII4UnТII) ~"IUICll4npIIIIX 
4111 4'з.0РСII,.llа пnата ВIIОСIIТЬСЯ рlВIIII"111 '1ае1"КП" Iтll0ГО (податкового) ,..ісяця без урохуоаllllЯ ПДВ 
_В, IlanYnlfllX 30 О&:ТDlшіА' KOnCII,.apllll,.. ,.llе,.' 3В ОРСl1404ВВЦЯ NfЗ3217815700005 УДІС У KlltocLKln 
06п 110.1 ПI!Рl!раХУВDIШЯ 110 РОЗРОХУІІКООІІR paXYIIOI~a'l _ Броварське ВДК. КОД КnОСllфllCDQIt 13050500 -
.~ ІІІ. Кщ:ва МФО 821018 ко,. 23571923 одсржу 

аре...... І Ф •• .еаtn • ахуllОК ОРСIІдІІоі маТl1 о OPIIWCl1oCН alДnOBIДlllllI1II 

а_. 4.4. Пер_ча продукціі та нВ4ІІІ"IЯ поC:nYГ в Р 
.... • .. IIL 

4.5. РОЗАllр ореl14110Т пnаТl1 ПI!РСГЛЯ4Вєrь~ r.1::~~~aopo",; _. 
4.5.1. ,міНl1 умов гocnoaaplOBaHlIl, псрСАба 1~80K opelf4floi маТІІ, 31\11111І flop .. aТlIBHOI грошовоі OUIIIKII, 

IlУаа 4.5.2. ЗмІни розмірів земcn"НОГО ПО4В~КУ та - 8113Ha'le11llX 3DКOIIOAВBCТBOM. 
IIЩеННI цін, таРllфів, ,мlНIІ коефlціЄllтів 1114ексаЦIІ, 



ІIJIІІУ ПnDТУ ІІа УМОВІІІ, ВІІІІІП'І&!ІІІІ\ 11.4 S 11 
n 311,IIШn' оре • .~nrllll· 

У DІ'ПІШ""" вlдll'ОВIІ Оре'lдар • а в'lд добровіЛЬІІОГО pO]lpBallllJl 1l0ГОЯОРУ 13 1IIIInkl 111, 
", 'IIJII' .якшо, С BWIOB . СІав;.. 

стороtll' розрttваlОТ1о aoroBIP оре. nltV ."\ 
, І У СУДОВОМУ ПОРlмn,. 

оеА llOroBIP р03РlІватс бачеl"'Х ]аКОIІО"'; . 
".5.3. u іllшtlХ Вtlпаа,,-ах, перса 'маТІІ у СТРОКtI. ВІІ]ІІа'l&:НI ОІІ,.. ЛОГОUUРОМ. СУ'Щ '3борro 
45.а. у раі IICBtlccellll1 OPCltAlIO ахуваНІIJI"І пеllі ШО l.араХОВУСТІаСJI ІІа СУ\lУ no.:aar,,080ro 

• 6 і -СТІоСІ З Ilар , ." . 
ВВIIЖDСТІоCl ПOДll'ПСОВІIМ opror., ...... , ~ ст'l) '13 розраху""'У 120 ВІДСОТКІВ Р'''IІІIХ 06.'11"080" 

Ф кціА за .Х II8ІВІІО '. (:І ypaxYBallll.r., WТPO шІх СО" , ІІЬ В11ІІ1ІІне1l1l1 такого поаатковоГО боргу або ІІа лень Roro ( 
HauiollanItlloro бошеу УКР~ТШІ, дlЮЧОТ "::'С:І велttЧШI таК11Х ставок Є біЛlolUОIО, за КОЖlltln ка.1еНlШРИlln 
IlаСТІIIШ) погашеШІІ, зanС;tcllО від тoro, 
npOCТPO'lellll' у Roro CMaтl. ж і у Вltпвдках, ІКШО ОРЕНДАІ' ] JlопаЖlllfХ "РIl"IІІ' ТІІ 

4.5 5 OPClUU10 мата СПРОМJlтСJl таКО . . д ро,.. 
ІІС ВІІІСОР"СТОВУС 3СМель"у ділlllКУ 30 ОІІМ ОГОВО • 

5. YJ\IOOII ОIIКОРIIСТПIIIIИ 3СJ\ІСЛLІІОЇ діЛSIІІКl1 

5 1 зеr.'cnыla діЛIІІКD псредDСТЬСR в ОРСtlДУ дІІН встаllОМСІШJl ]бірно-ро]бір"ого гаража; 
5:2: ЦІльове прltЗIІDЧСIШR земcnыlіi діЛRtlКIt -землі тpallCnOpry. • 
5.3. ОРЕНДАР ІІС мас права без ОФОРМЛСШІІR У BcтallOВnCIfOMY ЗПКОllOлаПСГRОМ 1І0РJlДКУ 1\1IИ1ОI111 

ulльоае ПР"ЗllаЧСI"'R зсмcnыlіi аіЛRIІКIІ. 

6. YJ\IOOII і СТРОКІІ псреда'lі 3СJ\ІСЛLІІОЇ діЛИIІI(11 ВОРСІІДУ 

6.1. Псредача зсмелы�оіi aiпJlIIKl1 в opeltдY 1l1inCHIOCТЬCJI без ро]робленНJI прое,,'1У fi віДВСДСІШІ. 
6.2. IlІші УМОВІІ персаачі ,емen .. "оТ діЛltfки в opellдY: OPEH~OДABE.ЦЬ пеР~llас •• а ОРЕНДАР npldblKI 

ОРСНАУ 'оlслы�y ДШJlIІКУ віпы�у від БУДЬ-ІКIІХ маАНОВIІХ прав І npcтetl3ln треТІХ ОСІб. про RІШХ В мо_ 
УКЛlШllltttR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЧІІ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ ,наТIІ. 

6.3. Передача земenыlіi діпІНКIІ орендарю ,діRСНIОСТЬСJI піСЛJl державtlоі реєстраоіТ ЦЬОГО Договору 
38 аЮ'Оr.1 nptln .. allНJI - переаачі. 
6.4. Орсндар зобов'JI,аlll,R в n'mllleHlllln термін піСЛJl держuноі реєстраоії шого ДOГOB~PY ~або 6y~ 

ІІСІІХ доааТКОВ11Х yron, Договорів про BlleCCIIНJI змін та ДОПОВllень до Договору тощо lIaдaТl' 81ДПОВUIИY ІІІІ\ІІІ1 
оргаlІУ держааllОТ поаа'ПСОвоТ службll за Micuer., 31сахОДіКеннн земenьної діЛJlНКIІ. 

7. YJ\IOBII повеРllеннп земеЛЬІІОЇ діЛИlfI(11 

7.1. Піепl ПР"ПllllеНICJI діі Договору ОРЕНДАР повсртає ОРЕНДОДАВЦЕВІ ,смелЬtl~ дїЛJltlКУ У C1III~. 
гіршоr.ty поріВІCJlНО , ТІІМ, У JlКОМУ він одержав її в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі погірwеННJI XOP"Cllltx BnaCТIIBocтeR орендованої ,емельної діп'ШКIІ. пов'~ 
Ь _1111010 іі стану, ",ає право на відwкодуваllНJI,бllТКЇВ ~ pO'ft,ipi, ви,наченому сторонаМII • .яКЩО стороНI.ІІНIС 
ДОСRПcyra 3ГОДlf ~ розмір ВЇДШКОдyDВІІНJI ,бllТКів, спір розв' Jl3УЄТЬСI У СУАОВОМУ ПОРRДКУ, • • 

• 7.2. ЗдіRс~еНI ореllдвре .. 6С1 3~ДII opeHДOдaDUН ВllтраТl1 на поліпшеННR орендованоі ,еr.tелt.tlОI AЇJIIIIIIO 
RКlllеr.'01IUШВО ~lдокреr.штн БС1 ,аПОДCJIНIСJI ШКОДІІ оіВ діЛJlнuі, lІе пiдnяraют" відшкодуванню, 

7.3. ПOnlпwенtfJl стаlІУ ,емen"ноі діпННКlІ, проведені ОРЕНДАРЕМ 'в п"сьмовою зroACJlll і 
OPEHДOДAВЦE~ зеftші, ",е niдnllratoTt. відwкодуванню. УМОВI1, обсRГIІ і СТРОКІІ відшкодуванНІ оре 
BltтpaТ 3D проведеш НІІ" ПОЛІпшеННІ ,CТlIІУ ,емслыlіi діпJlНКIІ ВИ3l1а'latOТЬСJI окреftlОIО угодою сторіІІ. 

7.4. Оре.IдllР має право ІІа BIдWKoдyвaHНJI ,бlmів, ,аподіяНIІХ унвслідок IlеВtlКОНОН'CJI ореИАOJLIIIICI' 
з060в'ІІ'О"" , передбачешlХ ЩІМ договором. 

361IТКUftlll вваЖDIОТЬСП: 

дoгoao'p~~'~~К::::~ДAi '1ацn~~К~IХ ОРЕНДАР 3D1l1a~ у ,в'І'КУ 3 НС~"КОІІа"'ІJlftl або tlснanСЖНIІ,.. ВlІкон~иtll~~ 
,,... ПКОЖ BltтpIТII, ІКІ ОРЕНДАР 'ДlnСIЩВ або П0811неll 3l1iRcHIIТJr дІІН B'JItlOJIIIC 

СВОГО порушеного право; 

1.6. ДОХОДІІ. Jlкl ОРЕНДАР мІг бll рем' П,О,ПАВЦEfd "110 OТPI1r.tDTII В разІ налеЖIІОГО BIIKOllaHIIJI ОРЕН,... W' yr.'OB договору. 

1.1. Розr.,lр фаmtЧlІl1Х Вllтрат оре,ІДІІрн Вllзна'lаЄТЬСJlllа підставі ДOКYMeltтanIoHo підтверджеllllJCДlIІІI' 

8. ОБJ\IСЖСllllИ (обтпж ) СІІІІИ ЩОДО ВIIКОРIIСТОIШВ 
ЗСJ\leJJLllоі ділИ11К11 

8. І. На opellдOBaHY земen .. ну дlЛRНКУ не в • і6' 
CТDHOвпeIIo обмежеlltlJl. оБТRжеННR та інші права третІХ ас • 

9.lпші права та обов'ВЗКII cтopil. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гараlпує; ШО ,е"епьна діпаl' ' :сна. 

заБОРОНОIО (apewтo",), ,аСТВ80'О lІе перебув '. ка є у Пого впаСIІОсті нікому іllшоft'У не ВіД'І)'ІІ'-· ... IІ2)'. 
• , ае І вш "'IU: ,aKOllIl'1 ' , tI'II В 0)1"'"'-ІІlШІІва111 ІНШІ права. Вtl3ttачені ОІІМ ДОговором. повноаажеНJIІІ переlUШа111 110 дІЛ'Н"" 

9.1.Права ореllдодаВЦR: 



9.1.1. псрсоіРНТl1 ЦЇnЬOBC ВIIКОРIІІ:таНlIJI ,С'· • 
9.1.2. ДОС1рОКОІО po,iplanl цсп ДОГОІ'І "rMLlloT аШІІIІКIІ; 

р у IIІПIlllКЦ пср б 
ДDrDJOPO";. ' са аЧСlІІlХ ЧIIIllIllItI 'BKOIIOJlBICТDOItI 111 UIlItI 

9.1.3. зміllllТll РОЗМІР ОРСllаllоі МІТІІ У IIІПIlll 
OJIIIOCТOPOIIIIItOMY ПОРЯДКУ бс, згоаll ОРЕНДАРя. ках. переJlбвчеНIfХ 'flfIffЩr.r ЗІКОІІОJIВІCТDОМ. І ТОМУ 'lІІслі о 

9.1.4. II'Marвn. від OPEHДAP1J COOC'IICIfO'ro 
9 І.5 OIlMarвn. lід ОРЕНДАРn • ІІІІ:ССІІІІІ 0PCIIJlIIOЇ Mlnl; 
• •• " ВIlIWКОJlУІІШII СУ"ІІІ ор - • IiРОВ8РСЬХОТ ftllс.,коі РІЩІ' дО піапllсаlllfЯ ЦЬОГО Догово • CHJltlOI Mlnl 3 'ІІСУ np"Пfll1ТЯ рІWIШІIІІ сесії 
9.2.0бов'ЯЗIСII ОРСllдоаваця: ру, 
9.2.І. пеРСДІІваnIЗСММ.,IIУ ainllllCY ПО ІIС1у. 
9.3. Права ОРСІІДОРП: 
9.3.1. DТpllManr по акту 3C"'~Lllr J1іЛIIІКУ у КОР"СТУВВІІІІЯ: 
9.3.2. ПОНОIШI?lаТIІ. aOГOllp ПІСЛЯ звкіllчеllllЯ стро",), Пого J1ii в РВ1і BiJlcYТIIOcтi ПРСТСlоіП, щоао 

забо8'1І3811., 118 протя31 теР"'IІІУ opCllall. 
9.4. Обоа'Я'IСII ореІІапрп: 
9.4.1. IIDДIIBanr ОРЕНnОДАВЦIO "'ОЖnlll'l~ 'П • ~, .. , D '.ІІІ CIllOIBnl коtlтроль 31 IIKOP"C11lIllII1t1 Цlєі зеr.rмыlіi 

АЇМІІКІІ; 
9.4.2.аIIКОРllстоауаПТII 'СМСЛLІІУ аlnяllt(У 3І цlnЬОВlll\1 npll31lD'IClltlnltli 
9.4.3. СВОClfIСНО СnnВ'ІУВОТIІ OPCIlAIJy МВ"У; 
9.4.3. H~ ДОПУСКDТІІ х!.міЧIІОГО 'ІІІ буаь-якого iltluoro звБРУJlltСltttl ЗСМЛЯ; 
9.4.4. ПlаТР"МУllnr іl І IІвлсжtlому СОtlітврному С11ІlІі; 
9.45. пl~Я 3DкіllЧСННЯ терміну Дії Договору OpellJlII ПОIСР"УТ" земелы�y J1іЛЯIІКУ ОРЕІІДОДАВЦЕВІ У 

НІІІeжllОМУ стаНІ ПО ОКТУ; 

9.4.6. в n'mfДOHlllln термін після деРЖВlllоі реєстрвції цього аОГОIОРУ тalобо буаЬ-ЯКIІХ ДOJIВТКOBIIX 
yroд. lIOI'OBOpiв про ВНСССННЯ змін тв доповнень ао aorOBOpy ТОЩО Haaвnl BianOBiJlIJy копіlО oprвlIY аеРЖІОllОТ 
nOAl1'КOООТ cnyж6ll за місцем 3НDXОажснНR зсItIмьноі аЇЛІНКІІ. 

10. Pl13111C ОIIПОДКОВОГО 31111ЩСІІІІЯ пбо ПОШКОДіКСllllВ 
06'[1(1'0 ОрСllДl1 -ІІІ ЙОГО -ІОСТІІІІІІ 

10.1. РІОІІК онпваКОООГО 3Нllщення або ПОШКО./ІЖСІШЯ об'єкта ореlШIІ ЧІІ noro ЧВCnIIШ несе ОРЕНДАР. 

11. Зl\tіНl1 УІ\ІОО договору і ПРІІПІІІІСІІІІВ ЙОГО діі 

11.1. Зміна умов Договору ,аіПснюються У nllCbMOBin формі ,а І'ОЄМНОІО 3ГОJlОЮ сторіІІ. 
У рвзі неаОСЯГllенttя 'гоа" щоJlо з",іНIІ У"'ОВ J10f080py спір розв'я,уються У CYJlOBO"'Y ПОРЯДКУ. 

11.2. ДІУ ДОГОВОРУ ПРІІПІІІІПІОТLСН У розі: 
11.2.1. ,акінчення строку, на ЯКІІП Аого було укладено; • 
11.2.2. nPlfДбання ОРЕНДАРЕМ земenьноі J1ЇЛЯНКIІ У влаСНIС:Т~; • _ • •• • 
11.2.3. nPllМУСОВОГО віачуженНR земельної J1ЇЛЯІIКIІ , MDТIIBIB СУСПlЛЬІIОІ ІlсоБХІJlНОCn ВШПОВlаllО а! 

п.147 311\ІenЬІІОГО коцексу Укроіllll; 
11.2.4. Договір np.m'IНRЄТЬСЯ таКОЖ в іllШltX О\lПадках, переJlба'lеНIIХ ,аконо ... 
11.3. Діі ДОГ080РУ ПРIIП.II.ПIОТЬCn шnПХОl\1 Оого розlРОDІІІІЯ 30: 

11.3.1. в,оємною згоаОI~ CТD~iH; го 3DКOнDдlШства УкрВіШI. 
11.3.2. рfЩСННRМ суау ВlаПОВlаllО ДО ЧІІННО вору 'І рішенням cYJlY, ВШПОВШІІО .110 cт.l41, 144 
11.3.3. lfeBI.KOHaHНR 0pcНдDpeM п.9.4.2. lIDНОГО J10ГO 

3cмe.n.HOI'O кодексу УкроіНIІ; • ОННЬО"'У ПОРЯJlКУ У ВIlПDllКDX, переабlчеНllХ законом тв 
11.3.4. ініціаnllОЮ ОД'lієі із СТОРІН в ОJIIІОСТОР 

IUIІС Дoro80POM. • 10ТlIBOIO ОРСIІJlОДОВЦП 8 ОДIIОСТОРОІIІІЬОI\IУ порядку 
11.4. РозIР80'IІІП Договору opeltД.1 3CI\LRI 30 ІІІIQ 4 ПШnYllКТЇВ 6.4 тв 9.4 lIDIlOГO договору. Договір 

.anY~КDmcR у рвзі неDIfКОllОНtlя OpellJlDpC'" О\l",ОГ ПУІI~I.,у Illбynя ЧIІIІНОсті liJlnOBialloгo рішеНІIЯ cYJlY. 
ІlQaaься ро,ірваНIІМ за iHiuiOTIIBOIO ОреlШОllDВUR з мо 
IIpIlRlIRТaro ІІІ ОIІМОГУ ОреllдОllDВUI. n 110 ІІІШУ 10рIШІІ'IIIУ Dбо фі311ЧІІУ ос06у, О ТDICO".к 

11.5. Перехід прово ВnПСllОсті 110 1\100110 ореllJlО:"я ро:sIРВDIIIIЯ договору. 
реаргаlllЗОцlп 10РІІДІІЧllоі особll-ореllJlВРП є пlдCТDООIО 

• • стор іІІ 30 IICOIIKOl181111B обо 
12 відповIдолыІІтьь 

• I'СI.ОЛСіКIIС 011lCOl181111B ДОГОООРУ 

. у С:ТОРОІШ "ссуть вїlI"ові.аалы�ість вїlIП08іJlНО ао 
12.1. за IlеВIІХОНDlШI обо Ilснanсжне ВІІКОІІІНІІЯ аоroвор 

3аааІІу 11 ULDгo договору ся від ошповiдanы�остї.. якщо 10111 аовеае. що це 
І" • б • 3111І11 звілЬІІІЄТЬ 
.. .2, CroPO'IDe яко ПОРУШІШО'О оо І • 

l1apyu,eHIUI CТIUIося не 3 П ВІІНН. І "ОГО розlРВDІІІІП за: 
12.3. Діі договору пріJПllllПIОТIоСR wnпХОI\ 
12.3.1 •• 'ІЄІ\ІНОІО ,годою сторін: ноаввства УкраіНII. .. .. 
12.3.2 р' ; "noofдllO до ЧІШНОГО ,вко У 3В рlwеllllяаl CYJlY, вlдпооlдllО до &!Т.І".,І 
1'1. • IЩСННЯI\I СУlIy в __ • 4 2 аОllОГО J10ГOOop 

1b1fJI -.3. IIС8111(01101111П ореllJlПРСl\1 п.9. • • 
LllOro кодексу УКРОіl"'; '. 



12.3 ........ IIIIІТlIВОIО DJllllсТ І) СторІІІ В ОJlllостаРОIШLО~'У ПОРЯJlh")' у ВIlПОl1КП';, IlеР&::I(іП'lеllll' 1111(0( ..... 

то 111І1'1 Догавороаl. 

13. ПРlllсіlщсві ПОЛОЖСІІІІП 

13.1. ЦеП Доroвір Ilабllрас '1IIIШОсті піcn, niJlnllC8I1HII cтopollar.1II та Пого JlержаВJfОЇ РС:ССТРВllіі 
ЦеП доroвір YКnIACIIO у 1рЬОХ прllмірlІІlh-ах, ~O ,..ають oд~,a"OB)' IOPII~"'IIt)' СІІЛ)', Оnllll :І ..... 

:lIIDXOJlIm.c:1 в ОРСIШОдDВWI, JlPYnln - в opeffJlap', третlП - В оргвю, ЯКІІА ПРОВІВ пержан,,), реСС1раці .J 
KII1'DeLKin periOllanLllln філії ДержаВIІОro піJlПРIlСr.rcтnо "ЦеIfТР), деРЖDВttпго 1смс:лt.ltого казвc:tpу 10 
ДеРЖnВIIО"'У ко",lтетІ Yкpaillll по :lC,..CnLIfII,.. pecypcar. ... , "PIf 

Нсвlд'саllшаlll 'lаСТlшааlll догоаору с: 

КDJIDCТPOBlln маll 3с"'слы�оіi JlinlllKl1 :І відображеllllЯ'" обмсжеllЬ (обтяжсttt.) )' ії DJtКОРIІСТІllиі 11 
BCТВlloBncllIIX ССРВЇ1уТіВ; 

ВП про ПСРСllеССlfflЯ ВІІВТУРУ 30ВlfіШlfьоі мсжі :lCAlCnLJfOЇ' діЛЯItКIІ та переЛО'I)' ІІа 1беріПllQq 
BCТВIIOВnCIIIIX межОВIfХ 3Іlакlв вnaellllКY (КОРlІстува'I)') зсмслыfі'' JlіJlЯНКIІ; 

ОП ПРIIПОМУ-ПСРСJID'11 'с"'cnыfіi JlїnЯIІІШ; 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

&роварськв а,іськв РOJlD 
• осоБІ ВIІКОltylочоro обов'ЯЗКIІ міського 
I'OJIOBII- сскретаря ",Іськоі РIAII 
Ca"o~lt"a IZDPR ВаС'lЛ"D,"ча 

МіСЦС3IIDXОJl_СIШЯ ЮРlfJIllчноі особll 

07400 Кllr.с"ка D6лаСІІ'., 
",.SpD,apII, 'J'л.Гаzарl", •• l S 

lдеmlфікаціПllllП KOJl 2637637S 

14. РеквіЗllТl1 сторі .. 

ОРЕНДАР 

zpD",adR"'''' 
АфаllllСD' Вал~рі,; Волm)'L''''РOlIІІЧ 

Місце ПРОЖІlвання фіЗІІЧНОТ особll 

ЮРI1J1l1чна DJlpecB: КОРОJr~ІІКIІ.S6-а ",./З5 
.л,.SРD,аРІІ 

IдеНТllфіквціПНllА номер 2206113711 

15. ПЇДПlIСII cтopil. 

~ --#- ----:- •• 

. ' О .'. 

~
~,.,; "2--:' :,.,_ 

'/' .' ~ , ~ '\. 
~ * ":- ~ -,'. 

с:". : : ,,-. • .,' 

rtC; •. .:'1 І 'J' ",' ':) \\ 
1 .. - '1 І І. ".. со \\ .. " .. .J. І .~. ).-t /1, 11 

~. ";", мп " І ~, 1J'1/ 
.: ~ ' __ / Ь,'1 
.\ .. _~ ,t:, _-" 
",,:, \f "0 "'" 
~: •• О"І іЗ"": ,", -..:;: ... :.. · ". ",,-
~= ~. 

I.B.CallD:JItНD 

МП (1І ""І"ості ПС'llmш) 

ЗСМCnЬ 8ЧllllеllО заПllС аlд .. 
................. -

МП 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНІ(И 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\IЇcblca рада, в особі 
б' . ВJfКОНУIОЧОГО о ов 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 N!! 128 «Про виконання обов'язків міського голови» 3 однієї 

сторони. та громаДЯНllН АфаJlасов Валерііі ВОЛОДIIJ\lIIРОВIIII 3 другої 

сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ГРОJ\lаДЯJlІlJI АфаJlасов 

ВаJlерііі ВОЛОДИМlfРОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,003Sra по 

вул. Короленка,5б-а для встановлення збірно-розбірного гаражу. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії Броварської міської ради від 18.09.2008 

року N!874-45-05, від 30.09.2008 року N!883-46-0S та від 16.10.2008 року 

Н!!898-47-05 на умовах оренди терміном на 2 ( два) РОКІІ TepJ\IЇJIOJ\I до 

18.09.2010 року. 

Ц .. А._ ьох примірниках і є невід'ємною частиною 
еи ruп складено У тр 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
ВРОllарська л.іська рада 
/{lІі'С6КО; 06ласn,і 
IОРИДична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВllkонуаОЧIf@..:~§g[ язки міського 
rOJJOJl1l,.~кp ));~iCЬKOЇ ради 

• ,,11 I)~ , ',- о . 
'. . --.. (J- 1': 

, '-" (,'" .. ,\~ Ф 

~~: .. " і ,', ,~~ 
\\ ' ~' l,t:Bt' оЖКО І 

, 'J" 

~+ ~"''''~ і.' 
\.' :11 - t)"/," 
~ \) \, . ./." 
~ /11'1 'U ..,. ,.,:;.." 
~9 

прИЙНЯВ : 
АфаllаСО(J Валер;'; Волоd'IJJ'''РО(J"IІ, 
який проживає за адресою: 

вул.Коропенка,56-а кв.135 
м.Бровари 

обл .. Київська 

І В.В.Афанасов І .=....10--



АКТ 
про перенесення в натуру зовнїwн оо о 

1'0 передачу на зберїга"нп вета! ЬОІ I\оlе'l(1 зе~(еЛЬfJОЇ діЛЯНIСl1 
. DлаСНJJКУ (користувачу) rовлеНlI~ ~Jежовнх ЗJJаJсів 

земельно. ДJЛЯШ~ІJ 

--
ВУЛо ~Je.o" енка 

I'l!!.-"_.:.../=O~ ____ 200.1. р. 

М.,. Н}lіlсчепідшrсані. преДС'гавшrк ТОВ "Константа" 

в прtlсутності земпеВ.1аСНJ.Jків (землеКОРНСТУВ\lчів): 

~ 

ПJ'едставн}?< В.JI(~Н1(ОМУ ,tillft'! rЦ.6NIGo ,d ро 
ДІЮЧИ на ПІДстаВІ дозволу В}ІКОНI(ОМУ Н!! 273 
ради народних депутатів від 24 ЛІІСТОПадn 1992 року 
перенесли в натуру межі на підставі плану зсме~1ь.rої ;жіnЯНКJI 

ПРОЖllВаючого по вул. ~H'(#(и.4' J? ~ ~ 11 J-

згідно рішення міськвиконкому JЧgР1I'-11'о t1Ji~ f , ~ ~ 
, 

Меilсові знак}! в кілы�остіi '-І )r шт. передані В H:lTypi представЮІКУ 
З;WОВИ}ІКn, ва ЯІ(Оro і накладено відповіда.'tьність за їх збереження. 

РОЗltlіРI[ та місцеЗН8.'(о.;:vкення межових знаків зе~lе;іьної діЛЯНК}1 поr(nзаиі 
иакроквх. 
Цей акт є підставою д.r'rя прнйюггrя ріШ~f-ШЯ по фШ<тичному корнстуванИlО. 
Акт ~КJ1L1ДеН}1Й В двох прю.riРКІIКа.'(. 

fIредстаВН.ІК земnевласtIнка 
( землекористувача) 

Предстпвнш( тов ,і~(онстаитаО, 

fIредстаВtШК віп(оtll(ОМУ 
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Масштаб 1:200 

Загальна 1UJ0ща:З5,Dкв. м 

Обмеження: 

(--

JIS':. 

Мехсі 3емель..·· . І n ) 
ІІа... пОI ДІЛянки ~("leal~OIl • • 

lС:цевості та вказані UР.~\."r-IDlІ'''' ~:'u:?).i~~~"-
,он ) 
Рее' с~чanьника відділу і111і"LIliI\'ItП:!\~J (ГаєвськиП І.В. 

)Ір ІВ Ум. Броварn."<. ~~~~--

30вніWІІЯ межа 

"""'''.T~ 

) 



Договір .N"!1 
про ВІІСССІІІІН з&.11. до доroаору ОРСllДllзсаlenLllоfдln Ід 

Mi~ Б ВIIКlI D IS 6еРПІІП 2006 POk")' »-040633800097 
о роваРІI Київської області 

03 ccpnllH двІ Тllсн,.1 дса'ЯТОfО РОКУ 

OP~НДO~B~ЦЬ: Броварс.,ка ",іс.,ка рада КltїВСЬКОї області, ЮРIІДllЧllа особа 30 заКОIIОДОВС11ІО'" 
украіНll, ~СlmIФlкаUIПIШП. КОД 30 доtl""'IІ єдрпоу 26376375, 10pltAII'lIfa адреса: к.ІЇВСIo"а обл., "І. БРОlаРlІ, 
1)'1. ranpllla, 15, в • осоБІ. ВIІКОI!уЮЧОГО оБОI'''3''" міського ГОnОВIІ _ секретар" радll Свпожка lгорп 
ОlClІJlЬОВІІЧ8, IКIIП ДІЄ 118 ПІдстаВІ СТ.42 За"Оlty У"'РВЇІІІІ «Про Micueoe caMOBpRAYlallll" І Укрвіtlі», 3 оДtlого 
6аIC)',1'І 

ОРЕНДАР: ФОП КРIIWТОф.ОР. ЛЮAloIIШВ МlllсonаїОtl8, ЮРIІДlrlllВ адреса: "І.БРОВВРІІ, 
1)'1.1JepНlXoBcIoKO.ro,15 кв.139, IДСlmlФIКВUIПIШП КОД 2115500044, далі -"ОРЕНДАР", з друга' СnlОРО"", 
yкJIM11 цсП AOroBIP про Ila~nIIC: 

ДЬоЧII добровільно І переБУDаЮ'1ІІ ПРІІ ЗДОРОІОМУ Р03умі та "cllin па"І'RТi, розуміlОЧIІ значеlllUl сооїх 
JdII, ПоПСРeдllЬО ОЗllаПОМnСIІІ з ПРІІПІІСІ"ІІІ UlllinLlloгo 3DKOIIOДOOCТВa, що рсryЛЮЮТІо YMaдclllln 11І1"11І 
npaвОЧIUl (зокрема, з Вllмога"lІІ щодо IlcainCIIOcтi праООЧIIІІУ), lіДПООШIІО до 3ВТВСРДЖСІІОЇ рішеllll""1 
&РОllрськоі '1lськоІ pOДlI від сс30» вереСІІ" 2008 року N!883-46-05 HopManlOIlOЇ rpOWOBOЇ OUillKII 3С"ІCnIo MiC'l1l 
&роВВРII, та ріщеНll1 Броварської міської рад" від 16.10.2008 року Н!898-47-О5, від 25.06.2009 року N!1157-
64-05 та кеРУЮЧllСIо пonожеНlflМl1 пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ОрСІlД1І зе"'Cn.,1І0f ainJlIIKII оід 15 
6срС3IU1 2006 року YКnIJlII цеП Доroвір Н! І ("адал; - ДOZ(J(Jір) про OIlCCCIIIUI 3"Ііll до Договору орснд" 
зеМlШЬноr дlmuIКlI від 15 берсзНJI 2006 року за Н!040633800097 (lIaдani - Дozмір OPI!IIdll> про токе: 

1. ВНСCТlI до ДоroВОРу ореНДІІ настуПІІі зміlШ: 

1.1. Пункт 2.3 Доroвору ореНДІІ Вllмасти в наступніП pCДOKuii: 
12.3. HopManlBlla l1Jowooa оцінка зеlolел.,lІоі дin"НКІI згіДIlО довіДКIІ відділу держкомзсму у місті Бровврах 
Кlliвськоі обnасті від 28.01.2009 року Н! 04-3/13-31246 CТDHOBlIТIo: 

- 12 340 (ДвaнaдцIТЬ ТИСЯЧ трllСТВ сорок) rpllВCH., ОО копіRок.» 

ІЗ. Пункт 3.1 ДоroВОРу opellДll BllкnaCnl в наступніП рсдакшї: 

«3.1. ЦеП AoroBi адено терміном до 01.12.2009 року. ПіcnJI зDКЇlrlеlfJШ ~oкy дії ШОГО Договору 
ОРЕНДАР має п:р:.:.сне право ПОНОІЛСН"" Пого на ІІОВІІА строк. У шо"'у раl ОРЕНДАР ПОВ!ІНСН Ilе 
• 1m • • до звкіичен"" СТРО'"' дії шого Договору ПІІС.,"ІОВО ПОВIДО"llml IIDН е ІUЖ за 30 кanендарних AIIIB ".1 

ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОDЖllТlf Вого ailO. О ОРЕНДАРЯ нс застосовуюnoCJI у разі: 
ПОЛDЖeННJI uьoro Договору про пе~ев8ЖНС прав • 

- використанні земелLноі дїJulHKl1 не зв ЦШ.,ОВІІМ ПРll3начеНІUI"I, 

• парушСННJI термінів CMaТlI орендноі ~a~l; 
- 4ОnyщeННl погіршенНJI стану земелЬНОI ДIЛJIИКІI». 

Cnl в наступніП редакщl: 
1.3. Пункт 4.1 ДоroВОРу оренди Bllкna )' ів від HoplolanlBHoT rpowOBoi OUiHКlI зе.lел.,ної 

.~.1. Річна opeНДlfa мата стаНОВIIТ., 10% (дeCJlТJo ВІДсотк 

AlllRRIИ - 12 340.00 I1Jlшен., і cКnDдDЄ: ) rpllBHi ОО копіПок» 
- І 234,00 (Одна 11ІСJlllа двісті ТPIIДЦIIТJo ЧОТllрl1 

lаступніП редокції: 1.4. Пункт 4.3 Доroвору ореНдІІ I11кnaCТ11 У І • 

• 10 ПРОТЯГОlol 30 (ТPIIДWInI) кanСIWРЮIХ дlllо. 43 • aCТКDIII що" .. СН'11 ПДВ 11 • Орендна мата ВНОСIIТІоСJI plBH11lo111 Ч вoro' "ІІСНІІІ без ypaxyIIall"" WIUIXO"I 
ітиоro (ПО.щ1ТХО 'J _ • .: __ ~ 11'. II!cJymпос 3D останнім кanellдDpllllМ ДJICМ 3В .N! 33217815700005 УДК у КІІІВС.,ЮП 0"" .... 11 "І. A.l1~ 

IlepcpaxyвшПUl на розрахунКОВlfП pDXYIlОК OpellдO_1II .,ке ОДІ<. код кnаСІІФіlШUl1130S0500 - орсНдО 3СloШI». 
IlDAЗКПО23571923, МФО 821018, одержувач - БРОDарс 

НВС'І)'ПllіП peдaкusl: _ • 
1.5. Пункт 4.5.2 ДоroВОРу opellдll ВlІма::к ОРСІІДНОЇ Mml, З"lіllll HopManlBHoi ІрОШОВОI OUJНIClle 

14.5.2. зміНlI РО3loІірів зеМeJI.,НОro податку тв іі Вll3нвчеllllХ заКОIIОДD8СТВО"I. 
niдaslЩСННJI цін таРllфіо зміНl1 коефіціЄlniв іНдексвШ , м"'"' на УloІОВІХ. Вll3нвчеНl1Х п.4.5 Договору, 

" 'Нlтl ореНДНУ ... .1 

Ор У ВllПадку відмОВ11 OpellДВpJl З"ІІ. OДJIOCТOPOHllloDloIY порJiдку». 
-_euь має право РD3іроаТlI цеП ДОГОВІР ~ 

"'"""Iin peдaкuiї: ІДІІ BIIICllaCnl в 110 ... .1.· 

1.6. ПYSІКТ 4.5.4 Доroвору ОрСI • 1"1 ДОГОВОРОlol, СУlolа заБОРГО8DIIОcтf 
14.5 nl у CnPOКlI, Вll3llаче~11 W axOBYЄ'l1oCJI на СУlolу ПОдDТКовоro 
~ РDЗі IlеВllСсеНIUI ope~loi ::СJl 3 IшрDXува~",,"1 пеНІ, ШО 1~~BiдcoткIB рlЧlІІ1Х обnікоооі СТВВКІІ 
6а CJI ПодаТКОВllМ борrolol І CТJI'1 за іх НDJlВIIОсті) 13 розрахуJlКУ вового борry обо на ДСІ'" noгo (ПОГО 
}f~ry (з YPaxYBaHНJlloI штрафНl1Х .саНКUІП деlllo вШIІІКІIСНІIR твкоГО поа; .,WОЮ 30 КОЖНІІП кanСII.щ1РНIIП деllЬ 
'llc:n0lllJn.noro банка УкраіНII, Дllочоr на IrllIIlтaKllX стввок Є ш , 

11h') поraшеНIUI, ЗlJlежно від тoro. JlКВ з ВCn 
lIJIoc:rpоченНJI у noro сматі». . 



~ 

1.1. ПУlllе!' S ДоrolОру OPI:IIJIII JIonollllml HOII"I піДПУІІКТОМ ,.~. !laC1)'nlfOГO зміt'Тy: сс5.4. 
П """'""""'101'0 фОllnV права ОРСІШІІ 3СМCnЬІІ01 ДSЛlllfIШ 'JпБОРОIlЯГТhСJlII 
СрСДВ'lа У застаlУ ТІ ІІІСССІІІIJI до " ••• J •• '#v 

1.8. ПУlllет 6.4 ДоrolОРУ ОРСIШlI IIIКnBC111 І IІDСТУПllіR рсдакції: 

6.4. ПСРСДВ'ІВ зсмcnы�отT дinІIІКIІ oРСIШDРIО 3дIRсIПОCТltCВ ІІа протnі S (П·ІІТЬ) пнів за а",.пм ПРllnмаНI". 
псрсдачі. 

oРСIІдВР з060в'lІзаllllП в П'IІТ1ШСIIIІІIR TCPMil1 піспв дсржавнот pecC11Jalliї ЦЬОГО Дnгon~p)' ~або бу. 
ІКІІХ AoдaТICOIllX yroJI, Доrolоріа про ІІІСССІІІІІ 3Mil111l ДОПОПIIСIІЬ до ~?~BOPY ТОЩО lІапаТIІ ВІДПОВІДІІУ копіJO 
oprallY держаlllОТ подаТКОlОТ cnyAdil1 за MlcUCM 311аХОДЖСІІІІВ 3СМСЛЬІІ01 ДІЛВІІ"". 

1.9. ПУІІКТ 9 ДоrolОру ОРСIlДI' nonoBlflmllloDIIM піДnYlІ",.ОМ 9.4.6 lІаС1)'П'rnго 3Mic-ry: 

«9.4.6. І П'nТIШСIІІIІІП терміІІ пlспя дсржаlllОЇ реестрації ULOro дОГОВОРУ тalабо БУДIt-ЯКIІХ AoдauoallX yro.a. 
Доroаоріl про ВІІСССІІІІІ 31'1111 111 ДОПОВІІСІІЬ до Договору ТОШО lІадаТIІ відповідну KonilO opralry ДСРЖВDlroТ 
подаТКОlОТ службll за мІсцсм 311DXОДЖСІІІІR зсмcnыlтT діЛІIІКIІ». 

1.10. ПУІІКТ 12.3 Доro80РУ OPCIIдII AOnOBlllml ІІОВІІМ піДПУІІКТОМ 12.3.4. HaCТYnlloro з,..іc-ry: «12З.4. 
IlІішаТIІІОIО ОДllісТ 1з СторіІІ І ОДІІОСТОРОІШЬОМУ ПОРВДКУ У В'IПВДКВХ, псрсдба'lС'ШХ заКОIІО,.. 111 ЦlIAI 
Доroвором». 

1.11. ПYlIКТ 12.4 Доroвору OPCндllBllкnaCТII в IІветуПllіП редвкціТ: 
«12.4. РозlрваllllJl ДоroDОРУ ОРСндll зе.sлі за іllіціаnlВОЮ Орендодавця в ОДIІОСТОРОIIІІЬОr.lУ ПОРІДКУ 
ДОnYСКDСТЬСІ У разі IICDIIKOlla.IHB ОреlШDРСМ ВІІМОГ ПУНКТУ 4, ninnYllктin 6.4 та 9.4 да.IОГО Доroвору.11 

2. ЦсП Доroвір niдnlrac держаВllіП рссстраціі. 
3. ЦеП Доroвір IІвбllрає ЧІШІІОСТЇ піcnв піДПllсаШ'1 cтapOllaMII та Пого державної реєстрації. 
4. hШli УМОВ'! AOroBOpy ореllДIІ земenы�оїї діпЯIІКIІ від 07 груднв 2005 року за Н!!040533ВОО219 

3DЛllwаЮТЬСІ без 3.11І1. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

SPOIllU'CbКA МІСЬКА РАДА 
КJllвськоlОIШAСТI --.-... ~ 

ОРЕНДАР 

ФОЛ КР"'''nlОфор Л,оiJJlllurа М",;олаf.llа 
1ОрlІДltчиа адреса: .' 'О IlДІlчна іаДреса: 

о о. ····.1'1 'оваРIІ, ·вуn.Гaraріив.1 S 
,;., .' в бі' Свпожіса (ПРП 8DеIШЬОВII'І1І 

вуn. ЧерняхіВСЬКОго,IS кв. 139 
М. БроваРІ І 

//:.' .:. . .. 
і\ .. ';'.( . L;c.-
\", ~ • .:-.. ~~:...JI.""--=- , , 
\ #. .. -.' 

" - е. • '. 

" .- ' .. 
•• '"... J .~ 

~' ... ~-.. : .... -
" .. .:. . 

обл. КlІївська 

....,-G*4'"'":;~,...~~'1_lS""~_ л.м.КР"IlI",ОФОР 

Доroвір звреестрОВОllО У ВlІкоикомі Броварськот місь 
реестрації AOrDBopiB opellДlI ВЧШlеио заПIlС від cc1li» ~aдll' про .. ~ У КЩl3і заПllсів держаВllоі 

----~_~ __ ~ __ 20~poкy. 



.... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

мо Бровари 

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

ВИКОН)'lочого обов'язки міСЬІ(ОГО голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діє на підставі СТо42 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП Криштофор ЛIОДМllла Мlllсолаівна з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП КРllШТОфОР ЛIОДJ\lllла 

МlllСолвївна прийняла земельну ділянку площею 0,0019га по 

бульв.Незалежності в районі розміщення буд.К!1 О для обслуговуваНllЯ 

кіоску в м.Броварио Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

25.06.2009 року за N!1157-64-05 на умовах оренди терміном до 01.12.2009 

року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

ВроваРС6ка ""';С6ка рада 
К";ВС6КО; 06лаСІІ,і 
10Ридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
вико~чий_~... обов'язки 
Міс -'ГО'о :'г,озіО~И~ .... - секретар 

•• ~'. 'С;' ,-.' 
141С1l ір' ..... ', ":"~\ о 

l!r
" І'; ." - о О 'о,'; о, 
~r" ,r І 'о": 0,0\" о" 
fr.. ~ ( ., .••• \ t ' \ І.; і. е. :: 

~,' , ':-/ ів. С/'nО3IС"О / 
\~. о о 'І 

"', .... .'.. ..... і 
, о ' 
,. '.~ J ~ 

·"·і·· .' "-.:.: ,14 .'. ;",' 
" ~,:;: о::';:" -

прИЙНЯЛА: 

фол Кр"ІІІI110фОР л.м. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. ЧерняховСЬКОГО, 15 кв.139 

oI!.j~ / л.м.Кр,,,,,,,,офор / 
І 



про 81.CCCI •• 1II 3Аlіll до договору Ope'llU доraВlр 1t1:Z 
І земелLllоі діЛlllkJ . 03 

місто GpaBaplI КI.іlс .. коі ~:;':c:ri сеРПll12005 року N!Q40533800144 

25 сеРПllЯ доІ ТlIСН'lі део'ятого РОІСУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpolapcL .. a мі 
:JIКDIIOДOBCТDOAI YкpaїIIII, ідс.mlфікаuiП.шп ська ра.аа Кllіlс .... Оі омасті, 'ОР'I4'IЧ'1І особа за 
ЮlіlСЬка обл., м. БроваРІІ, вуn. rarapillD. 1~0~ за дa~II.1II єдрпоу 26376375, IОР'I4'lЧtll адреса: 
ceкpC11lPI РІШІІ Сапожка Ігоря DВI:1IЛLОВ.I" особ. 1.I .. ОНУЮЧоro оБОВ'nКIІ міськоro ГOJIOBII -
місцево самОВРlдуваlll1l в Yкpaїlli», 3 ОlШОro б:' IКIIП діє ІІа підставі СТ.42 Зако.ty УкраіШI "Про 

ОРЕНДАР: ПП lBallifla СвітлаІІа IlalliD~' та 
11.59, іДОlmlФікаціПllllП код 2459614263, дапі _,,~;йдл"д·~:·а а.ареса: м.БРОІОРIІ, Byn.KopOnCIIкa. 70 
про IIОС1)'ПIІС: ' :J dp)WJf сnrОРОІІU, УКЛІЛ.І цеП Доroвір 

дiJоlllll10броаїnыІo і персБУВОIО'1ІІ ПРІІ ЗДОРОІОМ . • ,. • 
своіх діП, попсреД'IЬО ОЗllаПомnені 3 ПР"П'ІС • у р03У"1 та ICllln па., ЯТІ, Р03УМІІОЧІІ З'IІ'lеllllll 

аМIІ ЦIІІIЛ .. ІІОro заКОllода 
8'''11І праВОІІІІІІ (зокрема, з ВIІ.lогаАIІІ шоло lІеліПсноc:ri остав. Щ~ pery~IO'OТЬ укл~е'IІІП 
Броварської А.іської РIUIIІ від 30.07.2009 НО 1182 прооо" ... ty), ОIЛПОIIЛІІО ЛО РlшеЩIІІ 

року - -61-05 та керую'шсь ПOnОЖСШIІІ .... nyшrriв 452 
4.53 та 9.1.3 Договору OPCllJll1 зсмenыІїї лinlflКIІ оіл 03 сеРП'11 2005 n n, • оо , 
І аа І п. {, )' року укпІЛIІ цс 1-\0ГОllр N!2 
\" aJI - Mt1гOfJ 'р про BH~fIIll ЗМІН до Доroоору оре'l4l1 ЗС.,Cn .. llоі лілllflК'1 lіл 03 ССрПІІI 2005 року 
заJeО40S33800114 (HaдIUIl-Дoгoгip oprmdll) про таке: 

1. BlleCТI' до Доroвору ореНДІІ t.аС1)'Пllі ЗI\.іШI: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореМl1 ІІІКЛОСТІІ І IІВС1)'ПflіО редакції: 

а23. HopMaТlIBнa грошовв оцінка земcnьtlої ninlllКI' згілно JIOliЛXl1 lімinу лержкомзсму у .Іісті 
БРОlарах I<JІЇВСЬКОЇ омасті від 19.08.2009 року N! 04-3113-31931 c:mIlOBIIТЬ: 

13 446 rrpIIНlUl1UlТlo ПІCJIЧ чопtpllС1а сорок шість) JPII8eИL оо копіОок.» 

1.2. Пункт 3.1 Доroвору орем" IllкnaCТII о HOCТYnllin pcдaкuii: 
а3.1. ЦеП Договір укладсно СТРОКО,.І на І (ОДІІН) рік, терміІІО.' ло 30.07.2010 року. ПіClUlзакі.l'ІеШIІ 
строку діі цьоro Договору ОРЕНДАР має переважне право ПОI.овnеl.1f1 йоro на 'ІОВІІО строк. У 
цьому разі ОРЕНДАР ПОВlfllен IfС піЗlfіше ніж за 30 кane'lДDpHIIX дніl ЛО зокіичеШIІІ строку ліі ЦІоОro 
Доroвору ПIIСЬМОВО повіДОI\ШТlі ОРЕНДОДАВЦЯ про HDr.lip ПРОЛООЖlml Поro лію. 

ПonожеНIІІ цьоro Догооору про переважне право ОРЕНДАРЯ lІе заСТОСОІYlОТЬСЯ у разі: 
- Вllкористанні земельної дїnIlНКИ не за цілЬОВІ'" ПРll3наченНR •• ; 
- порушеНІІІ термінів CMaТlI ореНЛIfОТ мат,,; 
- доnyщенJUI погіршеННIІ стану зе"cnьної дinIlHKII». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору орем" BIIКJIOCТII В нвступніО редакціі: 
а4.1. РіЧI.а орендна nлвта cтal.OBlfТЬ 10% (десять) відсоткі. оід Hop .. aТlIBHoi грошовоі ОШНК11 
земст.ної дїlUIHKII- 13 446,00 грllвень і складає: 

- 1 344,60 (однв ТlIСlча 1рIIСТВ сорок ЧОПірll) JPllBHi 60 копійок І рік.» 

1.4. Пункт 4.3 Доroвору ореМl1 IllкnaCТII У на~ПlfіВ peдaКUlї: 
«43. OpeНJUfa плата ВНОСИТЬСІ piBНltr.111 чac:ткar.111 ШОМICl'fНО протаro •• ~O (1рII4ЦЯП') кanеllдDpШIХ 
lIНiD. IШС'ІуПНІIХ за ocтaнНЇft' кanеНдDРИItr.1 дне .. звітноro (nOДll11COвоro) ,.ІІСІЦІІ бе3 ураху8D1'1UI ПДВ 
IШUIXoltl n ІНІІІ на озрахуикоВllR рахунок OpeндollllllЦII N! 33217815700005 УД)( У KII~Ькin 
06mu:тi ... ~= код зкпd 23571923, МФО 821018, одержуваЧ - GpooapcLкe ВДІ(. код клаСllФIІСВЦlї 
130S0S00 - оренда землі». 

ОПОВНlтl НОВІІ" пїЛnУIfКТОМ 5.4. l.aCТYnllOro З.lісту: 
1.5. ПУІІІСТ 5 Доroвору ОРСII4II Д фонду права opetIД" зе"cnьноТ дinlНК11 

сс5.4. Передоча у заставу та BHecellНII до СТВТУТllОro 
3В60РОIIІЄТЬСЯ.». 

OCТII а ИОС1)'ПIIЇn редакЦІЇ: 

6 
1.6. Пункт б.4 Доroвору ОрСll4lllШCn здіRС.Dоєn.СI І.а оротаі S (п'R1'Ь) Дllі. за акта,., 

а .4. Передача земелы�оїї дімИК11 OpelfllllPIO 
nPSln"ВЮIll-передачі. 
О • • І лержaDllОї ресстраціі ЦЬОro ДоrolОРУ тalабо буд .. 
pe.tдap зобов'nаllllП в П'IТlI4СИ!IIIR терr.tЩ nl~НII змін 111 ЛОПОlllеl1Ь ло Д~roIOPY ТОЩО HaдaТlI 

~IX 404DТКoBIIX уroд. ДоroВОРIВ про IllеС~~'IЗО ltlicцer.t знаходжеНlUlземenьноі дinIHК1 •• » 
BlДnoolднy копіlО oprвll)' дерЖВВllоі ПОДDТКОІО 

2. ЦеП Доroвір пїДlPlrвє державldП рсєстраціі. 
11І1 СТОРОИIWІ111І noro державиоі реєстрвЦlї. 

сті іСЛІ підПllСОI 3. ЦеП Договір набlірає 'ІІІННО n 



2 
.а. Illшl )'1010011 JIoroOOpy ОрСIШl1 3CMenIolloT дinН11К11 оід 03 

N20405ЗЗ800114 зanllWDIО11оСН 61:3 З,.ІЇІ,. 

сеРПIfR 2005 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ПП 1""11/11,, С"/ІІI!І"ІІ" 1",,11/,,11" 
IОРlllIll'ІІІа алреса : 
вул. Королеlfка.70 КП.59 

м. Брооар" 
обл. Кllіоська 

. '. "" . . . . t: . . ... 
' .. О" ,!. "~. 'ї:2'''/ :'. 

\--Н:1N\1.~Ч-<=Ч1 r.в.С""0;llСIl" .;'. L ,t.e,t. "... c.1.ltI""/II" 
.'~ . . ,. ' . ",. . , 

" • " І \' 
,( . ; 

~-I' " '.'~ " .,1 

рtж)' 31 

'І а І \Ч ,~, ~ : 
арееСТРООІIІО у OllKOIIKOMi Броварської MiCЬK~i Р,"ВДII:!лО що у. Кllllзl заПllсіо держав"оТ 

pl:ecтpaЦlї lIorooopio Opl:lfДlI 0'1111І1:"0 заПlIС від СС/lI » ~:'I~ , '200!'року. -- .. 



"" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

&І 25 " серпня 2009 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалИСJl нижче: Броварська 1\licial(a рада, в особі 
ВИКОНУ1Очого обов' Jlзки міського голови - секретаРJl міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні", РОЗПОРJlджеННJI Броварської міської ради від 

24.07.2008 Н!! 128 «Про виконанНJI обов' Jlзків міського головИ) з однієї 

сторони, та ПРlfватний піДПРllємець IBallillD Світ ЛDllа IBalliBllD з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІВDТІІІІЙ пjдПРllЄl\lець 

Івввіва Світлана Іванівна ПРИЙНJIЛа земельну діЛJlНКУ площеJO 0,0025га, 

ДJIJI обслуговування кіоску по вул.Короленка,70 в м.Бровари. Земельна 

дiJшнка надана рішенням сесії від 30.07.2009 року за М1182-67-05 на 

умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 30.07.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

рада 

ПРИЙНЯЛА: 

ПР"fJаIllН "І; II;dllP"Єl"elf6 
]Ball;lIa СВ;ІІИQІІQ ]ІаН;Вllа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Короленка,70 кв.59 

.: :.:. і • 

ieMlf.::""" Iс.ІJ8Шlінal 
." і '1"";"; , ~ rl ~''; •••• 
'\v'·.\ . . ..... ... . :. \.. . . . , 
\,\' ~, ,: .• 

\ • .. t..: 

"~~ 



Договір Н!!2 

"ро 'Jlle~e"'lR :IJI';II до договору opelldll ,е."еІІ"ІІ01 ділл",m 
11Ід 04 Л~'С"'О"nдn 2005 року Н!0405ЗЗВОО195 

МІСТО БроваРl1 Київської області 

ІВ zpydllR двІ "',,СЛ·,; 1І0СЬА.ого року 

OPEНДOДABE.~: .БроваР.СLl(~ J\lіськп рада Київської області, IОРИДllЧJlа особа за 
законодавс:вом Украlllli, ІДентифІкаЦІЙНИЙ код за дa1ll1M11 ЄДРПОУ 26376375, IОРllДllчна 
~peca: КlІlвська обл., м. Бровари, вул. ГвrapiIIo, 15, в особі ВIIКОIIYlОЧОГО обов'язки 
"ІСЬКОГО гол~ви - секр~тари ради Сапожка Ігоря ПаСllЛЬОВllча, икиП діє на підставі ст.42 
Закону Укршни «Про МІсцеве самовридуваиШI в УкраїІІі», з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ТОВПРШ:ТВО з обl\lС"IКСJIОIО відповідалы�істIоo ссАорта)), IОРИДllчна 
адреса: 07400, м.Бровари, бульв.Незanежності,21 кв.165 ідеflтифікаціПНllП код 20585284 в 
особі директора rpallaT Ol(callll ВОЛОДlll\lІІріВIІІI, ика діє на підставі свідоцтва про 
державну реєстраціl0 суб' єкта підприємницької діиnьності, виданого ВИКОІІКОМОМ 
Броварської міської ради від 15.10.1997 року за Н!!1 355 120 0000 000176, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другої' сторони, уклали цей Договір про наступие: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та исній пвм'итї, розуміlОЧl1 
зваченни своїх дій, попередньо ознаАомлені з ПРИПІІСВМИ цивільного законодавство, що 
реrymoють укладений ними прввочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), 
згідно рішеННJl Броварської міськоі ради від 25.06.2009 року Н!!1157-64-05 та керYlОЧИСЬ 
поnоженНJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1,3 Договору оренди земелыІїї дimппal від 04 
nпстопадв 2005 року уклали цей Договір N!! 1 (надалі - Договір) про внесении змін д~ 
Доroвору оренди земельної дiлJlнки від 04 листопада 2005 року за Н!!040533800195 (надалІ 
-Договір ореllдu) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ВИКЛ~С~І в нас~пНій pe~iї:. . 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земелЬНОI ДUlRНКИ зпдно ДОВІДКИ ВІДДІЛУ держкоltlЗему у 
м. Києві Київської області від 14.07.2009 року N!! 04-3/13-3/853 становить : 
-12343 (ДВвнaдцRТЬ ТИCJIЧ триста сорок три) гривні оо копійок. 

1.2. Пункт 3.1. Договору оренди викласти в наступній pe~вкцiї: . _ 
«31 Ц Й Д . міном до 01122009 року. Післи ЗВКlнчении строку ДІІ 
ць• • де оroВ1р УКЛНДАРадено тер B .. vпte пра~о ~oHoвneHНR ЙОГО на НОВІІЙ строк. У цьому 

оro оroвору ОРЕ має пере CIAU& ., '" 

раз' ОРЕ ., ніж за зо календарних ДНІВ до ЗDКIнчеНJIJI строку ДІІ 
1 ВДАР повинен не П~ЗНШlе ОРЕНДОДАВЦЯ про номір ПРОДОВЖlml ЙОГО діІО. 

цього Доroвору письмово ПОВІДОМІІТИ ОРЕНДАРЯ Ilе застосовYlОТЬCJI у 
Положенни цього Договору про переввхсне право 

разі: . 
. • цільовим ПРflзначенНRМ, - ВИКОриствині земельної Д1JIJlНКИ не за 

"плаТlI' - nonvrneRНR термінів сплати ореНДНО1 , 
r~ -. .. inRнЮI)) 

- ДО1lyЩеННJI погіршеНJIJI стану земелЬНО1 Д . 
IlклаСТІI в Ilаступній редакції: 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору оренди,В ) відсотків від нормативної грощової оціИIGI 
«4.1. Орендна плата становить 10 % десять 
зеМenьноі дiJшнки - 12 343 rpllBHi і складає: І) rpllBHi ЗО копійок - па рІк. 
- 1 234,30 (одна ТИСJlЧа двісті триДЦRТЬ чотир. 



1.4. Пушст 4.3 Доroвору opellДlI ВlllшаСТІI У НDСТУПllііі редакції: 
«4.3. OpellДllo ПЛаТО ВIIОСІIТЬСВ ріВIШМl1 часткамИ щоr.fіС~ЧIІО протягом 30 (ТPII.Цqs 
кonеlЩОРllllХ ДІІів. JlаСТУПJll1Х за остаШlім калеНДОР'IIІМ Дllем 3ВІТlfОГО (податкового) 1\fic:aq. 
урахУВШШR ПДВ ШJIJIXоftf перерахуваШJR ІІа розрахУНКОВlfП раху"ок Ope,lДO.qt 
Не 33210812700005 УДК у КJIЇBcькin області м. КlIЄВа. код ЗКПО 2357І 923, МФО 821( 
одеРЖУВОII- Броварське ВДК, код КЛОСllфікації І3050200 - орсндо землі». 

2. ЦеП Договір піДnRгве держаВllіfi рсестрації. 

3. ЦеП Договір IlаБJlрое чшшості після піДПllсаlШR сторонаМIІ та itoro деРiIaJ 
реєстрації. 

4. Обов'JlЗОК щодо подаНIІІІ цьоro Договору ІІа держаВIІУ peecтpauilO та ВIIТр. 
ПОВ'RЗШlі з Jioro деРЖОВIfОIО ресстраціЄIО, поклодmОТLСR на Орендодавця. 

5. hпиі умовн доroвору ореlJДИ земелыІїї діЛRНКИ від 04 mlCТOnaдo 2005 РОX'l 
Не040533800195 залИШDlОТЬСR без змін. • 

6. Цей Доroвір укладено У ТРЬОХ примірниках, що МОІОТЬ однаІСОВУ IОрИДllЧlry СІ 
OДl'11 З JlКlIX знахОДltтЬСR В Орендодавця, другJ.lП - В Орендари, третій - В органі І 
провів його дер>кавну реєстрацію. ' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~~~bOiIl-I-a!!~- І I.B.Cllno:JlcKo/ 

РсквіЗlml сторі •• 

ОРЕНДАР 

ТОВ «Аор",а» 
ІОРlідична адреса: 
ідеНПlфіквціЙНllЙ код 20585284 
м.Бровври, бульв.Незалежності.21 кв.lБS 
В особі Грана", Окса"" волоы�Jflllр/'нuu 

?J~ -r:-(" lf -EE?5----~~~- IO.B.ГpIlHIlIIII І 
V 

МП 
(np" -"oacn "-оо) 

Д~ГOBip звресстроваllО у ВlllСОllкомі Б ..... • 
держаВНОJ реестрації договорів оренди роваРСЬКОI МІСЬКОІ роди, про що у fCНlfЗ!~ 
J(j ВЧllнеtlО запис _ід ~» ~ 20J/J. 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,,1І. Бровор" 

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 України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та ТоварІІСТВО 3 обмежеllОIО 

відповідальністю <<Аорта» в особі ДІІ ректора rpallaT OKca1111 

ВОJJОДllмиріВНl1 з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а TOBapllCТBO 3 обltrежеllОIО 

ві,цповідаJIьніСТIО <<Аорт0» прийняло земельну ділянку площею 0,0019га, 

. дяв обслуговування кіоску - землі KOMepQiitlloro В'ІКОР'ІСТОНІІИ по 

БУJlЬВ. ИезаJIежllості в раЙОllі РОЗltrіщеНІІВ буд. Х!!10 в м. Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 2S.06.2009poкy ,NgllS7-~4-0S, 

ка умовах оренди на терміном до 01.12.2009 року. 

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

Договору оренди. 

IIEPEДAJIA: 

~/CI(O/ . 

ПРИЙНЯЛО: 

тов «Аорта» 
Юридична адреса: 

м.Бровари, бульв.Незалежності,21 
KB.16S 
Директор 

.4 сІ 
r ~"r ("1 / О.В.ГРOllаm / 
С /' 

мп 
(3І ..... ІІСІС'ІЇ ПC'l8llC··) 



Договір Хе2 
"ро lІ11есеll'lR ЗА';ІІ "0 "ого" 

." 2~ ору оре""" 'jе.,"І!Ль"оl dілвll"" 
~, .J сеРlІІ1Л 2007 року МlЗ? 

МІСТО Бровари КНївської області 

"11; "",t:JIч; de""RIIIOlO року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська І\lісь К н н • ... . ка рада IІ1ВСЬКОI облаСТІ, IОРJlДИЧlrа особа за 
3ВJ(OHO~~OM УкраІНИ. IдеНТИФlкаціЯllІІП код ~a данИМJf СДРЛОУ 26376375, IОРllДllЧllа 
~ca. КІІlвська обл., м. Броварн, вул. ГагаРlиа, ]5, в особі ВIІКОflYlОЧОГО обов'язки 
МІСЬКОГО ГОJl~ВИ - секр~таря радИ Сапо)кка Ігоря 8аСIIЛЬОВI18Iа, ЯКІІіі діє на підставі ст.42 
3акОІIУ Укра1JlИ «Про МІсцеве самоврядування в Україні», з одиого боку, та 

ОРЕНДАР: ТоваРІІСТВО :J 061\IСЖСIIОIО відповїдвлы�іc:nоo (сАорта», IОрllДlIЧllа 
DДpeca: 07400. м.Бровари, бульв.НезвлеЖJlості,2] кв.] 65 ідеflТJlфікаціЙlIJlЯ код 20585284 в 
особі д'lректора ГРВllат ОКСВІІІІ 80ЛОДIIl\lllріВIIІІ, яка діє на підставі свідоцтва про 
дерЖОВJI)' реєстраціJO суб' спв підnриємиицької діяльиості, ВИДВIlОГО ВИКОllКОt.lоt.l 
Броварської міської ради від 15.10.1997 року за НеІ 355 120 0000 000176, далі -
"ОРВНДАР". 3 другое сторони, уклалll цей Договір про наступне: 

ДіІочи добровільно і перебуввючи при здоровому розумі та ясній пам' JJТi, розуміlОЧИ 
значсНИJI своїх дій. попередньо ознаАомлені з приписами Ц.IВільноro законодавстов, що 
petyJПOІОТЬ ухладений НИМИ правОЧИН (зокремІ, з В.lмогами щодо недійсності праВОЧIІНУ), 
відповідно до рішеННJI Броварської міської ради від 28.05.2009року НеI131-63-05 та 
керуючись положеННJIМИ пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділJlНК11 
від 23 серПНJI 2007 року уклалИ цей Договір Н!! 2 (надалі - Дого"ір) про BHeCeHНJf змін до 
Доіовору оренди земельної ділянки від 23 серпня 2007 року за Н!!37 (надалі - Дого"ір 
оренди) про таке: 

1. Ввести до ДоroВОРу оренди наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 ДоroВОРу оренди виклас~и в нас~пНіЙ pe~iї:. . 

йз. Нормативна грошова оцінка земельної ДІЛЯНКИ зГІДНО ДОВІДКИ B1дд1JIY держкомзему у 
мїсп Броварах Київської області від 01.07.2009 року Н!! 04-3/~3-3/81 О СТВНОВИТЬ : 
-61306 (шістдесят одна ТИCJlЧ& ТРИста шість) І1'ивень оо копійок. 

Ш її-1.2. Пункт 3.1. ДоroВОРу оренди викласти в наступН редакц. • 
«11 Ц "Д . 2 (два) роки терміном до 28.05.2011 року. ПІСЛЯ '. с,. ОГОВІР ""'nадено строком на· r.: 
3Ikiнч J ::. РЕНДАР має переважне право поновлеlПlJ1 ,Ioro на 

ева строку ДІІ цього Договору О .. НІЖ· за зо календаршlХ днів до 
IІОвиn СТР У • ОРЕНДАР повинен не ПІЗНІше . ок. цьому разІ . мити ОРЕНДОДАВЦЯ про НВlір 
3ІКівчсННJl строку діі цього Договору писыtовоo повІДО 
ПРОдо_ІТИ його дію. аво ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬCJI у 

. nопожснюr цього Договору про переошкне пр 
(Іа11: 

- 'ИХОРИСТВНві земельної ДШJlНки не за цільовИМ призначенням; 
- 'Qpyrпева термінів спnаПI орендної ПЛОТlі; • .цо •• іляНКи» 

ПУЩеННя погіршенНJI стану земелЬНОІ д. .н 
1 в наСТУПНШ редакцll: • 

с4 ] .3. Лункт 4.1 Договору ореНДІІ ВIIЮlасти. тків від нормативної rpошовоі ОЦIНЮі 
"': .• ОреВДВа плата становить 1 О % (десять) ВІдео 
-~enыl' • • ВДВЄ· 
-6 ]30 601 дuuJнки - 61 306 ГР.lвень І скл • 60 копійок ІІа рік. 

• О ( шість тисJIЧ сто тридцять) І1'ивень 



2 \ 

1.4. ПУJIIСТ 4.3 ДоroвоРУ ореllДl1 ВllклаСТJI у наступнin редаю!ії: 
«4.3. ОРС:JIДllа плата ВIІОСIIТЬСЯ ріВIШМl1 чаСТКаАfJf щомісячн~ протягом 30 (ТРIІЛЦJI'Пf) 
КDJIСlfДОРШIХ Д1fів,lfаcтynlШХ за OCТВIllliM календаРНlfМ Д11~I 3В1Т110ГО (податкового) l\IiCJiIUI 
урахувШIJIJI ПДВ IIШJIXОМ псрерахуваШІЯ на розрахyrlКОВИIf рахунок ОреllЛОДnrщя 
НІ 33210812700005 УДК у КJIЇBcькiB області м. Кllева, код ЗКПО 23571923. МФО 821018, 
одер)кувач - Броварське ВДІС, код класифікації 13050200 - оре1lда зсмлі». 

2. ЦеП Доroвір підnвгає держаВІІіВ рсєстрації. 

3. Цей Доroвір Іfабlfрас Ч"lfНОсті після підписання сторонами та ЙОГО держааR~ 
реєстрації. 

4. Обов'язок щодо ПОДОІІНЯ цього Договору на державну реестрацііО та BI1Тpanr 
пов'язаllі з йоro дерх(авНОІО реестраціоо, ПОКЛ8Дmоться на Орендодавця. 

5. Інші УМОВІІ договору оренди земельної діЛЯflКИ від 23 сеРШIЯ 2007 року за N!3j 
ЗІІЛllШШОТЬcsr без змін. 

б. Цей Доroвір укладено у трьох примірниках. що маІОТЬ однакову IОридичну сuny 
OAIIH 3 ЯКlIХ знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря. третій - в органі, mIi 
провів його державну реєстраціlO - виконавчому комітеті Броварської міської ради. 

Рсквї3IIТ11 сторін 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР 

ТОВ «Аорта» 
Юридична адреса: 
ідеНТІfфікаційний ІС:ОД 20585284 
м.Бровари, бульв.Незалежності,2 І кв.ІБS 
в особі Гранат Оксаlll' Волод,,,,,"'Р;'"'' 

ЧІ'-~С"~і IO.B.Fpallall" 

мп 
(.,.1 .... 1 __ І 

Договір зареєстровано у в) • 
державної реєстраціі договорів ор ІКОНКОМІ Броварської міської ради про ІДО у кн.оі заПllсі8 
N - еиди ВЧинено запис .ід« ()І J) , ,1fJ JO.IJ. ро ,. 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

. 
.,([{:~:' ~Ii'e'~' 

С 
"". БРО(Jар" 

Ми, що підписалися нижче: Броварська ~liCЬKa радо, 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" з однієї сторони, та TOBOPIICТBO з об~lежеllОIО 

ВЇДповідальніСТIО «Аорта» в особі ДІІректора rpallaT OKCOIIII 

ВОЛОДИМllрівни З другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ТоваРllСТВО з об~lежеllОIО 

вїдповідальніСТIО «Аорта» прийняло земельну ділянку площею О,ОI37га, 

ДJUI обслуговування павільйону - землі комерційного використання по 

вул. Черняхівського в районі розміщення авто гаражного кооперативу N!! 1 в 

АІ. Бровари. Земельна діЛЯНlса надана рішенням сесії від 28.05.2009року 

N!1131-6З-О5, на умовах оренди на терміном на 2 (два) рок .. , терміном до 

28.0S.2011poкy. 

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

договору оренди. 

ПРИЙНЯЛО: 

ТОВ «Аорта» 
Юридична адреса: 

м.Бровари, бульв.Незanехсності,21 

кв. 165 
Директор 

І' І _ . ""А ~. _о. / 
/.;: .(' с Т-~·"'.I / O.B.rpallam 

. ( -- . 
МП • 

(18 " ... IIОСІі псчlПllll) 



пр' ,"tttlllUl :1."'11 do dolO'OPY Opt",Ju '~" доroВlр N!2 
Аlісто G ~1'"0' dЩІІНІІ .,,, ІЗ Ii~pa'lR 2006 

11 ссР"ll. Jlа 
І Тllcnчl дев'ятого року poвapll КllіаськоТ області POНJ' .Аі0406ЗЗВОО094 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська мІська рца КІІ-. n да єдрпо IВСЬКоТ області ~фіllllUnllll кoa:sa, 1111A1ІІ. У 26376375, IОРllJlІІчна : IОР~lJUlЧllа особа зD заКОllодаDCТDО"1 УкраіlllІо 
#Аі IlntOІIYfOЧОro обов 13К!1 АІІСЬКОГО ronoall - сскретаРI 1141~:ca. КIІІВСЬка обл., м. БроааРII, вул. ranpilla. 15, D 

A23a101I)'Yh'Paillll «Про AIICЦ~BC саМОВРlдуваННI в Украі .р nO~'InI ІГОРА ВаСIІЛЬОВIІ'ID. ІКІІА діс ІІа підстааі 
~ оРЕНДАР: ПРlша11l11n ПІДПРІІОІСЦЬ C11l1lKODa Гу . I~I». 3 OlJlIOГO боку. 111 
ЬСІІІІФ.ldцїRІІІІR код 1997100021, з dpylOr сторо,,", YКn~: u~~D~Blla, .lOpllдll'lIIa адрсса: "1.БРОDаРIІ, Dул.Кllївсьщ252-Л 

ДІю'lII доброаinы�оo і персбуваlОЧl1 ПРІІ здорово",у ~ГOBlp про lIaC:ТYnIlC: 
~ 03llа110АШСIIІ 3 ПР"ПllсаМII WIDЇnIolloro заКОllОIJавРОЗYftIl 111 JlСllіП П"I'JПi. розYftlіlОЧl1 ЗІІD'ІСІІІІJI своіх діП, 
IIJIDIINII шодо IlедіІсності праВО'lІtllу), BinnODilJlIO до РіUJIШ:U:; що рс~л~о~ y~OnC:III~n 111І,,11І ПРВВО'''ІІІ (зокрсма. з 
85l1ксрую'lIIСЬ ПOnОЖСIIIШМII ПУllктів 4.5.2, 4.5.3111 9 І 3 догов:оваРСЬКОI "ІІСЬКОІ РOnIl ВІД 25.06.2009 року Н!1157-64-
)1,111І" ІІСn Aoroaip N! 2 (ІІаdал/ - ДOZOtJ/р) про ВІІСССШ;JI ~"'illlJ дРУ OPCIIдIl зсfolcnыlїї lJЇJIJlIIKI.1 під 13 БСРСЗIІJl 2006 року 
pDlY3IN!040633800094 (111IДIUIi -ДozOtJір ор,,,дrl) про такс: о оговору орсIІдIIзс",cnы�оіi ДUlJlIІКlI вІд 13 БСРСЗІІJl2006 

1. BHcCТII до Договору opellBl1 lІаС1УПllі 3Millll: 
1.1. ПYllкr 2.3 ДO~BOPY ОрСIІДl1 al.'КnBCТlI в IIВС:ТУПllіП pcдaKuii: 

=:.:~~~ш:~~~:;~;:;~е:::=а~:::'";IКIІ згіДIІО довіДКIІ відділу держкомзему у місті Бровар .. , КlІївськоі облвсті 
• 12343 (ДІІІІІШДЦЯТlo ТlICJIЧ 1р1lC:та сорок 1р1l) ГРIlВllі оо копіПок. 

1.2. • ПytlКТ 3.1 Договору ОрСllД1І BlllcnaCТII В lІаС:ТУПI.іП рсдакоіі: 
111. ЦсП ДоroВIР YMDДCIIO строком ДО О 1.12.2009 року. Піепl. закіНЧСІІІІJI С1року діі uьoгo Договору ОРЕНДАР має 
~C .ораво ПОНОВnСН~ noгo на НОВІІА С1рОК. У ЦIoor.rr разІ ОРЕНДАР ПОВІІНСІІ ІІС піЗllішс lІіж за 30 кanСllдllРШIХ 
.РЗI1К1Н11енНІ С1року ДІі цього ДОГОВОРУ ПІІСЬМОВО nOBlaor.rlm. ОРЕНДОДАВЦЯ про Н"lір ПРОДОВЖlml Пого діlО. 

IIanoжeшUl цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ НС заСТОСОВУЮТЬСJl у разі: 
• IІІІl1lшmнпl зсмспьноі діпІІНКIІ 110 за ціЛЬОВllМ ПРIDначснНIIr.t; 
• IIIIJIYIDCННІ терr.lіllШ CMaТlI орендноі маТІІ; 
• IOJIYЩCІІНІ погірwенНІІ стану зомспьноі aїnIHK.m. 

1.3. Пункr 4.1 ДОГОВОРУ орснди ВИМВCТlI В наС:ТУПІ.іП рсдакціУ: 
_ opcnднa мата CТ8110BltТь 10% (ДССIТЬ) відсотків від нормаТllВllоі грошової ouillKII зсr.,спьноі дїJlJlHKI. - 12343 
lР\1ІСІІІО І CIRIIДIJC: 

• . 1 234.30 (OДlII ТИCllча двісті 1рИJUUlТь ЧОТИРІІ) rpllBHi 30 копіПок. 
1.4. П)'lIП 4.3 Договору оронди вшcnаСТІI у нас:тупніП pClJDКцii: 

.. З. ~еиднD мата BHOCНТloCI ріВН11М1І часткаМIІ щоr.rісячно протягоr.r 30 (ТP"lJWl11I) кanСllдaРШIХ ДlIЇВо 1taC1)'П1І11Х за 
QIIIIiМ IІІІІІсндарlоаl днем звітноro (nOдaткoBoro) r.rісяWl без ypaxyaDlIНJI пдв 1WIIIX0fol персрахувDlIНJI ІІІ ро3раху1IКОВI.П 
,.,. ОрСКДОДВВWl N! 33210812700005 Уд1.< У КиівськіR облacn м. КlIЄІІІІо код ЗКПО 23571923, МФО 821018, 
IIIPYU. -Броварське вдк. код маСIІФіквЦlї 13050500 - ОРСнда ЗСМJlі». 

1.5. Пункт 5 ДОГОВОРУ орендн доповюml НОВІ'М підПytltn'Or.r 5.4. tfIШ1YIIноro зr.lіс:ту: 
"А. Передача у 38C11U1Y 111 ВНССОННІІ до cтaтyтtloro фоНдУ права ОрСIUII' зсr.rспьноі дinIIНКIІ заБОРОНІСТЬСІ.» 

1.6. П)'ІІІТ 6.4 Договору ОрСНДl1 ВИКJIвсти В lІаступюR pcдaкwї:, • • t'A. ПередаЧВ ЗСАICDЬноі дїJUlHКlI ОреllJUlРIO здіЯСIUОСТЬСI на прОШI 5 (п ІТЬ) ДНІВ за акто .. ПРIIRfolаННІ-псрсдаЧI. 

Орендар зоБОВ'1І38НиR в п'mlДснюdl термін nlCJUI дсржавноі рсєС1рIЩlї ЦIooro ДO~BO~ тalабо ~yДlo-IКlIX 
II.1anaвпх yroдo Доroворів про ВІІСССННІІ змін та ДОПОВІІСНЬ до Договору ТОЩО надаТІ' ВІДПОВІДНУ КОПІЮ органу 
IpanНОІ подаТКОвоі c:nyжбll за .. Ісцем знаходженНІ ЗСfolCJILноі дinllНКII. 

2. Цеп Доroвір набltpає ЧИНІІОСТЇ пlCJUI пїДПI.ClUUIІ С:ТОРОIlar.ш та noro рсєС1рIЩlї. 
3.1нwi ~IOBII оТ a·WHK.1 Від 13 б""сзН1 2006 року за 1ё040633800094 ЗDJIІІШUOТLCІІ без 

1ІІіН. J" договору ОрСНДlI зомспьн -r 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~ МІська рца Кllівськоі області 
1ІІ1JIpeс:а: 
І 'n • ЦІ IUIА код 26376375 

ta&i ... .... POBBPII, вул. rarapillD, 15 
D:ІС' '., - ., ilOPR ВаСІIЛ611,,,.,а .,'.\ . 

.\ 
" 

. '\ 
~Rl:L......-: 1. Lв.СаllIlЖНоІ 

',. . І,' . , 
' . .. 

ОРЕНДАР 

ПРІІваТlllln пiдnР"DIСЦЬ 
CтallКOBB ГулїJI IсхакіВIІВ 
ЮРIIдIlЧIІВ адрсса: 

м.БроваРII, 

вул.КIІЇDська,2J2-А 

. (1er., /1.7 /Г.LСRlIІІІно.1ІІ -
О· 

. ..' 
~ЇJJ іа' . ."і . про ЩО У КlІІоі ЗDПIlсів ДCJТdCllВlloi РСЕСТрВЦlї BOroBOPЇB 
~ •• JJetCтpoBaнo у ВllКОllКОАlі Бровврськоі AIICIoKO~pDдlI, 

'Ч.rнено 3DП11С від «..1/» 11Р 2002 року. 



" 

~ АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: Броварська міська рада, в особі 
б ' . ВИКОН)'lочого О ов ЯЗІ(Н МІСЬКОГО ГОЛОВИ - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування вУкраїні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Nи128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПрнваТІІПЙ підПРllємець Стаllкова Гулів Ісхаківка з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі піДПРllємець 

Станкова Гулів Ісхаківка прийняла земельну ділянку площеlО 0,0019га, 

ДJIJI обслуговування кіоску по бульв.Незалежності, 1 О в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.06.2009 року за Х!!1157-64-

05 на умовах оренди терміном до 01.12.2009 року. 

Цей Aк:r складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,;ська рада 
Киї8СЬКОЇ 06лаcnаї 
ІОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 ~ 
Виконуючий обов'язки МІСЬКОГО 
Голови секретарміськоїради 

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

прИЙНЯЛА: 

ПРI8а""'"IЇ lIidllplIЄJf,el(b 
Сmаllнова Гуліл /с:шні8I1а 
Юридична адреса: м.Бровари, 

вул.Київська,2S2-А 

/ г.LСmаllнова / 
,/: '. , , / LB.CanO~ICHO / 
:- ,... ---a.:~~-.--

': 
, 
мп" " 

мп ( 3І IІВІ8НОсті пе'lDШI) 
" 



пра BHccellllH 311111 ДО дoroBOPY opellIl1 ДаraВlр ~iZ 
ЗСІ'fЛLllоr ДIп ",ic:ro Бро _ ПІІКІІ 811І31 сеРПllП 2005 

ДвІ Тllсвчl деа'ятоro po~ вapll КIІІІськоі області року ~0"0533800135 
JJ Л811111 '"J 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСLка ",ісьКІ Рада К УІ 
y.pllll, ідеlmlФіка~nlllln КОА 31 AaIII''''I' єдрпоу 263;6~;Ь:Oi Облас:ті, ЮРllдll'lIfа особа за заКОIIОдавС11ІО". 
raiaPllш, 1St 8 осоБІ ВllКОllУІОЧОro оБОВ'1І31О1 ",icLKoro ' 10PllдllllllD МРССВ: Кllівська обn ". БРОВВРІІ ВУЛ 
_діІ: ІІІ підставІ ст.42 ЗаКОl1)' YкpaїIII ••• Про міСЦСІС ronОВl1 - с:екртр. PI~III Сапажка lra;п 'BnCIUlLO~II'ID' 

ОРЕНДАР: ФОП Дyn.п IOpiR rPllropolll'l &:aМOlp.ДYВII.H. І YКPBillill, З OIllOro боку, 11 ' 
1_IФIIIIUIRIІІIА КОА 2183319937,lWIі -"ОРЕНДАР"' ~РllдIIЧIID мрес:а: "..БРОВВРІІ, вуn.ПОCТllшсва,5-б ІСІІ І 
......... 6' • б ' J rJpyzor сторо,," УICJI n Д • • , ДіюЧII ДО РОВUlьно І перс УВІІО'ІІІ ПРІІ здорово • ,aпll цс OrollP пра ІІВСТУПНС: 
_1І11IoD D3llаRо".лсні 3 ПРIIПllса"lІІ UlllinLIIOro ЗІм:. РОЗ),"fl та 'сніn паМ'IIТf, роз)'".іfОЧlf ЗllDЧСlflfR своіх діА, 
ІІІІІ........ 'А "OlfOдDBCТ1Ia, шо РСf}'nю (JOJl!CМD, 3 11"'101'0"11 ЩОАО ІІСАІ CllOcтi ПРDВОlflllf)') '. • ють )'ICJIМСlflln 11І1".11 прааО'flllf 
25.06.2009 раку N!IIS7-б4-05 11 КСРУІО'ІІІСЬ поnоже.ш.~,,~IДП:ВI~llа до Рlше..,fR БроваРСLкоі міськоі PlJllf від 
"ІІІІ1111 31сеРПІUl 2005 року УКЛМІІ ЦСП Доroвір Н!2 ':r nll 4.5.2,.4.5.3 та 9. r.з ДОI'OIОРУ ореlfД'1 ЗС".CnLllоі 
JCUcnиаі дbul11K11 віА ЗІ ССРПІІІ 2005 року за N!040S338~~~ з';(1 - Д~Ip) пр~ ІlfеССIШIІ зміlf до ДОI'OIОРУ ОРСIID.lІ 

lfaдDnl - дlNOlllР оре",),,) про таке: 

І. Blleml Ао Договору оре.Iд" I'QC1')'nlfi 3,,11111І: 
1.1. ПУІІКТ 2.З ДoroBOP~ ОРСІІДІІ BIIlCJlaCТII І IIВС1УП.lіn рсдакціі: 

c1J. HapManlВlla rpOWOBa OUllIKa 3смcnы�оїї дinІIІКl1 зriДІІО ДOBiДICl1 І . . . 
КвіВСІокоі області ві.ц 15.07.2009 року Н!! 04-3/13-3/862 CТDIIOIIm.. а МlnУ дсржкомзсм)' У ".ІСТІ Броварах 

- 7 574 (Сім ТltClЧ п'ятсот сіМАССІТ чcmlpll) 11'ІІІІІі ОО КОПіnОК.» 
1.2. ПУІ!КГ 3.1 ДоroвоРУ ОРСІІДІІ BllКnlml В IlanYlIIllR редВlСцli: 

13.1. ЦсП AoroBIP укладеllО С1роком ІІІ І (ОДІІІІ) рік, тcp".iIIO.1 до 25.06.2010 року. ПіCnR зокіll'lСllll1 строку діі 
ІІІоІІ1'0 ДОI'OIОРУ. OPE~ДAP має псреважне ~aвo ПОН~ВnСIIIIR nOI'O на НОВІІА стрОК. У ЦЬО"'У рші ОРЕНДАР 
IllllUИСН но ПЬНІШО НІЖ за зо кanендарншс ДНІВ до 3IКllllfCHIIR С1року діі ЦIoOI'O ДОI'OВОРУ ПlIСLr.tово nOliдoMlml 
оРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОАОВЖlmt loro дію. 

ПOJJОЖОIDfJI ЦLOro ДоroВОРУ про персвШlСІІС праlО ОРЕНДАРЯ ІІС заСТОСОВYlОТ1оСR У разі: 
• IDIOpпС'ІІІІІІЇ земсшьноі AЇnIIIKIi не за uinLOB11to1 ПРIОНВЧСННlr.t; 
• порушСННІ термінів CMaТlI ореНАноі маТІ{; 
• допущеННІ погіршення стану зеМCnLноі дinІНКIIІІ. 

1.3. ПУІ.КГ 4.1 Договору OPCIIДII Blllmlml в IllnYnHln редакцli: 
14.1. Річна ОРОндна мата стаllОВИТL 10% (деСІТЬ) відсоткіl від Hopr.tanlBHoi 11'0ШОlоі oqillKl1 зсr.tcnы�оіi дinRНКlI -
7574,00 IрII8СIIЬ і CКJIaдaє: 

- 757,40 (сі",сот п'ЯТАеСІТ сім) f1JIIВClfL 40 копіnок.» 

1.4. ПУІІКГ 4.3 Договору ОРСІІДІІ 8111mlml У IllCТYnlllB редlкцli: 
14З. OJlODДНI мата ВIІОСlіТЬCl ріВНltМИ Чlcткar.1ІІ шоr.tісячно ПРOТRI'Оr.t 30 (ТPllдWIТII) кanСНдDРЮIХ днів, IшcryrnlllХ 
• lІСІ'ІИНіМ 1IIUI0НlUlPIDIМ днем звітноro (ПОдD1'lCOвоro) "lісяWJ БCJ урахуванНІ пдв ШJUIXO"І ПcpepDXyIIDIIIUI ІІІ 
JIIbpUyнвo8l1A рахунок OpeНAO.IUIВWI N! 33217815700005 УДК У КlIЇВСЬкіВ обпacri АІ. КІІEIID, КОД ЗКПО 23571923. 
Мфо 821018, ОАеparyвач _ БроваРСLке вдк. код МВСllфікawї 13050500 - ОрСIШD зсмлі». 

1.5. Пynкг 5 Договору ореНДІІ ДОПОВІІІІТІІ ІІОВІІ"І пIдПУIIImI'" 5.4. 111~n!IOI'O з",lny: 
tSA. Передача У заставу 11 внесенНІ ДО CТD1)'ТIf0ro фоНд)' npВІВ орСНДlI 3с"IcnыІІ ДlnRIfКII3D60РОНЯm.cn. 

1.6. ПУІІКГ б Договору Opl!llДlI AonoBlllml ІІОВІІ"І пIдПУIIImI"I. 6.4 II~nYnllor:o 3"llny: 
16.4. Передача земсшьиоі АIJulНКИ Орендарю здіАсНlОЄТJoCJl на nPОТJf31 5 (п JП1o) ДІІІВ 3В акта", nPldWaнНR -
lІСреачі. 

"-..... 6' , А ".ін піспя державної pcєcтpDЦIЇ WoOI'O ДОI'OВОРУ 11ІІв60 БУДL-RКlIХ 
1In."::'-Р зо ов 113IИIIR в n m1ДeHH11 ~p Д roBOPY тошо нмаnl відповідІ!)' копіlO opraнy 
~laulllХ yroдo AOI'OBopiB про внссеНl1R 3,,1111 11 ДОПОВНСНЬ ДО • О 
~Hai падатковоі cnyж61.за "Іісцсм 31IDXОДЖСІІНІ ЗСr.tOnLноі AUUlHKIDI. 

2. Цеп AoroD!p пiJuulгає держав~іВ. рсєстроціі. Ollor.tll та noro дсржавllоі pct:cтpвцii. 
34' ЦеП AOroBIP НІ61Ірає ЧИНІІОСТІ ПICnЯ niдnl.Ic:aHHR ~~ І ccpnllR 2005 року 30 Не040533800135 ЗВnIIШIllOТloCl 

L... ..lнwi УМОВІ' AOroBOPY opeНAlI зСМІ:ІІЬНОЇ IUUIIIKII Від 
VQ-Iu, 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

.: ~~~C'~"КA MICIIIfA РАДА 
і ІОР aKO!OВl1ACТ/; 
І па . ir. ~: .. -\" 

. РI1'fYл.Гагаріії~t5 
C~ • І ~!"DP~ '.DСIIЛЬ081IЧІ 

.-' .:) 'І 
f:»i/·· 

('. . 
~ .......... ~:. r.В.СаllDЖНD 

ОРЕНДАР 

ФОn Дуnlиіі юр/іі rpUlDpD."., 
ЮРIШllЧllа адрсса : 
в)'n. ПОСТІlшсва,56 0.1 
"І. БРОВlРl1 
обп. КllівсЬка 

~~i 
n_ про шо У Кlllоі заПllсів дсржавllОТ рсєстрвціі 
"'1b81р 31 • і міської palUl, А 
~I JJeccтpOBDНO У ВllкоНКО"!1 &РО./'!рсько ДІ' _ 200,Z'poкy· 

І Оренди ВЧllнеllО заПllС ВІА «af4.» . . 
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.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\liCLlca рада, в 

особі ВИКОНУ1Очого 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 N!!128 «Про виконання обов'язків міського голови» з 

однієі сторони, та ФОП ДутІІіі Юрій ГРІІГОРОВІІЧ з другої сторони, склали 

цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ФОП ДутIIЙ Юрій 

Григорович прийняв земельну ділянку площеlO О,ОО21га, для 

обслуговування павільйону по ВУЛ.ПОСТllшева в районі РОЗJ\lіщеllllИ 

6уд.5-б в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

25.06.2009 за НеI157-64-05 на умовах оренди на 1 (один) рік терміном до 

25.06.2010 року. 
Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємнOlО чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,;ська рада 
КІІюськоі 06ласnr; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 . 
В :t\нуІОЧИЙ обов'язки МІСЬКОГО 

, -~~ ),:d 7" ~eкpeтap міської ради 

/ І.В. СtlІІО:НСКО / 
--Ч~--\--

ПРИЙНЯВ: 

Лр"ваnlll "'Ї niдnp"Є/fIЄ'(6 
Ду"''''Ї ю.г. 
юридична адреса: м.Бровари 
Вул.Постишева,5 кв.б1 

мп (311 1IIUIIIIOCТЇ печаТll 



npD D"ССС'І'ІП 31"." до доroаору ОРС'ІДІІ Договір N!!2 
• Jea.enLllol дlnВ11К11 вІа 18 

r.IICТO БроваРlf и_.- .. траВІІВ 2005 року »-0010533800032 
AJІВСЬКОlобласті 

31 aHnllH двІ 'ПIСRчl дса'nтoro РОКУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська міська PlUla Кllівс"ко· 06 . 
1 • ..mIФіJIIШlnIIllП код зв ДllНlIМIf ЄДРПОУ 26376375 'naCТJ, 10PIIJIIPllla особа 1а 10"'OIIOPOCТDOM Укроіllll 
101" .. ··_...1:1 б" , 10Р"д"'lНа адреса' К - б ' І' • uwu ВIIКОII)'ІОЧОI'O О ОВ В3КІІ "IICLKOI'O 1'On0BII _ • ІІІоська о Л., м. БрооаРII, ВУЛ. roraplllD, 
_і ст.42 ЗаКОl1)' Yкpaї11II «Про "lісцсвс саМОВРАДУВ ceкpr:rap" рад!1 СапожКD Iro"" DаСIІЛLОВIІ'IВ, ",,"n діс ІІа 

ОРЕНДАР' ФОП ДynIA ЮріП Г аllll" в УкраіllШ, 1 OJIIIOI'O боку та 
• РIlI'ОРОВIІ'1 IОРІІДIІЧlfа ' 

_SФІJIIШlnlllln код 2183319937, дIIJIi -''ОРЕIlДАР" ~ д адреса: м.БроnаРIІ, оул.ПОCТlIWСОD,5-6 ко. І, 
ДіюЧII добровinы�оo і псрсбуааlOЧIІ ПРІІ 1JIOPO~0 'fJ)~ol С'!'ОРОІІи, .УКЛВnIl цсп ДОl'Onір про IfОСТУПIlС: 

noncpcAllLO o:lllanor.mclli 3 n~"nllcaMII UIIBЇnLIIOI'O :1:0::1 13 "СIflП па,..'яті, Р01yt.lіIОЧII :lIІО·IСIІІI. сооіх діП, 
(JIIIJ!CMI, :І OIlr.forar.fII ЩОДО lIeAIRCIIOcтi праВОЧlllty) оідп' ~ шо рсryЛIОIOТto УКЛUСНIIП 11І1"11І праВО"I'" 
ptJrJ 161072-59-05 та КСРYlОЧIІСЬ ПOnОЖСІІІIJIМI' f1Y1I'mO 40:1~": :; pIWCIfIl. Брооарськоі Аlіськоі РМІІ 0Iд26.03.2009 
181J111111112005 року YКnВJШ цсН ДОl'Oвір НІ 2 (ІІадал/ _ 'dг' .. 13 9.1.3 ДОI'OО~РУ ОРСJlJО' 3смcnыlіi ДШ.ІІКІІ від 
";nlllllliд 18 траВІ1ІІ2005 року зв 1ё040533800032 ( д. OfI/p) "~o ВllеССIІIІ. 3,..", до Договору оре'ШI' зсмcnы�оіi 
....... IІDJlanI - ДOlOfllР ор,,,ди) про l3кс: 

І. BIICC'l1I до ДОI'OВОРУ ореllд" ІІаступні зміllll: 
1.1. ПУШСТ 2.3 Доroвору.ореlШIІ ВllклаСТІI о lІаСТУПllіП рсркціі: 

43. Hopr.lmlDlla rpowoBa ОЦlllка :lСАlcnьноі AiмllKII 1ПДІІО довіДКIІ BiJlJliny ДCPiКICOM3CAIY у Аlісті Брооарах 
Xнill:.кoi області від о 1.06.2009 року НІ 04-3/13-3n45 C1UIIОВIП1о: 

15 672 (П'mllдWlТL mCJIЧ шіc:rcoт сімдесп рі) 11J11Вllі оо копіПок.» 

1.2. ПYlfкr 3.1 Доrовору ореНДІІ ВllклаСТIІ в lІаступніП рсдакціі: 
13.1. ЦеП Доroвір YКJJвдeHO строком на І (ОДІІІІ) рік, терміном ДО 26.03.2010 року. Пїcn. закїIPlСШI. С1року діі 
IIМII'D ДoroBOPY ОРЕНДАР мвє псреважнс право поновnенНJI Пого на ІІОВІІВ С1рок. У uьor.IY pD3i ОРЕНДАР nOOllllCII 
• nbніше ніж за 30 КIUIeндapHIIX днів до :laKiIPlCННI С1року діі uьoгo ДоrовоРУ nllCLMOBO повідОАllтl 
ОРЕНДОДАВЦЯ про Har.fip ПРОДОВЖlfТlІ Roro AiIO. 

ПOnОЖСIIIUI цьоro Доroвору про пеРСВВЖllе право ОРЕНДАРЯ ІІС :lacтocoBYlOТtoC. У раі: 
- IDIIOрш:'І1Інні земcnьноі дiJurНlС1І НС за цілЬОВllМ nPIDllаЧСIІНJIМ; 
• nopyшсmur тepMilliB CManl ореllдноі Mam; 
- IІОnyJЦeUIUI попршенНJI стану земcnьної дїJIJI""II». 

1.3. Пункт 4.1 ДоroвоРУ ореНДІІ ВИКllаC'l1I в иаcтynиіП рсдакціі: 
14.1. Рі_ ореНдна мата станОВIІТІо 10% (дecJIТIo) відсотків від нормаПlвноі rpowoBoi оціНКlI 3С.lcnьноі .ІІКІІ -
IS 672,00 !рпвеlПo і CКJJaдaє: 

- 1567,20 (одна ТlfCJIЧа п'ятсот wістдесп сім) rpllBeHIo 20 копіПок.) 

1.4. Пункr 4.4 ДоroВОРУ ореНДІІ ВllКЛаСТl1 у Ilа~пніП pCJlDКцii: • 
14А. Ореидна плата BHOClfТloCJI ріВllllМlі часткамll ШОАIІСJlЧНО ПР011lГОАI 30 (ТРIШWlПI) кanСИдlРНlrx ДlІІв, IШС1УПIПrx 
• lII:I'IННir.r lІШекдарНlfl\l ДIIet.1 3Bimoгo (ПОДll1XOвого) міCJIЦЯ бe:s урахуваюUl пдв WlUlXО.1 neрсрахувDНIUI ІІВ 
~Blln рахунок OpeНДOJIDDIUIN! 332178 15700005 УД)< У КJIЇВC.кin області ~I. КJIЄ8II, код ЗКПО 23571923, МФО 
111011.0дepyDач • Броварське вдк. код кnаСllфікаwї 13050500 - ореНд0 зеАШI». 

1.5. Пункr 4.6.2 ДОl'Oвору ореlШIІ BllкnaCТII в HaC1)'nlliR peJIDКWЇ: • • 
14.6.2, зміЮI • • тку та стввок ОРСIШllоі МВПІ, 3МІНІІ нормаПlвноі rpowoBoi ОШIІКlI. 
• РО:lМlрlВ земcnьноro пода 

.... 1ІЩе1llUl ці", таРlfфів зr.lіlПl коефіціЄlІтів іlшексації, ВIDllачеlll1Х законорВCТDОАI. .• 6 Д О 
lQr У IllПадку Biдм~BII Орендар. зміШfТlІ ОРСIШlty MD1')' на уМОВIХ, ВIDначешlХ п.... оговору, рендодввець 

1!р180 РO:JірваПI цеП Доroвір 8 OДIIOCТOPOHНIoOr.ty ПОРIIJIК)'»· 

І fi П 4 СПІ 8 IІВС1)'ПllіП редакціі: 
14.БА. у' • • ункт .6.4 Доroвору ореНдИ Вllра І Вllзночсні Wlr.1 ДОГОВОРОАІ, СУАІВ заборгооаності BOlDlllt:11oCJI 
"-naв разІ IICBII~ceHIUI ореНдНоі nлаПI УСТРОЮ.' о на ахОВУЄТІоCJI ІІа CPIY податкового бор~ (з ypaxyвallНJIM 
!DtPaфlП ІІМ борroм І CТJIгycтьCJI 3 IIBpaxyBaHIUlAI пеНІ, ~ ':ОТКіВ ріЧН11Х обліковоі ставЮI нawоIшnы�оro банка 
У-и. ~lКцin за іх наВllості) із РО:lрахУllКУ І : рІ)' вбо ІШ деll. Пого (Вого чаCnlні) norawclIIlJI. звлсжно 
"-101'0 ЧОТ ІІа Aelllo ВIІНIІКllеЮfJI тa~oro noдaТКOBoro п':ашеIШІІРIIllП ДСНЬ ПРОС1рОЧСНIIJI у Пого сплаті» • 

• Іка :І ІCnIIЧIІН таК11Х ставок Є бшьWОЮ, зв КОЖШІ 
пiдnyНIС'І'ОАI 5.4. lIacтynlloгo змісту: Ю.4. Переда'lа у 

~ 1.7. ПYllкr 5 Доroвору opelJДII ДОПОВНlтl I!OBIIA~.1I0i ДЇJIJIНЮlзабороНJIЄТloCJl». 
lIBllccelll .. до cтaтyтнoro фоНдУ права opellДll зем • 

iдnyHКТOM 6.4 НВС1)'І1110ГО 3AIIc:ty. 
".4. n 1.8. ПУНКТ 6 ДОl'Oвору ореНДІІ ДОПОВНІ~ІІІОВІІМ: на прOТJlзl 5 (п'JIТIo) Дllів 30 аlC'l'OАI npllnMaHIIJI- передачі. 

О IfJeлaЧВ земcnьної дшаНКIІ OpellJlDPIO 3дIПС!UOЄ'ПоС Вllоі РСССТРашї uьoгo Договору тalабо будь-." .. ІХ 
11І_ PllfДap зоБОВ'Jl:JаШIП в п'.пrдеНIIllП теРАIІН пlсл. деpжDдо договору тошо IfIlдD'ПI віДПОВЇJll1)' копІю opraнy 
.-"ІІОВІОС yro Д' lін та доповнен. 
~lroT ІЧ, OroBOPl8 про 811есеНІІІІ :І. емcnы�оіi ДЇJI.HKlт. 

податковоі службll 3В місцеАI знаходженНJI :І 



2. ЦсП Доroаір nllUllrac ДСРЖlІlJlіR PCCCТPDw1. 

3. ЦсП Дaraaip lІа611р1С "'IJI"Ості пicnl niдnIICAJJlII c:тaPO'flМlf та noro дсржаВffОЇ ресстрацї'іо 

4.IІaшJ )'Iloall доraаору ОРСІІДІІ 3САICn.,lоі дin.,IIСІ. віА 18 'lPаВII• 2005 POI\')' 30 Н!040533800032 JanllШIU01 
ба з •• 111. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВ/lРСЬКА АІІСЬКА р,lД.4 
КІІІвськоlоSJ1.4СТ/ 
IОРllДlrШD ІШрсса.; 
A'~,Iip І 11,' yn.rqnapl!IDt1S 
,8 o~ ! о' в ~ropIЇ BaelrnLoDlllfa 
0.0 

ОРЕНДАР 

ФОЛ Дymlln /OplU ГРІІZОРОfJlІЧ 
lOР'IдJl'ша адреса : 
вуn. ПОC:nIWСВD,S6 "в. І 
АІ. IiроааРІ' 
обn. KIIЇBCЬКD 
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:' І ,ОО J 

\ ~ LВ.С,,';'ожно 
\., о :""·;1 
'.'.'- . ... .' ... :~'.:, 
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" "' ... '.... '\ .. ' ;;~ .,. .' "І ..... СО, .... 
",';'" f , ..... ;,' 

~;:::.:.:;:.' ." 

-.:...(t,~:"-'_- /О.Г .дJ'"""i 

ДОl'Oвlр 38рсЕстрооано У BllKOllKOMi БроварСLКОЇ ".іської РIUUI, про що У кн.аі З8П1lсів державноТ pctcтpawi 
АОІ'Оворі8 ареtlдll8lfllие.,о 300'IС від ~» R.i1 200!року. 



АКТ 
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНоf ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

МJI, що підписалися нижче: Броварська .Ііська рада, в 
особі ВИІ(ОНУЮЧОro 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 Н2128 «Про виконання обов'язків міського гоnовИ» з 

однієі сторони та ФОП ДутIIЙ Юрій ГРІІГОРОВІІЧ з другої сторони, склали 

цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП ДyтIIR Юрій 

Грпгорович прийияв земельну ділянку площею О,ОО52га, для 

обcnyrовування павільйону по вул.ОболонськіЙ в районі розміщеНIJВ 

6уд.М45 в м.Бровари. Земельна ділянка надана ріmеииям сесії від 

26.03.2009 року за N!1072-S9-0S на умовах оренди на 1 (ОДИІJ) рік 

терміном до 26.03.2010 року. 

Цей Aк:r складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиноІО 

доroвору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

BPOBtqJC'I({IMiCtl({I рада 
К"УВСЬИОі' 06ласn,; 
ЮРИдичНа адреса: 
~·j)'р'~вари, вул.Гагаріна,15 

.... ~ЙЇсО::- чий обов'язки міськогО 

. ~JЇ ~A.ceКp,eTap міської ради , ' .. . ,-. '. _ .. ,\ 
'. .." .' - .' ,: .... '. 

~ ,~ . q 
• /.~ :~: ЇІ / LB.Cano:Jlcl(ol 

.' '-1,/ . ....~ ... ; . '. . .. '" 
' •• ~\ •• ' .-t-
"Мn'" ', ..... • , <# •• -

.=:::' .І-

прИЙНЯВ: 

ПриватНІ"; ІІідIlРІІЄl1fЄI." 
ДymllIi Ю.г. 
Юридична адреса: м.Бровари 
Вул.Постишева,S кв.61 

~Г.дYmUiil 
мп (31111118Ності nсчатt1 



ПРО DІІІ!СІШІІЯ 31'.111 до ДОГОВОРУ ДоroВlр Х!1 
ОРІШ411 зеАlе./ІLllоі Іл 

.. істо БРОВlРIІ KllїBCЬKo:o~~~1 вlа 11'lеРDIIЯ 1007 року ~'i16 
23 .11IIРIIІ .1101 ТlIСЯ'IIДСD 'ятого РОКУ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроваРСIо"lІ .. ісloка р...... К -. ф"п n - IІІВськоі об • YJtPlillll,I.IIClml Iкa~1 III1 код за дn"IIMII ЄДРПОУ 26376375 ЛІС11, IОР"411'lІІа особа за заКОII04llВCТDО .. 
l'Іо"",і811, IS, В осоБІ ВIІКОll)'ІОЧОro обов"3КІІ міська • IОРll411Чllа аарсса: КIІЇВСЬка обл м БроваРl1 вул '88 -r • • • 4? З .. го ГОЛОВІІ - CClmcтa С ., . ,. 
ІІІІЯ AlС ІІа Пl.llстаОI СТ. - ако"у Уираlllll «Про місце .• ,. р' РВАІІ ППО''''"ІСІІ Ігоря DПСІІЛLОВІІ"В 

ОРЕНДАР: ПП 10DШЩLКllП МlІкола ГРІ Ігорове CDAIOBP·.IIYBallll. в УкраіІІіІІ. 3 04НОГО боку, та ' 
.... 16. іАСlmlФікацїПIШП КОД 157081391 б, далі -''ОРЕl ~;~~PII.llJI'lfIa аареса: АI.Бровар ... вул. ЧСРIІ,ховськоro,23-а 

ДіІаЧ" .ІІ0брооіль"о і псреБУВDIО'1ІІ ПРІІ З.lloровоr. • ) ~PY""OI C~'OPOIII'. укпUnIl цеП Доroвір ПРО IIBCТYnIlC: 
noпереАllЬО О1l1вRО"fЛСllі 3 ПР"Шlсаl'1ІІ UIIBinLIIOГO ЗІ':0~:3:1 та 'СIllП пам'RТi, розуміlО'Ш ЗІІІ'ІСІІІІІ своїх діП, 
(JOкрсаlа, з BllfoIOrDM11 ЩО.llо IlедіПсності ПРlПО'IIІІIУ) • .11 ~I. Оl0 ~СГУЛlОIОТЬ укпUСIШП '11І"111 праВО'IІІ" 
16042009poKY.N!!1101-61-05таКСРУJО'ШСЬПОЛОЖСН • BIДnOBI~"O.110 РІШСНІІ, Броварсы\і r.liCIoкoi Paдll від 
a~."~11 вl.ІІ 12 черв"я 2007 РОКУ укпВnSl цсП дого:!,r.~ ПГ;КТІВ 4:5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоroвоРУ OPC'lдll зсмenыlіi 
_lfJIIlзс .. e.nыlі ділlllКl1 від 12 чеРВІІІ 2007 р ~16!!( IІQt~QЛ' - Д~OfIір) про ВIIСССIIfI' зміll до Доroвору 
..,.. оку ЗВ J11. IIВдlЛl - До.'OfJ'р opelltJu) про такс: 

1. ВНССТІІ ДО ДоroВОРу ОРСllдll HBCТYnlli зміllll: 

1.1. ПУНКТ 2.3 ДOГOBO~Y opel'ДII ВllкпаСТIІ в IlвступніП pe.llBKuii: 
123. Hop .. anlBHa грошова ОЦІнка зсмелы�оїї дin.IІКIІ згі.llllО ДOBi.llKII вімілу земеЛЬІІІІ" рссурсів у місті Бровар. І 
Ііа 18.06.2009 року Н!! 04-3/13-3П82 CТDHOBIIТL: 

• 20437 (Двадцять ТІІС"І 'lonrpllCТD ЧШДURТЬ сім) rpll&eHIo ОО копіПОК.1І 

1.2. Пункт 3.1 ДоroВОРу ореНД'1 BllMaCТl1 в HaCТYnllin РС4llкції: 

13.1. ЦеП Договір укпвдено тер".іно". до 16.04.2010 РО"'У. Післ. закіll'lенНІІ строку .llіі цього Договору ОРЕНДАР 
.. переВlliКНе првво поновлеННІ Пого на НОВІІА строк. У цьому рвзі ОРЕНДАР ПОВІшен ІІе пі311ішс lІіж зв 30 
anеНАВРНl1Х ДlliB до закінчеllНІ строку діі шого Договору nllCIoMOBO повіДО""1Т11 ОРЕНДОДАВЦЯ про ш,,,.ір 
IIJIOADВЖlml ПОГО ДЇIO. 

ПonожаНIUI uьoro ДоroвоРУ про переважнс право ОРЕНДАРЯ не застосовyкm.СI у разі: 
. • llUСОРIIС1аllні земельної діЛІНКl1 не за ціЛЬОВIІМ ПРIIЗllаЧСIIНltoI; 

• порушення термінів СnЛВТІ" орендної плаТІІ; 
• АОnyщеНIUI погіршеННІ стану земельної діЛ'IIКIІ)). 

1.3. Пункт 4.1 ДоroвоРУ ореНДІІ B11кnaCТ11 в нвcryПllіП pCJlDKuii: 
14.1. РіЧІ'. орендна плата стаНОВІІ,... 10% (дacRТlo) відсотків Bi.ll НОРМВТllвноі грошової ouillKl1 зсмenьноі дїЛ.flКlI -
204]7,00 I1JllBeHIo і CКJlD4IIC: 

• 2 043,70 (Доі nlсячі сорок три) ГРllвні 70 копіПок в ріКIІ 

1.4. Пункт 4.3 ДоroвоРУ ореНДІІ BllкnaCТl1 у нвступніП peJIDKQii: 

с4З.ОрендНВ плата ВНОСІІТЬС' ріВIIІI"'11 часткar.ш шоміСJlЧНО прoтrгом ЗО (11'IU1URТII) кanСllДВIШl1Х ДІІі ... IшcrymlllХ 
11 Denutнім кaneндll ІІІІМ днем звітного (податкового) r.ticкWl без ~BaHH' ~Д8 WJUlXОМ перерахуван'lІІ на 
~BI ПРО N! 33217815700005 УДК У КtlївcIolCln облвm м. ~11Є8a. код ЗКПО 23571923, 
МФ І paxyrlOK рендодавця • іі 13050500 OPCHJID зсr.1ЛI» 

0821018. одержуввч _ Бровврське вдк. код кnаСllФIКВЦI - • 

2. ЦеП Договір піДnIll'aЄ держаВllіП реєстрвції. 

3 
. cтopOllaMl1 'nІ Пого даржавноі реєстраЦІЇ. 

, ЦеП Договір набllрає Чllнності піелl ПI.llПllсанн' 
• • • • 12 ча 1111І 2007 року зв N! 16 ЗaJIllшаlОТЬС. без зміll. 

4. ыwt У"IОВll ДOroBOPY ореНДІІ земenЬІІОЇ ДІЛІІІКІІ ВІД Р 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~~~C,~.gКA МІСЬКА РАДА 
~ :~оtОIЩ;J.СТI 

1?'Р~IJtIIЧ\.t~р' : -........ 
b'~ G \ еса ... 
r.. ~ J2 ІІІ, ВУJlіг.вraP6ча.1 5 
t~ ..... ," 'f: ';'( ~omtca ~r~PJI !lаСllnЬОВII'IІ 

~'" І" . ';'''~ 1\ 
\':~~ .. ',;~' \ j~~ ;:.)1) 

~
~ ", ....... I····:.~·~ 
\t:,": .. ' I.B.Callo:JlcHO 

11':' - --- о' :/ \:,?- .: .. ~/ 

ОРЕНДАР 

пп "III1I11CtItIlIЇ ЛlIІНDЛIІ 
ГриІОРО'IІ" 
IОР.IдIIЧна upeCB : 
ВУЛ. ЧСРIIІІХОВСЬКОГО,23-в кв.16 
r.1. БроВВРl1 
обл. КllіВСЬка 

n_~".' і'" .'. .,. 
'\III'(fDip': оо :.':'" і ",іСЬКОЇ pOдII. n~ 
4oroвo .заР~ЄС1рОВВIІО у Вllконкомі Бр~"РСЬКО ,,~., _ 200_ 

о у КI'IJЗі ЗВПllсів дсржаВllоі рсєстраціі 
оку. 

РІВ opallДll В'lІІнано ЗВПIIС ві.ll C~» -_-,;;~--



~ АКТ 
ПРИИОМУ·ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДlЛЯНI(И 

м. Бровари 

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

ВlіКОНУЮЧОГО обов' язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

Ігоря Васильовича, що діс 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 однісі 

сторони, та ПРlfваТНllЙ піДПРllємець IBalllIЦbKllii Мllкола ГРІІГОРОВІІЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі піДПРllЄl\lець 

ІваНllЦЬКИЙ Микола ГРІІГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 

О,ОО38гв, для обслуговування павільйону по вул.ЧеРIIЯХОВСЬКОГО в paiiOlli 

розміщення буд.N!13-б в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 16.04.2009 року за .N'!!1101-61-0S на умовах оренди терміном на 

1 (один) рік, до 16.04.2010 POICY· 
Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
IСllїВСЬКОЇ області 
ІОридична адреса: 

ПРИЙНЯВ: 

ПРІІваТJшіі піДПРlІємець 
IBallllQbKllїI Мllкола ГРІІГОРОВІІЧ, 
юридична адреса: 

м.Бровари, 
вул. Черняховського,2З-а кв.16 м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 ~ 

В_ИКонytpчи~ обов'язки ~ICЬKOГO 
:: I"С?л ви.l.. сеlсретар міСЬКОl ради 
і" " • 

,#І • .' 

" ... , 
.\ 'i,~ {.; 

І .. • -! J' \. . "\ .' : 
" ~7""t-.::н.~:~_._' -:,.' /;:І.в.Сапожко / 

'- .-,,' . . 
~. . .', .-;,.' 

...... '"...;. .. -_.::. . .., , .... , .. --- ~ .. "'" 

/М.Г.ІваНIIЦЬКllіі І 
~4J~:Y--

мп 
(:ІІІ.IILIІIІСІС'Іі nСЧIll1Cl.) 

.. 



про DIІІ:сеIIllП 31'.111 до договору ОРСIIДII .. договІр ~iZ 
.. С\lелLIIОТ дlnНI Ід 

"lіс:то GpoBapl1 КllїВСlоко;а::аСТ:3 ЛIlПIlП 2005 ро",,,), &0405338000'3 

29ЛІІDІІR даІ Тllellчl део'нтого року 

оРЕНДОДАВЕЦЬ: Вроварська міська рада КIІЇВСIо"-Оі б . 
'_,m,ФlквціПIIllП код 3D ДІІІІІІМІІ ЄДРПОУ 26376375 10 о lIaCТJ, IOpllДlI'lIIa особа за заКОIlОдавcтuо", УкраїШI 
.,... б'" РIІДIІЧJlа lUlрес:а' КIІЇвсlо б G ' 15 І особі IIIKOltylO'loro о ов 13101 "flСЬКОГО ГОЛОВІІ _ се • ка о Л., "'. ровар", вул. ГаПlріllа, 
_і ст.42 3аКОІІУ Украї1І1І «Про ",ісцсвс caMOBPlfДYBa::~~ p~". Сапожка Iropn DаСIIЛLОD"'ID, ."lln діс ІІа 
оРЕшr.АР. ФОП ХРIICТlII'ЧСIІКО Маn' АffIlТОЛ'. D краЩІІ), 3 OIIIIOГO боку, та 

пw' • 118111, IОРIІДIІЧllа IUIрсса' Б IaCJm,фlпціПШIП код 2678413763, дапі ."ОРЕНДАР" d . м. РОВIlРIІ, вул.3.КОС"'ОДС"'lfIIСLКОЇ,3 
Дію'lІІ добровinы�оo і псрсбуваlOЧIІ ПРІІ 3lIOPOR~:r 'PJ=',,~n,oPO"u: укл.u:1f ~cn ДO~Bip про IfDС1)'ПflС: • 

-1111100 03I1ВnОМnlші з ПРІІПІІCDМІІ UIIBinLllOГO У Р У та IfCllln пам НТІ, розуr.IlIОЧII 311аЧСІІІIR своіх Дln, 
nO .. ·r.... заКОIІОIllDС11Іа ЩО РС"'ЛІОІОТ n 
(1ОІР1: .. 0. :І Вll'lоrar.ш щодо IІсдіПСIfОсті праВО'IІІ') • .' • • J І. УКЛIUIСІІІІ !ІІІ"'ІІ праВО'1ІІ1f 
2506.2009 року N!IIS7-64-0S та ксруаО'JlfСЬ пможс 'У, ІIДПОВI~"0 ДО pIWCIIII. БРОDарської "'ІСЬКОЇ РD.III' від 
.' І від 13 JlIIП'IН 2005 о кnaпll цсп До . ЩІІІ"'" "yJlnIB 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 0PCffДII зсr.Іc:nыfїї 
:Н;'lоі дlлRIІКl1 від 13 лr.п: ~OOS року за N~~::rs:;8~g~;~QЛ(I:а-II~~1 O"/f}, "~o BIICC:~III)III зміll до Договору OPCIlIIIl 

- - ц ... .пfl.р оре" •• 1І про таКС: 

1. BlleCТII до ДоroВОРу ОРСllдl' lIaC:ТYnlli 3Millll: 

1.1. ПУІІКТ 2.3 ДоroВОРУ ОРСIfДI' ВllклаСТIІ в lIaCТYnllin рсдакції: 
43. Норr.lаnШllа rpOWOBa оцінка зсмenlollОЇ діЛ.IІКIІ згіДIІО довідк" відllілу держкомзсму у ",Істі GpODapa,'~ 
КпJaclolоТоБJIасті від 14.072009 року Не04-3/13-31842 c:тDIfOBIm.: 

-6100 (Шість ТlIСRЧ сімсот) rpИВСНЬ оо копinок .•• 

1.2. ПУІІКТ 3.1 ДоroВОРУ ореНДІІ ВllклаСТIІ В lIaCТYnllin рсдакції: 
13.1. ЦеП Доrовір yкnaдeHo С1рОКОltl на І (ОДІІН) рік, тcpMiltOM до 25.06.2010 року. Піc:n. 3I1KIII'lellll. строку ДІЇ 
а.оro ДoI'DBOPY ОРЕНДАР 'lає переважнс право ПОНОВnСНIUI nOГO ІІІ 1І0ВllП строк. У цьому разі ОРЕНДАР 
ІІІІІІІІІ:Н не пы�їшеe нпк за 30 IWIсндаРНl1Х днів ДО закіllЧеltНJI строку діі ЦЬОГО договору Пllсьr.ІОВО ПОВ!дОМlml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖИТІІ noгo IIilO. 
IJonOUНІІІ цьoro дОГОВОРУ про переважllе право ОРЕНДАРЯ нс зас:тосовYlОТІоС. У разі: 

. - llIIOpllCТDннi земсдьної дiJurHKl1 не за цinЬОВllМ nPll3l1ачснНJlМ; 
- nopyшеRIUI термінів CMaТlI орендноі маТIІ; 
- аоnyщенlUI noripweHIUI стану земenЬ.IОЇ діЛ.НКШ). 

'1.3. Пункт 4.1 ДоroвоРУ ореНДІІ ВllклаСТІI в IІвступніП редакціі: .' • 
14.1. Орендна мата стаIlОВIП'Ь 10% (дескть) відсотків від НОРМВТlIВIІОЇ ГРОШОВОІ OЦlIIKII зсмenlo.lОТ ДІЛ.ІІКІІ -
6700,00 I'pllВeHЬ і CКnlдaє: 
-670,00 (шістсот сімдеснт) rpltBeHЬ оо копіRок В рік •• ) 

1.4. Пункт 4.3 Доroвору ореНДІІ BIIКn8CТI1 У ItаступніП редакЦІЇ: 
I14З ОрендИ • часткамll шоміСIІЧНО nPOТRГО.І 30 (ТPIfIIWlТlI) кanендаршlХ ді"" IIDC1YI1IIIIX 
JI ~IIIIМ' а мата BIIOC.fТЬCН PIB~m.111 (nO".ТКО80ro' Mlc:RWI без ypвxyaDl111R ПДВ UШJIXом ncpepaxyвaнlUl на 

КIUIеНД8РНИМ днем ЗВIТНОro - 'І .·n 1:_ • и ...... КОД ЗКПО 2357111'І'2 
~nco пп .N! 33217815700005 УДК У Кшвс.ю ОWІDC'П м. ~I~ 7I.~, 
Мфо В рахунок OpeндoдaBwr • •• 13050500 оренда 30.1Л1» 
. 821018. одержувач _ Броварське ВДК, код КЛВСІІФІКІІWІ - • 

2. ЦеП Доroвір niдlUlrat держав~іП .реєстрвціі. ОН8111 та noгo деРЖUllоі pcєcтpaцlї. 
3. Цe~ Доroвір IlабlSPІЄ ЧltННОСТ1 ПIc:лR пtдПllсаНl1І ~~3 ЛІІПНJI 2005 року 3D N2040533800093 3ад11ШDlОТІоС. 
~,1Jaui умови доroвору opell.lllt зе.lenьноі ДЇnIIIЮI Від 

6cJЗloJUl. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

~~~PC'§'LMIC'КA РАДА 
'7"tJlIЧf(1fP'-tJСТl 
І ~iвдpeca~ ~~ 

• !рІ" ВYJl.t:arap~ s 

ОРЕНДАР 

фол xp"c",,,,,,,''''t'O M",ЇR 
А""",олlr'"'' 
IОРllдllЧllD aд~ : _ 
вул. З.космодем .HC.KOI,3 
М. БроваРl1 
обл. KlliBCIoКII ~ І ( ~пr~ Ir~~a ІІЛЬОВІІЧВ .... ·.~.l~·\ )YS~ ",.. ;}. ~. а о ~ 

о. , '." ::~ :!: d;("a!:'1tI.A.Xp"C"'''''''I!II-
. ".?J" I.B:tli O~/CI(O ' V . -.- t'Jb 

А __ '" • І)"" ~ ~ о ШО У КІІІ131 запllсів держаВIІОЇ реєстраЦІЇ 
"'11I81h"lh.-':"~ і "lіськоТ paдll, ~,}.. 
~lapі~-l'''WI'pdВDlIО УВІІконкомі GpOBJlPCЬKO :'! _ 20ц21'01\')'. 

opellДll ВЧ1111ено заПІІС вІд «.i!l» ___ J.!..!..f:jt.,-L----



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�оo I\lіська рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря міської ради СаПО>ІСка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ПРlІваТllllЙ підпрllєl\t.сць ХРІІСТІІІІЧСІІКО Маііи АllатолііВllа 

з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі підпрllЄ~lець 

Христинченко Майя АнатолііВllа прийняла земельну ділянку площеІО 

0,ОО20га, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування на 

перетині вул.Черняховського то ВУЛ.ДIIМllтрова в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенНJlМ сесії від 25.06.2009 року за N!!11S7-64-05 на 

умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 25.06.2010 року. 

Цей Axr складено у трьох примірниках і є невід'ЄМНОIО чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 

Броварська міська рада 
lUtівськоі області 
юридична адреса: 
М. БРО8t!~У.:m:~ріна,lS 
Вих. ..... d-чи« Ьб(jВ~КИ міського 

~ Ih ,. • • :..-- •••• .0 *~ .. ади 
го .--: ceкpe'faPJd\}( 1(01 Р 

" ! ~ .' .,' І ,~_ . 
•. {\~ і • і } .. , ns .... ". "] .,., о ,... : ....... 1""1 c:r 

• :-..... І i"B~ І ПОЖКО / 
о" " ," • u~ 
-J, -;- f4\ 0/ 

й/." ~'/oQ 
~. 

ПРИЙНЯЛА: 

ПРllваТlшіі підприємець 
ХРllСТllllчеllКО Маііи АнатолііВІІа 
Юридична адреса: м.Бровари 
вуп.З.Космодем' янськоі,З 
м.Бровари 

r:J#t;l= / М.А.ХРIIСТllllченко/ 



Договір Н!!2 
"ро lІ11есе""в ]1,'/11 до дог 

'д 2З 'OtlOPJ' оре",)" :Jе..1feJlыlff діллlll'" 
.111 "'раtl"Л 2007 ро",)' Н!4 

МІСТО Бровари КIІЇВСЬкої області 

Oj'r-_~/_~.;...;...' _____ дві Тllспчі дев'птого року 

OPEНДOДABE.~Ь: . Бровар~ька міська рада КІІЇВСЬКОЇ області, IОРlfДllчна особа за 
:ШКОJlОДDDС~ВОМ УкраlllИ, Iдеll'ПlфlкаціЙНіlП КОД за даШfМ .. єдрпоу 26376375, IOPffДll'llla 
IUIрсса: КlflBCbl(a обл., м. Бровари, вул. Гагарі ІІа, 15, в особі ВlfКОflYlОЧОГО оБОВ'ЯЗКl1 
•• іськоro гол~ви - сеl(р~таря ради Сапожкв Ігоря 8BCIIJlLOBII'IB, икиП діє на підставі ст.42 
ЗакОНУ УкраІНИ «Пр~ МІсцеве самовридуваlШИ в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ВІдкрите акціонеРllе товаРіІСТВО «Бровар .. - МОЛОКО», IОРИДlfЧJlа адреса: 
м.БРОDари, вул.Боженка,5, ідентифікаціАllиА код 00445825 в особі голови правліНllЯ 
ЛопаТІОка Мllхві1nв СтеПВІIОВII'IВ, яка діє ІІа підставі статуту, зареєстрованого 
D1JКОНDВЧИМ комітетом Броварської міської ради від 12.08.1999 року за Н9981, далі -
"ОРЕНДАР", 3 другої cmopOIIU, уклали цеА Договір про наСТУПllе: 

ДіІочи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ЯСJJій ПВІ'т, роз)'ftlіJОЧИ 
значеННJI своїх дій, попередньо ознвАоt.шеllі з ПРИПіlСами wlвілыІгоo звконодавствв, ЩО 
реryJПOІОТЬ укладений ними правочин (зокрема, з вимогами щодо недіАсності праВОЧІІНУ), 
відповідно до рішення Броварської міської радІ! від 26.03.2009 року Н91072-59-05 та 
керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди зеМCJlЬJlоі ділянки 
від 23 травня 2007 року уклали цеА Договір Н2 2 (1І0далі - Договір) про внесе~ня змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 23 травни 2007 року за рЯ!!4 (11адалl - Договір 
оре"дu) про Т8І(е: 

1. Внести до Договору оренди наступні зltlіни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в насТ?'ПНіЙ pe~iї: . 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянкИ зпдно ДОВІДКИ ВJДДшу Держкомзеr.ty у 
місті Броварах Київської області від 21.04.2009 року Н9 04;-3/13-3n07 cтaнOВlnЬ: 
·10 М6 (десять ТИСЯЧ шістсот сорок шість) грнвень ОО КОП1Аок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІ! викласти в наступній редвкціі: . 
«31 Ц іі Д. СТРОІ(ОМ на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 26.03.2010 року. ПІСЛЯ 

. . • е оroВlр ~aдeHO ОРЕНДАР має переважне право поновлеНIUI Пого на 
ЗllC1вченНJI СТРОIСУ ДІІ цьог? Договору не пізніше ніж за ЗО календаРНJIХ днів до 
НОВИй строх. у цьому разІ ОРЕНДАР ПОВ'lнен повідОМИПI ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
ЗllldнчеllНJI строку дії цього ДоroвоРУ ПИСЬМОВО 

ПрОДОDЖИТИ його дПо. не право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
Положення цього Договору про переваж 

разі: lIНЯ""." ільОDllМ призначе Р , • ВlfКористанні земельної ділянки не за Ц 
оо пaТlI. .. ПОрушення термінів сплати ореНДН01 п , 
оУ діЛRНЮI». ДОпущення погіршення ствиу земеПЬІI 'оо 

асnl D Ilаступніit peдaxцll: 
1.3. Пункт 4 1 ДоroВОРУ ореНДІІ викл ) ідсотків від норма'Пlвноі грошовоі оціНЮI 

«4.1. Орендна пла~а стаиОВllТЬ 10 ~. (дecRТЬє. в 
земельної дimmки - 1 О 646,00 ГРІІВНІ І скл) ~~Hi 60 копійок на рік • 
• 1 064,60 (одна тисяча шістдесят чотири гр ._. 

І У наступНІЙ редаКlЩ. 
еНДlI BIIКnВCn ) 1.4. Пункт 4.3 договору ор ,, __ "'І "'омісRЧНО протягом ЗО (тридцяти 

• ИМІІ ч&w&_··· &ц )' б «4.3. Орендна плата вносИТЬСЯ РІВН рН11М днем звіmоro (податковоro MICRЦR ез 
tta.. _ииЇltf кaneНдВ 
OOIU&euдapних днів, наcrymпіХ за 0" .. -"· 



~ 

ypaxYВIIJIIIJI ПДВ UUIJIXОМ перерахувmШJl ІІа розра.~УНКОВllП ра.ХУIІОК °PClIjtOJli1ВJUI 
Н! 33210812700005 УДК У КJlївській облаcri М. ЮІЄВD, КОД ЗКПО 23S7~923. МФО 821018 
одсржувач - Броварське вдк, код клаСJlфікації 13050200 - ОРСllда зсмл!)). ' 

2. ы�іi УМОВІІ доroВОРУ ореlfДl1 земельної діЛЯIІКIІ під 23 травня 2007 року 1а Н24 
3DJШWDlОТЬCJI без зміll. 

3. Цсй Договір УКЛОДСІІО у трьох приміРIІИКах, ЩО MalOTL OДJlaKO~! ІОРІІДІІ'ІІІУ силу, 
ОДІІІІ 3 JlКlIХ ЗlllІХОДJfТЬСЯ В Орендодавця, ДРУГІІЙ - вОРСІІдаря, треТІІІ - R оргаllі, JlЮIR 
провів йоro деРЖDDIІУ pcccтpauilO. 

PClcobllТlI сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська радо кlIївсы1оїї області 
IОРJfДl!ЧIIО адреса: 
іДСllтиФіlСОЦЇnIШЙ код 26376375 

"всько обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 
обі Call031CKa Ігоря BaCIUl60tlll'la 

ОРЕНДАР 

ВАТ «Бровари - молоко» 
ІОридична адреса: 

Київська обл., м.Бровари, 
вул.Бож ка,5 

в особі ІІа,,"01(0 МIL~оііла СmеllаllО'ІІча 
. -:,.- :~-'. ~. 

~.: . '" 

, '~...:.t-~~-':':":- І LB.Cal103ItKo/ 
•.• ~ :..,-? .... '\\ 

І' 

___ ~~ __ Ikl.СЛОllа""окl 

" 
. . , ....... :. 

\:": с \\ 
• І·!" І. 
; . -. ~ '; . , 

/ 1"J'1 

' .... -.- ... ' :'. " .:' .:' .. . 
• , .... & ,.~ ... :-

... ~.- ~,~ , =-.. :' ...... ::;:.:-;;:::::. . 

.. , МЛ' 

~, 

Д~ГOBip зар:єстрован~ у внконкомі Броварської міської род.. n о що Кllизі заПllсів 
держаВНОI реєстраЦIІ ДОГОВОРІВ оренди вчинено запис еід «/І) » (Jf' р 200 } року. 
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.... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

,,/~ /.у- .\в· .. \ 
__ ~---..;;.-__ U І "'"сл'" uєв 'ятого року 

АІ. Бровар" 

Ми, ЩО підписалися нижче: Броварська I\lіська рада, в особі 
ВИКОнуІочого обов'язки місы�огоo Голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні" з однієі сторони, та ВіДКРlІте акціОllерllС 

TOBapllCТBO «Бровари-молоко» в особі голови правління ЛопаТІока 

МllхаЙJlа СтепаllОDJlча з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ВіДI(рllте акціОНСРllС 

TOBapllCТBO «БроваРJI-МОЛОКО» прийняло земельну ділянку площею 

0,0019га, ДJlЯ оБCJJуговування кіоску землі КОl\lсрціііного 

використання по BYJI.KIIЇBCbKiii в районі розміщеНllЯ буд. N!!168 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 року 

N!1072-S9-0S на умовах оренди на 1 (од I1 В) рік, терміном до 

26.03.2010 року. 
Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,іська рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
ВИКО очий оБОВ'ЯЗІСИ 
міСIi О ·rі1лрви 
I~:\ \~ \. і: с1 .~ .... 

• "). _. eI'~ 
" ..' ;,,# •• ", ,' .• '. ' .... - ... б .... 

~'I '1' ... :'." ••• , .... : ••• \ ,." ,. " .. - . - .\ 
II"~ , .. r u;т '{.:tLtJ.Callo3ICl(O/' 

~ ~ - і . '.. І І /'1 ,:, І. , ." . .. І '. 
\..,'~мn\ \~ . .: /''''''.і!. 
~ .. ,........... ь ., 
~ ',' ~, ;. 
0,:, с!а "',--- _' ",' ');\ , ' ." . ... - -.. ... '-'..t', 

•• ~ 7 '\ І ,') " ,.'.-
-.:;.., • 1 і -" :; .• " 

"-:::::'-:;:.-:": -: ... -

ПРИЙНЯЛО: 

ВАТ «БроваР"-АIОЛОКО» 

юридична адреса: 

м.Бров~ри, вул.Бо>кенка,S 
Голов~ -, _ -. ~~НJ1 

" 
.' J 

. ; ''/ м.С.ЛОlJа""0К / 
----tfг-

. '. мЛ·.;..і\: 
(311I1 ... іIOСЇІ П~І~'"Ч 



І доraВlр 1\u 
про аllС:ССIIІІЯ 31\1 11 ДО Aoraaopy ореlЩl1 Іеа 

місто BnOBa :'':'~IIOT Д~nlllCll від 12 ~1'lIIn 2005 ро .. ")' 16507 (Т) 
,. РІІ NIIBCLKOI області 

2'ЛIIП11Я даІ Тllсячlдса'ятаro року 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ: Броварська •• іс.ка PIIlIII КllіlС. - • 
УІРІТІІІІ, fдеlmfфlкаціn'llln КОД за дallll"ll єдрпоу 26КО' ОблаСТІ, IOP"AIl'llla особа за заКОllодааCТDО .. 
&рОВВР" BVJI Гагаріllв. IS в особі IIIKOIIVv\ б' 376375, IOpllдll"lIa адреса: кllіасыcD ОМ., м. 

, 'J' • , ··" ... чоro О 01 ІІЗЮІ Mi~LKOro ron С J n DаСIUlloоаIIЧR, ЯКlln діє ІІа підставі ст 42 З _ . 0111 - СС"'РстаРIІ PIUlll anD'dCKB 
rop б . aKOlty YкpalJlJI "Про Мlсцеае СВМОlр.луаВ.IІІ. І Yкpai.lill .1 QIIIIOI'D оку, та , 

ОРЕНДАР: ФОП Се .. еllеllКО СеРПА 10аIlОВllч,IОРIIДIІ'ша адреса· м GpoaaplI ІУЛ rarap·lllnl6 _ 85 
• Фікaцlnlllln КОД 2277012078 дМ. "ОРЕН . . ,. ... ..... , ІАСlтl , І - ДАР",з другаl стаРОІІ". yкnaпll ucn Доroаір про 
иаС1УПIIС: 

д!ЮЧII доБровшыІo і псрсбу~аIО'1ІІ nPlІ ЗДОРОІОМУ розумі та 'cHin пам'RТi, розумію' ••• ЗllаЧСlІІ1R 
ClОУх Дln, попереДllЬО 03HBnOlllJlCHI 3 nPllПIlСВІІIІІ UlІвілhJlОro заКОllодаас:тва, що РСГУnlO1О11о yкnaдc.llln 
"""11 nPDDОЧIІ~ (З0КРСМв. 3 в" .. огаМIІ щодо IІсдіАСIІОс:ті праIО'IШty), BiAnOliAIIO до рішеllllll GpOBBpCLKOi 
MiCloКDi Рaдll ВІД 2S.06.2009 ~oкy Н! 11 57-64-05 та кеРУIO'fIIСЬ ПОnО-ІКСlІlІlІМIІ nYlllml 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 
Даroвору орснАllземenы�оіi ДІЛJlIІКIІ lід 12 сі'Ш1l2005 року yкnaпll цсп Договір N!2 (ІІада.'./ -ДогtJfl/р) про 
llJecell1Ul3MIII до Договору ОРСllJIIlзсмел.llоі ділllllКIІ від 12 сі',"1І 2005 року за N!S07 (Т) ( .. вдалі -ДогtJflір 
operldu) про таке: 

І. ВнеСТIІ до Договору OPCIIAIf IIBCТYnlli змі.lІІ: 
1.1. ПУІІКТ 2.3 Договору ОРС'ІДИ BIIКnBCn. І IІВСТУПllіn редакціі: 

с2З. HopMaТlIBHB rpоШоВВ оці'llCD земель"оі ділJl"КIІ зrШlІО ДОlіДКIІ відділу держкомзему у місті GpoBapax 
1CI1івськоі обпасті від 22.07.2009 року НІ 04-3/13-3/889 СТо1НОlIПЬ: 

17748 (СімнlUUUП'L ТlІСIІ'l сімсот СОРОК вісім) гplIВCHIo оо копІАок.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору оренд" IltкnaCТ.1 в IІвступніП редакціі: 
13.1. ЦеП Договір укладено терміном до О 1.12.2009 року. ПіСЛІ закіll'.еIlIlJl строку діі uIooro Договору 
ОРЕНДАР мвє перевDЖНС право поноапснн. Поro на HOllln строк. У цьому разі ОРЕНДАР по.~шсн І.е 
nbнішс ніж за 30 квneHдвpHl1X дніl до звкіll'lеШIJI строку діі Wooro ДоrolОРУ ПI.СЬМОВО ПОllдОМlтl 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОІЖlm. noro дію. ., 

ПDJIОженlUI цього Договору про ПСРСlажнс право ОРЕНДАРЯ 110 заСТОСОlУЮТЬСЯ у разІ. 
• IlIкopl.CТDИRi З0мельноі дiJIJIНКIІ не зв uілЬОІIІ'" nPII3Ha'lCHIUI •• ; 
- порушенlUI термінів смвти ореНДllоі Mml; 
• АОIІ)'ЩеНIUI попршеНIUI стану зсмельноі дімНКШІ. 

1.3 П 4 1 Д говору ореНДІІ IJlКnICТII І наСТУПllіn редакції: 
."1 Р' • ункт. о 1011.L (дecJIТL) lідсотків від HopMaТlIBIIOЇ ГРОШОlоі оціню. зсмenьноі ..... IЧна оренднв MBТD стаНОВІСТЬ 711 

АЇМнID-17 748,00 !'pllВem і cкnвдaє: •• 
- 1 774,80 (Одна ТlICJlЧВ сімсот сімдссят ЧОТІIpIl) грllllll 80 КОПIПок.» 

IкnaCТII у нвступкiR редвкціі: 
1.4. Пункт 4.4 Договору o~eНДII 1I о",ісlІЧКО проТІІГОМ 30 (1рlшwml) кanе'UШРИIIХ днів, 

«4.4. Орендна мата ВНОС'IТЬСJl plBHHMII "B~" Ш вого) •• ЇCJIIIII бе:І ypa.'C'jIIDИIUI пдв IWUlXОМ 
IIICtynнIIX за останнім IC8JICкдap.111М ДНСІІІ ЗІIТlIОro <;;'815700005 УДК У KIIЇBC.кin обnвc:ti М. КlIЕІІа. 
IIqIcpaxyвIlIНJl на розрахунКОВlln рахунок OpCllдO.aas;;wr врське вдк. код КnВСllфікаuіі 13050500 - оренда 
IDAЗКПО 23571923. МФО 821018, одержувач - РОІ 
3eМni» 

2. Цеп Договір підJlJlГВЄ дсржаl~іП. peЄ~Bиii. НКJI сто 011"''' та noro дсpжu"оі реєстраиіі. 
3. ЦеП ДОГОlір 'lвбltpDЄ ЧІІННОСТІ nlCJla П1дП:JlЮI від ~2 сіЧІ" 2005 року за N!S07 (Т) ЗВnIlШIІOТloСJl 
4.1нпd УМОВІ! договору ореНДІІ зсмелькоі д 

БС3Зt.lіll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРО1УРС/,КА МІСIlКА РАДА 
1I11ВС6КО! ОІШАСТI 
1Ор'f4nчна I)дpecв-:,~.:: ... 
... ір І pli;iiyn.rBi'apilla.1'S., 

ОРЕНДАР 

ПП C .. tleI,ellRO Cf!pzlii 1'''ІІо.и'І 
JOplIдll'lllB адреса: 

ІУЛ. ГаМlрі.ш.16 ка.85 
.,. &ровар" 
обл. КllіlС.КВ 

• осо і' пОжICD Їrоря ВвсіШЬОВIІ"1І 
11, :: .". --.... ;; ... \" ~ 
,'.. # ••• ' .... - ...... '.... ,. ',\ 

r~ -.1/ І' , .1 ".~ <J'\\ ./" 
.t -; ,(.:: \; ',-Hfll " CI.C .. "eI,e",lO 

\\ . .", І.. ~'.1!' C,~,tiJlf.Il" 
~~ со '. '-' ,/ < -) iJ ШО у Кlшзі заПllсів держвв"оі pctcтpaиii ,,- 'і' -і·. о __ -",,"О " ... .., :/. .коі міськоі рІдІІ, про 1 

~rallp зарСЕ~DіаНQ,у BiIKOHKO"'1 Бров,аРС ~J! 20~ року. . 
Аа...... і;о... .. T'r, '.': ~.. '.1« q »_---L'~;м-:....---.vuop D .... ~J~I!~'!.~!.ellif3Bnllc ВІ ~-



"" 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 вУкраїні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП Семененко Сергій ІваНОВllЧ з другої сторони, СІСЛВЛИ 

цей Arr про наступне: 

Броварська міська рада передвла, а ФОП Ce~lellellKO Сергій 

ІваНОВllЧ прийняв земельну ділянку площеlО О,ООЗОга по 

бульв.Незалежності в районі РОЗ~lіщеННR буд.15 для обcnуговуваНllП 

кіоску в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенНJIМ сесії від 

26.06.2009 року за К!1157-64-05 на умовах оренди терміном до 01.12.2009 

року. 

Цей AICr складено у трьох примірниках і є невід'ємною чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БроварськаЛfіська рада 
КІІlвськоlо6лаСlllі 
Юридична адреса : 
м. БроварН,-Вул.Гагаріна,15 
В~онуїочий' . '''': .. обов'язКИ 
міського голови ":;', секретар 

MiCZї ради :\ 1\ ; ~ І • І 
'н .'. " '., 
\: .. : \ / LB~CaIl03'CHO / 

'-
...... ;,; ... -

ПРИЙRЯВ: 

ФОЛ Си.еllенно CL 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Гагаріна, 16 кв.85 

аu --- /C.LCt!AU!III!IIItO/ 



про DI(eceIlIIR :lАIIII дА ltoraDOp,v ОР".' ДОfDDlр 1\U 
'І ... 411 Jea'enLIIO' аfn 

Alic:ro Бро .... р К _ НІІ .... ' 014 20 оеРССJlА 2006 РОК)' 1\1040633800363 
-'1 IІІвськоі області 

11 серПllЯ даІ Тllспчl ДCD'nтoro РОК)' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: 6роварсІоtш місІока рада К - -
faСlmlФікardПllltlt код ЗD .118111І1\111 єдрпоу 2637637S IІІВСІоКОI області, ЮРllдll'ШD особа :ш :ШКОIІОдDВCТDоаl Укра'IІІІ, 
ОСОБІ IIІІ"шуаочоra обаВ'ЮКlI MicLKora raлОВIІ _ се ,ЮРJІ~ІЧ"D &ареса: КІlіаСІока обл., М. Бровар", вуn. rarapiJlD, IS, в 
С'І'.42 ЗаКОI'У Украін" «Пра місцсвс с:амовр.дуваНIІ. ~p _ P:W' СапО".кка IroPH 8аС:ІlЛьоаПЧIІ, ІКІІВ діс ІІа niдctaai 

ОРЕНДАР: rpoalllдRlIКII licсс:араБОDа Емinі. n 1Cp~IIIIII, J одиоro бо">,, та 
р.13.llІeJmJФіквuіПШIП коа 0964702626 аапі _.'OPEH~m;:~lfa. IОРIІДIІ'lІІа адреса: м.БроааРIІ, DУЛ.ГРУluсвського,l7-б 

ДіЮЧIІ АоБРОВШIa"О і псрс6УВDIOЧ~І пр" ЗП 01 ' З dp~'nlt сmOfЮІІІI, УІСІІМ" цсп Доroвір про IIDCТYnIlC: 
ooncpcaru.a 03lraRО.IЛСlrі :s ПРIІПJlсааш ЦlІвіЛLІІОro C:Ko~AlY РО1УМІ та .cl,in пам'пі, РO:JyА.і,О'fJI JІІDЧСШ'ІІІ С80іх дill, 
s Вllмапамll щодо IIcдinCllOcтi правОЧlllfУ) aianoniAI 'ОЛlв~а, що РСryлюють yкnaдclllln ІІІІАІІІ пра80'IІШ (зокрсмв, 
NtllB4-67-ОS та КСРУЮЧJlСL ПOnОЖСlflflМJJ 'nyшстіп 4 ~o 2 Д~ ;1~ClfJfll БР08арської А';СЬКОЇ Рад" вія 30.07.2009 ро,,>, 
вересІ" 2006 раку yк.nВn11 цсП Договір N!2 ("ad(lJJI· _. 'ог",;,ї та 9.1.3 ДоroвDpy oрСНДlI ЗСМСЛLllоі aїJJJlllKl1 під 20 
_11111 від 20 всреСl1JI 2006 року за .N!!040633800363 ( ді • '1') "~ lІ"есСІШI змі" ДО Доroаору opelfДlI зсмcnы�отT 

lІодМl-ДOlOfJIР оре,,",,) про mкe: 

1. ВIIСCТlІ АО Договору opellДlI IIВС1)'Пlfі з .. іllll: 
1.1. ПУІІІСТ 2.З ДоговорУ орешаl' ВIIКІІаСТ1I в 'flСТУПllіП РСАакціі: 

43. НОРМІТlIDIIIL rpошова ОЦ1llК8 земелL"ОЇ ailllllKII 3ТЇn • •• • • a6AaCti ВЩ 11.08.2009 року Н!! 04.311 S-3/820 CТDIIOIlт: 110 ДОВІДК" BIMIJJy дсржкомзсr.IУ У АІІСТІ Бровврах КlІївськоі 

-1244 (сі", ТlIСІІ'І Д1Іісті сорок 'I0ТI1p11) rplfвиі оо копійок. 
1.2. П~ІСТ З.І Доroвору opellДSl В.IXnВCТlI в IIICТYnllin peUKU;;: 

13.1. Цей Доroвlр )'lCllIІДСКО строком на 2 (авВ) РОКІІ, тep .. iIlO .. до 30.07.2011 року. Лісм захj,rчСІІ'" стро,,>, Дl1 qьoro 
~.OPY. ОРЕНДАР має переВШІ!не прав? поковлснКIf noro ІІа H08rrn строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІШСН ІІС 
_ше ~ІІЖ :sa зо КIUIcKдapK~ аНІВ ПО заКlІlЧСIШI строку діі цьоro Доro80РУ ПJlСІоАlоао ПО8;дом.тl ОРЕНДОДАВЦЯ 
npo 811р nPOДОВЖlmt Roro .11110. 

ПOnOJCе~ цьоro .l!0~DOPY про пе~еважнс право ОРЕНДАРЯ IfС застос:овyrОТЬСIІ у рої: 
- ItIkOрllC'llИНІ зе~,enLНОI АUI"НКІ' НС 3D цmЬОВІIМ npIDIIDЧСННI"; 

- nopyD1CКИІ термінів cruranl орсндної ruranl; 
- АОnyщeнКIf погіршенНІ стану ,емелЬІІОЇ дїJUlнкш). 

1.3, Пункт 4.2 AorOBOpy ОРСНДІ! BllкnaCТl1 В иаС1УПН1n рсдакші: 
.42. Річн, орендна мата станОВIrп. 1% (ОДІІИ) 8ідсоток Від HOp .. BТJIВHOi rpoШ080Т oqillkll земелыІїї ділl"КI! -
1244.00 rpllleH. і складає: 
-Ц44 (сімаесат аві) rpttвиї 44 копійк" на рік. 

1.4. Пункт 4.3 ДoroBopy ореНДІІ BIIКJIBCТlI У IfВС1УПIfїn редakUlТ: 
с4з. Орендна мата BHOCtm.CJI ріВIfJI.Ш чаc:ткrw'1 шоr.lісячко пропraАI 30 (1pIfДЦIIТJ') JCDJICJUUlPНJIX анів. НlCl)'mnlХ 38 
ClCtllDIім XlUlCllд8РnИМ анем 3BЇТНOro (податко80ro) .. ісяWl без ypaxyвDlflUl пдв ШJUlXОАI пepepaxyвarПIR ІІІ рО3рDXylIК08I'Й 
р8ХуН0х Оре1WWШUR N! 33217815700005 YТJJ< У ю.ївс.кїR області м. І<ІІЄІІІ, ход ЗЮІО 23571923. МФО 821018. 
DacpyвaЧ- Броварсьхе ВДІ<. код kJl8СllфікаUlї J 3050500 - оренда зcмnі». 

1.5. Пункт S Доroвору оренди ДОП08и.ml ИОВllr.I niДnYНSnOAt S.4. IJac:тynкOro ЗА.істу: «5.4. Псредача у 3UctaBY 
1I111ece11Q до cтaтyrкara фоНД)' права ОРСИДJІ 'СМeJlьноі д.ЇJUlШПІ забораНIІЄ'l'ЬCIІ». • 

1.6. Пункт 6 Доroвору ОРСИДJІ AOn08Hlmll108JW nUUJYHSnO)! 6.4 ~ac:тynH?ГO ЗМІСТУ: • 
16.4. ПередаЧІ земenЬНОЇ дinaНК11 Орендарю здіJtСJJIOЄТLCІ на npOТlJI S (п ІП'Ь) ди •• за 8mJA. nPl.dмaHIII - передаЧІ. 

Орен.цар зобов'l3аИllh 8 п'JIТ)lаСННIІЙ термі .. піСЛI дсржавноТ petctplUlї шоro Доra8ОРУ тal8бо БУnЬ-IІКJIХ 
IIDaanoвшс )'1'0", Доroворів ПРО 8HecelfКR ЗАlін та ДОПОВИСІІЬ до Договору ТОШО Ila.дI1Тtl 8iдn08ЇДIl)/ �\-опіlО oPnUl)/ 
~ПОі ПOJUmcОDОЇ c:nyжби ЗІ .Іісцем :sкахоажСIІІ.1 ЗС .... ельНої дiпlllfKII)). 

2. ЦСП Доrовlр піДlUlгає державніП pCtC1plUl1. -
3. ЦСП Доroвір набllpає '1IJНHocтi nїCJUI піДIIllс:аIfИI CТOPOIfIltdII '111 Аого дсржааlJОI pcccтpauii. 
4.11ІІІІІ. ШІО "".'ІОУ "ш· l"kll вІ .. 20 ВСРССIUI 2006 року '8 J6040633800363 зanllШaJOТIoCJI без 

1II1a..-~ :~" all доroвору оре'IДII'сЬІ.... 'І... -

/.,:* l.'" ;1 і,'" .. 
• , •• t-

• ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
. ~'" ВItO ' .• ' .\ 
_l~~1a,~ МlськА,РАДА . по, OIiJ1A.CТI . 
·b"l •• IIIIIhI .. ·'-- ..... :.са:·: _.lі 
~ ---"".' • 'І 
~-OCo&i 11, ~~.rarap!H ... 1 s 
. . . . n~КIIlrapsi ВаСІІЛLО811ча .. ..,". " .. , . ~ 

-. ... _... ;І.в. Cll1lfJJltНfJ 

ОРЕНДАР 

&.ССtlpll'О'1І Е,,,In'" nIlМ/'"'' 
IОРIIдІIЧJID в.ареса : 
ауn. грушсвс.,,-ого.17-б п.13 
.1. &РОВВРІІ 

• If 8СJoID , __ _ 

в..аІІр ij' .. nn)1 про ЩО У КlflоlзаПllсів ас:РЖВ8110і pm:тpauiТ ДОГО80рів 
~ JaI1Ctc'lpОIПUIО У ВІЖОІІКОАІІ БроваРСlaКО! "llс'ІСО 1"- • • 

~ "'"1fe110 3ІПI!С аІА « fГ» д' 2~POIC)'· 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

"_17_"_ серпня_2009 ро'су м. Бровар .. 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\lісы�аa рада, в особі 

ВИКОнуІочого обов'ЯЗI(И міського голови - секретаря міської ради Сапожко 

Ігоря Васильовича, що діс 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 громаДПllка Бессарабова ЕміJJіи ПаВJJівна з другої сторони 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громаДПllка Бессарабова 

ЕміJJЇЯ ПаВJJівна прийняла земельну ділянку площею 0,0032га по 

вул.Грушевського в районі розміщення буд. N!!17-б для обслуговування 

збірно-розбірного металевого гаражу. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії Броварської міської ради від 30.07.2009 року NeI184-67-05 

на умовах оренди терміном на 2 (два) РОКІІ дО 30.07.2011 року. 
• • • І 

Цей Aкr складено У трьох прИМІРНИКах І є невІД ємною частиною 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДAJIA: 
Броварська міська рада 
юридична адреса: 

М. Бровари, вул.Гагаріна,15 . 
В~КОнуІочий обов' язки МІСЬКОГО 

прИЙllЯЛА: 
Бессарабова Емілія Павлівна, 
яка проживає за адресою: 

вул.Грушевськоro,17-б кв.ІЗ 

м.Бровари 

Голо - секретар міСЬІ(ОЇ ради 
обл .. Київська 

. 

:\ . ~7/ в.п.Бессарабова/ 
і .. 
.' . 



Доraвlр~і2 про ВllеС&ШIIП 31'1111 до доroвор,v ореll"l 
J ... І JeSIMLlloT ,aIпIIIICII ВI.а 29 mlстопала 2006 рок, Х.040633800422 

"ІІСТО БроваРl1 КllіВС"КОі області 

03 cepnllH двІ ТlIСП'11 дев'nтoro POICY 

OPEHДOДAB~ЦЬ: Броварська "Ііс"ка рала Кlfівс .. "оі області, ЮрlI.DIf'II.а особа за 3BKOI.o.aaBCТDOIoI 
УкраТІІІІ, IдСlmIФIКD~ПIllIП код за lШШIМl1 сдрпоу 26376375, 10РlfЛlrша алреса: КllівсІока обл., м. БроваРII, в,л. 
rarapil.la, 15, в OCO~I BIIKOI11l0'loro оБОВ'.3КII Mi~"KOro roЛОВIf _ сскретар. ралlf Сапожка .rapn DаСIIЛLОDII',а, 
JlКlln ДІС ІІа підстаВІ ст.42 3аКОІl)' Украіlll~ «Про МІсцеве саМОВРIЛ}'ваIЩI в УкраіІІі)), 3 о,аIIОro бо"" та 

ОРЕНДАР: ПП Д310ба НатаЛlI Павліnllа, IОРШIІІ'ща алрсса: м.БроваРIІ, в,л.Кllівс .. ка,290 ка.16 
fAelmlФікаціПllllП КОД 2422819622, cBiдoUТDo про лержаВl1)' рсестраl1іlО фі31f'шоі особll-пі,аПРllемЦІІ віл 
14.09.2001р. Н!!2 3550170000004819 BllhllC ВIIКОllав'шм комітетом Броnарс"коі міс"коі ралll Кllівс"коі області, 
JUШі -"ОРЕНДАР", :J dPJ'lOr сторо"н, YКnВnIl цсп Доroвір про lIaCТYnllC: 

ДіЮЧl1 добровілыІо і перебуваlОЧIf Прl' з,аоровоr.1)' розумі та IСllїП пам'ІТі, розуміIО"11 31Iа'IСIIII. своіх ліП, 
naпеРСДl11tO 0311аПомлеllі 3 np'lnllcaMII Ullвіл" .. оro заКОllодавства, що рсryлюют" укnалСШIП 1111r.1II праВОЧШI 
(З0КРСМа, з BI"lora"lII щодо IlсдіПСIІОсті ПРПОО'ІІІІІУ), пілповіЛllО ло рішеl'lll БрооаРСLкоі міс"коі ралll 81,а 
28.05.2009 року НІ 11 З 1-6З-05 та КСРYlО'lIIСЬ ПОЛО-АССIIIIIМIf ПУllктів 4.6.2, 4.6.3 та 9.1.3 Aoronopy ОРСII,а1l зсмen"l.оі 
дfnIlIXII від 29 ЛIІСТОПВlШ 2006 ро", YКnВnll иеА Договір Х!2 ("адалі - Дu,·оаір) про ВІ'СССІІІІІІ зміll ЛО AorOBOPY 
ОРСIUU1земел .. IIОЇ діл.IІКIІ 8ід 29 листопада 2006 ро1СУ 30 Х!040633800422 (налалі - Дt»Offір ор."ди) про такс: 

І. ВIIСCТlI до ДоroВОРУ ореl.,аll "OCТYnlli зміlШ: 
1.1. ПУІІКТ 2.З Доroвору ОрСНДIf BI.кnacnl в I.OCТYnlliA редвкціі: 

а2З. HopManlBHB грошова оцінка зсмcn"ноі ділlllКIf згі.l1ll0 довіДКl1 8ідділу лсржкомзсму У r.licтi &рооорах 
IClaiвеькоТ області від 20.07.2009 ро", ХІ 04-3/13-3/881 стаНОВ1т: 

- 51438 (П'втдCCJIТ сім nlСІІЧ ЧOnIpIIСТ8 1p1I.Dwrть вісім) f1J"8ell .. оо копіПок.» 

1.2. Пункт 3.1 Доroвору ОрСНЛIІ BllкnaCТ.1 в l.аступніП релокціі: • • 
113.1. ЦсП Доro8ір укладено теР"Ііном на І (ОЛlfН) рік ло 28.05.2010 ро",. ПIСЛlI заКII,:,СНIІI строку лli цьоro 
ДoI'DIOPY ОРЕНДАР має псреважнс право поновлеННIІ Поro на НОВIfП строк. У ц"ому РIl3I ОРЕНДАР ПОО.ІІІ'СІІ НС 
пiJніше ІІЇЖ за ЗО квnен.ааРИlfХ дні8 ло закіНЧСННIІ &:rpO", діі uьoro ДОГОВОРУ П'IС .... ОвО n08I.DOr.f.ml 
ОРЕНдОДАВЦЯ про II&Мір ПРОД08Ж.1Т11 Пого лію. • 

ПоложеllНl цьоro Доroвору про переважнс прово ОРЕНДАРЯ нс 30СТОСОВУ'ОТІоСI У pll3l: 
- ІIIКОРIІСТ8Юlі зс"Icnы�оіi діл.НКIІ НС за цілЬОВ'I" ПР'DнаЧСIIНІ!"; 
- порушсННІІ термінів СIUШТН ореНДllоі nла~'I; 
- ДОnYЩСНl1R погіршенНІ стану зс"cnьноі ЛШIІНКfI)). 

4 І Д орСНЛIf Blfкnaeтlf о ІlвступніП рслакціі: • 
1.3. Пункr. оro80РУ % ( ). отків 8ід HOpMml81f0Ї грошоооі oцiflКlI зс .. enыlіi ЛШ.ІІК'І _ 14.1. Річна орсндна плата CТВ110811Т. І О ДCCJlТlt 81ДС 

57 438,00 f1J1f8CHIo і складає: • • А t 
- 5 743,80 (П'JIТL ТlIС.Ч сі",сот сорок 1p1l) rpl18HI 80 КОПІ 010 

CТlI У наступніА рсдвкціі: 
1.4. Пункr 4.3 Доro80РУ ОРСНДIl Bllкna • ЧНО ПРOТJlro .. 30 (1pII.DUJIТII) ICIIJIСflЛDРШUC Лllів, нactyШIllХ 

«43. ОреНДІІа плата BHOCIIТItCII ріВІІІ"111 чаCТКllt.Ш ЩО"ІІСІІ. UII бсз урахуванНІ! пдв ШЛІІХО"І nepepaxyвarПUl ІІІ 
31 ocmuШI КВnСIIЛDРНIIМ aнCfof звітного (no~~~:J5 ~дк у Кllівс .. кіП області ,,1. КlIЄВІІо кол ЗКПО 23571923, 
~Blln рахунок OpCНДOДl8Ц11 N! 3Зl<,217 КnВСllфікаwі 13050500 _ ореlfЛD зсr.ШЇ». 
МФО 821018, одержувач - БР08арськс ВД код о-

•• cтopOHar.1II та Пого ЛepжD8flоі pet&:rpaUlI. 2 Ц • б ності ПICЛJI ПІЛПllС8НІІJI 
, еП ДоroВIР ІІа Ilрає ЧІІН 06 N!fИО6JJВDfИ.72 оі ділllНКl1 8ід 29 ЛІІСТОПВДВ 20 ро", 38 а -

3. Imui УМ0811 доroВОРУ ореНДІІ зс",ел"н 
3IIn1W1ІОТьсІ без З"lіll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

npII.an"",ii n/bllpllr."·'f6 
Вl'ОlІАРс/,КА .• М/ёЬі(;4I'Ад,8 ДJю6а Натал/R nаМ/'llа 
I{JIIBC/,Ko10ВJiACTI' r Юр"Лllчна алреса : 
IОрIUUIЧI,а!!}tреса .:' ~- ...... . . '.'.. Кllіоськв,290 .!~.16 '" .0 o~ • 

~ Вро Ip~!;lyJi.r:arapiHD, l·s \.' .. М. 6роваРІІ " ; .. , 
, _поЖlCQ Ігорн Ввеllльов.іЧD оБJI. Кllііська '. 
'І :,~.:;( \:.. . :.: :1: , ./ t:" . ..' 

.. • \. • •••• і ~~. _.:., 

. ,о....., " '.. .. " І /о.' ~.' н..п,' "Jю6а " _., "0·',' • /,1 ,. ...... 
,"~ - ., о , , 

•. ····/;JJ.с;,;,ожItО і .. . 
-.,.~~~.. . ... , ... .. . '. r 

"~ • ~ ,. '.. ',. : ,... '1! ..... 1, про щр у кішзl 3DП.IСIВ .деPЖUIIО 
.... • •• .:... .':. . • ..коі "ІІС,,""ОІ р- ІУЕ·· 

~дoroB р ~eCC;POBaHO у 811101lKOM1 ~POi}C» /J!.. 200_ року. 
іТ доroворів ОРСІІЛІІ ВЧІІІІІІІО ЗВnIIС ВІЛ"__ - • . 



'" АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися Нижче: Броварська міська рада, в 
особі ВІіКОНУIОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

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

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

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

однієї сторони, та ПРlfваТНllЙ підпрІІЄМСЦЬ Д310ба Наталія ПавліВІІа з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТНllЙ підпрllЄl\lСЦЬ 

Д310ба Наталія Павлівна прийняла земельну ділянку площеlО 0,0172га по 

вул.Шевченка в районі розміщеНllЯ цеllтралы�оіi лікаРІІі для 

обслуговування оавільйонів та кіосків в СКЛ8ді 3YOIIIIKII очікуваllllЯ в 

м.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 28.05.2009 року З8 

N!!1131-63-0S на умовах оренди терміном на 1 (ОДІІІІ) рік до 28.02.2010 

року. . . . , 
Цей Акт складено У трьох ПРИМІРНИКах І є невІД ЄМНОIO чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,;ська рада 
Кlllвськоі 06ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вупІагаріна,15 
Виконуючий обов'язки 
місь голови - секретар о· 

місь о р ... 

.' . 
/ LB. Ca"O~!CK~ І 

-;:";:'---1-- ~" 

ПРИЙНЯЛА: 

Пр"ват" ІІІ; n;д"pIIЄJJ'Є'(Ь 
ДЗlо6а Наталія ПаВЛ;Вllа 
Юридична адреса: 

м.Бровари 
вул.Київська,290 ІСВ.16 

~ --' .... ,. ,. .. 
.: . - . 

__ ~~~ ____ IJ.l.l1Jr~о6аl 



ДОГОВІ. 
О'ЕIfДИ ЗЕМЕЛьноJ ДІЛЯНки 

fll.liроваРII 

Ііроварськв а.lськв 'IUII "_03_" _серПІ" "2009 • 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Ііровврськв а.lсыcD рода, в особі ІIIКОII~IОЧОro оБОВ'R31С11 r.ricloKoro roлОВl1 _ сскретаря 
мІськаТ Paдll СDПО~ .!горя 8аСIШ.ОВllча, що діє ІІа підставІ СТ •• 42 ЗаКО1'У УкраїНIІ "Про .. ісцсвс 
CllМODpuyвa1111l D УкраШI , РО3ПОР'дЖС"I" &роваРСloкоі міСloкоі рад" від 24.07.2008 року Н!!128 3 OAllOro бо .. ,)" 
18 

ОРЕНДАР: гроа.DДЯIІІС8 Єгорцсва ФІТІІа IBBlIlOlln, fol.БропаРIІ. БУЛloв.НС3МСЖllості,6-п кв.98, 
WlmlФіквціПllllП код 1151203641, ЯКIlП папі -"ОРЕНдАР". з дpy~oT сторо"". YКnMII ucn Договір про 
ІIDС'І)'ІІІІС: 

1. ПРСДJ\ІСТ догопору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ BiдnOBilllIO до ріШСIІНЯ сесіі БроваРСloкоі ".іСloкоі радll КllівсloКОТ облвсті 
ІІА 25.06.2009 року oMIIS9-64-05 IllUШє., в ОРЕНДАР ПРllПмвс в СТРОКОВС MDТlIC КОРIІІ:туваШIЯ 3C .. CnIoIlY 
дlmlllКУ МОЩСІО 0,0034га, дІІЯ оБCnУГОІуваllJlЯ збіРllо·розбіРIІОГО raражу, ЯКIIП 311аХОДIm.ся ПО 
6уnьв.НС3DJ1СЖIIОсті в panOlli розміЩСllllЯ буд.N!6-в в "..БроваРII. ЗГЇДІІО 3 MallOM 3С".ЛОКОРШ:1уваIllIЯ, що є 
невlд'QШОЮ ЧОСТІІІІОІО u.oro Доroвору та довіДКIІ BllдDlfOi відділом дср-.кКОМ3С".У У "Іісті GpOBapax Кllівськоі 
06nасті від 13.07.2009 року за Н!!04-3/15-3n61 та 30".CnIoII0-кадастровоі ДОКУ".Сlnaші відділу ДОр_КОМ3С"IУ у 
місті &роварах КtliBC.KOi області ЦІ 3CMcnItlla ділЯllка рахується D зс".лях тpallCnOPТY в ".о_ах GpOBapcItKoi 
місыІоіi рВДІI. 

l'адIСТРОВIIП Ilоа.ср 3210600000:00:027:0057. 

2. Об'єкт opellДll 

2.1. В оронду поредається 'СМCnIoНВ ділRНка звranloною МОЩСІО 0,0034ra. 
2.2. На зомепьніП ділЯllці відсутні об'єml НОРУХО".ОГО. MBnlla. • •• • • 
2.3. НормаТlШНВ rpОШОВВ оцінка 30McnItlloi ділЯНКl1 ЗГUUІО ДОВІДКІІ ВІДДІЛУ ДСрЖКО"130"IУ У follCТI &ровврах 

КJliBcькoT 06nвсті від 17.07.2009 року 3В Н!!04-З/l S-Зn60 станов,ІТІо: 
8 032 (Dlcll\' ТlIСЯЧ тр"дunТlo двІ) rpllBHi ОО 1С0пinок. • • _ 
2.5. 3C"UIoIII дїJUlHЦ ІКВ псрсдаЄТЬСІ в орснду, ІІС має 'П1КIІХ IIСДОЛlКIВ, ЩО МОЖУТЬ перСШКОдl1Т11 11 

ефеmll"ОМУ ВІІКОРІІСТІННЮ. .,. 
2.6. ПРІІ 3"lіllі ( рсорrallізвші) ОРЕНДАР.я ДОГОВІР ОРСIIl1II но зБСРlraє ЧШIНIСТІо. 

. 3. Строк діі договору 

.. іно". ДО 25 06 2011 року. Піcnн закінчснНІ строку діі AOroBOpy 
3.1. Доroвір ytШодоно ІІВ 2 (дВІ) РОК", тор n стр' O~ У Ulto"'y раі орсНдаР ПОВІІНС'І 110 ПЬ'lішо ніж 

ор о ПОІІОМОНІ" nOГO на НОВІІ • • !Індар мвє ПОРОВlDКНе прав 'і Договору mlCItMoBO повіДОМlІТІІ 0PCIIДOдaIQR про наМІР :sa 30 ICIUICНl1lPIIIIX дllїВ до закінчеНlIR строку ДІ uьaгo 

DpОADВЖJml noro дiJO. ІВО ОРСІІДарп НС заСТОСОDУIOТLCn у рпl: 
ПonажСllllR ц~oro Доroвору про ПСРСВ~ЖІ~~І= ПРll3наЧСНIW'; 
- BIIKOPIICТIHIO 30.IОloноі дiJulHКН но за Wnlo • 
- ПОРУШОННJI термінів CMaТlI opcНl1IIoi IUIlт,tl, 
- l10DyЩСННJI поriршо.1НR е'П11'У 3CМCnlolloi ДШRНКІІ. 

4. ОРСІІДПО ПJlDТО 

) Ід отОIС аlд Ilopl\,aТlIDlloT грошовоТ oulllKl1 3сІ\'мыlіi IIТІо 1 % (ОДІІІІ В С 4.1. РІЧІІІ ОрСІlДllВ плвта cтallOB 
_ІІКІІ_ 8 032,00 rpIIBCII. І складає: Ік 

80 ) 32 ICDпlПКl1 ІІВ Р • • 
- .32 (Dlсll\IДССЯТ rpllBcllL І :"НIІКlI дсржаВllоі вбо ко"IуIІмы�оіi ВnBCIIOCТI 

і ТlI за зсмепloll д... _ 
4.2. 06ЧІІCnОННІ розміру OPOIIДIIO lUIа та коофіuiЄllТЇВ IНдCКCD~II, ВІ1311аЧОНІІХ заКОllод:аВСТ80r.t. 

3Аіhснюcn.СR 3 урахувВIIНІ.1 іх uinlooBoro ПРII3IIВЧСIIIIR що 3ВПОВІІІоЮТЬСR під час УКЛaдlНllЯ або 3,,""11 У"ІОВ 
31311ВСРДЖСIIIIfIIII Ка6іното.' Мllllстрів УкрвіШI фор".вr.ш, 
ADraDopy ОРСІІДІІ ЧІІ продовженНІ noro діі. Оl\lfеяЧ.IО протяrol\1 30 (TpIIДURТII) кanCllДllp.IIIX 

св рIВIIIIІ\'11 'lвСТІСІІІ\111 Ш aТICoBoro) І\llcnця ба ypaX)'BallllH ПДВ 
4111 .. 4.3.0pCIIДIII nЛlта DllloCI:'CIIдDPIIIIl\1 AIICI\I 3DlтllOro <:ацн 1633217815700005 УДК У КIIТвс.кIІ 
IIIJI .ІІСТУПІІІІХ 31 ОСТ8II'1 1\' КОВІІА paXYllOK opc,rд ВДІ(. Код lСЛаС1lфlкацlJ 13050500 _ 

1101\1 переРІХ)'ВІІIIIЯ .11 РОЗРDХУІІ 71923 одсржувач _ Ііроварс:ьке 
IIIJIqcrl АІ. К,ІСВІ МФО 821018 код 235 і IUIВТlI офОР"ШIЄТЬCR BiдnOBЇдlIlfr. ... 
0Ptnдa зеаm' cnyr в рахуІІОК ОРСНдlIО 

4.4. П~едача продукціі та НIUUIIIНJI по 
1'"-11. tТIoея у рвз' : 

4.5. Розr..lр OPCIlДlloT MDТlI персгnЯДD ед6ВЧОШІХ ДОГОВОРО"І; 
4.5.1. 3MiНlI У"ІОВ roсподарюввННІ. пср 



opeНJ1l1oT маТІІ, зміНIІ l.ормаТIІВIfОЇ 'l'0IlJOhOI оні", 
одаТК)' 'п1 c:ruBOK ~II 

".5.2. Зміllll розміріl 3CMCJlItII~1! n '1 іlшексаwї, IIDlla'lellllX заКОllодавством. , 
і .. 111 таРllфіl змІlll1 коефlWСIn1 у ПnlТУ ІІІ Y"IOII~, OII~lln 11:1111' п.4.5 дОГО80'" n дDlІЩСllllllw " 31'lllIIml ОРСІШІІ . 1':. 

у OllnUIC)' 01дl'1001I ОРСIШlРП. IWIOII lіl1110бровinы�оNN РОЗlрваllНЯ договору за ]ГО.10Ю сторін, 
CТOPOIIII РОЗРlllаlО11о 110говlр ОРСІ1111І. Якщо, С 
цсП 110ГОllр РОЗР"lаCТloСЯ У CY11010l'IY ПОРІІ:': заКОIІОМ; 

4.5,з. І ІІІШІІХ ІІІПВДКDX, перcnбач ВТlI У CТPOКlI, ВIОllа'IСI.і ШІМ договором, сума заборговаllOCn 
4.5.4. У разІ IIOIIICOCIIIIII ореlШlIОТ М IIX)'lalllIRJoI ПСllі що нараховуcrloСЯ ІІа суму подаТКОВОГО борry 

б гом І mrycn.cя 3 lІар , .,. б" 
IlажаCТloСIІ nOI1DТICOBI"'1 ор IIDRBIIOCТЇ) із розрахУIІІСУ 120 ВІДСОТКІВ РIЧIfIlХ О ЛІ КОВОІ С118111 
(3 ypaxyDlIIIIJIl'1 шrpафllllХ м ClllкWn за Тх ellIt ІІІІІІІКІІСІ'ІІІІ 'П1КОГО пода~ового борry або І.а деl.l. Аого (Rol'O 
HaWOllMItllOГO 6аlllСУ Украlllll, дllочоі ІІа ІІІ 3 ІCJlIІ'1ІІ11 'П1КlfX С'П1ВОК Є бtnЬШОIО, за КОЖlшfi кanСЩlар""n ден. 
'laCТIIIIII) ПОl'DwеlIllЯ, 3МОЖІІ0 від ТОГО, ЯКІ 

ПРОС1рОЧСIІІIJI У Пого CMaтl. crAC і У ВIlПВДКвх. ЯКШО ОРЕНДАР з поваЖlflfХ Прlf'fllІІ ТІІмчасоlO 
4 5 5 ОРСlll1Іlа ма'П1 спраВJlJlf:I1oСЯ 'П1К ••• Д ОМ 

ІІС ВIІКОР"СТОIУС 3C1'ICJlItlty дinЯIІІСУ за ШІМ оговор • 

5. УІ\ІОВІІ BllKopllcтallllJl ЗСІ\ІСЛLІІОЇ діЛJlllКJI 

5.1. зсмcnыla дinЯIІКl ПСРОдDЄПоСя І opellд)' дnя обc:rуговуваlltlЯ збір •• о-розбіРІIОГО rnража; 
52 ЦinЬОІС ПРll3l1аЧСlІІ1R 3CMcnItlloi l1inЯIІКIІ- зс"tnl траIlСПОРТУ· . 
5"з: ОРЕНДАР ІІС мвс права без офор"mСIІІIЯ У BCТ8l1oвneHoMY заКОllодавством ПОРЯДКУ ЗМ"'Ю8аm 

ц1nьole ПР"ЗllаЧСIІІIR земeJlыlіi дinЯIIКlI. _ • 
5.4. Псредача У заствву та IІlеССlІІ1JI до cтaтyтt.oгo ФОНДУ права ореНДІІ зеМСЛЬНОI ДІЛЯІІКІІ звБОРОІ.IfCТЬCJf. 

6. УІ\ІОВІІ і СТРОІСІІ передачі зсl\lслы�оіi ділJl11К11 D ОРСІІДУ 

6.1. Псредача земeJlыlіi дїJutНКII В оренду 3діПсIПОСТЬСЯ без розроблеНІІЯ проекту її відведсtlt.я. 
6.2. IIІШі y.IOIII передачі зеr.leJlltноі дinяНКlI В opel'ДY: ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, в ОРЕНДАР nPlln),aE. 

ОрОIЩУ 3С"'eJlЬНУ діляllКУ вinьну Від будь-яких майнових прав і претеюіП третіх осіб, про ЯКІІХ • MOMeнr 
УКІІDДDНІIR Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не МОГЛІІ знаТII. 

6,з. Передача земeJlы�оіi дїJutHКlI орендарю здіПсfПOСТЬСЯ після деРХClUlllоі реєстраціі цього Договору 
за актом ПРllПмаllllЯ - передачі. 

6.4. Передlча зе".eJI.llоt дlnПlІlСl1 0PIIIДIPIO здlRСlІlОєn.ся ІІа протязі 5 (п'ять) Дllіо за аlCПlМ 
ПРIIПl'IDIIIIЯ-Пlредочl. 

ОРСlшар зо60D'язаllllП D п'nТllДlllllllП тер".іll пІсля ДlрасаОllоt РІсстрвцlt Ц.ОГО Договору тalаliо 
6уД .... я1С11Х ДОДВТІСОВІІХ УГОД, Договорlв про ВІІССІІІІІЯ з".111 та ДОПООІІІІІ. до Договору ТОЩО "aдaТlI 
BlдnOBlдllY IСОпllО oprвlIY ДlРЖВВllоt податКовоТ елуж611 ЗD ".IСЦІl\1 311DХОДЖСІІІІЯ зеl\lел.llоі дlnЯIIIСII. 

7. УІ\ІОВІІ повсрвеПllJl земсльної діЛВllКlI 

7.1. ПіCЛlf ПРIШШlеll1lR ДІЇ Доroвору ОРЕНДАР повертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ земельну дЇJutHКY У стані, ке 
ripwor.ty поріВIIRНО з ТlIМ, У ЯКО"І)' він одержав П в оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ У разі погіршеllНR KOPllCHlfX мастивостеП орендованоі земeJlы�оіi дїJutHKll, пов'ЯЗDН11Х 
із З"lіIlОIО П CТDIIY, має пр~о .на lідwко.цуВDНIIR збlfrкlв У розмірі, Вll3наченому сторонar.ш. ЯКЩО cтapOIWll1 ке 
досяпryro 3ГОДІІ пр~ РОЗ"ІІР ІlДWкодуваНIIR збlmdв, спір Р03В'R3Уєrься У судовому порRДlC)'. 

7.2. ЗдіПснеш opellдapeM без зr:oДlI орендодавця витраТl1 на поліпшеНIIR орендоваІlоі зсмслыlіi дiлRКlСl1, 
які неМОICJIІІВО В.lдокреМlтl 613 заПОДIRНl1R W,"!дll ціП дimtllці, не пїдnяnucm. відшкодуванню. 

7,з. ПОЛlпшеllШI cтalty. зеМeJlьноі I1IЛJIНIОІ, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПІІСЬ".ОВОІО згодоЮ З 
OPEHДOДABЦ~ зе"mі, не mдJIJIl'DIOТIt відШКОдyDанНlО. У"ІОВІІ, обсяг .. і СТРОКІІ відшкодуваllНR ореllдDРЮ 
Ilпрат за проведеш ІІІ.,,' полlпwеllllR CТDIIY зClt'eJlЬflоі дinЯНК11 Вll3flаЧDlОТЬСЯ окреМОІО УГОДОІО сторін. 

7.4. 0PCfIДIP "ає право ІІа віДWКОдyDаНІIR збllтків, заподіЯНlfX унаслідок неВllКОНl1l11lЯ opellдoдвaueM 
зобов'оаl"', псредбачеlllfX Цll" договором. 

3611Т1CDI'.11 ВDвжаIОТЬСЯ: 

7.5. ФаmSЧllі B1paТlI НКIІХ ОРЕНДАР занав у , І ""10. 
ОРЕНДОДАВЦЕМ • зв RЗку З l.еВIIКОllаIllIЯМ або нсналеЖНI.,,' ВIIКОllанНЯr. ~" 

договору а також Вll1раТlІ, НКІ ОРЕНДАР 3діnСffJIВ або ПОВlІнен здіПСНJfrl1 ДІІ. віДНОDJIекІІІ 
СВОГО поpywеllОГО право; 

7.6. ДОХОДІІ, які ОРЕНДАР мlг бll реалЬflО 01рllмаТII І • ОРЕН nоДАВЦЕМ 
у.'ов договору. . раl Ilмежноro виконання ,... 

7.7. роз".ір фаmSЧlll1Х Вll1ратореflдaРЯ Вll3НDчаєn.ся на" • ""НІІХ. 
ПlДстаВI докумеflТDЛЬflО ПlдтвсрДЖСflllХ _ 

8. Обl\lежеППR (обтв- ) 
-СПІІВ ЩОДО ВПКОРllстаllllJl 

зеаleJIьвоі ділВПІСІI 

8.1. На opCllДOlaнy земслы�y дinaнtcy не Вc1'DНовл 'б • 'б' 
ено о межеllНЯ. обтяження та інші правD тpCТIX оСІ • 

9.llІші Права та оБОВ'Jl3К11 сторів 



ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaН1yc, що зе .. еп.llа • 
:sa6DpОIIОЮ (арешто",), ЗDCТD8010 Ilе перс6"8ас ·1 8·

lWI
•IIII С У Roro апаСIIОСТЇ, Ilі""",у іIIШО"" 110 Іl4ч"'"'еll" під 

• шl ПрНIІ D • ,,11І "Іас ЗIІКОIІІ,і n "000 ... IlIIIJIIIImllН ... IОН8чеllllUlr.t AOro80POr.I. DВІІDВІІЖСЩІ. персдаваПІ шо діл.lІІ" В opellдY, 
9.1.Права орсщ,одавця: 

9.1.1. перевірПІI ЦЇnЮ8е 81IКОРIІІ:таш.. _ • 
9.1.2. ДОСТРОКОВО pD3ipaDnI цеП ДОГО8Iзсr.ICnЬНDllWIІІНКII; 

AOrDDOpor.1i Р У BllnD.1lkllX. передбаЧСlІІ1Х ЧIIfIШIr.I 3DKOIIOдDDC:Т1l0" та QII'" 

9,1.3. З.lіlllml pD3.,ip opellдlloi маПІ у ІІІ 
DдlIOcтopOIfII.OM>, пор.дtcy бсз зroДl1 ОРЕНДАря.падках. передБВ'IСIІІIХ '1111111І1'" ЗDКОlfодаICТDО", в то",у 'lІІcnі в 

9.1.4. BII.faraTJI аід ОРЕНДАРЯ Cloe'laCJlO~O _ 
9 1.5 BII.faranl аід ОРЕНДАРЯ • Bllecellllll opelllIJlOI маПІ; 
• '. 81дшкодуваllJlIІ C"r.1II ореl і • f 

БРОВlрськоі МІСЬКОТ PDAlI ДО піДПIlСВIІIІ. тОГО ДОГОВОРУ' " IдllО маnl:l 'ІВСУ IIpllnllJl1Т. Рlшеlllll сес r 
9.2.000В'Н:lIСІ' ореtlдодаВllП: ' 
9.2,1. псредаваТ11 земеп.l" діЛlШКУ по ІКТУ. 
9.3. ПраВІ ОРСllдаря: 
9.3.1. DТpIlМanl по аК1)' зс"I~ыfr діn."ку у KOpllc:tylallll.; 
9.3.2. ПОIIОDЛJОlаТII. ДОГОВІР ПIСЛІІ ЗІкіll'lеllll1l строку ПОГО діі в разі відсynlОсті прсmшзіn, ЩОДО 

з0601'IЗІН. на nPОТlІ3і теРМ"" ОРСНДІІ. 
9.4. ОБОВ'RЗКl1 ОРСlщаРR: 
9.4.1. IIDдDBanl ОРЕНДОДАВЦЮ можпllвість здіnСlпооаnl KOlnPOnL ЗІ ОIIКОР"C1'DШIJI'" оісі ЗС"ICnLllоі 

AlмНКlI; 

9.4.2.BIIKOPIIC:ТOBYBBТI1 ЗС"IСІ1LI'У ДШRІІКУ 31 IlfлЬОІIІ"1 ПР"31111'lеIllIВАI; 
9.4.3. свосчасно смачуваТJt арСIІАІІУ МI1У; 
9.4.3. lІе допускати хімічного 'ІІІ будь-.кого іІІШОГО ЗlбруднеJlНIІ зс"rnll; 
9.4.4. пUrrpJlМуваТl1 її в IІВnОЖНО"'У санітарному стані; 
9.4.5. піСЛІ звкінченНІІ тер",іну діі ДОГОІОРУ ОРСНДІІ nOlcplryтtl земелЬІ" ДЇЛІНКУ ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

1ІІІІежно." стані по акту; 
9.4.6. в п'JIТ1fдеННllП термін піСЛІ дсржавноі реестрації ЦЬОГО IIoroBOpy тalабо буДЬ-ІІКIIХ AOдaтlCOll1X 

yro,a. дoroloplB про ІнесеННІ змін та доповнень ДО договору тощо IlIЩaТlI oiдnoBiдacy копію ОрnUlУ деРЖВlllоі 
ПDJllТКOlоr c:nyжбll ЗІ місцем ЗIІ&ХоджеНI" зеr.ICJlLноі ДШRIfКIІ. 

10. Pl1311K ВІІПВДКОDОГО 3ПІІЩСІІІІВ або пошкоджеllllВ 
об'єкта ОРСl1дll ЧІІ йоro IlaCТI11111 

10.1. РII3IІК IIІПадкового ЗНlіщенНR вбо поwкоджеllllJl об'скта ореНдІІ 'ІІІ nого чac:nlНllllесе ОРЕНДАР. 

11. Зміпи умов договору і ПрllПllпеllНИ його діі 

11.1. Зміна умов ДоrolОРУ здіАсНlOIOТЬCJI У ПllсьмовіВ формі зв вз.аtr.tНОI~ згодою сторін. 
У разі неДОCJIПlенНІІ ЗГОДІІ ЩОДО зміНl1 Yl\IОВ ",OroBOpy СПІР р03В ОУІОТІоСІ У судовому порRдК)'. 

11.2. ДIr договору ПрllПllllПЮТЬСR У разі: 
11.2.1. захінченНІІ С1року, на ІКИП його було )'ІШвдсно; • 
11.2.2. nPlщБDННІІ ОРЕНДАРЕМ земcJlы�оіi РНКІІ У ВnBCHI~;. ••• • 

., 112.3 • ІІІ земcJlы�оіi ділRНКIІ з МOnШIВ суспшьноі неоБХІДНОСТІ вlДПООIДllО lI!! • • npllМ)'COBOГO liA'fYЖCН 
П:.14'7 3er.le.nы�ого кодексу Yrcpg1'l111i. пе бlчеllllХ заКОНО"I. 

11.2.4. ДОl'Oвїр nPllПllНlltтЬСІ таКОЖ В ІІІШШС ІІІПВДІСІІХ, ред 
11.3. Діі договору ПРllПllllRlотьеR ШЛRХОАІ Вого розfРВ81111R 38: 
11.3.1. naCМHOIO ЗГОДОІО сторін; ствв УкраіНIІ 
11.3 2 • • BiдtlO до ЧIІННОro звконоДlВ • • 

• • РlшенНІІМ суl1Y ІІДПО 942 oro ДОГОВОРУ зв рішеННІІ'" суду, вїДПОВlДllО до ст.141, 144 
11.3.3. неllіКОнанlUI орендарем n. • . • ДlII 

3е"'ClU.иоro кодексу УкраТНII; • РОІІНЬОМУ ПОРІІДКУ у IIIПВДКВХе персдбачеllllХ 3UOIIOM та 
11.3.4. ініціаnіlОIО оДнісТ Із СтоРІН І OДlIOCТO 

""" AOI'DBDPOM. І 18Т1IВО10 ОРСІЩОДІВЦR D ОДІІОСТОРОІІІІЬОАІУ порядку 
11.4. РазіРВВIШО Договору ОрСІlДl1 ЗСАIJlі З8 ІІІ ц 4 пiдnylllСТЇВ 6.4 та 9.4 ДlHOro AOroBOPY. ДoroBЇp 

аОПУсаєn.en у рвзі неlllКОНанlUl opCllДDpeM ВІ,,'ОГ ПУН~lпУ набymr ЧlllІІlОсті Biдnolїдlloгo рїшенНR суду, 
•• ~ разірваНІ'" ЗІ ініціmШОIО Opel140ДlDWI з мо. 
IIpJdiИl1oro на ВІІМОІ)' OpeндoДDDЦII. R 118 ІІІШУ 10Рl1411ЧІІУ 860 фы�ч.Іуy ос06у, 8 також 
Реа 11.5. Перехl4 ПРІва ВЛВСllОсті 1.8 "188110 ::::~':'оl:"п розlРВ8НІІR договОРУ· 

РrallЬ8Цlя IОРIЩllЧllоf оеобll-ОРСl1Д8РR с під 
• -оріп за повuкоuаllПИ 8бо 

В' ;далЬUІСТЬ "'. 
12. jДIIOB л-.... ІО DIIKOl181111B договору 

110118 --

У СТОРОІІІІ IIСеуть llAnовiдaJlы�ість вїДповїДllО до 12 КOIIIIIIII ",oroBOP .1. ЗІ HelllКOHDННJI Ібо ненвnеЖlIО 011 
3Іаоку ,. ULDro JtoroBOPV -. ... від вїдпооідonы�ості,' ІКЩО ВОН8 доведе, ЩО це 

12 2 ". б ' 111І11 ЗDinLI"~''''''' IIOPYU. •• СтаРОIIІІ, ІКВ порYWlша ЗО ОО 13 , 
eНl .. с:талОCJI не З 1і ВІІНІІ. 



12.3. ДІІ AOI'DDOP)' ПРIIПIIIIПIОТЬСR WnПIО"1 RoI'D розlРDDІІІІЯ ЗD: 
12.3.1. D1IIDIII0IO 31'OAOIO с:торіll; _ 
123.2. piWCIIIII"1 С)'ду відповfAlIО до 1111І11101'0 заКОlІ0.IID8ства Yкpalllll. • 
12.3.3. IleDllКOllDllllR opellADpe"l п.9.4.2. ДВIIОГО догоаор), ЗD рIUIСIIIIЯ~1 СУДУ, DідПОВlдllО ДО rт.14Ц.ц 

]e"IMLIIOI'D кодексу YKpnTIIII; 
12.3.4. 1IIIqIDnlDolo ОДlllсТ Із Croplll D OAIIOCТOPOIIIILO"'Y ПОРRДку У ВIІПDдIСВХ, псреДБП'IСIIІІ\ ]НI(ОIlОII 

1'11 ЦІІ"І ДОI'DDОРО"І. 

13. ПРllкіllЦсві ПОnОЖСlІllR 

13.1. ЦсП ДОI'ODlр Ilабllрас 1ІІІІІІІОсті піCnR піДnIIС8IIШI СТОРОІІВМІІ та Поro рссстраціі. 

НСDЩ'ОIIIII"1ІІ 'IВCТlIIIВ"111 AOI'DBOpy с: 

КIUUICТP0811n Mall зс"'cnыlіi ділJlIІКIІ з Dідо6РDЖСIІIІJl'" обмежень (оБТJlЖСffh) у її ВIfКОРIfСТ8l1нl 11 
BCТDIIOВnCIIIIX ccpDi-ryri8; 

ІКТ про ПСРСllсеСlІІlJl в IІI1)'рУ ЗОВllіlUflLоі мсжі зс"'cnыlіi ділJlffКИ та псрсда'IУ ІІа збсріraНIІІ 
BCТDIIOВnCIIIIX меЖОІІIХ ЗflвкіD ВnBCflllКY (КОРflСТУ8ачу) зсмелыlіi ділJlffКIІ; 

DllкопіlОDОІІІІR з ТОП03ПО"'КII ",.БРОВОРІІ м-б І :2000; 
окт nPllnO"ty-ПСРСдDllі зе"'cnы�оіi ДЇЛJlІIКfI; 

14. PCKBi31ml сторіІІ 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БР081реька "Ііська рвдв 
о осоБІ DllКОIfYlOЧОro оБОВ'R3КfI "Ііськоro 
ron0811- секретара "Ііськоі paдll 
C""0~tк" lzoJIII В"с,ur60'''.,'' 

МfСЦС3IШХОдженНJI ЮРllДІlЧноі особll 

01400 K"r'C6"'" 06л"Cl"6, 
~,.B,o,,,,,,, 'J'л.Гtи"рl"",l S 

lдеlП1lфікаціRllІІR код 2БЗ7БЗ7S 

ОРЕНДАР 

Z,O.""dn"R" 
EZOP'(I!'" ф"r"" 1.""1.",, 

Місце ПРОЖІІВDІІНJI ФіЗІIЧffоі особll 

ЮрИД'lчна адреса: 6J'л,.НаIlЛDlt"осnrl,~ 
1( •• 9В 

IдеНТlIФікаціRНlln номер 11 S 1203641 

.. ~~--. .. '. . •• \. .• І _ 
15. ПЇДППСIt сторін 

, .:-.: і 

• І 

. ~ . 

.. 
~_-+..::І\~~~_I.В.С''nОЖI(О 

... .... .. . ', ~ . . , 
.1 

., • ,І' ,. . . 
.. )i~·roїlip" ;opeCCТP08all0 у ІІІКО' • Б 

ІКО"'І Р080реькоі місько-
Р іі . ,~I paдll, 
eccтpвw дoro80PII opellДll ІЧІІНСІІО заПllе "d ".&:..., ра 

.. 

про ЩО У КНll3і заПllсі8 держРНDі 
201l'р р. за.lt'Ь "е- _ 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВlіКОнytочого обов'ЯЗIСИ міського голови - секретаря міської ради Сапо>ІСКО 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 року Н2128 «Про виконання обов'язків міського головИ» з однісї 

сторони, та громадянка Єгорцева ФаїІІа IBalliBlla з другої сторони, 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка Єгорцева ФаїІІа 

Іванівна прийняла земельну ділянку nлощеlO О,ОО34га, ДJIJI 

обслуговування збірно-розбірного гаражу по бульв. Незалежності в районі 

розміщеИНJI буд.N26-в в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії 

від 25.06.2009 року за Х!!1159-64-05 на умовах оренди терміном на 2 (два) 

роки, до 25.06.2011 року. 
Цей Axr складено У трьох примірниках і є невід'ємноlO частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Кllївськоі області 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
В НУІо~ИЙ. обов'язКИ міського 
~. q"и ·.',ёеКР~ря міськоїрSДИ 
І/ .:' • .е:, . 
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ПРИЙНЯЛА: 

громаДЯНІса 

Єгорцева Фаіllа lваllівна 
Іоридична адреса: м.Бровари 
бульв.незалежності,6-в кв.98 

-, Ф.І.Єгорцева І 
--::!~~-г-



АКТ 
про пеРСllСССllllЯ в ІІатуру зов о оо о 
та персдачу ІІа збсріГ81111 IIIWIIЬОII\IСЯСI ЗСМСЛLІІОЇ діЛПllКl1 

DлаСllllКУ (ICOPIICТY П DСТ)DІІОDЛСIIJІХ і\lе'IСОВIIХ Зllаl~ів 
Є DDЧУ 3сl\Іслы�оіоo діЛПllКl1 

2Qp'd ef'o ~:1 

11 tt " __ --.!!!O~~~ __ 2ОО1р. 

Ми, нижчепідписані, предстаВlІlІК тов "Констаllта" 

в присyrності землевлаСНllків (зеМЛСКОРlІстувачів): 

C'lIJ{J ~ е 19 l 7. 

представПИІ( ВІПСОНl(ОМУ • .цщИQ ,/f. vЧ. 
діючи на підставі дозволу виконкому N!! 273 
ради народних депутатів від 24 листопада 1992 року 
перенесли в натуру межі ІІа підставі ІШану земельної дinяНЮJ 

ПРО)КИВВJОЧОГО по аУЛ6С 7f~JqtUfUlUJtwt,' , ~ ~ J !Р 

згідно рішенНJI міСЬКDlIКОНКОМУ N!!fo;r,.-оЦ від ,/ , • О! .., , 
DJ' » 

Межові знаки в кількості $І )1- шт. передані в натурі представнпку 
замовника, на JlКOГO і накладеllО відповідальність за іх збере)кеНІIJI. 

Розміри та місцезнаходження межовюс знаків земельної дinянЮІ ПОI,взаuі 
ва 1СрОI(ахо 

Цей акт є підставОIО ДJDJ прИЙНЯТТЯ рішення по фВКТІJЧНому КОРИСТУВШІНJО. 
Aкr СJcnадеНJJЙ в двох ПРІJМіРШIКах. 

ПредстаВІIИК вшсовкоr.жу 

НачanьНIІІ( відділу земenЬВІJХ 
ресурсів у l\fоБроварах 
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4. ВідГ доД ---------------
4. BiдД~E -----------------

~ 

--------------
5. ВідЕдоА -------------

Абрис склав: -------~ 



КАДАСТРОВИй ПЛАН 
З210600000:00:02?:DD~r 

А 

1 

ОПИС МЕЖ 

11" А Аа А -І.М.ІІ І &8,.8тапов.рхава, :l8&УАавм 

В"8СНИКИ :1 .... 111. 
:l8МIІ8користува .. 1 та 

:1 .... 111 АВР"ВНО' 
вааснастl r н. на&АаНI 

у аllасн сть а а 
каристуааННI! 

w за,.а.llьна 
аа "JlаЩІІ 

р 

~ 
А 

" а 

е 

D.DDЗ4 

фарма В-:l8'" 

заdУАа8аНІ :18 ... .111 
ут .... 

:1 .... .111 TpaHCnDpTY та 
:l8'ІІ:І"У 

з4 

D.DDЗ4 

45 

D.DDЗ4 

ІншІ 
:l8МIІI 

49 

D.DDЗ4 

ст ... І 11 

МaCWТ8S 1: зао 

тов "Константа" 
еОО9 р. 



ЗБІРНИй КАДАСТРОВИй ПЛАН 
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ТОВ "Константа" 
еDDВ р. 
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з ТОnО3іомlЩ М-б 1: 2000 БУJЦ,В.ffe:J/ureжrtОС1і,Б_в, kD.98 М.Броа8р1f 
ЄГОРцеаа Ф.І. 



про 811СССІІІІО :11'1111 до договору ореІ'" ДоroВlр ".» 
-11 JеАlfЛLllоr дln 

міста G ЯIІКlI від J 7 сеРПllЯ 2005 
06 cepnllR двІ Тllсочl ДСВ 'nтoro року роваРl1 КllіlС"КОі області ро",,), ".,.040533800126 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварс .. ка міс .. - рад К-
Ф• ·n n .... а ІІІІС" - б • ,.ТІІІІ, iIIclml IКDW IIII КОД за даШI"111 ЄДРПОУ 26]7637 КОІ опаСТІ, 10РIШII'lllа особа 30 3DKOIIOДOBCТ80M 

Г8l1lрі~lа. 15, в oco~i BIIKOII)'IO'IOro обов'13КII міського гоnо;'; IOPl1411'111a адреСІ: КlIТВСЬка обn., м. &РОООРІІ, оул. 
IІІln .1111: 110 підстаВІ ст.42 31KOllY УКРlіШI «Про міСllеn - секретаРІ рад" СППО''"''''11 Ігоря DDСІШ"ОВІІ'ІD 

ОРЕНДАР: ПП КлОПОВІ ЛІРІІСІ 101'lіВ'IІ е СІМОВРI4УВІ.ШІ о УКРІЇtlі», 3 041J0ro боку та ' 
iAClml~iкauinlllln K~Д 24 1~009909, даЛі -''ОРЕндл'~Р;I:IJ'I~11 адРССІ: М·&РОВlРII, nуn.ЧСРIfRXов~ькоro,19 0.99, 

ДіЮ'111 доБРОВШ"IIО І псрсБУІІ.ОЧI. ПРІІ ]АОРО 'Р)'ё 01 ~mopo"". УКЛМІ. ІІСП Договір про ІІІСТУПІІС: 
ропcpeJIIlЬО 03наПОМЛСllі з nP"ПlIСІ,..11 цIJоїлыlгоDомуy РОЗУ,..І та IJсніП ПIМ'lJті, p01Y'liI0'1II 1111'IС'1ІІ1 сооіх діП 

• 1DKOIIO.llIBCТВD, що pery:n ' (3СІ"l'еиа. 3 OllftloгaMl1 ШОДО IІСДI"Сllості ПРІООЧЩ.у) lі' • IOIOTh уклмеШIП .11І,..11 ПРІВО'ІІІІІ 
30.01.2009 року 14'111 82-67-0' та кеРУIО'JlJС" ПОnОіКеIJtІI~ ДП081~"О ДО plwelfllJl &РОПlРС"КОЇ міськаТ РМІІ від 
аlnaИІІI від 17 серП1lЯ 200' року УКЛІЛlI цсП Догові ~ ilJ"їJB 4:s.2, 4.s.з.та 9.1.3 ДоroвоРУ OPCIIДI13CMM .. lloi 
opellll13CloICJILlloT дїЛЯІІКIІ від 11 сеРПІІІ 200' року 31 ':0405з~/8'(Jоr>оQЛI2'б- Д02~Ip) про ВffесеШIR З,.lіll до Доroаору 

- (fJІЛМI - дОі!OnlР оре",),,) про таке: 

І. ВIIСCТlI ДО Договору opellДJI IIIC1)'nfJi 1міШI: 
1.1. ПУIІІ(1' 2.3 Доroвору ОРСllдll OIJКnICТII О fJlt'1)'nllin редокшї: 

43. Hop .. m18HD грошова OUJllкa 3с"'мыlіi дїЛІIІКIJ згідно довідк" BiMinv •• • КllівськоТ oБJIDCТi від 10.01.2009 року Н2 04-3/1 3-3fl І С'ПІНООIm.: _.~ ЗСМCnЬІfllХ рСсурСIВ У МІСТІ БРОВІРах 
- 36099 (ТРIUUUl'Пo шість ТlIСІІ'I дев'llІОСТО дel'lТL) rpll8ell .. ОО капіПок.» 

1.2. Пу~кт 3.1 Доroвору ОрСllД1І IlІклаСТIІ в lIaC1YnlliA редакціі: 
d.t. ЦеП ДоroВIР yкnaдeHo терміІІО". до 30.07.2010 року. ПіCnR 3аКЇII'ІеШIR строку діі uьoro Договору ОРЕНДАР 
МІІ: переllDlше право поновлеННІ Поro ІІІ ІІОВ"" строк. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР П081111СІІ ІСС пі:Sllіwс ІІі. зв 30 
lIIIelJДIpHIIX днів ~o звкіН'lеННІ строку діі цього Договору ПІІС""'ОВО пові.llО"'11Т1І ОРЕНДОДАВЦЯ про IІJlAlір 
lIpDAD8JCJml noro ДІІО. 

Положення цього Доroвору про переважне ПРIВО ОРЕНДАРЯ lІе 11cтocOBYIoТLcI у РlDі: 
• ВПКОРllствнні земельноі діЛЯНКl1 не ЗІ ціЛЬОІIІМ ПР"3НІЧСНІІІМ; 
• поpywеllНR тер .. інів смат" орендноі МІТІІ; 
• ADnyщення поriршення СТВІІУ земcn"ної ділRНКJJ)). 

1.3. Пункт 4. І ДоroвоРУ ореНДІІ BIIКnICnI І Нlt'1)'ПНЇn редакції: 
.4.1. OpeНAlla мата СТ8НОВIГГЬ 10% (дecRТ") lідсоткіl від HopMmllHoi rpowoBoi оціІІКIІ 'С"len"ноі дin11lK11 -
36 099,00 rplшень і cкnaдBЄ: 

3609,90 (Три Тllсячі шістсот деl'lТЬ) rplllem 90 KoninoJC» 
1.4. Пункт 4.3 Доroвору ореНДІІ ІИКnIСТII У НВС1)'пніR редакції: 

I4З. OpeНAIIO мата ВНОСIГГЬCn ріВНI"111 '11c:'I'J(DlII щомісRЧНО ПРDТRГОМ 30 (ТРІШЦІІТІІ) lCDJIеlшаршlХ дІnа, IIІС1)'ПНIIХ 
3І1ІС11ІІНім lВІІендарни .. днем зоіmого (податкового) ,..iCRIUI без ypaxyвaIIНJI ПДВ UШIIXOМ перерахувarDIR на 
)IO'JpaxyJuшВldI рахунОК Орендодавця 14'2 3321781S70000S УДК У КJITIc .. xiA обnacri "І. КJlєaa, "'ОД ЗЮ10 2З'7192З, 
МФО 821018, одержувач _ Броворс"ке вдк. код КnIСIІФіквЦJЇ 13050500 - opellДl1 зе"urі». 

1.5. Пункт '.4. Договору ореИJUI B"кnacn' В Іw:тyпніlt ред8ІШІЇ: • 
«SA. Передача У заставу та внесеИIUI до cтaтyrнoro фондУ прuв ореНДІІ земen"ноі ДІЛІНКІІ 3IБОРОIIRЄТLCJI.» 

1.7. Пункт 6.4 ДоroвоРУ ореНДІІ ВШCnICnIIIJ8СТУПllіR peдaк,uii: , • • 
I6А. Передача земельноі дinЯИКJJ ОрендаРІО 3JliAcНIOЄТLC' ІІІ прОШI 5 (п ІТЬ) ДІІІО за Iкro", ПРIІПr.IIНIIR-передаЧI. 

OpellД8p зобов'язаНIlП в п'JlТИдеlllшlt теР"lіН піМІ державної реЄС1рвціі цього Доr:oIОР~ тalвбо ~УД"'ЯКІІХ 
-ТКОВІІХ yroдe Доroворів про ВllесеНl1R з",іll та ДОПОlнень до дОГОВОРУ ТОЩО IIMml ВІДПОВШНУ "'ОПІЮ oprall)' 
-JI8aIиоТ подаТКОlоі мужбll 30 ",ісце", ЗІІ&ХоджеНIІI ,е",en,,"оі діл'НКIІ.» 

Z ЦеП Доro·· Д "сввніА реє",",оці[ • в!р ПIДnЯгає ер.. ., _.!' • 1I сто о_ІІІ та Оого держаВІIОЇ реЄС1рIШЇ. 
3. Цe~ ДоroВIР Нlбltpає ЧІІНІІОСТІ ПICn. ПIД~"саIJl • f7 сеРП11R "00' року 3В М040'33800126 3DЛIІWIllOТLCJI 
4, Ьаш УМОВІІ доroвору opellAl1 ,е",enыlіi ДІЛІІІК" ІІД -

6е1ЗМін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Bl'OIЦPCr.КA А!IСт,КА РАДА 
1CJ1lвсько! OВJ1ACTI '. 
IОРllДІlЧflD .~ '. • • 
... .' -:-.. есв. . -" 
а ОВІ І". аул.Га'raріllа,lS. \ 

О І:: n~D ІГОРА ВDсіШЬ0811ЧD 
І'· ., 
іl 
\ 

: .. : j 
, ."" t 

LВ.С""О:НСRО. j . . .. 
• - . І 

ОРЕНДАР 

nриll"",и,; n/tJ"pUClI~IC· 
/(ЛаП0'" n"pIIC" 1,,,,,1,,,,, 
IOPIIдII'lIlB вдреса : 
вул. ЧерНRXовськаго,І9 "'1.99 
,.1. БРОІОРІ. 
обл. КlIТIС"ка 

(ffг-дLКл'-
.. . ..., .< .,. .. ~ , #,: ;.. • &соТ r-tісltlCоt pOДlI, про Щ~ У Кtlllзі :SIПllсів деріКlUшоТ 

lI!r-. ДОl'Olір'зііреєстроввіlО У ВlІкоНКОИI ~p~~C: /)/ 200:!jJoкy • 
• --'РlUUї AorolopiB оре.1Д1І ВЧllнено ЗlПIlС ВІА . - . 



~ АКТ 
ПРИИОмУ-ПЕРЕДАЧI ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, ЩО підписалися НИжче·. Бровар"ька . б. " Ішська рада, в осо І 

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

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

24.07.2008 Ne128 «Про виконання обов'язків міського голови» з однієї 

сторони, та ФОП Клопова ЛаРІІса IBalliBlla з другої сторони, склали цей 

Arr про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Клопова ЛаР'lса IBalliBlla 

прийияnа земельну ділянку площею 0,0058га, для обслуговування кіоску в 

смці павільйону очікування по вул.Кірова в раЙОllі РОЗl\lіщеИllЯ буд.Nе45 

В м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 30.07.2009 року за 

оМl182 .. 67 .. 05 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 30.07.2010 року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

вроварсы(a А';сы(a рада 
К"'ВСЬІ(ОЇ омаСІ"; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 1 5 
Виконуючий обов'язки міського 
ГОЛови - секретар міської радІ! 

'1 I.B.Cal103ICl«J І 
~~~w..v.--

',' 

.. , 
. '.:. .:.-
е_ ..... 

" , ' 

" 

! , ' 

$ , 

ПРИЙНЯВ: 

ФОЛ J(лОIJова ЛаРllса lBalliBlla, 
ІОридичиа адреса: 

м.Бровари, 
вул. Черняховського, 19 кв.99, 

!:~4 IЛJ.JCпDRfUDI ~~;.;:т, ---
мп 

(311I1 ... Иoc:ri nC'llll1Cll) 



Договір N!!2 
"ро ВllесеlІІІН 1.";11 до () • 

'д /2 0& авару ОРf!Ш)" 11!."f!J''''Ш; ();m""", 
ВІ • ЛІІІІІІR 2005 PUl'J' J\'i!0405JJ8'J008fi 

ЩСТО БроваРIІ КІІЇІІСМ\ОЇ області 

ЧОТIlРШ1дIIПТС ТРПВІІП дві TII~lllli ДСІІ'ІІТОГО POkey 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська 'ІІ'СІ ка К .. .. (j • б ... ..•• радп IІІIІСI.коl о JЛ&ІСТІ. IOP"AI11Illa ОСО а за 
заКОIІОДDDС:,DОМ УlсраШIІ. ІДСIІТIІФІкаuіііlшіі КОД 1а nallllMl1 СДРГІОУ 26376375, IОР"ДІI'ша 
~peca: кIІ1осы�аD обл .• м. БроваРІІ. вул. Гагарі ІІа. 15, в особі ВIІКОIlУЮЧОГО обов'SIЗКIІ 
МІСЬКОГО ГОЛ.?ВІІ - ССКРС:ТUРЯ радll СПІІ(JЖІСП ІІ·ОРІІ UПСIІJII.ОПI11IП. ЯКllіі діс ІІа підстuві ст.42 
ЗОlсоtlУ Украши «Про МІСІ!СВС самоврядуваllllЯ в У країIІ і». 1 ОДІЮГ0 боку, гп 

ОРЕНДАР: ВіДКРlІте акціОllернс ТОВОРІІСТВО «БроваРIІ - молоко», 10р1ІДIІ'ІlІа адрсса: 
м.БроваРJl, вул.Божеllкu.5. іДСIІТllфікаllіЙllllіі КОД оо.а45825 11 особі ГОЛОПІІ правліllllЯ 
ЛОПS1ТІОІСіl МllХіlііJШ СТСШ1ll0DІ11Ш, яка діс ІІа підстапі статуту. 1арссстровnного 
DIІКОllаВЧJlМ комітетом Броварської міської раДIІ віл 12.08.1999 року 1а Н!!981. далі -
"ОРЕНДАР", 3 ()py~oї (:торт",. УКЛnЛlІ цеіі Договір про lІасту""':: 

ДіlОЧIІ добровіЛЬJJО і перебуваlOtlll ПР"1і10РОВОМУ pO'JYMi ІО SlСІІііі пам'яті. РО1уміlОіll' 
Зllачення СВОЇХ дііі. попереДIlЬО ОЗJJuііомлеJJі 1 ПРllПllсаМIІ ШlllіЛl.ІlОГО заКОlIOДnВС·ГU3. що 
реГУЛIОIОТЬ укладеШIЙ IІІIМIІ праВО'l1lf1 (зокрема. 1 ВІІмогаМIІ щодо IlедіііСllості праПО'lIllIУ), 
відповідно ДО рішеllНЯ Броварської ~licbKOЇ раДl1 віл 26.03.2009 року H~1072-59-05 та 
кеРУІОЧ1ІСЬ положеНJlЯМJI пунктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору ОРСllдll ]емелыІїї діЛЯНІСІI 
від 12 липня 2005 рОIСУ УКЛaJІІІ цеіі Договір Н!! 2 (ІІшJatlі - ДО"'mlір) про внесеllJlЯ зміll :ХО 
Договору ореНДІІ земелыІїї діЛЯНКIІ від 12 ЛІІПНЯ 2005 року 1а р.Н!! 040533800086 (lІадалl -
ДОlоаір оре"дLl) про таке: 

1. ВІІеСТIІ до Договору оренди наступні зміНІІ: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ ВllклаСТIІ В наступнif.і pe~aKцiї: . 

(<2.3. Нормативна грошова оціl1ка земельної діЛЯIІКIІ згідно ДOBlдI\~ ВіддІЛУ Держкомзему у 
місті Броварах КІІЇВСЬКОЇ області від 21.04.2009 РОК7 Н!! 04-~113-3Пl) становить: 
- 7 934 (сім ПlСЯЧ дсв'ЯТСОТ ТРІІДUЯТЬ ЧОТIIРII) гpllBIII оо кошііок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІІ Вllкласти в lIaCТYnlliii pe.1aI\Цi~: . 
. СТ оком ІІа 1 (ОДІІН) рік. терміllОМ ло _6.03.2010 року. ПІСЛЯ 

«3.!. Цеіі ДОГОВІР y!~aдCHOд Р У ОРЕНДАР мас псреважне право ПОІІОВЛСІШЯ ііого ІІа 
1ВК1И'lеНIIЯ строку ДlІ ЦЬОГО оговор .., 30 • . 

м • ОРЕНДАР повинен lІе ПlЗlllше ІІІЖ 1а калСllд.1РIІШС ДJIIВ до 
1I0~1iI1 строк. У ubOto!!. раЗІ ДОРУ ПIIСЬМОВО повіДОМIІТl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про lJамір 
ЗОI(JIfчеIJНЯ СТРОІСУ ДІІ цього ОГОВ 

ПРОДОВЖИТІІ ііого діlО. пе евnжне право ОРЕНДАРЯ не застосовуlOТЬСЯ у 
Положеиия ЦЬОГО ДОГОВОРУ про Р 

разі: • ціЛЬОВІІМ ПРІІзначенням; 
- використаl1ні земельної ДІЛЯІІІСІІ не З.~ • 

• • І ореНДНОI платн, 
- порушення теРМШIВ сплаТІ м діЛЯIIКJI) 

допущеlJlІЯ погірwеllНЯ стану земелЬИОI '. ... 
11 ВllклаСТl1 в наступ ... іі редаКЦIІ: 

1.3. Пункт 4.1 ДОГОВОРУ ope.~ (десять) відсотків від нормаТIІВНОЇ грошової оціllКIІ 
«4.1. Оре1lдна плата CTallOBIITb 10. . аЕ' 
земелЬJJОЇ діляшси - 7 934.00 ГРIIВІІІ І C'~~o~НiOK на рік. 
-793,40 (сімсот дев'яносто ТРІІ) грltВIІІ .'М 

НJслаСТl1 У нвступшіі рсдаКЦIІ: 
1.4. Пункт 4.3 ДоговоРУ opel~1I в астк~ш шоміся'шо протягом 30 (ТРlfДЦЯТН) 

ся рlВІІІIМIІ 'І • ( )' б «4.3. Орендна плата ВІІОСІІТЬ • ІlДорШl1\І днем ЗВІТНОГО ПОДnТIСОВОГО МІСЯЦЯ ез 
• • остаННІМ l\1lЛе 

календаРНІ ІХ дНІВ. ІІаСТУПНІІХ зп 



:! 
)'р,tХУIIПIІШI ПДВ ШЛЯХОМ перера.~УВDlШЯ ІІВ розра.~УНI\ОПIlЛ рз~~ /1<11\,.. ()rt:lІ.l\1.1авця 
Н! 33210812700005 УДК У I<IІївськіА області м. Кllсва. 1\011 ЗКПО 1.')7~9_.,. ~ІФ() ЮІОJ8, 
одсржува'l- Броварське ВДК, КОД IслаСllфік:щії IЗОSО2()() - оре/l':Ш '~\I.II'I 

І. IlІші УМОВІІ ДОГОВОРУ ореНДІ І 1смслыlїї ді:IІIІІКJI lІі:1 І ~ 'ІІІІІІІЯ ~()fl5 року за 
Н!040533800086 3МllшаlОТЬСЯ бсз зміll. 

3. ЦСIJ Договір укладСIІО У трьох tlPIIMipllll~UX. НЮ МШ()1I. n:IІШIШ!~~ Юllll.ll1'IІІУ Cllny, 

ОДІІІІ з "КІІХ 311DXОДІІТЬСЯ В ОРСlfдодаВI!Я. ДРУГІІІІ - n ОРСНJ1Щ1Я. I"~ 11І1 - 11 оргаllі. JlЮІВ 
11POBil1 Лого дсржавtlУ рссстраціlО. 

РСlспіЗ11Т11 сторі .. 

ОРЕІIДОДАВЕЦЬ 

Броварська MiCIaICn рада КІІЇПСЬКОЇ області 
JОРІІД1ІЧШl адреса: 
іДСIiТllфікоціі1l11lіі КОД 26376375 

: 1(IІївська обп., М. БроваРІІ. вул. Гагаріна. 15 
ь особі СQJІ'ЩJ. IlO/IR ВIІСІІЛЬ'}ВIl"" 
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ОРЕНДАІ) 

ВАТ «Броварн - мшtnК(1» 

IОРllДllіlШI пnрсса: 

Київська обл .• м.f)РnlJПРIІ. 
вул.БОіКСIІК{ 5 
О особі .~{'i!'. 'ІІІ'ЖІІ М "ХlIIі.іІІl СІІІІ!ІІІ1110ВIlІlQ 
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Д~roBip 'JnP:CCТPOBnIiO у RltlCOIIKOt.li Б о •••. ' 
деРЖПВIІОI реЄСТРnЦIІ договорів ореНДІІ ОЧІІ р ваРСЬКОІ МІСЬКої роди про Ul0 v КШl3і ЗППJl' 

HellO 3nПJІС иОд ,..."..., • • 
І «~» ае 2m) .(J рт:)'. 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

_.-,;;.A..;.~..;..' ....;~;...?_~_. __ дві "",СЯ"; дев 'ятого p0«j' 
"". Бровар" 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, в особі 
ВlfКОНУІОЧОГО обов'язки міСЬІСОГО голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та 8іДКРІІТС aKQiOllCPllC 

товариство «БроваРII-l\fОЛОКО» в особі голови правління ЛопаТІока 

Мllхайла СтепаНОВllча з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а 8іДКРІІте aKQiOllcpIIC 

товариство «БроваРII-МОЛОКО» прийняло земельну ділянку площею 

О,ОО19га, ДЛЯ обслуговуваннв кіоску зсмлі KOJ\ICPQiiiIIOrO 

використаННЯ по вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщеllllВ буд. МI-а в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 року 

N21072-59-05 на умовах оренди на 1 (один) рік, терміном до 

26.03.201 Ороку. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

ВроваРС61(а JflїC6Ka рада 
ЮРИДИЧна адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Виконуючий обов'язки 
Міськ го голови 
.~-~.~ 

~, І,' ,. "'" h'" '.,-',с;.'" 

~
" ";. \;' 'Го І І ~~~ ; ,~ ~/,.- ; ....... p~ ~ .B.CalI03ICKO / 

n.\.~( /',', l' ... ..;\0 ~ .... І, ..... . 

• ~П;~·' ~\II 
", ~~ " \;';'" n 1.1 
\\ '- '. 
'\"~~ "': .. --",'<~' с,,/І 

• "tI,.. • ~ 'Ь ..•• ' .' ., ""'~'" '''__ е '. СО, -.' ... :1' 
~---~ .. ~.' 
~ .. .,:;.. .. ", 

. ' 

ПРИЙНЯЛО: 

ВАТ «Бровар"-,,"олоко» 

Юридична адреса: 

м.Бровари, вуn.Боженка,S 
Голова равлінНJI 

/ м.СЛОllаIllЮК / 

мп 
, (JI iialt.llom пе.. І) 

... . .. 



Договір Н!!2 

"ро IIIIecellllR :U~:'2dO договору opelldll l(!,1ІІ!лыll1 dlллll"" 
.111 J "'раВІІ. 2007 рону N!S 

МІСТО БРОВВРІІ КІІЇВСЬКОЇ області 

__ ~A;...~;;...;...;.~_Y-_____ траВ.IЯ ДВЇ ТІІСЯ'ІЇ дев'ятого POICY 

OPEНДOДABE.~Ь: . Бровор~ько міська радв Київської області, IОРИДIІЧНО особо зо 
закОIIОдав~ом УКРаІНИ, IдеllТJtФlкаціПllИП код зо даниr.ш ЄДРПОУ 26376375, IОРllДIІЧflО 
~peca: КИІвська обл., М. БРОВаРІІ, вул. Гагаріна. 15, в особі ВIІКОНytочого оБОВ'ЯЗЮI 
МІСЬКОГО ГОЛ.?Вlt - секрс:таря радИ СОПОЖlса Ігоря 80СIIЛLОВII'.О, ЯКIlП діє но підставі ст.42 
3aкOllY УКРОШИ «Пр? МІсцеве самоврядуваllllЯ в Україні», з одного БОI\')', та 

ОРЕНДАР: ВІДкрите акціонеРllе товариство «БроваРIІ - молоко». IОРИДlІЧIIО адреС0: 
м.Бровари, вул.Боженка,S, ідентифікаційний код 00445825 в особі ГОЛОВІ! прввnіflflЯ 
ЛОПВТlОIСВ МІ.ХВПЛВ СТСПВIIОВllча, яка діє ио підставі статуту, зареЄСТРОВВlIОГО 
ВJlконавчим комітетом Броварської міської радІ І від 12.08.1999 року за Н!!981, дanі -
"ОРЕНДАР", 3 друго!' сmОРОІІll. уклалll цеП Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебувmочи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміl0ЧІІ 
значення своїх діЯ, попередньо ознайомлені з ПРllписами цивіЛЬІІОГО закОflодввства, що 
perymolOТЬ yкnадеНIІЙ ним .. правочин (зокрема, з вимогnми щодо flедіЙСflОсті правочину), 
відповідно до рішення Броварської міської ради від 26.03.2009 року Н!! І 072-59-05 та 
керуючись положениями пymcrів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору ореНДІІ земелЬflОЇ ділЯ11К11 
від 2З травня 2007 РОІСУ уклали цей Договір Н!! 2 ("адалі - Договір) про внесення змін до 
Договору оренди земельної ділянки від 23 травня 2007 року за р.ню (flвдвni - Договір 
opelldll) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди ви~~с:m в наcтrпНіЙ pe~aKцiї: • 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земелЬНОI ДІЛЯНКИ зпдно ДОВІДКИ ВІДДІЛУ Держкомзему У 
місті Броварах Київської області від 21.04.2009 року Н!! 04-3/13-3nl1 становить: 
- 12 З4З (двввадцвть тисяч триста сорок три) rpивні оо копійок. 

1.2. Пункт З.l Договору оренди викласти в наступній редакції: • 

3 1 Ц Й Д . оком на 1 (ОДІІН) рік тepMiHor.. до 26.03.2010 року. ПІСЛЯ 
ес " е ОГОВIР укладено стр , " 

• оо. Дору ОРЕНДАР мас переважне право поновnенВJI _.ого на 
Зl1К1нчения строку ДІІ ЦЬОГ? O;~~ повинен не пізніше ніж за 30 календарних днів до 
нзо~ий строк. У цьo~~ разІ Договору письмово повідОМИnI ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
IІК1нчения строку ДІІ цього 

Продовжити його дПо. вжне право ОРЕНДАРЯ не застосовуються у 
Положення цього Договору про перев 

разі: оо • а ціЛЬОВllМ ПРll3наченвям; 
- ВИRориставні земельно І дtJUlНЮ1 не з 

оо anl' 
• Порушення термінів сплати ореНДНОl п.; і~IIЮІ». 
Допущення погіршення стану земельно д ..оо 

икnаСТИ в наСТУПНІЙ редВКЦll: 
1.3. Пункт 4.1 Договору opel1AII,B ть) відсотків від HopManfBHoї грошової оцінки 

«4.1. ОреlІдна плата станОВІІТЬ 10 ~. деся є' 
земельної ділянки - 12 З43,00 грИВНІ І скnад;и) rpllBHi зо копійок на рік. 
- 1 234,ЗО (одна тисяча двісті ТРlrдцяТЬ чOТlI .'ОО 

IlкnаСТИ У наСТУПНІR редВКЦ11: 
1.4. ПУНІСТ 4.3 Договору орендн в -ЧІІ щоr.lісJIЧНО протягом 30 (тридцяnt) 

4 Рівниr.fIf ча".n-· • ( )' б ес .З. Орендна плата вноситься . ндаРfП.,.1 днем ЗВlmоro податкового t.ПCRЦR ез 
КВJJеlfДaрних ДІІів, наступНИХ за останНІМ квne 
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ура:(уваJlJШ ПДВ UUUlXОМ перервхrвDJIНЯ H~ розра:<)'ІIКОВlfіі рах)'нок 0РСІІ.10 \ 
N! 33210812700005 УДК У ICJIЇBCЬКlil облаСТІ М. I(IІСВа, код ЗКПО 23571923. МФо 82~ 
одсржува'l- Броварськс ВДК, КОД клаСllфікації 13050200 - оренда землі». IОI,} 

.. . . 23 t 
2. IJlші yr.IOBII договору ОРСНДІІ земелЬНОI ДIЛЯllКlf ВІД трuвня 2007 РОI\У За •• 

ЗОЛllwаlОТЬСЯ без змін. . 1<ts 

3. ЦсП Договір укладеllО у трьох приміРJllfКах, що MaIOTI~ ОДІІОКОНУ 'OPJfnJf'flly 

ОДІІІІ З ЯІОІХ ЗJlВХОДIfТЬСЯ В OpellдoдaBЦR, другий - в Орендаря, третій - n ОРІ'ШІі CIIJ!y. 

провів Пого держаВJlУ peEcтpaцilO. ' lUiIJt 

РсквіЗllТl1 сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 
IОРllДllЧllа адреса: 
ідеllТlIФіквціПIШП код 26376375 

ОРЕНДАР 

ВАТ «Бровари - МОЛОКО» 
IОРИДИЧllа адреса: 

: 1(IIЇ!,СЬ.lса обл., М. БроваРlf, вул. Гагарін&, 15 
.,,~ осоБJ:с..n!'О3IС«n Ігоря ВnСІUl60tlllЧn 

. ~ ;1;,' '::-. 

Київська обл" м.Бропарн, 
вул.Бо ellKa,5 

• І 

В осоБІ ,0110"110«0 МIL\:оі;ло CmellallO'''''1I 
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Договір зареєстровано у ВИконкомі Б .. , 
державної реєстраціі договорів оренди вчи pOBapCЬ~OI МІСЬКОЇ' ради, про що у книзі зanJlСЇl 

нено запис .ід «.д!..» ІК' 200 .!'., ро,,'1. 



- АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

__ ..;.A_~-..;'''':/JГ=-= ____ дв; "',,СЛ.,; дев 'ЯІІІОlО POI\j1 
"'І. Бровар" 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa J\licIJI(a рада, в особі 
ВИКОнуІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в Україні" з однісї сторони, та 8іДКРІІТС акціОllерllС 

товаРllСТВО «БроваРlf-МОЛОКО» в особі голови правління ЛопаТIОI(а 

Мllхаііла Степановича з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а 8іДI(Рllте акціОllсрllе 

товаРllСТВО <<БроваРII-МОЛОКО» прийняло земельну ділянку площеlО 

О,ООI9га, ДЛЯ обслуговування кіоску ЗСltlлі КОJ\lсрційного 

впкорнстання по вул.Нсзалсжності в районі роЗltlіщеНllЯ буд. МІО в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 року 

Н! 1 072-59-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 

26.03.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

вровIlрсы(a А'їсы(a рада 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВикоНytочий обов'язки 

• ,-# " '. 
МІСЬКfГО голови .. '::. 11" '.- ,.... ',\ 

,І J:;, :. _'." -. • ' 
І,І (І' • ~'''' 'о :#. о '\ 
І ... . • ..... _ ., 
'" .., ••• ' .r !U~/ о ,О ./ /:J.в. \nnожltO І 
\.,~ \ '.( J ,;,-:; 'fj,'P 
\\ l' с; - # .~, "1/' \\АТ'У • о _# \. r.a, 
\~.1." ... --' .г, ./" 
", '.' h ." .... ;:.1 ". t.' '-.~ :,~. 

' ... ".' .. '~ 
' ... :::.:;:;: ....... ~ ... 

ПРИЙНЯЛО: 

ВАТ «БРОВnРІІ-JflОЛОКО» 

Юри}!.ична адреса: 

м.БрQваРJf; в~~:Боженка,5 
Гоnова аВЛІННЯ 

.0 

• ОО / м.СЛОllаllllОI(/ 

МП 
(31,_1І1С1С1Ї ре 



ДОГОВїрNе2 

"ро BllecelllfR ~,i" до d 
• OZOIlOpy opelldllll!.1Ieд"II0f dілвllltll 

Ilід !2.07.200S po"y.N!040SJ3BOOOB9 
МІСТО БроваРIІ КIІЇВСЬКОЇ області 

d р.!!: дві тщ:ячі дев'ятого року 

OPEHДOДAВE.~: . Бровар~ька міська рада Київської області, IОРllДJІчна особа зв 
закОIIОДав~ом УКРВIНlі, IДСllТИФlкаціПНJIR код за даШIМl1 ЄДРПОУ 26376375, IОРИДIІЧIIВ 
~eca: КИ1Dська обл., М. Бровари, вул. Гагаріно, 15, в особі ВИКОНYlочого оБОВ'ЯЗКJI 
МІСЬКОГО гол.?ви - секрс:таря paдll Свпожка Ігоря 8aCllnLOOII'la, ЯКlfП діє ІІа підставі ст.42 
Закону Укрmни «Пр? МІсцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ВІдкрите акціонерне товариство «Бровари - молоко», IОРIІДИЧllа адреса: 
м.БроваРlf. вул.Боженка,5, ідентифікаційний код 00445825 в особі гопови правnіllllЯ 
JlопаТlОКП МllхаВnа СтепаНОВ.І'IВ, яка діє на підставі статуту, зареєстрованого 
ВIІКОНВВЧІfМ комітетом Броварської міської ради від 12.08.1999 року за Н!!981, двni -
"ОРЕНДАР". 3 друго.· сторони, уклали цей Договір про наступне: 

Діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пвм'яті, розуміlОЧИ 
зпачеННJI своїх дій. попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавство, що 
реГУJJJOІОТЬ укладений ними прввочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правОЧІШУ), 
відповідно до рішення Броварської міської ради від 26.03.2009 року Н!! 1 072-59-05, рішеНl1Я 
Броварської міської ради від 20.11.2008року Н!!928-49-05, рішення від 26.03.2009року 
Nи1072-59-05 та керуючись положеннями пунктів 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди 
земельної ділянки від 12 липня 2005 року уклали цей Договір Н!! 2 (нада.,,; - Договір) про 
BHeccННJI змін до Договору оренди земельної діJUlНКИ від 12.07.2005 року Н!!040539800089 
(надалі -Договір оре1lдu) про таке: 

1. Внести до Договору ореНДІІ наступні зміни: 

1.1. Пункт 2.3 Договору оренди виКЛВСТlf в IlвcтrпніП p~aкцiї: . 
сс2.з. Нормативна грошова оцінка земелыІїї діпянки зГІДНО ДОВІДКИ вІДДІЛУ Держкомзеr.IУ у 
місті Броварах київської області від 21.04.2009 року Н!! ~4-3/13-3nI3 станОВlПЬ: 
-7881 (сім тисяч вісімсот вісімдесят ОДНВ) гривня оо КОПІЙОК. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНДІІ викласти в наступній редакції: 

1 (один) рік терміном до 26.03.2010 року. Після 
«з.!. Цей Договір y~DДeHo строком ~PEНДAP мвє 'переважне право поновлення його на 
ЗIIКtНЧення строку ДІІ цього Договору не пізніше ніж за 30 квnендарних днів до 
ПОВИй СТРОК. У цьому разі ОРЕНДАР по:::о повідОМllnl ОРЕНДОДАВЦЯ про H8ftlip 
заКЇКчення строку дії цього Договору пи 

продовжити його діlО. ажне право ОРЕНДАРЯ не застосовYlОТЬСЯ у 
. Поло)кення цього Договору про перео 

разі: inьoolrм ПРJl3наченняr.l; 
- ВllІ(ористанні земcnы�оїї дїJUlНКП не з~ Ц • 

- ПОрушення термінів сплаТlI ореНДНОI ~aд1"I·IJUlI, НКІІ) 
• ......Іу зечелЬНОI . ДОПущення ПОГlршенНJI Сн" .. 

аСТІI в наступній редакції: 
1.3. Пункт 4.1 Договору ореНДІІ о::...) відсотків від нормативної rpошової оцінки 

«4.1. Орендна плата СТВIIОВIIТЬ 10.~ (д адаЄ. 
земCJIьної дiJшнки - 7 881,00 ГРIІВНI І cкn Ь 10· копіfiок на рік. 
- 788.1 О ( сімсот вісімдесят вісім) ГРІІвен 



1.4. Пушст 4.3 Договору ОРСІІД11 ВllклаСТIІ у Jtаступнііі pcдaКlliї: 

«4.3. OPCllnlla плато ВJIОСIIТЬСЯ рів~шftШ частками щоміс~чtlо протягом 30 ('р" 
КlШСllДDрllІІХ ДІІів, IlаС1УПIl1IХ за ОC'l1UIШМ кanеllдаРIШМ ДІІСМ ЗВІТНОГО (ПОЩ1Тl\ОВОІ'О) Mic~) 
урахУВDlIJIЯ ПДВ IШUlXОМ пеРСРОХyDDlIНЯ на РОЗРПХУIІКОВllfi ра.ХУ"ОК ОреlJДо 6еі 
Н! 33210812700005 УДК У Київськіfi області м. Києво, код ЗКПО 23571923, МФО 82~' 
одсраС)'вач - Броварське ВДК, КОД класифікації 13050200 - оренда землі». 1, 

2. IIІші УМОВІІ договору ореllдll земельної діЛЯНКIІ від 12.07.2005 року N!!040SЗ980008 
ЗВnIIWDlОТЬСЯ без зміІ'. t 

3 •.. ~en Договір Jtабllрас ЧJlнності після підписаllНЯ CTopOllaMII та пОГО державlІОі 
рСССТРВЦI1· 

4. Цей Договір укладено У ТРЬОХ приміР1lИКах, ЩО маІОТЬ однакову IОР"дll'lIJУ CI~ 
ОДlllt. з яких ЗIIОХОДIIТЬСЯ В О~еНДОДDlЩЯ, другий - в Ореtlдаря, третій - в органі, rюrA 
ПРОВІВ ЙОГО державну peEcтpaцllO. 

РеквіЗIП1l сторі •• 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

Броварська міська рада Київської області 
IОРltдllчна адреса: 
іДСlmlфікаційний код 26376375 

ОРЕНДАР 

ВАТ ((Бровари - молоко» 
lОридична адреса: 

: Кt~!~~ ~.!..С?бл., м. Бровари, вул. Гагаріна, IS 
."в осо qalїo~lcHa Ігоря Bac,urIIo,,,,,a 

.t, • • 

Київська Об~, м.Бровари, 
вул.Боженк ' 

б' І" 
В осо І ЛDn,Ю"" МUJ:1Jйла ст.nа"',. ... 

" 

." 

- ....... ::. • v· 

, ! , І, 
;. 
І, 

___ ._' _,_.\~\ .~\ __ ІМ.СЛОllnnllОк/ 

(ПРИ~~Н~сті~ечатки) 

Договір зареєстровано у ВИконко . Б 
записів державної реєстрації догово' МІ роварської міської ради, про що У КJJloi 
200,9 року. РІВ ореНДІІ вчинено запис від «AJ» /21_ 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

" /~,, ___ ~_a_Y-_-...:2009 року 
м. Бровари 

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

особі ВИКОНУJOчого обов'язки міського голови - секретаря міської 

рВДlі Сапажка Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", довіреності від 

25.01.2008 рОІС)' N!!2-ISI149 з однієї сторони, та Відкрllте 

акціонерне товариство <<БроваР.I-МОЛОКО» в особі ДІІректора 

ЛопаТІока Мвхаііла Степановпча з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ВідКРІІте aKQiOllepHe 

товариство «Бровари-молоко» прийняло земельну ділянку 

площею 0,0019га ДЛЯ обслуговування кіоску - землі комерційного 

ВИІСорист8ИНJI по вул. Черняховського в районі розміщення буд. N!!9 

в м. Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 

року Н!!1072-59-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 

26.03.2010 року. 
Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємною 

частиною договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,;ська рада 
lОРидична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 

~,~!lКо~чий обов'язки \І .• ' ~ r4J-!~ 
.. : /'lqько '''голови 
~ї 'і .. ..:.- ... : . .; "'1~ 
1 .;... -, r'-", ~,~ 

: i'~" ;! \t і \\ IJ.B.CaIl03ICKOI ,. . ( . 
~ ..... ,. •.•. , !і ., .ф. -:; І 

• j .:Мri . ь- .:/ 
\':;:' •• _ •• , С • •• _;1 

прийнЯЛО: 

ВАТ «БРl!ваР"-АfОЛОКО» 

юридична aд~eca: .' 
м.БрС?,в~ри,· в>:л.Бо~енка,S 
голо.а ПР. 1Н~ 

І м.СЛопаlllIОК/ 

мп 



про ВllссеlША заl'll АО АОГОВОру ор доroВlр m 
СІIJIІІ Jl!alCnLlloT іл 

місто &pOBBpll К - .11 _ Rllk"ll вш 20 JlIlПIIЯ 2007 POk<y ».28 
ІІІВСLКОІ області 

23Л1IПII. двІ ТlIСАЧ'ДСВ'nтoго POk<y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpoBapcLKB міська р ...... КІ-
'n n ..... IІВСLкоі облааі юр б ШСlmlфіКDl11 111І КОА 3В 411llllalll ЄДРПОУ 26376375 ' 1І.ІІ1І'lІІа осо а 3D 3DКОItОJШвавом Yкpaillll, 

15 В особі ВІІКОllУЮ110ГО 060В'.:lКIІ місІоКОГО ГОЛОВІІ ~ IОрІШI"'llа адреса: КJliBcькa обл., М. &pOlaplI, вул. rarapil1Вa 
.Іі ст.42 Закону YкpaїIIl1 «Про місцси саМОІРllдуn::(ста:1І P~!I Сапожка lroря DIICIUlLOBII'la, ЯКІІR діс ІІа 

ОРЕНДАР: 'l'0r.taдllJfIIll 3аДОРОЖШІR Аlfато"1.: краltш~,] OJIIIOГO бо,,"'У, та 
lyn.MJllrylloaoї,7 кв.З9, ідеНТllфікаціПIШR код 14709068~3 ~II~~~OBII'I' IОРllдllЧllа адреса: M.&pOBapll, 
ДаІОвір про ІІаступне: JlМI - ЕІІДЛР",:J ,JpjYO' сторо,,", YICIIВnIl цсП 

ДіIОЧII доброаілLIІО і перебуваlOЧIІ ПРІІ 3дОРОІОМУ о] ,і та ІІС І' '" • 
"""."11100 О:JllоПо •• леllі 3 npltnltCaMII UII • Р уа І ІА пам nІ' РО]У~ІІЮЧІІ ЗllаЧСlІІl1І своіх Aln, 

ПО'''r- вIJ1ыlгоo заКОllодаВCТDа ЩО реrvlllОЮ R І 
( 

:І DIIMoraMl1 щодо lIeainclfocтi • , . .1' ТЬ YlCllaдClfll 1II1~1II право 111І1 
JQII)JCМВa 6З S праВОlllltlу), IIДnOllJIIIO до ріUIСlІlІЯ БроваРСLкоі міськоТ радll від 28 05 2009 

роll')' N!1133- -о та KepYIOIIIICL ПОЛО~С""ІМІІ nYlIКТЇB 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору OPClllIll зсмелыlіi дїЛ~II~11 від 
20 ЯllПll1l 2007 року УКЛОЛlI цсП ДОГОВІР N! 2 (ІІ0t}ал/ - ДOZOffір) про nllecelflll зміll ДО ДОГОВОРУ ОРСllдl1 JeMCJ1LIIOT 
a\nIlІ,,"" від 20 J1l1nlll 2007 року за 'н!28 <tl8JlDJlі -ДOZotlір ореllдu) про такс: 

І, ВtlСCТlIДО Договору opeHAJlllaCТYnHi зміlЩ: 
1.1. ПУІІКТ 2.З Договору ореНДІІ BlIlCllaCТII в lIaCТYnlliR редакціі: 

I2З. HopManlDIIB 'l'ошова оцінкв земелыlіi діЛІНКIІ згідно довіДКIІ віJlJlіnу зеМCnLlfllХ ресурсів у ~Iial Броварах 
КПЇВСloкоТ облвсті від 12.0б.2009року Не 04-3115-3/685 СТ8I10ВIIТЬ: 
-5б69 (П'RТIo ТІІCRЧ шістсот шістдесят ДCB'RТЬ) rplllellIoOO копіПок. 

1.2. Пункт З.І Договору ОРСНдll ВltlCllааlt в наступніА редакції: 
.з.I. ЦеП Договір укладено терміном до 28.05.20 І І РО""'У. ПіспR звкіll1lеllllll ароку дії w.oro ДОГОІОРУ ОРЕНДАР 
.. 11: пеРl!llЖІlе право ПОНОВnОННJI Аого на НОВItА арок. У ЦЬОМУ Р831 ОРЕНДАР ПОВІШСІІ не пі31сіше lІіж за 30 
шеlfJlllРИIІХ lIlliB Ао закінчеННІ строку діі цього дОГОВОРУ nllCIoMOBO повіДОМIІТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про намір 
IIpOADВЖlml noгo AiIO. 

ПможеННI цього Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ lІе ЗВСТОСОВУIОТІоСІ у разі: 
- ~IІІЮРllстанні зсr.tenLНОЇ дїnJlHKII 110 за цїльовltМ ПРll1наченlUIМ; 
- ПОРУWОИІIR тep~IiHio CMaТlI ОРСНАІІОЇ плаТІІ; 
- .аоnYЩСlllUl погіршонНІ cтal'Y земcnьноі дlлJlIІКIШ. 

1.3. ПУНКТ 4.1 ДОГОВОРУ OPOIlДIl BIIICIIBCnI в lIaCТYnlliR редакЦІЇ: " _. 
14.1. РіЧНІ ОРОlІдна мата стаНОВІІТЬ 1% (ОДІІН) відсоток від lIopMmlBllol rpOWOIOI OЦlHKII ]e~ICnЬHoi дїЛІНКIІ - 5 
669,00 ,,"ВНІ і C:КnIUl8E: 
• 56,69 (п'ятдесят шість) 'l'lfBOH. 69 KoninoK нв рік. 

1.4. ПУНКТ 4 З Договору ореНДІІ IllкnaCnI У IІDС1)'ПllіП редакції: • 
I4З. OpOlIДtla мата' ВНОС:Im.с:я ріВНIІМIІ чва~1ІІ щомісячно ПРОТЯГОМ 30 (tpIlДUЯnI) КDJIеlUUlрНlIХ ДНІв. НКtyI1HIIX 

11 _..... • ого (nO'''''l'VOIOГO' міеІWI без YJIIXYВВІІІUI ПДВ UШlХО,.' nepepaxyвaнlUl на ..... unnIM КDJICндapHJIМ днем ЗВІТІІ _.оо ~ . .: __ -= К ЗКПО 23571923 МФО 
1IInМ .... и n N! 332 І 781 5700005 УДК У KI,TВCIoKln О"' ....... ~.. IIЄDII, код , 
~12--r-l КOВII рахунок Орендода8W1 050500 о еlfJШ 3С~IJ1I» 

1018, ОдержуВач _ Броварс:ько ВДк. код КJlВСllфікації 13 - Р • 

2. ЦеП Договір nїдnJlrat держав~іП. реєстраЦІЇ. JI сто 01l81111'D noгo ДСРЖDIIllоі peccтpaadТ. 
3. ЦеП Договір набllрає ЧІІІІНОСТІ ПІСЛІ nIA~"caHH • .,~ ЛIlПIII 2007 року 3В .ма8 3aJ1I1Ш8ІОТІоСIІ ба змін. 
4.lнwi УМОІІІ договору OPOНдlI зомenы�отT ДIЛJlIІКlI ВІ.ІІ-

OPEHДO~DEЦЬ 
~ .. ..:: .. ~ .. 

BPOIU~&iA 1 ,,,ісьіА l!AДA 
~ЩВСIaКОl ОШіАСТ/ .. 
~ іІ'ілреса : . .... ~. 
{ , .~~ 1I,'Byn.rarapiIfВa І 5 '. 
\ІСа , ", 
1\.: lIO~~' /ZОРЯ ВIІСІІЛ6(J'ІІ"1І " . \ \ . ; . І і 
\ ' . , , . , .,. ... ,. ., І, 

,.. .. .. " • .. - I.ACollq:nrRo 
~." с) • • .: 1.(1' 
~ .. ,. ,'; .. :' ........ ." ..... . 

ОРЕНДАР 

311IDpO;JteI",ii А""ІІІолlіі АlllріііD'"'' 
10РlІдІІЧllа ІШрсса : 
вул. MJ1\U1110вoi,7 0.39 
М. &ровар" 
оБJI. КІІТвська 

'......;;;::._;;; r 8
-; • .# 

Ь_ • .. • про що У Кllllзі заПllсів деРЖІІlllоі роєараціТ 
~11Ia' ої МІС:ЬКОТ pDJIII, 
"ro~P 1Вреєароввно у BIIKOIIK~Mi БРОВВР~~ 200!р0К)'. 

рІв ареlШIІ ВЧlltlСIІО ЗВПIIС: ВІД ccef])_ І -



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

1\1. Бровари 

МИ, ЩО підписалися нижче: Броварсы�аa J\licbKa рада, в особі 
ВlіКОнуІОЧОГО 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 громаДЯНІІН ЗаДОРОХШllіі Аllатолііі АllДріііОВII&1 з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська ~liCbKa рада передала, а громаДИШІІІ ЗаДОРОЖllllіі 

Аllатолій Андріііович прийняв земельну ділянку площею 0,0024га по 

вул.М.Лаryнової,7 для обслуговування гаражу в м.Бровари. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 28.05.2009 року за N!!1133-63-0S на' 

умовах оренди на 2 (два) роки, терміном до 28.05.2011 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броаорсы/аa АІ;СЬІ(О рада 
ки;осы(;; 06ласn,; 
ІОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
ВИКQ~!іИЙ обов 'язки міського 
ГQJЇ6ви' _=cb~ёTap міської ради 
r. . r:"!' ••. ' •. :-.. " ':: <",... ... \~ 

І. ( _......~.'.' 

( 
с:- ::.: 'І ;, " '., .\ 
1:[.-.. І.. ' \, ,. . :': 
10\._ І' j 
< •• _. \. І і ~jh/' .].:. І СОIJО31Сl(О / 

.. , . .. 
~~i ',,- .' _l:. (І 
~~ . ',:,., 
'. ~ ~ ..;& • .', 
~~ .. '" J ~'I ~ -;, ...... 
",-._".' .......... ~ 

прИЙНЯВ: 

гр. 3адОРО31С" 'ІІі А.А. 
Юридична адреса: 

м. Бровари 
вул.М.Лагунової,7 кв.З9 

n 
'-- ~.A.30dOP03ICII"'i / 



про ВІІСССІІІUI змін ДО Договору 0"'""41 ДОГОDlр ~i2 
,.- Iзсмc/lы�отT IlinІІI і . 

Аlіcro БроваРl1 кllі'сыс;к:::n:~~~ I\'DITIIR 2005 року 1ё040533800020 

І! тrllll.aol ТlIСRчl ДCD 'ятого РО""), 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРОDарська міська PI4I Кllівськ - • 
:"'НnIФllClll1іПШIR КОД 3D даНllМIІ ЄДРПОУ 2637637С 01 облвСТІ, IOPIl411'ItIB особв за ЗВКОllОдавCТDОМ Укроіllll 
.... 60 ,. .І, ЮР'ШІІ'ІНВ адрсса' КІІЇВ бп І! ' 15 І осоБІ ВІІКОНУЮ1ІОГО О О 113КIІ АІІСЬКОГО roЛОВIІ _ с • ська о ., М. рроваРlІ, 8Уn. rarapilll, 
nbctui c:r.42 Звкону Украінн «Про місцсвс саМОВРІІ.ІІУВВ::та:" P~!I СапО'.кІСІІ Ігоря ОаСllnЬОВIІ'IВ, ІІКІІО 4іс 110 

ОРЕНДАР: ГРОМIUlЯНIfII ЖСВtlСРСВIІЧ BiKCIlТiA АIIТО в КРВ"Ш., З 0.111101'0 601\')', та 
1191 іАСlmlФlквціПIШП код 1515911775 .аалі _"ОРЕНДАр"IІОВIІЧ, 10РІІ.ІІІІ'ШВ адрсса: м.Бровар", вул.КllРПОllоса,7-а 

. 'ДЬоЧII добровільно і псрсбуваIО";' ПРІІ ЗІІОрО ' J д,?),,·ОI сnr?ро"u, YКnMII цсО Доroаір про IIBCТYnIlC: 
-11"100 ОЗlllПОМnСllі з ПРIІПllсаМ'1 ШIВЇnЬІ' аому розу"" та RсшR пв",'нті. розумію'", ЗllаЧСlІlІR саоіх 4іО, 

1III"·r'" • ого ЗВКОІІО.llВ8І:Т88, що pCn'nlolo О ( tqIC&ID,:I 811МОПUoШ шодо IICДIRCIIOCTi ПРІНО'"'' )" • '1 ть укnадСШIІ 1111"... праВО'11І1І 
111 N!1159-64-0S та КСРУІОЧІІС .. поnожеltltR ІУ , 8~.ІІ~ОВlлtrо ло РlшеtrНR Броварської міськоі рМІI від 25.06.2009 
PDrj. 11. 2005 о кnaпll цсП Доroві XD"'" ПУIІКТlВ .5.2, ~.5.З та 9.1.3 ДоroDОРУ ОрСlІ.ІІ1І зсмcnьtrої 4іnRШШ ві4 
~ OIТ. р. ку у р - 2 (,,"далі - дО/OtIIР) про 8"СССlItIІІ змі" .110 Договору ОрСІІ411 ЗСМCnLllоі 
AUIIНКlIВIА 28 КВІТІІН 2005 року ЗІ .1(2040533800020 (1І14Мі - дOlOtlір ор.mдl/) про такс: 

1. BIICCТII до ДоrolОРУ ОрСІІ411 IIICТYnlli зміНІІ: 
1.1, ПУНКТ 2.3 Договору OPClt4J1 ВltкnвсТlI В IІвс:тупніА рсдакції: 

43. НОРМІТlIВIІI грОШОВІ ouiHKa зсмельноі .ІІіЛRНКIІ згіДIІО .ІІ08і4К" 8i.llдiny .ІІсржкомзсму у місті БР081РІХ 
КиіlСwcoіобnlстlвіn 14.07.2009 року Н2 04-3/15-3n69 C1UtlООlПЬ: 
-10394 (Accm. ТlICRЧ тр"ста ,аев 'ІІІІОСТО ЧОТlIpIl) f1JIIBHi ОО копіАок. 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореН41t викnаІ:Т1І в НВСТУПllіR рсдакціі: 
13.1. ЦсВ Доroвір укпадено строком на 2 (.ІІ8а) РОКIt, теРlolіllОМ 40 25.06.2011 року. ПіCnR 1IKill'ICtllIR с:троку 4ії 
IIМII'D AOl'080PY ОРЕНДАР має псреважllС пра80 ПОНОВnСIIJIR Roro ІІа IІОВtlА строк. У ШоОМУ разі ОРЕНДАР ПОВІІІІС" 
не nbHiwc ніж 31 30 кanelIДIpH"X 4нів 40 31кіllчеННR с:троку дії ШоОГО Договору ПJlСЬМОВО повіДО""IТI' 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖІІТІІ Ooro 4і1О. 

ПопожснНR цього ДоroвоРУ про ПСРСВlІЖlfе право ОРЕНДАРЯ ІІС ЗІСТОСОDytoТLCR У разі: 
- IIIKOPllCТDllHi :lемenьноі nіJlІІIІКl1 не 1а uinЬOB\It,1 ПРIIЗНD'lеННIІМ; 
- порушеННR термінів смаТIІ OPclt41(oi nnaТlI; 
- АОпущенНR погіршсння стану земельноі 4ЇnIIIfKII». 

1,3. Пункт 4.2 Доroвору ОрСІІ411 BJlКnBCТII в 111C:ТYnlliR редакції: • • 
14.2. Річна ореН4на Мlта становить 1% (0.11111І) 8ідсоток Bi.ll НОРМDТllвноі грошовоі оцtНКllЗСМCnЬІІОТ 4ШRIIКIІ- 10 
394 rplllCHЬ і cкnaдaє: 
-103,94 (сто ТРІІ) rpliBHi 94 копіnК}1 на рік. 

1.4. Пункт 4 3 Доroвору орСНАи BJlкnaCТIf у HBC:ТYnlliO редакції: • 
14.4 О • • DCТIIDfoIll щомісl'ІНО протнroм 30 (ТPII4ЦJ1Т1I) ICМCII4lP"11X ДНІ., ІІІІС'І)'ПНІІХ 

• pellAl1l nnlта DНОСІПЬСR рlВIШМIІ 'І • без Vnn'llyвaнHR ПДВ 1WUlX0АІ псрерахуаВШl1І ІІІ 
11 IIC1'ВIUlilol кanеидаРНl1М днсм ЗDітноro (ПОДDТ1Швоro) .IJClUR 1,.-' • КПО 23571923 О 
IIInм_H' 33217815700005 УДК У КІІівськіА обn8С'П м. КtICВD, КО43 ,МФ 
!:12-r-.1

n КОВIІІі рахунок OpeНAOдa8UR N! 3050500 СI14l1с.ші)) 
1018, одсржува .. _ Бровврське ВДК, К04 КJlDСJlфікauіі І - ор • 

2. Цеп Доroвір піДnlll'UЄ держвв~іП. pCЄ~BЦiї. R сто Ollor.III та Поro 4сржаВllоі реєстраЦІЇ. 
3. ЦсП Доroвір набllрає ЧІІІІНОСТІ Пlc:nR nI4~'lCaIlH • ів каlТНIІ 2005 POI\')' 11 .N'!040533800020 'aJШШDlOТЬCR без 

• 4.111WЇ умов .. noroooPY ОрСll411 зсмcnь .. оі 4JЛRНКІІ вl4 
3ІІIН. 

ОРЕНДОДАОЕЦЬ 

~":1ВAPC"KA МІСЬКА РАдА 
ВS"/(ОIЬ};лАСТІ 

roРIц(1 • • ... ~: ~. 
11 ,. ..t'~a.t'pcc:a : • , ,.' ... 
~P аР.I' DYJI.rilr.apliJa.I.~ '. 
І . _ lroря Оnе •• ЛЬОВII'lа 

{

t'J.: ". ~ }' ,,~. '.:. 
Lt .J • '. • <" 

. . • ., -! •• і 

~
• l' • f.B.Cn';tiJltNII 

l'.· ... ·• ~. - ,1 1.-' .1' 
1,. " ._':" • 
~~'I,;.,. -;. ." 
\'~. " . .. ~ 

ОРЕНДАР 

Ж""'Р""" В1н,"",1іі АllnlОІІО'"'' 
IOP'I411""B а.арсса : 
вуn. КllpпоtlОса. 7-а КВ.91 
м. БРОВlРIІ 
обn. КІІЇВСЬка 

~ .... ' v 1 ·.t-i •• , 

.. ..;:;~ • ..:=.".:~ ... ~ • .. "АІІІІ про що У КIІІI3Ї ,аПllсів 4ержавної рсєс:траціі 
Jtoro • s орськоі ."сы(о. ..- ' 
lIDrO ВІР. заРСЄСТРО81J10 У BIlКOHK~ .. 1 ~~p08 і! 200!РОХУ' 

ВOpIB ОРСІІДІІвчltиеllО 38nllC ВІ4 -!L.»- - . 



'" АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міСЬІса рада, в особі 
ВlіКОнytочого обов'язки міського голови - секретаря місы�оїї ради Сапожко 

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

самоврядування в У lсраїні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громадянин ЖСВllсреВllЧ Вікеllтій AIITOIIOBII'I з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а громадянин ЖС811СРС811Ч 

Віlсеllтій АНТОНОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0044га, для 

обслуговування збірно-розбірного металевого гаражу по вул. Кирпоноса в 

районі розміщення буд .. М!7-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 25.06.2009 року за Н!!1159-64-05 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки, до 25.06.2011 року. 

Цей Axr складено У трьох примірниках і є невід' ЄМНОІ0 чаСТИНОІ0 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Кllївськоі області 
ІОридична адреса: 
м. БРов~еи, вул.Гагаріна, І? 
ВJotК "~-ЧИй' обов'язки МІСЬКОГО 

J.~(jjj- j f f~~icp~ap. міської ради 

~
*':: ..... ~, . 
с.,. " • 

~ ~.' .~. 
I.r '. , І 

,;:if':\\' .. } :,і1.Ь.СnI'О:ІІС"О / ,.. , .. -, 
\ ..... '.. І" І, 
\.', і' ',' ') 
~.. ,_О , .. '. \,- . . ., 

-' ,," , -.,. ? ".'. ',. 
,~, :, 1 ... \: .. ,,#" 

--.... 1 • • 
~~ ..... , 

ПРИЙНЯЛА: 

ГРОI\IDДИIIIIН 

ЖевнереВllЧ ВіКСllтій АІІТОІІОВІІЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Кирпоноса, 7-а, КВ.91 



про DllесеlШП 3"1111 до договору О Доroв'р .hi2 
реЩIІІ зеА.f.IILllоr In 
А.іcro IiРОВlРl1 KIIT~ь:~;~~~" сеРПllП 2005 ро .. ")' »040533800116 

ЗО ЛIIПIIП двІ ТlIСЯ'II дев 'RТDГO року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроварсьКІ .. ісь- К -
У іі І.. ф. • пп".. рада IfIВСькоі обл . кра ОІ, IAСlтl IКDW 1111 КОД за даШI .. 11 ЄДРПОУ ')637 aCТI, IОрlШll'lllа особа ЗD ЗDКОIIОдDВCТDО .. 
ГIПlрlllа. lS, в осоБІ 811KOIl)'l0110ro оБОВ'nК11 MiCЬKO~ :;075, IОРl14lrЩІ а.арсса: кI.івсыcD обл., "І. БроваР'I, оуп • 
• кuJI дlс ІІІ підставі ст.42 31КОІl)' Yкpaillll сспро місц ВІІ - секретар. рlUШ Cnncr"'"КD lropn ВDСІШLОDІІ'ІD, 

ОРЕНДАР: ФОП Капшок ВОЛОДIIr.r1 r све Сlr.rОВРIІ.ll)'8аШI. в УкраіІІі»», з ОДІІОГО боку, та 
ilclmlФіКlціПllllП КОД І В 11402897, двni -''ОРЕtдХ;~ро;"'I, IОр'ШIІ'lllа а.ареса: "1.IiРОІаРII, вуn.Котовського,14, 

ДІІОЧІІ доБРОІЇnL110 і псрсбуваlOllІІ ПРІІ 3ДО ' :J 'fJ)Wl ~mopo"u, YКnMII ЦСП Договір про наступнс: 
noncpCДIILO ОЗlllПО&ШСllі з npllnllcaMl1 WlвілLII:ОВОr.rу РОЗУ"ІІ та IICllin паAl'IІТЇ, РОЗуАlіlО'111 311a'le111Ul своіх дin, 
(30КРСМІ, з 111&lога"lІІ U&OllO HCJIiltCl'Ocтi ПРІВО'~ ЗІ)КОI!ОJlІОC11l, а, ОІО рсryЛlO'ОТЬ укnадСlfI'П 111І"11І ПРОВО'l'IІІ 
2506.2009 року N!I 157-64-05 та KepYIOlfllCL n lІІіУ, ВІДпов JlIlO JlО ріwеш,. Броварс"коі Alіськоі paдll оlд 
.IIКlI від 04 ССРПІІ. 2005 року УКЛМІ. цсОпn~ЖСIІІ~."fIf РуI'ІСТЇВ 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДоrolОРУ ореlШl' зеAlcnы�оіi 

" нОГОВ'Р N!2 (ІІІЮQ/I; - no.."Otfirp) про В • • д ореlUUlЗСМf.IILllОI дlл_IIКII від 04 cepnlUl 2005 "'''''.1 .ч'. • ccelllUl З"ІІІІ до аговару 
року ЗІ J 1::u-.0533800116 (ha.aalll-ДtROfIір оре"д") про такс: 

1. BI'CCnI ДО Договору OPCIlJIllllaCТYnl,i зr.rіIШ: 
1.1. ПУlІІrr 2.3 ДOГOBOP~ ореlfДl' ІІІКЛВСТІ. о lfaCТYnffin рсдакціі: 

1123. HOP"IТlIВH~ .rpowoвa оцшка зе"eJ1ыlіi JIin.ffKII зriдно довіДКIІ відділу деРЖКОAlзе",у у Alісті liроварох 
К1lівськоі облacn ВІД 14.072009 року НІ 04-311 3-3/848 С'ТІІIОВIIТ1о: 

7213,00 (Сім ТlіС_Ч двісті 1р11ll1lДWП'Ь) rplllCIIL оо кoninolC.»» 

1.2. Пункт 3. І Договору ореНДІІ I11клаСТ11 в IІlступніП редакЦІЇ: 
«3.1. ЦеП Договір укладено терміІІО'" ДО 25.06.2010 РО"')'. пісп. закіlJlfllllll1l c:rpoкy діі ЦLOro Доroоору ОРЕНДАР 
має псреважнс право поновленНІ Аого Ііа 1108118 строК. У ЦЬОМУ разі ОРЕНДАР ПОВШlен Ilе ПDllіwе Ilіж за 30 
lIIIIJеUДВРНIІХ ДНів ДО Зlкінченн_ c:rpoкy діі uьoro Доroвору ПІІС""'ОВО nOBiJlo,.flml OPEHДOДABЦJl про I1lI1t,ір 
lIpoдolnКUТlI nOI'O Дію. 

ПоложенНR цього Договору про псреважне право ОРЕНДАРЯ ІІС ЗІСТОСОlyrОnClІ у разі: 
- ВIUШРIIC1UНllі земcnыlіi дinRНК11 1111 за цілЬОВII"1 ПРIDна'lенtUIA'; 
• порушеНIUI термінів СМІТlI орендноі nnml; 
- JlDnYЩСНIUI погіРWСllНІ стану зе&lcnьноі дin.нкш». 

1.3. Пункт 4. І Договору ореНДІ' allКnBCТI' в IІвступніП редакцїі: 
.4. І. Річна орсндна Мlта CТIIloallТЬ 10% (дeCJIТЬ) відсотків від Hop,..anlBlloi Ірошовоі OЦЇIIICIf зе,..eJ1ы�оіi ділаll ..... 1 -
7213,00 IpIIВCHL і СКЛaдDє: . 

- 721,30 (сі&IСОТ двадWП''' одно) rpllBНl30 копіОоlС І ріп 

1.4. Пункт 4.3 Договору ореlШl1 allкnaCТII У IlвступніА редаКЦІЇ: • 
• 43. Орендна плата ВНОСIП'ЬCfl ріВIШМl1 '1DC1'1C1UoUl ЩО.lіCll'l.НО ПРOТJlroAl 30 (ТРІШЦІІТІ') кanC'fJlllpНlIX дlпв. IfIIC1)'IПDIХ 
за 0C'I1IIIНh1 капендврНlIМ ДНе&l 'Bimoro (l1OДII1XOвoro) ,,"СІІU/I без урахуванНІ ПДВ WЛIIXО.' nepcpa."<)'IIIIIПUI ІІІ 
JIDJpaxynкoвиR рахунок ОреНдОдавU/l НІ 33217815700005 Y1J)( У КllїоськіП oбnвcтt &1. !C'IЄВD. код 31010 23571923, 
МФО 821018, ОДСРJК)'ВІЧ _ Броворське Вдк. код КnОСllфікrwіі 13050500 - оренда зе"IJ1I». 

2. ЦеП ДОl'Oвір пїДlW'aє дер_овніВ рсєстраціі. 
3 Ц. .. niдnl'clUIIUI СТОрОllІА'l1 та Пого дсржов.,оі pccc:rpowl. 

4
• Іншіе~ ДОI'OВIР набllрає '1IIННОСТІзе.ПI~С::НОі ділllНКlI від 04 серП'U1 2005 року за N!040533800 116 3МlfШВІОТЬСІІ 
• YМOIII llOI'OBOPY ореНдІІ --

баsмін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

BP01lAPC'КA~CSIOt·P~A 
/(IІIВС6/(оlоШrАСf'/:J і>:: .. 
lОр "/" -.1 ., 

1IДІIЧI'~QДресlL:f.. с. ! . ;:. '~, 
".Вро 'щ·вуJi.far;Pі~r5..:' .",,:. :[: \~\ 
• ОСО ['р' . . Іrоря ВаСI"tпЬОDЩJа ." І } ,,'J .'\ 

C:.~: і'· : . .! J ' "'}І 
,. • " '. • .. І , :)'. ~ 

\ '.:.-,,/ / .. :": 11 
~~~~_~L&C.nD~~~# 

1: о ;, 

ОРЕНДАР 

фыl"'1І ОСО,. - ,,'I"Рllr."'Щ6 
/(0"""0« ВОЛО'ІІАІІ'Р FplllOpo."" 
10Pllдl''11'B адрсса : 
вул. KocoBCLкoro,I4 
м.6роаВРII 

обn. КllіlСЬка 

/rlзиQ..г:-' 
. !;.~ • "' с:. ,...~ 
~;::::=U:=.~.. ськоі "Ііськоі paдll, про шо У КllІаі запllсів JIepDDlfoi 

ДoroBip зареєС1рОВDНО У ВIІКОНlCо.,і ~~'R» ,1 20o!POh'Y. 
Petcrpawi дoroBopiB opellДll В'Іllllено ,anllC від ---



.... АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕльноl ДІЛЯНКИ 

" зо " ЛИПНJJ 2009 року 
М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська і'lіська 
рада, в особі ВИКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської 

ради Сапохска 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 місы�огоo 

голови» з однієї сторони, та фіЗllчна особа - піДПРllємець I(OTeIIOI( 

ВОJlОДИМIIР ГРІІГОРОВІІЧ, з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а фіЗІІІІІІа особа - підпрllємець 

І(отевок ВОJlОДIIМИР ГРИГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 

О,ОО19га, ДЛJJ обслуговування кіоску, по ВУЛ.Чlсалова В раЙОllі 

розміщеввв буд.Nеl0 В м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 25.06.2009 року за N!!1157-64-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 25.06.2010 року. 

Цей Акт СІСЛадено У трьох примірниках і є невід'ємною частинОІО 

договору оренди. 

IIEРЕДАЛА: 

Вроварсьна А,;сьна рада 
g"'ВСЬf(оlо6ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,15 
ВИКОНУ.!9~ .... ~. обов'язКИ 
MiCЬK~i ',(W~"bBtf;:~~ секретар 
.,. ,/ tt. .... If._. - о' ~_ 
.чl ~Оl;Ради. _ . >".::. * ~~ 

" і,41/ /""), .. J '\.~ Ф\ 
, J J"'l : .. ". I~; о •• ,. І ) r.,. 

, :. .: оо) ':"11 / .. " .. '. -, . .... ·1 ~B:gIJPO~/CKO 
\~ ~. . ._" b,Jt 
.~ :'.-. .:: ,., І) ~ ••• 
~~.' :''1 u ::'J:.f/ 

"-"::::=.::,....:;.t' 

ПРИЙВ'ЯЛА: 

Фізична особа - "id1lPllЄ/l,el(b 
Ко",єнок ВолодllJtl"Р ГригОРОВllЧ 
юридична адреса: 

м.БроваРіІ 
вул.Котовського,14 

~ /в.г.Коnuшо«/ 



про ""~С~"'IR 1."'11 do dOlO,II11 ДОІО'1р Jti2 
.. ,.11 OP~"Iи Jt."~/'6l І ,)Іі 

місто БроваРl1 КllіВС::Оі ~:':: ",) 16 сеРRlIR 2007 pOI;y Ш4 
30 ЛІІПІІН ДDI11lспчl AeD'nТOfo року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БроварсloК8 міСL- Р""!О К -. ф··п ". -- IllВСlокоі бп • украіllll, IДClml IКI!U 1IIIn КОД за даШI"'11 ЄДРПОУ 2637637 О аСТІ, 10РІIJIІІ'ШІ осоБІ ЗІ ЗІКОllодаВCТDО"1 
rlnspilll, 15, в осоБІ ВllКОltylочого оБОВ'І3КІІ foIісlоК 5, ІОРІIJIІІ'ІІІІ а.аРССІ: КllівсlоКВ обn., fOI. БРОВlРll, вуn. 
11111 діс ІІа підставі ст.42 3аКОІІУ УкрІіІІІІ "Про foIісц ого ГОnОВIf - сскретаРI РІШІІ СвпоЖICD lroрп ВDСIШIoОDIІ'IВ, 

ОРЕНДАР: ФОП KOТCIIOK 80nOnll"lII Г І СВе саfolОВРl.ІІуваlШJl в УкраіІІі", 3 O.llIlOГO боку, та 
іасlmlФіквціПllllП КОД 1811402897 nni _"OPE~дX~~OPO;If'" IОРIf.llIfЧIІI IlIpccв: foI.БРОВlРIf, ВУn.КОТОВСlокаго,14, 

ДіЮЧl1 добровїnыІo і ПСреБУВІЮ'1ІІ ПР" 3.110 ов' J l(J)'lol ~nropo",~, YКnMIf IlсА Договір про IIlctynJ'C: 
попеРeдllloО 031IаПО"'nСllі 3 ПРIIПllса"lІІ Шlвinloll:ГО ~:,:o::,y,," та JlСІflА паfol'пі, РОЗУfolіlO'lІІ 3111"СIІIІI своіх .ІІіП, 
(30КРСМа. з BII"loraMII ЩОДО IІсдіПСIІОсті npаВО'IIfІ) • дaB~a, ЩО ~сryЛ/ОIОТЬ УКnІШСIІ~'П !Ш"ІІІ ПРlПО'IІШ 
25.06.2009 року N!IIS7-64-0S та КСРУІО'ІІІСЬ ПОnОЖСIІ;'I~' nl.llnOBI~"o .II~ РIШСllflJI БроваРСLКО' 'llськоі РІШІІ вІд 
"ЇJlRIIКlI від 16 ССРПIIJl 2007 року yкnanll ц n Д .!: nYffmn 4.5 .• , 4.5.3 та 9.1.3 Договору oРСlІ.ІІl1 3сfoIсІІы�оіi 
.. • е ОГОВІР J,! 2 (IIfЮа.,1 - "DlOll;II) про НІ,е • Д 
opclWI ЗСМCnLllоі ДШJlllКlf від 16 ССРПfIJl 2007 ..цl r ССfШJl 3"ШI.llО ОГОВОРУ 

року 31 Н!34 (1І1IlIIUJ1 - дDlOlllр ор,,,,),,) про такс: 

1. ВIIСCТlI дО ДОГОВОРУ OPCIIAII ІІаступні Зfo1іІIlf: 
1.1. ПУІІІП' 2.З ДOГOBOP~ ОрСIІДl1 BllкnaCTIf в IIIC1)'nllin РСдаКllіі: 

«2.3. HOp"laТJIBII~ .f1JOWOBD ОЦІНка 3смcnыlіi .IIinJlffKII 1ri.llffO .IIOBillКlf віllllіnу nСРЖКОfol3СfoIу у місті Бровврах 
I<JJiBCLкoi облаСТІ ВІД 14.07.2009 року Н! 04-3/13-3/846 c:тaнOBIIТL: 

34 522 ('fpllдЦRТlo ЧОТІІрИ 11IСJIЧі п'JПCOТ ДВIIДWП'Ь аї) rpllBlli оо кoninOIC.JI 

1.2. ПУІІКТ З.І ДОГОВОРУ opeНllII BllкnaCТII в IІIС1)'пніR рсдвкціі: 
113.1. ЦеП Договір укладсно теР"lіllОfof ДО 25.06.2010 року. ПіCnJl31кіll'ІеНІUI CТPOКY.llii цього Договору ОРЕНДАР 
мас переважнс право поновnешUl йОГО ІІІ НОВІІП СТРОК. У UЬOfofy pD3i ОРЕНДАР ПОВlшеll І'С пізніше ІІі. за 30 
DIIеlfДDР1ІІ1Х AlliB до ЗDкіllчеНІІJI строку діі цього Договору ПlIСLfofОВО повіДО"1І1Т1І ОРЕНДОДАВЦЯ про IIUlip 
npoдonnml Пого дію. 

ПоnожеllНJI ЦЬОГО дОГОВОРУ про пеРСВmlше ПРІВО ОРЕНДАРЯ нс заСТОСОПУЮТЬСI у pD3i: 
• ІllКОРlІствині зе",cnьноі дinJlНКlі не 31 ціnЬОВllfof ПРIDначеНlllfof; 
• порушеНIUI тepMilliB СМВТІІ орендноі маТІІ; 
- ДОnYЩСННJI погірwенНJI стану зсмcnьноі ./1inJlHKIIJI. 

1.3. ПYlIКТ 4.1 ДОГОВОРУ ореНllIІ ВllклаСТIІ в HaC1)'nllin рсдакціі: 
«4.1. Річна орсндна Мlта СТ8110ВlІТЬ 10% (дecJIТЬ) BЇlIcoткiB Bi.ll HOPfoflТlIBl,oi 11'0шовоі оцінкІІ3смcnы�оіi ninlllKII-
34 522,00 I1'II8СIIЬ і складає: ••• • 

_ 3 452,20 (ТPII ТlICJlчі ЧО11ІрIlC1U П'JlТдесп ДВІ) I1'"ВНI 20 KOnlnOK в PIJC» 

1.4. ПYlIКТ 4.3 Договору оренди вИКЛІСТІI У НІС'І)'пнІА редаlШlї: • 
«43. ОреНДІІа Мlта BHOCIIТLCJI ріВНIІМIІ чвcткar.1ІІ щомісJIЧНО nPОТJlГОfof 3О (1PIIJIUJIТII) ICIUIСНДВРИІІХ дІІ1І, ІШCJyПIІІIХ 

31 ocnumiм lCIUIеНllll НІІМ ДНС'" звїТlIОГО (no.aaткoвoro) ,.,icн1Ul бe:J ypвxyвDНIUI пдв WJUlXО.' ncрерахуоанНJI ІІІ 
JI03paxyнкoBldI ~K Орекдодав1Ul N! 33217815700005. УД)< У К1lіВСЬ";П обпac:ri ... ~IEIIIe код 31010 23571923, 
МФО 821018, :хсувач _ Бровврське Вдк. код КnIСIІФlквціі 13050500 - ОрСl1U 3С.ШIJl. 

2. ЦеП Договір niдJurraE державній реєстрвціі. r іі. 3' .. пїllПIІСІНll1 CТOPOHlfofll11l Пого .IICPiКD8HO, рсєстрацl • 
• Цей ДОГОВІР набltpDЄ ЧІІННОСТІ ПICJUl. • 16 серпм 2007 року 31 N!34 зanlfШDlОТЬСJl бe:J ЗfoIllІ 

4.1юui УМОВІІ ДОГОВОРУ OpcНllI' ЗСfofCnЬJlоі ДIЛJlНКIІ ВІ.ІІ • 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

. ~~:~PC"~ МІС'КА РАдА 
~~. ю {~~C,I{il..o.l jJlШАСТI 
~ < .• Р'І,!{І . і nnncCЇi.: 
'(" 1!'. • .. -r ., :. • D D 1 ..... 8vn:rDrapil' .. І S 

• .'1' " .... 
. : '~o пoanсаJroрп 8DСllnЬОDІІЧD 

(Г <,' і .. ) 
\ 

..' І: І."ІІІ 
) -. І. , .. 9 
.. .'. . ~~ І ". ~ .... .. /" 
~.~ • . LB.C""O~/tIlO 
~'.! ... 

ОРЕНДАР 

Ори."IІ",и,1 nld"p"C"~/( • 
KOIIII"O" волоtJ"""р rpIIZOpO."" 
ЮРlfДlfЧlІ1 адреса: 
вуn. Косовськаго,14 
.1. БРОВВРІІ 
обn. Кllівська 

~ue-B.г.Kom~"OIl 
•• ~, _'~: ~ "'...-! 
~~:.~...:.,.;, r "11·CЬKo~aдlf про що У Кlllоі ЗDПllсів державноУ 

ОВІ сЬКО,.. - ' Договір заРСЄС1рОDDНО У 81IКОIІКО.IІ ~p "іУJI ~ 20о!року. 
Jletc:rpaauї договорів ореНдІІ ВЧllllено 3BnllC BUI -



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

" 30 " ЛИПНЯ 2009 року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\lісы�аa 
родо, в особі ВИКОНYlочого обов'язки міського голови - секретаря міської 

ради СаПО)l(Jса Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст.42 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської 

міської ради від 24.07.2008 Ng128 «Про виконання обов'язків міського 

ronОВИ» з однієї сторони, та фіЗl1111lО особа - піДПРllЄJ\lець I(OTellOK 

ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВІІЧ, з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а фіЗllЧllа особа - підПРllЄJ\lець 

Котенок ВОЛОДИМИР ГРІІГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку ПJIощеlО 

0,ОО61гв, для будівництва та обслуговування павільйону, по 

ВУJl.Грушевського в районі РОЗJ\lіЩСllІІЯ буд.Ns9/1 в J\I.БроваРII. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 25.06.2009 року за NsI157-64-

05 на умовах оренди на 1 (~ДІІR) рік, терміном до 25.06.2010 року. 

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

договору оренди. 

ІІЕРЕДАЛА: 

Броварс"ка Л.;С,,1«l рада 
gll'BC"KOЇ 06ласn,; 
ІОридична адреса: 
м. Брdii'ар,і{l'Ул.Гагаріна, 15 
вд -і .•. : ... '1 :,~. обов'язки 
цО'UVrnчии -. .~ І.' ." •• :.т4~ ··~r; еІ •• 

їсьtcоro - голови' ~ секретар .... -' '. " ... ,.\ l' •• І '., ',. • , 

! : -: І 01 r,ади І } ~ :- І· . 

\ . .:.., . . : ' .. \~} 
~. '... ".1 / .... :; І 

~ \.. ./ ::IJI. 

. ~ ~ -: ЛВ.СnIlО:JІСКО/ ... -.:.-"-

ПРИЙНЯЛА: 

фыlllаa осо6а - lIidllPIIЄ/t,e,(" 
K01lleIIOK Волод'lJflltp TPIIZOPOBllq 
Юридична адреса: 

м.Бровари 

вул.Котовського,14 

~trf3 __ -І B.r.Kon,eIIOK/ 



про ВІІСССІІІІВ з •• 111 до дorOBOpy ОрСllДl1 Jf доrпВlр J\i2 
"lrJlLlloT ІШНІІКІІ І.а 01 

місто IiроваРl1 ІСllіВСЬКОі ов:lm Лlотоro 2006 ро .. ")' .м040633800041 

3116cpP1Id двІ Тllсвчl ДCD'nТOro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: IiРОВlРСЬка MicLKI Р""" К іі • ф' 'П n - 11 вськоі обnlст'l IОр б yqajllll, W:lml IкаЦI 1111 КОД 3В дDlIll,..11 СДРПОУ 26376375 ,11.1111'11І1 ОСО а 31 3BKOIIOдDICТ1IO,.. 
rlllPll", 15, в особі ВllКОll)'ІОЧОro оБОВ'13111 ,..іського • ЮРIІЛlfчttq преСІ: Klfilchкa обл., ,,1. ІіроваРlІ, аул • 
.... 8дісll8 підставі ст.42 Звкону Укрвіllll «Про ,..ісцсве rOnOBl1 - секретарн радll Cancnn"O lropn 8аСllnLОDІІЧD, 

ОРЕНДАР: ФОП КОТСІІОК ВОЛОІІІ"Ш Г IIГО СІ"'ОВРRЛУlallllR В Yкpoilfi •• , J ОЛIfОro бо .. ,)" та 
IacНПIФIJJШinlllln код 1811402897, IІlln ~c ~II Р~ВІІЧ, .10РII~IIЧttо олресо: ",.ІіроваРII. lул.КОТОІськоro,14, 
..�-IIОІIIIIЦІоІСОЇ дЬшьності, BllдDIIOro 11110 ~ІЛСТІІВІ СІIЛОUТDа про лержо.,f)' pcccтpoцilO суб'скта 
::"1'0" 1996povv ДIIJII."OPEHДAP" з dnu r 1110"'0"1 роворськоі міСЬКОі радlf 31 Н!2 355 017 0000 000710 ІIд 
IJ. • "І'. . '1',,'20 старо"", УКЛOnIl цсП Договір про ІІОСТУ • 

ДЬоЧII доБровшы�оo І псрсБУІDlO'1ІІ ПРІІ 3ЛОР ", • nllC .• вn І овому РО3У"" та RСШП по". m РOJУ"ШОЧІІ 3111'IСIШІ своТх ліП 
nopepeдllЬD 0311 оаШСIІ 3 ПРІІПІ!СОМІІ UIIBЇnhIIOГO 31КОlfОлавСТ1ІІІ, що раryЛIOІ~ТЬ укладСlllf" '11І,,11І ПР~О"IIJ; 
C 
... _ua. 3 ВІІІ\ІОІ'І.І\ІІІ щодо IICIlnCIIOm ПРІІО"ІІІІУ)'" • • ........ - , ВІМОІІЛІІО 110 РІШСІІІІН БРОІОРСЬКОІ ".Іськоі радll 11.1І 

25.06.2009 року N!!IIS7-64-0S та КСРYlОЧIІСЬ ПОnОЖСIІІIВ"Ш nYllктi1 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОІОРУ OPClllUI3C".CnhlloT 
_",,1 вІд 01 m~ro 200~ року YКnВJII' иеП ДОГОlір Н!!2 ("о,)алі - ДOZQfJір) про IlІсаСІШR з".іll .110 ДоrolОРУ 
IIJIctfIIlзс.lсІІыІтT дшlllКlI ВІД 01 ЛIОТОro 2006 року 30 Не040633800041 (lІІшanі - ДozOtlір орс",),,) про таКС: 

1. BIII:CТlI до Доroвору ОРСllдll HaCТYnlfi з,..і,lll: 
1.1. Пункт 2.3 ДоroВОРУ ОРСНДІ! ВІІКЛОСТІІ 8 ноступніП рслакції: 

I2З. Hopr.laТlIBHB f1JОШОВВ оцінка зсмenЬІІОЇ дїnHHKII згіАIlО АовіЛllІ 8і.lU1ілу .QСРЖlО".3СМУ У Mim БРОІОРах 
Київської області від 14.07.2009 року НІ 04-3/13-3/844 С'ПІІІОІ.ПЬ: 

14 674 (ЧОТІIpНaдwIТL ТНCRЧ шістсот CiMJ1CCIIТ чопrpll) rpllBlli ОО копіАок. •• 

1.2. Пункт 3.1 Доroвору ОРС'ІЛІІ ВllклаСТІI в 1I0CТYnlliR РСАІІкціі: 
13.1. ЦсП AoroBlp yкnaдcHo терміном на I(ОЛIІІI} рік АО 25.06.2010 року. Піспн З0кіllчеНІІВ строку ліі цього 
ДаrolOРУ ОРЕНДАР мвє переважllе право ПОНОВnСIf'1В Аого 110 ІІОВІІА строк. У цьому разі ОРЕНДАР ПОВІІІІСІІ ІІа 
nbвіше ніж 3В 30 кaneндвpHIIX днів до закі.fЧСІІIIR строку ліі цього Доro80РУ ПIlСЬМОІО ПОlідОМllТl1 
ОРБНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВЖІІТJІ Вого лію. 
. ПможснНІ ЦIooro ДоroВОРУ про переВIІЖІІС право ОРЕНДАРЯ ІІа зостоаовуютьаR у разІ: 
- ІIIIDРllстанні зеа.enьноі дinянки НС за цілЬОВІ"" ПРJDночеНІIВМ; 
•. nOPYJ:UCНJUI тера.інів СМВТlI opeНlHoi MBnl; 
- АОІІуЩенНІ поriршснНІ стану земenьноі nїnJlIIКII». 

1.3. Пункт 4.1 AoroBOPY ореНІІІ BllкnaCТII 8 1І0ступиі~ рсдакціі:. • • 
14.1. Річна opoНДIla мата cтaJlOB11ТЬ 10% (ДCCRТЬ) відсотків ВІЛ нормmlВИОI f1JOWOBoT ОШНІШ зсмenыlтT ДUUШКlI-
14 674.00 rpllВOIПo і CКIIDдDє: • 

_ 1467,00 (Одна nlсача ЧОТltpllCТD шістдсCRТ сім) f1JIIBCHIo оо коп,ПОК І рІп 

1 4 n 4 3 п, І BIIКnBCТlI У IlaCТYnllїn редакціі: •• ункт . ""ОГОВОРУ OPOНlI • ОТJlГОМ 30 (ТРІШWIТIІ) ICDIICIlдllPHIDC AIdв, IfIIC1YПtПlХ 
I4З. ОреlUUlа мата BHOClrn.cв ріВНIПtll1 чаc:ncar.ш ШО"ІІСRЧНО пр ПДВ 

31 oc:mшlr.s lCDJIoulltlnHID. днем звїтиоro (noДIIТКDВOro) міCllIUI без YP~n Обn"'IВ. кWJUlXОМ "':pкnCPoaxyвDl23S7DIВ192311a 
~.-r 1ё 3321781S7oo00S УДК У КІІЇВСЬ8СІ О 11m"'. 1ІС88, код ~ , 
МФО 8210~:~ ~=a~~==кe ~дк. КОА клаСllфікаwТ 130S0S00 - ореи.аа зсмлі». 

•• • ин сторо"ar.ш та Roro ресстроціі. 
2. Цеп Доroвір набltpає ЧІІІІИОСТІ nlcnl nlA~llcaH ід 01 лtDТDГО 2006 року за 1ё040633800041 зanllWDlОТЬCR 
3.lІшd УАІОВІІ доroВОРУ opeндll зомcnы�оіi АШRІІКІІ в 

6аЗ",іll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

n""пm""ii nldllpllЄotrC,.' 
KOIJICIIOIt ВDЛоlllAІUР Гр"ІОРО'"'' 
IОРIU1I1ЧIIІ алреса : 
вул. Косовськоro,14 
.1. БроваРl1 
обn. Кllіlаька 



~ АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися НИЖЧе: БроваРСЬJса міська рада, в особі 
DИКОнyrочого обов'язки міського гоnови - 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 однісі 

сторони, та ФіЗІІЧllа особа - пїдпрJIЄl\lець KOTCIIOIC ВОЛОДIII\IIIР 

Григорович З другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФіЗllЧllа особа - піДПРllЄl\lСЦЬ 

KOTeHOIC Володимир ГРІІГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку пnощеJO 

О,ОО20га, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вуn.Гагаріна в райові розміщення буд.N!!2 в м.Бровари. Земельна ділянка 

надана рішенням сесії від 25.06.2009 року за .N"!!1157-64-05 на умовах 

оренди терміном на 1 (ОДІІП) рік до 25.06.2010 року. 

Цей Aк:r складено у трьох примірниках і є невід'ємноJO частиноJO 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Київської оБJlасті 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, І? 
Виконуючий оБОВ'~ЗКИ ~lCЬKOГO 
~~oBїf .:. cёкp~ap МІСЬКОl ради .... . . ': . 
~, • 8. • • 

/.
,': 1 • &. 

{
і ::. '.' --, '. ". '';\ 
І,. ~ _".' \~ ГІ с:. .' • '. • .. , ':.r '., \""; 

...... ; \ --'J " 

1.1:; .: \ } ... :/ і;В.Сапожко І , ~-... . ':)1 
" І ~ 

'\'\~.., . ",- ... '- ,_ Ь.'. 
\ .. ' ~-' _ ... ;rt=t-;;: с: J._/ 

,', ::1~11."; .. : .',. 
,-.~~ :' ~~l ~.', ".;;-" .... '- --;., 

приЙНЯВ: 

фіЗllчна особа - підПРllЄl\Iець 
Котенок ВОЛОДIII\IIIР ГРІІГОРОВІІ-., 
Юридична адреса: 

м.Бровари, 

вул.Котовського,14 

~~e а:;:) _ І B.r.I(OTeIIOK І 



про ВІІСССІІІІН :ll\lilllIO Договору ор Aoroolp ~i2 
CI~II :lI!alr.nLlloT ./ІШНІІRІІ оl.a 04 т"ОDТllП 2006 ро .. ")' 16040633800372 
"1&:rD ІіРОВОРII KlliBCLl\"Oi 06пості 

23 ЛІІПІІП двІ ТlIСRчlдсв'nтoго ро .. ")' 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpOOOPCLkll .. іс ..... О Р""О К - - 6 • 
• In n " .... 1ІІ0СІоКОІ опаСТІ ЮРIIlIII'lllа особа 30 заКОIIО.IIDВCТDО .. 

Yk1'oillll, I~СllТllфlКDЦ 11І1 .КО./l 30 ./1011І'''11 ЄДРПОУ 26376375, 10PII.llII~I.a IlIpcco: Кllіос .. ка 06n., м. ІіроааР'I, 
вул. ГаМІрша, 15, а. осоБІ • ОIIКОI~ЮЧОro 060в'13КII міського ronooll _ CCk-рстарl PIllII СапожlCll Ігорп 
DаСIIЛЬООIІ'ID, JlKlln ДІЄ ІІа nl./lCТВBI СТ.42 ЗаКОIf)' Yкpaї1111 "Про .. іСЦСОІ! са .. ОВРЯ.llуваlIllЯ о Украіні», 3 O.llllOro 
боку,та 

~PE~ДAP: rpOM8lIJI1fI1II дуБоыln ЮріП ПСТРОВІІ'І, lopll411'lIIa IlIpcca: r.t.GpooaplI, oyn.ropLKoro,5 ко.123, 
іАСlm'~IКDЦIПШIП K~./I197~511592, ./Імі -"ОРЕНДАР", J ,)Ру ... о' сторо"", УКЛВnIl цсП Доroоір про lfаС1УПIll:: 

ДIЮ'IІІ./10БРООIЛ"IІ~ І персБУООIО'l1l ПрlІ ]40РОВО"У Р01у .. і та ICIIЇn па,,'lті, Po]y .. iIO'1II 1110'ІСІІІІІ сооіх .ІІіП, 
noncpClII'IoO о:шаПО"ЛСIfI 3 ПРIlПl'СО"'11 IшвіnLllОГО 1aKOIIO.llDOCТBB. шо РСГУЛIОIОТIо YКnIllClllln ІІІІМІІ праООЧ11If 
(10кра .... :І 011 .. 0111,..11 що./lО I'C./IinCllocтi ПРВОО'IІІI1У), оі.llпові.llllО .110 piWC11II1 БроварсloКОЇ .. іСloкоі РМІІ oi.ll 
25.06.2009 року Н!! 11 59-64-05 та KCPYIO'IIICL ПОЛОЖСІІІІІ"ІІ nYllICТio 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Догооору ОрСII./І11 
:lс .. слы�оіi діЛJlI'КII від 04 ЖОВТІІІ 2006 року YКnMII цсП Догооір Н!! 2 (ІІй,)а.1; - До."rю/р) про OIICCCIIlfI з .. іll .110 
Догооору ореНДІІ :lCMCnbIIOЇ ./ІіЛllІКIІ ві./l 04 ЖООТІІІ 2006 року ]а .Н!!040633800372 (lflllвni - ДtY.Оffір ор!!"'),,) про 
11Ікс: 

І, ВІІССТІІ до Договору opell./lll IІОС1УПllі 3Millll: 
1.1. ПУНКТ 2.3 Договору ОРСН./ІІ. BllкnaCТl1 в IlаС1УПllіП РС.llDкції: • • 

«2.3. НОР,..ОТІІОІІО грошово оціllка зеr.tCnIoIlОЇ .IIin111K11 згі.lll'О .IIOoillКlI owiпy 4ержко,..зс,..у У ,..ІСТІ Брооорах 
Кllівськоі облості від 08.07.2009 року Н!! 04-3/1 5-3n55 CТIU.OOIm.: 
-4274 ('IDТI1pII Тl1Сlчі ./Іоісті CiM./ICCRТ ЧOТJІІJII) rpllOlli ОО копіПок. 

1.2. ПУІІКТ 3.1 ДОГОВОРУ ореН./І1І B11кnaCТ11 о IlаС1)'пніП РСJlDКЦії: •• • 
а3.I, ЦеП Договір УlCJIмено строком ІІа 2 (.ІІва) РОКІІ, тep .. iIlO,.. 4025.06.2011 року. ПІСЛІ 1аКIII'lеlll!Я строку ДІЇ 
w.oro ДОГОВОРУ ОРЕНДАР має ПСРСВОЖllе првво ПОllовnеllllЯ Пого ІІа IІ0ВllП строк. У ЦІоО"'У РШI ОР.ЕНДАР 
ПОВІІІІСІІ НС піЗllішс ніж зв 30 KвneH.llDpHIIX днів .110 закіlfчеlflll строку дії ЦІоОГО Договору ПIIСIo,..ОВО ПОВІ./ІО,..ІІТІІ 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДООЖІІТІІ Пого дію. • 

ПможеННJI цloОГО дОГОВОРУ про псреважнс праоо ОРЕНДАРЯ ІІС заСТОСОВУIОТLСI У РШI: 
- BllKOPIICТIHHi земenыlіi ./ІіЛЯllКl1 не за ціЛIoОВIІ" пр"значеНIІЯ,..; 

порушеННJI термінів СМВТІІ ореНДНОі ~B~"; 
- доnyщенНJI погіршеННІ СТІНУ земenloНОI .ІІІЛІНК"'). 

4 ІД0ренд" BIIКnDCТII о наС1)'ПlfіП ре.аакції: • 
1.3. Пункт. оговору 1% ( )' соток Bi.ll HopManfBtfOЇ грошовоі оціl'КІІ земenы�оіi .ІІІЛІІІКІІ-

а4.1. Річна ореНДІІа мата стаНОВIІТІо ОДШІ OIA 
4 274,00 І-рlfвень і CICJIDJlDE:. • 
- 42,74 (сорок дві) I-рИВllі 74 КОПlПКllllа рІК. 

• aCТII У НВС1)'ПllіП РСJlDКЦії: 
1.4. ПУНКТ 4.3 дОГОВОРУ оре!ІДІI BIIКn ІІІ щомісячно ПРOТlroм 30 (ТPIIllURТII) кanеlшаршlХ ДІІіа, 

. «4.3. Орендна плата BHOCIIТLCI plBHllMl1 ча~ (поJlDТКOВОro) місяця бe:J ураху8D1IН1 пдв UlJUlXом 
IIIC1ynHIIX 3D OCТIHlfiM КllЛСНJlDРНIIМ днем 3Blnloro НІ! 33')17815700005 УДК У КIІЇВСlокіП 06пасті м. КIfI:ВIІ, КОД 
перерахуввнНІ на розра:'УНКОВIIП р8ХУtlок ОреlШОJIDОЦЯ адк код КnВСllфікашї 13050500 - opellJlD зсr.ші». 
ЗКПО 23571 923, МФО 821018, одсржуовч - Броварськс , 

2. ЦсП Договір піДnIГDЄ дсржва~іп.ресстра~:~НІ'1 стороtlаМIІ та Пого державної рсєстрації. 
3 ЦеП Договір tfабl!рОС ЧІІІІНОСТІ ПІСЛІ пlllП.. • КІІ від 04 жоmll 2006 року за N!!040633800372 

• • !ІД І земenloНО, ДIЛIIf ... Інші УМОВІІ договорУ оре І 
3ВnllWОІDТLСЯ без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Дуб0,"'; IОрl,; ПеIllРО."·' 
IОРІlllІІчна мресо: 

ВУЛ. Горь"ого,5 кв. 123 
м. БроваРl1 
ом. КIІЇВСЬка 



- АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

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

ВIfJСОНУIOЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування В У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та громаДЯНІІІІ ДуБОВllЙ ІОрій ПеТРОВllЧ з другої сторони 

склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громаДЯlllІІ1 ДуБОВllЙ ІОрій 

ПеТРОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0032га по вул. Горького 

в районі розміщення буд.N!!5 ДЛЯ обслуговування збірно-розбірного 

металевого гаражу. ЗемеЛЬ!lа ділянка надана рішенням сесії Броварської 

міської ради від 25.06.2009 року N!1159-64-05 на умовах оренди терміном 

на 2 (два) РОКIІ до 25.06.2011 року. 

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

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
І\IIївсы�оіi області 
IQРИдична адреса: 
м. Бровари вул.Гагаріна,15 
ВИК9~9..~d ~60В~ЯЗКИ ~!CЬKOГO 
ro~О~И.", _ .eicp~~p ~~~ЬKOl ради 

~
'i -о t;' ~ • \\ 

( .. -'-'; , ':. "\ . '·.1 І о, . ~ 
-;, .... , . . . . .: 

, ., І 'І . .... , . ': 

\~., ... '- <./'і.В~С'пожко І 
..•. . - ~ . ,~ ., .. " . ..... ,-

" •• ,: I'J ~".', ,:,." .. ..:.;..-:;:.. .' 

прИЙНЯВ : 
ДуБОВllЙ ІОрій ПеТРОВllЧ , 

який проживає за адресою: 

вул.Горького,5 кв.123 
м.Бровари 

обл .. Київська 

~~*І:ІІl;i!'~-- І Ю.П.ДубовиЙ І 



РО ВllесеlША змlll до AorOBOpy opellДll AoraBlp.N1Z 
n • зеSlrлLllоr дШПIllСl1 від 03 ЛlleтQпада 2005 ро .. ")' ~iO"0S33800192 

""&:1'0 іроваРIІ КIІЇВсІоКОЇ облаm 
23Л1IПIIЯ двІ ТШ:Я'ІІ дсв'ятого року 

ОРЕІІДОДАВЕЦЬ: Gp08apCL"'D ",icIoКD К - _ • 
• 'П n рала IІІВС"коl ОблаСТІ. IОРllДllЧllа особа зо ЗІКОllодаостоо", У"'РlІїllІІ, і~еllТllф'ICDЦ' 111І .код за .IIallll"'" СДРПОУ 26376375. IОРIІ.llIІЧIІІ upcco: 1(IІЇВСЬка обл ••• 1. GpOBIPII. 

вул. Гвraрша, 15, в. осоБІ. BIIKOI!yIO'loro оБОВ·.ЗКIІ міс"кого ГОЛОВІІ _ ССкрс:тар. PUII СапоЖКD Iropn 
DаСIІЛЬОВII'lа, ІКIIП ДІІ: ІІа ПІдстаВІ ст.42 3aKOIIY УкраїlІ1І !еПро місцсвс СОМОВР • .ІІуво.ш. В YKpaїlli)). з ОД'ІОГО 
60",),,111 

ОРЕНДАР: ПП Щербак Hilla InnіВllа. 10Рlflщ'ща anрсс:а: r.t.БроваРIІ. вул.Грушсвського.l-о ·ко.97, 
IАСlmIФ.ікацIПIllIП K~Д 236~ 113721. дnлі -"ОРЕНДАР". J ()PJ\'oi сторо"". УММІІ цсА Договір про lІаСТУП'lе: 

ДІЮ'ІІІ ДОБРОВIЛLfI~ І переБУВDJО'rJI ПРІ.' 3ДОРОВОІо,У розу.,і та .СtlіА паМ·.ті. розумі'ОЧIІ З"ОЧСІІІІ. своїх lIin. 
nOnCPClIlILO 0311аПОМЛСflf з nplI",~car.fII ~ItВIЛhIlОГО заКОllодавства. ШО рсryЛIO'ОТЬ укnuс.шR fIIlМIІ правоч,ш 
(зокрсм", 3 ВlІмоrиМIІ щодо tlClIIRC'IOCТ' праВО'IІІI1У). відповідно до ріШСНflЯ БроваРСhкоі міської PUII від 
25.06.2009 року Н!! 1157-64-05 та кеРYID'IІІСІо ПоЛожсщ ... ш nY'lктів 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 ДОГОВОРУ 0PC'flI'l 
зс .. enыlіi ділlllКl1 від ОЗ ЛIІСТОПадв 2005 року YКnMII цсП Договір Н!!2 (ІІ0да.,,; - До,"ОІІ;р) про ВІІСССШІЯ зміll ДО 
Договору opellДlI зе •• cnыlіi .ІІіЛIІІІКl1 від 03 Лllстопала 2005 року за N.!040533800 192 (.ІiUIIIII; - До,"Otlір opelldll) 
ПРО11lКС: 

1. Внест" дО ДОГОВОРУ OPClllIll .laCТYnlli зміllll: 
1.1. Пушст 2.З Договору OPClllIll BIIКnICТII в IlаСТУП.lіП рслакuіі: 

1123. НормаТИВ.IВ грошова ouillKa земелыlіi діЛ.'IКII згіДflО довіДКIІ відділу дсржкомзсму У місті Бровара."t 
КlІївськоі області від 08.07.2009 року Н! 04-3113-3/83 І станов.п .. : 

22412 (Дo1UIWIТЬ дві тисячі ЧOТlIJJIIСТІ lIBalIl4W1Т .. ) rpllBell .. ОО копіПок.» 

1.2. ПУНКТ З.l ДОГОВОРУ ореНДІІ BllкnaCТII в HaCТYnlliR рслакціі: . 
• 3.1. ЦеП Договір умодено тepMillOM до 25.09.2009 року. Піспя зак;нче'I~Я стро .. ")' ДІЇ цього AOr:oB~PY 
ОРЕНДАР має переважне право поновnеllНЯ Пого на ІІОВІІА строк. У ЦІоОМУ разІ OPE~ДAP ПОВІШСІІ 'ІС ПIЗ.IIШС 
ніж за ЗО календврних днів до закінчення строку діі ц .. ого Договору nllCLMOBO ПОВIДО.IlПI' ОРЕНДОДАВЦЯ 
про flамір nPОДОВЖИТlI nого lIilO. '. 

Положення цього Договору про псреваЖltе право ОРЕНДАРЯ не застосовyютLCЯ у разІ. 
- BIlКOPIICТUHHi земелы�оїї ділянки нс за uільов..,.1 ПРllзначе.IН.М; 
- порушення термінів смаТl1 орендноі ~в~и; 
- доnyщеНl1ІІ погіршення стану зсмелЬНОI ДІЛ •• ІКІІ)). 

1 П 4 1 Д ореНДІІ ВllклаСТl1 в наступніА релакuії: • 
• 3. УНКТ. ОГОВОРУ DL ( ) ·дсотків від HOP~IBTIIBffOi грошовоі оuiНК'lземcnьноТ ДIЛЯflКfI .4.1. Річна орендна мата стаНОВІІТЬ 1078 десять ВІ 

-22412,00 ГРlшень і CКnвдDє: • 
- 2241.20 (Дві ТІ.СJlчі дВісті сорок OДlIa) грllВНЯ 20 KOnlnOR» 

кпаСТІ! у HBCТYnfliR редакції: • 
1.4. Пункт 4.3 дОГОВОРУ оре.нд" ВІІ ІІІ шоміс.чно ПРОПГОМ 30 (1р.IДЦЯТl') кanеIUШРНIL"t .ІІІ"В, 

.43. Орендна плата ВНОСІІТЬСЯ plBHllMl1 чв~ (податкового) місяlUI без ypD."tYBaHIII ПДВ WЛRхом 
lfIc:tynllllX з. останнім кaneffдopH'.M ДНО, 381111:0 N! 33217815100005 УДК У КllівськіА обnacтi м. К!ІDIII, КОД 
~BaHНII на розра."<УНКОВIIR раху"ок ОРСIlАОдав ВДI<. код кnаСllфікаuії 13050500 - opeffдD зеr.IЛ'». 
ЗКПО 23571923. МФО 821018, одержувач - Броварськс 

1. ЦеП Договір підnяroє державніП реєctpВЦії. я cтopOllaMII18 Аого дepih'DВ.loi рсєстраиіТ. 
3. Цеп Поговір набllрає ЧlІІlності післ. nllInllCB~1II Ід 03 ЛlIСТОПала 2005 ро .. ")' за N!Q40533800191 

~ земcnыlіi ДIЛJlНКIІ в 4. lllШЇ УМОВІ. договору ореНДІІ 
ЗIUIІІWВIОТЬСЯ без змі.t. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

вров1рёыі. МІСЬКА РАДА 
I-К/llв. !rdloGpACТ{ 
.;ІОРІ ІЧ а DJ1peca: ~.,' 
І. u G •• .' 5 

~
.( 'r" Р вв 11, вуn.ГаroРlІІв;1 

l • t 
:'~CO апов Irp~A. В~СllnЬОDllча 
,\ . V \~'. І· ІО: •• і 
\. • \ •. • ...;, :' ! 

\;' .• /.В...r;f'''D~ltlUJ 
',\" , I~ • ('. 

ОРЕндАР 

ОР",О""'ІІй ІІIЬnр"с".,с. 
Щf!р6111l НІIІIІ/мІ'ІІI1 
IОР"Дlрша upcca : 
вул. Грушевського, І-а кв.91 
М. БроваРIІ . 
обл. Кllівська *..f " Н.Lщ.,. ... 

" . - -' 

. -.:: .: .. '! '.: .. : ; іІ• о ШО У КНlаі заПllсів держаВllОТ рсєстрації 
--..;;.:::-:........ ськоТ міськоі РОДІІ, "~,," 

Доroвір звреєстровано у BIIKOIIKo.!i іРОIР В' 200zPoкy. 
АОroворів оренді І ВЧlІнеllО заПJlС ВІД «Pl-» - . 



.. АІ(Т 

ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДlЛЯНI(И 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська J\IiCblca рада, в 
особі ВИІСОнуІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

СаПОЖlса Ігоря Васильовича, що діс 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 

однієі сторони, та ПРllВаТllllіі піДПРllЄJ\lСЦЬ ЩсрбаlС Hilla ІлліВІІа з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міСЬІса рада передала, а ПРІІваТllllіі піДПРllСJ\lСЦЬ 

Щербак Hilla Іллівна прийняла земельну ділянку площеlO О,ООЗОга, для 

обслуговування Ісіоску в складі павільйону очікування по вул.Гагаріllа в 

рапоні розміЩСllllЯ буд.~Нl в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 25.06.2009 року за .NH 157-64-05 на умовах оренди 

терміном до 25.09.2009 року. 

Цей AICr Сlсладено У трьох прнмірниках і є невід'ємноlO чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы�аa міська рада 
КІІЇВСЬК:ОЇ області 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 1 ~ 
ВИКО - 1 чий обов'язки МІСЬКОГО 

.f.fсіл§~· ~ ~eкPC;Tap міської ради 

~
y::~.~ .:,' .,:: - .;', 'о • 

J ,. ' .. і .. , 

\ ~~ .~'J.! . t"L '. 1).в.Сапожко І 
,\ ~~ \. .' І 
~,...." .# *' .',,, .. --.-.... ''''І 

'.' .. '.\ 1: .~ •• ; .. 
" • " • • f •• 

.......... :. ·1 \~ .. ; -- - "., . .. ,.-:::.:-.... ' .. 

ПРИЙНЯЛА: 

ПРllваТНllїІ підпрІІЄІ\ІСЦЬ 
Щербак Ніllа ІлліВІІа 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул.Грушевськоro, І-а кв.97 



nро '''І!СІ!'''", ,-"/,, І, :orOBIP J.i2 
.11/7 n'РIІIІIR 20::"'РI '~I!"d" Іе."en."" ')L'III""" 

міста Б Р'"'' .Ai0406JJB00269 
03 'lеРВIIЯ двІ Тllсп.,1 lIeD'nтoro РОКУ роваРl1 КІІТВСЬКОТ області 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська • 
У ~ І I-clm ф' 'П n МІСЬка ра.аа КІІЇВСЬКО- бл • кpall.1 , ш І IКОЦI I1I1 код за .IIa11llM11 ЄДРПОУ І о аcn, ЮРll.ІІІlЧllа особа за заКОIIО.llllВCТUО"1 
ауn. ral'Dpil.a, 15, в. особі ВIIКОII)'ІОЧОI'O ОБОВ'ОК11263.'6375, ЮРll.ІІllЧllа а.арсса: КllіlСЬка обл., ,,1. &РОВВРІІ, 
DІСІІЛЬОDІІ'ІО, IКlIП ДІІ: ІІа підставі c:r.42 Зако У аі МІСЬКОго ':"ЛОВІІ - сскретаРIІ pa.all СапожlCD (rоря 
боку,1D ну кр НІІ «Про Мlсисвс саМОВРIІ.llуваlll.1І в Y"'Pllilli», 3 0.111101'0 

ОРЕНДАР: ПП IBallllULKffn М 
В),n.ЧСРI'ПОВСLкоra,23-а кв.16, і.llс.mlФікаціП fI,:ла ГРIІГОРОВflЧ, Юрll.llll'll.а а.арсса: м.&роваРII 
YКnIIlIll ЦСП Доraвір про l.actynffC: 1111 КО.ll 1570813916. JlMi -"ОРЕНДАР", :J dp)'lDr сторо,,": 

ДіlОЧl1 д06ровіnЬ'ІО і псрсбуваЮ'1ІІ n If 34 . 
діП, ПОПСРСДIfЬО 03lfano"tnelfi 3 nPllnllca~1f ц O~OBOMY РОЗУМІ та RСI.іП паМ·lІТі. розyr.IIIО'fIf 3"IІ"СНIІIl СІОіх 
правО"III' (З0крсма, 3 ВlІмога"... ЩО.llО Ifе4іп~:ВIJ1Ь!IОГО заКОI'ОJlавc::rnа. що рсryЛЮIОТЬ yкпa.ae'llln 11І1,,1.1 
Броварської ,,~ICЬKoT рад" від сс30» версс". 2008 :cn x:lвaBO'I~HY). ПlлповіДffО .110 ЗВ~СР~ЖСI.оі рішеll!fII"l 
БрОВВрll, 1D РІШСІІІ., БРОВВРСLкоі міСЬКОі ра.аlf ~ 1'6 І-О 23-46 05 нормаТ1IВI.оі грошово. ООІІІКІІ зсмепь МІста 
nYlІІП'ЇВ 4.5.2, 4.5.3 ТD 9.1.3 Договору ОРСІ If .11 . '. 008 po~ Н!898-47-05 та КСРУІО'ІІІСЬ ПОЛo;fCClllfllМ" 
N! 2 (IIa"tl1I1 _ ДozOtllр) ПРО ВІ.СССІІІ.ІІ зміll 1.1І0 ЗСММLlfоі JlIJ1RIIKIf ІІД 17 траВНIl 2006 року УКЛМІІ цеП Договір 
N!040633800269 (lfадалі _ ДОі'OtIір ореllдІІ) ~p::,~:opy 0pCI.AII1CMCnlotfoi ділRtfКIf ві.ll 17 тpaBtlR 2006 року за 

І. ВIІССТ11 до AoraBopy ОРСI'.ІІIIIІIСТУПlfі зміtflf: 

1.1. Пушrr 2.3 AoraBop~ ореНДIf ВIfКЛВСТII в lfаСТУПlfіП реJlDкиіі: 
ей.3. HopMaТlIBIIa l'Роwова оцшка зсмcJlыfіi 4ілRtfКІІ згі41f0 40ві.llКfI ві.ll4ілу зеМCn.fIIlХ ресурсів У Mlc:ri 
БРОlарах Кllівськоі обnаc:rі вш 20.032009 року Н! 04-3/13-3/577 m1IfOllrть: 

- 14499 (ЧОТ1tpнaдцRТЬ Т1IСІЧ ЧОТІIpIImt деВ'ІІlfОС1'О 4Св'lТЬ) rJJllDCll. ОО копіПоІС.)) 

1.2. ПУНJn' 3.1 Договору ореНДІІ ВlfклаСТIІ в tlаСТУПllіП РСJlDкиіі: 

«3.1. ЦеП Доroвір YКJ1aдello терміном до 26.08.2009 року. ПіCnI закіН'lеllНJI строку .ІІіі цього ДоГОВОРУ 
ОРЕНДАР має переважне право поновлеІІНJI Поro на НОВІІП строк. У и.ому разІ ОРЕНДАР ПОВІШОІІ не 
пізніше ніж 38 30 К8J1CHДВPHIIX днів до закінчеШIR строку діі цього дОГОВОРУ nllC.MOBO поаШОАllml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про II&Мір ПРОДОВЖІІТІІ Пого дilO. 

ПоnожеННI ULora ДоraвоРУ про переВDЖне праао ОРЕНДАРЯ lІе заС:ТОСОВуІОТЬСIІ У разі: 
- allKoplleтaHHi земельноі дїJ1llHKII НС ЗВ иin.ОВIІМ nPlІзначеllНJIМ; 
- порушеНtfl термінів CMaТlI орендноі маТІ!; 
- доnyщенlUI погіршеННІ стану зомепЬН~і діЛI1IIКIІ». 

1.3. ПУНJn' 4.1 AoraBopy ОРСllдl' В11клаСТ11 в наСТУПtlіП ре.llllкціі: 
«4.1. Річна рондиа мата стаllОВl1ТЬ 10% (деСІТЬ) відсотків від HopMaТlIBHoT f1Jошовоі оиіНIСІI зе"ICJlьноі 
дimtики - 14499 rpllвеиь і складає: 

_ І 449,90 (ОДІІа 11IСlча "OТIlpllcтa сорок дев 'ІТЬ) ГP"Bell. 90 KoninoK в рік» 

1.4. ПуаlJn' 4.3 Договору орСНдIl ВllклаСТIІ у настуПlfіП ре.llllкціі: 

«43. ОРОІІДИ8 MaТD ВНОСИТЬСІ ріВНІІАІІІ чаCТlCВfoIll щоміСIІЧНО nPOТRгом 30 (ТPIUUUIТII) ICDJ1CIUUlpmlX тов, 
IIICrymuIX 38 ocтalflfїМ КВnClIJUlРИIIМ днем звітнО(1) (податкового) міCllIUI ба ypaxyвDlIНJI пдв 1WUlX0"1 
l1ерерахуааиНІ lfD розрахунКОВlаП рахунок ОреlШодаВIUIN! 33217815700005 y~ ~ Кllівс.JciП 06nac:rl .1. KIIЄВD, 
IIDд ЗКПО 23571923, МФО 821 О 18, одержувач - Броварс.ке вдк. код кnаСllфlКВWТ 13050500 - оренда земnl». 

2. ЦеП Доraвір набllрає ЧIІНI.ості піCnІІ пШПllсаННIІ CТOPOIIIlAIII та noгo ресстраиіі. 
3. Інші yr.tOBII aoroloPY ОрСІІ.ІІ1І земcn.ноі дlnllНКIІ ВШ 17 траВНІІ 2006 року за NlQ40633800269 

ЗІІІІІШlUOТЬCя без зміІ'. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
~:::=--.:::::::., ... 
"~Pi(' :P~"iA':MIC"КA РАдА 
~ ~(!lB 1JКО/О1Щі4СТІ 
.. ~'=~~ І Ilащ\:а :'~\ 
: м. ЧР . t вУ~:!;"вПір'іиа.1 5 
~ в 0l~6 С. ОЖ~ if.fi~Я ВаСIIЛЬОВII'Іа 

•• ' I~ N. JJ 
• JII LВ.СІІІІ,ЖНО 

0* ,t;)/. 

ОРЕНДАР 

ЛЛ I,all"'(''''';; М""DЛІІ ГР"lOра."., 
IОрlІ.ІІIІЧIIІ а.аресв : 
ІУn. ЧеРI'lІхівс.кого,23.-а КI.t6 
.1. БроваРl1 

ІІІВС.КВ 

9 • }JI) /." 
~~;)/.~ 
~ . . r міськоі pD.IIII, про ШО У КllІl3і заП,lсів держаВllоі ресстрвшl 

\О, alp зарсєстровано), ВІІКОНКОАІІ БроварсЬКО ІЄ 200~nOКY. 
"oraBooiB ОDеЮIІІ В'ІІІНОНО ,8ПІІС віа сН » 
~ 



.... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БроваРСLlса I\liChlca рада, в 
особі ВИКОН)'lочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

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

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов'язків міського головИ» з 

однієї сторони, та ФОП ІваllllЦЬКllіі Мlllсола ГРІІГОРОВІІІІ з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП ІваllllЦЬКllU Мllкола 

ГРІІГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0022га, для 

обслуговування кіоску, по ВУЛ.Кllївськііі в paUOlli РО31\ІіщеllllR буд. Не168 

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

Неl068-56-05 на умовах оренди терміном до 26.08.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А,;ська рада 
К"УоськоУ 06лас",і 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 . 
Виконyzочий обов'язки МІСЬКОГО 
гол ВИ - екретар міської ради 

/ І.В. СаIJО31СКО / . 
;--~~~~:-

прИЙНЯВ: 

Фіз"""а особа - lI;dIlP"ЄJfle1fb 
І ва"'ЩЬКlIl; м.г. 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул. Черняховського,2З-а кв.16 

~...,--
/ м.г.lваН"'ІЬКІІ'; / 

( ЗD НDlвнасті пе"аті) 



Договір Х!!2 
"ро lI11ecellllR ~I;II до дОіОВОРУ оре"д" Jl!Alел"ІІ0r дiлRlllt" 

.від 11 ДІІ""л 2007 poltJ • .lt'i!2S 
МІСТО БроваРl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

05 'ІСРВІІВ дві Тllсвчі дсв' ЯТого po~-y 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ MiCI.Ka рада КIІЇВСЬКої області, 10РІІДllчна 
особа за законодавством Украlllll, IДСlmlФікаЦЇnllllЙ КОД за даlШМl1 ЄДРПОУ 
26376375, JОРИДІІЧН~ адреса: КlІївська обл., м. БроваРІІ, вул. Гагарі ІІа, 15, в особі 
ВІІКОJІ)'ІОЧОГО обов ЯЗКІІ МІСЬКОГо голов.. - секретаря радll Сппожкп Ігорп 
ВаСIIЛЬОВII'IП, який діс 110 підставі ст.42 ЗаКОIlУ УкраїНIІ «Про місцсвс 
самоврядуваНIІЯ в Україні», з ОДІІОГО боку, та 

ОРЕНДАР: ПП Бесараба ВОЛОДШ.шр МlІколaRОВIІЧ, IОРIIДII'lна одреса: 
м.БроваРlf, вул.ЧеРlІяховського,15 кв.96, іДСIІТllфікаціЙШIЙ код 1934611811, двni -
"ОРЕНДАР", J друго;· стОРО"lI, уклали цсй Договір про наступнс: 

ДіJОЧИ добровільно і перебуваlОЧl1 ПРIl здоровому розумі та ясній пам'яті, 
розуміlOЧИ Зllачення своїх дin, попсрсдньо ознaRомлсні з ПРIIПИСDAIIf цивільного 
законодавства, що реГУЛIОIОТЬ укладсний Jlими праВОЧИIІ (зокрема, з ВІІМОГВАІІІ 

щодо недійсності правочину), відповіДIІО ДО заТВСРДЖСIІОЇ рішенням Броварської 
міської ради від «30» всрссня 2008 року Н!!883-46-05 lІормаПIВНОЇ rpошової 
оціНІШ земель міста Бровари, та рішеНJlЯ Броварської міської РОДИ від 16.10.2008 
року Н!!898-47-05, від 16.04.2009 року Н!!1101-61-05 та KCPYIO'lIICL положеШIЯ,..И 
ПУВIСТЇв 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.З Договору OPCHAII зс,..елы�оіi ділянки Bi~ 11 липня 2007 
року уклали цей Договір Н!! 2 (ІІадалі - Договір) про внесення ЗМІН д.о Договору 
оренди земельної ділянки від 11 липня 2007 року за Н!!25 (HOДВnI - Договір 
ОРЄllдu) про таке: 

1. Внести до Договору орснди наступні з,..іНІI: 
1.1. Пункт 2.З Договору оренди викласти в ~аступніЙ.редакції:. •• 

«2.3. НормаТИВІІа грошова оцінка зс,..ельної ~ш.янки зГІДНО ДOBIДlQI ВІДДШУ 

I·cn· Броварах Київської облаСТІ ВІД 15.05.2009 року НІ 04-З/ІЗ
держкомзему у м 

3n72 становить: ) . оо ·й 
_ 18 824 (Вісімнадцять тисяч вісімсот ДDaдцIIТЬ ЧОТІІрИ rpllBHI КОПІ ок.» 

1.2.Пункт З.l Договору орснди ВІІКJlасти В наступній редакції: 
. строко,.. на 1 (один) рік, TCPMiHOltl до 16.04.2010 року. 

ссЗ.l. Цей ДОГОВІР укладено Д ОРЕНДАР має переважне право 
Після закінчення етрОIСУ дії цьo~ огово,: ОРЕНДАР ПОВІІнен не пізніше Ilіж 
поновлення ЙОГО на новиА строк.. цьому стрР оку дії ЦЬОГО Договору письмово 

30 них днів до закІнчення • 
за календар і п ОДОВХОlnI ЙОГО ДІЮ. 
повідомИТІ{ ОРЕНДОДАВЦЯ про нам р Р персваЖIІС право ОРЕНДАРЯ не 

Положення цього Договору про 

застосовyrоть~ у розі: оо. не за цinЬОВllМ ПРll3наченням; 
- ВlfкористанНI земельнО І ДІЛЯНКИ оо • 

. . nr ореНДНОI MaТlI, - порymеННJI теРМІНІВ СПЛD .. дinmlКIІ» 
- допущення погіршеННJI стану зсмелы�оI� •• .оо 

1I BllКJlaCТl1 В наСТУПНІЙ реДОКЦll: 
I.З.Пункт 4.1 Договору оренд 10% (дссять) відсотків від HopMaТlIBHOЇ 

«4.1. Річна орендна плвта ст8ІIовIIты18 824 rpllBellL і CКJIoдaє: 
оо діляНЮI - . • 

грошової оцінки земелы�оІ� •• вісіltlДесят ЧОПIРII) rpивН1 40 копійок.» 
_ 1 882,40 (ОД1IВ тисяча ВІСІМСОТ 



-
1.4. Луша 4.3 Договору ореНДІІ ВllклаСТIІ У tlаступпііі редакції: 

((4.3. OpeIIДJ.D плвта BIIOCIIТЬCB ріВllllМІI часткаМIІ щоr.rісвчно протягом зо 
(ТРIІДЦЯТlI) квnеllдаРШIХ ДІІів, IlаСТУП'llfX за ОCТDIшім кanеtlдаРlІlІМ Дllем 31ІіТІІОГО 
(податкового) місвцв без урахуваlll'В ПДВ IUJUfXor.r перерахуваНІІЯ ІІа pO'Jpa;\:YIIKODlJii 
рахУIІОК OpellДoдaDЦR Ни 33217815700005 УДК У КиївськіГr області м. КIІСВа. код 
ЗІmо 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське ВДК, код кдаСllфікаl!іj 
13050500 - opellдa землі)). 

Z. Цеіі Договір підnвгвє державнifi реєстрації'. 

3. ЦеА Договір Ilабирає ЧlІІlІІості після піДПliсашrя сторопаМIІ та його 
державної ресстрації. 

4. ЬJШi умови договору ореllдli земельної ділянки від ] 1 листопада 2007 
року зD Н!25 ЗOnИWВlОТЬСЯ без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

БРОВАРС'КА МІС'КА РАДА 
KIIIBC'KoIOSnACTI 
ІОРИднчна адреса: 
м. БроваРII, вул.Гагаріна, 1 5 
особі Сапожка Іrорп ВаСllnЬОВllЧ 

ОРЕНДАР 

ЛРllllnllllllllї lIitJllpIIЄJJlelf6 
Бесnрn6а ВолодllAlllР JI!/ІІ«олаtiоtlllЧ 
ІОридична адреса: 
вул. Черняхівського, 1 5 КВ.96 
м. Бровари 
обл. Київська 

-~~~~~_ В.м.Бесnрn6а 

МП ~., 
( npllll8ROIIIlC1'i печаті) 

ДоroDір ЗDРСЕСТрОВD'IО У ВIIКОНКом' G 
РСЕСТрвціі AoroDopiD о с. І ровврськоі міСЬКОі Раді. 

Р 'дll ВЧІІІ'СІІО заПl.с від «1.9» N про що у КНllзі ЗDПllсів деРЖDD'lоі 
-....-...::. ___ 200.lpoкy. 



.
" 

.... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОї ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Брооарсы�аa J\IЇcLKa рада, в особі 
ВИКОН}'lочого обов'язки міського голови - секретаря місьІСОЇ ради СапоаСlса 

Ігоря ВаСIIЛЬОВllча, який діє на підставі ст.42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та ФОП Бссараба 

ВОJlОДIIМIIР МиколаііОВllЧ з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП Бесараба ВОЛОДІІJ\ІІІР 

Мllколайович прийняв земельну ділянку площеJO 0,0035га, ДЛЯ 

обслуговування кіоску по ВУЛ. Черняховського в раЙОllї РОЗJ\lїщеllllП 

буд.Nеl5 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 

16.04.2009 року за Nel101-61-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 16.04.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварсы(a .It,;сы(a рада 
к"увсы(lо6лас,,,іi 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Виконуючий обов'язки міського 
Голови - сеlсретар міської ради 

f\... / LB.Callo3ICI(O /' 
.....,Ii"'fio::~++.\-т--

ПРИЙНЯВ: 

ПРllва",,,,,,; IIidllpllЄJ"e'(6 
Бесара6а Волод'IJf'"Р МlIl(ола';ОВlIq 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Черняховскього, 15 кв.96 

~ І B-М.Б«ара6а! 
d"h 

мп (зв наа.ності ПС'lвті) 



ДоroВ'рАіZ 
"ро .IIeCtllllR ~"'II ,)0 ')"I"."Р)' "ре"'),, Je."e.,."ol,)L'nlls" 

.І,) 10 ~"plI."п 1006 р""" АіО40БJЗВО01ІІ 
МІСТО БроваРIІ Кllівс .. /(оі об • 04 ',срв"п двІ ТІ'СП'" лсо'ятого раку nlC:n 

OPEHДO~B~ЦЬ: Броварс .... а міська ралІ Кllівс"коі омасті IОРIIЛIІ'1ІІ1 особа за за .. ОIlОllDВСТ80М 
УкраіШI, I~Сlm,ФIКDUIПIflIП .кол за лаllllМl1 ЄДРПОУ 26376375. IОРIIЛIІ~llа D.IIреса: КI.івс",,'11 обn., м. БроваРІІ, 
вуn. Гаraрша, 15, в. осоБІ. ВIІКОI!уIОЧОГО обоn'1І3/(11 місь/(ого ГОnОВl1 _ секретаРIІ ралll СnпожlCll lгорп 
DаС"nЬОО"ЧD, ІКІІ" ЛІС "а ПlлстаПI СТ.42 Закону Украіllll «Про ~.icцeBe са"'ОВРlІлуваШІI а УкраіІІі», 3 ОЛІІОГО 
боку, та 

ОРЕ!'ДАР: ПП Басвраб 'Рlша МIІКОnlівна. IОРIІJlIІ'ша D.IIресв: м.БРОВВРII. Byn.KoТOBCLKOгo,S5 
lдelml~tКDulnlflln К~Л 25871 17107, лмі -"ОРЕНДАР", , дР)'IOІ сторо"". YКnMII цеП Договір пра l.аС1УПffС: 

ДIIОЧIІ добровanLIІ~ І псрсбуааlО'1ІІ ПРІІ злоропому розумі та IІсніП паМ'lІТі. РO'JуміlO'lІІзна'lеllllll своіх ліП, 
noncpeAIILO 03ffвIІОМЛСIІ. 3 11р"пlса"'ll UIIBinLHoro ]aKnllonaBCТBD, що РСl}'nlОЮТЬ укnаЛСllllП ІІІІМІІ праВО'IІШ 
(зокрема, :І 8111'101'1І1'111 щоло IІсліПСllості праПО'IІІIІУ). вілповіДІІа до Dтвср.ажСllоі рішеН"IІМ Броварс"коі .. іС .... оі 
pal111 вІд «30» вереСІІІ 2008 року Н!!883-46-05 lIop",aTllnlloi грошоnоТ оцінк" ]емcn .. Micтu БроваРII, та ріШС1ІІ11 
Броварс .. коі міськоі ралll віл 16.10.2008 року Н!!898-47-05. під 26.03.2009 року N!!955-46-CW та ксруючtlсlo 
папОЖСШIJlМ.1 nYllIТiB 4.5.2. 4.5.3 та 9.1.3 Договору ОрСIІЛIІ 3C,..CnLlloi ліЛlltlк" під 1 О трав ... 2006 року YКnM11 
цсП ДоговІр Н!!2 (lІ"далі - Д~OtJ;p) про ВllесеlШIІ з",іfl ло Договору ОрСIІДtI 3CMCnloHoi ділltlКtI віа 10 
траВІІ12006 року 3В Н!!040633800255 (надапі -До.'OtJір ope",JII) про такс: 

1. ВиеСТ1f до Договору ореllЛIІ flаступні з",іllll: 
І.І. nYllIТ 2.3 Договору ореllЛIІ ВllКЛІC:nl в fllСТУПflіП pellDKuii: 

«2.3. HopMaTIfBIIB 11'0lООВІ оцінка зе,..Cn .. flОТ ЛЇЛІІ""" згіЛIІО ловіЛКl1 Billдiny ]е",cnьш.х ресурсів у ,..істі 
БРОВВРІІ від 03.11.2008 року N! 04-3/13-3/1718 стаНОВlт: • 

- 6261,00 (шість ТIfСЯЧ lI8icтi шістлссят олна) гp11B1I1I оо КОПIПок.)) 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНЛIІ ВllклаСТIІ в "аступ"іП рс~кпіі: • • 
«3 І ЦеП Договір укnалено тер,.,іно,., ло 26.09.2009 року. ПІСЛІ ]аКIІlЧе"НI строку Лlі шого Договору 
ОРЕНДАР має переваЖllе право пономе"НI noгo ІІа IIOBlln строк. У шому разі OPE!fMP ПОВІІ~~І ~~~:~ 
нІж за 30 кaneНllDpHIIX лнів ло закіН'lеННI строку ліі шого Договору п"сьr.tово nOBllIo,.,lml ОР Д I-V' 

~~~~~~. ~ 
ПоложеННІ шого Договору про переважне право ОРЕНДАРЯ не заСТОС08ytОТLСІ у рDЗI. 

- Blllcop •• CТUHHI земcn .. ної ліЛ11ІК11 не за uіЛЬОВIt,., npIDlla'lelllllr.t; 
- порушеНІ" терміllів сплат .. OpeН./lHOЇ пла,,:,l; 
- доnyщенНJI погlршеНI" ствну зеr.tCn"НОТ ЛІЛІІІКІІ». 

Д eН./l11 ВllклаСТl1 в lIaCТYnHin РCJIDкпіі: 
1.3. ПУІІКТ 4.1 оговору ор Ои ( ) вілсотків 8іл lIop,.,m.Blloi грошовоі ouillKl1 зеr.tcnьноі 

«4.1. Річна орендна плата стаН08ltТЬ 1 7D леСIТІо 

дinІIІIGI- 6 261,00 l1'.шень і СКЛD./lDє:) 1 О .. oninoK.» 
- 626,10 (шістсот лвалuпь ШІСТЬ гр"вень 

aCТ11 у IIBCТYnHin РCJIDкші: • 
1.4. nYIIICТ 4.4 Договору ор~НЛIІ вltКЛ ІІІ щоміСIЧНО ПРOТJlГО.' зо (ТРІШURТI.) nnен.ааршlХ ./ІНІв. 

«4.4. Орендна плата BHOCIIТLCI РIВНIIМIt ча~ 01'0 (nQJlllТlC080ro) •• іCIUUI ба YPaXY8IIIfНII пдв 1WUlX0ltl 
НВCJymIlIX за останнім кaneНllDpHlIltI lIIle.. 3ВІТИ N!! 33217815700005 YТJ)< У KlliВCLкin обпастІ ••• КJ'EВD,КOA 
nepерахувlUПlll на РO'JрахуНКОВIlП ррУlІОIС opeНllO.llDВWlKe ВДк. код клаСllфікаuіі 13050500 - opeltllD зе.lЛі». 
ЗКПО 23571923, МФО 821018, олеРЖУ8ач -Броварсь 

2. ЦеА Договір пiдnRraс держав~in. peEC:ТPB':~aIlHI cтopOlla.1II та Пого лержаВllоі peєcтpaцїr. 
3 ЦеП Договір lІабllрає ЧІІННОСТІ ПIСЛI ПШ ,. 1лlllКІІ віл 10 траВІ" 2006 року за N!!0406338002SS • )ШІІ зе,.,CnЬНО, л 4. '11Wі У'ІОВІІ лого-ору оре 

31U111walOТLCI бп :Імі". 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

фоп ВІІСllРll6 Ір""" МІІSОЛlll."1І 
'ОрIШIІЧIІІ D.IIреса : 
ВУЛ. Котовського,55 
,.,. Бровар" 
оМ. KlliBCЬКD 

~1.м.11-' 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися Нlfжче: Броварська I\lіСЬІеа рада, а 
особі ВИКОНУІочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

Сапожка Ігоря Васильовича, що діс на підставі ст.42 Закону Украіни "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 Н2128 «Про виконання обов'язків міського голови» з 

однієі сторони, та ФіЗllЧllа особа-піДПРIIЄМСЦЬ Басараб ІРllllа 

Мllколаївна з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська місы�аa рада передала, а фіЗІІІІІІа особа-піДПРIIЄI\IСЦЬ 

Басараб ІРlІна МllколаіВllа прийняв земельну ділянку площеlО 0,0019га, 

для обслуговування кіоску по вул.Чкалова В раЙОllі РОЗl\lіщеllllП буд.Nеl0 

в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 POICY ЗD 

N!!1072-S9-0S на умовах оренди терміном до 26.09.2009 року. 

Цей Акт складено. у трьох примірниках і є невід'ємноlO чаСТИНОIО 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

БРО(JаРСЬН{І А,;сьна рада 
КІІ;'всьної 06лаСllr; 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,l~ 
ВИКОНytочий обов'язки M1CbIcoro 
голови - секретар міської ради 

• Call03ICf(O / 

ПРИЙНЯЛА: 

фыllІІаa осо6а - lI;дnpllЄlf,e'Ib 
Басара6 lр,,,,а Мllнолаїtlна 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул.Котовського,SS 

е: п.м.Васара6/ 

мп ( 3І IIDllllості печаті) 



AorOBlp J.i1 
ПРО .,,:е,'1:IJ11..,'" ,)0 ,)OlO'OPJ' ope",J" ,t.,.,ell.II0r d/лл",tll 

11 nlР"ІІIR 2006 ро'9' 1tiD4D6JJ8002S4 
місто БРО81РІІ кllїасы(її обnlсті 

05 чеРВllЯ .1101 Тllсячl део'ятого року 

OP~HДO~DEЦЬ: Броварська міська рала Кllїас .. "оі області, ЮРIІЛIІ'fI.а осоБІ :11 :llkOtlOllВBCТВOM 
УкраТIШ, IДСllТllФlквціПНllП .коД :ІВ даШIМIІ ЄДРПОУ 26376375, IОрllJIl'ЧIІІ а.аРССІ: К"Твсь"" обл., М. БроваРll, 
"n. fanapilla, 15, в осоБІ. BIIKOI~'loro обов'П"1І міського ronOBl1 - ССКРcmlРIІ ра.аll СапожКІІ lгорп 
DaСIIJ1LОВllча, ІIСІIП діс ІІВ п'дстаВI СТ.42 3111(011), УкраїIШ "Про місцеве СаАtОВРlІл)'ваЩIIІ в YКPBilll», :І ОЛIlОro 
боку, tI 

ОРЕНДАР: ФОП Басарвб Оnег ІВІІІОВІІ'І, ІОРІІДІІЧІІІІ а.арсса: м.Броввр" в)'дJJСРАIОIП'Ова,4 
IАСlmlФікаuiПllllП код 2562308659, двni -"ОРЕНДАР", 1 dPJ~OI сmоро"и, )'кnanll цсп Дого;ір про "1C1YnIlC: 

ДІЮЧІІ добровільно І псреБУВaJО'1ІІ Прll :IJI0POBOMY РО1умІ та RCllin ПIМ'fПi, рmуміlОЧIІ :l1І1"СIІІ'" своіх ліА, 
noneРСДlIЬD 03llвПОМЛСllі :І ПР"ПllсаМIІ QIIDiпLHoro :lВКОlfодааСТВI, ШО РСГУnlOlОТІо укnа.асщ,п Ш'МІІ ПрІDОЧIШ 
(зокрсма. :І BII"'Orв", .. щодо нсдіАСlfості npIBo'flllf)'), аідпові4НО до :lIТВСРnЖСllоі рIШСI'I'IІМ БРОВlРСЬКОЇ ",іськоі 
palUl від «3011 ВСРССІІІІ 2008 року N!883-46-05 IfОРМІТIІВIІОЇ rpowoBoi оціНКIІ 'Jсмель міста БРОВlРIІ, та рlШСlІІlJI 
&роварськоТ міськоТ радll від 16.10.2008 року N!898-47-05, аі4 26.03.2009 року N!1072-59-05 та КСРУЮЧІІСЬ 
ПОЛОХССІІШІ"'ІІ пунктів 4.5.2, 4.5.3 тв 9.1.3 Договор)' Оpt:fJЛII земcnы�оіi ліпllllКIІ вІ4 10 трIВI'ІІ 2006 року УКnВІШ 
ІІСIt Договір N! 2 (шшалl - ДtRОІІір) про ВНСССШ'R 1міl' до Доroаору ОРСI'1І11 :lсмел.lfоі лlлlll'КII від 
10 травм 2006 року :18 N!040633800254 (ІІа.аапі - ДОі!Oflір ореlЮIІ) про такс: 

1. 8НСCТlІ до Доroвору opelllIll наступні зміlflf: 
1.1. ПУНКТ 2.3 дОГОВОРУ ореНДІІ BIIКnICnI а IlаСТУПtlіП pCJIDKuiї: 

«2.3. НормаТ1Івна грошово ouillKa :lсмельноі ліпRНКIІ :lгідно AoailllCII аіllдlлу :lСМельшlХ ресурсів у місті 
&poa8pll від 03.1 J .2008 року N! 04-3/13-311719 стаНОВlт: 

- 5602.00 (п'm.11IСІІЧ шістсот lIDi) rpHBHi ОО кoninoK.» 

1.2. ПУНКТ 3.1 Догоаору ореНДІІ BIIКnOCТII в HaCТYnllin pC4DKUiї: • 
• 3.1. ЦеП Доroвір укладено терміном ло 26.09.2009 року. ПіСnll :lIКlІlЧеllllll С1'року діі UIooro Доr:oвор), 
ОРЕНДАР моє переВDЖIІО право nOHoanell"" nого НІ НОВlln строк. У цьому pD:l1 ОРЕ!іДАР nOВlІнеl, lІе Пl:lllіше 
ІІЇЖ :ІВ 30 K8JleНдDPHIfX Дllів ДО зокіllчеННIІ строку лії UbOro Доro80ру ПІІС .. МОВО ПОВlJlоr.Шfll ОРЕНДОДАВЦЯ 
про намір ПРОДОВЖ1m. noro дію. І' 

ПonожеНІIІІ цього Доroвору про персвutllе праВО ОРЕНДАР'я ІІе застосов)'ІОТЬС:" у раз. 
• IlnШРIІCТDнні :lемenьноі дїл"нк" не :18 цinьollIM ПРIDН8ЧСНIIІІМ; 
- DорушеИНR термінів смоти орендноі МІ":"; 
- допущеНIІІІ поriршеНIІІІ стану зсмельноі Aln"HKII». 

Д , BIIКnOCnI І IІВСТУПllіn pellВKЦiї: 
• 1.3. Пункт 4.1 аговару opc,w 10% ( ІІТЬ) відсотків віл НОРМI11'8ноі rpowo8oT оціllКIІ :lсмen.llоі 

.4.1. РІЧНВ орендна мата стаНОВІІТЬ ЛСС 
дїJulHКlI- 5 602,00 ГPllBeHL і cкnaдaє: • 

- 560,20 (п'JlТCОТ шістдесят rplIBeH. 20 kOП'nОК.» 

кnaCТII у 118С1)'ПtdП ре.аакціТ: 
1.4. Пункт 4.4 ДоroвоРУ OP~11д1l ВІІ .11І шоміСIІЧIІО npOТlro.1 30 (ТРІIJIWIТIІ) IСІЛСIIlIIIPIUIХ ДlІів. 

«4.4. Орендна мата BHOCIIТЬCII рІВНІІАІІІ ча~ (ПОllDТКО80ГО) &llснUII без ypaxyaaнllll пдв 1WUlX0AI 
IfDc:'IynнllX ЗО останнім кanotlllllplIIlM ДІІСМ :lBmlOrD НІ 33217815700005 Y11JC У Klliвc .. кin oбnacтi 101. Кllсаа, код 
IIepepaxyaDН11II на ро3рахуНkOвиit рахунок OpelfllOJlll8U11 кс ВДІ<. код КnIСllфікаціТ 13050500 - opellдD :lсмлі •• 
ЗКПо 2357 J 923, МФО 821018, одержувач - Бровврс" 

2. ЦеП Доroвір пiJInRrвє доржав~іА.рсєстра~~аНtII C:ТOPOIlDAIII та noro державllоі РСЄС1рІІшl. 
3. ЦеП Доroвір Ilобllрає ЧІІІІНОСТІ nlCn" m:оі дlлllllКIІ від 10 тpDВ11II 2006 роху :18 1&040633800254 
4. llпuі УМОВІІ AoroBOPY opellAl1 :lеаlCn 

38JIIIWIllOТЬcR без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

Ори.ат,,"" пIІпр"с.".'(6 
6асар,,1J Оле/."""u,, 
IОРІIJIIІчна а.арсса : 
вуn. ЛСРМОllТOвв.4 
& •• БРОІІІР" 

~;!: 

!. .., fD 

': - мlс.коі ~IUUI, про ЩО 1 КНlоl :lDnllciB держа8110і 
",. омі &роВВРСЬКОI 0.91 о .. . Договір зареЄСТРОВВIІО У ВІІКОНК • ,і .ІУ. N 20 _ Р ку. 
'). 110 :lBnIlC Від ~ ...::.. lpetC1pIЦlT.lIoroBopiB opellдll В'ІІІІІО .- ... 



... АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська міська рада, D 

особі ВИКОНУlOчого обов'язки міського голови - секретаря міської роди 

СаПОЖlса Ігоря Васильовича, що діс 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 ГОЛОВІІ» 3 

однієї сторони, та фіЗllЧllа особа - niAnpllE~leQb Басараб Олег IbaIIOBII-1 3 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська MiChlc:a рада передала, а фі311чна особа - niдnpllE~leQh 

Басараб Олег ІваllОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,0017га, для 

обслуговування кіоску по вул.Чкалова в районі Р031\ІіщеllllЯ буд. N!10 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 POIC:Y 30 

Н!1072-59-05 на умовах оренди терміном до 26.09.2009 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська JfI;CbKa рада 
кІІївсы(106ласnrіi 
Юридична адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна, 15 . 
ВИКОнуІочий обов'язки МІСЬКОГО 
голови - секретар міської рад ... 

-C-~~~~~ 
/ LB. СOlІО31СНО / 

прИЙНяв: 

ПРllВОlІlІllllї lIid/rpllЄJflel(b 
Басараб Олег ]ваllОВIIЧ 
Юридична адреса: м.Бровари 

вул. Лермонтова,4 

6..roБaCllJ1ll61 
мп (31 НIUIВІІОсті ПСlfаті) 



ДоroВlрN.1 

"ро "~~І!=~ІЛ ~"," "0 "ОІО'''р)' OPI!""U Jt."M."'" "LUllltfl 
D .cqRlIR 2006 РО'9' .lti0406JJВOOJ4S 
МІСТО ІіРОВВРIІ КlIЇВСької облвсті 

12 rpУДIІR даІ тш:пчl aoelo~loro року 

_ ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Ііроварськв міська роа КlІївськоі області, IOpll.llll'lIIa особв 30 30KOIIO.lllBCТBOM 
УКРО"'ІІ, f~lm.ФfкаціПНIIП КОА 30 .111II11МII СДРПОУ 26376375, IОРll.lllІЧllа DJlpcco: КlIЇBCLl\,. обл., М. ІіРОВОРIІ, 
В)'.ІІ. Гоraршо, 15, D особі. ВIlКОl!J'OЧОro оБОn'11КII міського ГОЛОВІІ _ сскретаРIІ PDJIII СОПОЖІСВ lroрп 
80Cllnlooall"O, ІІК1IП діє 101 "lастаВI СТ.42 3aKOllY УкраїНIІ "Про місосос COMOBpI.llyoallHR в Украіні», 3 oallOГO 
60К)',та 

OPE~P: ПП Gасараб ОJlСГ l,аНОВIIЧ, IOpll.llll'lHa DJlpeca: м.БроnаРII, ВУJl.лСРМОIПООО,4 
ідСlml~fКІІЦIПШIП K~Д 2562308659, JI8JIi -"ОРЕІІДЛР", J "p)~"r сторон", YКnMII осП Договір про 110C:ТYnIlC: 

ДlIОЧI' доБРОВtJlLIІ~ і псрсбуваlOЧIІ ПРllзаоровому Р01умі та ІСllіП пам'lті, P01YMiIO'1II3HO'ICHIIR своїх .11IП, 
поперсд .. ьо 03l1аПомnеНI 3 ПР"ПllсаМII UlloїJILHoro звконодавства, шо pcГYJlloкm. YКnDJIclllln ІІІІМІІ праОО'11ІІ1 
(зокре .. о. з ВtlмогаМIІ ЩО.llО IIcainctlocтi пра'ОЧIШУ), Bi.llnOBi.lltlO .110 затаСРJIЖсt.оі ріШСШIJlМ ІіроваРСloкоі А.іСlоkOі 
PWI вlа «зо •• веРССIІЯ 2008 року H!883~6-05 HopMaTII'tfoi ГРООlовоі ооіНКIІ земCJlЬ міста Ііровар". ,.. ріШСflll1l 
БроварськоТ міськоТ PIUU' ві.ll 16.10.2008 року N!89847-OS, вlа 29.05.2008 року N!!744-37-OS ,.. кеРУЮЧIІСh 
папожеllНlІмtI nYlIКТЇD 4.S.2, 4.S.3 ,.. 9.1.3 Договору 0PCtf.ll1l 3CMCJlLtfoi .ІІШIІIІКf. оі.ll 08 cepntlll 2006 року YКnMII 
цеП Договір не І ("адалі - ДOZOtJір) про 'НСССНІ'" змі" .110 Догооору орса.а.. ЗСAlсль"оі аШJlШ(ff від 
08 серПНІ 2006 року зв Не040633800345 (номі - POZOtJip op.mr)rt) про таке: 

1. 8неСТІ' ДО Договору ОРСНдll ІІаступні 3I11іа",: 
1.1. Пункт 2.3 Договору ореНДІІ BllкnaCТII в наСТУПflіП pCJlDKuii: 

«2З. HOPMOТlIDItB 11'0шовв оцінка 3СІІІCJIьноі .ІІШJlНКf. 3П.llНО .ІІ0ві.llКН віаділу 3САІСЛLШІХ ресурсІв У місті 
БроваРІ' віа 03.11.2008 року не 04-3113-311720 СТВІIОВlт: 

- 7250,00 (сім ТИCJIЧ двісті П'КТJICCІІТ) гpllВCНЬ оо копіnOК.1І 

1.2. ПУІІКТ 3.1 Договору ореНДІІ BIIКдВCnI в настуnt,іП РС.ІІІкоіі: •• • 
сс3.1. Це" Договір yкnaдeHo С1рОКОt.l нв І (0.11111І) рік терміНОІІІ ДО 29.05.2009 року. ПІС:М 3DКlнчсtl~ С1року ДІі 
цього Договору ОРЕНДАР МВС ПСРСВDЖtlС право ПОНОВJIСННJI Пого на 1I00lln строк. У ЦЬОАІУ разІ O~EHДAP 
ПОВШІСН не ПЇЗllіwс ніж 3В 30 кадсндаРНІIХ .ІІнів .110 ,вкіН'IСННІІ строку .llіі цього Догооору nllcыІІооo nOOtJIOMlml 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір ПРОДОВ_lml його .11ію. • 

ПадожснНJI цього Договору про ПСрСВDЖIІС право ОРЕНДАРЯ нс 3BCТOCOByкm.c:1I У pal: 
- BIIKOPIICТ8HHi зсмenloноі дimaНК11 НС 3В ціпЬОВIІМ ПРII3НIЧСННDМ; 

ПОРУШСННІІ термінів CMBnl opCНДHoi'Ma~ll; 
- аоnyщснНJI погірwеиНJI стану зсмсдыlтT .ІІШJltIКIIIІ. 

4 І п. РСІI4I1 ВllклаСТІI в tlвcтyntlin рСJIDкціі: 
1.3. ПунКJ' • ",аГОВаРУ °DL ( )' сопів ві.ll tlOplllmlBtlOЇ грошовоі оuiИКIІ 3СІІІСдьноі дimШКIІ - 7 

«4.1. Орендна ма,.. СТ8110ВIІТІо 10711 .IICCIlТlo ВІД 

250,00 rpllВСИЬ і cкnaдвє: • 
_ 725,00 (сімсот ДВaдцllТЬ п'RТIo) гр"венlо ОО КОПIПок.» 

аСТIІ у ивступtlіП pCJIDKuii: 
1.4. Пункт 4.4 Договору OP~НДlI ВtlКЛ ІІІ ШОlllіСllчt.о прOТJlГОМ 30 (ТPltJIwml) fCDIIC11llllР1ІІ1Х Дllі8, 

«4.4. ОРСНдна мата BHOCIm.c1l рIВIIІІ"" част:оro (ПOJlВТКОВОro) .lісяlUl без ypaxYВBIIНJI ПДВ WnIlXOAl 

11IC1ynн11X З8 ОСТІНнім КDJIСНJIЩJНІDІ JIIIСМ 3В WI N! 33217815700005 УДК У Кllівськіll oбnвсті .1. КJ!DIII, h'DJI 
ПСРерахув811НJ1 на РОЗpDXYНКОВIlП paxyllОК ОрСБНдOJIIUIське ВДІ(. КОА КЛВСtlфікаwі 13050500 - ореН.ІІІ ]САШІ». 
ЗКПО 23S71923, МФО 821018, одсржувач - ровар 

CТlI в Hacтynllin pCJIDКЦii: 
1.5. Пункт 4.5.2 Договору ореllJll' ВІІ:В ставОК opcНJIIloi МUТlI, ЗА.ін" НОР.IВТlIВllоі rpowoBoi ооіІIКll, 

«4.5.2. з .. іНIІ роз •• ірів ЗСМСдIoIlОГО п~ткr іНJIсксвшl Вll3tlВЧСНl1Х 3BI\'OHO.lllBCТ1IOAl. 
піавllЩСШIІ цllІ таРllфів, змlНIІ косфіwtНТIВ t'lДIlV мату tlB умова.-с. 811311аЧСІІІІХ п.4.5 Договору, 

, • О І.ІІВР" 3А1IИlml орс '1 
У ВIІПадку ВІДМОВІ! реl n ДоговІр в OIItloCТOPOIIIILO.IY ПОРIIJIК)'»· 

Ореаl40аввсць моє праоо Р031РОВТlІ ос 

CТlI вивступніІІ РCJIDЮ1іі: 
1.6. ПУІІКJ' 4.5.4 AoI'DooPY ОРСІIJlII BIIКn:KII Вll3l1вчсні ШІ.І Договором, Cf'IB 3liборгоовності вввжаcn.СІ 

«4 S 4 У раі НС811еССІІНІІ OPCIIJI"oi MaТlI у С1'Р 'псні що apaxoaycn.clI ІІа СУ.І)' ПОJlDТКOООГО борry (з 
• • • HBPВXYBBIIНII'" О'·' -=_. іі поааТКОВ11М боргом і CТJfIYЄТЬCJI 3 ') Ь ро'р8Х)'IІКУ 12 8tJ1CQТК1B рlЧlІІ1Х ОШІIКОВО стаВКl1 

урахувВIШІМ штрафИl1Х санкцІП 3В іх IІDlвtl::IІIШСIІНI 111КОГО nOJID!KOBOГO борry або нв JlCIIIо Пого (його 
HaцioнanloHoгo баlllCn УкраіНIІ, :"'Іочоі t~К:С~I:СдIlЧIIІI тaкtlX ставок Є бшьшоlO, 3В кожtшR кanCНJlDpHIIB .ІІСIIIо 
чacnші) norawcHНII, зanс~но Від тоro, 
ПРОстрочеШIR у Вого сплаТІ». 

І в наступнlП pCJIDKuii: 
1.7. ПУІІКТ 6.4 Договору орСИJIII ВІІКЛВА: піCnIl дсржавноі рсєc:rpаші цього дОГОВОРУ тalаб~ БУДЬ-ІІКIIХ «6.4. OPCII4llP зо60в'ІІзаlllln D n'JIТIlдctlHIIR те:'lіll 111 ДОПОВIIСНIо JIO Дoгo~opy тошо IIIIJIDТ1I 8fдПОВIJIН)' копію 

аоааТКОВl1Х yran ДоговорІв про ВllСССllНllі IIвxOД1КCtltl1l зс.'сдыlіi ДlдIIlКII». 
- ужбl' за .. сце" 3 орПlny аержввноТ подвтковО' сп 



І.в. Пушrr 9 Договору ОрСIШl1 АОПОВІІІІТІІ НОВII,,!.піАПУllh"ТОМ 9.4.7 tlВСТУПIlОГО 'J .... icтy: 
«9 .... 7. в п'аТIIАСIIIШП терміІІ піспа АСРЖDDllоі РСССТРВОIt иЬОГО дОГОВОРУ .та/Вб? бу.аЬ-Jl~IІХ .10.аі11КОВII\ ~ro.a, 
Договорів про вllСССllНІІ 3Mill та АОПОВІІСІІЬ АО Дoгo~oPY тошо НIlдВТlI ВIАПОВIАtlУ копltо ОРГОІІУ nepil.1I811Oi 
ПОАОтковоі службll 3В місосм 311axOJI)КClllla 3CMCnlolloi АШRІІКІШ. 

1.9. ПУІІКТ 12.3 дОГОВОРУ ОрСllАl1 Аоповшml НОВІІМ піАПУіlКТОМ 12.3.4. ІІВСТУПНОГО 1Micry: C112J,4 
illiulDТIIBolo ОAllісі із СторіІІ в OAllocтopOIllILO .... Y ПОРЯАКУ У ВIІПIlдКВХ, ПСРСАБВ'IСtIllХ 1аКО1І0". та IU~ 
Договором». 

1.10. ПУІІКТ 12.4 дОГОВОРУ ОрСllАl1 BlllurBCnI в IlaCТYnllin РСАакиіі: 
ссI2.4. РозіРВВШIR дОГОВОРУ ОРСНАІІ зс"ші 3В illiuiaТIIBOIO ОРСІlAо.аавlVI D о.аtlОСТОРОІItlЬОfolУ пораlІ1} 
АОПУСКDCТLCІІ У разlllСВllКОIІВШIЯ ОРСІUШРСМ вlІМОГ пункту 4, підпуtlктів 6.4 та 9.4 Aatloro ДОГОВОРУ,» 

2. цсп Договір nWJlrвc АСРЖВВllіП рссстрвшї. 

3. ЦсП Договір IlвбllРВС '1ІІ11110сті піcnа піАПllСВllllа cтopOllaмll та noro АсржаВtlоі pecC1J1Dwї 11 
ЗВСТОСОВУCТLCR ДО rmВВОВШIІОСl1ІІ що BIIIIIIКnIl З 01.10.2008 року. -

4. Обов'JlЗОК ~OAO ПОАОІІІІЯ ULOГO ДОГОВОРУ 110 АержаВtlУ рссстрацііО та ВlпраТlt, ПОВ'Я1Иllі ') Аоl'D 
дерЖВВllОIО ресстрвшєlO, nOКnDAlIOТЬCR ІІВ ОРСІІАОАОВWI. 

5. Il1ші УМОВІІ АОГОВОРУ opellAII земельноі АілRIІКIІ віА 08 серпня 2006 року за Н!!04063380034' 
3lUlIIWDlOТLCR без 3Mill. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА 
КlllВСЬКО/ОlШАСТI 
ІОРІ.ІАІІ'ІІІВ аарсса : 

,\О 10. ~ • ... :~\I:" pOuBPII. ВУJI •• arвplHa.1 S 
..... ri'" б' ' . 

• :: '\ .;. .В, о І Со OЖКD lroря ВОСIІJlЬОВIІ'IО 
~~ .: ,.. \ ," ',: '-'\ 

'І' .' •. '- - -•. ~ , 
#. ~i -:.' . - .~ ',. \\. 
,с/ • ,.:,. r. ' ..... J ,-'I,J ,.( , " С· .' 1 :::.-' . оо HI.в.CanO~/eI(O 
'~ .," ~\ \ \ /. ,'. 
~\ ~~'..J. \L "--'-,' /' 
~"A ''''"'--, ; 

\". v' І ~" ... 
\ ' ... "'.' ... ., -і· ." 
... ~·~i)/Vi .... ,/ 

"~~~I·~"-· 

ОРЕНДАР 

ПРІІІІІІ""""; "i""pIIl'."e'C6 
ВІІСllра6 Оли I.IIIIOIIIIQ 

ЮРllдll'lна а.ареса : 
ВУJI. ЛеРмонтова.4 
м.БРОВВРJl 
обл. КllіВСlока 

L' О.l.lillсарll6 

Договір заресстроввно УВІІКОНІСОмі Броварськоі міськоі 
ресстраціі Аоговорів орен.аи 8'1ШIСIIО 3DПlІС від Ц/V» ,,'р!ШJI, про ЩО ~ КНJlзі ЗВПllсів Асржавноі 

--~"~L....-__ 200jfpoкy. 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Мо Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa I\lіська рада, в особі 

ВИIСОнytочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради CanO)J(I(a 

Ігори ВаСIIЛЬОВllча, який діє на підставі СТо42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в У країні», з однієї сторони, та ПРllваТllІІЙ 

підпрllЄl\fець Басараб Олег ІваIIОВИ'1 з другої сторони, склали цей Акт 

про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРllваТllllЙ підпрllЄl\lець 

Басараб Олег IваНОВllЧ прийняв земельну ділянку площею 0,О020га, для 

обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.ОлімпіЙськіЙ в районі розміщення буд. ХеІ в МоБроварио Земельна 

діJlЯНI(а надана рішенням сесії від 28.05.2009 року за Ne�I31-63-0S на 

умовах оренди на 1 (ОДІІН) рік, терміном до 28.05.2010 року. 

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

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А.їська рада 
Кuївськоі 06ласn,; 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 . 
ВИКО~Ч~~ обов'.ЯЗКИ .. МІСЬКОГО 
roлЄ' .0 !.. секретар МІСЬКОІ ради 
t;' :f • ~ ' .... і 'ї' ,"" 

/( ~ , ,,.-- ". <', \.~ 
'І. J... ·.а ~ " •. \ ., •. ' : ...... -'" "':1. ~~ ~ 

,'~I' " $о '1', , -І' ~\ '\~ ~ ~ ".",n tl: 
~\ 1 uJ ~ ~~ І . '. ~"І!I.саnожКIJ/ 

,\ со о ііі П 
~\.o... ~ .. ,:.' 
~ J.~ .. о t) /.., 

~~..;:?" 

ПРИЙНЯВ: 

ПРІІва",,,,,,; lI;dIlPllЄAlel(fI 

Басара6 Олєг/ва"ОВllq 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Лермонтова,4 

/-::-~ /О.LБасара6/ 



м. БроваРl1 

ДОГОВІР 
ОРЕНДИЗЕМЕЛЬНОlmлянки 

GpoaapeLкa "llеька Рааа" @ u ~ .. "O~. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ: GpoDapeLKoT "!Іеькот. РІІаII. в особі першого 3ІІС1)'ІІІШїaМiёїI1rOго ГОЛОВІІ КІІАІ'ІІІ,І 
QлСКСШДРIІ АII~тonIПО.Dllча, шо тІ: на ПІдставІ Закону Yкpaillll "Про місцеве саМОВРlдуваННI в УкраіІІі" з 
DJlHOJ'D боку. ДОВІреНОСТІ вІд 01.04.03 за N!2-6f299, 111 ОРЕНдАР: ПРII8DТlIІІО ПШПРllDlеuь КОlщеВllЧ IРllllа 
пrrpIВ~ID, !"РІШІІЧІІІІ аареса: м.БроваРII, ~улJlеніна,122-6, іаеlП'ИфікаuiОНllО код 2334813661, _ка тє на 
пlдC11llll СВIДО.цтва _ про дсржавну ~еЄCТJШЦIIO суб"1:1C1U niДnPllЄМlllЩЬКОЇ aiMlollOcтi, Вlшвноrо IIIKOIIКOMO .. 
IiроварсloКО! МІСЬКОІ рааll ЗІ N..04934 ІІД 28.04. І 998р. з другого, yкnanll аеО договір про Нlг.кчеttавсдеttе: . 

І. ПР~ЕТДОГОDОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповїlUIО до рішеttНl сссіі БроварСlокоі місlоlСОЇ РIUUl KtliBCLКOЇ області від 
08.09.2005 року .NI!780-37-04 та вш 27.IО.1005року .Ni80S-38-04 НIШllє, а ОРЕНДАР ПРltnМщ: в строкове ІШатне 
кopllc:tyllllllНII зсмcm.ну ДЇJUlнкy ІШОІЦСІО 0,0089ra, в тому ЧJlcnі 7кв."1 - зсмnі обмеженого ВIIIСОРIIC1UtШI -
IНЖСIІСРНIIП КOPlfДOP мереж лініі enепропсреl1lЧ дІІl обcnyroв)'ВIIНIUI naвїnIoOoнy, Іка зttахОДlrrа.с1 на ПСРСТ1IНЇ 
вул. ДlI"'llТрова та KopOnCllкa м. Gpoвapll. Зriдно з ІШаном зеМnСКОРllcty8lUlНІІ. ЩО є невіД"ОIНОIO чаСТІШОIO 
цьoro AOroBOPY та довідки IИl1IIIоі БроваРСIоКllМ MiClolCIlM Іїдаinом зсмenloНl1Х ресурсів N!613 від 22.11.2005 
року та земc:nьно-lCIIlUIC'IpОВОЇ ДOкyMeнтawї БроварсlоlСОro MiclolCOro вiJudnу земenloНl1Х ресурсів ФІ зе.,enloна 
дімна рахуЄТЬСІ в зеМJUIX комсраіАного ВИКОРIIC1UННІ БроваРСlolСоі місlоКОТ ратІ. 

2. 06"єкr ореПДII. 

2.1.8 opclll1Y передаєтьCl земenloна дїIIIНКD зaranloноlO ІШощеlO 0,0089r:в. . . 
2.2.На земc:nьнїЯ дin_Hцi lідcynd об"ЄІП'JI HePYX~MOГO .Іan~в , а ~ ІНШІ об"єtmIIНФРac:rPYlПYPIL • • 
2.3.НормшIВНВ rpoшова оцінка земельної ДWJIIGI зПJIНО ДОВІДІСІІ Броварського .IICIoICOro BLIU!UI)' 

ЗСМC:nЬНIIХ рссурсів від 22.11.05 за N!614 станОВIПL 13723 (ТPIIHQQRТL Тlleн~ ~1"leoт ll8lll1ЦRТL ТPII) rplIBIII. _ 
2.5. Земenьна ДiJUUUCa, _ка перс:даєтьс_ в opeНJl)', не мщ: таких недОЛІКІВ, ШО можуть псреШКОl1lml II 

ефеml8НОМУ ВИКОРIIC1UННІО. • • 
2.5. При зміні ( реорraнiзawї) ОРЕНДАРЯ доro.ір OpCНl1lI не зберlПlЄ ЧПНИIСТIo. 

3. Строк діі lЖoroBopy 

'. ) ік терміном до 08.09.1006 року. IUcnI 3DlCЇи"еНIIІ строку llOro80PY 
3.1. ДОГОВІР укmшоио на І (ОДІІІІ Р О У ЦIoOUV разІ орендар П081ІНен не nbніше ніж 

оре_р має прll80 ПОнОВІІО ..... DoJ'D ва НОВІІ строк. " • .1 

• пере8~О о повідОМlтl DlIС"'IО.О ОРСМОl1llВФІ про на",ір npOllOIГAQml Roro 
~ 2 мlенЦI ДО ЗDICIНІІОННІІ строку діі ДОinro• ру не 311 цїllЬOBIIM ПРIDначеПНR.І opeНl1llp втрачає nepeBaale 
ДlIО. ПРІІ BIIKopllcтaHlli зе".enы�отT Д НІІКІІ 
право ІІа поновnеНllН договору оремн 

4. Орепдва плата 

-30 ( ІІа ТІІCllча тpllCТВ с .... есвт Д81) Iрll8ні 30 коniDок; 
4.I.Річиа орендна ма111 СlC/lадає 1372 0.11 r.uno 3lIiBcНIOt:rIoCJI з урахуванНІ'" buleкciв їнфnaЦlї. 
4.2. ОБЧllcnеиlUl розміру opelfl1lloi ІШ8Тl1 3D зо lllUl ПРІІВП""" р'шеllНR від 08.09.2005 року ЩО.lіенчно 
4,з.Ореlll1На плата BlloellТloCII ПОЧlll1810ЧІІ 3 • Ilac:rynHl1S за OCТВIIII"I lCDЛеlIДDРIIII.І ДІІВ' 3BЇnlOro 

pl01111M11 чаcmculll прOТRГО"1 зо lCDЛеНl1llРlllІS ДlII~IOK YJJ)( У КnівськіП оlillасті "1.КlIЄ8D МФО 811018 
(податкового) ".'I:RЦR WnАХО'" перераl)'88НIIА ІІа fc. КOl1lС11аClIФlкацlІ 13050500 - opellДD ЗUUlL • 

Код 23571923 р/р 33213815500005 - SpoBapcькe ~OIC орсмноі 1Ш8Тl1 оформмЄ1'loC1l .iдno.iДHI .. 1I1 almlМlf. 
4.4. Передача продуКЦІЇ 111 НIд1UIIUI пос::::.. у PIl3': •. 
4.5. роз".ір opel"l.oi nлаТlІ переГЛlll1D бачеНl1Х l1Oro80POM; •• • _ 
4.5.1. зміНl1 УI\IОВ господаРIOВDНIIJI; перед ПЇl1ВIJшeИИl цін. тарllфі .. У то",у "IICnI 8Нacn .. 01С lифnaWI; 
4.5.2. зміНl1 РО3J\Іірів земenьноro пода~НО.I' . 
4.5.з В iНW11X ВІІПІІДІСІІХ, псредбаЧСНl1Х ' ЮІ ВlОначені WIM aOf080pOM, cnpaDJUlCl10CR пеп у • оТ nлаТlІ У erpo , . 
4.5.4. У РDЗI неВllкеНII. ореНДІІ УlСраil.а за lСО'.ап депь прострочеННR платежу. 

P~Mipi ПОД8іПноі ста_1СІ1 Нllцlонального банКУ • 



!сшо ОРЕНдАР 3 поважних Пр"ЧIІН ТlfмчаС:О8011е 
• 1DIO"AC і У _ .. JUIlUGIX, • 

4.5.5. OpelUlI.a мт cnpa8J1lt:rloCll м 
. ВІ'КОР"СТОВУС зеМCnЬ1'У АlmtнК)' 38 Ш!М Доro80РО • 

-пп. земелы�оїї ДЇЛRІІКІІ. 5. VаIОВI181IКорп..... • 

обc:nyro8УВаии. павinьПону. 
5.1 •. 3емcnьна AinJlll1CII пc:pcAlltТ1oСІ 8 ореНА)' ~емлі 10мерціRИОro 81IКОРИстаиJUf. 
5.2. Цільове прItlIIDчеШ.Jl3СМCnЬНОТ АШОКlI- у _становnеиому закоиоADВСТВОМ nOpll11h.")' :sr.tiНlOII1I 
5.3. ОРЕНДАР не мас npаІВ без оформпеННl 

цільовс ПРII3IШЧСНIIJI 'смcnыlіt ,ainJlН1CR. 

6. УМОВІІ і &ЩJокп передачі земельпої дїЛ.ПКII 80pellдY. 

·Я юoєrьcll без розробnенНІІ проскту її BipeaeHНJI. 
5 t Перецча ЗІМCnlollоі АImt'1Х1І 8 opeНl1Y 3д1 с 
• •• • • CIIWIоі 11ЇnIНКII в оренду: ОРЕНДОДАВЕЦЬ пере.аає, а ОРЕНдАР. npпJbw:1 

52. ІНШІ УМОВІІ переJUllf1 :асм аА і прстснзіR tpeтix осіб про ІJШХ 8 МОМШ 
оренду ,емсnы�у АinllККУ вїnьиу BiJ1 буДlo-JllU1Х М нових прав , 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не моrnи знати. 
ytala..ao:.;~ ~:;:::: зсмcnы�отt J1iпuucи ореНА8РJO :WйсшоЄТItCВ niCJUI асржавноі реЕС1р8ЦіТ цього Доro.ору 

за InOM ПРltRмаИНJI - пере.аачі. " • 
5 4 І з5 Запну УкраlНl1 "Про ореН4У землі ВІД 05.1о.l998р Nl15J-ХrVореlfJl8р І' 

• • ІІа ОСІІОВ ст і· Ае"' .... !І.поі Ifo' 
п"RТlще"IIІІR СТРОІС пlспя АеР_Вllоі реєс:траціі Aor080py ореН4l1 :аемe.nьио ДUlНIIIСІI r-

ICOl\IYlIвnItlloi MaCl.Ocтl з0608"838н"R IlaдaТlI копіlD AOroBOpy 8ШПОВШИОМУ oprallY деУАС8В.IОТ полвткuar 
спу .. 61 .. 

7. Умови поверневВJI земельної ділВВКВ. 

7.1. ПїCJUI приmtнеННІІ ДІЇ Доro80РУ ОРЕНДАР ПО8ертає ОРЕНДОДАВЦЕВІ зеr.leJlЬНУ а1nllНКУ у _. 
пршому порівtulНО :а тим, у ІІКОМУ він одержав п. оренду. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ у разі поriршеННІІ корисних JlJUU:ТИ80стеR opeНl1OBaнoi зсммьноі дїJWIКJI, noв"аРІ 
із зміноlO П стану, має пра.о на 8ідшкодy88ННJlзбиnd. у po:aMip~ 81l3наченому сторонами. ЯJCШО старо"'. 
ДOClrнyro зroАИ про ро:амір .ШшкодyвlUПUlзбитків, спір p03B"JI3)'m.cJI У СУДО80МУ nopJIJUCY. • 

7.2. 3АіАснеиі opeHUpeAl без ЗrDАИ OpeaдOJUIIWl 8И1р8ТИ на nonіпшсННІІ ореН40ваноі зсмcnьиоі 4ЇIJIIIIt 
.кf НСМC»КJIIшо віАокремlnИ ба запоJ1ЇllRНa ШХОАИ цій Ainoцї, не пiдnaraкm. ВЇJ1ШКОl1)'8анюо. • 

7.1. ПonіпшенtuI стану 3СММІоноі дUuaocи, проведені ОРЕНДАРЕМ за ПIIСЬ.СОВОIO зroJ0111 J 
ОРЕНДОДАВЦЕМ земnі, не ПЇJUtJInIIcm. 8Uuпxoдy8lUQUO. УМ08и, 06сllrи і Ctp0101 BiДWKOдy8DIIНII OPetWFI 
•• npат за про.едені НltМ пonіnшсННІІ ~ 3IMc:m.HOЇ ДUUUOaS 8И3начlUOТltCJl окремою уro110Ю сторін. 

. 7.4. OpeН4llp має право на вlАШІСО.цуваиu з6ИТХЇ8, 38DоAЇJlНиx уиаcnі110К не8.IКОнаиНJI opc~ 
зобов"аенс. , ПСpeJ16ачених цим J1Oro.OpOM. ~ 

3611Т1С11МН В8DЖll1011tCII: 

7.5. фlЖl'nчні втрати, вих ОРЕНДАР 3113Нав У з."оку З He8UКOIIDНHM або иеналежНIIr.t BIIКO~)'JIIII 
AOro80PY ОРЕНДОДАВЦЕМ а 1D1СОЖ JlRrpaти, JUCi ОРЕНДАР здіАснU8 а60 П081Jнеи здіОсниТl' JUUI .~ 
C80ro порушеноro права; 

7.6. J1Oxoal" .кї ОРЕНдАР Mir 6и pe&m.HO отримати • "'.і lIIUIeЖНo ОРЕНДОДАВЦЕМ'-
l1QroBOPY. ..- ro виконанНІ 

7.7. Ро:а.lір фUnIЧНlIХ .'прат ореИДUРIІ вuзН8'П1t:1'ЬcJ1 на m .. __ • • ,-НlIХ JUIIIIII 
·.-....... 1 ДOКYMeнтanЬHo ПI4ТВСР_-

8. 06иеасeвu (oliТJDКeввв) щодо ВllКорпстаlDUl 
Зe&lелЬ80і дiJuuucи. 

8.1. На ореНАОваиу земет.иу дiтnnty 8стано • _ ~ 
мереж nінІЯ enектропреаач. впеко обмежеНIUI мощою 7кв.м - ur.кеиер 

'.Інші ПР~ та. 060В"SI3IС8 сторін. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapatnyt; що земc:m.Н8 • iA~ 

забороною (аР~ШТО.I), заставОIQ не перебуває і 'i~кa є У Roro IШaCвоC'Ji, нікому іншОМУ H~."" 
1'D,Uuni інші права, rill3Начені IUtМ AoroвopOM. • . має закон~ П~8НОВажеlUUt пореJ1U8'П1 шо Д • 

.. '. '.І.Права apeltд0Дll8Q8: . . 
. . 9.1.1 пере.ірllТН tWЇьoвe 8ИКОРИcraнНJI' . • • . 

9: 1.2. :АDС11'ОКОВО po:aipll1rnl ~&i д"'ro 3еірмenІаНОі дUUlнки; 11 
До '.. . І • .. в у Вltn ... __ , ..... c:rвo" 

r08op'~~'.' • • .'.. .. . . . . ' -~ ~дбаче'IІІХ ЧІІННІІМ 3DКOHO-



9.1~. зміНlтl розмір арснанаі nпml у 1I 
OJIIIDC1'DpollНloOМf пор~ 6e:s ,raаи ОРЕНДАРЯ~ переlбaчеиnx 'llDIНIIМ 3UOHOIGI8CТ80M, 8 тому Чllcnі І 

9.І.4. ІІІМDnI111114 ОРЕНДАРЯ СІОЄЧас 
9.1.S.Dlsмanml lїА ОРЕНДАРЯ liJШJ:rа 8несеНІІІ opeH.aHoinnmr. 

."КОПКОМУ Ііа 27.04.20004раху па nїМllCDlПIН ш.а ayвamд ІН СУМ" аpelШНоі nnml :І часу nPИnl1RТnl рішенНІ 
9.2. 0600"IІ3IСIІ аРСllДоnавца: ra ora80py; 
9.2.І. ncpcnaвml,eMem.,'Y nwшку по аtny. 
9.3. Права ореl'lІаРА: 
9.3.1. O1pIDlmI па аtny ,eMМfoIty JIЇnIнxy У 10Р" 1111І' 
9.3.2. панавmОlanl nora8ip NЇCЦ закіНЧСНJUI ~ 'й - • 30608"1I3IIНL 111І nPOТl3і tepMiasy OpeНJUI. стр ку oro ШІ 8 ра. 8i.acymocтї прcm:юіn. О(ОаО 
9.4. 060в"А31С11 OPCIIДDPR: 
9.4.1.НlUUШml ОРЕНДОДАВЦЮ МОЖIШlіCТL 3 'n AЇUНX1li .аl СIIID&aТlI IСОкrpcшlo 3D 81ncoр"стаННlАI ІІЇєі 3CMenlolloi 

9 .... 2.0IllcapllcтooyBDТlI земелыІy діпАlІ1С)' 38 цlnЬОВIІМ ПРII:J118чеIШRМ' 
9.4J.Сlоєчасна сnпачуваТSI op8JUIНY nmrry' • 
9.4.3.11~ nаnycкати "!.мічнаra ЧІІ будь-uо~ iнworo :Jaбру.анСНІІІ XМJUI; 
9.4.4. ПЩТРItмy8mlll І належному cudтapнoмy CТaJП; 
9.4.s.пі~ ,акінченНІ терміІІУ ./ІІЇ Дoroaopy орен.а" ПО8ериynl зсмenloну аіп.нку ОРЕндопА.ВЦЕВI ІІІІ\СЖІІОМУ стаНІ па акту. IV' У 

10. Ризик ВllПадхового 111ПІЦСВВR а60 ПОDlКОДЖСIIПJl 
06"єкта орснди чи його частиии. 

10.1. РН:JIIК ІНПDДКОlоra 3НІІО(СННІ або пошко.ажСНИВ об"EX'J'II ОРСЩUІ 'ІІІ йоro .,lmlHII нссе ОРЕНДАР. 

12. Змівп умов договору j прпппвевв. його діі 

12.1. Зміll8 УМО8 Дoraaopy snійсlDOJD1'IoCJI У ПИСloМО8іА формі за вsaaІНОIO 3f0401O сторін. 
У раі HeдoCJIrнcННI sraди щодо SМUШ УМ08 дoro80py спір po38"ayкnt.CII у судовому ПОрllJUCY. 

11.2. діі nаАВОРУ ПРIІОIІИRJOТltСН У раl: 
12.2.1.заІСЇНЧ"1fRII строку, на яlCllA lIoro було укпа.асно; 
12.2.2.DpИJIбlНllll ОРЕНДАРЕМ SСМlШItноі дїІІ.ИКJI У вnacllїCТIo; 
12.2.3. DplrмycOBOro ІЇДttyЖClИНR зсмlШItноі дїllllНlClІ 3 мотивів с:усnimoноі нсобхідності ВШП08ідно І!! 

$147 Зе&lельвого кодексу YкpaїВII; 
12.2.4. Доralір npJU1lllU(єrr.CJI також 8 iнWnx 81ПUUUCВX, nepс:дба.,сНІІХ 3ІІКОном. 
12.3. діі доroвару ОР •• ОlІняJOТltСR ШnRХОА' Ron pO:JIPВOHHR за: 
12.3.1. взаємною зronОIO c:ropiH; 

,12.3.2. рішеН ...... суду liДnOBiднo до ЧIUtНОro 3ІІКОИОД88СТ8А Укра1ИIL • 
12 ':11 ... не n 4.2 .... HOn AOnBop'v 3В рlшення-' С'У1І1, ."ПОВlдно до &:Т .... l, ..... 

3еаа oiIoOJ. .'Іконання оре,lДвре_1 0.7. • _ J 

"'IoQaro IСQJlексу УкраіНIІ' 
12.4. РозіР8DИИR Доroloj,y І оnнocnvpoНИЬОМУ aopllДlC)' дonyc:&CDmCl ; ор АЗ 9 4.3 УМО • му noрllJlJYЄ НС8IUШнанм СIlдllРОІ 0... ,о.. . 
12,5 IO~ РO:J~РIDНRII Доraвору В. ОДИО~оН:сНJIIIP. на iНWY JOрuд.tчну або фы�чну особу, а, тако* 

____ о • ереХІД npна IUlllCнacm на м • 88Н1UI дoroBOpy . 
~-I'I"l3aцba IDРИДltчНоі особи-орепдар. є пinc:tll801O.IUPI poslP • 

І3. ВїдповїдllЛЬuіcrь сторів :І. оеВВlСоваВIIJI 060 
ueuая88НСВUlСоuапп.доrовору 

13 1 ворУ C:ТOPOНl. нecyn. .ЇДnOBЇJUlllIoHic:n. Bїдno8iднo до 
JakQ '. За НС8ИКОНIIJПUI або ненanежне ІШСОН1lllИR JOro 

"Yl~ t.Uoora дoraBopy. • ЄІ'ІоCl ВШ .їдnовiдanIoИОсті, ІХІЦО 80на доведе, ЩО це 
~ ,Сторон&. оа ПОРУWlUlD зобов"a:JDНIUI, sвШloНl 

11 ... cnurосв не 3 Іі ІІПІІІ. '. О. 
14. ПрuкiвQеві UОЛОЖeDIIJI· 

і4 1 • c:тopoН8МII та 1101'0 деР88ноі pea:тpauai. І 
• .Цсn Дoro.ip набирає ЧIUtНоСТЇ ріCJIІ П!д"'lc:DНJ111 шо мarano oДlfU08Y ІОРJШJІ'ІНУ СІШУ,' ~ДlIИ 3 .ІІІХ 

~Ii дoralip yкnваеио у ~IoOХ np ... tIРЮ~ _ • о raнi, RJCИD провів державну peєC1p8ЦUO. 
8 opcн.цo.цuцв. дpyndl _ в OPC~ трll'l'lА • Р " ' •• • 

І 



HI:DIII"OIIllIl'1II ЧDmlllDМl1 aon.opy є: 
або ЗСМCRloНОЇ aiмНICII; 

ман схема _ auur· Нlil' вшображеНИJlМ обме-,кень (оБТJlжень) у іі ІИк.". 
кuaC1pOBlln ман зсмcnыІІ� - .. вer. 

та вс:таНОllllеНIIХ CCPBhyriB; - • J1ИКІ' В н'"'"'"і (на місоевості); 
акт ВI"начеННІ меж 391С111оНО' дш _." r 
акт ПРllnМIІИИІ-передачі об"єкта ореНдІІ; 

І5. Реквїзптп сторін 

OpellДOAIIBeQL 

Броварська міська рада 
в особі' 
першого звступвиха 

міського гопови 
Кипиці Опексавдра Аватоniйовича 

МісueзRDXоджеНИl1ОРlUUfЧНОЇ особи 

074 ОО Київська обnaсть, 
м.БРОDаРII, &уn.Гamрїиа. 15 

lдеНnlфікаціRннП КОД 26376375 

Орендар 

ІШ Концевич І.П. 

яка діє на підставі свідоцтва про 
державну реєстрацію суб"єlП'a 
підприємницької діяльноcri 
за Н!4934 від 28.04.1998 року 

Місце проживання фізичної особи 

Київська обпасть, м.БРО8ари 
вуnJ1еиіиа, 122-б 

ІдеитифiкauiAинR номер 2334813661 

16.ІОЦдпвев сторін 

°PCIIДDP 

--~-E::~~~'_/ __ 1.П.КОНЦСІIІ'І 

МП 

Карпенко ЛIOД~"Ulа ~ 



3 
4. Обов 'аок щодо ПОдaннJI цьoro ДоroВОРу на державну реєстрацію та 

витраm, пов'ааиі з йоro державною реєстрацією, ПОlC1laдaIOТltCЯ ва OpelJДoдDВЦJI. 

5. Інші умови договору ореНJIИ зеr.rет.иоі дiJarюcu від 07 rpуДИJI 2005 року за 
Ne040533800219 зanИШIІОТЬС. без зміи. 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
К/I/вськоlОSЛАСТ/ 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гaraріиа, 1 5 
в ос бі СВПО"АСКВ Ігоро 8аСllnЬОВII'I 

ОРЕндАР 

ПР" •• "'''ІІ'; ІІIЬ"РІІ&"е'(1І 
КD"че."" Ір"". Пеmрі."1І 
ЮРИДИ'lВа адреса: 
вул. І(иівсьrcа, 190 
М. Бровари 
обл. Київська 

Lп.кD",(е.uч 
---,Д-~f----

мп 
\ nplllllUlIHDm ncчm) 

. і мі і palIIl, про ШО У JCВШі 38ІІІlсіа 
д,?1'ОВір 38р~оваи~ у вихо~:,::::~=к:ід ес7/.. ,.«е&:? :zoafpoay. 

ДepDВHOl peєcтpal1U ДО1'Овор" оренаи 



.. АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬноl ДІЛЯНКИ 

2005 року М. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська І\,іська Рада, в особі 

Першого заступника міського голови КllJlllпці ОлексаllДра 

Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве 

самоврядування вУкраїні", довіреності від О 1.04.03 за N! 2-6/299, з однієї 

сторони, та Приватний підприємець KOHцeBII~ ІРІІна ПетріВІІа з другої 

сторони склали цей дп про наступне: 

Броварська міська Рада передanа, а пп КопцеВllЧ ІРllпа 

Петрівна прийняла земельну дїJIJlнкy ІШощею 0,0089га на перетІІні 

вул. Димитрова та вул. Короленка ДЛJl обс:луговуванlUI павільйону. 

Земельна ділянка надана рішеИШІМ сесії від 08.09.05 N!780-З7-04 та від 

27.10.05 Н!!805-38-04 на умовах оренди терміном ва 1 (ОДІІН) рік до 

0.8.09.2006 року. . . . , 
Цей Arr СКJIадеио у трьох прИМІРниках 1 є невІД ємною чаСТШІОЮ 

договору оренди земельної ділянкИ. 

ПРИЙНЯЛА: 
ІШ Концевич І.п. 
яка проживає за адресою: 

вулЛевїва, буд.122-б . 
м.Бровари 

~~/ 
_.--I~!....-""":"-}_ І І.п.І<овцевич І 



Договір НеІ 
"ро ""е~е,,,1Л 3А.ЇІІ до дого,ору opelld" 31!1t'с!лыlrr dlллll"" 

"І> 07.zруdllЛ 2005 pol." НЬ0405ЗЗВО0219 
МІСТО БроваР1l КІІЇВСЬКОЇ області 

09 rpYAllB дві тш:вчі DoeLl\loro року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бров~рськ~ міська рада Київської області, IOPIIAII'llla 
особв зв заКОllОДОDСТDОМ У краlШI, IдеllТJfФікаціЙШIЙ код за даJшt.111 ЄДРПОУ 
26376375, IОРИДlftIН~ адреса: Київська обл., t.f. Бровари, вул. raгapill&, 15, в особі 
DllКОНУІОЧОro обов JlЗКИ МІСЬКого голови - секретаРJl роди СППО~КІСП Ігорп 
BneIIJlLOBlllln, ЯКJrй діс ІІа ІІідставі ст.42 ЗаКОJlУ Украіни «Про I\Іісцепе 
самОDРЯДУDаlШЯ D УкраїІІі)), з одного боку, та 

ОРЕНДАР: ПП J(ОJJцеDИЧ IРИ1lа Петрівно, IОРИДІІЧ11а одреса: м.БРОDаРIІ, 
Dул.ленінв, 122-б, ідеllтифікаціЙ1lИЙ код 2334813661, далі -"ОРЕНДАР", 3 дРУ10І 
сnrОРОlІи, уклали цей Договір про наступне: 

Діl0Чlf доБРОDільно і перебувarОЧJr ПРJІ ЗДОРОВО,.ІУ розумі та ЯС1lіП пам' яті. 
розуміlОЧlf значеllНJI своіх дій. попередньо ознаАомлені з приписами ЦJfвіЛЬflОГО 
законодавствв, що регулюють укладеНІІЯ JШМІІ провоЧlfН (зокрема, з ВІІмогамІІ 

щодо недійсності правочину). відповіДJlО до затвердженої рішеНIІЯМ БРОDарської 
міської ради від «зо)) вереСНJI 2008 року Н!!883-46-05 нормаТJlВНОЇ грошової 
оцінки земель міста БРОDари. та рішення Броварської "Ііської paдll від 16. t 0.2008 
року Н!898-47-05, від 31.08.2006 року Н!!88-07-05 та керyrОЧІIСЬ положеННJlМИ 
пунктіD 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору оренди земельної ділJlНКl1 від 07 грудня 2005 
року УКЛВJШ цей Договір Н! 1 (ІІадалі - Договір) про внесення змін дО ДOГOB~PY 
оренди земельної ділJlНКИ від 07 груднв 2005 року за Н!!040533800219 (.IOДDJIl -
Дого,;р оре"дll) про таке: 

1. Внести до Договору оренди наступні зміНJ1: 
1.1. Пункт 2.3 Договору оренди викласти в ~аступніl.редакціі:. 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної дІЛЯНКИ зnдно ДОВ1дКІ1 вІДДІЛ)' 
земельних ресурсів у місті Бровари від 20.11.2008 року Н! 04-3/13-3/1935 

станоВИ'tЬ: • • ). оо :" _ 2S 883 (Дв8ДЦJ1ТЬ п'пь тисяч вісімсот ВІСІМДесят 1'ри ГРИВНІ КDПUІОК.)) 

1.2.Пункт 3.1 Договору оренди викласти в наступніl.редакц~Ї: 
• о те міном до 31.08.2009 року. ПІСЛЯ ЗВКlllченнв строку 

ес3.1. Цей ДОГОВlР укладен Р аво поновnенНJI ЙОГО на IІОВll1 
ді" Д ру ОРЕНДАР мас переважне пр 

І цього огово • ОРЕНДАР повинен не пізніше ніж за 30 кanендаР'IIIХ днів до 
стр?к. У цьому разІ ." договору письмово повідоr.ШТlI ОРЕНДОДАВЦЯ про 
ЗВ1Qнчения строку ДІІ цього 

намір продовжити його діl0. переважне право ОРЕНДАРЯ не 
Положения цього Договору про 

застосовУІОТЬС~ у разі: ... е за ціЛЬОВІIМ прuзначешlJlМ; - внкористаНJII земеЛЬНОІ Д1ЛЯНКІI 11.. • 
• • ти ореНДНОI пЛВТlI, 

- порушеН11J1 теРМІНІВ спnа .. Д: nll&'KII») . стану земenЬНОІ .иlAO& • 

- допущенна попршеllна • ." 
! Вllкnасти в наСТУПНІЙ peдaкцll: 

I.3Лункт 4.1 Договору opeo~ І... ять) відсотків від нормативної rpошовоі 
4 1 О ановить 1 70 ~ec « .• рендна мата ст 883 оо грllвень і скnlЩllЄ: 
оцінки земельної діJIЯНКИ - 25 '.. fДесп вісім) ГРllвень 30 копійок» 

_ 2 588,30 (ДВі ТИСJlчі п'атсОТ ВІСІ,. 



~ '" 

4 3 Д roBOpy ореНДІ! ВlfклаСТJf У lІаСТУПlll1i редакції: 
1.4. ПУІІІСТ • о . 

я piBIIII~flt чаСТКDШ ЩОМІСЯЧІІО протягом ЗО 
сс4.3. OpCIIДlla плата ВIIО.СIIТЬ1вС ~ІПІХ за останнім калсндаРIІИМ ДІІ СМ звітного 
(ТРIIДЦЯТlI) кanСllдВРIUlХ Дlllо, Iv.~ .. • без урахувDlll1Я пдв UUUlXОМ перерахУВОІІНЯ 110 розра.ХУJlКОВIІП 
(подвпсового) МІCJЩJI оо ·n б . К 

О ... " 33217815700005 УДК у KIIIBCbКlI О лаСТІ М. IІСПа, код 
рахУllОК реlfДОДDDЦЯ ",!! К' 'оо 
ЗЮlО 23571923, МФО 821018, одержувач - Броварське БД , код клаСllфlкацl1 
13050500 - ореllда зсмлі». 

1.5. ПУІІКТ 4.5.2 Договору ОРСllдl1 викласти в наступнШ редакції: 
«4.5.2. зміlШ розмірів земCJlЬНОГО податку T~ ставок ?реIlД'~ОЇ плати: ~Мі~и 
IlopMaТlIBHOЇ грошової оціllКИ, піДВlfщеllНЯ цІН, тарифІВ, ЗМІІІІІ КОСФЩIСlmв 
іllдсксації, ВllЗllаЧСНIІХ заКОIIОДDDCТDОМ. 

У ВІІПDДІСУ віДМОВl1 Орендаря зміНИТlf ореllДНУ плату на YMOBD.X, 
ВlfЗllаЧСlflfX п.4.5 Договору, Орендодавець має право розірвати цеП Договір в 
ОДІІОСТОРОІІНЬОМУ ПОРЯДІСУ». 

1.6. ПytlКТ 4.5.4 Договору оренди викласти в наступній редакції: 
«4.5.4. У розі Ilевнесення орендної плати у строки, визначені цим Договором, 
C~Ia заБОРГОВВllості вважається подаТКОВJfl~1 боргом і стягусться З нарахуваllНЯМ 
ПСllі, що ІІараховується на суму податкового боргу (з урахуваllНЯМ штрафних 
С8llкцій за ЇХ наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
НаціОllВЛЬНОГО банка України, діlОЧОЇ на день виникнення такого податкового 
боргу або на день Аого (його частині) погашення, залежно від того, яка з веЛIІЧИН 
ТВКІІХ ставок є бinьШОIО, за I(ОЖlIИЙ календарний день прострочення у Аого 
сплаті». 

1.7. Пункт 6.4 Договору оренди Вlfкласти в наступній редакції: 
с(6.4. Орендар зобов'язаний в п'ятиденний термін після держаВIІОЇ реестрації 
цього Договору тalабо будь-яких додаткових угод, Договорів про внесеllНЯ змін 
та Доповн:нь до ДOГ~BOPY ... тощо надати відповідну копію оргаllУ державної 
подаТКОВО1 служби за МІСЦем знаходження земCJlЬНОЇ діЛЯНIGШ. 

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

(с9.4.6. в п'ятиденний термін піCJIJI де~жавної реєстрації цього Договору та/або 
будь-яких додаткових УГОД, ДОГОВОРІВ про внесеllНЯ зміll та доповнеllЬ до 
Д?говору тощо надати Відпов~~у копію органу державної податкової служби за 
МІсцем знаходже11НЯ земельно І ДІЛЯНКИ». 

1.9. Пункт 12.3 Договору оренди доповнити новим . 1234 
наступного змісту: «12.3.4. ініціативою ОДllієї із СТ' ПІДПУНКТОМ ""; 

б ОрlН В ОДIIОСТОронньо •• " 
порядку У ВИП8Дl(ах, перед ачеНlfХ законом та цим Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору оренди викласти в Ilасту 1і Оо. 
«12.4. Розірвання Договору оренди землі за •.. пнІ І реД8ІЩ11: 
ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку допускається • ІНЩlаТИВОIО Орендодавця в 
пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 данОГО дoг:ao~~:) невиконання OpellДapeM виМОГ 

2. Цей Договір під1UП'8Є державній реЄстрації. 

3. ЦеП Договір набирає ЧИllності піcnи • . ' 
дер)кавllОЇ реєстрації та застосовується до прав .П1дписанВJI cтopOHaмl1 та його 
lШПs ОВ1дНосин ШО ВИНИКЛИ З 01.10.2008 



3 
4. Обов'Jl3QК щодо ПодаНllJllUoon> ДorollOpy на Aqт.IcaвII)l JICЄC1)Iaцiю 18 

8ІІ1]НІТП, пов'lІ38НЇ з йота ДCJIЖuaиою JК!tC1p;щjао. n~ ІІА ОJll'llдOJUlвци. 
5.1пwi умов" дoroBDpy CIPeЦЦn - ..... 101 дina,,,,,, від 07 '"РУдм 2005 року ЗО N!040SЗЗ8002 J 9 ЗDЛlfшаЮТЬСR без змін. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

IiРОВАРСЬКА МІСЬКА P,fДA 
КIIІВСЬКО/ОШlАСТI 
IОРlfДИЧИВ адреса: • 
М. БроваРIJ, вул.Гагаршв, 1 5 
D обі Сппожкп Ігоря 8ПСIIЛl.ОВI181 

, ї 
. і . , 
• І 

мп " .. 
'. 

, . 

" 

LB. СаllО;НСКО 

" 

! 

ОРЕндАР 

0pllfla"",,,,; "ід"Рllє,"І!lfll 
KOIII(eflII',lp,,"a ОЄlllрі.ІІIl 
IOРIIДIIЧIІО адреса : 
вул. КІІЇВСЬКа, J 90 
М. БроваРl1 
обл. Київська 

--ч~=--__ _ J.D.KoII ЦЄ."., 

МП 
( ПР" 11III."om псчlПi) 

. і про що у КlІІаі 3ВПllсі. Доroвір звреєстроввн.о у B~:I\O~::~::.=~:~:~~~K:~:C{Y. Раді', ~Y/ 20о!Року. 
державноі реєстраЦІЇ AoroBOPIB ОР ІДІ 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЕЛьноl ДІЛЯНКІІ 

м. БроваРІ' 

ВРОВОРСlоІса "llсІоКО Роаll" q .. U//nN4 .. 20р6" р. 
n.;,. о"--СI1lo' IiPOBOPCIoКD "llсloКО рnnо В особ' І за' • --vr·IUI - • • .. - • СТУПllllка МІСЬКОГО ГОЛОВІІ ВОIIIЯICD Сергія МШЕОПЛОПII'IR, 11І0 
аіс на пшстаВI 30KOIl)' Украіllll Про МІсцеве caMoBpll1)'Balllll вУкраїІІі", аовіРСI.ості ві4 О 1.08.2006року lа 
»2.1511872. 3 одного боку та ОРСIIЬР: Г~D:\104ЯI~1CD • ПРІІSО41оКО ЛllОСТllсія ВОЛDIII'''lІІрів"о, 10Р"IlI'llа аареса' 
... БроваР!I, ІУn. КIІРПОНОСв. 13-в. кв.4, 14Сlm.ФlкаЦIП""П КОа 0823101182 з IIРУГОГО, yкnanll цеП 1I0говір про 
НІ .... сН .. САСIІС: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lіАпові4НО Ао ріШСННІ сссії Броварської ~liCЬKOЇ РМІІ КІІЇВСЬКОЇ області ві4 20.07.2006 
ра .. , ~06-05 НВАВє. а ОРЕНДАР ПРІІПмає в строковс MaТlIC Kop"C1)'Вalllll 1СМCnЬНУ аЇЛІНКУ МОШСІО 0,О04Вго 
РІ ВСТОllоЬлСIШR збіРIІО-РОJбIРI'ОГО I\lсталевого гаРОИС)' по Dул.КIIРПОI.ОСІІ D РОПОffl РОI~lіщеll"Я БУIl ..N!I13-а n 
н. БРОВОРІІ. 3гіАно 3 nnаном зсмnеКОрltстуваНllR, що є lІеlіА'Dltfою чаСТIІНОIО ЦЬОГО Догооору 1u 40ВШКІІ BlIlIallOЇ 
&роlаРСЬК1IМ міСЬКllМ віААinОМ зсмenы�хx ресурсів за Н!1008-О4-3/4 ві4 04.08.2006 року 1u зеММЬ"D-кааастрооої 
1D1i)'~lcнтaцiї БРОlарсloкого міського вімілу зеМCnЬНIІХ рссурсів. зе~lcnь"а IIЇЛlllка paxytтloCl в ЗСМЛІХ 1раl'СПО~ в 
МСШ Броварськоі міської Радlt. 

2. Об"єкт ореllДII. 

2.1.8 OpeHl1)' переааЄПоСІ зсмenьна АЇЛІНП загальною мощсю 0.0048-:-.., . 
2.2 На земenьніП Аinянці віАсутні об'єКТІ' нерухомого ,,~anlla, а ~кож ІНШІ об ЄКТІ' IH;paCТPY~!I; 
2.3. НормаТI'I"а грошова оцінка земenьної 4ЇЛІНКІІ ЗП4НО ДОВІДКІІ Бровврського МІСЬКОГО ВIААШУ ЗСМCnЬІШХ 

ресурсів вlА 04.08.2006 року за Н! І 007-04-3/4 C1UHOBltть: 
- 4020 (ЧОТIIРIІ Тllсячі АВадцятlо) ГРItВСНЬ; • • 
2 4 3е • epen.--'ca в opeunv Ilе має l.eдOJlIКlB, що можyn. псреШКОдJml іі СфСКТlIВНОМУ •• мenьна АtnЯНка, яка n _..... ....." 

IIЇIfOPIICТIHHIO. . • • 
2 S П • • - ( r.. \ • її) ОРЕНДАРЯ Договір opellllll не зБСРIПІЄ ЧШІІІІСТЬ. •• ри ЗМІНІ l'еорraНlзаUl 

3. Строк діі договору 

3 І' ) І 020072007 року. ПіCRІ закінченНІ строку 1I0ГОВОРУ оренаар має 
• • дОГОВІР УlCllвдено 110 1 (0.111111 Р К Д • у: азі оренаар пов"нен не пізніше ніж lа 2 ".іенцl 110 

:".не право поновnенНJI Пого на ІІОВІІА СТРОК. ЦЬОМУ Р WI про нр.ір ПРОДОВЖ1m. Пого lIію. • 
МЧСпНIІІ c:rpoкy Аіі АОГОВОРУ повіАОМltтl1 ПIIСЬ~IОВ~::::::РIIJllачеIllIП"1 ореllllар втрочоє псрсвоа."llе право 1111 

. РІІ lIIКOPII&:ТD1I111 зе"Icnыlіi ділЯIІКl1 Ilе зо 
nOllODnClltIR АОГОВОРУ opellAlI. 

4. ОреПД.11І ПЛІІТІІ 

• О ( ОК) rpllвеиь 20 копіПок; 
4.1.РІЧllа OPOIIAIIO мота складоє 40-2 сор заіПснюЄТtoCІ:J урахуванНІМ індексів інфпlUlї. 
4.2. ОБЧltcnеНl1JI розміру opellдJloi мат .. за зе.UlЮ n ПРIIПIlIl1ТR рlWСllllЯ вів 20.07.2006 року що •• IСRЧІ.О 

РІ 4'з.0РСlIAIІ0 плота BlloellTloen ПОЧІІІІОІОЧІІ з :11 І.ОСТУПШІХ за OCТDllllia. КDЛСlшаРIIII'" III.СI\. 3BITI.oro 
(n8/1I'''11 чостlCD"Ш' ПрОТЯГО"1 30 калеllAаРIII.Х ДІІ в, lІок УДК У КllтвськіП області " •• КlІсва МФО 821018 КОIl 
risDAlrncoBOrO) I\llенцн WЛRХО"І переРОХУВОIШR ІІа роху Код клаСllфlкаціТ 13050500 - ОРСІШО зсмлL . 

71923 р/р 33213815500005 _ Бровареько' I\llсloКОТ paal~peнaHoi мm' офор.lJUlm.сн віllповіllНIIМIIIIКI'IUIІІ. 
4.4. ПеРCAlча продукціі та НВАВННІ послуг В paxy .. ~~ 
4.5: РOJl\llр ОРlllAllоІ ПЛОТlI переГЛRlIОЄТloС~:':~о;"вором; • • • •• _ 
~.s.l .. з .. fНI' У"'ОВ roСПОАВРIОВВІIНІ, пеРСАба". ННІ UIH 1UРllфl., У ТО.'У ЧIICnI BHaCnIДOK IнфnRUlI; 
4 5.2' • .. .. n'l'V\l ПIАВllще , • • З""НІІ розміРІВ :Je"'eJlЬHoro П_"·"'. • 
4.5.3. а іНШl1Х ВI'Падках передбачеНllХ заКО~Оft', • ВIDначсні ШІМ договором, спраВnIЄТЬса пеНІ У Р031\1ірі 

Па 4.5.4. у раї невнссен';' ореlШНОТ MaТlI У CТPOKI~H" прострочеННІ матежу. • 
:ll8lnHOЇ ставК11 нацІонального банку Укра іна зв ~ОЖ:::Uh'ІІХ' ІКЩО ОРЕНДАР з ПОIllUКНIІХ ПРІІЧІІН ТlIl\lчасово не 

111110 ~.5.S. Ореlшна мота СПРВВnIЄТtoСІ такоЖ У 
PllCТoBYt зеl\lCnЬНУ AЇnIHacy за QIII\I договором. 



s. YalOBl1 ВllКОРllстаllllИ зеl\lслы�оїї діЛИIIКII. 

• ""І вCТD'ІОВnСНtIJI збірно-розбіРIlОГО r.tсталСОOl'П гаРililC}'; 
05.1. 3с",cnь •• а ДШІ.,ка.псрCllllCТLСІ в ОРСІІ,ІІ)' -'. • 

! 1 
Г 

І 

" 

Ц• .cnь.,оі ДШІ •• К"- ЗСМЛІ траIlСПОРТУ, 
05.2. ШЬОlе ПРll3llа"СIIНІ 'С"б Ф ше.,I .. У BCТDlloвnetlo",y законодавством ПОРИД"У 1мі11Ю8ВТ\1 " 
05.3. ОРС'UUlР •• с "'ІЄ права ез о ор" , 

ПРII3"I'IСIІІ'І ЗС"'Cn.I.оі ДШІІІКІ'. 

б. YalOBl1 і СТРОКІІ nepeдaSli зсI\IcJlы�оїї діЛПllКl1 В ор&шду. 

, 6.1. ПСРСlU1ча ,с",еп."оі ДШІНКІ' в орс.1,ІІ)' ,дiAcl.IOCТLCI без ро,роБЛСННI,., просІПУ її oi.aBc.aCtlll~. r 
6.2.ll1ші У"'ОВІ' ПСРCllllчі 'CMeпblloi ділlllКlI В оре.l,ІІ)': ~PEHДO~BE~ п~редас, а ОРЕНдАР nPIIR~ 

орс •• ду ,смел.I'У ДШІІІКУ ВШ.ІІУ lі.а БУДЬ-ІКIIХ мвАНОВI'Х прав І прете .. ЗІR треТІХ ОСІб, про ІКІІ:< R момент yxп~ 
ДоroIОР>' ОРЕНДОДАВЕЦЬ ч •• ОРЕНДАР не мог Л •• знаТІ'.. _ ._ 

6.3. Передача земел.ноі ДШІІІКІІ оре'IlIIIРЮ з.аіRСНІОЄТЬСR ПІСЛІ .аержаВIIОI рсєстраЦІІ ЦЬОГО Договору 
ЗІ Itn'O'" ПРIIltr.IВН'" - передачі. 

7. УІ\ІОВІІ повеРllеllllП земeJlы�оіi діЛИИКII. 

7.1. ПіСЛІ ПРllПlшеlltIJI діі .aOroBOpy орсндар повсртає ореll.аодаоцсві земел.ну ділянку У стані, НС гірша 
поріВНllІО З ТlIМ, У ІКО"'У він. одержав П в ОРСІI4У. 

0pcll.aolU1Beuь У РDЗі погіршеННI КОРІ'СІІІІХ ВnDCТIIOOCТCn OPCll.aOODIIOЇ зсмельtlОЇ .аілIНКIІ, пов'RзаНl1Х із Jміж 
П CТDIIY, має право на BЇДWKOдyDBHI" збllткіо У розмірі, Оll3l1а'ІСНОМУ стороttами. ЯКЩО сторонаМIІ не .аОСlГИУТО3rD, 
про розмір вi.aWКОдyDІнtlJlзбlmcів, спір розв'lЗУЄТЬСI У су.аовому ПОРІДКУ. 

7.2. ЗдіПснені 0PCНlU1PCM без зro.аи 0PCI140.aaBЦJI BllтpaТlI ІІа поліпшення орсн.аованої· зе,.,cnьної .aїJI.НКI~. 
lІеМОЖJIIІВС? Bi.aoКPC"'lml без заподіlllllЯ ШКОДІІ ціП діЛJlllці, ІІІ: пі.алJlгаIОТЬ ві.ашко.ауванню. 

7.3. ПоліПШСН.НІ стану зсмепьної ділЯIІКII, npODClIClli opelllU1pcM за ШІСЬМОВОЮ зro.аОЮ з орен.ао.ааВЦеАl ЮІІ 
lІе пімягають відшкодуваННIО. . 

7.4. Орсн.авр ",ає право на ві.аШКОДУВВIIІІR збитків, запо.аіЯИ.IХ внаслі.аок иевиконаНIІЯ ОРСНЛOJlllUC 
,обов'13111., передбаЧСНIІХ ЦlIМ .aOroBOpOM. 

З611ТICDаlll DВDЖDIОТIoСЯ: 

7.05, фаmlчні D1paTII, ІКІІХ ОРСII.аар ЗD3I1Dа В зв'IЗКУ з невиконанtIJIМ або ненanСЖНIІМ ВllконаНtIIМ ума 
lIOroBOPY орсиаодввцсм, а таКОЖ BllтpaТlI, Ікі орсн.авр з.аіRснив Ібо ПОВІІНСН здіЯСНИТIІ .алІ BiДHoВnCHНI СІОІ' 
порушеиоro правв; 

7.6,ДOXO~I.,lкi орсндар міг бll реалыІо Oтpttr.,aTIIB.pD3i нanежиоro '1lконаННI орсн.аО4Ввцем YMOBlIoro80PY· І 
7.7. РОЗМІР фаКТНЧНIІХ Вllтpат ОРСIШрl ВІІзначаЄТЬСI на пі.аставі .аокумеитап.но пі.атаер.ажеНIІХ .ааНIІХ • 

8. 06мmКСІІІІП (о6тшкеИIIП) щодо ВIIКОРI.стаиив 
зеl\leJlьuоі дїлпuкu. 

8.1. На орсн.аоввну зсмепьну ділlllКУ не встановлено обмеженНІ o~ ,. "б , ' UlllжеННR та ІНШІ првва третІХ ОСІ; 

9. ІJlші права та 060В'П:JКlI сторін. 

ОРЕНДОДАВJЩЬ гараН1)'Е. що земепьна ділІНка є По '" . ріІ 
забороною (арештом), ЗІСТІ8010 не перебуває І він має зак~ І ro власноСТІ, НІКОМУ ІНШОМУ не ВІДчужеНІ, JfJYO 
IIDдlDaТlI інші правІ, Вll3начеllі ЦlIМ .aOroBopOM. ин ПОВНоваження переДВВlТIІ цю дinRнку В оре , 

9.I.Права 0PCII.aOДl8QR: 

9.1.1 псрсвірml цinЬOBc ВIІКОРIIc:rallнязсмenЬНО-1 ДІ"І' • 
912' WIIKII, 
•• достроково Р031РВІТІІ ЦСП Доroвір у '.IПlln .... v РІ 

ДоroООРО"I;· ""'- передбачеНl1Х ЧІІНН.,М законоДВВСТІОl\1 111 UI 
9.1.3. Зl\lін.ml РОЗ"lір орсн.аноі nлаТl1 У ІlІпаащ п б •• 

о.аIlОСТОРОННЬОМУ порядку без зrolUl ОРЕНДАРЯ;. • ере.l ачеНI?, ЧІІННІ!), законодавством, в ТОІІІУ ч"СЛI 

9.1.4. BIIMaгaТlI віа ОРЕНДАРЯ своєчасноro внссеННI о _ 
9.1.S.BIIMaгaТlI вl.а ОРЕНДАРЯ віашкодуваННI МІІ oPcн.aIlO~ плати; •• і 

РМІІ про IIIUUIIIIII зсмепьноТ дinЯIІКlIДО пlМllсан", цьо: Aoro:eH~lIol плаТІ' 3 часу ПРIlПНlтrІ ріШСННR сссіТ "",,,-
9.2.060В'Я31С'1 0pcIIAo.aaDQR: ору, 
9.2.1. псредаlаТlI зсr.,tenы�y .аілl.IКУ по акту; 



9J. Права ОРСllДарн: • 
9.3. І. cnpll"'1I111 по аК1У 3C"ICnLII)' lIЇЛІI'''">, У ко 
9.3.2. ПОllОDnlоааПI договір піСЛІ ЗаКіl"IСIШІ рш:rУllаlflfl; 

npatai тcpftlill)' ОРСlllIlІ; С1р0"">, Поro ./Ііі D ра1і IІшcynlОсті npCТCIf3in, ЩОllО з0600'nаlll. ІІа 
9.4. 060в'Я3КII ОРСlllIарн: 
9.4.I.НlIlIIIIIаПI ОРЕНДОДАВЦІО &IОiICJIllllістьз"іR • . 

.. 2 11-0 .. СIІЮllаТlI КОІ""On" •• • - • 9. • .ВIIКОР ". В)'ВІТlI зсr.IМLffУ lIlлRIfIСУ 10 1І1л.. ··,..а 011КОРШ:11І11111М ІІІСІ зе",cnыfіi lIШlfflШ; 
'9.4.3.свосчаСIІ0 СnЛ~~УВDТIІ ОРСffllІІУ РЛату; ОВІІМ ПРIПllочеfffIR~I; 
9.4.4.нс АОnYСICaТSI хt&ttЧIІОГО Чlf БУllЬ-ІКОro іІІШОro б 

S • - 1а ру IIIfСІЩI 1С"ШІ' 
9.4. • ПШТРII&tУВDТlI 11 В IlмеЖIІО"'У ClllітаРIfОМУ С'Таlfі' ' . ' 

10. Pl1311K ВllПnДКОВО 
, го 11111ЩСІІІІН або ПОUlКОДЖСIІІIП 

об [Іаа ОРСІІДІІ 1III ііого IlaCnIIIll. 

10.1. Pl1311K DllПадкоЬого 3flllщеНІІІ 8бо ПОWКОДЖСlfffl об' 
СIrПI opelfllll ЧІІ Поro '18CТ1fffll lІесс ореlf1l8р . 

11.СтраХУВОIІІIП об"[IСТО 1III ііого II0Cn'IIІІ. 

І J·.I.ЗгfAlIО 3 ШІМ договором об"сJCТ ореНlIl' НС піlllllraс страхУl8lfffЮ. 

12. За.іШI У"'08 ДОГОВОРУ і ПРІІПІІІІСІІІІН ііого діі 

12.1. З",і.на УМОВ lIОГОВОру 3l1іАСНЮlOТЬСІ У nIIC .... Olin фор .. і 1а 11DDIНОЮ 1rollОЮ с:торіlf. У pui flCДOClrtlCfffl1 
'JI'DJIII шодо 3,.,1111І УМОВ lIОГОВОРУ спір РО1в'13УЮТ .. СІ У суаОIО"У ПОРІІКУ. 
'0 0_12.2. ДІІ АОГОВОРУ ПРІІПІІІІНІОТLСR У разl: 
- -12.2.1ЗІкінчеННІ СТРОКУ. на IKI'n noгo було yкnaдCHO; 

12.2.2.перс.да'lі ореНllDРЮ зе".елloноі аїЛІ"КII У .вnaCIIiCТJo; 
12.2.3. ІlIJеупу зсмел"ноі lIЇЛІНКI. lIIIl суспїЛ .. НIIХ потреб або ПРlfАIУСОIОГО lіачужеllНІ 1e .. CnIoffoi аїЛlflКfl 1 

lIom.i. суспіл"ної нсобхіllності ІПОРІаку. BCТ8HOВnCHOMY 11КОНОАІ, Bianolillffo lIО СТ.І47 Зе"Cn"fIОГО кодсксу 
Уipaiиu; 

. 12.2.4. Доroвір ПРИПИНJIЄТЬСІ таКОЖ в іНШIІХ випадк8Х, передбачеНl1Х 1aКOffo ... 
12.3. ДІУ lIОГОВОРУ ПРІІПІІІІНЮТLCR wлнхоr.1 Аого РО11РlllllllfЯ 30: 

. 12.3:1. ВЗІІЄМНОІО ЗГОllоіо сторін; 
12.3.2 piwellНRM суау на ВIIМОI)' Оllнієі із с:торін унаспідок "CBllкoнaHНJI аругою с:тороною обов'nків, 

IIqIeд6aчених ДOroBOPOM. та внаспіаок ВIIПDlIКОІІОГО ЗIfIIЩСIІІIJI. поwкоаженНJI opeнaoBDНoi ЗСАICnIo.lоі ДЇЛ"ІКІІ, ІКС 
Iaurиo переwкоажає п ВlfКОРIІС:Танню а тaJCOЖ з іНШIІХ ПШC'ПIJ, Вlf3наЧСН11Х ЗUОІІО ... 

12.3,3.неDиконанНJI ореНlI8рем ~.9."'2l1DНOro договору за рішеН'IJI" сур,у, ві.ІІПОВШIІО lIО ст.I ... , ..... 3еаleJI .. IfОГD 
-tJCcyУlСраіlllf; . 

! 12.4. РО11РВВІІІІН договору 8 OlllloCтOPO.llllooalY порядку допускааЬСА ; 
Y"'OIOIO РО1ірваННІlIОГОВОРУ в OllНOC:ТOPOHHЬOMY nopIllКY.': HC.IIKoHaHHIOpeН.IIDpCAI n ... .3. ". ,.~.3: . 

• 12.5. Перехіа проа ВnBCHoCТЇ на маАно орендаРІ на ІНШУ ЮРIIдIIЧНУ обо ф131ІЧНУ особу .: Пlдmuою lIII' 
.~,!-,"" доroВОРУ· 
''l'UD НІ оренаовану земелыl)' lIЇЛ,нку У рвзі смерті ФіЗllчн~і особll. - o~cндap.. засуаженНІ або Об"fеж~lІffl 1і 
~Ocтi 38 рішенНRМ суду псрехОAlm lIО СIUU1КОDщі. або І~ШІІХ ОСІб. аКІ ВIfКОРIIСТОВУЮТ" шо ЗС"ICnЬНУ аШІНКУ 

1 ОРСlІД8рем, ШЛІХОМ переуКnВlllНН.lIОroвору opcнall 1САШI. • 

13. відповідnлы�і~~ cт~pill зо IIСВllКОllаllllП 060 

IIСllоnСЖІIС ВІІКОІІОІІІІЯ ДОГОВОРУ 

13 1 З IJI ",oroBOPY СТОРОНІІ несуть .ЇlIПО.ЇlIIIIIlоніс:ть .ЇlIПОВЇlIНО lIО закону 
1а Іас! " а неВlІконаННІ ,бо ненвnежне ВIIКОНан. 

. ~~o:opy" • няється ВШ відповiдanьності. 'КЩО вона 4О.СЛС, що ue' 
~ • рон .. Іка ПОРУWІШО зобов'язання. звшь 

"НІ C11UIOCJI не з 11 81іНIf. 

14. ПРJIIОlщсві ПОnО.СПIIП. 
l' .. . cтapoНDII111I Іого державно і реєстроШі. 

ц,n 4D 4.!.Цеn lIоroВір наБІІра.: ЧIIННОС11 ПІCIUI nianllCDННI i/1НDКOIIY IОРIIдІIЧНУ СІІІІ)', 04llH з ІКlIХ ЗН8Х04lrrЬСІ в 
~raBlp YКnцeHO У ТРЬОХ ПРllаfір.шКDX. що. МDI~ЬП:О.іll асржав'l)' рсєc:tpaцiю. о • 

. 81U1.lIpYnln _ 11 ОРОIfJUlРI. третіn - в opl'DllI, .КІІ 



lIeBIд'calllll.1II 'IICТIIIII.III АОгавору с: ~ віАображеllНЯМ обмежень (обтяжень) у іl RllllnPIIL 
КIUIIICТPOBlln маll ::le .. CnIolloi АinЯllКl1 :І 

BCТllloanCllllX ссрві1)'1'ЇВ; 
• ІКТ ПРIIПоr.lу-псреAl1чі :leMen"ll~i АinЯII"'I; • IoIIOЇ АinЯIІКIІ (копія) 

акт ncpellceCIII .. в ІІатуру :loalllWllьoi r.IСЖI земеп 

ОРIШАОАааець 

Броварська мІська рада 
8 особі 
заСТУПllllка MicIIKOr:o roJIОІIІ 
В0311яка Ссргія МlfхаllnОВllча 

МіСЦСЗIІІХОАЖенНR 10РІІДІІчноі особll 

07400 Кllівська область, 
м.БроваРII. Byn.Гas:вpiHI, IS 

JАеНТllфікаціПНllП КОА 26376275 

15 •. Pcxoi:Jlml сторіІІ 

ПідППСII сторів 

Оре •• дар 

ПРІІХОДЬКО Аtlастасія ВОЛ0411Мllріhl 
. паспорт серія НЕ N!266820. 
ВJJда.I •• Д БроваРСЬКlIМ МВ ГУ МВІ' 
УкраїНIІ У КllівськіП області 
2S вереСІІЯ 2002 року. 

Місце проживаНIІЯ фіЗIІЧIІОЇ особll 

м.БроваРIІ. 
вуn.Кирпоноса,13-а, КВ.4 

IдеНТ~lфікаціПннП номер 0823101 Ш 

Карпенко ЛЮАМllла PyCnDlli11l11 



.. А ІСТ 
ПРИИОМ'У-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

2006 року м. Бровари ' 

Ми, що підписалися нижче'. Бро . ~apCLlca I\IICLlca рада, в особі 

заступника міського голови ВОЗІІЯІС Ссргііі МllхаііЛОВIIЧ, що діс на 

підставі ~aKOHY України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від О 1.08.2006 року за Н!!2-15/1872, з однієї СТОРОШІ, та 

rpомадлнка ПРИХОДЬІСО Аllастасія ВОЛОдll1~lІІрівна з другої сторони 

~КіЩJIИ цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка ПРІІХОДЬІСО 

Аllастасіп ВОЛОДlfмирівна прийняла мельну ділянку площею 0,0048га по 

вул. Кирпоноса в районі розміщення буд.N!! 1 З-а ДЛЯ встановлення збірно

розбірного металевого гаражу. Земельна ділянка надана рішенНJIМ сесії 

Броварської міської ради від 20.07.2006 року N!59-06-05 на умовах 

оренди терміном на 1 ( ОДІІІІ ) рік до 20.07.2007 року. 

Цей 'Акт складено 'у трьох примірниках і є невід'ємною ча~тиною 

договору оренди земельної ділянки. 

, " ПЕРЕДАЛА: 
БРоварська міська рада 
IОРИди~на 8.l:tpeca : 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
заступник 
Міського голови 

, А . 11' r!Ї,.!" 11 , ... ' 

z/.'·""·· .. " 
А '.f ,. J ::'.!-- г, • "о ~ 

d. /J.:/"~(:;";Г'О \\ " :,1'і\ 
. 1(. 1_ \ і-І 

4 { ~'S ,,-::: 
, \ ~/_O М,ВОЗНЯJ( ,~I 

."".- • • '.' /' IJ ~ ___ .:JC :\"..... ~ ,о' І. 

, ~ ,е. 

~,(): м :,','-

'""~ ...... . . }"; ... " 
~-- -', "".' 
~_ .... # ... 

прИЙНЯЛА: 
Приходько Анастасія Володимирівна 
яка проживає за адресою: 
вул.Кирпоноса, кв.) З-а, кв,4 

'~IJIj~'ПРИХОДЬКО І 
.1JU~~ 



про ВСТ8110ВJlСIIIIИ 1111 I\lіСЦсвоеті т А І( Т 
11 ПОГD1Ul\СIІІ'R ]0' оо ~) ОIIIШIILОII\Iе",кї ЗС:\leJlLllоі діЛПIII~11 

J,-/I\,1.' 1 А I~ 
11,-, 1"'1'1111 (',~, & . 

• • J ' .. І' ,. ~.' , ,', ' , ......... • - , r _ ,., 

""БРОВОРІІ 

Ми, НltжчепіДПlfсаlfі, предстаВIІИК Б ' 
регіоиалы�оїї філії ДержаВІІОГО піДПРIІСА .роцварського "'ІСЬКОГО відділу I(IIЇBCLICOЇ 
Державному комітеті УкраїНIf по]с Іства CIIТP держаВІІОГО земелыІгоо кадостру пр" 
• •• , мелы�ІІхx рссурсах" 

ДllОЧlf на ПIДc:mОI лщеllзії на ВlІконаllНЯ робіт . 
D прltсутносТl землевлаСJlJlків (зеМЛСКОРIIl'ТVва\II'D).' -:-r-, І' " 

-'J /"/' 'І • \' L' і 1-.', • ". о' ________ ~,~ __ ~~~~~ ___ '~'~.J 

- ) . 
преДСТВВllltкїв ВIІКОНКОМУ І .( І ~ \..: (~, .J~' • • - ,. ---------~,'~~~·~'~~L' ___ ~/~,~~~ ____________ __ 

та суміжних землевлаСНlІків (землеКОРlІстувачів): " : { (( <{. 
~--------------------------

що пред'явили свої повноваження, провел.. в~аllовлеНШI 110 місцевості то 110ГОДЖ&:IIІІЯ 
зовнїшньоімехсіземелыlїдіJulнкlI� /ІІ"І \'i.'C!N/",' /1. (,' . . 

І' J ' ' 
щознаходитьсязаадреСОIО "','/'1" /..('1' il,'/.~ , ...... ',; 'і 
Зазначені межі на МісцеВОСТ-;-і-П-Р-О-Х-ОДJIТ--~і.!....п":'о------=-:"!-:;"fй-/~J-t":':.":'" ..:,..:.. ~':"'''~'~/:-''''''':'-'-i--:'-::''''-'-' -, ,-1-, -:'~; -. 

, ,~ 

Ніяких претеllзій прп встановлеНllі зоuнішньої межі не ЗDЯВnСIІО, Мсжі JIОГОJ\ЖСllі і ІІС 
викnикаlОТЬ спірних питань, МеЖОRЇ знаки, якнми закріплена ']емеЛЬtlа ді!IЯlllса u Kim.K(1r;тї 
____ ~..:../_ ШТ. показШіі представником відділу Ііа місцевості '!а передані ІІа зберігаJlIJЯ 
зеr.rлевлаСНИІСу (землекористувачу), Ро']міри та місцезнаходження земелыІїї діЛJlIІКJI 
показані на абрисі на звороті даного акту, І 
IInоща діляНКИ наданої -т,;";,, І-'{Il) /"1Е' l '; /.1. // , , , .... -.,_:. 
згідно земельно-кадастрової ДОlсументаціі складає га, 

ЦеА акт є підставОIО ДJIJI приfiнsrrrя рішення по фarmlЧl!ОМУ кор"стуваНIІІО з наСТУПllllМ 
оформлеНИJIМ документів, що 1I0свідчуІОТЬ право влаСНОСТІ або КОРИСТУВDI11IЯ землею. 

AJCr сrcnадений в 2-х примірниках, 

Представник землевласника 

(землекористувача) 

ПредставНИК відділу 

Представник ВИКОlUсоltlУ 

Представник Броварського , 
міського відАілу земельнИХ реСУРСІВ 

" \ 

( І!і / 1, . , · . ,..' , . . . ,. і ... л \. \.\1\ -

і 
.' 

" 



АБРИС 3ЕМЕЛЬноІ ДІляНКИ -

" - ,. 
~ .. 

___ • • jJ 

.11 

І гr==l 
. ~ І І , 
t І І 

-- . І І 
"_ ~,I .'.' lfO ! МН .\ 

, . , 

... " ,-

'. 

. с -
Опис MC?~:' . -~#/ . ~.~ 
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,/,) 28 СІ!Р"'IR 20';'О''ОР)' 'О!І!ІІ,)ІІ "ще."'ІІ'Оr dilиlllllll 
• u P'OIlJ' JtifИ06JJ800JS9 

МІСТО БРОВВРІІ КllіВС:ЬКОі 06пас:ті 

10 чеРВllR двІ Тllспчl ACB'нтara року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська ",іська _ • 
3llКOIIOДlBCТUOM УкраіНlІ, іДСlmlФікаuiП.lllП к ра.аа КlІІвс: .. коі об./lВCn, Юр"ДII'ШВ ос:обв зв 
ICJlівсloка обл., ,.,. БроваРІІ, вул. rarapilla І 5 О: за .а:!IІІМIІ ЄДРПОУ 26376375, ЮРIIдIIЧIfВ адрсса: 
с:екртРI рад .. Сппоаскп Ігоря DІС:ІІЛL~D"';R :::п ' ~II"OНYI~IJOГO оБОВ'13"" r.lic .. "oгo ro.nOBl1 -
місцевс caMOBpJlДYBallНl в УкраіІІі», 3 ОДІІОГО бо·ку. та IІIЕ ІІВ nlllcтaB' с:т.42 3ВКОlfУ УкрВі.ш "Про 

ОРЕндАР: rpOMBдJlJJKB ПРІІХОІІ .. КО А' . 
Б К 13 "acтaCII ВО./lОЛIlr.IllРIВIfВ ЮР"IlIІ'ШВ адрсса' 

м. poaBpll, аул. ItpПОllоса, -а ~.4, і4С'lТllфі"ВціП'IІІП "04 08231 О 1182, ~a.ni -"ОРЕНДАР" ; 
dpyгor С!"'ОР'ОІІU, УКЛІЛІІ цсп ДОГОВІР про Ifаступш:: ' 

ДІЮ'ІІІ добр~вілloНО і псрсБУВВIО'1ІІ пр" злоровоr.IУ pO:lYMi та ІСlfіП пам'ят', рmyr.I'ЮIJII 
31IВ'ІСНН8 своіх Дln, ПОПСРС4JJЬО O:IJJanor.tJIclfi 3 np"nllCIlAIII ЦIfВШ .. IfОГО 3В"01f0IlВВстаа, ШО 
реryЛIОIOТlo уклцс.шП JII~"~ праВО'1It1f (зокрсr.IВ, 3 ВIf",оrar.ш ШОДО JJc4inclfoc:тi праВО'IIfIfУ), 
в!дповl4НО до звтаСРДЖСІІОI рш.~С'ШІ'" БРОВВРС"КОі ",іс .. "оі РDlIIІ ві4 "3011 ВСРССНІ 2008 року Н1883-
46-05 IlopMaTIIBJJoi rpowoaoi ОЦШ"1f зсмс./І .. ",іста БроваРll, та piwCJJJJI Бровврс: .. "оі ",іс .. коі РІІІІІ від 
16.10.2008 року H!~98-47-0.5 та КСРУЮ'ІІІС" ПМОЖСJJ"ІМІІ nYlfacтiB 4.5.2, 4.5.3 та 9.1.3 Договору 
opellДll зс,.,c.nыlіi ДІЛІІІКІІ ВІД 28 сеРПІ'" 2006 року yк.nвn" цсп Договір НІ І (ІІadалі - дОі!Dllір) про 
Вllссеlflll змін до Доraаору ОРС'14'1 земenыfіi 4ШllfКІІ від 28 ССРПIfI 2006 року 3В оН!!040633800359 
(Н1UUШI-ДozOlIp 'Оре"дІІ) про такс: 

І. ВІІОСТИ до Договору OpeJJ41f наступні змі.lІІ: 
1.1. Пункт 2.3 Договору 0pCJJ41f ВIIJUlаCТJ' в .IBCТYnlfin редв"ціі: 

са.3. НормаТlІвна rpowoBa оці'lка зсмen"'lоі ДШІ.ІКІІ згідно 40віД"'1 віддшу зсмen ... шх ресурсів у 
.,Істі Бровврах Кllівськоі облвс:ті від 13.11.2008 року N! 04-3/15-3/1054 стаНОВ1т: 

9843 (Дев'lТ!о ТlIClЧ вісімсот СОРО" 1р11) !'рllвні оо кoninolC. 

1.2. ПУІІКТ 3.1 Договору оре'lдl' Bllк.naCТJI в HaCТYnHin редвкції: 
ес3.1. цсп Договір уклuеJJО СТРО"ОМ "в 2 (двв) POКlI, терміном до 25.10.2009 року. Піcmr 
3111СЇНЧОННR строку діі ULora дОГОВОРУ ОРЕНДАР мвє псреважнс право поновлс"НІ noro на HOBJJn 
С1рОК. У цьому pD3i ОРЕНДАР nOBIIJJCH "С пі3lfіwе ніж за 30 кa.nсндDРШIХ ДJ,iB до звІСЇIfЧСН.11 
С1року діі цьоra Доraвору ПІІС .. МОВО nOBilIoMlml ОРЕНДОДАВЦЯ про НllAlір ПРОДОВЖlml noro 
400. • 

Пo.nожонНІ ULora дОГОВОРУ ПРО персважнс право ОРЕНДАРЯ НС 3BC:ТOCOBytoТloCI У pD3l: 
- ВИКОРlІствнні зсмc.nьноі ділlНКlі НС за цi.nЬOBllM nPlоначеНI"'".; 
- ПОРУШСННІ термінів смаТIІ орекдноі Ma~ll; 
доnyщонНR погіРWОННR стану 3СМCnЬJtоі дI.IIIHI(II». 

1.3. П кт 4.1 Доraвору OPCИlIII Bllкnac:тal в HBCТYnHin p~дaKцii: • 
-4 І Р' ув стаНОВІ...... 1% (ОДІІІІ) відСОТО" ВІ4 Ilopr.lanlBHoi rpowoBoi ОШНІІІ .. •• l'Іна орсндна мата ". 
ЗСМм,ноі дinRНICl1 - 9 843 rpll8ClfЬ і cкnllJUlC 
- 98,43 (дов'вносто вісім) rpИВСllЬ 43 копіПКlI. 

• 
11 BllкnaC:Т11 У наСТУПllіП реда"ції: 

1.4. Пункт 4.3 Договору ?рСНД ОlllіСІЧІІО npoТlror.1 30 (1рllдшml) lCIUIelrдapKl1X 
«4.3. Орендна мата BIIOCIIТЬCH РIВIІІIIІIІІ ЧIIC'ПCDIIІІІ.IQ nOдllТКODoro) "'СRШІ бc:J ypaxy8lUll'" пдв 

41110, IIIC'I)'IUflfX 31 ОC11llшir.І кanc'uu!p'Illr.1 днеr.~:I~:о~ШІ N! 33217815700005 УДК У KlliBcыcїn 
IWIRXoM псрсрахуванНR ІІІ pmpaxY'lКOBlln pDXYIfМФО 8' І О 18 одсрЖУВl'1 - Броаарське ВДI<, код 
06naсті м. КlIСВІ, код ЗКПО 23571923, -, 
КІІаСllфlкаuiі 13050500 - орснДІ 3СIІIЛІ». 

ВCТlI в HaCТYnllin peдaкwl: 
1.5. Пункт 4.5.2 Доroаору opCИlI11 BIIКn К OPCllдlloi маПІ, з .. іllll Hop .. ВnIBlloi rpowoBoi 

«4:5.2. 3111іНІІ Р03.Іlріа 3Cllle.nbH~ro п~датку та c:'';~B іllде"Clшl, ВIОllаЧСlll1Х заКОII04DDc:тDОIІІ. 
OЦlIIKII, ПЇДВІІЩСІІІІR uill, таРllфl8, 311І11І11 косфіцf 1:11д11)' плату ІІІ ),111088'(, В113118'IІШIII п.4.5 

у ВIIПЦIC)' BJд.IOBII Ореll4DРn 3::1II1~1 :'~II. ЯКЩО, С вІдАlова від Д06POBlnioIIOro 
ДОГОВОР)', CТOPOIIII P03PIIBII0ТI0 дoro р оro:IР P03PIIBIЄfЬCtl у С)'ДОВОАIУ ПОРНДІСУ'». 
розlРВ81111R ДОГОВОРУ 3В зraДОIО сторІІІ, цеП .11 

І В IlаС1)'ПllіR редакшl: 
1.6. ПУІІКТ 4.5.4 ДоroВОРУ OPOIIдII IIIКn:: alOllalJClli ШІ" Доroворо"" СУ"'В заборroВВIIОс:ті 

.4.5.4. У PI3IIICBHCCOHНR орсндно! nnanl у cn: 3 ~apax),BaHH.r.1 ПОllі, шо lІарахОIУС11оСІІ "В СУ"У 
BDIUlCDЄnCJl подаТКОВI.". борro'" І тryєтьc: 



.. 
nOl1aTKOBOГO борІ)' (3 ypaxYBallll •• 1 wтpвфНllХ СВІІкціП 3. їх flDlB.IIOCТ.~) із рО1раХ}'IfI\)' 120 
ail1coткlB plllllllX обnlковоі стаВКl1 HauiOllanIollOГO баllКВ ~кpaїllll, 11110'101 на aell~ B"ltllKItCtlllI 
такого податкового борІ)' або ІІа I1CIIIo Пого (noro 'laCТIIIII) поmwснНЯ, зanежltо ВІД то.го. 111\11 3 
ВСnll'lllll таКllХ ставок С біnЬШОIО, за КОЖIllIП кanСНl1DРIШП I1CflIo ПРОСТРО'IСtfНЯ У Пого сплат!». 

1.7. ПУІІКТ 6 Доroвору oPCllдll110nODIIIITII ~OBII~I nil1nYllnoM ~:4 НВС1)'ПIІ.~ГО зміС1)': 
сс6.4. ОРСІІМР зобов'lІ3аllllП в П'ЯТIII1СIІIШП теРМІН ПIСЛ. ДСРЖВВflОI peecтpaUII ЦЬОГО ДОГОВОРу 
тalвбо БУl1Io-lІКIІХ додаТКОВIІХ yгol1. Договорів про Вllсссtш. зміll та ~оповtlснь до ДОІ'ОВОРУ тощо 
lIaдaТlI вІдповІДІІ)' KonilO opmll)' I1сржавtlої ПОlJDТкової службll за МІСЦСМ зtfDходжсtfltя земелыlіi 

AIllIlIlKII». 

1.8. ПУІІКТ 9 Доroвору 0PCtlAIl ДОПОВІІІІТІІ ІІОВІІМ піДПУІІКТОМ 9.4.6 tlаступtfого зміС1)': 
«9.4.6. в п'ЯТIIдСIІІШП термі" піСЛIІ ДСРЖDВIІОї рсестрації цього дОГОВОРУ тalабо БУДЬ-ЯКIIХ 
110дaТICOBIIX угод, Доroворlв про BIICCCtlll1l зміtl та 110ПОDtlСНЬ ДО Договору тощо tlвnaT" віДПОlіl1l1)' 
кonilO opmll)' I1СРЖDВIІОЇ податкової служб" ЗD місцсм ЗllаХОДЖСНtfll зсмелыІї'· діЛlltfКI!)). 

1.9. ПУІІКТ 12.3 Договору ОрСIІДIІ ДОПОВНИТІІ НОВІІМ піДПУtlКТОМ 12.3.4. tfаС1)'пtlОГО змі~ 
«12.3.4. illlulaТlIBOIO однlеї 1з Сторін В ОДtlосторонньому порядку У Вllпадках, псредбачсtlllХ 
3ВКОІІОМ та QIIM Договором». 

1.10. ПУІІІСТ 12.4 Догоаору ОрСШДIІ ВШCnВСТJl І НDС1)'пніП рсдакції': 
«12.4. РозіРВDнtllІ Договору ОРСItДJI землі за іltіціаТlIВОЮ Орендодавця в OAIIOCТOPOHHIoOMY 
ПОР"ДКУ доnyскаЄТЬСIІ У разІ неВllконаlfНIІ OpetlABpCM ВИМОГ пункту 4, піДIІУlfктів 6.4 та 9.4 даноro 
Доroворr •• ДO~Bip BBD;*aЄТIoclI розіРІDlfllМ 3В іtlіціат"вою ОрсндодавЦІ! з момснту Ilабym 
ЧШІІІОСТІ BIДnOBIAtlOГO РlшеННIІ СУДУ, npиПНllТОГО на I"МОI)' ОрендодавЦІ!»). 

2. ЦеП Договір nїДnllmc державній реєстрації. 

3. ЦеП Договір tIDБIIР~Є ЧllННОсті піСЛIІ підписання сторОIfВ ... та Пого державної реєстрвші 
та 3ВстоСОВУЄТЬСІІ до праВОВIдНОСllН що в"ниtCJIlІ 3 01.10.2008 року. 

4. Інші УМОВ.І договору ореlfДIІ земельної діЛIІНКl1 від 08 червltll 2007 року 3В М14 
3ВnllЩDlОТloСІІ без зміll. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КlllВСЬКО10SJIAСТІ 
IОРllДІlЧlfа адресв : 
М:,.!? ОВ'!РИі' 'Yll.rBrapiHa,1 s 

,,~B р 9 .СаПоЖісіа·~РR ВаСIШЬОВllча ,.,.. ~~ 
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ОРЕНДАР 

ПР'I.'tО()6ИО А""СlnlсіІІ Воло()u.''''рl,,,,, 
ІОР.Щ.ІЧНD вдреса : 
вуn. КИРПОllоса,13-а К8.4 
м. БроваРІ І 

----=--~...L.c А.В.ПРUXО()6КО 

Доroвlр ЗВрСа:трОВDlІО У B.rкo.rKor.ri &110 ВРСloкоТ І . 
доroворlв ОРС'IдІ' ВЧIІ.rСIІО ЗВnIlС від .іХ RI' C~:Jp~. про що у Кlшзl ЗВПllсів ДСРЖDlIllОТ pccerpaUl1 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсыаa I'liCLlca рада, в особі 

ВИКОНУIОЧОГО 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 громадянка ПРІІХОДЬКО Аllастасіи ВОЛОдlll'lllріВllа :3 другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а громадянка ПРІІХОДЬКО 

Анастасія ВОЛОДИМllріВН8 прийняла земельну ділянку площеlО 0,0048га, 

ДЛJI встановлення збірно-розбірного металевого гаражу по вул.Кирпоноса в 

районі розміщення буд.N!! 1 З-а в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

рішенням сесії від 25.1,0.2007 року З8 К!!485-28-05 на умовах оренди 

терміном на 2 (два) роки, до 25.10.2009 року. 

Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємноlO частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДAJIA: 
ІІРИЙНЯЛА: 

громадянка 

Приходько Анастасія 
Володимирівна 
ЮР11дична адреса: м.Бровари 
вул.Кирпоноса,13-а кв.4 



ДОГОВІР 
ОРЕНДІІ ЗЕМЕЛьноі ДI.'lЯIІI\И 

М. 6рО8llрІІ 

SP080pC:bI.-а "іс:IоІCn Ра;11" О§ .. ~, .. '1 r 
. OJJ:l8CUb' liроварс:ь.са r.11C:LKD радlІ в осоо" -- -----.~- _-_ _СІ _С7_р. 

OjICiIJI • :. у ... І МІСЬКОГО ГО.10В.' A.,TOlfrIfK8 В;k"ТорlІ O.'Irr •• mpOD""", UIO 
1іє llіІ ПIJ1C1UDI ЗDКОНУ краіtш Про МІсцеве са\tОВРЯДУВІIІШI " УкраіІІі" 3 ОJШОГО бо .. ~. тз uрс:tI3ЗР: ПРIfR:a1IшА 
nl.2прtlО1еllЬ C"a~p'leIlKO ОnеКСОIІДР МІlко.1ПАО8f1 ... Ю"IІ.Ш'lна алреса ".Б"ОQ:kРIІ О.:1 8.J31",-:tllilIЩ'1 11 
--:1 ;""НТIІФіКDI1ІПlшR КОД 1443101096 "!\І,А .. :( ..... . " , . •. 
IJI,J , ... \; ." ..., ha ,1I1~1a1111 CRI.1ua.r9a lipu .:;ер.'"tЗI.;, j',:c~lrilulo(' СУ" І ... -Т.І 
niIInPlІОШIlUЬКОТ ДІЯЛЬНОСТІ, ВlІдВIІОГО BJtKOtIKO\IOM Броварсм.ої міс"кtlі раз" JD :;E~ ЗS; ІН7 ')01'0 ()(JI313 nl,l 
10.12.1998 р. 3 apyroro, уклалll цсП договір про tlItЖ'lсttlведен&:: 

1. ПРF.ДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідно ДО ріlUсlltlЯ сесії БроЬарс .... uі міської ра.111 \{"ЇnC"lroЇ ~16.lnC1i l\і.1 
13.03ЗО06 року ~9SS"'6-04 напас, а ОРЕНДАР npltАмаг В cipoa..oвr n'll1ТНС= /(UР"СТ}IІIt.ШН Jc"e1Jhtl) 41-'11І,1,() 
... 10шtlO O.OOOSra дnя ocic.a~ гоаУD8НШ' .1fITKa. Яk1J 1,.:ttn.1Jf1IoCH lІа u}-.1.Не'il-l(~""С:' і n р.llilщі РfJ"lіШ':II!tQ 
61.'1_\1111 в ••• SpOBllpll. Згідно 3 n'11HOM ]еМ,1IЖ~Р,IС1)аі1""". ІІІ.) (l1tlll..l· ....... ),.) .З':,.·Н·;Ю 'І .. , •• ) }~UI"4L''';' • .! 
ао.Ь"'1 BIU1&KOi 6pOBapCbkllAf міСЬКИ\І ai;l:1i..lo\l 3t\1с:'I""И'\: рес)рсіlS аі.1 :~ "5 :!J(·IjP!Ji\~ :"'J';~()-{,4-З J І.! 
1С1lс,'IЬИCJ-taUIIIС1рОвоі документації Брtlварськогй "icb .. "ro ai.ui..1Y Jе"е_, .. чщс рес: рІ_ІВ :іо'І 'C\l':.1hii:i Зі.l)lmі1 
pa)'aW:II В зеАIЛJl" комерційного ви"ор"стаННR в меЖL"( Броварської "іської paдll 

2. Об"єкт ореНіlll. 

:!.I,В ореніІУ передається зсме.'1LIiI .:і..1ІіН':': �a-!!Іыіос &Ll0u.ею О.(1003га 
2.2. На земельній дїЛJlнці відсутні оG"Єk'ТН HC:P),,:UMOrO МАІ'''І. ., 
2З.НормаТllВна rpowoaa оцінка ,с:мenьної l1L1HHK.. згідно довідки Бр"ваI'сы�оrоo МІСЬКОГО 1!'J.1L'i~ 

1ntc..1ЬИlfX ресурсіа вІд 24.0З.200БРОI\У 38 N!641-04-ЗI3 становить 1353 (О.:lН8 Тllся"а TpllC:ra П"НТ.1е&:АТ ЧШ і 
Ірlllиі. , 

2.5. Земельна дїлянn. яка переРСТЬСІ 8 оренду, не мвє неДD.'1іXlВ, що \lОЖ)Т!. переw.сОПIІТIІ І" 
t4ClmI8HOMY 8I1КОРІICТl1ННЮ. • • 

2.6. ПРІІ зміні ( peopГВHi,вuii) ОРЕНДАРЯ Договір ореllД" не зберlГlС '1IIНН1СТ1о. 

3. Строк ;хіі .Цоrовор) 

. 'ном до 13 03.2001 року Ліс.'1І1 зв)-іН"С:Н'іІІ С1'року аоговару 
3.1. Договір yкnвдeHo на 1 (ОДІІИ) рІК Tep\tl " • ...' иьо"У "-.і ОРС::НііЗ" nOllfK!:" h&: ni]Hi1!'C: ніж 

СРСIIlIIIР Вого на но,",, строк. .7 ,....- ,. 
u 1 має перев.ажне право поно~еНIIIІ і ""rItT" пнсьмоао ooeHA04Ї1ВIU1 про НI!\lіі' г.р.-• .10 .. ЖІІТН ~al D 
• мlс:аці до З8КlнченtШ CТPOI\)' .111 договору ПО!l.1 1: OВJIAI ПРIf]иа"еИІІR31 ореlШ3Р 8тр:а"ІІЕ переВnЖНt: 

.1ІіС. ПРІІ ВI.КОРIlс:таllиl зеr.lenloиоt "ШАИ"ІІ не 311 u 1ІЬ 
nраВВ 113 Поновnення aoroBOp), ореНДІІ. 

4. OpeНJI1lB (.лата 

І'ДРТ. П"ЯТЬ) гр"вень 30 IіОпіRок; 
4.1. Рі"'18 ОР'lІДиа плата сКЛllJl8Є 135-30 (ето T~ 'П~ІІЮЄТЬС:.' ypa1.1C)'BBHllnr., індексів ікф.'1I1WЇ. 
4.3. ОБЧllcnенНJI розміру оренltиоі мати зв зем:rю Ід' ~ HТ1'SI ріШСtIIlR вlі123.03 • .201J6 року wоl\s;csч"u 

І 4.4.0реlfДИD плата 8110СIIТа.ск ПОЧ.lllаШОI!1 з ~IIH и'~~11 :ИІІS ]а o~a!llli", кanеЩІ.Р'ШМ ;181М звІТІІ6ТО 
Р( 11111\11І часткаМl1 протягом 30 JC1UIelfДap'lII~ ./11118, , ту ""ДК v KIl�81!1o..-іВ об.1.сті ~1.KIII:8a l\tlФО 811018 
nо.ц.... • НІІІІ ,,8 p:s,,\ 1І0ас J І - О • ... о_ого) Місяця IU.'ІНХОМ перерахувв - .паСllфікацif 130:tOSO - оренд:lзе3SЛL 

"'II.it 23571923 р/р 33110815600005 - Sроаврсь,,-С ВДК. IC~Д ~ кої МЗnl офОР\'-'І.СТ"СJ1 ві.uпові.1rШ\111 а.=rn\щ • 
• ' S n ""nvr В "'\:()І110'- opell.!1 .... ередаЧD проду.:ціТ та надаННІ П ..... ·І r, взl' 

4.6. POJ.I'P ореllДиоJ плаТІ' вереГЛЯДDЄТЬСЯ ~,,~ до.:о80РОМ; ,... _ , 
4.б.l. зміНIІ умов господарювlННМ, передба'~f ІІШС:НIUI иін, ТJРllфів.) том)' ЧШ:ІІІ BHac:.;ltдa" fНф;!J1U"; 
4.б.2. зміни розмірів земелыlгоo ПОДl1тку. niJIII • • _ 
4.б.3. 8 іИWltх ОI1ПDДICIiX. передбачеин,; заКОН~аІ: нa"Clli ШIМ :10roзupоМ. Cnp:iL1'cn.:,. пен;! )' P:J]M:P: 
4 ь- .' і Т" \. стом!. Вlі3 . . ..... у раі невнесеН)ІІІ opeНAIlO ма • І 'r _.. 11 np0C;PU'ft:Htui 1II1.re.ft.'). 

1IC.1alllllOi L'Т08KII IIBuiOllвntotloгo банК'у Y"p:tїH:13A кож .. н ден • О ОРЕНДАР з пов.nкн&.х nр.I'IШI nl'I'lас:ово 11:: 
,. 6 • ,ОО і у Bltnuox, а"ш 

IIIJta .... 5. ОреНдІІВ пnаТl. спрlШЛJ1СТЬСIl T.1I.011\ 
Pltc:тoeyє ,смenы�у aimllll\)' 3:1 ШІМ дОГО8IJро .... 



• ся а ОрСШІУ !L'Я і)ОСJJ}'гоауааНШI лотка. 
5. І. 3C\teJILHa АІЛЯНК3 псредасть. '. рuіПtlОГО 81t1,On'I'-:'1 !і. ІІІ!! 
5 ') Ц. НІІЯ 3с"'слы�оіi ДІЛRН"" - ЗС"'J1I ко",е '" .-. ІЛьовс "Рl1311аче ф. стзнов.,еноftlу JOKOHoaa8CrftCJ\1 iitl~Jo"1":. ":\і ;', ·,І •• і •• I!L'Ir.oile 
5.3. Оре.IДВР не мас прааа без о ормлення} в 

np'IJIID'ICHIIJI 3сl\leJlыlіi дїЛJlНКIІ. 

6. ')'''10811 і стро .. ш передачі ](:мс.1ыJїї ді~1ПltJ(}J 8 орен .у-

6.1. ПС"С.І1зча JeM-'ЛЬtlоі ;tL'IIhi\1I в ореч.І} З.1іАснюньСn бе1 Pt)3!,OI:~I,~;~;')r\ ":-"':~'. ': і' .:":':.1 .. '.1". 

6.2.1нші >МОВІІ леРСда1lі земельної ділянки 1I орен.:у. ОРЕНДОДАВF.~~1: пер~ln" .~ і I:Jf Н.І \і> ПРIlРо,.!!! D 
ор&шду 3CMe.iIIotIY діJIІІIШУ BinIot'Y від БУДЬ-IІ .. ,,:; r.rantl08.ot" "рав і nperc:''SI:> "PZl , .. "'.НІ. 1,.,.1 и І', 11 ·Аі)r.fеиr 
VЮ1адаtllся ДогоаСІРУ ОРЕНДОДАВЕІІЬ 'Ш ()PE~ДAP не "ІОГ.'" '''ОТІІ. . 
• 6.3. П~ред8ча 1ем:пьної :хіЛЯНКі' оре't.!ШР'О здіАСНJOС:ТЬС!І ліс_" .aepiJo.ciBII" р.:,. ;",:'1 •• 1 . о. "\ .. -11 ",,"р), 

1(& а,,'ТОм п.",г,мвння - псрсза,.і. 
6.4. 11І1 O~IIOBi rT.25 3:!ІСОIIУ у краіЮI '·л ро opet • .J,. 1t:".Jlj" в;з Оtl. 1 О. J QtJ!sj: .. " .. Ііі І )~ f "'ореJl1tзр у 

п"АТI.денн.'П строк пIСо/1S' J1еРЖI1RШJТ рrссч'рuіУ .!Іоговору ореН.1І! \t\ft.tl.ИU: Д:. 'SШ!l:I; .I'1j ll\.f1'HOi 160 

N'O,trN:L1hJIOi 8.10СНОС: ri ](lGов"ЯЗ2IthА Нідl1Тl1 ! .. и.і.о .1r,'·!.I.!iIj'Y ві..аfюu,.з:l:"і.' 'I~ ~.,.~. _": іі' !.;, ••. "'J.!I·:;:IIIJuї 

слу&UIt. 

7. )1),ІО!1ІІ повернеНRП зе~Jельноі ді.1ЯИ~П. 

7.1. Пісnя ПРIІЛJ.нен"" дії договору оренззр ровеРТIІГ ореНDОД20:1сві земе.1ЬНУ :!і;lfШ"'У у ,·,;,:.і .I~ .і=,ШОМj 
110рівняно 3 ТИМ, У якому аін О.1еР11'I!В її в орен.1У 

ОреНдО.!lilвець у разі погірu.ення корИСНJI': е.1асти&ост~Й ореН.1Сё!НО! 'j~\iel!;':·fC: ;!і.'" .... \., ,":0·'1=111'1',( і, 

1MiHOlO її стану, має право на відwIСОДУВ&ННЧ збит",;в у РОЗ~lірі, Вlt3hачеhСМУ cтopOn!iM~\. Яl'u.:- ~<іJ:ОI!3t.1и не 
ДОСЯГНУТО ЗГОДl' про розмір відшкодування збитків, спір РОЗВ··"ЗУСТЬСJI у СУДО8С"')! ПОРЯДІ.]. 

7.2. ЗдіRснені орсндарем без згодlt opeИJIoauWl Вllтрати на поліпшення cpeH.:tO!iaHOЇ земе.'Lчоі ;Іі.'''"КII. 
які НСМОЖJШВО bi;tOho-реМИТlt без заподіRНН:! WKO,uf ціП .1inанці, не :Ji.!I.mlfJ'OTIo 6iJIClKC.lY9citfi.!U 

7.3. ПоліпшеННJI ~aкy земельної .IlіЛI!!f1\Jt, r'p08f:.1eH' opehд2pe"l за l1и~ьмоаСIQ ЗГО~\)r;) :. Щ)!'IІ.l(";;ааuе:.с 
JC:L'IЇ, НС підлягеют," вїдwко.оуванню. . 

;.1.. OpcrOap :.іа( r.paвo на !1іawкодувatll'.я зб.1т • .і9. запо;tіЯншt іН~CJ:і.,.й'( H~IfI.j(L·"'1"tli'\·1 ODe!-'.1:,.lаqu~ЛІ 
J.,бо/!'·~зеIIЬ , псредбаченш( Цllt.I J10fOBOpOM. 

3БJtТ1С8'\lіІ 86а"' ... IОТьс.::!· 

7.5. фахтичні втрапt, ПКИХ арендар шнвв )' 3!"ЯЗt:)' .! не!lІконанням .150 h(: .. ,il.I ... :..:.1;.ї,j _.~ ... ':H:ni.tI\; .)·rl&)i1 

доro\lOр'1 орендодавцем, а також витрати, я ... ; орен.1ІІР З.lіАснии або nOBHHfH :!діП!:Юі,l'; .!1-'JJI аіl1tЮ2.1~t!.,я С80'О 
порушеного праВ:1і 

п. 7.6 дохо.:tи. ЯJ.; ореНдаР А(іг би рее.1ЬНО 01римаrl1 в разі HaJIC-т"ОГО 8ИКDНt1f-:Нf! среlfДі)Д!аRu~\t У'ІО3 
цОГОIОРУ· 

7.7. PO~Mip Фа.crltчншt аитрат opeНJl8p' а'l3начаЄТЬСR на niJlC'IUi ДО"'}'Ментanьно підтвеР.lжеНII" 111.,11"\; 

8. Обмєо&еННR (Обтнзении) щодо викорs!стаН:!IS! 
зсмеJlь.иоі ДЇЛЯВІС11. 

8.1. Нв ОРСIШОВану земельну ділан .. ")' IJС встзноanено ОбмежснНІ, оБТJlжеННR ":l iHwf ПDава ї,)еТЇ1а: осіб. . , 

9. Інші права Т:1 оБОn"!!)КR сторін. 

ОРЕНЦОДАВЕЦЬ reРВИ"rJ!., t:.!.') з~ме.'!"З !1l'I!.':~ с: .,' Р.аг.) ".:.: ..' •• ..' • 
зз5ОI=ОНО:О tареШТО~I), ~aCrQDOI:; не пеі'еб)'еJ~ і З'Н ~tl!t з;: .... : •• d: ПQ 9Л1\_h~~ •• !' 1,.1M~ 1( ..... : •• : !'С "')".' ,е' 1. "т 
Иit.1!1і11tТ.f iHu.i прав .. !шзначеt!і WlМ A\lfCJ80~'O,,~ А.І.. I!Ht'S&:;,;eH:i.cr r.erc:.1I1l:I:'I'11 :"I~ ",·.н .. : .І ":7;:!;У. 

9. J.л рова ореНДОД8D',Я; 
9.1.1 перевіРНТ11 ui.'b~Be аИКОРltс:т&IІНЯ 'c"e.1ЬH~Ї ді.'RНКИ. 
9.1.2 ДОСТРОСОВО РОЗlрааТ.f иеn ДОГО8ір у а1lnЦkaX ' 

;J,DNBOPO)'; • nеРС.1.ба'lеим)О чи"ш.~t Ja."OHvдalS~ Т.І)о\І :.1 U"" 

9.1.3. 'JViHIITlt ро]мір OpeНl1rfoi n.,anl у 81Шадах ае е б . . 
ОДltосторониloOМУ ПОРПАІ\)' без зroДIІ ОРЕНДАРЯ; ,р JI: ачен\,х ЧltНИJtМ за"оноnааСТВО\I. !! Т:І!.І)' '.I'i:JIl О 

Q.I.4. IiK~l1:'arH ві."! ОРЕНДАРЯ саоtЧ:lСНОГО 3ifес~nи. І а • " 

9.1.S.виt.lIii'3ТIt аід ОРЕНДАРЯ ВUШКQ/t\Iван 11 U\J .. l.lI.\IOl n":1T.l; 
• " ov н." с)'М11 оо&unио·· 11 

IJШ,О"~Оr.JУ або MICbJ(O' PMt! про KIU5HtI.'ї зе •. !е..'і!.!tоі діяJlН".( Д • -"-- І ПЛати 3 часу f!Рі!!1Ю;·:і.1 r-::U=1M 
D Пlдпнс.аннп цього Договор)'; 



9.1. ОfiОО"ЯJКII opel1.10lI8DQn: 
9.2.1. ПСРСlШВI1ТJI земе.1.IІУ JJЇnRHk"> пп 
9.3. ПраВIІ оретІари: аК1)'. 
93.1. ОУР'lмаТІI ПО DI\-r)" зе1len.IІУ д' 
9.3.2 notlOВnIOBI1TIt договір піс.1 L1RH, у IСОРЩ:1УваНІUI; 

--1:01"1133.1. на ПРОТJIзі термі.,у OPC"R',. R звюнчеЩIR стро .. ")' noro ;tii в 
;jUU ... ра1і Bi.1C:YТ"OLOТi претс:юїП. щодо 

9.4. ОБОО"ЯJJCIІ opelllIOPR: 
9.4.I.ШUUlвml ОРЕНДОДЛВЦю "'0. .. . 

• • ЖnIlВ,с:т" ].1'nС:І'юваТІ' ,. 
ЛІЛІІІ"", ... оНтроn" 11 RI."ОРІ.CТUІШІІ\l ціс:ї 1&:\leJlhllni 

9 .... 2.BIIKOPllcтOOYBDTII lС:\lrлl.l,,· аі.1ЯIІК 1 
9.43.СDоєчаСtlо с:ма"уваТIІ орен.1.,у rL1U1V~ :а UL1 .. 0all\l ПРIl1I,аЧІШIІЯ\I: 
9.4.4.не ДOnYCk'Tff хімі'fIIОГО Чfl БVЛh .'. 
9.4.5. підтримуваТ1f іТ в нanе"",о,;у c:a-~~OГn lItu,oro 1~БРУj1ffеНIfIl ]1:\\.111; 
9 4 6 
•. ,'Iтnptlo",y <=1аНI· 

• • .П'CnI звк",чеНItJl TepMillY .'1ії ДОІ 0"0 • о • 
lІ1.~ежllомустані по ВК1). ру pelf~1I ІІnRерlf)"Т1І І!:меm.ну •• і,,,,,,;-; ОРЕІЩОДЛВЦІ:DI) 

1 О. P1111t~ Dltпад~оногrJ 1Н.IЩСlfJIН :або ПОW"ОДЖ&:lfШf 
об"rкти ореt'ЛlI ЧІІ ііого чаСТ'ШII. 

10.1. РIІ3Щ\ ВIIПIUКОВОГО 3НflшеНІІl або ПОIIJ ., ~ •• .. оз ... tН.і" ОО (Кї:! ореlf.ll~' '111 ііот чаСТIflf\f !Іес&: ОР'Ш.1вр 

II.С·срах}'ваннв оіі"скта 'ІІІ йоru чаС'-.IНI •. 

11.I.Згідно 3 ШІМ договором об"t: .. ї ОРС:НА1И не ЛІ'МllГВЄ СТРІ~УВВІІНЮ. 

12. З'lіНJf РІОВ ,Зоrовору j ПРllПllllЄlfНП ііого діі 

12.1. Зміна умов ДОГОВОРУ здіАСН'ОЮТЬСI У ПlfСЬ\lовіП формі 3В взасмною ]годо,о (:тарін. 
у рВЗI неДОСJlтненНІ згоди ШОДО зміНІ' Y~'OB ДОГОВОРУ спір РО1в"ІІЗУЮТЬСІ 'J сvзово\,у поразК) 

11.2. Діі доroвору ПРIIПIIНЯЮТЬСR у разі: • 
12.2.1.заl\;нчеННJI стро""),, на Iк"А Аого було ук.о1адено; 
12.2.2.ПРJщбаННI орендарем земе.1ь.ші зL1ЯflКІ' у власність; 

• 12.2.3. ВІІІ\")'ПУ земел.ної лілlНКlf дnя С)'СПіл"н~1Х потреб або ПРІ.МУСОВОГО відчу",еННJI зе:..еn .. ilОЇ 
1І1.111Иla13 мотивів суспїnьної необхідності rOOplll1k")', BCТВHoвncHoMY заКОНО"I; 

12.2.4. nіквїааиії фі311ЧНОЇ особlf-оренавр". 
Договір nP"ПIlНlЄТЬСJl тако. в інших ВІ'Пll1Ках. ПСРС.llбаче'IІІХ закОIfОМ. 
12.3. Діі ДОГОВОР)' ПРІІПІІІІRЮТЬСR 1U.1RXO!t1 Пого РОJірвання за: 
12.3.1. взаємною ЗГОДОЮ сторін; 
12.3.2.ріШС:lНlМ СУЛУ на BIL\'OГY однієї із сторін У наcnі.10К ilеВlІконання .'1руrою стороtlОЮ оGОВ'·Я1,.ів. 

Пtp~А6ачеНIІХ 1I0ГОВОРОМ, та внзсі;хо .. Вl1ПШ1М)ВОГО 3НlfШс:ННП. ООШКО.1"'СН'UI ореюованої 1еМ=..1ЬflОЇ .'1L1ЯН.щ 
"."е 'СТОТНо перешкоджає їі SШ,ОРlfСтанню, 11 та .. ож з іншJtХ лi.!lСТ3В. в"значеНitх закОНО~I. 

11.3.3. иевикоиаиип opeIlдape,,~ 0.9.4.1. а:аного договору 1:1 рlшtlffl")1 СУЗУ, ВЩ'lОВUtlU 40 

I:r.141,J443е.Iе.'1ЬИОГО кодексу УlсраіllЩ 
У"О 1~"'. РОJіраання логоаор) в OJl"~CТOPClftlbOMY ПОРІД ... ")' лоnyc:"ва"С:J: .. 

8010 РОЗlрваlfНl ДОГОВОРУ в ОЛНОСТОРОН"ЬОalУ ПОРІЗ"У є l,еВІ.ко.нанНІ Орендарс)' о .4.~. п. 9.4.". _ 
• 1~.S. Перехід права масності ІІІ маАIІО орсн.аар" • на ІНШУ .0Р.I4.,ЧНУ або Ф.3fIЧНУ осооу, а таКОЖ 

)Іеорrafll1llЦl1 ЮРJЩlІчноі особll-орсндаРI є піДСТІІІІОIО Дnll роз.рваННI договору. 
ПJЩво на о дїлян,,"), У разі ctt.epтї фізllчноf ОСоб" - OPCIfДl1P", заСУ4ЖСНt,н або 

aa\lQreIlHII "ді ре'l.Qов.ану ~еМeJlЬНУ , rtсрехол"ть ДО спan"оємиїв вбо іНШI.Х осіб, Акі BII"oplIC~roBYI01h шо 
3е.1 Є3.IIВTHOCТI 33 р,шеННJlМ С)lIY • 11 Jемлі 

~1a'1Y ді'IНКУ разом з орендарем, WЛflХОh. переукnUВННR .!lOГOBOpy ореНА • 

13. В;дповідалЬJJіСТЬ сторіВ 3В пеВJJКОllаUIШ або 
IlеJlале-..mе ВJJКОШ1НJІП доrовору 

13 І З . JI договорУ СТОРОН" несуть вшповїзanьніс:ть BЇ.QnOBЇJIIlo,jto 
1Itio '. а неВlІконаllНIІ або HeHL'Ie"&He ВИk-ОН8НН' . 

1�y1-;а')lUooс ro договору. .,. !lЄ'і"СА ні!! ВЇдпомi.!Ian"ноаі. І!І\Ш" !Іона доас:nе. &І." ue 
I!no... -. тароно, 111."0 ПОРVWlша зоб08 !lЗ8ННІ, 38U1ЬН. 
--I')"l1Іеll''8 -.... С:ТВЛОСІ Не 3 11 IШН'f. 



14. ПРllRЇlщеві ПОЛ«r.tRСННЯ. 

, ' .' аї nlfCDfIIlJI сторонаМl1 та noro ;JержаЗt'\lj' і'!:' \:, р., і І 
.4.I.и&:А lIOГOBIP Jlв6J1рає ЧIJfIIlОСТІ ПIСЛ. !'- OnHa""ev "і"IІ'::IІЧН', '.11' .' 

І' А' У '"',,ох nPlf!\fIPIIIIKUX, ща \Jalon ~ • '" • ,t: .10ІОDIР YICIJПlIe'lo'r '. . .•• n прпвіз ,.jCP,f\.l.IH. щ:'. -.' , 
l.I:1.'(J~IITLC:" В оре'IlII,}.ІІВВWI, Dpyrlln м • opelQ8pll, тpeтln - J оргаНІ, ",.; • . , 

HCBiA"OIIIIIl'II' IIDCTIII.Ball. DorODop), С:: 
ICaJШctpОRJlR ман зсме,,1ьноі дiлlНКIJ; 
Піп' ПРIJПr.tаJIIf.-псрс~ачї об"СI\'Т'а opeНllI1;. .. • . " . . 
o1J.,. 113 псре.fсс:еIЩ. 8 на1)'Р)lЗ0В)lіШНilОЇ меЖІ )~меJШ'ul ./:IЛJlНКИ ( .. ОПlІІ). • 
зк-г про перСll6ЧУ нв 'JбсрігаНІІІ' встановлеНiJХ меЖОВІ!>: зна"їв 8J1aCtl'IK: (K,-,Рjl(,~),Щ': І ',"'{' .~." •• ,; ';' 

(копія); 

15. РеtСВЇ1ПТП сторів 

Орендодавець 
Ьроварська міська рада 
80с:обі 
АІіськClГО ГОЛОВІІ 
Антоненка Віхтора ОлексаидРОВlfЧа 

Micue3Ha.,<omкeHH" ЮРЮ11t'lноі особ" 

007'; КIІЇЄСIoI\З "О.1!1СТь. 
... БроваРlt. BY.1.rarapiH8, 15 

'0 

ОРf"Щ~Р 
ПП СидорчеlfКО 0.1\1., Щ:. :,і' і: .. І :1,. І". 
свідоцтва rlpo дерli{f:5Н:' :.':' :. ~ P.L· "0' 

суо""єкта П·I'Т··р-~r·l· .,. . ....... , ~1. п<.о\ .... Н:»1' .~ •• і' ..... ' •• 

виданого ВИІСонко~t('I~J bPlH':U~;!: .'" 

міської Ради З8 Х!!2 355 0000 ,)и і 3 ! 3 
від 10.12.199Spo:o:y 

Micue прcr.миваИti$l фі31!'і!іСі ',)CJj~' 

KHїaCbt,J ,:,oj.11~ '~. ',1 S;:: ~:: ; 
9ул.ВОЗЗ·'ЄДJ-:an"':!, і І, .:: .:~ 

ПідПИСl1 сторін 

.N'!!, ___ _ .. 
. ------___ ...,;2005 fJUI\j' 



ПРИЙО АКТ 
МУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕ~IЕЛЬноj ДІЛЯНКИ 

__ )006 року 
м. Бровари 

Ми, що піДПlісаll!СЯ Ю1і!\че . Броп:tРСLJса м!см'а P:Ц~l, ~ ~'.·)бі Mirl.l~oro 
голови Антоненка Віктора ОJlексаНДРОВllча, що діє на підставі Закону 

України ':Про місцеве самоврядування в Україні", ] однієї \:ТОРОНJf, га 

ПРllватний підприємець СllДорченко ОлексаllДР МIIJ(олаііОВIІЧ склали 

цей Aк:r про наСТ)l1не: 

Броварська міська рада передав, а ПП СидорчеНI~О Олеl~сан.ар 

~ІDколайович прийняв земельну ділянку площею О,ООО5га ло 

вул.Везалежності,11 ДЛЯ обслуговування лотка (землі KOMepUЇJЇHoгO 

використання). Земельна ділянка надана рішенням сесії Броварсыlоїї міської 

ради вЇд 2З.ОЗ.2006року З~ N!!64З-О4-З/З на умовах ореНДіІ, терміном на 1 

(один) рік до 23.03.2007року. 

Цей Акт складено у трьох примірниках і є невід' є.'tIНОЮ чаСТ}ІНОЮ 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рцда 
IОРИДllЧlІа адреса: 
М. Бровари, вул.Гагарjна, 15 
Місьюm голова 

...... ~ 

~
/; ..... _ ... _-_:--...":' .. 

- . 
1-- • і . .~:\ 

· ... -:' · _о: .. -- І в·.6,.Антоненко І 

\ 

.1 і \ 
• І і ;. , 

· .-' ", : ") • '. ~..... .~ '. ! 
~. .. ,.- ,.-\'. ._ ... 

\ .. -" 
х .,",. 
~ . .;?" =.;.. 

І1РШШЯВ: 
ІПІ СіІдорченко Олександр 

МJlк"лаЙОВ~ІЧJ 
ИКІІЙ прОЖ}lває за адресоlO : 
м. Бровари, 

вул.Грушевського, 1 

~r)/ ~_ ~ І О.М.Сидорчею,о І 



АКТ 
на оеренесеНJ1Я в ват . 

уру З0втwньої і\lежі зе~Jельної ділИJJlСl1 

ВУЛ. QI~ аА e..:w: NOcz-e:. // 
11 tr" . с ,;кPtll 2002..... р. --_ .. ~ .. 

: 

Ми. нижчепіДПІ-Ісані, предстаВJОJК Броварського міського земельно-кадастрового бюро 

. vYqAw С". ($ 
в присymоcri землевласників (землекористувачів): 

d/d ~'?fq.o~eA'~ а,к: 

('і / 

про~юючогоповул. ____________________________ ----------------------------------------------------------

3rїд!J0 рішенИJl міськвИІСОВХОМУ N!! _____________ від -----------------------------

Межеві знаки в xinьxocтї ( -І .J передані в натурі представнику 3DIOBHUXa, на вого 
иамадено відповідanьиість за іх збережеНИJl. 

Розміри та ltпсцезнаходжеввя межеВl1Х знаків зеftleJJЬНОЇ дinsJПa( показані на крохах. 

Цей lUC'l' є підставою ДJJJI приіВJIтrя рішення ~o фarrИчaоltry КОРИC'I)'DDИИю . 
. 

An сuадеиий в двох ПРlfМЇрВJO(U. 

ПР.едс:тввшnc земпеВnl1~UКВ 
-J!.~~ор'lc:ryuача) ~~..--::;:с::2.Jb~~[Р~жГ:~и-"'"7""'-r-.-.... . - ~-_. -

- riР~;;а'ИИк' бюр'о 
~~~~~~r-~ 

Предtтввиuк BIIKOJIКOfrI)r .. 



-.}' / 
. / '? 

.. О, 



- ;;. • 13llЧноі ОСООII, назва IОРКlUfЧНої особll> 
В межах .иАо8<а-Аc..cs~о:" ---~~:::'=~~~~::2.L ____ ........ __ сільської ~liCЬKoi) роди 

- __ ....J~~~~'A~. ~41,~_ ~~f.<'~I.l~.~A~e!!~~~~~7,~e~·~A:1~~·~· _ раЙQllУ • 
KНIB~KOI області 

2003,.р. 

npеда:авН!ІК сільської (селишної. міської) ради _____ ...:S1=t:Z....:аr'~~~;..-'-·;:::cs;!.М;.;..;....;~;.;..;:~-$~~· ~.2=. ... _ 
рailовиого (~icьKOTO) відділу земenьни.' ресурсів _____ ~и:!:~~~.р~в<~~'/~#!:.......J.J/1r.а!~ • ..... ~$~. _ 

(Л.І.'"S.) '0 

CilJапи цe~ акт про те, що межові знаки зеlrlельноі ділянки вставовлені (відновлено на ~licцeBOcтi в 
. ,. ~ 

-хощі: ~. оу 

-

.. ~ ... 
-.... 
.0 .... 

~~кnвдeBo в трьох npимірВИXL"tо 

1:). 

J,lT .6poft1pC .. ~·100I ро 3ІІІІО /It ІІ6І-/ІН 



~/ 

ПЛАН]о . . 
ВIІІШfllХ ~Іеж зеМ.1еКОРЩ:ТУВ1111Ir,. 

n,/KOPcOTf\OCTPOKOBOrO на умовах ореНДlJ1 
" f\ ~n'OP4e.HKO О. М. 
вул. \-\~~але ЖНОС,Т\ -\ ~ 

\ , .. 

А ~.SO • ,~ .... II:" 

Ij·~O 5'.0 КВ.М. 

Масштаб 1: 1 ОО 
ОПИС МЕЖ 
Від А до А зеftlлі зaranьного КОРИСі)'ваННJI 

а 

• 
• 

• 
• 
• 

Акт перенесення меж в на1)'РУ зовнішньої ~Ie'.кi ]e~Ienl.IIOЇ lIіnЯJlКJI 

/ 
/ 

/ 

/ 

-J. 
/ 

/ 
j. / 

. /(-t
o 

/ ~ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/' 

~. 

/ 
/ 

--- 30внiwJUlмежа 
земельної ділянки 

Шокун М.А. 

'. 



"РО '"f!f:tlllUl ~"'II "о foraoip ~"I 
./" OS ЧtРІІUI 20:'lIJ'ОРУ D~tlld" 'I!."М'''оІ r>1Iиr",," 

"" PoНJ' АіfИО6JJІОО296 Іс:та &роваРII KIIЇBChl\1)Ї а6пасті 

03 ІІСРОІІЯ доІ ТІІCllчl дco'nтoro раку 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Броварська "lіська 
ЗВКОllодаОСТ80r.t Yкpaillll, іДС'lТllфікаціП. n Рада К"івськоі обпасті, 10РІІ.ІІІІЧІІВ особа зв 
кllіосыс8 обл., м. &РОООРІІ, вул. ГаПІРіll:1 

1;011 31 41!IІІ".1І ЄДРПОУ 26376375, ЮРІІ.ІІІІ'ШD UPCCD: 
секретаРІ pOДlI СОПО'dClm Iropn DDСIIЛЬ~ПIl~: осоБІ ~""о"у~чоro .0БОП'I]КIІ MicLKOro ronОВIІ -
"llсцсос саМОВРlдуоаlll1l в УкраіІІі», 3 O.llllOro б • IІКIlП ІІІС ІІІ ПIЛС"ПІВI ст.42 31КОІІУ УКРІТ'ІІІ "Про 

ОРЕНДАР: ФОП СІІДОР'ІСІІКО ОnСКС:КУ' та 
вуn.ШOJlоr.t-АлсПхСr.tв.93 КО.84 іДС.IТIІФікаЦіА.":Р МIІКОnIПОВIIЧ, ЮР"ІІІІЧІІD upcca: "1·&РОlаРII, 
cmoPO"~, yкJIDЛ11 uсП.Доroоір про lІаС1}'ПIІС: ІІІ КОІІ 2 .... 3102096. дапі -"ОРЕНДАР", J dp)WJr 

ДІЮЧІІ доБРОВШLIІО і псрсБУОDIОЧIІ n 11 3 • 
ЗІІВЧСІІІІІ своіх дin, ПОПСРСІІІІЬО 0311IAOr.,: • ІІОРОВОМУ РОЗУМІ та IІСllіП пar.,'IІТЇ, Р03У",іЮ'1ІІ 
pcrynJOIOТL УJШОДСIIllП 1111".11 праПОЧ1І1І сш 3 ПР"П"СІМІІ UIIBЇnhlIOro ЗDКОIІО4DІСТОD. що 
oiдnOBiдllO дО ЗDТВСРДЖСІІОЇ ріWСШIІМ БРО~~~:::~'і~Ь:";'ОПІМI. Щ;~О IІС.ІІіАСIІОсті ПРІВОЧllfty), 
46-05 1І0РМВТlІОНОЇ rpOWOBOЇ ouillK'1 зсм' О PU!' ВІ.ІІ " •• ВСРССІІІІ 2008 року Н!883-
16.10.2008 року Н!898-47-05 lі 26 ~;r."cтa БРОІВРІІ. та РІШС'ІІІІІ БРОІDРСЬКОЇ міськоТ PUII li.ll 

• 46 ' .11 •• 009 року Н!!1072-59-О5 та КСРУЮ'ІІІСЬ ПОnОЖС'IІІI1МIІ 
"y

n
HmB ' •• 2,4.6.3 та 9.1.3 ДОГОВОРУ ОРСІІІІІІ зс"'cnыlіi .IIЇnIlIlKII lіll 05 'ІСРІІІІІ 2006 polrV yкnan" 

це ДоroВIР N9 І ("адалі - "OZOIifJ) про В'ІС . Д ";" 
05 

.... '.,. ССНІІІІ З""Н.ІІО оrolОРУ 0PCffllll 'CMCnhffOT .ІІU1I1I1КIІ lіll 
ЧСРОНl 2006 року зв Н!040633800296 (ffllJUUli - ДfШJIір ope"d,,) про такс: 

1. 8HCCТII до ДоroВОРУ ОРСІІІІІІ НІС1}'пні зміНIІ: 

1.1. ПУІІКТ 2.3 ДоrolОРУ ОрСIІ4І1 ВИКnIСТII В fflС1}'ПffіА pC4Dкuii: 
«23. НормаТIІвна rpowoBa оціНКІ ,с".cnыlіi .ІІЇnllffКИ згіllНО 1І0віlllCl' Biдaїny зеМCnЬ.IІІХ ресурсіl У 
місті &ровврвх КІІЇВСЬКОЇ облвсті ВШ 10.02.2009 року N! 04-3/13-3/345 cтaIlOllm.: 

3 248 (ТРІІ ТlICJlЧі JUlicтi сорок вісім) rpllDCffh ОО копіАоlС.» 

1.2. ПУНКТ 3.1 ДоroвоРУ ОРС'1.ІІ11 BIIКnICТII в НІС1}'пніА pe4DKuii: 

«3.1. ЦсН Доroвір YКIIoдello строком НІ І (01111І1) рік. тcpMillOM 110 26.03.2010 року. ПіCnIl 
закіНЧСННІ строку дії ULoro Доroвору ОРЕНДАР МІС переважне право ПО'IОВnСIІНІІ Aoro НІ HOIIID 
строк. У ULOMY РDЗі ОРЕНДАР nOlllHCH ІІС пі'ffіwе ІІі. 31 30 кanеfl4DРIШХ .ІІІІіІ .110 ЗDІСЇІІЧСІІІІІІ 
строку діі ULoro ДОГОВОРУ ПІІСЬМОІО пові.llОМllТl1 ОРЕНДОДАВЦЯ про Har.lip ПРОІІОВЖlml Aoro 
дію. 

ПOJJОJКCННІ ULOrO Доroвору про псрсввжнс право ОРЕНДАРЯ не 3ВСТОСОВУЮТLCII У РDЗі: 
- 1'lкорнстаНllі ЗСМCnЬНОЇ дїnIHKII ІІС ЗІ UЇnbOBllM ПРII3НІЧСШIIІМ; 
- ПОРУШСННІІ термініl смаТIІ ope.l.llf1oi nЛІТlI; 
- ДОnYЩСllНIІ поriРWСННIІ стану зсмельної IIЇnIlHKII». 

1.3. ПУІІКТ 4.1 ДоrolОру ОРСІІІІІІ IIIКnICТII І IІIс::'Упні~ pC~Kиii: • 
«4.1. Річ ІІа ОРСН4ІIВ мВта CТlHOI.1ТL 10% (.ІІССІІТЬ) В'IІСО1'КIІ 1111 1І0Р,.IІТlIВIІОЇ rpowoloi ОUШКІІ 
'СМCnЬНОЇ дinllНКl1 - 3 2"8,00 ГРlflень і CКnD41C: 

_ 324,80 (ТР'ІСТО .IIBIдЦIITb ЧОТlIРIІ) rpllllli 80 копїАок.» 

1 .... ПУНКТ 4.3 Доroвору ОРСН411 IIIКnICТIf У lІаС1)'П'lіА рс.двкиіі: 

«4.3. Орсндна плата ВНОС'ІТЬСЯ ріlllllr.ш Чlc:ткDr.1ІІ щоміСЯЧIІО ПРОТЯ~І\І ~O (ТP~ЦIIТII) кanCII.IIDf:; 
4Іlіl, НDC1}'ПНIIХ 3D ОС11Іllнім ICDJIсн.двРIIItr.1 .ІІНС'" ЗІоіТlІОro ~~C:Т:В;~I;~I~;;OO05 V~~:~BChкiD 
1WUrx0,.. пер poomaxyllКOI11A рахУllОК РС'І.ІІО_ -
.. I:_

R
-! epaxyвatlНIIllI -r 23571923 МФО 821018, О.llсржувач - Gpollpchкe ВДІ<. код 

"""'"ОП ,... КІІСВІ. код ЗКПО ' 
kJllСllфіквuiі 13050500 - OPCII4D зс.ші». 

. І в 111C1)'nlliA pC.IIDKuli: 
1.5. ПУНКТ 4.6.2 Доroвору ореН411 BIIКnICТt 

ставок ОРСІІ.ІІноі ПЛІТІ', З"ІЇНІІ tlop,.lmlBHoi rpОШОlоі 
«4.6.2. з,..іНIІ розмірів зс,..cnы�оro по.двТК)' фП:. '1 і.I.ІІСКClЦІї, ВII3t1IЧСНIIХ ЗlКОIlОllDDстаом. 
оціl1lС1l, підВllЩСНl1І uill, ТВРllфіВ, з,..іНII КОС • и'::.,,:, оре.I4ІIУ ~I1)' ІШ У,..Оlах, В113НlчеН11Х п.4.6 

Д У ІІІПОДКУ BWfOBl1 OpelI4DP~ з,.1ІІ1І А Доroвір в 04l10СТОРОIШЬО,..У порll4К)'». 
oroOOPY, 0PCIIДOДIICUL ,..ВЕ ПРІВО рОЗ'рll1Т11 це 



2 . '" 
4 6 4 Д Opcu"ll BllкnaCТIIB наС1)'ПШП релаКI1I1. 1.6. Луша ., OroBOpy па 

((4.6.4. У разі ІІСВІІСССІІІІІ ОРСІШ1l0Т маТІ' у строки, BI'3J10',etli QIIM Д~ГOBopOM. C~Ma ,'ilБПРІ ORilHOc:rf 
аважаcrьc:JI ПОllllТКОВllМ 6oproM і стяryСПоСR 3 нараХУВОJlНЯА. пс",: 1!l0 lliIpa~OB) СТІ~Я ,!а cyr.ty 
nOllllTKoBOro 60pry (3 урахува'IІІІА' штрафJlШС СВtlкціП з~ іх "a~B:'O~TI) ІЗ розра~у"к~ І_О ПІДСОТків 
рl'IІІIIХ обліковоі C'I1IDКII Haцiollвnьtloгo баJlКО Уh"ОlШІ, ДІІО 101 tlІІ ле".ь Вlllmlше""R тaкora 
nOllllncoBoro 60pry або ІІІ деtlЬ Пого (noгo ',встш,і) погаШСНIIJ', звnсжно ПlЛ TO~O. яка З ВCnIIЧIIН 
ТОКІІХ СТІВаК с білЬWОIО, 3І КО*ІІІІП Kвnellllllplllln ДСtlЬ ПРОСТРО"СJlІІЯ У "ОГО сматт. 

1.7. Луtlктб.4 Договору ОРСllДI' BI,кnaCТI' ~ lfac:'YnJlin релаКI~~ї: '" 
«6.4. ОРСlllIIIР з0600'.31I11IП в п'RТIІДСIfIШП терм", ПlСЛ. ДСРЖІІВІІОІ рссстрац" цього ДОГОВОРУ 
тalабо БУДІо-RКІІХ ДОllllТКОВIІХ yroдo Договорів про ВНСССtlНЯ зміtl та ДОПОВІІСlfh ПО Договору ТОЩО 
I'DlIIIТI' відповіДtlу копі,о оргаlІУ дсржuв"оі податковоі службll за місцсм ЗІІв:солжсtlllЯ ЗСМcnьноТ 
діл.IIКIШ. 

1.8, ПУllкт9 AOroBOpy ареl'д" nOnOBlllmlllOBIiM піДПУJlКТОМ 9.4.7 JlасryПJlОГО змісту: 

«9.4.7. в п'IІТIlДСtllll'П термін після державноі рсєс:траціТ ЦЬОГО Договору тalабо БУДЬ-'КIIХ 
ДОllllТКОВl1Х yroдo Договорів про Вlfссеlll'І змін та ДОПОВllень до Договору тощо ІІадат" відпові4НУ 
копію органу ДСРЖUВlІоі податковоі cnужбllЗ8 місцем з"оходжеllНЯ '3eMCnbllOЇ діЛЯІІКШ). 

1.9. ПУtlкт 12.3 Догоаору оре'Шl1 ДОПОВНlІТаl1l0вltМ підпунктом 12.3.4. ІІаступного '3місту: 
«12.3.4. illiuiaТlIBOIO однієі із Сторін В ОДІІОСТОРОННЬОМУ порядку У в,шадках, передбачешlХ 
38КОІІОМ то QIIM ДОГОВОРОМ». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореНДІ! BliкnaCTllB наступніП редвкціі: 
«12.4. Розірвання ДOГOBO~Y ореН411 землі 38 ініціаТJfВОЮ Орендодавця в OlIHOC:Т0POHНЬOfoIY 
порядку допускастьCJI У рВЗI неВlІконання Орендврем вимог пунК1)' 4, пі4пунктіо 6.4 та 9.4 даноro 
Доroворr· • ДO~Bip ВО~Ж8СТЬСЯ розірваНIІМ за iHiuiaTIIBOIO Орендодавця '3 момеН1)' Ішбyrrr 
ЧIІННОСТІВIДnОВllUlОГО Рlшеtlня суду, ПРI.ПНJJТОro HBBllMOry Орендодавця». 

2. ЦеП Aoroaip піМRгає державні А реєстрації. 

3, цe~ AoroBip Н8баlрає ЧlІннос:ті піc:nя підПllС8ННЯ сторонам .. та "oro дсржавноі реЄС1рашї 
S.lншi УМОВІІ ~orOBOPY 0PClllUl земельноТ діпянкаl від OS червня 2006 року зв ](0040633800296 

ЗВnlfwаюТloСЯ бп 3МIН. -

ОРЕНДОдАВЕЦЬ 

ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КIlІве.,ькоІ0ІШАСТI 

/:~l(Гpii4їіЧ~D'84ресв : 
~ .. ;:~ " ~.~pOB~pil, IJ)1J{агаріllв. 1S 

11* ~': -, С,\~!,СI1~~~~'ГОРП Ва&ШЛЬОDI,ча 

11
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І N "' ,," '.", ". . \: 

\ 
:.: "-І . ':' С.' І)' 
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ОРЕНДАР 

ФОЛ Сlldорче"ко О.М. 
IОРJ'дJlчна адреса: 
ВУЛ,ШOnом-АпеRхема,93 кв.84 
М. БроваРIІ 
обл. Киівська 

О.м. Сlldорче"ко 

Доro8ір ~peЄCТP08D110 у ВIІКОНКОА.і Брова • 
реєстрашl договорів РСЬкоТ МIСЬКоі род 

орендІІ DЧllнено заПIlС 8і4« п. 11, про ЩО У КНll3і заПJlсів держаоноі 
. ~»- 4?~ 20~ 

чz. року, 



.... АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м.Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська I\liCLlca рада, в особі 
ВИКОНУІОЧОГО обов'язки міського голови - секретаря міської ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та фіЗllчна особа-піДПРIIЄl\lець СllдорчеllКО ОлексаllдР 

Мllколайович з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФіЗllЧllа особа-піДПРIIЄl\lець 

Спдорченко Олександр МllколаііОВlfЧ прийняв земельну ділянку 

площеlО 0,0005га, для обслуговування лотка, по бульв. Незалежності в 

районі розміщення буд. N!! 11 в м.Бровари. Земельна ділянка надана 

ріmенним сесії від 26.03.2009 року за N!!1072-59-05 на умовах оренди на 

1 (один) рік, терміном до 26.03.2010 року. 

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

договору оренди. 

llEРЕДАЛА: приЙНЯВ: 

ПРlІва,,"''''; lІідIlР"ЄlfIЄI(6 
СllдОР"ЄІІКО о.м. 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул. Ш.АлеЙхема,93 кв.84 



ДОГОВІР 
ОРЕНДИ 3EMF.JIbHol ДІЛЯНКИ 

М. БРОВDРІІ 

~ •• • ~,O~ ... 
# ., , 

" • с1 . / .,.' ." ~ L '( __ ' /1 
. ./ 

SPOBBP&:LKD мl&:ІоICD PDJlD 11 ,,~ .. ...lLIa"hr оО ')O"~p 
OPCIIJ1DДIIIIC~: Iip~BBp&:ыcD a.I&:~1CD ~BДB 8 особі ЗІС1уП.fllкаміськоro roлО811 DOJIIH~"D ё r~MI,sBn;'oBII'ln: 
ШО Аіс ІІВ ПІДстаВІ ЗаКОI'У УКРВІНІІ Про "ІІСІІСВС CblOBpllayBallHII в Украі'lі" 3 OlIlloro боку, IIOBiPCllocтi від 
01.08.2006 3В N!2-1 5/1872 та oРСlІдвР: ПРIІВВТIlIlП ПШПР'ІСМСІІ" ПІІ&:DРСІІКО АШlрlП МllколвПОDI.'I, roРIIДІI'ша 
1UlPсса: ВУЛ"ЧСРIІІХ08СLкоro,13 КВ.19 "І.БРООDРІІ обn .. КIІЇВСЬка іllСlm.ФікаuіП.IllП K01l1701018059 IIKlln lIic ІІІ 
пІдставі свшо~а про дсржаОIlУ рссстраці.о c:y6"CICТI nilInPllCAfllllUЬKOЇ lIiMItIIOrn, 8'IlIII10ro 'BIIKOIlКOMOM 
&poВDPCЬKoT Мlськоі рln" 3В 14iI2355017oo00001395 Bill 29.IО.2ОО2р. :І lIPYroro. )'КЛапll ЦСП IIoroDip про 
HIIJ. ... CIlDOCдCIIC: 

І. ПРЕдМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ 8illnooillllo 1I0 ріlllСШl1І сссії Броварської міської pllI.1 КІІЇВСЬКОЇ 06nlrn oill 
01.06.2006 РО'СУ .N!!2б-0S-05 .IDдDI:. о ОРЕНДАР npJlnMIC 8 строковс МІТІ'С КОРJlС1УВІIІІIЯ 3CMenItllY lIШЯIІ .. 'У 
МОШС'О 0,0024 ra дnя 06~yroBYBDII'ln кіоску, НIСIlП JIIBXOlIl.T .. CR по вул.КJlіВСhкіП D pOn01l1 РОJ.ІІЩСІІІІН 
6yll..N'l168 ••• ВроваРI •• ЗгіllllО З МІІІОМ ЗС.IlIСКОРJlстуааН.IІ, ЩО с исвіll"С1оflfО.О ЧІСТІІІ.О.О uItoro ДоroвоРУ та 
дoaїДКII OIIДВIIOi Броварс .. кш.І міСЬКIІМ віддшам зсмenыІlхx ресурсів Bill 11.07.2006 Н!!767-04-313 та зс •• елЬ"D-
1lUUlCТP0Boi ДOКYМCllТDцii Броварського міського відділу зсмелЬН'1Х рссурсів WI зсмелЬНО lIШllllка ра.'ycrься в 
3CМJ1IX KOfolcpuinllOro В"КОР"CТDІІНЯ в межах БРОВІРСЬКОЇ міської Plllll'. 

2. 06"єкт оре.IДИ. 

2.1.В ОРСІІДУ ПСРСUCТloСЯ зомелЬtlо lIШЯ'IК8 звranlollОЮ мощею 0,0024 ra. 
2.2. Нв зсмen"llіП lIiмllUЇ BЇlIcyrнi o6"tml Hcpyxotororo мвПна. • 
2'з.НорtorаТ.fвна ГРОШОВІ оцінка Jcмелыlіi lIЇl1RИК1r згіllНО 1I0від.ш Бровврсь~оro M'CItKOro oiддlпy 

зсмenы�хx росурсі8 від 11.07.2006 N!766-04-3/З стаНОВІ.,.. 4047 ( ЧОТIlРIІ ТlI~~1 сорок СІІ' ) rpllBCIlЬo 
2.5. Зомм"нв ДШJlIІК8, ЯК8 nopelllCТloCR в opeНJJY, 110 ",ає IICl1On'K'B, ЩО tolO;кyn. переШIСОlllтl іі 

• ефеКnIВНОМУ 8.іКОРИСТВIІН.0. • • 
2.6. ПРІІ зміні ( рсорraнізвuїі) OPEHlJAP Я Доroвір opc'llIIr 110 збер.І'ВЄ 'шнн,m.. 

3. Строк діі доrовору 

3. . 1 (ОДІШ) рІк ДО 01.06.1007 року. Ліcnя ЗІ .. ін .. сшUl строку Aor080py 
.1. ДоroВIР YКnDllCHO теРМІНО". ІІа noro 118 HOB"n строІС. У UЬO"'Y pD3i ОРОIuUlР П08'II'СІIIІО пі:lllішс lІіж 

ОРС'lДІр моє псреВ!І~(lfе прно ПОIlО~ОН'UI о nOBllIO"lIm. П"СЬ"ОВО OPC'IДDдDBWI про НlItolїр ПРОllовж.m. noro 
311 2 1.lснцl .110 30KIJllfCHНI строку 1II~ lI~~B ру lІе зв цln"ОВIІ.. np'IJJla"OIIll."1 ОрСllДОР втрачас переааЖlIО 
1110. ПРІІ allкoplICТ8ll1li зеа.uы�оаa д",ННIСІI 
Првво ІІа ПОllовлеllllЯ договору opellДll. 

4. Оре.щиа плата 

404-70 (ЧОТl'РIІСТІІ ЧОТІIРIІ) rpllBHi 70 кoninoIC. 
4.1. РіЧІ18 opellAllB ",?ата С8СЛDДвс ЗD ЗС.UlIО здіпс.IІОС'ПаСІІ ,урахуваlllll"l іНдоксів іllфnяuіі. 
4.2. ОБЧllCnСIІІUl розм,ру opeНJ1lloi мan' 'ІІІ' ДІІН npllnllR1Тll plwellllJl вш 01.06.1006 року ЩО"ІІСНЧІІО 
4'з.0peIIAIID плата ВllоеllТloСЯ ПОЧllllаlО ІІІ IIBc:тynIlIlS ,В OCТD.IIIII. ~"llЛОllДаР"II"1 дне •• звІТІIОГО 

рlВ1І11М11 частааш npoTDro"l 30 lCDЛе.IДDР·IIIJ Д ;;'XYIIOK УДК у КIIІве"кіП областІ AI.КJICB8 МФО 821018 
(податкового) ".Ісяця wляхо"І перераХУВОllllЯ 118 К КОД Кn8еllфlICDult 13050500 - ОРС'lAа 3СІSЛі. 
ІССЩ 23571913 р/р 33213815500005 _liроввре .. ке B~HOIC ope'JДHoi MDТI' ОфОРМlIIIСПоСЯ BiJuaOBilllll.tolll вкта.ш. 

4.4. Псреll8'IВ npодyкuii та .UIlIDtlllІ nocnyr в РІ. 
4 еrлRдDcrьсн у pD3 • 
• 5. РО3"llр opellAllot nлаТl1 пер бв"сн'lХ 1I0roBOPOM;. •• 

4.5.1. зміllll умов roСПОll8Р.ОDВIІІUI, перед пillilllJ1CИIІІ UЇII, таРlІф.в, У то".у ЧIІCnJ ~,ШCnIДОК IlІфnяціі; . 
4.5.2. 3.IIИII розміріо зомелыІro податкУ, КО.ІОМ' 
4.5.3. 8 інш,1Х D'IПDдКIIXo породБВЧОlІl1Х 3В o~., ВllJивчсиі W"llIoroBopo.r, cnpD8IUIC'I'ЬCII ПСIfJI у розмірі 
4.5.4. У pD3i нсвкосаlllUl OpeJllIIlOT MDТI' ~ С:же .. .де .. " npOCТPO'ICII'1I MDТC"AC)'. 

nOAВlnHOi стаОК'1 llaulo.IDlI.,IIOro БDtIIСУ Укра": і 811nlllквx, ЯКЩО ОРЕНДАР 3 ПОВВЖІІІІХ ПР''''ІІИ ТІ.", .. аСово 110 
4.5.5. Ope.llIНa Ma'18 спрВВnIlЄ110CJl тако o,,~ 

ІIІICQР.IСТО8УЄ ,омел .. ну дімИ"'У ЗD ЦІ'" ДоroвоР '. 



СТВІІІІИ 3Сl\ІeJlЬІІОЇ діЛИIIКII. s. )'І\ІОВІІ BllKOpl1 

.апlобc:nyroВУВВIIНI І\;ОСКУ. 
5.1. 3СММЬІІВ AЇnIIIICD ncpcдaC1'LCJl І OPC~::I_ зсwrі Ko",cpuiAlloro ІIIКОРIICТDIIlfЯ. . 
5.2 ЦllllоОВС ПРIОllа'IСIIIIІ зСМCnlollОТ ДIn вncllo'IY заКОIIОJll1IСТ80М ПОрЯlIh")' з\tIlfIОВіПIІ lІі.llо0Іе 

• б фОР"'JlСIIIIJI У DC1DHO 5.3. ОРСIIAllР ІІС ",вс права с3 О 
nPllЗllаЧСlll1І ЗСМCJlLIIОТ АІІІІІІКІІ. 

• І пср"nачі :Jсl\leJlы�оіi ділЯ11К11 D OPCII,l)'. 
б. )'І\ІОВІІ ІстрОКІ -

'А ЄТІоСJI бс:а розробnСflflJl,.. ПрОСК1У її піЛlIСЛ!:f"'Я. 
6.1. ПСРСВ'ІВ ЗСМc:JIlоllОТ дlnJlflКl1 І ОРСIЩ)'3А1 ClnO • ОРЕНДОДАВЕЦЬ переlIВС а ОРЕІІДЛР ПРllnмас 8 
б І Ic:JIIolloT дlnJlllКIІ ВОРСІІІІ)'. • ' . 
• '2.lllшl yr.IODII псрсдач ЗС,. AIIOIIIX прав і прстснзіЯ ТPCТIX ОСІб, про ЯІ\!" n \IO\leкr 

ОРСllnU • ку Bllllolty вІд БУД ... JlКIIХ ма 
"'v 3смcJlы�)' ДІЛІІІ ОРЕНДАР ІІС Mornll ЗllаТlІ, 

YКn!UUlIIIIJI Договору OPEHДO~BEЦЬ ЧІІ ЗlIіАсшоєrьСJI піСЛJllIержаВIlОТ реССТРВllії НЬОГО ДШ UBOP) 
6.3. ПеРСАІІ'lа ЗСМCJIIoIIОТ AUlJlIIKII орСНJUlрю 

за актом ПРІІАМВІІІІJI-передачl. у аТІІІІ "Про opellny зсftlЛl" ош Об.IО.1998р .N'!!161-XIV Opffl.'18p У 
6.4. На ОСІІовІ c:т.2S 3BКOIIY ~Ррссaoтnаuп доroвору ОРСIIДII зеftlелы�оіi lIі.'1ЯIIКII l1еРЖВВllОТ або 

n'RТlIДClllllln строк пІспА держааllО. - '1" _ 

-' 6 '·ВІІІІА IIDlIaТlI копІю 1I0rooopy ВШПООШllОftlУ OPrUllY lIСРЖВnllОI nDlIBT"OBOI КОftlУllDЛLllОТ onaC1101i:1 І зо ОО N ... 

cnу.к6ll. 

7. YalOBl1 ПОВСРІІСОВЯ зсl\lслы�оіi ділИIIКI •• 

7. І. ПlМJI ПРIIПIШСШIІ lIIЇ договору OpcНJUlP повсртає opeHlIOlIВBUCBi земелІоНУ lIinJlIiJCy У стані. ІІС гіРШО~IУ 
nopillllllO з ТІ.,.І. У aкor.IY lін ОlIСРЖВВ ії в орСНІІ)'. _.. . оо. 

ОРСIIДОВІСОІо У разі погіРШСННJI КОРІІСНІІХ вnастltвостеА opeНlIOBBHOI земелыІІ� 1IІЛЯІІКІІ, ІІОВ JlзаНII'( І] 
з",іllОIO 1т СТВІІ)'. ",ає првво на BiДWI\'OlI)'88HIUI збlІТКЇв У розмірі. Вllзначено,..у СТОРОНВМІІ. Якщо сторонаМIІ ве 
ДОСКnty'l'O ЗГОlIll про розr.lір BЇДWKOДY8DННJI збllтків, спір РОЗІ"JlЗУЄТЬСJI У CYlIOBOMY nOpJllIKY. 

7.2. 31IinCHeHi ореlUU1РСМ без зrolIlt 0PCНlIolIВВWI ВltтpВТИ на поліпшення opelllIoBaHoї зсмелЬНОЇ лLllll"'I, 
JlKi IlеМОЖnIlВО BЇAoкper.llml без З8ПОlIіlННJI ШКОДІІ ціА lIiтlHUi. не піlUlllгаютlо віlIШКОlIУВВННЮ. 

7.3. ПonіпwенНJI стану зе .. enloноТ lIiтlHICII. ПРОВСlIсні opeНlIВpeM за ПИСЬМОВОЮ ЗГОlIОЮ з 0PCII.10lI88UCM 
зе,.ші. Ilе пilUlaгаю n. BЇДWКOДYBDlllDO. 

7.4. ОреlUU1Р має прпо на BЇДWKOДYBaHНJI збlmciв. заПОlIіRНИХ YHBcnilIOK неlllконання OpeH.!10lIUUC\l 
зоБОI"азень • передбаЧСНl1Х ЦНftllIOГOBOPOr. •• 

3611Т1CDftlll ВОDЖDІОТЬСП: 

705. фaкrll'tні B1pml, аК11Х opeНlIDp зазнав У зв"JlЗКУ з невиконанНJlМ або неналежним виконаННІМ УМ08 
AoroBOPY opeНlIOlIDВцcr.I. а також ІIП'рати. lкі opeНlIDp здіRСНИ8 або ПОВlІнен здіfiСНIГГIІ МЯ ВШНОВnСННI c80ro 
nopyweHoro прпв; 

7.б. AOXOlIl" Jlкi ореlUU1Р "lіг бll рсanloно 01pIIManl В разі нanСЖllОГО ВІІКОНВННЯ OpeHlIO.!1l1BUC!\I УМ08 
Доroвору. 

7.7. Розмір фmml'tНl1Х ВIП'рат ореltlIDРЯВll3начаt:ТloСR на піlIcтuі 1I0кyr..eнтaпLHO піlIТВеРlIжеНl1Х lIDtlllX; 

8. 061\Ісжевпя (06тяжеllllЯ) щодо ВI.корпстаВIIВ 
:Jс~lелы�оїї ділВIIЮI. 

8. І. На opellДOBallY зсмenы�)' дiтlllКУ Встано' n 
КОРllДОр r.lереж КОМУllікаоіА. вneHO - зеМЛІ обмеженоro ВИКОРIIСТ8Н11J1 - і",&СllеРИII 

,. Illші права та 060в"аи-. • 
-- СТОРПІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rвpall1YЄo що зсмenы�11 1I1nlHICa • 
заБОРОllОIО (арсштом). ЗDCТDВОІО Ilе персбуває і Bill ма є У ~oro впасності. Ніко",у іllШОМУ Ilе віlIчужена, ПІА 
IIDlIDBanl інші права, ВIDllаЧСllі ЦlIМ 1I0ГOBOpor.I. є ЗI1КОIIIII ПОВllоважеНl1І переВІВТlI ЦІО lIілRНI"У В opeНJl)'. 

'.I.Права 0РСIIДОДI10Цn: 

9.J.I псревіРRnl цільове 811КОРllстанНJlЗСМ іі' 
9.1.2 АОСТРОКОВО розірваnl осА Доroвір enыІo ДUlІІНКlI; 

Договором; У ВIІПauucax. передбачеНl1Х ЧIІІIНIlr.1 ЗВКОНОADвствоr.1 18 U'I.I 
9.1.3. 3Millllnl розмір opeНlIlloY маПІ У ВllПад • 

ОlIlІОСТОРОШIЬОМУ ПОРRlIКY без зroдll ОРЕНДАРя. ках. персдбаченшс '11І1111І1'" ЗВКОНОВІС:ТВОМ В ТОМУ ЧІІCJIІ 8 
9.1.4. IllMal'l1nlBЇД ОРЕНДАРя своєч • • 
9.1.5.ВlІмаI'l1ТII BilI ОРЕНДАРя відш aCHOro ВIIс:сеННІІ 0PCНlIIIOY маПІ' 

або міськоі paдl~ про HaдDlIНJI зсмenы�оіi Au:.~~:I:їдCYМII ОРСНДної мати з' часу ПРIІRIurm& ріШСllНJI ВIII\'ОН50)І)' '.2. 0600 П'КlI OPCIIДOДDOQn: ПllсанНJI UIooro Договору; 
9.2. І. ncpelIDBanl зсмenLI'У ділRИку 

ПО акту. 



9.3. Права opCI.aapH: 
9.3. І. oтp.IМIТl' по аtny зеа.en ... 1)' дfnlll 
9.3.2 nOIlOВnIOBm. договір піспl ~ У KOPIlC1ylamllї 

.0600"13111 .. І.а npo1'JIзі тepr.r'IN ОРСІІДІІ ЗDКlllЧl:mll СТРОІС)' lІоro ... • ." • ДІІ 8 раі 8ЇAcynlOcтi ПРСТСIDfn. ЩОДО 
9.4. 060В"П:SКII ОРСllДарп: 
9.4.J"IDJ1DDaТJI ОРЕНДОДАВЦIQ А • 

.. ln8'1"'I,' 101kll1181cn. ціАСIIlOВ8Т1I __ КОlnpOn" 3D .flКOpllcтamlRAI цісі 31:Аlеп .. 1l0Т 
9.4.2.ol.KOp •• cтooyoan. ЗСА.enIoIIУ Іл 
9.4.З.СDОЄЧDСШО CMI'IYВIТJI ОРІ:ІІДІІ; 1I11~"Y ІВ qIпLODIIA' ПРIІJIf8'IСIfIlRАІ; 
9.4.4.110 ДОПУСКВТJІ хіr.rіЧIІОro ЧІІ б)'д:lту. • 
9.4.5. піДТРIІМУВІТIІ П D ІІМСЖІІОМ" саl!",ro IІІШОro заБРУІІIІI:IIІ1JI1I:МЛІ; 
9 4 6 І' " flJТlРIІОМУ СТІІІі' • • .п спl ЗОКIІІ'lеl"" теРА.і.І)' Діі Доro • 

ІІІІІСХО'ОА'У стаlfі ПО ІК1)'. вору ОРI:IfIlI' nOBcpll)'111 3I:меп"l!)' .IIЇJUlIIX)' ОРЕ' 'ДОдАВЦЕВ' У 

10. РІ13111( ВIIП8ДI(ОDО 
" го 31111ЩСІІІІR або ПОUII(ОДЖСIIIIR 

06 cкra OPCIIAII ЧІ. ііого IlаmШII. 

10.1. РII3IІК ВIlПадковоro 3flJlщеllllJl або n ОWКОЛЖСІІІІІ 06"єкта ОРІ:ІІІІІІ 'ІІІ Поro чаСТlllІІ1 ІІССС ореllllар • 

11.СТРПХУВПIIIIR об"tпа ЧІІ його чаСТIIJ .... 

11.1.ЗгіДII0 3 ЦІІМ доroвором об"єкт ОРСІІ.ІІІІ ІІС пiлnlгас ctpа.ХУIЦШIfIО. 

12. 31'ІіШІ У1'І08 ДОГ080РУ і ПрllПllllСllllR ііого діі 

12.1. ЗміllО rMOB ДОГОВОРУ ціПСlfIOlОТЬСІІ У nIlC .... OBin формІ 311 B3aЄAIlfOIO зro.llОIО сторіІІ. 
у разІ HOДOClrнl:lIl1R зroДIІ ЩОДО зміНIІ умов доroвору спір розо"оytОТЬСI У СУДОВОМУ ПОРІ.llХУ. 

12.2. ДIt договору ПРIIПIIІІRIОТ .. fR у разІ: 
12.2.1.зlкіll'IСНIUI С1роху, ІІІ ІКIIП Пого було )'ІШIUIСНО; 
12.2.2.ПРllдБIНIUI орсндареАlзе .. сл .. ноі ділlllКl1 у anaCHicтt.; 

• 12.2.3. ВІІJC)'ПУ 3САIСЛ"llоі дiмllKl1 ДllJI суспln"IІИХ потрсб або nPllMycoooro 8їдчу..кСН'1R 3САIСЛ"'lоі 
IІІІІНКlІ3 МОТІlвів суспin .. ноі необхіАНОСті 8 nopJlдlC)', 8СТ1110anсному законом; 

12.2.4. nіК8ідаціі фі31ІЧноі OC:OOIl-орси.uaРJl. 
ДОГО8ір ПР"ПIIIIJIЄТt.CJI таКОЖ В іНШl1Х 81InaдxL~. пере.абаЧСIІIIХ заКОIIО ... 
12.3. ДIt договору ПРIlП.IІІRIОТlofR IUJ1НХОI\I пого pOJlp8allllR 30: 
12.3. J. взаємною 3ГOJIOI0 сторін; •• 
12.3.2.рішенюrм CYIIY на 8111\101)' однієі із сторіІІ У НВCnїДОК НСВllltOllанНІ ДРУГОЮ СТОРОНОІО об08"ОКЇ8. 

передбаче.шх договораА •• та 8наспідо" 81ШlUlКОаого 311t1щеНlIІ. ПОШКQJIЖеllНl ope'1Д08alloi 3САlеп .. ноі ділRНКII • 
• 11: істотно переwкоAЖDЄ її BIlКOPIICТВIIНlO, а таКО'А( 3 іНШlrx підстав. 8.DнаЧСIIIIХ 3ІІКОНОІ\І. 

12.3.3. IleBIIKOllaHHR opellДapeAI п".4.2. да"оro договор)' 30 р'ше""RА' С)'д)', вJдповJдIfО до 
tt.141,144 ЗеАrелlollоrо кодексу УкрвТlШ; 

12.4. РозірвDННJI ДОГО80РУ 8 OДHOCТOPOIIKьor.IY nopllJUC)' дonycкacn.c:l; 
УМОВОIQ розіраанНJI ДОГО80РУ о ОДНОСТОРОНІІЬОМ)' noplJUCY є ИС81IКО!18ННІ Оptшдареr.1 n .4.~, п.9 ... .3. 

12.5. Перехід пров. anаСlюcri на мaRHO OpellllDpR .на 11ІШ)' 10Р'IJUIЧII)' 8бо ФI3.IЧНУ особу, а також 
Рсорraиіз.ЦЇJI ЮРІІДІІЧНОТ OCOOI.-орСНДВРJl є підс:твво,о ~H рО3lрваНIIR до!"вору. 

ПРВ80 ІІІ opellAOBaнy зсмеп .. IlУ дimrи .. 'У У р831 cмcpтl Фіз.IЧ!IОI ое~бll - ~pelfllDpR, :JВС)'.ФІ\'СНІІІІ або 
D6AJежеll.1JI її ДЇЄ3Дl1THOcтi 3. ріШСlІllRМ суду перехоДl1Тt. до СПlUlкоЄAlШВ або ІНШ'ІХ .0Сlб, JlKI 8111~'Орш:toаyкm. ШО 
Jcr.ren"ll)' дinaШСУ разо.r :І орендарсм. WnIХОМ переyклtUlllННR ДOro80PY ОРСlIlIllзсr.lnl. 

13. відповідlJlы�іеть сторі)1 З8 OC8111(011811118 або 
ПСНlJlсжне 8111(0U81111И AoroDoPY 

13 1 З б ІІКОІІІНІІІІ ДOI'OBOPY cтopOНllllec:yn. 8ідповilIaп"IІ'cтt. 8iдnoaiдalO ДО 
3Ir " а IІе811КОНІІІІІН а О IІснanСЖIІС о 

011)'1111з 2ШОГО ДОГО80РУ· б" IR 381n .. IIІІЄ'I'ItCН аід 8їдповiдan .. IІОсті. RКЩО аона доослс, ЩО це 
Do • .CтapOIIII, НКІ ПОРУШlша 30 08 130111 • 

PYluellНJJ CТIUIoCJI lІе 3 її ВІІІІІІ. . . 
14. ПРlll(іllцсві ПОnОЖІIIОИ• 

.' • IІС8111111 СТОРО.I8М1І та nol'O дepжuноі рсєс:траціі. 
14.1.Цеn договір IlІбllрає .. 1111НОСТІ ПICnI п~ асвх. шо маl011о OдtlllКOBY ЮР'IlIIIЧНУ Сltny. D,QШІ :J НІСІІХ 

311aJro Цеп доroвір yкnaдollO у 'Ір"ОХ nPllI\llP~n _ 8 ОРl1lllі. ЯlClrП провів державну реа:троці.о. 
IlUIТLcJt в opellДoДl1BWI. ДРУПln - в ope'lдDpa.·,...·· 



[? .. 
" . 

IІсоl.J:t"СІІIIIІ"111 'ІаmIIID"Ш Aorauopy с: 
акт ПРlIПМIIІІIЯ-ПСРСДItСlі об"сКТD ОРСIIдІI; б ЖСІІ" (оБТЯЖСIІЬ) У іТ BIIKop"cтnaIIli та 
кадаСТРОВllП МІІІ :SCМСЛ .. ,IОТ діл_IIКII :І Dід06ражсНIUlМ О ме 

DCТDIIОВnIШІІХ ссраітутіа • (КОРШ:ТУВDС'У) ЗСМСЛЬІІОЇ діЛRНК"· 
акт про псреДltс.у ІІа :l6cplrallll. DCТDlIoвnetll1X ~IC"ACOIIIX Зllа~ID вnaCI.II .. ")' • 
ІКТ про ncpCIICCCIIII. D 1111УРУ ЗDВllіWllьоі МСЖІ зеАlсльноі AUlIIIIKII. 

ОРСІІДОДОВСЦЬ 
Броварська міська рода 
в особі 

15. РСКВЬІІТІІ сторі •• 

заСТУПlшка міського голови 
ВОЗШІКQ Сергія МIJхaRпОDlfЧВ 

МісцсзнаходжеНIUlIОРllДlІчноі особll 

0074 Кllівська область, 
м.БроваРII, вул.ГагаріIllS, 15 

IдеНnlфікаціПIШП код 26376375 

ОРСllДар 
ПП Писаренко А.М., ЩО діс .. а підставі 
свідоцтва про дерх(ввну ресстрацііО 
суб"єкта підnрисмницької діяльності, 
виданого виконкомом Броварської 
міської Ради за N!!2ЗSSО 17000000 1395 
від 29.1 0.2002р. 

Місце проживання фіЗIІЧНОЇ особll 

Киівська область, м.Бровврн 
вул.Черняховськоro,13 кв.19 

ІдеитифікаціПннА номер 270 І О 18059 

ПідПJIСl1 сторіІl 

~~~~b-B03НRKC.M. ~ А.М.ПIlСВренIСО 
МП 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

200А.року м. Бровари 

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

заступника міського голови ВОЗІІяка Сергія МllхаrrЛОВllча, що діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

довіреності від 01.08.2006 року за Н!! 2-1511872, відповідно до рішення 

сесії від О 1.06.2006 року Н!!26-05-05 з однієї сторони, та ПРllваТllllЙ 

підпрllємець Писаренко Андрій МиколаЙОВІІЧ ідентифікаційний код 

2701018059, з другої сторони склали цей Акт про наступне: 

Броварська ~liCЬKa Рада передала, а ПРllваТНllіі підпрllЄl\lець 

Пllсаренко Андрій МllколаЙОВllЧ прийняв земельну ділинку площею 

0,0024 га по вул.Київській .~ р-ні розміщення буд.168 ДJIJI обслуroвуванНJI 

кіоску. Земельна ділинка надана рішенням сесії від 01.06.2006 року Н!!26-

05-05 на умовах оренди терміном на 1 (ОД.ІН) рік до 01.06.2007 року. 

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

Договору оренди земельної ділянки. 

ІІЕРВДАЛА: 
Броварська міська рада 
IОридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна, 15 
Заступник . 
~ гоголови 
:yt..\H~:.· ~ 

• Об "to~ 
t" JOI ~. ~ 

~ . ~ ",~_ ........ , ", 

ПРИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
Писаренко Андрій Миколайович, 
яКИЙ проживає за адресою: 

вул.Черняховського,13, 19 
м.Бровари 

обл.Київська 

~I А.М.Писаренхо; 

'. 



АКТ 

про передачv ІІа ]берігаl 
• ІІІЯ вr:таIIОВЛС.ІIIХ l'tIеЖОВllХ 311аків 

впаСIІІІКУ ( КОРІ.сryuачу ) ]е~IСЛь"о'і діЛНIІКl1 

rU1НR47Sеиmp p1!!l'н.?;z' ~ ~ _ 4 

7 ( n І 6 Фі1и-'~б", ~I~" IОр"~ич.«;і"о~~1с2 ЮМи '1 

міської (СІЛЬСЬКОЇ) ради 

.. , . ____ -____ 200;;: р 

Ми Нllжчепідпнсwtl: 

представник організauії, шо виконала робот., по встановленню межовюс знахів :аеr.,ельиоі 
II;ЛJlНКJI. шо надана аlіще вказаному В:lаС'ШI\~ ( І\Орltстувач)' ), 

ТОВ" КОНСТАНТА" __ ~~~"uU::!.A:J!:~..!::a:::;". • ....a4'~. =-:-::::~ _______ _ 
І lIucao1a. n І Іі 1 

npel1CтaBH"" ~Iic .. "oї (с:іna.ськоі) рМ11 C!~~kнitt2 r:JJf4. 

місысгоo (райоIltIОГО) ві.'1діЛ)·1е"lс.1'.ШIХ рССУРСIВ ~~ ~ JII( 
(llllі' 

склапн цеА акт про те. що МСЖОІІІ :Ші1ЮI "С'ІС!1IоНОI .!JіJIJI"ЮI НСТQНООІ'С:ItI (ві.!lНОlJлені) на .. 
місцевості а кількості _..::;4;;r;.....-- шт І IІСРСЛI1I11 на збс:рігаНlIJl землевласннку 

(землекористувачу) __ Ja9tc~r::a:,,:,~~А~е~и.~t1f12~=·::::::-::od't::;,'~А':=..=:;:: ------
~" ЇflI L фllll'lllUI u&:обll. 111&1"" IОРІІ411'1110і особи) ...... ~ 

-~;.. "\ 
Аn СlCllадено а трьох ПРНМіРltJIr~' :\: ~ \ 

,. І 'І;' і\на : ~ І . ". . ;' :} . , ..... ,' 

/ 

Представник opraнi1auiї. шо 8ИКОI,tа.'18·оо ~~ .~;',;::2 
роботи по встановлсtlНЮ меЖО811:С ~t!!,KI~ ~: ; 

---. . .....:.. ... /' /' 
3емлеалаСНflК (зе~I.'С:КОРffСТУППЧ) 

ПреАставник міської (сіЛЬСЬКОїJ p~lif 

Представннк міськоГО (Р~ЙОIflIОГО) 
відділу земельних ресурСІВ 

, 
• 



., " 

АКТ 
про перенесення 8 натуру )О8ні .. • 

WHltOI меЖl1емельноТ аlл8Нtcll 

"i6rф,?lZr!'н !со fJPIL"pJ!'iJ( Ч ~ С~1FcU'sЯЙ2,tJ';?'. 

- _ ~ии~p 

Ми. "ИЖ"СПIА~I"Сlиі. ПРСI1СТIІВ""" ТОВ "КОНСТАНТА" 

а ПРИСУТНОСТІ 1СМnС8nаСНИІСІІІ (]СМ/lсlСор .. сТу .... I.). 

ПРСl1ставниlС 8ИКОНКОМУ ~.,., ЄН&С2 Хв. 
JіlOЧН НІ nlACTI81 АО110nУ IНJCOJCOМ)' H~ 271 
pL!1H "IРО.JnН' .1СПУТ .. ТI. 8111 24 " .. стопа.!11 1992 рок)' 
перенеСtlМ " .. ат)',,) 'lltСЖI ,сп rII,'1~T3111 пnаll~ Iс ... спа.НОI41"8""" 

ПРОЖНВ8tOчого 110 1~.1 _ ... ,;t.и=.а::~'t..·~d1:.:tи.=5і<-IІіІ"1а ....... _Aot;,~e::u...;· ___ ·:",:". -------

)ГІЗ"О РlшСННI ""Clt'-IK"O""~'I~ /'1'1 ІШ! ------------

МСЖО8і 1НІІСН • lСїn"КОСТI / UIT пеРСАІні • Нlтурі преАСТUИИIС)' 
11~I08H"ICII. 1111 It;uro Ї HI»'III.:&.:tIO lll.uПОIl14ШI8tніСТ8t 1. ї. 1береже""I. 

РО1МlРН та '-'IСUС,наХО.1і1ССННR мСЖОВ'" 1"IIСIІ 1CMCn18HOЇ АЇnlНIСИ ПОКІЗ.ні 
НІ ICPOhilA 

исА акт ( ПI.!lставою.!ІЛ. приАН'n' рішенн, ПО фактичному КОРНС1У8&ННIО. , І 



А61'ИС :sємєльноl ДІЛЯНКИ . 
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Масштаб 1 :200 
ОПИС МЕЖ 

к 

ПЛАН 30ОllіІВllіх I\I~. 
Короткостро ас 3С~lnСIСОРJIСТУDRПIIJI 

«о 

I.~ 

ПП А КОВоro 110 умовах opellДll 
-;.rмc? ~eba-й ~ 

Вуп. k .г -- А&І'! 
"'''С1ю« АІё .. 

. 

Від А до А землі загального користуввншt-
Акт перенесеНllR І\ІСЖ в шатуру ЗОDllішпьоі I\IШhі зсl\lcJlы�оіi ДЇJlВIIIСІI 

Начальник Броварського мiCLKoro віддіЛУ 
Земельних ресурсів 

3araлы�аa площа: 11. D 1'1' 

D ОбмежеНIIJI: 



"РО IІI1~С~"'1R "",,, 10 :'Ora8lp ~1 
11" 27 ЛIlCl"'lnlldll 2:::0РУ OP~'dIl1~"C!""D' dllul1l1l11 

місто G PDItj'JtifU06JJ80D416 
ра81РІІ К.IТ8ськоі обпаC'li 

3Олпn•IR двІ 11.ся,.1 Аео'птоrо року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: БРО8lрсr.ка АlісІока р.... К -1-- фікоw·Пн, n к --- 11І8Ськоі обпа""'; у.,,\'ІIН, Шlilm' І ОД за дІ''''МІI ЄДРПОУ 26376375 .... IОРIUlI'ЧIII особа за :la1\1JlloaBC11IOM 
flrlPlнa. IS, 8 особі ВJlКОllУIОЧОro обов'ОКl1 місІоКОro • IОРIUlllЧllа IUIрсса: Кllівська обл., м. БроааРI" вуn. 
_nдlc ІІІ піДC11lDі ст.42 Закону УкраТlІІ1 «Про місцеа I"OJIOBII - сскретаРIІ РIUIІІ Сапожка lrapn 8аtШnЬОDІІЧD 

ОРЕНДАР: ПП П •• саРСІIКО AIUlpiA МllколаАоС СIAІовр.дуваНІI'В Укра;lІі», 3 OДJIOro боку, 'IU ' 11.1' ... Бровар •• к •• іВСІока обll., ідсlmlФікаціП,шП код ;~~I:'~~;lНa ~eca: A •• Spo~~plI, Dуn.ЧеРIIІХОIСЬkоro,J3 
.n AOl'Oalp про JlВС1УПI.е: • дапі - ОРЕНДЛР , :J "f1YlOr сторо,,", умаЛlІ 

ДЬо'l11 доБР08inloll0 і псрсБУDаlОЧIІ пр" здоравоа • • 
JlDnepeдlПоО О:ІнаПОМnСllі з прl.п •• саМIІ UIIBinLllOro 31':o=~~ .сщп пам'I1і, РD1уміlОЧIІ 311Iче.lІІ. своіх діП, 
'JOIIICМ1I. з 811МОl1lМІІ ЩОДО IIClIinCllocтi правоч ) • і ,ЩО реІУnlO1ОТЬ YКnllJle.",n fIIlМl1 правО'llІІ1 
\ u-1131 63 5 І",>" ВІДПОВ ДІІО до ріwеШIІ SpollpCLlfOi aliCIoKoi рад'l від 
21.05.2009 року ,,~ - -о та КСРУІО'ІІІСЬ ПОЛО_ІІНІІМ" ПУlllстів 4 5 2 4 5 3 9 І 3 Д 
_НII' від 27 1І.IСТОПDдll 2006 року yкnan" цсА Д • N! І ( . ., .. та .. oroBopy opellДll зсмenыlіi 
_IIRII3CMCnLI.oi ДЇnП'IКIІ від 27 IІl1стопадl 2006 оroВIР ~.I II0dtllli - RrRlJtJip} про Bllccell.1II 3ftlill до ДоrolОРУ 
",-- року за Ju",,0633800416 (ffllllЛl - ДOlDIJір оре,,",,) про такс: 

1. 8НСCТlІ АО ДоroвоРУ ореНДІІ наступні зміllll: 
1.1. ПУІІІСТ 2.3 Договору ОРСІІДИ IIIКnBcтr. І .llIC1Yn •• in рсдвкціі: 

«23. HOpAlmlDJla ГРОШОlа оцішС8 земenыlіi діЛIІНlС1І згіДf'О довідк" lіадіпу дсржкомзему У місті Броварах 
КuТlcJ,xoi обпасті від 15.06.2009 року Н!! 04-3/13-3n69 C'ПU1011m.: 

15817 (П'mlllДlUl1'Ь ТlIClЧ lісімсот сімНilдWП"Ь) rpll8eНIo ОО копіВок.» 

1.2. ПУJlКТ 3.1 ДОГОВОРУ ОрСflД" IIIКnIlCТlI І наступніП peдaKuii: 
113.1. ЦсП Доroвір )'JClIOДCHO терміном до 28.05.2010 року. nїCJUlзвкі.flfеШIІІ строку діі ЦІоОГО Доro80РУ ОРЕНДЛР 
МІС переlажне прlВО поновnенНІ Вого ІІІ HOllln строк. У w.oму разІ ОРЕНДАР nOIIIllCI. ІІС піЗllіwе "іж 31 30 
IІІІВидарКОХ днів до звкінченНІ строку дії цьоro ДоrolОРУ ПllСЬМ080 nOliдoftllml ОРЕНДОДАВЦЯ про 'І ... ір 
IIJIOДOВЖJm. Вого ді.о. 

DопmкcнНІ цr.oгo Доroвору про переВDXCне праlО ОРЕНДАРЯ не ЗlСТОСОI)'lOТltC. У разі: 
• llІІСОрllСТІНиі зсмenr.ноі дimtНК'1 ІІС за ціпЬОllfМ ПРIf3наЧСIDUlМ; 
• порушеННІ термінів сматн орсндноі мати; 
- 4ОІІ)'ЩеННl погіршснJUI стану земenьноі дinlНКII». 

1.3. Пункт 4. J ДОГОІОРУ орс.lдІ' виКлІСТИ IIIB~a~ реакціі: • 
14.1. Pi'llll ореидИD мата становить 10% (дearь) liДCOТКl8 ІІД Jfopftlan.IHoT rpowoloT оwнк.Iзсмслы�отT дIтrHICfI-
15817,00 rpнвеиь і складає: • • 

- J 581,70 (Одна Тllс.ча п'атсОТ BlciMдeeRТ ОДНІ) rplfllUl70 кошВок І pllOl 

1 4 N 4 КnICТI' У наступніП редакції: •• уикт .3 Договору ОрСllД1І ІІІ • roм зо (1Р'UlWIТII) 1CIUICн.aap1l11X дlliв. нac:rymnlX 
t4з. OpCIIДНI мата BHOC.fТЬCJI ріВНІІАІІІ чаcткar.11І ЩОМІСІІЧ.ИО npo1'I6 tmnVVllIИJIII пдв lWUlXDal ncpcpaxylllИНІ на 

31 oeraюш.1 М Зlітного (податкового) ftllCIIUR e:J JI""""-
~ кanеИJUJРЮIМ дне N! 33217815700005 УДК У Кlliвcькіn 06naст ft •• Кlаа, IіОД ЗlQ10 23571923, 
МФО 82 10~~~ ~:;';:a~::Кe ~дк. код IСІІВСllфіКDціі 13050500 - opelllll землf». 

ВСТІІІ ИІС1)'mlіn редакції: 
«4 1~ Пункт ~.5.2 Договору OPCIIДI' ВІІІСІІ CТ8DOK OpelfДHOi Маті', 3ft111III НОРМІТlІIІ'ОТ rpoшової Oцit'ICII, 

.5.2, ЗМІНІІ розr.IIРів земenьного ~~ДВ~. та іі, Вlf3начеи.1Х 31КОИОДUСТВО"'. 
nfдauщeННІІ ціl', 'І'ІРllфів, зміНІ' КОСфlWЄJrrlI I!ІДСКС8Ц 'Ulfl)' МІІ'ІУ ІІІ У"ІО8Р, IIDначеНl1Х п.4.5 ДаrolОр)', 

Ор У 811naдICY віДМОВIІ OPCIIдlPII зft'!lІІm. O~PO'IJIЬDМY пDpIlДJC)'». 
BlIДoдlleцr. МІЄ прно розір88ТІ' цеА ДоГОВІР в одно 

наС1)'ПlfіR рeдlllШl1: . 
1.6. Пункт 4.5.4 ДоговорУ ореНдІ' BlllCllaCТI·IB 8IfЗ'ІІ"С:ІІЇ Wrr.1 Договором. c:yr.la заборrollllocтl ввшкаt:ТЬСІ 

«4.5.4. У разі неІнесеНІ" ореНдНОТ MaТlI У стро," , • що нapAXOI)'ЄI'ЬCI ІІа суму податкОIОГО 60РІУ (з 
nOдlhcolJlМ боргом і СТІІI)'Є'l'ЬCIІ 3 lIapDX)'llalllllr.l п;: .. озpDX)'1І1С)' 120 Іlдсотків pi'lllllX обnіК080Т mllllf 
~1IIНIIм IUТplфН'1Х санкціП 3І іх ІІDlIИОcтf) р 'ШКОro подаn1J80ГО борry вбо НІ ДCII. noгo (noro 
IflЦiohlUU.J.oro бlllКО УкраіНІ" дllочоі на aell. 1lfllllICllellHII CТDIIOK с 6lлЬWОІО, 31 IСОЖI"'n кaneндaplllfn день 
1hI_ 3 велl",l'" 'ШКІІХ 
'-IІIНі) noraweHJUI, :ІІІІСЖНО lід того, Іка 
lIJIoctpочеlПІІ у Аого сматі». • 

i"IIV1IXТOM 5.4. 'lDC1)'пиоro з,,"сту: ccS.4. Перса"а у 
ОIНlт. ІІОВІІМ n - • .1' б ЄfЬCII.» 

1.7. Пункт 5 Доroаору ореНд" доп IДllзсаICn •• 10і дinlНКlI3В ОрОJIII • 
3_IУ та внесеННІ АО статутного фоНд)' прВIВ орс, . 

CТlI В IJlC'l)'ПltiА peдaкw1: 
1.8. Пункт 6.4 ДОЮDОРУ opeНдJ.lllкna 



~ 

«6.4. ПСР_'ІІ 3CMCnIII.oi РНХІІ ОРСІ.JШРІО 3АіПСІПОЄТЬСІ ІІІ ПРОТJlзі 5 (П"ІТЬ) днів _ 
npllnll.811111 - псрелDчі. _ h. 11 

ОрСIIJШР з0601'1І31111'П І n'JlТlIACI.I.I.n термін піСЛIІ АСрЖВDIІОI рссстраЦIІ ЦЬОГО Договору Та/або .... 
АОJШТКОВІІХ УГОд. ДОГОlор11 про ІІ'СССІІIIJІ зміll та АОПОВІ'СІ'Ь ДО 1!-ОГОIОРУ TOIIIO ІІалаТІ! BinlIOBinJlY хоn,4І;., 
АСРІClUIllОТ ПОдDТХОlоі слу;кб113D місцсм 31'DXоmкСШІІІ 'CMCnlolloi АIЛIНКIf). ар 

1.9. Пу •• КІ' 9 Договору ОрСllДl1 AOnOllllmlHOllIM niAnYIIКТOM 9.4.7 hac-ryПIІОГО 1I\1іС1)': 
«9.4.7. D n'mlAClllllln тep.lill піСЛI АСРЖВDllоі PCtCТPDWЇ ЦЬОГО Договору тalабо БУДЬ·"КIІХ 40дlтrol 
ДОrDDор11 про DІІСССШІІІ ,міl' та АОПОВІІСІ'" ДО дОГОВОРУ ТОЩО НадаТIІ піДl10піЛІІУ "onilO ортну ~ 
ПОlШтховоі службll 3D ІІІ'СЦСМ 31IDXОДЖСI'11ІІ 'CMCnlolloi ділIIIКII). 

1.10. ПУІІКІ' 12.3 дОГОВОРУ ОрСНДIІ доповшml ІІОВІІ.І піДПУІІКТОМ 12.3.4. IІRС1)'ПIІОГQ З.lі 
illiцIB11IBOIO.oДJlici із СторІІІ D OДIIOCТOPOIIIIIoOMY ПОРЯДКУ У ВllПадхвх, псрслБВ'":ШIХ 1aKOII01\I та ц" .. д:': 

1.11. ПУІІКТ 12.4 дОГОВОРУ ОрСllД1І BIIКJlBC111 В IfВС'І)'ПllіП рсдакції: 
«12.4. РозіРDDlІІ1ІІ дОГОВОРУ ОРСllAlІЗСМJlі 3В іllіціВТlIВОIO OPCНAOДDDWI D OAIIOCTOPOIIIIIoO\lY ПОРJlДКУ 4011ycan 
У роі IIСВllХОllВlIJfI ОРСlIдaРС.1 ВІІМОГ пункту 4, підпунктів б.4 та 9.4 даного ДОГОВОРУ.» 

2. ЦеП Договір пімJlI'ВЄ державніП рсєстрвції. 

3. ЦеП ДОrDDlр нвбllрає '1ІlІІностl післ" підПllсанна cтopoHar.1II та Аого дсржаПIlОЇ реестрації. 

4.lJauI УМОІІІ договору OPCHJlIl зеМCJllоноі ділаНКIІ від 01 JlIOTOrO 2006 ро",), за Н!!040633800042 3""1 
ба змІІ.. .... lIDIIIrr 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

ІіРОВАРС'КА АІІСЬКА РАДА 
К111вськоІОSJ1АСТI 
ІОридичва Їlдpеса : 
м. Бровари:: вуп.Гarаріиа, 1 S 
в o~ і. СрпоХска iropJI Васпльовпч. .. _". 

ОРЕНДАР 

Пр"ваn"'"1; nідnРllє.лlеl(Ь 
ПllсареlfКО Андрі'; МІІКОЛRIiОВІІЧ 
ІОридична адреса: 
вуп. ЧерИJJXіВСЬІСОГО, 1 З кв.19 
м.Бровари 

~: . . 
" .. . {. '.-

. .. '~ 
, ~ . _~ 

: • а lJii? . . 
- . 

LB. С,IIIО:НСКО 
/ 

А.м.Пllсаренко 
'. 
~ .. -.----~~~-~ .. 

r. • ... 

о •• : • дo~aip 3iP'ё~OBaнo У ВIІКонкомі Брова СькоТ міс 
реєстраЦІЇ договорів ореНДІІ ВЧІІНСІІО 3.n11C від ес ~ » IоКоі Paдll, про ЩО У ХНІl3і заПllсів дсржавноt 

- дf 20Ц2року. 



.... АКт 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварська Micьrca рада, в особі 
виконуючого обов'язки міського гопови - секретаря міської ради Сапо>Кка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварсы�оїї міської ради від 

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

сторони, та ПриваТІІИЙ підпрllЄ~lець ПllсаРСIІІСО Аlщрііі МшсолаііОВllЧ з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ПРІІваТllllіі niдnpllt~ICQb 

ПисареllКО Аllдрій МllколаііОВllЧ прийняв земельну ділянку nnощеlО 

О,ОО24га по вул.Кllївськііі в раЙОllі розміщеllllЯ буд. N!!lб8 для 

обслуговування кіоску в м.БроваРII. Земельна ділянка надана рішенням 

сесії від 28.05.2009 року за Nе1131-б3-05 на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, 

терміном до 28.05.2010 року. 

Цей Alcr складено У трьох примірниках і є невіД'ЄМНОІО частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 

Кllівськоі області 
Юридична адреса : 
м. Бровари, вул.гагаріна,l,S 
~иКQНУЮIJ}JЙ ' обов язки 
міс го головЦ - секретар 

" , 
J •••• .. •• ..:~, 
;; .. ~19 КІР l' ~.',' ",! .:\ ;j 
\'.; ',' 1)''': J /J.В.Сапожко 
~,J . t ' , '/ ~! 

" '? - .,. 
," о.о..о. а .; 

' ........ ::;-.. . 

прИЙНЯВ: 

пп ПIJсаРСllКО А.М. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул.Черняховського,13 кв.19 

~А.м;ппсаревко 
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... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧJ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: БроваРСЬІС8 J\lїСЬІ(а рада, о особі ГJcpIIIOI'O 

заступника MiCbKOI'O голови КIІПJIИ.tї OJlelCC81IДP8 АIІ8толіііОВII'18, що дjr' Шl 

підставі 'Jnl\""HY 'УКРRЇНИ "Про місцсоос СОМОПРЯДУШlllюr G УI(Р3ЇНЇ". 

довіреності від О 1.04.03 за И!! 2-6/299, З О;1нієї СТОРОНИ. та I.РIIВII·llшіі 

піДПРjlЄl\lСЦЬ Сllдор'.еІIКО Олександр МllколаЙОВII'1 CI<JI8JНI щ:й Акт ПРО 

наступне: 

БI)ОваР~ЬЮI I\lісr.Ю1 рада l1ереДЗD, :1 ПП CIIJJOp'ICIII(U ОJlеIСС:ШJ1Р 

МIІ1~олаПови'l прні4rlЯrJ 1~i\lельну ділянку площею О,ООО==пt пи 8)':I.ГОI·.lріШl, 

в районі розміщення б)'д. N!!16 дЛЯ обслуговування лотка (l~\tлі 

комерційного ВИJ(ористанlUI). Земельна ділянка надана рішенням сесіі 

Броварської міської ради від 26.0S.200Spoкy за N!!723-34-04 11:1 умовах 

оренди, TepMiHO~I иа І (один) рік ДО 2Ь.О5.2006року. 

Цей Акт складено У трьох примірниках і є невід'ємноlO частиною 

ДОI"ОВОру оренди 1смельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварсы�о :Уlіська j1зда 
lUРНДJJЧНI:t адреса: 

м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Перший застvпник .. 
МіСЬІСОГО голови 

tЯflИЦЯ/ 

ПРИЙНЯВ: 
тІ СИД\1РLJСНКО Олександр 

~Лн~олзйоаJl Ll. 

якиіі ПРОЖI1В:lf' 10 3ДP~C(11O : 

м. БроваРІІ, _ 
вул.Возз"єднаШJЯ.ll, КD.)8 

,. 

-.І .- І О.М.СидорчеllКО І l~~ 



А !а.50 

~.ItO 5.0 кь.м. 

Масштаб 1 : 1 ОО 
ОПИС МЕЖ 

ПЛ,АН ЗОВllіШllіх мсж 3СI\IЛС"ОРIIСТУВ:1ШIЯ 
{1' ~OP~KOCТPOKOBOГO на умовах орендиl 

" ~UДОрченк.о О.М. 
вул. ГагаРіна, ~б -

Від А до А землі загального користуванн 

.1,1 , 

Акт переllссеШIП І\ІС"& D І.атуру ЗОВllіWllЬОЇ ~Jежі зсl\lenыfіi lIіnПllКl1 

'" ....... 
'" х 

" .. 

v .. 
.'1 

Mea~i ЗС&JenLIIОЇ діnЯllКl1 DII:Jlln'lelli ШІ )lіIЩIi~DОС'l'i,:~~llі~іа§I~~~~~~~~~ 
та DIСRЗDJlі ОрСllДDрЮ 

., 
.,:., о'го .. i,i"tnW 

В.О. Ilачальннка БРОDарськогО all~LK . ~~:{..-~~p...J::Т~F--- ШОКУІІ М.А. 
1Сl\ІелLІІІІХ рссурсів ,,: і· :~: • 

• • = 



~-

АКТ 
ІІВ переllСССНІШ ВІІВТУРУ ЗОВ • .. 

IllblllЬОl I\lежі зеl\lenы�оіi діЛИlllСJt 

_. о'.и 

-ВУJI. 'I;.~"Ha« Н 
, 

11 І,," : С; С'.І'#с.2 
...--.-- r 200~p, 

Ми, шокчепідпнсані, представник Броварського ~liCЬKOro зсмелЬJlо-кадаСТРОDОro БJОРО 

..Jtr о.Р'У с l3. 
в ПРllсynlОсті земnевпаСІJюсів (зеr.шеКОРJlстувачів): 

"І/У CVZЦ1M ~<!'d~ t:J. JIГ. 
(f 7 .- -

представив виконкому y~, є АІр..О §, .8 
дiкmdi на підставі дозволу виконкому N! 273 

ради пародних депyraтів від 24 ЛJlстопвда 1992 po~'Y 

псреиCCJIИ в натуру межі на підставі плавУ зсмельної дimrнпt 

Л Іл ~ ?/Q,4yt!#""PD о.к: 
~mюшшо~огоповул. ________________________ --------____ ----________ --------____ ------------------------_ 
3J'iдкo рішеВВJI міСЬКВІІКОНКОМУ Ни __________ від _________________________ _ 

Мехсеві знаки в кількості (./ ) передані в на'І')'Рі представmпcy замовника. на ІПСОГО і 
ВІМа,цсно відповідальність за іх збережеRВJI. 

Розміри та ItJiсцезнаходжеDВJI межеВJfX знаків земельної дiпJlнки ПОКазані на кроках. 

ЦеІі ВkТ є підCТUОJО ДJ1Jl приitвJrrrЯ рішеиu по фВ1С'1'ЙчвО)!у корпстувaиmo. 

Atr СlCJJадсний в двох ПРJtМіРRJ!КDX. 
Пред , , 
"3' eтa8~ зеМn,еDJlDСlluка " "А"" 
,еаrnекорt!с;Тувача) . 2~,~jl~:;::,~~;;~:~e~""co r/, V". 

~
'-''' -=-:- - С ZJ 

Пр .. " •. It. ,'.... • • ~ ""СТа81IПК 610 аНТ:.z::::IIС"::.::Ц~'1 r.:.:'~' ~~~iii ~:...J!!\!!!.~~~~~~~'Я'-~ 
'п і , , $ 23 РедСТl18ППІС ВІІКОІПСОМУ ~ • • 



"ро ІІІІІ!СІ!"". ~"'II "о f'OГODlp .мІ 
ІІІ" 22 чtРIІІІ. 200~OIlOPJ' O~t"d" Je"e ... "or tJL ... IIHII 

"lісто G pO"J' N040SJJВOOOIВ 
РОІаРIІ Кllівсь"от області 

04 ЧСРDІІЯ lIDI ТIIСЯ'IIДСD'nтого року 

ОРЕНДОдАВЕЦЬ: ІіроваРСІо"1 MicIoКD ._ 
ЗІКDIІDдDDСТDОМ Yкpaillll, іДСІІТІІФікаllіПllllП К04 ]::а КIІІОСІокоі області, IОР"дIЧllа особа за 
КllТвсlоКВ обл., м. БроваРІІ, вул. raМlpilla 15 R !'II~'" ЄДРПОУ 26376375, 'ОРІIJIІІ'ІІІВ а.арсса: 
сскретаря paдll СПl10ЖКn Ігоря 80СІІЛІ о' , ОсоБІ nllKoltylO'IOГO оБОО'nКIІ мlсІоКОГО ronОВIІ -

І ' 011'11 НКІІА .ІІіс 'І· і "І сцсвс СlfolОDрядуваllllJl D УкраіІІі •• , 3 OnllOГO бо'ку та а Пl4CТDП ст.42 3aKOllY У,,"раТIIІІ "ПРО 
ОРЕНДАР: ФОП CIIДOP'ICllkO Олсксан ' 

ВУЛ.ШOnО"I-AnсПхсма,93 КD.84 іЛСlmlфіка іА :р МlІколаПОВII'I, IОР"ДIІ'lІІа а.арссв: III.GpOBaplI, 
сторо"!,, yкnan" цсП. Договір про IІIСТУIІІIС~ 11І1 KO.ll 1443101096, JШnі -"ОРЕНДАР", :J "Р)'20Т 

ДІІО'ІІІ поБРОВIЛLIІО і псрсБУПIIО'''' n 11 •• 
ЗllаЧСllІІJl СВОЇХ діП, попсреДIІLО O't1lno .. :ctli'40ponor.ay PQ]Y~II та RсшА паr.a'IІТі, Р01ум11О'1ІІ 
РСI)'ЛIОIОТL YКnDдClllln 1II1~1II ПРІВО''''tI 30" 3 np"OIICIIIIII UIIBInLtlOГO заКОIІО4DВCТDа, ШО 
вlдповіДIІО до звтверджсtlоі piIlJCtl"Rr.a Бро~ар::::~/ ntl~,oМlr.aIl. ШО.llО tlC.llinCIIOcтi npаВО'IІI11У), 
46-05 1І0рмаТІІВНОЇ r,JOWOBOЇ OUitlK" зс .. сл. ІСIоКОI PI4~1 ВІД «30 •• BCpeCtlR 2008 року Н!!883-
16.10.2008 року Н!!898-47-05 ві 26 03 ~~~~ БроваРІІ, та РlшсtltlR БроваРСlокоі міСlокоіРl411 оід 

• 452 45 ' .11 •• року N!!1072-59-05 та керую'шсlо ПМОЖСШ'JlМII 
nYnllmB ••• , •• 3 та 9.1.3 Договору ОрСlІ.ІІ1І зс .. enLtlОЇ ділRtlКIІ ві4 22 чсрвtlR 2005 року УlСЛanll 
це ДОГОВІР Н!! І ("одал; - "Olotri'P) про в . 2 .цІ IІссеШIR 3 ..... .110 Договору ОрСtlДIІ зеr.aenlotlоі ділJl"КIІ вІд 
2 чеРВНJI 2005 року 31 Н!!040633800068 (1Іl4мі - Д~(JfI;Р оре",),,) про такс: 

1. ВнеСТIf до ДОГОВОРУ opell411 tlacтyntli з .. іllll: 

1.1. Пунarr 2.3 ДОГОВОРУ opell411 BIIКnBCТlI В tlаступtlіП peaкuii: 
«2.3. Нормативна r,Jошова оцінка зеr.aenlotlОЇ 4ЇЛRІІКІІ згі4t10 Дооідкаl відділу зеr.aenlollllХ рссурсів у 
"Іісті Броварах Кt,iBCIoKOi області від 10.02.2009 року N!! 04-3/13-31344 стаНОВlrп.: 

3576 (ТРІІ 11ICJ1чі П'JlТCОТ ciMДecRТ шість) rpllВelllo ОО копіПок.» 

1.2. Пунarr 3.1 дОГОВОРУ opetlДII BllкnaCТII В HBcтyntlin реакціі: 

«3.1. ЦеА Договір yкnaдetlo строком нв І (ОДІ ... ) рік., тер .. іном до 26.03.2010 РО""у. ПіCnJl 
закінчення строку діі ЦLoгo Договору ОРЕНДАР ",ас переВІжне прnoо поtlОВJIСШIJI Аого ІІа ІІОВІІП 
СТРОК. У ЦLOMY разі ОРЕНДАР "аВIШСtI ІІС піЗllіше lІіж за 30 кaneН4Dpllllx дttiB ДО зuі.lЧеllllJl 
строку діі ЦLOГO дОГОВОРУ ПIІСIоr.rово повідО"IІІТIІ ОРЕНДОДАВЦЯ про 1ІІІІІір nPОДОВЖ1ml ПОГО 
дію. 

ПonожеllllJl ЦLoгo дОГОВОРУ про переВDЖllе право ОРЕНДАРЯ не ЗІСТОСОВУЮТЬСR У pa:si: 
_ BllKopllcтaHlli зе",enltноі ділJlНКIІ ІІС за uinloОВ1І1І1 ПРll3l1аЧСIІНRr.r; 
- порушеllНJI термінів сnла111 opellJlHoi nЛВТII; 
допущення погірwеШ'JI стану зсмenloноі діл.НКIІ». 

1.3. Пунarr 4.1 Договору ореНДІІ ВІІКЛІСТІІ в lІас::'УПllі~ p~Kцii: 
«4.1. РіЧІІа ореНдНа плата CТnIlOBIm: 10% (~eCRТIo) ВІДСОТКІО ВІД lІорма1110tlоі rpошовоТ оціtlКIІ 
зе",enьноі ділJllfКIІ - 3 576,00 rpllBell10 І cКnIlдDE. • 

357,60 (ТP"CТn п'JlтдесJIТ сіМ) rpllBell10 60 КОПІ ПОК.» 

1.4. Пунarr4.3 ДоГОВОРУ opellJllI BIIКnDCТII У lІаСТУПllіR РC4Dкціі: 
4.3 О IТIоCJI рів,,""'" чаCТlCllftIll шоаlіСR'1ІІ0 ПРOТJlГО'" 30 (ТPIIДЦJIТII) кanСllДllРЮIХ 

«. . рендна плата ВІІОС! СІІІ зоїТІIОro (подD'ПCDВОro) ",iCJIЦII без ypaxyвaнllJl ПДВ 
41I1В, ІІІС'І)'ПШІХ за OC11U.III'" кanСIIдDРШ"'пl ДІІ К OpellдOдaвWl N!! 33217815700005 УДК У КIІЇВСІоКЇА 
UUUIX IНIIJI ІІІ """рахуаlКОВIІ paxyalO o~' перерахув 1'--0 23571923 МФО 821018, одср-,кувач - БроваРСlоке ВДІ<. КОД 
облDCТI м. КtltDD, КОД зкп ' 
кnаСllфікаціі 13050500 - opellдD 3СIІIJII) •• 

РСІIJIІІ ·ВIІІСІІВCТlI В HBC'1)'nllin рC4Dкціі: 
1.5. ПУllarr 4.5.2 доroВОРУ О 

та ставоК opellдlloi плаТІІ, зміНIІ lІор",а11lвноі rpошовоТ 
«4.5.2. з",іЮI po:s",ipiB зеr.renlollОro П~ДnТ:ФіuiСllТlв іНДСКCDщ1, Вll3l1ачеllllХ заКОIlО4DВствоr.l. 
оціНIСІI, підвllщенНJI ціll, таРllфlв, з,,11І11І к lillllТlI opelWIY nлll1)' ІІа У"IОВах, ВII3t1IЧСIIІІХ п.4.6 

У ВIlПа.аку відlllОВIІ opeНдD~~ B~ТlI цеП Доroвір в OДlIOCТOPOIlIlIoO"IY порuкy». 
Договору, OpeНДOдDBeць lІІаЕ ПрІВО р Р 



z. 
OPCIIдIl DIIКnBCТII В наступніП рсдакції: 

1.6. ПУІІІСТ 4.5.4 ДоroВОру 

• І,ОТ плаТІ' У С1РОКIІ. DlОl1а',сні ц"м Договором. сума звборгnааltОсті 
«4.5.4. У рDЗI ІІСВІІСССІ.ШІ ;РСlfд і CТJIr)'ЄfIoCI 3 lІараХУВВlІlІІМ пеllі, ЩО lІараховусться ІІіІ С\'\lу 
ооажаСТЬСІ noдaUOOII" ах О::'::,М wтpафlll'Х са",сціП за іх lІаlвності) із розрахунку І 20 BinC~iB 
noдaTKoooro. бор~ (3 ур уиац"онonыІro БВlІка Украі'lІІ, ді.о'.оі ІІа llCIIIo ВJflIІІКІІСIІНЯ faKOro 
рl'IIІІIХ обл КООО. ставИIІ • • • nOДIТKoDOro борr)' або ІІа деllЬ "oro (noro '.aCТI.III) погаШСНН", змсжно ВІД TO~O. "ка з ае.'ІIІ'1І1ІІ 
ТlКIІХ стаоок С більшою. за ХО"'ІІІІ" КВnClIдaplllln день npOCТPO"CIltI" у Пого сплаТІІІ. 

1.1. Пункт 6.4 ДоroВОру ОРС"Д" BIIICJIOCТI' ~ lІа~пніА редакц!.ї: 'м 
«6.4. 0PCIIMP зоБОО'І3011ll" О П'''ТlIДСШ'''П теРМІІІ п.сл" дep~aO"OI рссстриЦIІ цього Договору 
тв/або БУДЬ-IКIІХ додаТКООIІХ yroд. AoroBopiB про OIlCCCIIII" 3МІІІ та ~OnODffeffh ло Дnгопору ТОЩО 
lIaдaТl. відповlдllУ копіІа oprallY ДСРХСВВllоі податково~ службlf 3В МІСЦСМ ']наХОnЖСЩfR ]емсльно; 
дinIIIKII». • 

1.8. ПУllкт9 AoroooPY ОРІШДІІ ДOnODlIIlTlIlIOOIIM ninnYIllr1'OM 9.4.7 НDСТУПНОГО 'JMicтy: 

«9.4.7. в n'''ТllдeH'''ln терміІІ після деРЖВВІІОЇ реєстрації ЦЬОГО ДОГОВОРУ та/або бу,аЬ-ЯКIІХ 
дoдaтxoOl1X угод0 AoroBopiB про Оllесеш." змі" та допов"ень ДО Договору тuщо .,вnaTII віnпові,аІI)' 
кonilO oprall)' деРЖОВllоіподаТКОDоТслужбlf за місцем ЗffDXоджсllt'" зсмenыІїї ліЛЯ"КІІ". 

1.9. ПУІІКТ 12.3 Договору ОРС:llДlI ДОПОВНІІТІІ НОВІІМ підпунктом 12.3.4. lIaCТYnlloro 3Micty: 
«12.3.4. IlIiuiOТlIDOIO однієї із Сторін в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку У випадках, передбаЧl:lІlІХ 
заКОllОМ ТІ ЦІІМ AOroBOPOM». 

1.10. ПУНКТ 12.4 AOroBOpy opellllll ВІІICJIВСТІІ о наступніП редакції: 
«12.4. РозlРВDJIН" ДоroвоРУ ореНДІІ землі за ініціаТИВОIО Орендодавця в OДIIOCТOPOHIIbOr.ry 
порJlдК)' доnyскаЄТЬСІ у разі HeDIIKOllaHHR Орендарем BItMOr пункту 4. підпунктів 6.4 та 9.4 дDlIOro 
ДOГOBO~ •• Дo~~ip BB~aєтьCl розіРВВlІІ1М за iHiuiaTIIBOIO Орендодавця '] моменту набym 
ЧІІІІІІОСТІ ВІДПООIДIІОro РlшеНlU1 суду. ПРIIПJIЯТОГО на ВИМОГУ Орендодавця». 

2. ЦеП AoroBip пl.anяraє деРЖDвніП реЄС1рації. 

3. ЦеА AoroBip нвбllРВЄ ЧIІННОсті піспя піДПl1саКНJI сторонам" та Аого державної реЄС1рllUіі. 
5. IншіУМОВIІ ~OГOBOPY ореJfJ1ІІземcnькоі ділЯНК.1 від 22 червня 2005 року за .N'!040S338000б8 

ЗІШllwаютьСJI бe:J 3МIН. '0 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 

/іРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІ11вськоІ0SnАСТІ 
IОРIIдIlЧIІВ !!АРеса : 
'" ,pPofajii;iiYJt:fppIHa, 1 S 

,;:,' 01 • • ~~\бі'С~8~rC"і~~рп BoellnIoOBII'ID 
~.', .'. -",. ~ .. ,.~ 

,
;' -, '~'. # .... \ .... ~..: .,.1 ~\ 

f.' ~:. _; .' , • \ \" о \\ 
,,( ""і .,. ~ t~ ~.. r'\ \ f..LB. allO;JICHO 
\.r ... , ..... ~ ~\ .. .:..\. _.. ~ 
"." '\0- .і:'....... 1 ,. ,-;.-'\ .. -. + \\"', .... ~ , . 

.. - u" \, 1.\ A/~ 

ОРЕНДАР 

ФОЛ C"dOP"t!IlIto О.М. 
IОРl1ДІІчна адреса: 
вул.Шonом-АлеRхема.93 КВ.84 
м.6роварl, 
обл. КИівська 

о.м.СllдОР1Ilmно 

.... ~ •• ~ сі ~ І '~ .... """ 
ДО~Dір:зар~ввно у BIIKOIIKor.ti 6РОВІ1РСЬко7 • • 
реЕстрації договорів '. МІСЬІСОЇ pn n. •• • аренд .. 8ЧІІнено заПIІС від ес ~) --І. про ЩО У КlІll31 ЗІПlIСID дер_онОI 

- й9 20D!poкy. 



ПРИЙОМ'У. АКТ 
ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНої ДІЛЯНКИ 

м. Бровари 

Ми, що підписалися Нlf'\l(че' Б . . 
п • роварська J\llCbKa рада, в осоБІ 

ВИКОНУlOчого обов'язки міськог . .. 
О голови - секретаря МІСЬКОІ ради Сапожка 

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

самоврядування в У країні", розпорядження Броварської міської ради від 

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

сторони, та ФОП CIIAop'leIIKO ОлексаllДР МllколаЙОВII'І з другої 

сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварська міська рада передала, а ФОП СllдорчеlllСО ОлексаllДР 

МпколаЙОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею O,OOOSra, ДJIJI 

обслуговування лотка, по вул.Гагаріна в районі РО31\ІіщеllllП буд. Ке16 в 

м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 26.03.2009 POICY за 

Ng�072-S9-0S на умовах оренди на 1 (ОДІІІІ) рік, терміном до 26.03.2010 

року. 

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

, договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська міська рада 
Київської області 
Юридична адреса: 
м. Бровари .~узr.Ра~авJ.~а, 15 . 
В ;г . .) ,:, Г~в'язки, МІСЬКОГО 

DнyJgЧИИ , ~q\.J . ,. 
""'&\,1\01'1/1.1 с~ІФ~Тар-~Ц;.JIкої~~ади , 

'''''Q''' 1 ,О:) 'Їі : ~ .' .. ) .' \ ,- .::/ "',-;' 
tt, ~ , '} _, " 
t'\, l .. ,~ .~ ;' /і / 

" .:; LB.Call~J,cI(O 
~f+Т~~Ц. ~~_:.---' Ь// 

'-, . '. ' .~ " ~ .. ' 
• ~ "'. Jt'.. :-..: "'1 G і' , .... 
~~-:;;~ .... 

ПРИЙНЯВ: 

фол СllдорчеllНО О.М. 
Юридична адреса: м.Бровари 
вул. Ш.АлеЙХема,93 кв.84 



ОРЕН ДОГОВІР 
ДИ 1ЕМЕЛJ,1І0J ДІЛЯІІІСІІ 

М. SPOBBPII 

БропореьКD ".leыcD Р .. of~ 
OpCltAOADBCUb: Брово~еька ~.leЬK~ роо І Особі пср:~о за . ".L~/':~I~nfq .. 20$1~p. 
ЛIlIlТOЛIПОDlIЧП. що ДІЄ ІІа ПІдстаВІ ЗаКОI'У Yкpaillll "п . C1YnllllKa ""CLKoro ranolll КllЯlшul ОnсксаШlра 
"".іРСIІОсті від 01.04.03 за Н!!2-61299 та opCII.IInn' П ро ~IICЦC8C ca~loBpqylallll" І YкpaїIII" :І OIlflOro бо .. "" 
,... • Б ,.. РllьаТllllП Пl.llПРIІ[ І '1' 
ЮР'IAIIЧ"D ІІдрсса. М. роваРIІ, ВУЛ. ЧСРIІЯХОІського,23_а кп.' ~!CЦЬ. ваlШULКIlП Мlllсоnа ГРIlГОРОВIІ'I, 
piaC1lllI cBiДOUТBa про дсржаВIlУ рссс:траllію суб"с '. 6 111СIIТIІФ,каUIП'ІІІП "0.11 1570813916, IКIIП 4іс ІІВ 
6pDIapcIoKoi міськоі раДIІ 1а Н!!6020 lі.ll 09.02.2000р 1;а mn:.IInp~'C"'"IIII"KOT .ІІія~ыlсті,' BII.IIOIIOГO DIlКOIIKOr.,or., 

РУ о, yкnan" цсО .ІІ0ГОІlР ПРО IIIrIК'IClfaOCIICIIC: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1,1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ lі4ПОlі4НО 40 рі.uс""я c:ecr Б - • 
21,10.2005 року .NI!805-38-04 lІа4ОС, а ОРЕНДАР n О І ропаРС"КОI "ш:"коі радlf Кllївс:ьхоі області lі4 
I1ІІОШСIO 0,0010 ГО АЛя обcnуговуваlfJIЯ кІоск р" • Mar.B С1'рОКОІС маТIІС КОРШ:ТУlаllllR 1C,..CnbIIY 4inЯІІІСУ 

1 • У в скла4 пвоlльПОIlУ ОЧI"'-УВ8f1I1R, АКIlП JІІ8Х041rrloСЯ по 
.yn.fBrapIIlB, " •• БРОВОРІІ. 3Г'4110 1 MaIlO,.. 1Сt.lЛСКОРIІ'"""lІаIIllЯ шо с IICOI·.II" Д • і Б '" -'І, [,..11010 ЧВСТІІІІОІО ULOro oroooPY 
11 AOIIAКSI 0114ОНО РОlаРСІоКIІМ МІС"КІІМ ВIд4IЛО,.. ЗСr.lCn .. IІIІХ -су""ів 0'1.11 3 І 03 "004 "'" І 5 І 

" Оо. Б . ..- .. - "- J'!! та 1СМCn""О-
IIJIIC'IP0IOI IlO.КYMeHтaUII роварсІоКОГО ,..,cLKoro віJl4ілу 1СМСЛЬІІІІХ рссурсів IUI 1с\lслыla JlіnЯIfXD рахуr:тЬСЯ D 
1CМJIIX a.1JftlepWnlloro ОIlКОР"Стання в r.tежв,"С Броварської міської радІ'. 

2. Об"скт ОРСІІДІІ. 

2.1.8 ОРСllду пере4Оtться 1сr.tелыla дinянка 1агалЬ.IОЮ моweю 0,0010 га 
2.2. На зсмельніП 4ЇЛІнuі ві4сутні об"єm. HcpYXO:.lOro ",aOIla. 
2.3.НормаТIІВНВ грошова оцінка зсr.tельноі АЇЛЯНКІІ 1riAIIO 40ві4КІІ Броварськоro міського вімілу 

ісмenыІІхx ресурсів ві4 31.03.04 за Н! 154 CТDIIOI.IТЬ 4967 ( ЧОТIlРIІ Тllспчl4l!D'нтсот шl&:ТдссllТ ci~1 ) грllВI!IІь. 
2.5. ЗемелLна 4ЇЛІНКВ, яка nepeaacrbcI в 0PI!IIJIY, ІІІ! має .,сдonіків, 1110 ",ожуть ncpewKo41ml її 

eфetmllНОМУ Вltкорш:таIlНЮ. 
2.6. ПРllзміllі ( реорганізаuії) ОРЕНДАРЯ Договір Opt:IIJIIIIIC 1бсріraє Чllllllість. 

3. Сті10К діі AorOBOPY 

3.1, Договір YКnB4eHo тepMiHO~! ІІВ 1 (04111І) рІк АО 17.10.1006 року. ~іСЛЯ закіllЧl!lІlІЯ crpo,,>: 4~mDo~y 
орекаар мвє переважне право поновлеІІНЯ noro на 1100110 строк. У ULOму разІ ОРСIUlAР ПОВ~1ІІ1!1І lІе ПІЗНІше ІІІЖ 
31 2 IІllспцl 40 закінчеНlІІ1 строку 4іі 40roвору nOBiAoMlml ПIlС .. МОВО OpellJlOJIDBWI про HDr.'Ip ПР040ВЖІІТІІ Поro 
вІ ... ПРІ .." 4lnnllKII ІІС ЗВ ulльоаll'" ПР"3I1ВЧОIІІIР'" ОрСІІ4ВР втрачає ПСрl!аllЖIІС 
-. І В"ІСОР"С:ТВІІІІІ зс,,'cnы�о •• 
nраlО ІІВ ПОllовnС!rllrя договору OPCII4I1. 

4. ОреllДllВ пnВТВ 

Ч ІІ&:ТВ 4св'Яllоао шlcn. ) гр"ВСIІЬ ОО копіпок. 
4.1. РІ-шо OPCII4I1O плота CКJIaAOЄ 496,70 ( OТJlp іОСllюtnСR З ураху8DIСНЯr.t i'lJleкc:ia іllфnRuіі. 
4.2. ОБЧllcnенНJI p03~lipy ореНАНОЇ МВТІІ ЗВ зСМЛЮ 1А IInllнтnr рlWl!ІІІ1Я 01.1І17.10.1005 року ШО"ІІСЯЧІІО 
4'З'ОРСllдllО плота ВIІОСIIТloСЯ ПОЧllllаlОЧIІ :І ДІІЯ пр ПІШІ 3В ОСТ8ll11lаl капОIШВРIШftl 41101\1 3BmlOГO 

PIвIlIlIl"1 ЧDстrCDАll1 протяro". 30 ICIIJICIUUlPIIIII 4111в, 1І11с:1')' УДК У КIlТВСlокtп обnваі I'I.KII[Вn МФО 81 І 018 
(noдaТiCoooro) місяця шnпхо'" псрСРВІУDDlІІl1 ІІа раl:"О:ЛаСIІФllCDult 13050500 - ОРСllда 3СlІsnl. 
"D4 235719%3 plр 33213815500005 - БРОВllрське ВДК. I~OC: ОРСl14110Ї маТIІ офор.шяtтloСЯ ai4nOai.llHIIMIlIUmlAIII. 

4.4. Переда'IВ продукuіі 'nІ НD4D"НЯ послуr в раху І' 
405. Роз".ір ореІ14110Т MOТlI IlсрсrnпдuЄТЬСЯ у раз ;"ВОРОМ; • 
4.5.1 3ftllHI1 умов roсподарІОВDНня. псрсдба'lеШIХ ао Я ц'lll тар"Фів. У ТО.ІУ ,,"слі Вllаслідок ItIфлRUIi; 

• "" піADllшеll1l , 
4.5.2. зміlll1 розмірів земenыІго nOAlT"I' • .'. • 
4 5 3 • рсnбвчеllllХ 3ІІКОКОМ, • UlI&' договоро:.! СПРDlЛltтLCЯ ПI!IІЯ у рО1r.1lрl • • • в ІНШІІХ ВIlПаАКllXt пе І" """ОКІІ, 11\3II11'1еlll .. ' 
454 У' І opeНnIlOЇ MaТlI У "'r оc:rpо,.СIІIІЯ матежу· 

nOJlВinl' ;. JШ31 'le~HeCCHH б '"' уamаіllllза КО'АССК АС"ь пр ОРЕНДАР 1 повІІЖНl1Х прll'''''' Тllr.lчасово ІІС 
10. стаВКIІ HBUlolIВnIollOГO ВІІ"І.... і у ВllпааКВХ, 11\1110 

4.5.5. Оре'I4НО мата СПРВВЛJlСТЬСЯ такОЖ 
IIIICOPIICТQIYЄ земмь,1)' 4ЇJ1111KY за UII'" договорО"" 



5. УаlОВl1 DІІКОРІІСТRІІІІИ зс~Iслы�оіi діЛИIІІСII. 

• 11 обсл гооуваІlll1l кіоса .. у D складі паоі., .. ііn"у О";") ""'ІНА 
5.1. 3C"'CnIolla AUlRtlKa ПСРСАааьсн о ОРСtlАУ IJJI • ;ОМС uintloro в III(OP"CТilIll ІЯ . 
5.2. ЦЇЛЬОВС ПРllзtlОЧСШIR зсмcnыlіi АІЛІІІІКІІ- зСМЛІ CIIO~Y ,аКОIІОАавством ПОРЯДКУ 'JM; "юи:. rн '1;,1101101: 
5.3. ОРСІІАВР ІІС МОС ПРВВВ бсз офОРМЛСllllR У BCТDIIOВn 

ПРІІЗІІВІІСІІІJR зсмcnыlіi АЇЛRІІКІІ. 

6. УаlОВl1 і СТРОКІІ псреда'lі ЗСI\IСЛJ.l.ОЇ діЛПIIЮ. D ореН:IУ. 

• б ро,роБЛСIІIІJ1М проекту ЇЇ В;nПСnСIІІ'Я. 6 І nCpCADIIB ЗСМCnLllоі АЇЛRІІКІІ в ореllАУ ЗА.ПСJIIОСТЬСR с3 • 
• • • О СIfАУ' ОРЕНДОДАВЕЦЬ перслас, і1 ОРІ:ІІДАІІ npllnMIC D 

6.2.llІші УМОВІІ Пl:рс~чі зсм~ыlіi АІЛЯІІКІІ вр. і n етсн,іП третіх осіб, 'lрО ЯКІІ;'; в МОМСІІТ 
ОРСIIАУ зсмcnы�)' АmRшеу оIлыІy ВІА БУА .. -J1КIІХ ManllODIIX прав Р 
YКnВAВIIIIH Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ II11 ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ ЗllаТII. ... 

6.3. nCpCADIIB зеМCnLllоі AЇJtIIIIKII ОРСІІАВРІО здіПСIfIОСТЬСIІ після деРЖІВllоі petcтpallll 111о0ГО Договору 
ЗІ ВІСТОМ ПРIlПМВtIШI- переАІ'II. • Х V 
64 На 01:11001 с:т25 3nKOllY Укрпіllll "Про ОРСІІДУ JСА.лl" РІД 06.10.199Нр К!!161- І opellaap у 

П'ПТІІД;І;І'І'П СТРОК nlc::..n АСРЖПОllоі ресстрпuli ДОГОВОРУ ореllДI. )смслыlіi ДІЛSІІІ~" nС~ЖПВllоі а60 
коаlуJIвлы�оіi ВnBCllocтi з060в'НЗПIIІІП IlадПТlI IсопllО ДОГОВОРУ відповІДІІОМУ ОрГlІllУ ДСРЖUВІІОІ 1І0ДІІТІСовоі 

елу.к6I'. 

7. УІ\ІОВІІ ПОВСРІІСІІІІИ зсмельної діЛИНIСII. 

7.1. Після ПРIlПllllеllllЯ Аіі Ао говору орендар повсртає opellaoaaBueBi ,eMeпblIY діЛЯIІКУ у стаІІі, ІІІ: гіршому 
поріВIІНІІО з ТІІМ, у НКОМУ він одеРЖІВ іі в ОрСIІАУ. 

0pCIlBoдaBCu" У раl погіршсння КОР"СНІІХ MaCТ'IBocтen opellAOBaHoi зI:Меп .... оі діЛЯIІКlІ, пов"Я]IНIІХ і] 
зміllОIО П стану, має право ІІІ відшкодуваННR збllтків у розмірі, ВlІзначеllОМУ СТОРОІІІМІІ. ЯКШО сторонаМl1 ІІІ: 
AocRrtcyтo ЗГОАІІ про РОЗ.lір віАшкодування збllТків, спір розв"J13УЄТЬСJf У СУАОВОМУ ПОРЯАКУ. 

7.2. 3AinCHClli орендарем без ЗГОlUl оренаоАВВUII ВllТраТIІ на поліпшеННIІ орендованоі ]емепьноі діЛRIІКlІ, 
IІкі IlеМOЖJIIІВО віаокреМlтl без заПОАіЯННJI ШКОАІІ ціП АЇЛянui, ІІС піМIІГlЮТ" відшкодуванню. 

7.З. Поліпшення cтalty земел"ноі АЇЛJlНКlI, npOBeAelli орендвре.1 за П1IС"МОООIО ЗГОАОЮ з ореНАОдавцс:" 
землі, не пімнnuоть віДШКОАуваIIНIО. 

7.4. Оренаар має право нв oiдwкoayBIHlfII збllТків, ЗІПОАіllНIІХ унасліАОК HeBIIKOllallHII ореНАОДIВЦI:" 
зобов"язеllЬ , пеРСАбачеНID' UIIM BorOBopOM. 

ЗбllТlСВМl1 вваЖОlотьен: 

7.5. фаКТІІчні втраТІ!, JlКIІХ оренаар за~ав у ЗВ"ІІЗ~ з HeOIlKOllaIlHII", Ібо нсналеЖlІІlМ ВІІКОНІННЯМ умов 
АОГОВОРУ opellДoдaBueM, в таКОЖ ВllТраТll, ІІКІ ореlfАВР ЗАІАСНІІВ або ПОВІІнен ЗАН\СНІІТІІ для віАновлеННJ1 свого 
ПОрУШСllОГО ПРIВВ; 

7.6. ДОХОДІІ, які opelfADp Mir бll рем,,"о ОТРllмаТIІ в раі нмежного ВIІКОlfання opeHAoADBueM умов 
Договору. 

7.7. Розмір фlКТІIЧНl1Х ВllТрат орендаРІ ВllзtlачаЄТ"СI ІІВ пщетаві "oКY.'leнтan н . 
оМ.. Ь о ПlАтверджеtlШ' Аан",'; 

8. 061\ІСЖСОІІJl (о6тJlЖСIIІІП) щодо ВIIJСОРІІСТ81111В 
зсl\fсnы�оїї діnВIIКII. 

8.1. На ОРСllдовану земеп"IIУ Аіпянку ІІС встаНовлено обмеж б " ., 
еНІІІІ, о тяження та ІІІШІ права третІХ ОСІб. 

9.lllші права та 060В"JlЗIС1I ето • 
РПІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ гаРВIIТУє, що зсмельна діпннка є n 
ЗlБОРОllОIО (прештом), заСТВВОIО ІІС персБУВІЄ і вllІ має ЗІК у 10ro ВЛІСНості, ніко",у іншому не віАчужеtll, під 

• і' ОНІІ ПОВНОВІЖ IIDADВDТlIIНШ првва, Вllзначеlll UlIМ АОговором, ellllll переАвваТIІ шо АіЛЯIІКУ В opelU1)', 
9.t.ПРDВВ opeIIAOABBQR: 
9.1.і перевіРJlТlI uiлЬООС BIIKOPIICТ8HIII зеМ ..... ноіі • 
9 і 2 . .... АIЛltIКIІ' •• AOC'rpOKOOO РОЗIРВIТIІ псп Догооlр у ВIlП ' 

Договором;.. ~X, переАбlЧСШIХ ЧІІІІШІМ ЗВКОНОADВСТВОМ та ЦІІ" 
9.I.З. ЗМІНІІТІІ РОЗМІР opeнalfoi маТІ І у Вllпааках 

ОАНОСТОРОНІІ .. ОМУ ПОРІІДКУ без ЗГОАІІ ОРЕНДАРя. ' пеРСАбlчеНl1Х ЧlltltlllАI зако' елі 8 
9.1.4. BIIAlaГDТII вlА ОРЕНДАРЯ' НОАІВСТвом, В тому 'І" 

• СВОЄЧІСНОГО Bllecetlllll 
9.1.S.BIIMDГDТII 01.11 ОРЕНДАРЯ ВЩWКОАУ81111 оренанот nЛаТlI' 

або міс"коі радll про IlадаН1І1І земел"ноі АЇЛІНКІІІ. СУМ 11 opellAHoT ПЛОТІ. з' 
9.2. ОБОВ"RЗК.1 opellaoдaBUII' І АО ПIАПIlСІIIIІIІ ULoro До чвсу ПРl1Пняття рішення JlIІКОНJ(OalУ 

• ГОвору' 
9.2.1. перСАВваТlI земельну AmllHКY по акту.' • 



,.;І. "рввв UІJІ:ІІДDРИ: 

93. І. OТPII~laТlI ПО aany зсмenІоIІУ lIiЦ 
9.3.2 ПОll01Ш108DТlІ доroвір піcn НІС)' у KOPIIC1yIIIIHI' 

_."1311110 ша npcmai тcp~liнy ОРСIIl1II JI ЗlкftlЧС11lf1 строку 'nora Аіі • 
9.4. 060D"ОЗКII ОРlшаDРи: • І раl liacynloc:тf npmшзіА, ЩОАО 
9.4. t.IUIlUIBDТlI ОРВНДОДЛВЦJО • 

~ІШІШ; "OiКIIIIIICТL 1AiRclllOIITII КОІ 
9.4.2.DllкopIICТODYDDTII ЗС'" npoпь ЗІ ВIІКОРlІстаllllll.1 ціеТ ЗСММIоIIОТ 
9 4 3 МL"у АInЯIІІСу 3В І In 
• • .СВОЄЧDСІІО СМІЧУІ.ТІІ ОРСIIAIІУ nnа' І ЬОВІІМ ПРIl1111'IІШIІЯЩ 

9.4.4.IІС ДОnYСКВТlI хімі'1ІІ0ro ЧІІ бу ту, • 
9.4.5. підТlJIIМУВВТIІ її І lIanC'd(JlOMyAca"'R~ora IIIWora 111брУДІІСІІІІR 1СМЛR' 
9 4 6 " IIJТDPJlO.IY ...... ".. ' • • .ПICnЯ 38КIII'IСIІIІН тepMil1'j Аіі ДоrОRО о ... 11 І, 

нanСЖIІОМУ C1'Dlli ПО аК1')'. ру реНАIІ ПОRСРff'jТ1І1смелLffУ .QіЛ'JIIСУ ОРЕНДОДЛВЦЕВІ У 

10. РIIЗIIК ВllПnДКОВОГ 
6" о 111111QellllO або nomKoa)KCIIIIO 

о скта opellДll 'ІІІ ЙОГО 'IOCТIIIIII. 

t О. І. РІІЗІІК DllПЦКОІОro ЗIIlfЩСIШR або поиlКО ' 
I1ЖСIlIf. 06' Ст OPCffAII 'ІІІ Aora чаСТШfll "ссе ореЩUIР • 

11.СТРОХУВОIIIIЯ об"сктв 'ІІІ ЙОГО '1аСТIІІIІІ. 

1 J .1.ЗrіАIІО З ЦІІМ аоroвором об"скт 0PCffAII ІІС підnнГlС ~ -. ,.ахуаI1II11Ю. 

12. Зl\lіllll УІ\ІОВ aorOBOPY і ПРІІПІІІІСІІІІО "oro діі 

12.1. Зміна rMOB доroвору здіПСНIОIОТLСR r nllC::L",oBin формі за взаСМНОIО 1ral10'O сторіlf. 
у pll3l неаОСJlгнеННJI зro.Q1І ЩО.QО ЗМІНІІ УМОІ aoroBOpy спір розв"RЗytonс. У СУl10ВОМУ nopR.QlC'j. 

12.2. діі доroвору ПРIIПIllIЯIOТЬСА У pul: 
12.2.1.закінчеННJI строку, на JlКIlП noro було YКJlВl1eIlO: 
12.2.2.прИдбаНIUI орендарем зсмельної дїJIHHKII у lUIаСlfість; 

• 12.2.3. ВШСУПУ земсльно\' AЇJIJlIIКlI ДnH СУСПЇJIІоIfI'Х потреб або np"MycoBOro віДЧУ;КСJflIl земenыІїї 
IUIIІНКlІ3 "ОТІlвів суспlnьноТ необхіДlIОсті 8 noJWIКY, ВСТ8НОlUlеноа.у закОНОМ; 

12.2.4. лікві.ааціі ФЇЗllчноі особl'-Орендар •• 
Доroвір nPllПИШIЄТЬСJl також В іНШІІХ ВIlПВІІках, персдбаlfеНllХ законом. 
12.3. Діі договору ПРllПIШЯIОТЬея WЛЯХО&І Поro РО11РВОІ'ІІА п: 
12.3.1. взвсмною зrодою сторі .. ; .• 
12.3.2.рішенIUIМ суду на ВІ'МОГУ Оl1l1ієі із сторін у каenіl101С IICBIIKOllall1lR I1РУroю СТОРОНОІО обов"пків, 

lIqJ!JIбачеllllХ AOroBOPOft', та Вllаслідок ВlfПllдКDDОro ЗНІІШСНІ", пошкоджеННR opelll1DBaHoi земenыlїї АЇJI'Н'Ш, 
ІІІ: ІСТОТНо перешкоджає її аIIКОРIIСТ8JIНЮ, в також з іНШІІХ пil1c:тaв, ВIDнвчеНIІХ ЗВКОІІО~'. 

12.3.3. IIСВllКОllаllllЯ ОРСЩUlреl\' ... 9.4.1. JIBIIOro 110rODOPY 3В рlшеffllЯl\1 суду, ВШПОВШІІО до 
rr.141,144 3e&leJlLIIOro кодсксу УКРDіllЩ 
У 12.4. РозірванНІ доroвору в OJIHOCТOPOIIHIoOfolY пороку мпускаєтьсн; 

"08010 розірваНІ" JIOroBOPY в OДHoc:тDpOHHЬOI..Y nopR.Q1C'j є HCBIfКOKall1lR Орснаарем n .4.~, п. 9.4.3. 
12.5. Перехід права власності на маАIІО ОРСНAllР. ІІВ Іншу ЮР"ДlfЧНУ вбо фlЗllЧlty особу, а таКО'. 

))СОРrallізацін 10РllAичноі особll-орсн.ааРI е nil1CТВBOIO ~' роз~р~нн, AoroBOPY· 
Право на ореНДОВВНУ земельну діл.нку У ра31 смеРТІ фDIlЧ~ОТ ОС~бl' - ~pe,~p" всуmnНIІJI або 

116"С'_IІІJI П дfсздвтностї зв рішеll'IJIМ суду переХОДІІТЬ l1D СnaJlКCJ(~ЩIВ або IIIWIIX ~С'б, .1С1 ВIIКОРIfСТОВУЮТ .. шо 
-enr.нy ділянку разом 3 ореllдарем, WЛІХО.' псреУКJlВІІВlІІlН JIOroDOpy opOIlДl' JC.ШІ. 

13. ВідповідDJJьпіСТL сторі.1 за IIСВllКОllаПllП вбо 
IICIIIL/I~"IC ВIIКОIIВIIIIЯ Договору 

13.1. За 'lеВIІКОНВ'1f1Jl або не •• МОЖIІО ВIfКОllаllИIІ ДOI'OBOPY СТОроlllf несуть вiдnовiJuшЬtlіст .. BianOBilIlIO.ao 
31kOllyтв 

13.2 lUaOетоro доroвору. б оо :lвїлы�JtстьсRR Ilд вшnові.aanыІстї,' ІКUIO ВО"О ДОВОМ, ШО це 
ао • рона, Jlка поруw.ша ЗО ОВ паlf"I, 
РУшОНIIІ CТВnOCI НС З її ВІІН'І. 

14. ПРllКЇlщсві ПОЛОЖСІІІІО. 

.' • ,СIIfIIl. cтapolllWlf та Roro держаВIlОТ реєстрош1. 
14.1.ЦеА аоroвір нвбllрає 'ШННОСТІ ПIСЛI ПіПІ шо I.'ВlОТЬ однакову ІОРІІДІІЧНУ с.шу, ОДІІІІ :І 'КIІХ 

3111Х Цеп аоroвір YКnOДCIIO у трьох ПР"fol РІІІ:::- _ в орпаиl, "ХІІА провіо держаu ... у ресстроцію. 
О.IUfТLся в 0pCllДOдaBцn. дpyn.n - в opellдllpl, тр 



lIealA"CAIIIII~111 'IDmIllDAIII договору с: 
al\.,. ПРIIП",аllllя-пеРСADчl об"сК1U ~PCIIДlI; • б ВіІ\1:IIІІЯМ обмсжеlflo (оБТRЖСlllo) У ". 811"ОРltсrпlllсі Тіl 
КIUIIICТPOBlln пnа.. :lCMCnlolloi ДШЯІІКІІ :І ВІДО Р 

nСТІІIІОUnСllllХ ссрвlтутів; • 1Ш8СІІІІКУ (КОРІІСТУВВ'СУ) земельної ліnя""" 
aкr про ПСРСАІІ'ІУ ІІа :lбсрlrallllЯ DC'1'DIІОIШСIIІІ~ McrdCOBIIX ЗІІ~КІD • 
aкr ІІа ПСРСllссеШIЯ в lІа1УРУ ЗОDlІlWllloоі МСЖІ зеМCnlollоі ЛlnЯIIКIІ. 

15. РСКОПIIТlI сторіІІ 

ОРСllДодавсць 
Броварська міська рада 
в особі 
першого заСТУПНllка міського ГОЛОВlі 
Кllяшщі Олександр АнатоліЙОВlіЧ 

МіСЦС3I1ВХОДЖСНIIЯ 10РllAІІЧІІОЇ особll 

0074 КllїВСloка областlo, 
",.&РОВВРІІ, BYJ1.rarapiHII, 1 s 

lДСllТllФікаціПllllП КОД 

ОРС.lдар 
пп Іваницький М.Г., що діс ІІа підставі 
свідоцтва про державну ресстраціlO 
суб"єкта підприсмницькоі діялыІсті •. 
виданого ВІІКОНКОМОМ Броварської 

міської Ради З8 N!!6020 від 09.02.2000р. 

Місце ПРОЖlІвання фіЗII'1ІІ0Ї особ" 

КIІЇВСIoКВ область, м.&роааР'1 
ВУЛ. Черняховського, 23-а кв.16 

IлеlСТltфікаціЯНllП номер 1570813916 

ПідПИСІ. сторі.1 

OpellДap 
., ~~~ 

-4~r-t'~~::;....,......:~~ ___ МI.Г.lван,,uIoК''П 

МП 

КарПСlll1О ЛIOJlAIІUlа Р.ус:паlfіВllа • • . . 



... АКТ 
ПРИИОМУ -ПЕРЕДА ЧІ ЗЕМЕЛЬНО·· І ДІЛЯНІСИ 

200.;;-року 
м. Бровар .. 

Ми, що підписалися Нижче: Броварсы�аa місы�аa Рада, в особі 
. 

Першого заступника МІСЬКОГО голов.. КІІИlllщі ОлексаllДра 

АІ18толіЙОВИЧ8, що діє на підставі Закону Украіни "Про місцеве 

самоврядування в У країні", довіреності від О І .04.03 за Н!! 2-6/299, 

відповідно до рішення сесії від 27.10.2005 року Н!!805-38-04 з однієї 

с:rорони, та ПРlfваТІІІІЙ піДПРllЄl'lець lBaнlIцы�llii Мllкола ГРІІГОРОВІІ'. 

ідентифікаційний код 1570813916. з другої сторони склали цей Акт про 

наступне: 
.... 

Броварська міська' Рада передала, а ПРllваТНllіі піДПРIIЄl'tець' 

lванllцы�ийй Микола ГРІІГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площеlО 

0,0020 га по вул.Гагаріна,l для обслуговування кіОСКУ в складі павільйону 

очікування. Земельна ділянка надана рішенням сесії від 27.10.05 за Н!!805-

38-04 на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 27.10.2006 року. 

Ц .. А __ трьох примірниках і є невіД'ЄМНОIО частиною 
еи nAl складено У 

договору оренди земельної ділянки. 

І1РИЙНЯВ: 
Приватний підприємець 
ІваницЬКИЙ Микола гр ... ·ороВич, 
який проживає за адреСОIО : 
вул. Черняховськоro,23-а кв.16 
м.Бровари 

обл.Київська 

-~ / М.Г.ІваницькиЙ / F
~/ 

...=.-



АКТ 
ІІа переllесеllllll в ІІатуру ЗО' " • 

DlllWllLOll\ICiКl ]саlелы�оїї діЛЯlllСl1 

,', 
,." 

аул, Lt9 6-Q.о/ЧА І ,...... І 

"_/{ " мcroиo ~_~-=:::;..:L_''_с:.!І5ii1t:..-___ 200~ р, 

-. ' 
МІІ. НISЖ'lепіl1ПJ.lсані. ·предС'1'ВПН'I1КЇ;РОВаk .... ' уС КОГО МІСЬКОГО ЗСМCJІЬІІО-Кадш:трового 610РО 

~2c РВ> 
в присутності зеМJ.1евnаСНlІків (земnеКОРIIС'I'}'вачів): 

ПП ~46? rd.UЦоcf.AЦ..ц- ,ц, ,-І 

,представник ВИКОНКОМУ rof'1\'l'~ І...,: .... ~=r. ___________ . ___ _ 

діючиА нв підставі ДОЗВОЛУ никонкоlt1У Н!! 273 

радll НВРОДIIJІХ деПУІ'отіо BiA,~4 nш:топвда 1992 року 

перенесли В натуру межі на flідставі nлаllУ У.мenЬ1l0Ї дin'НК.1 " 

ПО ~J,tQ,НI'dJAplМJd;:- Н. r 
прDживВючогоповуn, _____________ ---------------------------~------------------

згідно рішення міСЬКВІІКОНХОМУ Н!! __ _ оиl ____ ---------------------------

Межені ЗШІКИ D кількості ( /./ ) ПС-РС:дВllі в нвТ)'рі fJРСДCТDUJШI:У заМОВНJlка, НП якоro 

И8кnадено відповіДШlьність за їх збережеННJI. 

P03Miplt та місцезна"ОДХССIIНII мСЖСВ'IХ ЗlІвків земcnы�оіi дiлlн~ показвш нв кроках. 
\,'" .. ' 

Цей аla є підстаВОІ0 дпа приііltJl'n·И рішеННR 110 .I. ......... ~ .... ,.,~.v КОРШ:'1)'ВIlННJО. 

ЛІСІ' СlCJlадСllиfi В ДВОХ Jlриt.,ірниквх. II_ .... '_ ... 'A.~;,,,,--~".A ---... 11>'-,,..,, 

rPtдCТВВII1lI( 3еМJIеВnасIIllК~а~~tWm~~§!~~ШJ~~~~~~~:~ зе,\lJIеIСОРIIСТУОIІЧIІ) 

npeдCТR81111K 0101110C 

npeдCТROJllll( 811КОІШОl\ІУ 

, 
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IlрО IlереДIІ'IУ ІІа зб~lJі . АІСТ 
І І1ЩІИ BC'I'all 

ВЛllСlllllСУ (~opllC11' ODJJCIIIIX І\ІСЖОВІІХ ЗJIПl~іD 
• во'.у) 3~:\ІелLI.ОЇ ДЇJШІІКІІ 

.......:,~1" __ ,{!"'tQ.М« ~_~ Ц. . 
- (І) 1.1; 1~1II1"I:iu' ~g~~~~ 

• ~"UlI. IIIIJII" auРIЦ\ ,~ • 
Dмежах Це 6po~ 11'1~'\\1-=11 І) • --

6'-14"" CI.1II~ЬK&)Ї (Mi~LKL'iJ l
'
Ul\11 

о -L6t...~~~ { . 
I<lIIu~"'KUЇ оБJIDСТі раПан} 

Ми, ШlжчспідПИСВIIЇ: 

прСДCТDDІШК організації, що ВlІконanll PUUOTII 110 вета . IlоолеНlllО межових знаків земcnьної ДUJJlIJХJJ 

"" _18 8"ШО .к .. анОФIЦ:lIІІ~"У (KUp"C І увачу), ' 

-~~-_ .. Е.'~/З.~;;:;;--n-'i~ ____ _ 
~lIilJUil "1'Гllllізації, nucUII, П. І. G.) 

Х~lІІеDлаСJIJiК (земnскористуuз'1) -.Оа ~ й./н.,'4dPе44f іі #. J-r 
(П. І. Б. фы�чl\оіi осоБІ І. IllDаа ЮРluurlllоі особll) 

предстаОIШК сільської (ССJШЩНОЇ, міської) раДIl ~~ ~ 
paIЇOH110JТI (міського) відділу ~eMe!lb1lllX Р~СУРСі-D---А-JdQ--Т~iUf~L...L",",~~~:::::!~IС:..-,А.L..a..6.~----

(П.І. В.) 

CКlJaml цей акт про ТС, що межові знаки :lc:MeJJLHOЇ діlJJlНКИ встановт:ні (відновлені) на r..ісцс&оС'Іі а; . 
~'in.Kocтi ___ ...::.~I.jf--_ ШТ. і передоні ШІ 'juepill1lfJ1J1 земnеОJJВСllИКУ (зеr.snеКОРllстувачу) 

- ~ J -f 

- пп ,ІІ,Ір «Q t&/~_~/""L~_I~ _____ ----
(П. І. Б. фі:JIІ'IIІ&:ІУ OC&:IOII. 1111381 ЮРКА"Чtlої особи) 

-
An СICJIОДСІІО В тРьох ПРJiltlіРlІиках. 

--.. -._--n ~C~.D 
PtAnUlllllK Ь."- -....... " "ара 

Oprall аЦи ~'~~d:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t::z~t:=='="'='="~I~~~~~'~.~~U~2JL-1"lQIllма роБОТІ. по ' ~: 
'nal10onelllllO ~lеЖОВIIХ Зllаків 

1t.lJleвn I1CIIIIK (зе'lЛекорш: 

nрцna . 
\tenо B~IIIK сlnlaСlaКОЇ 

ЩнОI, а&lської) радІ 

np~cт 
ttaic I1ВIІІIІС раііОIШОГО l~~"-~~Wit~~~r:l~~&.1~~~~a..::...-_--

1.1(01'0) І .... 
РIСуРеі DЩАlnу зеl\l ILIIIIX 

а. 



ПЛАН ЗОВllіWllіх меж] 
/кор,ОТКОСТРОКОВОГ Сl\lЛСКор IlеТ)'оп ІІІІЯ 

ПІП 1 &OHЦЦbK""~ ом(,мовах оренднІ 
вул. ГагаРіна,!;" .. 

2..&6 

2,0.0 к&.м 2..~5 

Масштаб 1: 1 оо 
ОПИС МЕЖ 
Від А до А землі загального користування 

Акт переllСС:СШIІІ ~Іеж D Ш1Т)'РУ ]ОВІlіШIІЬО}' ~1C'd\i зсАIслы�u}'· .іі.'IIIІІIСII 

u1 

gj 

о 

сп 
It) --... ~ .:і 

О .... . 
rIJ 

'2..66 

Н. 

іе.М 

д 

А 

__ - ЗuuніWНJI ~І~;ІШ 

зеМельної діЛJIIIJ\1І , 



"ро 811есе""л 11";".\ ~OГ08ip Ни1 
'д 2 UО UОіОІІОрз' 

81 З ЛІ~сnrОllаdа 2005 ОРІ!ІІдll зе..1Іел""оl diлRІІ"" 
МІСТО БроваРl1 К ~ОКJ'А'!0405ЗЗВО0211 

IІІВСЬКОl області 

13 ТРОВІІИ дві ТІ.СRчі дсв'вто го року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: Бровврська • 
3I1КOIIOAВBCТDOr.1 YкpaїIIII, іДСllТllфікв' "ІСЬ","В рвав КIІЇВСЬкої обпв • Кllівська обл., М. Бровар" вул ГB':I~IIIIA КОА ]в АаIlIl .. 1І ЄДРПОУ 26~з~РIIJUІ'lІІа особа ]в 
секретаРІ PUII Сопожко 'Іго ~ Bac~IIIB, 15, в особі BIIKOIIYIO'loro 060в'I]К ,lОрІШIІЧllа мрссв: 
мlсцсве саМОВРІдуваllllЯ в УК:Вїllі» ] ~~hIIOBII'61B, ІІКІІО Аіє ІІВ підставі ст.42 з~~~lнуIСЬуКОro 'r;roJIОВп" -

ОРЕНДАР' ПП І , .. oro 0"'1', та кра,IШ« ро 
Ч • вашщы(ІR МІІКОЛВ Г 

вул. еРНЯХОВСЬКОго,23-а кв.16, Iaelm ф" РllroРОВIІЧ, IOpIlДlI'IIIB адреса' G стОРО"", уклалll цеВ Договір про I1I1~пIК~ЦlПlIllR КОА 1570813916, ADJ1i -.. ОРЕНМ·Р .... • P~BBPllr' 
Д• б' -. Z ІІС. ' :І IJPJWJ 

"ОЧ" до РОВІЛЬІІО і переБУВВIО'ІІІ пр 
311вчеlШІ своіх .піП, ПОПСрС'nlll.О o]IIBnoMJ1~:li]B:P~Bo"IY ро]умі ~ IІс"іА nar.,' RТi, розу .. іlОЧIІ 
реl)'ЛIOІОТЬ укnuсltllП IIIIt.IIt праВО'''"1 (з РIІПllсам" wIвIлыІro ]BKOlloдaOCТBa ШО 
BЇl1noBi.nlto .по затверджеllоі ріШСIШІ" БРоввО:~:~, І] ВIІМОrn~",. шодо IfCAiOCllocтi правО';IІIІУ), 
46-05 нормаnlвноі грошової ouilll(lI ]емель r.~cтa ~ М сысіi рад!1 ВІ4 «30» верССlІ1І 2008 року Н!883-
16.10.2008 року Не898-47-05 від2б О' 09 Р V_PI006B8BPII, та РlшеlllllliРОВВРСЬ"Оіміськоірадll ві4 
4 5.2 4 5 3 

,. _. оку JЧ -56-05 та кеР""'ЧII 
• , •• та 9.1.3 Договору ОрСIІ4" зс .. en,,"оі • • Z'- СЬ ПOllожеНIIR"'" nYllІСТЇВ 
Договір N2 1 ("адал; _ Дozов;р) про BHecellllR ]M~~"IIKII ВІ4 23 Лllстопааа 2005 року уклалll цсП 
ЛlfСТОПIU1В 2005 року за N.D040533800211 ( • Ао AOroBOPY opelllIll зе .. ельноі 4fnllllKII BЇl1 23 _ Ilaдanl - Догооір ор,,,,),,) про такс: 

1. Внсст" ДО Договору opell4" IІВС1}'Пllі змі'lІІ: 

1.1. ПУІІКТ 2.3 Договору ореНАIІ ВIІКІІВCТlI в IІВСТУПllіП редакшl: 
~.з: Нормативна грошова оцінка ]емельноі 4ШІІІІКІІ згіl1НО 40віД"'1 відділу зеАlcnltШIХ ресурсів у 
МІСТІ Бровврах к .. івськоі області Вm 20.03.2009 року N! 04-3113-31579 cтat.OBlnЬ: 

_ 12992 (ДвaнвдWП'Ь ТlfCRЧ 4СВ'КТСОТ АеВ'IНОСТО l1Вi) rp'lIlli оо копіПок.» 

1.2. Пункт 3.1 Договору ореНА" ВІІКІІВСТІІ в IІВС1}'пніn редакшl: 

ес3.1. ЦеП Договір yкnцeHo терміном ДО 26.02.2010 року. ПіСЛIІ 38"іllчеIlНIІ С1року діі uьoro 
Договору ОРЕНДАР має переважне првво пономеНI'1І noro на НОІ"П С1рОК. У цьому РІОІ 
ОРЕНДАР повннен нс пізніше lІіж ]В 30 квneНl1ВpHIIX днів до закінчеННІ С1року діі uьoro 
AoroBOPY ПlfСЬМОВО nOBi.nor.1I1Т1I ОРЕНДОДАВЦЯ про на",lр ПРОДОDЖІІТІІ noro дію, 

ПоложеННІ цього Договору про переввжне првво ОРЕНДАРЯ не 3DCТOCOByкm.c:1I У plOi: 
_ ВIllСОРИСТВIПІЇ земcnьноі .nіЛIНКIt не зв uinLOBlttof ПРI"нвченНІІМ; 
_ порушеННІ термінів сплаТIІ OPCНl1HOi мвт .. ; 

доnyщеННJI погіршеННJI стану земел,,"оі діл.ІІКI"'. 

1.3. Пункт 4.1 Договору ореllАIІ BItКIIBCТlI в ~аc:J?'ПllіR редакціі: • ес4.1. OPCНl1Н8 мата С11ІНОВIIТЬ 10% (Аес.,.") BЇl1cOТКlB ВI4 HOPMDТI'B'IOT f1Jошовоі OWII"1f ЗС"lель"оі 
діпянк" _ 12 992 ГРlІвні і CКnIlдllЄ:., ,\ ень 20 копіПок в ріо 

_ 1 299.20 (ol1Нa ТlfCRча ДІ'CТlДСВ ІІІОСТО 4ев Ilты� f1JIIB 
'nрсАВКШ" 

1.4. Пункт4.3 Договору ореІІА" BIIКnBCТII У наС1)'ПН' • 
• '" ШО"fіСІЧНО npOТllror.1 30 (ТPIIДURТII) кanеНдDР'ПIХ 

«4.3. OPCНl1I1B ПnВ'І1І BHOCIIТЬCR pIB"'I.'" ЧВc:1'ICU 'ТI,oro (noJll1Т"'OВOro) мїС:'WI 6С:І ура.~1ІІ1R пдв 
l1IUB. IlВctyПlПIХ 311 ОС11Іннім квneIUUJp"I"1 дtlC"l ЗВ~реШ&ОJ1DlWl.N! 33217815700005 УДК У КllівськіП 
1lUUlX0М перерахувВIІНIІ НD розpDXYllКОВlln ~:~ 821 О 18, оверЖУВВЧ - Бровврське ВДк. КОД 
області м. КlIЄВІІ, КОА ЗКПО 2357.1923, 
класифікацsl13050S00 - ореllДllзеМJ1I». 

11 в IІвc:ryпніП peJIII"uii: 
1,5. Пункт 4.5.2 ДогоВОРУ opellJ1l1 BIIКnICТ • 1'"I.оі nnаТIІ змllІlІ HOPMDТlIBIIOi f1Jошовоі c:raBO" оре - ' 

«4.5.2. зміНІI РОЗ.lіріВ зсмenыІго П~ДаТКУ ф11l1 'tllТiB іllAсксвшl, в.,,"вчеlllfX заКОНОADВСТ80r.J. 4 5 

оЦІ• f • -РllфіВ зМIНIІ кое W 8v пп'"" НВ yto'OBDX, ВI"нвчеНlfX п. • 
НК". n .ІUllfщеllНR UI.I, ,..' iHltТl1 opellдl·z "'Z У ВltПIUlICY Biдr.sOB" OPCHAВP~ 3"1 n "OI'OBip. oдtloCТOPOHIlЬOMY ПОРIlдку»· 

аво РО]lрв/ІТІ1 ue "" 
Договору, OpeНl1oДDBCЦЬ МВЄ ПР 

1118 



~ 

1.6. ПУНКТ 4.5.4 Доro80РУ ОрСIUll1 BllкnaCТII в НDС1)'пніП рслакції: 

«4.5.4. У palllcallCCClllI1I ОРСIUlllоі маТІ' У СТРОКІІ, аllзначе"і цим Д~гoaopOM. сума заБОРГОll3110СТі 
аВВЖВСТЬС:R податкоаІ'" борro.. і c:nJl')'СТЬСЯ 3 lІа~DХУВD"ffЯAf пе",: ~o lІараХОВУСТЬСI1 ,.аа C)'~,y 
noдaтacoDoro борІ')' (3 ypaxyaBIIIUI~1 wтpаф'II'Х CDHKUln зв їХ "B~BHO~ТI) '3 розраху""у 120 ВІЛСОтків 
рlllllllХ облlкоаоі стаВКl1 HauiollDJIfol'oro баllка УкраТ.1ІІ, лltОЧОI на лен." В"НIІКIfСIfIfЯ T3KOro 
nOдaTKoaoro борІ')' вбо ІІа ДС'ІЬ noro (noro IlаСТ1lні) погаwеlflfЯ. звлеЖIІО ВІЛ TO~O. яка 1 ПСЛI\'ІI\Н 
таК11Х ставок Є бinЬШОIО, за КОЖІШП КDJIсндар.шП день ПРОСТРО'lеIlIlЯ у "ого сrlлатm. 

1.1. ПуаІКТ 6 Доro80ру OPCIlAII BllкnaCТII в IlaC'l)'nJlin рсдакції: 

«6.4. ОРСllдар зобов'1І3ВIlIlП в n'mrдefllllln терміІІ після державної рсєстрації ЦЬОГО Договору 
тulабо БУДЬ-IІКIIХ додаТКОВIІХ yroдo Договорів про BffeCCHtllI змі" та ДОПОВІІСІІІ. ЛО Договору ТОЩО 
IlадІІТ11 BlдnoainllY копіlО OpI'DI'Y дсржаВIІОЇ подаТКОВОЇ службll за місцем 3lfаХОЛЖСlflfJl земельнот 
ДШЯІІКІІ». 

1.8. ПуаІКТ 9 ДоroВОРУ ОРСІІАІІ АОПОВІІІІТІ' НОВІІМ пілпунктом 9.4.7 .18СТУННОГО змісту: 

«9.4.7. D п'lІТ1rдеIllШП терміІІ після лержаВIІОЇ реєстрації цього Договору тalабо БУДЬ-JlklIХ 
ДOДIТКOBIIX yroдo Доroворів про Вllесеll1lЯ змін та доповнень до Договору ТОЩО на.ааТ/І відповідну 
кonilO органу держаВІIОЇ податковоТ службll 3В місцем знаХОАження зсмель"ої l1іЛJllfк.m. 

1.9. Пункт 12.3 Договору ОРСНА" АОПОВ""ТІІ НОВ'ІМ піАПУНКТОМ 12.3.4. lIacТYnlforo змісту: 
«12.3.4. illluiDТlIDOIO однієї із Сторі" в ОАНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯАКУ У в"паАках, переАба'lен,1Х 
заКОl10М та ЦlI" Договором». 

1.10. Пункт 12.4 Договору ореМIІ вшcnаСТ11 в наступніП редакції: 
«12.4. РозірваННJI Договору ореНАl1 землі за ініціаТlIВОЮ Орендодавця в ОАНОСТОРОНІІ.оаІУ 
поря.аку допускається у разІ JlеВlІконаННIІ Орендарем вимог пункту 4, піАпунктів 6.4 та 9.4 .aalloro 
Договору. 

2. ЦеП Доroвір набир~є Чllнності після ПЩПІІСВННJI cтopOHaмll та Аого лержавної рсєстрашТ 
тв 3ВСТОСОВУтСІІ до праВО8lдНОСИН шо "ІНИМ" з 01.10.2008 рОКУ. 

35. Інші УМОВІ' АОГОВОРУ OPCIIAII земельн ї· • 
N!040S338002113DJ1llшаlотьсибс:з змін. о АШJlНКIі ВІА 23 листопа.аа 2005 року зв 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ 
ОРЕНДАР 

ПП іllаlllll("""'; МІІ"ола rPIlZOPO'"'' 
IОРllAllчна адреса: 
вул. Чсрюrховськоro,2З-а кв.16 
М. Бровар .. 
обл. КIІівська 

('ї'г-НF-fR,+-- м.г.іllаlllllC"""Й 

Доro8ір зареєстровано у BllKOllKOMi G • 
реєстрації дoroDopiB о роварськот ltIіськоі -

реНА" ВЧІШСІІО заПIІС віА ".1і.» РОД", про що у КНll3і ,аПllсів лер;каВIIОI 
РЄ 200:!,"року. 



... АКТ 
ПРИИОМУ-ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

м. Бровар .. 

Ми, що підписалися нижче: Броварська "Ііська рада, в 
особі ВИКОНYlочого обов'язки міського голови - секретаря міської ради 

СаПО>Іска Ігоря Васильовича, що діс на підставі ст.42 Закону Уlсраїни "Про 

місцеве самоврядування в Уlсраїні", розпорядження Броварської міської 

ради від 24.07.2008 Н!!І28 «Про виконання обов'язків міського голови» з 

однієї сторони, та Пр •• ваТIШЙ піДПРllСJ\lСЦЬ IBalfllЦblCJlii МJJкола 

ГРІІГОРОВІІЧ з другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Броварсы�аa міська рада передала, а ПРJlваТJШЙ підПРJJЄJ\IСЦЬ 

ІваllПЦЬКllїІ МJllсола ГРJІГОРОВJJЧ прийняв земельну ділянку площеJО 

0,0020га, для обслуговування кіоску в складі павільйону очікування по 

вул.Гагаріна,1 в м.Бровари. Земельна ділянка надана рішенням сесіі від 

26.02.2009 року за N!!1068-S6-0S на умовах оренди терміном до 26.02.2010 

роху. 

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

договору оренди. 

llEРЕДАЛА: 
приЙНЯВ: 

ПРІІватll",; lІідIlРІІЄl1IЄI(6 
]Balllll(6KIII; м.г. 
ІОридична адреса: м.Бровари 
вул. Черняховського,2З-а кв.16 

/ м.г.] Bnll",(bKlII; / 
~ЬТі:"U="Г-

\ 
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ОРЕН ДОГОВІР 
ДІ13ЕМЕЛьноl ДlЛЯIІІ(1t 

М. БРОООРІІ 

Іірорареькв Аllеька Р ~1' 
OpCIIAOJIIUICWa: lipooapeькn AlleьКD роаа о ос:обі Пе аlа оа .. ~т~~ .. 20~p. 
АllllтonlПОDllllа, що діс ІІа підставі ЗаКОIІУ Yкpaillll ~~OГO 3~С1)'ПНltка місІоКОГО гоnоаll 1(IIПIIllЦI Олеh.-саllара 
J1IIllpellom оід 01.04.03 за N!2-61299 та opell.QDp: П IIBa~~1 MICUC:Be с:а.,оаРI"уааlllll D YKpailli" 3 o"lloro боку, 
IСІIШJlllЧllа адреса: м.БрооаРII. ОУn.Котовського 11 і" фl~ П~ПРII[аILЩL КотеllОК ВOnОДІ13111Р ГРllrОРООIІЧ, 
свшоцтоа про дсржаВllУ pe[cтpauilO су6"[кта пі~п Ilc:'

lm
, '~a'~"ltn K~" 1811402891, IKI'n "ЇС І,а пі"стааі 

мlськаі ра.аllза N!3388 від 25.1 0.1996р. 3 "pyгoro Y:n ІІІІІІЬКОІ "1~IoI'OCТI, 8""аІІОГО ВІІКОІІКОМОМ Броварськоі 
, nnll аеП "oгoalp про fIIIЖtlеllаве"сше: 

І. ПРЕДМЕТ договору 

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ аідповіДllО "о ріШС11ІІ1 іі G -'-
0809,2005 POICY .м180-31-04 Ilадас. а ОРЕНДАР сеСI роааРСЬКОI МІСЬКО' pDlIII Кllіпськоі обпасті ві" 

• ПРI,П.,ас а строкове маТIІС IСОР"С1УаВIIIIІ 3cfolcnы�)' "іпІIIКУ 
lІІІощеlО 0,0020 га ДnП o6enyrOBYBallll~ ~Iocкy, ЯКIIП JllаSО"lrrloСЯ 110 DУn'ВОJ3'rдllаllllя.9 aLlipODapll. 3riAII0 3 
ІІІІІІІОМ 3~"ЛСКОРIІС:туваlllll, ШО [ 1.lenl~ [MIIOIO чаСТІ18І010 аього ДОГОВОРУ та доаі"КIІ в""вноі БроваРСЬКllfol 
мic:l.ЮI.' II~~OM зсмелЬНIІХ peCYPC:~B ВІД 13.10.2003 ~308 та земcnыІ-кааастроаоіi "OКYfoICIIТВuii Броаарського 
мlськоro аlUІЛУ ~t.'~IoII~X ресурсІВ ЦR земелы�аa "lnlllKa рахУЄТЬСІ в 3С"ШRХ KOfolcpuinlloro B"KOP"CТDIIIII в 
меldX БроааРСЬКОI MICIoKOI pUII. 

2. Об"єкт ореllДII. 

2.1.8 оренду псредаСТЬСJl земелЬНD aiпlllкa зaranыІюю мошею 0,0020 ra. 
2.2. На зсмельніП діпJlнці відсугні 06"[кт" HCPYXOMoro "18nIl8. 
2'з.НормаТllвна rpОШОВD оцінка земельноі діпlНКIІ зriДIІО "овіДКIІ Броаарс:ькоro MicЬKOro ВlдllnУ 

_МИШХ ресурсів від 13.10.03 ЗD N!З09 CТDHoalГГIo 01319 ( ЧОТIlРIІ Тllспчl TPIICТII сl~l"еспт дeB'RТIo ) гр"вснь. 
2.5. Зсмельна ділJlНка, JlКВ псредаЄТЬС:JI ВОРСІІДУ, ІІС ,,11[ не"onіків, шо .,ожугь ПСрСШКОДllТ1І П 

eфexnllНОМУ ВІІКОРІІСТВННЮ. 
2.6. ПРlІзміні ( рсорганізаuіі) ОРЕНДАРЯ Доroаір орснаlІ не з6сріraс .,11ІІ1.ість. 

3. Строк діі договору 

3.1. Договір yкnueJlo терміном ДО 31.12.2005 року. ~іСЛI 38Kill'ICHII' СТРО,?, ~OГOB~PY o~eнaap мас 
переlажне право ПОНОВnСНIІJI Пого на НОВІІА строк. У ЦЬОМУ разІ оренаар П08ШI~" Ilе ПIЗlllше "'. за - .~Іcnцl до 
1ІкіиченНJI строку діі AOrolOpy ПОIЇДОМlml nllC,"MOBO оре""оаавuя про IIІІА"Р ПРОдDВЖllТ1І noгo діЮ. ПРІІ 
IuкopllnВllllї 3DICnlollOY дlnПIlКIІ ІІС зв цlлЬОВllаl ПР"ЗIIІЧСIIІІЯ31 ОРСIІаар втраЧІ[ псрсваашс право ІІа 

ПОIІОВnСIIIIЯ aOroBOpy ОрСIIДIІ. 

4. OpellДBa плата 

4 І 131-48 (СТО ТPI",URТIo сlаl) rpllDCHЬ 48 копіПоlС. 
• • OPCIIДIIB мата CКJlBдaC 'nснюстьcr 3 ура.'УIDШІІІМ іl",ексів іllфnluіі 

4 2 06 • ІІДІІОУ MaТlI за земnЮ ]ДІ • " ЧІІСЛСІІНJI рОЗАllрУ оре IIAIIR1ТR рlше.шя від 08.09.2005 року ШОfollС:ВЧIІО 
І 4,3.0pCIIAlla плата ВIІОСIlТЬСП ПО'1І1111110ЧIІ з :"п 1:~ПIllIХ ЗІ OCТIIIIIII"I t.-ВnСIIllllРIІІIАI ДІІСАІ звітllОro r 81111АІІІ ЧвсткаАШ npoтnroal зо кancl",aplIIIS ДІІ В, X~IIOK УДК У КIІТаськІА o6nac:r1 fol.Kllcвa мфо 811018 
DDalmcDBoro) Аllепцп WnПІоаl псрсраХУВВllllП ІІВ рlІ Код кnаСllфlкаuП 13050500 - ОРСI",а ЗСАtnL 
"'ОД 23571913 р/р 33213815500005 - Броварськс одІ(. ок оре""IIОі IUIDТ11 офОР"ШІCТЬCR відпо.ідl"'.Ш акта ..... 

4.4. Псреда'ІВ продукціі та HaдaHНJI послУГ 8 рахун І 
4.5. РО3Аllр ОРСlІдllОТ плаТlI псреГЛRдвcrь~~~,:::а~ВОРОfol; ."_ 
4.5.1. зміНІI У.ІОВ roсподаРIОDаlltlJl, псред61 • ІНJI ціll, таРllфіа, У ТО"У "IІCnI ВllаслlдOК IнфnlUlI; 
4.5.2. зміllll роз.,ірів ЗСАleJlЬНОГО подаТКУ. nIДII1~CI . 
4 5 __ І: ІІІІХ ЗІКОІІО·'І n ІІІ • • • .3. D іНШl1Х DllnlUUCDX. neplON'D'IC ОКІІ Вll3l1а"Сllі Ullfol доroворо.,. сnpaanlЄТЬСІ СІ у рОЗ""рl 

• 4.5.4. У раі НСВllеССIІІІJI ОРСНдJlоі MaТlI У стр е;І ден," ПРОСТРО.,С,,"І М8ТСЖ)'. 
QCIJUIln"DT стаВКIІ IIDuіонanыІro 6ашсУ Yкpailla ЗІ коЖ ІКШО ОРЕНДАР З ПОВ8ЖІІІІХ ПР"ЧІІН ТlIМЧlсоао Ilе 

4.5.5. ОРСI"'llа плата СПРІВnJlЄПоCl ТDKCnК і 'j ."падках. 
'''kDpllCТOayc земельну ділJlIІК)' ЗD Ullfol ДогоВОРО." \ 

JICТnIIIIП ,еаlслы�оіi ДЇЛПІІКІІ. /( 
5. УаlОВО ВІІКОР • 

5.1. ЗсмелЬІІD дітlllКВ псрсдаЄПоClI opCIlA'j ДІІІ 
обcnуroвуа8l1Нlкіоску. 



л.· "'О',"риіnIlОГО Оll"ОРlJста.IІІЯ. 
- 'ЛІНК" - зем .." .. . 

5.2. Цlnьоос пр •• з"а"с,"'І земCJlЬ"О' д. ВСТІ •• ооле.fОМУ заКОllоnаВСТDО\l поря:! ... )' '\lIІIЮII&І ІІІ 1І1""'.е 
S.З. ОРСІUШР І.е мвс ПРВ8В без ОфОР1'JЛеllllJl У 

ПР"3"В'lеШ'JI земcmы�отT ділll'К". 
• cp"na-.i :Jсl\IслыІ'її діЛПJIIСl1 В ореш;,)'. 

6. УІ\ІОВІІІ СТрОКl1 П '""" 

·n ься без розроБЛСltIlJI\І ІІРОСІО)' ії lIi:III~;t~ltltA. . - іл ІІК'І В opel.l1Y Зl1l С:JIIОСТ 6.J. Передо',в 3с1'.c:nы�оІ� Д JI . ОРЕНДОДАВЕЦЬ пеРСЛ&1Г. 11 ОРf.If/(ЛРIlРIlПмаr 8 
• c:nы�оіi l1ілJlIІК" 8 ореШIУ. . . 6.2.II.ші У1'.081. переда' •• зем n nllN прап і претсmзііі 'реllХ ОСІб. "1'11І 111\11\ 11 Моме'lJ 

ОрСlJl1У зсА.eJlы�N ділJlIIК)' оInЬІ'У від БУДЬ-ЯКJfХ ма 110 . 
• " ДАВЕЦЬ ОРЕНДАР ІІС МОГЛІІ 311аТIІ. 

УКJlDдIIШ •• Доroвору ОРЕНД0 • .,,, 'ПС:ШОС:ТЬС:JI після держаВflОЇ peCCTpal.ii \1І,Ш о jtorOBOPY 
6.З. ПСРСдDl,О 3с1'.слыfтT дш.tJ~'1 ОРІШДОРЮ 3111 
30 oJmМ' ПРI'П1"ВIIIIJI - ПСРеда'I'. І О 1998 .N'!! 161 Х І V 
6 4 Н І &:'t 25 301(0111 Уl(раі ... 1 "Про opellJlY ЗСАUJІ" віл 06.. Р -. ореІ'дар у 
•• о ОСІІОВ І' 10'" рсспроиіі договору ОРСІІД'І 1САfСЛl.lfоі ліл.тl(l' лсря.'nDllОТ обо 

II'fIТ1IAClllllln &:Тр01( n спи дсржаВI 'І •••• • " 
.. і 6 'ИЗО.ІІІR I.D.DQTII 1(0nll0 nоговору DIlI""ВIЛ'IО~'У ор" ... у m~pi""nllfJI rJОЛQТКоооJ КО"11'IОЛL'10. ВnBClloп зо оа 

cnу.к6ll. 

7. УJ\ІОВІІ ПОВСРІІСІІІІП зсl\lсnы�оїї діЛПIIКII. 

7.1. Піcnя ПР •• ПIllIС.IІІІ діі AoroBOpy оре.,дар повертас орендодввиеоі зсмелЬflУ ділЯІІКУ У crafli •• ,С ripwoAJy 
поріВIIІ'ІО 3 ТІ,м, У JlКОА'У віll 011ержоо ті Bopellay. 

Ope'lДoдDoeиь 1 Рl1Зі погірше'IIIJI КОР"СНШ( вnаСТІІвостеn орендоваllОЇ ЗСМСЛЬІІОЇ l.ІіІI""I<ІІ. пов"Jlзаш.х Ь 
змі.IО.О ті CТnII)', має право "в оіДШКОАуваlШJl збllтків у розмірі, ВIІЗlfачеlfОМУ cтopOllaMII Якшо сторонами не 
ДОСЯn'УТО зroДlI про розмір віДШКОАуваНJlJI збllтків, спір розв"язусться У СУАОПОМУ поряnку. 

7.2. 3AiRC:llelli OpetlдDpeM без зroДIІ ореНАОАВВUЯ ВllтраТl1 на поліllШСННЯ opCllnOBallOЇ ]смеЛhlіОЇ діЛІНКІ" 
Ікі НСМОЖnIIВО віАокреМII111 без ЗОПОАiR'ШR ШКОДІІ иііі діЛЯIІUЇ, ІІС пі.l1J1RГі1ЮТ," віАШl\оnуоаlllllО. 

7.З. Поліпшення CТnIlY земельної діЛЯНКll, провеАені opellJlapeM зо ПІІС:ЬМОООІО ЗГОnОIО ] opeHAODaBueM 
земnі, lІе піДJIIГі1IОТЬ віl1шкодуваIlН.О. 

7.4. ОРСJlдаР має право ІІа оідшкодуваllНЯ з6l1Тl<іо, заподіJllІІlХ УJlасліАОI\ HeOIlKO .. IIIHJI opeHAoдaBUCМ 
зобов"язенlо , перenба.,ен.1Х UIIM АОroвором. 

3бllТlСІ"Ш вввжаlОТLея: 

. 7.5. фаКТllЧllі втраТІ', ЯКІ'Х орендар шнвв У зв"R3ку З невиконаННIМ або ненмеЖНIІМ BIIKOHIHtrJlM ума. 
доroвору ope'IДOдDBиC"', в також втраТІ" Ікі орендар здіfiС:НJlВ або повинен ЗАіf1сtll'ТII ДЛІ віАновлеННІ C:BOrv 
поруше.IОro прввв; 

7.6. ДОХОАІІ, Ікі ореНдаР Mir 611 реanьно OТPI.MaTIt в Рl1Зі належного ВlІкона .. ня opellaoдaBueM ума. 
Доroвору. 

7.7. Розмір фОКТ""НІІХ ВllТрат орендаря ВlІзначаЄТЬСJI Ііа піАстаоі aOКYMellТlU1IoHo підтоерджеНllХ даНІІХ; 

8. ОБJ\lсжеНІІR (оБТПЖСIIІІП) щодо ВІІКОРІІСТDІІІІП 
:JCJ\ICnLlloi діЛПIIIСII. 

8.1. Нв ореtшовану зсмельну ділJlНКУ не остаНовлено обм-е'IIIJI 06т •. "б 
>от , Іження та ІНШІ права третІХ ОСІ. 

9.lllші права та оБОВ"JlЗКII стор іІІ. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ rapaнтyc. що земел.'1D ділянка є У noro ". • • 
забороно,о (арештом), зостаао.о lІе перебуввє і ві" А.ає заКОllllі п ВЛаСНОСТІ, НІКОМУ IJIШОМУ lІе ВІдчужена. п/4 
IIDJШDВ11. іlfші првва. ВI.знв.,еllі иl.", доroвором. ОВlІоважеllНJJ передаваТIJ шо діЛJJНКУ О opeJfJlY, 

9.I.Права opell11oдBBqn: 

9.1.~ переоіРЯТIJ Uіл~ве ВІІКОРІІСТВШ.JJ 3C1'fCJJIo"oi діnIНК"; 
9.1._ ДОстрОКОВО РОЗlроаТIІ исП Доroвір У ВJJПадках 

ДоroаорDAt; , перenБВ'lе'IІІХ 'ІІІ"Н"", заКОIlОдDВСТООМ '"' UllaI 
9.1.3. зміН"111 розмір орендноі nnan. У BllnвдKaN пе б 

011110СТОрОНІІЬОМУ ПОРJl~КУ без зroд" ОРЕНДАРЯ; . , ред а'lеНIJХ 'lJItlНtI", заКОllодавством, в тому '1lІcnі • 
9.1.4. BJlMOraTIt ВІД ОРЕНдАРЯ CBOE'IOCtloro в.;еСС'I' 
9 1 5 • OP~HДAP І" OpetrAHOY ПЛат,,· . • • .BIIMaran. В'д '"' Я вJдWКОl1уваШIІ СУАІІ ' 

або місlоКОТ радІІ про JlIIlIВHH" зеAlелыJїї ділRIIК" до піДПllс~~ренднот МаТIJ з часу ПРІІRНJlТfJl рішеf'НЯ ВlІкоtlJCOalУ 
9.2. ОООВ"И31(11 ОРСІІДОДВОЦП: .111 UIooro ДоroВОРУ; 
9.2.1. передова11lземenь"у ділІНКУ по акту. 
9.3. ПРВВВ opellaapn: 
9.3.1. отр"мот" по акту зсмелЬ''У дlnЯIІІСУ У корш:ry • 
9.3.2 ПОJlовя.оваТІІ AoroBip піщ 3DкіllчсtrНI c:т:aHHJI• 

зо60В"1301'Ь І.а протязі термі.1)' ОРСНДJl. оку noro діі 8 разі віДСутності прстснзіn, шор.О 



9 .... ОБОВ"П:l1С1І ОРСІШDРR: 
-J-

9.4.1.IІІUШDI1Т110РЕНДОДАВЦIО • 
• inIIIKII', Mo;кпl181CТ1o 31іПСІІІО81Т11 К ,. 9 .. 2 ОII1pОЛЬ 31 81IКОРIІС:ТІIІІIIІМ цісі 3Cr.tMlolloi 

• • .DIIКОРШ:ТОВУВDТII зс:\,enы�уy In 
9 4 3 . І ПІІІ.'У 3D цlnьо 
• • .СВОС'lаСIIО CMI'lyвaТJI ОРСІІІІІУ мату' 8'1\' ПРIІ1118'І&ШllnЩ 

9.4.4.111: .ІІОnYСIаІТIІ хіміЧIІОro '11( 6Уllo- • • 
9.4.5. пlmpllМУВDТIІ ті В НDnС'АСIIОМУ CII~Oro '1lШоro зв6РУАIII:ІIН1І3С:\ІJlI; 
9 4 6 " IllтаРtlому стаІІі' 
• • .ПICnI :11111І'1&:111І1 T&:PMiIlY 4іі Дo~ , 

нanсхШОМУ &тllll ПО акту. О80РУ OPCIIAII п081:р.tyтlI3с:\ІмыІy 4inlllllC)' ОРЕНДОДАВЦЕВІ У 

10. Pl1311K ВІІПОДІСОВ 06" ОГО 11111ЩСІІІІП обо ПОІІІКОДЖСІІІІП 
СКТВ ОрСllДl1 'ІІІ ііого 'ІПСТІІІІІІ. 

10.1. Р1131'К DllnDAICOBOrv 31111щеlllll вбо nOU'KO • , 
ДЖСШІІ 06' [ІСТІ ОРСІІАІІ ЧІІ Поro "ІСТШШ IІссе ореllAlР • 

11.СТРВХУВВIІІIП 06"єктп 'ІІІ ііого 'IOCТIIIIII. 

11.1.3П.ll1І0 3 UIIM 40ГОВОРОМ 06"скт ОРС"ДІІ ІІС nl·MI ...... 
'u .. cтpaxynalllllO. 

12. 31\Ііllll УІ\ІОВ ДОГОВОРУ і ПрllПllllСllllП ііого діі 

12.1. ЗміНІ rMOB 40ГОВОРУ 3AinClllOIDТLCI у nllCIoMOBin формі зв B3B[M1I010 зroДОIO cropill. 
у Раз. H&:4OCIIrHCHfllI зro4J. Щ040 зміllll УМОВ ДОГОВОРУ спір Р03В"ОУIОТЬСIІ У СУДОВО.ІУ ПОРIІ.llИУ. 

12.2. діі 40ГОВОРУ ПРIIПIIllНIОТLСН у Р8зl: 
12.2. J .38кіll'lСНIІI строку, НІ ІКIlП noro було YКnBJICflo; 
12.2.2.ПРIІ.ІІбаН'ІI ореНАВРСМ ЗСМCnЬflоі .IIinlllКlI У ВnBclliCТlo; 
12.2.3. ВІІКУПУ зсмсльноі .ІІЩІІІІКІІ дnll суспїЛЬНIІХ потреб вбо пр"мусового віД'I1''''I:'1ІІ1 ЗСfo.Cnlollоі 

РНКI.3 МОТІ18і8 cycninIolloi нсобхі.llності в ПОРІІДКУ, ВCТDНОВnСШОМУ 3IkOflOM; 
12.2.4. Jlіквімції фіЗ'I'ІIІОї особl.-ОРСНДlРI. 
Доrvвір Прl'ПIlНЯСГЬСIІ таКОЖ 8 інш"х ВIlПDдка.~, псрсдба'IСНIІХ заКОIІОМ. 
12.3. Діі .ІІ0ГОВОРУ ПРI.ПIIІІЯIOТЬСЯ шляхоаl Пого РОJIРВ8111'Я зn: 
12.3.1. D3вємною згодою сторін; 
12.3.2.рішеНIІIМ су.llУ ІІа 8I1МОІ)' О.llllі[і із сторіІІ унаспідок 1I1:811KOIIIIIIII APYro.o croроною обов",зкі .. 

передбачеНIІХ 40ГОВОрОМ, та Вlllспідок BllnВJIKoDoro 3'ІІІЩС'ШIІ, ПОШКОДЖСНtlR ореНАОВ8t10і зсr.lcnьноі .IIinll"'tll, 
аlCe істотно переWКО,QЖає 11 BliKOP"CТUHHIO, І ТВКО'АС 3 іНШIfХ niд~тaB, ВІІзнаЧСJtJІХ 3ВКОНОМ. 

12.3.3. IIСВIIКОIfDIІІIЯ ОрС'I.ІІВРСАI п.9.4.2. А8110ГО AoroDOpy 38 рIWI:Щ.Яal I:У4У, ВШПОDшtlо .110 
cr.141,144 Зu,enltllОro кодсксу Укрві'lІІ; 

12.4. Розірвання 40ГОВОРУ в одностороtlllЬОМУ nOPIJIКY доnyскатСА ; 
УМОВОIO розірванна дorvBOPY в O.llHOCТOPOHHЬOfo'y ПОРАДКУ є HCBIIKOIIO.,HII ОРСtlAlРСМ П .4.4, п. 9.4.3. 

12.5. ПерехiJI ПРІва вnacllocтi на fo'On"O 0PCНADPA .118 іншу 10Р'ШIIЧКУ 8бо фы�чнуy особу. а також 
реортrlізаціllОР.1411lfноі особll-ОРI:НAlРR є пі.llCТDВОЮ ДІІІ р03IРВltlНА договору. 

Право на ореН40вану ЗСМCnЬІІУ ДЇЛltlКУ У раі смсрті Фі31.Чtlоі ос06" - ОРСllJllрА. ЗDCУДЖСІІІІІ 860 
06меження \l AiD.QDTHOcтi за рішснНІІМ СУ.ІІ'У перСХОДІIТІо ДО СПlUlКOємцlв або і.,ШltХ ~сіб, акі BIIKOPflcro8YIOТЬ шо 
3СМCnЬНУ 4іл.нку разо .. з 0PI:НJlDPC", uшахом ПСРI:УКnDдDНIІІІ AOroDOpy ОРСIlJlIf ЗСr.Ш •• 

13. ВідповідальпіСТЬ сторіІІ 30 ІІСВІІКОІІВІІІІИ а60 
IIСllоЛСЖllе ВІІІСОІІВІІІІП ДОГОВОРУ 

13 І " бо нснвnежtlС BIIКOIl8.II .. договору СТОРОНІІ "ССУТЬ ві.llповідanь"іс:ть ві.llпові.lltlо 40 . • ~a IIСВlІкоtlа.ШI а 
38КОtlУ та QIoorv AOroBOPY. • •• • 

13.2 Сто 8 з06о8"_nllllll ЗDїльtlllС:ТЬСІІ ВІД ВШПОВШВnIoIlОСТI, ІКЩО BOll8 .ІІ0ВСАе, ШО це 
• рОШ1. акв поруШІШ .. -, 

ПОРУЩСllllа cтanOCI lІе 3 \l 811І11І. 

14. ПРllкllщсві ПОЛО)КСІІІІИ. 

і піСЛІ піДПtlСltltl' CТOPOtlDfoIfl тв Пого дсржаlltlоі реестрації. 
14.1.цеП договір tlІ611Р8Є ч.ШНОСТ Х пр"мірш.кох що •• ІІО1'Іо ОДІІ8КОВУ IОРllдllчtlу СІШУ. ОАІІІІ З 'ІСІ'Х 
ЦеП 40говір yкnaдetlo УП трьо С'IдllРI треТіІЇ - 8 op~III, 'ІСІІО провів 4СржавllУ pccc:rpauilo. 

3нахОД.lТЬса в ореН40МВWI, .ІІруг" - В ор • 

Нсвlд"Є"II'I'''"' "OCТIllla,,111 40ГОВОРУ с 
aкr ПРIlП .. аНIUI-переJllllfі 06"ЄКТD opellJlll; відображl:lltllІМ обмежень (оБТІІЖСIІЬ) у 11 BtllCopllcтalltli тв 
ICDJIDc:rpOBlln маll :lемenЬtlоТ 4inlllllШ :І 

Dc:nII'ОDЛСНIІХ ccpoi-ryтi8; 



о о о· вnaCflll!cy (корш:ryваl'У) 'JС\lелJ,ltnї ді:,,,,,,,,, 
ІКТ про ПСРСАІ'ІУ ІІІ :lБСРIМlIIIIJI IC11Illoвncllll~ меЖОDllХ ~11~КlB • • 

ІКТ 11І1 ПСРІШССІШІІR І ШПУРУ :lОlllіШIIЬОЇ межІ зсмелы�о'' АIЛJlIІКIІ. 

15. PCKBi:JIIТlI сторіІІ 

ОРСІІДОДОВСЦЬ 
Броварська міська рода 
в особі 
першого застynlllfка місы�огоo голови 
IСІІJllllщі ОлеКСDIfДР АнатоліRОВlfЧ 

МіСЦС3IIDXОДЖСIІІIR IОРІІАІ11ШОЇ особll 

0074 Кllївська обпаст .. , 
... Бровар .. , BYJl.ГaМlpiIIB, І S 

IДСllТlІФікаціПШIП КОА 

ОРСllдар 
ПП Котенок в.г .. що діс на ІІідставі 
свідоцтва про держаВIfУ рсестраціlO 
суб"скта підприемшщької діяльності, 
Вllданого ВІІКОНКОМОМ Броварської 
міської Роди за N!!ЗЗ88 від 25. J о. J 996р. 

Місце ПРОЖlІва"НR фі'J1І1"IDЇ особll 

КlІївс"ка область, м.БроваРIІ 
ВУЛ.КОТОВСЬКОГО ,14 

IАСllТllфікаціПШIП номер 1811402897 

ПЇДDlIСII cтopil. 

ope~,д 
'-t-17 _.:;...;:::~~~l:JU.=:::..::..t6::c..::~~· :......В.г.КотеНоК 

МП 

Дarallp 3IIPCa:'J!O_IIO У КllіlСІокіІ pcriOlllUlLlliR фlnli Дcpaaaa'lora ni.an 11 
=-'6РО'j"l1J JilJ)"JJ ~IlJFМCпLIIII'1 ресурсы�. про ща у ДсржаВlraмс;=:,;~~:"у 4Ср;каВIІОro :К:'IСЛIoIІОI}»)IIUUICJP..У Прll 

, • ~ спlo ІЧІІІІСІІО 311nllC від «r'7. 1'''Г 2оа.1і1_ Р -:.-:-- _ ... , - -<...,;---
~.1·11·,'· ."'. : ", 

.... ' ..... о· о. _.' " 
'~' .. ,- . 'І:": # • • \ 

rJ;.~;:' " :.,.::~ " ;., 
'1- .. -!m. ,'" S · . ~ r:~ :.f· ". .) 10:'1' І. •• , .\.-:.; ... :..... . . І'" 
~\ ,. . -
~ .. ".: .... :.: .. : .... 
" ~'I..:' .,.. ". • .•.• :' 
~. ~ ;,'J .' t •• -- # ," 

~~ 

KвpnclllCO Л'од\lIlЯВ PYCnBllilllB 



.. АКТ 
ПРИИОМУ.ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНО·· 

І ДІЛЯНКИ 

200j- року 
м. Бровари 

Ми, що підписалися нижче: Броварсы�аa ~liCЬKa Рада, в особі 

Першого заступника міського голови КІІПllllці Олексаllдра 

Аllвтолійовича, 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 08.09.2005 року Н!!780-37-04 з однієї 

СТОрQНИ, та ПриваТНIІЙ підПРllємець КотеllОК БОЛОДIIМIIР ГРІІГОРОВ.ІЧ 

ідентифікаційний код 1811402897, 3 другої сторони склали цей Ап про 

наступне: 

Броварська міська Рада передала, а ПРllваТllІІЇІ піДПРIIЄ~lець 

Котеu~к ВОЛОДltмир Григорович прийняв земельну ділянку площеІО 

0,0020 га по вул.Возз'єднання,9 для обслуговування кіоску. Земельна 

ділянка надана рішенням сесії від 08.09.05 за Н!!780-37-04 на умовах 

оренди терміном до 31.12.2005 року. 
~ примірниках і є невід'ємною частиною 

Цей Акт складено У трьо 

договору оренди земельної ділянки. 

ПЕРЕДАЛА: 
Броварська міська рада 
ЮРИДИlJна адреса: 
м. Бровари, вул.Гагаріна,15 
Перший заступник 
міського голови 

r=-" 

~ ~s;з>
--=:: ,?~ 

ПРИЙНЯВ: 
ПриватнИЙ підприємець 
КотеноК ВОЛОД.ІМ.lР Гриroрович, 
яIGІЙ проживає за адреСОІ0 : 
вул.котовського ,14 
м.БроваР·l 
обл.київська 

ffiJl,4,-вr.КDТeвОК І 



АКТ 
118 ІІСІІСІІСССІІІІІІ D ІІВТ ' • •• ур) ,IODIIIWIILOI межі 1CMCJILIIOЇ дio'IIIIII~II 

ПП u, 1-: -----
---

ОУІІ. IJ 0Jrf J t=lY1v..t;!'"'~1 !l. 
_._--,-----

.. 1r"~ ___ 2{JO_,? )', 
---_.----_._--

МІІ, IІІlж'нші.uпнсані I1рr.ДС'l'ВIІ Б ' ~ r) , . 11111С' ,ptlBap~ы\гоo МIСItIШI (І Je\f&:JIbllt.-КІIд(IL'ТРОUUl О 61('1'0 

_---...Lщ~і~~~у'Nl"'k. І.' А! 
u ПРlІсутності :SСМ.IСВШIСНlІків (~CMJICKUPIlCI'YBUl(ill): 

___ ._/l_/l~ 1G;'і~Nр.-t~ /)./-: -------,--,-------

предстаВНIІК ultl\OllKUMY __ 10/,,,,'), r-./...~ __ E.~_. 

діlОЧИЙ на lІіДСТtlUі ДО'ІПОЛУ lіШ\ОНl\ОМУ Jfl ~ 73 

paд~1 нарОДIІІI:< деflУ 1і1тів від 24 JШ~lШIІІJIU '1)92 pJKY 

перенеСЛJl в Ht11'YPY Мt:жі 118 IlіДСТ81Jі П1l&ІІІУ 'l.меЛl.III1Ї ДUІНІК.І 

ПЛ ~J'~&P'~ .8 r ______ , 
проживаlОЧОI'О по вул, __ .-

згідно рішення місьКJШКОНК\)"'У НІ! ___ __ _ Ilі:1 

._--------

Меж~ні ЗШІКІІ 11 кількості l Ij) переДі1111 в НІН)'РІ lІРСДСТUlШIІІ:У 'tur.ЮВНllка. НІІ JIIШІС1 
IlвклаДСIІО t1ЇДI1UllіДWllollістlо 'JD ЇХ зБСРСЖ~НlІJI, 

Розміри 'І'а lo1ісuе:SНіIХОДЖС:ННJI МСЖСВІІХ JIID,(in зем~1ыІїї ;,і.Нlн •. 11 IIOKII'IOII ІІа :-:рuкn.'(, 

ЦеП акт є підставою Д:ІИ IІРI1DИИТI'И ріl1l~IІНIІ 110 фJКТI1ЧНО~fУ КОРlfL'Т)'В:IН"'О, 

Акт скnадеШIЛ в ДВОХ IІрмі\fіРЮIКDХ, 

ПредСТDUllІІlС зеАIЛСDJIUСНII~q. ,"о 
(]C~lneKopll,,'1')'BII'la) 

ПреДСТDDlІІlК бlОРU 
[
-,~, 
#. 

ПреДСТDUllІІК DIIKOIIICU'IY': -'--------

S (,7 /1д V. J.JI.c.tfu'/,,-Р.4let:J /. tlrI.~tY-

.~:"':;".;.....L."":"-';:;"""':;"~ Т. d 

#. 
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АКТ 
про Ilсреда'lУ ІІа збсрігаllllЯ BcтallOBJICllllX МСЖОDІІХ Зllаків 

вnаСlllllСУ (KOPIICТYBaIIY) зсмеnLIІ~і діJIЯllКl1 

/7/1 Кc~U.f!~ І-/-- (П. J Б. Фі311Чllоі особll, ~IU.I КJp1l411'IHnl особll) 
n межах .6)~t~l,kА~-'U"r'" --~~.~~-;_c::.._~_!&~ ________ сі:IЬСI.кої (міської) PUДII 

0;Vu, ,ОП ~iNt.:c.~"r,.. {,~, .9 раПОIlУ 
КІІЇВСЬКОЇ обпаСТІ 

МІІ, IІІIЖLlеllіДIІШ:Ullі: 

прсдстаВlІІlК органіЗ811іі. що DIII(OHi1J1a рuбuти по ВСТ8IfОПJIС.IІІЮ МС:ЖUlIІІ:< '1IIИКlR ]С~lс.,ь.toі ДlШIНКlI, 

шо Ilадl1l1l1 ВJlще вказаному ВІIUСШIКУ (KopIICТYBB'IY). 

lPk~li.{! 6·f. .. и) - P~('; (JtN'N,,jJ, ~r;.(,,'h(.; r..e:.1 r..;ri.i~/" l ~ ( /""f1.. •• ' 

(113101 opralli11uii, ПОСОДІІ І Ї і'&} 

землеВПI1СIІИК (ЗСМJlскорш.ї·УВ3LI' // 11 t.:;z ~ 1-t~1t-( ---..,;:4;;",. • ..;.,r _______ _ 
т. І Б Фі111ЧІІОІ "C(liiIC. іl.1JnЗ Inpltl1II'IIIUI OCnOIl) 

------_. --------
ПРСДCТl1ВНIIК CiJlbCbKOЇ (СеІ1JIШНUЇ, міськоі1 рiU1ll __ ---::/....!Z4~L·-=-~..:...,...:· r-'--;"M...;;...·'-<'O....:.w:....-_.-.:../_. ,;:;Jl~ ____ _ 

'раПОIIНОГО (міського) віддіJlУ зсмелЬНlIХ ресурсів __ .....Io:t;..,.:'A.~1..L.,.;.", L.;&1/:.g.~н~--:-~_А,--.I.;.,. --'-~:":''--___ _ 
(11 І Б) 

С:IUІIJIІІ цеіі акт про те, що межові :шаКIІ земельної діЛННКlI нС'rl1110влеlfі tніДIIOВJI~ні) на місцевості в 

кіЛькості і/ шт. і передані fШ зберіганнн ]е~I.lJСВIШСIIІІКУ (зе~lЛскорш:тува',у) 

_ /l n А{? F.lJ~ р.-#( ~ r. 
(П. І Б. Фі1"""оі осоБІІ. 1111188 IOP111l11'llt01 осuбll) 

- 1' ... /1.,,", А'q,t;trr~lЧ' l~.ht"S ~ 

ПредСТRВllllК ОРГDllіЗDЦIї, ЩО 
ВII"ОIII1ЛIІ роБОТl1 110 

Dс:rDIIОВЛСIIIIIU межОВllХ ЗllDків 

----_ .• _---

ЗеаlJlеЬJllІСllllК (ЗС~IJlеКОРIIСТУUI1Ч) _----------------------

~peдttRBIIIIK сіЛLСLКОЇ loP~ і=И~vV /- 1/ 
с:елIIЩIIОЇ, I\lіеы�оі') рІДІІ ___ ---------.i.~,a~c..:.~~.::;.....-...L-.....,;;;;":,,,.----

~:~~rI1BIIIIIC pDiiOIIIIOI'O __ --------!:..·.:.:(.t,,~~::;?.(rw~--~-'-.-~...;;.-----
Р ~bI(OгO) відділу ЗСI\IСJILIIIIХ r 
еС:УРСів, 
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"ро ,"есе"'1R ]."'11 d fOrODlp 1\-.1 
.1117 nucnrOlla:' 2~~;"PY Opt!,du зе."М.ll0' dL'lRII"" 

міста &РОва К Р""1 Ai040SJJ'00206 
РІІ IlіlСLКОі 06nас:ті 

10 'ICPOIIR доІ ТllОRчl ACO'RTora року 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: &РОlарська м· 
:lIKDIID4DBCТlOM УrcpаіlЩ ідснrIlФікаUіПIIII~С::: 1:ааа Кllівськоі області, 10РIIДII'lllа особа :11 
КllіlСЬКВ обn., м. GpODlpII, ауn. ГаПІріllа 15 І осlID!fIIМIІ сдрпоу 26376375, 1ОрllдllЧІІІ IUlресо: 
сскретаРІ радll СDПОЖКІ Irоря ВВСІІЛЬ~ІІІ~. оБІ ~IІІСОIІ~ЧОro оБОl'nКIІ MfcЬKOro raлО11l -
.. Ісцевс СОfoIОВРІДУВІIІІI. В УкрІІіІІі», :І oalloro 6 ' ІКІІА alC 1111 nlIICТIIBI стА:! Закону УКРllіШI «Про 

ОРЕНДАР: ПП КОТСІІОК ВОЛОШІМ~КУ' ~ 
Byn.KOТOBcIoKora,~4, іДСlmlФіквuiПIШП КОД 18~40iв;r;"OBI~, .. IОРIIдII'ШD" IUIPCCD: м.&ровар", 
УКnIUlIІ цсП ДоroВIР про ІІІІСТУПІІС: ' JlIIJ1I - ОРЕНДАР, , iJ/1}WJr стОР""IІ, 

ДіIО'1ІІ доБроDіnыІo і псрсБУВIІIО'''' n 11 :JIІІЧСІШR своіх діn, ПОПСРСДІІЬО 0111I1AO"~ .1J10РОВОМУ Р01умі та ІСllіА па"I'ltТі, РО1уміlO'1І\ 
pcrynloloTL укnаДСIШП 1111,,11І ПРIІВОЧIItI (10 СІІІ 1 ПР"Пllса"ш IllIBїnыIro 1I1КОIІОJIIIВСТ8а, шо 
віАповіДIІО АО :lITBcpmкClloi ріШСtШІМ БРОВІІР:~:~' .1 ВI~;оra"ш uloao IІсаіПСIІОсті ПРІІВОЧШІУ), 
46-05 1I0PMDТlIBIIOi rpОШОDоі ouillKII :lСМС:Л . І ""СЬКО РМ!І віа «30. ВСРССІІІ 2008 року Хе883-
16.10.2008 року Н9898-47-05 ІіА 1604 Ь2':oCТII БРОВІІРІІ, та РІШСІІНІ БРОlllРСЬКОТ міськоі РМІІ від • 452 453 9 ' •• 9 РОКУ N!IIOI-6I-05 та КСРУЮ''''СL папОЖСШIR"Ш 
ПУRнmв .: ~ ·1· ТІ .1.3 ДоrОIОРУ оренаll 1СММLllоі дїnltlКIІ Ііа 17 ЛІІСТОПВJIII 2005 раку YКnВnIl 
це ДоroВIР ",9 ("адQЛі - "ог081n) про . 17 20 .чІ r ІІІСССНІIR 1"ШI до ДоrОIОРУ OPCilд1l :lСt.lС:ЛLllоі JIЇnIIlKII від 

nllСТОПвда 05 РОКУ:lа Н!040533800206 (IІDJIIIJ1і -дOlооір op'IIiJll) про таКС: 

1. ВНСCТl1 до Доrовору ореНДlІlІlІСТУПllі :lміІIll: 

1.1. ПУНКТ 2.3 Доroвору ореНДІІ BIIКnIlCТlI в IІIІС:ТУПllіА реllDКllіі: 
«2.3. Нормативна rpошова OUiHКI 1смс:льноі дїnIHKII 1rіШІ0 ДOBiJIКII 8iдaїny ДСР-АСКОМ1Сt.lУ У t.llсті 
&ровврах Кllівськоі оБЛ8сті від 07.052009 року НІ 04-3113-3n50 СТВ1І081ПЬ: 

13 340 CfРllИ1UUU1ТL ТlIСІЧ ТРIlСТВ СОРОК) rpllBettto оо копіПок.» 

1.2. ПУНКТ 3.1 Доroвору ОрСНДIІ 811КnlCТI' 8 Hac:тynllin рсавкші: 

«3.1. ЦсП Доroвір YКnВДCHO терміном до 16.04.2010 року. ПіCnI :lllкlIІЧСНIІI строку діі uьoro 
ДоroвоРУ ОРЕНДАР має переважнс ПРаво ПОIlОIlJ1СНІІI nOro на HOllln СТРОК. У uьot.lY раі 
ОРЕНДАР П08ИНСН ІІС пізнішс Ю)К :ІВ 30 \WIl:нааРІІIlХ Allio до 311кінчснtIR строку діі цьоro 
ДоroВОРУ письмово повідОМllТ1І ОРЕНДОДАВЦЯ про нвмір ПРОДО8Ж1ml noro діlO. 

ПоложснJUI uьoro Доro8ОРУ про переважне право ОРЕНДАРЯ ІІІ: 3ВCТOC08yкrrьc. У раі: 
_ BIIKOPI1&:ТaHHi зсмcnьноі ділlНКIІ нс 111 UЇnЬOBIIM ПРIIJtlвчеttlIRМ; 
_ ПОРУШСННR терміні8 смаТl1 орсндноі МIІТlI; 

доnyщснJUI погіршснНІ станУ :lеМCnLllоі дїnIHKIt». 

1.3. Пункт 4.1 Доroвору ореНДIt BllкnaCТII 8 Hac:r>'nHi~ pe~l: • 
«4.1. Річна орсндиа мата cтaHOBlrrь 10% (ДССІТЬ) BlдCOТКl8 81д lIopMmlBHoi rpowoBoT OUIHICII 

:lС"lcnьноі дімнки - 13340,00 rpllВCHЬ і сКЛВдDЄ: • • 
_ 1 334,00 (Одна ТИСlча тpllCТll тp"дWIТЬ ЧОТІIРIІ) rpltBttl ОО копіПок 8 PIICJJ 

1.4. Пункт 4.3 Доroвору ОРСндll 81ІКЛвCТlІ у ІІIІC'l)'ПніП peaalCuii: 

«4 3 О І ріВІIll"'" чDC1'\CDft1l1 ШО.lіСIЧНО npO'Пlroм 30 (ТPIIдWIТII) КlШСIIJllРIIІIХ 
•• pCIIДlla мата 8110СlПЬС ЇТlIOI1) (nOJlDТlC08oro) міClWl без ypayвatlllR ПДВ 

шdв, ИDСІ)'nИl1Х :ІІІ OCТDIIHa, ICIIIICtU:~:::1 JIIIC"~:BopetlдOJlll8Ц11 1& 33217815700005 УДК У КllївСЬкіn 
UUUIXO~1 псрсрвхуваНJIR ІІВ ~235719rмФо 821018, ОДСР*YDач - Gpooapcto,,-c ОДІ(, КОА 
06пDCТ1 М. КlІЄВа, код зкпо • ' 
ІСІІ8Сllфіквціі 130S0500 - орСIІJIII3Сr.JЛI». 

наll 811кnaCТI' 8 НВС:ТУПllіR peaaKuii: 
1.5. ПУІІКТ 4.5.2 ДоroВОРУ оре • 

18 ставоК opl:tlдlloi МаТІ!, з",іНIІ HopMm'8Hoi rpОШ080і 
«4.5.2. :lміllll pO:JMipiB :lcMcJlыIro податку фіuiєНТЇ8 i'IJICКC:ВWЇ, ВIIJнаЧСIШХ 3I1КOII0Jll18CТ80M. 
ОШНКlI, підаllЩСIІИR Wи. таРllфlв, :lміНIІ КОС іН11Т11 opeНJlН)' МІПУ ІІа УМ08ах, 81IJнаЧСНІІХ п.4.5 

у DlІПадку відМ0811 OPCНJIIIp~ ::;., цеП Доro8ір 8 ОJIIIОСТОРОIllIЬО"'У ПОРІДКУ». 
Доroвору, OpCНД0Д8BCUЬ має пра80 pO:JlP 

ВСТІІ 8 НВС'І)'П"іП peдDКUiТ: 
1.6. Пункт 4.5.4 Доro80Р)' opetlJllI ВІІКЛ 



ОКІІ Вll3начсні ШІМ Договором, сума заборговаllОсті 
«4.5.4. У plDi Ш:ВІІСССІІІІІ ОРСllДllоі МВТlI У c:rp з l;врВХУВВНIІJlМ ПСJlі, шо нараХОВУСТЬСJI на СУму 
ВВDЖDCТLCІ подаТКОВII.1 60pl'O.1 і CТII)'CТЬCI СВІlкціП за іх IIDJlВJlОсті) із розрахунку 120 віЛСОТl\ів 
подDТКОВОro 60pl)' (з ypaxYBall~IIM Ш1РВфll~:IIКВ Украі'ІI', діІО'lоі НВ день ВШIJIКJlСIІIІЯ такого 
рі'IІІIIХ о6JIІковоі CТDBKII НВШО;DII.ІІ(~ ЧВCТlші) поrвWСJlНЯ, ЗDJIСжtlо від ТОГО, яка з вел 11'1 111І 
податковоro борry вбо ІІВ ДСІІ. 01'0 01'0 .. П О очеltНIІ у Пого сплаті». 
ТОКІІХ ставок t більшою, зв КОЖIllIП КDIIСlU1llрtlllП ДСН Р стр 

1.7. ПУІІКТ 6.4 Доl'OВОру ореllАl1 BllкnaCТII о IШС1)'пtlіП рсдвкціі: 

«6.4. 0PCIIдDP з0600'IІ3ВIIІІО В П'JТlIАСIІІШО терміtl після Acp~кaBHoT рсєстраціТ цього Договору 
'111І060 6УАЬ-ІКIIХ AOдDТКOOllX угоа. Договорів про ОIlСССШIJl ЗМІН та ~ОПОВ'ІСНЬ до Договору ТОЩО 
111IдDТI1 BIДnOBIДJI)' KonilO oprвllY АержвоtlоТ податкової службll за МІСЦСМ ЗlfаХОДЖС\fI,Я зеМCJJL',оі 

дїnЯJIКIІ». 

1.8. ПУІІКТ 9 Догооору ОРСШАIf AonoOHlml tlOOItM піАпуtlктом 9.4.7 наступного зміс1У: 

«9.4.7. в п'ЯТIIдСlllllln тepl\fill після АсржаОJlОТ реєстрації цього дОГОВОРУ тalабо БУДL-JlkIlХ 
aoдaТКOOl1X угод. Договорів про ВНСССІІІIR змін та ДОПОВІIСIІЬ до дОГОВОРУ тощо надати вілповілну 
копію 0PI'DII)' держаВIlОТ ПОдDтковоТ службll за місцем знаходжеНlІ1І земелыfіi ділянки». 

1.9. ПУІІКТ 12.3 дОГОВОРУ ореНДІІ ДОПОВНІІТІІ НОВІІМ підпунктом 12.3.4. tlаступного 3I11ic:-ry: 
«12.3.4. iHluiaтlIBOIO однієі із Сторін о ОДНОСТОРОJlНЬОМУ порядку У Вllпадках, псрелбаЧСНIІХ 
заКОIІОМ та ШІМ ДОГОВОРОМ». 

1.10. ПУІІКТ 12.4 ДОГОВОРУ ореНАIf BIIКn8CТ11B НОС1)'пніП редакціТ: 
ссI2.4. Розірвання ДОГОВОРУ OPCНAII землі 38 Illіuiативою ОрендодавWI в ОДНОСТОРОНJI.ОМУ 
поряJUCY допускається У разі неВIІКОНОННIІ Орендврем В'ІМОГ пункту 4, підпунктів 6.4 та 9.4 Л8t10ГО 
Договору.» 

2. ЦсП Договір niДnIlI'Вt державніА реєстрації. 

3. ЦеП Договір НВбltp~є ЧИННОсті піСЛR піАПИСDННIІ СТОРОНВІІІ 1'8 Яого державноі реєстраші 
та З8СТОСОgyєтьcя до ІШаВОIІДНОСlfН що "IН'lкл" З О І .10.2008 рОК}. 

S. llПUЇ УМОВIf договору ореНДІІ земCJI.НО-· • 
N!040S33800206 ЗМ.IЩDIОТЬСJl без змін. І ДIЛRНКIf ВІД 17 листопада 2005 року за 

ОРЕНДАР 

ПРІІ.аnall"'Ї IIlallpIIC1fe.c" 
KonaellO« ВОЛОd'UІІ'Р rPIIlOPO."" 
IОР'lдllчна адреса: 
вул. Косовськоro,14 
м. Бровври 
обn. KIIЇBCЬКD 

ЙL~ 
G ~B:F.Konae"OH 

Доroвір зореСС1рОЬDНО У ВІІКОІІ • 
деРЖВВllоі ресстрвцїт АОГОВО ів о е КОМІ БРОВDРСЬКоТ МІс." l' 

р Р НДІІ DЧlІнено ЗDПІІС від «.іі:) РDllIІ. ".РО що У КНlаі заПllсів 
- 1'8 20о/РОКУ. 



ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАчАІ КЗЕТМ ЕЛЬНоі ДІЛЯНки 
м. Бровари 

Ми, що підписалися 
нижче: Броварська міська рада в особі 

ВlfКОНУЮЧОГО обов' язки міського Голови _ . оо • 

секретаря МІСЬКОІ ради Сапожка 
Ігоря Васильовича, що діє на підставі ст 42 Закону Укр оо "Л . . аlНИ ро МІсцеве 

самоврядування в Україні". РОЗПОрядження Броварської міської ради від 
24.07.2008 N!!128 «Про виконання обов' язків міського голови» з однієї 

сторони, та ПРllваТllИЙ піДПРllємець Коте.IОК ВОЛОДIII'tIIIР rpllropOBlll1 з 

другої сторони, склали цей Акт про наступне: 

Брова рська міСЬІса рада передала, а ПРllваТllllЙ піДПРllЄl\lець 

Котенок ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВІІЧ прийняв земельну ділянку площею 

O,0020ra, для обслуговування кіоску по вул.Возз'єднаllllп,9 в м.Бровари. 

Земельна ділянка надана рішенням сесії від 16.04.2009 РОКУ за N!!1101-61-05 

на умовах оренди терміном на 1 (один) рік до 16.04.2010 року. 

Цей Arr СК1Іадено у трьох примірниках і є невід'ємною частиною 

договору оренди. 

ПЕРЕДАЛА: 

Броварська А.;ська рада 
К"УВСЬКО; 06ласnzі 
Юридична адреса: 
М. Бровари, вул.Гагаріна,l 5 
Вико ЧИЙ обов'язки міськоГО 

ви - екретар міської ради 

прИЙІІЯВ: 

Ориват" ІІй lJідlJр"єлrеl(Ь 
KomellOI( волоыlJflllрp ГР"ZОРОВІІЧ, 
юридична адреса: 

м.Бровари. 
вул.Котовського.14 

~/ B.r.KomellOK / 

-
мп 
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ПОДАння 

Земельний відділ міської радИ ПРОСИ В 
засіданні сесії міСЬІ(ОЇ ради питання про затверТЬдж ас розглян>:и на черговому 

. . ення ДОГОВОРІВ оренди землі та 
ДОГОВОРІВ про внесення змІН до договорів оренди земельних ділянок: 

1. Затвердити договори оренди землі та договори п . . . ро внесення ЗМІН до 
· ДОГОВОРІВ оренди земельних ДІЛЯНОК: 

. 1.1. Договір Н21 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
ВІД 17.11.2005р. Н2040533800206 укладений між Броварською міською радою та 
приватним підприємцем Котенком Володимиром Григоровичем, зареєстроваНIІЙ у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 

Броварської міської ради від 17.06.2009р.; 
1.2.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

міською радою та приватним підприємцем Котенком Володимиром 
Григоровичем, зареєстрований У Київській регіональній філії Державного 
підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті 
Украіни по земельних ресурсах» за N~0405ЗЗ800206 від 17.11.2006р.; ..' 

1.3. Договір Н21 про внесення змін до договору оренди з~меЛЬНОI ДІЛЯНКИ 
від 2З.ll.2005р. N20405ЗЗ800211 укладений між Броварською МІСЬКОЮ paдOIO .. та 
Приватним підприємцем Іваницьким Миколою Григоров~чем, зареєстроваН!IИ у 

· кн.. .. '" договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 
ИЗІ записІВ державнО! peecтpaцll 

Броварської міськоі ради від 17.06.2009р.;. ий між БроваРСЬКОJО 
1 4 Д . льної ДІЛЯНКИ укладен . .. ОГОВІР оренди земе п· n иємцем Іваницьким МИКОЛОJО 

МІСЬКОЮ радою та приватни..м ~ р егіонanьній філії Державного 
Григоровичем, . зареєстрований у КИІ:~~К~:'n:стру при Державному комітеті 
ПІДприємства «Центр державного земелЬНЗ3800211 від 23.11.2005р.; 
Украіни по земельних ресурсах» за N!!040S ру оренди земельної діЛЯНКJІ від 

ня змін до доroво . а 1.5. Договір Н21 про внесен ..' Б оварсьКОЮ МІСЬКОЮ радОIО Т 
22.06.2005р. N!!О405ЗЗ800068 укладении :е:о Ролександром Мlfколайовtlчем: 
фізичною особою _ підприємцем Сидор.. єстраціі договорів оренди земЛІ 
за . держаВНОІ ре 09 
реЄстрований у книзі заПИСІВ... ої ади від 17.06.20 р.; 

ВИКонавчого комітету БроварСЬК01 MI~ЬK ді:ЯНКИ . \ItвIf8S~JИJВ-.l\1U!~~~),.1~'~JС~ 
.. І.6.Договір оренди земелЬф~О1 ЧНОІО :~~Ї~~~~;t~~: · J.fJСЬКою радою та ІЗИ строваниЙ 
Олександром МИlсолайовичем, зареЄПЄUIЖISI'" 
деРжавного підприємства «ЦеНТР 



; ДержавноМУ комітеті Украіни 
від 22.06.2005p.~ по земельних ресурсаю) за N!!040SЗЗ8000б8 

1.7. ДОГОВІР 1(21 про внесення . 
22.0б.200Sр. 1(2040533800068 укnаЗдМІН ~o д~roBOPY оренДІ! земельної діЛЯНКIІ від 

· ении МІЖ Бро . 
npllBaTHJtM Пlдприсмцем Писаренко А' ваРСЬКОIО МІСЬКОІО радОIО та 
.' оо НДРІСМ Миколай кНІ131 заПИСІВ держаВНОІ реестрації д' овичем, зареєстрований у 

... .. ОГОВОРІ В оренди зем . . 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 06.08.2009 . ЛІ виконавчого КОМІТету 

8 Д . р., 
1. . ОГОВІР оренди земельної . 

міською радою та ДІЛЯНки укладений між БроваРСЬКОIО 
МlІколайовичем зареєстровани~ривактн.~м ~~дприємцем Писаренко Андрієм 

, и у ИІВСЬКJИ регіональн'" ф' 'оо Д 
підприємства «Центр державного ІИ ІЛІІ ержавного 

.0 земельного кадастру при Державному комітеті 
УкраІНИ по земельних ресурсах» за N!!04063380041 б в' '7 11 '006 . 1 9 Д 'Н! 1 ІД -. .- р., 

.. ОГОВІР !! про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 
o~.06.2006p. H2040633~00296 укладений між Броварською міською paдOIO та 
фІЗИЧНОЮ OCO~OIO - п~дприєм.цем Сидорченко Олександром Миколайовичем, 
зареєстровании r КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів ореНДІІ землі 
виконавчого КОМІтету Броварської міської ради від 17006.2009р.; 

1.10.Договір оренди земельної ділянки укладений між Броварською 
міСЬКОІ0 радою та фізичною осоБОIО - підприємцем Сидорченко 
Олександром Миколайовичем, зареєстрований У Київській регіональній філії 
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при 
Державному комітеті України по земельних ресурсах» за N!!040БЗЗ80029Б від 

05 о06.2006р.; 
1.11. Договір Н!!l про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 28008.2006р. Н2040633800359 укладений між ?pOBapCLKOIO міською .. радою T~ 
громадянкою Приходько Анастасією ~ОnОДИМИРIВНО~, зареєстровании у ~НИЗІ 
записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди земЛІ виконавчого КОМІТету 

Броварської міської ради від 19.06.2009р.; .. . 
1.12.Договір оренди земельної ділянки укладени~ МІЖ Брова~СЬКОIО 

МІОськ громадянкою Приходько АнастаСІЄЮ ВОЛОДИМИРІВНОЮ, 
010 радою та . оо. • Ц 

зареєстрований у Київській регіональній фІЛIІ Держа~ног? шдп?иємства« ентр 

У при Державному КОМІтеТІ УкраІНИ ПО земельних державного земельного кадастр 

ресурсах) за Н2040633800359 від 28.0802~Обро; rOBOpy оренди земельної ділянки 
1 13 Д '.N! 1 о внесенНЯ ЗМІН ДО до.· . . ОГОВІР !! пр Й між Броварською міською радою та 

від 07.l2.200~p. Н2040533800219 y~a=:~ Петрівною, зареєстрований У ~низі 
Приватним ПІдприємцем ко~~евич р ів оренди землі виконавчого КОМІтету 
записів державної реєстрацll договор . 
Броварської міської ради від 14.070200~РОI,ЛRНКИ укладений між Броварською 

1.14.Договір оренди земелЬНОI о д~риємцем Концевич Іриною Петрівною, 
Міською радОІО та прив~тним П!: Ф' лії Державного підприємства «Центр 
зареєстрований у Київській реГIО~В:Ьд~РЖ~ВНОМУ комітеті У країни по земельних 
державного земельноГО кадаст.рУ р 2005.; оо . 
ресурсах» за ,N.о040S3З800219 ВІд 07.12. о ро договору оренди земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ 

- сенНЯ зМІН Д • та 1.15. Договір Н21 про вне ений між Броварською МІСЬКОЮ 'радою . 
від 08.08.2006р. H!!04063380034~ ~~eroM Івановичем, зареєстровании у КНИЗІ 

. ПРиватним підприємцем Басара о 



-'ІІ111сів державної реЄстрації ДОгов . 3 
~. .•••. OPIB ореНДІ . 
БроварСЬКОI MICЬ~01 ради від 24.07.2009р. f зеМЛІ виконавчого комітету 

1.16. ДОГОВІР Н!!2 про внесення :' 

ВіА10.05.2006р. Н!!О40633800254 укла3дМІН ~o ~OГOBOPY ореНДJl земельної· діЛЯНКJI б · ении МІЖ Бро . фі31fЧНОІО осо 010 - ПІДПРИЄмцем Басар б О ваРСЬКОIО МІСЬКОІО радОIО та 
~Jlзі записів державної реЄстрації догоа ом. легом Івановичем, зареєстроваНIІЙ у 

..•... ВОРІВ оренди зе'"IЛ' . 
&роварСЬКОI МІСЬКОІ ради вІД 17.06.2009р . '9 І виконавчого КОМІтету 

1.17. Договір Н!!2 про внесення '3Mi~ 
В;" 10.05.2006р. N!!0406ЗЗ800255 у ~o ~OГOBOPY оренди земельної діЛЯНКJI 
Ч4. кладении МІЖ Броварс . 
ПРllватним ПІдприємцем Басараб lрин М оо ЬКОЮ МІСЬКОІО радОIО та 

.. ою иколаlВНОIО зареє .. . 
ЗВnllсів держаВНОІ реєстрації ДОГОВ . . ' строваНИI1 у КНІІЗІ 

... .. ОрlВ оренди зеМЛІ виконавчого к . 
БроваРСЬКОI MICЬ~Ol ради від 17.06.2009р.; ОМІтету 
. 1.18. ДОГОВІР0 Н22 про вне~ен~я змін до договору оренди земельної ділянки 
ВІД 11.07.2007р. NL25 укладении МІЖ БроваРСЬКОIО МI'ською . радою та приваТНlIМ 

ПlДпр~ємцем Бес~раба Вол~~имиром ~иколаЯовичем, зареєстрований у книзі 
заПИСІВ держаВНОІ peecтpaUll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 19.06.2009р.; 

1.19. Договір Н22 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 17.05.2006р. ,N'20406ЗЗ800269 укладений між Броварською міською радОIО та 

. приватним підприємцем Іваницьким Миколою Григоровичем, зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від] 7.06.2009р.; 

1.20. Договір N22 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 03.11.2005р. N20405ЗЗ800192 укладений між Броварською міСЬКОІО радою та 
приватним підприємцем Щербак Ніною Іллі~НОЮ, зареєстрован~Я у книзі заПИСі~ 
державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету БроваРСЬКОI 
міської ради від 03.08.2009р.; _ . 

1.21. Договір N!!2 про внесення змін до договору оренди з~мелЬНОІ ДІЛЯНКИ 
від 04.10.2006 . N20406З3 8003 72 укладений між Броварською .. МІСЬКОЮ 'радОIО ~a 
гр р П"б Ю . м Петровичем зареєстровании у КНИЗІ заПJJСІВ 
ОМВДJIнином ~ овим РIЄ ' . Б -

n, •• Оо. • оренди землі виконавчого КОМІтету роваРСЬКОI 
~ержаВНОІ реєстраЦll договОРІВ 

міської ради від 03.08.2009р.; . договору оренди земельної ділянки 
1 22 Д . "'І: 2 о внесення ЗМІН дО . . . ОГОВІР .. ,2 пр .. між Броварською МІСЬКОЮ радОЮ та 

. Bi~ О 1.02.2006р. N204063~ 800041 уклад~:::нком Володимиром Григоровичем, 
фІЗИЧНОЮ особою - .П1Дпри~цем жавнОЇ реєстрації договорів оренди зеr.ші 
зареєстрований у КНИЗІ заПИСІВ дер.. 'д 04 08 ?009р: .. . СЬКОІ ради вІ ..- , 
ВИКонавчого комітету БроварСЬКОI мІ . до договору оренди земельної ділянки 

1.23. Договір N!!2 про BHec:HIf!I ЗМІ~ва ськоЮ міською радОIО та фізичною 
Від 16.08.2007р. N234 укладеним М:О;~И:ОМ Гриroров.ичем, зареєстрован.иЙ у 
ОСОбою _ підприємцем KOTeHKOMoo~ оговорів орендИ зеМЛІ ВИКОНавчого КОМІтету 
kНизі записів державної реєстр8U11 Д 09 . .. . 
Броварської міської ради від 04.08.20 з~і~ до договору оренди з~мелЬНОІ ДІЛЯНКИ 

1 24 . ",ro" про внесення ~ . ..., Броварською МІСЬКОІО радою та 
. . ДОГОВ1Р .. '~ 6 кладенИra МІIR г 

Від 04.08 2005 Хо04053380011 У К нкоМ Володимиром. ригоровичем~ 
Фізич . рб· - підпрИєМцем OT~. реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

НОІО осо 010 - • ержвВНОІ 009 . 
зареєстрований у книзі запИСІВ .. дміськоі радИ від 04.08.2 р., 
ВЬ . Б арсьКОІ . qКОНввчого КОМІТету ров 



1.25. Договір Не2 про Вне 4. 
. 28 04 сення ЗМІН Д діПЯНКIі ВІД . .200Sp. N2040S338000?0 о д.?гo~opy оренди земельної 

paJ1010 та громадянином ЖевнереВIiЧ В:'" у~адении МІЖ БроваРСЬКОIО міською 
J\lІllзі записів державної реЄстрації IKe~TIЄAI Антоновичем, зареєстроваНllіі У 
Броварської міської ради від 04.08.2~~~OB~PIB оренди землі ВlІконавчого комітету 

1.26. Договір Н22 про внесення р:, 
Від 20.07.2007р. Но28 укл .. ЗМІ~ до договору оренди земельної ділянки 

- адеНJШ МІЖ Брова . ; mомадяииИОМ Задорожним А' '" РСЬКОIO МІСЬКОІО радОIO та 
• r натоЛlСМ АНДРlІІовичем зар .. . 
Записів державної реестра .оо. ,еєстроваНИIІ У "НИЗІ 

ЦІІ ДОГОВОРІВ оренди земл' . 
Броварської Micь~oї ради від 05.08.2009р.; І виконавчого КОМІтету 

1.27. ДОГОВІР Н!!2 про внесення зм'IН до .. . • договору оренди земеЛЬНОI ДІЛЯНКИ 
в!д 12.07.2005р. Н!!О40533800089 укладений між БроварськоlO MiCbKOIO радою та 
ВІДКРІ!ТИМ аКЦ10Н~РНИМ TOBa~.~CTBOM «Бровари - МОЛОКQ), зареєстрованиП У книзі 
заПИСІВ держаВНО1 реєстраЦIІ договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 10.08.2009р.; 

1.28. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної діЛЯНКIІ 
від 23.0S.2007p. Н!!5 укладений між БроварськоlO міськоlO радОIO та віДКРIІТIІМ 
акціонерним товариством «Бровари - МОЛОКО», зареєстрований У книзі записів 
державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 10.08.2009р.; 

1.29. Договір Н22 про внесення змін ДО договору оренди земельної ділянки 
. від 12.07.2005р. Н2040533800086 укладений між БроварськоlO міською радою та 
відкритим акціонерним товариством «Бровари - МОЛОКО», зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 10.08.2009р.; 

1.30. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 17.08.2005р. Н2040533800126 укладений між ~роварською міСЬКОІО 'радою ~ 
приватним підприємцем КлОПОВОIО ЛаРИСОIО IBaHIBHOI~, зареєстровании у ~НИЗІ 
записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди земЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 10.08.2009р.; .. . 
1.31.Договір оренди земельної ділянки єукладении фМ~~ БРІова~СЬКОIО 

МІ· та громадянкою горцевою аlНОIО ваювною, 
ською радою ..... 

за й . записів державної реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди земЛІ 

В реєстровани r КНИБЗІ рської міської ради за ,N'g 1865 від 17.08.2009р.; 
иконавчого КОМІТету рова .. . 

_ 1.32. Договір Н!!2 про внесення змін ~o ~ОГОБВОРУ оренди з~меЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 
· 0633800422 укладении МІЖ роварською МІСЬКОЮ радОЮ та 

вІД 29.11.2006р. Н!!04 н· ю Павлівною зареєстрований У книзі 
пр . м ДзюБОЮ 8Т8Л1Є ' 
иватним П1Дприємце ... о ів оренди землі виконавчого комітету 

записів державної реєстр8Цll ДОГОВ р 
Бро ..... ади від 17 08.2009р.; оо • 

варськО1 МІСЬКОІ р . змін до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ 

· 1.33. Договір Н!!2 про внесеН:адений між Броварською міською радою та 
ВІД 20.09.2006р. N!!О406З38003~3.У Павлівною, зареєстрований у книзі записів 
ГРомадянкою БессараБОВОIО ~МІЛІ~и землі виконавчого комітету Броварської 
державної реєстрації договОРІВ оре 
Міської ради від 18.08.2009р.; змін до договору оренди земельної ділянки 

1.34. Договір Н!!2 про внесення н іЙ між Броварською міською радою та 
Від 12.01.2005р. N!!S07 (Т) Y~'::e~eHKOM Сергієм Івановичем, зареєстрований 
фізичною осоБОIО - підприємцем 



JC}Illзі записів державної реєстр ... -
у Б варськ·· . аЦll договорів о 
~)liтeтY ро • ОlоМІСЬКОї ради від 18.08.2009. ренди землі виконавчого 

1.35. ДОГОВІР Н!.2 про внесенн. Р·, 
2007 "'І: 4 я ЗМІН до ДОгов 

•iJl23.О5. р. J1И укладений між Б ору ореНДІІ земельної діЛЯНКl1 
pOBapCLKOIO місь . 

~uіонерним товариством «Бровари _ KOIO paдOIO та ВІДКРИТИм 
.. ... молоко» зареєстро .. . 

держаВНОІ реєстраЦll договорів оренди з . • ваНIІИ у КНІІЗІ заПlfсів 
)lіСЬКОЇ ради від 10.08.2009р.; емЛІ виконавчого комітету Броварської 

1.36. Договір Н!!2 про внесення змін 
від 13.07.200Sp. Н!!О40533800093 кп ~o ~OГOBOPY оренди земельної ділянки 

. фі:JIIЧНОЮ особоlO _ підприє~це:е~и МІЖ Броварською міською радОIО та 
.. .. ристинченко MaEIO Анатоліївною 

зареєстровании у КНИЗІ заПИСІВ державної реєстр .... ~ . Б аЦIІ ДОГОВОРІВ оренди земЛІ 
811конавчого I(ОМІ:гету роварської міської ради від 19.08.2009р.; 

. 1.37. Дого ВІР0 Н!!2 про внесен~я змін до договору оренди земельної діЛЯНК1І 
B~Д 12.06.2007р. Н!.16 укладений МІЖ Броварською міСЬКОIО радОIО та приватним 
ПlДприєм~ем Івани~~ким Ми~олою Григоровичем, зареєстрований у книзі записів 
державНОІ реєстраЦll ДОГОВОРІВ оренди землі виконавчого комітету Броварської· 
міської ради від 25.08.2009р.; 

1.38. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 18.05.2005p. Н!!О40533800032 укладений між Броварською MiCLKOIO радою та 
фізичною особою - підприємцем Дутим Юрієм Григоровичем. зареєстрований у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 

Броварської міської ради від 26.08.2009р.; 
. 1.39. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної діЛЯНКIІ 
від 31.08.2005р. Н!!040533800135 укладений між Броварською міСЬКОIО радою та 
фізичною осоБОl0 - підприємцем Дутим Юрієм Григоров.ичем, зареєстрован.иЙ у 
книзі записів державної реєстрації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 26.08.2009р.; .. . 
1.40. Договір Н!!2 про внесення змін дО ~OГOBOPY оренди з~мenьнОІ ДІЛЯНКИ 

від 13.03.2006 . N!!О406ЗЗ800094 укладений МІЖ ~pOBapCЬKOIO МІСЬКОЮ радою T~ 
. Р КОВОЮ Г лією ІсхаКІВНОЮ, зареєстрований У КНИЗІ 

прив~тним ПІдприємцем CТВ:~ ~ ен и землі виконавчого комітету 
заПИСІВ державної реєстраЦll догОВОРІВ ор Д 

Броварської Micь~oї ради від 3 1.08.200:~i~ до договору оренди земельної ділянки 
. 1.41. ДОГОВІр Н!!2 про вне:е~ня ва ською міською радою та товариством 

ВІД 23.08.2007р. Н!!37 укла;tении МІЖ Бро ~єстрований У книзі записів державної 
з обмеженою відповідалЬНІСТЮ «~opTa», зар огО комітету Броварської міської ради 
ре ... . нди зеМЛІ виконавч 
єстраЦll ДОГОВОРІВ оре 

. від 01.09.2009р.; мін до договору оренди земельної ділянки 
1.42. Договір Х!!2 про внесенНЯ з ений між Броварською міською радОIО та 

від 04.11.2005р. N!!О40S3З800~9S Y~:HicТlO <<Аорта», зареєстрований у ~низі 
товариством з обмеженоЮ ВІдПОВІД. ендИ землі виконавчого КОМІтету 

... договОРІВ ор 
заПисів державної реєстр8ЦІІ 009. .. . 
Броварської міської ради від О 1.09.2 ~i~ до договору оренди 3~MenЬHOI ДІЛЯНКИ 

1.43. Догові ,N'!!2 про внесенНЯ з ний між БроваРСЬКОIО МІСЬКОЮ 'радо1О T~ 
від 03 08 2005р ~!!040S33800144 УсКJ1~:аною Іванівною, зареєстровании у ~НИ31 
n '.. ІваніноЮ Вlт. и землі виконавчого КОМІтету 
РИватним підприємцем ... договорів оренд 

заПисів державної peєcтp.8Ц~2 09.2009р.; 
БРоварської міськоі радИ вІд . 



1.44. Договір N!! І про Внесен .. . 
JiлЯIІКlI Bj~ IS.0З.2006р. H!!04063380~~9;MI~aДO Дoгo~opy оренди земельної 
радою та ФIЗИ;НОІ0 осо~ою - піДПРИємцем ~ И дениА МІЖ БроваРСЬКОIО міською 
... реєстровании у КНИЗІ заПисів держа .. р wтофор ЛІОДМИЛОІО МиколаіВНОIО 
~. ВНОІ реєстра .... , 
J"J'онавчого КОМІТету Броварської міськ .. . UII ДОГОВОРІВ оренди землі 

4S Д . 01 ради ВІД 03 09 '009 . 1. . ОГОВІР оренди земельно· І·· . .- р., 
ДІЛЯНКИ уклад .. . Б 

міською радОIО Та громадяНином А ана ен~и МІЖ роваРСЬКОІО 
зареєстрований у книзі записів держав:ої Се:~ИМ B.~epIЄI\f В~лодимировичем, 
J'lконавчого комітету Броварської місько.. р ~aUII Д~ГOBOPIB ореНДІ. землі 

. І ради за оІ1!! 1866 ВІД 03 09 '009 . 1.46. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін . .- р., 
. від 23.11.2004р. Н!!759 укладений мі Б дО ДOГOBOP~ оренди земельної діЛЯНКIІ 

. Ж роваРСЬКОІО МІСЬКОЮ раДОІО та фіЗIІЧНОЮ 
особ?JО - П.1Дприємцем .. ApeHдap~~ Анатолієм Олексійовичем, зареєстрованиЛ у 
КНlfЗI запи~~в .~еРЖ~ВНО1 p~EcтpaUII договорів оренди землі виконавчого комітету 
БроваРСЬКОJ МІСЬКО1 ради ВІД 04.09.2009р.; 

. 1.47. Договір Н!!2 про BHeC:HH~ змін ДО договору оренди земельної ділянки 
вІД 11.06.20~7p. Н!! 1 5 укnаден~и МІЖ Броварською міською радою та фіЗИЧНОIО 
ОСОб?Ю - ~Ідприємце~. ОНУФРІЄ~~М Вадимом Вікторовичем, зареєстрований у 
КНІІЗІ заПИСІВ держаВНОІ peEcтpaUI1 договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 07.09.2009р.; 

1.48. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 24.07.2005р. N9040633800З39 укладений між БроваРСЬКОIО міСЬКОIО радОIО та 
приватним підприємцем БугеРОIО Андрієм Вікторовичем, зареєстрований у книзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 

. Броварської міської ради від 07.09.2009р.; 
1.49. Договір Н92 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 31.08.2005р. Н9040533800139 укладений між Броварською міСЬКОIО радою та 
фізичною особою - підприємцем Typo~цeM ВОЛ~f.!имиром. Михайловичем: 
зареєстрований у книзі записів держаВНО1 pe~cтpaЦII ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ 

виконавчого комітету Броварської міської ради ВІД 07.09.2009р.; .. . 
1 50 Д . 1I.r .. " про внесення змін до договору оренди земеЛЬНОІ ДІЛянки . . ОГОВІР oI1~ • ф. 

від 15.06.2007р. Н!!18 укладений між Броварською Мlси:.КОIО радою та ІЗИЧН .. ОІО 
ос б · П курко Валентиною МиколаlВНОЮ, зареєстровании у 
о ОЮ - ПІдприємцем рос .' 

ки ,, .. ації договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІТету 
ИЗl заПИСІВ держаВНОl реєстр 

Бров ... .. и від 09 09 2009р.; 
аРСЬКОl МІСЬКО1 рад .' . договору оренди земельної ділянки 
1 5 1 Д . 1І.І: 1 о внесення ЗМІН дО 

. .. ОГОВІР оІ,е пр кладений між Броварською міСЬКОІО радОIO та 
вІД 23.02.2006р. NеО406ЗЗ800067 у м Анатолієм Савовичем, зареєстрований 
Ф. . цем Канавце . 
ІЗИчною осоБОІО - ПІДПРИЄМ ... оворів оренди землі виконавчого КОМІТету 

• У Книзі записів державної реєстраЦІІ ДОГ . 
Броварської міської ради від 1 0.09.200?'Р·~іЛЯНКИ укладений між БроваРСЬКОIО 

І.52.Договір оренди земелЬН~1 риємцем Каиавцем Анатолієм Савовичем, 
МіСЬКОІО раДОІО та п~иват~им ПІд~й філії Державного підприємства «Центр 
зареєстрований у КиївСЬКІЯ реГІ0:S::Ьд~ржавному комітеті Украіни по земельних 
державного земельноГО Kaдac~Y j 02 2006р.; .. . 
реСУрсах» за Nе0406ЗЗ800067 ВІд 2. ;міН до договору оренди земельно І ДІЛЯНКИ 

1.53. Договір Не2 про внесеН:адений між БроваРСЬКОIО міСЬКОІ0 paдOI~ та 
від 26.10.2006р . .N'еО406З38003~~оУ петром володимировичем, зареєстровании У 
ПРИватним підприємцем кула 



Сll3і записів державної реЄстра ... 7 . ,.. Б .. . ЦІІ ДОГОВОРІВ 
t(I)lireтy pOBapC~KOI МІСЬКОЇ ради від 16.09.2009 . оренди землі Вllконавчого 

1.54. ДОГОВІР Н!!2 про внесенн· Р·, 
я ЗМІН ДО ДО 

від 22.02.2ООбр. Н!!О40633800065 уклад .. . ГОВОРУ opeHnlf земельної діЛЯНКlt 
б · ении МІЖ Брова . 

Фі:JJJЧНОIО осо 010 - ПІдприємцем Дущ І PChKOIO MIChKOIO paдOIO та • енко риною Ва . 
tII'J3j заПИСІВ державної реєстрації дого. СИЛІ.ВНОІО, зареєстрований У 

..•... ВОРІВ оренди зе1О.IЛІ . 
БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради вІД 16.09.2009 . ~ виконавчого КОМІтету 

55 Д . Р·, 
1. . ОГОВІР Н!!3 про внесення змін 

Jlq 17.05.2006р. N204063З800269 укnадени~О ~OГOBOPY оренди земельної діЛЯНКIІ 
nРJJватним підприємцем Іваницьким М МIЖг БроваРСЬКОIО міською panOIO та 
ЮlIJзj записів державної реєстраЦ·І·'· ик~лою ригоров~чем, зареєстрований У 

ДОГОВОРІВ оренди земЛІ викон . 
Броварської Micь~oї ради від 17.09.2009р.; авчого КОМІтету 
. 1.56. ДОГОВІР Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

BI~ 10.08.2005р. N20405ЗЗ8~0122 укладений між Броварською міською радою та 
Фl31fЧНОІО особою - ПІдприємцем Маринич ОксаНОIО Миколаївною 

U • • ' 

зареєстровании r КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів оренди землі 

виконавчого KOM~Teтy Броварської міської ради від 24.06.2009р.; 
. І.57.ДОГОВlР оренди земельної ділянки укладений між Броварською 

МІСЬКОЮ радою та споживчим товариством ссКооперат-2000», зареєстрований 

у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради за N!!85 від lО.07.2009р.; 

1.58. Договір Н!!l про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 15.06.2007р. Н!!18 укладений між Броварською міською радою та приватним 
підприємцем Проскурко Валентиною Миколаївною, зареєстрований У КНffзі 
записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 26.06.200~P·; . .. . 

І.59.Договір оренди земелЬНОІ дІЛЯНКИ укладении МІЖ Броварською 
міСЬКОIО радою та приватним під?риємцем П~оскурко ~алентино!о 
Миколаївною, зареєстрований у книзі заПИСІВ де~жа~НОІ .реєстраЦl1 ДOГOBOP~B 
оренди землі виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради за Н!! 18 ВІД 
lS.06.2007p . .. . 

1 60·' ·.ко 1 о внесення змін до договору оренди. земелЬНОІ ДІЛЯНКИ 
. .. ДОГОВІР - пр ений між Броварською МІСЬКОЮ paдOIO та 

ВІД 02.08.2007р. Н!!32 уклад Івановичем зареєстрований у книзі 
гр Б" м володимиром ' 
ОМВДJIнином 1ЛановсьКИ ... ів ореНдИ землі виконавчого комітету 

записів державної реєстраЦl1 договор 
Броварської Micь~oї ради від 07.08.:~~Р·~іnЯНКИ укладений між Броварською 

. 1.6І.ДОГОВ1Р оренди земел м Білановським Володимиром Івановичем, 
MICbKOIO радою та rpом~нино авнОЇ реєстраціі договорів оренди землі 
зареєстрований r книзі запИСІВ ї ~~~:Кoї ради за N!!З2 від 02.08.2007р.; .. . 
ВИконавчого КОМІТету Броварсько ·н до ДоГОВОРУ оренди земеЛЬНОl ДІЛЯНКИ 

1.62. Договір Н21 про внес=НН:ж3~1 оварськоЮ MiCbKOIO радою та фіЗИЧНОJО 
від 14.02.2008р. Н266 УJ(JI~ении MoneK~aHдpOM Родіоно~ичем, зареєстрова~ий у 
ОсоБОIО _ підприємцем СИРlqеви~ рів ореНдИ зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

• о. траЦl1 доroво 
КНИЗІ записів державНО1 p~єC 2009р.; . 
Броварської міської радИ ВІД 27.08. ькОЇ діJIJlНКИ укладений. МІЖ Броварською 

1 63 Д . орендИ земеn П"ІДприємцем СИРlчевим Олександром 
. .. ОГОВІР приватнИМ 

МІСЬкою радОIО та 



8 
родіОflовичеr.!, зареєстрований У книзі записів д .. . 
ореНдІ! зеМЛІ виконавчого коміте Б е~жаВНОI реєстраЦІЇ договорів 
14.02.2008р.; ту роварськоі міської радll за Н!!65 від 

1.64. Договір Н!! 1 про внесення змін 
.д 03.0З.2009р. Н!!82 укладений між Б дО ДOГOBOP~ оренди земельної діЛЯНКIІ 
01:06010 - підприємцем Копитко Мар' ~OBapCЬKOIO. МІСЬКОІО радОIО та фіЗIІЧНОЮ 
"!lПllсів державної реєстрації д IЄ~ ОЛОДИМИРІВНО.Ю, зареєстроваНIІЙ у книзі 
~ ОГОВОРІВ оренди земЛІ викон . 
Броварської Micь~oї ради від 02.07.2009р.; авчого КОМІТету 
. 1.6S.ДОГОВIР оренди зе.мельної ділянки укладеНІІЙ між Броварською 

МІСЬКОІО . радоlO та фІЗИЧНОЮ осоБОIО - піДПРl1с~щем КОПIlТКО Марісю 
ВОnОДИМИРІВ~ОIО, заресстрований r книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету Броварської міської ради за Н!!82 від 
03.03.2009р.; 

1.66. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
від 08.11.2006р. N!!0406З3800403 укладений між Броварською MiCbKOIO радою та 
приватним підприємством «Аліса», зареєстрований у книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди землі виконавчого комітету Броварської міської paдll 

від 08.09.2009р.; 
1.67.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроварськоlO 

міСЬКОIО радоlO та малим підприємством «Аліса)), зареєстрований у 
Київській регіональній філії Державного підприємства ссЦентр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах)) за 

Н!!О4063З 800403 від 08.11.2006р; 
1.68. Договір Н!!2 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

від 28.07.2005р. Н!!040533800107 укладений між БроваРСЬКОJО міською радою та 
приватним підприємцем ВИСОЦЬКИМ Pycna~OM Вanентино~ичем, ]ареєстрова~ий у 
книзі записів державної реєстрації ДОГОВОРІВ оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 22.09.2009р.; .. . 
1 69 Д . ""01 про внесення змін до договору оренди земельнOl ДІЛЯНКИ . . ОГОВІР .I'~ • ф' 

від ОЗ.12.2008р. Н!!1846 укладений між Броварсь~ою МІСЬКОЮ радою та .. ІЗИЧНОJ~ 
ОС б · НеЗГОДОIО Юлією ПеТРІВНОЮ, зареєстровании у КНИЗІ 
О ОЮ - ПІдприємцем .' 

З • оо ції договорів оренди зеМЛІ виконавчого КОМІтету 
аПИСIВ державнOl реєстра 

Броварської міської ради від 2з.09.200~р,;. нки vyпадений між БроваРСЬКОIО 
1 70 Д' дИ земелЬНОІ ДІЛЯ J .-. 

. .. ОГОВІР орен 'зичнОЮ особою - підприємцем Незгодою IОліЄlО 

ПМІСЬ~ОЮ радоlO та.. ~~изі записів державної реєстрації договорів оренди 
еТРІВНОЮ, зареєстровании У оо МІ'сько'l' ради за К076 від 03 І? 2008р . . . Б оваРСЬКОI -' _. ., 

земЛІ виконавчого КОМІтету Р мін до договору оренди земельної ділянки 
. 1.71. Договір Н!!2 про вне1С;Н::"ений між Броварською міською paдOIO та BI~ 07.12.2005р. Н!!О4.05338002ем kонцевич Іриною Петрівною, зареєстрований у фlЗИ;НОЮ особою - ПІ~~РИЄМЦ ії договорів оренди землі виконавчого комітету 
ККИЗl записів державно І p~єcтpa~ ?О09р.' 
Броварської міської ради ВІД 24. ·~Я змі~ до договору оренди земельної ділянки 

1.72. Договір Н!! 1 про внесенний між Броварською MiCbKOIO радою та 
від 14.08.2007р. Н!!З3 укла:едоровичем, зареєстрований у книзі записів 
ГРомадянином мисах Вилеr:t нди землі виконавчого комітету Броварської 

.оо оroВОРlВ оре 
державної реєстрацll Д 
Міської ради від 28.09.2009р.; 
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I.7З.Договір оренди земельної ділянки укладений між БроваРСЬКОIО 

місЬіСОIО ~aдOIO. та . громадянином Мисак 8аСltлем Федоровtlчем, 
3ІІреєстрова"ии ~ КНИЗІ заПИСІВ державної реєстрації договорів орендtl землі 
."конавчогО КОМІтету Броварської міської ради за Н!!33 від 14.08.2007р; 

1.74. Договір Ng2 про внесення змін до договору оренди земельної діnЯНКlі 
віА 14.09.200~p. Ng040S3380.0142 укладений між Бро~аРСЬКОIО міСЬКОІО радОIО .. та 
прltватниМ ПІдприємцем Афщьким Олександром IОРІйовичем, зареєстроваН.1іИ у 
tttlltзі записів державної реєстрації договорів оренди землі виконавчого КОМІтету 

Броварської міської ради від 16.09.2009р. 

Начальник земельного відділу Л.М.Гудименко 
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